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Article Type 

Analytical Review 

 Aims: The issue of dowry as one of the most important issues of financial 

relations between couples within the family, which is registered at the time of 

marriage and has a financial and legal burden. This is one of the issues related to 

the breakdown of the family today, which has taken on a socio-economic aspect 

and has also prevented young people from getting married. The aim of this study 

was to explain the effects of dowry on family stability. Methods: The statistical 

population included all married women over 20 years of age in Kermanshah. To 

determine the sample size, the city was divided into 5 regions and were selected 

by blocking a sample of 200 families located in each block and alley. Data 

analysis was also performed through PLS software. Findings:The results 

showed that the effect size of F2  for the variables of dowry, religious 

orientation, conflict resolution and education with family stability was calculated 

to be 0/09, 0/05, 0/93 and 0/04, respectively, that the relative share of each of the 

variables Independent is desirable. The overall effect of education, religious 

orientation, conflict resolution and dowry on family stability were determined to 

be 0/19, 0/42, 0/67 and 0/13, respectively. 

Results :According to the calculated significance level of more than 5 %  (P = 

0/193), the main hypothesis of the research was not confirmed and the amount of 

dowry did not affect the stability of the family. The value of SRMR evaluation 

of the quality of the research path model was equal to .0.0, which indicates the 

appropriate quality of the research path model. 
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در تبیین  PLS معادالت ساختاری یساز کاربرد مدل
زوجین  : مطالعههاثرات نرخ مهریه بر پایداری خانواد
 شهرستان کرمانشاه

 
 *فایزه محمدی

 دانشگاه پیام نور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استادیار گروه جامعه شناسی 
  .رانیا ،تهران

 ابراهیم میرزایی
 ،دانشگاه پیام نور دانشکده ادبیات و علوم انسانی استادیار گروه جامعه شناسی

 رانیا ،تهران
 مجتبی مروج 

 رانیا ،تهران مکانیک دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی و مهندسی ار گروهاستادی
 

 چکیده
مسائل روابط مالی زوجین درون  نیتر عنوان یکی از مهم مسئله مهریه به اهداف:
. شوود  یکه در زمان عقد نکاح ثبت و واجد بار مالی و حقوویی مو   استخانواده 
شوی خوانواده اسوت کوه جنبوه      امروزه یکی از مسائل مورتبط بوا فروپا   این امر
ایتصادی به خود گرفته و نیز مانعی برای ازدواج جوانان شده اسوت.   –اجتماعی 
 . ه استشد انجامپایداری خانواده با هدف تبیین اثرات مهریه بر حاضر پژوهش 
 سوال شوهر کرمانشواه    02کلیه زنان متأهل بواالی  شامل جامعه آماری  ها: روش

بنودی،   منطقوه تقسویم و بوا بلوو      1مونه، شهر بوه  بوده که برای تعیین حجم ن
هوای جوای گرفتوه در هور بلوو  و کوچوه        نفر از خانواده 022ای شامل  نمونه

 . ه استشد انجام PLSافزار  از طریق نرم نیز تحلیل اطالعاتاند.  انتخاب شده
بورای متییرهوای میوزان مهریوه،      F2 نشان داد که انودازه اثور   ها : یافتهها یافته
مذهبی، حل تعارض و تحصیالت با پایداری خانواده به ترتیب برابر  یریگ جهت
محاسبه شده که سهم نسبی هریک از متییرهای  20/2و  09/2، 21/2، 20/2با 

 یریو گ متییرهوای تحصویالت، جهوت    یکلو  ری. میوزان توأث  استمستقل مطلوب 
، 50/2بوه ترتیوب   نیوز  مذهبی، حل تعارض و میزان مهریه بر پایداری خوانواده  

 شد. مشخص 59/2و  76/2، 00/2
(، P=0/193درصد محاسبه شوده    1با توجه به سطح معناداری بیشتر از  نتایج:

 رینشد و میزان مهریه بر وضعیت پایداری خانواده تأث دیفرضیه اصلی تحقیق تائ
 27/2برابر بوا   نیز کیفیت مدل مسیر پژوهش یابیارز SRMRنداشت. مقدار 

 یت مناسب مدل مسیر پژوهش است.که حاکی از کیفبوده 
 .PLS یمهریه، پایداری خانواده، معادالت ساختار کلیدی: واژگان

 07/0/5900 تاریخ دریافت:
 02/1/5900 تاریخ پذیرش:

 نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
مسئله مهریه با تشکیل نهاد خانواده پیوند متقابل داشته و از منظر  

اصلی جامعه به شمار  جامعه شناسان، خانواده سلول اساسی و
. این نهاد یدیمی و کهن و اساسی دارای کارکردهای با رود یم

ها، نظم  ارزش و پایدار مانند حراست از اعضاء، رفع نیازهای آن
. باشد یدادن به امور و پرورش و اجتماعی کردن فرزندان م

امنیت جسمانی و روانی برای  نیحراست از فرزندان به معنای تأم
طور  ضاست به صورتی که بتوانند به حیات خود بههریک از اع

شایسته ادامه دهند. مطابق مقدمه و اصل دهم یانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران نیز خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون 

ها  اصلی رشد و تعالی انسان و بر همین اساس تمام یوانین و برنامه
. بدیهی است باشد یم در جهت تسهیل ازدواج و استحکام این نهاد

توجه به نهاد خانواده در یانون اساسی و یوانین موضوعه در ایران 
دین اسالم است. در دین  یها اسالمی متأثر و برگرفته از آموزه

اسالم نسبت به خانواده نگاه ویژه و بخشی از این نگاه و دستورات 
ویژه در چارچوب احکام مربوط به مهریه یابل در  و 

 راست.االج الزم
عنوان یکی از مسائل مهم در کشور ایران  امروزه بحث مهریه به 

طور که از دیدگاه فقهی و حقویی به آن پرداخته  مطرح و همان
نیز مورد  یشناخت تا از دیدگاه جامعه کند یشده، ضرورت ایجاب م

 یجا مطمح نظر یرار گیرد. چون شاهد آن هستیم که مهریه به
ها کمک کند به سمتی سوق یافته که  آنکه به استحکام خانواده

 تبدیل به عامل فروپاشی نهاد خانواده در جامعه شده است.
 

 بیان مسئله
عامول در تکووین شخصویت     نیتور  محیط خانواده اولوین و بوادوام   

رشد جسمانی، اخالیی، اجتماعی،  ساز نهیکودکان و نوجوانان و زم
 نیتور  یعمووم  عقالنی و عاطفی آنان است. نهواد خوانواده از جملوه   

نهادهای اجتماعی است که معموالً در تموام جواموع وجوود دارد و    
 سو کیاز  (.5باشد   یو محور زندگی اجتماعی م گاه هیتک نیتر مهم

نقووش گسووترده و مهمووی در زنوودگی فوورد و از سوووی دیگوور نقووش 
 ریبنابراین با توجوه بوه توأث    (.0در نظام اجتماعی دارد   کننده نییتع

بر فرد و جامعه، پایداری و اسوتحکام آن یکوی از   شگرف خانواده 
مسائل مربوط به خانواده و نظام اجتماعی است. بودون   نیتر یاساس

جامعوه   ژهیو و شک امر پایداری خانواده در همه جوامع انسانی بوه 
طور خاص شریعت اسالم از امور مهم  ایران و در همه مکاتب و به

نوه مورتبط بوا امور     . از میان مسوائل و موضووعات چندگا  باشد یم
عنوان یکوی از مسوائل روابوط موالی زوجوین و       خانواده، مهریه به

موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به  نیتر مهم
ذهن است. مهر در حقوق اسالم و ایوران بهوای فوروش زن نیسوت     
بلکه مالی است کوه بوه نشوانه مهور و وفوا از سووی مورد بوه زن         

تی بر صودق و راسوتی او باشود. متأسوفانه     تا عالم شود یپرداخت م
امروزه در جامعه ایران مهریوه از فلسوفه مواهوی خوویش فاصوله      

صورت ضمانت استحکام نکاح در آینده درآمده اسوت.   گرفته و به
باشود،   تور  نیهرچه میزان مهر سنگ کنند یبسیاری از مردم تصور م

گفت  وانت یازدواج از استحکام بیشتری برخوردار است. بنابراین م
امروزه یکی از موضوعات اصلی و اختالف برانگیز و گاه الینحول  
در عقد نکاح، تعیین مهریه است و ایون مسوئله هموواره بوا نووعی      

طوی چنود دهوه اخیور در      ژهیو تیییرات کمی مواجه بوده است. به
جامعه ایران، افزایش مهریه آشکارتر است تا حودی کوه اعوداد و    

 یهوا  هی. در حالیکه یراردادن مهرشود یشنیده م یآور اریام اعجاب
در متوون  و سنگین اگر از نظر اسالم ممنوع نباشود، الایول ناپسوند    

اسالمی، باال بودن میزان مهریه موجب بروز دشمنی یلمداد شوده و  
این تصور کوه مهریوه بواال از انحوالل پیونود زناشوویی جلووگیری        

ادگواه و  ، نفی گردیده است. اگور نگواهی بوه راهروهوای د    کند یم
 یهوا  هوا و خوانواده   کوه زوج  مینو یب یمحاکم یضایی داشته باشیم، م

زیادی به دلیل موضوع مهریه با یکدیگر اختالف دارند. نتایج نشان 
بعد از تهران باالترین نرخ خوام طوالق بوه     07که در سال  دهد یم
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  فایزه محمدی و همکاران 10

 5900تابستان ، 0، شماره 0دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

خود اختصاص و همچنین میزان استاندارد شده طالق در بین زنوان  
 7/0و  9/0به ترتیوب   06استان کرمانشاه در سال و مردان متأهل 

کشووری   5/2در کل کشور بوده که نسبت بوه میوانگین    1و رتبه 
خوانواده کوانون اصولی انتقوال      (.9  ستیباالتر و نیز رتبه مناسبی ن

مطلوووب  یهووا فرهنگووی و اجتموواعی و یوووانین و ارزش یهووا ارزش
. اگور  شود یمنتقل مطور بنیادی از طریق خانواده به افراد  جامعه به

 توانود  یخانواده از استحکام و پایداری کافی برخوردار نباشود، نمو  
انجام دهد کوه ایون مسوئله سوبب بوروز       یخوب کارکردهایش را به

فردی و اجتماعی خواهد شد. در این تحقیق سعی بور   یها یناهنجار
واحود   نیتر یعنوان اساس اهمیتی که خانواده به به آن است با توجه

پایداری خانواده بر رشد و شوکوفایی فورد و    ریو تأث عی دارداجتما
متقابل خانواده و جامعه بر یکدیگر بوه عوامول    ریجامعه ونیز تأث

عنووان   مؤثر در پایداری خانواده توجه شود و در این میان مهریه به
یکی از عوامل مهم مورد بررسی و شناخت یورار خواهود گرفوت.    

حقویی مورد بررسوی یرارگرفتوه   موضوع مهریه توسط کارشناسان 
انود. بنوابراین در ایون     آن کمتر پرداختوه  یشناخت اما به ابعاد جامعه

پژوهش به دلیل اهمیت موضوع و نقش مهریه در جامعه ایران، از 
بووه ایوون موضوووع پرداختووه و درصوود ارائووه  یشووناخت دیوود جامعووه

راهکارهووای مناسووب جهووت بهبووود وضووعیت مهریووه در جامعووه  
اکنوون وجوود نورخ و میوزان نوامعقول       سوی دیگر هوم  . ازباشد یم

مهریه به یکی از موانع موجود در راه ازدواج جوانان تبدیل شده و 
اندیشید. در این میوان یوک سوؤال ذهون هور       یا باید برای آن چاره

که آیا میان تیییرات کموی   سازد یپژوهشگری را به خود متوجه م
دارد؟ پژوهشگر درصودد   وجود یا مهریه و پایداری خانواده رابطه

طوور خواص    است در این مسئله بررسی نظری و عملی انجوام و بوه  
 .کند یمحدوده شهر کرمانشاه را دنبال م

 
 مبانی مفهومی و نظری، پیشینه تجربی

 مهریه( 5
فقهوی بور واژه مهریوه، واژگوان دیگوری هماننود:        یهوا  در کتاب 

ار رفته اسوت، ولوی   الصَداق، الصِداق، نحله، فریضه، کابین و... به ک
هوا   است که در روایات و اصطالحات فقه یا واژه نیتر جیمهریه را

 dowry)ها  و میان مردم کاربرد دارد. در زبان انگلیسی از معادل

of bride,mahr,price)     در  شوود  یبورای مهریوه اسوتفاده مو
اسوالم آموده اسوت: مهور از کلموه عبوری موهو ر         المعوارف  رةیدا
 mohar) یانیسور  و از ریشه  mahra)      گرفتوه شوده کوه بوه

طوور داوطلبانوه از طورف     که به یا هیمعنای محبت و دوستی و هد
. مهر عبارت از مالی که به مناسبت عقد (0شود   یداماد پرداخت م

. الزام مربوط به تملیوک  شود ینکاح مرد ملزم به دادن آن به زن م
و به هموین  مهر ناشی از حکم یانون است و ریشه یراردادی ندارد 

زن مسوتحق   کوه  نیدلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر ا
تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. انواع  تواند یمهر نباشد، نم

که ضمن عقد یا پو  از آن بوه    یمهرالمسم مهریه عبارت است از:
در اصووطالح حقوووق مهرالمسوومی  شووود یتراضووی طوورفین معووین موو

مقودار آن بوا رعایوت حوال زن از حیوث       همهرالمثل کو . نامند یم
شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت بوه امووال و   

و  شود یمعمول محل و... در نظر گرفته م نیچن ایران و ایارب و هم
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر یبول از   مهرالمتعه که

هرالمتعه نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طالق دهد زن مستحق م
است. برای تعیین مهرالمتعه دیگر زیبایی و شرافت و شایستگی زن 

تناسوب ثوروت خوود موالی بوه زن       مورد نظر نیست. مرد بایود بوه  
 (.1بدهد 
 
 یران و مهریه( 0

 یصص و نساء به موضوع مهریه اشاره شده: یها در یرآن در سوره
یَّ هَواتَیْنِ عَلَوأ أَن تَوأْجُرَنِی    یَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَو »

ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِ َ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ 
 06 -یصص«. سَتَجِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ

شعیب گفت: من می خواهم یکی از دو دخترم را بوه همسوری توو    
رط که هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را درآورم به این ش

 خوواهم  یتا ده سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه تو است. مون نمو  
شاءاهلل مرا از صالحان خواهی  کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و ان

 یافت.
که مهریه وایعی هشت سال خدمت  دیآ یبر م یخوب از لحن آیه به

ده است موکول به اراده و میل کردن بوده و دو سال دیگر مطلبی بو
کوار و خودمات را مهریوه یورار داد؟ و      تووان  یموسی، اصوالً آیا م

در حالی کوه هنووز    شدبستر  با چنین همسری، هم توان یچگونه م
زموان پرداخووت تمووام مهریووه او فورا نرسوویده و حتووی یوودرت بوور   

وجود ندارد؟ هیچ دلیلی بر عودم   کجایصورت  پرداخت همه آن به
ین مهری وجود ندارد، بلکه مهر در شریعت موا نیوز هور    جواز چن

، این هم لزومی ندارد شود یچیزی را که ارزش داشته باشد شامل م
بپردازد همین انودازه کوه تموام آن در ذموه      کجایکه تمام مهر را 

اصووالً چگونوه    .شوهر یرار گیرد و زن مالک آن شود کافی است
یرار داده شود مگور  ممکن است خدمت کردن به پدر، مهر دختر 

 (.7است که او را به آن خدمت بفروشند؟  ییدختر کاال
سووره نسواء بوه     01و  -00 -05 -02 -50 -0همچنین در آیوات  

 موضوع مهریه پرداخته شده:
وَآتُواْ النَّسَاء صَدُیَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُومْ عَون شَویْءِّ مهنْوهُ نَفْس وا      »

 0 -نساء«. رِیئًافَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّ
عنووان یوک عطیوه الهوی بوه آنوان        طور کامل بوه  و مهر زنان را به

ها چیزی از آن بوا رضوایت خواطر بوه شوما       بپردازید، ولی اگر آن
 ببخشند حالل و گوارا مصرف کنید.

تفسیر آیه چنین . کند یاین آیه به یکی از حقوق مسلم زنان اشاره م
اسوت و خودا بوه خواطر     خواهد شد: مهر را که یک عطیوه الهوی   

زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته و ضعف نسبی او از ایون   که نیا
طور کامل ادا کنند. سپ   راه جبران گردد به او اعطا کرده است به

در ذیل آیه برای احترام گذاردن بوه احساسوات طورفین و محکوم     
: اگر زنان با رضایت دیگو یشدن پیوندهای یلبی و جلب عواطف م

استند مقداری از مهر خود را ببخشند برای شما حوالل و  کامل خو
گوارا است تا در محیط زندگی زناشوویی تنهوا یوانون و مقوررات     

موازات آن، عاطفوه و محبوت نیوز     خشک حکومت نکند بلکه به
فرما باشد. در عصر جاهلیوت کوه بورای زنوان ارزشوی یائول        حکم

ار اولیای او یرار نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختی
، گاهی نیز مهر یک دانستند یها م و آن را ملک مسلم آن دادند یم

کوه موثالً    گونوه  نیو بوه ا  دادنود  یزن را ازدواج زن دیگری یرار مو 
کوه او هوم    آورد یبرادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری در م
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در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی در آورد و مهر این دو زن 
کوه مورد و زن هور دو     دیو آ یاکنون این سوؤال پویش مو    بود. همین

و پیونود زناشوویی    رندیگ یطور یکسان بهره م ازدواج و زناشویی به
پیوندی است بر اساس منافع متقابل طرفین، با این حوال چوه دلیلوی    

عنوان مهریه زن بپردازد وانگهوی   دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی به
و شوکل خریود و    زنود  یلطموه نمو   آیا این موضوع به شخصیت زن

؟ درست است کوه مورد و زن هور دو از    دهد یفروش به ازدواج نم
انکوار   تووان  یولوی نمو   برند یطور یکسان سود م زندگی زناشویی به

کرد که در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری 
 خواهد شد زیرا:

، نفوذ و تسلط اوالً: مرد طبق استعداد خاص بدنی معموالً در اجتماع
ابتکار عمل بر درآمد بیشتر در دست مردان اسوت،  و بیشتری دارد 

عالوه مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشوتری دارنود    به
ها و از دسوت   ولی زنان بیوه مخصوصاً با گذشت یسمتی از عمر آن

رفتن سرمایه جوانی و زیبوایی، امکاناتشوان بورای انتخواب همسور      
عنووان جبوران    ت. در حقیقت، مهر چیزی است بوه جدید کمتر اس

زنوودگی آینووده او و  نیبوورای تووأم یا لهیخسووارت بوورای زن و وسوو
در برابر تموایالت مورد    مانعیعالوه مسئله مهر معموالً به شکل  به

جنبوه   وجوه  چیه در اسالم مهر به. شود ینسبت به طالق محسوب م
ییه عقود ازدواج  بها و ییمت کاال ندارد و بهترین دلیل آن همان صو 

عنووان دو رکون اساسوی پیموان      است که در آن رسماً مرد و زن به
حساب آمده و مهر یک چیز اضوافی و در حاشویه یورار     ازدواج به

گرفته است. به همین دلیل اگر در صییه عقد، اسمی از مهر نبرنود  
عقد باطل نیست در حالی که در خرید و فروش و معامالت، اسمی 

 (.6ود مسلماً باطل خواهد بود.  از ییمت برده نش
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْه ا وَالَ تَعْضُلُوهُنَّ »

لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیهنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ 
فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَأ أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیوهِ  بِالْمَعْرُوفِ 
 50 -نساء«. خَیْرًا کَثِیرًا

برای شما حالل نیست که از زنان از  دیا ای کسانی که ایمان آورده
فشار یرار ندهید که یسومتی   ارث ببرید و آنان را تحت روی اکراه

 کوه  نیو  از مهر( تملک کنید مگر ا دیا ها داده از آنچه را که به آن
طوور شایسوته    ها عمل زشت آشکاری انجام دهند و با آنوان بوه   آن

بسا چیوزی   چه. ها به جهتی کراهت داشتند رفتار کنید و اگر از آن
 .دهد یخوشایند شما نباشد و خداوند چیز فراوانی در آن یرار م

یود، یکوی   فشار یرار نده زنان را برای حالل کردن مهر خود، تحت
هوا ایون بوود کوه زنوان را بوا وسوایل         دیگر از عادات نکوهیده آن

تا مهر خوود را ببخشوند و طوالق     گذاشتند یفشار م گوناگون تحت
بگیرند، این کار مخصوصاً بیشوتر در موویعی بوود کوه زن مهریوه      

در حقیقت این و  سنگینی داشت. آیه فوق این کار را ممنوع ساخته
یه به گرفتن غرامت در برابر کارهوای  کار یک نوع مجازات و شب

 (.2از زنان است   یا ناروای دسته
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْودَاهُنَّ یِنطَوار ا فَوالَ    »

 .02 -نساء«. تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْم ا مُّبِینًا
در حالی کوه شوما بوا یکودیگر      دیریگ یآن را باز پ  مو چگونه 

هوا از شوما پیموان محکموی      آنو  دیو ا تماس و آمیزش کامل داشوته 
 اند. گرفته

این آیه نیز برای حفظ یسمت دیگری از حقووق زنوان نوازل و بوه     
که به هنگام تصومیم بور جودایی از     دهد یعموم مسلمانان دستور م

نود چیوزی از همسور اول    همسر و انتخاب همسر جدیود حوق ندار  
اند، پ  بگیرند هریدر مهریوه   خود کم بگذارند و یا اگر پرداخته

 خواسوتند  یزیاد باشد. پیش از اسالم رسم بر ایون بوود کوه اگور مو     
همسر سابق را طالق گویند و ازدواج جدیود کننود بورای فورار از     

 کردنود  یپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم م
تا حاضر شود مهر خویش را که معمووالً   گرفتند یسخت م و بر او

، بپردازد و طالق بگیرد و هموان مهور را بورای    شد ییبالً دریافت م
شودت از ایون کوار زشوت      . آیوه فووق بوه   دادند یهمسر دوم یرار م

 (.0دهد   یجلوگیری کرده و آن را مورد نکوهش یرار م
ضُکُمْ إِلَأ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مهیثَایًا وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَیَدْ أَفْضَأ بَعْ»

 .05 -نساء«. غَلِیظًا
اند بعضی از شما به  آن را در حالی که رسانده دیریگ یو چگونه م»

 «.بعضی از شما پیمانی سخت
در این آیه، مجدداً با استفهام انکاری برای تحریک عواطف انسانی 

هوا در خلووت و    مودت که شما و همسرانتان  کند یمردان، اضافه م
همانند یک روح در دو بدن، ارتباط و آمیزش  دیا تنهایی باهم بوده
نزدیکی و ارتباط هم چوون   همه نیچگونه بعد از ا دیا کامل داشته

هوا   و حقوق مسلم آن دیکن یو دشمنان با یکدیگر رفتار م ها گانهیب
 (.52  دیکن یرا پایمال م

 سوره نساء: 05تفسیر دیگری از آیه 
ر تبلیغ و نهی از منکر، باید از عواطف انسوانی هوم بهوره گرفوت     د

ها با همسور خوود روابوط کامول داشوته و کامیواب        شما که مدت
 (.55  دیریگ یچرا اکنون مهریه او را به ناحق پ  م دیا شده
 
 مهریه در یوانین ایران( 9

: واجب و مستحب. مهریوه از  شود یحقوق زن به دو دسته تقسیم م
 .باشد یزن م حقوق واجب

موارد زیر در خصوص مهریه از یوانون مودنی ایوران بوه مناسوبت      
 :شود یبحث آورده م

هر چیزی را که مالک داشوته و یابول تملوک نیوز باشود       -5262
 مهر یرار داد. توان یم

هوا بشوود،    مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن -5260
 معلوم باشد.
 ه تراضی طرفین است.تعیین مقدار مهر منوط ب -5222
 هیو اگر در عقد نکاح شرط شود کوه در صوورت عودم تأد    -5225

مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح مهر، صوحیح ولوی   
 شرط باطل است.

هور نووع    توانود  یو م شود یمجرد عقد، زن مالک مهر م به -5220
 .تصرفی که بخواهد در آن بنماید

مودت یوا    تووان  یی از مهور مو  تمام و یوا یسومت   هیبرای تأد -5229
 ایساطی یرار داد.

هرگاه مهر عین معین باشود و معلووم گوردد یبول از عقود       -5220
معیوب بوده و یا بعد از عقد و یبل از تسلیم، معیوب یا تلف شوود،  

 شوهر ضامن عیب و تلف است.
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  فایزه محمدی و همکاران 10

 5900تابستان ، 0، شماره 0دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

تا مهریه به او تسلیم نشده از ادای وظایفی که  تواند یزن م -5221
مهر او حالل باشد  که نیدارد امتناع و مشروط به ا در مقابل شوهر

 و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
اگر زن یبل از اخذ مهریه به اختیار خود به انجام وظایفی  -5227

از حکوم مواده    توانود  یکه در مقابل شوهر دارد ییام نمود دیگر نم
 .یبل استفاده کند

عودم مهور مشوروط شوده      اگر در نکاح دائم ذکر نشده یا -5226
بعد از عقد، مهور را بوه    توانند یباشد نکاح صحیح است و طرفین م

هوا   تراضی معین کنند و اگر یبل از تراضی بور مهور معوین بوین آن    
 نزدیکی وایع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در مورد ماده یبل اگر یکی از زوجین یبل از تعیین مهور و   -5222
 مهری نیست. گونه چیرد، زن مستحق هیبل از نزدیکی بمی

ممکن است اختیار مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود.  -5220
مهور را هور یودر     توانود  یدر این صورت شوهر یا شخص ثالوث مو  

 بخواهد معین کند.
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر  -5202

 از مهرالمثل معین نماید.
عیووین مهرالمثوول بایوود حووال زن از حیووث شوورافت بوورای ت -5205

خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اموال، به ایوران و  
 معمول محل و... در نظر گرفته شود. نیچن ایارب و هم
هرگاه شوهر یبل از نزدیکی، زن خود را طوالق دهود، زن    -5200

مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر پیش از نزدیکی نصوف  
 ر را یبالً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً استرداد کند.مه

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده و شوهر یبول از نزدیکوی و    -5209
تعیین مهر، زن خود را طالق دهد، زن مسوتحق مهرالمتعوه و اگور    

 بعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
یووث غنووا و فقوور بوورای تعیووین مهرالمتعووه حووال موورد از ح -5200

 .شود یمالحظه م
 در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است. -5201
در نکاح منقطع مدت زن در اثناء مودت موجوب سوقوط     -5207
اسوت اگور شووهر توا آخور مودت بوا او         نیچن و هم شود یمهر نم

 نزدیکی نکند.
در نکاح منقطع هرگاه شوهر یبل از نزدیکوی تموام مودت     -5206
 ببخشد باید نصف مهر را بدهد.نکاح را 
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و  -5202

نزدیکی وایع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفتوه شووهر   
 آن را استرداد نماید. تواند یم

در صورت جهل زن به فساد نکواح و ویووع نزدیکوی، زن     -5200
 مستحق مهرالمثل است.

صورتی که مهرالمسمی مجهول یا مالیت نداشته باشد یا در  -5522
ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد 
بود و در صورت سوم مستحق مثل یا ییمت آن خواهود بوود مگور    

 صاحب مال اجاره نماید. که نیا
هرگاه عقد نکاح یبل از نزدیکی به جهتوی فسوخ شوود زن     -5525

در صورتی که موجب فسخ باشود کوه در ایون     حق مهر ندارد مگر
 (.50صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است  

 
 یشناخت نظریات جامعه( 0

منظور  ها به و بررسی اجمالی آن یشناخت جامعه یها هیبا مرور نظر
کارکردگرایی و مبادله  یها هیاستفاده در تبیین مهریه در ایران، نظر

یابلیت بیشتری برخوردار بودنود و در تبیوین   برای تبیین موضوع از 
 :باشد یمهریه دو نظریه مطرح م

 
 نظریه کارکردگرایی:

، وسوته یپ هوم  طبق نظریه کارکردگرایی، هر فرهنو  مجموعوه بوه   
عنووان یوک کول     یگانه و نسبتاً منسجمی است کوه بایود آن را بوه   

 هم  یجدا کردن یک عنصر فرهنگ رو نیمالحظه و تبیین کرد. ازا
ن مهریووه( یووا یووک نهوواد از زمینووه اصوولی آن، مووانع از تبیووین چووو
فرهنگوی در   یهوا  یژگو یآن خواهد بود، زیرا عناصر و و نانهیب وایع

در مجموعوه   شان یصورتی که خارج از مویعیت و جایگاه ساختار
مستقل از عناصور فرهنگوی مالحظوه شووند،      یا گونه مربوطه و به

 پوردازان  هیو خواهنود بوود. نظر  و غیریابل تفسیر  معنا یب ییها دهیپد
اجتمواعی و نیوز پیامودها و     یهوا  دهیو کارکردگرا از خاسوتگاه پد 
نوه فقوط بوه     گور ید عبارت . بهکنند یکارکردهای آن پدیده بحث م

هوا   ، بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسوته آن ها دهیفلسفه وجودی پد
یون  از ا یریگ که نکته بسیار مهمی است. با بهره کنند ینیز توجه م
جایگاه مهریه را در ارتباط با سایر عناصر موجوود   توان ینظریه، م

عنوان یکی از نیازهای محوری در نظام اجتماعی  در نهاد خانواده به
چگونه به وجود آمده و چه کارکردهوایی   که نیموجود دریافت. ا

 (.59دارد  
 

 نظریه مبادله:
تند که هدف و ها موجوداتی هس مبادله انسان پردازان هیدر دید نظر

هر یک از جوایگزین گونواگون را    یها نهیها هز مقصود دارند، آن
از نظور ایون دیودگاه     وبرای محقق ساختن اهداف مذکور محاسبه 

تا در یوک وضوعیت،    کنند یها موجوداتی هستند که تالش م انسان
را  هوا  نوه یمنفعتی را جلوب کورده و از سووی دیگور هز     سو کیاز 

مبادلوه، در نهایوت هموه روابوط      پردازان هیکاهش دهند. برای نظر
بوین عوامالنی    ردیگ یاند از: مبادالتی که صورت م اجتماعی عبارت

را متحمل شده و نسبت  ها نهیکه برای گرفتن منافع از یکدیگر، هز
. بر ایون اسواس، مهریوه سونگین،     کنند یهزینه و سود را محاسبه م
 یهوا  نهیه خود، هزنوب که این مسئله، به طلبد یجهیزیه سنگین را م
 (.50دهد   یازدواج را افزایش م

 
 آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه:

فوردی، آشوکارا    یهوا  زشیدورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگ
. در تبیین وایعیت اجتماعی، نشان دادن علوت آن  شود یتمایز یائل م

کافی نیست بلکه ما باید در بیشتر موارد، کوارکرد آن وایعیوت را   
ممکن است افرادی با  (.51  میر تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهد
مشخص، ایدام به کارهایی خاص کنند ولی پیامد رفتوار   یها زهیانگ
نباشد، بنابراین باید میان کارکردهای افوزایش   دشانییها مورد تأ آن

طووور  و هرکوودام را بووه مهریووه و دالیوول افووزایش آن، تمووایز یائوول
ر مواردی کارکرد مهر، هموان اسوت کوه    جداگانه بررسی نمود. د

افراد در پی آن هستند ولی موواردی نیوز وجوود دارد کوه افوزایش      
مشخص نیست. رابورت   ک  چیمهریه، پیامدهایی داشته که برای ه

. کارکردهای نامد یمرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان م
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عوادات و   تیمنتظر و غیریابل رؤ ریپنهان بر نتایج نامرئی و آثار غ
ند. وجود کارکردهای پنهوان، حواکی از   ررسوم اجتماعی داللت دا

این است که دگرگونی و انسوجام اجتمواعی، حودایل توا حودودی،      
و تشوخیص آن سواده نیسوت، زیورا      یزیو ر غیریابل کنتورل و طورح  

آثوار و نتوایج    تواند یهرکجا، کارکردی نامرئی وجود داشته باشد م
جز آثار مورد نظور   و آثار دیگری بهشناخته شده را دگرگون کند 

 (.57به بار آورد  
 

 پیشینه تجربی
 یها با کنکاش در مطالعات یبلی مشاهده شد که عمده پژوهش 

تعداد خیلی کم  وحقویی بوده -راجع به مهریه با رویکرد فقهی
که در این یسمت، تنها  اند ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق داشته

آورده  ریدر یالب ز یشناخت هی و جامعهفق -به دو دسته تاریخی
 :شود یم
 توان یتاریخچه مهریه را در ایران، نمفقهی:  –مطالعات تاریخی  
طور کامل موردمطالعه یرار داد؛ زیرا منابعی که از دوران یدیم  به

به دست ما رسیده، بسیار محدودند، برخی کتب تاریخی و احیاناً 
طور  اند. به ین سرزمین سفرکردهکه به ا یشناسان مردم یها سفرنامه

اند. مطالعه  اجمالی چند سطری به موضوع مهریه اختصاص داده
که  دهد ینقش زن در یلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان م

عنوان همسر، همواره نقشی  عنوان دختر خانه و چه به زن، چه به
ی خانواده، زن کاالی یها کامالً منفعل داشته است. در نوع تعامل
. این نوع نگاه آمد یحساب م بود که جزو دارایی پدر یا شوهر به

در تعامالت مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود 
 (.56داشته است  

محض رسویدن بوه سون بلووو، شووهر       در ایران یدیم، دختران را به
تا از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر بوا شووهر دادن    دادند یم

ود، کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشوت  دختر خ
و در یبال ایون انتقوال، مبلیوی پوول یوا موال        داد یبه شوهر انتقال م
نکواح   (.52کورد    یصورت مهریه و هدیه دریافوت مو   غیرنقدی به

شیار، یکی دیگر از مظواهر اختیوار داری مطلوق پودر نسوبت بوه       
دختور دم بخوت در خانوه    دختران بود، در این نکاح دو نفر که دو 

. به این ترتیب که هر یک از کردند یداشتند با یکدیگر معاوضه م
و بوه پودر او تعلوق     رفتنود  یاین دو دختر، مهر یکدیگر به شمار م

نکته جالب توجوه   (.50، اسالم این رسم را منسوخ کرد  گرفت یم
از  یا این است که به نظر برخی نویسندگان، پیش از اسالم، سوابقه 

 نیتور  مهریه از مهم: »سدینو یریه در ایران نبوده است. محسنی ممه
ازدواج در ایران است که پیش از اسالم در  یها سنت نیتر نهیریو د

شدت در  و به شده رفتهیایران، جای پایی ندارد ولی پ  از اسالم پذ
 (.02« فرهن  ایران رایج شده است
ی را ثابوت  تواریخی، خوالف نظور و    یهوا  اما مرور اجمالی کتواب 

و طبق برخی روایات، سنت اعطای مهریه، عمری به بلندای  کند یم
عقود نکواح از آن    گاه چیاصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و ه

 (.05خالی نبوده است  
مشوابه آن در ادیوان پیشوین رواج     یا آنچه تحت همین نام یا ناموه 

و از  داردروشونی   یهوا  داشته با آنچه در اسالم مطرح شده، تفاوت
کوه   شوود  یمطالعه تاریخی حقووق زن در ادوار گذشوته معلووم مو    

مهریه از ابداعات حقووق اسوالم نیسوت و یبول از آن نیوز وجوود       

یوانونی کوه تواکنون شوناخته شوده یوانون        نیتر یمیداشته است. ید
یبول از مویالد تودوین شوده      5622که در حدود  باشد یحمورابی م

مزبور اگر زن عقیم بود و طوالق  یانون  592-590است. طبق مواد 
، شوهر موظف بود که مهریه و جهیزیوه وی را تسولیم   شد یداده م

کند و در صورتی که زن مهر و جهیزیوه نداشوته باشود پرداخوت     
یک من نقوره بوه او ضوروری اسوت. هرگواه زن مرتکوب تور         
خانواده یا اعمالی از یبیل آن شود به لحاظ جرم ارتکابی، شوهر از 

زردتشوتی   یهوا  ه و جهیزیه معاف بوده اسوت. از نوشوته  دادن مهری
بوا دختوری ازدواج    خواست یم که یکه مرد هنگام دیآ یچنین بر م

، دیبخشو  یکند مکلف بوده است که عالوه بر مالی که به دختر مو 
 (.00مالی را نیز به پدر او تسلیم کند  

در پوژوهش  ( 09یلوی زاده و همکواران     :یشناخت مطالعات جامعه
مهریوه و عوامول اجتمواعی موؤثر بور آن       یشناس بیکه به آس خود

کوه میوزان مهریوه زیواد سوبب       رنود یگ یپرداخته بودند، نتیجه مو 
اجتماعی، ایتصادی و فرهنگوی شوده و ضوریب کفایوت      یها بیآس

و عاموول  هبووود 69/2و  70/2، 77/2، 20/2عواموول بووه ترتیووب  
رهنگوی بوا   بیش از عوامول اجتمواعی و ف   99/9ایتصادی با میانگین 

 اند. بوده رگذاریبر وضعیت مهریه تأث 00/0میانگین 
در مطالعه خود به نقش وضع یانون مالیات بر مهریه  (00  یمظفر

 دولوت  که ردیگ یو نتیجه م پردازد یو آثار آن در حوزه خانواده م
 جهوت  یوانونی  مواد وضع و شود وارد یا طهیح چنین در تواند نمی
 .نیست برخوردار الزم حقویی و فقهی وجاهت از مهریه بر مالیات
گذار نمی تواند بدون توجه بوه یواعود اخالیوی و موذهبی و      یانون

یووانین آموره در حووزه     ژهیو و عادات و رسوم به وضوع یووانین بوه   
خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین یوانینی پیامدهای نواگواری  

 .گذارد یبر نهاد خانواده م
 یهوا  زهیانگبه  خود ر پژوهش کیفید زی( ن01سفیری و همکاران  

نشوان داد کوه    وپرداخته  خود یها هیزنان از به اجرا گذاردن مهر
 یهوا  زهیو انگو  هوا  تیو زنان درگیر با مسوئله اجورای مهریوه، روا   

مثابه ابزاری  گوناگونی در به اجرا گذاردن آن داشته و مهریه را به
ایون زنوان    .نود ینما یبرای دستیابی به حقوق نانوشته خوود تلقوی مو   

حوول اصوولی بهبووود وضووعیت زنووان ایرانووی و محووو    همچنووین راه
موجود جنسیتی را خوانش مجدد و تجدیدنظر اساسی  یها ینابرابر

در زمینوه ازدواج و طوالق    ژهیو و در مواد یانونی مربوط به زنان به
 .دانند یم
 
 یشناس روش
نوع تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبسوتگی اسوت؛ زیورا ایون      

. درایون تحقیوق سوعی بور     باشود  یها م ق به دنبال کشف رابطهتحقی
پایداری و سازگاری در خانواده و از  متییر بر مهریه ریشناخت تأث

و  روش همبسووتگی اسووتفاده خواهوود شوود. پوو  از تعیووین متییرهووا
ها در نظر  ای برای سنجش آن متناسب با هر معرف شیوه، ها معرف

هوای   ده از پرسشونامه گرفته شد. در سواخت پرسشونامه، سوعی شو    
استاندارد شده استفاده شود. برای سنجش پایداری خانواده از میزان 
رضایت زناشویی استفاده شد؛ یعنی هرچه میزان رضایت زناشوویی  
بیشتر باشد پایوداری خوانواده بیشوتر خواهود بوود؛ بنوابراین بورای        
سوونجش رضووایت زناشووویی از پرسشوونامه اسووتاندارد شووده مقیوواس 

( اثور السون اسوتفاده شود. ایون      )Nrich جینور یویی ارضایت زناشو 
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  فایزه محمدی و همکاران 17

 5900تابستان ، 0، شماره 0دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

که شوامل موضووعات    باشد یپرسشنامه دارای چند مقیاس فرعی م
 یهوا  تیو شخص، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعال

اویات فراغت، روابط جنسی، ازدواج فرزندان، ایووام و دوسوتان و   
 .باشد یمذهبی م یریگ جهت
، سواختمانی انتزاعوی بورای    یساز دند مفهومکیوی و کامپنهود معتق 

شناختن امر وایعی است. برای ایون منظوور، هموه وجووه وایعیوت      
شود بلکه فقوط بوه آنچوه از نظور محقوق       مورد نظر بر گرفته نمی

شود. ساختن مفهوم بر  کند، توجه می ماهیت اصلی پدیده را بیان می
یووین نخسووت تعیووین ابعوواد و سووپ  تع :ایوون مبنووا عبووارت اسووت از

شوود   موی  یریو گ ها این ابعواد انودازه   که به کمک آن شیها شاخص
آوری اطالعووات  بنووابراین هوودف اصوولی ایوون مرحلووه جمووع  (.07 
باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیوه   ها می منظور آزمون فرضیه به

در این پوژوهش   .باشد سال شهر کرمانشاه می 02زنان متأهل باالی 
ها انتخاب  یم و از هر منطقه کوچهمنطقه تقس 1شهر کرمانشاه به 

و خانواده انتخاب شدند. بعد از مشخص شدن مناطق شهر الزم بود 
حجم نمونه مشخص شود. حجم نمونه یا تعداد افرادی که موا بایود   

ها مصاحبه کنیم بستگی به آن دارد که موا بوه چوه دیوت و      با آن
ه آمواری  خواهیم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامع اطمینانی می
% 01در علوم اجتماعی حدایل سوطح احتموال    رو نیتعمیم دهیم، ازا

   در این پژوهش حجم نمونوه بوا    (.06در نظر گرفته شده است

گیوری   توجه به میزان همگنی جمعیت و بر اسواس خطوای نمونوه   
%( که از تحقیق مقدماتی به دست آموده حجوم نمونوه    1یبول   یابل
پ  از مشخص شودن حجوم    (.02نفر تشخیص داده شد   022الزم 

ها تکمیول   گیری تصادفی پرسشنامه نمونه، با استفاده از روش نمونه
 گردید.
 71/2در پژوهش حاضر میزان پایایی آزمون و آزمون مجدد بوین   
توا   70/2میزان همسانی درونی بر اساس آلفوای کرونبواخ    00/2تا 
درصود اسوت. در    0/02 یبنود  بقوه و میزان توانای تمیوز و ط  06/2

و  (FCSبررسی روایی مقیاس اینوریچ بوا مقیواس جوو خوانواده       
مقایسوه شود. عوالوه بور آن،      DAS)مقیاس سوازگاری زوجوین   

شوده توسوط ایون مقیواس بوین زوجوین        انجوام  یهوا  یمقایسه بررس
خوشبخت و پایدار و طالق گرفته و در حوال طوالق، روایوی ایون     

جهت تحلیل اطالعوات، در پرتوو شناسوایی     کردند. دییمقیاس را تأ
، بوه  PLSافوزار   ها، به مدل یابی سواختاری از طریوق نورم    معرف
روابط پنهان مفوروض و بوه حوداکثر رسواندن واریوان        ینیب شیپ

 تبیین شده متییر وابسته پرداخته شد.
 
 نتایج
  نتایج توصیفی( 5

 
 مهریه و مدت ازدواجتوصیفی مربوط به سن، میزان  یها : آماره5 مارهجدول ش

 آماره
 متییر

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین

 
 سن

 52 62 9/99 9/99 زن
 09 61 0/52 1/92 شوهر

 5222 50 571 6/509 میزان مهریه
 17 5 5 2/50 مدت ازدواج

 
که میانگین سن پاسخگویان زن و  دهد ی( نشان م5نتایج جدول  
و  6/509ال، میانگین مهریه س 1/92و  9/99شوهر به ترتیب 
 . باشد یم 2/50میانگین ازدواج 

 : توزیع پاسخگویان برحسب میزان رضایت از زندگی زناشویی0 مارهجدول ش
 آماره             

 میزان رضایت
 درصد تجمعی درصد فراوانی

 1/5 1/5 9 شدید یتی( نارضا92 کمتر از 
 2/02 1/52 96 ( عدم رضایت02تا  92 
 2/20 2/70 502 نسبی تی( رضا72ا ت 02 
 2/522 2/57 90 زیاد تی( رضا62تا  72 

 - 522 022 کل
 

 انوریچ  یبنود  میمزبور بر اساس پرسشنامه و تقسو  یبند مال  دسته
جودول،  پاسوخگویان ایون     یهوا  بور اسواس داده  صورت گرفته که 

 یطوور  مطالعه دارای رضایت زناشویی به میزان متوسط هستند. بوه 
درصد ناراضی و به شودت ناراضوی    02طور نسبی، درصد به 70که 

درصد به میزان زیادی رضایت زناشویی دارنود و   57هستند و تنها 
 ها عالی نبوده است. زناشویی آن یمند تیرضا کی چیه

 (PLS  یریگ گزارش ضرایب مسیر و آزمون مدل اندازه( 0
2در اینجا ابتدا با استفاده از اندازه اثر 

F یوک   اندازه اثور  به میزان
زا در معادالت ساختاری  زا را بر روی یک متییر درون متییر برون
 . به عبارتی سهم نسبی یک متییر مستقل برمیکن یم یریگ را اندازه

 2
R میینما یمتییر دیگر را محاسبه م. 
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2اندازه اثر  ی: بررس9ماره جدول ش
F
 مدل ساختاری 

پایداری  متییرها
 خانواده

میزان 
 همهری

 یریگ جهت
 مذهبی

 تحصیالت حل تعارض

  20/2 20/2  20/2 میزان مهریه
 یریگ جهت
 مذهبی

21/2    20/2 

 20/2  57/2  09/2 حل تعارض
     20/2 تحصیالت

 
2اندازه اثر 

F
مذهبی،  یریگ برای متییرهای میزان مهریه، جهت 

حل تعارض و تحصیالت با پایداری خانواده به ترتیب برابر با 
بوده و نیز اندازه اثر حل تعارض با  20/2و  09/2، 21/2، 20/2
محاسبه  20/2و با تحصیالت  57/2مذهبی برابر با  یریگ جهت

یضاوت کرد  توان یشده است که با توجه به مال  مورد نظر م
 .باشد یکه سهم نسبی هریک از متییرهای مستقل مطلوب م

 

مدل مسیر  بررسی ضرایب مسیر و معناداری متییرها در( 9
 خروجی نمودار

استاندارد متییرهای  ریابتدا به خروجی ضرایب تأث ریدر یسمت ز 
مستقل بر وابسته  بیرونی بر درونی( و سپ  به اثرات کل پرداخته 

 یریگ ، جهت20/2. مطابق جدول متییر میزان تحصیالت شود یم
بر پایداری  21/2و میزان مهریه  76/2/، حل تعارض 51مذهبی 
 .گذارند یده اثر مخانوا

 
 استاندارد ریماتری  ضرایب تأث ی: خروج1ماره جدول ش

 تحصیالت متییر
 یریگ جهت
 مذهبی

 پایداری خانواده میزان مهریه حل تعارض

 20/2     تحصیالت
 51/2  97/2  50/2 مذهبی یریگ جهت

 76/2     حل تعارض
 21/2  50/2   میزان مهریه

 
یم و غیرمستقیم متییرهای مستقل بر در ادامه کل اثرات مستق

 .میده یزا( مدل مسیر را نشان م زا بر درون وابسته  برون
 

 : خروجی کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم7 مارهجدول ش

 تحصیالت متییر
 یریگ جهت
 مذهبی

 پایداری خانواده میزان مهریه حل تعارض

 50/2  51/2   تحصیالت
 00/2 20/2 92/2  50/2 مذهبی یریگ جهت

 76/2     حل تعارض
 59/2  50/2   میزان مهریه

 
کل متییرهای تحصیالت،  ری، میزان تأثدهد یچنانچه نتایج نشان م 

مذهبی، حل تعارض و میزان مهریه بر پایداری  یریگ جهت
. جهت باشد یم 59/2و  76/2، 00/2، 50/2خانواده به ترتیب 

رائه مدل و سپ  با سنجش رابطه بین متییرها و معناداری به ا
یا رد  دییبه تأ توان یهریک از متییرها م P Valueمشاهده 

 فرضیات پرداخت.
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 ( پژوهش.PLS  ی: مدل ساختار5شکل شماره

 : ضرایب سطح معناداری متییرها6 مارهجدول ش

 ضرایب مسیر
Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

 0.015 2.448 0.061 0.147 0.150 حل تعارض <-تحصیالت 
 0.039 2.068 0.047 0.096 0.097 پایداری خانواده <-تحصیالت 
 0.015 2.452 0.061 0.157 0.149 تحصیالت <-مذهبی  یریگ جهت
 0.000 5.476 0.067 0.381 0.369 حل تعارض <-مذهبی  یریگ جهت
 0.705 0.378 0.059 0.024 0.022 میزان مهریه <-بی مذه یریگ جهت
 0.004 2.875 0.053 0.167 0.153 پایداری خانواده <-مذهبی  یریگ جهت

 0.000 14.832 0.045 0.674 0.674 پایداری خانواده <-حل تعارض 
 0.202 1.278 0.095 0.113- 0.121- حل تعارض <-میزان مهریه 
 0.193 1.309 0.040 0.049- 0.052- نوادهپایداری خا <-میزان مهریه 

 
هریک از متییرها، چنانچه سطح اطمینان  P Valueبا مشاهده 

 07/5بایستی از  tدرصد را در نظر داشته باشید، مقادیر آزمون  01
 کرد. دییبیشتر باشد تا بتوان فرضیات پژوهش را تأ

 
اری بین تیییرات کمی مهریه با پاید رسد ی: به نظر م5فرضیه 

 خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
که ضریب مسیر بین این دو  دهد یبررسی صورت گرفته نشان م

. از باشد یاست که در حد پایین و منفی م -20/2متییر برابر با 

بوده و سطح  21/2برابر با  tطرفی با توجه به اینکه مقدار 
 وانت ی(، مP=0/193درصد محاسبه شده   1معناداری بیشتر از 

؛ نرخ و میزان مهریه بر شود ینم دیییضاوت کرد که این فرضیه تأ
ندارد؛ به عبارت دیگر پایداری  ریوضعیت پایداری خانواده تأث

خانواده و تداوم روابط زناشویی از کم و زیاد بودن نرخ مهریه 
 . ردیگ ینم ریتأث
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 خانواده مسیر بین دو متییر نرخ مهریه و پایداری بی: ضرا2 مارهجدول ش
 سطح معناداری tمقدار آزمون مقدار ضریب رابطه متییرها

 50/2 21/2 -20/2 پایداری خانواده <-میزان مهریه 
بین شیوه حل تعارض با پایداری خانواده  رسد ی: به نظر م0فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج مدل و ضرایب مسیر حاکی از این است که ضریب مسیر بین  
 نیاست که در حد باال و مثبوت اسوت. همچنو    76/2دو متییر این 
 1بوده و سطح معناداری نیز کمتور از   76/2به دست آمده tمقدار 

گشته است.  دیی( و فرضیه مورد نظر تأ222/2درصد محاسبه شده  
 ریحل تعارض و گفتگو تأث یها وهینتیجه گرفت که ش توان یپ  م

اده دارد و هرچوه شواهد تنووع    زیادی بر پایداری و دوام نهاد خانو
حل تعارض در خانواده باشویم، پایوداری خوانواده بیشوتر      یها وهیش

 خواهد شد.
 

 مسیر بین دو متییر حل تعارض و پایداری خانواده بی: ضرا0 مارهجدول ش
 سطح معناداری tمقدار آزمون مقدار ضریب رابطه متییرها

 222/2 76/2 76/2 پایداری خانواده <-حل تعارض 
 

مذهبی با پایداری  یریگ بین جهت رسد ی: به نظر م9فرضیه
 خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
که ضریب مسیر بین  دهد یخروجی جدول و ضرایب مدل نشان م

است که در حد متوسط و مثبت است.  57/2این دو متییر 
بوده و سطح معناداری نیز  97/2به دست آمده tمقدار  نیهمچن
 دیی( و فرضیه مورد نظر تأ220/2درصد محاسبه شده   1کمتر از 

اشتراکی بیشتری  یریگ گشته است؛ یعنی هرچه زوجین از جهت
در زندگی و روابط زناشویی برخوردار باشند، شاهد پایداری و 
دوام بیشتر نهاد خانواده خواهیم بود و برعک  اشترا  

اده مذهبی کمتر منجر به پایداری کمتر نهاد خانو یریگ جهت
 .شود یم

 
 مذهبی و پایداری خانواده یریگ مسیر بین دو متییر جهت بی: ضرا52 مارهجدول ش
 سطح معناداری tمقدار آزمون مقدار ضریب رابطه متییرها

 220/2 97/2 57/2 پایداری خانواده <-مذهبی  یریگ جهت
 

بین میزان تحصیالت زوجین با پایداری  رسد ی: به نظر م0فرضیه
 رابطه معناداری وجود دارد.خانواده 

مقدار ضریب مسیر حاصل بین دو متییر میزان تحصیالت با  
است که پایین و مثبت است.  20/2پایداری خانواده برابر با 

و سطح معناداری محاسبه شده  20/2برابر با  tهمچنین مقدار 

یافته به این معناست که  نی(. اP=0 /039باشد   یمطلوب م
 یها وهییالت بیشتر برخوردار هستند، به شکسانی که از تحص

از پایداری بیشتری  جهیبیشتر حل تعارض متوسل شده و درنت
 برخوردار هستند.

 
 مسیر بین دو متییر تحصیالت و پایداری خانواده بی: ضرا55 مارهجدول ش
 سطح معناداری tمقدار آزمون مقدار ضریب رابطه متییرها

 290/2 20/2 20/2 پایداری خانواده <-تحصیالت 
 
 SRMRگزارش برازش مدل از طریق معیار ( 0

معیاری است کوه بورای سونجش میوزان تناسوب       SRMR مقدار
یووک متییوور و نیووز وضووعیت روابووط بووین  یهووا وضووعیت معوورف

معیار بوین صوفر و یوک در     نی. اشود یمتییرهای مختلف استفاده م
هرچه  در نظر گرفته و مقدار آن 22/2نوسان است. نقطه برش آن 

مقودار ارزیوابی    (.00تور اسوت     کمتر باشد، تناسب مودل مطلووب  
اسوت کوه بوا توجوه بوه       27/2کیفیت مدل مسیر پژوهش برابر با 

نتیجوه گرفوت کوه مودل مسویر       تووان  یبودن آن از معیار مو کمتر 
 پژوهش از کیفیت الزم برخوردار است.

 
 : گزارش تناسب کل مدل مسیر50 مارهجدول ش
 SRMR=0/06 ن مربعات باییمانده استاندارد شدهریشه دوم میانگی

 
 یریگ جهینت
مسئله مهریه با نهاد خانواده پیوند متقابل دارد و از منظر جامعه  

نهاد یدیمی  معه،جا یسلول اساسی و اصل عنوان به شناسان، خانواده
وظیفه حراست از  کهو کهن دارای کارکردهای با ارزش و پایدار 

ها، نظم دادن به امور، پرورش و اجتماعی  آن اعضاء، رفع نیازهای

مطابق مقدمه و اصل دهم . باشد یکردن فرزندان بر عهده آن م
نیز خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون  .ا.ایرانیانون اساسی ج

ها  اصلی رشد و تعالی انسان و بر همین اساس تمام یوانین و برنامه
. مکتب اسالم باشد یاد مدر جهت تسهیل ازدواج و استحکام این نه

نسبت به خانواده عالوه بر مسائل کلی، نگاه ویژه نیز دارد، بخشی 
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از این نگاه و دستورات ویژه در چارچوب احکام مربوط به 
 االجراست. مهریه یابل در  و الزم
شگرف خانواده بر فرد و جامعه،  ریبنابراین با توجه به تأث

مسائل مربوط به  نیتر یپایداری و استحکام آن یکی از اساس
خانواده و نظام اجتماعی است. بدون شک امر پایداری خانواده در 

جامعه ایران و در همه مکاتب و  ژهیو همه جوامع انسانی به
. از میان مسائل و باشد یطور خاص شریعت اسالم از امور مهم م به

عنوان یکی از  موضوعات پرشمار مرتبط با امر خانواده، مهریه به
موضوعی است که همیشه  نیتر ئل روابط مالی زوجین، مهممسا

ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است. امروزه یکی از 
موضوعات اصلی و اختالف برانگیز و گاه الینحل در عقد نکاح، 
تعیین مهریه است و این مسئله همواره با نوعی تیییرات کمی 

امعه ایران، طی چند دهه اخیر در ج ژهیو مواجه بوده است. به
افزایش مهریه آشکارتر است. در متون اسالمی، باال بودن میزان 
مهریه موجب بروز دشمنی یلمداد شده و این تصور که مهریه باال 

، نفی گردیده است. در کند یاز انحالل پیوند زناشویی جلوگیری م
میزان مهریه در پایداری  ریپژوهش حاضر سعی بر آن بود تا تأث

های تحقیق که در  ی شود. اکنون با توجه به یافتهخانواده بررس
آمده در   یرار گرفت، نتایج به دست لیوتحل هیفصل یبل مورد تجز

بدانیم آیا  میخواه یاین تحقیق ذکر خواهد شد و با توجه به نتایج م
 داشته یا خیر؟ ریمیزان مهریه در پایداری خانواده تأث

سال  62سال تا 52پاسخگویان در سنین بین  حاضردر پژوهش 
سال است، در حالی که  99که میانگین سن پاسخگویان هستند 

سال  61و بیشترین  09سال و کمترین سن  92میانگین سن همسر 
 .باشد یم

2اندازه اثر  PLSافزار  در یسمت تحلیل با استفاده از نرم
F
بورای   

موذهبی، حول تعووارض و    یریو گ متییرهوای میوزان مهریوه، جهوت    
، 21/2، 20/2داری خوانواده بوه ترتیوب برابور بوا      تحصیالت با پای

 یریو گ بوده و نیز اندازه اثر حل تعوارض بوا جهوت    20/2و  09/2
محاسبه شده است کوه   20/2و با تحصیالت  57/2مذهبی برابر با 

یضاوت کرد که سوهم نسوبی    توان یبا توجه به مال  مورد نظر م
 .باشد یهریک از متییرهای مستقل مطلوب م

کل متییرهای تحصیالت،  ری، میزان تأثدهد یتایج نشان مچنانچه ن 
مذهبی، حل تعارض و میزان مهریه بر پایداری  یریگ جهت

. جهت باشد یم 59/2و  76/2، 00/2، 50/2خانواده به ترتیب 
سنجش رابطه بین متییرها و معناداری به ارائه مدل و سپ  با 

یا رد  دییبه تأ توان یهریک از متییرها م P Valueمشاهده 
فرضیات پرداخت. در پرتو مدل ساختاری و ضرایب به دست آمده 

بر رضایت  یریتأث  گونه چیمشخص شد که میزان و نرخ مهریه ه
 ریزناشویی و پایداری خانواده ندارد. همچنین نتایج حاکی از تأث

حل تعارش در بین زوجین بر نوع و کم و کیف روابط  یها وهیش
اده است و به هر میزان که زوجین یادر و زناشویی و پایداری خانو
حل تعارض داشته باشند، نهاد خانواده از  یها اهتمام به اتخاذ روش

. اساساً تمایالت و باشد یثبات، انسجام و دوام بیشتری برخوردار م
مذهبی منجر به نظام ارزشی و هنجاری هم آهن  در  یریگ جهت

را جهت انسجام فراهم  و بستر باشد یبین افراد جامعه و خانواده م
مثبت اشترا  تمایالت مذهبی در بین  ریتأث دی. نتایج نیز مؤکند یم

 یداریها را به تداوم و پا و بیشتر آن باشد یزوجین مورد مطالعه م

. متییر  فرهنگی تحصیالت همچون کند یخانواده ترغیب م
در اشترا  در  تواند یاست که م یا باورهای مذهبی عنصر بالقوه

 توان یباشد و نمود چنین اثری را م رگذاریها و تمایالت تأث خابانت
در مطالعه حاضر دید که طی آن زوجینی که از تحصیالت بیشتر 
برخوردار بودند، از امکان گفتگو و فهم مشتر  جهت و نیز 

طور  به جهیحل تعارش بیشتر برخوردار و درنت یها وهیاتخاذ ش
ت همگرایی و پایداری مستقیم و غیرمستقیم شرایط را تقوی

خانواده فراهم نموده است. در پایان کیفیت مدل به دست آمده از 
تحقیق با  جیحد مطلوب و کیفیت مناسب برخوردار بود. نتا

مطالعه اعزازی همخوانی دارد که بر اساس آن مهریه باال مانع 
عنوان پشتیبانی فردی منجر  طالق نیست. در حقیقت مهریه باال به

و ازدواج را  شود یرفتن صمیمیت در درون خانواده م به از دست
نگرش  یریگ . شکلکند یشبیه خرید و فروش کاال و خدمات م

به ازدواج و نهاد خانواده، از همان ابتدا نقش متقابل زن  یا معامله
و هر نوع سرپیچی  کند یخاص تعریف و تعین م ینوع و مرد را به
در خانواده شود و چنین عامل تنش  تواند یم شده فیاز نقش تعر

نگرشی خود مانع همفکری، هم آهنگی و همکاری زن و شوهر با 
و در نهایت دوام روابط را دچار اختالل و عامل  شود ییکدیگر م
 یهمچنین مشخص شد که همسانی فرهنگ (.00گردد   یجدایی م

بستری جهت اشترا  در نظام کنشی  تواند ی دینی، باور، ارزش( م
و   یز پنداشت، تأویل و تفسیر ذهنی با مقدوراتو معرفتی و ن

  فرهنگی مانند زندگی، رفاه -حدوث کنش پایین از اعیان اجتماعی 
 و طالق شود.
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