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 چکيده
 دیخر ندآیبر فر رانیمدای و سرمایه رابطه یابیهوش بازار پژوهش حاضر به بررسی نقش

از لحاظ هدف  حاضرپژوهش پرداخت.  پگاه همدان زهیپاستور ریشرکت ش در انیمشتر

ها یك کاربردی و از منظر روش جزء تحقیقات همبستگی و از منظر شیوه گردآوری داده

جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کارکنان شرکت شیر پاستوریزه  .باشدتحقیق کمی می

 کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدانکه تعداد کل  باشندمی 6931پگاه همدان در سال 

ها و عمده فروش ها( نفر و تعداد مشتریان )مدیران فروشگاه ها، مغازه ها، سوپرمارکت 55

در این پژوهش نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از  .باشندنفر می 6841

 و کارکنان نفر 911به تعداد  جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده برای مشتریان

-ابزار اندازهنفر بودند.  958گردید که کل حجم نمونه در این پژوهش برآورد  نفر 84به تعداد 

ای ، سرمایه رابطه(7112گرای و همکاران )سوالی  95هوش بازاریابی پرسشنامه  گیری

ربیعی و سوالی  68پرسشنامه و فرایند خرید مشتری  (6331بارتون )سوالی  64پرسشنامه 

ای و سرمایه رابطه هوش بازاریابیت آمده نشان داد که بود. نتایج به دس (6931همکاران )

  .دارندمدیران بر فرآیند خرید مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری 

 .حقوق خانوادهمبانی فقهی، مهریه،  اژگان کليدي:و
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   طيبه کامل مقدم

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

 .تهران علوم و تحقیقات
 

  نام نویسنده مسئول:

 طيبه کامل مقدم

 مبانی فقهی مهریه کنکاشی در
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 مقدمه
 یعنی هدیه ای از روی صداق گفته می شود. مهریه است. به مهریه، یکی از حقوقی که زنان بواسطه عقد ازدواج بر مردان پیدا می کنند،

این کار به چگونگی خلقت و آفرینش زنان هم مربوط است. بدین معنی که  برای اثبات صداقت در محبت و احترام به او.صداقت به محبوب 

 شواهد به توجه با . بپردازد زن به نکاح عقد مناسبت به بایستی مرد که است مالى مهریه، باشند.«مهر پذیر »زنان چنان آفریده شده اند که 

 از معنوی اهدافی با شرعی هدیه ای بلکه نیست طالق بازدارنده اهرم و همینطور ندارد را عوض نقش مهر که رسد می نظر به فقهی فراوانی

 شده زندگی تشریع آرامش و نکاح تسهیل مسیر در مهر که است این اسالم شرع بودن سهله و سمحه مقتضای و .است زوجه تکریم قبیل

مهر یکی از نهادهای پذیرفته شده در شریعت اسالم . برگردد خود اصل به بایستی و است شده دور شرع اصل از است رایج اکنون آنچه و باشد

قرآن، سنت، عقل و اجماع است و چون حقوق اسالم اهمیت فراوانی برای نکاح قائل شده است مهر را از لوازم آن عقد شناخته است. می توان 

 را مهمترین مبنای اثبات آن در عقد نکاح دانست.

ز روابط عقد ازدواج نیز یکی ا دارد.بر اساس دین مبین اسالم بخشی از احکام فقهی مربوط به روابط بین افراد است که جنبه اجتماعی 

از جمله اهداف ، مهریه است. موضوعاتی که در این بخش از احکام فقهی مورد بحث قرار گرفتهاین روابط اجتماعی محسوب می شود. و یکی از 

رار کمك به حفظ و استق ،ایجاد پشتوانه مالی و اقتصادی تکریم، یین مهر برای دختر یا زن به هنگام ازدواج بزرگداشت مقام زن،اسالم در تع

در قسمتی  قرآن علقه زوجیت و استحکام خانواده و به وجود آوردن مانع برای جدایی و طالق و از هم پاشیدگی این هسته مقدس می باشد.

قسمتی از آنچه مهر زنان کردید به »می فرماید ( 64)سوره نساء،آیه « ال تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن اال.....»ساء از آیه شریفه سوره ن

الزام مرد به پرداخت مهریه ریشه قرادادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست . بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد «.جور از آنها مگیرید

به همین جهت سکوت زوجین نسبت به مهر یا حتی توافقشان بر نکاح بدون مهریه تعهد مرد را به تملیك مهر به نفع زن  تحمیل می شود و

در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در . شارع مقدس از بین نمی برد

)تمکین( زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت  ظایف خویشمنزل زوج و توانایی انجام و

مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در 

نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم)که از قبل تعیین شده( به نکاح تو درمی »ر داده و می گوید؛خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرا

 (.6941عظیم زاده اردبیلی، )و مرد قبول می کند« آورم

بر این اساس پژوهش حاضر درصدد آن است که یك مطالعه تطبیقی از مبانی فقهی و عرفی مهریه در بین شیعه و اهل سنت ارائه دهد 

 ذر، مسئله ی مهریه روشن تر گردد.از این رهگتا 

 

 یه از دیدگاه قرآنمهر -1 
لفظ اشاره نشده است اما آیات زیادی در قرآن موجود است که داللت بر تائید مهر از سوی همین اگر چه در قرآن کریم به مهریه با 

عقد نکاح دانست. از جمله می توان به آیات زیر اشاره و می توان آن آیات را نخستین و مهمترین مبنای اثبات مهریه در  شارع مقدس دارد

 کرد.

و خداوند بخاطر اینکه زن حقوق بیشتری داشته باشد و ضعف نسبی او از این راه  مهر را یك عطیه الهی می داند ءسوره نسا 8در آیه 

 (. 6941)طباطبایی، جبران گردد وبه طور کامل اداء شود

وان عطیه ای از جانب خداوند به آنان بپردازید  چرا که خداوند متعال استمتاع را بین زن ومرد مشترک و اینکه مهرهای زنان را به به عن

وند قرار داده و پس از آن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می شود مهری را به عهده زوج نهاده است بنابراین مهر عطیه ای از جانب خدا

 (.6944)طبرسی، برای زنان محسوب می شود

ست اگر طالق دهید زنانی را که با آنان یباکی برای شما  ن« ال جناح علیکم ان طلقتم النساء .....»سوره بقره  791درآیه همچنین 

ه کمباشرت نکرده و مهری مقرر نداشته اید ولی آن ها را به چیزی بهره مند سازید. دارا به قدر خود وندار به قدر خویش به بهره شایسته او 

ز طرف ز اسزاوار مقام نیکوکاران است. در این آیه خداوند متعال مردانی را که به حقوق زنانشان توجه داشته اند و آنرا به موقع و حتی بدون ابرا

ه زنانی زن می پردازندیا اعالم آمادگی برای پرداخت آن می کنند را از نیکو کاران برشمرده است و در ادامه در آیه بعد خداوند متعال در بار

سوره بقره می فرمایند : و اگر زنهایی را طالق دهید بیش از آنکه با  792: خداوند در آیه که عقد کرده اند اما هنوز باکره هستند می فرماید

که آنها نآنها مباشرت کرده باشید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که تعیین کرده اید به آنها بدهید مگر آ

خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست از آن حق در گذرند و اگر در گذرند به تقوی و خداپرستی نزدیك تر است و فضیلتهایی که در نیکویی 

 (.6941)طباطبایی، به یکدیگر است .پس فراموش نکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیك وبد شما آگاه است
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شود که زن در صورتی که به عقد شوهر در آمده باشد چه بخواهد و به او تمکین کند و چه نخواهد  از این قسمت آیه استفاده می

صاحب نصف مهریه تعیین شده است. مگر آنکه از شوهرش جدا شود و مهریه خویش را ببخشد . خداوند متعال در ادامه آیه فرموده اند : مگر 

 ببخشند. ار عقد به دست اوست )اولیای دختر(اینکه آنان خود مهریه را ببخشند یا کسی که اختی

از این قسمت آیه شاید بتوان فهمید که منظور خداوند متعال این است که چنانچه به هر دلیلی دختر و پسر در دوران عقد همچنین 

ید ه بخشیده شود. ادامه آیه موبه این نتیجه رسیدند که واقعا نمی توانند با هم زندگی کنند و قرار شد از هم جدا شوند بهتر است نصف مهری

ه این حاال کدیگر  به عبارت این مطلب است و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در بین خود بزرگواری و گذشت را فراموش نکنید.

جرا بگذارد و مرد دو نفر نمی خواهند با هم زندگی کنند چه خوب است که برای هم دردسر درست نکنند. مثال زن مهریه سنگین خود را به ا

 هم از طالق دادن او خوداری کند و اینکار باعث هدر رفتن آبرو و مال آنها شده و باعث ضررهای جبران ناپذیر روحی و روانی طرفین گردد. 

(؛ مردان مسئولیت سرپرستى زنان را بر 98)نساء: « وَالِهِمْلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْ»

برخى دیگر برترى بخشیده و نیز به دلیل آنکه )معموالً مردان( از  هاى جسمى و ارادى( برعهده دارند؛ زیرا خداوند برخى را )به خاطر توانایى

 .نماینداموال خود )براى خانواده( هزینه مى

ى پرداخت مهریه از جانب مرد به زن )یعنى توانایى جسمى و ارادى بیشتر مرد از زن( مورد توجه قرار هادر این آیه، یکى از فلسفه

اند. و این چیزى بر خالف رویه حاکم در غرب است؛ زیرا در غرب گرفته است. و به همین دلیل، مردان مأمور به پرداخت نفقه و مهریه گردیده

آورى مهریه به رست عکس فطرت بشرى است؛ چراکه زن مجبور است سالیان متمادى را براى جمعزنان باید مهریه را پرداخت کنند. این د

کار و تالش بپردازد و چنانچه موفق به این کار نگردد ممکن است دچار انحراف و بردگى جنسى شود. این عمل بدون شك کرامت و شخصیت 

 (.6945)زحیلی، ترجمه سلیمی،  زنان را زیر سؤال خواهد برد

سوره ی نساء است. به همین جهت عمده مباحث مطرح شده از سوی  8صریح ترین و روشن ترین آیه از میان آیات مذکور در ظاهر آیه 

 : این آیه موارد زیر مستفاد می شودمفسران در خصوص مهر بر محور آن تجمع یافته است از 

 ات جمع صدقه به معنای مهر است.که کلمه صدق وجوب پرداخت مهریه زنان )واتوا لنساء صدقاتهن (-6

 )واتوا لنساء صدقاتهن( زنان مالك مهریه خویش هستند-7

 استقالل مالی زن در نظام خانواده )واتوا لنساء صدقاتهن(-9

لزوم پرداخت مهریه به خود زن نه به فرد دیگری. از این که فرمود )واتوا لنساء صدقاتهن (و نفرمود )و و اتوا صدقات النساء(معلوم -8

 آن چه در جاهلیت مرسوم بوده است.می شود که مهریه زنان را باید به خود آنان پرداخت  نه به پدر یا برادر و... برخالف 

 به معنای عطیه و هبه بدون عوض است. «نحله» ش است کلمهردان به همسران خویسوی ممهریه ای از  مهریه،-5

 که در برداشت پیشین از آنه برخی مفسران به معنای فریضه است بنا به گفت «نحله»مهریه دینی برای زنان بر عهده مردان است -1

 مالی در حقیقت دین است. ی به دین تعبیر شده است زیرا فریضه 

 پرداخت مهریه با رغبت و به دور از هر گونه منت و چشم داشت باشد.لزوم -2

 تواند بخشی از مهریه خویش را به همسرش ببخشد )فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا( زن می -4

 ا(ه نفسحرمت تصرف شوهران در مهریه زنان بدون جلب رضایت کامل از آنان ) واتوا لنساء صدقاتهن...... فان طبن لکم عن شی ء من-3

 از اسباب مالکیت )واتوا لنساء صدقاتهن ( تعیین مهریه در عقد ازدواج،-61

 ز استیالی کامل یعنی مالکیت است.کنایه ا«فکلوه»از اسباب مالکیت )فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه( هبه،-66

 نفسا فکلوه هنیا مریا(شرط جواز تصرف دیگران در اموال زن )فان طبن لکم عن شی ء منه  رضایت مالك،-67

 مالی که زن از مهریه خویش به شوهر می بخشد برای او حالل و گوارا است.-69

سفارش خداوند به زنان به عدم بخشش تمامی مهریه خویش به همسران خود )فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه(.با توجه -68

ز مهریه و تصریح به آن اشاره به این دارد که سزاوار نیست زنان تمامی مهریه برخی ا یضیه به نظر می رسد مطرح ساختن بخشش،عبه )من(تب

 ی خویش را هبه کنند.

شوهر مجاز به استفاده از دارایی زن در صورت رضایت خاطر وی است )فان طبن لکم عن شی ء منه ( امام صادق )ع(یا امام کاظم -65

 «.در اختیار داشته و ملك آن ها محسوب می شوداموالی که » در پاسخ سوال ازآیه پیشین فرمودند )ع(

از گرفتن مهریه برای خویشتن ممنوع است )واتوا لنساء صدقاتهن(. امام باقر )ع(در باره آیه فرمودند مخاطب آیه  سرپرست زن،-61 

و خداوند ایشان را از این عمل نهی اولیای زن هستند ]چه عادت بر این بود [که هنگام ازدواج اولیای ذکور زن صداق او را دریافت می کردند 

 (. 6949)هاشمی رفسنجانی، کرده است
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در این آیه رضایت طرفین در تعیین مقدار مهریه اصل مسلم تلقی گردیده است. بدین سان زن نمی تواند بیش از آنچه که مورد رضایت 

پرداخت کند این رضایت هم می تواند پیش از تحقق مهریه و  به زن واقع شده است از مرد مطالبه نماید و مرد نمی تواند کمتر از آن مقدار،

 هم پس از تحقق عقد به وجودآید.

 

 اسالمی در روایاتیه مهر -2 
قرآنی دارد اما عالوه بر آیات قرآنی روایتی نیز نقل نشده است وخود  یبا توجه به آیات قرآنی فوق مشروعیت مهردر نکاح مبنا

می نمود و ازدواج بدون مهر نداشت این عمل پیامبر)ص( دلیل برتایید مهر از سوی ایشان است و به راکرم)ص( برای خود مهرتعیین بپیام

. صحیح الکالنی در پاسخ این سوال که مهرچیست فرمود آنچه مردم بر (6935)حرعاملی،  اقتضای بحث به روایاتی به شرح زیر اشاره میشود

 .(6936)طوسی،ول خدا )ص( مهر زنان خود را دوازده ونیم اوقیه یعنی پانصد درهم قرار دادآن تراضی کردند. عبید بن زراره بیان نمودند: رس

حضرت برای ازدواجهای خود و حتی دختران خود نیز همین مقداررا برای مهریه تعیین می کردند، چنان که مهریه حضرت فاطمه )س( ودیگر 

معادل  گزاره های متعددی میزان مهریه حضرت فاطمه )س( را .کثیر، بی تا( )ابندخترانش همچون زینب و رقیه نیز معادل همین مقدار بود

می  صرف اناین میزان بنا بر نظر پیامبر اکرم )ص( تعیین و صرف خرید جهیزیه برای دختر مهر السنه یا همان پانصد درهم بیان کرده اند.

 «است مهر ها راسنگین نگیرید که این مایه عداوت و دشمنی» یدشد. سیره پیامبر اکرم )ص( چه در عمل و چه در گفتار چنان که می فرما

 (. 6935)حرعاملی،  «خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن»پیامبر اسالم )ص(فرمودند 

عنوان نمونه روایت منقول از امام کند. به تحدید مهر میاز عدم  الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایتدر کتاب شریف وسائل

مهریه عبارت از آن چیزی است که بر آن تراضی شود کم »؛ «ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهو مهر: » صادق )ع( در مورد میزان مهریه

 ا داشته باشد زنا کرده استمهر رمردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت » امام صادق)ع(فرمودند :همچنین باشد یا زیاد. 

 )همان منبع(.

 زنی که بر غیرت ورزی دختر پیامبر محشور خواهند شد. ونیز فرمودند عذاب قبر از سه طایفه زنان برداشته شد و با حضرت فاطمه )س(

د و زنی که مهر خود زنی که در مقابل اخالق ناپسند شوهرش شکیبا باش -صبر کند  «احتماال سو ظن های شوهر نسبت به خود »شوهرش 

الزم -را به همسرش ببخشد خداوند به هریك از آن ها ثواب هزار شهید اعطا کرده و برای هر یك ثواب یك سال عبادت منظور می فرماید  

از منظر  به ذکر است صاحب جواهر در اهمیت مهر در آیات و روایات به مواردی اشاره نموده است که از جمله آن که خود نشان از اهمیت مهر

اشاره فرموده است الزم به ذکر است که ایشان عالوه بر آیه  سوره نساء 8پیامبر اکرم)ص(می باشد و ایشان در اهمیت مهر در قرآن به آیه 

 مذکور به آیات دیگر نیز اشاره فرموده است که اهمیت آیه مذکور به مهر بیشتر از دیگر آیات است.

لو ان رجالً تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفاً و جعل البیها عشره األف کان المهر جائزاً و »ع(: روایت منقول از امام رضا ) همچنین

ی وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه»؛ «الذی سماه ألبیها فاسداً

رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین علی. «اسد استبوده و آنچه برای پدر قرار داده شده ف

از برکت زن کمی مهر او و از شومی »؛ «من برکه المراه قلت مهرها و من شؤمها کثرت مهرها»)ع(، از جمله روایتی از امام باقر )ع( که فرمود: 

بهترین زنان امت من زنانی »؛ «افضل نساء امتی جیاداً اقلهن مهراً»حضرت رسول )ص( که فرمود: همچنین روایتی از « وی کثرت مهر اوست

کنند بهتر است زنان با اتکاء به سنت ، قائل به کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم هستند و تأکید می«هستند که کمترین مهر را دارند

ما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست و طرفین گیری نکنند. احضرت رسول )ص( در تعیین مهریه سخت

 )همان منبع(.توانند هر میزان مهری که بخواهند برای زن تعیین نمایندمی

 

 فقهاءميزان مهریه از دید گاه  -3
  : در فقه امامیه دو نظر در خصوص مقدار مهریه موجود است

مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد  اند که میزانبرخی بر این عقیده -الف

ی زن که نباید از آن تجاوز گردد سؤال کردم. ایشان گوید از حضرت در مورد مقدار مهریهبه روایت مفضل از امام جعفر صادق )ع( که می

شود و ملزم به شتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده میدرهم است پس کسی که بی 511سنت محمدی »فرمودند: 

ی کنند چون سنت حضرت رسول )ص( بر این بوده که مهریه، چنین استدالل می(6935)حرعاملی، « درهم نیست 511پرداخت بیش از 

ت، پس در صورتی که مهریه بیشتر از آنچه گفتیم تعیین درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم  تابع احکام شرع اس 511زنان خود را 
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درهم  511شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد جزء مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از 

 .(6338)سیدمرتضی،  شودواجب می

 .اند، اکثر فقهاء شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود نداردلب ـ برخالف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به آن قائ

 : دالئل ایشان برای اثبات این ادعا بدین شرح است

و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فال تأخذوا منه شیئاً. أتأخذونه بهتاناً »فرماید: ی نساء میی بیستم سورهدر  قرآن، آیه

اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید. آیا اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده»؛ «مبیناً و اثماً

 یمنظور از قنطار مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه«. گیرید؟ و این گناهی آشکار استبا تهمت زدن به زن مهر او را می

خداوند  بود،زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، داللت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چرا که اگر غیر از این 

ن منع نظر از میزان آای که تعیین کرده صرفگیری مهریهفرمود و بدین صراحت مرد را از باز پسپرداخت مهریه را تا حد معین واجب می

 فرمود. نمی

شان نزول آیه : پیش از نزول اسالم رسم بر این بود که اگر می خواستند همسر سابق را طالق گویند و ازدواج جدیدی کنند برای فرار  

ت دریافپرداخت مهر همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کردند و بر او سخت می گرفتند تا حاضر شود مهر خویش را که معموال قبال 

د می شد بپردازد و طالق بگیرد و همان مهر را برای همسر دوم قرار می دادند . آیه فوق به شدت از این کار زشت جلوگیری کرده و آن را مور

 (.6945عاملی،  ل( و )جب6868)نجفی، نکوهش قرار می دهد 

گونه اما همان دواج تکلیفی به نفع زن برعهده مرد قرارداده استاجماع مسلمانان از زمان صحابه تاکنون مهر را به عنوان یکی از آثار عقد از

یج اکه گفتیم مهر نهادی نیست که از ابداعات حقوق اسالمی باشد ، بلکه قبل از اسالم این نهاد در میان ملل مختلف اعم از دیندار وبی دین ر

 . (6334بوده است و اسالم هم با اصالحاتی آنرا پذیرفته است )شبلی، 

ه اهمیت دارد و از آن غفلت می شود این است که ی بشر را بر آورده می کند اما آنچاسالم به عنوان کامل ترین دین همه نیازهادین 

احکام اسالم یك مجموعه است که باید با یکدیگر و هماهنگ  اجرا کرد. اگر در روایات کم بودن مهریه توصیه شده است در قرآن امساک به 

 . حسان واجب گردیده استمعرف یا تسریع به ا
در باره مهریه ذکر این نکته نیز ضروری است که هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت مهریه باید باشد حتی اگر در ازدواج دائم 

مول زنهایی که مرد باید مهریه زن را مطابق مع رساله توضیح المسائل در این باره  آمده است :7114مهریه ای تعیین نشده باشد . در مسله 

مثل او هستند بدهد . سپس در مسله بعدی آمده است :در صورتی که مدتی برای دادن مهریه در هنگام عقد معین نشده باشد زن حق دارد 

ینه رمهریه خود را فورا بخواهد و حتی می تواند بیش از گرفتن مهریه ازنزدیکی کردن شوهر و عروسی جلوگیری کند مگر اینکه عدم توانایی اوق

 به این باشد که مهر از اول بر ذمه بوده و نه بصورت نقدی . 

 .ولی برخی از فقهای امامیه"تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است "ق.م. نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه می گوید:6141ماده 

وی س برای مهریه قائل به حد شده اند. کالم شیخ مرتضی و نیز ظاهر کالم ابن جنید و ابن بابویه در الفقیه دال بر این است که مهر تعیینی از

 باید از مهر السنه تجاوز نماید و اگر تجاوز نماید مابه التفاوت مهر تعیینی و مهر السنه باطل است . زوجین ن

درهم 511مهرالسنه در در واقع مهری است که پیامبر)ص(برای دختر گرامیش حضرت فاطمه )س(تعیین کرده است که مقدار آن 

نموده است. در مقابل ، مشهور فقها معتقدند که نمی توان برای مهر حدی  دینار است . شیخ مرتضی در این خصوص ادعای اجماع51معادل 

 : در نظر گرفت و برای این قول دالیل ذیل را می آورند

اند و دلیل نامبردگان از ی نساء است که اکثریت فقهای شیعه به آن استناد کردهی مبارکهسوره 71ی دلیل قرآنی ایشان همان آیه

روی مردم در تعیین میزان مهریه تصمیم گرفت میزان مهریه را مشخص و مقرر ی دوم است که ایشان با دیدن زیادهلیفهسنت نیز روایتی از خ

کس حق تجاوز از این میزان را نداشته باشد تا اینکه امکان ازدواج آسان فراهم شود. هنگامی که مردم را به این امر دعوت کرد، کند که هیچ

و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فال ”فرماید: تو  در حالی که خداوند که می»اده و اظهار نمود: زنی وی را مخاطب قرار د

عمر خطا »عمر با شنیدن این استدالل گفت: « کنی، چنین حکمی را صادر نمایی.را تالوت می“ تأخذوا منه شیئا، أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبینا

 (6861)بدران،  «گویدمیکرد و این زن درست 

اگر خواستید همسری به جای همسر خود برگزینید و به یکی از ایشان به اندازه قنطارهم دادید از او چیزی "در معنی آیه می فرماید :

 "نگیرید

اموال زیاد به معنای پل است و چون "قنطره"قنطار به معنای مال وثروت زیاد است .راغب نیز در مفردات می گوید :اصل قنطار از 

ن یهمچون پلی هستند که انسان در زندگی می تواند از آنها استفاده کند ،از این حیث به آن قنطار گفته اند . لذا آنچه از آن مستفاد است ا

 است که برای مهر حدی نیست و حتی اگر اندازه آن بسیار باشد نباید از ادای آن امتناع نمود مگر آنکه خارج از توان زوج باشد .
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که این حدیث نیز دال بر این مطلب است که "المهرما تراضی علیه الناس قلیل او کثیر"در احادیث زیادی نیز آمده است که همچنین 

حصری برای مهر وجود ندارد . اگر چه برخی از روایات هستند که دال بر کراهت غلو در مهر می باشند،ولی صرفا حکم تکلیفی را بیان نموده 

 وضعی نمی گردد. و منجر به حکم

در هر حال این امر مسلم است که نمی توان حدی از جهت مقدار برای مهر قائل شد اگرچه همانطور که گفته شد می توان از باب توان 

 رانجام تعهد از سوی زوج ، محدویتی برای مهر تعیینی از سوی طرفین در نظر گرفت و در واقع حکم مقدور التسلیم بودن مورد تعهد حاکم ب

با این اوصاف فقهای اهل سنت . تراضی طرفین خواهد بود ،همانطوری که مالیت داشتن مورد تعهد ،حاکم بر مهر تعیینی از سوی طرفین است

کاح، ترین نبا برکت»یا « ترین آن استبهترین مهریه، کم»نیز مانند فقهای شیعه به استناد روایاتی از حضرت رسول )ص( که فرمودند: 

 (.6945)متولی الموئی،  شمارندی زیاد را مکروه می، بر استحباب کم بودن مهریه تأکید کرده و مهریه«آن است مهرترینکم

ی فقهای اهل سنت معتقدند، نه تنها هیچ دلیلی نه در القولند. همهی مذاهب اهل سنت فقها بر فقدان حداکثری مهریه متفقدر کلیه

دهد میزان مهریه را با تراضی به هریه وجود ندارد؛ بلکه دالیلی موجود است که به زوجین اختیار میقرآن و نه در سنت بر محدودیت میزان م

 (7117)انوری،  اند تعیین کنندهر مقدار که مایل

ی هسوره بقره تفسیر چکونگی ادای مهر در ادامه احکام طالق در این آیه احکام دیگری بیان شده است . ابتدا می گوید گنا 791در آیه 

ی یبر شما نیست اگر زنان را قبل از آمیزش و تعیین مهر طالق دهید البته این در صورتی است که مرد و زن پس از ازدواج و قبل از عمل زناشو

 متوجه شوند که به جهاتی نمی توانند با هم زندگی کنند و چه بهتر در این مرحله از هم جدا شوند چون بعدا کار مشکل تر می شود.  

مقداد ذیل این آیه می گوید :آیه داللت صریح برصحت عقد دائم بدون ذکر مهر دارد که به آن تفویض بضع یا مهر می گویند . فاضل 

 (.6875آیه داللت بر تملك مهر تعیین شده توسط زن به مجرد عقد دارد چون در آیه به فریضه تعبیر شده است)حلی، 

سوره بقره  792ه را بیان می کند که به زن حق می دهد نصف تمام مهریه را در در آیه سوره بقره ابتدا حکم قانونی مسل 792در آیه 

ابتدا حکم قانونی مسئله را بیان می کند که به زن حق می دهد نصف تمام مهریه را بدون کم وکاست بگیرد هر چند آمیزش حاصل نشده 

فرماید )مگر اینکه آنها حق خود را ببخشند (. بنابراین حکم پرداخت نصف باشد . ولی بعدا به سراغ جنبه های اخالقی و عاطفی می رود و می 

 مهر صرف نظر از مسله عفو و بخشش است . این آیه داللت بر احکام ذیل دارد :

 نصف شدن مهر بوسیله طالق )قبل از آمیزش(-6

 هر عین باشد یا ابراءاست اگر مهر دین باشد . زنان مهر خود را ببخشند مرد الزم نیست چیزی بدهد و مراد از عفو هبه است اگر م -7

ان هم) چنانچه زن می تواند حقش را ببخشد  .ولی زن نیز می تواند آنرا ببخشد که مراد از ولی پدر یا جد نسبت به صغیر است -9

 (.منبع

بعنوان دو دلیل مهم بعنوان منبع معموالً مهمترین دلیل در ارتباط با احکام فقهیه کتاب و سنت هستند و لکن عقل و اجماع هم 

ائة راستنباط احکام مورد توجه قرار مى گیرند. همچنین در صورت عدم وجود یکى از ادله چهارگانه فوق مى توان به اصول عملیه همانند اصالةالب

  .)االباحة(، اصالةالتخییر، احتیاط و استصحاب هم استناد نمود

از سوره  78نظر دارند آیه  زدواج موقت مى کند و در آن شیعه و حتى بسیارى از اهل سنت اتفاقالف( کتاب: آیه اى که داللت بر جواز ا

پس آنچه که به سبب آن از زنان استمتاع نمودید، » ".فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة" :نساء است که در ذیل آن مى فرماید

 «.واجب استاجر و مهریه آنان را به آنان بپردازید که بر شما 
ب ( سنت: در ارتباط با سنت، چه سنت قولى و یا تقریرى آنقدر روایات و اخبار فراوان است که مرحوم عالمه طباطبائى )ره( ادعاى 

 (. البیتوالروایات فى المعانى السابقة )جواز نکاح التعة( مستفیضة او متواترة عن ائمة اهل " :تواتر یا استفاضه این روایات را کرده، مى فرماید

 )بدین معنى که روایات در جواز نکاح متعه از ائمه معصومین )ص( بحد استفاضه و یا تواتر رسیده است(.

با نگاه کلی به فقه شیعی نشان می هد که موارد اندکی وجود دارد که سلسله موضوعات و پاسخ های آن به مسائل خاص دست کم با 

نداشته باشد و حتی در موادی که چهار مکتب غالب سنی جملگی و باالجماع با فقه شیعی پاسخ های یك یا چند مکتب اهل سنت موافقت 

 مخالفند این باور وجود دارد که گاه برخی از نخستین فقهای اهل سنت از آموزه های فقه شیعه جانبداری کرده اند . بدین سان باید گفت که

تشخیص فقه شیعه از فقه سنت باشد و در مورد مو ضوع مهریه در نکاح دائم می بویژه در زمینه عبادات مسائل اندکی وجود دارد که موجب 

توان گفت از بین مذاهب چهارگانه فقهای شافعیه به فقهای شیعه نزدیکتر می باشد و اختالف عمده بین مذاهب چهارگانه و مذهب شیعه در 

 لی فقهای اهل سنت آن را منسوخ می دانند.مورد مهریه در نکاح موقت می باشد که شیعه نکاح موقت را قبول دارد و

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 3 -33  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 استقرار مهر ي فقهی ادله -4
با توجه به تعریفی که از مهر صورت گرفته است مهر حقی است مالی که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول شبهه یا بعد از عقد فاسد 

. ازاین تعریف چنین استنباط می شود که مهر الزم است واین لزوم به مرد (6813)ابن قدامه، پرداخت انرا از جانب مرد واجب گردانیده است

 ارتباط دارد و با یکی از دو امر ذیل استقرار می یابد: 

 مجرد عقد: که در ازدواج صحیح انجام گرفته باشد به دلیل قول خداوند که می فرماید )و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم( -6

 ."هر زنی غیر آنکه ذکر شد شما را حالل است که مال خود را به طریق زناشویی بگیرید و"( 78)نساء/

مفهوم این آیه می رساند که در خواست ازدواج با مال صورت می پذیرد و معنی دیگری به جز لزوم مهر به مجرد عقد صحیح ندارد با 

وکدات مهر. زیرا مهر قبل از تاکید در معرض سقوط کامل یا ناقص است .به اینکه این لزوم ثابت نخواهد شد مگر در صورت تاکید به امری از م

این معنی گاهی قسمتی از آن در صورت طالق و قبل از دخول ساقط می گردد و زمانی تمام و حتی بدون بذل سقوط می کند وآن وقتی 

مقابل بذل ساقط می گردد و آن وقتی است که مهر  است که جدایی زوجین به درخواست و یا از جانب  زن صورت بگیرد و یا تمام مهر در

 المسمی باشد که در این حال متعه بر مرد واجب می شود .

دخول در ازدواج فاسد با مخالطت به شبهه : در این مورد ذمه مرد به وی نخواهد شد مگر آنرا اداء کند و یا زن از حق خودش صرف  -7

بررسی مهر از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم )فان طبن لکم عن شی ءو منه نفسافکلوه  نظر کند اینك پس از مشخص شدن لزوم مهر به

م اهنیئا مرئیا(در آغاز برای حفظ حقوق زنان با صراحت دستور می دهد که باید تمام مهر را به آنان پرداخت کنند ولی در ذیل آیه برای احتر

بی و جلب عواطف می گوید )اگر زنان با رضایت کامل خواستند مقداری از مهر را گذاردن به احساسات طرفین و محکم شدن پیوندهای قل

ببخشند برای شما حالل و گوارااست.(تادر محیط زندگی زناشویی تنها قانون و مقررات خشك حکومت نکند بلکه به موازات آن عاطفه و محبت 

 .(6943)مکارم شیرازی، نیز حکمفرماست

 

 فقها  تصرف زوجه در مهریه از نظر -5
اگر زن مهریه خود را به مالی کمتر یا بیشتر از آن ارزش دارد عوض یا با چیزی که از نظر جنس یا وصف آن مغایر باشد عوض کند 

می تواند به نصف مهر المسمی رجوع کند زیرا نصف مهریه به واسطه طالق به شوهر باز می نآنگاه شوهر قبل از دخول او را طالق دهد شوهر 

 .(6945عاملی،  ل)جبصف عوض . چون این یك معاوضه جدید است و ارتباطی به شوهر و مهری که او تعیین نموده نداردگردد نه ن

از بین رفتن مهریه از نظر شیعه بدین قرار است : اگر مهریه قبل از تسلیم به زن تلف شود و عامل اتالف  تلف شدن مهریه وهمچنین 

و در اینجا زوج مسئول پرداخت آن به زن نمی باشد . اما اگر اتالف به فعل اجنبی باشد و زوجه  خود زن باشد همانند قبض مهر می باشد

مخیر است بین اینکه به اجنبی رجوع کند یا اینکه به زوج و اگر زن به شوهر رجوع کند مرد باید به اجنبی رجوع کند و اگر مهریه به فعل 

تی که مهریه مثلی باشد باید مثل آنرا به زوجه بدهد و در صورتی که قیمی باشد بنا بر شوهر تلف شود شوهر ضامن مهریه می باشد در صور

 .(6936)لطفی، قول اکثر فقها که قول اقوی است باید قیمت روز تلف را به زوجه بدهد
 

 حکم سقوط مهریه و زن ناشزه -6
تنگدستی مرد یا به خاطر یکی از عیوب مجوز فسخ که همه فقها معتقدند هرگاه قبل از آمیزش زن مرتد شود یا اینکه زوجه به خاطر 

 در مرد وجود دارد عقد را فسخ کند . یا اینکه مرد به خاطر وجود یکی از عیوب مجوز فسخ که در زن وجود دارد عقد را فسخ کند و یا اینکه

از دادن مهر بری کند یا اینکه مهر را به او هبه  یکی از زوجین به خاطر خیار به بلوغ عقد را فسخ کند  همچنین اگر زن قبل از آمیزش مرد را

اگر زن ناشزه گردد مثال مهر او موجل باشد و بدون دلیل  .(6936)طوسی،  کند در این صورت زوجه مستحق هیچ مهری متعه ای نمی باشد

اع ورزیده باعث می شود که حق نفقه شرعی از تمکین و ایفاء وظایف زناشویی سرباز زند مهر او از بین نمی رود اما چون بدون دلیل امتن

را  ونداشته باشد. یا زنی که شوهر دارد و زنا کند بر شوهر خود حرام نمی شود و اگر توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد بهتر است که شوهر ا

دگاه اهل تسنن در مورد عوامل دی(. 6935طالق دهد ولی باید مهرش را بدهد. و طبق نظر فقها مهری را زن می گیرد خمس ندارد )مطهری، 

 .(7169، المیباری) سقوط مهریه همانند دیدگاه مشهور فقهای شیعه می باشد
 

 ميزان مهریه در صورت فوت یکی از زوجين در نامزدي -7
 :میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی که قانون تنصیف را بوجود می آورد و دالئل آن بدین شرح می باشد 

صرفاً در طالق بوده و ذکری از فوت  6137گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 

قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین  و (6936به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت)امامی و صفایی،  مهریه یکی از زوجین نشده است، کل
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بصورت یك قاعده استثنائی دانسته اند و با اشاره به نظر علما در  طالقدر دوران نامزدی تاثیری بر مهریه ندارد و تنصیف مهریه را تنها در 

ه مولفین با وجود جای اختالف در حکم بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادام 6تعلق کل مهر در فوت زوج

جع امساله، با قطعیت تعلق کل مهریه را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ) که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مر

ت و تزلزل مهر منوط به دخول اسمی باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر(. نکته دیگر اینکه مالکیت زن به نصف م

  در واقع نفی نکته قبلی می باشد.

 (6919)محقق قمی،  ”مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره داللت بر تنصیف دارد”محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:

هیچ یك از روایات تاب “فرماید:  صاحب جواهر با اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می

این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو 

 مى برد ونصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یك نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف 

زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که 

 همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق

 ” رند فرد نادر نیستندبچه دا

شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختالف نظر باشد )که البته اختالف نظر در 

ادی یمسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است( ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستمهای ز

 در حق زنان روا می شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:

توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حالل گشته است و می»  

دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از نو از زنا خویشت

 .(78-75)نساء/ «باشدگمان خداوند آگاه و حکیم مینمایید، بیتعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می

اید بایستی نصف مهری را که ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشتهرا طالق دهید پیش از آن که با آنو اگر زنها »

ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی ها بدهید مگر آنکه آناید به آنمعین نموده

 ( 792)بقره/«.... در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و تر و فضیلت هایی که نزدیك

از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن « مانحن فیه»  در روایتی از امام صادق )ع( نیز حکم این موضوع تبیین شده که در

فرمایی در مورد مردی که با زنی ازدواج چه می» نام برده شده است .فضل بن عبدالملك و عبید بن زراره خدمت امام صادق)ع( عرض کردند: 

برد میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالك نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث مینموده و مهریه را نیز معین کرده ولی )قبل از دخول( می

 (.6936؛ و طوسی، 6935)حرعاملی،  «و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است 

شوهرش  ( از زنى که)علیه السالم…یل الشیعه آمده است : به اسنادش از عبید بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبداهمچنین در کتاب وسا

اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش فرمود براى او میراث است و برعهده» است: مرده و آمیزش صورت نگرفته 

 .(6941)عظیم زاده اردبیلی، «باشد نمىبود پس هیچ چیزى براى زن ثابت باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده مى

 : ادله فقها بر جانبداری از نظریه تصنیف بدین شرح است از طرفی 

تکلیف شوهر به پرداخت تمام مهر موکول به نزدیکی است بنا براین در فرض عدم «واتوا النساءصدقاتهن نحله»الف(مطابق ایه شریفه 

 نزدیکی حکم به تعلق تمام مهریه به نفع زوجه بر خالف آیه  مذکور است.وقوع 

 ب(اخبار وارده بر تصنیف مهر کثیر و فراوان است و فقهای صدر اسالم به مفاد آن عمل کرده اند و اخبار وارده بر تعلق تمام مهر را باید

 ه به اهل سنت و جماعت تعلق دارد.برتقیه حمل نمود . زیرا این نظری

داللت همه این احادیث بر نصف مهر واضح :»شیخ حر عاملی که تعداد بیست و پنج روایت را در مساله مهر بیان داشته است می گوید 

ر و موفق ت و آشکار است .زیرا اوالروایات مربوط به تنصیف مهر کثیر و روایات معارض با آن قلیل است . ثانیا :راویان این روایات افراد پرهیز کار

 وتعدادشان نیز بیشتر است.تر 

 حجییت این روایات براین موضوع قوی ،آشکار و صریح است .روایات قابل تاویل و قابل حمل بر استجاب است. : ثالثا

در خاتمه چنین میتوان نتیجه گیری کرد که حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف در تعلق نصف مهریه در فوت هر یك از زوجین 

مهر و قبل از عمل زناشوئی همچون طالق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختالف نظرها در حالت فوت زوج  در بعد از تعیین

 بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد.

                                                           
 به شرح لعمهشود رجوع  6 
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 نتيجه گيري
و تکالیف افراد آن خانواده اولین نهاد اجتماعی و پایه و اساس نهاد اجتماعی جامعه می باشد و هر قدر حقوق خانواده کاملتر و حقوق 

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

مباحث گذشته بیان شد یکی از نهادهای وضعی در شریعت اسالم که تحت حمایت قانون ایران نیز می باشد مهریه است که در حقوق غربی 

در سایر مکاتب نیز احکام متفاوت و حتی مغایر با مفاد حقوق اسالم حاکم است. با ظهور دین مقدس اسالم مهریه  هاجایگاه و تعریفی نداشته و

 زن از یك 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

 .ه استشد

در صورت تجاوز به همان  و برخی از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نمی تواند از مهرالسنه که معادل پانصد درهم است تجاوز کند

میزان باز می گردد و برخی دیگر مانند حضرت امام خمینی)ره(عدم تجاوز از مهر السنه را مستحب دانسته اند. افزایش مهریه آثار و تبعات 

موظف  در بسیاری موارد حسن معاشرت و معاضدت را که طرفین ی شماری در جامعه دارد از جمله کاهش رغبت جوانان به ازدواج ومنفی ب

در  تعداد مردانی که به علت عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شود افزوده می شود و همچنین هر روز بر به آن هستند از بین می برد.

جمله حضور زنان شوهردار خارج از احصان در جامعه افزایش تعداد زنان مطلقه و فرزندان طالق که سرگردان بین  نتیجه مشکالت فراوانی از

 .مادر خواهند شد به دنبال خواهد داشت پدر و

ی وافزایش نامعقول مهریه سردرگمی و بی هدفی در بین آنان و نیز آثار منفی دیگر نظیر سوق دختران و پسران ضعیف االیمان به س

پاکی را ایجاد خواهد کرد. با توجه به تمام مشکالتی که تعیین مهریه های سنگین در جامعه  و به دنبال آن تخریب جامعه از معنویت و فحشاء

ایجاد می کند این که چرا قانون گذار و مسوالن با توجه به مشکالتی که مهریه سنگین ایجاد می کند چاره ای در این مورد نمی اندیشند و 

 کثری برای مهریه قرار نمی دهند.را حداقل و حداچ

آنچه باید بدانیم این است که تعیین سقف برای مهریه به منزله دخالت دولت در امور خصوصی افراد محسوب نمی شود. بلکه این اقدام 

فی برای آن تعیین نگردد دولت گامی بزرگ در جهت کمك به معضل مهریه های سنگین است. اگر مهریه را به حال خود رها کنیم و سق

صراحتا کوتاهی دولت و حقوقدانان در این رابطه می تواند مطرح شود چرا که عدم تعیین سقف برای مهریه خود نوعی تشویق به افزایش مهر 

اره یری دربولی فقیه با استفاده از قدرت واالی خود حق تصمیم گ است. این در حالی است که در صورت اقتصادی منافع جامعه ی مسلمین،

ا رتغییر احکام را دارد و می تواند با توجه به افزایش روز افزون میزان مهریه و مشکالت بی شماری که در جامعه ایجاد می کند نصاب معینی 

 .برای مهریه مشخص کند

وقی مرد به پرداخت آن منافات قابل ذکر است که هدیه بودن مهر با لزوم جلب رضایت زن یا اولیای او در تعیین مقدار آن و نیز الزام حق

 یا از طرف عرف متوجه شوهر شده است.  ندارد، چه این الزام با کم وکیف آن از طرف خداوند )در نظام حقوق اسالم(

همچنین هدیه بودن مهر یا عدم پرداخت آن به صورت نقدی نیز سازگار است زیرا تعهد به پرداخت مطالبه هنگامی با رضایت طرف 

هر م باشد و تامین این جهت کافی است . از سوی دیگر ترتب برخی آثار و تامین کارکردهای آشکار و پنهان هم چون توزیع ثروت،مقابل توام 

بران ج طالق باال بردن ضریب اطمینان خاطر زن در رویارویی با برخی حوادث ناخوشایند زندگی مشترک کاهش برخی تبعات ناشی از طالق،

خصوصا در فرض زیادی والتزام عملی به پرداخت آن با هدیه بودن آن منافات ندارد.  های ناشی از تشریفات ازدواج و...سهم االرث تامین هزینه 

 یزیرا مهر هر چند در نظام حقوقی اسالم با هدف تامین غایانی از این سنخ تشریح نشده اما عرف متشرعان به عنوان مرجع تعیین مقدار و برخ

با اعمال برخی سیاست ها در چهار چوب اختیارات خود از این مکان حقوقی در تحقق معنویات خویش و تامین ویژگی های آن می تواند 

 ایات مورد نظر بهره پردازی کند.غ

هر چند البته در این مورد نیز هم چون سایر موارد افراط و تفریط هایی وجود دارد وگاهی رویه های سلیقه ای مخالف با مزاق شرع 

 ان شرع و عرف انطباق وجود دارد.ومنان قرار می گیرد اما درکلیت آن میمبنای عمل م

آگر چه تا حدودی مهریه بسیار باالی می تواند موقتا حافظ زندگی مشترک باشد ولی اگر نیك بنگریم متوجه می شویم که همین مهر 

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

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

ندارد. جهت تحصیل یك رویه واحد وثابت و یا بررسی مصالحه نمایند . بنابراین کم یا زیاد بودن مهر اثری در ایجاد خوشبختی و تداوم زندگی 

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

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

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

 .به ازدواج و طالق در جهت ضمانت اجرای اعمال چنین ضابطه ای هنگام ثبت ازدواج و طالق گام موثری برداشت
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نگذار در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیش تر ودقیق می باشد چرا که هر گونه تغییر و تحولی در قوانین موجود قانو

 .اثرات مخربی در جامعه خواهد گذاشت بدون پشتوانه های دقیق علمی واخالقی،

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

از کثرت این استعمال شدید بتوان با عنایت به ده است به گونه ای که ش ی صداق استفادهواژه از بیشتر برای مهری، کالم فقها  در .6

 صدق و رغبت صادقانه ی»در عقد نکاح بیشتر جنبه معنوی که همانا ریشه لغوی آن چنین نتیجه گرفت که مالک از تعیین مهر 

 است مد نظر بوده است.«مرد به زن 

با توجه به سابقه تاسیس نهاد مهر در دین اسالم و باعنایت به آیات وارده قرآن کریم در خصوص مهر و سیره پیامبر اکرم )ص(و  .7

نون گذار از تعیین مهر در عقد نکاح جنبه های معنوی آن در کنار آثار امامان معصوم )ع(می توان گفت که هدف دین اسالم و قا

مادی و اقتصادی مهر بوده و با تعبیر نحله و صداق در صدد ابعاد بخشی عمیق در روابط ایجادی بین زوجین بوده است و اصوال 

نوادگی و اجتماعی لحاظ نظر قرارداده هدف از مهر را عطیه و بخشش و نشانه ای از محبت و مودت و پشتیبانی های شخصیتی و خا

 است.

مساله مهر موضوع جدیدی نبوده ودر ادوار ما قبل تاریخ به شکل خاص خود وجود داشته  و بعدها در گذر زمان و با پیشرفت  .9

 .صنعت اقتصاد و ترقی اخالق و حقوق وعرف به عنوان یك تاسیس در عقد نکاح رخ نمایانده است

ه نکاح منقطع و آثار و احکام آن و مقایسه آن با نکاح دائم در می یابیم که ماهیت مهر در این نکاح نمی با عنایت به هدف و فلسف .8

 ضع و استمتاع از زن محسوب می شود.تواند چیزی جزء عوض درمعامالت معوض باشد مهر در نکاح منقطع عوض ب

 بلکه نیست طالق بازدارنده اهرم و همینطور ندارد را عوض نقش مهر که می رسد نظر به فقهی فراوانی شواهد به توجه اگرچه با .5

و خواسته یا ناخواسته مهر ما است. اما این هدیه در احکام مالی واقع شده  زوجه تکریم قبیل از معنوی اهدافی با شرعی هدیه ای

موارد استقرار  ه حق حبس،بررسی آثار و ویژگی های مختلف عقد نکاح و خود نهاد مهر از جملگردیده است. به ازای بضع محسوب 

 .مهر وعامل و وجوب مهر المثل هم موید این نظراست

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 تقاضای 

قول فقها و مهم تر از آن رویه های عملی محاکم دادگستری و بعضی  نیز عندالمطالبه است با توجه به مهر می نماید و از طرفی پرداخت مهر

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
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