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سنگجهیزیهدرمسیردختراندمبخت
نوسانات ارزی و افزایش لحظه ای قیمت ها چالش جدید بر سر راه ازدواج درست کرده و خانواده ها را برای تهیه جهیزیه به زحمت انداخته  است

88498440سرویس اجتماعي

اگر دختر بنا بر قوانین عرف، در صورت 
تمکن و استطاعت مالی، اثاثیه ای را به 
عنوان جهاز و به قصد مشارکت و یاری 
شوهر با خود به خانه همسرش ببرد به 
نحوی قسمتی از نفقه به خواست دختر 
مهیا می شود که در این صورت شوهر 
هیچ گون�ه دخالتی از لح�اظ تصرف 
در جهیزیه مزبور جز ب�ا اجازه زوجه 
نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور 

از حقوق اختصاصی زوجه مي باشد

کشورهای آسیایی بیش از کشورهای 
اروپای�ی و امریکایی به رس�ومی که 
از گذش�ته های دور مرس�وم ب�وده 
پایبند هس�تند. برای مث�ال هند از 
جمله کش�ورهایی اس�ت که در آنجا 
تهیه جهیزیه از اهمیت بسیار زیادی 
برخ�وردار اس�ت و از ای�ن رو تهی�ه 
جهیزیه و قوانینی که در خصوص تهیه 
آن وجود دارد از عوامل محدودکننده 

ازدواج دختران جوان بوده است

  کبري فرشچي 
این روزها که همه مردم در تب و تاب نوسانات ارز و سکه درگیر دو دوتا چهارتاي 
جور کردن دخل و خرج شان هستند گروهي بیشتر از همه در التهابند و مردمک 
چشمان ش�ان نگران تر از بقیه مردم تابلوي صرافي ها را مي پای�د. خانواده هایي 
که دخت�ران عقدک�رده و دم بخت دارند هم درس�ت مانند پس�رهاي دم بخت و 
خانواده هاي آنها در تب و تابند؛ تب و تاب تهیه جهیزیه در بازاري که فروشندگانش 

یا جنس هاي شان را به امید گران و گران تر شدن ارز و اجناس انبار کرده اند و اصاًل 
راضي نمي شوند جنس بفروشند و آنهایي هم که حاضرند کاالهاي شان را بفروشند 
در گیر و دار نوسانات ارز و قیمت ها قیمت کاالهاي شان لحظه به لحظه تغییر مي کند 
و تنها کساني مي توانند از این آشفته بازار جهیزیه اي براي دختران دم بخت شان 
تهیه کنند که پول ش�ان از پارو باال مي رود. خالصه اینکه گراني بي سابقه سکه و 
دالر فقط بر روي بازار مصرف تأثیر نداشته و هزینه هاي نجومي ازدواج بسیاري از 

جوانان دم بخت را از صرافت ازدواج انداخته است. در این میان شاید خانواده هایي 
پیدا شوند و حاضر باشند تا از مراسم عروس�ي و تجمالتي همچون سرویس طال 
چشم پوشي کنند و یا ماجرا را بسیار سبک بگیرند اما باالخره دو جواني که قرار 
است زیر یک سقف قرار بگیرند براي آغاز زندگي شان به حداقل هایي نیازمندند 
که در بازار کنوني همین حداقل ها هم ده ها میلیون تومان پول مي خواهد البته اگر 

مغازه دارها راضي شوند کاالهاي شان را بفروشند!

سنتي که حداقل 50 میلیون آب مي خورد
واقعيت اين اس��ت که جهيزيه آن هم در شکل و ش��مايل کنوني اش يکي از سنت هايي است 
که مختص عرف ماست. س��نتي که هر روز شکل و ش��مايل تازه تر و تجملي تري پيدا مي کند 
و سال هاست اين مس��ئله خود به يکي از موانع جدي ازدواج تبديل شده است. خانواده ها هم 
که انگار با يکديگر لجبازي مي کنند و مي خواهند به واس��طه جهيزيه و مهريه و عروسي هاي 
مجلل و تجمالتي به يکديگر چنگ و دندان نشان دهند و انتقام عروسي هاي مجلل را با انتظار 
جهيزيه هاي آنچناني بگيرند. در اين ميان اما جوانان هستند که آسيب  مي بينند و همين مسائل 
موجب شده تا سن ازدواج باال و باالتر برود و ميل به ازدواج پايين و پايين تر بيايد. در اين بين با 
شرايط تازه اي که در جامعه شکل گرفته و در بلبشوي اقتصادي به وجود آمده شرايط بيش از 
پيش سخت و عرصه بيشتر از هميشه بر جوانان تنگ شده است. اگر به سراغ دختران عقدکرده 

برويد نخستين دل نگراني شان در شرايط کنوني ماجراي جهيزيه است.
سمانه 34 ساله است و شش ماهي از عقدش مي گذرد. وقتي از جهيزيه اش مي پرسم در پاسخ 
لبش را مي گزد و سرش را با تأسف تکان مي دهد. به او پيش��نهاد مي کنم تو از مراسم عروسي 
صرف نظر کن و همسرت از جهيزيه تا بتوانيد به سر خانه و زندگي تان برويد که پاسخ مي دهد:  

به کدام خانه برويم؟ !
به سراغ لوازم خانه فروشي ها مي روم. يخچال فريزر سايد بايد سايد که يکي از اصلي ترين ارکان 
جهيزيه هاي امروزي است بين 10 تا 25 ميليون تومان هزينه دارد. ماشين لباسشويي از 3 ميليون 
تا 13 ميليون تومان قيمت دارد. گاز هم از يک ميليون تا 8 ميليون تومان است. يک تخته فرش 
هم کمتر از يک و نيم ميليون تومان نيست. براي تهيه قابلمه و ديگر ظرف و ظروف آشپزخانه هم 
حداقل بايد حدود يک ميليون تومان هزينه کنيد. با يک حساب سرانگشتي براي تهيه حداقل ها 

هم نزديک به 50 ميليون تومان بايد خرج کرد تا جهيزيه اي متوسط تهيه کنيد.
البته خريد اجناس ضروري تر و حذف غيرضروري ها و همچنين نگاه مثبت تر به برندهاي ايراني به جاي 

تمرکز روي کاالهاي خارجي مي تواند تا حدودي اين عدد را به نفع جيب دختردارها تغيير دهد.
دست به کار شدن کاربران فضای مجازی

تنگ تر شدن محاصره مشکالت در مسير ازدواج و انفعال مس��ئوالن اين حوزه حاال گروهي از 
کاربران را به فکر انداخته تا براي خودشان دست به کار شوند و براي فرهنگ سازي در اين سير 
فکري بکنند. حاال مدتي است که هشتگ ازدواج آسان و جهيزيه ساده در شبکه هاي اجتماعي 
داغ شده است و حتي برخي کاربران تجربيات خودشان از خريد جهيزيه را با ديگران به اشتراک 
مي گذارند و جالب اين که اگر به سراغ زوج هايي که مي شناسيد و از قضا جهيزيه کاملي داشته اند 
و مراس��م جهازبران مجللي هم برگزار کرده اند برويد و از آنها بخواهيد تا وس��ايل غيرضروري 
زندگي شان را به شما نشان بدهند با فهرست بلندبااليي از وسايلي همچون سرخ کن،  بخارشوي، 
 ساندويچ ساز،  تخم مرغ پز،  مايکروويو و تعداد زيادي بشقاب و کاسه مواجه خواهيد شد که هيچ گاه 
در طول زندگي به کارشان نيامده و تنها انگيزه هايي همچون چشم و هم چشمي و شايد جوگيري 
خانواده و گاهي هم تنها به خاطر يک سنت غلط ديگر به نام جهازبران خريداري شده تا نمايشي 
از دارايي ها و وجنات عروس خانم به خانواده آقاداماد و تمام کساني باشد که اين نمايش مي تواند 
آنها را به عقب نشيني وادار کند!  حتي اگر چنين فرآيندي به چالش هاي جدي و مدت ها بدهکاري 

و به سختي افتادن خانواده عروس خانم منتهي شده باشد.

جهیزیه حضرت زهرا )س(
ش��ايد تاکنون زياد درباره مهريه حضرت زهرا )س( ش��نيده باش��يم اما کمتر درباره 
جهيزيه آن حضرت صحبت ش��ده تا الگويي براي زندگي ش��يرين و ازدواج آس��ان به 

جوانان داده شود.
جهيزيه حضرت زهرا )س( شامل يک لباس عروسی بود که حضرت همان شب ازدواج 
آن را به زنی نيازمند بخش��يدند. يک چارقد و روس��ری، قطيفه مش��کی بافت خيبر، 
تختخواب بافته شده از برگ خرما ، دو عدد تشک با روکشی کتان که داخل يکی ليف 
خرما و داخل ديگری پشم گوسفند بود و يک تخته بوريای بافت بحرين تمام جهيزيه اي 

بود که دختر پيامبر خدا زندگي ساده اش را با حضرت علي )ع( با آن آغاز کرد.
نکته مهم اينجاست که همين جهيزيه ساده را هم خود حضرت علي )ع( تهيه کردند. 
حضرت علی )ع( زره خود را فروختند و پول آن را نزد رسول اکرم )ص( آوردند. حضرت 
هم اين مبلغ را به سه قسمت تقسيم فرمودند: يک سوم خريد لوازم زندگی )جهيزيه(، 
يک سوم برای خريد عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت مي گذارند تا هنگام نزديک 

شدن شب عروسی به عنوان مساعدت و کمک، صرف مخارج وليمه عروسی شود.
هر چند با وجود ادعاي دينداري کمتر خانواده اي است که سيره اهل بيت را در زندگي 
ساده و ازدواج آس��ان پيش گيرد اما جس��ته و گريخته هنوز هم هس��تند کساني که 
همچون سال هاي آغازين انقالب و دهه 60 زندگي ساده اي را در پيش بگيرند. نمونه اش 
مريم زن 35 ساله اي که شش سالي است زندگي مش��ترکش را آغاز کرده و مي گويد 
بسيار خوشبخت است. مريم تأکيد مي کند: ما عروسي نگرفتيم و تمام وسايل مورد نياز 
زندگي مش��ترک مان را هم با همديگر و به مرور زمان تهيه کرديم. تجربه لذت بخشي 
که باعث شد هم به اندازه نيازمان خريد کنيم و هم از خريد جهيزيه احساس رضايت 
بيشتري داشته باش��يم. اين تجربه مي تواند براي همه زوج ها تکرار شود اگر خودشان 

بخواهند.

فرهنگ جهيزيه تنها اختصاص به عرف کشور ما ندارد و اين سنت يک جورهايي در تمام 
دنيا وجود دارد و حتي برخي کش��ورها و فرهنگ ها آداب و رسوم بسيار سختگيرانه اي 

در اين باره دارند.
اگر بخواهيم جهيزيه را به عنوان يک سنت مش��ترک از نظر تاريخی مورد بررسی قرار 
دهيم بايد به اين نکته اش��اره کنيم که اين س��نت کهن ريش��ه در فرهنگ کشورهای 
آفريقايی دارد که با هدف تأمين س��رمايه اوليه برای کس��ب و کار ب��ه داماد هديه داده 
می شود و به اين ترتيب داماد می توانست با استفاده از سرمايه اوليه ای که خانواده عروس 
در اختيار او قرار می داد مس��ئوليت تأمين خواس��ته ها و نيازهای همسر و فرزندانش را 
برعهده گيرد. در کشورهای اروپايی و به ويژه در کشور انگليس جهيزيه در طبقات اشرافی 
به عنوان ارثيه هنگام ازدواج از طرف پدر به فرزند دختر هديه می ش��ود و به اين ترتيب 

فقط دخترانی که در زمان ازدواج از پدرشان جهيزيه نگرفته اند در ارث سهيم می شوند. 
البته امروزه در اغلب کشورهای در حال توسعه در اروپا و امريکا اين رسم کهن و ديرينه 
به دست فراموشی سپرده شده است و در اغلب خانواده ها عروس و داماد با هدايای نقدی 
که در مراسم جشن ازدواج خود از دوستان، اقوام و نزديکانشان هديه می گيرند مقدمات 

اوليه زندگی مشترک را تأمين می کنند.
بدون ترديد کشورهای آسيايی بيش از کشورهای اروپايی و امريکايی به رسومی که از 
گذشته های دور مرسوم بوده پايبند هستند. برای مثال هند از جمله کشورهايی است 
که در آنجا تهيه جهيزيه از اهميت بسيار زيادی برخوردار است و از اين رو تهيه جهيزيه 
و قوانينی که در خصوص تهيه آن وجود دارد از عوام��ل محدودکننده ازدواج دختران 

جوان بوده است.

جهیزیه در قانون مدني 
نام جهيزيه که به ميان مي آيد ذهن همه ما به سوي دختر و خانواده عروس خانم مي رود. الاقل 
در کشورما عرف است جهيزيه يا همان اثاث و ابزار زندگي را اغلب خانم خانه تهيه مي کند. هر 
چند در اين مسئله در مناطق مختلف کشور رسوم متفاوتي وجود دارد و گاهي اوقات آقاداماد 
و خانواده وي هم در تهيه جهيزيه و لوازم مورد نياز براي زندگي مشارکت دارند. اما اگر به سراغ 
قانون برويد درمي يابيد تکليف قانوني جهيزيه موضوعي کامالً متفاوت با عرف رايج جامعه دارد. 
به موجب ماده 1107 قانون مدنی »نفقه عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البيت که به 
طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و يا احتياج او به واسطه 
مرض و يا نقصان اعضا«. بنابراين تعريف نفقه زن شامل تمام وسايلی است که زن، با توجه به 
درجه تمدن و محيط زندگی و وضع جسمي  و روحی خود، به آنها نيازمند است. همچنين مرد 
در قبال زندگی زناشويی موظف و مکلف است تمام وسايل زندگی زن را از هر حيث، مهيا و فراهم 
سازد و برای زن، از اين حيث، هيچ گونه وظيفه ای در شرع مقدس اسالم تعيين نشده و حتی 

درباره اثاثيه خانه و متاع مربوط به وسايل زندگی نيز بر عهده زن چيزی مقرر نشده است.
حاال اگر دختر بنا بر قوانين عرف، در صورت تمکن و استطاعت مالی، اثاثيه ای را به عنوان جهاز و 
به قصد مشارکت و ياری شوهر با خود به خانه همسرش ببرد به نحوی قسمتی از نفقه به خواست 
دختر مهيا می شود که در اين صورت شوهر هيچ گونه دخالتی از لحاظ تصرف در جهيزيه مزبور 

جز با اجازه زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصی زوجه مي باشد.
اما اگر عروس خانم يا همان زوجه به هر دليل، مثالً عدم تمکن مالی و يا عدم تمايل به اجرای اين 
قانون عرفی نتوانست و يا نخواست وسيله ای به عنوان جهيزيه به خانه شوهر ببرد، جايگاه اين 
وسايل در نفقه محفوظ است و مرد مکلف به تهيه آن است. ميزان اين جهيزيه را هم عرف جاری 
تعيين مي کند و تمامي  قوانين مربوط به نفقه در مورد جهيزيه به عنوان جزئی از آن صادق است. 
البته در مورد حقی که زن بر اين گونه اشيا پيدا مي کند، معيار، اراده شوهر و حکم عرف است. 

خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نمي بخشد بلکه فقط اجازه استفاده در آن را مي دهد .

واقعیتهایيکهعروس9سالهرا
پايعقدداماد36سالهمينشاند

عروس 9 س��اله و داماد 36 س��اله! اين حکايت دختربچه اي در مشهد 
است که با ورود دادستانی مشهد از پای سفره عقد با مرد افغانی که 27 
سال از او بزرگ تر بود و اين دختر درس��ت می توانست جای فرزندش 
باشد بلند شد. اين دختربچه اما يکی از 40 هزار کودکی است که طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی چهار سال اخير در سنين زير 
14 سالگی پای سفره عقد نشسته اند و همه آنها به اندازه اين دخترک 
خوش اقبال نبوده اند تا دادستانی از ماجرا باخبر شده و برای ممانعت از 
سر گرفتن چنين ازدواجی ورود کند. بی ترديد 9 سالگی هنوز دوران 
کودکی به شمار می رود اما برای پيشگيری از چنين ازدواج هايی چه بايد 
کرد؟ آيا راهکار ممانعت از اين ازدواج ها همان گونه که طيبه سياوشی 
عضو فراکسيون زنان مجلس در تالش است تغيير ساختار قانون است 

و ارائه طرح هايی چون کودک همسری است؟
برای پاس��خ به اين س��ؤاالت بايد در درجه نخس��ت ببيني��م قوانين 
سختگيرانه تر در حوزه ازدواج و افزايش حداقل سن ازدواج به 16 يا 18 

سالگی چقدر با واقعيت های جامعه همخوانی دارد.
بخش نخست واقعيت های جامعه را بايد در مناطقی جست وجو کرد که 
پدران و مادران در اين مناطق حاضرند دختر 9 ساله شان را به مرد 36 
ساله افغان شوهر دهند؛ مردی که احتماالً حتی جزو مهاجران قانونی 
هم نيس��ت و عقد ازدواج ش��ان هم در هيچ جا ثبت نمی شود. واقعيت 
ديگری که قبل از اين واقعيت بايد ديد حکايت س��فره خالی مردمان 
مناطق مرزی و شهرهای شرقی کشور است؛ سفره هايی آنچنان خالی 
که در عمل دخترکانش��ان را ش��وهر نمی دهند بلکه در ازای حداقل 
پولی تحت عنوان شيربها می فروشند و حتی گاهی شيربهايی هم در 
کار نيست اما يک نان خور کمتر توازن اين معامله تلخ را برقرار می کند.
اين منطق بخش مهمی از ازدواج هايی است که در سنين بسيار پايين 
در استان هايی همچون خراسان و سيستان و بلوچستام انجام می گيرد.  
عروس هايی که به حجله دامادهايی گاه پير و گاه جوان می روند ناگزيرند 
از خانه و خان��واده بکنند و به خانه بختی بروند که ممکن اس��ت خانه 

خوشبختی شان نباشد.
واقعيت ديگری که نباي��د ناديده گرفت فرزندانی هس��تند که از اين 
مادران نوجوان و در برخی موارد کودک زاده می ش��وند. کودکانی که 
نمی توانند شناسنامه داشته باش��ند و اگر بخواهند شناسنامه بگيرند 
ابتدا پدر و مادرش��ان بايد ثابت کنند زن و ش��وهر هس��تند اما انگار 
برايشان چندان مهم نيست يعنی ياد نگرفته اند که شناسنامه حداقل 
حق کودک شان اس��ت و تکرار بچه هايی که پدر و مادرشان از منظر 

قانون زن و شوهر نيستند!
اين واقعيت تلخ در مناطقی همچون سيستان و بلوچستان همچنان 
بيداد می کند و معضل کودکانی که در هيچ سرش��ماری ای ش��مرده 
نمی ش��وند و در هيچ برنامه ريزی کالنی حضور ندارن��د و در البه الی 

جمعيت کشور گم می شوند چون شناسنامه ندارند.
وقتی اين واقعيت ها را زير ذره بين نقد قرار می دهيد درمی يابيد تغيير 
قانون و افزايش حداقل س��ن ازدواج در قالب طرح کودک همس��ری 

همان قدر فانتزی است که سربازی دختران!
دختربچه 9 ساله مشهدی اين بار با دخالت دادس��تانی مشهد از پای 
سفره عقد بلند ش��د اما هنوز داليلی که خانواده او را مجاب کرده بود 
کودک شان را به عقد مرد 36 س��اله افغان دربياورند همچنان به قوت 
خود باقی است. ظاهراً در حال حاضر اين دختر به بهزيستي تحويل شده 
اما معلوم نيست چقدر در اين مراکز نگهداري شود و نگهداري اش در 
چنين مراکزي به نفعش باشد. به هر صورت دخترک 9 ساله اين ماجرا 
به خانواده اش باز خواهد گشت. دفعه بعدی حتماً اين خانواده احتياط 
بيشتری می کنند و پنهان از چش��م هايی که ممکن است دخترشان 
را از پای سفره عقد بيرون بکش��د يا به عبارت درست تر معامله شان را 
به هم بزند دخترک را به خانه بخت می فرستند. پس زنان خانه ملت اگر 
نماينده اين مردمند به دنبال قطع ريشه های کودک همسری باشند نه 
تصويب قوانينی که به سادگی دور زده می شود و دخترکان محکوم به 

ازدواج در سنين کودکی را با چالش های بيشتری مواجه می کند.
بخش ديگري از  واقعيت ه��ای جامعه ما در ح��وزه ازدواج دختران نه 
فقط در کالنشهرها بلکه در مناطق دورافتاده روستايی آمار قابل تأمل 
دخترانی است که از ازدواج بازمانده اند. عده ای از اين دختران در حال 
عبور از سنين مناسب ازدواج هس��تند و گروهی ديگر از اين سن عبور 
کرده اند. آمارش��ان حدود 6 ميليون نفر اس��ت اما نمايندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی هيچ برنامه ای برای ازدواج و آينده اين دختران 
ندارند و حتی نمی دانند بايد چه کنند تا اين دختران توان ايستادن روی 
پای خود را پيدا کنند چراکه بسياری از دختران روستايی جامانده از قافله 
ازدواج توانمندی های الزم برای گ��ذران زندگی و تأمين معاش خود را 

ندارند و با مشکل جدی در اين زمينه مواجهند.

زهرا چيذري 

جامعهشناسیحقوقزن
مطالع�ه جای�گاه و نق�ش زن 
در تمدن ه�ا و جوامع�ی ک�ه 
اوضاع اجتماع�ی، فرهنگی و 
اقتصادی اشان بررسی می شود، 
روش و شیوة پذیرفته شده ای 
است که مورد تأیید حقوقدانان 
و جامعه شناس�ان ق�رار دارد.

ماهي��ت و ف��راز و ف��رود مقام و 
منزل��ت و ش��رايط اجتماعی و 
حقوقی زن در جامعه، بی ش��ک 
در شکل گيری تمدن ها، تغيير و 

تحول حکومت ها و ظهور و سقوط دولت ها نقشی انکارناپذير دارند.
زن مالک و معيار سنجش بود يا نبود پاکی و نيک خواهی، وجود يا عدم 
وجود فساد و تباهی، اخالق بهنجار يا پلشتی رفتار و پيشرفت يا پسرفت 

در تمامي جوامع بشری از آغاز تا امروز بوده است.
 زن، هم ب��ه عنوان برجس��ته ترين و مؤثرترين عنص��ر و عامل ترقی و 
تکامل و هم به عنوان پاياترين و وحش��تناک ترين عامل اضمحالل و 
س��قوط اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی يک جامعه به 

شمار رفته است.
رعايت يا عدم رعاي��ت حقوق زن و نوع و ماهيت حض��ور او در جامعه، 
محک سنجش و برآورد ميزان پيش رفتگی يا عقب  ماندگی فرهنگ ها و 

تمدن های جهان درگذشته و حال است.
کتاب�ی ک��ه در دس��ت داريد، توس��ط فرزان��ه  فقيد  زنده ي��اد  دکتر 
محمدحسن بردبار پژوهش و نگارش شده اس��ت. اين نوشتار حاصل 
سال ها کنکاش و بررسی موشکافانه  بر روی جامعه شناسی حقوق زن 

است که توسط نگارنده فقيد گردآوری شده است.
در بحث جامعه شناس��ی حق��وق زن، نيت آن اس��ت که با ش��ناخت 
رابطة تاريخی ش��رايط اجتماع��ی تمدن ها با حق��وق زن و خانواده و 
رابطة تحوالت پرشتاب و س��ريع جامعة امروز با حقوق زن و خانواده، 
راه حل های کاربردی در چارچوب »اصول اساسی« نظام ارزش ساالر 
اسالمی- علوی، يافته ش��ود و علل ناکامي  جوامع اسالمي  در استقرار 
نظام اسالمي  و انطباق آن بر شرايط جامعة خود، تا حد امکان مطالعه 

و بررسی شود.
اين کتاب شامل 17 فصل و در 379 صفحه به چاپ رسيده است.

جهیزیه در سایر ملل


