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با وجودی که در بیشــتر موارد، قوانیــن و فضای اجتماعی 
مردانه، مانع اجرائی شــدن حقوق اولیه زنان در کشور می شود 
و این مســئله را در بســیاری از قوانین قانون اساســی می توان 
مشــاهده کــرد؛ اما کمــاکان این فضــای جنســیت زده، عامل 
تبعیض هایی به ویــژه در هنگام ازدواج برای مردان هم خواهد 
بود؛ مانند فشــارهای قومیتی، فرهنگــی، تابوهای اجتماعی و 
ماجرای چشــم و هم چشمی های فامیلی برای پرداخت مهریه 
باال که در بیشــتر مــوارد منجر به مشــکالت در پرداخت زمان 

طالق آن می شود.
ماجرای پرداخت مهریه و شــروط ضمن عقــد، موافقان و 
مخالفان بســیاری دارد، از افرادی کــه در مخالفت با پرداخت 
مهریــه و حق و حقوق زنان جلوی مجلــس تجمع می کنند تا 
کســانی که به جای مهریه، خواهان دریافت حقوق اولیه زنان 
مانند اجــازه خروج از کشــور و حق طالق در هنــگام ازدواج 
هســتند. حتی پیش تر رئیس وقت قوه  قضائیه در ســال ۹۹ در 
واکنش به اخبار متفاوتی که درمورد آمار زندانیان مهریه منتشر 
می شد، اعالم کرد کســی که پول ندارد تا مهریه بدهد، نباید به 
زندان برود که همان زمــان بخش نامه ای از قوه قضائیه صادر 
شــد که تغییراتی در پیگیری حقوقــی مهریه ایجاد می کرد؛ اما 
همچنان مشــکالت بسیاری پا برجاســت و گاه شاهد تجمعات 

مخالفان مهریه هستیم.
همچنین در بسیاری موارد این خألهای قانونی مانع برابری 

حقــوق بین زنــان و مردان و آســیب به هر دو آنها می شــود. 
شــیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری، درمورد این 
موضوع به «شــرق» می گوید: «خیلی کم پیش می آید که زنی 
هم مهریه دریافت کرده باشد و هم شروط ضمن عقد را گرفته 
باشــد؛ بنابراین چیزی که من توصیه می کنم، این اســت که اگر 
بخواهیم به برابری بین زن و مرد برســیم، باید در زمینه ازدواج 
هم همین طور باشــیم، مثال نمی شــود هم مهریه کامل و هم 
شــروط ضمن عقد را داشته باشیم، در کنارش هم حقوق مالی 
کامل بر عهده مرد باشــد، پس اگر به حقوق برابر اعتقاد داریم، 
باید مســائل مالی هم در این زمینه برابر باشد تا همه چیز فقط 

برعهده مرد نباشد».
در بســیاری موارد مردان در زمــان ازدواج با وجود هیجان 
باال، مهریه باالیی را قبول می کنند و بعد با بدهی های ســنگین 
مهریه راهــی راهروهای دادگاه خواهند شــد و در مقابل زنان 
بسیاری بدون کسب آگاهی درمورد حقوق خود قبول به ازدواج 
می کننــد که هر کدام بعدتر تبعات خــاص خود را برای زوجین 
به همراه دارد که نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه یک 
دادگســتری، در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» بر این باور است 
کــه: «در کل دو انســان عاقل با هــم ازدواج کردند و روز عقد 
انواع و اقســام مســائل را می توانند در عقدنامه بنویسند، حتی 
اگر نخواهند می توانند امضا هم نکنند، حتی می توانند یک سری 
مراسم ها را بر اساس یک سری شــرایط خاص برگزار نکنند، اگر 

عاقالنــه طرفین با هــم کنار بیایند و هر چیــزی را امضا نکنند، 
همین طور اگر در شروط ضمن عقد مسائلی را که مدنظر دارند 

بنویسند، بسیاری از حقوق آنها ضایع نخواهد شد».
قوانین مربوط به خانواده بسیار قدیمی است

شــیما قوشه، وکیل دادگســتری و فعال حقوق زنان، درباره 
ماجرای موافقت و مخالفت شــروط ضمــن عقد به بازنگری و 
اصالح این قوانیــن تأکید دارد و می گوید: توجه کنید که قوانین 
ما در این زمینه بســیار قدیمی است و تغییر مختصری درمورد 
حقوق خانواده در سال ۸۱ ایجاد شده که ۲۰ سال از آن گذشته 
و در این مدت جامعه تغییرات بسیاری داشته است؛ یعنی زنان 
و مردان در این زمینه آگاهی بسیاری پیدا کرده اند، مثال بسیاری 
از مردان به این موضوع اشــاره می کنند که ما شرمسار هستیم 
که باید در دفترخانه حقوق بنیادین همســرمان را بدهیم، اینها 
نشــان می دهد جامعه بسیار آگاه شده اســت و حتی جلوتر از 
قوانین هم پیش می رود؛ بنابراین نیازمند اصالح قوانین هستیم، 
همچنیــن تجمعاتــی هم که پیش تــر در جهــت مخالفت با 
پرداخت مهریه صورت گرفت که من اسمش را تجمع مردمی 
نمی گذارم؛ چون با توجه به شعارها و ظاهری که افراد داشتند 
کامال مشــخص بود که سازمان دهی شــده است. مسئله ای که 
وجود دارد این است که در عالم واقع، بعد از دستورالعمل های 
بســیاری که رؤســای قــوه قضائیــه دادند و در زمان ریاســت 
آقای رئیســی، مماشــاتی درباره مهریه با آقایان صورت گرفت. 

همچنیــن در حال حاضــر گاه مردانی را در زنــدان برای مهریه 
می بینیم که اصال تاجر هستند و به دلیل منافع شان در بازار این 
موضوع را به پرداخت مهریه ارجح می دانند، همچنین مردانی 
که با پرداخت های حداقلی که برای شــان در نظر گرفته شــده، 
مثل ســالی یک سکه یا ۱۰ ماه یک سکه، باز هم پرداختی انجام 
نمی دهند؛ در صورتی که گاه امکان پرداخت را دارند؛ ولی به هر 
دلیل از این کار ســر باز می زنند که در این شــرایط خودشان هم 

قربانی خواهند بود.
او ادامه می دهــد: در کل دادگاه با مردانی که خیلی امکان 
پرداخت ندارند، مماشات می کند، مردان زیادی در زندان هستند 
که امکان پرداخت مهریه را دارند؛ اما این کار را نمی کنند که در 
آخر بیشتر صدمه و آسیبش را خودشان می بینند، در کل قواعد 
مالی و حقوق خانواده اول به ضرر مردان است؛ اما این شرایط 
هم به نفع زنان نخواهد بود، همچنین در عمل شــاهد هستیم 
که حقوق زنان روی کاغذ پرداخت می شود؛ اما در عمل مردان 
آن قدر راه های فرار را یاد گرفتند و به شــکل سیستماتیک با آنها 
همراهی می شــود که خیلی وقت ها زنان برای کســب حقوق 
خود عطایش را به لقایش می بخشند، در واقع خیلی کم پیش 
می آید که زنی هم مهریه دریافت کرده باشد و هم شروط ضمن 
عقد را گرفته باشــد؛ بنابراین چیــزی که من توصیه می کنم این 
اســت که اگر بخواهیم به برابری بین زن و مرد برسیم، باید در 
زمینه ازدواج هم همین طور باشــیم. مثال نمی شود هم مهریه 

بررسی ابعاد حقوقی ازدواج نشان می دهد

حقوق ضایع شده 
مردان و زنان

شــرق:  زنان و مردان بسیاری به دلیل اختالفات زناشــویی، فضای خانواده را حتی 
برای فرزندان خود هم تنگ تر می کنند، مرد یا زن خانه قوانین را ابزاری برای آسیب 
به همســر خود در نظر می گیرد که منجر به قربانی شدن هر دو در این مسیر قانونی 
پر خأل خواهد شــد. موضوعی که به صورت ملموس بر فضای اجتماعی و فرهنگی 
جامعه اثر خواهد گذاشت، زنان و مردان شکست خورده ای هستند که حاال با وجود 
بحران های بســیاری که سرچشــمه اغلب آنها فرهنگ و قوانین ناعادالنه است، در 

جامعه حضور پیدا می کنند.
در کنــار حقوق همیشــگی اجحاف شــده زنان  امــا گاه مردان بــه دلیل قواعد 
تحمیل شده مردســاالرانه و فرهنگی مجبور به بردوش گرفتن وظایفی می شوند که 
خود عامل تشــدید این چالش های اساســی در قوانین و قواعد ازدواج خواهد شد. 
احمد بخارایی جامعه شــناس و استاد دانشگاه، به این موضوع اشاره می کند که در 
نظر بگیرید یك مرد در قرن ۲۱ از یک طرف باید آگاهانه و متناسب با زمانه رفتار کند 
و از طرف دیگر درگیر سنت های موجود است که در این شرایط اولین قربانی خودش 
خواهــد بود، در کنارش هم به دلیل شــرایط خاص فرهنگــی ای مانند زن حمایت 
اجتماعــی و مالی ندارد، از ترس آینده مهریه ای بــرای خودش در نظر می گیرد که 
چالش های خاص خودش را در پی دارد که در این فضا همه قربانی  هستند و به یك 

بازی باخت باخت وارد شده اند و بنابراین می بینیم که آنچه از این شروط ضمن عقد 
بیرون می آید، جز کینه ورزی و تخریب خانواده چیزی نخواهد داشت.

کینه ورزی زوجین با شروط ضمن عقد
 بخارایی، با اشــاره به اینکه موضوعی مثل مهریه و شــروط ضمن عقد مانند هر 
پدیده دیگر اجتماعی از زوایای مختلف قابل بررسی است، اضافه می کند: هر پدیده 
در ســه ســطح خرد، میانه و کالن قابل تحلیل است  که در بحث شروط ضمن عقد، 
کنشــگری  و چالش های زن و مرد در این مرحله نخســت عقد و نیز فراز و فرودهای 
بعدی اش در جدایی و تحقق شروط اولیه جزء بخش خرد آن محسوب می شود  اما 
بخش میانی فراتر از فعالیت های شــخصی زن و مرد اســت و رابطه بین چند فرد 
را در نظر دارد که ممکن اســت اثراتش تا قرن ها تداوم داشــته باشد و آن موضوع 
انحطاط خانواده و اثراتش در فرزندان اســت اما کمی که جلوتر می رویم می بینیم 
پای نهاد قانون گذار هم به صحنه باز می شود، چون در ساده ترین بخش این موضوع 
در شــروط ضمن عقد و اختالف بین زن و مرد در آخر گفته می شــود تشــخیص با 
دادگاه خانواده اســت، با این روند ما کم کم به تحلیل کالن نزدیک می شویم. توجه 
کنید که همه ســطوح به هم وابسته است، به سطح تحلیل کالن که وارد می شویم 
و حتی یک پدیده کوچک مثل شــروط ضمن عقد را که مورد کنکاش قرار می دهیم، 

می بینیم که ریشه در نظام حاکمیتی دارد.
این جامعه شــناس ادامه می دهد: همچنین در سطح کالن نگاه ایدئولوژیک که 
مرد در آن تعریف شــده، در کنارش، مرد ســاالری، تعدد زوجات و مسائل دیگر هم 
تعریف شده اســت  که کامال می تواند به بخش های کوچک تر بغلتد و نزدیک شود؛ 
مثل شروط ضمن عقد و پرداخت مهریه که سطح خرد آن پدیده محسوب می شود 
و زن، تصور می کند که از دام مردساالری رهایی می یابد اما تصوری ناصحیح است.
وی با شــرح مثالی اضافــه می کند: توجه کنید اگر زنــی از مرد وکالت بالعزل 
طــالق بگیرد و بعد از طالق نیمــی از دارایی مرد را بخواهــد به خود اختصاص 
دهد، شرطش این است که دادگاه تشخیص دهد که این زن سوءاخالق ندارد و اگر 
مرد اعالم کند زنش بد اخالق بوده، در این شــرایط مرجع تشــخیص در این شرایط 
چگونه این موضوع را تشخیص می دهد؟ در یک نظام مردساالر، استاندارد اخالق 
چیست؟ طبیعی اســت آن را نظام ایدئولوژیک تعریف کرده است؛ بنابراین اغلب 
قوانین کامال فرمالیستی و ظاهری است. در این شرایط اگر زن بدون اذن شوهرش 
جایی رفته، می تواند توســط قاضی، بداخالقی تفسیر شود. در کنار این موضوع در 
نظر بگیرید هر چقدر عناصر فرهنگی ما با هم هم پوشــانی نداشته باشند و مکمل 
هم نباشند، یک نوع تضاد آشتی ناپذیر بین این عناصر به وجود می آید، مرد در قرن 

۲۱ از یــک طرف باید آگاهانه و متناســب با زمانه رفتار کنــد و از طرف دیگر درگیر 
ســنت ها ی تحمیلی است که در این شــرایط اولین قربانی خودش خواهد بود، در 
کنارش هم به دلیل شــرایط خاص فرهنگی چــون زن حمایت اجتماعی و مالی 
نــدارد، از ترس آینده مهریه ای برای خود در نظر می گیرد و شــاید مرد را به دلیل 
بدهی مهریه به زندان هم بیندازد که در این چالش همه قربانی هایی هســتند که 
به بازی باخت باخت وارد شــده اند و می بینیم که آنچه از این شــروط ضمن عقد 
بیرون می آید، جــز کینه ورزی و تخریب خانواده چیــزی نخواهد بود و همه اینها 

بر می گردد به اینکه ما تکامل فرهنگی پیدا نکرده ایم.
بخارایی می گوید: در رابطه با ماجرای چشم و هم چشمی برای افزایش میزان 
مهریه زوجات، شــما به پدیده دیگری شبیه به این یعنی به عمل های زیبایی نگاه 
کنید که آمارش در ایران هم بســیار باال ســت، این پدیده هم به موضوع چشــم و 
هم چشــمی برمی گردد که نشــان از آن دارد که تمام پدیده ها کامال به هم ارتباط 
دارد؛ در واقع اغلب زنان برای ظاهر و اینکه به چشم مردان بیایند دست به چنین 
کاری می زنند، در کنار آن هم ماجرای مهریه که گاه به دلیل ظاهر بینی و چشــم و 
هم چشمی اتفاق می افتد، همه اینها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که امکان تحلیل 

آنها وجود دارد.

نسترن فرخه: زنان و مردان بسیاری در این سال ها قربانی قواعد شروط ضمن عقد شدند، مردانی که 
اغلب زیر بار مســائل مالی کمر خم می کنند و زنانی که در ازای مهریه و حتی بدون آن، با جاری شدن 
عقد نکاح از دیگر حقــوق خود محروم می مانند؛ بنابراین خألهای قانونی در بســیاری موارد امکان 

سوء استفاده را برای زوجین به همراه خواهد داشت.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یونانی ۹- نهم عربی- نمایش با ســاز و آواز- نیاکان ۱۰- 
کامپیوتر قابل حمل- محصل هنرستان- آش ۱۱- شیوه و 
شگرد- بی حیا- نوعی چاشنی خوراکی ۱۲- بازیکن دفاع 
آزاد- شکاف، سوراخ- میوه تازه به بازار آمده ۱۳- پسوند 

شــباهت- قاب عینک- در حال گریســتن ۱۴- پیامبری از 
بنی اســرائیل- رمانی نوشته ســیامک گلشیری- باالپوش 
بلنــد مــردان قدیــم ۱۵- دارای جثه و انــدام ظریف- از 

نوشت افزار افقی: 
 ۱- دســته و گــروه- توجه- نوعی پارچــه با الیاف 
طبیعی ۲- دوســتی- رمانی نوشــته حســین سناپور 
۳- بزرگواری- هر حفره بســته در بدن- پدیدآمدن ۴- 
معروف ترین ساز پدالی جهان- از آثار شعری سیدعلی 
موسوی گرمارودی- ریشه ۵- فریاد مهیب- مغازه دار- 
آگاهــی ۶- بیماری مــردم آزاری- ورزش یخ و چمن- 
اســب رستم ۷- خاک سرخ- ورزشــگاهی در اسپانیا- 
هم نبرد ۸- کوه آتشفشــانی ایتالیا- گلی زینتی- چشم 
خواب آلود شــاعرانه ۹- خربزه نارس- خاموش کردن 
آتش- همســر زن ۱۰- واحدی بــرای وزن معادل ۷۵ 
گرم- سســت و بی بنیاد- چاره ســاز ۱۱- نوعی بیماری 
تنفســی- پیاده- خاخــام ۱۲- بندگــی- تباهی- عهد 
شــباب ۱۳- حیوان صحرانورد- ناگزیر- رفت وآمد زیاد 
۱۴- از آثار هنری مشــهور بتهوون- اسیر ۱۵- تاربافتن 

عنکبوت- متذکر- سنگ آسیاب 

عمودی: 
۱- شــهری در اســتان گیــالن- مســتقیم و بدون 
پیچ وخــم ۲- باغ حضــرت فاطمــه(س)- حقیقی و 
واقعی- ارتــش قدیم ۳- قهرمان ملی مجارســتان- 
کال- از یــک پدر و مــادر ۴- انســان- از القاب امرای 
ترک- اشخاص ۵- از وسایل حمل و نقل درون شهری- 
مسیر مسابقه اســب دوانی- ماهی کنسروی ۶- ضمیر 
دوم شــخص مفرد- آبرو و شــرف- شــهری دیگر در 
گیــالن ۷- گلی آپارتمانی- دشــمنی کســی را در دل 
داشــتن- زیرک ۸- پاســخ مثبت- از شــاخه های رود 
کارون که از شهر آبادان می گذرد- دومین حرف الفبای 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

۱۰

کامل و هم شــروط ضمن عقد را داشته باشیم، در کنارش هم 
حقــوق مالی کامل بر عهده مرد باشــد. پس اگر به حقوق برابر 
اعتقاد داریم، باید مســائل مالی هم در این زمینه برابر باشــد تا 
همه چیز فقط بر عهده مرد نباشــد؛ کما اینکه با توجه به قوانین 
موجود هیچ وقت به این برابری نمی رســیم؛ مانند موضوع دیه 
و ارث و میــراث، اما می تواند این رفتارها شــروع خوبی باشــد. 
توجه کنید ما سال هاســت که این موضــوع را مطرح می کنیم 
و می گوییم که شــروط ضمن عقد مشــخصا حق طالق و حق 
خروج از کشــور لزوما باید بعد از صیقه نکاح، در دفتر اســناد 
رســمی تنظیم شــود؛ چون دفتر ازدواج صالحیت تنظیم آن را 
ندارد؛ اما حق مسکن، شغل و تحصیل را می توان در همان سند 
ازدواج درج کرد که باید افراد به این مسائل توجه داشته باشند.

طرفین هر چیزی را زمان عقد امضا نکنند
نعیم رضا نظامــی چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگســتری، 
درمورد قوانین مربوط به شروط ضمن عقد، مانند مهریه که در 
اکثر موارد باعث نابرابر هــای قانونی برای هر دو فرد یعنی زن 
و مرد می شــود، می گوید: ما یک رابطه زوجیت بر اساس عقدی 
که منعقد می شود، داریم که افراد در سنین مختلف از ۴۰ سال 
تا ۱۸ ســال این امر را انجام می دهند، در بسیاری موارد که چند 
سالی از ثبت این قرارداد می گذرد، یکی از طرفین ادعای حق و 
حقــوق می کند، می بینیم که در این قرارداد امضاهای متعددی 
انجام داده؛ در صورتی که باید ســؤال کرد چرا همان زمان از آن 
تعاریفی که وجود داشت، استفاده نکرده است. در هر حال عقد 
به معنای توافق و رضایت طرفین است و این صراحت ساده ای 
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اســت، با وجودی که قانون اساســی 
بسیار قدیمی است و اصالحات کمی داشته؛ اما منشأ همه چیز 

عقد نامه است که با آن همه کار می توان انجام داد.
او با اشــاره به خألهای قانونی موجود در این زمینه، ادامه 
می دهد: احساســات و شــرط های عجیب و غریب، مهریه های 
ســنگین و رفتارهایی از این دست نشان عالقه و دوست داشتن 
نیســت، در کل دو انسان عاقل با هم ازدواج کردند و روز عقد 
انواع و اقسام مســائل را می توانند در عقدنامه بنویسند، حتی 
اگر نخواهنــد می توانند امضا هم نکنند. می توانند یک ســری 
مراسم ها را بر اساس یک سری شرایط خاص برگزار نکنند. اگر 
عاقالنــه طرفین با هم کنار بیایند و هر چیــزی را امضا نکنند، 
همین طــور اگر در شــروط ضمن عقد مســائلی را که مدنظر 
دارند بنویسند، بسیاری از حقوق ضایع نخواهد شد؛ اما در کل 
هرچه خانم ها در جامعه رشــد می کنند، این فضای جنسیتی 
هم کمتر می شــود، توجه کنید که ایــن تالش های زنان نتایج 
مثبتی هم داشــته و حتی خود قضاتی که هیچ گونه شــک و 
شــبهه ای در کارشان نیســت، در جهت بهبود شرایط در حال 

فعالیت هستند.

   جدول  ۴۱۹۳      طراح: بیژن گورانی
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