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جایگاه اخالق 
در حقوق خانواده و مهریه
زهرا آل اسحاق1

چکیده
از نظر اسالم، بنیان خانواده بر مودت و رحمت است. قوانین و احکام این نهاد 
نیز باید مبتنی بر این مبنای اخالقی وضع گردند. لذا اهمیت بررسی جایگاه اخالق در 

حقوق خانواده روشن می گردد.
در این مقاله برآنیم که به رابطه ی اخالق و فطریات و جایگاه این  دو در وضع 
قوانیللن الهی پرداخته و در ادامه جایگاه اخللالق در یکی از موضوعات حقوق خانواده 

)مهریه( را بررسی می کنیم.
خداوند متعال به عنوان خالق انسللان و آگاه از تمامی مصالح و مفاسللد پیش 
روی او، شایسته ترین مرجع برای وضع قوانین است. احکام شرع مقدس اسالم، مبتنی 
بر واقعیات و مصالح نفس االمری هسللتند که در آن ها، استعدادها، توانمندی ها و نوع 
خلقت انسان ها لحاظ  شده است. فطریات از اموری هستند که مورد توجه شارع مقدس 

قرار گرفته است. از جمله امور فطری، گرایش به نیکی ها و امور اخالقی است. 
حقوق خانواده در اسللالم، بر پایه ی اسللتعدادها، فطریات و اخالق پایه گذاری 
شده است. مهریه به عنوان یکی از موضوعات حقوق خانواده، بر مبنای هبه و بخشش 
که یک ارزش اخالقی است، واقع شده است. تأکید بیشتر بر افزایش جنبه ی خصوصی 

این نهاد حقوقی، می تواند راه حلی برای مشکالت موجود در زمینه ی مهریه باشد.

واژگان کلیدي: فطرت، اخالق، حقوق اسالمی، خانواده، مهریه

1. کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق )ع(
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درآمد
در جوامع بشللری، وضع قوانینی که بدون کمترین کارشللکنی و مقاومتی از 
سللوی مردم رعایت شللود، از مهم ترین اهداف قانون گذاران  اسللت؛ قوانینی که نظم، 
امنیت و عدالت را در جامعه حاکم گرداند و پاسللخ گوی نیازهای افراد باشللد. قوانین 
خانواده نیز از این امر مستثنی نیست و هدف تدوین قوانین در این حوزه، چیزی جز 

تحکیم مبانی خانواده نمی باشد.
امروزه شاهد افزایش تزلزل خانواده ها و گسیختگی آن مي باشم. در این رابطه 

دو دلیل قابل ذکر است:
1- روابط غلط و غیر اخالقی اعضای خانواده و عدم پای بندی افراد به موازین 

قانونی و اخالقی که اصالح آن نیاز به فرهنگ سازی دارد؛
2- وجود اشکاالتی در قوانین.

در این مقاله در صدد بررسی مسأله ي دوم یعني وضع قوانین منجر به تحکیم 
خانواده هستیم و در این رابطه به نقش اخالق به عنوان یکی از مبانی حقوق اسالمی و 
به ویژه حقوق خانواده می پردازیم. برای اثبات این مطلب که قوانیِن مبتنی بر اخالق، 
منطبق با خلقت انسان هستند، به بحث فطری بودن اخالق و هماهنگی قوانین شرع 
با نوع خلقت انسللان می پردازیم و در آخر نمونه هایی از چگونگی مبنا بودن اخالق در 

قوانین آورده  می شود.

1. وجود فطرت
این که آیا قدر مشللترکی میان انسللان ها با عنوان فطریات وجود دارد یا خیر، 
مورد اختالف اندیشللمندان غیر دینی است. برخی قائل به فطریات هستند و برخی با 
این دیدگاه مخالفند. میان طرفداران فطریات نیز اختالف نظر است؛ بعضی انسان را به 
طور فطری متمایل به خیر و نیکی می دانند و برخی متمایل به بدی و عده ای دیگر نیز 
حالتی خنثی برای او متصورند. به عنوان مثال فروید گرایان معتقدند انسللان سرشتی 
اهریمنی دارد، او با غرایزی برانگیخته می شللود و وجودش ریشه های زیست شناختی، 
به ویژه غریزه ي جنسللی و پرخاشگری دارد که صرفاً با قراردادهای اجتماعی سرپوش 
گذاشللته  شده اند. رمانتیست ها مانند روسو بر این باورند که انسان از بدو تولد صاحب 



شماره7
تعالي حقوق/ 

زهرا آل اسحاق

41

یک خوبی طبیعی اسللت و هر رفتار بدی که انجام می دهد، ناشی از شرایط اجتماعی 
مخرب اسللت، و برخاسته از چیزی در ذات خود او نیست. اگزیستانسیالیست ها مانند 
سللارتر می گویند: انسللان اساساً خوب یا بد نیسللت، بلکه هر رفتاري که از انسان سر 
مي زند بر جوهر و سرشللت او اثر می گذارد. از این رو، اگر همه ی آدم ها خوب باشللند، 
سرشت انسان نیز خوب است و به عکس ) رجبی به نقل از کتاب آدم سازان، 1387، 

صص 33 تا 35(1
میان فقها و دانشمندان مسلمان، این اتفاق نظر وجود دارد که همه ی انسان ها 
بر اسللاس فطریاتي خلق شده اند که در همه مشللترک است. آیات و روایات متعددی 
نیز بیان کننده ی این مطلب اسللت. قرآن کریم به وجود یک سرشت و فطرت خداجو 
«2 یا در جای  هَِّتي َفَطَر النهَّاَس َعلَْیها ال تَْبِدیَل لَِخلِْق اللهَّ ِ ال اشاره کرده است: »فِْطَرَت اللهَّ
اها َفَألَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها«3 در این که آیا فطرت  دیگری می فرماید: »َو نَْفٍس َو ما َسوهَّ
انسان ها بر خیر و نیکی است، یا آن که خیر و شر، هر دو در فطرت آدمي وجود دارد، 
اختالفللات نظر اسللت. با قدری تأمل می توان گفت که تمایل انسللان به حق اسللت. 
انسللان همان طور که به خدا گرایش دارد، به کفر و باطل نیز تمایل دارد. یعنی قّوه ی 
خداجویی و حقیقت طلبی در انسان وجود دارد و این قوه اگر به فعلیت برسد، فطرت 
در او شللکوفا شده است. همچنین قوّ ه ی کفر و باطل نیز در انسان وجود  دارد و ممکن 
اسللت به فعلیت برسللد. لیکن گرایش انسان به حق، به این معناست که فطرت انسان 
متمایل به حق اسللت و گرایش به باطل، تحت تأثیر شرایط بر او عارض می شود. میل 
انسان، به سمت تقوا و خیر و خوبی است به شرط آن که سوء تربیت خانواده یا محیِط 
جامعه، او را آلوده نکند و اگر در اثر تربیت غلط، در مسللیر شللر قرار گرفت، این سللیر 

و حرکت تحمیلی بر حقیقت اوست. )جوادی آملی، 1379، ج 12، صص 42و43(

2. مفهوم فطرت و گرایش های فطری
پس از بیان این مقدمه به بیان مفهوم و ویژگی های مسائل فطری می پردازیم: 

1. برای اطالعات بیشتر ر.ک: ، پروفسور ونس پاکار، آدم سازان، مترجم: حسن افشار، انتشارات بهبهانی
Vance Pakard, The People shapers, pp.361-366,Boston,Toronto,1997

2. روم، 30
3. شمس، 7و8
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فطرت از ریشه ی »َفَطَر« بر وزن »فِعلَه« است. فطر در لغت به معنای شکافتن 
از طول، ایجاد و ابداع، گشللودن شللئ و ابللراز آن، ابتدا و اختراع آمده اسللت. )راغب 
اصفهاني، 1412، ص640؛ ابوالحسین،1404، ج4، ص510؛ جوهری، 1368، ج2، ص 
781( وزن فِعلَلله داللت بر نوع ویژه می کند و لذا فطرت به معنای سرشللت و نحوه ي 

خاصی از آفرینش و خلقت است. )جوادی آملی، پیشین، ص 24(
با توجه به مطالب گفته شده درباره ی فطرت، ویژگی هاي زیر را می توان برای 

این نحوه ی خاص هستی انسان برشمرد. ) همان، صص 26و27(
- فطرت انسانی خدا را می شناسد، او و دینش را می خواهد؛

- آگاهللی و گرایش عملی ناشللی از فطرت، تحمیلی نیسللت، بلکه در نهاد او 
تعبیه شده است و مانند علم حصولی نیست که از بیرون آمده باشد؛

- تمایللالت فطری، ثابت، پایدار و تغییر ناپذیر اسللت و لذا با فشللار و تحمیل 
نمی توان آن را زایل کرد؛ اگرچه ممکن است تضعیف یا مستور شود؛1

- حقیقت هر انسللانی با این واقعیت سرشللته شده اسللت، در نتیجه فراگیر و 
همگانی است.

- چون بینش و گرایش انسللان متوجه هستِی محض و کمال مطلق )خداوند( 
است، از ارزش حقیقی برخوردار بوده و مالک تعالی اوست.

برخللی تمایالت و گرایش های فطری انسللان عبارتند از: حس جسللت وجوی 
حقیقللت، حس ابتکار، ابداع و نوآوری، حس تمایل به نیکی و فضیلت، میل به زیبایی 
)همان، ص 60( حقیقت خواهی، خیراخالقی و ارزش های انسللانی. )مطهری، پیشین، 

صص 466 تا 469( 
خیر اخالقی، نقطه ي  مقابل شللّر اخالقی اسللت. مانند سپاس گزاری از کسی 
که به انسللان نیکی کرده اسللت. به عبارت دیگر، نیکی را با نیکی پاسخ دادن؛ خداوند 
می فرماید: َهْل َجزاُء اْلِْحساِن إاِلهَّ اْلِْحسان2 این آیه در سوال خود می خواهد از فطرت 
انسللان جواب بگیرد که آیا پاداش احسان، می تواند چیز دیگری غیر از احسان باشد؟ 
انسان می گوید خیر، جزا و پاداش احسان، احسان است، لذا سپاس گزاری نیز که یکی 

هَِّتي َفَطَر النهَّاَس َعلَْیها ال تَْبِدیَل لَِخلِْق اللهَّ )روم ،30( ِ ال 1. فِْطَرَت اللهَّ
2. الرحمن،60
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از مصادیق خیر اخالقی است، فطری است. )مطهری، 1375، ج3، ص 467(
، چنان چه بر توحید و معرفت اسللت، بر جمیع حسنات  به طور کلی فطرت اللهَّ
و کماالت  اسللت. )موسوي خمینی، بي تا، ص60( یعنی ارزش های اخالقی که مصداق 
بارز حسللنات و کماالت اسللت، از فطریات اسللت و انسللان ها به طور فطری و درونی 

متمایل به ارزش های اخالقی اند.

3. مفهوم اخالق 
اخللالق  جمع »ُخلق «، بللر وزن »ُفعل«، و به معنای مروت، عادت، سللجیه و 
طبیعت می باشللد. )البسللتاني و آخرون، بی تا، ص 194( به گفته ی »راغب «، َخلق و 
ُخلق در اصل به یک ریشه باز  می گردند، َخلق به معنی هیأت و شکل و صورتی است 
که انسان با چشم می بیند و ُخلق به معنی قوا، سجایا و صفات درونی است که با چشم 

دل دیده  می شود.) راغب اصفهانی، پیشین، ص297(
علمای اخالق، خلقیات و صفات روحی و نفسللانی انسللان را بر دو نوع تقسیم 
کرده اند: نخسللت، فطری و طبیعی؛ دوم، اکتسللابی و اختیاری. صفات فطری، غرایز، 
احساسللات و اسللتعدادهایی است که در طبیعت انسللان آفریده  شده  و اختیار و عمل 
در تحصیللل آن ها دخالتی ندارد. مانند حللس خداجویی، عرفان، حس ماورایی، حس 
کنجکاوی، حللس حق طلبی، حس عدالت خواهی، حس رفعت و سللربلندی، غریزه ي 
حللب بقللا و حب کمال، نیروی عقل و شللهوت و غضب و امثللال آن. از حاالت درونی 
انسللان، این گونه قوا و صفات، فصل ممیز انسان از سایر حیوانات و جانداران است که 
در نظام احسن آفرینش به او عطا شده است. در مقابل، صفات اکتسابی اند که در مقام 
عمل و اختیار و به تدریج برای انسان حاصل می شود. چنان چه از استعدادها و صفات 
خدا داد به خوبی بهره برداری نشللود، صفات اکتسللابی به رذیلت ها منتهي خواهد  شد. 

)مهدوی کنی، 1374، صص 13و14(
تقسللیم دیگري که در این رابطه وجود  دارد، تقسیم اخالق به اخالق نفساني 
و رفتاري اسللت. اخالق نفسللاني، به خصوصیات و صفات دروني انسان گفته مي شود، 
ارزش هللاي اخالقي در این دسللته قرار مي گیرند. اخالق رفتللاري، مربوط به عملکرد 
اخالقي افراد است، به عبارت دیگر بروز و ظهور ارزش هاي اخالق نفساني را در عمل، 
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اخالق رفتاري گویند.
آنچه در این جا به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوق خانواده  مورد نظر است، 
هر دو دسللته است. به عبارت دیگر نظام تشللریع بر مبنای خلقیات و فطریات انسان 
بنا شللده  اسللت و از طرفی نتیجه ی  عمل به قوانین مبتنی بر اخالق، خود یک عمل 

اخالقی خواهد  بود.

4. تطابق تکوین و تشریع
در حقللوق اسللالمی، اسللتعداد و نوع خلقت انسللان چه تأثیری در شللیوه ی 
قانون گذاری داشته اسللت، به عبارت دیگر آیا قوانین تشریع با قوانین تکوین هماهنگ 

است؟
احکام اسللالم، نشللان مي دهد که باید و نبایدها در دین، پشللتوانه ی تکوینی 
دارنللد. وقتی خداوند می فرماید: اموال یتیمان را با امللوال خودتان نخورید؛ زیرا گناه 
بزرگی اسللت1، امر به عدم انجام گناه خوردن مال مردم به جهت تکیه گاه تکوینی آن 
اسللت و آن تکیه گاه مضمون این آیه اسللت که می فرماید: آنان که اموال یتیمان را به 
ظلم و سللتم می خورند، تنها آتش می خورند2 بنابرایللن اگر فرمود به مال یتیم تعّدی 
نکنید، دلیل آن اسللت که این کار در حقیقت نار است و این آتش معنوی که تکیه گاه 
حرمت قرار  گرفته، برهان پذیر است. در واقع احکام الهی، محصول الطاف خفیه و تابع 
مصالح و مفاسللد است و این مصالح و مفاسد، امر تکوینی است و امور تکوینی، برهان 
پذیرند. اگر قرآن حکمت بعثت انبیاء را اقامه ي قسللط مي داند، به این دلیل اسللت که 

قسط و عدل نافع و سودمند است.3 )جوادی آملی، ج 12، صص 33 و34(
عالملله طباطبایی نیللز مالک ادراکات اعتباری را مفید  بللودن یا مفید  نبودن 
می دانللد، یعنی فایده ي تکوینللی دارد. )مطهللری، 1374 ج6، ص394( لذا تکوین و 
تشللریع بر یکدیگر منطبق هسللتند و این گونه نیست که خداوند در خلقت به گونه ای 
متمایز از آنچه در دین است، عمل کرده باشد. خداوند حکیم بر اساس توانمندی هایی 

هَُّه کاَن ُحوباً َکِبیراً ) نساء، 2( 1. َو ال تَْأُکُلوا أَْموالَُهْم إِلی  أَْموالُِکْم إِن
هَّما یَْأُکُلوَن فِي بُُطونِِهْم ناراً )نساء، 10( هَِّذیَن یَْأُکُلوَن أَْمواَل الَْیتامی  ُظلْماً إِن 2. إِنهَّ ال

3. لَِیُقوَم النهَّاُس بِالِْقْسط )حدید، 25(
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که برای انسللان قرار داده  اسللت، از او بازخواسللت خواهد کرد؛ نظام هسللتي را تدبیر 
مي کنللد و موجللودات آن را مي پروراند و چون عالِم به هملله ي مصالح و آگاه از تمام 
مفاسللد است و اسرار در اشللیا، افعال، اخالق و افراد را مي داند، آن ها را مالک تقنین 
قللرار مي دهد و قانون را مطابق نظام تکوین و تشللریع وضللع مي کند. )جوادی آملی، 

1385، ص 145(
به عبارت بهتر، نظر اسللالم، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که مالک 
قوانیللن و قواعد حقوقللی را تنها واقعیات عینی بداند و نلله مانند مکتب حقوق عقلی 
محض اسللت که فقط دستورات عقل عملی را مالک حقوق و قانون قرار دهد. از طرف 
دیگر مانند مکتب حقوق پوزیتویستی1 نیز نیست که قانون و حقوق را دارای ماهیتی 
صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه ماهیت قواعد حقوقی اسالم، دو رویه است، یعنی 
دارای ماهیتی اعتباری- واقعی اسللت؛ اعتباری مبتنی بر واقعیات اسللت. از آن جهت 
اعتباری اسللت که متعلق جعل و اراده ی خداوند قرار گرفته است و از آن جهت واقعی 
است که اراده ی تشللریعی الهی هم سوی با اراده ی تکوینی اوست و در نتیجه، قوانین 
اسللالم مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس االمری است. )رجبی، 1378، صص 

63 و64(

5. جایگاه اخالق در قوانین مهریه
قانون ما که مبتنی بر شللرع مقدس اسللالم اسللت، باید این مسأله را در نظر 
گرفته و حکمی برخالف استعدادها و فطریات انسان وضع نکند. گفته شد اخالقیات از 
امور فطری هسللتند و لذا اخالق می تواند مبناي شکل گیری همه ی قوانین باشد2، اما 
با توجه به ویژگی های خاص نهاد خانواده، نقش اخالق در این حوزه پررنگ تر اسللت؛ 

لذا به بررسی و تأثیر اخالق در حوزه ی حقوق خانواده می پردازیم:
از نظر اسللالم، نهاد خانواده یک بنیاد اخالقی اسللت و باید بر اساس مودت و 
رحمت پایه گذاری شللود. قرآن مي فرماید: فلسللفه ي ازدواج، تسکین و آرامش است.3 

1. positivistm
2. رسول اکرم صلی الل علیه و آله می فرماید: علیکم بمکارم األخالق، فإن الل )عز و جل( بعثني بها، و إن من مکارم 

األخالق أن یعفو الرجل عمن ظلمه، و یعطي من حرمه، و یصل من قطعه، و أن یعود من ال یعوده.
ًه َو َرْحَمًه إِنهَّ فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم  3. َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودهَّ
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حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر، باید به گونه ای باشللد که سللکون و آرامش، 
ثمره ی تشللکیل آن گردد، نه نزاع و مشللاجره و نه هر آن چه امروز در محاکم خانواده 
شللاهد بروز آن هسللتیم و به نظر می رسللد بازنگری در قوانین خانللواده امری الزم و 

ضروری باشد.
1-5. فلسفه ي مهریه

در مورد فلسللفه ی مهریه، اقوال متعددی وجود دارد؛ برخي پدید آمدن مهر را 
نتیجلله ی تدبیر ماهرانه ای مي دانند که در متللن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط 
زن و مللرد و پیونللد آن ها به یکدیگر به کار رفته اسللت. مهر از آن جا پیدا شللده که در 
متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسللأله ی عشللق، مغایر نقش دیگری اسللت. 
نوع احساسللات زن و مرد نسبت به هم یک جور نیسللت. قانون خلقت، جمال و غرور 
و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و طلب و عشللق و تغزل را در جانب مرد قرار 
داده است. مهر، ماده ای از یک آیین نامه ی کلی است که طرح آن در متن خلقت ریخته  
شده و با دست فطرت تهیه شده است. )مطهری، 1357، صص199 تا 203( زن و مرد 
به طور فطری به گونه ای آفریده شللده اند که طلب و درخواسللت از جانب مرد صورت 
می گیرد و واکنش و پاسللخ از سللوی زن. یکی از راه های جلب توجه زن و جذب قلب 
او، دادن هدیه ای از جانب مرد است و این همان مهر است که اسالم آن را در ابتدای 

زندگی مشترک قرار داده است.

2-5. مهریه در قرآن
قللرآن کریم، مهر را ابداع و اختراع نکرد؛ زیرا مهر به   این  صورت، ابداع خلقت 
اسللت. کاری کلله قرآن کرد، این بللود که مهر را به حالت فطللری آن برگردانید. قرآن 
می فرمایللد: کابین زنان را که به خود آنان تعلللق دارد )نه به پدران یا برادران آن ها( و 
عطیه و پیش کشللی از جانب شما به   آن ها اسللت به خودشان بدهید.1 در این جمله ی 
کوتاه، به سه نکته ی اساسی اشاره شده است: اوالً، کلمه ی »َصُدقه« آمده است نه مهر؛ 
صدقه از ماده ي صدق اسللت و به  آن جهت به مهر صداق یا صدقه گفته  می شللود که 

ُرون )روم، 21( یََتَفکهَّ
1. َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهنهَّ نِْحلَه) نساء، 4(
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نشللانه ی راستین بودن عالقه ی مرد اسللت. دیگر این که با الحاق ضمیر »هّن« به این 
کلملله، می خواهللد بفرماید که مهریه به خود زن تعلللق دارد، نه پدر و مادر. مهر، مزد 
بزرگ کردن، شیر دادن و نان دادن به زن نیست؛ سوم، کلمه ی »نحله« صراحت دارد 
کلله مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیش کشللی و عطیه و هدیه ندارد. )همان، 

صص 203 و 204(
زنبور عسل را نحل گویند؛ زیرا خداوند به  واسطه ی او، از آن چه درون اوست، 
به مردم عسللل می بخشللد. )طبرسللی، 1403، ج2، ص4( هم چنین گفته  شده نحله، 
بخششللی بر سبیل تبرع است که اخص از هبه می باشللد. هر هبه ای نحله هست، اما 
هر نحله ای، هبه نیسللت و اشللتقاق نحله از نحل )زنبور عسل( به دلیل شباهت این دو 
اسللت و به معنای بخشش همانند زنبور اسللت. زنبور به وسیله ی وحی خداوند1 روی 
اشللیاء می نشللیند بدون این که به آن ها ضرری برساند، بلکه نفع بسیار می رساند و آن 
همان عسللل است که مایه ی شللفا و درمان است. )راغب اصفهانی، پیشین، ص 795( 
به همین ترتیب، عمل بخشش مهر از سوی مرد باید چنین اوصافی داشته باشد. مهر، 
هدیه و بخششی از جانب مرد به زن است که طی آن نه تنها ضرری به زن نمی رسد، 

بلکه سراسر منفعت است و موجب الفت و محبت بیشتر و استحکام خانواده است. 
اگر مهریه در جامعه ی ما چنین خصوصیاتی ندارد، نشان از انحراف این مسأله 
از فلسفه ی اولیه ی خویش است که باید احیاء شود. هم اکنون، مهر، نه به عنوان یک 
هدیه که ناشللی از عالقه ی مرد به زن باشللد، بلکه وثیقه ای مالی اسللت که با اکراه از 
سوی مرد و در بیشتر موارد به هنگام جدایی و به عنوان حربه ای برای طالق از سوی 
زن تلقی می شللود. پشللتوانه ی مالی بودن مهر، هدف مهریه نیست، لیکن اثری است 
که در ادامه حاصل می شللود، اما در هر حال، وثیقه بودن آن به هیچ وجه با فلسللفه ی 
آن قابل جمع نیسللت. در تایید این مطلب گفته شللده است: عده ای فلسفه ی مهر را 
وثیقه ی مالی در مقابل حق طالق برای مرد می دانند. از این اشخاص باید پرسید چرا 
اسالم حق طالق را به مرد داد، تا زن به وثیقه ی مالی احتیاج پیدا کند. به عالوه معنی 
ایللن حرف این اسللت که علت این که پیامبر صلي الل علیلله و آله برای زنان خود مهر 
قرار  می داد، این بود که می خواسللت به آن ها در مقابللل خودش وثیقه ی مالی بدهد. 

َُّک إِلَی النهَّْحل )النحل، 68( 1. َو أَْوحی  َرب



ه 7
ار

شم
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

جايگاه اخالق در حقوق خانواده و مهريه

48

اگر این چنین اسللت، چرا پیامبر اسللالم زنان را توصیه کرد که متقاباًل مهر خود را به 
شللوهر ببخشند و برای این بخشللش پاداش ها ذکر کرد؟ به عالوه چرا توصیه کرد که 
حتی االمکان مهر زنان زیاد نباشللد؟ آیا جز این اسللت که از نظر پیامبر )ص( هدیه ی 
زناشللویی مللرد به نام مهر، و بخشللش مهر یا معادل آن از طللرف زن به مرد، موجب 
اسللتحکام الفت و علقه ی زناشویی می شود؟ گذشللته از این باید دانست رسم مهر در 
صللدر اسللالم، مانند امروز نبوده؛ امروزه مهر بیشللتر جنبه ی ذملله و عهده دارد، مرد 
مبلغی را طبق عقد و سند به  عنوان مهر به عهده می گیرد و زن معموالً آن را مطالبه 
نمی کند، مگر وقتی که اختالف و مشللاجره ای به میان آیللد. این گونه مهرها می تواند 
جنبلله ی وثیقه به خود گیرد، اما در صدر اسللالم، معمول این بللود که مرد هرچه به 
عنوان مهر متعهد می شد، نقد می پرداخت. علیهذا به هیچ وجه نمی توان گفت که نظر 
اسالم از مهر این بوده که وثیقه ای در اختیار زن قرار دهد. )مطهری، 1357، ص216(

6. ماهیت مهر
مهر یک وثیقه نزد زن نیسللت تا هر زمان که قصد جدایی داشللت، از آن به 
عنوان اهرم فشاری علیه مرد استفاده کند و فلسفه ی وجودی آن، پیش کش و هدیه ای 
از طرف مرد به زن بوده اسللت. مهر یک نهاد کاماًل اخالقی است که منطبق با فطرت 

زن و مرد در نظر گرفته شده است.
این نهاد اخالقی که بر مبنای هدیه و هبه است، اگر به یک وثیقه تبدیل شد، 
به انحراف رفته اسللت و اگر قانون گذار از این انحراف تبعیت کند و در صدد محکم تر 
کردن ضمانت اجرای این وثیقه باشللد، او هم منحرف گشته است. قانون باید در جهت 
درسللت و صحیح گام بردارد و نباید پیرو نگرش افراد در مورد مسللائل باشللد. برای 
بازگشللت به فلسللفه ی اولیه ی مهر باید تالش کرد که مانند صدر اسللالم، قصد مرد، 
پرداخت مهر باشد و قصد زن نیز دریافت خود مهر به عنوان یک هدیه باشد. این گونه 
نباشللد که زنان به تبعیت از آداب و رسوم غلط، روز به روز بر مقدار مهریه بیفزایند و 
قصد واقعی آن ها، استفاده از این مال در هنگام جدایی به عنوان یک اهرم فشار باشد.

نکاح بر خالف نظر برخی، یک عقد معوض نیسللت که طی آن، مهر در مقابل 
بضع قرار گرفته  باشللد. لذا می تواند حتی بدون وجود مهر تحقق یابد. نکاح، یک نهاد 



شماره7
تعالي حقوق/ 

زهرا آل اسحاق

49

غیرمالی اسللت که طبق آن دو، فرد متعهد می شوند که در مقابل دارا شدن یک سری 
حقوق، وظایفی را در قبال یکدیگر عهده گیرند.

از سللوی دیگر، همان طور که بیان شللد، نظام تشریعی اسالم منطبق بر نظام 
تکوین اسللت و آن چه در قوانین شللرعی مورد خطاب قرار گرفته، مطابق با آفرینش و 
خلقت انسللان است. از سللویی ویژگی های خاص زن و مرد و این که کدام یک طالب و 
کدام یک مطلوب است، بیان شد؛ لذا وجود و تشریع مهر در نکاح، منطبق بر سرشت 
و آفرینش زوجین قرار داده  شده  است و مناسب است نقش خشک و غیر قابل انعطاف 
قانون در این نهاد اخالقی کمتر شللود. با این وجود برای حفظ نظم و امنیت جامعه، 
نیاز به وجود قانون اسللت، اما باید قانون به گونه ای وارد شود که فلسفه ی اخالقی این 

نهاد فراموش نشود.

7. آسیب شناسی قوانین مهریه
در بحث مهریه دو مشکل اساسی وجود دارد: اول عدم ضمانت اجرای پرداخت 
مهر، و دوم مقدار باالی مهریه که مشکل اول را تشدید می کند. حتی اگر برای پرداخت 
مهر، ضمانت اجرای بسیار قوی نیز وجود داشته باشد، وقتی میزان آن به حدی باالست 
که زوج با کار شبانه روز تا آخر عمر هم توانایی پرداخت همه ی آن را ندارد، به ناچار 
بحث تقسللیط پیش می آید و عماًل پرداخت به طور کامل محقق نمی شللود و ضمانت 
اجرای پرداخت بی معنی می گردد. کلید حل هر دو مشکل در قانون نیست. قوانین هر 
چه  هم محکم باشللند، نمی توانند زوجه را بلله پایین آوردن میزان مهریه اجبار کنند؛ 
چللرا که طبق مللاده ي 10 قانون مدنی مبني بر آزادی طرفین در قراردادها، در مهریه 
نیز حاکم اسللت. راه حل دیگر، التزام زوجه به وسیله ي اخالق است. زوجه ای که بداند 
مهر، هدیه ای از سوی همسرش و متعلق به اوست، هیچ گاه حد باالی آن را وسیله ای 
برای نشللان دادن شللأن باالی خانوادگی اش نمی داند و در ادامه ی زندگی نیز از آن به 

عنوان حربه ای برای گرفتن طالق استفاده نمی کند.
چگونلله می توان مهر را به فلسللفه ی اولیه ی اخالقی خللود بازگرداند و برای 
پرداخت آن التزام درونی ایجاد کرد، به گونه ای که مرد از روی میل و رغبت مهریه ای 
را که قدرت پرداخت آن را دارد، متعهد شود؟ به نظر می رسد تبدیل اوامر اخالقی به 
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قوانین خشللک و بی روح، وضعیت را به ترتیب کنونی خواهد کرد. ذات قواعد اخالقی، 
با اوامر و نواهی قانونی و دولتی هم خوانی ندارد. اخالق وقتی التزام آور اسللت که فرد 
از درون، تحرکی برای انجام آن داشته باشللد، هرچه رنگ قانون پررنگ تر گردد، التزام 

درونی رنگ می بازد.

8. تأکید بر جنبه ی خصوصی حقوق خانواده
راه حلی که شللاید در ابتدا اعتراض بسیاری از حقوق دانان را برانگیزد، خروج 
تدریجی قانون و دخالت قوه ی قانون گذاری از این نهاد اخالقی اسللت. این مسللأله در 

بحث مهریه و سایر موارد مربوط به حقوق خانواده کارساز است. 
به عقیده ی برخی، با پیشللرفت جوامع و صنعتی شللدن آن ها، نیاز به دخالت 
دولت ها در همه ی حوزه های حقوقی بیش از گذشللته اسللت؛ در بعضی جوامع، نقش 
دولت به حدی عمیق شللده که جایگزین نقللش خانواده و حتی نقش پدری و مادری 
گشته است. دخالت دولت تا این حد و فروپاشی بسیاری از نهادهای خصوصی، نمی تواند 
الگوی مناسللبی برای قانون گذار ما باشد. امروزه همین کشورها متوجه صدمات ناشی 
از انحللالل نهاد خانواده گشللته و درصدد احیاء این کانللون برآمده اند. اگرچه ضرورت 
دخالت بیشتر دولت در برخی نهادهای اجتماعی وجود دارد، لیکن خانواده که نهادی 
اخالقی و مبتنی بر روابط خصوصی افراد است، از این دسته خارج است و هرچه نقش 
دولللت در این نهاد کم رنگ تر شللود، کارکردهای خانواده به طور مناسللب تری محقق 

می گردد.
لزوم محدود شللدن دخالت دولت از سللوی برخی حقوق دانان نیز مورد قبول 
قرار گرفته است. به طوری که به برخی تغییرات انجام شده در تدوین قوانین نظر مثبتی 
ندارنللد و معتقدنللد رخنه ي دولت به مأمن طبیعي و اخالقي مللردم )خانواده(، اگر به 
منظللور حمایت از ناتوان و حفظ سللنت ها و اخالق عمومی در برابر سللوء اسللتفاده، 
تجاوز یا کاهلی و بی قیدی باشللد، مفید و ضروری اسللت، ولی اگر هدف از آن، اجرای 
سیاسللت های دولت، تغییر سللاختار روابط خانوادگی و شکسللتن ارزش های اخالقی 
باشللد، خطرناک اسللت و حاصل آن برای اجتماع نیز جنگ و سللتیز است نه صلح و 

آزادی. )کاتوزیان، 1382، ص 18(
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بنابراین محدود شللدن میزان دخالللت قوای قانونگللذاری در حوزه ی حقوق 
خانواده، یکی از راه های بازگشت این نهاد به خصوصیات ویژه ی اخالقی خود است.

پللس از چندین سللال تجربه ی تصویب قوانین در جهللت ملزم کردن اعضای 
خانللواده به وظایف خود، هم اکنون شللاهد خانواده هایی هسللتیم کلله در آن هر یک 
از زوجیللن ظاهراً به حقوق خود نائل گشللته اند، اما بنیان خانللواده، از درون متزلزل 
گشته اسللت. قانون برای سللرکوب سرکشان همواره چاره سللاز بوده، اما این قوانین در 
خانواده، درمانی زودگذر و مقطعی و در واقع مسکن بوده  است و درمان قطعی امراض 
این نهاد اخالقی، با قانون محقق نمی گردد. تا به حال تالش قانون گذار بر قوی کردن 
قوانین و بسللتن راه های سللوء استفاده بوده  اسللت. هم اکنون نیز حقوق دانان چاره ی 
مشللکالت را در تصحیح همین قوانین و محکم تر کردن آن می دانند، اما هرچه به این 

سمت قدم برداریم، از هدف اصلی که تحکیم بنیان خانواده است، دورتر می شویم.
اگللر از امروز قانون گذار اعالم کند که ضمانت اجرای پرداخت مهریه توسللط 
قانون، محدود گردیده اسللت، یعنی طرقی کلله طی آن قانون، مرد را ملزم به پرداخت 
مهر می کند، محدود شللده و موارد نادری را شللامل می شللود، برخورد جامعه چگونه 
خواهد بود؟ ممکن اسللت گفته شللود راه فرار بسیاری افراد سودجو از پرداخت مهریه 
باز می شود. در پاسخ می گوییم: درست است که همیشه و همه جا سودجویانی وجود 
دارند، اما برای بازگشت به فلسفه ی اخالقی احکام در حوزه  ی خانواده، حذف قانون به 
تنهایی چاره ساز نیست، بلکه نیاز به فرهنگ سازی است. باید در جامعه، این فرهنگ 
نهادینه شود که مهر، متعلق به زوجه است و هرچه مبلغ آن باالتر رود، امکان پرداخت 
آن کمتر می شللود؛ چون دیگر قانون هم ضمانت اجرایی در پرداخت ندارد و زوجه یا 
با مقدار مهریه ی باال به همسللاالن خود تفاخر مي کند و هرگز به مهر خود نمي رسللد، 
یللا این که با پایین آوردن توقع و نگاهي واقع بینانه به این هدیه، تعیین میزان مهر را 
به مرد واگذار مي کند و به مهریه ی خود که پیش کشللی از جانب همسللر است، دست 

مي یابد. 
مواد قانونی مربوط به مهریه، شامل فصل هفتم از جلد دوم قانون مدنی، مواد 
1078 الی 1101 می باشللد. منظور از محدود کردن قانون در این زمینه، شللامل مواد 
مربوط به شللرایط شللکلی و ماهوی صحت مهر نمی شود؛ زیرا به هر حال باید منبعی 
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برای تشللخیص درسللتی یا نادرسللتی مهر باشللد؛ بلکه موادی را دربر می گیرد که به 
ضمانت اجرای پرداخت مهریه پرداخته اند. از جمله می توان موارد زیر را نام برد:

1- طبق ماده ي 1085 قانون مدني: »زن می تواند تا مهر به او تسلللیم نشده، 
از ایفای وظایفی که در مقابل شللوهر دارد امتناع کند، مشللروط بر این که مهر او حال 
باشللد و این امتناع مسللقط حق نفقه نخواهد بود.« لزومی بللرای ذکر حق حبس زن 
نسبت به مهریه در قانون وجود ندارد. قانون نباید راهی را نشان دهد که زوجین جوان 
را در ابتللدای زندگللی در مقابل هم قرار دهد. در شللرایط کنونی که معموالً بین زمان 
عقد تا زمان شللروع زندگی مشترک مدتی فاصله است، این ماده، راه را برای مشاجره 
و مذاکرات برخالف اخالق، هموار می سللازد. این اقدام موجب شللده که متعاقباً رأی 
وحللدت رویه ي هیأت عمومي دیوان عالي کشللور1 ضمانت اجرای مربوط به پرداخت 
نفقه را مرتبط با حق حبس ندانسللته تا بتوان به موجب آن مرد را در ابتدای زندگی 
روانه ی زندان نمود. با حذف ماده ي 1085، وجود ماده 1086 2 نیز الزم نخواهد  بود.

2- در مللاده ي 25 الیحه ي حمایت خانواده3 راهی برای جلوگیری از افزایش 
میزان مهریه اندیشیده شللده است. همان طور که گفته شد، این هدف با قانون محقق 
نمی گردد و نیاز به فرهنگ سللازی اسللت. زوجه به تصور این که مهر باال ارزش او را در 
دیللد دیگران افزایش می دهد، به ایللن کار اقدام می کند و تغییر ایللن نگرش، با ابزار 

1. رأی وحدت رویه  هیأت عمومي دیوان عالي کشور، شماره 633 به تاریخ 1378/2/14: » گرچه طبق ماده 1085 
قانون مدني، مادام که مهریه زوجه تسلللیم نشللده، در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ایفاء وظائفي که در 
مقابل شللوهر دارد  امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لیکن مقررات این ماده، صرفاً به رابطه ي 
حقوقي زوجه و عدم سللقوط حق مطالبه ي نفقه ي زن مربوط اسللت و  از نقطه نظر جزایي با لحاظ مدلول ماده ي 
642 قانون مجازات اسللالمي ) تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده( مصوب 1375/3/2 مجلس شوراي اسالمي که  به 
موجب آن حکم به مجازات شللوهر به علت امتناع از تأدیه ي نفقه ي زن به تمکین زن منوط شللده است و با وصف 
امتنللاع زوجلله از تمکین، ولو به اعتذار  اسللتفاده از اختیار حاصله از مقررات مللاده ي 1085 قانون مدني، حکم به 

مجازات شوهر نخواهد شد ...«
2. »اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از 

حکم ماده ی قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.«
3. »وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های باالتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت 
زوجین و مسللائل اقتصادی کشللور متناسللب با افزایش میزان مهریه به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، 
مالیات وصول نماید. میزان مهریه ي متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور، به موجب 
آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.«
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قانونی محقق نمی شود. 
به نظر می رسللد وجود چنین قوانینی، جز صرف هزینه و وقت، نتیجه ی قابل 

قبولی نخواهد داشت. 

نتیجه
از مجموع مطالبی که بیان شد، نتایج زیر به دست می آید:

1- هملله ی انسللان ها بر اسللاس یک سللری فطریللات خلق شللده اند که در 
همه مشللترک اسللت. برخی تمایللالت و گرایش های فطری انسللان عبارتند از: حس 
جسللت وجوی حقیقت، حس ابتکار، ابداع و نللوآوری، حس تمایل به نیکی و فضیلت، 

میل به زیبایی، حقیقت خواهی، خیراخالقی، ارزش های انسانی؛
2- انسان ها به طور فطری و درونی متمایل به ارزش های اخالقی اند؛

3- اخالق، علمی اعتباری و مسللائل اخالقی، جزو امور اعتباری اسللت، اما از 
امور اعتباری محض نیست. معنای اعتباری بودن اخالق این است که در خارج »ما به 

ازاء« ندارد، اما منشأ انتزاع اعتبار این امور، در خارج وجود دارد؛ 
4- باید و نبایدها در دین، پشتوانه ی تکوینی دارند. تکوین و تشریع بر یکدیگر 
منطبق هستند و این گونه نیست که خداوند در خلقت به گونه ای متمایز از آن چه در 

دین است، عمل کرده باشد؛ 
5- فطریات که از جمله  امور تکوینی هسللتند، از نظر شللارع مقدس مغفول 
نمانللده و خداوند متعال در وضع احکام، به امور فطری نیز توجه نموده اسللت. یکی از 

تمایالت فطری، گرایش به اخالقیات و خیر اخالقی است؛ 
6- ماهیت قواعد حقوقی اسالم، دو رویه است، یعنی دارای ماهیتی اعتباری- 

واقعی است؛ اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات؛
7- قانون ایران که مبتنی بر اسالم است، نباید برخالف استعدادها و فطریات 
انسللان باشللد. اخالق می تواند از مبانی شکل گیری همه ی قوانین باشد، اما با توجه به 
ویژگی های خاص نهاد خانواده، نقش اخالق در این حوزه از حقوق پررنگ تر احسللاس 

می شود؛
8- مهر، یک وثیقه نزد زن نیست تا هر زمان که قصد جدایی داشت، از آن به 
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عنوان اهرم فشاری علیه مرد استفاده کند. نکاح بر خالف نظر برخی، یک عقد معوض 
نیست که طی آن، مهر در مقابل بضع قرار گرفته  باشد. مهر، هدیه و بخششی از جانب 
مرد به زن است که طی آن، نه تنها ضرری به زن نمی رسد، بلکه سراسر منفعت است 
و موجب الفت و محبت بیشتر و استحکام خانواده است. وجود و تشریع مهر در نکاح، 

منطبق بر سرشت و آفرینش زوجین قرار داده  شده  است؛
9- اگللر اوامر اخالقی، تبدیل به قوانین خشللک و بی روح شللوند، ذات قواعد 
اخالقی، با اوامر و نواهی قانونی و دولتی هم خوانی ندارد. اخالق وقتی التزام آور اسللت 
که فرد از درون، تحرکی برای انجام آن داشته  باشد، هرچه قانون پررنگ تر شود، التزام 

درونی رنگ می بازد؛
10- راه حل مناسللب، خروج تدریجی قانللون و دخالت قوه ی قانون گذاری از 
این نهاد اخالقی اسللت. اگر قانون گذار ضمانت اجرای پرداخت مهریه را محدود کند، 
زنان به مهریه به عنوان یک هدیه می نگرند و برای گرفتن آن، دست به متالشی کردن 

خانواده نمی زنند؛
11- فرهنگ سللازی نیز بسللیار با اهمیت اسللت. باید در جامعه این فرهنگ 
نهادینه شود که مهر متعلق به زوجه است و هرچه مبلغ آن باالتر رود، امکان پرداخت 

آن کمتر می شود؛
12- منظور از محدود کردن قانون در این زمینه، شامل مواد مربوط به شرایط 
شللکلی و ماهوی صحت مهر نمی شللود، بلکه موادی را دربللر می گیرد که به ضمانت 
اجرای پرداخت مهریه پرداخته اند. از جمله مواردی که مخالف فلسللفه ی اخالقی مهر 

می باشند، ماده ي 1085 قانون مدني و ماده ي 25 الیحه ي حمایت خانواده است.
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