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اقدامات اجرایی در مطالبه مهریه

گفت وگو با لیلو اشمیتز   مردم شناس

عروسی به سبک آلمانی

در روزگار شــیرین خواســتگاری و ازدواج و 
هنگامی  که خانواده های عروس و داماد درحال 
توافق برای مهریه هســتند، فکر این که درحال 
مذاکره بر ســر چه موضوع مهمی هســتند را 

نمی کنند.
دعاوی و اختالفات حقوقی متفاوتی از مهریه 
ناشی می شود. اجرای ثبت، دادگاه های خانواده، 
دادگاه هــای حقوقی و دادگاه هــای کیفری )به 
لحاظ جعل در مفاد سند رسمی ازدواج( ممکن 
اســت برای مهریه درگیر شوند و ساعت ها وقت 
نظام قضائی و اصحــاب دعــوا در رفت وآمد به 
دادگاه تلف شود. همیشــه دفاع زوج در برابر این 
دعوا بی پولی است و متقاضی صدور حکم اعسار 
می شــود. تقریبا هیچ زنی هنــگام ازدواج توقع 
دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی کند 
و اغلب زنانی هم که بــا مهریه های باال حاضر به 
ازدواج می شوند، به شکل شــفاهی به همسران 
خود قول می دهند کــه تنها در زمان طالق یا در 
صورت بروز مشکل حاد در زندگی مهریه خود را 
مطالبه خواهند کرد، اما تعدد پرونده های مطالبه 
مهریه در دادگاه، خــالف این قول و قرار را اثبات 

می کند. 
مهریه مال معین یا چیزي است که قائم مقام 
مال است و در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد 
و در صورت مطالبــه زن، زوج مکلف به پرداخت 
مهریه خواهد بود و ایــن حق، ارتباطي به طالق 
و نفقه ندارد؛ هرچند که در اغلب موارد، مطالبه 
مهریه همراه با طالق و مطالبه نفقه و سایر حقوق 

مالی زوجه است.
ثبت مهریه در ســندی به نام عقدنامه، شرایط 
خاصی را بــرای پرداخت و دریافــت آن ایجاد 
می کند که می توان برای این مســأله دو جنبه 
شــرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی از 
نظر شرعی، مهریه خود را به همسرش ببخشد، 
اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و 
حتی دستخطی که با اجبار یا در شرایط دیگری از 
زوجه مبنی بر بخشش مهریه اخذ شود نیز دلیلی 
قانع کننده برای اثبات پرداخت مهریه نیســت و 
ارزش حقوقی ندارد. حتی در شکل دیگر ماجرا، 
اگر مردی خودرو، خانه یا شــی ء دیگری را برای 
همسرش بخرد؛ درصورتی که زن نپذیرد، تنها در 
حکم هدیه خواهد بود. مگر آن که در عقدنامه یا 
محضر با عنوان مشخصی مانند »سه دانگ از خانه 

بابت مهریه به همسرم داده شد« ذکر شود.
مطالبه مهریه و شیوه های درخواست

دریافت مهریه توســط زن در جامعه ما عموما 
پیش از طالق یا همزمان با جدایی اتفاق می افتد. 
بدین جهت روند مطالبه و پرداخت مهریه چندان 
با رضایت و به آســانی ســپری نمی شود. قضات 
محاکم نیز علی الصول در رســیدگی به پرونده 
مطالبه مهریه شــیوه یکســانی اتخاذ نخواهند 
کرد؛ چنان کــه رأی دریافت مهریه برای زنی که 
خود زندگی خانوادگی را تــرک کرده با زنی که 
همســرش سال هاســت، او را ترک کرده است، 
تفاوت  هایــی دارد و قاضی در پذیــرش یا عدم 
پذیرش اعسار همســر این دو زن، به یک شیوه 
عمل نمی کند. نخستین شیوه مطالبه مهریه که 
پرکاربردترین روش ها محسوب می شود، اقدام 
از طریق دادگاه است. بدین منظور درحال حاضر 
)در شهر تهران( الزم است زوجه به یکی از دفاتر 
الکترونیکی خدمات قضائی مراجعه و دادخواست 
مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کنــد. این اقدام 
در جلوگیری از ازدحام مراجعان در دادگاه های 
خانواده و پشت سر گذاشتن مراحل طوالنی ثبت 
دادخواست، بسیار موثر بوده و ثبت دادخواست 
از این طریق از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده به 

شعبه دلخواه جلوگیری خواهد کرد. 
در سایر شهرستان ها باید به دادگاه محل اقامت 
زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در 
آن جا ثبت کرد. چنانچه زوجه برای وصول مهریه 
خویش از مرد اموالی معرفی کند که قابل توقیف 
باشــد و جزو مستثنیات دین نباشــد، می تواند 
ضمن دادخواســت مطالبه مهریه یــا جداگانه، 
دادخواســت تأمین خواســته نیز بدهد. پس از 
تنظیم دادخواست که ممکن است توسط زوجه 
یا مسئول دفتر خدمات یا وکیل زوجه نگارش و 
تایپ شود، زوجه باید هزینه دادرسی را از طریق 
همان دفاتر به صورت الکترونیکی )از طریق عابر 

بانک( پرداخت کند.
از آن جا که در اغلب موارد مهریه، ســکه بهار 
آزادی است، چنانچه زوج مبلغ اصلی سکه ها را در 
دادخواست ذکر کند، الزم است هزینه دادرسی 
زیادی پرداخت کند که این امر مشکالتی را برای 
زن به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه 
مهریه 100سکه باشــد و هر سکه یک میلیون 
تومان شــود، هزینه دادرســی حدود 3 میلیون 
تومــان خواهد شــد. بنابراین اگر امــوال قابل 
توقیف از زوج وجود داشته باشد، زوجه می تواند 
ابتدا دادخواســت تأمین خواســته را جداگانه 
در همان دفاتر خدمات قضائــی ثبت کند. این 
دادخواست، غیرمالی است و هزینه اندکی دارد. 
پس از ثبت آن، در دادخواست جداگانه دیگری 
که دادخواست اصلی محسوب می شود، مهریه 
خــود را مطالبه و هزینه بســیار کمتری حدود 
100 هزار تومان می پردازد. البته دادخواست دوم 
که همان مطالبه مهریه است و دادخواست اصلی 
محسوب می شود، باید ظرف مدت 10 روز ثبت 
شــود. خارج از این مهلت، از قرار تأمین خواسته 

که همان توقیف اموال زوج است، خودبه خود رفع 
اثر می شود. 

چنانچه امــوال قابل توقیــف از زوج وجود 
داشته باشد و دادخواســت تأمین خواسته به 
همراه مطالبه مهریه در یک دادخواست باشد، 
مبلغ ســکه ها جهت نپرداختــن هزینه باالی 
دادرســی حداقل در نظر گرفته شــود، زوج 
می توانــد با واریز مبلغ بســیار پایین، از اموال 

خود رفع توقیف کند.
ذکر این نکته الزم اســت که تمام هزینه ها و 
حتی حق الوکاله وکیل جزو خســارات دادرسی 
محسوب می شــود و ضمن حکم دادگاه، از زوج 
مطالبه خواهد شــد؛ البته مراتب فوق در سایر 
مواردی که مهریــه وجه نقد باشــد نیز کاربرد 

خواهد داشت.
همچنین درصورتی که زوجــه بخواهد مبلغ 
واقعی مهریه خویش را در دادخواست عنوان کند 
و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، 
می تواند با دادخواستی دیگر تحت عنوان اعسار 
از پرداخت هزینه دادرســی ضمن معرفی شهود 
از دادگاه رســیدگی کننده، عدم توانایی خود را 
از پرداخت هزینه دادرسی بخواهد، اما شهودی 
که زنان به دادگاه معرفی می کنند، الزم است در 
همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی به 
فقدان توانایی مالی زن برای تهیه هزینه دادرسی 
شهادت دهند. تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد 
اعسار نیز از ســوی دادگاه  های مختلف متفاوت 
اســت و زوج هم می تواند با معرفی شــهود، به 

ادعای اعسار زن اعتراض کند.
در برخی موارد، زوج با آگاهی از دادخواســت 
زوجه، اقدام بــه واگذاری امــوال و دارایی  های 
خود به اعضای خانواده و دوستان خود می کند. 
در چنین مواردی زنان یا تســلیم می شــوند یا 
به دادخواستی موســوم به فرار از دین متوسل 

می شوند.
دادخواست فرار از دین به این معنی است که 
مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه، 
متوسل به حیله و فریب می شود، اما اثبات این ادعا 
بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا 
وقتی که دادگاه حکمی  مبنی بر محکومیت مرد به 
پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی 
ندارد و زن نمی تواند نسبت به این مسأله ادعایی 
داشــته باشــد. قانون برای جلوگیری از چنین 
موضوعی، صدور قــرار تأمین را پیش بینی کرده 
اســت. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است 
که زن نشــانی و ردپایی از منابع مالی همسرش 
داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی 
که مرد دست یکی از دوســتان و اقوام خود دارد 
یا حتی پــول پیش خانه، از مــوارد قابل توقیف 
محسوب می شــود. البته معرفی و اطالع از این 
امــوال معموال کار چندان ســاده ای نیســت و 
برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشــتن مهریه 
خود مراجعــه می کنند، حتــی اطالعی ندارند 
که همسرشــان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.

یکــی از ضعف هــای جــدی رســیدگی به 
پرونده هــای خانــواده، تراکــم بیش ازحــد 
پرونده هاســت کــه موجــب می شــود قاضی 
رسیدگی کننده که در یک روز بالغ بر 10پرونده 
در نوبت رســیدگی دارد، نتواند بابت هر پرونده 
تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد و این وظیفه 
به عهده خواهان پرونده قرار می گیرد؛ خصوصا 
درموردی که زوج ملک ارزشمندی برای توقیف 
دارد، ولی زوجه با نداشــتن پالک ثبتی آن ملک 
نمی تواند ملک را توقیف کنــد، قاضی دادگاه با 
یک استعالم ســاده از اداره ثبت می تواند زوجه 
را در این امر یاری کنــد، ولی در عمل هرگز این 
موضوع اجــرا نمی شــود. رأی محکومیت مرد 
به پرداخت مهریــه، قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر اســت. البته با توجه به این که 
محکومیت پرداخــت مهریه در بیشــتر موارد 
براساس سند رسمی  عقدنامه صورت می گیرد، 
دادگاه تجدیدنظــر هم حکــم دادگاه بدوی را 

تأییدمی کند.
اجرای حکم

پس از ابالغ حکم دادگاه تجدیدنظر به طرفین، 
حکــم دادگاه قطعیت یافتــه و زن با مراجعه به 
دادگاه و براســاس حکــم تأییدشــده ای که به 
همسرش نیز ابالغ شده، تقاضای صدور اجراییه 
می کند. مرد می تواند تــا 10روز پس از دریافت 
این برگه به دادگاه مراجعه و مهریه همسر خود 
را به زن بپردازد و شیوه ای برای پرداخت آن ارایه 
یا مالی را به دادگاه معرفی کند که از آن مهریه زن 
پرداخت شــود.  در صورت عدم پرداخت مهریه، 
چنانچه اموالــی از زوج توقیف شده باشــد، با به 
مزایده گذاشتن آن اموال و فروش آن مهریه زوجه 
وصول خواهد شد )خوش بینانه ترین حالت جهت 
وصول مهریه که موارد بسیار نادری مشاهده  شده 
است(. درغیراین صورت با تقاضای زن نسبت به 
110سکه )در حال حاضر( حکم جلب زوج صادر 
می شد. در اجراییه تأکید شــده است که اگر تا 
3 ســال پس از صدور اجراییه مشخص شود که 
مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی 
را پرداخت نکرده یا این که بخشــی از اموال خود 
را پنهان کرده باشــد، به مجازات حبس محکوم 
خواهد شد. موضوعی که به جرأت می توان گفت 
در دعــاوی مربوط به مهریه هرگز دیده نشــده 
است. امری که البته با قانون جدید نحوه اجرای 

محکومیت های مالی، ملغی شده است.

خاطره بهفر| سال هاست که قلم به دست، روی پله های 
دادگاه خانواده، به دنبال مردان و زنان خشــمگین یا غمزده 
دویده ام و از درددل ها و گله هایشان نوشته ام، زنان و شوهران 
بســیاری دیده ام که هنگام بروز اختالف های رایج زندگی 
زناشویی به جای بهره بردن از مشاور یا عقل و گفت وگو و انصاف 
و توافق )حتی برای طالق( کینه توزانه و ظالمانه، از کاستی ها 
و نقاط ضعف قانون، حربه هایی ساخته اند تیز و برنده، تا درحد 
امکان! همسر خود را بیازارند و پدر یا مادر فرزند خود را زخمی 
کنند... از این قربانیان مظلوم و زخم خورده همیشه چند تن 
در گوشه و کنار راهروهای دادگاه ها، غمبرک زده اند... زنانی 
که سال هاست زندگی زناشــویی برایشان جهنمی پررنج و 
عذاب اســت، بی هیچ راه گریز، چراکه شوهر از »حق مطلق 
طالق« دشنه ای ساخته و وقوع طالق را به زمانی موکول کرده 
که موهای زن به رنگ دندان هایش شده باشد! و مردانی که 
غافالنه و مست از شوق متأهل شدن پای مهریه های چندصد 
یاچند هزار سکه ای را امضا کرده اند و حاال همان مهریه که بنا 
بود نشانگر مهر مرد به زن باشد، بالی جانش شده و چه بسا 
خانواده اش را به خاک سیاه نشانده... اما این بار قربانی، بیش 
از چند زخم برداشته بود، نامش سعید بود، سه سال بود که 
مکرر، او و خواهــرش را در دادگاه خانواده می دیدم، آنچه بر 
آنان می گذشت بیش از یک گزارش بود، صبر کردم تا پایان 
ماجرایشان را ببینم و بعد، بنویسم. پایانش تلخ تر از تصور و 
همه مشاهداتم بود، چکیده ای اســت از یافته هایم پس از 
گفت وگوهای مکرر و مستمر با سعید و خواهرش، آنچه خود 
بر آن افزوده ام حاصل مقایسه سعید است با سعیدان دیگری 

که در دادگاه دیده ام:    
»هیچ غصه نخور، یک ماه ســکه میدی، دوماه نمی دی، 
هربار هم این قدر نده تا بــره دنبال حکم و قاضی و کالنتری 
و... بعد همچین که خواستن بندازنت زندان، میگی: بفرما این 

سکه ات«
این توصیه وکیل به سعید بود که همسر او، چند ماه پس 
از  آغاز زندگی مشترک و پیش آمدن نخستین اختالف های 
معمول زن وشوهر، مهریه اش را به اجرا گذاشته بود... وکیل، 
چندان هم بیراه نمی گفت،  بله، زن به دردسر گرفتن حکم 
وکالنتری رفتن و مأموربردن می افتاد اما پس از آن که زنجیر 
بر دست وپای شوهرش می بستند، سکه را هم از او می گرفت. 
غیبت های مکرر و طوالنی همسر سعید از خانه، سعید را بارها 
و بارها به ارایه دادخواست عدم تمکین کشاند، نتیجه؟ زن با 
اکراه به خانه برمی گشــت تا )به توصیه وکیلش!( از دریافت 
نفقه محروم نشود اما با جروبحث های مکرر و ایجاد تنش های 
هرروزه توانست کاری کند که سعید نفقه را هم بر سکه های 
ماهانه بیفزاید و از خیر تمکین و حضور اجباری زن در کنارش 
نیز بگذرد تا هم اعصاب خودش درامان بماند هم همسایه ها! 

سعید و همســرش، هر دو، آخرین برگ های قانونی خود 
را رو کرده بودند: همسر ســعید مهریه و نفقه ماهانه اش را 
می گرفت و همراه با بچه اش در خانه پدری زندگی می کرد 
و منتظر طالق بود و ســعید که بی بهره از زندگی مشترک،  
بیشتر درآمدش را تقدیم همســر غایبش می کرد، اجرای 
طالق را به تعویق می انداخت تا یا همســرش راضی به حل 
مشکالت زندگی شده و از جدایی صرف نظر کند یا دست کم 
برای رسیدن به آخرین خواسته اش)طالق( بخشی از مهریه 
را ببخشد تا ســعید توان مالی ادامه زندگی را داشته باشد. 
به مرور زمان نه تنها سعید به هیچ یک از خواسته هایش نرسید، 
بلکه آگاهی از عدم عالقه همســرش بر کینه و غصه او افزود 
و دامنه جنگ فرسایشی را گســترده تر کرد... سعید نه تنها 
نتوانست عدم شایستگی همسر را برای حضانت فرزند ثابت 
کند بلکه توسط همسر از دیدن او نیز محروم شده بود، پس 
از طی مراحل قانونی و گرفتن حکم قاضی مبنی بر داشتن 
حق مالقات هفتگی فرزند، برای هربار دیدن او باید به کالنتری 
مراجعه می کرد چراکه همسر در پی انتقام بود و همان طور که 
سعید برای دادن مهریه، او را به کالنتری می کشاند، او نیز با 
مشاهده مأمور کالنتری، حاضر بود دســت فرزندش را در 
دست پدر بگذارد... نزاع فرسایشی ضربه دیگری بر روح سعید 
فرود آورد: پدر سعید که بیش از این تاب دیدن رنج های پسر 

را نداشت، ســکته کرد و پذیرای مرگ شد، پیش از مرگ به 
سعید توصیه کرده بود: »پســر جون دست از لجبازی بردار، 
اون از گرفتن مهریه نمی گذره، مطمئن باش، بیشتر از این 
با آبرو و اعصاب خودت و ما بازی نکن، این خانواده ای که من 
دیدم، تو را زندان هم می اندازن، طالقــش بده و خالص...« 
مرگ پدر عذاب وجدان را هم بر مصیبت های ســعید افزود 
و او را در ادامه جنگ فرسایشــی و کینه ورزی و انتقام جویی 
مصمم تر کرد، پیش بینی پدر به وقوع پیوست: وکیل زن ترفند 
دیگری به او آموخت: به جرم »دیر تحویل دادن سکه« در چند 
ماه متوالی، از شوهر شکایت کرد و توانست 5ماه حکم زندان 
برای او بگیرد... مصیبتی که سعید و وکیل او پیش بینی نکرده 
بودند... حاال مادر سعید باید پس از 30 سال  خدمت معلمی 
در صف مادرانی قرار گیرد که به انتظار مالقات فرزندان سارق 
و معتاد و قاچاقچی خود می نشستند. دلش می خواست فریاد 
بزند که او دزد و قاچاقچی نپرورانــده و در تربیت فرزندش 
کوتاهی نکرده که جایش این جا باشــد...)گرچه می دانست 
آن فرزندان و مادران نیز قربانیان ظلمی دیگرند...( اما سکوت 

کرد و بردباری...
وظیفه خواهر آن بود که هر هفته، به شماره ای که سعید 
از پشت شیشــه اتاق مالقات زندان به او نشان داده بود، پول 
بریزد... هنگامی که نام دارنده حســاب بــر صفحه نمایش 
عابربانک می آمد دلش ریش می شد...« ندامتگاه... مددجوی 
شماره... ســعید...  »...مراقب بود تا  کسی  در صف  منتظران 

عابربانک، آن نوشته را نخواند، خجالت می کشید...«
خانواده ســعید، پیش از ایــن، مأمــور آوردن و زنجیر 
به دست وپای افراد زدن و حرف زدن با زندانی از پشت شیشه 
را تنها در فیلم ها دیده بودند، تحمل این صحنه ها اصال به این 
ســادگی نبود... عمق و عظمت رنج دیدن عزیزان در چنان 
وضع دشواری را تنها کسانی کامل درک می کنند که در آن 
شرایط قرار گرفته باشند. حساب دزد و جنایتکار و کالهبردار 
جدا، اما برای انسان های عادی واقعیت به گونه دیگری است... 
کسی که اهل کار خالف است به هرحال زندانی شدن را در 
سرنوشت خویش می بیند ولی یک مرد معمولی که زندگی 
عادی داشته و نان حالل می خورده و شغل شرافتمندانه ای 
داشته و صداقت پیشــه زندگی اش بوده، دستبند و زندان 
برایش، کابوس است ...تحقیر و توهین بزرگی است، شکننده 
غرور اوســت. غرور مرد، سرمایه بی جانشــین روح اوست. 

کسی که عاشق شده و به خواســتگاری رفته و ازدواج کرده 
و می خواســته زندگی خانوادگی داشته باشد، پیش بینی 
می کرده که در آینده با همسرش بگومگو و اختالف داشته 

باشد اما زندان را در سرنوشت خویش نمی دیده! 
برخی زنان به خیال خود، شــوهر را بــرای ادب کردن به 
زندان  می اندازند و برخی مردان از ســر لجبازی و  برای »رو 
کم کنی«  پذیرای زندان می شــوند اما زندان دیگر شوخی 
نیســت... کار را از ادب کردن می گذراند، رنج زندانی شدن، 
مرد را خرد می کند و گاه او را به لجبازی بیشتر می کشاند... 
ای کاش دســت کم زندانیان مهریه را از باقی زندانی ها، جدا 
نگاه می داشتند، حتی زندانیانی که  برای نخستین بار است 
به دلیل ندانم کاری یا یک لغزش، گذرشــان به زندان افتاده 
است، انسان غمناک و رنجور هنگامی که در کنار همدردانش 
باشد، حس بهتری دارد...  ای کاش دست کم محل نگهداری 
این افراد را از خالفکاران سابقه دار جدا می کردند، همنشین 
شدن با معتاد و قاچاقچی و تبهکار حرفه ای، ضربه سنگینی 
برای انسان های عادی است، خودش یک جور شکنجه روحی 
است، تحقیر بزرگی است... درست است که برخی مردان از 
سر لجبازی مهریه را نمی پردازند تا زندانی شوند اما این افراد 
هم لطمه می خورند چون تصور واقع بینانه ای از محیط زندان 
و رنجی که در انتظارشان است، ندارند... »لجبازی« آنها را به 
زندان می کشاند... زن و شــوهری که به کژراهه جنگ های 
فرسایشــی قانونی)به جای توافق( می روند، گاهی حاضرند 
یک میلیون هزینه کنند تا صــد هزارتومان به طرف مقابل 
ضرر بزنند... زندانی کردن و زندانی شــدن هم ازجمله این 
لجبازی هاست اما شاید هیچ یک از خطرات بازی با این آتش 
آگاه نیستند. سعید نیز از این قاعده، مستثنی نبود، با آن که 
به خاطر نداشتن سوءسابقه، عفو مشروط شامل حالش شده 
و پس از دوماه از زندان آزاد شــد، اما تجربه آن دوماه، تأثیر 
عمیق و رنج آوری بر روح او گذاشت و دچار افسردگی شدید 
شد، به گفته خواهرش، ساکت و منزوی شده بود و مدام تکرار 

می کرد: »این چه کاری بود این زن با من کرد!«
پس از فرودآمدن ضربه های فراوان و مکرر ناشی از نزاع های 
فرسایشی با همسر بر روح ســعید، زیان مالی مداومی که با 
پرداخت سکه ما هانه متقبل می شد و می دانست که تا پایان 
عمرش ادامه خواهد داشت، خیانت همسر و عدم توفیق او 
در اثبات آن خیانت و به دســت آوردن حضانت فرزند)پیش 

از رســیدنش به ســن قانونی( و دوری از او و عذاب وجدان 
به خاطر مقصر دانستن خویش در  مرگ پدر، تحمل حقارت 
زندانی شدن به دست همسر، شکستن غرورش نزد خویشان 
و نزدیکان و افســردگی پس از آن، در تــوان او نبود، دوماه 
بعد، خودکشی کرد!   خواهر سعید می گوید: همسر سعید 
هیچ گاه سراغ مشاور خانواده یا روانشناس نرفت. خانواده او 
10 درصد تــالش و انرژی را که صرف مطالبه مهریه کردند، 
صرف ساختن زندگی مشترک دخترشان نکردند، انگار برق 
ســکه های مهریه برای آنها جذاب تر از سروسامان گرفتن 
زندگی مشترک دخترشــان بود.  ای کاش دست کم به جای 
آن همه دویدن به دنبال سکه های مهریه، حق طالق را از سعید 
می گرفتند، این طوری هم او راحت می شد هم ما و احتماال 
کار به این جا نمی کشید، بعدها فهمیدیم که سعید در زندان 
هم دوبار اقدام به خودکشی کرده و زندانی های دیگر نجاتش 
داده اند اما هیچ مشاور و فریادرســی در آن جا نبوده تا وضع 
او را جدی بگیرد و درمورد او احســاس خطر کند، بالفاصله 
پس از یافتن پیکرش، پیامک های موبایلش را دیدیم، آخرین 
پیامک را همسرش فرستاده بود که او را تهدید به زندانی شدن 
دوباره کرده بود. سعید به مادرم گفته بود: »ترجیح می دهم 

بمیرم تا این که دوباره به زندان بروم...«
روح ســعید در زندان مرد، او پس از بیرون آمدن از زندان 
تنها جسمش را خالص کرد... زندان برای او، تیر خالصی بود 

که از سوی همسرش روانه قلبش شد.
اگرچه  این واقعیت است که بسیاری مردها، پس از ماه ها 
و سال ها زندانی شــدن، به زندگی عادی باز می گردند... اما 
توانایی و شرایط آدم ها متفاوت است.... اگر شوک، افسردگی 
و رنج زندانی شدن آدم های معمولی برای نخستین بار، چنین 
سرانجامی در پی داشته باشد،  ای کاش می شد فکر دیگری 
کرد، حتی اگر از هر چند هزار نفر، یکی به چنین کاری دست 

بزند، جان انسان بسیار باارزش است...
*** 

)چندی پیش باخبر شدم که همسر سعید پس از مرگ 
او، تنها ملکی را که به نامش بــوده به عنوان مهریه تصاحب 
کرده، حتما خوشحال است که »یک جا« مهریه اش را به دست 
آورده و دیگر، نیازی نیســت تا هرماه برای دریافت سکه به 
دفتر اجرای احکام برود، تنها یک مشکل دارد »فرزندش پدر 

ندارد!«(

در آلمان میــان ازدواج دفتری و مذهبی تفاوت وجود 
دارد و مراسم عروســی با توجه به تعلق  مذهبی، وضع 
اقتصادی، موقعیت شغلی و خانوادگی عروس و داماد به 
اشکال متفاوتی برگزار می شود. ولی از مهریه و جهیزیه 

خبری نیست.
به طور معمول در آلمان فقط برگ ازدواج صادر شــده 
از ســوی اداره ثبت احوال به عنوان سند رسمی پذیرفته 
می شــود. بعد از آشــنایی طوالنی مدت و حتی زندگی 
چند ســاله مشــترک در یک خانه، زن و مردی که در 
آلمان تصمیم به ازدواج می گیرند باید برای گرفتن زمان 
امضای سند ازدواج، به بخش ویژه ای از اداره ثبت احوال 
)Standesamt(  مراجعــه کنند. در ایــن اداره بدون 
درنظر گرفتن تعلق مذهبی یا قومی فرد متقاضی، زمان 
برگزاری مراســم دفتری ازدواج تعیین می شــود. برای 
آشنایی بیشتر با ســنت ها و چگونگی مراسم ازدواج در 
آلمان، خانم لیلو اشــمیتزLilo Schmitz، پروفســور 
مردم شناسی  دانشگاه دوسلدورف به پرسش های ذیل 

پاسخ داده است:   
خانم اشمیتز، به نظر شــما برگزاری مراسم 
عروســی در چند  ســال اخیر در آلمان تغییر 
محسوسی داشته است؟ برگزاری جشن عروسی 

میان جوانان امروزی آلمان چگونه است؟
بعد از گذشت سال های دهه 60 که بسیاری از جوانان 
آلمان در تب وتاب جنبش های بزرگ دانشجویی برگزاری 
جشن های بزرگ و رسمی را برای ازدواج رد می کردند، 
چند سالی است که دوباره برگزاری این مراسم به خواست 
بسیاری از جوانان در زمان ازدواج تبدیل شده است. برای 
مثال، وقتی که من برای نخستین بار ازدواج کردم، در دهه 
60، جشن عروسی بزرگ برگزار نمی شد. ما در آن موقع 
خیلی ساده به اداره ثبت اسناد، بخش ازدواج رفتیم و سند 
ازدواج را امضا کردیم. بعد با دوستان در یک کافه دورهم 

نشستیم.
این یک دوره تاریخی بــود. دوره ای که به دوره جوانان  

ســال6۸ معروف است. در آن 
زمان، در دوره قیام دانشجویی 
بزرگ در اروپا، ازدواج بیشــتر 
جنبه کارکردی داشت. امروزه 
این سنت باز در میان جوانان 
مد شــده اســت. مثال این که 
داماد در روز عروســی به دنبال 
عروس به در خانــه والدین او 
برود. حتی برخــی زنان جوان 
که سال هاســت با نامزد خود 
در یک خانه زندگی می کنند، 
برای این روز بــه خانه والدین 

می روند تا داماد به دنبالشان برود و آنان را با خود به مراسم 
ببرد. اگر عروسی در کلیسا جشن گرفته شود، پدرعروس 
است که وی را به کلیســا می برد. داماد جلوی در کلیسا 
منتظر عروس می ماند. داخل کلیسا پدر عروس دست او را 

به دست داماد می دهد.
لباس سنتی عروس سفید و داماد سیاه است. 

انتخاب این دو رنگ به چه دلیل است؟ 
بله، به طــور معمول عــروس لباس ســفید و داماد 
خاکستری تیره یا ســیاه به تن می کند. این رنگ های 
قدیم تغییر نقش زوج را در جامعه نشان می  دهند. مثل 
بسیاری از کشــورهای جهان، این دو، نقش جدیدی را 
در جامعه می پذیرند. سفید یا سیاه در بسیاری از مراسم 
سنتی قدیمی هم وجود داشته اســت. این دو رنگ به 
معنی سادگی و یک دستی و به عبارتی بی رنگی هستند. 
به این معنی که عروس و داماد در مرحله بینا  بینی اند و 
هنوز نقش اجتماعی آن طور که معنی می شود، برای آنها 

مشخص نشده است.
آیا مراســم عروسی در 
امضای  از  کلیســا پیش 
قــرارداد ازدواج در اداره 

ثبت انجام می گیرد؟ 
به طور معمــول مدتی بعد 
از مراســم اداری یعنی ازدواج 
دفتری، جشن در کلیسا برگزار 
می شــود. پیش ترها جشــن 
کلیسا و مراســم در اداره ثبت 
به فاصله خیلی نزدیک به هم 
برگزار می شــدند. ولی امروزه 
حتی تا چند ماه بعد، هر وقت که عروس و داماد بتوانند، 
این جشن را برگزار می کنند. مراسم در اداره ثبت، نسبتا 
ساده  است. کارمند ویژه ازدواج سعی می کند کمی هم 
به این مراسم اداری جنبه ســرور بدهد. مراسم در اتاقی 
که کمی تزیین شده برگزار می شود و کارمند مسئول، 
لباس رسمی می پوشد. نوشــیدنی یا خوراکی سبکی 
خورده می شــود و میهمانان همراه با عــروس و داماد 
به کافه یا رســتورانی می روند. عروسی های قدیمی در 
روستاها تا 3 روز جشن گرفته می شد. روز اول با فامیل، 
روز دوم به همراه دوستان و فامیل و روز سوم با همکاران 
و همسایه ها. در روستاهای آلمان هنوز هم عروسی در 3 

روز جشن گرفته می شود.
هزینه این جشن را چه کسی می پردازد؟

قدیم ها هزینه عروســی را والدین می پرداختند. در 
بیشتر مواقع خانواده عروس هزینه اصلی را می پذیرفت. 
ولی امروزه چون بســیاری از خانواده ها فرزندان زیادی 

ندارند، خانواده داماد هم کمــک می کند و مثال هزینه 
لباس عروسی را می پردازند.

آیا عروس و داماد در مراســم عروسی هدیه 
دریافت می کنند؟

بله، مثال وسایل خانه یا آشــپزخانه به عنوان هدیه به 
آنان داده می شــود. ولی به شکل ســنتی مانند ایران یا 
برخی کشــورهای دیگر، عروس به عنوان هدیه از سوی 
خویشــاوندان طالو و جواهر دریافــت نمی کند. حلقه 
عروسی توسط داماد خریداری می شود. به طور معمول 
حلقه در انگشت چهارم دســت راست قرار می گیرد. در 
آلمان معموال عروس و داماد موقــع نامزدی حلقه را در 

دست چپ و بعد از عروسی در دست راست می کنند.
در برخی خانواده ها معمول است، زوجی که می خواهند 
ازدواج کنند خود وســایلی را که احتیــاج دارند در یک 
فروشگاه وســایل خانه و آشــپزخانه انتخاب می کنند. 
بعد خویشاوندان و دوستان ضمن مراجعه به فروشگاه، 
هدیه ای را که از نظر میزان قیمت برایشان مناسب است، 
از میان وســایلی که ویژه این عروس و داماد روی میزی 
به شــکل زیبا و تزیین شده چیده شــده است، انتخاب 
می کنند. هدیه معموال در مراســم عروسی به عروس و 
داماد داده می شود و مراسمی مانند پاگشا و میهمانی بعد 

از عروسی وجود ندارد.
با توجه به این که در آلمان عروس و داماد قبل از 
ازدواج با هم زندگی می کنند، ازدواج چه کارکرد یا 

نقشی دیگر در این جامعه دارد؟ 
غیر از جنبه رمانتیک و روحی که این دو می گویند، حاال 
ما با هم هستیم و تصمیم گرفته ایم با هم زندگی کنیم و 
با هم پیر شویم، بنا به قانون آلمان کسانی که ازدواج کنند 
از امکانات اجتماعی بهتری بهره مند می شوند، برای نمونه، 
درمورد حق ارث و موقع بیمــاری که به تصمیم گیری 
درمورد شــریک زندگی احتیاج باشــد. مهم تر این که 
کسانی که ازدواج کرده باشند در آلمان مالیات کمتری 

به دولت پرداخت می کنند.  

| فاطمه سادات غمخواری   |   حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری|

بازی مهریه و جنگ وکال

زندگی می توانست شیرین باقی بماند


