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چکیده

 مهریــه، یکــی از مســائل مهــم ازدواج در طــول تاریــخ اســت. بــا توجــه بــه وجــوه اشــتراک و 

افتــراق »مهریــه« در جاهلیــت و پــس از نــزول قــرآن، بررســی ایــن امــر جهــت تبییــن تفــاوت نــگاه 

مکتــب اســام و فرهنــگ جاهلیــت، ضــروری می       نمایــد. از ایــن روی، هــدف اصلــی نوشــتار حاضــر 

قــرار گرفتــه و بــا گــردآوری اطاعــات بــه روش کتابخانــه       ای و مراجعــه بــه منابــع اصیــل و تطبیــق 

ــن  ــت، دارای کمتری ــه زن در دوران جاهلی ــته ک ــل گش ــه حاص ــن نتیج ــود، ای ــار موج ــل آث و تحلی

ــه در  ــه اســت، ک ــرای زن در نظــر گرفــت مهری ــوان ب ــه می        ت ــی ک ــوق مال ــود. یکــی از حق ــوق ب حق

ایــن دوران، قبــل از ازدواج، بــه جهــت والیــت مطلــق و نــاروای پــدر نســبت بــه دختــر، موضوعیــت 

ــرار  ــرد از زن ق ــال بهره کشــی اقتصــادی م ــود، در قب ــه ای هــم متصــور ب ــر مهری ــرد و اگ ــدا نمی       ک پی

ــرون آورده می شــد و  ــک زن بی ــی توســط شــوهر از تمل ــه بهانه های ــه آن هــم ب ــه البت ــت ک می گرف

در نهایــت بعــد از فــوت شــوهر، خــود زن و امــوال او ماننــد ســهم االرث در اختیــار ورثــه شــوهر قــرار 

می گرفــت. در مجمــوع، زن در جاهلیــت، در تعییــن مهریــه »معقــود علیهــا« بــود. در ازدواج، طرفیــن 

عقــد، ولــّى زن و زوج بودنــد و زن متعلــق عقــد قــرار می گرفــت. دیــن اســام بــا ارج نهــادن بــه زن، 

وی را طــرف عقــد قــرار داد و رســوم جاهلیــت در ایــن زمینــه را منســوخ کــرد. اســام بضــع زن را 

حــق اهلل شــمرده و مهریــه را عطیــه نامیــد و آن را بــا توجــه بــه تدابیــر ماهرانــه کــه در متــن خلقــت 

بــرای تعدیــل روابــط زن و مــرد بــه کار رفتــه، برگردانــد. 
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* .دانش آموخته دکتری مدرسی معارف، گرایش قرآن و متون اسامی دانشگاه قرآن و حدیث. پردیس تهران. تهران. ایران. )نویسنده مسئول(.
 p.noorikh@gmail.com

** . دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه؟اهع؟. قم ایران.
 z.olyanasab@hmu.ac.ir 

دریافت: 1401/03/19
JKSL.2023.346444.1114/10.22034پدیرش: 1401/09/30

»مهریه« در فرهنگ جاهلی و شیوه مواجهه 
قرآن با آن با تأکید بر زمینه های معرفتی
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1-بیان مسئله

ــی  ــه جــزو حقــوق مال ــه ی زن در ازدواج، از ســنت       های کهــن بشــر اســت. مهری  پرداخــت مهری

ــه« از فلســفه       ی  ــخ، »مهری ــک آن اســت. در طــول تاری ــه تمّل ــوده و انشــای عقــد ازدواج، زمین زن ب

حقیقــی خــود دور شــده و هــر آن       چــه در ایــن حــوزه در بیــن عمــوم مــردم مطــرح گشــته، جــز یــک 

ــم  ــی، به       طــور قطــع، مظال ــرد در عصــر جاهل ــط زن و م ــن نیســت. در رواب ــرض و تخمی سلســله ف

فــراوان و قســاوت       های بی       شــماری رخ داده اســت. قــرآن کریــم بــا نــزول آیــات، برخــی از آن       هــا را 

متذکــر شــده و رویکردهایــی کــه در هــر مســئله متناســب بــا تدابیــر ماهرانــه       ای در متــن خلقــت و 

آفرینــش بــود، ارائــه کــرده اســت. 

هــدف اصلــی ایــن نوشــتار، تکیــه بــر اســتنادات قرآنــی و بهره       گیــری از کتــب تفســیری و روایــی 

ــا دوران  ــه ب ــه« در مقایس ــئله »مهری ــه مس ــبت ب ــام نس ــرِد اس ــل رویک ــی و تحلی ــت بررس در جه

جاهلــی اســت. 

 براســاس تصــور برخــی از غربیــان و همفکــران آنــان، »مهریــه« یــادگار دوران مالکیــت مــرد بــر 

زن بــوده و مقتضــای عدالــت و تســاوی حقــوق انســان       ها در دوران معاصــر، الغــای مســئله مهــر و 

نــگاِه برابــر بــه زوجیــن اســت و حتــی خــود زن بایــد عهــده دار مســئولیت مالــی زندگــی خویــش 

ــری، 1389:  ــد )مطه ــرد، به طــور مســاوی شــرکت کن ــا م ــز ب ــدان نی ــل مخــارج فرزن شــود و در تکف

.)179

 پژوهــش حاضــر عــاوه بــر بررســی تطبیقــی اوضــاع »مهریــه« در دو عصــر قبــل از اســام و بعــد 

از نــزول قــرآن، در صــدد اســت: مبانــی، نظریه       هــا و رویکردهــای متعــدد در زمینــه »مهریــه« را بیــان 

کــرده و رویکــرد اساســی قــرآن را تبییــن کنــد. بررســی نظریــه »مهــر قــرار دادن بضــع؛ یعنــی مهریــه 

منحصــر در حــق النــاس باشــد نــه حــق اهلل« کــه در جاهلیــت امــری عملــی و مرســوم بــوده از دیگــر 

مــوارد مــورد تبییــن اســت. 

2-پیشینه پژوهش

ــوق زن در  ــام حق ــاب »نظ ــت: کت ــده اس ــته ش ــه« نگاش ــه »مهری ــادی در زمین ــار زی ــون آث  تاکن

اســام« شــهید مطهــری، از نخســتین آثــار دوره معاصــر درصــدد پاســخگویی بــه شــبهات، نــگارش 

ــر  ــه« اث ــز توجــه داشــته اســت. »تبییــن جامعــه شــناختی مهری ــه نی ــه مبحــث مهری ــه ب ــه ک یافت

ســید حســین شــرف الدیــن )1380ش(، بــه ابعــاد جامعــه شــناختی آن پرداختــه اســت. نیــز مقالــه       ی 

ــران و  ــدن ای ــخ و تم ــات تاری ــریه »مطالع ــی )1399ش( در نش ــح صدیق ــام« صال ــه در اس »مهری

اســام« چــاپ و مقالــه »بررســی ماهیــت حقوقــی مهریــه، نــوع رابطــه آن بــا نــکاح دائــم در نظــام 
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ــه  ــای فق ــرادی )1391ش( در نشــریه »پژوهش       ه ــان اهلل علیم ــی اســام« نوشــته ام ــوق خانوادگ حق

ــه »بررســی و پاســخ  ــه پرداختــه اســت. مقال ــه ابعــاد فقهــی ـ حقوقــی مهری و حقــوق اســامی« ب

بــه شــبهات مهریــه بــا محوریــت قــرآن کریــم«؛ فریــده پیشــوایی و طیبــه حیــدری راد )1398ش( در 

مجلــه »مطالعــات قرآنــی نامــه جامعــه«؛ درصــدد پاســخ بــه شــبهات مهریــه در آموزه       هــای اســامی 

ــت  ــه« در دوران جاهلی ــاد شــده، درصــدد بررســی »مهری ــار ی ــدام از آث ــا هیچک ــه، ام ــگارش یافت ن

ــه       ی حاضــر  ــز مقال ــن روی، وجــه تمای ــد. از ای ــی آن نبودن ــر زمینه       هــای معرفت ــه ب ــا تکی و اســام ب

ــودن  ــی ب ــی، تطبیق ــای معرفت ــه زمینه       ه ــه ب ــودِن توج ــئله       محور ب ــی و مس ــده؛ جزئ ــار یادش ــا آث ب

مطالعــه و تحلیــل وجــوه اشــتراک و افتــراق مســئله »مهریــه« و بررســی نظــرات مطــرح در زمینــه 

مبانــی و رویکردهــای متعــدد حــول محــور »مهریــه« و حــق اهلل بــودن بضــع )ایــن مطلــب تناقضــی 

بــا حــق النــاس بــودن بضــع نــدارد( اســت.

3-مراد از »مهریه« و رویکردهای متعدد نسبت به آن

 در کتاب       هــای فقهــی، افــزون بــر واژه مهریــه، واژگان دیگــری ماننــد: »الَصــداق، الِصــداق، نحلــه، 

ــات و  ــه در روای ــن واژه       ای اســت ک ــه، رایج       تری ــا مهری ــه اســت؛ ام ــه       کار رفت ــن و ...« ب فریضــه، کابی

اصطاحــات فقهــا و میــان مــردم کاربــرد دارد. در کتــب لغــات، »مهریــه« بــه معنــای ِصــداق آمــده و 

نیــز نشــانه       ی صــدق ایمــان دانســته شــده اســت )راغــب اصفهانــی،1412: 481(؛ و واژه       ی »ُمهــور« را 

جمــع آن دانســته انــد )ابــن منظــور، 1414ق، ج5: 186(. در معنــای واژه »َصُدقــة« چنیــن گفتــه شــده: 

ســاَء  بفتــح ؟ص؟ و ضــم )د( همــان مهريــه  زن اســت؛ جمــع آن در قــرآن صدقــات آمــده  »َو آُتــوا النِّ

َصُدقاِتِهــَن  ِنْحَلــًة« )النســاء/4(؛ مهــر زنــان را در حالــی كــه عطيــه اى اســت از جانــب خــدا، بدهيــد. 

شــايد علــت ايــن تســميه آن باشــد كــه شــخص بــا دادن مهــر، صــدق احتــرام و حــق زن يــا دســتور 

خــدا را ظاهــر مي       كنــد )قرشــی بنایــی، 1412ق، ج4: 117(. در عصــر جاهلیــت بیــن دو واژه »الصــداق« 

و »المهــر« تفاوت       هایــی وجــود داشــت، ولــی تــرادف معنایــی آن هــا، بعــد از ظهــور اســام به       وجــود 

آمــده اســت )جــواد علــی،1422، ج8: 237(.

3-1. جایگاه »مهریه« در ادبیات قرآنی و مبانی آن

ســاَء  ــوا النِّ ــه »َو آُت ــه، بلکــه عناویــن »َصُدقــات« در آی ــه کار نرفت ــًا ب  کلمــه »مهــر« در قــرآن عین

َصُدقاِتِهــَن  ِنْحَلــًة« و »ُاُجــور« )بیشــتر در مــورد متعــه و ازدواج بــا کنیــزان( در آیــه »...َفَمــا اْســَتْمَتْعُتْم 

ــه »...َو ِإْن  ــه« در آی ــداق« و »فریض ــاء:24( و »ص ــة...« )النس ــنَّ َفريَض ــنَّ ُأُجوَرُه ــنَّ َفآُتوُه ــِه ِمْنُه ِب

ــوُهنَّ َو َقــْد َفَرْضُتــْم َلُهــنَّ َفريَضــة...« )البقــره:237( بــه جــای مهریــه  ْقُتُموُهــنَّ ِمــْن َقْبــِل َأْن َتَمسُّ َطلَّ

بــه کار رفته انــد. اصطــاح »مهریــه« بــا اســتناد برخــی از مفســران بــه آیــه چهــارم ســوره       ی نســاء »َو 
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ســاَء َصُدقاِتِهــَن  ِنْحَلــًة« یعنــی نشــانه       ی راســتین بــودن عاقــه       ی مــرد نســبت بــه زن اســت  آُتــوا النِّ

)زمخشــری، 1407ق ، ج1: 470(.

در بحــث »هســتی شــناختی زن« کــه از مهم       تریــن مبانــی نظــری جایــگاه کلــی زن بــه حســاب 

ــک  ــش انســان       ها از ی ــه آفرین ــرآن ب ــال در ق ــد متع ــاوت دارد. خداون ــردی متف ــد، اســام رویک می       آی

ــا َخَلْقناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َو ُأْنثــى « )الحجــرات:13(،  ــاُس ِإنَّ َهــا النَّ زن و مــرد چنیــن توجــه می       دهــد: »يــا َأيُّ

ــذي َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس واِحــَدة«  ُكــُم الَّ ــذي َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس واِحــَدٍة« )االعــراف:189( و »َربَّ »ُهــَو الَّ

ــه گوهــر و ذات شــیء )انســان( اشــاره دارد و نشــان می       دهــد،  ــات، ب ــن آی )النســاء:1(. نفــس در ای

تمــام انســان       ها )زن و مــرد(، از یــک گوهــر و ذات آفریــده شــده        و ســرآغاز آفرینــش همــه افــراد، یکــی 

ــازی قائــل نشــده  ــرای هیچ       یــک برتــری و امتی ــد در آفرینــش زن و مــرد، ب اســت. همچنیــن خداون

و در شــماری از آیــات، بــا قطــع نظــر از جنســیت، بــه صراحــت بــه برتــری انســان بــر اســاس تقــوا 

)حجــرات:13(، ایمــان، علــم )مجادلــه:11( و جهــاد )نســاء:95(، تصریــح کــرده اســت. نتیجــه       ی قهــری 

ایــن دیــدگاه، نفــی نظریــه ناقــص بــودن زن خواهــد بــود )جــوادی آملــی، 1386: 42-41(. بنابرایــن 

ــی  ــان گردیــده و افــکار تورات مــداِر طفیل در اســام چنیــن تفکــری )عــدم نقصــان زن در خلقــت( بی

دانســتن زن، در قــرآن، نفــی و نقــض شــده اســت. بــا اســتنادات قرآنــی، هویــت دادن بــه جنــس 

ــه و  ــر در ازدواج، طــاق، ارث، دی ــار دخت زن در همــه       ی ابعــاد شــخصیتی امــری مســّلم اســت. اختی

... نشــانگر اهتمــام قــرآن بــه روح انســانیت اســت. ذکوریــت و انوثیــت، از اوصــاف جنبــه مــادی و 

طبیعــی انســان اســت؛ همان       طــور کــه بحــث ذکوریــت و انوثیــت در غیــر انســان نیــز مطــرح اســت. 

 پدیــد آمــدن مهــر از دیــدگاه اســام، نتیجــه       ی تدبیــر ماهرانــه       ای اســت کــه در متــن خلقــت و 

ــه       کار رفتــه اســت. مهــر از  ــان بــه یکدیگــر ب ــرای تعدیــل روابــط زن و مــرد و پیونــد آن آفرینــش، ب

آن       جــا پیــدا شــده کــه در متــن خلقــت، نقــش هــر یــک از زن و مــرد در مســئله عشــق، مغایــر نقــش 

ــون عشــق و  ــه قان ــد ک ــه سراســر هســتی ســرایت می       دهن ــون را ب ــن قان ــا ای ــری اســت. عرف دیگ

جــذب و انجــذاب بــر سراســر موجــودات و مخلوقــات از لحــاظ این       کــه موجــودی وظیفــه       ی خاصــی 

را بایــد ایفــا کنــد، متفــاوت اســت. از نظــر شــهید مطهــری مهــر بــا حیــا و عفــاف، یــک ریشــه دارد. 

زن بــه الهــام فطــری دریافتــه اســت کــه عــزت و احتــرام او بــه ایــن اســت کــه خــود را رایــگان در 

اختیــار مــرد قــرار ندهــد )مطهــری، 1389: 184(.

تعبیــر لطیــف »صــداق« و »نحلــه«، نشــان از ادب و حیــا در کام الهــی و تکریــم زنــان و نامــوس 

بــودن آنــان اســت. بــه عقیــده قــرآن، بــا اختصــاص مهریــه، ازدواج گونــه       ای خریــد و فــروش بــه 

حســاب نیامــده و نیــز بضــع زن و نامــوس مــرد، متعلــق بــه خداســت. در ازدواج، زن چیــزی را بــه 
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ــد عــوض  ــه، رکــن عقــد و مانن ــه عــوض آن باشــد. بنابرایــن مهری ــا مهری ــد ت مــرد تملیــک نمی       کن

در بیــع نیســت و شــوهر در عــوض آن، مالــک چیــزی نمی       شــود )جــوادی آملــی، 1393: 267-268(.

3-2. مبانی نظری »مهریه« از دیدگاه صاحب       نظران و مفسران اسامی

ــه اســت. معرفت       شناســی عــام،  ــه دوگون ــن زمین ــی نظــری )معرفت       شــناختی( مطــرح در ای مبان

علــم تولیــد کــرده و محــل نظریه       پــردازی اســت؛ ایــن نــوع معرفت       شناســی آغازگــر معرفت       شناســی 

ــی«،  ــی علم ــرد؛ »معرفت       شناس ــاخه را در برمی       گی ــه ش ــاص، س ــی خ ــت. معرفت       شناس ــاص اس خ

ــت  ــی، معرف ــی دین ــوع معرفت       شناس ــی«. موض ــی دین ــی« و »معرفت       شناس ــی عرفان »معرفت       شناس

ــه  ــز فقهــی، کامــی، فلســفی و... از جمل ــن. مطالعــات تفســیری و نی ــه خــود دی ــی اســت و ن دین

ــی، 1383: 18(. ــت )ر.ک: فعال ــی اس ــی دین معرفت       شناس

 محــور معرفت       شناســی دینــی گزاره       هــا و آموزه       هــای دینــی اســت؛ مطالعــات تطبیقــی در حــوزه 

ــر مبانــی معرفت       شناســی دینــی )شــناخت نظــام فکــری ـ رفتــاری( از اهمیــت  ــا تکیــه ب الهیــات ب

بیشــتری برخــوردار اســت.

 بنابرایـن وقتـی مطالعـات مربـوط بـه امور زنـان در عصـر جاهلیت با تکیه بـر نظام فکـری و رفتاری 

آن دوران، مـورد بررسـی واقـع می       شـود، از آن       جایـی کـه افـکار در اعمـال تاثیرگـذار اسـت، علمـی دقیق 

حاصـل می       کنـد )پروین، نوری خسروشـاهی و دیگران، 1400(. حال به بررسـی مسـئله »مهریـه« با تکیه 

بـر مبانـی معرفتـی دوران جاهلیـت و بعد از نـزول قرآن پرداخته می       شـود.

 بــا تکیــه بــر کتــب تاریخــی و تفســیری، مبانــی نظــری مســئله       ی نگــرش بــه »مهریــه« و جایــگاه 

آن در میــان عــرب جاهلــی، قابــل تبییــن اســت. یکــی از مؤثرتریــن مؤلفه       هــای مطــرح در مبانــی 

ــورات  ــد ت ــای عقای ــی از گزاره       ه ــت؛ برخ ــناختی زن« اس ــث »هستی ش ــی آن دوران، مباح معرفت

ــی  ــود کــه زن را از نظــر خلقــت، طفیل ــز وجــود داشــت، ایــن ب و انجیــل کــه در بیــن مشــرکان نی

وجــود مــرد دانســته و به       عنــوان فــرع در خلقــت می       پنداشــتند )خیــن کارســن، بی       تــا، ج1: 21-28(. 

در میــان عــرب جاهلــی نیــز، همیــن مبنــای معرفتــی مطــرح بــود. چنیــن طــرز تفکراتــی، موجــب 

ــه و ...« شــده  ــه جنــس زن بخصــوص حــق زن در »ازدواج، طــاق، مهری ــوط ب ــف امــور مرب تضعی

بــود. به       طــور یقیــن آنــان بــرای آزار و اذیــت روحــی ـ روانــی جنــس زن، از انــواع عملکــرد اجتماعــی 

ــس زن  ــورد جن ــت در م ــرات پس ــن تفک ــد1، و همی ــتفاده می       کردن ــه« اس ــئله »مهری ــه مس از جمل

1. البتــه زنــان معــدود، از منزلتــی رفیــع در بیــن مــردم آن عصــر برخــوردار بودنــد، و نیــز در جنگهــا بــا ســرودن اشــعار بــه پایــداری 
ــة فــی  ــد )عفیفــی، المــراة االعربی ــان گروهــی بســیار انــدک بودن ــد. امــا همچن ــا مــردان همراهــی میکردن در میــدان جنــگ، ب
جاهلتهــا و اســامها، ص18؛ ســعد زغــول، فــی التاریــخ العــرب قبــل االســام. ص310(. نقــش موثــر زن در عصــر جاهلیــت جهــت 
برافروختــن آتــش جنگهایــی از جملــه: جنــگ فجــار ثانــی، جنــگ بســوس قابــل توجــه اســت )ر.ک: جادمولــی بــک: ص324؛ 

اصفهانــی، بیتــا: 273/2-271( )ر.ک: مــرادی، 1390: 58(.
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موجــب تحقیــر شــخصیتی وی شــده و بــه مــرور زمــان، آثــار مخــرب ایــن امــر در زندگــی اجتماعــی 

مردمــان آن دوران مشــاهده شــد.

ــان  ــی آن ــر منف ــل تفک ــه دلی ــد می       شــد، ب ــی متول ــرب جاهل ــان ع ــری در می ــه دخت  هنگامــی ک

ــُة«1 را  ــَک الّناِفَج ــًا َل ــه       ی »َهنیئ ــوزاد، جمل ــدر آن ن ــه پ ــداری دادن ب ــت دل ــر، در جه ــوزاد دخت ــه ن ب

ــارت کنایــه از آن بــود کــه بعــد از شــوهر دادن دختــر، ثــروت تــو )پــدر(  بــه کار می       برنــد. ایــن عب

بیشــتر شــده و بــه عنــوان یــک ســرمایه بایــد نــوزاد دختــر را تلقــی نمــود. همچنیــن اگــر قبیلــه ای، 

ــم  ــار غ ــم ســاختن ب ــرای ک ــر ب ــد دخت ــگام تول ــل در هن دخترکشــی را روا نمی دانســتند، اهــل فامی

پــدر و خانــواده، ایــن جملــه را می گفتنــد:2 نافجــه مبارکــت بــاد. نافجــه )شــتر( هدیــه ای بــود کــه از 

طــرف دامــاد بــه عــروس داده می شــد و عــروس موظــف بــود ایــن شــتر را بــه ولــّی خــود بدهــد تــا 

باعــث افزایــش مــال او شــود. نکتــه  دیگــر در انتخــاب کلمــه »نافجــه« )کــه لغــت مشــترکی اســت 

و یکــی از معانــی آن بیگانــه ی بی نفــع و ضــرر اســت( بــه جــای کلمــات و لغــات دیگــری کــه تنهــا 

معنــی افزایــش و تکثیــر را می رســانند، آن اســت کــه بــه کنایــه، دختــر را بیگانــه ی  بی نفــع و ضــرر 

معرفــی کــرده باشــند )یوســفی غــروی، 1384، ج1: 56(.

ــان،  ــی از آن ــر نداشــتند. عــده       ی اندک ــاع از َمه ــرای حــق انتف ــت، عــرف واحــدی ب  اهــل جاهلّی

همــه مهــر را بــه زن می       دادنــد و بعضــی دیگــر نــه  تنهــا همــه مهــر، بلکــه چیــزی اضافــه بــر مهــر 

نیــز بــرای تکریــم دختــر بــه او اعطــا می کردنــد؛ در مقابــل، افــرادی بودنــد کــه قســمت یــا همــه  

ــی،1422، ج5: 532(. در مســئله       ی  ــد )جــواد عل ــزی نمی دادن ــر چی ــه دخت ــرده و ب ــر را تصــرف ک مه

ــق  ــوان ح ــادران به       عن ــدران و م ــه پ ــه« ب ــده       ای از »مهری ــش عم ــن بخ ــاص یافت ــه«، اختص »مهری

الزحمــة و »شــیربها« امــری مســّلم اســت )مطهــری، 1389: 189(. بنابرایــن »مهریــه« از جملــه حقــوق 

ــد. ــاب نمی       آم ــه حس ــی در آن دوران ب اختصاص

1-2-3. آزار و اذیت زن در جهت »عدم پرداخت مهریه«

 در دوران جاهلــی، گاه شــوهران بــرای فــرار از پرداخــت حقــوق مالــی همســر، یــا بازپــس گرفتــن 

آن، زنــان را می       آزردنــد. ایــن مســئله در آیــات قــرآن بــه وضــوح مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت: 

ــد همســرش را طــاق  « )النســاء:19(. مــرد می       توان ــنَّ ــا آَتْيُتُموُه ــِض َم ــوا ِبَبْع ــنَّ ِلَتْذَهُب »َوَل َتْعُضُلوُه

دهــد، همان       طــور کــه زن بــا طــاق خلــع )بــا بخشــیدن مهریــه یــا بخشــی از آن( خــود را آزاد کنــد؛ 

امــا از آن روی کــه برخــی مــردان بــر همســر خــود ســخت می       گرفتنــد، نــه او را طــاق داده، نــه بــا 

ــرد و امــوال او  ــا بمی ــادی را تحمــل می کــرد ت ــد ســختی       های زی ــد، همســر بای وی زندگــی می       کردن

1. یعنی متولد شدن دختر، مایه افزایش ثروت، بر تو گوارا باد.
2. »بارک اهلل لك في النافجه«.
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ــان  ــد کــه آن ــان تنــگ می       گرفتن ــر زن ــان زندگــی را ب ــرده شــود؛ گاهــی نیــز شــوهران، چن ــه ارث ب ب

بــرای رهایــی از بنــد مــردان، بــه اجبــار همــه یــا بخشــی از مهریــه یــا نفقه       هــای هزینــه نشده       شــان 

ــی  ــن کار ناپســندی نه ــردان را از انجــام چنی ــال م ــد متع ــن روی خداون ــز می       بخشــیدند؛ از ای را نی

کــرده اســت )جــوادی آملــی، 1393: 268(. البتــه مخاطــب ایــن حکــم الهــی ـ طبــق ســیاق حکــم ـ 

شــوهران هســتند، زیــرا اگــر مخاطــب، پــدران باشــند، قــرآن کریــم بــه آنــان می       فرمایــد: »مهریــه 

از حقــوق زن اســت و بایــد بــه او داده شــود«. بــا چنیــن اســتناداتی دختــران در جاهلیــت، حریــم 

خــاص و اســتقال نداشــته و پــدر، مالــک زمــام دختــر بــود؛ از ایــن روی، مهریــه ی دختــر را تصاحــب 

می       کــرد )جــوادی آملــی، بی       تــا، ج17: 308(. حتــی انــواع ازدواج       هــا در عصــر جاهلیــت ماننــد: نــکاح 

ــَدل،  ــکاح الَب ــي(، ن ــت جمع ــط )ازدواج دس ه ــکاح الرَّ ــدن(، ن ــاردار ش ــت ب ــتبضاع )ازدواج جه االس

نــکاح الَمقــت )ازدواج تحميلــي(، نــکاح الجمــع )ازدواج همگانــي(، نــكاح ِشــغار )تعویــض دختــر یــا 

خواهــر( و نــكاح ُمخاَدَنــة )دوســتی( و نیــز انــواع طــاق بــا عناویــن و اشــکال مختلفــی از جملــه؛ 

طــاق کنایــی )مــرد بــا جــدا کــردن خيمــه       اش يــا قهرکــردن(، طــاق بــا جملــه       ی »َاْلِحقــي ِبَوهَلــَک«؛ 

ظهــار، ايــاء و... )علیانســب، 1396: 70(، نشــانگر نــگاه ابــزاری و ظالمانــه بــه زن در فرهنــگ جاهلــی 

ــورد  ــه، م ــودن مهری ــوض ب ــمندان در مع ــای دانش ــا و رویکرده ــش، دیدگاه       ه ــن بخ ــت. در ای اس

ــرد: ــرار می گی ــی ق بررس

الف. »مهریه« در مقابل استمتاع

ــی زن  ــتمتاع جنس ــل اس ــوان در مقاب ــچ عن ــه هی ــه ب ــود؛ مهری ــتفاده می       ش ــی اس ــون دین از مت

نیســت. بــه همیــن خاطــر ایــن شــبهه کــه دیــن اســام نــگاه ابــزاری بــه زن دارد مندفــع اســت. در 

پرسشــی از امــام کاظــم ؟ع؟ آمــده؛ مــردی زنــی را بــه عقــد خــود درآورد و بــا او شــرط کــرد: چنانکــه 

بــا او بــه شــهر بــرود، مهریــه او 100 ســکه و در غیــر ایــن صــورت 50 ســکه خواهــد بــود. حکــم ایــن 

ــرد، شــرط نافــذ نبــوده  مســئله چیســت؟ امــام در پاســخ فرمــود: اگــر مــرد او را بــه بــاد شــرک َب

و در صــورت مخالفــت زن نیــز، بایــد 100 ســکه پرداخــت کنــد، ولــی اگــر زن از همراهــی شــوهر در 

بــاد اســام ممانعــت کنــد، فقــط مســتحق 50 ســکه خواهــد بــود )حــر عاملــی،1409، ابــواب مهــور، 

ب40: ح 2(. از حدیــث فــوق اســتفاده می       شــود؛ مهریــه در برابــر اســتمتاع و لذایــذ جنســی، تلقــی 

نشــده اســت. اگــر مهریــه عــوض از اســتمتاع بــود، بــاد کفــر و مســلمان، موضوعیــت نمی       یافــت و 

حکــم یکســان        بــود. همانطــور کــه عــوض نبــودن مهریــه از اســتمتاع، از اســتحباب بخشــش مهریــه 

از طــرف زن پیــش از دخــول )حــر عاملــی، 1409، کتــاب النــکاح، ابــواب مهــور: ب 26( و اســتحقاق وی 

نســبت بــه نصــف مهریــه قبــل از دخــول، فهمیــده می شــود؛ چــون اگــر مهریــه عــوض اســتماع بــود، 
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زن پیــش از دخــول، مســتحق مهریــه نمی       شــد.

نتایج بدست آمده از مباحث فوق:

ــط  ــراء« در رواب ــع و ش ــه و »بی ــه معامل ــرد، هرگون ــان زن و م ــانی یکس ــاس ارزش انس  1 ـ براس

ــی اســت. ــت منتف ــژه رابطــه ی زوجی انســانی، بوی

 2 ـ بــا توجــه بــه اینکــه زن و مــرد هــر دو در پــی دســتیابی بــه آرامــش و ســکون       اند، مطابــق 

حکمــت آفرینــش، ازواج )نــه زوجــات( در زوجیــت و همســری نهفتــه اســت.

 3 ـ بــا عنایــت بــه نفــی مطلــق عــوض بــودن َمهــر و اثبــات هدیــه محــض بــودن آن، روشــن 

ــای  ــه تقاض ــت زن ب ــخ مثب ــت پاس ــاس نکوداش ــه پ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه هدی ــود مهری می       ش

ــی در  ــه حت ــود؛ چنانک ــا می ش ــه زن اعط ــوی وی ب ــرد، از س ــق و ارادت م ــار عش ــز و اظه محبت آمی

روابــط آزاد و نامشــروع نیــز، ایــن مــرد اســت کــه بــه زن هدیــه می دهــد )مطهــری، 1389: 236(.

ب. »مهریه« در مقابل ُبضع

مهــر قــرار دادن بضــع کــه در جاهلیــت مرســوم بــوده؛ باطــل اســت )نجفــی، 1404، ج30: 218(. 

در اســام َمهــر عــوض بضــع نيســت؛ زيــرا اواًل در برخــی از مــوارد در عقــد نــكاح، َمهــر بــه زن تعلــق 

مي گيــرد؛ درحالــی كــه چه بســا هرگــز نزديكــی صــورت نپذيــرد. بــرای نمونــه، َمهــر المتعــه بــه زنــی 

تعلــق مي گيــرد كــه بــدون تعییــن  َمهــر بــه زوجيــت مــردی درآيــد و نــكاح قبــل از نزديكــی بــه طــاق 

منجــر شــود. همچنيــن  بــه زنانــی كــه بــا مــردان ســالخورده کــه توانایــی جنســی ندارنــد، ازدواج 

ــوان  »َمهــر الّســنه« در فقــه، كــه به موجــب  ــًا عن ــد، َمهــر به طــور كامــل تعلــق مي گيــرد؛ ثاني مي كنن

آن ميــزان َمهــر به   طــور ثابــت مشــخص اســت، دليــل ديگــری اســت بــر اينكــه َمهــر، عــوض معاملــه 

نيســت؛ زيــرا عــوض در كّميــت، تابــع ارزش معــوض اســت و بــا تغییــر معــوض، عــوض نيــز تغییــر 

مي كنــد؛ درحالــی كــه گاهــی عــوض بــه هيــچ روی تابــع معــوض نيســت؛ چنان كــه تعليــم  ســوره ای 

از قــرآن، َمهــر برخــی زنــان قــرار داده مي شــود؛ ثالثــًا اگــر َمهــر عــوض نــكاح بــود، مي بايســت در 

ــده دارد،  ــر  عه ــه  ب ــی ك ــكاح منحــل، و زن از انجــام وظايف ــد ن ــر، عق ــا فســخ َمه صــورت بطــان ي

ــی: 1386(. ــن نيســت )امامــی نمین معــاف مي شــد؛ در حالي كــه چني

ــی  ــه زوج و معاوض ــكاح ب ــع در ن ــك بض ــع، تملي ــت   بض ــه مالّي ــد، نظري ــه ش ــه گفت ــر آنچ بناب

ــت  ــس ماهي ــال نيســت، پ ــه بضــع م ــه اينك ــا توجــه ب ــی نيســت. ب ــكاح، پذيرفتن ــد ن ــودن عق  ب

ــد  ــکام »عق ــه از اح ــه ای )ک ــه هدي ــد؛ بلك ــع باش ــرای بض ــن« ب ــا »ثم ــوض« ي ــد »ع ــر نمي توان َمه

ــه  ــد آن را ب ــكاح باي ــد ن ــر عق ــون، شــوهر در اث ــه حكــم قان ــه ب ــد( اســت ك ــت نمي  کن ــه« تبعي هب

زن تســليم كنــد. در واقــع، َمهــر ريشــه دينــی دارد و ســنتی اســامی اســت و در عقــد نــكاح نقــش 
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فرعــی ايفــا مي كنــد. از ايــن رو، در صــورت تعییــن نشــدن َمهــر، بــه صحــت نــكاح دايــم لطمــه ای 

ــول  ــا مــورد قب ــن معن ــای زن نيســت. اي ــا قيمــت و به ــر« ثمن البضــع ي وارد نمي شــود. پــس »َمه

ــرار گرفتــه اســت )فهیمــی: 1391(. ــز ق مفســران قــرآن كريــم ني

طبــق تعبیــر برخــی مفســران؛ مهریــه، عطیــه       ای از ســوی خــدا بــرای زنــان اســت )طوســی، بی تــا: 

109، ذیــل آیــه 4 ســوره ی نســاء(. در واقــع مــرد از طــرف خداونــد مکلــف بــه پرداخــت هدیــه       ای بــرای 

ــون  ــت؛ چ ــع زن دانس ــه بض ــرد ب ــتیابی م ــل دس ــه را در مقاب ــوان مهری ــت و نمی ت ــده اس زن ش

دسترســی جنســی، در بیــن هــر دو زوج، اشــتراکی اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســیدمحمد 

ــه«  ــه آن را »نحل ــوض ندانســته؛ بلک ــن و ع ــه را ثم ــه، مهری ــن آی ــل همی حســین فضــل اهلل در ذی

می خوانــد؛ یعنــی عطیــه ای کــه انســان بــه کــس دیگــری بــدون چشــم داشــت عــوض، می دهــد... 

ــت  ــه دس ــزی ب ــر، چی ــل مه ــرد در مقاب ــه م ــا اینک ــه ب ــا توج ــس ب ــل اهلل، 1419، ج7: 69(؛ پ )فض

نمــی آورد، و تنهــا چیــزی کــه مســتحق آن می شــود، اباحــه بضــع اســت نــه مالکیــت بضــع، پــس 

مهریــه از طــرف زوح، عطیــه       ای بیــش نیســت )فخــر رازی، 1411، ج 9-10: 147(. از ایــن روی خداونــد 

متعــال می فرمایــد: اگــر زنــان شــما بخشــی از آن چــه شــما بــه او بخشــیدید را بــه شــما برگرداننــد 

گوارایتــان باشــد؛ »َفــِإن ِطْبــَن َلُکــْم َعــن َشــیْ ٍء ِمْنــُه َنْفســًا َفُکُلــوُه َهِنیئــًا َمِریئــًا« )النســاء:4(.

عــاوه بــر مبانــی نظریــات مطــرح شــده، نظریاتــی از قبیــل: »مهریــه« پاســخ بــه نیــاز فطــری؛ 

»مهریــه« تکملــه       ای بــر ســهم االرث؛ »مهریــه« موجــب تــداوم زندگــی زناشــویی؛ و نیــز نظریه       هــای 

ــه اســت،  ــی و مبادل ــر نظریه هــای کارکردگرای ــه« کــه مشــتمل ب جامعــه شــناختی در تبییــن »مهری

مــورد اشــاره اســت؛ امــا بــه دلیــل طوالنــی شــدن مبحــث، مجــال پرداختــن بــه ایــن عناویــن در 

پژوهــش حاضــر وجــود نــدارد.

4-تحلیل مسئله »مهریه« در فرهنگ جاهلی

ــی حــد و  ــدر والیــت ب ــرای زن، پ ــگاه انســانی ب ــدون در نظــر گرفتــن جای ــی، ب  در دوران جاهل

مــرزی نســبت بــه دختــر خــود داشــت کــه »شــامل ضــرب و شــتم، اخراج،طــرد، طــاق1، محرومیــت 

ــرای دختــر و گرفتــن مهریــه دختــرش می شــد )جــواد علــی،1422،  از ارث و حــق انتخــاب شــوهر ب

ج10: 163(.

1. منظــور از والیــت پــدر بــر امــر طــاق دختــران ایــن چنیــن اســت کــه: »در جاهليــت، بســتگان نزديــك غالبــًا بــه خــود حــق 
ــار  ــده: َمعِقل بن َيس ــل ش ــال، نق ــرای مث ــد. ب ــت كنن ــش دخال ــاوندان خوي ــه خويش ــان مطلق ــر ازدواج زن ــه در ام ــد ك مي دادن
خواهــری بــه نــام جمــاء داشــت كــه از همســرش عاصم بن  َعــدی طــاق گرفتــه بــود  و مايــل بــود بــار ديگــر بــه عقــد همســرش 
درآيــد، ولــی بــرادرش از ايــن كار مانــع شــد )ر.ک: مــکارم شــیرازی، 1363ش، ج2: 128(. وقتــی بــرادر چنیــن حقــی داشــت، بــر 

حســب تبعیــت اولــی، پــدر نیــز در ایــن زمینــه اختیــار دار محســوب میشــد.
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ــود کــه ازدواج شــغار1 )جــواد علــی،1422،   اغلــب ازدواج       هــا، بــدون در نظــر گرفتــن »مهریــه« ب

ج10: 209( و ازدواج بــدل یــا تبــادل زوجــات2 )جــواد علــی،1422، ج8: 220( از ایــن قســم اســت. زنــان، 

ــود و  ــان ملحــوظ ب ــه شــخصیت مســتقل آن ــه و مبایعــه می       شــدند. ن ــاع، مبادل هم       چــون کاال و مت
نــه اراده آنــان نافــذ؛ و بعــد از ظهــور اســام ایــن نــوع ازدواج تحریــم شــد.3

مهریــه از جملــه حقــوق خاصــه       ی والدیــن به       حســاب آمــده و دختــر نیــز تــا قبــل از ظهــور اســام 

ســهم عمــده       ای در ایــن زمینــه نداشــت. زمانــی کــه مــرد سیســتم »مادرشــاهی« را ســاقط و سیســتم 

»پدرشــاهی« را توســیس کــرد، زن را در حکــم بــرده و حداقــل در حکــم اجیــر و مــزدور خویــش قــرار 

داد و بــه او بــه چشــم یــک ابــزار اقتصــادی کــه شــهوت او را نیــز تســکین مــی       داد، نــگاه می       کــرد؛ در 

جامعــه       ی جاهلــی، بــه زن اســتقال اجتماعــی و اقتصــادی نمی       دادنــد. محصــول کارهــا و زحمــات 

ــت  ــوهر و فعالی ــاب ش ــی در انتخ ــود. حت ــرادر ب ــوهر و ب ــدر، ش ــی پ ــری یعن ــه دیگ ــق ب زن متعل

ــه و  ــوان مهری ــرد به       عن ــه م ــی ک ــی،1422: 87( و پول ــواد عل ــت )ج ــود نداش ــادی اراده ای از خ اقتص

مخارجــی کــه به       عنــوان نفقــه مــی       داد، در مقابــل بهــره       ی اقتصــادی بــود کــه از زن در ایــام زناشــویی 

می       بــرد )مطهــری، 1389: 81(. البتــه مــردان در بیشــتر مــوارد، همیــن بهــره مالــی انــدک کــه نصیــب 

ــی  ــی، گاه ــای دوران جاهل ــد. »در فض ــلب می کردن ــف از او س ــای مختل ــه بهانه ه ــد را ب زن می ش

ــان را  ــن آن، زن ــس گرفت ــا بازپ ــی همســران خــود، ی ــوق مال ــرار از پرداخــت حق ــرای ف شــوهران ب

ــه هــر روش  ــود ب ــن ب ــا برای ــی،1422، ج10: 203(. بن ــد« )جــواد عل ــرار می       دادن مــورد آزار و اذیــت ق

حقــوق مالــی زن از جملــه مهریــه، تضیــع شــده و چیــزی عایــد زن نشــود، بــه طــوری کــه یکــی از 

رســوم موجــود در فرهنــگ جاهلــی نســبت فحشــا بــه زن جهــت جدایــی از وی بــود. مــردی کــه بــا 

زنــی ازدواج می       کــرد و ممکــن بــود بــرای وی مهریــه ســنگینی قــرار دهنــد، وقتــی از زندگــی بــا او 

1. در ایــن نــکاح مهریــه جنبــه مالــی نداشــته و بــه ولــی دختــر نیــز چیــزی داده نمیشــد؛ بلکــه پــدر یــا بــرادر دختــر در قبــال 
تمتعــی کــه از دختــری می بردنــد حاضــر مــی شــدند، دختــر یــا خواهــر خــود را بــه تزویــج پــدر یــا بــرادر دختــر دیگــر در آورنــد. 

بنابرایــن نــکاح شــغار از اقســام نــکاح معاوضــه بــه شــمار می رفــت.
2. در ایــن نــوع از ازدواج دو مــرد بــرای مدتــی زن خــود را بــا يكديگــر مبادلــه مي كردنــد. معمــواًل ايــن ازدواج بــه صــورت موقــت 
ــی  ــن دو دوســت محســوب مي شــد. در معان ــام حــج انجــام مي گرفــت و نشــانه رفاقــت بي ــاد و اي ــل در اعي و در بعضــی قباي
االخبــار بــاب »النهــی عــن البــدل فــی النــکاح«، روایتــی ذکــر شــده کــه از ســویی مثــال بــرای نــکاح بــدل بــوده و از ســوی دیگــر 
ف روح خودســری و بیمباالتــی مفــرط عــرب اســت: »ابوهریــره میگویــد: در زمــان جاهلیــت مرســوم بــود کــه زنــان را مبادلــه  معــرِّ
کننــد؛ بــه این گونــه کــه مــردی بــه مــرد دیگــر میگفــت: عــوض کــن همســر خــودت را بــا همســر مــن و مــن در عــوض همســرم 
را بــه تــو میدهــم و تــو از زنــت بــه نفــع مــن کنــار بــرو تــا مــن نیــز بــه نفــع تــو از زنــم کنــار روم. خداونــد متعــال در آیــه: »َو 
َل ِبِهــنَّ ِمــْن َأْزواٍج َو َلــْو َأْعَجَبــَك ُحْســُنُهنَّ ِإلَّ مــا َمَلَكــْت َيميُنــك ..« )االحــزاب/52( ایــن ســنت مرســوم در جاهلیــت را  ل َأْن َتَبــدَّ

نهــی فرمــود )ابــن بابویــه، 1377: 275(.
3. غیــاث بــن ابراهیــم گویــد: از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم کــه فرمــود: »پیامبــر خــدا ؟ص؟: در اســام نــه جلــب و نــه جنــب و 
نــه شــغار وجــود دارد کــه منظــور از شــغار ایــن اســت کــه مــردی بــه مــرد دیگــر گویــد: دختــر یــا خواهــرت را بــه مــن بــده تــا 
دختــر و خواهــرم را بــه تــو بدهــم و در حالیکــه هیــچ مهریهــای در بیــن آنهــا نیســت جــز ازدواج چنینــی )کلینــی، الکافــی، ج10: 
699؛ ابــن بابویــه، مــن ال یحضــره الفقیــه، ج4: 7؛ مفیــد، المقنعــه: 508، علــم الهــدی، امالــی المرتضــی، ج1: 79؛ طوســی، تهذیــب 

االحــکام، ج7: 355(.
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پشــیمان یــا ســیر می       شــد و می       خواســت بــا زن دیگــری ازدواج کنــد، زن را متهــم بــه فحشــا کــرده 

و چنیــن وانمــود می       کــرد کــه ایــن زن از ابتــدا شایســتگی همســری نداشــته و ازدواج بایــد فســخ 

شــود و بــا ایــن بهانــه از دادن مهــر امتنــاع نمــوده و اگــر مهریــه        داده بــود، آن را پــس می       گرفــت 

)جــواد علــی،1422، ج3: 123(. قــرآن کریــم ایــن رســم را منســوخ کــرده، از انجــام و پیــش       روی آن 

ــی،  ــوق مال ــا حق ــه ی ــر شــد، مهری ــه ذک ــی ک ــه موانع ــم هم ــواردی علی رغ ــر در م ــود1 و اگ ــع نم من

ــی از آن  ــه یک ــد ک ــروم می گردی ــر، از آن مح ــِی دیگ ــوم جاهل ــت رس ــه جه ــد، ب ــب زن می ش نصی

ــان  ــرد، وارث ــر کســی می       م ــه اگ ــن صــورت ک ــود. بدی ــی ب ــکاح2 میراث ــا ن ــت و ی رســوم، ارث زوجی

متوفــی از قبیــل فرزنــدان و بــرادران، همان گونــه کــه ثــروت او را بــه ارث مــی بردنــد، همســر او را 

نیــز بــه ارث می       بردنــد و پســر یــا بــرادر میــت حــق داشــت، زن شــوهر مــرده را بــه تزویــج دیگــری 

درآورد و مهریــه را خــود دریافــت نمایــد و یــا او را بــدون مهــر جدیــد و بــه موجــب همــان مهــری 

ذيــَن آَمُنــوا ل َيِحــلُّ  َهــا الَّ کــه میــت قبــًا پرداختــه، زن خــود قــرار دهــد. بــا اســتناد بــه آیــه       ی »يــا َأيُّ

ســاَء َكْرهــًا ...« )النســاء:19( گفتــه شــده، قبــل از ظهــور اســام، رســم بــود وقتــی  َلُكــْم َأْن َتِرُثــوا النِّ

مــردی از دنیــا می       رفــت، وراث، همســر او را )در صورتــی کــه مــادر وراث نبــود( جــزو ارث به       حســاب 

آورده، ماننــد دیگــر امــوال میــت بــه ارث می       بردنــد. اگــر می       خواســتند، بــدون مهریــه بــا او ازدواج 

ــد  ــه       اش بهره       من ــد و از مهری ــوهر می       دادن ــتند، او را ش ــن کار نداش ــه ای ــه       ای ب ــر عاق ــد و اگ می       کرن

ــع از ازدواجــش می       شــدند  ــد و مان ــر او ســخت می       گرفتن ــه نگــه داشــته و ب ــا در خان می       شــدند و ی

تــا بمیــرد و اموالــش را )اگــر مالــی داشــت( بــه ارث برنــد. )النســاء:19-23( و آن چیــزی که همیشــه و 

یــا غالبــًا ناپســند زنــان شــوهر مــرده بــود، محرومّیــت از ازدواج و بــه ارث رفتــن امــوال آنــان اســت. 

ــت  ــت، درس ــال اس ــت صاحب م ــا کراه ــون ب ــه ارث چ ــد ک ــی می کن ــا نه ــن معن ــه از ای ــرًا آی ظاه

ــه ای دیگــر از آن نهــی  ــی اســت کــه آی ــا مــاک ارث، مطلب ــان، ب ــا آن ــا ازدواج کــردن ب نیســت؛ اّم

ســاء« )النســاء:22(3. همچنیــن شــوهر دادن آنــان و  ــْم ِمــَن النِّ ــا َنَكــَح آَباُؤُك می کنــد: »َوَلَتْنِكُحــوا َم

ــْبَن« )البقــره:32( متعــّرض  ــا اْكَتَس ــٌب ِممَّ ــاِء َنِصي َس ــه »َوِللنِّ ــی اســت کــه آی خــوردن ارثشــان مطلب

ــَن ِفــي  ــاَح َعَلْيُكــْم ِفيَمــا َفَعْل ــَا ُجَن آن اســت. آیــه  زیــر نیــز بــه همــه  ایــن جهــات داللــت دارد: »َف

ــوا« )النســاء:19(  ــُروِف« )البقــره:236(. همچنیــن در آیــه »َكْرًهــا َوَل َتْعُضُلوُهــنَّ ِلَتْذَهُب َأْنُفِســِهنَّ ِباْلَمْع

ــرا  ــت. زی ــوان ارث اس ــال او به عن ــتن م ــرای برداش ــتن از ازدواج، ب ــر از بازداش ــل، غی ــور از عض منظ

« )النساء:19(. 1. با استناد به آیه: »َوَل َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ
2. نحــوه مواجهــه قــرآن بــا فرهنــگ جاهلیــت در حــوزه زنــان، دانشــگاه قــرآن و حدیــث پردیــس تهــران؛ پرویــن، جلیــل؛ نــوری 
خسروشــاهی، پریــا و دیگــران؛ )بهــار و تابســتان 1400ش(، »مطالعــه تطبیقــی طــاق در فرهنــگ جاهلیــت و قــرآن بــا تکیــه بــر 

بســترهای معرفتــی«، پژوهشــنامه قــرآن و حدیــث، ســال 1400ش، شــماره28، صفحــات45-73.
3. واحــدی در کتــاب خــود، ســبب نــزول آیــه 22 ســوره ی نســاء را منــع و تحریــم از بــه ارث بــردن زِن پــدر و ازدواج بــا وی کــه 

از جملــه ازدواج هــای رایــج عــرب جاهلــی بــود، ذکــر می کنــد. ر.ک: واحــدی، الوجیــز فــی تفســیر الکتــاب العزیــز. ج1. ص259.



89

ی
فت

عر
 م

ی
ها

نه 
می

 ز
بر

د 
کی

تو
با 

ن 
ا آ

ن ب
رآ

 ق
هه

ج
وا

 م
وه

شی
و 

ی 
هل

جا
گ 

هن
فر

ر 
 د

ه«
ری

مه
«

سال سوم

شماره سوم

پیاپی نهم

پاييز ١٤٠١

« تــا مقــداری ازآنچــه  ــا آَتْيُتُموُهــنَّ ــِض َم ــوا ِبَبْع ــان را منــع مکنیــد »ِلَتْذَهُب در ادامــه می فرمایــد: زن

را کــه بــه آنــان داده ایــد، ببریــد. ایــن جملــه داللــت می کنــد کــه مــراد، منــع و نــدادن مهریــه ای 

اســت کــه مــرد بایــد بــه زن بپــردازد، نــه خــوردن مــال او از راهــی غیــر از راه َمهــر )طباطبایــی، بــی 

ــا، ج4: 254-255(. ت

5-نحوه اقدامات معرفتی قرآن نسبت به مسئله »مهریه« در دوران جاهلی

 اســام مبــدع مهریــه نیســت؛ زیــرا َمهــر در ادوار مختلــف تاریخــی وجــود داشــته اســت. امــر 

ــه   ــت. در آی ــری آن اس ــت فط ــه حال ــر ب ــدن مه ــوده، برگردان ــام نم ــدان اهتم ــرآن ب ــه ق ــی ک مهم

ــا«  ــا َمِريًئ ــوُه َهِنيًئ ــا َفُكُل ــُه َنْفًس ــْيٍء ِمْن ــْن َش ــْم َع ــَن َلُك ــِإْن ِطْب ــًة َف ــنَّ ِنْحَل ــاَء َصُدَقاِتِه َس ــوا النِّ »َوآُت

)النســاء:4(، ُص  ُدقــه و َصَدقــه و َصــداق هــر ســه بــه معنــای »مهریــه« و »نحلــة« بــه معنــای هدیــه  

رایــگان و بــدون عــوض اســت )ابــن منظــور، 1414، ج11: 650؛ مصطفــوی، 1368؛ ج12: 58(. اضافــه 

کلمــه صدقــات بــه ضمیــر ُهــّن )زنــان( بــرای بیــان ایــن مطلــب اســت کــه در بیــن مــردم آن دوران 

چنیــن متــداول بــوده کــه پــول و یــا مالــی ارزشــمند را به عنــوان مهریــه بــه زنــان اختصــاص دهنــد 

ــن  ــرار گرفت ــه ق ــه ک ــد. همان گون ــرار می دادن ــی( زن ق ــع )مادینگ ــوض   بض ــول را ع ــن پ ــا ای و گوی

قیمــت در مقابــل کاال در بیــن مــردم متــداول اســت، در مســئله ازدواج هــم مــرد بایــد جهــت تومیــن 

ــوان  ــاد نگذاشــته، بلکــه می ت ــه را بنی ــردازد. به هرحــال، اســام، پرداخــت مهری ــول بپ ــاز خــود پ نی

گفــت مهریــه از جملــه امــوری اســت کــه در دوران قبــل از اســام نیــز مطــرح بــود و اســام ایــن 

عمــل را توییــد کــرده اســت )طباطبایــی، بــی تــا، ج4:172(.  همچنیــن از اضافــه شــدن ضمیــر »هــّن« 

چنیــن برداشــت می       شــود کــه اختصــاص مهریــه بــه ولــّی دختــر یــا افــراد دیگــر نفــی شــده اســت. 

ــّی دختــر تکلیــف آور اســت  باتوجــه بــه اینکــه خطــاب آیــه بــه مــردان اســت، بــرای شــوهر و ول

)نــوری خسروشــاهی،1400(.

همچنیــن قــرآن کریــم بــرای دفــع توّهــم ممنوعیــت تصــرف شــوهر در مهریــه حتــی درصــورت 

ــا«  ــا َمِريًئ ــوُه َهِنيًئ ــا َفُكُل ــُه َنْفًس ــْيٍء ِمْن ــْن َش ــْم َع ــَن َلُك ــِإْن ِطْب ــد: »...َف ــر، می فرمای ــت همس رضای

)النســاء:4(. بنابرایــن تصــرف در مهریــه بــر اســاس آیــه، بــه رضایــت زن مشــروط شــده اســت کــه 

ــر اثبــات اصــل حکــم، مشــخص می کنــد، »بخوریــد« حکــم  ــه قبــل مبنــی ب ــر توکیــد جمل عــاوه ب

وضعــی اســت و نــه تکلیفــی. ایــن مســئله دقیقــًا نقطــه مقابــل مهریــه در جاهلّیــت اســت کــه بــرای 

رضایــت زن در مهریــه ارزش چندانــی قائــل نبودنــد )طباطبایــی، بــی تــا، ج4: 169(. 

ــی زن  ــلم و اختصاص ــق مس ــر را ح ــید و َمه ــان کش ــط بط ــی، خ ــم جاهل ــن رس ــر ای ــام ب اس

َســاَء َصُدَقاِتِهــنَّ ِنْحَلــًة«  معرفــی کــرد و مــردان را بــه رعایــت کامــل ایــن حــق توصیــه کــرد: »َوآُتــوا النِّ
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)النســاء:4(. همچنیــن خداونــد متعــال مــردان را از آزار زنــان بــرای بخشــیدن یــا برگردانــدن مهریــه 

نهــی کــرده اســت: »َوِإْن َأَرْدُتــُم اْســِتْبَداَل َزْوٍج َمــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتــْم ِإْحَداُهــنَّ ِقْنَطــاًرا َفــَا َتْأُخــُذوا ِمْنــُه 

ــْذَن  ــٍض َوَأَخ ــى َبْع ــْم ِإَل ــْد َأْفَضــى َبْعُضُك ــُه َوَق ــَف َتْأُخُذوَن ــا* َوَكْي ــا ُمِبيًن ــا َوِإْثًم ــُه ُبْهَتاًن ــْيًئا َأَتْأُخُذوَن َش

ِمْنُكــْم ِميَثاًقــا َغِليًظــا« )النســاء:20-21(.

قــرآن کریــم مــردی را کــه نســبت بــه زن خــود دلســرد و بی       میــل شــده و او را بــا هــدف رضایــت 

ــی  ــی داد نه ــرار م ــه و شــکنجه ق ــه در مضیق ــا قســمتی از مهری ــام ی ــس دادن تم ــا پ ــه طــاق ی ب

ــٍة  َن ــٍة ُمَبيِّ ــَن ِبَفاِحَش ــنَّ ِإلَّ َأْن َيْأِتي ــا آَتْيُتُموُه ــِض َم ــوا ِبَبْع ــنَّ ِلَتْذَهُب ــد: »َوَل َتْعُضُلوُه ــرده و می گوی ک

ــرده  ــروط ک ــه اذن زن مش ــه را ب ــرد در مهری ــرف م ــواز تص ــد ج ــن خداون ــاء:19(. همچنی ...« )النس

اســت: »... َفــِإْن ِطْبــَن َلُكــْم َعــْن َشــْيٍء ِمْنــُه َنْفًســا َفُكُلــوُه َهِنيًئــا َمِريًئــا « )النســاء:4(، گرچــه شــرعًا 

ــد:  ــام صــادق ؟ع؟ می فرمای ــه ام ــدارد؛ چنان       ک ــر وجــود ن ــّن و محــدودی در تعییــن مه نصــاب معی

»الصــداُق مــا تراضــی علیــه الّنــاس، مــن قلیــٍل أو کثیــٍر، فهــو الصــداق«؛ مهــر چیــزی اســت کــه زن 

و شــوهر بــر آن توافــق کننــد، خــواه میزانــش انــدک باشــد یــا زیــاد« )طوســی، 1407ق، ج7: 354(، 

ولــی میــزان مهریــه، بــه انــدازه وســع زوج و شــون زوجــه اســت. بــه عبارتــی مــرد بایــد بالقــوه یــا 

بالفعــل توانایــی پرداخــت مهریــه را داشــته باشــد. مــرد بایــد در مــدت معقولــی بتوانــد مهریــه زن 

ــه دارد، عقــد  ــوان زوج بســیار فاصل ــد. از ایــن روی، پذیــرش مهریه       هایــی کــه از ت را پرداخــت نمای

ــه در اســام  ــه مســتحب اســت.1 چراک ــودن مهری ــم ب ــر ک ــی می       شــود و از ســوی دیگ ســفهی تلق

»مهریــه«، تدبیــری از ناحیــه       ی قانــون خلقــت بــرای بــاال بــردن ارزش زن و قــرار دادن او در ســطح 

عالی تــر نیســت؛ بلکــه بــرای زن شــخصیت و ارزش معنــوی بیــش از ارزش مــادی اســت )مطهــری، 

ــوهر  ــه ش ــه خان ــرده ب ــک ب ــد ی ــت و زن مانن ــق می       گرف ــدر تعل ــه پ ــر ب ــه مه 1389: 189(. زمانی       ک

می       رفــت و شــوهر او را اســتثمار می       کــرد، فلســفه       ی مهــر، بازخریــد دختــر از پــدر بــود. حــال آن       کــه 

ــک  ــچ ی ــد و هی ــم خــوِد زن می       کن ــگام ازدواج پیشکشــی تقدی ــرد هن ــی اســام، م در نظــام حقوق

از والدیــن )برخــاف دوران جاهلیــت( حقــی در آن پیشــکش ندارنــد. زن هرچنــد از مــرد پیشــکش 

دریافــت می       کنــد، امــا اســتقال اجتماعــی و اقتصــادی خــود را حفــظ می       کنــد، بــه اراده       ی خود)نــه 

ــدر  ــه پ ــر در خان ــه دخت ــی ک ــز در دوران ــد و نی ــاب می       کن ــوهر انتخ ــرادر(، ش ــدر و ب ــل پ ــا تحمی ب

اســت کســی حــق اســتثمار او را نداشــته و در دوران بعــد از ازدواج نیــز در معامــات حقوقــی خــود 

احتیاجــی بــه قیمومــت مــرد نــدارد. لــذا بــا ایــن اختیــارات، قــرآن مهریــه زن را منســوخ نکــرد. پــس 

اســام سیســتم مهریــه مخصــوص بــه خــود را دارد )مطهــری، 1389: 193(.

ِتــي  ــُكوِنيِّ َعــْن َأِبــي َعْبــِد اهَّلِل ع َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهَّلِل ؟ص؟  َأْفَضــُل ِنَســاِء ُأمَّ ْوَفِلــيِّ َعــِن السَّ 1. َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهيــَم َعــْن َأِبيــِه َعــِن النَّ
ُهــنَّ َمْهــرًا . کلینــی، 1407. ج5: 324؛ حرعاملــی، 1409. ج 21: 252. َأْصَبُحُهــنَّ َوْجهــًا َو َأَقلُّ
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6-نتیجه گیری

 قــرآن کریــم مهریــه را ابــداع نکــرده اســت، امــا رســوم جاهلیــت را دربــاره       ی مهــر منســوخ کــرده 

ــه  ــرادران، ب ــودن آن ب ــدران و در نب ــت پ ــد. در جاهلی ــی برگردان ــه شــکل انســانی و طبیع و آن را ب

ــود  ــق خ ــر را ح ــتند، مه ــود می       دانس ــده       ی خ ــران را برعه ــت دخت ــت و قیمومی ــه والی ــل این       ک دلی

دانســته و از تعلــق آن بــه دختــر خــودداری می       کردنــد. وجــود انــواع ازدواج       هــای ناصحیــح در دوران 

ــت.  ــی اس ــن بی عدالت ــان       گر ای ــی، نش جاهل

 رســم غلــط ارث بــرده شــدن زوجــه و ازدواج شــغار از نمونه       هــای بــارز محرومیــت زن از َمهــر در 

عصــر جاهلــی اســت. قــرآن ایــن رســم را منســوخ و ازدواج بــا زِن پــدر را )هــر چنــد بــه صــورت ارث 

نباشــد و بخواهنــد آزادانــه باهــم ازدواج کننــد( ممنــوع کــرد. همچنیــن اغلــب ازدواج       هــای آن عصــر 

)مثــل شــغار، تعویــض و...( را باطــل اعــام کــرده و بــه طــور کلــی هــر رســمی کــه موجــب تضییــع 

مهــر زنــان می       شــد، منســوخ کــرد. 

 قــرآن در بــاب َمهــر، رســوم و قوانیــن جاهلــی را علی       رغــم میــل مــردان آن روز )کــه هدفشــان 

صــرف بهره       منــدی از زن بــود( تغییــر داد و بــر لــزوم پرداخــت مهریــه بــه خــوِد دختــر، )نــه پــدر و 

بــرادر وی، کــه رســم معمــول جاهلیــت بــود( توکیــد کــرد. 

اســام طبــق تصریــح آیــات الهــی، مهــر را »نحلــه« و عطیــه می       شــمارد. قــرآن رمــوز فطــرت بشــر 

را بــا کمــاِل دقــت رعایــت نمــود بــه همیــن ســبب، قانــون مهــر بــا طبیعــت هماهنــگ اســت، از 

ایــن       رو کــه نشــانه        و زمینــه       ی آن اســت کــه عشــق از ناحیــه مــرد آغــاز شــده و زن پاســخ       گوی عشــق 

ــد. ــار او می       کن ــه       ای نث ــرام ایــن پاســخ گویی هدی ــه احت اوســت و مــرد ب

 نکتــه قابــل توجــه در ایــن مقالــه آن اســت کــه مهریــه در اســام )برخــاف دوران جاهلیــت(، در 

برابــر بضــع نیســت، بلکــه حــق اهلل اســت. زيــرا اواًل در برخــی از مــوارد در عقــد نــكاح، َمهــر بــه زن 

تعلــق مي گيــرد؛ درحالي كــه چه بســا هرگــز نزديكــی صــورت نپذيــرد. ثانيــًا عنــوان  »َمهــر الســنه« در 

فقــه كــه به موجــب آن ميــزان َمهــر به   طــور ثابــت مشــخص اســت، دليــل ديگــری اســت بــر اينكــه 

ــود، مي بايســت در صــورت بطــان  ــكاح ب ــر عــوض ن ــر َمه ــًا اگ ــه نيســت؛ ثالث ــر، عــوض معامل َمه

يــا فســخ َمهــر، عقــد نــكاح منحــل، و زن از انجــام وظايفــی كــه  بــر  عهــده دارد، معــاف مي شــد؛ در 

ــون مهــر را کــه یــک مــاده از یــک  ــرآن قان ــق نظــر ق حالي كــه چنيــن نيســت. بنابرایــن نبایــد طب

اساســنامه       ی کلــی اســت و بــه دســت طــراح طبیعــت تدویــن شــده اســت، بــه نــام تســاوی حقــوق 

زن و مــرد ملغــی کــرد.
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کتابنامه 
قرآن کریم؛ ترجمه محمد مهدی فوالدوند.• 

ــم و الســبع الثمانــی، •  ــرآن العظی ــی فــی تفســیر الق ــداهلل، )1415(، روح المعان ــن عب آلوســی، محمــود ب

ــه. ــاب العلمی ــروت: دار الکت بی

--------------------، )بی       تا(، بلوغ الرب فی معرفة احوال العرب، بیروت: دار الکتب العلمیه.• 

ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، )1413(، مــن ل يحضــره الفقيــه ، قــم: دفتــر انتشــارات اســامى وابســته بــه • 

جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم .

--------------------، متن و ترجمه معانی األخبار، )1377(، تهران: دار الکتب اإلسامیة.• 

ابن حیون، نعمان بن محمد، )1385(، دعائم السام، قم: موسسه آل بیت ؟مهع؟.• 

ابن عربی، )1422(، تفسیر ابن عربی، بیروت: دار الکتب العلمیه.• 

ابن فارس، أحمد بن فارس، )1404(،  معجم مقاييس اللغة، قم: مكتب االعام االسامي .• 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم ، )1414(، لســان العــرب، محقــق: ميــر دامــادى، جمــال الديــن . بیــروت، دار • 

الفكــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع- دار صــادر.

ــا: •  ــرآن، بی       ج ــیر الق ــی التفس ــان ف ــان و روح الجن ــی، )1365(، روض الجن ــن عل ــین ب ــوح رازی، حس ابوالفت

ــامی. ــای اس ــوی، پژوهش ه ــدس رض ــتان ق ــارات آس انتش

ازدی، عبــداهلل بــن محمــد، )1387(، کتــاب المــاء، تهــران: دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، موسســه مطالعــات • 

تاریــخ پزشــکی.

باغستانی، اسماعیل، )1359(، دانشنامه جهان اسام، تهران: انتشارات ماهریس.• 

بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار عالمان و روحانیون تبریز، 1372/5/5.• 

برگرفتــه از آثــار آیــت اهلل جــوادی آملــی، )1393(، خانــواده متعــال و حقــوق آن، تدویــن و تحقیــق: ابراهیــم • 

جوانمــرد دفرخانــی، قــم: اســرا.

جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم، )1362(، تفسير شاهى او آيات األحكام )جرجانى(، تهران: نوید.• 

جــواد، علــی، )1422(، المفصــل فــی تاریــخ العــرب قبــل الســام، بیــروت: دار العلــم للماییــن و مکتبــة • 

النهضــة.

جوادی آملی، عبداهلل، )1386(، زن در آيينه جال و جمال، قم: اسراء.• 

----------------، )بی       تا(، تسنیم، قم: اسراء.• 

حتی، فیلیپ، )1366(، تاریخ عرب، تهران: آگه.• 

حــّر عاملــی، محمــد بــن حســن، )1409(، وســائل الشــیعه الــی تحصیــل مســائل الشــریعه، قــم: موسســه آل • 

بیــت؟مهع؟.

حسینی زبیدی، محمد بن محمد، )1414(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر.• 

خرمشاهی، بهاءالدین، )1390(، دایرة المعارف تشیع، تهران: حکمت.• 

خطیب، عبدالکریم، )1424(، التفسیر القرآنی للقرآن، بیروت: دار الفکر العربی.• 

خین کارسن، )بی       تا(، شرح سفر پیدایش، بی       جا: رقعی.• 

راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد، )1412(، مفــردات ألفــاظ القــرآن ، محقــق: داوودى، صفــوان عدنــان ، • 

بیــروت: دار القلــم- الــدار الشــامية. 

روزنتال، فرانتس، )1365(، تاریخ نگاری در اسام، بی       تا: آستان قدس رضوی.• 

زمخشــری، محمــود بــن عمــر، )1407(، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل و عيــون األقاويــل فــى وجــوه • 

التأويــل، بیــروت:  دار الكتــاب العربــي. 
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، )1414(، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتب.• 

صاحبی، محمد جواد، )1384(، مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران، تهران: طبع و نشر.• 
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طباطبایی، محمد حسین، )بی       تا(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.• 

طبرسی، فضل بن حسن، )بی       تا(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بی       جا: ناصر خسرو.• 

طبری، محمد بن جریر، )1412(، جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفة.• 
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