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چکيده
مهریه از تبعات مالی نکاح بوده و یک دین که بر عهده زوج میباشد .بعد از وقوع نکاح مهریه برر
ذمه زوج میشود و چنانچه موجل نباشد توسط زوجه عند المطالبه میباشد .مهریه عاملی برای تحکرم
پموند زناشویى محسوب میشود و امروزه از جمله معضالت بزرگ جامعه محسوب شده است .چرا که
موضوع مهریه دارای اهممت فراوانی بوده و پشتوانهای مالی برای زوجه اسرت .ایرن پرشوها برا رو
پممایشی میباشد 60.زوجه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و با استفاده از رو
نمونه مورگان  52نفر به عنوان حج نمونه در نظر گرفته شد .این پشوها با رو

تعممن حج

توصمفی – پممایشی

در صدد بررسی علت افزایا مطالبه مهریه میباشد .درواقع میتوان گفت که یکی از مهمتررین عوامرل
باعث مطالبه مهریه از سوی زوجه میشود ،اعتماد زوج میباشد .اعتمراد بره عنروان یرک عامرل اساسری
میباشد که ه منجر به درخواست طالق از سوی زوجه و ه منجر به مطالبه مهریه میشود .لراا زز
است تا جهت بهبود عوامل فرهنگی در زممنه حل مشکالت و مسائل زوجه تال

شود.

واژگان كليدي :مهریه ،مطالبه مهریه ،افزایا ،عند المطالبه ،عند ازستطاعه.

*استادیار دانشگاه علو انتظامی اممن (نویسنده مسئول) rezabeyranvand@yahoo.com
**کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
مهریه از موضوعات مالی و تبعات فرعی نکاح میباشد و موضروعی قابرل بحرث و
بررسی در نکاح است .در واقع مهر وسرملهای جهرت بمران اهممرت عقرد نکراح و نمرز
نمایانگر احترا به شخصمت زوجه و بمان حسننمت و صرداقت زوج جهرت ازدواج برا
وی میباشد .مهریه وسمله و ابزاری برای استحکا و تداو زندگی مشترک مریباشرد و
نمیتوان به مهریه به چش وسملهای برای تعممن بها و قممرت زن نگراه نمرود .بره دلمرل
اینکه همچ شخصی نمىتواند خود یا فرد دیگر را در مقابل مرالى بفروشرد ،پر

مهریره

عوض نکاح نمیباشد .در عقد ازدواج ،تعممن مهر شرط صحت نکاح نمیباشد به هممن
دلمل ممکن است عقد نکاح بدون تعممن مهرر ایجراد گرردد کره در ایرن حالرت زوجره
استحقاق مطالبه مهرالمثل را دارد .نکتهای که وجود دارد ایرن اسرت کره زوج برا توجره
کرامت زن مهریه را تعممن نماید .البته زوجه نباید هنگرا ازدواج فقرط از بعرد مرالى بره
ازدواج نگاه کند بلکه باید نکراح را یرک نهراد مقرد

بپنردارد .از موضروعات چرالا

برانگمز و دارای اهممت در عقد نکاح و نمز مربوط بره مهریره ،مطالبره آن مریباشرد .بره
عبارتی به دلمل حق بودن مهریه و عندالمطالبه بودن آن زوجه همواره خرود را مسرتحق
دریافت آن میداند و اقدا به مطالبه مهریه میکند و در مطالبه آن معموز پما از طرالق
و نمز بعد از طالق اتفاق میافتد .از مشکالتی کره در مطالبره مهریره همرواره مروانعی را
مطرح مینماید این است که زوج هنگا پرداخت مهریه استناد به عسر و حرج مینماید
و با استناد به عد توانایی مهریه قصد دارد که از زیر بار پرداخرت آن بره زوجره فررار
کند .مطالبه مهریه میتواند عوامل مختلفی داشته باشد ،به عنوان نمونه نماز مرالی زوجره،
استناد به عندالمطالبه بودن آن و نمز قصد زوجه به بهرهمندی از حقروق خرود ،و ....امرا
مهمترین عاملی که موجب مطالبه مهریه از سوی زوجه میباشد را میتوان تراثمر اعتمراد
زوج در مطالبه آن دانست .با توجه به مطالب بمان شده باید گفت که اهممت و ضرورت
انجا این پشوها در این است که به دلمل این که مهریه عامل تحکم پمونرد زناشرویى
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می باشد و امروزه از جمله معضالت برزرگ جامعره محسروب شرده و وسرملهاى برراى
استفاده نادرست برخی جهت رسمدن به مقاصد مالى و نمز مانع تحقق یرافتن ازدواجهرا
میباشد .به عبارتی از سویی به دلمل اینکه مهریه حق زوجه بوده و قابل مطالبره بروده و
از سوی دیگر در برخی موارد عد استطاعت زوج از پرداخرت مهریره ،موجرب ایجراد
چالاها و مسائلی در این خصوص شده است.
 بررسی حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران:در نظا اسالمی ،مهریه زوجه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهردات و
تکالمف زوج محسوب میشود و در قرآن کری نمز از آن برا تعبمرر «صردقاتهن نحلره»
هدیهای از جانب مرد و نشانهی از صداقت او یاد شده است.

2

در واقع مهریه یک دین می باشد که بر عهده زوج بوده و باید آن را بدهد .به عبارتی
مهریه بعد از وقوع نکاح برر ذمره زوج بروده و چنانچره موجرل نباشرد توسرط زوجره
عندالمطالبه میباشد .اما در زمان حاضر در بسماری از موارد ،پرداخت مهریه محدود بره
دو مورد شده است:
یکی اینکه زندگی در آستانه طالق باشد که در این حالرت نمرز خرو

بمنانرهتررین

صورت ممکن ،حک دادگاه مبنی بر تقسمط مهریه ،به دلمل عرد مالئرت زوج اسرت و
دو زمانی که زوج فوت نموده و مهریۀ زوجه از اموال متوفی اخراج میگردد که حتری
در این حالت نمز چه بسا دارایی وی کفاف این دین را بره طرور کامرل ندهرد .در واقرع
توجه به آمار دعاوی مطالبه مهریه روشن مینماید کره یکری از چرالاهرا و معضرالت
مطالبه مهریه میباشد .یکی از مباحث مه عقد نکاح و حق مسل زوجه ،مهریره اسرت.
زن در همچ عقد نکاحی محرو از مهر نمریشرود .در واقرع در قررآن و روایرات تککمرد
بسماری بر پرداخت مهریه شده است .در همچ آیه یا روایتی ،سخن از تعمرمن مهریره بره
 .2حاتمی ،علی اصغر ،یاسمنی نما ،هاجر ،بممه مهریه ،پشوهشنامه بممه ،سال سریا  ،شرماره  ،2تابسرتان
،1394ص163
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معنای مصطلح امروزی به ممان نمامده است و همچ وجه شررعی وجرود نردارد .روایرات
عدیدهای حاکی از ک بودن و تمجمد از پایمن گرفتن مهریره وجرود دارد .در خصروص
دریافت مهریه برخی معتقرد بره عندالمطالبره برودن و برخری معتقرد برر عندازسرتطاعه
میباشند .چنانچه مهریه حال باشد و زمانی برای آن نباشد ،عندالمطالبه میباشد .یکی از
موضوعات تکثمرگاار ابعاد مالی نکاح به خصوص مهریه ،تکثمر در ماهمرت نکراح اسرت.
پرداخت مهریه در آغاز زندگی مشترک موجب میشود هرک

به اندازه توان خود اقدا

به تعممن مهر کند؛ زیرا یکی از دزیل افزایا مهریه؛ نسمه بودن آن است 1.در خصروص
مسئله این پشوها باید گفت قصد بررسی علل دریافت مهریه توسرط زوجره را داریر .
پما از پرداختن به موضوع پشوها ابتدا به بمران مبرانی نظرری مختلرف در خصروص
مهریه و ماهمت آن ،نحوه دریافت ،ممزان مهریه و حق حب

در مطالبه آن میپردازی :

مبانی نظري پژوهش:
در خصرروص مهریرره و نمررز مطالبرره آن بررسرری نظریررات متعررددی وجررود دارد کرره
عبارتاند از:
مشهور فقهاء اماممه و شهمد ثانی مهر را مالی دانستند و بر مرد واجب دانستهاند ،ولی
قانون مدنی راجع به مهر تعریف خاصی ارائه نداده است .قانون مدنی راجرع بره مقردار
مهر ،موضوع و شرایط موضوع مهر ،از مشهور فقهاء اماممه متابعت نموده است.
البته پمرامون متفرعات مهر از جمله عوامل استقرار مهر بر ذمه مرد ،معمروب و تلرف
شدن مهر ،جعل شرط در مهر و عقد نکاح ،وضعمت مهر در صورت وقوع طالق قبرل و
بعد از دخول ،قانون مدنی با تبعمت از نظر مشهور فقهاء ،به صرراحت مرواردی را ذکرر
کرده است .پمرامون اختالفات حاصله بمن زوجمن راجع به مهر ،مقدار مهر و صرفت آن
همچنمن راجع به اختالف در وقوع نزدیکی و عد وقوع نزدیکی ،برمن فقهراء اخرتالف
نظر است.
 .1موسوی تاکامی ،سمد صادق ،مهریه و رابطه آن با نحوه پرداخت در قرآن و روایرات معصروممن (ع)،
ماهنامه پشوها ملل ،دوره دو  ،شماره  ،16فروردین ،1396ص131
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از جمله نظریات ارائه شده در خصوص مهریه ،نظریه کارکردگرایی مهریه میباشرد.
براسا

نظریهی کارکردگرایی ،هرر فرهنر  ،مجموعرهی بهر پموسرته ،یگانره و نسربتا

منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل مالحظه و تبمرمن کررد؛ از ایرن رو جردا
کردن یک عنصر یا ویشگی فرهنگی (همچون مهریه) یا یک نهاد (همچون خرانواده) از
بستر و زممنهی اصلی آن ،مانع از تبممن واقع بمنانهی آن خواهد بود.

1

این دیدگاه در مورد مهریه بمان میدارد که «برخی مهریه را نوعی ضمانت مریداننرد
زیرا زن در بافت اجتماعی حلقه شکنندهتری است و در بمشرتر مروارد ،فرصرت زیرادی
برای تولمد ندارد و به نوعی ضمانت نماز دارد».
در زممنه عندالمطالبه بودن و عندازستطاعه بودن مهریه اخرتالف نظرر وجرود دارد و
لاا یکی از موضوعات مه که امروزه در محاک قضایی رواج دارد ،پرداخت مهریره از
سوی مرد به زن میباشد که عندالمطالبه است .نص قرآن نمز بر این مبناست کره هرگراه
مردی زنی را به عقد خود درآورد باید به او مهریه پرداخت کند .اما در این ممان برخری
بر این اعتقاداند که مهریه عندازستطاعه بوده و باید استطاعه مالی زوج مشرخص شرود.
اما کسانی که مدعی هستند مهریه باید عندازستطاعه باشد ،با این کار زوجره را محردود
کرده و دست وی را از رسمدن به حقا کوتاه میکنند .در حالی که چنمن کاری منطبرق
بر فقه و حقوق نمیباشد و مجوز شرعی ندارد .لاا نظر بر این است که مهریه میتوانرد
عندالمطالبه باشد ،مگر با رضایت زوجه و نمز توافق طرفمن صورت گمرد.
در واقع باید افزود پرداخت مهریه به شرکل عندازسرتطاعه و عندالمطالبره از مبرانی
فقهی و حقوقی برخروردار اسرت .در مرورد مطالبره مهریره بره صرورت عندازسرتطاعه
نگرانیهای متعددی از سوی برخی از نویسندگان بمران شرده اسرت؛ از جملره ایرن کره
وجود شرط ماکور منجر به غرر شده ،مهریه را باطل میکند .اما باید گفت بحرث غررر
موضوعا در مهریه عندازستطاعه منتفی میباشد و آثار آن  -که در برخری مروارد بطرالن
 .1قلی زاده ،آذر ،غفاریان ،سحر ،آسمب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر برر
آن ،فصلنامهی علمی – پشوهشی جامعهشناسی زنان ،سال دو  ،شمارهی اول ،بهار ،1390ص125
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عقد است  -بر این نوع مهریه ،مترتب نمیشود .موضوع دیگر که موجب نگرانی اسرت،
این است که در مواردی ،مرد به بهانه عرد حصرول اسرتطاعت ،برا امتنراع از پرداخرت
مهریه ،در حق زن ظل روا میدارد .برای عبور از این نگرانری و سرایر پمامردهای منفری
مطالبه مهریه ،به نظر میرسد زز است تا از نگاه مادی صرف به مهریه پرهمز شود و به
فلسفه اصلی آن توجه جدی شود ،همچنمن شخصی به عنوان داور برا تراضری زوجرمن
انتخاب شود و در مورد مشکالت مالی ناشی از مهریه ،داوری کند.
در خصوص ماهمت مهریه باید گفت که اخرتالف نظرر وجرود دارد و بعضری آن را
عوض دانسته و برخی آن را هبه میدانند .طبق نظریه فقهای اماممه ،عقرد نکراح عقردی
معاوضی نمیباشد و اینکه در برخی از عبارتها ،عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسرته
شده است به خاطر مترتب شدن برخی از احکا عقود معاوضی بر پارهای از جنبرههرای
عقد نکاح است .لاا میتوان گفت ماهمت مهریه ،عوض نبوده ،بلکه هبه ویرشهای اسرت
که خداوند متعال آن را جعل نموده و مرد ملز میشود آن را به نفع زن پرداخرت کنرد.
نظر غالب در ماهمت حقوقی مهریه ،مانند ماهمت فقهی آن است 1.قائالن به عوض بودن
مهریه بمان میکنند که معتقدند که مهر عوض بضع است و زن به سربب عقرد مالرک آن
میشود 2.در ممان قائالن به عوض بودن مهریه در مطالبه آن شمخ طوسی معتقد است که
نکاح عقد معاوضی است و بر این باور است که هنگامی که مردی با مهرر مشخصری برا
زنی ازدواج کند ،زن به سبب عقد مالک مهر میشود و مرد نمرز در همران وقتری کره او
مالک مهر گشته ،مالک بضع میشود ،زیرا اعتقراد برر ایرن اسرت کره نکراح یرک عقرد
معاوضی است 3.عالوه بر این ،صاحب جواهر نمز بر این اعتقاد است که نکاح ،اقتضرای
عقود معاوضی را دارد و آن این است که هرر یرک از متعاوضرمن حرق دارد ترا گررفتن
 .1بصارتی ،داود ،بررسی مبانی فقهی  -حقوقی مطالبه مهریه ،پایاننامه کارشناسی ارشد،1390 ،ص2
 .2فهممی ،عزیزاله ،بصارتی ،داود ،ماهمت مهریه در فقه اماممه و حقوق ایران ،مقاله نشریه ،دو فصرلنامه
ئعلمی – ترویجی مطالعات فقه اماممه،1394 ،ص2
 .3شمخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه ازماممه ،بی جا المکتبه المرتضویه ،چرا
چهار 1387 ،ق،ص34
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معوض از طرف مقابل ،از تسلم عوض خودداری کند 4.عالمه حلی نمز از دیگر قرائالن
به عوض بودن مهر است و بمان میدارد که جواز نکاح دائمی برا زن کرافر (کترابی) بره
معاوضه بودن عقد نکاح استناد مینماید 1.در واقع قائلمن به نظریه عوض برودن مهریره
در مطالبه آن معتقداند که همانگونه که مرد برای برخورداری از خانه یا وسمله دیگر باید
هزینه آن را پرداخت نماید برای خریدن زن ه باید هزینه بدهد و همانگونه که قممرت
و کازی ماکور براسا

بزرگی و کوچکی یا زشتی و زیبایی تفاوت مریکنرد ،ارز

و

بهای زن نمز طبق معمارهای ماکور تفاوت مریکنرد .در برابرر قرائلمن بره عروض برودن
دریافت مهریه برخی دیگر بر این اعتقادانرد کره مهریره عروض نمسرت ،بلکره تضرممنی
(وثمقه) برای زوجه میباشد .به عبارتی میتوان گفت مهریه تضممنی برای بقای نکراح و
عاملی جهت جلوگمری از طالقهای بمجا از سوی مردان اسرت .از ایرن رو ،هرر مقردار
مهریه بمشتر باشد ،نکاح ماندگارتر خواهد بود؛ چرا که مرد توان پرداخت آن را نخواهرد
داشت و از طالق منصرف خواهد شد .در توجمه این وجه آمده اسرت کره از آنجرا کره
طالق در اختمار مرد است و زن برای زندگی مشترک با مرد تکممن نردارد ،زن حرق دارد
عال وه بر اعتماد به شخصمت زوج ،نوعی اعتبار مالی نمز از مرد مطالبره کنرد 2.در مقابرل
دیدگاه و نظر طرفداران وثمقه بودن مهر باید گفت که:
 .1خداوند متعال مهریه را در قرآن مجمد با عنوان عطمره معرفری مرینمایرد« :و اتروا
النساء صدقاتهن نحلۀ» و چنانچه مهرر وثمقره برود ،بره جرای عطمره از آن واهه اسرتفاده
مینمود.
 .2مهریه در نظا فقهی -حقوقی اسال نقدی میباشد و باید هنگا عقرد داده شرود و
این موضوع با وثمقه بودن آن سازگار نمیباشد.
 .4نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکال فی شرایع ازسال  ،بمروت ،دار احمراء الترترراا العربری ،چرا
هفت  ،بی تا41،
 .1حلی ،حسن ابن یوسف ابن مطهر «عالمه حلی» ،تبصره المتعلممن فی احکا الدین ،تهران ،موسسره
چا و نشر وزارت فرهن و ارشاد اسالمی 1411 ،ق141،
 .2مطهری ،مرتضی ،نظا حقوق زن در اسال  ،ق  ،انتشارات صدرا ،بی تا124،
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 .3وثمقه بودن مهریه با احکا فقهی تنافی دارد .فقها معتقداند که نزدیکی مرد برا زن
قبل از پرداخت تما یا بخشی از مهریه کراهرت دارد .در واقرع چنانچره ماهمرت مهریره
وثمقهای برای جلروگمری از طرالق برود ،اینگونره احکرا فقهری قابلمرت اجرایری پمردا
نمیکردند.
عالوه بر دیدگاه عوض بودن مهریه و نمز وثمقه بودن مهریه ،دیدگاه سومی نمز وجود
دارد که مهریه و مطالبه آن را عطمه الهی و الزامی میدانند .در خصوص این نوع دیردگاه
(عطمه بودن مهریه) طرفداران معتقداند که عطمهای خداوندی که بر عهرده زوج اسرت و
در حقمقت خداوند کری زوج را موظف نموده تا از جانب او هدیهای را به زوجه خود
بدهد .لاا مهریه عوض بهرهبرداری جنسی نمست ،چون زن و مرد در این نمراز مشرترک
هستند .از دیدگاه حقوقی نمز حقوقدانان ترابع نظررات مشرهور فقهرا مریباشرند .بردین
صورت که بسماری از آنها ضمن قبول جنبههای متعالی عقد نکراح ،برخری از آثرار آن
مانند الزا زوج بره پرداخرت مهریره ،دارای مروقعمتی مشرابه برا عروض در معرامالت
دانستهاند .در حالمکه در نهایت آنها نمرز ماهمرت معاوضری بررای عقرد نکراح در نظرر
نگرفتهاند و نکاح را عقد معاوضی نمیدانند .آنها بر این اعتقادانرد کره مهریره جایگراه
عوض در معامالت را ندارد ،اما به دلمل وجود برخی شباهتهرا برمن مهریره و عروض
مرسو در معامالت ،میتواند برخی از آثار و احکا عوض را داشته باشد .در واقع نکراح
به اعتبار مهریه و نزدیکی در حک عقد معاوضی است.
در مهریه حقی به نا حق حب

وجود دارد که پمرامون آن جهت نحوه مطالبه مهریه

نظراتی وجود دارد .نظر غالب در فقه اماممه و حقوق ایران آن است کره حرق زوجره در
اعمال حب

مهریه منوط به توانایی زوج در پرداخت مهریه نمست و زوجه میتواند بره

اعمال حقّ حب

خود اقدا نماید .حتی اگر زوج نتواند به دلمل ناتوانی مرالی ،مهریره را

پرداخت نماید .البته این نظریه مشهور و غالب فقها میباشد و در تایمد آن مریتروان بره
ماده  1085قانون مدنی اشاره نمود .در این نظریه ،ناتوانی زوج در پرداخرت مهریره ،بره
صورت ثانویه تکلمف پرداخت نقدی و دفعتا واحده را از ذمه شوهر بر مریدارد ،لرمکن
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استحقاق زوج به اعطای مهلت یا تقسمط ،نباید ضرری بره حرق زوجره در حرق حرب
مهریه وارد نماید؛ چرا که در صورت الزا زوجه بره تمکرمن ،وی از مهمتررین ابرزار در
محرو میشود؛ و درواقع ،با تمکمن زوجه ،حرق حرب

دریافت مهریه یعنی حق حب

مهریه ساقط میشود؛ بنابراین در صورت امتناع بعردی زوج از پرداخرت اقسراط ،دیگرر
امکان توسل به حق حب

نخواهد بود.

1

با توجه به ماده  1085قانون مدنی:
«زن میتواند تا مهر به او تسلم نشده از ایفراء وظرایفی کره در مقابرل شروهر دارد
امتناع نماید ،مشروط بر این که مهرر او حرال باشرد .افرزون برر آن ،در صرورت احرراز
ناتوانی زوج ،وی میتواند مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند .با توجره بره حکر
قانونی ماده ماکور ،که مطلق مهر موردنظر بوده و با عنایت به ممزان مهرر کره برا توافرق
طرفمن تعممن گردیده ،صدور حک تقسمط کره صررفا ناشری از عسرر و حررج زوج در
پرداخت یک جای مهر بوده ،مسقط حق حب
را مخدو
حق حب

نموده و نمز ارادها

زوجه نمیباشد و نمیتواند حرق زوجره

را متزلزل سازد ،مگر به رضایت مشارٌ المها ،چرا که:

مهریه و حرج دو موضوع جدا از ه اسرت کره یکری در دیگرری تراثمر

ندارد .همچنمن موضوع مهر در ماده ماکور ،دزلت صریح به دریافت کلّ مهرر داشرته و
اخا قسط یا اقساطی از آن دلمل بر دریافت مهر به معنری آن چره مرورد نظرر زوجره در
هنگا عقد نکاح بوده ،نمست.
در زممنه حق حب

2

مهریه و نحوه مطالبه مهریه از طریق این حق وحدت نظر وجود

ندارد ،اگرچه نظر غالب فقها این است که حق زوجه در اعمال حب

مهریه ارتبراط بره

توانایی زوج در پرداخت مهریه ندارد .با این حال در زیر به بررسی این نظرات پرداختره
میشود:
 .1نظریه  5909/ 6/ 95- 7/ 5868اداره حقوقی قوه قضائمه  -مجموعه قوانمن و مقررات خانواده.562/
 .2حاجی پور ،مرتضی ،نقد و بررسی رأی شماره  107دیروان عرالی کشرور ،مطالعرات فقره و حقروق
اسالمی ،سال  9ر شماره 71ر پایمز و زمستان ،1396ص62
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نظر موافقان:
نظر موافقان همان نظر مشهور فقها در برخورداری زوجه از حق حب

میباشد ،ولو

زوج توانایی پرداخت نداشته باشد.
از جمله موافقان در دریافت مهریه نظر اما خممنی میباشد که بمان میدارند:
«زن میتواند از تمکمن و تسلم خود
دریافت دارد»

نسبت به مرد ،سر باز زند تا تما مهر خرود را

1

موافقان مطالبه مهریه در توجمه حق حب

زوجه این استدزل را عنوان نمودند که:

نکاح در حک معاوضه است .اگرچه نکاح معاوضه محض نمیباشد ،اما در معنرای
معاوضه است؛ از اینرو هر یک از طرفمن میتواند از تسرلم تعهرد خرود ترا زمرانی کره
طرف مقابل آن را تسلم کند امتناع ورزد.
از دیگر موافقان نظریه حق حب

2

مهریه دکتر امامی میباشد .ایشان معتقداند که:

«موقعمت مهر که جنبۀ فرعی را در نکاح داراست ،از نظر فن حقوقی مانند موقعمرت
عوض در عقود معوض است و قاعدة حب

که از خصایص عقود معوض است نسربت

به آن دو جاری میشود».
در مقابل موافقان نظریه حق حب
به زوجه تعلّق نمیگمرد.

مهریه ،مخالفان این حق معتقداند که حق حرب

3

چرا که آن ها معتقداند نکاح دائ عقد بمع نمست .چرا کره نکراح بردون مهریره هر
صحمح میباشد به هممن خاطر بمان مهر در نکاح ،باعرث عروض شردن آن نمریشرود.
مخالفان معتقداند که ززمه معاوضی تلقّی کردن نکاح آن است که زوجه بعرد از دخرول
 .1موسرروی خممنرری ،سررمد روح ا ،...تحریررر الوسررمله ،ج، 2چ، 21قرر  ،مؤسسرره النشررر االسررالمی،
1425ق،ص38
 .2وجدانی فخر ،قدرت اهلل ،الجواهر الفخریه فی شرح الرّوضه البهمه ،ج، 12چ ،2ق  ،انتشارات سرماء
قل 1426 ،ق،ص54
 .3بحرانی ،یوسف بن احمد (آل عصفور) ،الحردائق النّاضرره فری أحکرا العترره الطّراهره ،ج ، 24قر ،
مؤسسه النشر االسالمی1405 ،ق،ص68
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نمز حقّ امتناع داشته باشد ،اما موافقان حقّ حب

زوجه در مهریره ،بره چنرمن نتمجرهای

ملتز نمستند.
طبق حدائق و نهایه المرا بمان شده که:
برای زوجه ،امتناع از تسلم نمست ،بلکه هر یک از آن دو شرعا مکلّرف بره اداء آن
چمزی هستند که برعهده است؛ چه طرف مقابل عصمان کند چه اطاعت.
در کل میتوان در مورد نظریه حق حب

1

مهریره و مطالبره آن گفرت کره برا وجرود

صراحت ماده  1085قانون مدنی ،شکی در حق حب

زوجه وجود ندارد.

در تعممن مهریه ممزان مشخصی تعممن نشده است و نمیتوان گفت که ممرزان مهریره
نباید از مقدار معمنی بمشتر باشد و به عبارتی ممزان آن به رضایت زوجمن بسرتگی دارد.
البته برخی فقها بر این نظراند که در کتب ماهبی ،احادیث و روایات متعرددی از پمرامبر
و ائمه اطهار وجود دارد که قلت ممزان مهر را توصمه و بر استحباب آن تاکمد دارند.

2

در این ممان ممان فقها اخرتالف نظرر وجرود دارد و برخری از جملره شرمخ طوسری
معتقداند که عد تجاوز از مهر السنه مستحب است .در مقابل فقمه دیگر (سمد مرتضی)
زیاده بر مهرالسنه را منع نموده و به استناد اجماع ،معتقد است که اگرر کسری زیراده برر
مهرالسنه ،مهر تعممن نماید حاک باید او را وادار سرازد ترا از مقردار زایرد برر مهرالسرنه
برگردد 3.اما با توجه به این موارد میتوان گفت مهریه حداقل و حداکثر ندارد و بستگی
به طرفمن دارد که ممزان آن را مشخص نمایند.

 .1خوانساری ،سمد احمد ،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ،ج، 4چ، 2ق  ،مؤسسه اسماعملمان،
1405ق،ص34
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،مرتضویه ،تهران،1388 ،ص123
 .3امامی نممنی ،محمود ،ماهمت مَهر و نقد مَهریههای سنگمن ،مقازت بررسیها ،دفتر  86زمستان
،1386ص36
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 بعد محوری تحقمق (بررسی علل افزایا مهریه از سوی زوجه در سال هرای -95:)96
پما از پرداختن به موضروع پرشوها ابتردا بره بمران تعراریف و مفراهم پرشو.ها
میپردازی و سپ

عنوان پشوها را مورد بررسی قرار میدهم :

 -1مهر:
مهر به معنای مال و یا چمزی است که بر سبمل متعرارف زوج بره زوجره در هنگرا
عقد میدهد و یا به نفع زوجه بر ذمه قرار میگمرد.

1

مهریه یکی از کارآمدترین طرق قانونی و عرفی در جامعه ایران جهت حفظ حقروق
زن و همچنمن پمشگمری از تضممع حقوق وی است 2.اما در عمل اگرچه برحسب قانون
امکان مطالبه مهریه به محض وقوع نکاح وجود دارد ،ولمکن مطالبه آن در عرف جراری
کشور ما در حال زندگی مشترک چندان جا افتاده و پسندیده نمست.

3

 -2مطالبه مهریه:
با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه باید گفت که از جملره حقروق زوجره در مرورد
مهریه چنانچه موجل نباشد ،مطالبه مهریه میباشد .در مطالبه مهریه چنانچره امروال زوج
شناسایی شود میتوان مدت زمان کمی را به خود اختصاص دهد .با مطالبه مهریه ،اموال
زوج سریعا توقمف میشود .یکی از حقوق مالی زوجه که تحت همچ شررایطی مگرر در
موارد خاص ،ساقط نخواهد شد ،مهریه است.

 .1جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،1395 ،ترممنولوهی حقوق ،حاوی اصطالحات ،تهران ،گنج دانا
،ص،74محقق داماد ،سمد مصطفی )1390( ،بررسی فقهی حقوق خانواده ،نکراح و انحرالل آن ،تهرران:
مرکز نشرر علو انسانی ،چا ،16ص24
 .3حدادی ،مری  ،1393 ،بررسی فقهی و حقوقی ماهمت حق زوجه بر مهریه و قابلمت اسقاط آن ،وکمل
مدافع ،شماره  11و،12ص46
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اکنون به بررسی علل مطالبه مهریه میپردازی :
دریافت مهریه و نحوه اجرای حک مربوط به آن در قانون جدید حمایت از خانواده
دچار تغممر و تحول بزرگی شده است .طبق ماده  22قانون جدید حمایت خانواده:
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تما بهرارآزادی یرا معرادل آن
باشد ،وصول آن مشمول مقررات مراده  2قرانون اجررای محکوممرتهرای مرالی اسرت.
چنانچه مهریه ،بمشتر از این ممزان باشد ،در خصوص مرازاد ،فقرط مالئرت زوج مرالک
پرداخت است .رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریره بره نررو روز کماکران الزامری
است».
در نظریه مشورتی شماره  16اداره حقوقی قروه قضرایمه مرورو  92/3/26نمرز آمرده
است:
«برابر ماده  22قانون حمایت خانواده مصوب  1391/12/1وصرول مهریره ترا سرقف
 110سکه مشمول مقررات ماده  2قانون نحوه اجرای محکوممرتهرای مرالی اسرت؛ در
نتمجه چنانچه زوج علمرغ مالئت ،از پرداخت آن خودداری نماید ،به درخواست زوجه
حب

می شود و نسبت به مازاد بر این مقدار ،این مقررات قابل اعمال نخواهد برود؛ امرا

این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسربت بره مرازاد 110سرکه مهریره امروال زوج را از
طریق معرفی به اجرای احکا توقمف و استمفاء نماید؛ اما به طورکلی در مورد تعهرد بره
پرداخت مهریه به هر ممزان در فرض عد اطالع از اعسار زوج ،اصل بر اعسار اسرت و
خالف آن نماز به اثبات دارد» .لاا طبق قانون جدید خانواده ،برای نپرداختن مهریه برما
از 110سکه ،مرد بازداشت نمیشود .همچنمن با توجه بره قرانون جدیرد نحروه اجررای
محکوممتهای مالی که چندی پما ابالغ شد ،حب

مرد برای این ممزان نمز ملغی شد.

1

در رابطه با مطالبه مهریه و نمز علل افزایا مطالبه مهریره مریتروان گفرت کره علرل
مختلفی میتواند موجبی برای مطالبه مهریه از سوی زوجه وجرود داشرته باشرد .امرا در
ممان این عوامل رابطه معناداری بمن علت مطالبه مهریه و شاغل بودن مراجعره کننردگان
 .1رنجبر ،زهرا ،بررسی تطبمقی قوانمن مهریه ،)1392 ،تهران ،پایگاه تحلمل خبری خانواده و زنان
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وجود دارد .در واقع علل دیگری که موجب مطالبه مهریه توسط زوجره مریشرود یکری
عد تاممن مخارج زندگی ،خشونت همسر ،نماز مالی شدید زن به کمرک شروهر ،عرد
مسولمت پایری شوهر ،ورشکسرتگی و نمرز اعتمراد وی از دیگرر عوامرل مطالبره مهریره
میباشد.

1

بمشتر زنانی که جهت وصول مهریه به محاک خانواده دادخواست دادهانرد ،خانرهدار
بودهاند .شاید بتوان «نماز مالی» را به عنوان علت اصلی این مسئله دانست .ایرن موضروع
برخالف تصور عمومیای است که در ذهن افراد جامعه نقا برسته و طبررق آن گمران
میرفت که خان ها از زمانی که وارد عرصههای علمی و اجتماعی شدهاند و بره حقروق
خود واقف گردیدهاند ،بمشتر به دنبال مطالبۀ مهریه و نفقه و سایر حقوق مالی خود بوده
و پایههای زندگی مشترک خود را متزلزل ساختهاند.
 بررسی روند رسيدگی مهریه در دادگاه:از جملرره حقرروق زوجرره نسرربت برره مهریررها  ،توانررایی مطالبرره مهریرره مرریباشررد.
مطالبه مهریه از جمله دعاوی خانوادگی است که در دادگاه خانواده مطرح مریشرود .در
این حال چنانچه زوجه احتمال دهد که تا تقردی دادخواسرت مطالبره مهریره وی ،زوج
اموال خود را از دستر

خارج میکند میتواند در ابتدا دادخواسرتی مبنری برر تقاضرای

صدور حک مبنی بر قرار تکممن مهریه تقدی دادگراه نمایرد و زوج ترا پرداخرت کامرل
مهریه زوجه نمیتواند از کشور خارج شود اما در صورتی که زوج اموال دیگری غمر از
حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را میفروشد و مهریه از این طریق پرداخت میشود.
از مسائلی که در دعاوی مطالبه مهریه توسط زوجه وجود دارد این است کره ممکرن
است که زوجه از پرداخت هزینه دادرسی ناتوان باشرد کره در ایرن صرورت مریتوانرد
دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به همراه دادخواست مهریره بره دادگراه
بدهد که در این صورت دادگاه ابتدا به این خواسته رسمدگی و سپ

به خواسته اصرلی

 .1عزیزآبادی ،فراهانی ،1395 ،مطالبه مهریه از منظر جامعهشناسی ،تهران ،نشر بایا،ص53
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میپردازد ،که در صورت اثبات اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسری معراف خواهرد
بود.
 یافتههاي تحقيق:در خصوص یافتههای پشوها میتوان گفت که:
 .1مهریه به دو صورت عندازستطاعه و عندالمطالبه میباشد و در مطالبره مهریره بره
صورت عندازستطاعه برخی از نویسندگان بمان میکنند وجود شرط ماکور موجرب
غرر شده و مهریه را باطل میکند .همچنمن برخی مواقع زوج به بهانه عرد حصرول
استطاعت ،با امتناع از پرداخت مهریه ،در حق زن ظل روا میدارد .لاا میتوان گفت
که مهریه غالبا عند المطالبه میباشد ،مگر این که زمانی برای آن تعممن شود.
 .2در مورد ماهمت مهریه اختالف نظر وجود دارد .برخی معتقداند که مهریه عروض
از بعض (نزدیکی) میباشد و به نکاح به چش معامله معوض نگراه مرینماینرد کره
مهریه نمز نقا عوض را دارد .برخی دیگر نمرز معتقدانرد مهریره وثمقرهای در برابرر
طالق است و دیدگاه سو ه معتقد است مهریه عطمه الهی است.
 .3حقوقدانان ضمن قبول جنبههای متعالی عقد نکاح ،برخی از آثرار آن ماننرد الرزا
زوج به پرداخت مهریه ،دارای موقعمتی مشابه با عوض در معامالت دانستهاند .البتره
آنها ماهمت معاوضی برای عقد نکاح در نظر نمیگمرند و نکراح را عقرد معاوضری
نمیدانند .در واقع مهریه جایگاه عوض در معامالت را ندارد ،امرا بره خراطر وجرود
برخی شباهتها بمن مهریه و عوض مرسو در معامالت ،میتواند برخری از آثرار و
احکا عوض را داشته باشد.
 .4در مهریه حق حب

وجود دارد و طبق این حق حرب

زوجره چنانچره نزدیکری

ننموده باشد و مهر او نمز حال باشد و مدت تعممن نشده باشد ،میتواند مهریه خرود
را حب

نماید .در این خصوص اختالف نظر وجود دارد ،اما در کل این حرق بررای

زوجه تعممن شده است.
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با توجه به ضر وت این امر در تحقمق زز دانسته تا پ

از مطالعره چنردین پرونرده

مطروحه دردادگاه با موضوع مطالبه مهریه ،به بمان دو نمونه از این پروندهها میپردازی :
در یک دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه مهریه به شماره کالسه پرونده 85/655 :منجر
به مختومه شدن پرونده به دلمل ساز

طرفمن در خصوص پرداخت مهریه شد:

«در خصوص پرونده کالسه  655/85اجرای احکا مدنی بره طرفمرت محکرو علمره
«آقای رشمد» دایر بر مطالبه مهریه که در شعبه اول دادگاه عمرومی و حقروقی تهرران بره
کالسرره  268/85مطرررح و رسررمدگی و منجررر برره اصرردار دادنامرره شررماره  479مورخرره
 10/4/85گردید ه است .به علت عد اعتراض قطعمت یافته است .بنرا بره درخواسرت و
تقاضای محکو له «خان کلثو » با وکالت سروری نسبت به دادنامه موصوف سره بررگ
اجرائمه صادر و به همراه دادنامه بدوی به اجرای احکا مردنی ارجراع شرده اسرت و از
آنجا جهت ابالغ به کالنتری ارسال شده است .در تاریخ  29/6/85بررگ اجرائمره ابرالغ
شده به محکو علمه به اجرای احکا اعاده شده است» .رای دادگاه« :محکو علمه محکو
است به پرداخت مهریه به محکو له وفرق سرند نکاحمره بره نررو روز و نمرز پرداخرت
 41800ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله به محکو له می باشد و نم عشرر دولتری
بر عهده محکو علمه میباشد .النهایه یک برگ دادنامه تقسرمط محکرو علمره بره شرماره
 19/10/85 – 1277در پرونده 490/85

1جهت اجرا به اجرای احکا مردنی ارسرال

شده که هشت مملمون ریال پما قسط و ماهانه چهار صد هزار ریال میباشد .در تراریخ
 2/7/86پرونده اجرای احکا مدنی تحت نظر قرار دارد و تعداد هشت فما به حسراب
 90256به مبلغ هر کدا چهل هزار تومان واریز گردیده و مبلغ هشتصد هزار تومان طی
فما  430251با احراز هویت تحویل وکمل محکو له گردیده و ایشان اقرار بره وصرول
نمودند .در تاریخ  22/8/86وکمل محکو له برا اختمرار حاصرل از وکالتنامره پموسرت در
پرونده اجرائی ضمن اعال مختومه پرونده به دلمرل سراز

فممرا برمن محکرو علمره و

موکله ،تقاضا نموده که فما های بانکی تودیعی پموست پرونده جهت وصول در اختمرار
اینجانب قرار گمرد .به تاریخ  22/8/86آقای سروری وکمل در این اجرا حضور داشرته و
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شرده و تقاضرای مختومره شردن

اظهار میدارد با محکو علمه در پرونرده فروق سراز

پرونده را دار  .در تاریخ  23/8/86از طرف مدیر اجررا پرونرده مطالعره شرده و دسرتور
مختومه شدن پرونده را نموده است و پرونده مختومه و از آمار موجودی کسرر گردیرده
است» .تحلمل رای« :در پرونده حاضر که دریافت مهریه میباشد ،برا توجره بره قطعمرت
حک تقاضای صدور برگ اجرائمه شده و پ

از ابرالغ و گاشرت مهلرت ده روز و بره

علت عد معرفی مال از سوی محکو علمه تقاضای ماده  2محکوممتهای مرالی شرده و
محکو علمه بازداشت و بعد از صردور حکر تقسرمط و اعرال آن بره اجررای اعرال و
دریافت قسمتی از محکو به ،النهایه به دلمل ساز

فمما بمن محکو لره و محکرو علمره

تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده اند و پرونده مختومره و از آمرار موجرودی کسرر
گردیده است».
در پرونده دیگری مبنی بر مطالبه مهریه به شماره پرونده اصرلی 26504 /20 :منجرر
به محکوممت خوانده به پرداخت  200عدد سکه تما بهار آزادی و مبلغ یرک مملمرون و
نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد:
رای دادگاه« :در خصوص دعوای خان فرشته الف ...فرزند حسن به طرفمرت آقرای
عبا

 ...فرزند برات به خواسته مطالبه مهریه به تعداد  200عدد سکه تما بهار آزادی

مقو به پنجاه مملمون ریال با هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی ،برا توجره
به دادخواست خواهان ،مالحظه سند نکاحمه که کپی مصدق آن ض پرونده اسرت و بره
موجب سند نکاحمه ،خواهان همسر دائمی خوانده بوده و مهریه یک جلد کرال خردا و
یک شاخه نبات و تعداد  200عدد سرکه تمرا بهرار آزادی عندالمطالبره برر ذمره زوج
میباشد و با توجه به اینکه خوانده به موجب صورت جلسه مورخره  28/4/90خواسرته
و سند ازدواج رسمی مستند و خواهان را قبول نمروده ،لرمکن اظهرار داشرته در پرونرده
طالق با خواهان توافق نمودی که مبلغ  5.000.000تومان وجه نقد پرداخت کن و  ...و
خواهان ضمن قبول ادعای خوانده اظهار داشته من پشممان شردها و هنروز رأی صرادر
نشده و اعتراض خود را در پرونده طالق تقدی دادگاه نمرودها  .برا عنایرت بره مراترب
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ماکور و نظر به اینکه در پرونرده طرالق رأی قطعری صرادر نشرده و زوجره برا تقردی
دادخواست مطالبه مهریه به عوض رجوع نموده ،لراا دادگراه دعروای خواهران را ثابرت
تشخمص و به استناد به ماده  1082قرانون مردنی و تبصرره الحراقی آن و مرواد  515و
 519قانون آیمن دادرسی مدنی ،خوانده را به پرداخت تعداد  200عدد سکه کامرل بهرار
آزادی بابت مهریه و مبلغ یک مملمون و نره هرزار ریرال بابرت هزینره دادرسری در حرق
خواهان محکو می نماید .رأی صادره حضوری بوده و ظرف بمست روز از تاریخ ابرالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در محاک تجدید نظر استان خراسان شرمالی مریباشرد» .تحلمرل
رای« :طبق ماده  1082قانون مدنی به مجرد عقد ،زن مالک مهرر مریشرود و مریتوانرد
هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنما ید .مفراد ایرن مراده ،نراظر بره مروردی اسرت کره
مهرالمسمی عمن معمن است و ارتباطی به سایر اقال مهریه ندارد .در این پرونده زوج برا
مطالبه مهریه خود از سوی زوجه ،محکو به پرداخت مهریه شده است».
 .5در خصوص علل افزایا مطالبره مهریره از سروی زوجره در سرالهرای 96-95
میتوان گفت که بدین منظور جهت بررسی دزیل مطالبه از سوی زوجره  60نفرر از
مراجعه کنندگان به دادگاه برای درخواست و مطالبه مهریه به عنوان جامعه آماری در
نظر گرفته شد و با استفاده از رو

تعممن حج نمونره مورگران  52نفرر بره عنروان

حج نمونه در نظر گرفته شد .سپ

با استفاده از پرسشنامه به بررسی علت مطالبره

مهریه از سوی آنان پرداخته شد .که میتوان علت را اعتماد زوج دانست و بمان علت
آن در ادامه گزار

شده است.

توزیع فراوانی بر حسب سن
براسررا

یافتررههررای جرردول  1مالحظرره مرریگررردد کرره  40.4درصررد از افررراد

مراجعهکنندگان کمتر از  25سال 11.5 ،درصد در فاصله سنی  30-25سال 23.1 ،درصد
در فاصله سنی  35-31سال 15.4 ،درصد در فاصرله سرنی  40-36سرال و  9.6درصرد
بازتر از  40سال میباشند.
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جدول .1توزیع فراوانی بر حسب سن
سن
کمتر از  25سال

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

21

40.4

40.4

 30-25سال

6

11.5

51.9

 35-31سال

12

23.1

75

 40-36سال

8

15.4

90.4

بازتر از  40سال

5

9.6

100

52

100

کل

نمودار .1نمودار توزیع بر حسب سن
توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصيالت
براسا

یافتههای جدول  2مالحظه میگردد که بمشترین جامعه آماری دارای مدرک

تحصرملی کارشناسری بررا  53.8درصرد و کمتررین تعررداد جامعره آمراری دارای مرردرک
تحصملی دکتری با مقدار  1.9درصد میباشد.
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جدول .2توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصيالت
سطح تحصمالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کاردانی و کمتر

6

11.5

11.4

کارشناسی

28

53.8

65.4

کارشناسی ارشد

17

32.7

98.1

دکتری

1

1.9

100

کل

52

100

نمودار .2نمودار توزیع بر حسب تحصيالت
به منظور بررسی و شناسایی علل افزایا مطالبه مهریه از سوی زوجه از اطالعرات
پرسشنامه استفاده شد و اطالعات بدست آمده با استفاده از نر افزار  spssمورد تجزیه
و تحلمل قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از آزمون فریدمن در جدول زیر گرزار
شده است.
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جدول .3بررسی دالیل مطالبه زوجه
مولفه ها
اعتماد

ممانگمن رتبه
12.11

عد تراممن مخرارج زنردگی از
سوی همسر

8.47

خشونت همسر

8.02

شاغل بودن مراجعه کنندگان

8.08

بمکار بودن

8.90

وجود مشکالت مالی

8.34

ورشکستگی

6.77

عد مسئولمت پایری همسر

6.59

نماز مالی شدید زن به شوهر

11.35

شکاک بودن همسر

8.69

مشکالت و مسائل زناشویی

8.91

عد تفاه بمن زوجه

8.88

خمانت به همسر

10.56

ازدواج های قبلی

10.71

فقدان باورهای ماهبی

11

تفاوت سنی زیاد

9.38

مشکالت روحی و روانی

6.26

همانگونه که در جدول  4نشان داده شده است اعتمراد دارای ممرانگمن رتبره ،12.11
عد تاممن مخارج زندگی از سوی همسر دارای ممرانگمن رتبره  ،8.47خشرونت همسرر
دارای ممانگمن رتبه ،8.02شاغل بودن مراجعه کنندگان دارای ممانگمن رتبه  ،8.08بمکار
بودن دارای ممرانگمن رتبره  ،8.90وجرود مشرکالت مرالی دارای ممرانگمن رتبره ،8.34
ورشکستگی دارای ممانگمن رتبه  ،6.77عرد مسرئولمتپرایری همسرر دارای ممرانگمن
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رتبه  ،6.59نماز مالی شدید زن به شوهر دارای ممانگمن رتبه ،11.35شکاک برودن همسرر
دارای ممانگمن رتبه  ،8.69مشکالت و مسائل زناشویی دارای ممانگمن  ،8.91عد تفاه
بمن زوجه دارای ممرانگمن رتبره  ،8.88خمانرت بره همسرر دارای ممرانگمن رتبره ،10.56
ازدواج های قبلی دارای ممانگمن رتبه ،10.71فقردان باورهرای مراهبی دارای ممرانگمن
رتبه  ،11تفاوت سنی زیاد دارای ممانگمن رتبه  9.38و مشکالت روحری و روانری 6.26
میباشد

 نتيجهگيري و پيشنهادات:نتيجهگيري:
مهریه از تبعات مالی نکاح بوده و دینی بر ذمه زوج میباشد که بعد از وقروع نکراح
بر زوج بار میشود .در خصوص مهریه نظررات مختلفری وجرود دارد کره برخری آن را
عندالمطالبه و برخی دیگر نمز آن را عندازستطاعه مریداننرد .ماهمرت مهریره نمرز مرورد
اختالف میباشد .چنانچه برخی آن را عوض دانسته و نکاح را معاملره معروض در نظرر
میگمرند و نمز برخی معتقداند که مهریه وثمقهای در برابر طرالق اسرت و دیردگاه سرو
مهریه را عطمه الهی معرفی مینماید .حقروق دانران نمرز مهریره را مشرابه برا عروض در
معامالت دانستهاند .البته آنها ماهمت معاوضی برای عقد نکاح در نظرر نمریگمرنرد .در
واقع مهریه جایگاه عوض در معامالت را ندارد ،اما به خاطر وجود برخی شباهتها بمن
مهریه و عوض مرسو در معامالت ،میتواند برخی از آثرار و احکرا عروض را داشرته
باشد .زوجه حق حب

در مهریه را دارد .اگر چه در این زممنه نمز اختالف نظرر وجرود

دارد ،اما در هر حال این حق حب

برای زوجه حفظ شده اسرت .در خصروص مطالبره

مهریه و نمز علل افزایا مطالبه مهریه علل مختلفی وجود دارد اما در ممران ایرن عوامرل
رابطه معنا داری بمن علت مطالبه مهریه و شاغل بودن مراجعهکنندگان وجود دارد .علرل
دیگری که موجب مطالبه مهریه توسط زوجه میشود یکی عد تاممن مخرارج زنردگی،
خشونت همسر ،عد مسولمتپرایری شروهر ،ورشکسرتگی و نمرز اعتمراد وی از دیگرر

علل افزایش مطالبه مهریه از سوي زوجه در سالهاي 149.........................................96-95

عوامل مطالبه مهریه میباشد .پشوها حاضر به بررسی و علل افزایا مطالبره مهریره از
سوی زوجه در سال های  96-95پرداخته است .نتایج حاصل از پشوها نشران داد کره
یکی از مهمترین عوامل باعث مطالبه مهریره از سروی زوجره مریشرود ،اعتمراد همسرر
میباشد .در واقع میتوان گفت که اعتماد به عنوان یک عامل اساسی مریباشرد کره هر
منجر به درخواست طالق از سوی زوجه و ه منجر به مطالبره مهریره از سروی زوجره
میشود.
پيشنهادات:
با توجه به مطالب فوق میتوان پمشنهاد نمود که با بهبود عوامل فرهنگری در جهرت
حل مشکالت و مسائل زوجه تال

شده و همچنمن در طی پشوهاهای آتری پمشرنهاد

می شود راهکارهایی که منجر بره کراها طرالق و درخواسرت مهریره از سروی زوجره
میشود بررسی شود.
با توجه به مشکالتی که در پی اقدا به مطالبه مهریه ایجاد میشود میتروان پمشرنهاد
نمود که طبق قانون ،حداکثری برای ممزان مهریه تعممن شود تا از تعممن مهریره سرنگمن
جلوگمری شود و مشکالت بعدی در دریافت آن ایجاد نشود .به عبارتی ،بهتر اسرت ترا
مهرالسنه تعممن شود و نمز چنانچه ازدواج به طالق منجر شود و دادگاه نمرز زوج را در
طالق ،مسول تلقی نماید ،وی ملز باشد تا نفقۀ زوجه مطلقۀ خود را ترا ازدواج ثرانوی
او بپردازد.
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