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 چکیده

ریبان بوده است. اوج گالقی دست به تی و اخدر طول تاریخ، نهاد خانواده با فراز و نشیب های متعددی همراه و با ناهنجاریها و مشکالت عدیده ای به ویژه در بعد تربی

ت تکان دهنده ای ستخوش تغییرادمقدس  این نهاد بی سامانی اخالقی و تربیتی در این کانون، به مقاطع زمانی قبل از اسالم بر می گردد. هر چند در قرون معاصر نیز

در حقیقت  رات خانواده،ن و مقرشده است که خاستگاه آن در حوزه اخالق قابل جستجو است.  علیرغم وجود برخی از شبهات، ظهور اخالق و آمیختگی آن با قوانی

پردازند.  انون مقدس میکام این از حقوق و تکالیف اخالق محورانه، به استحک ضامن اجرایی آن به شمار می رود و عناصر موجود در خانواده با وجود این دسته

 یانم در اخالق مقوله جدّی یاربس جایگاه بیانگر انسانی، واالی هایارزش و نفس تهذیب و اخالقی سازندگی به کریم قرآن مکرّر تأکیدهای و گسترده فراخوانی

 -وش توصیفیقی متکی به رقهی و حقویچیدگی روزافزون روابط اجتماعی و اخالقی در خانواده ها و مهریه از منظر فبنابراین با پ .است دین و حقوق اسالمی اهداف

عدادها، فطریات و ر پایه ی استباسالم  تحلیلی در گستره متون و منابع فقهی و حقوقی امری الزم می نماید. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که حقوق خانواده در

 د.اخالق می شو تخلق بهپایه گذاری شده است. اخالق علت وضع قوانین خانواده است و از طرفی قوانین با مبنای اخالقی منجر به خانواده ای م اخالق

 حقوق، اخالق، خانواده، مهریه واژگان کلیدی: 

 مقدمه

 حرافان و فساد هاىانگیزه و عوامل سو یك از زیرا دارد، اىویژه اهمیت ما زمان و عصر در ولى بوده، برخوردار اىالعادهفوق اهمیت از زمان هر در اخالقى مسائل

 عصر در گرفتمى انجام محدود ربطو گذشته در آنچه و مقیاسهاست شدن بزرگ عصر ما عصر که این به توجه با دیگر، سوى از. است بیشتر زمانى هر از ما عصر در

 صداى که آنجا تا رودمى شپی جهان نقاط اقصا تا و شکسته هم در را مرزها و کرده پیدا گسترش بسیار اخالقى مفاسد گیرد،مى انجام نامحدود صورت به ما

 آن بهنسبت هرگاه و رسدمى نظر به ترضرورى زمانى هر از اخالق علم و اخالقى مسائل به توجه شرایطى چنین در. است درآمده نیز اخالقى مفاسد بنیانگذاران

 که امروز دنیاى در اخالق سترشگ براى و دهند هم دست به دست همگى باید آگاه عالمان و دلسوز اندیشمندان. است انتظار در هایىفاجعه یا فاجعه شود کوتاهى

 برساند اشسیاسى خواسته به را انسان که خصلتى و کار هر دیگر بعضى و انددانسته ضرورى غیر یا کرده انکار کلى به را آن بعضى که حد آن تا افتاده خطر به اخالق

 الهى انبیاى هدف مهمترین ظرن یك از و است قرآنى مباحث مهمترین از حتی اخالقى بحثهاى گیرند. اهمیت کار به را خود کوشش و تالش تمام اند،شمرده اخالق

 یابد.مى سامان آنها دنیاى نه و دارد مفهومى مردم براى دین نه اخالق بدون زیرا دهد،مى تشکیل را

یم روابط اجتماعی و اخالق میان سه محدوده الهی، فردی و اجتماعی محصور می باشد و علم حقوق نیز به روابط افراد با یکدیگر مرتبط است. حقوق که با هدف تنظ

از دارد، زیرا ورود اخالق به حیطه حقوق نه تنها نظم در جامعه شکل گرفته است، برای بارور شدن خود و پیاده کردن اصول انسانی در ارتباطات اجتماعی به اخالق نی

طه بهترین عمل را در میان اهداف علم حقوق را برهم نمی زند، بلکه آن را تثبیت کرده و در نگاه تیز بین قانونگذاران راه کارهای عملی را ظاهر می کند و بدین واس
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دادن آحاد مردم و طبقات مختلف اجتماعی به عمل پسندیده توسط قانونگذاران و تعیین ضمانت افراد جامعه نهادینه می نماید. تبعات تثبیت عمل اخالقی و عادت 

 1اجرایی نسبت به آن، جامعه را در مقابل انحرافات بیمه خواهد کرد و خلق و خوی نیکو را در میان آنان رواج خواهد داد.

لکن به نظر می رسد تأثیر آن در امور  2،«قانون مدنی( 975و  191عد اخالقی کرده است )مواد قانونگذار درستی قرار دادها را موکول به رعایت قوا»علیرغم آن که 

با قوانین اخالقی در مالی و تعهدات نسبت به سایر موارد کمتر باشد، زیرا قواعد مربوط به مالکیت و تعهدات، به دلیل ضرورت های اقتصادی و سیاسی، مستقیمًا 

خانواده، حقوق و اخالق را نمی توان از هم جدا ساخت، زیرا مرتبه اخالق، مقدم بر حقوق است و هر دو مترتب بر یکدیگرند. بنابراین،  ارتباط نیستند. اما در حقوق

و به  ورت داردآن چه از مذاق شریعت بر می آید این است که بعد از بنیان نهادن خانواده، حفظ قداست و مستحکم نمودن و جلوگیری از به هم پاشیدن آن ضر

ین نهاد مقدس همین جهت طالق به عنوان مبغوض ترین حالل در نزد پروردگار محسوب شده است و تأمین کننده این مهم، تنها پایدار نمودن اخالق حسنه در ا

 ر است؟با توجه به اهمیت مطالب بیان شده این سوال اساسی مطرح می شود که آیا اخالق در حقوق خانواده و مهریه تاثیر گذا  3است.

 اخالق

چه کاری درست و چه کاری غلط  می باشد و در اصطالح به این امرمی پردازد که چگونه باید زندگی کرد، "عادت، خصلت وخوی"لغت به معنای نظر اخالق از

 دارد.  پس هم جنبه هنجاری و دستوری دارد و هم با رفتار سر و کار است. به عبارت دیگر، با عمل ارتباط دارد.  بنابراین، اصطالح اخالق هم به تحلیل مرتبط است و

 4هم جنبه اثباتی. هم دستگاهی می سازد تا راهنما به امور خوب و بد باشد و هم به تحلیل مبانی منطقی امور خوب و بد می پردازد.

 و اجتماعی روابط تنظیم هدف با هک حقوق. است مرتبط یکدیگر با افراد روابط به نیز حقوق علم و باشد می محصور اجتماعی و فردی الهی، محدوده سه میان اخالق

 تنها هن حقوق حیطه به اخالق ورود یراز دارد، نیاز اخالق به اجتماعی ارتباطات در انسانی اصول کردن پیاده و خود شدن بارور برای است، گرفته شکل جامعه در نظم

 میان رد را عمل بهترین واسطه بدین و دکن می ظاهر را عملی کارهای راه قانونگذاران بین تیز نگاه در و کرده تثبیت را آن بلکه زند، نمی برهم را حقوق علم اهداف

 نتضما تعیین و قانونگذاران وسطت پسندیده عمل به اجتماعی مختلف طبقات و مردم آحاد دادن عادت و اخالقی عمل تثبیت تبعات. نماید می نهادینه جامعه افراد

 . داد خواهد رواج آنان میان در را نیکو خوی و خلق و کرد خواهد بیمه انحرافات مقابل در را جامعه آن، به نسبت اجرایی

 که کند می توصیه دارند ازدواج قصد که کسانی به و اخالق دیگری و ایمان یکی: دارد تأکید امر دو روی خانواده بنیاد تحکیم و ازدواج اهداف تحقق برای اسالم

 آن. نمود مشورت ایشان با ازدواج امر در و آمد آله و علیه اهلل صلی خدا رسول خدمت مردی است؛ آمده روایات در. بدارند منظور نیز را خود همسر اخالق و دین

 5.شود تو نصیب فراوانی خیر تا کن ازدواج دیندار زن با: فرمود حضرت

 خانواده

یابد. جوامع بزرگتر نیز از همین شود و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام مىخانواده، یك واحد کوچك اجتماعى است که با پیمان ازدواج زن و مرد آغاز مى

ها بدان پایبند بوده و هست. کانها و مشوند. بشر از آغاز، زندگى خانوادگى را به عنوان بهترین نوع زندگى برگزیده و در همه زمانواحدهاى کوچك تشکیل مى

دهد و به خانواده وابسته و شود و فوائد گوناگونی دارد، از جمله این که زن و مرد را از پریشانى و بى هدفى نجات مىاین نوع زندگى، از امتیازات انسان محسوب مى

                                                           
 . 12 شماره - 1380 تابستان«  زنان راهبردی مطالعات: نشريه خانواده، در اخالق ،(1391) مريم احمديه،  1
 .584 سياسي،ص علوم و حقوق دانشكده مجله حقوق، فلسفه ،(1385) ناصر، كاتوزيان، - 2
 ديه، همان.احم 3
 .69-96 ،ص1390زمستان و پاييز ،1/87 پياپي شماره سوم، و چهل سال اصول، و فقه اسالمي مطالعات اخالق، جايگاه بر درآمدی مهدی، محمد زارعي، 4
 .39 ص ،20 الرازی مع التعليقات الشيخ ابي الحسن الشعراني، بيروت: داراحياء التراث العربي، ج، وسائل الشيعه، تصحيح و تعليق الشيخ محمد 1412حر عاملي، م،  - 5
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توجهى به مسائل اخالقى است و براى حل کى از عوامل مهم تزلزل بنیاد خانواده، بىرسد یشوند. به نظر مىمند مى سازد و آنها از نعمت انس و مودت بهرهدلگرم مى

 1هاى اخالقى به ویژه اخالق خانواده نداریم.اى جز احیاى ارزشاین مشکل بزرگ که خانواده را در معرض تهدید جدى قرار داده، چاره

همواره  به گونه ای بوده است که هیچ یك از مکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی و نیز بنیادهای اهمیت خانواده و محوریت آن در شکل گیری زندگی اجتماعی بشر، 

از نبوده است. بلکه، از فکری از پرداختن بدان دریغ نورزیده اند و در هیچ عصری انسان از اندیشیدن در اصول و قواعد و نحوه ی استحکام بخشیدن به ارکانش بی نی

رصه خاك و با بروز اولین نمودهای خرد و اندیشه شکوفایی شکوفه های تامل و تدبیر بر شاخسار حیات اجتماعی او و نیز با ظهور نخستین روزهای حضورش بر ع

چاره  ام اجتماعی خویشاولین بارقه های توجه به بقای نسل و پاسخگویی به نیازهای عاطفی، فطری و طبیعی بر این انگیزه همت ورزیده که در تشکیل اولین هسته نظ

 2ای نماید و از اصول و قوانین حساب شده ای در حفظ و حراست آن بهره جوید.

 اخالق در جوامع اسالمی 

 به و نکرده تجاوز فالسفه و علما محیط از بوده، علمی و خشك خیلی اینکه دلیل به که سقراطی اخالق یا فیلسوفانه اخالق  داریم؛ اخالق نوع سه اسالمی جوامع در

 با البته که اند بوده آن مروّج متصوّفه و عرفا که اخالقی یعنی عارفانه، اخالق. است بوده مؤثر مردم میان در دیگر اخالق نوع دو ولی. است نرفته مردم عموم میان

  3.اند آورده وجود به مردم میان در احادیث و اخبار نشر و نقل با محدّثین که اخالقی یعنی حدیثی، است . اخالق سنت و کتاب بر مبتنی وسیعی مقیاس

 بوده نفس با مجاهده و بارزهم محورش عارفانه اخالق. باشند داشته اختالف است ممکن نقاط بعضی در اینکه گو دارند زیادی مشترك وجوه اخالق، نوع دو این 

 به منجر که است شده اط کاریافر نوعی آن در ولی دهد، می وفق نیز شده ذکر سنت و کتاب در که اخالقی با و است صحیحی تعلیم اساس، در البته این که است

 و نفس با مبارزه عنوان تحت هااین. است کشانده مردگی به زندگی از مقدار یك را اسالمی اخالق و گردیده نیست سازگار سنت و کتاب با که تعلیمات سلسله یك

 نفس با اسالم. گیرند یم نادیده شده، توصیه آن حفظ به و است آمده نفس شرافت و نفس کرامت معنی به اسالم در که را چیزی آن خودپرستی، و خودخواهی

 هم انسان طبع. کند می مبارزه رآیدد معبود صورت به بخواهد اگر اینها همه با و است مخالف پرستی جاه و پرستی پول یا و پرستی زن و پرستی شکم معنی به پرستی

 را آنها دبای توصیه با و نیست آنها به مایل طبع، که هست چیزهایی ولی. است مایل اینها سوی به طبعا انسان که شود می مبارزه اینها با جهت این به و اینهاست، به مایل

 نفس و روح گوهر به عنیامور ی آن خالف به توجهی انسان که است این معنایش این و خواهی نفس کرامت و خواهی شرافت خواهی، عزت قبیل از کرد، تقویت

 . خلقیات و کارها ای پاره از داند می برتر را خود نفس و روح گوهر و دارد خود

 و راستی م روءَتِِهو َقدْرِ عَلی ِصدْق ه  وَ. است بلند همتش که است ای اندازه همان به هرکس اهمیت و ِهمَّتِِه عظمت َقدْرِ عَلی الرَّج لِ قَدْر  : فرماید می البالغه نهج در

 را دروغ و گوید نمی دروغ کند، مردانگی و جوانمردی احساس خود در که کسی! است عجیبی جمله. اوست مردانگی احساس اندازه به هرکس گفتاری راست

 امر در هرکس پاکدامنی و عفت( است عجیبی حرف هم این) 4غَیْرَِتهِ  قَدْرِ عَلی عِفَّت ه  وَ ( . است مطلبی خود داشتن، خویش شأن به توجه این. )داند می خود شأن دون

 کرد، تجاوز دیگران ناموس به کسی اگر و کند نمی تجاوز دیگری ناموس به است، غیرتمند خود ناموس به نسبت که کسی یعنی اوست؛ غیرتمندی اندازه به جنسی

یك سیر اجمالی در قوانین آیین اسالم به خصوص در قوانین اجتماعی آن  مقایسه آن با سایر ادیان موجود و نمودهای فکر بشر از  5.است داده دست از غیرت را آن

ند دنیا ه است که می توامراحل ابتدائی تا مراحل کنونی بخوبی ثابت می کند که مکتب حقوقی اسالم بهترین مکتبی که مبانی تعلیم و تربیت را به درستی اعمال نمود

                                                           
 .25 شماره زنان، اجتماعي فرهنگي شورای فصلنامه خانواده، در ناگسستني ضرورت دو حقوق در تلطيف اخالق  بر تاكيد ،1389 السادات، عزت ميرخاني، 1
 .حقوق مباني و فقه رشته ارشد كارشناسشي نامه پايان  مدني، حقوق و فقه در روز قيمت به آن ارزيابي و تقويم احكام و مهريه ،(1388) اعظم صورت، خوش 2
 .811: ص ،22ج.  مطهری شهيد آثار مجموعه - 3
 .44 حكمت - 4
 .813: ص ،22ج.  مطهری شهيد آثار مجموعه - 5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

ادیان و سایر مکتب های را بهتر اداره کند و به احتیاجات طبیعی انسانها پاسخ صحیح بدهد از جمله قوانین مترقی اسالم که نظیر آن به طور تحقیق در هیچ یك از 

 حقوقی دنیا دیده نمی شود، مسائل مربوط خانواده و اخالقیات است.

و سپس ازدواج موقت را به عنوان یك الگوی مشروع و بر  1الگوی ازدواج دائم را به عنوان بهترین روش پیشنهاد کرده اسالم برای رسیدن به این هدف مطلوب، ابتدا

عالمه  3لذا، رسماً آن را پذیرفته است.  2پایه واقعیت و نیازهای طبیعی که در جوامع قبلی پی ریزی شده بود، مشروعیت بخشیده است و عقل نیز آن را تایید می کند.

 4ه های فساد می داند.طباطبایی نیز در یك نگاه اخالقی، فلسفه تشریع نکاح، باالخص نکاح موقت را از باب تسهیل دینی برای بندگان و سد طریق فحشاء و قطع ریش

 اسالم در خانواده تشکیل و ازدواج الگوی مبانی در اخالق ظهور

 بلکه ؛است نکرده شریعت جنسی غریزه ارضای برای تنها را ازدواج اسالم فطرت اخالق مدارانه بشر دارد. ازدواج در اسالم ریشه در سنت الهی داشته و هم گرایی با

 امت دیگر رب قیامت روز در شما تعداد به من که چرا شود؛ زیاد شما نسل تا کنید ازدواج»: فرماید می( ص) پیامبر لذا،.  است پاك نسل تکثیر قانون اسالم، در ازدواج

 زمانی ازدواج، مبانی از مبنا این در قاخال ظهور.   «باشند برکت و خیر پر و فرزندآور که کنید ازدواج زنانی با»: فرماید می اساس این بر.  «ورزم می مباهات ها

 سرشت پاك بر مبنی همسر ابانتخ در موکد های توصیه جهت همین از. بدانیم دیروز پاك جامعه ازدواج محصول را امروز پاك انسانهای ما، که شود می آشکار

 ایمان با هک است ازداوجی پی در اسالم.   است شده عمیقی توجه امر این به نیز اسالمی دانشمندان نزد در و است شده وارد اخالقی، ابعاد و وراثت ناحیه از آنان بودن

 واسطه به بلکه وراثت، طریق از تنها نه ار،کف اخالقی مسائل و اعتقادات عبس، سوره 42 آیه مفاد بر بنا. باشند مشخص کامالً نسبها و اصل و باشد داشته رابطه اخالق و

 و قادیاعت نظر از که است موردنظر لینس ، بدانیم اسالم در ازدواج اهداف ترین مهم از یکی را نسل بقای اگر بنابراین،. شود می منتقل فرزندان به والدین تربیت

 .یابند راه معراج به مردان زنان، دامن از که طوری به باشد، مبری و پاك معنوی و ظاهری آلودگیهای و پلیدیها از اخالقی،

آن کریم از آن به از نظرعقلی و فطری، انسان نیاز به آرامش روحی و روانی دارد. در غیر این صورت،در رسیدن به اهداف خویش باز می ماند. از عواملی که قر

میان زوجین است. این عامل، درك نیازمندیهای روحی و عاطفی متقابل زوجین و یکی از اصول اخالقی ای « عامل زوجیت» عنوان امر آرام بخش سخن گفته است،

ه آرامش انسان باشد و است که در محیط خانوده برای مدت طوالنی؛ یعنی تا پایان عمر دنبال می گردد. بنابراین، در اسالم ازدواجی موردن ظر است که تامین کنند

فی شده وعی از آشوب و اضطرابهای زندگی انسانی جلوگیری نماید و یا درون مضطرب وی را آرامش ببخشد و به همین دلیل زن در قرآن مایه آرامش معربه ن

 5است.

 ظهور اخالق در حقوق و تکالیف خانواده اسالمی

مربوط به زوجین، « حقوق و تکالیف»با قوانین حاکم بر خانواده اسالمی، ارزش اخالقی ازدواج، رعایت قوانین و حدود الهی است. یکی از مظاهر تعامل اخالق 

الق را نشان می فرزندانشان و .... است. در خانواده اسالمی، مواردی از احکام فقهی و حقوقی، اعم از حقوق مادی و معنوی که آمیختگی یك حکم فقهی با اخ

حقوق و تکالیف بین زن و شوهر. در فقه اسالمی، حقوق -2حقوق و تکالیف بین والدین و فرزندان؛ -1شوند:دهند، وجود دارد که به طور کلی به دو دسته تقسیم می 

                                                           
 .3/ نساء - 1
 .618 /2 ادريس، ابن حلي، ؛268 مرتضي، سيد - 2
 .343 /3 نمونه، تفسير شيرازی، مكارم ؛116 /24 بحراني، ؛290 /4 حسين، محمد طباطبايي،: ک.ر ؛24/نساء - 3
 .276 /4 حسين، محمد طباطبايي، - 4
 21/ روم ؛189/ اعراف - 5
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و یا به حکم اخالق و به خاطر احترام به جنین می گویند: زن بارداری که می ترسد روزه گرفتن برای جنینش  1کودك حتی قبل از تولد نیز محترم شمرده شده است

ریشه در   4و مشروعیت وصیت برای جنین 3عدم اجرای حد بر زن باردار 2ر چه شك داشته باشد که روزه زیان دارد یا نه، نباید روزه بگیرد.زیان داشته باشد، اگ

محدود کودکان نیز با همین مطالوبیت اخالقی قابل تحلیل است. « تنبیه»احکام اخالقی دارد. می توان گفت بر اساس حقوق متقابل در خانواده اسالمی، حتی مساله 

عروف و نهی از منکر و جلوگیری از فساد، تنها با تنبیه و یا در مواردی که امر به م 5لذا، فقها می گویند در صورتی که کودك گناه کبیره ای انجام دهد، تنبیه می شود

 بدنی ممکن باشد، می توان او را تنبیه کرد.

به رعایت آداب و اصول اخالقی  8می توان یافت. دستور قرآن 7و روایات معصومان 6در الگوی خانواده اسالمی نمونه هایی از حق اخالقی کودکان را در قرآن کریم

مساله تشبه به رجال و نساء که در روایات  9رو نشوند.عمومی خانواده آسیب نبیند و کودکان با منظره های دور از شان و یا خالف اخالق روبه است، برای اینکه عفت

اما  11است.نیز در محیط خانواده، حق اخالقی کودکان را به دست تضییع می کند، تا حدی که در شکل گیری نقش جنسی آنها موثر  10مورد نهی واقع شده است

قدرت و سلطنت دادن است )انیس، ماده م ك ن(. اطاعت و تمکین تمکین: -1موارد مربوط به دسته دوم که به عنوان نمونه، به دو مساله از آن از اشاره می شود: 

ین زن از شوهر، متابعت در امور زن از شوهر در چهارچوب مقررات شرعی و عقلی، از مصادیق بارز شوهرداری خوب است. ظاهر کلمات فقها در معنای تمک

 12زناشویی است.

یعانه زن ونه فقط تمکین خاص و پرداخت نفقه در حقوق خانواده، در حقیقت زمینه ای برای دستیابی به تمکین و اطاعت اخالقی، یعنی همان مجموعه رفتارهای مط 

ریاست شوهر در خانواده به ریاست شوهر: - 14ائل به عدم سقوط نفقه هستند.علیرغم عدم استمتاع جنسی، فقها ق 13تمین جنسی است؛ چون در برخی از موارد،

و حکومت  معنای مدیریت صحیح است که با عدالت همراه است و اصل عدالت نیز از مفاهیم بلند اخالقی است. پس اگر مفهوم ریاست از این معنای حاکمیت

الرِجال  َقوام ونَ عَلَی النِساء بِمَا فََضلَ الَله  »غیر اخالقی و امری ناپسند خواهد بود. بر اساس آیه  خارج گردد و به تحکم تبدیل شود، برخالف عدالت است و قطعاً 

. صالح خانواده آن است که این مدیریت به 15؛ یعنی مردان سرپرست زنان اند؛ به دلیل آنکه خدا  برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ......«بَعضَه م عَلَی بَعض 

بلکه به مفهوم  16عهده مرد گذاشته شود و این به مفهوم تحکم، خود محوری، سلطه و تبعیض نیست، تا قائل به تساوی زوجین در مدیریت روابط خانوادگی باشیم،

 17خدمتگزاری و رهبری این واحد کوچك یا همان سلطه حکیمانه اداری و غیر استبدادی است .

                                                           
 174 /9 علي، طباطبايي، ؛546 /11 اردبيلي، ؛276 /3 ادريس، ابن ؛400 علي، بن محمد طوسي، ؛124 /9 علي، المبسوط، طوسي، - 1
 280 /1 گلپايگاني، - 2
 337 /41 نجفي، ؛8/136 حسن، بن ممد طوسي، ؛728 مفيد، - 3
 236 /6 االفهام، مسالک ثاني، شهيد ؛4/12 المبسوط، طوسي، ؛186 /3 ادريس، ابن - 4
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 ادهجایگاه اخالق در ازدواج و حقوق خانو

واده، پاسداری از از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان  کردن تشکیل خان

ق دارد از جامعه و دولت انتظار خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و ح 1قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.

 2حمایت داشته باشد. 

و مقرات قانونی نمی تواند افراد این کانون را موظف به عشق ورزیدن به یکدیگر کند و  3مطابق آیات قرآن خانواده کانون مهر ورزیدن، محبت، عشق و آرامش است

ناتوان تر از آن است که بتواند در چنین کانون گرمی نظم ایجاد کند به ویژه اگر بنیان خانواده خانواده را نظم بخشد؛ چه مقررات و قانون خشك و غیر قابل انعطاف، 

انواده تحمیل میکنند جنبه مذهبی و روحانی به خودبگیرد. در چنین صورتی همان قواعد اخالق، باورها، سنت های دینی و اخالقی شکل دهنده خانواده، خود را بر خ

از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه »انواده ایفا می نمایند. از این روست که اصل دوم قانون اساسی مقرر می دارد: و نقش بارزی در اداره خ

حقوق و اخالق  پایهقوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر 

تواری بدین ترتیب در قانون اساسی نیز به نقش اخالق و قواعد اخالقی در خانواده توجه شده است و تاکید شده که پاسداری از قداست خانواده، اس«. اسالمی باشد

 روابط خانوادگی و آسان کردن تشکیل خانواده باید سرلوحه کار قانونگذار قرار گیرد.

ز فلسفه اخالق متمایز ساخت؛ چه علم اخالق از شناخت هنجارها و قواعد دستوری اخالق سخن می گوید، ولی فلسفه اخالق به بررسی شناخت علم اخالق را باید ا

نفوذ اخالق در حقوق کنونی ایران انکارناپذیر است به گونه ای که می توان گفت: قانونگذار گاه برای  4برترین می پردازد و از چیستی خوبی و بدی سخن می گوید.

ن، اخالق در مقایسه با قواعد اخالقی ضمانت اجرا تعیین کرده که نادیده گرفتن آن موجب بطالن قرارداد و حتی مانع اجرای قوانین خارجی خواهد بود. افزون بر ای

قوانین  طه بیشتری در خانواده دارد و بیش از آن می تواند روابط زوجین را تنظیم کند و اساساً حقوق در خانواده ا زاخالق مدد می جوید و بیشترحقوق، نفوذ و سل

 5 راجع به خانواده ضمانت اجرای موثری ندارند اکنون نمونه هایی از تاثیر قواعد اخالقی در پهنه خانوده در ادامه می آید.

و »سوره نساء بر می گردد:  19مهر از آثار مالی ازدواج است و مالی است که مرد در  اثر ازدواج موظف است به همسر خود بدهد. مشروعیت مهر به آیه از طرفی، 

و صدقه  و صداق « النساء صدقاتهن نحله و آتوا»یاد شده است: « صدقه»سوره نساء نیز  از مهر به  4آیه 6در آیه به مهر اشاره دارد. « قنطار»و لفظ « آتیتم احدائهن قنطارا

 7به معنای مهری است که شوهر به همسر خود می پردازد و منظور از نحله، عطیه ای است که مرد به صورت مجانی و رایگان می پردازد.

ی، این نهاد حقوقی مشروع، گرچه طالق حق مرد است و با نگاهی به متون روایی شیعه روش می گردد که از نگاه پیشوایان دیناز سوی دیگر،  

ان اهلل »رموده است: مرده، فشناخوشایند و مغبوض بوده است به گونه ای که پیامبر )ص( که هدف رسالت خود را اتمام مکارم اخالقی می داند، طالق را زشت 

سران خود جدا هند یا از همدا طالق می که مکرر همسران خود ر خداوند، مردان و زنانی را« ان اهلل ال یحب وال الذواقات»و باز می فرماید: « یبعض کل مطالق ذواق

 می شوند تا دوباره ازدواج کنند دوست نمی دارد.

الق مرتان فامساك بمعروف بنابراین، اصل در روابط خانوادگی زن و مرد این است  که مرد یا باید به خوبی از زن نگهداری کند یا او را با پسندیدگی طالق دهد نالط

ا کرد. آیه پیشین نگهداری و رها کردن زن را به دو قید آراسته و فرموده: یا به معروف باید زن را نگه داشت یا آن که او را به احسان باید ره 8«.ریح باحساناو تس

                                                           
 اصل دهم قانون اساسي جمهوری اسالمي  - 1
 اعالميه حقوق بشر 16ماده  3بند  - 2
 21 روم/ - 3
 ، اخالق و حقوق بين الملل. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و سمت. 1378قربان نيا، ن.  - 4
 مدني قانون 975 ماده - 5
 (. قم: دفتر انتشارات اسالمي.5و 4، ترجمه تفسيرالميزان )ترجمه س.م.ب موسوی همداني، جلدهای 1384طباطبايي، م،- 6
 ، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق و تصحيح احمد قيصر العاملي. قم: مكتب االعالم االسالمي1409الطوسي، م.  - 7
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شرع مقرر می دارد گونه ای است که زن بنابراین روشن می گردد که امساك و نگهداری زن در بند زناشویی نباید برای زیان رسانیدن به زن باشد؛ یعنی امساکی که 

عنوان نمونه برای انتقام  ومرد در خانوده در کنار هم آرامش یابند نه آن که از یکدیگر سلب آسایش کنند و طالق به احسان نیز طالقی است که برای اضرار نباشد. به

از زن در ازای طالق، کاری نامتعارف است و تسریح به احسان نیست و از این  گیری نباشد، بلکه طالق هم باید به صورت متعارف باشد. پس گرفتن اجباری مالی

 . 1«و ال یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا»روست که قرآن در ادامه می فرماید: 

 نکاح و مهریه

هر دو را  ی و غیر مالینبه مالجنکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده در زندگی با هم متحد می شوند. نکاح از عقودی است که 

مرد مکلف می  ی دیگر، زن واز سو؛ داراست. زیرا از طرفی، در اثر عقد نکاح شوهر موظف می شود که نفقه زن را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد

 شوند که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری کنند. 

مهر مالی است که در مقابل و طی غیر از زنا، به زن » 2«آن چیزی که زن و مرد روی آن توافق می نمایند مهر است آنچه که برای آن قیمت است کم باشد یا زیاد.»

   3«.پرداخت می شود. نه اینکه زن کنیز باشد یا به واسطه عقد نکاح، یا تفویت قهری بضع در بعضی حاالت مانند ارضاع و رجوع شهود

راده خویش متعهد به دادن مالی از بابت مهر به زن خویش می شود. هر طبق نظر فقها و حقوقدانان، ایشان برای مهر صرفًا ریشه قراردادی قائل هستند؛ یعنی زوج به ا

. ولی بنابر صراحت موجود در تعاریف برخی از حقوقدانان مهر ریشه 4چند این الزام ریشه قراردادی دارد، ولی وابسته به نکاح است،  به ظاهر موافق این عقیده اند

با توجه به اینکه مهر، اقسامی دارد و در حاالت مختلف نوعی خاص از آن به زوجه تعلق می گیرد؛ به نظر می  است.قراردادی ندارد، بلکه الزام ناشی از حکم قانون 

 5رسد ماهیت بعضی از اقسام مهریه ریشه قراردادی دارد و بعضی دیگر ناشی از حکم قانون است. 

 بحث فقهی و حقوقی درباره اندازه مهر

 چشم معنای به اخالقی نگاه که چنان بود، نخواهد اخالقی نگاه از بازدارنده هرگز حقوقی نگاه ولی نگریست؛ اخالقی و حقوقی منظر دو از توانمی ازدواج به مسئله

 را مسایل که کندمی توصیه زن و مرد به نگرد،می زناشویی مسئله به عاطفی و اخالقی منظر از وقتی بقره سوره 732 آیه در خداوند. نیست حقوقی مباحث از پوشی

 مسئله به که است مستحب و بهتر و است شده نهاده عشق و رحمت بر همسری و زناشویی بنیاد که چرا نباشند؛ عقالنی عدالت پی در و ننگرید حقوقی منظر از همواره

 و عواطف بخش که شوند جدا ای گونه به هم از که است بهتر پس برسند، آرامش به هم کنار در توانند نمی همسران اگر زیرا شود؛ اندیشیده منظر این از هم جدایی

  6.نباشد اخالقی ناخشنود رفتار از متاثر همچنان آنان احساسات

 و نحله از کرده عقد باکره دختر پوشی چشم دیگر، سویی از و شودمی تایید و مطرح زن به شوهر سوی از مال و ثروت فراوان و قنطار بخشش اسالم، در که این

 و است اخالقی و احساسی و عاطفی نگاه همسری، و خانوادگی زندگی به اسالم نگاه که معناست این بر تاکید است، شده دانسته ارزشمند و مستحب فریضه، مهریه

 جهت در رحمت و عشق بر زناشویی زندگی که جایی آن از دیگر، سخن به. شودمی مطرح همسران میان معضالت و مشکالت از رفت برون برای تنها حقوقی جنبه

                                                           
 1382 پاينده، و 1401 كليني، ؛15ج ،1412 حرعاملي، - 1
 .346ص دوم، چاپ االعربي، دارالكتاب الفتاوی، و الفقه مجرد في االنهايه ميالدی، 1980 الحسن، بن محمد جعفر ابي الطوسي، - 2
 .اول چاپ دهم، جلد  ، قدس شيرواني،قم، علي ترجمه المعه، شرح ،1378ثاني، شهيد به ملقب احمد بن علي الدين زين - 3
 امامی، صفایی، مهر؛ واژه ذیل همان، لنگرودی، جعفری ؛378 ص همان، امامی و ؛346ص همان، الحلبی، زهره بن علی بن حمزه ؛246ص همان، الطوسی، الحسن بن محمد جعفر ابی 4

 ص همان،
 كاتوزيان، همان - 5
   245 ص ،2 ج الميزان، و 237 بقره/ - 6
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 گذشت و شودمی مطرح هدیه و صدقه نحله، عنوان به مهریه آید، نمی دست به ثروت و پول سایه در مسئله این و است خوشبختی و سکونت و آرامش به یابی دست

 حقوق و قانون و عدالت مدل به احسان مدل از و کند حفظ رحمت و عشق سایه در همچنان را ازدواج ارزش این تواندمی ازدواج فرجام یا آغاز در طرفین سوی از

 .نیاورد در

 حاضر اساس، این بر. گذارد نمایش به ار خویش مهر و عشق خواهدمی کار این با مرد که است ای هبه و هدیه و است مرد سوی از محبت و مهر به پاسخی تنها مهریه

 مسایل و زندگی به آنکه امید و آوردمی ارمغان به او برای را خوشبختی یعنی آسایش و آرامش که بریزد محبتی و مهر و عشق پای به را خویش ثروت همه تا است

 چنین سار سایه در را خوشبختی و بنگریم اخالق احسان، احساس، دل، منظر از بنگریم، عدالت و قانون حقوق، و عقل منظر از که آن از بیش خانوادگی و زناشویی

 . است آسان و شدنی این و کنیم تجربه نگرشی و بینش

ست، باید از نظر فقهی، مهریه اندازه مشخصی ندارد و حداقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. ولی چون مالیت داشتن و قابلیت تملك شرط صحت آن ا

ارزش داد و ستد ندارد بنابراین نمی تواند مهر قرار  اندازه آن به قدری باشد که ارزش داد و ستد داشته باشد. یك دانه گندم هر چند قابل تملك است ولی به تنهایی

را به معنای مهر زیاد دانسته اند هر چند در اندازه « و آتیتم احدیهن قنطارا»گیرد. فقیهان امامیه تصریح کرده اند که برای مهر کثیر حد نهایی وجود ندارد و آیه شریفه 

  1اختالف نظر وجود دارد.« قنطار»دقیق 

حداکثری برای مهر وجود ندارد مگر آنکه آنقدر زیاد باشد « تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»ق.م. که می گوید:  1080نیز مطابق ماده  از نظر حقوقی

ن با وضع مقرراتی، خانواده ها که عرفاً غیر قابل تحقق قلمداد گردد. البته این مانع از آن نیست که قانونگذار به دلیل مصلحت عمومی و برای تسهیل در ازدواج جوانا

ك تعمق در مفاهیم را از تعیین مهریه های زیاد منع کند. زیرا شان حاکم محدود ساختن آزادیها برای جلوگیری از مفاسد عمومی است که در اثر بی توجهی و تر

هایی برای مهر وجود ندارد. چرا که تعیین مهر نیز نوعی توافق است بلند ازدواج و مانند آن پدید می آید. آنچه مورد بحث است آن است که از نظر حکم اولی، حد ن

 2و تابع اصل آزادی قراردادها می باشد.

 نقد و بررسی مهریه

رهای قوق کشوحقه امامیه و نی از فقانون مدنی ایران، یکی از بهترین و کاملترین قوانین مدنی جهان محسوب می شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانو

نظر مشهور فقهای  صیت ازو طالق، ارث و اروپایی عمدتاً کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتی که مستقیماً با دین رسمی ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح،

 شیعه پیروی کرده اند.

بنابراین وجود مهر  4و زن در اصل حقی بر طالق ندارد و مرد مختار است در هر زمان که خواست زن خویش را طالق دهد. 3در فقه اسالمی حق طالق با مرد است

، مرد را بین دو چیز مخیر کرده است یا زندگی با رحمت یا طالق توام با 6سوره بقره 229به طوری که آیه  5برای زن در مقابل حق طالق و کاهش طالق نیز است؛

                                                           
ا الحد له عندنا لقوله . و الكثير ايضفيه خالف والصداق عندنا غير مقدر، فكل ما صح ان يكون ثمنا لمبيع او اجره لمكتری صح ان يكون صداقا عندنا قليالً كان او كثيراً، ».شيخ طوسي چنين مي گويد: 2

 .13 /31؛ و نيز جواهر الكالم، 250همان منبع، ص «. تعالي: و آتيتم احديهن قنطارا

له في الكثره علي  ه، و كذا ال حدكحبه حنط ال تقدير ف يالمهر بل ما تراضي عليه الزوجان و ان قل ما لم يقصر عن التقويم»اهر در اين باره خالي از لطف نيست. ويمي گويد: .ذكر عبارات صاحب جو3

جواهر « لمعاوضاتالقدر كغيره من ضين في ا.. و النه نوع معاوضه فيتبع اختيار المتعاوالمشهور بي االصحاب شهره عظيمه كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلک الطالق االدله و عمومها كتابا و سنه .

 الكالم، همانجا.

ي عالقگي اگر ب برخالف زن كه ومي كند  بي عالقه طبيعت كليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعني اين مرد است كه با بي عالقگي و بي وفايي خود نسبت به زن او را نيز سردو. »1

 (.249)همان، ص «. از او شروع شود تاثيری در عالقه مرد ندارد، بلكه احياناً آن را تيزتر مي كند
و اصالح ماده  ص مصلحت نظاممجمع تشخي 28/8/1371، مجلس شورای اسالمي و 21/12/1370. البته اين وضعيت در حقوق موضوعه ايارن با تصويب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 2

 قانون مدني متحول گرديده است. 1133
 148ص همان، امامي، و صفايي - 5

 «الطالق مرتان فامساک بالمعروف او تسريح باالحسان.... »3
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و در برخی از موارد که مرد مهریه زن خود را قبالً  1بنابراین در نظام حقوقی اسالم اگر مرد خواست از اهرم طالق استفاده نماید باید مهریه زن را به او بدهدبخشش. 

یز مردی که زن خویش را برای بذل پرداخته است به راحتی حاضر به طالق زن خویش نخواهد شد؛ به طوری که در ادامه آیه شریفه مذکور و در روایات اسالمی ن

  2مهریه تحت فشار قرار دهد از این کار منع شده است.

روزه در مطالبه و بنابراین به نظرمی رسد بین مهریه و طالق در فقه و حقوق ارتباطی مستقیم وجود ارد که تفسیر یکی بدون دیگری ممکن نیست. به طوری که ام

قانون اصالح مقررات مربوط  3و اخیراً که تبصره  3رای اعمال فشار به زوج برای دست یازیدن به طالق نیز مبدل گردیده استوصول مهریه از طرف زنان وسیله ای ب

بصره و ، مرد را مکلف نموده است که هنگام طالق تمامی حقوق زن خویش را قدی بپردازد، ملهم از این حقیقت است و در حقیقت نقش بازدارنده این ت4به طالق

که یکی از دالیل موافقت خویش را کاهش میزان  5قانون مدنی، 1082ر آن درکاهش طالق بر کسی پوشیده نیست و از طرفی موافقان الحاق یك تبصره به ماده تاثی

 طالق به واسطه این تبصره عنوان نموده اند که بر جنبه بازدارندگی مهریه تاکید دارد.

بنابراین وجود مهر  7در اصل حقی بر طالق ندارد و مرد مختار است در هر زمان که خواست زن خویش را طالق دهد.و زن  6در فقه اسالمی حق طالق با مرد است

، مرد را بین دو چیز مخیر کرده است یا زندگی با رحمت یا طالق توام با 9سوره بقره 229به طوری که آیه  8برای زن در مقابل حق طالق و کاهش طالق نیز است؛

و در برخی از موارد که مرد مهریه زن خود را قبالً  10ین در نظام حقوقی اسالم اگر مرد خواست از اهرم طالق استفاده نماید باید مهریه زن را به او بدهدبخشش. بنابرا

ی که زن خویش را برای بذل پرداخته است به راحتی حاضر به طالق زن خویش نخواهد شد؛ به طوری که در ادامه آیه شریفه مذکور و در روایات اسالمی نیز مرد

  11مهریه تحت فشار قرار دهد از این کار منع شده است.

روزه در مطالبه و بنابراین به نظرمی رسد بین مهریه و طالق در فقه و حقوق ارتباطی مستقیم وجود ارد که تفسیر یکی بدون دیگری ممکن نیست. به طوری که ام

قانون اصالح مقررات مربوط  3و اخیراً که تبصره  12مال فشار به زوج برای دست یازیدن به طالق نیز مبدل گردیده استوصول مهریه از طرف زنان وسیله ای برای اع

بصره و ، مرد را مکلف نموده است که هنگام طالق تمامی حقوق زن خویش را قدی بپردازد، ملهم از این حقیقت است و در حقیقت نقش بازدارنده این ت13به طالق

                                                           
الزم عرفي مروزه بين طالق و مهر تبه نظر مي رسد اقانون مدني به مجرد عقد، در صورتي كه مهريه عين معين باشد، زن مالک مهر مي شود، ولي  1082. البته از نظر حقوقي و به موجب ماده 4

 .رداخت آن نيستحاصل شده است، به طوری كه در اصل زن قبل از طالق يا قصد داشتن طالق مطالبه مهريه نمي نمايد و مرد نيز قبل از طالق دادن، حاضر به پ

« فهو عنداهلل زان ن يوفيها صداقهااه و لم ينوامن تزوج امر»يحضره الفقيه به نقل از امام صادق )ع( روايت گرديده است كه و در كتاب من ال ...« ال يحل لكم ان تاخذوا مماء اتيتموهن شيئا . »... 5

 .(316)همچنين برای ديدن احاديث ديگر ر.ک. محقق، ص
 .38ص ، گفتارهای ساده حقوقي، مشهد،نشر قاسمي، چاپ اول،1385 آقازاده، محمد رضا، - 3

، موكول به تاديه حقوق اجرای صيغه طالق و ثبت آن در دفتر»مجمع تشخيص مصلحت نظام  28/8/1371، مجلس شورای اسالمي و 21/12/1370مقررات مربوط به طالق مصوب  . قانون اصالح6

 «شرعي و قانوني زوجه )اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن( به صورت نقد است...
 255ص همان، ، گرجي - 5

ي عالقگي اگر ببرخالف زن كه  مي كند و قهكليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعني اين مرد است كه با بي عالقگي و بي وفايي خود نسبت به زن او را نيز سردو بي عالطبيعت . »1

 (.249)همان، ص «. از او شروع شود تاثيری در عالقه مرد ندارد، بلكه احياناً آن را تيزتر مي كند
ص مصلحت نظام و اصالح ماده مجمع تشخي 28/8/1371، مجلس شورای اسالمي و 21/12/1370. البته اين وضعيت در حقوق موضوعه ايارن با تصويب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 2

 قانون مدني متحول گرديده است. 1133
 148ص همان، امامي، و صفايي - 8

 «عروف او تسريح باالحسان...الطالق مرتان فامساک بالم. »3

الزم عرفي تمروزه بين طالق و مهر قانون مدني به مجرد عقد، در صورتي كه مهريه عين معين باشد، زن مالک مهر مي شود، ولي به نظر مي رسد ا 1082. البته از نظر حقوقي و به موجب ماده 4

 .طالق مطالبه مهريه نمي نمايد و مرد نيز قبل از طالق دادن، حاضر به پرداخت آن نيست حاصل شده است، به طوری كه در اصل زن قبل از طالق يا قصد داشتن

«  زانا فهو عنداهللن يوفيها صداقهاه و لم ينوامن تزوج امر»و در كتاب من ال يحضره الفقيه به نقل از امام صادق )ع( روايت گرديده است كه ...« ال يحل لكم ان تاخذوا مماء اتيتموهن شيئا . »... 5

 .(316)همچنين برای ديدن احاديث ديگر ر.ک. محقق، ص
 .38ص ، گفتارهای ساده حقوقي، مشهد،نشر قاسمي، چاپ اول،1385 آقازاده، محمد رضا، - 12

، موكول به تاديه حقوق ق و ثبت آن در دفتراجرای صيغه طال»مجمع تشخيص مصلحت نظام  28/8/1371، مجلس شورای اسالمي و 21/12/1370. قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 6

 «شرعي و قانوني زوجه )اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن( به صورت نقد است...
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که یکی از دالیل موافقت خویش را کاهش میزان  1قانون مدنی، 1082رکاهش طالق بر کسی پوشیده نیست و از طرفی موافقان الحاق یك تبصره به ماده تاثیر آن د

 طالق به واسطه این تبصره عنوان نموده اند که بر جنبه بازدارندگی مهریه تاکید دارد.

 آثار ضمانت مهریه

 طور به ضمان اینکه از بعد»: دارد می راشعا مدنی قانون 698 ماده. است ذمه به ذمه نقل ضمان، باب در کلی قاعده است امامیه فقه از منبعث که ایران مدنی حقوق در

 در تصریح صورت در فقط تجارت، قانون 403 ماده مطابق حال عین در و« .شود می مشغول له مضمون به ضامن ذمه و بری عنه مضمون ذمه شد وافع صحیح

 به مهریه ضمانت انت،ضم بودن تضامنی به طرفین تصریح صورت در گفت باید مبحث این در. بود خواهد تضامنی مانع قانونی تجویز و خصوصی قراردادهای

 مطابق امر این و نیست بحثی هیچ نیز ذمه به ذمه نقل به تصریح صورت در و نماید رجوع ضامن به هم و زوج به هم تواند می زوجه و است منعقد تضامنی صورت

 .است قاعده

 ودوج رغم به امروزه، رسد می نظر هب. دانست قواعد تفسیر در آن تحوالت و جامعه عرف از فارغ را خود و نمود اکتفا حقوقی قواعد منطوق به تنها نباید حقوق در

 نهاد از استفاده شیوع در توان یم را عرف این ریشه. نماید می قلمداد ذمه به ذمه ضم و تضامنی را ضمانت که گرفته شکل جامعه در عرفی مدنی، قانون 698 ماده

 ضمانت موارد این همه در هک است، بانکی های وام مقابل در ضمانت تجاری، اسناد در ضمان عقد وسیع کاربرد امروزه زیرا دانست، جامعه در تضامنی ضمانت

 .است شده ضمانت موارد تمامی در تضامنی ضمانت پذیرش در عرف ایجاد باعث امر این و است تضامنی

 ظهور شده منعقد ضمان عقد ضمانت، بودن تضامنی به تصریح بدون حتی رسد می نظر به مدنی قانون 344 و 225 ،220 مواد به توجه با و عرفی چنین وجود با بنابراین

 ضمان قرارداد انعقاد به اقدام ای جامعه چنین در که اشخاصی قراردادهای در متعارف امر این و است متعارف امری جامعه در تضامنی ضامن زیرا   دارد، تضامن در

 این بودن تکمیلی و آورد خواهد در متروك ای ماده صورت به را مدنی قانون 698 ماده روندی چنین. شود می عقد مفاد در داخل بوده، تصریح منزله به کنند می

 698 ماده همچنان باید است، شده منعقد عرف این گیری شکل از قبل و سابق در که هایی ضمانت به نسبت ولی است، بخشیده بیشتری شتاب روند این به نیز ماده

 ضمانت در ضمان، بودن طولی بر را اصل نیز نویسندگان از بعضی حتی است؛ مطرح ضمانت بودن عرضی یا طولی موضوع طرفی از.دانست حاکم را مدنی قانون

 2.اند دانسته تصریح نیازمند را آن بودن عرضی و تضامنی

 گیرینتیجه

م، مترین اهداف ازدواج در اسالیکی از مه. شود ایجاد مخالف جنس دو عقد وسیله به باید که است اسالم بنیادین رهنمودهای از یکی خانواده، تشکیل و ازدواج

 بهای و ردبگی فاصله بدان اهتمام و اخالق مقوله از که ایجامعه هر که است مطلب این گویای نیز بشر تاریخی انباشته رسیدن به رشد روحی و اخالقی است. تجارب

 ار انحطاط راه سرعت به و دش خواهد انسانی دهشتناك هایفاجعه شاهد و ناپذیرجبران هایخسارت متحمّل نپردازد، را اخالق عملی و نظری پاسداشت برای الزم

 این به نوشتار، ینا درنابراین ب دور باشد. باید از هرگونه احکام نفرت انگیز و کینه توزانه به نهاد خانواده که مرکز مودت و رحمت است،بر این اساس، . پیمود خواهد

 احکام و است دهکشی بطالن خط شده، انسانها کرامت و شخصیت تحقیر موجب که زمانی دوره هر در ناپسند سنتهای با خانواده، حوزه در اسالم که رسیدیم نتایج

 شدن یلنا و آرامش تامین برای ای سیلهو را خانواده تشکیل و ازدواج و نمود عرضه جهانیان به و تکمیل انسان کرامت حفظ برای اخالق با تعامل همراه به را ازدواج

 .دهدمی تشکیل را هدایت خط سر و ما آسمانی کتاب اصلی پیام تربیتی هایآموزه.  است کرده معرفی الهی قرب مقام به انسان

                                                           
 255ص همان، ، گرجي - 1
 همان لنگرودی، جعفری - 2
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 به حکم طرفین، میان موجود گیدلبست و عاطفی رابطه گرفتن نادیده با و بحث آن است که حریم گرم خانواده را نمی توان با قواعد حقوقی توجیه و تفسیر کرد

 ندتوا می هم زن باشد معسر مرد هچ چنان و شمارد می حبس حق دارای فروشنده یا خریدار همانند را زنان ، حقوقی نگاه. دارد بها اجاره عنوان به مبلغی پرداخت

 اخالقی قواعد با که کمیح کند، خودداری تمکین از مهر قسط آخرین دریافت تا تواند می هم باز باشد شده هم مهر تقسیط به حکم اگر حتی و نکند تمکین

 حق زن و است باقی قسط آخرین ات او حبس حق شد گفته نداردکه معنا دیگر و کرد خواهد دریافت تدریج به را خود مهر زن تقسیط، با زیرا نماید؛ می ناسازگار

 دست آن از باید و است ماهنگناه معتبر دینی نصوص با که است حکمی باشد موقت همسر دارای تواند می نهایت بی تا مرد که عقیده که این یا و دارد امتناع

 هر نکاح و  است ویژه هادین خانواده که کرد توجه مهم این به باید هم ها قانونگذاری در حتی. کند می سست را اخالقی های چارچوب آن شیوع که چرا شست،

 تعدیل اخالقی قواعد برمبنای ایدب احکام شد گفته که گونه همان سازد. می متمایز عقود دیگر از را آن که دارد ای ویژه خصوصیات ولی است، عقود جمله از چند

 میاسال حقوق در اصلی قواعد ملهج از که اخالقی قواعد چه چنان ترتیب بدین. باشد داشته مدنظر را مهم این همواره قانونگذاری در باید هم قانونگذار و شوند

 هریهم از ناشی اقتصادی های سیبآ .گذارد می خانواده نهاد بر ناخوشایندی پیامدهای که گردد می قوانینی وضع یا احکام صدور موجب شوند، گرفته نادیده است،

 رد متاسفانه ت. ن مهر و محبت مرد اسدر حالی که در اسالم تاکید شده که مهریه نشانه راستین بودسازد  می وارد آسیب اخالقی لحاظ از  زوجین روابط به که زیاد

 جنسی نیاز یا که گردد می مشاهده ،لذا. نیستند ازدواج سنگین های هزینه تامین به قادر جوانان گرددکه می مشاهده مورد بی های گیری سخت دلیل به امروز جامعه

 کافی ناآگاهی و کشور مدنی قوانین ضعف از طرفی، .شوند می دچار روانی و روحی های بمیاری انواع به یا و کنند می برطرف متعارف غیر های روش رابه خود

 و خانواده در امنیت حساسا ایجاد یعنی اصلی کارکرد نتواند مهریه که شده باعث و گردیده موارد بیشتر در مهریه نشدن پرداخت موجب زنان حقوق به نسبت

 .باشد زنان آینده تامین برای ضمانتی
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