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  هاي دینی، آراي فقها و حقوق موضوعه جایگاه مهریۀ سنگین در آموزه
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  **آرزو ملکشاه

  چکیده
. دارد اي یـژه و یـت و اهم یگـاه زوجه در اسالم، جا یاز حقوق مال یکی منزلۀ به ،مهریه
 صـداقت  نشـانۀ  نحلـه  و کند می یرتعب... و  ،نحله ،صداق منزلۀ به یهاز مهر کریم قرآن
 مهریـه  بـراي  ایـران  مـدنی  قانون و امامیه فقه در. است زناشویی پیمان در زن به مرد

 اخیـر،  هـاي  سال در. است شده محول طرفین توافق به آن میزان و نشده تعیین سقفی
 جایگـاه  از مهریـه  کـه  اسـت  شده موجب...  و ،باورها هنجارها، ها، ارزش نظام تغییر

باعـث بـروز    افزایش این. یابد افزایش چشمگیري میزان به و بگیرد فاصله اش اصلی
 ایـن  پژوهش این اصلی سؤال. است دهش...  و ،جامعه خانواده، کارکرد در مشکالتی

 است آن بیانگر نتایج چیست؟ دینی هاي آموزه در سنگین هاي مهریه جایگاه که است
 سـنگین  مهریـۀ  قـراردادن  ،اسـت  نشـده  تعیین سقفی مهریه براي اسالم در اگرچه که

 ناگوار تبعات و منفی پیامدهاي کراهت این ۀفلسف شاید. شود می شمرده ناپسند الاقل
 هـم  فقهـا . شـود  مـی  جامعـه  و فـرد  متوجـه  سنگین هاي مهریه از که است اجتماعی
 حـذر  بـر  سـنگین  مهریـۀ  گرفتن از و کرده تشویق مهریه گرفتن سبک بر را مسلمانان

  .است شده عرضه معضل این از رفت برون براي راهکارهایی هم پایان در. اند داشته
  .سنگین مهریۀ مهریه، زن، خانواده، حقوق، :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

اسـت و نقـش    يا و اسـاس هـر جامعـه    یـه پا ی،واحد اجتماع ینتر کوچک منزلۀ به ،خانواده
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از  ینـی د يها نهاد مقدس در آموزه ینا. کند یم یفاشقاوت انسان ا یحت یادر سعادت  یمهم
 يتالش بـرا . قرار گرفته است یزن یشمندانمورد توجه اند است وبرخوردار  اي یژهو یگاهجا
 ینتـر  آن همـواره از مهـم   هـم نگسسـتن  ز ا ينهاد خـانواده و اقـدام بـرا    يو استوار یتتثب

  .شود یمسئوالن هر جامعه محسوب م يها دغدغه
 یـن از ا یکـی . رو بوده است روبه یدهاییبا تهد يا نهاد مقدس همواره در هر جامعه این

بـه   يتـر  ، اما امروز شکل گسـترده رو بوده با آن روبه یرانکه در گذشته هم جامعۀ ا یدهاتهد
هـاي دینـی    اگرچه در آموزه. در عقد و نکاح دائم است ینسنگ هاي یهمهر یینخود گرفته تع

 یـه نوع نگرش متحول شـده، مهر  ینشده است، در گذر زمان ا یهتوص یهگرفتن مهر به سبک
 یبررسـ  ،رو یـن از ا. شده اسـت  یلتبد یاجتماع یو به معضل یافته، یشافزا رویه یب طور  به

  .رسد یبه نظر م يممکن ضرور يها لح آن و ارائۀ راه یابی یشهجانبه و ر همه
 21 اصـل  در ایـران  اسـالمی  جمهوري اساسی قانون که است حدي به موضوع اهمیت

 مـوازین  رعایـت  بـا  جهـات  تمام در زن حقوق تضمین به موظف دولت«: است داشته مقرر
 دهم اصل. »باشد می او معنوي و مادي حقوق احیاي براي مناسب هاي زمینه ایجاد و اسالمی

 خـانوادگی  روابـط  اسـتواري  و قداسـت  از پاسـداري  و خانواده تشکیل بر نیز مذکور قانون
 واگـذار  طرفین به حاکم فرهنگ و ،زن شأن مرد، توانایی به توجه با مهریه تعیین. دارد تأکید
 دسـتگاه  خـانواده،  بـراي  مشکالتیباعث بروز  عمالً مهریه سنگینی حال، این با. است شده

. رسد می نتیجه به کمتر مهریه وصول براي زوجه اقدام و شود می جامعه آن تبع به و ،قضایی
 شـوند؛  می جدا خود شوهر از کنند و می بذل را خود مهریۀ طالق گرفتن قبال در اغلب زنان

  .است کم مهریه وصول در آنان موفقیت عالوه به
 ی،دانشـگاه  یالتتحصـ  یاريکرده اسـت، زنـان بسـ    ییرتغ یرانا یاجتماع اوضاع امروزه

 یگر،د ياز سو. اند یدهرس يو به استقالل اقتصاد دارندو مشاغل درآمدزا  ،يفرد يها مهارت
کرده  ییرتغ یزها و انتظارات آنان ن زنان، خواسته یو علم یفرهنگ يجامعه و ارتقا یشرفتبا پ

 دهند، یم یتاهم یهاز گذشته به مهر یشکه زنان اکنون ب یستمعنا ن ینمطالب به ا ینا. است
 ییخود که فقـط در هنگـام جـدا    یدر شکل سنت یهاز آن است که مهر یبلکه ظاهر امر حاک

هـا   آن يبـرا  یچنـدان  یکـارای  یگرد شود یبه زنان پرداخت م) خاص یطآن هم تحت شرا(
انجام شود، مبـادا   یو اصالحات ییراتتغ یندر قوان یدبا رسد یبه نظر م علت ینبه هم. ندارد

  .از قانون شود یتخط ساز هینمسئله زم ینا
ضـمانت   منزلـۀ  بـه فاصـله گرفتـه و    اش يوجود ۀاز اصل و فلسف یهمهر یران،جامعۀ ا در
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 یـه مهر یـزان هرچـه م  کنند یاز مردم تصور م یاريبس. درآمده است یندهاستحکام نکاح در آ
در  یـه مهر يبـرا  که اینبا . برخوردار خواهد بود یشتريباشد، ازدواج از استحکام ب تر ینسنگ

اگـر از نظـر اسـالم ممنـوع      یحت ینسنگ یۀقرار داده نشده است، قراردادن مهر یاسالم سقف
مطرح شود که چطـور ممکـن اسـت     سؤالممکن است این . شود ینباشد، ناپسند قلمداد م

تا جـایی کـه    ؟شودچنین دستخوش تغییر و تحوالت  پس از گذر زمان این قرآن ازحکمی 
یکی از موانع ازدواج مطرح  منزلۀ بهخود در برخی از موارد  شود ود اجتماعی قلمدا یمعضل
توانـد بـا فطـرت و مصـالح انسـان در       حکمی که خداوند مقرر کرده است هرگز نمی. شود

امکان مداخلۀ  یزآن و ن یتمشروع ین،سنگ یۀمهر یدایشنظر از عوامل پ صرف. تعارض باشد
عالوه در  به. شود یاست که به ذهن متبادر م ییها پرسش ینتر آن از مهم یلحکومت در تعد

 یـه آن چقدر است و مهر یزانمالك م که اینمقدار،  یینصورت امکان مداخلۀ حکومت و تع
 یـد است که با یگريد هاي ثابت، پرسش صورت  به یا شود یم یینقدرت افراد تع بر حسب

آن است که با بررسی مطالب مربوط به مهریه در آیـات،   یقتحق ینهدف از ا. دنشو یبررس
و حقوق موضوعه و تجزیه و تحلیل آن، ضمن عرضۀ راهکارهایی، از ایـن معضـل    ،روایات

  .اجتماعی تا حدي کاسته شود
 ،هـا  بـاور  نظـام  در تغییراتـی  وقـوع  تـوان  مـی  را اخیر هاي سال در مهریه افزایش عوامل

 کلـی  تغییـرات  از ناشی که تغییراتی دانست؛ جامعه افراد اکثر انتظارات و رفتارها، ها، نگرش
 ایـن  سـؤال  تـرین  مهـم . اسـت  جامعـه  بـر  حاکم هنجارهاي و ،ها ارزش اجتماعی، نظام در

 مقالـه  ایـن  در ؟کجاست دینی هاي آموزه در سنگین هاي مهریه جایگاه که است این ژوهش پ
بررسـی   ایـران  قـوانین  و ،فقهـا  آراي روایات، ،قرآن در سنگین مهریۀ جایگاه شود می تالش
  .دنشو  می مطرح بخش چهار در نظر مورد مطالب منظور این به. شود

  
  هیمهر مفهوم یبررس .2

  يلغو مفهوم 1.2
ـ . اسـت  »ینکـاب «آن  یفارس که یاست عرب يا واژه »مهریه« ، »صـداق « يهـا  کلمـه  ،ینهمچن
 ،نشـده  بیان» مهر«لفظ  کریم قرآندر . اند یدر زبان عرب یهمهر هاي دفامتر» اجر«و  ،»یضهفر«
: 1388 ی،لطف(است به کار رفته » اجر«و  ،»یضهفر«، »نحله«، »صداق« از قبیل یگرد الفاظ یول

  :آمده است دهخدا ۀنام لغتدر ). 229
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 یـا  مال آن صداق. کنند مقرر مرد ۀذم بر نکاح وقت در که باشد جنسی نقد آن و کابین مهر،
 مالی مهوره و مهر. دهند قرار زن براي را آن و باشد جایز شرعاً آن از انتفاع که است اي نفقه
 معنـاي   بـه  همچنـین  گیـرد  می قرار مرد ةعهد بر نکاح عقد به زنایی غیر طی و واسطه  به که

 شـده  تعریـف  هم محبت و شفقت و رحم گشایان، روي شیربها، صداق، بضع پیمان، دست،
  ).19335 /13: 1373دهخدا، ( است

 طهرانـی ؛ 1987: 1365جـر،  (انـد   دانسـته  »ینکـاب «را معـادل  » مهـر «ها،  فرهنگ یرسا در
 یـزاده، عل(شـده اسـت    یـف تعر» محبـت « معادل ینمع فرهنگدر  ؛)744: 1373، )یانکاتوز(

 انـد  دانسته محبت و مهر معادل  صرفاً را مهریه یادشده تعاریف از برخی البته). 2056: 1384
 اسـت  عبارت مهریه این است که تعریفبهترین  رسد می نظر به. نیست اشکال از خالی که
 تعیـین   دهد، می قرار مرد اختیار در زن آنچه مقابل در ،نکاح عقد وقوع هنگام در که مالی از

  .گیرد می قرار زوج ذمۀ بر عقد مجرد به و شود می
  
  یاصطالح مفهوم 2.2

  فقها اصطالح در مهریه 1.2.2
مهریـه   یـف در تعر یـد مف یخنمونـه، شـ   بـراي . انـد  هم دربارة مهریه تعاریفی ارائـه داده  فقها

 ي،مهریه عبارت است از آنچه زوج پرداختنش را به زوجه هنگام عقد نکاح با و«: نویسد یم
  :نویسد یم یهمهر یفدر تعر یعالمه حل ،ینهمچن). 3: تا یب ید،مف( »شود یدار م عهده

بدهـد و در شـرع اسـالم     یـد است که شوهر در مقابل حق تمتـع با  یصداق مال یامهر 
نکننـد   یـین تع یـه اگـر مهر  یکه زن به شوهر ببخشد حت مگر آن یستن یهمهر ینکاح ب

  ).542 /7: تا بی حلی،عالمه (

 مشـخص  و اسـت  دانسته زوج ذمۀ بر عقد هنگام در را مهریه خود تعریف در شیخ
 بیـان  تـر  کامـل  طـور   به عالمه دهد؟ب مهریه باید چیزي چه مقابل در زوج است نکرده
 ایـن  البتـه . کنـد  پرداخـت  مهریـه  بایـد  همسر از تمتع حق مقابل در زوج: است داشته

 آمـده ) 1085مـادة  ( مـدنی  قـانون  در که طور  همان. نیست اشکال از خالی هم تعریف
 مقابل در که وظایفی ایفاي از تواند می است نشده تسلیم او به مهر که مادامی زن: است
 در که است همان زوجه به زوج از جانب مهریه دادن اصل البته. کند امتناع دارد شوهر

  .آمده عالمه تعریف
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  دانان حقوق نظر از مهریه .2.2.2
زن بـر موضـوع مهـر توجـه داشـته و       یـت بر جنبۀ مالک یشترب یهمهر یفدر تعر دانان حقوق

و مرد ملزم به دادن آن به زن  شود یاست که زن بر اثر ازدواج مالک آن م یمهر مال«: اند گفته
  :که این یا ؛)148: 1379 ی،و امام ییصفا(» شود یم

. شود یاست که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن م یمهر عبارت از مال
 یـان، کاتوز(نـدارد   يقـرارداد  یشۀاز حکم قانون است و ر یناش یکالزام مربوط به تمل

1388 :1/ 131.(  
متعـارف   یلاست که بر سـب  ینیمال مع«: نویسد یاز استادان معاصر م یکی، ترتیب ینا به

 ي،لنگـرود  يجعفـر ( »گیرد یبه نفع زوجه بر ذمه م یاو  دهد یزوج به زوجه در عقد نکاح م
  :گفت توان می یادشده تعاریف به توجه با). 702: 1388
  باشد؛ داشته مالیت باید یعنی است مال مهریه - 
  است؛ آن پرداخت به ملزم مرد و گیرد می قرار زوج ۀذم بر نکاح عقد وقوع محض به - 
  .شود زن به محض وقوع عقد مالک آن می - 

این است که فقط بر جنبۀ مالکیت زن بر مهریه  شود، یکه به این تعاریف وارد م اشکالی
 یمعمل کمتر شـاهد  زیرا در ،ه شده استتوجپرداخت آن کمتر  هتوجه شده و به الزام مرد ب

بـا وجـود    ،این اسـت کـه   در این تعاریف  مغفول يها از جمله نکته. که زوج مهریه بپردازد
بـر    دانان در تعاریفشـان صـرفاً   ، حقوقاست به بهترین شکل تعبیر شده  مهریه قرآندر  که آن

البتـه  . اند کمتر توجه کرده کریم قرآنخداوند در  مدنظر اند و به هدف مالیت آن متمرکز شده
زیرا بر اساس قانون چیزي که مهریه  ،هدف آن نیست که تمرکز بر مالیت مهریه اشکال دارد

  .باشد داشته مالیت باید گیرد میقرار 
  

  اتیروا و اتیآ در نیسنگ ۀیمهر .3
 قـرآن در . انـد  قائـل  اي یژهو یگاهجا یهمهر يکدام برا هر )ع(  ائمه یاتو روا کریم قرآن آیات

سـورة   20 یۀآ یا. )4: نساء( »ییدبخشش پرداخت نما منزلۀ بهزنان را  يها صداق«: آمده است
 ةبر عهد یهکه توافق مهر کند می یانعبارات ب ینا. نکرده است یینتع یسقف یهمهر ينساء برا

حذر  بر ینسنگ هاي یهمهر یینان را از تعمؤمنهم عموم  یاتدر روا. است نهاده شده ینزوج
ـ  یـۀ مـوارد مهر  یکه در صدر اسالم در بعضـ  کند بیان میهم  یاتیالبته روا. دارند یم از  یشب

  .شوند می یقسمت بررس ینکه در ا تعیین شده استمهرالسنه 
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  اتیآ در نیسنگ ۀیمهر 1.3
 و ماهیـت  بیـان  بـراي  اسـالمی  مفسران نظریات ترجیح مبناي نساء سورة 4 آیۀ که آن رغم به

 یگانـه  ،بنابراین. است ساکت مهریه میزان مورد در مذکور آیۀ است، گرفته قرار مهریه ۀفلسف
 گرفته، قرار مهریه حدود بیان براي فقها نظریات مبناي و دارد اشاره مهریه میزان به که اي آیه
  :فرماید می که است نساء ةسور 20 آیۀ

 بهتاناً أتأخذونه شیئاً منه فالتأخذوا قنطاراً إِحداهنّ آتیتم و زوجٍ مکان زوجٍ استبدال أردتم إِن و
 ایـد،  داده مـال  قنطـاري  را او و بگیرید دیگر زنی جاي به را زنی خواستید اگرو  :مبیناً إِثماً و

 ایـن  گیریـد؟  پـس  بـاز  را مهرشان تا زنید می تهمت زنان به آیا. ستانید باز او از چیزي نباید
  .)20: نساء( است آشکار گناهی

کـه یکـی از مباحـث کلیـدي در      يا ؛ کلمـه است اشاره شده» قنطار«این آیه به کلمۀ  در
و  یرقنطار مال کث«: آمده است قرآن قاموسدر تعریف قنطار در . خصوص میزان مهریه است

ـ     یبه قول. کردن است محکم یاست، اصل آن به معن یمعظ پـل   یاصـل آن از قنطـره بـه معن
اسـت   يپوست گاو«: نویسد یقنطار م ییندر تب یحوم طبرسمر). 20: 1372 یشی،قر(» است

  :آمده است یزن نمونه تفسیر در ).81 /5: 1349(» که پر از طال کرده باشند
همسر سابق را طالق دهند و ازدواج  خواستند یبود که اگر م یناز اسالم رسم بر ا پیش
عفـت مـتهم    یفرار از پرداخت مهر، همسر خـود را بـه اعمـال منـاف     يکنند برا یدجد

را کـه معمـوالً قـبالً     یشتا حاضر شود مهریۀ خـو  گرفتند، یو بر او سخت م کردند یم
 یۀآ. دادند یهمسر دوم قرار م يو همان مهر را برا یرد،بپردازد و طالق گ شد، یم یافتدر

 ینا. دهد ین را مورد نکوهش قرار مکرده و آ یريکار زشت جلوگ ینشدت از ا فوق به
که  دهد یو به عموم مسلمانان دستور م یدهاز حقوق زنان نازل گرد یتحما يبرا یزن یهآ

از مهـر   یـزي حق ندارنـد چ  یداز همسر و انتخاب همسر جد ییبر جدا یمهنگام تصم
باشد  یادهرقدر هم مهر ز یرند،اند پس بگ اگر پرداخته یاهمسر اول خود را کم بگذارند و 

راغـب در  . اسـت  یـاد مال و ثروت ز یقنطار به معن. به قنطار شده است یرکه از آن تعب
همچون  یادپل است و چون اموال ز یبه معن ‘قنطره’از  ‘قنطار’اصل  گوید یم مفردات

جهـت بـه آن قنطـار     یناز آن استفاده کند از ا تواند یم یهستند که انسان در زندگ یپل
  ).322 - 321 /3: 1372 یرازي،شمکارم (اند  گفته

  :نویسد یم باره  در این المیزان مفسر
کـرده   یـت بن مصـعب روا   از عبداهللا موفقیاتبکار در کتاب  بن یراست که زب الدرالمنثور در

کـه هـرکس از    یـد، مهـر نکن  یهاز چهل اوق یشبن خطاب دستور داد زنان را ب عمر: که گفت
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ـ  انـدازم،  یمـ  المـال  یـت کند زائد بر چهل را بـه ب  ینمهر مع یناز ا یشپس ب ینا کـه در   یزن
 کـه  ایـن  يچـرا؟ گفـت بـرا   : یدعمر پرسـ  ي،ندار یحق ینعمر چن يا تو : مجلس بود گفت

حـق   یـد داد یهاز گاو پر از طال مهر یقنطار پوست یک یو اگر به زن: فرماید یم یتعال يخدا
و  یدحکم خدا بـه واقـع رسـ    یصدر تشخ یزن: عمر گفت یرید،از آن پس بگ یزيچ یدندار
  ).413 /4: 1363 یی،طباطبا(به خطا رفت  يمرد

 یـه مقـدار مهر  یـن اسـت و ا  یـر مال کث یچون قنطار به معن«: آمده است راهنما تفسیر در
ـ  یـري گ نبـود، پـس   تأییدقرار گرفته است و اگر مورد  قرآن تأییدمورد  » نداشـت  یآن حرمت

ـ  «: قنطار آمده اسـت  ۀکلم ةدربار). 325 /3: 1373 ی،رفسنجان یهاشم( معـادل   یقنطـار وزن
ــل 100 ــر ،)Ratl( رط ــوگرم،ک 93/44= مص ــونس یل ــوگرم،ک 9/53= ت ــور یل  4/256= یهس

  ).562: 1379آذرنوش، ( »یلوگرمک
  :نویسد یقنطار م یفدر تعر المنجد فرهنگ مؤلف

 ینـار چهـار هـزار در   یبعض(مختلف متفاوت بوده است  يها است که در زمان یوزن یرقناط
هـزار و   یانـد، برخـ   صد رطل و صد مثقال و صـد درهـم گفتـه    یکصد من و  یک یا) زر(

) زر( ینـار د یسـت هزار و دو یااز زر  یهچهل اوق یرطل، برخ یستصد و ب یا یهاوق یستدو
 یرقنـاط : ینـد گو یـاد ز یارصـد رطـل مـال بسـ    ). یمصد رطل زر و س یاهشتاد هزار درهم  یا

  ).1519 :تا بیمعلوف، ( یادز یلیخ یال کامل مقنطره، اموا

  :هم دربارة قنطار آمده است العرب لسان در
 یـد عب یرطل، از اب 110: و گفته شد ینار،هزار و صد د: شود یاز طال، گفته م یهچهل اوق وزن

نقـره، و   یـا مثقـال طـال    1000از  یشترب ینار،هفت هزار د: و گفته شد یه،اوق 1200: نقل شده
: گفتـه  ياز مال نـامعلوم، السـد   یاديجمع ز: هشت هزار درهم و گفته شد: ابن عباس گفت

: آنـان  يهـا  نقـره، از گفتـه   یاپوست گاو پر از طال  یانینقره، به زبان سر یارطل از طال  100
  ).310 /11: 1408 منظور،ابن (مقنطره  یرقناط

ه را هر مقدار که افراد توافق کنند چه کم مجوز مهری قرآنرسد که  ظاهر آیه به نظر می از
نساء بـر حقـوق زن    20دهد که در آیۀ  تر نشان می عمیق يها اما بررسی ،چه زیاد داده است

  زدن به زن، مالی را که قـبالً  اي واهی، ولو با تهمت شده است و مرد حق ندارد به بهانه یدتأک
 همسـر از وي پس گیـرد و بـه   ) ی زیادهر مقدار که باشد، حت(مهریه به زن داده است  براي

این آیه حکمی از احکام الهی در احقاق حقوق زن در جامعۀ دینی است که باعث . دوم دهد
که مرد موظف است حقـوق همسـر    کند یم یانحکم ب ینا. است مباهات زنان مسلمان بوده

اجـازه   کس یچبه ه قرآنکه  دهد ینشان م در واقع. پرداخت کند یستهشا طور  بهاول خود را 
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مسـلمانان را بـه    یـه آ یـن امـا ا  ،پـا بگـذارد   یررا ز یگرانحقوق د یقیکه از هر طر دهد ینم
. تواند دلیلی بر مطلوبیـت مهریـۀ سـنگین باشـد     و نمی کند ینم یقتشو یادز یۀقراردادن مهر

  .یستآمده است سازگار ن قرآنزیستی در  که راجع به زهد و ساده یاتیچون با آ
  
  اتیروا در نینگس ۀیمهر 2.3

 اختصـار  بـه  کـه  اسـت  مهریـه  خصـوص  در روایـت  دسته سه وجود بیانگر روایات بررسی
  .شوند می بررسی

  مهریه بر توافق در طرفین آزادي 1.2.3
 آن بـر  نکـاح  عقـد  طـرفین  که است مقداري و چیز آن مهریه روایات، از اي دسته اساس بر

  .باشد زیاد یا کم آن میزان که این از اعم کنند، می تراضی
مهـر آن  «: در جواب فرمودند یشانشد که ا سؤال یهمهر یزاندر مورد م )ع(  صادق امام از

) ع(  بـاقر  امـام ). 239 /21: 1412 عـاملی، حـر  (» بر آن توافق کنند یناست که متعاقد یزيچ
کـم   کـه  ایناعم از  یند،نما یعقد نکاح بر آن تراض یناست که طرف یزيمهر آن چ«: فرمودند

  ).319 /7: 1431 ی،طوس(» باشد یادز یا
 یلاصـ  يا که از زنان صدر اسالم بود و از خانواده ،یمام سل: منابع تاریخی آمده است در

آمـده بـود، قـرار داد     اش يکه به خواسـتگار  یشدن جوان خود را مسلمان یۀمهر ،دار یشهو ر
پرداخت کرد کـه   یبهبه ام حب اي یهمهر) ص(  پیغمبر جاي به نجاشی). 150: 1375 یان،انصار(

کمتـر   یلیخ اي یهمهر) ص(  یغمبرموارد، پ یگردر د. بود) ینارد 400معادل (درهم  4000مبلغ 
بـن     حسـن : آمـده اسـت   مبسـوط در ). 59: 1376 ی،شـبل (مبلغ پرداخت کرده است  یناز ا
 بـراي  عمـر  و بود درهم هزار هم کنیزي هر و داد قرار همسرش مهریۀ را کنیز صد )ع(  یعل

 ینبـه همـ   یزن یناز صحابه و تابع یچهل هزار درهم قرار داد و گروه )ع(  ینمؤمنامیرال دختر
توافق  اگرچه در این دسته از روایات). 243: 1387 ی،العامل یجبع( دادند یم یهصورت، مهر

تاریخی و منابع روایی دیـده   يها ندرت در کتاب زیاد هم وجود دارد، این مسئله به یۀبر مهر
 امکـان  و بـوده  جامعه باالي طبقات و اصیل خانوادة از که افرادي از برخی حتی. است دهش

در  آنچـه  دربارة نکته این ذکر اما ،اند کرده توافق کم مهریۀ بر اند داشته را باال مهریۀ پرداخت
داري مغایرت  روایت شده، ضروري است که تعالیم اسالمی با برده )ع(  حسن امام خصوص

این مسائل  ،همچنین. و بعید نیست این موارد از مجعوالت دشمنان اسالم باشد است داشته
  .سازگار نیست  اصالً )ع(  زیستی امام با ساده
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  مهرالسنه همانند مهریه بر توافق استحباب 2.2.3
 مهرالسـنه  هماننـد  زن مهریـۀ  اسـت  مسـتحب  که دارند داللت این بر ها روایت از دسته این

درهـم تجـاوز    500از  شـان  یـه مهر یـامبر، از زنان پ کدام یچه«: فرمودند )ع(  صادق امام. باشد
 امـام : گفـت  کـه  اسـت  شـده  روایـت  زراره بـن   عبیـده  از). 64 /15: 1407 ي،نـور (» نکرد

 یـک نشـاء بـوده و    یکو  یهاوق 12 )ص(  اکرم یامبرپ یۀمهر گفت یکه م یدمرا شن )ع(  صادق
 عـاملی، حـر  (درهم  20 یعنیاست  یهمعادل نصف اوق ءمعادل چهل درهم است و نشا یهاوق

ـ  یهنگـام : فرمود )ع(  رضا امام که است آمده حدیثی در الرضا فقه در). 246 /21: 1412  یزن
درهـم   500د مهـر آن زن را مهرالسـنه کـه آن    نـ آن مرد تـالش ک  کهدرآمد  يبه ازدواج مرد

مهرالسـنه   ینازدواج زنـان را بـر همـ    )ص(  مطلب، رسول خدا ینبر هم بنا. است، قرار دهد
در  ینبـانوان مسـلم   ینکاب: فرمود )ع(  صادق ابوعبداهللا). 62 /15: 1407 ي،نور( دهد یقرار م

آن با نقـرة   يطال بود و بها یمو ن یهدوازده اوق ـ  که صلوات خدا بر او بادـ عهد رسول خدا  
 مهریۀ نگوییم اگر ،اساس این بر). 356 /7: 1431 ی،طوس( شد میخالص پانصد درهم برابر 

 دیگر نکتۀ. داشت خواهد کراهت اسالمی فرهنگ در حداقل نیست، شارع مبغوض سنگین
ـ . اسـت  مهریـه  میـزان  بـراي  الگویی مهرالسنه که است آن  مکـرم  نبـی  از سـی أت بـا  انمؤمن

  .دهند میمهریۀ زنان را همانند آن قرار  )ص(  اسالم

  زیاد مهریۀ کراهت و کم مهریۀ استحباب 3.2.3
 پیامبر. دانند می مکروه را زیاد مهریۀ و دارند تأکید کم مهریۀ استحباب بر روایات از دسته این

» آنـان هسـتند   تـرین  یـه مهر و کـم  ینروتـر  زنان امت مـن خـوب   ینبهتر«: فرمود) ص(  اکرم
نقـل  ) ص(  اکـرم  پیـامبر  از دیگـري  حـدیث  منبع این). 2257: 1377 ي،شهر ير يمحمد(
: فرماید یم یزن) ع(  صادق امام). همان(آن است  ینتر سبک یهمهر ینبهتر: فرماید یکه م کند یم
  ).همان( »باشد یاز شوهرش م یاو و نافرمان یۀبودن مهریادزن، ز یو ناخجستگ یشوم«

عالمت  ینسنگ یۀاو سبک باشد و مهر یۀاست که مهر یزنِ بابرکت زن: فرمود) ع(  باقر امام
زنان  یۀدر مهر: فرمایند یم) ع(  علی حضرت). 10 /15: 1412 عاملی،حر (آن زن است  یشوم

 امـام ). 66 /15: 1407 ي،نـور ( آورد یبه بار م یکه پشت سرش دشمن یدعمل نکن یزآم مبالغه
 یهبودن مهرش گال کم علت به) ص(  از حضرت رسول) س(  حضرت زهرا: فرمود) ع(  صادق

 یجخداوند است که تو را در آسـمان تـزو   یننه من، بلکه ا: کرد و حضرت در پاسخ فرمود
  ).241 /21: 1412 عاملی،حر (قرار داده است  یامتق یامتا ق یا،کرده و مهر تو را خمس دن

شد و پـدرم   یدر محضر پدرم سخن از بدشگون که شده است یتروا )ع(  صادق امام از
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زن  یاما بدشگون ،در خانه. 3در مرکب، . 2در زن، . 1: در سه مطلب است یبدشگون: فرمود
  ).250: همان(او و نازابودن او  یۀبودن مهریادز: در دو مطلب است

و  یـامبري که مرا به پ ییسوگند به خدا: فرمود )ص(  اکرم پیامبر که است آمده روایتی در
 کـه  اینمگر  یست،ن گیرد یم ینگخود را بر همسرش سن یۀکه مهر یزن یچه ید،رسالت برگز

 /15: 1407 ي،نـور ( افکنـد  یاز آتش جهنم بر گردنش م ینیسنگ هاي یرهخداوند متعال زنج
آمد و به حضرت گفـت کـه    )ص(  پیامبر نزد فقیري جوان که اند کرده روایت ،همچنین). 68

مثـل  : دانست و فرمـود  یادرا ز یهآن حضرت آن مهر یه،درهم مهر 160ازدواج کرده است با 
 روایـات  از دسته این). 59: 1376 ی،شبل( آورید یشما نقره را از دامنۀ کوه به دست م که این

 نویـد  زنانی به را جهنم آتش وعدة و باشد کم شان مهریه که دانند می زنانی را برکت با زنان
 هشـداري  توانـد  مـی  روایات این ایران، امروز جامعۀ در. باشد سنگین شان مهریه که دهد می

 شـرع  مدنظر باال مهریۀ اگر. دانند می فخرفروشی موجب را زیاد مهریۀ که کسانی براي باشد
  .به آن سزاوارتر بود )ص(  خدا رسول دختر بود،

 نداشـته  مالیـت  عرفـاً  که باشد مقداري نباید مهر حداقل که است اینۀ حائز اهمیت نکت
 محـدود  را مهریه مقدار توان نمی نساء سورة 20 آیۀ در قنطار ۀکلم به توجه با هرچند. باشد

 بـه  مهریـه  مقـدار  تعیـین  معیـار  آید، برمی روایات این از آنچه بر بنا کرد، مشخصی میزان به
 برخـی  کـه  آن وجـود  بـا . اسـت  جامعـه  عـرف  عبارتی به یا عقد طرفین تراضی و خواست
 بـر  مهریه اخالقی ۀصبغ غلبۀ است مهم آنچه اند، کرده تلقی مهرالسنه را مهریه میزان روایات

 دیـدگاه  اسـت؛  سنگین هاي مهریه قراردادن از انمؤمن عموم برحذرداشتن و آن حقوقی جنبۀ
  .است استوار مهریه میزان در تعادل بر هم اسالم مقدس دین

  
  فقها يآرا در نیسنگ ۀیمهر .4

 یـه مهر یـزان مهرالسـنه را م  یبرخـ . دارنـد  یمتفاوت ينظرها یهمهر یزاندربارة م یهامام فقهاي
: نسـاء ( قـرآن  یفۀشـر  یۀبا استناد به آ یگرد یبرخ. شمارند یاز آن را مجاز نم یشدانسته و ب

 یـۀ موافق و مخـالف مهر  يفقها يگفتار آرا یندر ا. دانند یم یحاز مهرالسنه را صح یشب) 20
  .شود یم یبررس ینسنگ

  
  نیسنگ ۀیمهر مخالفان 1.4

صـراحت از   بـه  یـز ن باره  در ایناختالف . ندا از مهرالسنه مخالف یشب یۀاز فقها با مهر برخی
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منفـرد بـه آن    یـه امام يکه فقها ياز موارد: نویسد یم وي. نقل شده است مرتضی یدزبان س
از پانصـد درهـم کـه ارزش     یدنبا یهمهر کهاست  این) است یهامام يمنحصر به فقها(بودند 
مبلـغ   ینبه سنت همـ  یدمبلغ باشد، با یناز ا یشرچه بپس ه. شوداست، افزون  ینارپنجاه د

است  الهدایهدر کتاب  ینو همچن الفقیهو صدوق در کتاب  یدجن ظاهر سخن ابن ینا. شودبر
 و«: خداوند متعال فرموده است. یستن یرفتنیپذ یاتو روا یاتمطلب با استدالل به آ ینو ا

 فقـط گفت کـه   یداما با ،)429 /24: 1408 ی،بحران( »شیئاً منه فالتأخذوا قنطاراً إِحداهنّ آتیتم
 ياسـد  ←(نـدارد   نظـري   ینچن یدجن و ابن ندنظر ینصدوق قائل به ا یخو ش مرتضی یدس
  :نویسد یم باره  در این یثان یدشه). 49: 1388 یرآبادي،ام

 مقـدار  مهرالسـنه  از مـراد . اسـت  مکـروه  مهرالسـنه  از بـیش  مقـدار  به مهریه قراردادن
کـه پانصـد   ( داد یتمـام همسـرانش قـرار مـ     يبـرا  )ص( اکرم پیامبر که است اي مهریه

مقـدار را ممنـوع دانسـته و     یـن از ا یشب مرتضی یدس). است یناردرهم، معادل پنجاه د
 یـن در ا شـود،  یمقدار باشد به مهرالسنه بازگردانـده مـ   یناز ا یشحکم کرده است که ب

مـورد وجـود دارد کـه     یـن هم در ا یفیضع یتته روافتوا استدالل به اجماع نموده و الب
لفظ قنطـار   يذکرشده برا یمعان. یستن یرفتهپذ یزاجماع ن. به آن استناد نمود توان ینم
ـ ...  کند یرا رد م یمرتض یدسخن س یزن  باشـد  یالبته اکتفا بر مقدار مهرالسنه مستحب م
  .)439: 1381 ی،العامل یجبع(

 یـت علـت ممنوع   است بـه  یفضع مرتضی یداستدالل س«: آمده است الشیعه مختلف در
بـه   یشخصـ  یت،روا ینا یقدر طر یراآن، ز یتضعف روا ینعدم اجماع علما بر آن، همچن

سـخن   یـن مـراد از ا  رود یم احتمالآورد که  یدر ادامه م یسندهنو. »بن سنان است نام محمد
بر سنت مستحب است که  یهبودن مبلغ مهر با فزون که ایناستحباب باشد نه وجوب و  ید،س

به مهرالسنه بازگشت شود و پـس  ) یکدیگراز  یدنطلب یتو حالل یندو طرف یترضا(با ابراء 
 ی،عالمـه حلـ  ( مانـد  ینم یمرد باق ۀبر ذم ینید یگراز بازگشت دو طرف با ابراء به سنت، د

  :بن سنان آمده است محمد یتروا دربارة ).147 -  145: 1381
 از را عمر بن  مفضل نیز و است طعن مورد و شده  جرح رجالی کتب در سنان بن محمد

 اعتمـاد   قابـل  سندي و است واحد خبر خبر، که این بر عالوه و اند شمرده باطنیه بزرگان
 کریمۀ و ‘شیئاً منه تأخذوا فال قنطاراً إِحداهنّ آتیتم و’ شریفۀ آیۀ ظاهر با همچنین ندارد،

 معـارض  صـحیحه  و معتبره اخبار با نیز و نیست سازگار ‘نحلۀًوآتوا النّساء صدقاتهِنّ ’
همان مقدار است کـه   یهکه فرموده صداق و مهر) ع( باقر امام از زراره خبر مانند است
  ).32 /3: 1368صدوق، ( یادشوند چه کم باشد و چه ز یعقد بدان راض ینطرف
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 مرتضی سید تنها که شود می استنباط سنگین مهریۀ با مخالف فقهاي آراي از مجموع، در
فقهـا   یرو سـا ) از مهرالسـنه باشـد   یشـتر ب یدزن نبا یۀمهر( نظرند این به قائل صدوق شیخ و

از مهرالسنه تجـاوز کنـد و    یدنبا یهدسته از فقها اعتقاد دارند که مهر ینا. ندارند ينظر ینچن
مـورد وجـود دارد و    یناست که در ا یتیفقها اجماع و روا ینا ۀادل. از آن مکروه است یشب

 یـن سوره نساء آمده اسـت، بـه ا   20 یۀلفظ قنطار در آ يکه برا ییبه معنا یتبا عنا توان ینم
  .ادله استناد کرد

  
  نیسنگ ۀیمهر موافقان 2.4

  متقدم فقهاي 1.2.4
ـ . اند ارائه کرده ییمهریۀ سنگین نظرها در خصوصمتقدم  فقهاي در  یبراي نمونه، عالمه حل

  :نویسد می زمینهاین 
 یبـدان راضـ   یاريهرچـه باشـد و در بسـ    یدر کم. یستن ینمع يدر شرع حد یهمهر براي

از مـال   یـه و قنطار کنا یدندار یغباشد از آن در ياگر قنطار: که فرمود کریم قرآنشوند و در 
آن اسـت کـه مهرالسـنه قـرار      یکرد و اول یدکه از آن تجاوز نبا ینمع ياست نه مقدار یاربس

 ینبـد ) ص(  یغمبـر مثقال نقرة خالص است و آن را مهرالسنه گفتند چـون پ  262دهند و آن 
  ).543 /7: تا بی حلی،عالمه (فرمود  یبمقدار ترغ

  :نویسد یباره م  این در یثان یدشه ،همچنین
ـ . باشد گذاري یمتقابل ق که اینفاقد حداقل است مشروط بر  یهمهر گنـدم و   ۀمانند دان

خداونـد   یـرا ز ،نـدارد  يا هم انـدازه  يمشهور فقها از نظر حداکثر یدگاهبر اساس د یزن
 یـاد مال ز يو قنطار به معنا یدداد یهمهر یادياز آن زنان، مقدار ز یکیو به : فرماید یم

 یـا نقره  یااز طال  یهزة چهل اوقآمده است که قنطار به اندا اللغه قاموسدر کتاب . است
هشـتاد هـزار    یـا  ینارهفتاد هزار د یانقره  یااز طال  یهاوق یستهزار و دو یا ینارهزار د
از امـام   یتـی نقـره اسـت و در روا   یاپوست گاو پر از طال  یانقره  یاصد رطل  یادرهم 

پـدر   يهزار دهد، برا یستاو را ب یهازدواج کند و مهر یبا زن ياگر مرد: آمده) ع( رضا
پدرش قـرار داده اسـت    ياما آنچه برا ،است یزجا یهزوجه هم ده هزار قرار دهد، مهر

  ).243: 1387 ی،العامل یجبع( باشد یفاسد م

  :آمده است االسالم شرایع در
شوند به آن زن و شـوهر، هرچنـد کـم     یکه راض يبلکه هر قدر باشد، یدر مهر نم يا اندازه
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 حلـی، محقـق  (حبـه گنـدم    یـک مثـل   ی،در کم یعنینرود،  یرونب یمتاز قباشد، مادام که 
1368 :2/ 585.(  

است  یزيمهر چ: کند ینقل م )ع(  از امام صادق ینهمچن یلفض یحصح الکالم جواهر در
از امـام   یگـر د یحدر صـح . اسـت  یـه شـوند، پـس آن مهر   یمردم به آن راضـ  یادز یاکه کم 

 یاست که مـردم بـه آن راضـ    یزيآن چ: کردند، پس فرمود سؤال یهراجع به مهر )ع(  ینحس
  ).3 /31: تا یب ی،نجف(درهم است  50 یا یهنصف اوق یا یهاوق 12 شوند، یم

 عامـه،  علماي از منصفان و امامیه فقهاي که است این قسمت این در پذیر تأمل  ۀنکت
 فـراوان  ۀمهریـ  وضـع  مـانع  و نکرده مشخص مهریه براي حدي آیه این مضمون مطابق 

 را بحث مورد آیۀ داللت) یگرانو د يفخر راز یرنظ( عامه مفسران از برخی ولی اند، نشده
 آتیـتم  و« جملـۀ  زیـرا  ،رساند نمی را زیاد مهریۀ جواز شریفه آیۀ که اند نپذیرفته مدعا بر

 آلهۀلو کان فیهِما « آیۀ که گونه همان کند، نمی داللت قنطار دادن جواز بر »قنطاراً إِحداهنّ
الزم اسـت  ). 184 /18: 1388 ی،آمل يجواد( فهماند یحصول آلهه را نم »فسدتالإِال اللّه 

 یقبلکـه تشـو   یسـت، بـه آن ن  یـب ترغ معناي  بهکالن  ۀیشود که اصل جواز مهر یتعنا
را به  یاجتماع يوافر فسادها یۀبه مهر یشکه گرا چنان دارد،  یهمهر یلتقل یکردرو یاتروا

  ).203 :همان(همراه دارد 
بـراي مهریـه اقـل و اکثـري قائـل      ) 20: نسـاء (متقدم بر اساس آیـۀ مشـهور    فقهاي

توان با توجه به کلمۀ قنطار براي  شود این است که آیا می ی که مطرح میسؤال. اند نشده
رسـد   سنگین است؟ به نظـر مـی   ۀمهریه مقداري تعیین کرد؟ آیا کلمۀ قنطار مجوز مهری

ـ  اسـتحباب،  اصـل  درنظرگرفتنبا  ،برخی از این فقها  مهرالسـنه  قـراردادن  بـه  را انمؤمن
 توافق و اند، نداده ارائه مهریه میزان در خصوص راهکاري یا حکم فقها. اند کرده تشویق
 عمـالً  زوج الزام و دادن  کیفیت دربارة و اند دانسته مالك مهریه میزان باب در را طرفین
  .اند نیاورده میان به سخنی

  معاصر فقهاي 2.2.4
در . مهریۀ سنگین دارنـد  در خصوص یمتفاوت يمعاصر، همانند فقهاي متقدم، نظرها فقهاي

در بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی    . کنـیم  این قسمت فقط به نظر برخـی از آنـان اشـاره مـی    
 یدر آن تراض یارندارد، بلکه مع يا از نظر مقدار حد و اندازه یهمهر: مهریه فرمودند خصوص

قدر کم نباشد کـه ماننـد پـر کـاه      که آن یبه شرط یاد؛زن و شوهر است، چه کم باشد، چه ز
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پانصد  یعنیاز مهرالسنه  یادترمستحب است که ز یادتنداشته باشد، بلکه در طرف ز یتمال
  ).92 /4: 1383 ینی،الخم يموسو(درهم نباشد 

مهـر از جهـت    يبـرا  يمقدار: نویسند  می سیستانی اهللا آیت همچنین و خویی اهللا آیت مرحوم
؛ 280/ 28: 1410یی،خـو (بر آن توافق کنند  ینآنچه زوج است هر یحقلت وجود ندارد، پس صح

 ینطـرف  یتدر مهـر رضـا   معیـار  :نویسد یباره م  یندر ا یصانع اهللا یتآ). 90/ 3: 1417 سیستانی،
توجـه داشـت کـه     یاید،ر بعداً به وجود بمه یکه ممکن است از راه کم یبه مشکالت یداست و با
 یطحـال، شـرا   هر  به. را کم قرار دادم یهشود که چرا مهر یماننخواسته، بعد دختر پش يمبادا خدا

ـ یرمـورد توجـه قـرار گ    یدزمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه با مهـر، بـه نظـر     یو کمـ  دن
  .است یطدختر و پسر و توجه به شرا یتو عمده، همان رضا یستاستحبابش ثابت ن جانب ینا

مـانع ازدواج جوانـان    ی کـه ینسـنگ  هاي یهسؤال که قراردادن مهر این در پاسخ به ایشان
صورت ذمه اسـت    که به یهمهر: ... فرمودند ؟دندار یچه صورت یو فقه یاز نظر شرع است

زوجـه اسـت و    زوج و یـار مهـر در اخت  هر حال  به یمانع باشد، ول تواند ینه نقد، چگونه م
  ).437: 1384 قضایی،استفتائات ( یرندبگ یمتصم یدباها  آن

 ها یهکه مهر کند یم یجابا یاخالق اسالم: فرماید یم یهدربارة مقدار مهر یسبحان اهللا آیت
خواهد شـد و   ینسعادت زوج ۀیما یرد،کم انجام گ ینۀسبک باشد و اصوالً ازدواج اگر با هز

در ادامه . دارد یدشد یتو عواقب ناگوار و مسئول است شرعاً مذمومکردن بار ازدواج  ینسنگ
ـ  ،ندارد یمهر حد ثابت: نویسند یم شـود   یـز پره ینسـنگ  هـاي  یـه اسـت از مهر  یسـته شا یول
 یمهـر حـد ثـابت   «: نویسـد  یم یرازيمکارم ش اهللا آیت). 101: 1387 بیارجمندي، فاضلی  ←(

کـه   یزنـان  یـات روا یشود، طبـق برخـ   یزپره ینسنگ هاي یهاست از مهر یستهشا ولیندارد 
  ).83: 1388 نژاد، یانعل(» دارند شوم هستند ینسنگ یۀمهر

 میزانـی  مهریـه  براي نساء ةسور 20 آیۀ به توجه با متقدم فقهاي شد، بیان آنچه اساس بر
 را مقـداري  آن اکثـر  بـراي  و نیفتد مالیت از که باشد مقداري هم آن اقل در. اند نکرده تعیین

 فقهـاي  ماننـد  هـم  معاصـر  فقهاي شد، اشاره گفتار این در که گونه همان. ندا هنکرد مشخص
 گذاشـته  زوجین عهدة بر را آن میزان و مقدار نکرده، تعیین مهریه میزان براي مقداري متقدم

 عمـوم  اسـتحباب،  اصل به توجه با هم معاصر فقهاي. اند داده قرار مالك را طرفین تراضی و
 حـذر  بـر  سـنگین  هـاي  مهریه تعیین از و  کرده تشویق سبک هاي مهریه گرفتن به را انمؤمن

 چـه  اسـاس  بـر : اسـت  بـاقی  سؤال یک البته. اند داده قرار افراد ارادة به را آن میزان و  داشته
  کنند؟ می تعیین را مهریه مقدار هایی مالك
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  ییقضا رویۀ و مقنن عملکرد در نیسنگ ۀیمهر .5
 بررسی سنگین مهریۀ دربارة قضائیه قوة در حاکم قضایی رویۀ و مقنن عملکرد گفتار این در
 رویـۀ  آیـا  بـردارد؟  گـامی  سـنگین  مهریـۀ  در خصوص است توانسته مقننه قوة آیا. شود  می

  ؟دهد انجام اقداماتی سنگین مهریۀ دربارة است توانسته حاکم قضایی
  
  مقنن عملکرد در نیسنگ ۀیمهر 1.5

منزلۀ  شود به دارد و هر مبلغى که ثبت مى ییعقدنامه ضمانت اجراعلت ثبت آن در  مهریه به
 فقطمهریه . اما موضوعى که مطرح است باالبودن مبلغ مهریه است ،آید مهریه به حساب مى

حتى بعد از فوت مرد  ،استمطالبه  قابلهم زندگى مشترك  یو ط شود نمیدر طالق مطرح 
 مـدنی  قانون 1082 مادة به اي تبصره 1376 سال در گذار قانون. هم به قوت خود باقى است

  :است شرح این به که کرده اضافه
زمـان   ۀسـاالن  یمـت شاخص ق ییرباشد، متناسب با تغ یجوجه را یهچنانچه مهر: تبصره

 یـین تع یرانا یاسالم يجمهور يعقد که توسط بانک مرکز ينسبت به سال اجرا یهدأت
عقد بـه نحـو    ياجرا یندر ح ینزوج که اینمگر . دوش میمحاسبه و پرداخت  ،شود یم
قانون حداکثر ظرف مـدت سـه مـاه از     ینا ییاجرا ۀنام یینآ. کرده باشند یتراض یگرد

وزارت  يبـا همکـار   یـران ا یاسـالم  يجمهـور  مرکـزي توسـط بانـک    یبتصو یختار
خواهـد   یـران وز یئته یبو به تصو یهته ییو دارا يو وزارت امور اقتصاد يدادگستر

  ).183: 1387 ی،رفانع( یدرس

 ینقبل از ا يها ازدواج 29/4/76مصوب  یقانون مدن 1082 ةبه ماد یالحاق ةتبصر شمول
  ).212 :همان( گیرد یم قانون را دربر

 ةشـمار  ـ  کشـور  عـالی  دیوان عمومی هیئت رویۀ 28/10/78ـ   647 شمارة وحدت رأي
  :26 /78 ردیف

 یقـانون مـدن   1082 ةتبصـره بـه مـاد    یکقانون الحاق  ةماده واحد یبمقنن از تصو منظور
 یـالی وضع آن، حفـظ ارزش ر  ۀبا توجه به عبارات صدر تبصره و فلسف 1376مصوب سال 

ـ  یینتع) یریال( یجوجه را بر حسبزوجه است که معموالً  ۀیمهر  یخاگرچـه تـار   شـود،  یم
وصف قـانون مرقـوم    ینبا ا. تبصره باشد یبوقوع عقد ازدواج، مربوط به زمان قبل از تصو

شـعبۀ اول   يرأ ي،ندارد، لذا به جهات اشـعار  ینتیمبا یقانون مدن 4 ةبا ماد) یالحاق ةتبصر(
و موافـق   یحآرا صـح  یـت نظـر مطابقـت دارد، بـه اکثر    یناستان قم که با ا یدنظردادگاه تجد
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 یادرسـ د یینقانون آ 270 ةبر طبق ماد يرأ ینا. شود یداده م یصشرع و قانون تشخ ینمواز
 يدر مـوارد مشـابه بـرا    1378مصـوب سـال    یفـري و انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه

  ).همان( باشد یها الزم االتباع م کشور و دادگاه یعال یوانشعب د

 بـوده  کـه  مقـداري  هـر  عقـد  وقـوع  زماندر ( زنان مهریۀ است شده موجب تبصره این
 بـه  ملـزم  زوج و شـود  محاسـبه  روز بـر حسـب   کننـد،  می مطالبه را آن که زمانی در) است

 گـذار  قـانون  امـا  ،اسـت  بوده زن حقوق احقاق در مؤثر گامی تبصره این. باشد آن پرداخت
مصـوب  ( خـانواده  از حمایـت  ۀالیح 25 مادة در را مواردي مهریه میزان محدودکردن براي

 و فرهنگی دستگاه طریق از دولت که است شده مقرر ماده این در. است کرده مطرح) 1389
 متعـارف  مهریـۀ  برقـراري  رعایـت  و ازدواج فرهنـگ  تـرویج  بـراي  اسـت  موظف ها رسانه

  در ایـن  کمتـر  ها، رسانه موارد برخی در شاهدیم عمل در اما ،آورد عمل به را الزم اقدامات
 در کشـور  فرهنگـی  هـاي  دسـتگاه  و هـا  رسانه است الزم رسد می نظر به. اند بوده موفق باره

 ایـن  در. باشـند  داشـته  تـري  پررنگ حضور سبک هاي مهریه و آسان ازدواج فرهنگ ترویج
  .شود می اشاره خانواده از حمایت الیحۀ 25 مادة اجمالی بررسی به قسمت

  قضائیه قوة رئیس سوي از متعارف ۀکردن مهری مشخص 1.1.5
میـزان   ،با توجه به وضعیت اقتصـادي  ،بار سال یک سهقضائیه در هر  ةرئیس قو: یک ةتبصر
 یـه بـودن مهر  که مالك متعارف مطرح استابهام  ینا ولی ،دکن  متعارف را مشخص می ۀمهری

امـر   ین؟ اکند یزوجه آن را مطالبه م که یزمان یااست  یهو ثبت آن در سند نکاح یینزمان تع
 یـه و ثبـت در سـند نکاح   یـین در زمـان تع  یـه که ممکن اسـت مهر  دارد یتاهم نظر یناز ا

 یۀنامتعارف به مهر یۀهمان مهر یجتدر سال، به 15 یا 10مدت  ياما با انقضا ،نامتعارف باشد
و ثبـت و   یـین زمـان تع  یهبودن مهر صورت اگر مالك نامتعارف یندر ا. دشو یلمتعارف تبد

 مطالبـه  را اش یـه سال از زمـان ازدواج مهر  15که پس از  یدرج آن در سند ازدواج باشد، زن
ـ (متعارف را  ۀیالً مهرو عم کند می امکـان اعمـال    کنـد،  یدرخواسـت مـ  ) آن ۀدر زمان مطالب

را در  یشو بازداشـت شـوهر خـو    یمـال  يها یتمحکوم ياجرا ةقانون نحو 2 ةمقررات ماد
سـال قبـل ازدواج    یـک که مثالً  یگريزن د یول ،ندارد یهصورت استنکاف از پرداخت مهر

حسـب اعـالم    ولـی  ،سال قبل ازدواج کرده 15است که  یزن یۀمعادل مهر شا یهکرده و مهر
 ةقـانون نحـو   2 ةدر زمان ثبت متعارف بوده است، امکان اعمال مقررات ماد شا یهدولت مهر

عمـل بـه    امـر در  یـن ا. و بازداشت همسرش را خواهد داشـت  یمال يها یتمحکوم ياجرا
  .دشو یمنجر م تأهلزنان م ۀقانون از هم یکسان ییتحما بیتعارض و 
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  متعارف هاي مهریه در فقط الزم اجرایی ضمانت بینی پیش 2.1.5
 ،شـدن  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد، در صـورت حـال  : دو ةتبصر

اجـراي   ةقـانون نحـو   2 ة، مشـمول مقـررات مـاد   کنـد چنانچه زوج از پرداخـت آن امتنـاع   
 کـرده  بینی پیش مالی محکومیت اجراي نحوة قانون 2 مادة. هاي مالی خواهد شد محکومیت

 بـدهی  مهریـه  کـه  این به توجه با. است بازداشت  قابل بدهی پرداخت از مستنکف که است
 مهریه مطالبۀ دعوي طرح با که شده ایجاد زنان براي امکان این شود می محسوب زن به مرد

 ایـن  در کـه  اسـت  ایـن  نکته اما ،کنند درخواست را مرد بازداشت دادگاه از حکم صدور و
 بـر  و اند دانسته عقد وقوع در متعارف مهریۀ به منوط را آن و گرفته زن از را حق این تبصره
 تعیـین  در گـذار  قـانون . کنـد  مـی  اعـالم  قضـا  دستگاه رئیس را مهریه مقدار ماده این اساس

 وضـعیت  و صفات سایر و خانوادگی شرافت حیث از زن حال باید که داشته مقرر مهرالمثلِ
 اجتمـاعی،  بـاالي  موقعیـت  داراي کـه  زنـی  مهریـۀ  میـزان  باید آیا. شود گرفته نظر در...  و

 آنچـه  بـا  تبصـره  این باشد؟ برابر دارد، تري پایین موقعیت که زنی با است غیره و ،اقتصادي
  .است تعارض در شده، گفته مهرالمثل تعیین دربارة

  روز نرخ اساس بر مهریه محاسبۀ بودن الرعایه الزم 3.1.5
 الرعایه الزم روز نرخ و مهریه محاسبۀ به مربوط مقررات: است آمده ماده این چهار تبصرة در

 یـین اگـر تع . ماده کامالً در تعـارض اسـت   ینا سهو  دو يها تبصره با تبصره ینا یول ،است
به نرخ  یهاگر محاسبۀ مهر. ندارد یمتعارف مفهوم یۀمازاد مهر یگربه نرخ روز است، د یهمهر

 یـا  شود یم 25گفت مشمول مادة  توان یباشد، آیا م یشتراز حد متعارف ب یهروز باشد و مهر
بـردارد، بلکـه    يمؤثرگام  ینسنگ یۀتنها نتوانسته است در محدودکردن مهر ماده نه ینا یر؟خ

  .در تعارض است یقانون مدن يها از ماده یمسئله افزوده و با برخ ینبر ابهامات ا
 یـان به م یزن سخن یۀوصول مهر يبرا ینیاز خانواده دربارة تضم یتحما یحۀال 25 مادة

 کـه  ایـن و  است داده یحمتعارف توض یۀمهر یزانم در خصوصماده صرفاً  ینا. است یاوردهن
قـانون   2متعارف را پرداخت نکند، مشمول مقـررات مـادة    یۀکه زوج مهر یمقدار در صورت

. کنـد  ینم یکمک یهکه به زن در وصول مهر يا شد؛ مسئله خواهد یمال هاي یتنحوة محکوم
اسـت   ینا سؤال ،کند یمشخص م گذار قانونمتعارف را  یۀماده مهر یندر ا که با توجه به این

از پرداخت آن امتناع کنـد،   یا، ندمتعارف را پرداخت ک یۀمقدار مهر ینکه اگر مرد نتواند هم
، نـد مراجعـه ک  ییبه مراجـع قضـا   یدشده است؟ باز هم زن مثل گذشته با یشیدهاند يا چاره
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بـه   ،بنـابراین . کاهد یاز دستگاه قضا نم يبار مسئله ینکند، و ا یرا ط یدادرس یروند طوالن
 یـا مناسـب در هنگـام وقـوع عقـد از زوج      ینبا اخذ تضم تواند یم گذار قانون رسد ینظر م

در  22خانواده در مادة  یتهم در قانون حما یراًاخ. داز مشکالت بکاه يتا حد يخانوادة و
 ده و صـد  یـک  تـا  عقـد  وقوع زمان در مهریه هرگاه: مقرر شده است یهمهر یزانم خصوص

 اجـراي  قـانون  2 ةمـاد  مقـررات  مشمول آن وصول باشد، آن معادل یا آزادي بهار تمام سکۀ
 فقـط  مازاد، در خصوص باشد میزان این از بیشتر مهریه، چنانچه. است مالی هاي محکومیت

 روز نـرخ  بـه  مهریـه  ۀمحاسـب  به مربوط مقررات رعایت. است پرداخت مالك زوج مالئت
  .است الزامی کماکان
  
  ییقضا ۀیرو عملکرد در نیسنگ ۀیمهر 2.5

 يبـرا  یقـانون  يمرد، با توجه بـه راهکارهـا   یتمکن مال نبوددر صورت  یهمطالبۀ مهر نحوة
کـه   یدر صـورت . شـود و هنگام مطالبه استناد  بینی یشدر قانون پ ،زن از جانبمطالبۀ مهریه 

بـه   توانـد  ینباشد، زن مـ  یزن بگیر ينداشته و مستمر یهو پرداخت مهر یفتوق يبرا یمرد مال
بازداشـت   تقاضاي 1377مصوب سال  یمال هاي یتمحکوم يقانون نحوة اجرا 2 مادةاستناد 

 1942ت 82/7 ةپروند ۀدر ارتباط با کالس 1987 ةشمار مطابق دادنامۀ. دکنرا  يو االداي یوم
و مـرد نـاتوان    کندکه زن مطالبۀ مهر  ینظر استان تهران، در صورت یدشعبۀ هفتم دادگاه تجد

و مرد را ملـزم بـه پرداخـت     بدهد یطحکم به تقس تواند یباشد، دادگاه نم یهاز پرداخت مهر
 ياقسـاط قبـل از اجـرا    صورت  به یهمهر صدور حکم به پرداخت. کند ینیمقدار مع ۀیانماه

 ياسـد ( اسـت  یفاقد مجـوز قـانون   یمال یتمحکوم يقانون نحوة اجرا 3و  2مقررات مواد 
 از اعسار مدعی مرد و کند مهریه تقاضاي زن که صورتی در ،بنابراین). 38: 1388 یرآبادي،ام

  .دارد قرار حبس در اعسار اثبات زمان تا شود، پرداخت
هزار  یکپرداخت  زوج از یتواننابه علت  ،تواند یزوجه م یاکه آ سؤال ینپاسخ به ا در

بنـد   بنـا بـر  ، اسـت  مقدور یرغ که ینارا به لحاظ  یهطال، ابطال شرط پرداخت مهر ۀعدد سک
  :؟ آمده استدرخواست کند یقانون مدن 232 مادة یک

طال است، موجب ابطال شرط پرداخـت   ۀکه موضوع آن سک اي یهپرداخت مهر ییعدم توانا
  ).220: 1388 ی،عرفان( باشد ینم یهشامل قض یقانون مدن 232 مادة یکو بند  یستن یهمهر

  بـه  مهریه نکردن پرداخت صورت در ،ایران قضایی رویۀ که شود می معلوم ،ترتیب بدین
 زن بـه  ماهیانـه  صـورت   به که دهد می را مهریه تقسیط حکم مرد، از جانب جا یک صورت
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 اموال زدن نام به با مهریه پرداخت نرفتن بار زیر براي مرد موارد برخی در. شود می پرداخت
 مهریـه  پرداخت از که کند می اعالم اعسار تقاضاي، )است جرمخودش ( دیگران نام به خود
 بردارد يمؤثر گام مهریه مطالبۀ در زن حقوق احقاق در است نتوانسته رویه این. است عاجز

 ممکـن  ماهیانـه  تقسـیط  بـا  باشد، زیاد مقدارش مهریه اگر حال. دهد می تقسیط به حکم که
  .نشود زن عاید چیزي عمل در و بینجامد طول به ها سال است
  

  يریگ جهینت. 6
 یتاما آنچه اهم ،کند یبشر را برآورده م یازهايهمۀ ن ین،د ینتر کامل منزلۀ به ،اسالم دین

هماهنگ  طور  به یکدیگربا  یداست که با یاست که احکام اسالم مجموعۀ کامل یندارد ا
ـ   یهمطرح شد، مهر ینسنگ هاي یهگذشته دربارة مهر يها طبق آنچه در بخش. دناجرا شو

و محبت شوهر به  ،نشانۀ صداقت، مهر ـ شده است یاداز آن با عنوان صداق  قرآنکه در 
 یاد یممال عظ منزلۀ بهقنطار، از آن  ۀبا توجه به کلم نساء هم ةسور 20 یۀدر آ. زن است

 ینفقها هم به ا یبرخ يبا تتبع در آرا. مشخص نشده است یهمهر يبرا يشده و مقدار
 انمؤمن عموم اما ،اند نشده قائل محدودیتی مهرالسنه از بیش مهریه برايکه  رسیم یم یجهنت
ـ   هـم ) ع( ائمه روایات. دارند می حذر بر سنگین هاي مهریه از را گـرفتن   همسـلمان را ب

را  یـه اسـت، مهر  یهکه برگرفته از فقه امام یرانحقوق ا. کند یم یقسبک تشو هاي یهمهر
 ياست؛ هر مقدار ینزوج ةبه عهد یهمهر یینتع یرانا یدر قانون مدن. داند یزن نم يبها

اعمـال   یتینه محدود باره  در این گذار قانون. کنند یینتع یهمهر توانند یم خواهند یکه م
 یجنتا منزلۀ بهرا  یرمطالب ز توان یمجموع م در. گذاشته است یسقف یهمهر يکرده، نه برا

  :ارائه کرد یقتحق
 حقوقی نظام در سنگین هاي مهریه که است آن بیانگر آمده عمل به تتبع و بررسی -
 مهریه براي ایران، مدنی قانون و روایات و آیات به استناد با. ندارد معنوي جایگاه اسالم
و  )ع( معصومین ائمۀ روایات اما ،اند گذاشته زوجین ةعهد بر را آن و نشده تعیین سقفی

  .کنند یم یقسبک تشو هاي یهرا به مهر ینفقها عموم مسلم يآرا
 کـه  زمـانی  کنـد،  نمـی  ایجـاد  زوجین براي مشکلی ازدواج بدو در سنگین ۀمهری -

 آن پرداخـت  عهـدة  از زوج و کنـد  مهریه تقاضاي زن یا آید پیش زوجین بین اختالفی
 دسـتگاه  و ،جامعـه  خـانواده،  گیر دامن که کند بروز می مشکالتی که جاست این برنیاید،
  .شود می قضایی
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  شنهادهایپ. 7
  :از است عبارت نگارندگان نظر مورد راهکارهاي

 مـورد  ایندر ( مهریه پرداخت براي وي خانوادة یا زوج سوي از مناسب تضمین اخذ ـ
 مهریه پرداخت به را وي خانوادة یا زوج که شود تنظیم رسمی سندي قانونی شکلی به باید

  ).کند مکلف زوجه به
 هـاي  بیمـه  طریـق  از ،همطلقـ  و دار خانـه  بانوان براي اقتصادي و اجتماعی امنیت ایجاد ـ

  .سنگین مهریۀ به انآن اتکاي از کاستن منظور  به اجتماعی، مینأت
 یـان متول ياز سـو  یه،ها دربارة مهر جوانان و خانواده ینشو ب یسطح آگاه ارتقاي ـ

بـا   ینـی غـان د و مبلّ دولتی یرو غ یدولت يها ها و سازمان رسانه ،یگربه عبارت د. جامعه
. بردارند باره  در این يمؤثرگام  توانند یم ،)ص( سنت رسول خدا منزلۀ به ،مهرالسنه یجترو

 ۀیـ گرفتن مهر جهت در یقیتشو هاي یاستبا اعمال س توانند یامر م انیمتول باره  در این
  .سبک قدم بردارند

  
  منابع

  .کریم قرآن
  .ینشر ن: تهران ،یفارس ـ عربی معاصر فرهنگ). 1379( آذرتاش آذرنوش،

، 7 ج ی،ترجمۀ ابوالحسـن شـعران   ،یناحکام الد یف ینالمتعلم ةتبصر). تا یب( یعل بن  یوسف حلی، مطهر ابن
  .اسالمیه کتابفروشی: تهران

 مؤسسـۀ : ، قـم 7 ج ،الشـریعه  احکـام  فی الشیعه مختلف). 1381( یوسف بن  حسن، )عالمه( حلی مطهر ابن
  .بوستان کتاب قم

  .دار احیاء التراث العربی: یروت، ب11 ج ،العرب لسان). 1988 -  1408( مکرم بن محمد منظور، ابن
 نامـۀ  پایان ،»یهمهر یزانم ساختنامکان محدود یحقوق ـ فقهی تحلیل«). 1388( محمدمهدي امیرآبادي، اسدي

  .مدرس یتدانشگاه ترب یارشد، دانشکدة علوم انسان یکارشناس
  .یهاام اب: قم ،اسالم در خانواده نظام). 1375( ینحس انصاریان،
نشر اسالم وابسته به  مؤسسۀ: ، قم24 ج ،الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق). ق 1408( یوسف بحرانی،

  .قم علمیۀ حوزة مدرسین جامعۀ
: تهران ،صانعی یوسف شیخ قدر عالی مرجع فتاوي با مطابق) مدنیحقوق ( قضایی استفتائات). 1384( نا بی

  .یزانم
  .مجد: تهران ی،ترجمۀ اسداهللا لطف ،لمعه شرح حقوقی مباحث ترجمۀ). 1381( الدین زین ی،العامل جبعی
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 اللمعـه  شرح فی البیهه الروضه کتاب کامل شرح استداللی فقه). 1387( یننورالد بن  الدین زین العاملی، جبعی
  .فکر: تهران زراعت، عباس ترجمۀ ،الدمشقیه

 بـه  وابسـته  امیرکبیـر : تهـران  طبیبیان، حمید یدترجمۀ س ،فارسی ـ عربی الروس فرهنگ). 1365( یلخل جر،
  .اسالم تبلیغات سازمان

  .دانش گنج کتابخانۀ: تهران حقوق، ترمینولوژي). 1388( محمدجعفر لنگرودي، جعفري
  .اسراء: ، قم18 ج ،یمقرآن کر یرتفس تسنیم،). 1388(عبداهللا  ی،آمل جوادي

 مؤسسـۀ : ، قم21و  15 ج ،الشریعه مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل). ق 1412(حسن  بن محمد عاملی، حر
  .السالم یهمعل یتآل ب
  .مدینه: قم، 2 ج ،الصالحین منهاج). ق 1410( ابوالقاسم سید خویی،
  .تشارات و چاپ دانشگاه تهرانان مؤسسۀ: تهران ،هنام لغت). 1373( اکبر یعل دهخدا،

  .السیستانی السید العظمی اهللا آیت مکتب نشر: قم، 3 ج ،الصالحین منهاج). ق 1417( علی سید سیستانی،
چـاپ   مؤسسۀ: مشهد ی،اسدالله محمود یدترجمۀ س ،اسالم دیدگاه از اجتماعی زندگی). 1376(احمد  شبلی،

  .يو انتشارات آستان قدس رضو
  .صدوق نشر: تهران، 3ج  ي،غفار اکبر یترجمۀ عل ،الفقیه یحضره ال من). 1368( یهابن بابو صدوق،
  .دادگستر: تهران ،خانواده حقوق مختصر). 1379( امامی اسداهللاو  حسین سید صفایی،

: قـم  همـدانی،  موسـوي  محمـدباقر  سـید  ترجمـۀ ، 4 ج ،المیزان تفسیر). 1363( محمدحسین سید طباطبایی،
  .قم علمیۀ حوزة مدرسین جامعۀ به وابسته اسالمی انتشارات

  .جا بی ،5 ج بهشتی، احمد ترجمۀ ،البیان مجمع تفسیر). 1349(حسن  بن  فضل طبرسی،
  .االضواء دار: جا بی، 7 ج ،االحکام تهذیب). ق1431( محمد جعفر ابی طوسی،
  .یلدا: تهران ،کاتوزیان فرهنگ). 1373( ی، محمدعل)یانکاتوز( طهرانی
  .جاودانه جنگل: تهران ،قضایی رویۀدر  مهریه). 1387( یقتوف عرفانی،

 اهللا آیت حضرت قدر عالی مرجع فتاوي با مطابق اسالمی فقه پرتو در خانواده احکام). 1388( یدوح نژاد، علیان
  ).ع( طالب ابی بن  یعل: قم ،)العالیمدظله ( شیرازي مکارم العظمی

  .راه رشد: تهران ،معین محمد جیبی فارسی فرهنگ). 1384( یزاهللاعز علیزاده،
 جعفـر  العظمـی  اهللا آیـت  حضـرت  فتـاوي  بـا  مطـابق  بـانوان  احکام). 1387( احمد سید بیارجمندي، فاضلی

  ).ع(امام صادق  مؤسسۀ: قم ،سبحانی
  .یهدارالکتب االسالم: تهران ،قرآن قاموس). 1372( اکبر علی سید قریشی،

  .انتشار سهامی شرکت: تهران، 1 ج ،خانواده حقوق). 1388(ناصر  کاتوزیان،
  .يخرسند: تهران ،خانواده حقوق). 1388(اسداهللا  لطفی،
 یبه کوشـش محمـدتق   یزدي،ترجمۀ ابوالقاسم ابن احمد  ،االسالم شرایع فارسی ترجمۀ). 1368( یحل محقق

  .انتشارات دانشگاه تهران مؤسسۀ: ، تهران2پژوه، ج  دانش
  .یثدارالحد: جا یب یخی،ترجمۀ رضا ش ،الحکمه میزان). 1377(محمد  شهري، ير محمدي
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  .یرانا: تهران یگی،ترجمۀ محمد بندر ر ،فارسی به عربی: المنجد فرهنگ). تا بی( لویس معلوف،
 ینشر موتمر العالم: نجف ي،مهد یخش: یقتحق ،المهر لۀرسا). تا یب( يالبغداد يالنعمان العکبر بن محمد مفید،

  .یدمف یخالش یهااللف
  .االسالمیه دارالکتب: تهران، 3 ج ،نمونه تفسیر). 1372(ناصر  یرازي،ش مکارم

: قـم ، 4 ج همـدانی،  موسـوي  محمدباقر یدترجمۀ س ،الوسیله تحریر). 1383( اهللا روح سید الخمینی، موسوي
  .دارالعلم انتشارات ۀمؤسس

  .العربی التراث احیاء دار: بیروت، 31 ج ،االسالم شرایع شرح فی الکالم جواهر). تا یب(باقر  بن  محمدحسن نجفی،
  .السالم یهمعل یتآل ب مؤسسۀ: ، قم15 ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك). ق 1407( یرزاحسینم نوري،

نـو   یروشـ : راهنما تفسیر). 1373( قرآناز محققان مرکز فرهنگ و معارف  یو جمع اکبر رفسنجانی، هاشمی
  .قم علمیۀ حوزة یاسالم یغاتانتشارات دفتر تبل: ، قم3 ج ،قرآن موضوعات و مفاهیم ارائۀدر 
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