
پرونده »جوان« درباره تأثیر باال و پایین شدن قیمت سکه بر مهریه و دادگاه های خانواده

 تغییر سقف مهریه 
تدبیر برای گرانی سکه!

  دکتر عبدالعلي رضایي عضو شوراي انقالب فرهنگي:
در روزهاي اخیر و در پي نوسانات شدید قیمت دالر 
و س�که  با اخباري مبني بر افزایش دعاوي تقس�یط 
مهریه مواجه هستیم تا جایي که مدیرعامل ستاد دیه 
پیشنهاد کاهش سقف مهریه از 110 سکه را داده است. 
آیا این پیش�نهاد مي تواند در تحکیم خانواده نقشي 

مثبت داشته باشد و یا اصاًل شدني است؟
با پديدار ش��دن چالش هاي اقتصادي بايد تمام مواضع ما متناسب با 
اين چالش ها و جنگ تمام عيار اقتصادي تصميماتمان را اتخاذ كنيم. 
با مسئله قيمت ارز و سكه و پيش از بحران اقتصادي كنوني هم مسئله 
مهريه و سكه تبديل به بحران ش��ده بود و حاال با پيدايي اين بحران 
اقتصادي ما با چالش جدي تري مواجه هس��تيم. اين مسئله موجب 
كاهش ميل به ازدواج و افزايش بيش از پيش سن ازدواج خواهد شد. 
براي برخي  اقش��ار جامعه به طور كلي بحث ازدواج منتفي مي شود 
و از آنجايي كه در جامعه با زنجيره اي از مس��ائل اجتماعي مواجهيم 
بحث هاي مرتبط با فساد و ارتباطات نامشروع هم در ذيل اين مسئله 
ش��كل مي گيرد. در خانواده هاي مذهبي و پايبند به مس��ئله مهريه 
و حتي تهيه س��رويس هاي طال براي دخترخانم ه��ا در ازدواج بايد 
تجديدنظر شود و فرهنگ غلطي كه در اين مسئله شكل گرفته است 

را اصالح كنيم.
 پ�س در واقع ش�ما از موافقان کاهش س�قف مهریه 

هستید؟
 بله، به نظرم ما بايد اين را ببريم به سمت مهرالسنه كه همان حدود 
14 سكه مي شود. درباره بحث خريدهاي ازدواج و خريد طالي ازدواج 
هم به نظرم بايد اصالح ص��ورت گيرد و در ش��رايط موجود اگر اين 
س��نت ها تغيير نكنند نظام خانواده آس��يب زيادي مي بيند و بحران 

جديدي را براي ما ايجاد مي كند.
بر خالف صحبت هاي شما برخي کارشناسان معتقدند  
ما باید مس�ائل فرهنگي از جنس مهریه یا جهیزیه را 
از مسیر فرهنگ س�ازي پیش ببریم و ورود قانوني به 
این مسائل راهکار مناسبي نیست کمااینکه سقف 110 
سکه هم که  از سوي مجلس تعیین شد با راهکارهایي 
رعایت نش�د و افرادي بودند که از این ماجرا تخطي 
کردند و به طور نمونه به جاي س�که یا طال زمین مهر 

مي کردند. نظر شما در این باره چیست؟
منظور من از بحث مهريه تنها سكه نيست. در حال حاضر حتي در يك 
خانواده معمولي وقتي بنا باشد  داماد يك سرويس معمولي طال هم 
براي خانم تهيه كند به مشكل برمي خورد. شرايط به وجود آمده همه 
چيز را تحت تأثير قرار مي دهد و بايد الگوي مصرف ما تغيير كند و از 
كاالهاي خارجي به سمت كاالي ايراني برود. در اين بحث بايد مسئله 
اس��راف و تبذير را رعايت كنيم. اما بايد توجه داش��ت وقتي شرايط 
در بحث اقتصاد شرايط جنگي اس��ت نمي توانيم روابط گذشته را به 
همان صورت نگه داريم و بايد متناسب با تغييرات ايجاد شده الگوي 
مصرف مان را اصالح كني��م. مثاًل يكي از الگوه��اي مصرف در بحث 

طالست كه بايد اصالح شود و متناسب با شرايط امروزي پيش رود.
البته بحث فرهنگ سازي كه شما اشاره داشتيد درست است و اگر ما 
بخواهيم اعتقادات مردم را عوض كنيم بايد فرهنگ س��ازي كنيم اما 
فرهنگ سازي به تنهايي عمل نمي كند و بايد با الزامات قانوني همراه 

شود تا كارايي الزم را پيدا كند.
مثاًل براي مهريه طرح 14 سكه مي تواند با معرفي الگوهاي مصرف و 
فرهنگ سازي باشد، اما براي عملياتي ش��دن آن الزم است قانون به 
ميان بيايد و پيگيري قضايي مهريه پيش از 14 سكه را ناممكن كند.

بنابراين حوزه علميه اگر اجتهاد تازه اي الزم است يا براي بازنگري ها 
بايد وارد عمل شود.

 پس شما 14 سکه را به عنوان سقف مهریه پیشنهاد 
مي کنید؟

  وقتي مقام معظم رهبري خطبه عقد كس��اني كه بيشتر از 14 سكه 
است را نمي خوانند اين كار هم فرهنگ سازي و هم نتيجه عملي است 
و كاركردهايي را در جامعه ايجاد مي كند، بنابراين هم فرهنگ سازي 
هم اس��تفاده از ابزار قانوني و هم اس��تفاده از الگوها و پيشقدم شدن 
بزرگان و افراد الگوس��از و اقدام عملي ش��ان مي تواند مؤثر باش��د و 

مجموعه اي از فعاليت ها بايد صورت گيرد.
در برابر صحبت هاي شما درباره مهریه و تعیین سقف 
براي آن ما با مس�ئله جهیزیه مواجهی�م که اغلب از 
سوي  خانواده دختر تهیه مي ش�ود و عماًل نمي شود 
براي آن س�قف تعیین ک�رد و قانوني ب�راي ضمانت 
اجرای�ي آن تدبیر نمود. پاس�خ ش�ما به ای�ن انتقاد 

چیست؟
نكته خوبي را مطرح كرديد. وقتي مس��ئله الگوي مناس��ب براي امر 
زندگي و ازدواج را مطرح مي كنيم منظورمان مجموعه اي از مسائلي 
است كه در امر ازدواج مهم اس��ت از جمله جهيزيه. جهيزيه در حال 
حاضر به افراط رسيده است و خانواده ها  خود را ملزم مي كنند تا يك 
زندگي كامل را براي جوانان كه تازه زندگي شان را شروع كرده اند تهيه 
كنند و ما اين را به عنوان آبرومندي مطرح مي كنيم و اگر كسي نداشته 
باشد چنين جهيزيه اي را بدهد عماًل آبرومندي اش مورد آسيب قرار 
مي گيرد. معنايش اين اس��ت كه بايد توجه داش��ت هر چيزي كه به 
چالش تبديل مي ش��ود ديگر نمي تواند كاركرد مطلوبي براي جامعه 
داشته باشد و اين مسئله درباره جهيزيه و مهريه صادق است. وقتي ما 
از سرويس طال و عروسي صحبت مي كنيم جهيزيه هم به همان نسبت 
مي تواند به خانواده دختر فش��ار بياورد. در خانواده هاي ضعيف سن 
ازدواج باال مي رود و خانواده چون قادر به تهيه جهيزيه براي دخترشان 
نيستند دخترشان را نمي توانند شوهر دهند. زندگي در يك مسيري 

بايد ساخته شود و از حداقل ها شروع كرد نه حداكثر.
 فکر مي کنید چطور این فرهنگ سازي امکانپذیر است؟

 كار نشد ندارد.كمربند ايمني يك مثال است كه همه فكر مي كردند 
نمي ش��ود براي آن كاري كرد، اما وقتي اراده بر اي��ن امر قرار گرفت 
همه دستگاه ها پاي كار آمدند. در اين مس��ئله هم اگر همه نهادها و 
دستگاه ها پاي كار بيايند و براي فرهنگ سازي مهريه و جهيزيه كار 

كنند اين مسئله هم حل مي شود.

  طاهره همیز- حقوقدان
با توجه به ش�رایط اقتصادي حاکم بر کشور با افزایش 
دعاوي تقس�یط مهریه زن�ان  مواجهیم. این مس�ئله 
موجب ش�ده اس�ت زمزمه هایي درباره کاهش سقف 
مهریه مطرح ش�ود. آی�ا از نظر حقوق�ي چنین امري 
امکانپذیر اس�ت و آیا این مس�ئله موجب ضمان زنان 
نمي ش�ود؟ یا اینکه مي تواند براي خانم ه�ا و خانواده 

مفید باشد؟
من معتقدم مهريه برخاسته از مطالبي اس��ت كه درون زندگي، افراد 
به آن فكر مي كنند و اين تراز را ارائه كرده اند، به طور نمونه رابطه  هاي 
روحي ، عاطفي و قوانيني كه در البه الي يك زندگي طوالني مدت در 
ايران مطرح مي شود، به قول شهيد مطهري ما معتقد به تك همسري 
هس��تيم و اين مس��ئله در فرهنگ و عرف ايران رواج دارد. درموضوع 
مهريه  پول و مس��ائل مادي مطرح نيس��ت بلكه پش��توانه احساسي، 
عاطفي، فرهنگي و عرفي دارد و تا مس��ئله مهريه از اين نظر حل نشود 

مشكل حل نمي شود.
 چگونه؟

  مثاًل االن ما بياييم بگوييم مهريه 14 سكه بعد مي بينيم چقدر تخلفات 
اخالقي در برابر اين موض��وع وجود دارد و آقا به راحتي به همس��رش 
مي گويد برو و 14 سكه را هم مي گذارد جلويش! اين در حالي است كه 
خانم  در ازدواج همه هويتش را ارائه مي دهد و همه وجودش را در اختيار 
زندگي اش مي گذارد اين س��رمايه اي اس��ت كه زن مي آورد. در رساله 
حقوق حضرت سجاد داريم »ملك النكاح« ما مسلمان و شيعه هستيم و 

يك خانم در زبان واحد تنها نمي تواند يك همسر داشته باشد.
روايت داريم در زمان پيامبر كه عده اي از زنان خدمت حضرت رسول 
رسيدند و عرض كردند چرا ما فقط مي توانيم يك همسر داشته باشيم 

اما مردان ما چند همسر؟
حضرت دس��تور دادند تا ظرفي خالي بياورند و هر كدام از اين خانم ها 
ليوان آبي را در آن بريزند؛ سپس فرمودند حاال هر كس ليوان آب خودش 
را از اين ظرف بردارد و بعد خودشان اتاق را ترك كردند. امام رضا )ع( هم 
مي فرمايند: زنا نسل و ارث را آسيب مي زند. به همين خاطر هم اسالم 
مي گويد زن فقط يك ش��وهر مي تواند داشته باشد يا در بعضي روايات 

است كه  زن اسير شماست و آقايان بايد حواسشان باشد.
پيامبر مي فرمايند: »اهلل اهلل بالنس��ا« ش��ما را قس��م مي دهم مواظب 
زن هايتان باشيد. همه اين روايات نشان دهنده آن است كه زن عاطفه، 
روح و جانش را تقديم مي كند و وارد زندگي با مرد مي شود و از مرد به 
نحو احسن پذيرايي و فرزندانش را بزرگ مي كند و با ناداري مي سازد. من 

مي خواهم بگويم مسئله مهريه به مسئله رواني ديگري بازمي گردد.
پس شما از مخالفان تعیین و کاهش سقف براي مهریه 

هستید؟ 
قطعاً، ببينيد ما در كش��ور خودمان به زنان مي گويي��م نخور، نپوش و 
نخواه،زيرا مرد به گناه مي افتد و با او ازدواج كن يا جمله اي كه ما با آن 
مواجه مي ش��ويم كه »آقايي ازدواج كند تا به گناه نيفتد.« زن شريك 
دردها و شادي هاي مرد است نه وس��يله اي براي به گناه نيفتادن او. به 

قول مقام معظم رهبري زن و مرد همسفرند تا بهشت.
مرد بايد قوام تربيت شود و در زندگي قوام زن باشد. آيه 34 سوره نسا 
اين را مي فرمايد. پيامبر در اين باره فرمودند: برتري مردان به زنان اين 
است كه زنان به مردان زنده مي شوند و ما اين را نمي گوييم كه زنان بايد 
به مردان زنده شوند. از سوي ديگر خانمي كه زيبايي و جواني اش را در 
زندگي همسرش مي آورد با اين مواجه مي شود كه آقا بعد از چند سال 
زندگي به دنبال زني زيباتر و جوان تر مي رود. ما بايد اينها را حل كنيم و 
تا اين موضوعات حل نشود بحث مهريه قابل حل نيست و ما بايد با اين 
مسئله  از مسير انساني آن مواجه شويم. بايد بين همسفران تا بهشت 
توازن برقرار كنيم. بين راه به آقا مي گوييم تو مي تواني از نعمت هايي كه 
خدا برايت گذاشته استفاده كني، اما به خانم مي گوييم تو از اين لذت ها 
استفاده نكن. وقتي توازن ميان زن و مرد برقرار نيست آنها مي آيند و با 
مهريه اين توازن را طاق مي زنند و خانواده ها هم سعي مي كنند با هزار 
و چند صد س��كه مانع جدايي و كنار گذاشته شدن دخترشان شوند يا 
اگر آقا خانم را رها كرد اين خانم پولي داشته باشد و بتواند براي خودش 
س��رپناهي تهيه كند و به خانه پدرش بازنگردد؛ چراكه حس مي كند 
سربار خانواده است. تا وقتي ما اينها را از نظر عاطفي و رواني با مالك هاي 
انساني و اسالمي بررسي نكنيم تغيير در سقف مهريه هيچ تغيير مثبتي 

را ايجاد نمي كند.
در بحث جهیزیه چطور؟ اگر بنا بر تعیین س�قف براي 
مهریه متناسب با شرایط اقتصادي باشد، در این حوزه 
که امکان ایجاد محدودیت وجود ندارد، اینجا چه باید 

کرد؟
براس��اس ماده 1107 قانون مدني اثاث البيت به عهده مرد اس��ت. آيا 
مردان ما جهيزيه يا همان اثاث البي��ت را تأمين مي كنند؟ ما در عرف 
كنوني كشورمان مرد فقير را وارد زندگي مي كنيم بعد مي خواهيم زن 
در كنارش آرامش داشته باشد، در حالي كه اسالم مرد را ثروتمند وارد 
زندگي مي كند، دو تا ارث به آنها مي دهد، دو ت��ا ديه مي دهد تا بتواند 
مهريه و نفقه زن را بدهد و ما اينها را نه به آقايان آموزش مي دهيم و نه از 
آنها مطالبه مي كنيم، بنابراين خانواده ها هم مي خواهند اين مسائل را با 
مهريه طاق بزنند. به همين خاطر هم ما با اين مسائل مواجه مي شويم.

در حال حاضر ش�رایط اقتصادي جامعه ما امکان این را 
نمي دهد که ما با مردان ثروتمند مواجه باشیم. به نظر شما 

چنین دیدگاهي مانعي تازه بر سر ازدواج نخواهد بود؟
من مي گويم ما بايد طرحي نو دراندازيم و مردانمان را هم قوام تربيت 
كنيم  و هم پولدار. در برخي كشورها نوزاد پسر وقتي به دنيا مي آيد مبلغ 
قابل توجهي پول به حسابش  مي ريزند و پدر و مادر هم اجازه برداشت 
ندارند و وقتي اين بچه   ها به سن بلوغ مي رسند واجب الحج مي شوند. ما 

هم مي توانيم مردانمان را از ابتدا از پشتوانه مالي برخوردار كنيم.
ما مرد و زن را مس��اوي قرار مي دهيم بعد براي آقا سربازي مي گذاريم 
پس از دو سال آقا مي خواهد س��ركار برود.مدرك مي خواهد و مجبور 
اس��ت در س��طح پايين تر كار كند. بعد فرصت هاي علمي خوب را به 
خانم ها مي دهيم و  مي گوييم اين خانم با اين آقا ازدواج كند. در حالي 
كه معلوم است دچار مشكل مي شوند. ما بايد به قول حضرت آقا سبك 

زندگي مان را تغيير دهيم.

سقف 110 سکه
  قانون حمايت از خانواده كه در س��ال 91 ب��ه تصويب نمايندگان 
مجلس رس��يد، حد حمايت قانوني از مطالبه مهريه را تا ميزان 110 
سكه اعالم كرد و مطالبه ميزان بيش��تر از آن را منوط به مالئت زوج 
دانست. به اين معنا كه دادگاه فرض و اماره را بر اين گذاشته است كه 
زوج قابليت پرداخت را دارد و اگر اين تع��داد چه به صورت نقد و چه 

قسط بندي پرداخت نشود حكم حبس صادر مي شود. 
در مهريه هاي تا 110 سكه نيازي به اثبات زوجه مبني بر استطاعت زوج 
نيست. در اين مرحله زوج بايد خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در 
پرداخت مهريه اثبات كند. در مهريه هاي بيش از 110 سكه زوجه بايد 

به دادگاه اثبات كند كه زوج توانايي پرداخت اين تعداد سكه را دارد. 

3600 زنداني مهریه
  در حال حاضر بنا بر اعالم مراجع رسمي قضايي افرادي هستند كه نه 
با صداق هاي نجومي بلكه به واسطه تعهد مهريه هاي 20 سكه اي و 30 
سكه اي در پرداخت همين ميزان دچار مشكل شده و با وجود باال رفتن 
ارزش ريالي اين دست از كابين ها روانه زندان مي شوند. هم اكنون 3600 
نفر به دليل بدهي مهريه همسرشان در زندان هستند. حمايت از زندانيان 
مهريه در اولويت ستاد ديه نيست. مساعدت اين ستاد در قبال زندانيان 
مهريه بيشتر جنبه معاضدتي دارد تا اين افراد كه با اراده كامل و سالمت 
رواني زير بار اين دست از تعهدات مالي رفته اند با ارائه دادخواست اعسار 
خود بنا به تمكن مالي و موقعيت اجتماعي به صالحديد قاضي صالح 

ميزان بدهي خود را به همسرانشان تعديل يا تقسيط نمايند.

 21 سکه معادل مهرالسنه 
  در حديثي صحيح از امام باقر )ع( نقل شده كه پيامبر براي هيچ يك 
از زنان و دخترانش مهريه بيش از 500 درهم نقره قرار نداد. در حديثي 
ديگر نيز منع تزويج دختر به خاطر قرار داده شدن مهرالسنه از سمت 
پدر دختر، موجب محروم شدنش از برخي نعمت هاي اخروي دانسته 
شده است. مهرالسنه 500 درهم نقره است. در زمان پيدايش اسالم هر 
10 درهم معادل يك دينار )طال( ارزش داشت، بنابراين معادل مهريه 
حضرت 50 دينار مي شود.  از سوي ديگر، در فقه اسالمي وزن هر دينار 
برابر با يك مثقال شرعي برابر 3. 456 گرم است، بنابراين ارزش مهريه 
حضرت زهرا)س( حدود 173 گرم طال بود. در حال حاضر، معادل مهريه 

حضرت زهرا)س( تقريباً 21 سكه بهار آزادي مي شود.  

 در جنگ اقتصادی 
14 سکه برای مهریه کافی است!

 خانواده ها دلواپسی هایشان را 
با مهریه طاق می زنند
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  زهرا چیذري 
تنها دالالن و اهالي بازار و تحليل هاي اقتصادي نيستند كه چشمشان به باال و پايين شدن قيمت سكه در 
تابلوي صرافي هاست و گزارش لحظه به لحظه سايت ها و خبرگزاري ها از تغييرات قيمت سكه را مو به مو 
دنبال مي كنند. بخشي از افرادي كه اين روزها حساس تر از هر داللي ناگزير قيمت سكه را چك مي كنند 
بدهكاران مهريه اند كه ضربان قلبشان با باال و پايين رفتن قيمت سكه باال و پايين مي شود. مهريه اي كه 
از يكسو حق شرعي و قانوني زنان است و از سوي ديگر با تغيير اوضاع اقتصادي معضالت تازه اي را براي 
سيستم قضايي كشور پديد آورده است تا بدانجا كه قضات نمي دانند طرف حق و حقوق زنان را بگيرند يا 
طرف ناتواني مردان از پرداخت اقساط مهريه با ش��رايط اقتصادي پيش آمده را. خالصه كالم اينكه زنان 
مطلقه اي كه چشم انتظار مهريه شان هستند و در خرج زندگي ش��ان مانده اند و مرداني كه بايد مهريه را 
بپردازند در تأمين سكه مهريه! دچار مشكل شده اند.   تمامي اين چالش ها موجب شده است مديرعامل 
ستاد ديه كشور پيشنهاد تغيير سقف مهريه را بدهد. اسداهلل جواليي مي گويد:شايد تصور شود مقصود از 
مهريه هاي معقول تعهد كابين 110 سكه اي است، اما واقعيت اين است كه همين ارقام پايين هم با افزايش 

قيمت سكه گرفتاران بسياري دارد. از نگاه وي معيار 110 سكه با شرايط معيشتي زندانيان مهريه همخواني 
ندارد. كم نيستند افراد و كارشناس��اني كه با اين نظر جواليي موافقند و معتقدند مجلسي ها بايد يك بار 
ديگر دست به كار شوند و همچون سال 91 و مصوبه كاهش سقف مهريه قابل پيگرد قضايي و حبس به 
110 سكه اين بار سقف سكه هاي مهريه را كاهش دهند. در برابر اين اما برخي هم به شدت مخالف چنين 
رويكردي هستند. به سراغ دو تن از كارشناسان اين حوزه رفته ايم تا ببينيم نگاه آنها به اين ماجرا چيست. 
 دكتر عبدالعل��ي رضايي، عضو ش��وراي تخصصي ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي و عضو كميس��يون 
فرهنگي - اجتماعي سبك زندگي در دبيرخانه شورا و همچنين عضو هيئت علمي دفتر فرهنگستان علوم 
اسالمي قم معتقد است بايد عدد سكه هاي مهريه را به مهرالسنه يعني حدود 14 سكه كاهش داد، در غير 
اينصورت با آسيب هاي متعددي مواجه خواهيم ش��د. در برابر اين نگاه اما طاهره هميز حقوقدان با ورود 
به اين ماجرا مخالف است و مي گويد بحث عدد سكه مهريه بحث ثانويه اي است و تا سبك زندگي اصالح 
نشود و زمينه را براي توازن ميان زن و مرد به عنوان همسفران بهشت مهيا نكنيم ورود به حوزه مهريه و باال 

و پايين كردن سقف آن هيچ گونه توجيهي ندارد و مؤثر نخواهد بود. 

از نظر قرآن، م��رد هنگام عقد ق��رارداد ازدواج و 
خواس��تگاري »هديه اي« تقديم زن مي كند كه 
پدر، ب��رادر يا ديگ��ر بس��تگان زن در آن نقش و 
اختي��اري ندارن��د. زن در عين ح��ال كه چنين 
پيشكشي را دريافت مي دارد استقالل اجتماعي 
و اقتصادي خود را حفظ مي كند، خودش با آزادي 
و اختيار شوهر را انتخاب مي كند، نه با اراده پدر يا 
تصميم كسي ديگر و نيز هنگامي كه در خانواده 
خود با ش��وهر زندگي مي كند كس��ي حق ندارد 
مانند تاريخ كهن او را به خدم��ت خود بگمارد و 
استثمار كند. محصول كار و زحمتش به خود او 
تعلق دارد ن��ه به ديگ��ري و در معامالت حقوقي 
نياز به قيموميت ندارد. مرد و زن فقط حق دارند 
هنگام پابرجابودن پيمان زناش��ويي فقط نسبت 
به نيازهاي جنسي متعهد باشند و مرد به خاطر 
بهره مندي از وصال زن، زندگي را در حد امكان و 

مطابق شأن او تأمين كند. 
)در قرآن كريم آيات زيادي هست درباره اينكه مهر 
زن به خود زن تعلق دارد نه به ديگري. مرد بايد در 
تمام مدت زناشويي عهده دار تأمين مخارج زندگي 
زن شود و در عين حال درآمدي كه زن تحصيل 
مي كند و نتيجه كار او به شخص خودش تعلق دارد 

نه به ديگري، پدر يا شوهر(
به طور طبيعي و معمول اين مرد است كه نسبت 
به زن اظه��ار عالقه و مهر مي كن��د و براي جلب 

نظر او هديه اي را پيشكش مي نمايد. مرد همواره 
متقاضي بوده اس��ت  و زن هرگز ب��ا حرص و ولع 
درپي مرد نرفته و از خود نوعي بي نيازي و استغنا 
نشان داده است، از اين رو مهريه در حرمت و حيا و 

عفاف زن ريشه دارد. 
)قرآن كري��م با لطاف��ت و ظرافي��ت بي نظيري 
مي گويد: )وآتوا الّنساء صدقاتهّن نحلًة( )نساء / 4( 
يعني كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد )نه به 
پدران يا برادران آنها( و عطيه و پيشكشي است از 

جانب شما به آنها، به خودشان بدهيد.(

از نگاه استاد شهيد مرتضي مطهري، در اين آيه به 
سه نكته اشاره شده است:

1- مهريه را ب��ا تعبير )صدقه( )با ض��ّم دال( ياد 
كرده نه مهري��ه، زيرا ُصدقه از ماده صدق اس��ت 
كه نشانه راستين بودن و از سر صدق بودن عالقه 

مرد است. 
2- با ملحق كردن ضمير )هّن( به كلمه صدقاتهن، 
مي فهماند كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه به 

كسي ديگر. 
3- با تعبير )نحله( نش��ان مي ده��د مهريه هيچ 

عنواني جز تقديمي و هديه ندارد. 
اين هدي��ه مهريه اختصاص به ازدواج رس��مي و 
رابطه مش��روع ندارد، بلكه در مواردي هم كه زن 
و مرد روابط نامش��روعي دارند باز اين مرد است 
كه هديه مي دهد، بنا بر اين اس��اس استاد نتيجه 

گرفته است:
مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشي 
شده اس��ت، نه از احساسات خش��ن و مالكانه او. 
آنچه از ناحيه زن در اين امر دخالت داشته است، 
حس خودداري مخص��وص او بوده ن��ه ضعف و 
ب��ي اراده بودنش. مه��ر، تدبيري اس��ت از ناحيه 
قانون خلقت براي باالبردن ارزش زن و قراردادن 
او در سطح عالي تر. مهر به زن شخصيت مي دهد. 
ارزش معنوي مهر ب��راي زن بيش از ارزش مادي 

آن است. 
قرآن رس��وم جاهلي را در قضيه مهريه منس��وخ 
كرد و آن را به مسير طبيعي خود برگرداند، زيرا 
در جاهليت، پدران و م��ادران مهريه را به عنوان 
حق الزحمه و )شيربها( حق خود مي دانستند، ولي 
قرآن به صراحت آن را حق خود زن دانست، زيرا 
در زمان جاهليت چون دختري متولد مي شد، به 
وي چنين تبريك مي گفتند: )هنيئاً لك الّنافجة(، 
يعني اين مايه افزايش ثروت تو را گوارا باد، كنايه 
از اينكه پس از اين دختر را شوهر مي دهي و مهر 

دريافت مي كني. 

مهریه در نظام حقوق قرآني

وقتي توازن میان زن و مرد برقرار 
نیست آنها مي آیند و با مهریه این 
توازن را طاق مي زنند و خانواده ها 
هم س�عي مي کنند با ه�زار و چند 
ص�د س�که مان�ع جدای�ي و کنار 
گذاش�ته شدن دخترش�ان شوند

ب�ا مس�ئله قیم�ت ارز و س�که و 
پی�ش از بحران اقتص�ادي کنوني 
هم مسئله مهریه و س�که تبدیل 
ب�ه بح�ران ش�ده ب�ود و ح�اال با 
پیدایي این بح�ران اقتصادي ما با 
چالش جدي تري مواجه هس�تیم


