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  اقتصادي مؤثر بر آن  و اجتماعي،آسيب شناسي مهريه و عوامل فرهنگي

  2 و سحر غفاريان1*آذر قلي زاده
  چكيده

بر اساس دستورات شرع مقدس اسالم شايسته است        .      مهريه در ازدواج نقشي تعيين كننده دارد      
.  صحيح بنـا نهـاده شـود       ايهاي يك زندگي مشترك از ابتدا به گونه       ي متعادل، پايه  با تعيين مهريه  

. ي ازدواج است  پسران، يكي از موانع عمده    هاي زياد و خارج از توانايي       متأسفانه امروزه تعيين مهريه   
هاي ناشي از مهريـه     ي دانشجويان متأهل، شناسايي آسيب    هدف اين پژوهش بررسي وضعيت مهريه     

در  پيمايـشي بـود كـه        –يفي   از نوع توصـ    پژوهشروش  . و عوامل فرهنگي اجتماعي مؤثر بر آن بود       
 نفر دانشجويان متأهل در دانشگاه آزاد اسالمي واحـد          530 آماري از مجموع     ي نفر نمونه  180 مورد

 ،گيـري ابـزار انـدازه   . اي انتخاب شده بودند، انجام گرفـت       نمونه گيري طبقه   يگونهفالورجان كه به    
هـاي  شناسـايي آسـيب   ناختي،اطالعات جمعيت ش  محقق ساخته بود كه در سه بخش      يپرسشنامه

پايـايي پرسـشنامه    . شناسايي عوامل آسيب زا در مقيـاس ليكـرت تنظـيم گرديـد             ناشي از مهريه و   
زا  در شناسـايي عوامـل آسـيب       86/0هـا و     در شناسـايي آسـيب     89/0براساس آلفاي كرونباخ، برابر     

بدست هاي  يافته. ليل شد  با استفاده از روش تحليل عاملي تجزيه و تح         پژوهشهاي  داده. شدبرآورد  
هـاي  هاي خـانوادگي، آسـيب     از تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه مهريه سبب ايجاد آسيب           امده

، 82/0 يب با ضريب كفايت نمونه گيـري   هاي فرهنگي به ترت   آسيب هاي اقتصادي و  اجتماعي، آسيب 
عوامـل    كه تنباطي نشان داد   از آمار اس   بدست آمده هاي   يافته ،چنينهم .دشو مي 73/0و  . /64،  ./66

 بـيش از حـد متوسـط و عوامـل           )33/3با ميـانگين     (، عوامل اقتصادي  )35/3با ميانگين   ( اجتماعي
  . در حد متوسط بر وضعيت مهريه مؤثر بودند)99/2با ميانگين  (فرهنگي

 

مهريه، دانشجويان متأهل، آسـيب، عوامـل فرهنگـي، عوامـل اجتمـاعي، عوامـل               : هاي كليدي واژه
 .قتصاديا

 
                                                 

 .، گروه مديريت فرهنگي)اصفهان ( هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان و عضودكتراي جامعه شناسي -1
 .اصفهان، ايران

  .ه مديريت فرهنگيگرو ،)اصفهان (دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان كارشناسي ارشد -2
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  پيشگفتار
هـايي اسـت   ترين نعمت شود، يكي از با ارزش    زندگي مشترك كه با ميثاق مقدس ازدواج آغاز مي            

ترديـد چنانچـه امـر ازدواج بـا شـرايط      بـي . ها قرار داده اسـت كه خداوند متعال جهت تكامل انسان    
حاصلي جز نزديكي به منطقي، صحيح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدس اسالم انجام پذيرد،            

 ، از وقـوع عقـد     پيشيكي از شرايط ازدواج كه الزم است        . معبود يكتا و آرامش انسان نخواهد داشت      
 . مهريه استي مسئله،زن و مرد بر سر آن به توافق برسند

با توجه به اصول  متعادل، يبا تعيين مهريهشايسته است ، بر اساس دستورات شرع مقدس اسالم    
هاي يك زندگي مشترك از ابتدا به گونه اي صحيح  پايه، حدي كه افراط و تفريط نباشد  و در شرعي  

 شـرع   يهفلـسف » ... و اتوا النساء صدقاتهن نحلـه       « نساء   ي سوره 4 ي بر اساس آيه   " .بنا نهاده شود  
) س( سنت پيامبر در اين زمينه در مورد حضرت زهرا       . مقدس براي مهريه يك نوع هديه دادن است       

شـده  نان پيامبر مهر السنه بوده و زياد نبودن مبلغ مهريه، به عنوان امـري پـسنديده تلقـي مـي                   و ز 
 ). 1380، انصاريان("است
هـا بـراي فـرار از    ها دچار آسيب شده است، برخـي خـانواده        در اجتماع كنوني ما كه نوعاً ازدواج           

كوشند باال گرفته و از اين گذرگاه مي       دختر را خيلي     يتزلزل و جدايي، در موقع پيوند ازدواج مهريه       
پيوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از اين كه همين دورانديشي راساً و مستقالً عامل تزلزل و               تا  

  ). 1385رشيدپور، ( گرددتضعيف خانواده مي
اج  ازدوي ميليـون جـوان در آسـتانه   14 تا 13با توجه به اين كه در حال حاضر در كشور ما بين      

 يهو يكي از شرايط الزم امر ازدواج در شرع مقدس اسالم مسئل           ) 1387اميدي شهركي،   ( قرار دارند 
      سـنگين را موجـب گريـز از ازدواج          ي مهريـه  ، جوانـان   درصـد از   78مهريه است و نظر به ايـن كـه          

و هم جلوي    تعيين ميزان مهريه به نوعي كه هم قابل پرداخت بوده،            ،)1384يوسف زاده،   ( دانندمي
 ،لـذا . هرگونه سوء استفادة احتمالي را بگيرد، تبديل به يكـي از معـضالت اجتمـاعي گرديـده اسـت        

 آسيب شناسي آن بمنظور برنامـه ريـزي جهـت           ، وضعيت مهريه در ازدواج جوانان امروزي      يمطالعه
  .دباشتسهيل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروري مي

كابين به معني نقد و جنسي كه در وقت نكاح بر ذمـه             " يواژهدا مهر را معادل      دهخ يلغت نامه     
صِداق به معني مال يا نفقه اي كه انتفاع از آن شرعاً جايز باشد و آن                " و نيز معادل     "مرد مقرر كنند  

» صدقه«قرآن مجيد از مهريه به نام       ). 1258-1334دهخدا،  (   دانسته است  "را براي زن قرار دهند    
 راسـتين بـودن     ياسـت و نـشانه    » صدق «ياز ماده » صدقه« مفسران قرآني    باوربه  . د كرده است  يا

 مهريه عبارت است از مـال       ،اينبنابر). 1376ميرمحمد صادقي،   (  باشدعالقه و تمايل مرد به زن مي      
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معين يا چيزي كه جايگزين مال باشد و در زمان عقد نكاح از طرف مرد بـه زن داده شـود، يـا                       
  ).  1384يوسف زاده، (  متعهد به پرداخت آن گرددمرد
 ينـشان دهنـده   ) 24 و   4 ينـساء آيـه   ( پرداختن قرآن كريم به موضوع مهريه در برخي از آيات             

 مهر و پرداخت آن تا آن درجـه اهميـت دارد            يدر اسالم، مسئله   .اهميت آن در زندگي انسان است     
مهريـه بـه آن     ". مهريه، ولو به مقدار ناچيز، سر باز زند       تواند از پذيرش    در سنت اسالمي زن نمي     كه

 اما تعيـين مهريـه بـراي        ،درجه از اهميت نيست كه عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگي گردد           
  ). 1386حبيبي، ( "ه به اوست زن، نوعي عنايت و توج

ه را تعيين   خداوند مهري .  مهريه در اسالم تبيين مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است            يفلسفه"
با ). 1378مطهري،  (" مهريه صداقت خود را در ابراز عالقمندي نشان بدهد         يهفرمود تا مرد به وسيل    

كنـد،   مهم ايفا مـي    ي مهريه، تعيين مهريه متناسب در حفظ زندگي زناشويي نقش         يتوجه به فلسفه  
ـ   سنگين در اسالم ناپسند شمرده شده، مهريه       ي كه مهريه   گونه زيرا همان  دك و حتـي قـرار      هاي ان

چون مهريه نشان از احترام مرد و زن اسـت و نبـودن يـا انـدك                 . باشدندادن مهريه نيز نامعقول مي    
 ر و كوچـك ببينـد و       ا در مقابل زنان هم رديـف خـود محقـ           زن خود ر    كه گرددبودن آن موجب مي   

 ميزان مهريـه    اين در حالي است كه در صورت زياد بودن        .  وارد آيد  وي روحي و رواني به      هايآسيب
 يكه زن بنا به داليلي مهريـه       از ترس اين    و مرد هميشه خود را مطيع و فرمان بردار زن خواهد ديد          

  .  زوجه عمل نمايدي خواستهبنا بهكند خويش را مطالبه نمايد، سعي مي
دهد و شرط صحت عقد نكـاح       ه مي ايدين مبين اسالم نسبت به اصل مهريه نظر كامالً روشني ار              
 تعيـين ننمـوده و بـه        ايبيـشينه  و   كمينه اما نسبت به مقدار آن       ،داندا در تعيين ميزان مهريه مي     ر

  :اما شرايطي را در تعيين مهريه لحاظ كرده استهاي اخالقي با توافق طرفين بسنده نموده، توصيه
مال عبارت است از هر چيز مباحي كه مـورد          : مهر بايد ماليت داشته و قابل تملك باشد        - 1

يعني بتوان آن را بـا پـول يـا جـنس ديگـري      ماليت . غبت قرار گيرد و اعم از غين و منفعت باشد  ر
توان آنچه را كه در بازار قابل معاوضه        بنابراين نمي ... معاوضه كرد، مثل سكه يا وجه نقد يا گندم و           

  . مطلب است نساء تأكيدي بر همين يي مباركه سوره29 يآيه). 1380كار، ( نيست، مهر قرار داد
در پـاره اي    . يعني طرفين نسبت به آن جهل نداشته باشند       : مهر بايد معلوم و معين باشد      - 2

موارد زن بايد مهر را رؤيت كند، مثالً جواهر يا آينه شمعدان يا ملك را ببيند و در صورت لـزوم آن              
  ). 1380كار،( را وزن و متر كند و بسنجد

  : ي جمهوري اسالمي ايران سه نوع استانواع مهريه در فقه شيعه و قانون مدن"
اي است كه ميزان آن به هنگام عقد نكاح، معين اسـت و از آن نـام                 مهريه: مهر المسمي  -١

  .آمده است
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در لمعه آمده است اگر مردي زن را به كتاب خدا و سنت پيغمبر تزويج كند،          :  مهر السنه  -٢
دينار برابر  (كند  نجاه دينار تعيين مي   شرح لمعه قيمت پانصد درهم را پ      . مهريه او پانصد درهم است    

 علت آن كه اين مبلغ را مهر السنه گويند اين است كه رسـول خـدا            ). است با يك مثقال شرعي طال     
 . اين مبلغ را مهر زنان خود قرار داده اند) ص(

مـاده  ( زماني زن مستحق مهرالمتعه است كه مهر در عقد ذكـر نـشده باشـد              : مهر المتعه  -٣
يا اسب  ) گرانبها( اعلي يهمهر المتعه آن است كه اگر شوهر مال دار باشد، جام          ). يانون مدن  ق 1093

كه ده مثقال طال ارزد، يا ده مثقال طال به او دهد، اگر متوسط الحال باشد، پنج مثقـال طـال و اگـر                        
 ). 1375عظيم زاده اردبيلي  ("مفلس باشد، انگشتري طال يا نقره 

   هـا در   ر سبك بـودن مهريـه تأكيـد دارد، امـا بررسـي ميـزان مهريـه                كه دين اسالم ب   با وجود آن      
 افزايش مهريه در ايران يهاز آن جا كه پديد. دهدهاي اخير افزايش ميانگين مهريه را نشان مي      سال

    مطالعـات نـشان   . هاي آن را بايد در شرايط سال هـاي اخيـر بررسـي نمـود              نسبتاً جديد است ريشه   
توان به ادي افزايش مهريه را تحت الشعاع خود قرار داده كه به طور خالصه مي         دهد كه عوامل زي   مي

ها، رفتارها، انتظـارات    نسيه بودن مهريه، وقوع تغييراتي در نظام باورها، نگرش        : موارد زير اشاره نمود   
هـاي  هاي مادي، تحركات اجتماعي و ايجاد فرصت       نگرش يهو ترجيحات اكثريت افراد جامعه و غلب      

هاي مردان بـا توجـه بـه بـاال     د و استقالل طلبي نسبي براي زنان، مهار طالق و كنترل نوجويي      جدي
هـا،  رفتن آمار طالق، افزايش ارتقاي منزلت اجتماعي زنان، تشريفات ازدواج، چـشم و هـم چـشمي                

... تـرويج بـي بنـد و بـاري و          كمال يابي، شيوع ازدواج هاي برون فاميلي، تضعيف اعتماد اجتمـاعي،          
  ).1384يوسف زاده، (

.  منفي به دنبـال دارد پيامدهايسازد  آن كه طالق را براي مرد مشكل مي     با وجود افزايش مهريه       
افزايش سن ازدواج و عدم تأمين نيازهاي روحي و جسمي جوانـان، تغييـر در نـوع همـسر گزينـي،                     

 تحت الشعاع قـرار     هاي تصنعي، كاهش نرخ ازدواج، ايجاد خصومت و دشمني، تحمل اجباري زندگي         
، افسردگي، عصبيت و بدبيني، رواج فحشاء، حيله گري )1384يوسف زاده،   (هاي ديني   گرفتن ارزش 

هـاي اجتمـاعي از جملـه ايـن پيامدهاسـت           و بداخالقي، عدم وفاي به عهد و از بين رفـتن سـرمايه            
  ).    1387عابديني مهر، (

ي امروز جامعه اين پژوهش در نظـر دارد پـس از            با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، خانوادگ          
هـاي مهريـه كدامنـد؟ چـه        بررسي وضعيت مهريه در شرايط كنوني جامعه، تعيين نمايد كه آسيب          

عواملي باعث ايجاد آسيب در مهريه شده است؟ از بين عوامل تأثيرگذار بر تعيين مهريه نقش كـدام   
  تر است؟ ها بيشعوامل در ايجاد آسيب
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  ري درمورد مهريهمباني نظ
هـا بمنظـور تبيـين      هاي جامعه شناختي مربوط به خانواده، و بررسـي اجمـالي آن           با مرور نظريه      

 از  3 و نظريـه آسـيب شناسـي مرتـون         2، نظريه مبادله  1هاي كاركردگرايي رسد نظريه مهريه بنظر مي  
  .قابليت الزم برخوردارند

هم پيوسته، يگانه و نـسبتاً منـسجمي         به يهموع كاركردگرايي هر فرهنگ، مج    ي نظريه     بر اساس 
رو جدا كردن يك عنصر يا ويژگي  است كه بايد آن را به عنوان يك كل مالحظه و تبيين كرد؛ از اين   

 اصلي آن، مانع از تبيـين       يهاز بستر و زمين   ] همچون خانواده [يا يك نهاد  ] همچون مهريه [فرهنگي  
هاي اجتماعي و نيز پيامـدها      دازان كاركردگرا از خاستگاه پديده    پر آن خواهد بود؛ نظريه    يهبينان  واقع

ها بلكـه بـه    وجودي پديدهي نه فقط به فلسفه    ، ديگر  بيان به. كنندو كاركردهاي آن پديده بحث مي     
). 1380، 4كـوزر (  بسيار مهمي استيكنند كه نكتها نيز توجه مي آن يهنتايج خواسته يا ناخواست   

توان جايگاه مهريه را در ارتباط با ساير عناصر موجود در نهاد خـانواده           نظريه مي  گيري از اين    با بهره 
  .به عنوان يكي از نيازهاي محوري در نظام اجتماعي موجود دريافت

داننـد زيـرا زن در   برخي مهريه را نـوعي ضـمانت مـي   «در بيان كاركردهاي مهريه بايد گفت كه        
تر موارد، فرصت زيـادي بـراي توليـد نـدارد و بـه         و در بيش  تري است   بافت اجتماعي حلقه شكننده   

ليت او از سوي شوهر يا پدر است؛ يـا داشـتن            ئونوعي ضمانت نياز دارد؛ اين ضمانت، يا پذيرش مس        
 زنـدگي اش كـافي   ياي كه براي ادارهذخيره و پشتوانه مالي كه او را از كار بي نياز سازد و يا مهريه       

   ). 1383فضل اهللا، ( »باشد
 حال كه هيچ ضمانت با ايندانند كه  شناسان كاركرد مهريه را تضميني ميبرخي از جامعه    

 به سبب احتمال طالق و ،چنينهم. آورد اجرايي ندارد، ولي يك احساس امنيت در زن بوجود مي
 پس تواند از وقوع طالق جلوگيري كرده يا زندگي باال ميي قانون، مهريهراهعدم حمايت جامعه از 

 از آنجا كه قدرت بر اين باورند،برخي ديگر ). 1387اعزازي، (از طالق را براي مدتي تأمين كند
بيند كه از اين  تر از مردان است، لذا عزت و احترام خود را در اين ميز خود بيشيكنترل زن بر غرا

 ارزش تبديل فرصت استفاده كرده، با دوري از دسترسي مرد، خود را به يك موجود گرانبها و با
اي را به عنوان مهريه به وي تقديم   هديهاوكند براي دسترسي به  بدين سبب مرد را مجبور مي. كند
توجهي باشد، تا   اگر مبلغ قابلويژه دارند در صورت وقوع طالق، وصول مهريه، بباور نيز برخي. كند

                                                 
1  - Functionalism Theory 
2 - Exchange Theory 
3 - Merton Cultural Pathology Theory  
4 -Kozer L. www.SID.ir
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 زياد يها به مهريه خانوادهتمايل زياد برخي از . تواند از مشكالت بعد از طالق بكاهد حدودي مي
  .ممكن است به همين علت باشد

باتوجه به كاركردهاي ذكرشده براي مهريه، هديه بودن مهريه در اسالم و عدم تعيين مقدار     
هاي شخصي و شأن و نظر گرفتن محوريت ويژگي معين براي آن از سوي شرع و عرف و با در
سنجي مادي رد در تعيين مقدار مهر، در مقياس ارزشموقعيت اجتماعي زن و نيز تمكن اقتصادي م

 ديگر، ميان هديه بودن با سبك  بيانبه. و اقتصادي، با سبك بودن و سنگين بودن آن سازگار است
 ي منطقي وجود ندارد و نبايد رويهيتوجهي كامل به ارزش مادي آن، هيچ نوع مالزمهگرفتن يا بي

 اما با اين ،)1380شرف الدين،( ه تخلف از منطق دين متهم كرداكثر عرف در زياد گرفتن مهريه را ب
ها و  خودمداري،هاوجود در يك بازنگري اساسي به فرهنگ مهريه، زدودن و پااليش آن از خرافه

 اسالمي امري است كامالً الزم و يفخرفروشي ها، چشم و هم چشمي و نيات معامله گرانه در جامعه
  ).1380افروز، (اجتناب ناپذير

. ها موجوداتي هستند كه هدف و مقصود دارندانسان"، )گرا فايده(پردازان مبادله  در ديد نظريه    
 محاسبه ياد شدهساختن اهداف  هاي گوناگون را براي محقق هاي هر يك از جايگزين ها هزينه آن
ا جلب كنيم تا در يك وضعيت، از يك سو منفعتي ر  ما موجوداتي هستيم كه تالش مي.كنند مي

  ). 1378، 1ترنر ("ها را كاهش دهيم كرده و از سوي ديگر، هزينه
بـر  "كننـد   ل خانوادگي بيان مي   يبا كاربرد اين نظريه در خصوص مسا      ) 1388(بستان و همكاران      

روابـط اجتمـاعي بـويژه روابـط        كه بر پاداش يا مجازات استوار اسـت،         ) بده و بستان  ( اساس مبادله   
ها و ماننـد آن تبيـين        پاداش ،ها هزينه ، زيان ،ت تجاري بر حسب مفاهيم سود     نزديك همانند مبادال  

در . تر است كميتر با هزينه كاالها هر يك از دو طرف در پي كسب سود بيش     يهدر مبادل . گرددمي
به محض آن كـه سـود از هزينـه          . روابط شخصي مانند روابط زن و شوهر نيز وضع از اين قرار است            

كند؛ امـا اگـر سـود از    شخص در روابط خود با ديگران احساس خشنودي و آرامش مي    شود،   تربيش
 به هم خـوردن      زياد، احتمالبه  تر شود، مبادله زيان آور خواهد بود و باعث ناخشنودي و            -هزينه كم 
محبت، : كنندها را با يكديگر مبادله مي     در روابط نزديك، افراد انواع گوناگون پاداش       .گرددرابطه مي 

مبادلـه  . "مايت عاطفي، ارضاي جنـسي، دارايـي، موقعيـت اجتمـاعي، جـذابيت فيزيكـي و غيـره                ح
سـطح  (اگر ايـن وضـعيت نـابرابر        . تواند به ازدواج معني دهد    موقعيت بهتر مردان و زيبايي زنان مي      

      اي كـه طـرفين بـراي ايـن مبادلـه           وجود نداشـته باشـد، هزينـه        ) باالتر سواد مردان و زيبايي زنان     
  ).1386آزاد ارمكي،  (يابد همسان نخواهد بود و در اين صورت طالق معنا مي،پردازندمي

                                                 
1 - Jonathan H.Terner   www.SID.ir
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پردازد، بـراي آن اسـت كـه        اي است كه مرد به صورت الزامي در ازدواج به زن مي           مهر هديه     
 اصـلي و زن را      يمهر و محبت وي را بدست آورد و يا به دليل اين كه عرف، مرد را استفاده كننـده                  

گـويي انـسان وقتـي كـه از     . كنددهد، تلقي ميخشش كننده اي كه خود را در اختيار مرد قرار مي     ب
گيرد، چيزي نيز بايد بدهد تا در برابر آن قرار گيرد يا محبت او را بدست آورد و به                   كسي چيزي مي  

 كـاري   او انگيزه بدهد تا در برابر بخششي كه او داشته، وي نيز چنين گذشتي داشـته باشـد و ايـن                    
  ). 1383فضل اهللا،  (نمادين است

شود و در تبيين  ل مييهاي فردي، آشكارا تمايز قا  ميان پيامدهاي كاركردي و انگيزش1دوركيم    
 است كه بايد در بر اين باور بلكه  داندواقعيت اجتماعي، نشان دادن علت هر پديده را كافي نمي

 بايد ،لذا). 1380كوزر،(داد  سازمان اجتماعي نشان تر موارد، كاركرد آن واقعيت را در تثبيتبيش
 يگونهل شده و هر كدام را به يميـان كاركردهاي افزايش مهريه و داليل افزايش آن تمايز قا

 ولي مواردي نيز ، كاركرد مهريه همان است كه افراد در پي آنند،در مواردي. جداگانه بررسي نمود
اين  ٢مرتن. كس مشخص نيستي داشته است كه براي هيچوجود دارد كه افزايش مهريه پيامدهاي

كاركردهاي پنهان بر نتايج نامرئي و آثار غير . نوع كاركردها را كاركردهاي پنهان نام نهاده است
هاي عادات و رسوم اجتماعي داللت دارند كه گاهي نيز منجر به بروز آسيبناپذير منتظره و رؤيت 

 ).1376سلي، تو (گردندغير قابل پيش بيني مي
 ).1381انواري،  (آسيب به معناي هرگونه ضرر و زياني است كه بر اثر عامل يا عواملي ايجاد شود    

 رفتار و گفتار ،شود كه انسان از حالهاي انساني و اجتماعي آغاز مياي در رابطهآسيب آن لحظه
ن حالت شخصيت فرد از در اي. شودسالم و آرامش خويش غافل شده و به سوي پريشاني كشيده مي

  )1387امام جمعه،  ( گرددوحدت خارج شده و تكه تكه مي
 هنگامي كه هنجارهاي پذيرفته شده : آسيب شناسي فرهنگي بر اين باور استيمرتون در نظريه    

گيرند و آثار انحرافات در مردم تحت فشار قرار مي با واقعيت اجتماعي در تضاد و ستيزه باشند،
 مرتون مردم در جامعه از آن جهت به سوي انحراف باوربه ). 1968مرتون،  (يابديش ميجامعه افزا

 اما شرايط ، فرهنگي جامعه را قبول دارند–شوند كه اهداف اجتماعي و آسيب اجتماعي كشيده مي
 و وسايل رسيدن به آن اهداف را قبول ندارند و يا وسايل رسيدن به اهداف را در دسترس ندارند

   امروزه براي دستيابي به پرستيژ اجتماعي تعيين مهريه سنگين را،جوانان). 1387جمعه، امام (
هاي اجتماعي كه شرايط پرداخت آن را ندارند و همين مسئله سبب بروز آسيبپذيرند، در حاليمي

  .ها آشكار و برخي پنهان هستندفراواني شده است كه برخي از اين آسيب

                                                 
1- Emile Durkheim 
2 - Robert .K.Merton www.SID.ir
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  آسيب هاي ناشي از مهريه
 كـه   وجـود يـن   با ا .  مكروه دانسته اند    را  مهري كه ارزش آن گزاف باشد      ،بسياري از فقهاي اسالم       

اسالم حداكثري براي مهر تعيين نكرده و مقدار آن را به توافق طرفين واگذارده، ولي سـيره و روش                   
ويق كـرده   ائمه و احاديث و روايات وارده، همواره مسلمانان را به تعيين مهرهاي سبك دعوت و تـش                

  ). 1383پوالدي،  (است
 امروز ما   ي در جامعه   كه دهند انجام گرفته نشان مي    هايپژوهشها متأسفانه    اين ي همه     با وجود 

 92كـه    اسـت    نـشان داده  ) 1388( پژوهش چهـره و همكـاران     . هاي سنگين رواج يافته است    مهريه
هايـشان را دليـل     آنان اصـرار خـانواده     درصد   60 اما   ، سنگين مخالف بودند   يرصد جوانان با مهريه   د

  .  سنگين دانستنديتعيين مهريه
شـود تـا زمـاني    متأسفانه سنگين بودن مهريه ناشي از فرهنگ اشتباه جامعه است كه تصور مي  "    

در صورتي كه بر اساس شرع و قوانين كشور، . گيردكه زن طالق نگرفته است، مهريه به او تعلق نمي       
كـه  درحـالي ). 1386باقري فرد،   ( "گردد بوده و به مجرد عقد، زن مالك مهر مي         مهريه عندالمطالبه 

رصد جوانان با پرداخت مهريـه در هنگـام عقـد مخـالف        د 71ها حاكي از آن است كه       نتايج پژوهش 
  ). 1388چهره و همكاران، ( هستند

افزايش . يين گردد  معقول و مطابق وسع همسر تع      ، ميزان مهر بايد در حد متعادل      ،از سوي ديگر      
 يباشد چرا كه اين امر منجر بـه افـزايش هزينـه            ميزان مهريه در نهايت به نفع زنان نمي        يبي رويه 
 امـا   ،)1386بـاقري فـرد،   ( گرديده و ميزان ازدواج را كاهش مـي دهـد         ) ولو به صورت رواني   (ازدواج  
 25حـد عـرف و        در ي مناسـب را مهريـه     ي درصد جوانان مهريـه    30دهند كه   ها نشان مي  پژوهش

  ).1388چهره و همكاران،  ( مناسب را مهريه در حد استطاعت دانسته انديدرصد مهريه
تـوان بـه افـزايش سـن ازدواج و عـدم تـأمين              هاي ناشي از افزايش مهريه مي     ترين آسيب از مهم     

وس يـا دامـاد،   بعضي از پدران و مادران به خانواده عر      « .نيازهاي روحي و جسمي جوانان اشاره نمود      
كنند كه تحقق آن براي طرف مقابل سخت يا غير ممكن اسـت و آنچنـان                مهريه اي را پيشنهاد مي    

 ). 1370انـصاريان،    (»گـذرد نند كه زمان ازدواج دختـر و پـسر مـي          كدر پيشنهاد خود پافشاري مي    
 را تأييـد     تأخير در سـن ازدواج     ي فرضيه 1385ها بويژه سرشماري سال     هاي سرشماري تحليل داده 

با توجه به بلوغ زودرس جنسي در جامعه، به تأخير افتادن زمان            ). 1387احمدي و همتي،     (كندمي
هـاي  هـاي شخـصيتي و ارضـاي جنـسي بـه راه            ايجاد بحـران   ،ازدواج موجب ايجاد مشكالت روحي    

  . هاي شخصيتي و اجتماعي مي گردد بروز ناهنجاريدر نتيجهنامتعارف و 
م مهريه نه تنها هيچ تأثيري در دوام پيوند زناشويي ندارد بلكه مهـر زيـاد بـسيار                   مسل يگونهبه      

www.SID.ir مهريه وجه الطـالق و اجـر زن و تـضمين    ،لذا. باشدميگر و غالباً عامل برخورد و جدايي نيز        وسوسه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390ي اول، بهار ، شمارهدوم، سال شناسي زنان پژوهشي جامعه–ي علمي فصلنامه

 

129

 او را بـه     ي زيـاد، زن و خـانواده      يبارها تجربه شده است كه مهريـه      .  پيوند زوج نيست   يكننده
كنـد و بـا تحـت فـشار گـذاردن            وسوسه مي  گوناگونهاي   دلسوزي و آينده نگري و به شكل       يبهانه

-ريزي و تخلفـات و آسـيب        آبرو ، جدايي ، اذيت ، آزار ،شوهر در پرداخت آن موجبات انواع برخوردها      
  ).   1380راني، غف( آوردهاي اجتماعي را فراهم مي

هاي معنوي آن در كنار آثار اقتصادي و دن جنبهگرچه هدف دين اسالم از تعيين مهر، لحاظ نمو    
هاي حقوق توان ارتباط مهريه را با عطيه و بخشش، كاستي اما نمي،تعميق روابط زوجين بوده است

 ). 1382پوالدي، ( مالي زن، عواطف روحي و معنوي زوجين و حمايت از موقعيت زن ناديده گرفت
              مهريه موجب  درست شده كه اجراي نا علل طالق نشان دادهيدر پژوهشي با مطالعه

ها يگانه راه وصول به مقاصد  برخي افراد سودجو بوده است زيرا برخي زنان و خانوادهيسوء استفاده
نتايج اين پژوهش نشان داد كه . پندارندهاي سنگين ميمادي را تن دادن به ازدواج با تعيين مهريه

به . برندال تمام سعي خود را براي افزايش مهريه و جهيزيه بكار ميهاي طبقه متوسط و باخانواده
 سنگين و بيش از توان پرداخت وادار ي دختر، داماد را به پذيرش مهريهياين ترتيب كه خانواده

  ). 1386حبيبي، (نمايند مي
 در اين شرايط .ندكن دختر را از داماد مطالبه مييها پس از ازدواج مهريهبعضاً همين خانواده    

گردد و در صورت  مهريه با سختي و مشقت فراوان يا قرض و بده كاري مييمرد مجبور به تهيه
عدم پرداخت مهريه روابط دچار آسيب شديدتر شده و در صورت اقدام قانوني از سوي زن جهت به 

  . اجرا گذاشتن مهريه دادگاه حكم به زندان انداختن مرد را صادر خواهد نمود
 پژوهشي كه .دهد زن را مورد تهديد قرار ميي سنگين مهريه، در برخي از موارد،از سوي ديگر    

 ميانگينهايي كه  در خانواده،، نشان دادگرفتهاي سنگين انجام در هندوستان در مورد مهريه
هريه  پيامدهاي اجتماعي افزايش م، عروس بوده استي خانوادهي برابر درآمد ساالنه6ها تا مهريه

به ، گرديدجا ميه كه مجموع كاال و نقدينگي كه در اين مبادله جابايه گونهبسيار شديد بود؛ ب
هاي  آسيب،چنينهم.  داماد را به فقر بكشانديتوانست خانوادهقدري زياد بود كه پرداخت آن مي

دست به همسركشي  زيادي بر زنان متأهل وارد شده و بسياري از مردان براي فرار از پرداخت مهريه 
 عروس در اثر اختالفات ناشي از 6000 ملي جنايات هندوستان تقريباً مرگ يمثالً اداره. زده بودند

اين در حالي است كه آمار واقعي باالتر است و بسياري .  گزارش كرده است1998مهريه را در سال 
   .)1998، 2 و رائو1دئوالليكار( شونداز اين جنايات هرگز گزارش نمي

                                                 
1 - Deolalikar 
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ها به بخشش مهريـه     هاي ناشي از مهريه آزار و اذيت زنان بمنظور راضي شدن آن           از ديگر آسيب      
هاي سـنگين   نتايج پژوهشي هندوستان و پاكستان اين موضوع را تأييد نموده است كه مهريه            . است

 اذيـت   هايي براي زنان شده و مردان براي فرار از پرداخت مهريه دست بـه آزار و               سبب ايجاد آسيب  
 اين آزارها از اذيت كالمي و مشاجره تا كتـك زدن  ياين پژوهش نشان داده كه دامنه    . زنندزنان مي 

نتايج تحليل اين پژوهش حاكي از آن بـود كـه هـر             . و حتي قتل زنان به دست شوهران متغير است        
ها افزايش خواهند يافت و اين افزايش در   گاه مدرينزاسيون موجب طبقاتي شدن جامعه شود، مهريه       

 مهريه در هندوسـتان و      ي با مقايسه  ،همين دليل به  . ها همراه خواهد بود   ميزان مهريه با بروز آسيب    
 جامعـه سـبب     يشود كه مدرنيزاسيون در اروپا با ايجاد رفاه اقتصادي بـراي همـه            اروپا مشاهده مي  

ب افزايش مهريه گرديده است زيـرا مدرنيزاسـيون         كه در هندوستان سب   كاهش مهريه شده در حالي    
نقشي در شكستن طبقات اجتماعي در هندوستان نداشته و چـه بـسا منجـر بـه افـزايش اخـتالف                     

  ). 2007، 1اندرسون( طبقاتي شده است 
هاي سنگين   هاي انجام شده حاكي از آن است كه مهريه    به طور خالصه، بررسي پژوهش

تواند به تغيير در نوع هاي ناشي از مهريه ميآسيب. سازد خانواده وارد ميهاي گوناگوني بهآسيب
هاي تصنعي، همسر گزيني، كاهش نرخ ازدواج، ايجاد خصومت و دشمني، تحمل اجباري زندگي

، افسردگي، عصبيت و بدبيني، رواج )1384يوسف زاده، (هاي ديني تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش
عابديني (هاي اجتماعي خالقي، عدم وفاي به عهد و از بين رفتن سرمايهفحشاء، حيله گري و بدا

 .اشاره نمود) 1387مهر، 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
1 - Anderson 

 عوامل فرهنگي

 عوامل اجتماعي

 عوامل اقتصادي

 هاي اجتماعيآسيب

  خانوادگيهايآسيب

  اقتصاديهايآسيب

  فرهنگيهايآسيب

 ريهافزايش مه
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-بنابر آن چه ذكر شد، اين پژوهش در نظر دارد كه عوامل مؤثر بر افزايش مهريه و يا زمينـه         
گيـري  گردد را دريافته و پس از شـكل       يب مي هاي بروز شرايطي كه ميزان مهريه منجر به ايجاد آس         

هاي ناشي از مهريـه     كاركردگرايي و كاركردهاي اصلي مهريه، آسيب      ياين شرايط، با توجه به نظريه     
 مـدل نظـري ايـن پـژوهش را     1نمـودار  .  آسيب شناسي مرتون بررسـي نمايـد  ي نظريهبر اساسرا  

  .دهدنمايش مي
 

  هاي پژوهشپرسش
در بين دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحـد فالورجـان چگونـه              مهريه   كنونيوضعيت   - 1

  است؟
 هاي ناشي از وضعيت فعلي مهريه كدامند؟آسيب - 2
در وضـعيت مهريـه     )  اقتـصادي   و عوامل فرهنگي، اجتماعي  ( تا چه ميزان عوامل مؤثر بر مهريه         - 3

 نقش دارند؟
 

  روش پژوهش
 يجامعه. نامه به روش پيمايش انجام گرفته استپژوهش با استفاده از مصاحبه و پرسش    اين 

 دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد يآماري در اين پژوهش عبارت است از كليه
     دانشجوي دختر 530 شاغل به تحصيل و شامل 1388- 89 كه در سال تحصيلي 1فالورجان

ها بر حسب اري انجام شد و طبقه آمياي مطابق با جامعهگيري به روش طبقهنمونه. باشندمي
  .ندهاي تحصيلي موجود در دانشگاه انتخاب گرديدرشته

واريـانس  ايـن پـژوهش     از آن جايي كه در      .  زير محاسبه گرديد   يرابطهحجم نمونه با استفاده از          
 بمنظـور تعيـين     ، گروهي از افـراد جامعـه      در مورد  مقدماتي   يجامعه نامعلوم بود، انجام يك مطالعه     

 آماري به تصادف انتخاب گرديد و       ي نفري از جامعه   30 ي گروه ،لذا. شتواريانس جامعه ضرورت دا   
بـر اسـاس   . گرديد محاسبه 68 سپس واريانس گروه آزمايشي برابر با    وها توزيع   نامه ميان آن  پرسش
  . گرديد نفر محاسبه 180 حجم نمونه رابطه،

18097.179
6825.0*529

68*530
==

+
  

 
نامـه طـي    پرسشي جهت تهيهپژوهشگر.  محقق ساخته بودينامهاحبه و پرسش   مص پژوهش  ابزار  

                                                 
 .باشد اين دانشگاه دخترانه مي- 1

2

2

)1( σ
σ

+−
=
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نامه اقدام نموده و سپس     هاي پرسش  به استخراج گويه   ،ي گروهي با دانشجويان   چند مرحله مصاحبه  
اطالعـات دانـشجو و   ( دموگرافيـك  پرسـش  25پرسش نامـه داراي     .  پرسش نامه پرداخت   يبه تهيه 
 مربـوط بـه عوامـل       پرسش 50هاي ناشي از مهريه و      به شناسايي آسيب   مربوط   پرسش 20،  )مهريه

باشد كه با استفاده از طيف ليكـرت پـنج درجـه تنظـيم          تأثيرگذار بر آسيب هاي ناشي از مهريه مي       
  . گرديد

 پرسش نامه مقدماتي و بر اساس ضريب آلفاي 30ضريب اعتبار پرسش نامه با استفاده از     
 مربوط هايپرسش در 89/0هاي ناشي از مهريه مربوط به شناسايي آسيب هايپرسش در 1كرونباخ

گيري  محاسبه گرديد كه حاكي از اعتبار ابزار اندازه86/0هاي مهريه به عوامل تأثيرگذار بر آسيب
 و به روش تحليل عاملي تجزيه و تحليل ٢spss ايرايانهها با استفاده از نرم افزار  يافته. باشد مي

  .  ترسيم شد3دل هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار ليزرلگرديد و م
 

  هايافته
 دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان      يوضعيت مهريه : پرسش نخست پژوهش  

 چگونه است؟
   ميزان مهريه بر حسب تعداد سكه - 1جدول 

 درصد فراواني تعداد سكه
  6/7 14 سكه100كمتر از 

  4/25 46  سكه300 تا 101بين 

  2/35 63  سكه500 تا 301بين 

  5/19 35  سكه1000 تا 501بين 

  9/11 21  سكه1500 تا 1001بين 

  4/0  1  سكه1501بيشتر از 
  100  180  جمع

                                                 
1 - Cronkbach’s  Alpha Coefficient 
2-Statistical Packages for Social Sciences 
3 - Lisrel Software www.SID.ir
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  متغيـر  1600 تـا    5 تغييرات تعداد سكه بـين       يدهد كه دامنه   نشان مي  1هاي جدول   يافته    
 درصـد از  60 حـدود  يكنـد و مهريـه  توزيع نرمال تبعيت ميتعداد سكه در مهريه از الگوي     و   است

  . سكه بوده است500 تا 100دانشجويان بين 
  

   مقايسه ميانگين ميزان مهريه دانشجويان مزدوج در دو سال متوالي- 2جدول 
  ميانگين مبلغ كل مهريه  ميانگين تعداد سكه ها  سال وقوع عقد

    ميليون تومان7/192  480  1387
   ميليون تومان2/205  553  1388

ها در خصوص ميانگين تعداد سكه و كل ميزان مهريه در دو سال متوالي بيان گر     يافته يمقايسه    
هـا در   ميـانگين ميـزان تعـداد سـكه       ) 1388 تـا    1387از  (ي زماني يك ساله     آن است كه در فاصله    

 2/205يليون تومـان بـه       م 7/192 و مبلغ كل مهريه از       553 به   480 دانشجويان مزدوج از     يمهريه
  . باشدها ميميليون تومان رسيده است كه حاكي از افزايش ميزان مهريه

 

  مهريه كدامند؟كنونيهاي ناشي از وضعيت  آسيب:پرسش دوم پژوهش
 4 تحليـل عـاملي اكتـشافي بـه     هاي ناشي از مهريه با اسـتفاده از     پرسش مربوط به آسيب    20

 1يـري گي، فرهنگي و اقتصادي به ترتيب با ضريب كفايت نمونه      هاي اجتماعي، خانوادگ  دسته آسيب 
گيري همگي بـاالتر از     ضرايب كفايت نمونه   .بندي گرديد  طبقه 644/0 و   818/0 ،   731/0 ،   663/0

  .گيري و قابل قبول بودن آنهاست هستند كه نشان از كفايت نمونه6/0
 ناشي از مهريه آسيب هاي اجتمـاعي  نتايج پژوهش نشانگر از آن است كه مهم ترين آسيب هاي          

پاسخگويان از بين آسيب هاي اجتماعي ناشي از مهريه توافـق بيـشتري بـا               .  است 33/3با ميانگين   
بـه اجـرا    « و   91/3بـا ميـانگين     » افزايش فساد اخالقي در جامعه بـه علـت فـرار پـسران از ازدواج              «

 . داشته اند53/3انگين با مي» گذاشتن مهريه توسط زنان و به زندان انداختن مردان
هـا  از بين ايـن آسـيب   . گردد مي 19/3هاي فرهنگي با ميانگين     افزايش مهريه سبب ايجاد آسيب        

 و  57/3بـا ميـانگين     »  تضييع شخصيت دختر در صورت چانه زنـي بـر سـر مهريـه              «پاسخگويان با   
 توافـق  54/3ميانگين با  » اذيت و آزار زنان از طرف مردان تا حد راضي شدن زن به بخشش مهريه              «

  .تري را اعالم نمودندبيش
هاي اقتـصادي    خانواده را دچار آسيب    ،هاي اجتماعي و فرهنگي    بر آسيب  افزون سنگين   يمهريه    

عـدم  « هـاي اقتـصادي     كنندگان در پژوهش، از بين آسيب     بنظر مشاركت . كند مي 29/3با ميانگين   

                                                 
KMO (Kizlar Olken Mayer - 1  www.SID.ir يا ضريب (
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 افزايش مهريه

بدهكاري «  و   44/3با ميانگين   » بودن بيش از حد آن    پرداخت مهريه تا پايان عمر، به دليل سنگين         
  . تري دارد اهميت بيش10/3با ميانگين »  عروسي مرد به دليل پرداخت مهريهيخانواده

هـاي  بنظر پاسخگويان از بين آسـيب     .  دارند 13/3 ميانگين   ،هاي خانوادگي ناشي از مهريه    آسيب    
در صـورت    يگر يا ايجاد اختالف بـا خـانواده همـسر         تشديد اختالفات زن و شوهر با يكد      «خانوادگي  

 پـايين بـه عنـوان عامـل         ي مردان از مهريـه    يسوءاستفاده« و   31/3با ميانگين   » تعيين مهريه زياد  
تـرين ميـزان     بـيش  29/3با ميـانگين    » ) تنوع طلبي و زياده خواهي مردان     ( تمايل به تعدد زوجات   

  .ستموافقت پاسخگويان را به خود اختصاص داده ا
د يـ تأي يابـد و   مدل نظري تكامل مي    ،با استفاده از نتايج تحليل عاملي و به كمك نرم افزار ليزرل               
در . هاي اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و فرهنگي شده اسـت        نمايد كه مهريه باعث ايجاد آسيب     مي

 024/0 نيـز    2ميزان ميـانگين خطـاي انحـراف اسـتاندارد        و  20/0 برابر   1اين مدل مقدار كاي اسكوئر    
  . استپژوهشمحاسبه گرديده و كه مقاديري مطلوب و حاكي از قابليت برازش مدل نظري 

  
)  اقتـصادي   و عوامل فرهنگي، اجتماعي  ( تا چه ميزان عوامل مؤثر بر مهريه        : پرسش سوم پژوهش  

 در وضعيت مهريه نقش دارند؟
 

 
 
 
 

  
  
  
  

  هاي ناشي از مهريه ر آسيب نمودار عوامل آسيب گذار ب- 3نمودار 
  

 مربوط به عوامل تأثيرگذار بر وضعيت مهريه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي به هاي    پرسش
، 770/0گيري  دسته عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ترتيب با ضريب كفايت نمونه3

 و بارهاي 6/0 باالتر از ،موارد يگيري در همهضريب كفايت نمونه. بندي شد طبقه712/0 و 785/0
 . و مقادير قابل قبول بود4/0عاملي همگي باالتر از 

                                                 
1- X2 
2 - Root Mean Square Error Approximation (RMSEA  يا ضريب) 

 عوامل اجتماعي 43/0

 87/0 24/0 عوامل فرهنگي

76/0 

20/0 
 96/0 عوامل اقتصادي
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با استفاده از نتايج تحليل عاملي و ) 3نمودار (به عوامل مؤثر بر افزايش مهريه مدل مربوط     
ميزان  و 72/0 برابر كاي اسكوئردر اين مدل مقدار . به كمك نرم افزار ليزرل ترسيم شده است

 محاسبه گرديده است كه اين مقادير بيان گر توانايي 029/0 برابر نگين خطاي انحراف استانداردميا
  .باشدبرازش مدل ترسيم شده مي

 ميانگين فرضـي  ، ليكرت تنظيم گرديدهيكه پرسشنامه بر اساس طيف پنج درجه  با توجه به اين       
  .گردد مقايسه مي3هاي بدست آمده با ميانگين باشد و ميانگين مي3هر عامل 

  
3H0: µ ≤  

H1: µ >3  
  

   نقش عوامل اجتماعي مؤثر در وضعيت مهريه از ديدگاه دانشجويان- 3جدول 
انحراف   ميانگين  عوامل

  معيار
انحراف از 
  ميانگين

T   سطح معناداري   آزادييدرجه

  000/0  179  493/7  047/0  64/0  35/3  اجتماعي
  

شود فرض صفر رد مي % 99 با احتمال بيش از 3ماعي در جدول هاي عوامل اجتبر اساس يافته    
 نقش عوامل اجتماعي در وضعيت ،بنابراين. تر بوده است جدول بزرگ t محاسبه شده از  tزيرا

  .باشد دوم مييمهريه از ديدگاه دانشجويان باالتر از سطح متوسط و در رتبه
  

   از ديدگاه دانشجويان نقش عوامل اقتصادي مؤثر در وضعيت مهريه-4جدول 
انحراف   ميانگين  عوامل

  معيار
انحراف از 
  ميانگين

T   سطح معناداري  درجه آزادي

  000/0  179  660/6  050/0  67/0  33/3  اقتصادي
  

   فرض صفر رد  % 99با احتمال بيش از ،  4هاي عوامل اقتصادي در جدول بر اساس يافته     
 نقش عوامل اقتصادي در ،بنابراين. تر بوده استول بزرگ جد tمحاسبه شده از t شود زيرامي

  .باشد سوم مييوضعيت مهريه از ديدگاه دانشجويان باالتر از سطح متوسط و در رتبه
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 …آسيب شناسي مهريه و عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

 

136

   نقش عوامل فرهنگي  مؤثر در وضعيت مهريه از ديدگاه دانشجويان-5جدول 
انحراف   ميانگين  عوامل

  معيار
انحراف از 
  ميانگين

T   سطح معناداري  آزادي يدرجه 

  فرهنگي
  

99/2  54/0  040/0  38/0  179  970/0  

تر  جدول كوچك t  محاسبه شده از tمقدار،  5هاي عوامل فرهنگي در جدول بر اساس يافته    
بنابراين نقش عوامل فرهنگي بر وضعيت مهريه از ديدگاه دانشجويان در سطح متوسط  . بوده است

  .اشدبتر از ساير عوامل ميو كم
   

 بحث و نتيجه گيري
توان چنين دريافت كه مهريه در بين جامعـه مـورد بررسـي در               مي پژوهش،هاي  بر مبناي يافته      

 5/12 بـه ميـزان      88 تا سـال     87 دانشجويان متأهل از سال      يحال افزايش است و مبلغ كل مهريه      
.  سكه افزايش يافته است73 به ميزان    88 تا سال    87ها از سال    ميليون تومان و متوسط ميزان سكه     

اين افزايش در ميزان مهريه تحت تأثير عوامل اجتماعي، عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگـي نـسبت                 
  . دهد سير شتاباني را نشان ميگذشتههاي به سال

 اجتماعي  ي دوم پژوهش حاكي از آن است كه افزايش ميزان مهريه يك مسئله            پرسشهاي  يافته    
، آسيب هاي اجتماعي با     82/0گيري  هاي خانوادگي با ضريب كفايت نمونه     آسيبو  است كه پيامدها    

  ، و 64/0گيـري   ، آسـيب هـاي اقتـصادي بـا ضـريب كفايـت نمونـه              66/0گيري  ضريب كفايت نمونه  
هاي اقتصادي ناشـي از     آسيب. به دنبال دارد  73/0هاي فرهنگي با ضريب كفايت نمونه گيري        آسيب
سازد، شامل عدم پرداخت مهريـه تـا پايـان عمـر،            ابط زوجين آسيب وارد مي     زياد كه به رو    يمهريه

  و  سـنگين تعيـين شـده      ي مهريه ي جهيزيه در ازا   ي دختر جهت تهيه   يمشكالت اقتصادي خانواده  
در حالي كه در اسالم تأكيد شـده كـه مهريـه    .  عروس استيكاري مرد به دليل پرداخت مهريه     بده

و محبت مرد است و به محض تمكـين زن پرداخـت آن بـر مـرد واجـب       راستين بودن مهر   ينشانه
گيرند كه تا پايـان عمـر       اي مورد قبول مردان جوان قرار مي      هاي سنگين به گونه   است، امروزه مهريه  

 زير بار قرض و بدهكاري سـنگين        ،توان پرداخت آن را ندارند و اگر دختر مهريه خود را مطالبه كند            
ي  بـاال خـانواده    ي جهت حفظ توازن اقتصادي در ايـن مبادلـه، مهريـه           ،راز سوي ديگ  . د رفت نخواه

انـدازد و    دريافت شده مي   ياي درخور و قابل مقايسه با مهريه       جهيزيه يدختر را به تكاپو براي تهيه     
  . دكنها را نيز با مشكالت اقتصادي مواجه ميآن
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 افـزايش سـن ازدواج و بـالتبع آن          :زها عبارتند ا  هاي اجتماعي ناشي از افزايش مهريه     آسيب    
. افزايش انحرافات جنسي و فساد اخالقي، بـه زنـدان انـداختن مـردان و افـزايش صـيغه در جامعـه                     

گردد كه جوانان قادر بـه      هاي بي مورد مشاهده مي    گيري امروز به دليل سخت    يمتأسفانه در جامعه  
-گردد كه يا نياز جنسي خود را بـه روش       مشاهده مي  ،لذا. هاي سنگين ازدواج نيستند    هزينه  تأمين

  .   شوندهاي روحي و رواني دچار ميند و يا به انواع بيماريكنهاي غير متعارف برطرف مي
زني بر سر مهريـه، اذيـت و آزار زنـان تـا حـد      هايي چون تضييع شخصيت دختران با چانه  آسيب    

هاي ازدواج در ازدواج با مرداني كه       راضي شدن به بخشش مهريه، عدم توجه دختران به ساير مالك          
 چون عدم تطابق فكري و فرهنگي با همسر       پيامدهاييكه  ( سنگين هستند    يحاضر به تعيين مهريه   

از جمله آسيب هـاي فرهنگـي ناشـي از تعيـين            ) و در نتيجه ازدواج ناموفق را در پي خواهد داشت         
تـري   زنان نسبت به مردان آسـيب بـيش        ،تر اين موارد  باشد و متأسفانه در بيش     سنگين مي  يمهريه

  .شوندمتحمل مي
 سوم پژوهش حاكي از آن است كه به ترتيب ميـانگين نمـره ميـزان نقـش عوامـل         پرسشنتايج      

  . باشدمي99/2 و عوامل فرهنگي 35/3، عوامل اجتماعي 38/3اقتصادي 
رتيـب مربـوط بـه عوامـل     تـرين تـأثير بـه ت      بيش ،از بين عوامل اجتماعي مؤثر بر وضعيت مهريه           

هـاي مـادي بـه جـاي        جـايگزين شـدن ارزش    « و   17/4با ميانگين   » چشم و هم چشمي   «اجتماعي  
تـأخير در   « ،   49/3بـا ميـانگين   » وجود عشق هاي رمانتيك   « ،   83/3با ميانگين » هاي معنوي ارزش

بـا  » نهـاي زنـا  عـدم شناسـايي توانمنـدي     « ،  18/3بـا ميـانگين     » پرداخت يا عدم پرداخت مهريه      
نتـايج حـاكي از آن      . باشـد  مي 01/3با ميانگين   » افزايش شأن و منزلت اجتماعي     « و 12/3ميانگين  
هاي ظاهري مـردم ايـران مـشهود        گذاريعامل چشم و هم چشمي كه در بسياري از ارزش         است كه   

  .رودبشمار ميترين عامل اجتماعي است، در تعيين مهريه نيز مهم
توجـه بـه موقعيـت      «ين عوامل فرهنگي بـه ترتيـب ميـزان تـأثير عوامـل               از ب  ،بنظر پاسخگويان     

رواج جمله چه كسي مهـر را داده و چـه          «  و   62/3با ميانگين   » خانوادگي، تحصيالت، ثروت و شغل    
تر حقوق مدني و قانون از مـردان نـسبت بـه             به حمايت بيش   باور« ،   61/3با ميانگين   » كسي گرفته 

 و  10/3با ميانگين   » آگاهي زنان نسبت به حقوق مدني و قوانين ازدواج        ان« ،   25/3با ميانگين   » زنان
  .تر است بيش95/2با ميانگين » دخالت نداشتن دختران در تصميم گيري در مورد مهريه

حاكي از آن است كه شـركت كننـدگان در ايـن            ثير عوامل فرهنگي    نتايج پژوهش در خصوص تأ        
تـر   آنـان را بـيش     ي و ميـزان مهريـه     انديشندمي ازدواج   يتوانهتر به مهريه به عنوان پش      كم پژوهش

د و هر چه دختر در موقعيت خانوادگي بهتري         كنموقعيت خانوادگي، ثروت و تحصيالت مشخص مي      
» چه كسي مهريه را داده و چه كسي گرفتـه         «تفكر  ،  از سوي ديگر  . رود ميزان مهريه باالتر مي    ،باشد
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 و نيـز    باشدمي و خالف نظر صريح اسالم       است يافته در بين عوام       رواج نادرستكه ناشي از فرهنگ     
 آگاهي كافي نسبت به حقوق زنان موجب پرداخت نـشدن مهريـه در              ناضعف قوانين مدني كشور و      

 موارد گرديده و باعث شده كه مهريه نتواند كاركرد اصلي خود يعني ايجاد احـساس امنيـت                  تربيش
  .ي زنان باشد آيندهدر خانواده و ضمانتي براي تأمين

هـا و تمكـن      ميـزان دارايـي    ،ارتبـاط مهريـه بـا شـغل       «به ترتيب عوامل    از بين عوامل اقتصادي         
بـا  » هـا بـر مهريـه     تأثير سـبك زنـدگي خـانواده      «،  63/3با ميانگين   »  او ياقتصادي داماد و خانواده   

افـزايش تـشريفات و     «،  35/3با ميانگين » ارتباط مهريه با افزايش حقوق و دستمزد      «،  39/3ميانگين
 در  19/3بـا ميـانگين   »  طـال و ملـك       ،افزايش قيمـت سـكه     « و 23/3با ميانگين » هاي ازدواج هزينه

  . ندافزايش مهريه مؤثر بوده ا
تر در افزايش مهريه داشته      كم يكه افزايش قيمت طال، سكه و ملك تأثير       رسد در حالي  بنظر مي     

 همچنان وزن طال و تعداد سـكه در   ،هاي اخير و ملك در سال    طال   ، گران شدن سكه   با وجود است و   
دو  عامل افزايش    اجناس ياد شده،  كه همين بي توجهي به قيمت        ها رو به افزايش است    ميزان مهريه 

 دختـر و    ي موقعيت اجتماعي خـانواده    ،ل اقتصادي ي مسا ،چنينهم. گردد مبلغ كل مهريه مي    چندان
در صورتي كه با وضعيت كنوني در جامعـه و          . ان مهريه مؤثر است   پسر و تمكن خانواده داماد بر ميز      

تر مهريه  دختران كم » مهرم حالل، جانم آزاد   «استرداد مهريه به دختر هنگام جدايي، همراه با شعار          
 يبايـد توجـه داشـت كـه عامـل اقتـصادي يـا توسـعه               . دانندرا پشتوانه طالق و جدايي زندگي مي      

هاي فرهنگـي در خـانواده بـر جـاي        ها، معيارها و زمينه    ارزش يجموعه مهم بر م   ياقتصادي، تأثيرات 
 آداب و رسوم و سـنن خـانواده را تحـت            ،هاي ديرينه  اقتصادي بسياري از ارزش    يتوسعه. گذاردمي

گردد تا نهاد خانواده و ازدواج نيز به شـكلي اجتنـاب            اين جريان باعث مي   . دهدتأثير قرار داده و مي    
  . ر قرار گيردناپذير تحت تأثي

 به مديون شدن مرد به زن باورهاي ديني و اخالقي مردم، متأسفانه به دليل دگرگوني در ارزش    
 جاي خود را به ديدگاههاي اقتصادي سپرده ، به هديه بودن مهريهباور زياد و يبا تعيين مهريه

 صورتي كه دانشجويان در. دهندهاي معنوي ترجيح ميهاي اقتصادي را به ارزشاست و مردم ارزش
) ص( هاي پيامبر به سنتبويژههاي معنوي و تر افراد به ارزش با پايبندي بيشبر اين باورند كه

 . ميزان مهريه كاهش خواهد يافت
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390ي اول، بهار ، شمارهدوم، سال شناسي زنان پژوهشي جامعه–ي علمي فصلنامه

 

139

References 
1- Abedininehr, Ahmad. 1387. The Effects and Consequences of Heavy Dowry. 
Message Women Magazine, No 99(6): p 33. [Persian Journal] 
2- Afrooz, Gholam Ali. 1380. Principles of Social Psychology In the context of 
culture and Islamic values. First ed. Tehran: Tehran Univ. Press. [Persian 
Book] 
3- Ahmadi,Vakil,. Hemati, Reza.1387. A Review on the Status of Lack of 
Marriage in Iran. Journal of Women Strategic Studies .No 41(3): 43-65. 
[Persian Journal] 
4- Anderson, Siwan. 2007. The Economy of Dowry and Bride price. Journal of 
Economic Perspective, 21 (4), pp 151- 174. 
5- Ansarian, Hossein. 1380. Family system in Islam. 18th ed. Qom: Omme 
Abiha Publishing. 
6- Azad armaki, Taghi .1386. Sociology of Iranian Family. First ed. Tehran: 
Samt Publishing. [Persian Book] 
7- Azazi,shahla. 1387. Sociology of Family with an Emphasis on The Role of 
Structure and Function of the Contemporary family. Tehran: Women Studies & 
Roshangaran Publishing. [Persian Book] 
8- Baqerifard, Said. 1386. Women Rights: Equality or Inequality, Response to 
Doubts about Women's Issues. Qom: Representative Institutions Leader Press. 
[Persian Book] 
9- Bostan Najafi, Hossein. 1388. Islam & Sociology of Family. 4th  ed. Qom: 
Sobhan Publishing. [Persian Book] 
10- Chehre, Shabnam & Et. 1388. A Survey by Telephone on the Dowry In 
Tehran. Hamshahry Research and Media Studies Institution. Available from 
http://www.iccmr.com/news-831.aspx.http. [Persian Web Site] 
11- Dehkhoda, Ali Akbar. 1334. Farsi Dictionary, Vol 46. Tehran: Siroos 
Publishing. [Persian Book] 
11- Deolalikar, Anil B., and Rao, Vijayendra.1998. The Demand for Dowries 
and Bride Characteristics in Marriage: Empirical Estimates for Rural South 
Central India. In Gender, Population and Development, edited by Krishna R. 
Maithreyi, Ratna M. Sudershan, and Abusaleh Shariff. Oxford: Oxford Univ. 
Press.  
12- Emamjome,Farhad .1387.Cultural Sociology. First ed. Tehran: Bahmane 
Borna Publishing. [Persian Book] 
13- Fazlolllah, Seyed Mohammad Hossein. 1383. The world of Woman. First 
ed. Tehran: Sohrevardi Office of Research and Publication. [Persian Book] 
14- Ghofrani, Mohammad Jafar. 1380. Marriage Why and  How? . Firsted . 
Tehran: The Earth Publishing. [Persian Book] 
15- Habibi, Mohammad Eshagh .1386.Dowry and its Legal Significance in 
Marriage. Marefat Publication, 118(16): 85- 956. [Persian Journal] 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 …آسيب شناسي مهريه و عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

 

140

16- Kar, Mehrangiz. 1380. Which right, Which Task? About Legal Status of 
Women in the Family. Tehran: Iranian Society Publication. [Persian Book] 
17- Kozer L. 1380. Social Elites Life and Thought. Translated by Salas, 
Mohsen. 9th ed. Tehran: Science Publication. [Persian Book] 
Merton, R.K. 1968 , social theory and social structure, Newyork . Free press. 
18- MirMohammad  Sadeghi, Hasan. 1376. Glossary of Islamic Law. Fifth ed. 
Qom: Mizan Publishing. [Persian Book] 
19- Motahari, Mortaza. 1378. The System of Women's Rights in Islam. Twenty 
Seventh ed. Qom: Sadra Publishing. [Persian Book] 
20- Omidi Shahraki, Majid & etal. 1387. New Look to the Appropriate, Easy 
and stable Marriage. First ed. Tehran: National Youth Organization Publishing. 
[Persian Book] 
21- Pooladi, Ebrahim. 1382. Legal Nature of Dowry and its Adjustment. MI 
Thesis, Islamic Science Department, Imam Jafar sadegh University. [Persian 
Book] 
22- Pooladi, Ebrahim. 1383. Dowry and its Adjusted (Day Rate Calculated). 
First ed. Tehran: Dadgostar Publishing. [Persian Book] 
23- Rashidpoor, Majid. 1385. Stages of Marriage in Islam. Seventh Ed. Tehran: 
Parents and Coaches Association Publishing. [Persian Book] 
24- Tavasoli, Gholam Abas. 1376. Sociological Theory. 6th ed. Tehran: Samt  
Publishing. [Persian Book] 
25- Terner, H G .1378. Sociological concepts and Applications. Translated by 
Fooladi, Mohammad & Aziz Bakhtiari, Mohammad. First ed. Qom: Imam 
Khomeini Educational and Research Institute press. [Persian Book] 
26- Yoosefzadeh, Hasan. 1384. Sociological Monitoring of Dowry. Journal of 
Women Book, 27(1): 48- 75. [Persian Journal] 
 
 
 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

