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 چكيده

با ظهور . رفتدر آغاز بهاي فروش زن به شوهر به شمار مي" َمهريه"يا " َمهر"
اديان الهي و تدوين قوانين، َمهر تغيير يافته و به صورت هديه يا عطّيه درآمده 

اسالمي َمهريه براي دختران كامالً متحول در ُعرف كنوني ايران، مفهوم . است
 بلكه وثيقة نكاح و جريمة طالق ,شودشده و ديگر، َمهر، هديه محسوب نمی

 زوج دين خود را از بابت َمهر در حق الزم است, از نظر شرع و قانون. است
در به تأديه آن بودن آن، هرگز قا به دليل هنگفت, ليكن.زوجة خود ادا کند

هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت  نيست يا اصالً
در . كندخالي ميشانه َمهر سنگين را داشته باشد به نحوي از زير بار آن 

گونه تضميني برای زندگی زن وجود  هيچ, در صورت انحالل نكاح,نتيجه
بررسي حقوقي ـ اجتماعي . کندندارد و قانون و اجتماع از آن حمايت نمی

هريه و پيشنهاد تثبيت مهريه شرعي و راه حل تضمين زندگي زن بعد از َم
 .طالق از لحاظ حقوقي حائز اهميت است

 
 . جريمة طالق,عوض بضع، َمهرالّسنه، وثيقة نكاح   هاكليد واژه

 
 طرح مسأله

رف  ُع در زبان"كابين"و " َمهريه"در اصطالح فقه و قانون مدني يا  "صَداق"و " َمهر"
ست از مالي قابل تملّك اعم از عين، دين و منفعت از قبيل وجه نقد، طال، اموال ا عبارت
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 .شود ميآن مالك وي و ,نگام عقد ازدواج براي زن تعيينكه ه...  منقول و غيرمنقول و
 .را در حق زن كارسازي کند مؤجل نباشد بر شوهر واجب است آن" َمهر"چنانچه 

، ۱۱۰۱ تا ۱۰۷۸ ضمن مواد ,"َمهر"فصلي به اص با اختصچه، قانون مدني ايران    گر 
شرايط اساسي آن را بيان داشته است و بررسي مواد مذكور از نظر حقوق  ضوابط و

گوي تمام سؤاالت و مشكالت حقـوقي       تواند پاسخ  نمي ,زن، خالي از فايده نيست، ليكن     
 اسـالم   آيـا َمهريـة هنگفـت و نـامعقول در حقـوق           : كـه  و اجتماعي در اين زمينه باشـد      

 نباشـد و بدانـد كـه هرگـز      را قـادر العقـد، پرداخـت َمهـر    اگر زوج، حين   مشروع است؟ 
نخواهد توانست آن را تأديه کند يا اصالً، قصد پرداخت نداشته باشد، آيـا بـه صـحت                   

شود؟ آيا ناتواني مرد از ايفاي تعهد خـود راجـع بـه پرداخـت     عقد نكاح، خلل وارد نمي 
ست؟ آيا عرف و جامعة كنوني ايران، ماهيـت َمهـر و هـدف              َمهر، موجب بطالن َمهر ني    

هايي در قبال َمهـر     توان محدوديت شارع مقدس را تغيير نداده است؟ و باالخره آيا مي         
هنگفت و نامعقول، در نظر گرفت و با وضع قوانين، زندگي زن را از لحاظ مالي بعد از                  

 طالق تضمين کرد؟
 

 تحليل حقوقي َمهر
 اش، َمهر بدهد؟ از چه بابت به زنچرا زوج بايد به زوجهسؤال اين است كه 

) عوض در برابر تمتع جنسي و التذاذ از زن(شود؟ آيا َمهر، ثمن بضع داده ميَمهر 
 است يا هديه و هبه به مناسبت ازدواج؟

. ق اسالم نيستاسالم وجود داشته و از ابداعات حقواز نزد اكثر ملل قبل " َمهر" 
زد ديگر ملل بوده، بهاي زن محسوب و هنگام ازدواج به پدر او تسليم نالبته َمهري كه 

و َمهر  ,معنيدر حقوق اسالم، نكاح ابتياعي، بي, لكن). ۵۴ ـ۱/۵۲، ١دورانت: نكـ (شد مي
 است كه به خود زن اي هديه)۴/نساء ( ...ه النّساء صدقاتهّن نحلتواآو به استناد آية 

 نكاح شبيه عقود معوض است و َمهر، ,هاي اماميهبه عقيدة اكثر فق .شود مياعطا
: ـ  نک؛ نيز۱/۵۳۳: نكـ (ي ، شهيد ثان)۷: نكـ ( عالمة حلي. عوض بضع قلمداد شده است

 ،)۲/۴۷۷ ، فی المجرد الفقه و الفتاویةيالنها: نكـ (، شيخ طوسي )۱۹/۵، تهرانيذهني
رخي از استادان بنام حقوق و ب )۱۹/۳۹۹مرواريد، : نيز نكـ ؛ ۲/۵۷۵: كـ ن(ادريس ابن

________________________________________________________ 
1. Durant 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 سنگين هايهايَمهر و نقد َمهريهَمهر و نقد َمهريه يت ماه

 

٣٣

 ازاي در تأليفات خود، از َمهر به عنوان عوض بضع يا عوض در) ۴/۳۷۸ امامي،: ـ نک(
 قلمداد "شبه اجاره" عقد موقت نكاح را جواهرصاحب . دانتمتع جنسي از زن، ياد كرده

يل فرمايد كه در اين نوع نكاح، َمهر مانند عوض در اجاره است و به اين دلكرده و مي
 .)۳۰/۱۶۲: نكـ (عدم َمهر در نكاح موقت موجب بطالن عقد است 

عقد نكاح از عقود معاوضي است، بضع، داراي ماليت است ،  جواهر     در نظر صاحب
مالك مبيع و , همان طور كه در بيع، مشتري به محض عقد. شودو با َمهر معاوضه مي
 زيرا ,شود، زوج، مالك بضع ميشود، در نكاح نيز به مجّرد عقدبايع، مالك ثمن مي

توان با حتي نكاح و بيع را مي). ۳۱/۱۰۷: نكـ (َمهر در لفظ و قصد، عوض بضع است 
 مثالً .د و با يك عقد آنها را واقع ساختهم جمع كرده و براي آنها يك عوض تعيين کر

 به )با فالن مشخصات(ام را ه عقد ازدواج تو در آوردم و خانهخودم را ب: زن بگويد
 و ,اين مبلغ به نسبت ثمن كه قيمت مبيع. تو فروختم جمعاً به ده هزار سكّة بهار آزادي

عالوه ). ۳۱/۱۲۱ ,همان: نكـ ( شودمهرالمثل كه قيمت بضع است، تقسيط و تقسيم مي
 مثالً ,با چند عقد ديگرتوأم نكاح را حتي ، جايز است كه جواهربر آن به عقيده صاحب 

: كه عاقد بگويد  مثل اين.با عوض واحد و در يك عقد ايجاد كردبا بيع و اجاره و 
ام را به تو اجاره دادم و فاطمه را به نكاح تو درآوردم خانه زمينم را به تو فروختم،
در اين حالت تقسيط .  همه را قبول كردم: و طرف ديگر بگويد,در مقابل ده هزار سكّه

شود و براي بضع، به له انجام ميبر حسب ارزش و قيمت هر يك از موردهاي معام
قدر متيقن اين است كه در عقد، عوض معلوم . شودميزان مهرالمثل قرار داده مي

در عقدي كه معّوض نكاح، بيع و اجاره با هم است، تعيين يك عوض كافي است . باشد
و باالخره به عقيدة ) ۳۱/۲۲، همان: نكـ ( اگر چه نسبت به تقسيط جهل وجود دارد

توان در عقد واحد و با مهر واحد به نكاح مردي  دو زن را مي,وسي و پيروانششيخ ط
 زيرا مقتضاي ,شودمي در اين صورت َمهر به طور مساوي بين آنها تقسيم. درآورد

ثِل هر يك از آنها، مهر تقسيط شده بر اساس مهرالمچه گفته  گر.تمليك، تسويه است
. اندن است كه طرفين، ارادة معاوضه كرده به جهت اين كه با ذكر مهر روش,شودمي

زيادت و نقصان عوض ، از )بضع( به تبع زيادت و نقصان قيمت معّوض ,بنابراين
 اساس شده برپس مهر تعيين. شود و بضع، قيمتي جز َمهرالمثل نداردبحث مي

 ).۳۱/۲۵همان، : نكـ (شود، همانند تقسيط دو مبيع براي دو مالك مهرالمثل تقسيط مي
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" نحله"در نظر علمايي كه معتقدند َمهر در عقد نكاح، عوض تمتع جنسي است،  
 است و اين كلمه به معني "انتحال"مذكور در آية يادشده به معني هديه نيست، بلكه از 

 بودن َمهر، پس هبهباشدمي" ايداشتن خود به مذهب يا قبيلهمنسوب" يعني ,"تدّين"
). ۲/۳۶۶ ؛ ذوالمجدين، ۲/۵۷۵ادريس، ؛ ابن۴۸۰ قمي،يميرزا: نكـ (وجه است بي

, )۲۴/نساء ( ...ةيضه منهن فآتوهن اجورهن فرفما استمتعتم ب... : آية شريفههمچنين 
 و رواياتي , از زنان تمتع و لذت برديد واجب است اجرتشان را بپردازيدهر موقعيعني 

يوفي بها ّق الشروط اناّن اح«: فرمود) ع(كه امام علي مرتضي  از بزرگان دين، چنان
سزاوارترين شروطي كه بايد مورد مالحظه قرار گيرد آن (» مااستحللتم به الفروج

) است كه عوض آنچه به واسطه آن، فروج زنان بر شما حالل گرديده است، بپردازيد
و نيز احاديثي كه به استناد آن، ازدواج و عدم پرداخت َمهر به مثابه زنا تلقی شده 

ست كه در عقد ازدواج، َمهر،  اعموماً دليل بر اين) ۱۰۳/۳۴۹مجلسي،  :نكـ ( است
همچنين در نظر آنان استقرار تمام َمهر بر ذّمة زوج در اثر . عوض تمتع از زن است

 قانون مدني ايران نيز آن را پذيرفته ۱۰۸۵نزديكي يا دادن حق حبس به زن كه مادة 
 .ه و نكاح عقد معوض استست كه َمهر عوض بضع بود ااست، دليل بر اين

 در : اوالً گيرد، زيراتواند مورد انتقاد قراربا اين حال، عوض بضع دانستن َمهر، می 
 ممكن است , در حالی كه.گيردبرخي از موارد در عقد و نكاح، به زن، َمهر تعلق مي

گيرد كه بدون تعيين مثالً َمهرالمتعه به زني تعلق مي. هرگز نزديكي صورت نپذيرد
 همچنين. َمهر به حبالة زوجيت مردي درآيد و نكاح قبل از نزديكي به طالق منجر شود

کنند، َمهر به طور ازدواج مي) فاقد نيروي مردي(به زناني كه با مردان سالخورده 
 در فقه كه به موجب آن ميزان َمهر به "َمهر السنه"عنوان : ثانياً ;گيردكامل تعلق مي

 كه َمهر، عوض معامله نيست، ت، دليل ديگري است بر اينطور ثابت پانصد درهم اس
 است و با تغيير معوض، عوض، تغييرعوض، در كميت، تابع ارزش معوض زيرا 
كه تعليم  باشد چناني عوض به هيچ وجه تابع معوض، نميحال آنكه، گاه. كندمي

عوض نكاح بود،  اگر َمهر، : ثالثاً;شوداي از قرآن براي زني، َمهر قرار داده میسوره
 و زن از انجام وظايفي كه ,بايستي در صورت بطالن يا فسخ  َمهر، عقد نكاح منحلمي
 انون ق۱۱۰۰ و ۱۰۸۱مواد : نكـ (  چنين نيست,در حالي كه. شد معاف مي,عهده داردبه

توان  نميرا  به قول برخي از استادان حقوق، رابطة َمهر با تمكين زن,نتيجهدر ). مدني
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انسان هميشه صاحب حق يا «. طة عوض و معوض در عقود مالي قياس كردبا راب
 ,زن در برابر َمهر. . .  گيردگاه موضوع حق قرار نميمكلف به رعايت آن است و هيچ

بندد كه اثر قهري آن، الزام مرد به دادن َمهر و فروشد، با مرد پيماني ميخود را نمي
 .)۱۵۷ و ۱۴۳، ۱/۱۳۹ ،كاتوزيان( »تكليف زن به تمكين از اوست

داشتن بضع، تمليك بضع در نكاح به زوج و بر آنچه گفته شد، نظريه ماليت بنا 
 جمع ميان , از اين رو.تواند قابل قبول باشدبودن عقد نكاح به هيچ وجه نميمعاوضي

 نه تنها از , واحد قراردادن براي دو زن در عقد نكاح واحدنكاح با عقود ديگر يا مهِر
همچنان كه .  بلكه در عرف كنوني نيز غيرقابل تصور و مردود است,ه نظريديدگا

ست و سر دفتر اسناد رسمي قانوناً  ادفترخانة ازدواج با دفترخانة اسناد رسمي، جدا
كه عقود مختلف را با نكاح، با عوض واحدي  حق ثبت نكاح را ندارد تا چه رسد به اين

 .واقع سازد
تواند ، مال نيست، پس ماهّيت َمهر نميكه، بضع ايناز اين قرار، با توجه به  

) احكام عقد هبهتبعيت از بدون (اي است براي بضع باشد، بلكه هديه" ثمن" يا "عوض"
 ,در واقع. شوهر در اثر عقد نكاح، ملزم است آن را به زن تسليم کند, به حكم قانونكه 

  نقش فرعي ايفا نكاح،نهاد َمهر ريشه دينی دارد و سنتی اسالمي است و در عقد
 واردلطمه به صحت نكاح دائم تعيين َمهر،  در صورت عدم ,رو  از اين.كندمي
اين معني مورد . يستالبضع يا قيمت و بهاي زن ن، ثمن"َمهر"نهايت اين كه . دشونمي

؛ ۳/۲۶۵شيرازي، مكارم: ـ نک( كريم نيز قرار گرفته است قرآنقبول مفّسران جديد 
 ).۲۰۱مطهري، 

غير از ( به عنوان نوعي هديه خاص و قانوني ,ماهيت اين نهاد حقوقيبا پذيرش  
َمهر مقرر در عقد در حق  در اداي زوج،الزام شرعي و قانونِي و با عنايت به ) هبه

.  بايد توجه داشته باشيم که ميزان َمهر در حد وسع و استطاعت زوج باشد,همسرش
چنان راه افراط پيش گرفته شده كه سنگيني ن،  متأسفانه در عرف كنوني ايرا,ليكن

رغم تدين و وابستگي فكري و روحي مردم علي. گنجد در عقل سليم نمي,ميزان آن
بخش اسالمي، مفهوم َمهريه در جامعه، غير از مفهوم َمهر ايران به معيارهاي سعادت

نامعقول است قدري هنگفت و ه ميزان َمهر اكثر دختران ايراني ب. در حقوق اسالم است
كه نه تنها در جهان معاصر بين مسلمانان قابل قبول نيست، بلكه در هيچ يك از ادوار 
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هاي هزار الي ده هزار سكه طال يا يك الي  َمهريه.تاريخ، تاكنون سابقه نداشته است
تواند صبغة هايي مساوی با سال تولد دختر، چگونه ميپنج كيلو طال، يا تعداد سکه

هاي هنگفت در علل تعيين َمهريهبررسي كرد كه  باشد؟ حال ابتدا بايد اسالمي داشته
 طرز فكر ايراني چيست؟

 
 داليل تعيين َمهرهاي هنگفت

 ميزان و , بلكه. استشدهدر شرع انور اسالم، براي َمهر، ميزان و حّد معيني مقرر ن
در .  کنندحّد آن به رضاي زوجين بستگي دارد تا آن را به مقدار مورد توافق تعيين

وجود ) ع(و ائمه اطهار ) ص(كتب مذهبي، احاديث و روايات متعددي از پيامبر اكرم 
طوسي، شيخ : نكـ ( انددارد كه قلت ميزان َمهر را توصيه و بر استحباب آن تأكيد کرده

، ابواب ۲ خبر ۷ ،نوريمحدث؛ ۱۱،۱۲، ۳،۹ خبر  ۱۵/۵؛ حّر عاملي، ۴/۲۷۳، مبسوطال
اساس آن  كند كه برنقل مي) ع( طوسي روايتي از امام جعفر صادق شيخ). ۱المهور، 

ميزان ). ۷/۳۶۱،  االحكامتهذيب: نكـ (  جايز نيست"َمهرالسنه"در باب َمهر، تجاوز از 
 كه پيامبر است)  مثقال نقره خالص۵/۲۶۲( دينار ۵۰مهرالسنه پانصد درهم معادل 

 را "السنه َمهر"م تجاوز از سي عدشيخ طو. اسالم براي تمام زنانش قرار داده است
؛ ۵، باب ۲/۶۰۶، نوريمحدث :و نيز نكـ  ۴/۲۷۳, المبسوط: ـ نک (١د كردهمستحب قلمدا

، ولي سيدمرتضي زياده بر َمهرالسنه را منع كرده و به استناد )۲/۲۶۶خميني، امام 
د او را وادار اجماع، معتقد است اگر كسي زياده بر َمهرالسنه، َمهر، قرار دهد، حاكم باي

؛ مرواريد، ۵/۳۴۴شهيد اول، :  ـنک( سازد تا از مقدار زايد بر َمهرالسنه برگردد
عالوه بر آن، شيخ صدوق و اسكافي نيز معتقدند كه َمهرالمسمي، نبايد از ). ۱۹/۳۹۹

 پانصد درهم آن صحيح خواهد تا, ترند  و در صورت تعيين بيشپانصد درهم تجاوز ك
االسف در عرف كنوني ايران، َمهرهاي مع ).۲۸۹؛ شيخ بهائي، ۴/۳۸۴امامي، : نكـ (بود 

 دختران معين و بر تازه دامادها دارد، برايهنگفتي كه عقل آدمي را به تحير وامي
 :توان به شرح زير بيان کردو علل تعيين َمهرهاي سنگين را ميداليل . كنندتحميل مي

________________________________________________________ 
 ).۴/۲۷۳, المبسوط (مائه درهمنه المحمديه خمس و المستحُب عندنا ألّا يتجاوز الّس. ۱ 
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 قَمهر به عنوان وثيقة نكاح يا جريمة طال. ۱
كرده، والدين تحصيل(بصير جامعة ايراني نگارنده بيش از سيصد نفر از افراد 

و نيز اولياي ...)  وكال، سردفتران و ,كاركنان دولت، استادان دانشگاهها، قضات
هاي متوسط و دختران جوان را مورد نظرخواهي و مصاحبه قرار داده و خانواده

كه هدف از تعيين َمهر هنگفت، ايجاد تضمين اند  موارد پاسخ داده%۹۰آنان در بيش از 
هاي برخي از  اين انديشه در نوشته در طول زندگي و بعد از طالق است كهبراي زن

؛ رفيعي، ۱/۱۶۶ ،حقوق خانوادهصفائي و امامي، : نكـ ( استادان حقوق نيز وجود دارد
در طالق، العنان بودن مرد شوندگان به دليل مطلقتعداد زيادي از مصاحبه). ۱۱۳

وجود َمهرهاي هنگفت را به عنوان تضمين زن در زندگي زناشويي براي جلوگيري از 
 بايد دانست كه ,ليكن. اندطالق و در صورت طالق، جهت تأمين مالي زن، الزم دانسته

 و قانون اصالح مقررات مربوط ۱۳۵۳ و ۱۳۴۶با وضع قانون حمايت خانواده مصوب 
قرر  قانون مدني كه م۱۳۸۱ اصالحي مصوب ۱۱۳۳، و ماده ۱۳۷۰به طالق مصوب

با مراجعه به دادگاه  تواند با رعايت شرايط مقّرر در اين قانونمرد مي «:داردمي
العنان بودن مرد در طالق تا حدودي از بين مطلق ».ايدتقاضاي طالق همسرش را بنم

به با مراجعه   زيرا قانوناً اگر شوهر بخواهد همسر خود را طالق دهد بايد,رفته است
 اگر داوران .كنددادگاه نيز، امر را به داوري ارجاع مي. امه ادلّه بپردازد به اق,دادگاه

کند نتوانند بين زوجين صلح برقرار كنند، دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر مي
تواند به سردفتر رجوع و به اجراي صيغه طالق و ثبت آن و شوهر به استناد آن مي

  قانون ۱۱۳۰، ۱۱۲۹، ۱۱۱۹، ۱۰۲۹مواد (ررات حقوق مدني زن نيز طبق مق. داقدام كن
 حق رجوع به دادگاه و تقاضاي طالق را) ۱۳۷۰ و ۱۳۶۱مدني و مقررات اصالحي 

 .اردد
هاي ايراني، چون معموالً دختران بدون آشنايي كافي با به گمان اكثر خانواده 

، َمهر بايد هنگفت و سنگين باشد تا دهندتن ميشخصيت و اخالق پسران، به ازدواج 
از اين لحاظ، َمهر، تضمين و وثيقة . اختالف جزئي شيرازة زندگي را از هم نگسالند

 چون ميزان َمهر به قدري است كه ,از طرف ديگر. شودزندگي زناشويي محسوب مي
شوهر معموالً قادر به پرداخت آن نخواهد بود، در طول زندگي زناشويي، زن آن را 

 و در صورت جدايي و طالق، چند قانوناً از شوهرش طلبكار است كند، هرمطالبه نمي
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ه ب.  است"جريمة طالق" اين به معني .ندكتواند نسبت به مطالبه و اخذ َمهريه اقدام مي
 در عرف كنوني ايران، َمهر، ماهيت اسالمي خود را كه هديه و عطيه است ,ترتيباين 

 ;يقة نكاح يا جريمة طالق درآمده استاز دست داده و به صورت وث
 االرث زن، از بابت جبران كمبود سهمَمهر. ۲

  يه، كمبود، َمهرانداي از افرادي كه مورد نظرخواهي قرار گرفتهبه عقيدة عده
 هاي برخي از استاداناين عقيده، در خالل نوشته. کنداالرث زن را جبران ميسهم

 با الهام از قانون مدني ايران). ۱۶۶ و امامي، همان، صفائي: ـ نک( حقوق نيز آمده است
 االرث پسر را دو، سهم) ۱۱/نساء(  ...للذّكر مثل حظّ االنثيين...  كريم قرآنات رمقر

 تواند عامل تحميل َمهر هنگفت بر شوهر اين امر نمي,ليكن. ١برابر دختر قرار داده است
 چ ارتباطي به ويژه از نظر اسالمي با َمهرهي االرث زن قلِّت نسبي سهم: اوالً زيرا,شود

 اهللا بوده و از قواعد آمره است و قابلالواقع، مقدار سهم االرث، حكمفي. هنگفت ندارد
 االرث زن به وسيلة جهيزيهكمبود سهم  به شهادت تاريخ حقوق،: ثانياً;باشدتغيير نمي
  مطلقاً از ارث، كه زنشودباستاني، مالحظه مي حقوق در.  استشدهجبران مي

 .دهند هنگام ازدواج، والدين، جهيزية قابل توجهي به دختر خود مي, ليكن.محروم است
 و االرث پدري، در حال حيات ويواقع، جهيزيه مقدار مالي بوده كه به عنوان سهم در

 عد از ظهور اسالم، زن، مستحقب. شده استدر زمان ازدواج به دختر داده مي
د، ولي كماكان هنگام ازدواج، اموال منقولي به عنوان جهيزيه شويالرث نسبي ماسهم

االرث زن نسبت به مرد، به هيچ وجه  كمي سهم,از اين رو. بردبه خانة شوهر مي
 ;تواند دليل بر استحقاق وي بر َمهر هنگفت باشدنمي
 َمهر به عنوان اهرم قدرت براي زن. ۳

قضايي ايران به عنوان كارشناسان حقوقي اكثر قريب به اتفاق زنانی كه در سازمان 
 درصد ۸۰اند كه دراشتغال دارند، با َمهرهاي سنگين، نظر موافق دارند و اظهار داشته

. ها خيلي سنگين بوده استَمهريهديگر   درصد۲۰ها، خيلي سبك و در ها، َمهريهطالق
 مشروع خود نظر آنان، َمهريه سنگين براي زن، اهرم قدرت براي نيل به اهدافبه 

________________________________________________________ 
 متعدد باشند و بعضي از آنها پـسر و بعـضي           اگر اوالد ... « : دارد مقرر مي  ۹۰۷قانون مدني در مادة      .۱ 

 .»دختر، پسر دو برابر دختر مي برد
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كه قانون مدني، حق طالق را از اختيارات شوهر اعالم   با توجه به اين:اوالً زيرا ,است
 هنگام زن, اينبربنا .كند فقط در موارد ُعسر و َحَرج، چنين حقي را پيدا ميكرده و زن

 چه بسا زنان . را ثابت كند اقامة دليل عسر و حرج خود است باناگزير ,تقاضاي طالق
 و دادگاه، تقاضاي طالق آنان را اندهاي همسران خود نبودهه اثبات بدرفتاريقادر ب

در صورتي كه اگر زن داراي َمهرية سنگين باشد و آن را به . مردود اعالم كرده است
اجرا بگذارد يا از طريق دادگاه، مطالبه كند، مرد به حضور در دادگاه و تعيين تكليف 

 َمهر، سنگين باشد در صورتي كه:  ثانياً;خواهد بودلزم م براي طالق يا ادامة زندگي او
تواند با غمض ميزن  را نپذيرد، ويو زن متقاضي طالق، و دادگاه تقاضاي طالق 

 ;عين از َمهرية خود، به صورت طالق خلع، موافقت شوهر را براي طالق كسب كند
 اولويت دارد و كه مادر براي حضانت طفل تا سن هفت سالگي  با توجه به اين:ثالثاً

 ).۱۳۸۲قانون مدني اصالحي  ۱۱۶۹مادة (بعد از آن تاريخ، حق اولويت با پدر است 
تواند انصراف از اخذ َمهر و چنانچه، زندگي زناشويي به طالق منجر شود، زن مي

اين مورد نيز عمالً، در . بخشيدن آن را به مرد، به اخذ حق حضانت فرزند منوط سازد
 .شايع استهاي مطلقه بين زن

 
 هاي هنگفتمعايب َمهريه

اي را در بر دارند كه از  جامعة كنوني ايران، معايب عديدههاي هنگفت متداول درَمهريه
 :از جمله. حقوقي قابل انكار نيستنظر اجتماعي و 

 قانون مدني، به مجّرد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۲مقررات شرعي و به موجب مواد  مطابق. ۱
 و زوجه هر شود َمهر، مشغول و مديون مية زوج، بهاجراي صيغة عقد ازدواج، ذّم

با توجه به گزاف بودن َمهر و . تواند آن را از شوهرش مطالبه كندموقع بخواهد مي
 ...تيتموهّن تعضلوهّن لتذهبوا ببعض ما آال  و...كه طبق نصّ صريح قرآن  اين

به ند تا شوهران نبايد زنان خود را تحت فشار و مضيقه قرار ده ,)۱۹/نساء(
كه مردان هرگز قادر   با توجه به اين.ناچار شوند يا تمام َمهرشان ي قسمتبخشش

اگر شوهري ، قصد پرداخت َمهر همسرش را . هاي سنگين نيستندبه پرداخت َمهريه
 َمهر , ولي زوج,صحيح است باشد، طبق فتاوي برخي از مراجع تقليد، عقدنداشته 

 با تقييد رضای ,ليكن). ۲۴۵۵ مسأله ,۵۱۲, روجرديبطباطبايي :نكـ (را بايد بدهد 
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, همان: ـ نک(زن به دادن َمهر، در صورت فوق، صّحت عقد، خالي از اشكال نيست 
با وجود اين، نه تنها قانوناً براي زن در مورد مذكور حق فسخ و ). خوانساري

، بلكه عدم قصد پرداخت َمهر از سوي شوهر، در صحت وقوع يستطالق مقرر ن
- يا شرط صحت آن به شمار نمي, مهر از اركان نكاح دائم زيرا,نداردتأثيري كاح ن

 ۱۰۸۷مادة (رود و حتي در صورت شرط عدم مهر در نكاح، عقد نكاح صحيح است 
دليل عدم تصّور منفعت عقاليي برای تعهد زوج جهت ه عالوه بر آن ب). قانون مدني

و بطالن التزامات ) قانون مدني ۲۳۲ ماده ۲بند (تسليم يا تأديه مهر سنگين 
 در(، ترديدی در بطالن مهر )۲۸۶/بقره( ...اليکلّف اهللا نفساً االّ وسعها  غيرممکن

 ;توان داشت نمي)صورت عدم قدرت عرفی زوج بر تسليم يا تأديه مهر سنگين
 در نظر اکثر فقهای امامّيه، نکاح نوعی عقد معّوض يا شبه معّوض است، بضع و .۲

تواند مادامی که مهرش را اخذ نکرده باشند و زن میمنزله عوضين میَمهر به 
طوسی، شيخ : نكـ ( است از تمکين و نزديکی امتناع کند اگر چه شوهر ُمعسر باشد

فی المهمور، ,  حلي؛ محقق۴۸۳، ۴۷۷ باب المهور ، فی المجرد الفقه و الفتاویةيالنها
 .)قانون مدني ۱۰۸۵ماده ; ۴۳، ۳۱/۴۱ نجفی، ;اول

عقد نكاح و قبل از نزديكي، زن، مصراً َمهر خود را مطالبه کند  قوع وحال اگر بعد از
صورت  با توجه به سنگين بودن َمهر و عدم امكان تأدية آن از سوي شوهر، در

خواهد بود و چون امكان محكوم اقامة دعوي از سوي زن، شوهر به پرداخت َمهر 
كه  خواهد ماند، مگر اين) زندان(در حبس پرداخت براي او نيست تا زمان پرداخت 

هاي مالي  قانون نحوة اجراي محكوميت۲مادة : نكـ (  کندثابتاعسار خود را 
 به طالق منتهي شود، به حكم مادة , و اگر اختالف زوجين قبل از نزديكي)۱۳۷۷
زن، مستحق دريافت نصف )  سورة بقره۲۳۸بر اساس آية ( قانون مدني ۱۰۹۲

بود و چون پرداخت نصف َمهر نيز به علت گزاف بودن، از عهدة زوج، َمهر، خواهد 
شود و تا زمان ميمحكوم خارج است، مثل مورد اول، وي به پرداخت نصف َمهر 

 ;ماندمي) زندان(پرداخت در حبس 
صورت وفات زوج يا زوجه بعد از عقد و قبل از نزديکی، وّراث، شرعاً و قانوناً  در. ۳

در . ملزم هستند او ثة از بابت مهر در حق زن يا ور,ّرث خود ديون موبه تأدية
صورت هنگفت بودن َمهر، ممکن است حتی تمام ميراث و ماترک مّيت، برای َمهر 
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در واقع، مهر سنگين ممکن است موجب محرومّيت ورثه از . داشته باشدکفاف ن
 ;دشوارث 

به  جواناني كه. زدواج استَمهر هنگفت، يكي از علل مهم فرار جوانان مسلمان از ا .۴
هستند، معموالً زير بار دين بند پايموازين شرعي و عامل به احكام اسالمي 

جوانان متدين به خوبي . روندسنگين كه هرگز نتوانند برائت ذّمه حاصل كنند، نمي
 از شوهر مطالبه , جريمة طالق نيست تا در صورت وقوع طالق"َمهر"دانند كه مي
.  و زود يا دير بايد ادا شوداستن مسلّم مرد در برابر همسرش دي، بلكه شود

 .شودکه مهر سنگين سبب تقليل آمار ازدواج مي نتيجه اين
 

 نتيجه و پيشنهاد
 نيست تا در برابر تمتّع از زن به او داده شود، زيرا "عوض بضع"، بهاي زن يا "َمهر"

 گيرد تا نكاح، عقد معوضدر حقوق كنوني و عرف جهاني، زن، موضوِع حق قرار نمي
ای قانوني است كه شوهر در اثر عقد ازدواج ملزم َمهر، هديه. و مالي به شمار رود

 متأسفانه جامعة ايراني، در مورد ميزان ,ليكن. است آن را به زن تسليم يا تأديه كند
  را كامالً دگرگون ساخته"َمهر" پيش گرفته و مفهوم مذهبي و سنتي مهريه، راه افراط

شد تا  زيرا نظر شارع مقدس در مورد مهر قطعاً اين نبوده كه به ميزاني با,است
اي است ، شريعت سهل و سادهچه، دين اسالم. شوهر از عهدة پرداخت آن برنيايد

عاري گونه عسرت و اشكال  و مقررات آن دربارة ازدواج، از هر) ةسمح ةسهل ةيعشر(
 از مسير "َمهر"مقررات اسالمي از جمله  ما، برخي از از اين قرار، در عرف. است

تلقي  را يک هدية الزامي "َمهر"جامعة كنوني ما ديگر . ستفلسفه واقعي منحرف شده ا
کند، بلکه در نظر اكثر مردم ايران، َمهر، وثيقة نكاح است و جريمة طالق؛ و هر نمي

! تر خواهد بودتر و جريمه سنگينچقدر، ميزان و اندازة آن سنگين باشد، وثيقه، محكم
ه  هرگز وثيقه و تضمين يا به اصطالح مردم، پشتوان:غافل از آن كه، َمهر سنگين اوالً

هاي موجود در دادگاههاي زندگي زناشويي نيست، زيرا عمالً و به استناد پرونده
 ;هاي شوهر، َمهرش را به وي بخشيده استخانواده، زن براي رهايي از ستمگري

 زيرا در عمل، هيچ مردي، هنگام ,شودجريمة طالق نيز محسوب نمي َمهر سنگين :ثانياً
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 مگر در , سكه طال در حق زن مطلقه نبوده است۱۳۰۰طالق، حاضر به پراخت مثالً 
 .هم نادر است و النّادر كالمعدوم مورد بسيار استثنايي كه آن

وان ت شرعی َمهر و تضمين زندگي زن بعد از طالق، ميةحال به منظور حفظ جنب 
 ۵/۲۶۲ درهم معادل ۵۰۰(پيشنهاد کرد طبق قانون، حداكثر ميزان مهر، مهرالسنه 

تعيين و مقرر شود چنانچه ازدواج ) ۱۳۷۱۶ ش /۵ جعفریلنگرودي،: ـ نک) (مثقال نقره
به طالق منجر شود و دادگاه زوج را در طالق، مقصر تشخيص دهد، وي ملزم باشد 

نيز با توجه به غيرشرعي . اج ثانوي او بپردازدتا نفقة زوجه مطلقة خود را تا ازدو
شود كه بودن حبس مردها در صورت عدم توانايي پرداخت َمهر هنگفت، پيشنهاد مي

 دربارة ۱۳۷۷هاي مالي مصوب  قانون نحوة اجراي محكوميت۲حكم مذكور در مادة 
هر را به  قانون مدني كه تعيين مقدار َم۱۰۸۰ تغيير مادة ,بنابراين. دشوآنان اجرا ن

 :شود پيشنهاد ميذيلكرده به نحو منوط ) بدون ذكر حداكثر(تراضي طرفين 
 عدد سكه ۳۶ حداكثر مقدار َمهر، پانصد درهم شرعي معادل ـ۱۰۸۰مادة 

 .گونه توافق زايد بر اين مقدار، باطل است هر. باشدتمام بهار آزادي مي
 و دادگـاه، زوج را  منجر شـود  چنانچه، زندگي زناشويي، به طالق  ـ تبصره

مقصر در جدايي، تشخيص دهد، زوج ملزم است نفقـة زوجـة مطلقـه را بـا               
 .نظر كارشناسي تا ازدواج ثانوي او بپردازد

، كه قبل از وضع ۱۰۸۰َمهر زايد بر مقدار مقرر در مادة : مكّرر۱۰۸۰مادة 
هاي مالي ه از شمول قانون نحوة اجراي محكوميتشداين ماده تعيين 

 .استمستثني 
قانون  ۲۱ اصل ۴شود حكم مندرج در بند عالوه بر مورد فوق، پيشنهاد مي 

، كه به موجب آن دولت به تضمين حقوق زن، از لحاظ اساسي جمهوري اسالمي ايران
هاي ، زناستموظف سرپرست ايجاد بيمة خاصّ بيوگان و زنان سالخورده و بي

 .را درآيد و به منصّة اجشدهمطلّقة غيرمقصر را نيز شامل 
 
 منابعفهرست 

 ; کريمقرآن .۱
 مؤسـسه   ،الـسرائر ،  ]ادريـس حلـي   ابن[ احمدمنصوربنجعفرمحمدبنبی ا ,ادريس ابن .۲

 ق؛ه  ۱۴۱۷ قم، ,نشر اسالمي
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