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چكيده
بودن يا سيسي قوق اسالمي وهمچنين، موضوع تأحدر اين مقاله منابع ايجاد مهر در 

سپس علت وجودي ي بودن آن واينكه در چه مواردي مهر بر عهدة مرد قرار مي گيرد،يامضا
حاصل بحث . آن  بررسي مي شود مقدار، مهر در شريعت اسالم و قانون مدني ايران ونهايتاً

راجع به . ود داشته استي كه قبل از اسالم هم وجياين است كه مهر نهادي است امضا
منابع آن در شرع .كدام قاطع نيستفلسفة وجودي آن، نظرات متفاوتي ارائه شده كه هيچ

،فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحيح.قرآن،سنت واجماع: اسالم، عبارتند از
ه اما قانون مدني سخني از دخول بعقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه مي دانند؛

اما برخي از فقها مقدار مهر، نه در شرع معين شده است نه در قانون،.شبهه نگفته است
در پايان، به اين نتيجه رسيده ايم كه . را جايزنمي دانندنةمهر الستعيين مقدار مهر به بيش از 

نهادي مفيد است كه ازآن به شكل نادرستي استفاده مي شود وقانونگذار بايد در نهاد مهر،
ين خصوص دخالت كرده وبا وضع قيود يا انجام اصالحاتي، اين نهاد مفيد را از اين افسار ا

. گسيختگي خارج كند
واژگان كليدي

. زن ، عقد،ازدواج،مقدار،مهر
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مقـدمه
طرح موضوع

 بنيادين از استحكام كافي ةتت كه اگر اين هسبديهي اس. بنيادين جامعه استةخانواده هست
آنچه مباني خانواده را  .ي  جامعه اميدوار بوديپوياِتوان به سالمت ودار باشد ،ميبرخور

آنجا كه چنين روحيه اي حاكم . صميميت ،همدلي وگذشت است ، استحكام مي بخشد
ناسان وروانشناسان  جامعه شةاين وظيف.ي براي حكومت قانون باقي نمي مانديجاباشد،

اما مأموريت .هايي براي تقويت روحيه گذشت در خانواده ها جستجو كنند است كه راه
 راهكارهايي براي ، اين است كه اوالً با وضع قوانيني درست وكارآمد،دانش حقوق

ثانياً مقررات . بينديشد، ژه زوجينويه  ب،  خانوادهپيشگيري از بروز اختالف در ميان اعضا
 احقاق حق ، تنظيم نمايد كه به سريعترين و دقيقترين شكل ايصل خصومت را به گونهف

ي صحيح استوار ي بايد قانوني كه وضع مي شود، بر مبنابراي رسيدن به اين هدف.شود
.قانون بايد داراي فلسفه اي درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود، به عبارت ديگر.باشد

چون . زوجين، از اهميت وظرافت خاصي برخوردار استله تنظيم  روابط ماليأمس
به عنوان  آن،يزوجين به يمن نهاد ازدواج، گروهي ايجاد مي كنند كه ازيك سو اعضا

فعاليت مشترك داراي زندگي مشترك ،آرمان مشترك،به نام خانواده،پيكره اي واحد
روه، خود، داراي  اين گي هر يك از اعضا، وهزينه هاي مشترك هستند واز سوي ديگر

ازناحيه اي ديگر، نهاد ازدواج، قراردادي غير مالي .ي مستقلي استيشخصيتي مستقل ودارا
و غير معاوضي است وهدف از انعقاد آن به دست آوردن منافع مادي نيست ،هرچند كه 

.سته همداراي آثار مالي
منفي ،تأثير مهر يكي از آثار مالي ازدواج است كه هم از جهت مثبت وهم از جهت 

در اين مقاله ما سعي مي كنيم فلسفه وجودي مهرو آثار آن. شگرفي در روابط زوجين دارد
.را مورد مطالعه قرار دهيم

تعريف مهر
 مالك آن ، مالي است كه زن بر اثر ازدواج، كه مهر يا صداق   در تعريف مهر گفته شده

،166 ، ص 1374ي ، سيد امامي ، صفائ(.مي گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود
 ، صفائي وهمكاران؛679 ص 6 ، ج .ق. هـ 1392 ، ابن قدامه ، 138 ص ،1385كاتوزيان ،

بر اين تعريف ايراد شود كه مهر را منحصر به مال ممكن است .  )277، ص .ق. هـ 1392
موزش قرآن مانندآ؛ كه مهر مي تواند امري معنوي،فكري وادبي باشدكرده است ،درحالي

زيرا منظور .اما اين ايراد مردود است . )4في المهر،صرسالةشيخ مفيد، (.توسط مرد به زن 
مال در اصطالح حقوقي اعم است از حقوق از اموال صرفاً اعيان اموال نيست ،بلكه واژة

هرچند كه اين كار ،امري معنوي است )آموزش قرآن( ودر مثال فوقعيني ،ديني ومعنوي
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هر ـمال است و مي تواند به عنوان م،  مادي داردبه ازاين تعهد به انجام كار است ومااما چو
 ، ص  م1997، شبلي (،ي از حقوقدانانـبرخ).به بعد15،ص1374كاتوزيان ، ( .تعيين شود

 است كه در  ايمهر حقوق مالي« :مهر را به گونة ديگري تعريف كرده و گفته اند ). 339
 يا دخول به شبهه يا بعد از عقد فاسد ، قانونگذار مرد را مكلف به دادن عقد ازدواج صحيح

بلكه عقد ازدواج نيست ، تعريف سبب مهر ،تنها  اينبر اساس. ».آن به زن كرده است 
.دخول به شبهه نيز سبب ايجاد مهر است

منابع ايجاد مهر
 يا بهتر ، آثار ازدواجقانونگذار مهر را از.منبع مستقيم ونزديك ايجاد مهر قانون است 

،ي كه مقررات راجع به اصل مهرياز آنجا.يم از لوازم عقد ازدواج شناخته استيبگو
مقرراتي امري هستند،اراده وقرارداد نمي تواند در غير مواردي كه قانون مقرر داشته است 

 چند هر؛كه قانون مهري مقرر كرده است،آن را ناديده بگيرديي يا در جا،،مهري ايجاد كند
 هـ 1411محقق كركي ،(. شرط عدم مهر را پذيرفته اند، شيعهيكه برخي از فقها

 مبتني بر فقه ، چون قانون مدني ما در مبحث احوال شخصيه،در نهايت  ).333،ص13،ج.ق.
:شيعه است ،بد نيست بدانيم كه اين نهاد از چه منبعي وارد فقه شيعه شده است

 كه داللت بر تأييد مهرازسوي شارع مقدس تاسوجود من آ زيادي در قر آيات–1
احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا «:توان به آيات زير اشاره كردازجمله مي.دارد

فما «،)25،نساء(»يضهرفانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن ف«،)24،النساء(»باموالكم
 عليهم في قد علمنا ما فرضنا«،)24/نساء(»يضهرفاستمتعتم به منهن فĤتوهن اجورهن

).4،نساء(» النساء صدقاتهن نحلهاو آتو«،)50/احزاب (»ازواجهم
اين عمل . پيامبر اكرم براي زنان خود مهر تعيين مي نمود وازدواج بدون مهر نداشت-2
.)34ص م، 1997شبلي،(. دليل بر تأييد نهاد مهر از سوي ايشان است)ص(پيامبر
 به عنوان يكي از آثار عقد را مهر،نان صحابه تا كنوماجماع مسلمانان از ز–3

.  )همان ( .داده استازدواج،تكليفي به نفع زن بر عهدة مرد قرار مي 
 نهادي نيست كه از ابداعات حقوق اسالمي ،مهر،اما همانگونه كه خواهيم گفت

 بوده  رايج،يند بلكه قبل از اسالم هم اين نهاد در ميان ملل مختلف اعم از ديندار وبي د،باش
).4 في المهر،صرسالةشيخ مفيد، ( .است واسالم هم با اصالحاتي آنرا پذيرفته است

سبب مهر
اصل مهر از قواعد آمره است وتراضي طرفين در مورد تعلق يا همانطور كه گفته شد،
در قانون . طرفين مي توانند فقط راجع به مقدار آن توافق كنند.عدم تعلق آن باطل است

 اين است كه،اما آنچه مسلم است. از اسباب ايجاد مهرگفته  نشده استمدني ما سخني
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از مطالعة موادي كه در احكام مهر .موارد تعلق مهر صرفاً همان است كه در قانون آمده است
: در دو مورد مهر به زن تعلق مي گيرد استفاده مي شود كه،آمده است

ازدواج صحيح 
م و موقت بر عهدة مرد قرار مي گيرد كه به زن يمهر به واسطة ازدواج صحيح اعم ازدا

 قانون مدني 1077 و1087 ،1082 ، 1081از جمله مواد ياد شده مي توان به مواد . بپردازد
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأدية « : مي گويد 1081 مادة .اشاره كرد 
متن . »  ولي شرط باطل است،ت معين نكاح باطل خواهد بود، نكاح ومهر صحيحمهر در مد

به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي « : چنين است 1082مادة 
م مهر ذكر نشده ياگر در نكاح دا« :  مقرر داشته است1087مادة .  » در آن بنمايد،كه بخواهد

 بهد مهر راياعدم مهر شرط شده باشد ، نكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عق
تراضي معين بين آنها نزديكي واقع شود ، زوجه ن كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معي

در نكاح منقطع احكام راجع به « :  مي گويد1077مادة . » مستحق مهر المثل خواهد بود 
.»وراثت زن و به مهر او، همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است 

لازدواج باط
 يا دايمدر صورتي كه عقد نكاح اعم از « :  مقرر گرديده است 1098 به موجب مادة 

 شوهر،  زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته،منقطع، باطل بوده و نزديكي واقع نشده
در « :  مي  گويد كر در تعقيب مادة فوق الذ1099مادة . »مي تواند آن را استرداد نمايد 

. » فساد نكاح ووقوع نزديكي ، زن مستحق مهر المثل استصورت جهل زن به
:در صورت فساد عقد نكاح سه گونه رابطه بين طرفين قابل تصور است 

 اما دخولي صورت ، رابطة اول اينكه طرفين، به عقد فاسد بايكديگر ازدواج كنند
اگر قبالً هم  مهري به زن تعلق نمي گيرد؛ 1098در اين صورت به تصريح ماده . نپذيرد 

چيزي به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد ، پرداخت ناروا تلقي شده و مرد مي تواند آن 
.را مسترد كند

كه زن به رابطة دوم اين است كه طرفين به عقد فاسد بايگديگر ازدواج كنند و در حالي
خالف مادة در اين حالت از مفهوم م.  دخول هم صورت پذيرد ، فساد عقد آگاه بوده است

زيرا در اين صورت زن زانيه تلقي .  استنباط مي شود كه چيزي به زن تعلق نمي گيرد1099
. شده و دخول ناشي از زنا موجب تعلق مهر نيست 

رابطة سوم اينكه طرفين به عقد فاسد بايكديگر ازدواج مي كنند و دخول هم صورت 
 به تصريح ، در اين صورت. داشته است كه زن به فساد عقد آگاهي ن در حالي،مي گيرد

توضيح اينكه جهل زن ممكن است جهل به موضوع .  زن مستحق مهر المثل است1099مادة 
باشد ، مانند اينكه با مردي ازدواج مي كند به گمان اينكه هيچ مانعي براي ازدواج بين آن
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و ممكن . اهر اوست دو وجود ندارد؛ ليكن بعداً معلوم مي شود كه آن مرد مثالً شوهر خو
 شوهر ، اينكه مي دانسته مردي كه با او ازدواج مي كند مانند ،است جهل او به حكم باشد

در هر دو .  اما نمي دانسته است كه ازدواج با شوهر خواهرش منع قانوني دارد،خواهرش است
.          ثل شود مستحق مهر الم، جهل او باعث مي شود كه عمل او زنا تلقي نشده و در نتيجه، صورت

 اين است كه هر نزديكي به شبهه موجب ،       آنچه از ظاهر قانون مدني استنباط مي شود
، بنابراين.  موجب مهر است،  از عقد فاسد باشد ايبلكه تنها نزديكي كه ناشي.مهر نيست

يت هرچند كه از نظر حل، نزديكي كند ،  به گمان اينكه زن اوست،اگر مردي با زن ديگري
مي شود؛ اما چون مبناي اين ن شده وكيفر وعقابي بر آن باروحرمت ، نزديكي به شبهه تلقي

ليكن برخي از حقوقدانان به استناد . نزديكي عقد نبوده است ، چيزي به زن تعلق نمي گيرد
294،ص 10،ج1420عالمه حلي ،.484صشيخ طوسي،، ص4،ج1375قمي، (گفتار فقها

 ، ص 4 ، ج 1384امامي ،  (.هه را موجب تعلق مهر به زن دانسته اندهر گونه نزديكي به شب)
.ل به مهر شده استي قا،مذهب شافعي براي زني هم كه مجبور به زنا شده است ).494

 ).303،ص5شيخ طوسي،الخالف،ج( 
بناي تعلق مهر در عقد فاسدم

 در عقد فاسد چيست؟  اين است كه مبناي تعلق مهر به زن جاهل،سؤالي كه مطرح است
:دو پاسخ مي شود به اين پرسش داد

كه عقد توضيح اينكه در صورتي. است»مايضمن« اول اينكه مبناي استحقاق او قاعدة 
كه عقد ي  حال؛بود) مهر المسمي (  مرد ضامن پرداخت عوض قراردادي ، بود ميصحيح

به اين اعتبار عقد . است) مهرالمثل( مرد ضامن پرداخت عوض غير قراردادي ،فاسد است
؛486شيخ طوسي ،النهايه،ص (.تع مي باشدـ عقد معاوضه است و مهر عوض تم،نكاح

چون مرد با دخول  ). 340،ص13،ج1411محقق كركي ،؛296ص10،ج1420،عالمه حلي 
 مهر المثل است – در صورت فساد عقد – بايد عوض آن را كه ،از زن متمتع شده است

 مبتني بر عقد فاسد نيست ، زن را  كهههمبنا نمي توان در نزديكي به شببا اين. بپردازد 
در اعمال حقوقي جاري است و شامل » مايضمن« مستحق مهر المثل دانست ؛ زيرا قاعدة 

. وقايع حقوقي نمي شود
» استفادة بالجهت «  دوم اينكه مبناي تعلق مهربه زن جاهل در عقد فاسد را قاعدة 

ثاري بار نمي شود و چنين عقدي د آـد فاسـينكه از نظر قانونگذار بر عقتوضيح ا. بشناسيم
 متمتع شده و بهره برده است و اين ، از زن،اما چون مرد به واسطة دخول.  ست المعدومكا

 كه همان مهر المثل است بر ، آنيزابه ا بايد از عهدة ما ،استفادة او فاقد جهت قانوني است
 چرا در ،قدر مطرح شود كه اگر مبنا ، استفادة بالجهت استممكن است اين سؤال م. آيد

چيزي به او تعلق نمي گيرد ؟ در پاسخ بايد گفت در ،صورت آگاهي زن از فساد عقد 
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 موضوع ، در نتيجه.  خود عليه خود اقدام كرده است،كه زن به فساد عقد آگاه باشدصورتي
ن مبنا مي توان هر نزديكي به شبهه را با اي. نخواهد شد» استفادة بالجهت « مشمول قاعدة 

 عقد ،مشهور فقها. موجب  تعلق مهر به زن دانست ،ولو اينكه مبتني بر عقد فاسدي هم نباشد 
 به زن تعلق ،واسطةنزديكي به شبههه  امامهري را كه ب؛ازدواج را عقدي غير معوض مي دانند

شيخ ، 13،ص14ج،1404طباطبائي حكيم، ( .مي گيرد ،عوض تمتع تلقي مي كنند
).همان   ،375قمي ، ؛طوسي،همان

فلسفة ايجاد مهر
كــه چــرا مــرد بايــد بــه زن مهــر بدهــد ؟ در ايــنايــن ســؤال هميــشه مطــرح بــوده اســت 

. كدام قطعي نيست خصوص اظهار نظرهاي متفاوتي شده است كه هيچ
ــد       -1 ــه ان ــر گفت ــودي مه ــسفة وج ــورد فل ــدانان در م ــي از حقوق ــه  « : برخ ــر ك از مه

ــي شــود   ــه زن داده م ــرد ب ــب م ــا   ، جان ــوق م ــهم االرث زن را در حق ــود س ــد كمب ــي توان  م
ــد   ــران كن ــا حــدي جب ــه عــالوه. ت ــشانة ارج واحترامــي اســت كــه مــرد   ،ب  مهــر در عــرف ن

ــراي زن  ــلب ــدگي زن اســت  قاي ــأمين زن ــراي ت گــاهي مهــر .  اســت و مظهــر تعهــد شــوهر ب
ــود     ــي ش ــه م ــالل ازدواج مطالب ــام انح ــوالً هنگ ــه معم ــانعك ــو  ، م ــد زناش ــستن پيون ييگس

ــد     ــي آي ــه شــمار م ــراي دوام ازدواج ب ــضميني ب ــردد وت ــي گ ــالق  . م ــوع ط در صــورت وق
ــرد   ــوان مهــر مــي گي ــه عن ــالي كــه زن ب ــز گــاهي م ــسيار مــؤثر اســت و  ، ني ــدگي او ب  در زن

) .194-193 ، ص 1374،صفائي(.»صال وي مي گردديمانع پريشاني و است
 قانون مدني در  درمندرجبرخي بر اساس مواد« ي از نويسندگان بنا بر قول گروه-2

ويژه مواد مربوط به مهر المثل كه چگونگي تعيين ميزان مهر را بسته به ه خصوص مهر ب
 چنين استنباط كرده اند كه مهر ،وجود يا عدم وجود خصوصيات يا صفاتي در زن دانسته اند

تن باغ يا خانه يا اسب ، مرد بايد مبلغي قيمت وارزش زن است و همانطور كه براي داش
... بپردازد ، براي خريد زن هم ، مرد بايد پولي خرج كند و همان گونه كه بهاي باغ ، خانه و

ي و بهره وفايدة مال متفاوت است ، بهاي زن نيز يزشتي وزيبابر حسب بزرگي و كوچكي و 
228 ، ص 1374صفائي،(» كندي و پولداري و بي پولي او تفاوت مي يبر حسب زشتي وزيبا

.) ايران استمنوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسي و مدني» برخي«منظور ايشان از .
. گروهي ديگر مهر را بخششي از سوي مرد به زن براي جلب رضايت او مي دانند-3

: خصوص مي گويد شهيد مطهري در اين). 6- 11 ، ص51صانعي، مجلة پيام زن شمارة(
پديد آمدن مهر نتيجة تدبير ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل زن « 

. كار رفته است و مهر با حياء و عفاف زن يك ريشه دارد ه ومرد و پيوند آنها با يكديگر ب
ت و احترام به اين است كه خود را به رايگان در زن با الهام فطري در يافته است كه عزّ

 ).185. ، ص 1375 مطهري ، (.»ار ندهد و به اصطالح شيرين بفروشداختيار مرد قر
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قق ح م؛452،ص25،ج1409ي،بمحقق بحرا(. عده اي هم آن را عوض تمتع دانسته اند -4
 بعضي و براي همين   ).296،ص10،ج1420 عالمه حلي،؛445،ص13،ج1411كركي،

 ازدواج كند و زن هم آن ،يردگفته اند اگر مردي با زني به شرط اينكه مهر به او تعلق نگ
 عقد نكاح باطل است؛ همانطور كه شرط عدم ثمن در بيع باعث بطالن بيع ،شرط را بپذيرد

الزم به ذكر  .  )293 ، ص 2 به نقل از الشرح الكبير ، ج 342 ، ص 1977شبلي ، (. است
 عقد  اما مبطل، شرط عدم مهر باطل است1087است كه در حقوق كشور ما به موجب مادة 

4.نيست

لذا نمي توان . طور يكسان از ازدواج متمتع مي شونده واقع امراين است كه  زن و مرد ب
 بلكه تمتع ميان زن ، زيرا تمتع فقط براي مرد نيست. مهر را به عنوان عوض تمتع تلقي كرد

 اگر عقد نكاح را عقد معاوضي هم تلقي كنيم ، عوض ،بر اين اساس.  متقابل است،ومرد
يعني تمتع زن در قبال تمتع مرد و . وض ، تمتعي است كه زن ومرد از يكديگر مي برندومع

1404،طباطبائي (. تمتع مرد در قبال تمتع زن قرار دارد و مهر نقشي در عوضين ندارد
  ).300،ص 14،ج

زيرا انسان.  دور از صحت و واقعيت است، اين نظر هم كه مهر را قيمت زن مي داند
.  گيرد  موضوع معامله قرار نمي،)ها آزادند انسانة  هم،امروزه با لغو برده داريالبته (آزاد

 بهاي ، مهر بر خالف آنچه بعضي از غربيان تصور كرده اندو براي ما تعجب آور است«
. كس نمي تواند خود يا ديگري را در مقابل مالي بفروشدفروش زن نيست ؛ زيرا اوالً هيچ

گاه موضوع حق واقع نمي شود، بلكه هميشه  انسان هيچ، لغو شداز زماني كه برده فروشي
ثانياً در خريد وفروش قيمت بايد هنگام معامله معين باشد و گرنه قرارداد . طرف حق است

 تعيين مهر شرط صحت قرارداد نيست و ممكن ست نكاح دايمباطل است ، ليكن در نكاح 
مضاف براين كه ).و امامي،اسداهللا،همان حسين سيدصفائي ،(. »بدون تعيين مهر واقع گردد

اگر مهر قيمت زن است چرا اين قيمت به خود او پرداخت مي شود ؟مگر مي شود موضوع 
مي خرد ، ر ، زن را ــهمچنين اگر مرد با پرداخت مه! ي باشند؟ـمعامله و طرف معامله يك

افت كند ؟ به عبارت چرا زن مي تواند تحت شرايطي از مرد طالق بگيرد و مهر خود را دري
 در قراردادهاي معوض حالي كهديگر عوض و معوض به يك طرف عقد تعلق گيرد؟ در 

،  هر يك از طرفين بايد عوضي را كه گرفته، اقاله يا ابطال مي شود،وقتي كه قراردادي فسخ 
 مي بايستي در صورت انحالل ، اگر مهر بهاي زن بود، به عبارت ديگر.به ديگري مسترد كند

 باعث ،ونيز در قراردادهاي معوض عدم تعيين عوض.! نكاح ، مهر به مرد مسترد مي شد
 لزومي ندارد كه مهر تعيين شود و عدم ،كه در عقد نكاح در صورتي؛بطالن عقد است

. تعيين آن تأثيري در صحت ازدواج ندارد
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د گفت كه  باي،كه مستند طرفداران نظريه فوق است قانون مدني1091 در توجيه مادة 
 بلكه دليل اينكه ؛ ندارد،گونه داللتي بر اينكه مهر قيمت زن استمادة ياد شده هيچ

قانونگذار مقدار مهر المثل را بسته به حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و 
 اين است ، معمول محل دانسته است،وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين

عي پشتوانة مالي است و پر واضح است كه ارزش مقدار معين مال، در نظر افراد  نو،كه مهر
 براي يك خانم كپر ، براي مثال.  متفاوت است، با توجه به اختالف وضعيت آنها،مختلف

 با اين شرايط انطباق اوسر مي برد و وضعيت خانوادگي ه ايط مالي ضعيفي برنشين كه در ش
 براي او بسيار قابل توجه و ،پارتمان كوچك به عنوان مهريافته است ، قرار دادن يك آ

 براي يك خانم كاخ نشين كه در شرايط مالي خوبي به سر حالي كهخشنود كننده است؛ در 
 قرار دادن يك آپارتمان ، با زندگي مرفه انطباق يافته استويمي برد و وضعيت خانوادگي 

لذا اين ماده . مي كندوه ــي ارزش جليز و بــ براي او بسيار ناچ،كوچك به عنوان مهر
به عبارت .مبتني بر منطق واقع گرايي است كه مشوق قانونگذار براي وضع آن شده است

ارزش و مطلوبيت يك مال معين، براي افراد  چون  ارزش اموال نسبي است و، ديگر
اده مختلف ،به اختالف شرايط وروحيات آنها متفاوت است، قانونگذار با وضع اين م

.خواسته است اين تناسب رعايت شود
له مطرح مي شود  كه اوالً أاگر بگوئيم كه مهر هديه اي است از سوي مرد به زن؛ اين مس

 دلخواه نيست بلكه تعيين مهر ، مهرحالي كهمهر بايد از روي طيب نفس و دلخواه باشد؛ در 
وجود نمي آورد ه  به پرداخت بتعهد حقوقي، براي هديه كننده ،ثانياً هديه. الزام قانون است

هاي حقوقي عليه هديه كننده متوسل و ذينفع هديه نمي تواند براي دريافت هديه به الزام
 ديني الزم االجرا بر عهدة مرد است و زن مي تواند با ، ولي در مهر مي بينيم كه مهر؛شود

مكن است گفته م.  مرد را مجبور به پرداخت مهر كند،ييي و اجرايتوسل به مقامات قضا
340 ، ص1977شبلي ،  (.شود كه مهر هديه اي است كه قانونگذار آنرا الزام كرده است

.  ديگر هديه نيست،در پاسخ بايد گفت كه وقتي الزام قانوني پيوست هديه مي شود ، آن).
 حل نمي شود و سؤال باقي است كه چرا قانونگذار مسأله،ثانياً بر فرض هم كه اينگونه باشد

چنين الزامي براي شوهر قرارداده است ؟
اين ). ، همان 1374صفائي ،(.  برخي هم گفته اند كه مهر جبران نقصان ارث زن است-5

زيرا اگر منظور از نقصان ارث زن ، نقصان ارث او از خويشان نسبي .  قابل رد است نيزنظريه
 توجيه كرد كه نقصان ارث او خود مانند پدر و مادر باشد ، اوالً چگونه مي توان اين امر را

از خويشان ، بر شوهر كه نسبت به خويشان وي و اموال آنها بيگانه است ، تحميل شود ؟ در 
.  اين بقية وارث مورث زن هستند كه از نقصان ارث او بهره مي برند نه شوهر اوحالي كه

برادران او  نقصان ارث دختر از پدر خود باعث مي شود كه سهم بيشتري به ، براي مثال
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برسد و علي القاعده اگر قرار است اين نقصان با مال ديگري جبران شود، اين مال بايد 
 فعليه ، من له الغنم. ( برعهدة برادران او باشد كه از اين نقصان بهره مند شده اند نه شوهر او

 چگونه اين نقصان جبران ، ثانياً راجع به دختراني كه ازدواج نمي كنند). الغرم 
مي شود؟

 بايد گفت اوالً از ،اگر هم منظور از نقصان ارث زن ، نقصان ارث وي از شوهر است
كجا معلوم است كه مرد زودتر از زن مي ميرد كه نوبت به ارث او از شوهر برسد و در 

لذا در چنين . لة نقصان مطرح شود تا چاره اي براي جبران آن انديشيده شودأ مس،نتيجه
،لة نقصانأ مس، به عبارت ديگر.  سالبه به انتفاء موضوع است ،جبران نقصانلةأمسمواردي 

ثانياً اگر مهر براي جبران ارث زن از شوهر . پيش نمي آيد كه ما به فكر جبران آن باشيم
 كه وقتهردر زمان حيات شوهر، چرا مطالبة آن مشروط به فوت شوهر نشده و زن ،است

 مطالبه كند؟  ثالثاً اگر مهر براي جبران نقصان ارث زن از شوهر بخواهد ، مي تواند مهر را
حالي كه در ، متناسب باشد،ي شوهر به هنگام مرگي با دارا، الزم مي آيد كه مهر،باشد

 در بر مي گيرد  راي مرد به هنگام فوتي تمام دارا،در بسياري از موارد ميزان مهر. اينگونه نيست
 چيزي  بعد از پرداخت مهر به زن؛، تلقي كرده است، عنوان طلب مهر را به،و چون قانونگذار

 ميزان مهر نسبت ، در بسياري از موارد هم، بر عكس.باقي نمي ماند،براي تقسيم بين وراث 
، آنقدر ناچيز است كه نسبت آن به سهم زن از تركة شوهر،ي مرد به هنگام فوتيبه دارا

ق ـــ از بين رفته و هدف وضع آن محق،ي آن فلسفة وجود،ه نيست و در نتيجهـقابل توج
 مي خواست نقصان ارث زن را جبران كند ، قواعد ارث را اصالح شارعرابعاً اگر . نمي شود

اجباري چه اين نقصان را اينگونه رفع كند؟به عبارت ديگر مي كرد و چه اجباري داشت كه 
را ناقص كند كه بعد مجبور شود در صدد جبران آن برآيد؟داشت كه حق االرث او 

 اين نظريه را ، موادي كه راجع به مهر در قانون مدني مندرج است، در حقوق كشور ما
 و 1098 ، 1087 مي توان به مواد ،خصوصدر اين.  عوض تمتع است ،القاء مي كند كه مهر

 نزديكي ، براي زن حقي نسبت به  اشاره كرد كه در صورت بطالن عقد ازدواج و عدم1099
 زن را مستحق دريافت مهر ، اما در صورت بطالن عقد و وقوع نزديكي، نشده استقايلمهر 

 متمتع شده است و با توجه به قاعدة ، مرد،يعني اينكه چون نزديكي واقع شده. كرده است
 نيز 1101ادة م.  بدهد، استفادة بال جهت، مرد بايد عوض اين تمتع را كه مهرالمثل است

 زن حق مهر ندارد، ،هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود « :مقررداشته است
صورت ، با وجود فسخ نكاح ، زن مگر درصورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين

 در اين ماده نيز مي بينيم كه موجب استحقاق زن بعد از فسخ .».مستحق نصف مهر است
 علي،  در صورتي كه فسخ به علت عنن باشد، همچنين. وقوع نزديكي است نسبت به مهر ، 

كه اين امر نيز مؤيد نظر  زن مستحق نصف مهر است،رغم اينكه نزديكي واقع نشده است
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معموالً ،واسطة عنن ه زيرا قانونگذار به اين نكته توجه داشته است كه فسخ ب. فوق است 
ي زن و مرد و گچرا كه عنن معموالً با همخواب. ستمسبوق به خلوت زن ومرد با يكديگر ا

هرچند كه منجر ، قانونگذار براي همين مقدار تمتع مرد ؛تالش براي دخول ثابت مي شود 
قانون 1085 ماده ، همچنين. شده استقايلعوضي به ميزان نصف مهر ،به دخول نشده است 

 وظايفي كه در مقابل ي از ايفا، هزن مي تواند تا مهريةاو تسليم نشد«:مدني مقرر داشته استت
 مشروط به اينكه مهر او حال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه ؛  امتناع كند، شوهر دارد
 شبيه حق حبسي است كه در عقود معاوضي وجود دارد وبه ،اين حق حبس.».نخواهد بود
. عوض تمتع است، به ذهن ما اينگونه القاء مي كند كه مهر، همين دليل

 تا بدينوسيله كرامت ؛ هم گفته اند كه مهر براي ارزش گذاشتن به مقام زن استبرخي
.هاي عجوالنه وبي جهت جلوگيري گرددزن در مقابل مردان حفظ شود واز وقوع طالق

 قانون مدني نيز استناد 1092در اين خصوص مي توان به مادة   ).341،ص1997شبلي ،(
 زن ، خود را طالق دهدزن وهر قبل از نزديكي هر گاه ش«:مادة يادشده مي گويد .نمود

 حق دارد ، مستحق نصف مهر خواهد بود واگر شوهر بيش از نصف مهر را قبالً داده باشد
رغم اينكه   علي، بر طبق مادة يادشده» .مازاد از نصف را عيناً يا مثالً يا قيمتاً استرداد كند

ف مهر است كه اين نشانگر اين اين مرد از زن متمتع نشده است ، زن مستحق دريافت نص
:زيرا.رسد اين استدالل نيز كامل نباشدبه نظر مي.است كه مهر صرفاً عوض  تمتع نيست

 خود را به مرد مي فروشد يا اجاره مي دهد كه اگر در مقابل آن ،اوالً مگر با ازدواج ،زن
با يكديگر ،اج عوضي نگيرد،به ارزش ومقام او توهين شده است؟زن ومرد با عقد ازدو

 بر حسب ،پيماني مي بندند كه با هم زندگي مشتر كي داشته باشند و هر كدام از آن دو
في را در اين زندگي مشترك به عهده ي وظا،هاي طبيعي و اكتسابي خودي و قابليتيتوانا

 اين باور ، فوقدالل مبناي استشايد.داشته واز نظر جنسي نيز تمتع متقابل داشته باشند
ت است كه زن با ازدواج ،خود را به مرد عرضه مي كند،اما واقعيت جامعة امروزي نادرس

.اينگونه نيست وتلقي دين مبين اسالم هم از ازدواج اين نيست
 نهاد مهر به عنوان مانعي در مقابل مردان هوسباز ،ثانياً درست است كه در برخي از مواقع

ا تجربه ثابت كرده است كه اين نهاد هاي بوالهوسانه مي شود ،اممانع طالق وازدواج
عليرغم اينكه امروزه در كشور ما مهريه .نتوانسته است تحكيم خانواده ها را به ارمغان بياورد

هاي پيشين  سال به نسبت،اما شاهد افزايش نسبت آمار طالق رايج شده است،هاي سنگين
زندگي مي كنند،وتحت تأثير با كراهت با يكديگر معموالً زوجيني كه بدون عالقه و.هستيم

عوامل بيروني مانند مهريةسنگين ،ترس ازنزديكان يا شرم از آنها بدون عامل پيوند دروني 
،ادامة زندگي مي دهند،بيشتر شبيه همخانه هستند تا زوج ،آن هم همخانه هايي كه از 
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ند فرزندان هايي نه خود از زندگي لذت مي برند ،نه مي توانچنين زو ج.يكديگر تنفر دارند
. خوبي تربيت كنند

  هرچند كه كامل نيست وايراد هايي بر آن وارد -  از نظريات ارائه شده ما هر يكبه نظر 
توان  صبغه اي از حقيقت را با خود دارد ،اما هيچ يك از نظريات مزبور را نمي- است  

اطالعي نداريم  فلسفة وجودي مهر ريشة تاريخي دارد و بلكه بايد گفت كه . قاطع  دانست 
 مهر را ايجاد كرده است؛ اما ري به چه شكلي و براي چه منظو وكه براي اولين بار چه كسي

خود ه  بيهاي گوناگون اين نهاد تحول يافته است و شكل،آنچه مسلم است در طول تاريخ
 ، در نظر مردمان هر زمان  ومكاني ،فلسفهتاريخ بديهي است كه در طول ادوار .گرفته است

شايد براي اولين بار، مهر هديه اي .مكان وزمان ديگري باشد با ي وجودي مهر متفاوت 
بوده است كه از سوي مرد به زن داده مي شده است ،اما رفته رفته ا ز شكل واقعي خود 

ممكن است نهاد مهر، .خارج  شده و به صورت يك نهاد حقوقي الزام آور در آمده است
 وخريد وفروش آنان به عنوان كنيز بوده ، ومردان در قبال خريد يادگار دوران بردگي زنان 

رغم اينكه زنان آزادي خود را كنيز مبلغي را به عنوان ثمن معامله مي پرداخته اند،اما علي
به دست آورده اند،نهاد مهر به عنوان يكي از آثار اين دوره ،باصورتي نو ونامي نو همچنان 

 بدو پيدايش ، باجي بوده است كه زنان دلربا از مردان عاشق، شايد مهريه در.باقي مانده است
در قبال اجابت خواسته ي آنان  مي گرفته اند ،اما اندك اندك  اين امر همگاني شده وبه 

اين احتمال نيز وجود دارد كه  اين نهاد محصول دوره .صورت نهادي حقوقي در آمده است
ه ي شوهر حق كسب مال نداشت ،براي زماني كه زن در خان.ي مردساالري بوده است 

اما با وجود اينكه آن ؛  اينكه از پشتوانه ي مالي برخوردار باشد ،مرد مالي را به او مي بخشيد
. ن همچنان باقي مانده استآ اما آثار ، شرايط، رفته رفته تغييركرد

ان ، با  مانند بسياري از نهادها ي ديگر حقوقي آن زم،با ظهور اسالم اين نهاد حقوقي
ء قواعد زلذا نبايد نهاد مهر را ج  ).4شيخ مفيد،رسالة في المهر،ص (.اصالحاتي تنفيذ شد

در شرايط فعلي .ي قرار مي گيردي بلكه اين نهاد در گروه قواعد امضا، تأسيسي اسالم دانست
جامعه ي ما ،نهاد مهر،فلسفه ي وجودي آن هرچه مي خواهد باشد،نهادي مفيد به نظر

اما اگر شرايط اجتماعي به گونه اي تغيير يابد كه زنان ،از نظر اقتصادي با مردان . رسد مي
. در شرايط يكسان قرار بگيرند،مانعي بر سر راه حذف اين نهاد ديده  نمي شود

در سير تحولي مهر مي توان گفت دوراني طي « :به گفتة استاد شهيد ،مرتضي مطهري
در اولين دوره كه به دورة مادر شاهي :  آمده است شده تا مهر به صورت امروزي در

 به علت منع ازدواج با هم خون ، الزم ، معروف است و به دوران ماقبل تاريخ بر مي گردد
بعد از ازدواج و تولد فرزند نقش اصلي در خانه و . بود مرد از قبيلة ديگري زن بگيرد 

. ير در كنار زن و خانه به سر مي برداجخانواده به زن داده مي شود و مرد همچون طفيلي و
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 مرد به نقش خود در تولد فرزند و ، در مرحلة دوم كه به دورة پدر شاهي تعبير مي شود
 زن را تابع خود ساخته و رياست خانواده را بر عهده ،تربيت او واقف شد و بر اين اساس

خود در خانواده مرحلة سوم از اينجا شروع مي شود كه هر چند كه پدر به نقش . گرفت 
ذلك براي اينكه بتواند دختر كسي را بگيرد الزم بود براي پدر دختر كه از ع م، واقف شد

در مرحلة چهارم با باال رفتن ارزش كار و ثروت ، شوهر دريافت .  كار كند،قبيلة ديگر بود
كه مناسب است براي خود كار كرده و به عنوان هديه و به صورت يكجا چيزي تقديم پدر 

نكتة قابل توجه اينكه با ظهور . دختر كرده و او را بگيرد كه در اينجا مهر پيدا شد 
مرحلةچهارم يك طرف قضية مهر ، پدر دختر بود و هديه به عنوان مهر به پدر دختر داده 

در مرحلة پنجم كه نظام مهر مقرر در . مي شد و دختر نقشي در تعيين وتملك آن نداشت 
 ، مرد در هنگام ازدواج پيشكشي تقديم زن مي كند و والدين حقي اسالم هم اينگونه است

نسبت به آن ندارند و زن عالوه بر انتخاب آزاد شوهر ، استقالل اجتماعي ، اقتصادي خود را 
  ).181 ، ص 1375مطهري ،   (».حفظ كرده ومهريه به خود وي تعلق مي گيرد 

مقدار مهر 
 براي مهر حد اقل و حد اكثري تعيين نشده ، فقه اماميه در قانون مدني ما به پيروي از

تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين « :  قانون مدني مقرر داشته است 1080است و مادة 
ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا « :  قانون مدني مقرر داشته است 1089مادة . »است 

ا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر صورت شوهر يدر اين. شخص ثالثي داده شود 
ابيم كه زن و مرد بايد براي تعيين مهر  يبا استفاده از اين دو ماده در مي» . معين كند، بخواهد

به توافق برسند، اما آنها مي توانند خود مستقيماًً مهر را تعيين نكنند؛ بلكه شخص ثالثي تعيين 
. هر اختيار دهد كه مهر را تعيين كند كنند كه مقدار مهر را مشخص كند، يا زن به شو

بديهي است كه اگر شخص ثالث سمت پيشنهادي براي تعيين مهر را قبول نكند، زوجين 
با توجه .  كنند مشخصبايد يا خود مهر را تعيين كنند و يا شخص ديگري را براي تعيين مهر 

ثالث كه اختيار  شوهر يا شخص ،به اينكه در قانون، حداقلي براي مهر تعيين نشده است
 شده است، مي توانند مهر را به حداقل ممكن تعيين كنند و زن يضتعيين مهر به آنها تفو

 تعين شده يا ، اختيار، حداقل مهريضنمي تواند از اين بابت اعتراض كند؛ مگر اينكه در تفو
حد معين ازن و اوضاع و احوال داللت بر اين داشته باشد كه آنها حق تعيين مهر به كمتريقرا

.را نداشته اند 
 كه مهرحضرت زهرا ةنالس به اين هستند كه مهر تا ميزان مهر قايلبرخي از فقهاي شيعه 

. اعتبار دارد و مازاد بر آن باطل است، درهم بوده500و زنان حضرت رسول و به ميزان ) س(
السنه را مكروه و مشهور فقهاي شيعه مهر بيش از مهر   ). 124سيد مرتضي ، االنتصار ، ص (

2 تحرير الوسيله ، ج ؛97 ، ص 2 شرح لمعه ، ج ؛17 ، ص 31جواهر ، ج (.ناپسند دانسته اند 
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صورت رقابتي به شدت رو به افزايش است، تا ه اما متأسفانه امروزه مهر دختران ب  ).29ص 
 تمام ، شوهر نا متناسب است كه اگر،كه بعضاً ميزان مهر زن، چنان با وضع مالي شوهرييجا

ي خود  در خطوط عمودي و افقي شامل اجداد و اوالد ب خود وخويشاوندان نسبي و سبدارايي
.تنها بخشي از مهر زن او را تشكيل مي دهد،، اعمام و اخوال و عمات وخاالت را گرد آورد 

 از ترس اينكه مورد نكوهش و سرزنش و تحقير ،اگر دختري هم مايل به مهر سنگين نباشد
. شود راضي به مهر سبك نمي،ران قرار بگيردديگ

: ل مي كنند ـهايي از اين قبيه مهرهاي سنگين استداللـدين آنها در توجيـدختران و وال
 مي تواند ،  با توجه   به اينكه طبق قانون، مرد هر وقت بخواهد، اوالً اگر مهر زن سبك باشد

و بعضاً به جهت هوسبازي و تنوع  به اندك كدورتي ميان زوجين ،زن خود را طالق بدهد
ثانياً .  زن خود را طالق مي دهد؛ اما وجود مهر سنگين مانعي است بر سر راه او ،طلبي ، مرد

در كشور ما زنان از توان مالي و موقعيت شغلي خوبي بر خوردار نيستند و الزم است كه 
 مالي دچار مشكل نشوند از نظر،ي يپشتوانة مالي مناسبي داشته باشند تا در صورت وقوع جدا

ثالثاً كم بودن مهر باعث كاهش ارزش زن وخانواده او در قبال شوهر واطرافيان است؛ براي . 
 بايد خود او ارزش خود را باال ببرد ، اگر زن ، شوندقايلاينكه ديگران براي آدمي ارزش 

. ش وجود دارد مردم گمان مي كنند كه عيبي در كار او و خانواده ا،خود را ارزان بفروشد
 مانعي ،هاي فوق بايد گفت بر خالف گمان ، سنگين بودن مهرل       در پاسخ به استدال

:توضيح اينكه.  بلكه خود گاهي باعث اختالف و دشمني مي شود ،در راه طالق نيست
 آن زندگي، ظاهراً ، اوالً زندگي مشتركي كه با اكراه و به خاطر اهرم مهر ادامه يابد

 از حالي كهبودن دو انسان در كنار هم در . ي واقع شده است يترك است ، اما جدامش
 آيا چنين زندگي نكبت باري ارزش ؛ سخت ترين شكنجه است ،يكديگر كراهت دارند

دارد؟ زندگي مشترك زماني ارزشمند است و آسايش و آرامش را به ارمغان مي آورد كه 
.ل از نفرت تهي باشد  يا الاقبودهمبتني بر دوستي و عالقه 

 مي تواند چنان زندگي را بر زن ، ثانياً مرد اگر انسانيت و تعهد اخالقي نداشته باشد
چهار .  چيزي هم اضافه بدهد و طالق بگيرد ،تلخ كند كه او حاضر شود عالوه بر مهر

ز  بسياري ا دري آنيديواري خصوصي زوجين آنقدر بلند است كه قانون و ضمانت اجرا
 بعضي از مردان چنان عرصه را بر همسر ،امروزه متأسفانه.  ندارد راموارد توان نفوذ به آن

 كه غايت آمال و –ي از خود بر جا بگذارند ي بدون اينكه رد پا، خود تنگ مي كنند
 در خانه با همسر خود بسيار سرد ، براي مثال.  فقط طالق گرفتن مي شود،آرزوي زن

ونه اي كه كالمي بين آنها رد و بدل نمي شود مگر با توهين وفحاشي  به گ، برخورد مي كند
 خود را با ،، بيشتر وقت خود را در بيرون از خانه مي گذراند و وقتي هم كه وارد مي شود

تلفن هاي طوالني به دوستان و يا نشستن و تماشاي تلويزيون مشغول مي كند ، بستر مشترك 
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 همسر خود از خانه بيرون برود و يا  بار نمي شود كهبا همسر خود را ترك مي كند ، حاض
 به گونه اي او را از نظر جسمي آزار مي دهد ، باالخرهبا اوبه ديدن بستگان و دوستان برود و

مجموعة اين اعمال ورفتار، زندگي را غير قابل تحمل مي كند؛ . كه آثاري از آن باقي نماند 
ري نزديك به غير ممكن است؛ و برخي از اين اعمال اما اثبات اين اعمال در نزد دادگاه، كا

د مستمسكي براي طالق نحتي اگر ثابت هم شوند،  نه عنوان مجرمانه اي دارند و نه مي توان
رغم اين  كه متأسفانه علي؛ را تأييد مي كند موضوع فوقواقعيت آماري نيز . د نگرفتن باش

نحو قابل ه  بلكه ب، كاهش نيافتهآمارطالق نه تنها،تر مي شودمهريه ها روز به روز سنگين
. توجهي روبه افزايش است 

در خصوص پشتوانة مالي زنان بايد گفت درست است كه زنان در كشور ما وبسياري از 
 از موقعيت شغلي و مالي خوبي برخوردار نيستند ونياز به حمايت مالي ،كشورهاي دنيا

در . زار مناسبي براي جبران اين نقيصه نيست  اما به نظر مي رسد كه نهاد مهر ، اب،دارند
 باعث سوء استفادة زن شده و بنيان خانواده را از هم ،بسياري از موارد، مهر هاي سنگين

 با گذشت چند ،توضيح اينكه با توجه به عند المطالبه بودن مهر، برخي از زنان.  مي پاشد
اين وسيله مرد را تحت فشار قرار داده مهر خود را مطالبه مي كنند و به ،ماهي از ازدواج 

 در قبال گذشت از بخشي از مهر، مرد را وادار به طالق مي كنند و به نوعي او را ،ودر نهايت
بسيارند مرداني كه هنوز گلي از باغ زندگي مشترك نچيده و چند ماهي . سركيسه مي كنند 

ي اي ، تمام دارود نداشته اند با همسر خ هممضاجعتياز زندگي مشترك آنها نگذشته و بعضاً
لذا بايد براي حمايت مالي زن از مكانيزم ديگري . خود را بابت مهر زن خود مي بازند

 مانع سوء استفادة ،استفاده كرد تا ضمن اينكه از حقوق زنان نجيب و درستكار حمايت شود
. كار نيز باشد به زنان شياد و نا

 كه هم اكنون در قباله -شرط ضمن عقد است  يكي از مكانيزم هاي مناسب، قراردادن 
،  مبني بر اينكه در صورت وقوع طالق به دست مرد- هاي نكاح پيش بيني شده است 

 هرچند كه اين ؛ متعلق به زن است ، نصف اموالي كه در طول دورة ازدواج به دست آمده
 زوجين دارايي، به هنگام وقوع عقدي كهياز آنجا.  شرط هم به نحو صحيح اجرا نمي شود

دست آمده ه  بعد از ازدواج ب، تعيين اينكه كدام اموال،احصا نمي شود، به هنگام وقوع طالق
،درست است كه تاريخ انتقال سند مال به نام هر يك از زوجين.  بسيار مشكل است ،است

،  مال ديگري را  كه قبل ا ز ازدواج داشته، اما ممكن است يكي از زوجين؛مشخص است
هاي نقد قبل از ازدواج ، بعد از  يا اينكه با پول؛ته و تبديل به مال جديدي كرده باشدفروخ

به نظر .  مالي خريداري كرده باشد؛ يا مالي از راه ارث يا هبه به او رسيده باشد،ازدواج
مي رسد كه بايد راه مطمئن تري براي شريك كردن زن و مرد در اموالي كه در طول 

كه به هيچ يك از طرفين اجحاف نحويه  ب،دست مي آيد پيدا كردهزندگي مشترك ب
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صورت سهمي متغير از اموال ه  يا اينكه نهاد مهر را از افسارگسيختگي در آورده و ب.نشود
ص نشده ـوبا توجه به اينكه مقدار ونحوة تعيين مهر درشرع مشخ. براي زن قرار داد،مرد

.ر نمي رسدي به نظـرعـع شـدر اين خصوص، ماناست ،
 اوالً انسان اگر بخواهد حرف مردم : تصور مردم ازكم بودن مهربايد گفتراجع به

. ثانياً مردم دو گروهند. گاه روي خوشبختي را نخواهد ديدهيچ،را معيار زندگي قرار دهد 
گروه اول ، مردم دانا و فهميده هستند كه اين گروه نه تنها از كم بودن مهر گمان بد

گروه دوم ، .  كه اين كار را دليل بر شخصيت باالي دختر و خانواده او مي دانند ،نمي كنند
ثالثاً مگر مهر . مردم نادان و كج فهم هستند كه حرف و قضاوت آنها ارزش اعتنا ندارد 

!  نشانة ارزشمند تر بودن زن باشد ؟، قيمت زن است كه هرچه باالتر باشد
نتيجه
 رايج بوده ودين مبين ،در ميان ملل مختلف، از اسالم هم  قبلادي است كهنه،نهاد مهر

نهاد مفيدي به ،فلسفة وجودي آن هرچه باشد.رده  است آن را تنفيذ ك،اسالم با اصالحاتي
.ازگاري داردـ با باورها،نظام حقوقي وساختار اجتماعي جامعةايراني سنظر مي رسد كه

شكالت در  برخي از مبروز مي تواند از،رددـده اجرا گـ به صورتي كنترل شادـاگراين نه
برعكس، چنانچه مطلق العنان رها شده وبه بهانة رعايت اصل .خانواده ها جلوگيري كند

آزادي اراده ،حدود وثغوري براي آن وضع نگردد،نه تنها نهادي مفيد نخواهد بود كه مضر 
.راجايز نمي شمرندالسنه ر مهر هم خواهد بود،كما اينكه بسياري از فقها، مهر فزون ب

 ازاين ، به عبارتي ديگر؛ سفانه امروزه از اين نهاد حقوقي سوء استفاده هاي زيادي ميشودأمت
.مي گرددابزار مفيد استفادة نادرست 

با مصالح ومنافع  مستقيماً،هستة بنيادين جامعه است وقرارداد تشكيل خانوادهخانواده 
قياس عقد ازدواج با عقودي كه مبناي اقتصادي ومنفعت طلبي .استعمومي جامعه مرتبط 

 بيشتر قواعد مربوط به ،براي همين است كه مي بينيم قانونگذار.قياسي مع الفارق استدارد،
فق بر خالف ا تلقي كرده واجازةتو،، امريِِطور كلي حقوق غيرمالي راه  وب،عقد ازدواج

وضعيت مهر نيز به همين گونه است واقتضا .استمقررة قانوني را به طرفين عقد نداده 
 نهاد مهر را از اين حالت افسار ،كند كه قانونگذار دخالت نموده وبا وضع قيوديمي

.گسيختگي به در آورد

يادداشت ها
 من غير االموال وال االعيان والبضائع،وانما الشريعةنجد ان المهر ربما يكون في «: وي مي گويد-1

.» ...القرآن للمرأة معنوي وفكري وادبي مثل تعليم مجرد امر
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 او بعد عقد بشبهة علي الرجل في عقد زواج صحيح اودخول للمرأة المهر حق مالي اوجبه الشارع -2

.فاسد

 در فقه مشهور است كه مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما اليضمن بصحيحه ال يضمن -3

است ، فاسدآن هم ضمان آور است و چيزي كه يعني چيزي كه صحيح آن ضمان آور . بفاسده

 قانون 366گفته مي شود مبناي مادة .  صحيح آن ضمان آور نيست، فاسد آن هم ضمان آور نيست

هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند، بايد آن را به صاحبش رد « : مدني كه مقرر داشته است 

. ك.ر. همين قاعده است» ن خواهد بود كند ، اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آ

 موسوي بجنوردي ، سيد محمد ، قواعد –3 ، پاورقي 156 ، ص 1كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج

.         ، پاورقي107فقهيه ، ص 

اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد ، « :  قانون مدني 1087متن مادة -4

و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به  تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي نكاح صحيح است 

.»بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود

براي تعيين مهر المثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي « :  قانون مدني 1091 متن مادة -5

نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين، معمول محل و غيره در نظر وساير صفات و وضعيت او 

.»گرفته شود
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