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 چکیده

مالکیت متزلزل ، مالی است که حق زوجه بر عهده زوج است و با وقوع عقد مهریه
که  شود می پیرامون مهریه مطرحمسائلی  ،در این مقاله. شود می زن بر آن ثابت

 ۀمبانی فقهی مشهور دربار، بررسی نسبت مهریه با تحکیم خانواده: ارتند ازعب
بازنگری در مبانی ، خانوادگی و حقوقی در مهریه، اجتماعیهای  بحران، مهریه

. پیرامون مهریهها  حل آسیبمنظور  بهفقهی مهریه و ارائه راهکارهای فقهی 
م خانواده و تطبیق آن بر بر مبانی و روش مختار در فقه نظا تأکیدنگارنده با 

قائل به اشتراط قدرت زوج در توافق میزان مهریه و تقیید حق ، مهریه مسئله
، دیدگاه فقهی نگارنده. حبس به ایسار زوج و انکار آن در حالت اعسار است

بر  تأکیدو بودن  انکار معاوضی، ارتقای کتاب النکاح به فقه نظام خانواده
نظام ، از این منظر. اجتماعی استهای  یکی از نظام عنوان بهخانواده سازی  نظام

و رحمت  موّدت، رفق، مصلحت، ی والیتقرآنپنج اصل بر  مبتنیخانواده در اسالم 
پس از ـ و بخشش مهریه به شوهر  موّدتاست و اکتفای زن به مهر السنه با اصل 

غییر ت. با اصل رحمت سازگاری دارد ـ احراز رضایت زن از طریق کارشناس خبره
گوناگون های  مهریه موجب دفع سوءاستفاده مسئلهاجتماعی در های  نگرش
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 مسئلهمقدمه و بیان . 1

آن را به  که تحکیم و استواریاست جدی دچار شده  یهای خانواده ایرانی در زمان کنونی به تزلزل

گذشت که گاه یک مرد با چند همسر و فرزندان  می زمانی بر جامعه ایرانی. خطر انداخته است

همسری و  تک ۀایرانی با وجود غلبهای  خانواده، زیست اما اکنون می تا آخر عمر با دوام ،متعدد

. شود می دچار گوناگونهای  عاطفی و وقوع نزاعهای  پاشد یا به طالق می فرزندان کمتر از هم فرو

 همین مسائل است که برخی مردان با انجام برخی اقدامات ناشایست تالش مهریه از جمله مسئله

به  ،ایشان با تصورات اشتباههای  و برخی زنان یا خانواده کردهاز پرداخت آن خودداری  کنند می

، عوامل گوناگون تمدنی از. کنند می و ضد تحکیم خانواده اقدامنگرند  میاهرم فشار مثابه  مهریه به

باید از ، خانواده و تغییرات اجتماعی آن که بگذریمهای  و امنیتی آسیب شناختی جامعه، یشناخت روان

م و دستیابیپیرامون مهریه های  منظر فقهی به راهکاری برسیم تا از سویی به میزان مشروعیت رفتار

گذر از کتاب نکاح ـ ت در مبانی فقهی اصالح نظام حقوقی و قانون را پس از تغییرا، دیگر ازسوی

مهریه موجب مهر و آشتی  مسئلهشکل دهیم تا  ـ معاوضه و ارتقای آن به فقه نظام خانواده عنوان به

 .و هیچ مناسبتی با طالق نیابد نشودسبب قهر و نزاع میان آنان ، میان زوجین باشد

 پژوهشهای  اهداف و پرسش.  

 بنای سنگ باید پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی که است مطلب این بر تأکید مقاله این اصلی رسالت

 توجه طریق از خانواده نظام در فرهنگی و تربیتی، یآموزش رشد و پیشرفت محور بر خود را نخستین

 راهبرد که است پرسش این به پاسخ در پی نگارنده بنابراین ؛دهد قرار آن بر حاکم گانۀ پنج اصول به

 باید ،خانواده نظام با ارتباط در عمومی فرهنگ وپذیری  جامعه ارتقای برای کشور پیشرفت الگوی

 در کنونیهای  معارضه، دیگر ازسوی وشود  برقرار اجتماعی نظم سویی از تا شود طراحی چگونه

موردی  پرسش در مطالعه دستیابی به پاسخ این کالن؟ برسد سامان به صحیح راهکار با خانواده نظام

 :زیر استهای  بر پاسخ به پرسشمترتب  ،مهریه

 ؟مواجه استهایی  مهریه در نظام اجتماعی مستقر با چه آسیب مسئله. 1

 کند؟ های مسئله مهریه پیشنهاد می فقه نظام، چه راهکارهایی برای رفع آسیب. 2
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مطالعه موردی مهریه ؛تپیشرف یتبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسالمی ایران

را در نظام حاکم بر جامعه و رفتار اجتماعی موجود در  مسئلهابعاد این ، نخست پاسخ به پرسش

 .کند می تبیینزمینه و فرهنگ عمومی را در این پذیری  کند و وضعیت فعلی جامعه می خصآن مش

الگویی را پیشرفت کشور در ، شناختی شناختی و مقاصد حکم در دو سطحِدوم نیز پاسخ به پرسش 

 .سازد می کنونی فراهمهای  این زمینه و رفع معارضه

 پیشینه پژوهش. 3

رد فقه خُبر  مبتنیها  آن یاست که تمام شدهانجام اره مسئله مهریه دربگوناگونی های  پژوهشتاکنون 

نوین این  جنبه، میان فقه خرد و فقه نظام شناختی روش خانواده یا تبیین حقوقی است و همین تفاوتِ

مشروعی را برای تحدید های  روش، سید مرتضیجعفری با استناد به ادله . کند می نوشتار را اثبات

. سقفی برای آن قائل است( 1931)نژاد  و غفوریان( 1931، جعفری) کند می مهریه پیشنهاد

 این تقسیم را غیرمنطقی، مهریهبودن  المطالبه االستطاعه یا عند نسب نیز با تحلیل حقوقی عند ییساردو

محدود به  ،تعهد عقالیی فتنپذیرنمهریه را در صورت نیز صابری  .(1911، نسبیی ساردو) داند می

ایروانی با بررسی مستندات فقهی احکام  دیگر ازسوی. (1931، صابری) داند می قصد جدیمقدور و 

 .(1931، ایروانی) پذیرد می در صورت تمکن مدیونصرفاً وجوب آن را ، بدهکاران مهریه

 نظری چهارچوب. 4

 تعریف فقه نظام. 1-4

نگرش . تعریف است، قابل شبا سه نوع نگر ـ فقه حکومتیهای  یکی از رویکرد عنوان بهـ فقه نظام 

بخش حیات اجتماعی در  تنظیم، نظام»، این دیدگاهبر  مبتنی. تعریف شهید آیت اهلل صدر است، نخست

مختلف اجتماعی همچون  های و فقه باید نظام( 921 :1111، صدر) راستای رفع احتیاجات بشر است

منسجم و هماهنگ که دارای مبنا ای  مجموعه صورت بهرا « نظام فرهنگی و نظام اقتصادی، نظام سیاسی»

 کند دهی سامان ،دینهای  آموزه زیر نظرارائه داده و بستر حیات اجتماعی را است،  و هدف واحدی

نگر است و  مجموعه شناسی، موضوع ۀشیو، در نظریه شهید صدر .(12-19 :1931، میرباقری و دیگران)

. یابد می نسبت میان عناصر درون نظام تحقق گیرد بلکه در نمی به افراد تعلق ،عنوان متعلق حکم

 یابد و متعلق به آحاد افراد می همچنین تکلیف به افعال هماهنگ افراد در ارتباط با یکدیگر در نظام تعلق

، نگرش دوم( 1931، میرباقری) شود و تطبیق نظام بر کل است نه عناوین کلی بر افراد و مصادیق نمی
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این تعریف بیانگر فقه مربوط به احکام . است( از شاگردان شهید صدر)اهلل محسن اراکی  تعریف آیت

: وی با انکار نظریه شهید صدر معتقد است. اراده مشترک افراد جامعه است عنوان بهاجتماعی های  رفتار

 ما.. .است کالن مکلف نام به مکلفی وجود فرع؛ است دیگری چیز فرع احکام سیستماتیک رابطۀ»

 نظام فقه این.. .است محکوم و حاکم مرکب جمعاصوالً  تکالیف این مخاطب که یمدار تکالیفی برخی

 در فقهی احکام این که است این دلیل به، هستندمند  نظام ما فقهی احکام بینیم می ما اگر و است

نویسنده با پذیرش ارتباط با برخی از  1.«است شده دیده محکوم و حاکم بین ای هرابط چنین چهارچوب

، این نگرش براساس. در فقه نظام دارد ینگرش دیگر، استنباط در دو نگرش نخستای ه روش

مجموعه و کل  عنوان بهـ اجتماعی های  هستند که درون نظامای  یافته سازمانهای  کنش، رفتاریهای  نظام

، دیدگاهدر این . پردازد می د و فقه نظام به بیان حکم هر دونگیر می شکل ـ مشترک اجزا ۀحاصل از اراد

های  و متغیر و مرکب از عناصری پیوسته از اجزااجتماعی  ینیازمند تحقیق، فقه نظامشناسی  موضوع

همچنین . است ـ اجتماعیهای  مکلفان اجتماعی و کنشـ اجتماعی و رفتاری و جامعه های  نظام

یرد و پس از گ می به افعال شئون مکلفان در نظام تعلق ـ  خطابات جامع عنوان بهـ خطابات شارع 

، پایگاه، موقعیت، مراد از شأن در این نظریه. یابد می سریان به افعال نوع مکلفان بر افعال افراد انطباق

خانوادگی ، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شخصیت عبادیـ نقش و شخصیت شرعی مکلف 

فعل و تکلیف ، این تعریفبنابر . گیرد می اجتماعی و رفتاری شکلهای  است که در ذیل نظام ـوغیره 

و  نوع مکلفان ،عام مجموعی، شئون مکلفان در نظام)حیثیت مشکک دارد و در سه مرتبه کالن ، مکلفان

 یک توسط شارع خطاب اگر که است آن سو یک از نظریه این فقهی ثمرات از. یابد می مصداق (فرد

 و شود می ساقط تکلیف و یابد می تحقق موال امر امتثال ،شود انجام اجتماعی واحد در نقش و شأن

 یکدیگر تضاد و تنافی به امتثال مقام در که است خطاب مورد شئون تزاحم موضوع، دیگر ازسوی

 جامع خطاب، سو دیگر از. قرار گیرد سنجش مورد موال امر با مکلف شخص فعل آنکه نه و انجامد می

                                                      
 . 1931شهریور  11حسن اراکی در مراسم افتتاحیه پژوهشگاه فقه نظام، اهلل م سخنرانی آیت.  

تناسب ) ادله عقلی متکفل مبانی اجتماعی. عقلی و نقلی است ۀنظریه خطابات جامع، مدعای نگارنده و متکی بر ادل.  

 (ها نظام و خرده ها های اجتماعی و اراده مشترک حاصل از اجزا، نهاد خطاب شرعی با زیست اجتماعی انسان در نظام

و  (های اجتماعی تناسب خطاب شرعی با ساختار حاکم بر اعتباریات در تحصیل اراده مشترک نظام)و مبانی فلسفی 

مانند رسول، ولی، بر شخصیت مکلفان  کننده بر وجود تعلق خطابات شرعی در ادله به عناوین داللت نقلی مبتنی ۀادل

 . است حاکم، والد، وکیل، کفیل، ضامن و امین
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مطالعه موردی مهریه ؛تپیشرف یتبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسالمی ایران

 تحقق شأن ذی توسط ثبوت مقام در هک است اثبات مقام در اجتماعی ۀشد تعریف شأن به ناظر شارع

 و ثبوتی دسته دو به را آن و شد قائل تفکیک ،تکلیف عامه شرایط میان باید اساس همین بر. یابد می

 دریافت( اثبات مقام) خطاب دلیل مفاد در تکلیف شرایط از باید برخی، حقیقت در. کرد تقسیم اثباتی

 تا شود اخذ ثبوت مقام در تکلیف شرایط از دیگر برخی و نشود استهجان دچار خطاب مورد تا شود

 اوامر استهجان مورد خطاب در آن اخذ عدم هرچند؛ باشد داشته وجود خطاب منجزیت و فعلیت امکان

 شأن ذی و خطاب مورد عنوان به شأن میان تفکیک، تفکیک این شناخت الزمه. نگردد شارع نواهی و

 .است خطاب محقق عنوان به

 نظام به متعلق شرعی خطابات شناختی حکم چهارچوب، آن نظریه و ثمرات نای به التزام با

در ، به بیان دیگر. شود می تبیین ـ همانند شئون زوجین و والدینـ و شئون مکلفان در آن  خانواده

ون مکلفان در نظام اجتماعی را شئ، احکام شارع از طریق خطابات جامع، نگرش مختار در فقه نظام

 تکلیف شئون این نظامدر آن، اجتماعی است که های  نظام خانواده نیز از جمله نظامگیرد و  میبردر

احکام خانواده را در روابط افراد ، ردبا وجود آنکه فقه خُ بنابراین ؛مورد خطاب قرار گرفته است

شود و شئون این نظام مکلف  می نظام اجتماعی لحاظ عنوان بهخانواده ، در فقه نظام ،کند می مطرح

شناختی موجب لحاظ حیثیات نظام و شئون خانواده در استنباط  این تفاوت حکم. طابات استخ

مهریه از  مسئله. گردد می شئون متعلق احکام واقع شود و افعال مکلفین در مرتبه می احکام شرعی

 .در حوزه شئون مکلفان در این نظام تبیین شودباید مسائل نظام خانواده است و احکام آن 

 نظام خانوادهی ها چالشلگوی پیشرفت و ا.  -4

درونی که های  معرفت اسالمی و ظرفیتبر  مبتنیفرهنگی برای تحقق پیشرفتی ـ  رویکرد اجتماعی

بازنگری اساسی در بحث  نیازمند، بتواند در نهایت منجر به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شود

پیش از ورود ها  ظام خانواده است و تمام انساناز ن تأثراجتماعی مهای  تمام نظام، زیرا خانواده است

سخن سازی  توان از ثبات و پیشرفت در نظام می هنگامی. یابند می وبه جامعه در خانواده رشد و نم

نظام اجتماعی کل های  باید نخستین هسته، به عبارت دیگر. گفت که منشأ آن مورد اصالح قرار گیرد

که خانواده در سطح یک نظام اجتماعی زمانی تا  .تشکیل دادآن سازی  را از طریق خانواده و نظام

 نظام، به دیگر بیان. گیرد نمی اجتماعی نیز در مسیر پیشرفت قرارهای  سایر نظام، مطرح نباشد

 راستای در باید اجتماعی واحد هر .است خانوادههای  واحد از متشکل و اجتماعی ینظام، خانواده
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 «مشترک هویت بحران»، نشود تعریف آن برای واحد هدف راگ و گیرد قرار مجموعه کل هدف

 واحد هر، باشد نسل تکثیر ایران در خانواده حاکم بر نظام گرایش اگر که چنان؛ آید می حاصل

 برخی و تکثیر به گرایشها  واحد این از بخشی اگر ولی یابد می گرایش امر بدین نیز آن اجتماعی

 مشترک هویت و گیرد نمی شکل یمشترک ۀاراد هیچ، اشندب داشته جمعیت کنترل به گرایش دیگر

 است مشترک هویت، مشترکهای  اراده تحقق منشأ، زیرا شود می واقع خدشه مورد نیز خانواده نظام

 شود می مطرح زمانی نیز مشترکهای  اراده، است فرد هویت بر متکی فردیهای  اراده که طور همان و

فقاهتی و نظام ـ  مشکل اساسی نظام اجتهادی. شود تعریف کمشتر یهویت ذیل اجتماعی ینظام که

کند و از بحث  می ذیل یک معاوضه تعریفصرفاً حقوقی معاصر ایران آن است که خانواده را 

غافل اجتماعی های  پیرامون آن در سطح یک نظام اجتماعی مؤثر و فعال در مقایسه با سایر نظام

های  توان از مناسبات آن با سایر نظام نمی کوچک است و یرد و دولتخُ ای خانواده جامعه. شود می

موضوع شناختی  چهارچوب، در آنچه گفته شد تأملبا . غافل شد الملل بیناجتماعی و حتی نظام 

 ـ یکی از موضوعات احکام شارع عنوان بهـ تبیین و این نظام ، خطابات شرعی در نظام خانواده

 .ه از مسائل آن استشود که مهری میشناسی  تعریف و موضوع

 مبانی فقهی در اعطای مهریه. 4-3

 :دست یافتبه این مبانی توان  می« کتاب النکاح»از « باب المهور»مربوط به  ۀدر ادل کردن دقتبا 

 ؛مهریه در تحقق عنوان نکاح دخالت ندارد. 1

طه طولی ارتداد مرد و طالق در یک راب، دخول است و سه سبب مرگ، تنها سبب استقرار مهر. 2

 ؛یابد می با این سبب برای استقرار مهر موضوعیت

 ؛مطلقاً از حق حبس برخوردار است، زن پیش از دریافت مهریه. 9

 ؛مهریه سهم انحصاری زن است و پدر او حق تصرف در آن را ندارد. 1

اما در صورت مرگ ؛ شود می المثل ثابت مهر، اگر مهریه معین نشود و دخول صورت گیرد. 1

 .(1111، حلی ؛1113، حر عاملی) منتفی است، از طرفینیکی 

 روش پژوهش. 5

شناختی و استنباطی و روش  روش حکم، شناختی روش موضوع روش پژوهش حاضر در سه حوزه
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با روش کشف نظام ، بر مبانی مختار در فقه نظام تأکیدبا ، بر همین اساس .طرح استقابل  ،مقاصدی

نویسنده  ،اجتماعیهای  ن در نظاماتعلق احکام به شئون مکلف ۀمالحظو با شناسی  در موضوع مسئلهاز 

احکام پیرامون مهریه را با توجه به مسائل نظام خانواده در جامعه ، خطابات جامع بر مبنای نظریه

تبیین قابل  بر همین مبنا، مهریه در نظام اجتماعی مستقرشناسی  آسیب. ایرانی استنباط کرده است

متفاوت از فقه خرد است و از طریق  ،مهریه در فقه نظامشناسی  روش موضوع، گربه بیان دی. است

تحقیق در مسائل اجتماعی پیرامون موضوع حکم و کشف نظام حاکم بر این مسائل و ارتباط منسجم 

ین مسائل در ایافتن  پیمهریه در شناسی  نویسنده با آسیب. شود می انجامشناسی  موضوع ها، آن میان

مرتبط با در این نوشتار، احکام  همچنین. در مرحله دوم است مسئلهت و کشف نظام از مرحله نخس

به لحاظ . تنظیم شده است ـ مسائل نظام خانواده عنوان به ـآن های  در آسیب تأمل براساسمهریه 

روشی است که در اشتراط قدرت زوج و تقیید حق  شناختی و استنباطی نیز تجمیع ادله روش حکم

این حکم شرعی در های  به پیامد توجهموجب ، بر ثمرات فقهی نظریه تأکیدشود و  می حبس مطرح

گانه و مقاصد  تمسک به اصول پنج، روش پژوهش حاضرهای  از دیگر ویژگی. نظام خانواده است

تحقیق ابتدا های  یافته، بر مبنای همین روش. احکام خانواده استمند  شریعت با اهتمام به ارتباط نظام

 .انجامد می مورد بحث به تبیین مقاصدیِشناسی  شود و پس از حکم می آغازشناسی  موضوعبا 

 مهریه در معارضه با تحکیم خانوادهشناسی  آسیب. 6

 خانوادگیـ  اجتماعیهای  آسیب. 1-6

اخیر شاهد وقوع سبک زندگی جدیدی در میان برخی زنان جامعه و گاه ی ها سالما در طول 

خود های  تا بتوانند به خواستهاند  که مهریه را ابزار تسلط بر زوج قرار دادهایم  بودهایشان های  خانواده

روابط زناشویی از در آن که ای  ثبات اجتماعی است و جامعه، اساسی پیشرفت تمدنی ۀالزم. برسند

 .خواهد شددچار تزلزل سازی  در مسیر تمدن نباشد،ثبات کافی برخوردار 

 استهایی  آسیبترین  اساسی از ،طالق نتیجه در و زوجین روابط در اعتماد سلب و انشقاق، ناآرامی

 گاه که اشتباهیهای  برخورد؛ است زده رقم ایران کنونی جامعه برای مهریه مسئله با اشتباه برخورد که

 :نویسد می گزارشی در فارس خبرگزاری. زنند می دامن آن به طرفینهای  خانواده یا و زوجین از هریک

 و کرده مراجعه خانواده دادگاه به مختلفهای  بهانه به و غیرمشخص یدالیل به زن یگاه»
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 این باید ،درخواست این با مرد و کند می درخواست «هفته یک» مانند کوتاه مدتی از پس را اش مهریه

 زندگی از هفته یک گذشت ازپس  وقتی درخواست نوع این. بپردازد ،اوست «ذمه» بر کهرا  یندِ

 «کند می ایجادها  آن میان را کراهتی و آورده وجود به اختالف مرد و زن بین ،گیرد می صورت مشترک

(http: //www.farsnews.com/newstext. php?nn=13900903000698). 

 حقوقیهای  آسیب. 6- 

 اشتباه قضایی در نحوه الزام به مهریه. 6- -1

هرگاه در زمان وقوع عقد »: گوید می یفای مهریهقانون حمایت از خانواده درباره کیفیت است 22ماده 

قانون اجرای  2 وصول آن مشمول ماده، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و معادل آن باشدمهریه 

این مجازات را چنین  ،مالی نیزهای  اجرای محکومیت ۀقانون نحو 2ماده  .«مالی استهای  محکومیت

اجرائیه یا مجری  کننده اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر، رأی کنندهمرجع اجرا»: تعیین کرده است

شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر  بینی پیش های راهله از  مکلف است به تقاضای محکومٌ، نیابت

به اقدام  علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ نسبت به شناسایی اموال محکومٌ، که قانوناً ممکن باشد

به از طرق مذکور در این قانون ممکن  اگر استیفای محکومٌ»: گوید می یز در تکمیل آنن 9ماده  .«نماید

ادعای اعسار او یا شدن  له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته علیه به تقاضای محکومٌ محکومٌ ،نگردد

 .«شود می حبس ،له جلب رضایت محکومٌ

ماعی است و واگذاری حل مشکالت و نزاع اجتهای  سایر نهاد ۀاجتماعی و بنیان و پای یخانواده نهاد

این مطلب از . با ساختار وجودی آن سازگاری ندارد ـ جز در موارد خاصـ درونی آن به نهاد قضایی 

و حضور داوران ( 11/نساء) شوهر منزل در زناکار ابد زن کریم در موضوعاتی مانند حبس قرآنآیات 

 بنابراین ؛شود می نیز استفاده( 91/نساء) زوجینخانوادگی برای جلوگیری از طالق و اصالح میان 

اجتماعی است تا این ـ  نهاد قضایی در حوزه خانواده حمایت از سازوکاری تربیتی ۀوظیفترین  اساسی

امکان برای نهاد خانواده حاصل شود که بتواند ظرفیت حل مشکالت خویش را داشته باشد و بر پویایی 

بخشد و  می این امر نظم اجتماعی و تحکیم خانواده را تصحیح. خشداساس جامعه تداوم ب عنوان بهخود 

در ( حبس زوج) مالیهای  خطای راهبردی موجود در اجرای محکومیت، با این توضیح. کند می تقویت

میان زوجین و وقوع  بروز جداییموجب ها  این محکومیت. شود می مورد مهریه مشخص

نفر زندانی مهریه  2912وجود . کنونی بیانگر آن است ۀجامعی ها واقعیتشده است که هایی  استفاده سوء
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و افزایش ( http://tn.ai/1103317)ای  و صدور محکومیت حبس به سبب مهریه یک سکه 1931در سال 

. نیستسازگار با فلسفه وجودی خانواده ( mshrgh.ir/76186) 1931 سال نفر در میانه 2111 آن به

 .ح پیرامون استیفای مهریه استمتکفل راهبرد صحی، قسمت بعدی

 مهریههای  راهکارهای فقهی در رفع آسیب. 7

 بازنگری فقهی در مبانی مشروعیت مهریه. 1-7

 اشتراط قدرت زوج. 1-1-7

باید مرد توان پرداخت آن را ، ادعای فقهی نگارنده بر آن است که هنگام توافق زوجین بر مهریه

باید قدرت زوج فعلیت یابد و ، حال و نقد باشد صورت به اگر مهریه، به عبارت دیگر. داشته باشد

 .یابد می تأخیرقدرت زوج تا زمان مؤجل  ،اگر آجل و نسیه باشد

ها  آن شش دلیل بر اثبات مدعای فوق وجود دارد که به خاطر حساسیت این رأی فقهی به تمامی

 :شود می اشاره

 (191 :بقره) «و أحسنوا إن اهلل یحب المحسنین ةالتهلکو أنفقوا فی سبیل اهلل و ال تلقوا بأیدیکم إلی ». 1

 محمدحسین. )است «استطاعت و قدرتکردن  نابود از نهی» کنایی معنایی به، آیه این در هالکت

 هالکت مصداق را مرد مالی قدرت عدم وجود با مهریه قبول توان می این مقدمه با( 1111، طباطبائی

 مالی قدرت برخالف مال انفاق که طور همانیعنی  ؛نستدا( حرمت) آن الزامی مفسده شامل و

 هالکت مصداق نیز مالی قدرت برخالف مهریه پرداخت پذیرش، آید می شمار به هالکت مصداق

با الغای خصوصیت از قدرت مالی در انفاق و تعمیم آن به مطلق قدرت مالی ، به عبارت دیگر. است

 .هالکت و اضرار مکلف شود مبغوض شارع است شود که اگر روابط مالی منجر به می استفاده

 موسّعو متعوهن علی ال ةال جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریض». 2

 (232، بقره) «قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین

به طالق ، و عدم تعیین مهریه الطالق بر مردی است که پیش از دخول ةمتعفوق درباره وجوب  ۀآی

اگر مرد با وجود عدم تعیین مهریه اقدام به طالق ، بنابر مدلول مطابقی آیه. کند می همسرش اقدام

شاهد استدالل در این . شود می الطالق به تناسب قدرت خود ةمتعموظف به پرداخت ، همسرش کند
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الطالق را با مهر المسمی  ةمتعاگر . است« قدره و علی المقتر قدره موسّعمتعوهن علی ال»آیه عبارت 

تنقیح مناط در مهریه نیز قابل  قدرت زوج ۀمالحظ، و مهر المثل در موضوع حکم مشترک بدانیم

ع مالی زن است که چهار یتمت، موضوع تکلیف مالی مرد در هنگام طالق، به بیان دیگر. خواهد بود

اگر ؛ شود می مهر المسمی ثابت، (دون دخولبا دخول یا ب) اگر مهریه تعیین شود: یابد می صورت

الطالق جاری  ةمتع، مهر المثل و اگر دخول صورت نگیرد، مهریه تعیین نشود و دخول واقع شود

تمتیع ـ در مقسم ، لحاظ شده است ـ الطالق ةمتعـ اگر اشتراط قدرت زوج در یکی از اقسام . است

به ، زیرا سه قسم دیگر را تخصیص بزند، خاص که دلیلمگر آن؛ کردتوان لحاظ  می نیز ـ مالی زوج

الطالق و اگر این  ةمتعرسد شرط قدرت با مطلق تکلیف مالی مناسبت دارد نه خصوص  می نظر

 .مثال است و نه مناط عنوان بهذکر در یکی از اقسام ، شرط خصوصیت مقسم باشد

 قدر متیقن از مناسبات حکم و موضوع در روایات وجوب مهریه. 3

. حکایت از صحت مهریه در صورت توافق دارد ،ی که درباره مهریه آمده استهای روایتمضمون 

الصداق ما تراضیا علیه من »: (ع)عن أبی جعفر: در صحیحه فضیل بن یسار آمده است، برای نمونه

اگر این تراضی را مطلق بدانیم اعم از مهریه  .(21،211 :1113، حر عاملی) «قلیل أو کثیر فهذا الصداق

، به عبارت دیگر. شود می اما قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اخذ اطالق ،مقدور و غیرمقدور است

زیرا مقتضای مناسبات عرفی حکم و موضوع ؛ تراضی در مقدور است، قدر متیقن از تراضی بر صداق

ن این است که توافق دو طرف هنگامی صحیح است که امکان اجرای مورد توافق باشد و اگر چنی

حال نیز طبعاً بر مقدور  بر همین اساس تراضی بر مهریه. امکانی وجود ندارد باید زمان تعیین کنند

 .شود می قدرت زوج به همان زمان موکول ،آجل و نسیه باشد ممکن است و اگر تراضی بر مهریه

 حدیث رفع. 4

 یأب عن»: مفاد حدیث چنین است. حدیث رفع است، دلیل چهارم بر وجوب اشتراط قدرت زوج

 ما و هیعل رهواکأ ما و انیالنس و الخطأ اءیأش تسعة  یأمت  عن  رفع  اهلل رسول قال: قال علیه السالم عبداهلل

 لم ما ةالخلو یف سةالوسو یف رکالتف و ةریالط و الحسد و هیإل إضطروا ما و قونیطی ال ما و علمونی ال

 :شود می فقهی در حکم مهریه وایت سه استفادهاز این ر .(913، 11 :1113، حر عاملی) بشفة نطقوای
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 ؛(و ما أکرهوا علیه) زیرا مورد اکراه معتبر نیست؛ مهریه فقط در صورت تراضی صحیح است. 1

الزام به مهریه فقط در صورت مقدور صحیح است زیرا حکم شرعی از عاجز و مضطر برداشته . 2

حکم الزام به مهریه نیز از عاجز و مضطر ، ینا بنابر ؛(ما ال یطیقون و ما إضطروا إلیه) شده است

 شود؛ برطرف می

 در صورت قدرت صحیح است زیرا عجز و اضطرار موجب رفع حکم تنهاتراضی بر مهریه . 9

الزام مرد به ، به عبارت دیگر. و صحت الزام به مهریه متفرع بر صحت تراضی بر مهریه است شود می

مقدمه واجب . تراضی بر مهریه است، این واجب ۀمقدممهریه در صورت مطالبه زن واجب است و 

وجوب تراضی زوجین متفرع بر  این بنابر ؛عدم عجز مکلف است، نیز واجب است و شرط وجوب

است که مرد امکان پرداخت مهریه را داشته باشد  پذیر امکانقدرت مرد است زیرا این تراضی وقتی 

از کشف مناسبات میان تراضی زوجین و الزام به  ،اسبر همین اس. تا امکان الزام او نیز محقق شود

 .شود می اشتراط قدرت زوج استنباط، مهریه و با استناد به حدیث رفع

 ادله حرمت خلف وعده. 1

برای نمونه در . کند می ی است که داللت بر حرمت خلف وعدههای آیات و روایت، پنجم ادله ۀدست

سألت »: در تفسیر آیه اول سوره مائده روایت شده است (ع)صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق

 :1113، حر عاملی) «قال العهود« یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود»أبا عبداهلل عن قول اهلل عزوجل 

ناس المؤمنون عند شروطهم و العهد فرض مسئول و أولی ال: فرماید می نیز (ع)امام رضا .(921، 29

و أوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم و »: قال اهلل تعالی. ةبالوفاء من طلب بالناس الوفاء و کان موضعاً للقدر

، صدوقشیخ ) «ال تنقضوا األیمان بعد توکیدها و قد جعلتم اهلل علیکم کفیالً إن اهلل یعلم ما تفعلون

مکلف با علم به عجز  وقتی عمل به وعده واجب است که مقدور باشد و اگر .(113، 2 :1911

تراضی و توافق بر مهریه چنین حکمی . وعده کذب داده و معصیت کرده است، خود وعده دهد

را انجام دهد ای  تواند وعده نمی وفای به عهد واجب است و اگر شخص، به عبارت دیگر. دارد

شود و  می رقرارتوافق بر مهریه نیز عهدی است که میان زوجین ب. شرعاً از تعهد به آن ممنوع است

اگر مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد  ؛ بنابراینوفای به این عهد صورت پذیرد ،زن ۀباید با مطالب

 .بیش از توان خود را ندارددادن  حق وعده
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 سیره نبوی. 2

رسید و به ایشان ( ص)کند زنی خدمت رسول خدا می روایت (ع)باقر محمدمحمد بن مسلم از امام 

مردی . کنند می یک با او ازدواج حضرت از مردان مجلس سؤال کرد کدام! مسر دهمرا ه: عرض کرد

 به او[ مهریه عنوان به]چه چیز : پیامبر اسالم فرمود! او را به همسری من درآور: برخاست و گفت

پس از سه بار درخواست . پاسخ ایشان به این درخواست منفی بود. چیزی ندارم: مرد گفت؟ دهی می

مرد ؟ خوانی می چیزی خوب قرآنآیا از : برای بار سوم به او فرمود ،اسخ همان مردزن و فقط پ

او . توانی خوب بخوانی می را قرآناو را به تزویج تو درآوردم بر اینکه : پیامبر اکرم فرمود. آری: گفت

ز عج هنگام مشاهده پاسخ منفی رسول خدا .(212، 21، 1113، عاملی حر) را به زن آموخت قرآننیز 

محدث نوری نیز در . داللت بر اشتراط قدرت زوج هنگام توافق بر مهریه دارد ،مرد از پرداخت مهریه

 .(1111، نوری)اند  مستدرک الوسائل روایت دیگری مشابه این مضمون را از رسول خدا نقل کرده

 اجتماعی دیدگاه حاضرـ  فروع و ثمرات فقهی

 مهر بر توافق زوجین اگر، مبنا این بر. فیدی را در برداردو ثمرات اجتماعی میی این دیدگاه فروع قضا

 اقدام دادگاه طریق از مهریه وصول به زن سپس منعقد شود و مرد فعلی قدرت عدم وجود با حال

 آن استیفای در حقی هیچ زن، است مهریه تعیین عدم حکم در و باطل مهریه بر آنان توافق چون، کند

نگرفته  صورت دخول هنوز اگر .شود لحاظ زن وضعیت ایدب، صورت این در و داشت نخواهد

 صورت دخول اگر اما کنند مهریه تعیین ـ گذشت که شرایطی به توجه باـ  توانند می زوجین، است

 به موظف مرد ،شود می المثل مهر استقرار موجب مهریه تعیین عدم از پس دخول چون، باشد گرفته

، اساس این بر. رسید نخواهد مهریه مقدار تعیین بر طرفین توافق به نوبت و بود خواهد آن پرداخت

 قادر مرد اگر، زیرا شود می مقدور مرد برای آن پرداخت هم وشده  آسان زن برای مهریه وصول هم

امکان دریافت مهریه از زن ، در صورت عجز اما رسد می خود سهم به زن، باشد مهریه اعطای به

رسد مصلحت و  می به همین خاطر به نظر .داخت آن نخواهد بودشود و مرد نیز قادر به پر می سلب

 شرعی ادله با مطابق مهریه حکم در تفصیل این. شود می تأمینمنفعت هر دو طرف به این طریق 

اساسی و  ۀنکت. است اشتراط قدرت زوجیی و داللت اقتضاشناسی  موضوع، به ابواب مهریه مربوط

ترویج  ةالسناگر مهر . مهریه است مسئلهاجتماعی در ارتباط با های  تغییر نگرش، مهم در این رابطه
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توان مدعی شد نوع مردان  می شود و حتی می توانایی مرد در پرداخت مهریه نیز آسان مسئله شود،

سنگین مطلوب شارع نیست و های  مهریه. را دارا هستند ةالسنتوانایی فعلی در پرداخت مهر 

های  در حقیقت بیشتر مهریه .(1113، حر عاملی) صادر شده استفراوانی در مذمت آن  های روایت

وصول نبوده و ممکن است موجب شود تا مرد برای فرار از پرداخت آن مرتکب قابل  سنگین

 مهریه است که از عوامل ایجاد فضای مسئلهتلقی اشتباه از  ۀو این امر نتیج شودگوناگون های  حیله

 .معه نیز شده استاعتمادی میان زنان و مردان جا بی

 نفی نگاه معاوضی به رابطه زوجیت و تقیید حق حبس. 1-7- 

انسانی است که باید در ـ  این رابطه الهیکردن  واره شیء، تحلیل رابطه زوجیت به یک رابطه معاوضی

نسبت ملکیت مطرح کرد که  بارۀتوان در میصرفاً معاوضه را . شودذیل یک نظام اجتماعی تعریف 

منشأ حقوق و وظایف زوجین و از ، باوجوداین. گیرد می قرار( مثمن) در قبال معوض( ثمن) عوض

. گردد و ارتباطی با پذیرش معاوضه ندارد می به حفظ و اساس نظام خانواده باز ،جمله حق مهریه

گویای  ،ی که در این مقاله بدان اشاره شده استقرآنمقاصد شریعت در حوزه خانواده و آیات متعدد 

نباید با نگاه معاوضی به این رابطه که عقد نکاح را مانند عقود معاملی مشتمل  ؛ بنابراینلب استاین مط

خانواده مند  از ساختار نظام ،کند می داند و مهر و بضع را عوض و معوض تعریف می بر قبض و اقباض

معوض در  تمایز اساسی که میان عقد نکاح و عقود معاملی وجود دارد در دخالت عوض و. غافل شد

برای . علقه زوجیت استصرفاً ا آنچه در عنوان عقد نکاح موضوعیت دارد ما ،عنوان این عقود است

بیع رخ ، تبرعی به مشتری بدهد صورت بهبایع از قبض ثمن خودداری کند و مثمن را ، اگر در بیع، مثال

معوض در تحقق ماهیت عوض و ، یعنی بلکه مثمن از طریق هبه به تملیک او درآمده است؛ نداده است

، در عقد نکاحاما  شود می در این ماهیت خلل وارد، هرکداماین عقد دخالت دارد و در صورت نفی 

از عنوان عقد نکاح یا ی ئتعیین مهریه جز. کند نمی بذل مهریه از ناحیه زن هیچ خللی در اصل عقد وارد

شارع به دلیل اساس خانواده ، نباوجودای. شرط آن نیست و طرفین مجاز به عدم تعیین آن هستند

 مستقر مهرالمثل را در صورت عدم تعیین مهریه و دخول، یک نظام اجتماعی و نیز احترام فرج عنوان به

اسقاط قابل  که حق طور همان؛ توان آن را عوض به شمار آورد نمی مهریه حق زن است و. داند می

تقابل حق و . آن سخن گفتبودن  توان از حق می، مهریه نیز قابلیت اسقاط دارد و با این معیار ،است
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ـ  اجتماعی یچهارچوببر  مبتنییک نسبت معاوضی نیست بلکه  ،تکلیف در رابطه مهریه و تمکین

 با این توضیح. حقوقی است و به همین جهت باید ذیل شرایط عامه تکلیف همچون قدرت قرار گیرد

قیاس  ،ها آن ماهوی متعدد میانهای  وجود تفاوتالحاق عقد نکاح به عقود معاوضی با : توان گفت می

 .در احکام است و با مقاصد شریعت در حوزه خانواده نیز سازگاری ندارد

 بررسی شرعی حق حبس .1-7- -1

 :ت وجود داردپیش از اعطای مهریه سه دسته روایارتباط جنسی با زوجه  ۀدربار

صفوان بن »: داند می ه مطلقاً ممنوعی که دخول را در صورت عدم اعطای مهریهای روایت( الف

أ یحل له أن یدخل  ةیحیی عن عبداهلل بن بکیر عن زراره قال سألت أبا عبداهلل عن رجل تزوج إمرأ

 .(221، 21، 1911، بروجردی)« ال حتی یعطیها شیئاً: بها قبل أن یعطیها شیئاً قال

 بن دیالحم عبد عن»: داند یم زیکه دخول را پیش از اعطای مهریه مطلقاً جا هایی روایت( ب

 قال ئایش مهرها من أنقدها لم و أواقعها أن یل صلحی أ أتزوجها ةالمرأ اهلل عبد یألب قلت: قال عواض

امام در این روایت هیچ مخالفتی با دخول پیش از  .(911، 1، 1111، طوسی) «یکعل نید هو إنما نعم

 .ردمهریه دابودن  ینکند و فقط اشاره به دِ نمی مهریه

 عواض بن دیالحم عبد عن»: داند می زیکه دخول را در صورت اعسار مالی جا هایی روایت( ج

 ال قال بها فدخل هایعطی ما عنده ونیک ال و ةالمرأ تزوجی الرجل عن اهلل عبد أبا سألت: قالیی الطا

 .(221، 9، 1931، طوسی) «لها هیعل نید هو إنما بأس

 ما را به نهی از دخول پیش از اعطای مهریه در صورت تمکن شده، گفته ۀجمع سازگار میان ادل

، دیگر ازسویکند و  می با دخول قبل از مهر مخالفت این ادله از سویی، زیرا شود می رهنمون( ایسار)

توان مدلول التزامی این ادله را حق  می هنگامی. داند نمی انجام این رفتار را در حالت اعسار ممنوع

حق و  ۀهی وارد در این روایات را حمل بر حرمت کنیم و از تقابل نسبت دوسویحبس زن دانست که ن

، اگر بخواهیم آن را حمل بر معنای کراهت کنیماما  کنیماین حق را اثبات ، تکلیف میان زوجین

تا حقی در مقابل آن ایم  زیرا تکلیفی را ثابت نکرده کنیم،توانیم حق حبس زن را از آن استفاده  نمی

زن ممکن نیست و این همان مفاد  ۀمعنای حرمت آن است که دخول در این ایام جز با اجاز. ودشتعیین 

خودداری از آمیزش با همسرش ، زن این اختیار و امتیاز را دارد که در این فرض، یعنی حق حبس است
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امکان  ،سوم روایات نبود ۀاگر دست. حرمت است و کراهت نیاز به قرینه دارد، اصل در مفاد نهی. ورزد

در کراهت  ـ هنگام تعارض ادلهـ حمل نهی بر کراهت وجود داشت زیرا جمع میان حرمت و جواز 

تمکن و عدم  صورت بهموجب تقیید حرمت ، این دسته با انقالب نسبت میان دو دلیل نخستاما  است

، استکه موجب اسقاط حق حبس  ها مقصود از اعطای مهریه در روایت. شود می حمل نهی بر کراهت

 :شود می اگر مرد بخشی از مهریه را بدهد حق حبس ساقط، به عبارت دیگر. عطای کامل نیستاِ

پیرامون زنی که بدون دریافت مهریه خود را به ( ع)روایت صحیحه حلبی از امام جعفر صادق

لو  فال یصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم إلیه قبل أن یدخل بها قل أو کثر و»: کند می شوهرش عرضه

کم باشد یا زیاد ؛ این امر صالحیت ندارد تا اینکه چیزی به او پیش از دخول تقدیم کند .«ثوب أو درهم

اعطای ، یعنی مالک شرعی در حق حبس ؛(211، 21، 1113، حر عاملی) و هرچند لباس یا درهمی

، به همین خاطر. ودهرچند مقدار کمی از آن داده ش؛ مهریه است و میزان مهریه دخالتی در این امر ندارد

 .شود می حق حبس پس از اعطای اولین قسط ساقط، تقسیط به زن پرداخت شود صورت بهاگر مهریه 

، حق حبس را اعطای بخشی از آن بدانیم ۀکنند ساقط ۀشود که اگر مهری می از این حکم استفاده

ق حبس زن مربوط ح، در این صورت. شود می نسبت تمکن نیز با توان اعطای بخشی از مهریه ثابت

با این . ورزد می از آن خودداری، به مواردی است که مرد با وجود تمکن از پرداخت بخشی از مهریه

مراد از تمکن در . شود که معنای تمکن پیش از نکاح و پس از حصول آن تفاوت دارد می بیان روشن

تمکن مقید به ، متمکن تام و در صورت دو ـ با توجه به شش نوع دلیل که گذشتـ صورت اول 

، احکام به نسبت این دو صورت است های مالکبودن  دوگانه، منشأ این تفاوت. بخشی از مهریه است

مشروط بر تمکن تام آن  ،وعده بر مهریه است و صحت وعده، مالک حکم در صورت اولزیرا 

و بر شود  می زوجیت تفسیر این مالک با حق حبس زوجه و در رابطه، در صورت دوماما  است

 .کند می تمکن نسبی نیز کفایت، همین مبنا

 سازی تربیت و نظامبر  مبتنی، استقرار مهریه. 7- 

 در الزام به مهریه با شرایط موجودیی ایجاد تعادل و تناسب عقال. 7- -1

موارد گوناگونی از . شرایط موجود جامعه را نادیده بگیرد، تواند در وضع قوانین نمی گذار قانون

در جامعه ایرانی  ـ در آغاز مقاله گذشت چه چنانـ از مهریه و تصرفات غیرشرعی در آن  دهاستفا سوء

مهریه زن را به اهرم فشاری برای ، میان زوجین جدایی و فاصلهمحقق شده است که عالوه بر ایجاد 
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 ؛شوهر تبدیل ساخته است علیهبر  ـاش  رغم میل باطنی بهحتی ـ خانواده زن های  پذیرش خواسته

زن یا استیالی عرفی  مجبور کند و از سن کمبه اجرا گذاشتن مهریه  درمانند پدری که دخترش را 

توان  نمیغالباً . کند استفاده سوءخود بر دخترش برای رسیدن به مقاصد خویش و تسلط بر مال او 

موظف به  رگذا قانون ؛ بنابراینکند می چندانکرد و این مشکل را دوبرای قاضی احراز  این موارد را

 ایجاد فاصلهنامشروع شود و استیفای مهریه موجب های  برداری اجرای راهکاری است تا مانع از بهره

 .نشوداطرافیان از این سهم زن  ۀاستفاد سوءطالق و ، میان زوجین

 «رحمت»و « موّدت»ی قرآنبر دو اصل  تأکیدلزوم . 7- - 

لتسکنوا إلیها و جعل  اًخلق لکم من أنفسکم أزواج و من آیاته أن»: فرماید می کریم قرآن خداوند در

از جمله آیات خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی را  .«ةرمحو  ةبینکم مود

فلسفه ، این آیه .(21: روم) و رحمت قرار داد موّدتآفرید تا به ایشان آرامش یابید و میان شما 

، نقطه آغازین گرایش به همسر، یعنی کند می زوجین بیان ۀوجودی تشکیل خانواده را آرامش دوسوی

: گوید می کریم از آن سخن قرآنآرامش نیازمند دو اصل است که  دستیابی به. کسب آرامش است

محبت ، موّدتمحبت فقط گرایش قلبی است اما . با محبت تفاوت دارد موّدت. و رحمت موّدت

، منظور ابن) مهربانی و رقت است، نیز عطوفت معنای رحمت .(1911، راغب اصفهانی) عملی است

وقتی ؛ کند می مطرح( و رحمت موّدت) این آیه بخشی از مقاصد شریعت را در حوزه خانواده .(تا بی

نسبت وثیقی با سعادت و تکامل ، تشکیل خانواده از آیات تکوینی الهی باشد ـ طبق عبارات مزبورـ 

ودی جز هدایت و تکامل بندگان ندارد و تمام مقاصد و شارع نیز مقص. در زندگی بشر خواهد داشت

حکمت شریعت که مصلحت ترین  اساسی، به عبارت دیگر. کند می احکام خود را با این هدف تبیین

مصالح کالن دیگری مترتب بر ، باوجوداین. هدایت و تکامل بندگان است، آید می کالن آن به شمار

و تشکیل نظام خانواده از آن امور است و دو اصل این مصلحت در شریعت وجود دارد که حفظ 

زن تطبیق دهیم  ۀاگر بخواهیم این مقدمات را بر مهری. شود می و رحمت در این راستا تعریف موّدت

و بخشش مهریه به شوهر با اصل رحمت  ،موّدتاکتفای زن به مهر السنه با اصل : باید گفت

و  کند موّدتابراز به شوهرش ، آسان مهریه عنوان بهنه تواند با پذیرش مهر الس می زن. سازگاری دارد

 .گستراندتر  مهربانی خویش را بر شوهرش فراخ، یا با بخشش مهریه
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دفاتر اسناد رسمی با شرط گذاردن حضور پدر زوجه برای ثبت قانونی بخشش ، باوجوداین

نقض حریم خصوصی : اند مرتکب دو اشتباه شده( جام جم آنالین، http: //jjo.ir/YZFcXn) مهریه

مهریه رابطه حق و تکلیف میان زوجین و سو  ازیک، به عبارت دیگر. زوجین و انحالل اصل رحمت

. آن ندارند ۀدربار ـ اعم از تصرف یا دخالتـ در حریم زوجیت است و دیگران هیچ حقی 

مانند هـ پس از اسقاط والیت ، شود می چون والیت پدر زوجه با عقد نکاح زائل، دیگر سویاز

حضور و گذاشتنِ شرط  ؛ بنابراینتصرف کند تواند در امور دخترش مانند مهریه نمی ـ دیگران

، ثانیاً مقتضای اصل رحمت. وجاهت شرعی ندارد ،امضای او هنگام ثبت قانونی بخشش مهریه

از بخشش مهریه توسط  جلوگیریمهربانی و شفقت زوجین به یکدیگر است و اگر برای پدر امکان 

عالوه بر آن که موجب دخالت در زندگی مشترک و امکان تحقق مفسده  ،ش وجود داشته باشددختر

احتمالی برخی مردان در اکراه همسران های  همچنین برای دفع حیله. با این اصل تعارض دارد ،است

اکراه در بخشش مهریه نامشروع است و موجب اسقاط حق ، زیرا باید رضایت زن احراز شود ،خود

پدر او دادن  احراز رضایت باید از طریق کارشناس خبره صورت پذیرد و دخالت. شود نمی آن ۀمطالب

 .ناصواب است ـ به دالیلی که گفته شدـ در این امر 

 وجوب امهال معسر و حرمت حبس او. 7- -3

 نیزکریم  قرآن .(1، 11، 1113، عاملی) به اجماع فقها حرام است ،دین از معسر و حبس او ۀمطالب

، با توجه به اطالق نص و اجماع .(211، بقره) «إلی میسره ةفنظر ةو إن کان ذو عسر»: گوید یم

 .ممنوع است ،م مالییدر ردیف جرا ـ دین عنوان بهـ انگاری اعسار در پرداخت مهریه  جرم

 گیری نتیجه

 خانواده در الگوی پیشرفتسازی  لزوم نظام

نباید در بحث حقوق زن گرفتار مباحث . ده استاز جمله مباحث حقوق زن در خانوا بحث مهریه

وجود روح فمینیسم در موادی از نظام حقوقی خانواده در مسائلی مانند تمکین . افراطی فمینیستی شد

فمینیسم »التقاط فکری باید تعدد زوجات و طالق توافقی مشهود است و الگوی پیشرفت از ، زن

ناشی از احساسات های  ساالری و طالق بحران زن تا شاهدجلوگیری کند در این قوانین « اسالمی

پنج بر  مبتنینظام خانواده در اسالم . نباشیم ـ در پی نفی تفکر مرتجع مردساالریـ برخی زنان ایرانی 
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و رفق و ( 21: روم) رحمت و موّدت،  (11: تحریم) مصلحت، (91: نساء) والیت :است 1یقرآناصل 

الگوی اسالمی ایرانی . ساالری جایگاهی در آن ندارد ی یا زناست و مردساالر( 91: احزاب) مدارا

خانواده را به  ها، آن پیشرفت هنگامی موفق خواهد شد که ابتدا با اتکای بر این پنج اصل و تلفیق میان

نظام اجتماعی های  به دنبال اقدام در سایر بدنه ،سازی یک نظام اجتماعی ارتقا دهد و پس از این نظام

 رهنمون( 1111، کلینی) طالقبودن  ما را به وجه مبغوض گانه پنججه به این اصول تو. کل باشد

. آید می به شمارنیز خانواده ندارد و بلکه مخرب آن سازی  زیرا هیچ مناسبتی با اصول نظام ،شود می

نظام خانواده همانند . است گانه پنجبه خاطر نقض همین اصول  اغلبپیرامون مهریه های  معارضه

. اجتماعی نیازمند نظم اجتماعی است و این نظم جز با رعایت این اصول ممکن نیستهای  نظام سایر

توان بدون  نمی مولود این اصول است وها  هرگونه انسجام درونی و مشارکت عمومی در خانواده

 .انجامدبیمهریه را در مسیر منطقی خود قرار داد تا به تحکیم خانواده  مسئلهها  آن توجه به

 خانواده به سمت الگوی پیشرفتسازی  شنهادهایی در جهت نظامپی

 نظری متکی بر تبلیغ و رسانه ـ یآموزشسازی  نظام( الف

. هستندمباحث خانواده و القای معارف آن در اذهان عامه مردم  آموزشجمعی بهترین راه های  رسانه

حضوری های  ی به همراه تبلیغاجتماعهای  روزنامه و شبکه، سایت، رادیو، از تلویزیونگیری  بهره

کند تا  می گوناگونی را ایجادهای  چهره زمینه به منابر و ارتباطات چهرهها،  مهدها،  روحانیون در کالس

و  ،انسجام در رفتار و نظارت صحیح فقدان. از خانواده و تعریف آن باشد یپذیرای تلقی نوین جامعه

ساسی است که اجرای این پیشنهاد را با مانع سه چالش ا ،علمی مناسب و کافی ۀکمبود پشتوان

 .ساخته است رو روبه

 عالی آموزشنظری متکی بر ـ  یآموزشسازی  نظام( ب

صورت تخصصی در  نظارت بر اجرای دقیق آن به سنو مبانی دروس و حُها  فصلتغییر سر. 1

                                                      
 خانواده پیرامون شریعت مقاصد مبین دلیل شود که می برداشتاین پنج اصل بیشتر از الغای خصوصیت مفاد آیاتی .  

 . آید به شمار می

عنوان یکی از زنان مؤمن مثال زده شده است که مصلحت خود را بر شوهر خویش  به زن فرعون به ،در این آیه.  

 . مقدم داشته است
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بر این اساس . ها صورت درس عمومی در سایر رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی و بههای  شاخه زیر

 خانواده با مشکل مواجهسازی  نظام، شکل نگیرد انسانی ـ اسالمیعلوم زمانی که باید گفت تا 

 ،خانواده و روش تحقیق اجتماعی در مسائل خانوادهشناسی  بازنگری در جامعه، برای مثال. شود می

 ؛شود می موجب دگرگونی در تلقی از زندگی مشترک

فقه نظام »با عنوان دقیق ها  آن اب النکاح و کتاب الطالق و جایگزینیبازنگری در مبانی کت. 2

 آموزشخارج فقه برای  ۀعلمیه در دورهای  رسالت خطیر حوزه، این امر. «فقه نظام»در ذیل « خانواده

 .طالب و روحانیون است که مبدأ تغییر در نگرش حقوقی به خانواده نیز خواهد شد

 محوری مسجدبر  مبتنیعملی ـ  تربیتیسازی  نظام (ج

 :شود می برخی از وجوه آن اشارهبه خانواده دارد که سازی  با نظام یمحوری نسبت وثیق مسجد

بخش  بخش و تکامل معنویت نیز تعادل .شود می موجب گسترش معنویت حداکثریمسجدمحوری . 1

 ؛رامش استو سبب آ« تقوا»اصل  رکن تربیت الهی با اتکا بر خودنظارتیِو  مناسبات انسانی

 ؛شود می عقالنیت به معنویتشدن  این تحکیم موجب ضمیمه .بخشد می ارتباط خانواده را با روحانیت تحکیم. 2

 ؛بخش ارتباطات اعضای خانواده است نظام ،زیرا اخالق مؤمنانه کند، مستحکم میروابط خانوادگی را . 9

 براساسمشترک و  یدر محلها  جتماع خانوادهزیرا ا ،شود می در جامعهها  مستقیم خانواده تأثیرموجب . 1

 .دهد می همبستگی اجتماعی را نتیجه، کند و این همکاری می را فراهمها  همکاری ۀزمین ،معنوی یعامل

، اجتماعیهای  ایجاد نیاز. شهرسازی و مدیریت شهری دارد ۀمحوری ارتباط مستقیم با شیومسجد

محوریت مکانی مساجد در مناطق و ، د برای مردمبه مسجیی فرهنگی و حتی قضا، سیاسی، مشورتی

جمله پیشنهادها در جهت و گسترش روابط عمومی مساجد با طبقات گوناگون اجتماعی از ها  ناحیه

همچون ساختن مکانی مستقل برای ، برای مساجدسازی  رقیبالبته  .محوری استتحقق مسجد

پشتیبانی کافی و حمایت مالی و معنوی دولت از  نبودها،  و زینبیهها  مهدیهها،  حسینیه، تکایا، هیئات

امنا و های  نیافتن بسیاری از مساجد بر امام جماعت به سبب اختیارات بسیار هیئت محوریت، مساجد

 .محوری است اساسی در تحقق مسجدی ها چالشاز جمله  ،کمبود امام جماعت برای مساجد
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