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 چکيده
 تأسیسی احکام از مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی حقوقی مهریه به قلم نگارش درآمده است. مهر

 شارع امضاء و تأیید مورد مختلف، ملل و ادیان در آن وجود سبق به عنایت با و نیست اسالم دین

 در مالی وجه عنوان به مهر که دهد می نشان اسالمی حقوق تاریخی سوابق. است گرفته قرار مقدس

 دادن قرار با که بوده این کامل دین یک عنوان به اسالم دین نظر بلکه است، نبوده مطرح ازدواج عقد

 فلسفه به بنابراین با توجه ببخشد. تری عمیق ابعاد زوجین بین ایجاد شده ی رابطه به مهر موضوع

چیستی  کند. مسأله می ایفا مهم نقشی زناشویی زندگی حفظ در متناسب مهریه تعیین مهریه،

. که در این مقاله بدان پرداخته شده است است اهمیت حائز و ضروری متعدد جهات از مهر حقوقی

 و سپس فلسفه ی یه پرداخته شدهبررسی لغوی و اصطالحی مهربه در مقاله پیش رو، پس از مقدمه، 

با بیان انواع مهر، به ماهیت حقوقی مهر، مطالبه مهریه، و قوانین مرتبط با آن و گردیده مهر تبیین 

منطقی از بحث ارائه شود. برخی نتایج  ذیپرداخته شده است. در نتیجه گیری سعی شده یک جمع بن

به نظر می رسد مالک از تعیین مهر  در موردواژه صداق از کاربرد گشترده ( 1نشان می دهد که :  

است مد نظر بوده «صدق و رغبت صادقانه ی مرد به زن »در عقد نکاح بیشتر جنبه معنوی که همانا 

( با اولویت بخشیدن به نظر حقوقدانان مهر عبارت از مال معینی است که زن به مناسبت عقد 2 است.

( عدم تطابق 3ملزم به پرداخت آن می شود.  نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون

فتاوای فقها و نظرات برخی حقوقدانان با واقعیت های اجتماعی و گامهای خلق الساعه مانند 

عنداالستطاعه کردن مهریه و وضع مالیات برای مهریه زوجه و... جملگی مهریه را به پدیده ای موهوم 

 .تبدیل ساخته است

 .مبانی حقوقی، مهریه، حقوق خانواده اژگان کليدي:و
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 طيبه کامل مقدم

در اسالم )رشته مطالعات زنان( دانشگاه آزاد اسالمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق زن 

  واحد علوم و تحقیقات تهران

 
  مسئول:نام نویسنده 

 طيبه کامل مقدم

 نگاهی حقوقی به مسئله مهریه
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 مقدمه
 ارقر مقدس شارع امضاء و تأیید مورد مختلف، ملل و ادیان در آن وجود سبق به عنایت با و نیست اسالم دین تأسیسی احکام از مهر

 خاصی های شیوه و رسوم از که است مسلمانان میان در دیرپا سنتی ازدواج، ارکان از یکی عنوان به مهریه .(1331است)مطهری،  گرفته

 وجه تعلق و مهر میزان چون تغییراتی آمد؛ پدید آن در تغییراتی اما است، اسالمی شریعت امضایی امور از رسم این هرچند. کند می تبعیت

 و شد یتحوالت دچار مسلمانان معیشتی اوضاع دگرگونی تابع اسالمی مختلف ادوار در رسم این. شد پیشین رسوم جایگزین که زن خود به آن

 لمانانمس اتباع مورد روشنی الگوی گاه هیچ آن، بودن اخالقی بر اصرار و اسالمی جامعه در مهرالسنه گیری شکل با و اسالمی، تاکیدات همه با

ه استاد به عقید. داد روی اسالمی جامعه در آن چگونگی در تحوالتی و پیموده نشیب و فراز پر راهی مقوله این گوناگون، دالیل به. نگرفت قرار

مطهری پدید آمدن مهر نتیجه ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن ومرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته 

 است)همان منبع(.

 ده به اجتماع و دولت و مجلس وشکی نیست که مهریه حق زن است و ریشه در سنت و فرهنگ ما دارد آنچه موضوع مهریه را از خانوا

نهادهای قانونگذار کشانده میزان آن است که در آموزه های دینی توصیه شده است. میزان خاصی ندارد اما طی سالیان اخیر با تغییرات 

وتی مانند متفا گسترده در سبک زندگی، تغییر ساخت اجتماعی و دگرگونی ارزش ها تعیین مهریه در طبقات مختلف اجتماعی تابع متغیرهای

 جایگاه وشان اجتماعی ،سطح اقتصادی خانواده و الویت ها و ارزش های نو ظهور بوده است.

 در که است «نفقه »و «مهریه» موضوع دو دارد، بسزایی و فراوان تأثیر و نقش آنها در عرف که جامعه در رایج و مهم مسائل جمله از

 می موجب مهر وجود. نمائیم فصل و حل را موضوع دو این به مربوط مشکالت و مسائل از بسیاری توانیم می آن انطباق قدرت و عرف پرتو

 و یدق هیچ بدون و رایگان طور به که نکند احساس نیز زن. ببرد پی اسالم در او حقیقی شخصیت به بداند، ارزشمندتر را زن مرد، که شود

 او اصلی حقوق اعاده موجب که است خاصی احکام و محکم قوانین پایه بر مرد برابر در او تعهد بلکه است، گرفته قرار مرد اختیار در شرطی

 و عزت که است دریافته فطری الهام به زن. دارد ریشه یک زن عفاف و حیا با نویسند: مهر، می باره این در( 1331) مطهری شهید. شود می

 .ندهد قرار مرد اختیار در رایگان را خود که است این به او احترام

 عنوان به اسالم دین نظر بلکه است، نبوده مطرح ازدواج عقد در مالی وجه عنوان به مهر که دهد می نشان اسالمی حقوق تاریخی سوابق

رفلسفه ی قرآنی و دینی د .ببخشد تری عمیق ابعاد زوجین بین شده ایجاد ی رابطه به مهر موضوع دادن قرار با که بوده این کامل دین یک

 خداوند ما، مرد مظهر نیاز است و زن مظهر ناز است و بنا به همین طبیعت است که مرد خواستگاری زن میرود نه زن به خواستگاری مرد.

مهریه را مطرح کرده که مرد بداند از اول او طالب بوده است و زن مطلوب و هر مطلوب طالبی دارد و مرد بنابر  مسئله جایگاه این حفظ برای

. (4/و مهریه زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید )نساء. آیات قرآنی باید صداقت خود را در ابراز عالقمندی نشان دهد

 نآحتما مادی باشد میتواند علم باشد کما اینکه مهریه حضرت حوا ازجانب حضرت آدم علومی بود که خداوند به اما الزم نیست این هدیه 

آنچه امروزه بیشتر در مورد مهریه مطرح است اینکه مهر نوعی ضمان مالی برای زن در تداوم زندگی مشترک یا استمرار معشیت  داده بود.

  وحمایت مالی اودر طالق است.

 

 مهر مهودر مف کنکاشی .1
در تعریفی دیگر مهر مالی است  کار رفته است. در فارسی آن را کابین گویند. به« عوض»ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای  مهر واژه

 گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می که به هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می

مهر که به آن صداق هم کند.  دهد یا تعهد به دادن آن می مهر مالی است که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می. شود

می گویند، عطیه و پیشکشی است که مرد در قبال ازدواج به زن خود می دهد و پرداخت آن باید با رضایت و صداقت و صفا، همراه باشد. 

(. از آنجا که آنچه مرد می دهد نشانه راستی 4/ز مردان را امر می فرماید که صداق زنان خود را با رغبت و رضایت بپردازند)نساءقرآن کریم نی

ر د عالقه و رضایت مرد است، به آن صداق هم می گویند و نکته دیگر در تعریف مهر اینکه، برخی آن را هدیه خداوند به زنان نیز می دانند.

، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی نابر فقه مذاهب پنج گانهاسالم ب حقوق

باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می می "حق نفقه"و"مهریه"باشد. از جمله این امتیازها تقریباً منحصر به فرد می

ر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق گیرد و اگر چه ذک

 باشد و زننفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می

است  ، عبارت از مالی«صداق المراة»مهر، به معنای  فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. در تأمین هزینه زندگی خود و

وز رکه در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه آن بسته به خوشنودی دو طرف است. مسایل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیار از جوانان ام
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که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد؛ بنابراین، وظیفه قانون گذار است که با هدف  برای تشکیل خانواده است،

آسان کردن ازدواج و نیز برای پاس داری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع یا اصالح کند. عده ای نزدیک به همین 

ر ازدواج یک حق مالی نسبت به مرد پیدا می کند که به موجب آن به محض وقوع ازدواج مالی را که شوهر برای او زن بر اث»تعاریف گفته اند 

 . (1332)موحد،  «قرار می دهد مالک می شود و می تواند هر نوع تصرفی را بخواهد در آن بنماید

تاع نبوده بلکه هدیه ای است که از طرف مرد به زن اعطا می مهر در مقابل استم»بعضی نیز مهر را عطیه و هدیه دانسته اند و گفته اند 

 (.1331)عبده بروجردی، «شود 

 

 فلسفه مهریه .2

 اسالم شریعت در است. شده قائل می زن برای ازدواج، هنگام مرد که است بشری خانوادگی روابط در کهن بسیار سنن از یکی مهر

 است. به  اهمیت حائز و ضروری متعدد جهات از مهر چیستی حقوقی مسأله است. اعتنایی مورد مسأله هم اکنون و پذیرفته نهاد این هم

 محتوای از انحراف از را مهر نهاد می توان کارکردها، روشن شدن با و است مؤثر مهر کارکردهای مطلوب روشن ساختن در کاربردی لحاظ

 احیانا و تشکیل خانواده برای مانع نقش اینکه نه شود خانواده استحکام و الفت و انس برای عاملی و داشت باز خود مسیر مطلوب و خود

 را مهریه .خداوند« بودن مرد است طالب و زن بودن مطلوب تبیین اسالم در مهریه فلسفه ی»به اعتقاد شهید مطهری  .کند ایفا را آن تزلزل

 مهریه، ی فلسفه به با توجهنابراین ب .(1331)مطهری، بدهد نشان عالقمندی ابراز در را خود صداقت مهریه وسیله ی  به مرد تا تعیین فرمود

 شده، شمرده ناپسند اسالم در سنگین ی مهریه که گونه همان کند، زیرا می ایفا مهم نقشی زناشویی زندگی حفظ در متناسب مهریه تعیین

 آن اندک بودن یا نبودن و است زن و مرد احترام از نشان مهریه چون. باشد می نامعقول نیز مهریه قرار ندادن حتی و های اندک مهریه

 حالی در این آید. وارد وی به روانی و روحی و آسیبهای ببیند کوچک و محقر خود ردیف هم زنان مقابل در ا ر خود زن که گردد می موجب

 مهریه دالیلی به بنا زن که این ترس از و دید خواهد زن بردار فرمان و مطیع را خود همیشه مهریه مرد میزان بودن زیاد صورت در که است

 .نماید عمل زوجه خواسته ی به بنا میکند سعی نماید، مطالبه را خویش ی

ز مرد اینکه ا کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکشی ندارند، زن در عینخود زن می تقدیم« پیشکشی»مرد هنگام ازدواج یک 

کند نه به اراده پدر یا برادر، کند، اوال به اراده خود شوهر انتخاب میتقالل اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ میپیشکشی دریافت میدارد اس

ثانیا در مدتی که در خانه پدر است، همچنین در مدتی که بخانه شوهر میرود کسی حق ندارد او را بخدمت خود بگمارد و استثمار کند، 

ارد نه بدیگری و در معامالت حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد.مرد از لحاظ بهره برداری از محصول کار و زحمتش بخودش تعلق د

شود زندگی مند میبهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشوئی ادامه دارد و از وصال زناو بهره زن، فقط حق دارد در ایام زناشوئی از وصال

بنیان نهاده است. در قرآن  این مرحله همان است که اسالم آنرا پذیرفته و زناشوئی را بر این اساس  .نماید او را در حدود امکانات خود تأمین

 دار تأمین مخارج زندگیدارد نه به دیگری. مرد باید در تمام مدت زناشوئی عهده به خود زن تعلق کریم آیات زیادی هست درباره اینکه مهر زن

کند و نتیجه کار او به شخص خودش تعلق دارد نه به دیگری پدر یا شوهر. اینجا است زن بشود و در عین حال درآمدی که زن تحصیل می

و  رفتبه پدر دختر تعلق میگرفت و زن مانند یک برده بخانه شوهر میکه مهر  کند، زیرا در وقتیکه مسئله مهر و نفقه شکل معما پیدا می

شوهر او را استثمار میکرد، فلسفه مهر باز خرید دختر از پدر بود و فلسفه نفقه مخارج ضروری است که هر مالکی برای مملوک خود میکند، 

برداری اقتصادی بکند، و زن از لحاظ اقتصادی استقالل و از او بهرهاگر بناست چیزی به پدر زن داده نشود و شوهر هم حق ندارد زن را استثمار 

 و نفقه پرداختن برای چه؟  کامل دارد و حتی از جنبه حقوقی نیازی به قیمومت و اجازه و سرپرستی ندارد، مهر دادن

یل روابط زن و مرد و پیوند آنها به و آفرینش برای تعد ای است که در متن خلقتبه نظر اسالم پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه

است. مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مغایر نقش دیگری است. عرفا این  یکدیگر بکار رفته

کند، با این حکومت میدهند، میگویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات قانون را به سراسر هستی سرایت می

. نوع احساسات زن و مرد نسبت .خصوصیت که موجودات و مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه خاصی را باید ایفا کند متفاوتند

ده ار دابیکدیگر یک جور نیست. قانون خلقت، جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن، و نیازمندی و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قر

شده که همواره مرد از زن خواستگاری می  در مقابل نیرومندی بدنی به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب است. ضعف زن

 .سراغ زن میرفته استه که ب شناسان، هم در دوره مادرشاهی و هم در دوره پدرشاهی مرد بوده استجامعه کرده است، طبق گفته

ما هرگز اند اپرداختهاند و به جنگ و ستیز با یکدیگر میکردهمی ر همیشه برای تصاحب جنس ماده با یکدیگر رقابتچرا افراد جنس ن

جنس نر و جنس ماده یکی نبوده است. جنس نر همواره  اند؟ برای اینکه نقشنر حرص و ولع نشان ندادهماده برای تصاحب جنس افراد جنس

ه نه جنس ماده، و جنس ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمی رفته است، همواره از خود نوعی متقاضی را داشت حالت و نقش

تر است، در روایات اسالمی وارد شده که مرد دانشمندان می گویند: مرد از زن شهوانی(. 1331داده است)مطهری، می بی نیازی و استغنا نشان
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 است، لکن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفریده شده است، نتیجه هر دو سخن یکی تر نیست بلکه بر عکساز زن شهوانی

همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او  تر است، این خصوصیتاست، به هرحال مرد در مقابل غریزه از زن ناتوان

رضای او اقدام کند، یکی از آن اقدامات این بوده که برای جلب  ه زن اظهار نیاز کند و برای جلبنشود و بر عکس مرد را وادار کرده است که ب

 .(1333)اعزازی، کرده استای نثار او میرضای او و به احترام موافقت او هدیه

ست که خود را رایگان در اختیار که عزت و احترام او به این ا مهر، با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد، زن به الهام فطری دریافته است

خواستگار به آستانه  ها سبب شده که زن توانسته با همه ناتوانی جسمی، مرد را به عنوانهمین  .مرد قرار ندهد و به اصطالح شیرین بفروشد

د آورد، مجنونها را به دنبال خود بکشاند، مردها را به رقابت با یکدیگر وادار کند، با خارج کردن خود از دسترسی مرد عشق رمانتیک بوجو

ل ای از صداقت او دریافت دارد. میگویند در بعضی قبائاز او بعنوان نشانه ها بدواند و آنگاه که تن به ازدواج با مرد میدهد عطیه و پیشکشیلیلی

دیگری را مغلوب  اند، هر کدام کهردهک می «دوئل»اند آنها را وادار به شدهوحشی دخترانی که با چند خواستگار و عاشق بی قرار مواجه می

خ شناسند و تاریکرده است. از نظر کسانی که قدرت را فقط در زور بازو می میکرده یا میکشته شایستگی همسری با آن دختر را احراز می

این چنین افراد جنس خشن  بیند. باوری نیست که زن، این موجود ضعیف و ظریف، بتواندروابط زن و مرد را یکسره ظلم و استثمار مرد می

ای که در وجود زن تعبیه شده عجیب و مرموز زنانه یکدیگر بیندازد، اما اگر کسی اندکی با تدابیر ماهرانه خلقت و قدرت و نیرومند را بجان

مرد در زن بیشتر بوده است، چیزها عجیب نیست. زن در مرد تأثیر فراوان داشته است، تأثیر زن در مرد از تأثیر  داند که اینآشنا باشد می

حیا و  ها و شجاعتها و دالوریها و نبوغها و شخصیتهای خود را مدیون زن و خودداریهای ظریفانه زن است، مدیونمرد بسیاری از هنرنمائی

خودداری زن از زن همیشه مرد را می ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه که حیا و عفاف و  .زن است« شیرین فروشی»عفاف زن است، مدیون 

کند و سپس اجتماع  خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش میبرود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله می میان

ه ر بگردد. همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ شخصیت خود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را بعنوان خواستگا منهدم می

را به رقابت و جنگ با یکدیگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد کشته شدن ببرد، حیا و عفاف را شعار خود قرار  آستان خود بکشاند، مردان

جاعت بخش عشق او باشد، هنرآموز و ش مرد مستور نگهدارد و خود را اسرار آمیز جلوه دهد، الهام بخش مرد و خالق دهد، بدن خود را از چشم

خود در مقابل زن بخود ببالد،  و ستایشگری بوجود آورد و او به فروتنی و خاکساری و ناچیزی« تغزل»و نبوغ آفرین او واقع شود. در او حس 

ی که طرح آن نامه کلای است از یک آئینای بنام مهر تقدیم او کند. مهر، مادههنگام ازدواج عطیه همان قدرت میتوانسته مرد را وادار کند که

 ( .1331)مطهری، شده و با دست فطرت تهیه شده است در متن خلقت ریخته

فلسفه دیگر اینکه اصل وجود مهر، باعث استحکام روابط خانوادگی است. استاد مشکینی در این باره می گوید : درباره مهریه زن می 

معمول و متداول بودنش در اعصار گذشته، استحکام رابطه عقدی و  توان گفت که فلسفه یا یکی از علل امضای آن در اسالم، پس از ثبوت

علقه همسری است؛ چه آنکه اضافه شدن شرایط و مقررات در هر عقد و قراردادی کاشف از اهمیت موضوع و قوت علقه مربوطه است و فلسفه 

نوعا زن ها روی اقتضای مزاج و یا اشتغال به خانه آنکه بر عهده مرد است، نه بر عهده زن یا هر دو، جریان وضع اجتماعات بشری است که 

البته باید توجه داشت که ازدیاد عالقه، جواز افزایش مقدار مهر نیست، زیرا به همان  داری و تربیت اوالد، درآمدی همانند مرد نداشته اند.

ست، هر چند از مهریه خیلی کم نیز نهی شده است اندازه که تعیین مهر ارزش دارد، به همان اندازه زیادی بیش از حد آن نیز نکوهش شده ا

 مهریه، فرهنگ به اساسی بازنگری یک در این وجود با اما و توصیه شده است که مهر در حدی نباشد که اعتبار و حیثیت زن را پایین آورد .

 کامالً است امری اسالمی جامعه ی در انهگر معامله نیات و چشمی هم و چشم ها، و فخرفروشی خودمداریها خرافه ها، از آن پاالیش و زدودن

 .(1334)افروز، واجتناب ناپذیر الزم

هر چند فلسفه اصلی مهر، ابراز محبت و افزایش علقه همسری است، در جامعه کنونی به ابراز فخر فروشی و خودبرتربینی تبدیل شده 

است. وجود مهر موجب می شود که مرد، زن را ارزشمندتر بداند، به شخصیت حقیقی او در اسالم پی ببرد. زن نیز احساس نکند که به طور 

قید و شرطی در اختیار مرد قرار گرفته است، بلکه تعهد او در برابر مرد بر پایه قوانین محکم و احکام خاصی است که رایگان و بدون هیچ 

همچنین در فلسفه مهر آمده است که چون زن به خاطر جسم ظریف و روح حساسش نمی تواند مانند موجب اعاده حقوق اصلی او می شود. 

رکت کند و به همین علت کمتر به کسب و تجارت می پردازد، مهر می تواند پشتوانه اقتصادی مناسبی مرد در فعالیت های اجتماعی سنگین ش

یست؟ چ برای او باشد. در روایتی آمده است که ابن سنان برای امام رضا علیه السالم نامه نوشت و پرسید اینکه مهر را مرد باید به زن بپردازد،

) اشتغال به خانه داری و تربیت فرزند( قهرا از کسب و تجارت محروم است و راه درآمدی ندارد امام در جواب فرمود: چون زن )به خاطر

 .(1331اسحاقی، 

رابطه مهریه با تمکین زن را میتوان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد »کاتوزیان در فلسفه وضع مهریه می گویند 

یوانات و اشیاءمتمایز ساخته است و اوهیچ  گاه در موضوع حق قرارنمی گیرد . در پاره ای موارد شخصیت اخالقی انسانی اورا از سایر ح«

 الزامهای زن وشوهر شبیه به تعهد ات متقابل در عقود معوض است ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین
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نظیم این رابطه حکم فرماست. زن در برابر مهر خود را نمی فروشد با مرد پیمانی می بندد که زن قرار گرفته است و قواعد سایر معامالت برت

 .اثرآن الزام مرد به دادن مهرو تکلیف زن به تمکین از اوست. مفهوم کنونی نکاح با آنچه پیشینیان از این عقد داشته اند تفاوت کرده است

نمی دانند و نمی توانند تصور کنند که زناشویی به معنای معاوضه همخوابگی در برابرمهر حقوقدانان امروز انسان را قابل مبادله با پول 

 .(1333)کاتوزیان، است

برخی مهر را نوعی جبران خسارت در پیمان زناشویی به شمار می آورند. خسارت یا ناشی از کمبود ارث است و از آنجا که ارث زن 

است. «تمکین»تواند کمبود سهم االرث زن را جبران کند و یا ناشی از تصرف مرد نسبت به زن نسبت به مرد کمتر است مهر تا حدودی می 

  .(1332)گرجی و همکاران،  زیرا بدیهی است میان زنی که ازدواج کرده و زنی که ازدواج نکرده از نظر امکانات جدید تفاوت فراوانی وجود دارد

)هدایت نیا  ست که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن استه ی ارج و احترامی ابه عالوه مهر در عرف نشان

 .(1331گنجی، 

علت اینکه اسالم سهم االرث زن را نصف سهم االرث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و برخی قوانین از طرفی 

صی است که زن از لحاظ مهر ونفقه دارد. اسالم به موجب دالئلی مهر و نفقه را موردی جزایی دارد. یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خا

الزم و موثر در استحکام زناشویی و تامین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن وشوهر می شناسد. از نظر اسالم القاءمهر و نفقه موجب 

چون مهر و نفقه را الزم می داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاءاست و 

کاسته شده است .و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است . اسالم می خواهد این تحصیل از طریق ارث جبران شود لهذا برای مرد دو برابر زن 

 (.1331سهم االرث قرارداده است )مطهری، 

 

 انواع مهر .3
، مهر عقد مهر عنداالستطاعه مهر عندالمطالبه؛ مهرالمتعه؛ مهر المثل؛ مهر المسمی؛ مهر السنه؛ دارد که عبارتند از: مهر انواع مختلف

 دائم و موقت 

مهری است که پیامبر اسالم )ص( برای حضرت فاطمه )ع( مقرر کردند و آن عبارت از دویست و شصت  : مهرالسنه یا مهر محمدي

 ه مسکوک است؛ مثقال و نیم پول نقرو دو 

 ؛عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است : مهرالمسمی

توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند، حال اگر قبل از  توان مهر تعیین نکرد و زوجین می در عقد نکاح می : مهرالمثل

نزدیکی شود زوجه مستحقق مهرالمثل است و مهرالمثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و تراضی برای تعیین مهر 

 بستگی دارد؛ . بنابراین تعیین میزان مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و زوج گردد حال اقرابا و نزدیکان زوجه تعیین می

چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طالق دهد مقداری را به عنوان مهر  : مهرالمتعه

ج بستگی عه به وضعیت مالی زوبنابراین تعیین میزان مهرالمتکند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.  تعیین و به زوجه پرداخت می

 دارد؛ 

م می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب در عقد نکاح دائ

بطالن عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع عقد تعیین مهر می باشد و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطالن آن 

 (. 1333)کاتوزیان،  خواهد بود

 

 يت حقوقی مهرماه .4
و کهن   مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسالم، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سنت پرداخت مهریه یک سنت دیرپا

 ،«زوجین مالی روابط» مسایل از یکی عنوان به «مهر ی مسأله» های پیشین بوده است.های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدناز نظام

 که یموضوع اولین خانوادگی، اختالفات برزخ در که این مضافاً. است ذهن به متبادر نکاح عقد بیان ضمن همیشه که است موضوعی مهمترین

 است. آن ی مطالبه و مهر ی مسأله کشد، مرد می رخ به زن

نکاح نیز در دارایی متمایز و جدای در حقوق اسالم اصل استقالل مالی زن و مرد در برابر یکدیگر پذیرفته شده است. زن و مرد پس از 

تصریح می 1113قانون مدنی نیز برای تایید همین اصل در ماده »از هم دارند و هر کدام می توانند بطور مستقل در دارایی خود تصرف کنند 

 «.کند که زن مستقال می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند
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در حقوق ایران که نشات گرفته از قوانین اسالم است زن و مرد از نظر حقوقی یکسان هستند بطوریکه در اصل بیستم فانون اساسی 

آمده است )همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ؛سیاسی ؛اقتصادی ؛اجتماعی و فرهنگی با 

 م برخوردارند(.  رعایت موازین اسال

بدین جهت اسالم جهت پشتوانه مالی زن عالوه بر اختیار شغلی آبرومندانه به او درآمد هایی هم در نظر گرفته است مانند )مهر ؛نفقه 

 ؛اجرت المثل ؛..(

 هر ناشی از حکم قانونیمهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک م

حتی توافق برای اینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند  به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و و مذهبی است وریشه قراردادی ندارد

م به چشم می ق.م ایران به این نکته اشاره گردیده است و در مکتب اسالم هم این الزا 1831درماده . تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد

خورد و در هر حال مرد ملزم به دادن مهر می باشد. چنانچه در احادیث از نبی اکرم )ص(آمده مردی که می خواهد ازدواج کند و مالی نداشت 

مهر در  ادله وجوبدادند که زن خالی از مهر نباشد.  ولی خواندن قرآن را میدانست  پیامبر اکرم )ص(تعلیم قرآن مرد را یه زن مهر او قرار

رغبت خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند  قرآن کابین زنان که همان مهر می باشد را بصورت هدیه وبا رغبت بدهید و اگر آنان با میل و

آن را حالل وگوارا مصرف کنید. از نظر اهل سنت پیامبر اکرم )ص(فرمودند برای زنان خود مهر قرار دهید ولو انگشتری از جنس آهن. در 

 .(1331)صفایی، ماع فقها از عصر پیامبر تاکنون رسم بر این است که برای زنان مهر تعیین نماینداج

 :  مهر باید واجد شرایط زیر باشداز نظر حقوق اسالمی 

 ؛توان به عنوان مهریه تعیین کرد مهر باید ارزش مالی داشته باشد، بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی .1

توان مشروبات الکی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به  و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد بنابراین نمی از نظر شرع .2

 ؛عنوان مهریه تعیین کرد

 ؛توان مهر قرار داد تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی زوج مالی را می .3

تواند مهریه باشد. مثل آموختن  آموزی یاتدریس هم می ارد که مهر حتماً عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفهضرورتی ند .4

 تواند موضوع مهر باشد؛ قرآن به زوجه، یا آموختن رایانهبه زوجه می

 باید قابل تملک زوج و زوجه باشد؛ مهر .1

الک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه م .6

 ؛نیمی دیگر متزلزل است

 ه پس بهتر است صادقانه نوشته شود؛ای است صادقان هدیهمهریه  .1

 ش شده و عامل بی برکتی زندگی است؛مهریه سنگین باطل نیست؛ امّا نکوه .3

  ؛ با پول نمی توان سنجیدلزوما باالبودن مهریه احترام نیست چون مقام دختر مسلمان را  .3

 ایجاد کینه و بی اعتمادی می شود؛ مهریه سنگین نه تنها مهر و محبت را می برد، بلکه باعث .18

 اما جلوی آن را نمی تواند بگیرد؛شاید مهریه بتواند طالق را به تاخیر بیندازد  .11

  تعهد اخالقی مرد پشتوانه ی خوبی است برای بقای زندگی؛ نه مهریه باال .12

 

 مهر در قانون مدنی   .5

 :شود در ارتباط با مهریه در قانون مدنی مواد چندی گنجانده شده است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می

 .هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد –1813ماده 

 .مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد –1813ماده 

 .تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است –1838ماده 

 .تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید شود و می به مجرد عقد، زن مالک مهر می –1832ماده 

 .ن مدت یا اقساطی قرار دادتوا ی تمام یا قسمتی از مهر می برای تأدیه -1833ماده 

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال  زن می – 1831ماده 

 .باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

تواند از حکم ماده  در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگرنمیاگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که  –1836ماده 

 .معذلک حقی که برای مطالبه مهردارد ساقط نخواهد شد قبل استفاده کند
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هر گاه شوهر قبل ازنزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش ازنصف مهر را قبالً -1832ماده 

 .استرداد کند اد از نصف را عیناً یا مثالً یا قیمتاًداده باشد حق دارد ماز

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه  -1833ماده 

 .است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

 .بل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهددر نکاح منقطع هرگاه شوهر ق -1831ماده 

و مهریه «. به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»قانون مدنی  1832بر طبق ماده ی 

قانون مدنی،  1833ا از زوج مطالبه نماید. بر طبق ماده زوجه به عنوان دین بر ذمه ی زوج قرار می گیرد و زوجه می تواند از طریق قانونی آن ر

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از »قانون مدنی  1831مهریه زن یا حال است یا مؤجل. اگر مهریه زوجه حال باشد که بر طبق ماده ی 

بس زن حق ح« و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد

 دارد و اگر مؤجل باشد بر طبق ماده مذکور زن حق حبس ندارد مگر پس از رسیدن زمان تأدیه که مهر مؤجل در حکم حال است. 

حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید 

 که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.   

ردن بدهکار تا زمانی پرداخت و حصول قانون نحوة اجرای حاکمیت های مالی حق تقاضای طلبکار در بازداشت ک 2بر طبق ماده ی 

 برائت ذمه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانۀ اینکه طلب آنها ناشی از ازدواج است، به مفهوم تحدید حقوق زنان

نون اجرای احکام و قانون تجارت تعبیر می شود که این موضوع در تناقض و تنافی کامل با ممتاز شناختن طلب زوجه از زوج بابت مهریه در قا

قانون اداره تصفیه امور  13ماده  2و ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مهریه زنان به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان است. بند 

اده ار داده بر اساس این مورشکستگی طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و مهریه زن را در طبقه چهارم قر

 وبمهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقالً پنج سال قبل از توقف شده باشد جز دیون ممتازه و مازاد جزء سایر دیون محس

 می شود.

استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوج باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده ؛ سپس قادر بوصول طلب خود بابت مهریه خواهد 

عیت ضبود، اما در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این و

 طالبۀ مهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنان طلبکار بابت مهریه است. در زمان م

چون زن به موجب عقد نکاح، مالک مهر می گردد در صورتی که مرد آن را به وی تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حق دارد درخواست 

تا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. وصول مهریه در صورتی  ق.م. ، زن می تواند 1831تادیه آن را بنماید و حتی به دستور ماده 

مستقال، بدون احتیاج به حکم دادگاه و دیگری از  اجرائیه  یکی از طریق صدور ;طرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق صورت می گیرد که از

 طریق حکم دادگاه.

زیرا تعیین مهر حق طرفینی است خواه  شند صحیح است و همان الزم می شود.اگر طرفین بعد از عقد بر مهر خاصی توافق داشته با

را به یکی از  زوجین تفویض کند صحیح است. بدین گونه که زن  بیشتر از مهر المثل باشد یا برابر یا کمتر از آن. چنانچه در عقد تعیین مهر

پس اگر مرد حاکم شود جایز (. ودت حکم کنی( و مرد هم بگوید )قبلتدر ایجاب عقد بگوید )من تو را تزویج کردم در مقابل مهریه ایکه خ

است در صورت مالیت داشتن به هر مقدار که بخواهد حکم کند و از نظر زیادی و کمی محدود به حدی نیست مگر آنکه از کسی به حدی 

ت نرسد و اما از طرف زیادت د به حد خروج از مالیمرد که بای برسد که دیگر مالییت نداشته باشد. اما اگر زن حاکم شود از طرف کمی نظیر

 (.1331السنه نافذ است یعنی پانصد درهم)خمینی، ترجمه موسوی همدانی،  حکمی که می کند تنها تا اندازه مهر

دیگر قول به جواز به  –زیرا نصی بر جواز وجود ندارد  یکی قول عدم جواز،  در مورد تفویض مهر به شخص ثالث دو احتمال وجود دارد:

فی، )لطاین دلیل که او در حکم نایب زوجین است . البته اکتفا کردن به مورد نص و تعدی نکردن آن از طریق یقین و احتیاط بهتر است

 شخص اما در مورد اینکه اگر کسی که مهر به او تفویض شده قبل از اینکه مهر را مشخص کند و قبل از آمیزش خود یا همسرش یا .(1331

یخ ش ثالث از دنیا برود و از نظر اینکه به او مهریه تعلق می گیرد یا  نه  بین فقها اختالف نظر است . عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی ،

 . (2814)قاضی عبدالعزیز، ابن براج معتقدند که در چنین حالتی به زن مهر السنه تعلق می گیرد صدوق ،
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 مهریهمطالبه  .6

 مهریه نکات زیر حائز اهمیت است :  در مورد مطالبه

تواند به صورت نقدی  شود به همسر )زوجه( خود بپردازد. این مال می مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می-1

دین و بدهی بر عهده زوج )وجه رایج کشور(، سکه و طال، سایر اموال منقول یا غیر منقول )ملک، خانه یا آپارتمان( باشد. این مال به عنوان 

  قرار دارد.

شود. از مهمترین ویژگی  مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج )نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است( ثبت می -2

ای تعهدات آن از جمله های این سند رسمی این است که الزم االجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجر

 مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر )مرد( درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.   

شتن مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نو -3

خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص )همان دادخواست( از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست 

 کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

فت کرد. با صدور برگ اجرائیه از اسناد رسمی دریاثبت  همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای -4

دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد )همسر( درخواست 

 ی را از دیگران برایپالک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی ووصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،

 توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در  -1

  بخواهد.سند رسمی ازدواج که به امضای همسر )مرد( رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد 

در سند رسمی ازدواج عنداالستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در  -6

 متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

با تصویب قانون  1311سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 118مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از -1

محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار )ناتوانی و تنگدستی( برای پرداخت مهریه پیش از 

به استناد آن قانون فراهم  -از جمله محکومان به پرداخت مهریه  –هکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی توقیف و بازداشت مرد بد

اما  شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد.

  سکه طال زنده کرده است. 118تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا قانونگذار این بار این 

می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی  -3

راین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه میان زن و مرد )همسران( جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بناب

 های گوناگونی را پیش بینی کنند.

مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین  -3

البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده  )زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند( و

بر هر طلب   -حتی اگر بدهی مرد مرده )فوت شده( باشد  -است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را 

 دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

)بذل به معنی بخشش به کار برده می شود( به هر شکل و روشی که قابل اثبات د یا بذل کرد.مهریه را می توان به اصطالح بخشی -18

و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج 

 از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش 

وثیقه بستانکار که به حکم قانون در وصول طلب خود بر سایر بستانکاران حق تقدم داشته دیون ممتازه عبارت است از مطالبات بی -11

ریه زن از محل ترکه پرداخت می شود و سپس اگر چیزی باقی مهریه جزء دیون ممتازه متوفی محسوب می شود و بنابراین ابتدا مهباشد. 

 ماند میان ورثه تقسیم می گردد.

مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین 

ه امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده )زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند( و البت

بر هر طلب   -حتی اگر بدهی مرد مرده )فوت شده( باشد  -است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را 

 دیگری برتر و پیش تر دانسته است.
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وسیلۀ مورد نیاز و متناسب با -مسکن مورد نیاز محکوم علیه متناسب با شأن او رتند از:ق م  مستثنیات دین عبا 124برابر ماده  -12

کتب -آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی-اثاثیه مورد نیاز زندگی محکوم علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی–شأن 

و برابر مقرارت قانون اجرای احکام مدنی کلیۀ اموال منقول و غیر منقول   کسب و کار.وسایل و ابزار -و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم

در  21/1/1316زوج به استثنای مستثنیات دین قابل توقیف و فروش است.لیکن بر اثر اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوبه 

کار باشد بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را حداکثر صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و زوجه از بابت مهر بستان

به وسیلۀ قوة قضاییه لغو گردید و دیگر وصول مهریه از  1/6/1311تا نصف مسکن متعلق به مدیون بازداشت می شود.این آیین نامه از تاریخ 

قانون جدید حمایت خانواده در  22برابر ماده همچنین  ت.طریق بازداشت و فروش نصف مسکن مورد نیاز متعلق به شوهر امکان پذیر نیس

 سکه طال زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند و این امر نیاز به رسیدگی قضایی و حکم دادگاه دارد. 118مورد مهریه زاید بر 
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 بحث و نتيجه گيري .7
د و هر قدر حقوق خانواده کاملتر و حقوق و تکالیف افراد آن خانواده اولین نهاد اجتماعی و پایه و اساس نهاد اجتماعی جامعه می باش

مشخص شود به همان نسبت در حقوق جامعه و تک تک افراد آن تاثیر می گذارد جامعه سالم ابتدا از خانواده سالم شروع می شود . در این 

شن شدن جواب قضیه موارد سکوت قانو نگذار رساله از آن جایی که امکان داشت به یکی از حقوق مسلم زوجه در شریعت اسالم برای رو

طی مباحث گذشته بیان شد یکی از نهادهای وضعی در شریعت اسالم که تحت حمایت قانون ایران نیز می باشد مهریه  استفاده شده است.

ور وق اسالم حاکم است. با ظهاست که در حقوق غربی هاجایگاه و تعریفی نداشته ودر سایر مکاتب نیز احکام متفاوت و حتی مغایر با مفاد حق

 دین مقدس اسالم مهریه زن از یک کاالی تجاری به نمادی از عشق و مهربانی تبدیل شد و از مهر با عناوینی مانند نحله و هبه و موهبتی از

 سوی خداوند به زن یاد شده است. 

مالی که به عنوان مهربا توافق زوجین تعیین می شود عبارت از که  مهر المسمی مهریه یا مهر در فقه و قانون مدنی برسه گونه است :

مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه بر حسب عرف وعادت ، مهرالمثل. ویا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می نماید

ا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان موقعیت خانوادگی و اجتماعی او، وغیر اینه تحصیالت، زیبایی، و با توجه به وضع زن از لحاظ سن،

  که در صورت وقوع طالق قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن مستحقق مهرالمتعه خواهد بود. ،مهرالمتعهمعین می گردد. 

ر قانون مدنی اشاره شده که گفته می شود اگ 1838و نیز در ماده است در مواردی برای مهر در فقه و قانون مدنی سقف تعیین شده 

 اختیار تعیین مهر به زن داده شود نمی تواند بیش از مهر المثل معین نماید،واز حسب نظر مشهور فقهی سقف مهرالسنه قرارداده شده است.

باید اذعان داشت تنها نظریه مقبول و قابل دفاع برای مویدات زیاد در بیان چیستی مهر و توجیه عنوان و نحوه وجوب آن در نظام 

در اسالم و عرف جامعه نظریه ای است که مهر را هدیه بالعوض و برخودار از ارزش نمادین می داند. موقعیت طالبانه و  حقوقی خانواده

خواستگارانه مردنسبت به اخذ تعهد محکم به تشکیل یک زندگی مشترک مادام العمر ،قبول مسئولیتهای متنوع ناشی از پیمان زناشویی، ایراز 

جابت دعوت او از سوی زن توسعه شبکه خویشاوندی ،ایجاد زمینه مناسب جهت احیاءو شکوفایی تمایالت اصیل قدردانی و تشکر به پاس ا

انسانی ،ایجاد امکان جهت تولید نسل ، نابرابری میان حقوق وتکالیف موضوعه ،محرومیت زن از تحصیل برخی هزینه های جسمانی ،روانی 

و مسولیت های ناشی از تعهدات خانوادگی ابراز محبت و ایجاد عشق و عالقه وافر به عنوان واجتماعی از سوی زن در راستای ایفای وظایف 

 مهم ترین سرمایه تحکیم و تثبیت خانواده و...از جمله دالیلی است که در توجیه استحقاق دریافت یک جانبه این هدیه بال عوض قابل استناد

 به نظر می رسد . 

ی می تواند موقتا حافظ زندگی مشترک باشد ولی اگر نیک بنگریم متوجه می شویم که همین مهر گر چه تا حدودی مهریه بسیار باالا

 رباال می توانداثر مخربی در زندگی داشته باشد باید عنوان نمود که خیلی از طالق ها به دلیل مطالبه مهریه از سوی زن رخ داده است که د

زوجین مجبور می شوند باالجبار در میزان مهر با هم "پرداخت مهر در فرض خوش بینانه بسیاری از موارد به علت عدم تمکن مالی مرد در 

 یمصالحه نمایند. بنابراین کم یا زیاد بودن مهر اثری در ایجاد خوشبختی و تداوم زندگی ندارد. جهت تحصیل یک رویه واحد وثابت و یا بررس

توان میزان و مقدار مهررا طبق ضوابطی قانونمند و در چارچوب صحیح عرف  حقوقی و جامعه شناختی می اقتصادی، های مختلف اجتماعی،

مشخص کرد و به نوعی حداقل و حداکثری برای آن تعیین نمود و هر چند سال نیز مورد بازنگری قرار داد و همه ملزم باشند که بر اساس آن 

ن مصوب گردد. از طرفی با تکلیف قانونی به دفاتر رسمی نسبت عمل نمایند و حداقل گستره توافق زوجین محدود به حداقل و حداکثر میزا

 به ازدواج و طالق در جهت ضمانت اجرای اعمال چنین ضابطه ای هنگام ثبت ازدواج و طالق گام موثری برداشت . 

 : در مقام نتیجه گیری از مطالب و موضاعات که مورد بررسی قرار گرفت می توان چنین عنوان کرد 

ق بیشتر به مهر اطالق اقرار گرفت مالحظه می شود که واژه صدمورد تبیین  ،بررسی لغوی و اصطالحی دراز میان نام هایی که  .1

از کثرت این استعمال شدید بتوان با عنایت به ریشه لغوی آن  به نظر می رسد و هشده است و درکالم فقها بر این واژه بیشتر استعمال شد

نظر  است مد«صدق و رغبت صادقانه ی مرد به زن »الک از تعیین مهر در عقد نکاح بیشتر جنبه معنوی که همانا چنین نتیجه گرفت که م

 بوده است.

با امعان نظر به تعاریف گوناگون و مختلف فقها و حقوقدانان و نظرات عرفی در جامعه از مهر در یک تعریف انتخابی با لحاظ هردو  .2

ظر حقوقدانان می توان گفت که مهر عبارت از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و دیدگاه و با الویت بخشیدن به ن

 مرد به الزام شرع وقانون ملزم به دادن آن به زن می شود .

 فت صنعتمساله مهر موضوع جدیدی نبوده ودر ادوار ما قبل تاریخ به شکل خاص خود وجود داشته  و بعدها در گذر زمان و با پیشر .3

اقتصاد و ترقی اخالق و حقوق وعرف به عنوان یک تاسیس در عقد نکاح رخ نمایانده است . سنگ نبشته های قانون حمورابی ،سوابق حقوق 
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عبری ،حقوق رم یونان قدیم و ایران باستان موید این موضوع است مهر از احکام تاسیسی دین اسالم نبوده ،بلکه با توجه به سبق وجود آن 

 دیان و ملل مختلف با ترتب آثار خاص برآن با انگیزه و هدف و فلسفه ی مشخص مورد تائید و امضاءقرار گرفته است . در ا

با عنایت به هدف و فلسفه نکاح منقطع و آثار و احکام آن و مقایسه آن با نکاح دائم در می یابیم که ماهیت مهر در این نکاح نمی  .4

 وض باشد مهر در نکاح منقطع عوض بضع و استمتاع از زن محسوب می شود تواند چیزی جزء عوض درمعامالت مع

نظر به این که بسیار به ندرت پیش می آید که شوهر مهر را نقدا به زن تسلیم نماید و زن هم به ندرت در ابتدای شروع زندگی  .1

ا و مهم تر از آن رویه های عملی محاکم دادگستری تقاضای مهر می نماید و از طرفی پرداخت مهرنیز عندالمطالبه است با توجه به قول فقه

و بعضی قوانین موضوعه از جمله قانون نحوه اجرای مهر دینی بر ذمه شوهر و یا هر کس متعهد به پرداخت گردیده است می باشد به هر نحو 

 مرد ضامن پرداخت آن محسوب می شود .

مهر آفرین باشد نه بحران  ل نیست زیرا قرار بوده است که مهریه،موضوع مهر و نحوه برخورد آن و چگونگی دستیابی به آن معض .6

ساز و زندان ساز لکن عدم تطابق فتاوای فقیهان و نظریات حقوقی برخی حقوقدانان با واقعیت های اجتماعی و اسیر کردن این مفهوم زیبا و 

عه کردن مهریه و وضع مالیات دادن برای مهریه زوجه و...جملگی الفاظ بدون پشتوانه و عاری از تاثیر و گامهای خلق الساعه مانند عنداالستطا

 اتوانسته است مهریه را به پدیده ای موهوم تبدیل ساخته و هر روز بر میزان مهریه ها و مشکالت ناشی از آن افزوده می شود و از این رو ب

 ی سنگین است حل خواهد شد. قراردادن نصابی برای مهریه بسیاری از مشکالت در جامعه که ناشی از مهریه ها

ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند و نامطلوب است اما با توجه به شرایط وموقعیت مهریه های سنگین در  .1

ن  جلو گیری جامعه ایجاد کرده است اجتناب ناپذیر است . چرا که گاه برخی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کار وا داشت یا از مرگ آ

ی اکرد و شاید درباره چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد . بنا براین برای حل معضل مهریه ه

الت ناشی کسنگین بهترین راهکار قراردادن حد معینی برای مهریه در قانون می باشد تا نصاب افراد از قانون تبعیت گردد . و بسیاری از مش

از تعیین مهریه های نامعقول حل شود .باید توجه داشت که در تهیه و تدوین قانون نصاب پذیری مهر از نتایج علوم مختلف و بررسی ها و 

پژوهش های علمی و واقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گیرد .چرا که پس از سالها تاخیر در حل معضل مهریه های سنگین دیگر 

 وزه قانونگذاری به شیوه آزمون و خطا نباید عمل کرد .در ح

از دیگر راه هایی که می توان گفت آموزش جوانان و سوق دادن آن ها با توجه به الگوی مناسب دینی و جایگزینی نگرش انسانی  .3

 به جای نگرش اقتصادی و دوری از چشم وهم چشمی می شود اشاره نمود.

متعارف بود و نماد عشق و دلبستگی بود حاال به محل مناقشه و جدل و فخر فروشی تبدیل شده و به متاسفانه مهریه ی که زمانی  .3

ساحت این پیوند مقدس خدشه وارد ساخته است . این وسط هم اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم در می یابیم که همه آحاد جامعه در 

ستر سازی برای ازدواج های ساده و به هنگام و البته پایدار بهترین راه حل وضعیت ایجاد چنین فضایی سهیم بوده اند . به هر روی همچنان ب

موجود به نظر می رسد . قوانینی که حق و مصلحت هر دو طرف ازدواج را در نظر بگیرد در کنار فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم که 

 ک کند.تبیین آن مجال دیگری می طلبد می تواند به بهبود این وضعیت کم

همه ما می دانیم اکثر قریب به اتفاق زنان به هیچ وجه به دنبال گرفتن مهریه خویش نیستند و نوعا از حق خویش در عرصه  همچنین

 خانواده و بخاطر عدم ناراحتی و در گیری و مشکالت می گذرند اما گذشت از طرف آنان نباید موجب بی اعتنایی مردان به حقوق زنان شود.
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