
 1هشدارهايي درباره مهريه  

 
 
 
 
 
 

هشدارهايي 
 درباره مهريه



 2هشدارهايي درباره مهريه  

 سرشناسه: دفترپژوهش هاي اسالمي سازمان زندانها

عنوان: هشدارهايي درباره مهريه 

تكرار نام پديدآور: تهيه و تنظيم دفتر پژوهش هاي اسالمي سازمان زندانها 

ص، [جيبي] 20مشخصات ظاهري: 

 

وضعيت فهرست نويسي: فيپا 

يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس، 

موضوع: مهر - قوانين و مقررات - ايران  

موضوع: مهر - راهنماي آموزشي 

 BP 189 / 2 د / 7 ه  5 ، 1392رده كنگره: 

 2933772  شماره مدرك: 36/297رده ديويي: 

 
 

مهريه هشدارهايى درباره 
دفتر پژوهش هاى اسالمى سازمان زندانها تهيه و تنظيم: 

  ستاد دیه کشوربه سفارش : 
 1392اول، بهار نوبت چاپ: 

 جلد 000/500تيراژ: 

  جيبىقطع: 
 صفحه 20صفحه: 

 978-600-5098-39-6شابك: 



 3هشدارهايي درباره مهريه  

هشدارهايي درباره 

مهريه 
 

مهريه در ذهن و ضمير ما 

«مهريه»، واژه زيبايي است كه وقتي پژواك آن به 

گوش مي رسد، آبشارهايي از مهر و محبت بر فضاي قلب 

آدمي فرو مي ريزد و ذهن و ضمير را با بهار و شكفتن و 

شادي، پيوند مي زند. 

واژة معادل آن در فارسي، «كابين» است. واژگان 

مترادف «مهريه» در زبان عربي، صداق، نحله، فريضه و 

اجر مي باشد. تقريباً همة اين كلمه ها نيز با درستي و 

صداقت و صميميت، توأم است؛ مثالً «صداق» در اصل از 

«صدق» گرفته شده و داللت بر رغبت صادقانة مرد به زن 
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دارد و يا به خاطر آن كه نشانة صدق ايمان است يا نشانة 

راستين بودن عالقه مرد به زن است. 

يا «نحلَه» در لغت به معناي بخشش از روي رضايت 

خاطر به كار رفته اند،  برخي گفته اند: مهر را از آن جهت 

«نحله» گويند كه عطية مرد همانند عطية زنبور عسل، 

عوض مالي ندارد. 

يا «أجر» (جمع ُاجور)، به معناي پاداش ثواب و 

مهرورزي استعمال شده است.  

ببينيد كه لفظ و معناي «مهريه» چگونه موج هايي از 

عطر دل انگيز مهر و صفا و راستي را به مشام مي رساند. 

خداوند متعال كه چنين چيزي را در آغاز ازدواج واجب 

گردانيده همين منظور را از آن دانسته است؛ يعني مرد با 

مقدار معين دارايي كه به زن مي دهد او را به اطمينان و 
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طمأنينه برساند و بدين سان قلب اش را به آرامش و 

شادماني برساند. 

اما سوگمندانه بايد گفت كه امروزه «مهريه» در اثر نا 

آگاهي و نامهرباني برخي، به جاي اين كه مهرآفرين 

باشد، موجب اختالف و بحران و گاه گرفتار شدن «مرد» 

در پشت ميله هاي زندان شده است! 

آري، يكي از آمارهاي مربوط به جمعيت كيفري 

زندان ها متعلق به افرادي است كه به علت ناتواني در 

پرداخت مهريه و شكايت همسران خود در زندان ها به سر 

مي برند. اين افراد كه به موجب قانون محكوميت هاي 

مالي تا زمان اداي دين بايد در زندان بمانند، عالوه بر 

هزينه هاي گزاف براي دولت، موجبات آسيب هاي فردي، 

خانوادگي و اجتماعي مي شوند. 
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فلسفه مهريه 

مهريه كه مرد از روي رضا و رغبت براي همسر خود 

در نظر مي گيرد، در حقيقت، هديه اي است كه او براي 

مطمئن سازي زن به صفاي قلبي خويش و پاسخي مثبت 

و صميمانه به پيشنهاد عشق اوست. مرد با اعطاي اين 

هديه مي خواهد بگويد تو را دوست دارم، به عشق ورزي 

تو احترام مي گذارم و صفاي تو را ارج مي نهم. 

استاد مطهري دراين باره مي نويسد: «مهر، تدبيري از 

ناحيه قانون خلقت براي باال بردن ارزش زن و قرار دادن 

او در سطح عالي تري است. مهر به زن، شخصيت مي دهد 

و ارزش معنوي مهر براي زن، بيش از ارزش مادي آن 

0Fاست.»

� 

                                           
 .125. نظام حقوق زن در اسالم، ص�
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مهريه، غير از پشتوانه حمايتي از زن، تأثيرات مثبتي 

هم بر مرد دارد و جايگاه و هويت او را نيز قوت مي بخشد. 

هزينه كردن مرد براي مهريه، گواهي بر استواري و پاي 

بندي او به عقد ازدواج است و نشان مي دهد كه مرد با 

صفاي دل و در كمال درست كاري، ازدواج را پذيرفته 

است و قصد فريبكاري ندارد. 

 

سير تاريخي مهريه 

مطالعه تاريخي حقوق زنان نشان مي دهد كه مهريه 

در شمار قوانين ابداعي اسالم نيست، بلكه آثار آن اقوام 

پيش از ميالد و در قوانين باِبل و سومر ديده مي شود. 

اكثر اديان گذشته از جمله زرتشت و يهود، مهريه را به 

گونه اي در قوانين خود، جاي داده اند. ردّ پاي اين قانون 
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در ميان ساكنان يونان و ايران باستان و عربستان قبل از 

اسالم نيز ديده مي شود. 

در اكثر موارد، پرداخت مهريه از طرف مرد يا خانواده 

وي جهت عمل زايمان و مسائل مربوط به روابط زناشويي 

بوده و در صورتي كه زني توانايي باروري نداشته، مرد 

مي توانست آنچه را به عنوان مهريه به زن يا پدر وي 

پرداخت كرده پس بگيرد. در نهايت اسالم نيز با اعمال 

اصالحاتي، يعني تعّلق مهريه به شخص زن به جاي پدر 

وي رسم مهريه را امضا نموده است. 

اسالم در زمان خود، انقالبي در ابعاد مختلف قانون 

حاكم بر جامعه عربستان ايجاد كرد. در عربستان قبل از 

اسالم، زن وضع مخصوصي داشت و نه تنها شخصيت و 

حقوقي براي زن قائل نبودند، بلكه اصوالً با وجودش هم 

مخالفت داشتند؛ به طوري كه اعراب، داشتن دختر را 
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ننگ و عار، تلقي مي كردند. با ظهور اسالم، وضعيت زن 

همچون ساير امور اجتماعي كامالً تغيير يافت و قرآن 

كريم هر رسمي را كه موجب تضييع مهريه زنان مي باشد 

منسوخ كرد و تعداد بي شمار همسران را به چهارتا در 

نكاح دائم، محدود كرد. 

 

مبلغ مهريه 

در آموزه هاي ديني به كم بودن مهريه و آسان گيري 

 θدر آن، بسيار سفارش شده است. پيامبر گرامي اسالم

فرمود: 

«بزرگ ترين و با بركت ترين ازدواج آن است كه مهريه 

1Fدر آن كم باشد.»

� 

                                           
 .75، ص21. وسائل الشيعه،  ج�
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همچنين آن حضرت فرمود: 

2F«بهترين مهريه، سبك ترين آن است.»

� 

 در اين باره فرمود: γاميرمؤمنان علي

«مهريه را سنگين نگيريد كه ماية كينه و دشمني 

3Fاست.»

� 

پس از نظر اسالم، مهريه كم، امر مطلوبي است كه 

مسير ازدواج را هموار مي كند و نابساماني هاي فراواني را 

از سر راه خانواده و اجتماع بر مي دارد. 

 اما مهريه زياد، هر چند در آغاز به ذائقه برخي، 

خوش مي آيد، اما در ادامة زندگي، آثار مخربي دارد كه 

در عنوان بعدي به آن اشاره مي كنيم. 

                                           
 . همان.�

 . همان.�
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عوامل افزايش مهريه و پي آمدهاي آن 

چرا مهريه در جامعة امروز، افزايش يافته است؟ در 

پاسخ به اين پرسش بايد گفت: 

 نسيه بودن مهريه (مهريه را در همان آغاز از مرد 

نمي گيرند، لذا نسيه است)، چشم و هم چشمي، رواج 

ارزش هاي مادي و گسترش روحيه تجمل گرايي و رها 

كردن زندگي و طالق دادن آسان از سوي برخي مردان 

بي تعهد و هوسران، چهار عامل بسيار مهم در افزايش 

مهريه به شمار مي روند. 

بايد با اين عوامل و زمينه ها مبارزه كرد تا بتوان 

جلوي اين افزايش را گرفت. از سوي ديگر، اگر دختران و 

خانواده ها به آثار ناگوار مهرية سنگين توجه كنند شايد از 

اين پديدة نامبارك، دور شوند؛ برخي از آن ها را به 

اختصار بر مي شمريم: 
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. مهريه زياد، جنبة عاطفي و محبت آميز مهريه را 1

كه هدف اصلي آن است- از بين مي برد و تنها جنبة 

مادي اش را باقي مي گذارد. 

. در صورت بروز بحران و اختالف، به سبب باال بودن 2

مهريه و ناتواني مرد در پرداخت آن مي كوشد كه زندگي 

را به قدري بر زن تنگ بگيرد كه مجبور به بخشش آن و 

نجات خود شود. 

. مهريه سنگين، مانع ازدواج برخي جوانان مي شود 3

و سن ازدواج را باال مي برد كه اين خود، زمينه ساز 

بحران هاي عاطفي و جنسي بي شماري مي شود. 

. سخت گيري در خصوص مهريه زياد، موجبات 4

رنجش داماد را در پي دارد و باعث كينه توزي مي شود و 

چه بسا تا آخر عمر، باقي بماند. 
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مهريه را كي داده كي گرفته! 

اين سخن ضرب المثل گونه كه معموالً در مجالس 

اوليه مي گويند: «مهريه را كي داده و كي گرفته،» بسيار 

فريبنده و اغواگر است. برخي خانواده ها مي گويند: ما فقط 

براي اين كه حفظ آبرو كنيم و بتوانيم پاسخ اطرافيان را 

بدهيم يا اين كه دخترمان در نزد دختران فاميل و 

دوستانش سرفراز شود اين پيشنهاد را مي دهيم و گرنه 

قصد گرفتن مهريه را نداريم. سپس مهريه اي را تعيين 

مي كنند كه داماد، اگر تا ساليان سال هم كار كند، قادر 

نيست حتي نيمي از آن را بپردازد. 

داماد غافل يا عاشق، بي خبر از پي آمدهاي حقوقي 

چنين مهريه سنگين و سند تعهدآوري را امضا مي كند 

كه آثار ناگواري براي فرداي زندگي خود و خانواده اش را 

دارد. مهريه اي كه مبناي شرع و قانون مدني جمهوري 
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اسالمي ايران به محض عقد، بر ذمة شوهر است و زن، 

مالك آن مي باشد و حتي برخي از آنان با توسل به قانون 

تا مرز گرفتار كردن شوهر، پيش مي روند! 

پس به هوش باشيد كه آن سخن كوتاه و شعرگونه، 

شعور شما را نگيرد و بهار جواني و نشاط شما را در 

راهروهاي دادگاه و سپس زندان به پاييز و خزان، مبدل 

نسازد. اكنون بدانيد كه مهريه را گرفته و مي گيرند و شما 

مي مانيد و قرض دين سنگين. 

 



 15هشدارهايي درباره مهريه  

چه بايد كرد؟ 

چه بايد كرد و چه كنيم تا مهريه به مسير اصلي و 

طبيعي خود بازگردد و براي خانواده ها دردسرساز نشود. 

به نظر ما بهترين راه، آگاهي دادن به پسران و دختران و 

خانواده هايشان است، ازاين رو در اين جا در دو قسمت، 

توصيه هايي را يادآور مي شويم: 

مرد بايد بداند كه مهريه، ديني  به پسران و مردان:

است كه برگردن اوست و حقي است كه شرع و قانون 

براي زن، مشخص كرده است. روايات بسياري در بيان 

 وارد βآثار كيفري نپرداختن مهريه از پيشوايان معصوم

 فرمود: «پليدترين گناهان سه γشده است. امام صادق
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چيز است: قتل نفس، پرهيز از پرداخت مهريه زن و 

4Fاُجرت اجير»

� 

عالوه بر روايات، امروزه قانون هم پي گير مطالباتي 

است كه مربوط به دين مي باشد و مهريه هم مربوط به 

همين موضوع است. 

از همه اين ها گذشته، مهريه هديه و بخششي است 

كه مرد براي زن در نظر مي گيرد، حال اگر در فكر 

پرداخت آن نباشد از مروت و جوانمردي به دور است. در 

قاموس انساني، هديه را بايد با جان دل و از صميم قلب، 

تقديم كرد. روشن است كه اين مهم در صورتي مقدور 

است كه مقدار آن به اندازة وسع و توان آدمي باشد. پس 

                                           
 .11،  باب 15. وسائل الشيعه، ج�
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مرد بايد در همان آغاز، بررسي كند كه آيا قادر به 

پرداخت دين يا هديه خود هست يا نه؟ 

او نبايد به مقدار و مبلغ و تعداد سّكه هايي راضي شود 

كه هيچ گاه قادر به پرداخت آن ها نيست. شور و عشق 

اوليه و فضاي گل و بلبليِ چند ماه نخست، هميشه دوام 

ندارد و عوامل شيطنت آميزگوناگوني از درون و بيرون 

دخالت مي كنند. او بايد به اين فكر كند كه هم اكنون 

مرداني به خاطر شكايت همسر براي گرفتن مهريه و 

ناتواني در پرداخت آن،  در زندان به سر مي برند. 

زنان بايد بدانند درست است كه  به دختران و زنان:

مهريه حق شان است، اما نبايد براي رسيدن به آن،  اصل و 

اساس خانواده را بر هم بريزند و آرامش و يكرنگي را از 

بين ببرند. آرزوهاي دور و دراز، هم چون سرابي است كه 
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هيچ تشنه اي را سيراب نمي كند. رسيدن به مهريه از راه 

شكايت و به زندان انداختن مرد، بهره و بركتي ندارد.  

زنان نبايد تصور كنند كه به محض ورود به دادگاه، 

مهريه به آنان پرداخت مي شود. اگر زنان در مرحلة عقد و 

پيش از آغاز زندگي مشترك، مهريه اي دريافت نكنند، 

گرفتن اين حق،  مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژي 

بسيار است. 

زندگي محدود چندين ساله و پيچيدگي هاي دنياي 

امروز، ارزش آن را ندارد كه اعصاب و آرامش خود و 

فرزندان و اطرافيان را بر هم بريزيم و شعله هايي از آتش 

اختالف و درگيري و هياهو را در مقابل خويش برافروزيم. 

بهتر آن است كه از آرزوهاي بيهوده دست بكشيم و با 

توكل به خدا فرزندان خوبي تربيت كنيم كه بهترين 
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سرمايه اند. خداوند بر نيت هاي همه ما آگاه است و مطابق 

همين نيت ها و رفتارها به ما روزي مي دهد. 

مرد و زن، بايد در كنار هم و دست در دست هم، با 

گنج  بي پايان «قناعت»، زندگي را اداره كنند و بدانند كه 

درخت قناعت، ميوه هاي شيرين به بار خواهد آورد. اينان 

بايد واقف باشند كه آفتاب خوش بختي، پشت پنجره 

زندگي هر انساني است و اگر پرده هاي آرزوهاي بي جا را 

كنار بزنند بر آنان خواهد تابيد. 


