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 هچکید
یه از جمله انگاره یم است که بمهر فقهی، حقوقی،  های مختلف  ه دلیل ارتباط با حوزههایی در قرآن کر

ون های بسیاری در پیرامو بحث قرار داشته عالمان تفسیر مورد توجه اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی همواره
یه که  ههای تفسیری دربار از جمله پرسشبا این حال، است. آن شکل گرفته  یافت یپاسخهنوز مهر ده، نکر  در

یماست که چرا آن  رب پیش عای بس دراز در فرهنگ که پیشینه «َمهر» هپرسابق هجای استفاده از واژبه قرآن کر
یضه»، «اجر» هایواژه، از دارداز اسالم  یه «نحله»و « صدقه» ،«فر بهره جسته  ،برای اشاره به مفهوم مهر

یخیروش  گیری از با بهرهحاضر  هطالعماست. برای پاسخ به این پرسش کلیدی، در  ین قدیم ،معناشناسی تار تر
به  دَرسیمَ ی  این واژه تا زبان عربی  پیجویی شده، سیر تحوالت معنای آفروآسیایی در زبان «َمهر» هواژ هسابق

یم استخراج شده است.  آن در بافتمعنایی   هایفهمؤل  و  مطالعه گذاشته شده شان ن مطالعهاین نزول قرآن کر
ی   هبر پای« َمهر» هدهد که واژمی  هه مثابب نکاحکه است شکل گرفته  پیش از اسالمدر روزگار  فرهنگی این تلق 

یه است،  در ازایاقتصادی است که در آن، زن به عنوان یک کاال  دادوستدیک  مقادیری از مال که همان مهر
یممبادله می  هاژمذکور صرف نظر کرده و چهار و  هواژ ، از کاربرد  این باور پیشااسالمیتقابل با  در شود. قرآن کر

یه به کار  هاسالمی در حوز  جدید را برای تأسیس یک فرهنگ  ه است.گرفتمهر
یه، واژگان کلیدی: یتفسیر قرآن، ، در قرآن زن مهر یخ شناسی سامیزبانخی، معناشناسی تار  هنگار ا، تار

یه  .مهر
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 بیان مسئله -1
 هایحوزه ها ناظر بهاین آموزههایی مهم در باب روابط زناشویی است. آموزه هقرآن کریم دربردارند

، (7-1/ 65: )طالق ، طالق(12/ 4: )نساء ، ارث(34 /4: ؛ نساء233 /2: )بقره نفقههمچون  نکاح مختلف  
د زوجات ت )نساء، (3/ 4: )نساء تعد   اخالق جنسی و( 128، 34/ 4: )نساءنشوز (، 24/ 4: ازدواج موق 

 د. به این دست امورداریگر را بیان مینسبت به یکد زن و شوهر و حقوق متقابل   شودمی( 23-22/ 4)نساء: 
ُپرتکرار در قرآن  مباحثآیه قرآنی به آن، از جمله  14که با اختصاص یافتن   افزودرا « هریهم»باید موضوع مهم 

؛ مائده: 25-24، 21-19، 4/ 4؛ نساء: 237-236، 229/ 2)نکـ: بقره:  آیدبه شمار می نکاح هکریم در حوز
 .(11-10/ 60؛ ممتحنه: 50/ 33؛ احزاب: 27/ 28؛ قصص: 5/ 5

ویژه عالمان تفسیر و فقه قرار داشته و ابعاد اندیشمندان مسلمان، به همواره مورد توجهرغم آنکه مهریه به
 های درخورآن باقی است که پاسخ ههای متعددی دربارهنوز پرسش اما ،مطالعه گذاشته شدهبه  و زوایایش

ر در واژه برانگیز است،سؤالبسیار  آنچه در بادی امر، در همین رابطهطلبد. می ع و تکث  است  هاییوجود  تنو 
چهار واژه در آیات  اند،گفته عالمان  لغت و تفسیرآنطور که  .به مفهوم مهریه اشاره دارندقرآن کریم  که در

؛ 25-24/ 4: )نساء« أجر»د از: کنند که به ترتیب  بسامد در کاربرد عبارتنقرآنی این انگاره را نمایندگی می
« َصُدقه»(، 24/ 4:؛ نساء237-236/ 2: )بقره« َفریضه»(، 10/ 60:؛ ممتحنه50/ 33:احزاب؛ 5/ 5: مائده
حله»( و 4/ 4: )نساء قان میچند پرسش کلیدی را  ع واژگانیتنو  این  (.4/ 4: )نساء« ن  : دگذارپیش روی محق 

نسبت به هم از تمایزهای مترادفند یا کاماًل ها آیا این واژهدوم آنکه  ؟چیستع این تنو   نخست آنکه حکمت  
 اراز چه قراین تمایزها دقیقًا  معنایی وجود دارد،ها تمایز که اگر بین این واژهو سوم آن ؟معنایی برخوردارند

 ؟است
و  ،پاسخ به آن است کنونی در صدد   هکه مطالعتری هم وجود دارد پرسش بنیادیافزون بر آنچه گذشت، 

« َمهر» هناختش هواژ، از کم دوشادوش آنهایا دست یادشده هچهار واژجای بهآن این است که چرا قرآن کریم 
م قرار ه با کامل در تضاد    که توان طرح کردفرضیه را می ، دوپاسخ به این پرسشدر  استفاده نکرده است.

ر و مربوط به دورواژهَمهر  ه: اول آنکه واژدارند  هاساسًا در زمان پس ،)کالسیک( است 1عربی َمدَرسی های متأخ 
ای َمهر واژه هواژدوم آنکه و نداشته است که قرآن کریم بخواهد آن را مورد استعمال قرار دهد؛  ینزول کاربرد

رد آن از کاربشده، ولی قرآن کریم کار برده می به قرآنیکهن و عربی عربی  هدر دورگرچه است که  ُپرسابقه
 را به خدمت گرفته است. ردیگ هچهار واژجای آن، بهف نظر کرده و صر

و  های اجرَمهر قدمتی بیش از واژهکه به این معنا  ؛دوم دارد هفرضی شناختی نشان از اعتبار  شواهد  زبان
ت  . ردفریضه و صدقه و نحله دا همزادهای این پنج واژه  د، پیجویی  نههر تأیید میاین مطلب مُ  آنچه بر صح 

 اللت  تاریخی، اگر بتوان د شناسی  اصول زبان هبر پای عربی است؛ با این توضیح که های خویشاوند  زباندر 
با د که شوچنین نتیجه گرفته میهای خویشاوند نیز بازجست، بر یک معنا را در دیگر زبانعربی  هیک واژ

                                                           
اصلی را پشت سر گذاشته است که از لحاظ  هشناسی تاریخی، زبان عربی در سیر تحول  خود سه دورهای زبانبر پایه داده .1

 Classical) سیدَر ی مَ و عرب( Qur'anic Arabic)، عربی قرآنی (Old Arabic) قدمت، به ترتیب عبارتند از: عربی کهن
Arabic)  ،گاهی بیشتر در این باره، ر.ک: پاکتچی  (.72، ص1397)برای آ
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های سامی از دیگر زبانعربی زبان  انشعاب  ها پیش از مواجهیم که ساختش به سال یکهن معناسازی  
های سامی یک واژه بر یک معنا تنها در زبان عربی دیده شود و در دیگر زبان گردد؛ ولی اگر داللت  بازمی

از  دارد و عربی تنها اختصاص بهروییم که از واژه روبه که با معناسازی  جدیدی گیریممییجه یافت نشود، نت
اخت  معانی ستوان میتطبیقی این روش کاربست  شناسان، با زبان هبه گفت .قدمت چندانی برخوردار نیست

 (.Campbell & Mixco, 2007, pp. 151-152، و قدمت  تخمینی آنها را محاسبه کرد )1گذاریرا تاریخ
در زبان عربی داللت بر معنای مهریه نه تنها َمهر  هواژآنچه در بند  پیش گذشت باید گفت، با عنایت به 

نیز داللت  همچون اوگاریتی، عبری، آرامی و سریانیهای سامی دارد، بلکه همزادهای این واژه در دیگر زبان
ای که ، به گونهدراز در فرهنگ سامی دارد ایسابقهبر مهریه این واژه  بر معنای مهریه دارند؛ پس داللت  

، 2، ج1357)برای عربی، نکـ: مشکور،  2بازجستنیز  خویشاوند  عربیهای در زبان همزادهایش را توانمی
 .Olmo Lete & Sanmartin, 2003, ppبرای اوگاریتی، نکـ:  /371، ص1429الدین، کمال /873ص

 ,Jastrow, 1903برای آرامی ترگوم، نکـ:  /Gesenius, 1939, p. 555برای عبری، نکـ:  /536-537
vol. 2, pp. 737, 739/  :برای آرامی شاهنشاهی، نکـHoftijzer & Jongeling, 1995, vol. 2, pp. 

های عربی  . این در حالی است که گرچه ماده(Brun, 1895, p. 292برای سریانی، نکـ:  /601-602
ت اساما این تنها عربی د، نهای سامی دارهمزادهایی در دیگر زبان« لحن»و « دقص»، «رضف»، «رأج»

 معنای مهریه سود جسته است. هها برای افادکه از این ماده
فاقی  «َمهر» هواژ به کار نرفتن  به آسانی،  نبایدبنابر آنچه گذشت  در آیات قرآنی را امری تصادفی و ات 

 هو هم در زبان عربی  قرآنی، انگارای است که هم در زبان عربی  کهن ترین واژهاصلی این واژهانگاشت؛ زیرا 
ترین نامزد برای کاربرد در آیات قرآنی  مربوط به مهریه محسوب ، اصلیدر نتیجهکرده و مهریه را نمایندگی می

های عربی است که در آنها از برخی اشعار نامهبر لغت رورکند م. آنچه این مطلب را اثبات میشده استمی
اند؛ حال آنکه شاهدی بر کاربرد مهریه به کار گرفتهبرای داللت بر معنای َمهر را  هواژجاهلی یاد شده است که 

برای مثال، از  های أجر، فریضه، صدقه و نحله بر معنای مهریه در اشعار جاهلی به ثبت نیامده است.واژه
 چنین بر جای مانده است:در آن روزگار نام و نشان شاعری بی

حٌة ُض  ُکم ناک   یساً و تَ  زاً عنُ َقد أمَهُروها اَ    یساً َر ُامُّ
ای دریافت مهریهبه ازای او را اش خانواده .استدرآمده ضریس نکاح مادر شما کسی است که به »یعنی: 

/ با 281، ص5، ج1399)ابن فارس،  «نددرآورد ضریسنر به نکاح  بز  رأس ماده و یک  بز  چند رأس شامل  
 .(50، ص4، ج1410قدری تفاوت در الفاظ، نکـ: خلیل بن احمد، 

 ل  اصح در آیات قرآنی واژهاین عدم کاربرد   کنونی آن است که همطالع ه، فرضیَمهر هبه قدمت واژبا عنایت 
گاهانه و به معنای کنار گذاردن  آن در نظام فکری  قرآن کریم   هاژحذف و به عبارت دیگر، .ستایک انتخاب  آ

 بگ عرنشان از اوج تقابل قرآن کریم با فرهن ،جدید هواژچهار  دن  آن باشو جایگزین  فرهنگ قرآنی از َمهر

                                                           
1. dating 

 تردهی گسکاربرد« َمهریه»و هم به صورت « َمهر»راه پیدا کرده و هم به صورت نیز گیری، به زبان فارسی واژه در قالب وام این .2
 (.4471، 4462، صص4، ج1362معین،  /2062، صص4، ج1342یافته است )نکـ: برهان تبریزی، 
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المان ع بازتاب  این تحول  واژگانی و معناشناختی در آثار تفسیری   ؛ حال آنکهدر این زمینه دارد پیش از اسالم
 .شوددیده نمی مسلمان

که  ردپذیپرسش  کلیدی سامان می اینبه  گوییحاضر با هدف پاسخ همطالعبا عنایت به این مقدمات، 
بوده ( semantic components)های معنایی دارای چه مؤلفه عرب پیش از اسالمدر فرهنگ « َمهر» هواژ

رفته گجدید را برای اشاره به مفهوم مهریه به کار  هو چهار واژ کردهاز کاربرد آن صرف نظر  قرآن کریماست که 
( Historical Semantics)تاریخی  دانش معناشناسی   ظرفیتبناست از  شبرای پاسخ به این پرس .است
گاهی شودتر های معنایی روشناز حیث مؤلفهَمهر  هواژابعاد مختلف  از این طریق، جسته شود تا سود ها و آ

 .گرددتر افزون واژگانی گردش  از این 

 شناسی پژوهشروش -2
که تحوالت معنایی   استدانشی  1، معناشناسی  تاریخیباید گفت پژوهشدر سخن از روش انجام این 

ق این هدف، دهدیک واژه را در گذر زمان مورد مطالعه قرار می ترین قدیم ضروری استنخست . برای تحق 
ه و سپس مرحله بشود های خویشاوند ـ بازشناخته تطبیقی با زبان ههای آن واژه ـ در قالب یک مطالعریشه

 /Palmer, 1976, pp. 11-12رده شود )ر.ک: مرحله، تحوالت معنایی  آن در طول تاریخ به بحث گذا
Campbell, 1999, pp. 254-263/ Bussmann, 2006, p. 1048 ؛ برای کاربست این روش در

خاذ رویکرد معناشناسی تاریخی به این ترتیب،  ببـ(. 76، صص1391ت قرآنی، نکـ: پاکتچی، مطالعا با ات 
توان دریافت که آن واژه در بستر را فراچنگ آورد و هم می بار تاریخی  یک واژه همچون َمهرتوان تهم می

ت آن اس رویکردمبنای نظری  این  های معنایی بوده است.فهچه مؤل   هفرهنگی  عرب پیش از اسالم دربردارند
گاهیبازنمودی از باورهای فرهنگی  هر قوم است، واژه« زبان»که چون  رزشمند های اهای یک زبان حامل  آ

یتل هدربار ین از ا یابند.گیرند و کاربرد میآن شکل می ای هستند که در بستر  ها و باورهای فرهنگی  جامعهق 
در ا راقوام و طرز فکر حاکم بر آنان بینی  اطالعاتی انگاشت که جهان هیک ذخیر همنظر، واژگان را باید به مثاب

 (.163-162، صص1397 و 104-100، صصالف 1387)ر.ک: پاکتچی،  دنتابانخود بازمی
ن عربی کاویده شود و با بهره در زبا «م هـ ر» هماد هسابقشود کوشش میبا این مقدمات، در مباحث آتی 

ه این هم مسیری ک، و های تاریخی  آن بازشناخته شودشههم تبار  این ماده و ریاز معناشناسی تاریخی،  جستن
م یبا کاربست این روش خواه .قرار گیرد مورد مطالعه، گرفته است شدر پی «مهریه»معنای برای ساخت  ماده

آن از نظام واژگانی قرآن را  کنیم و دالیل کنار گذارده شدن  را استخراج  َمهر ههای معنایی  واژتوانست مؤلفه
 کشف نماییم.

 

                                                           
« معناشناسی َدرزمانی»دهد، گاْه از آن جهت که معنای واژگان را در گذر زمان مورد مطالعه قرار می« معناشناسی تاریخی» .1
(Diachronic Semanticsخوانده می )( شودCampbell & Mixco, 2007, pp. 42, 77 در مقابل  این دیدگاه، رویکرد .)

گیرد و زبان را در یک مقطع زمانی  خاص ـ ( به معنا وجود دارد که روند تاریخی  الفاظ را نادیده میsynchronicهمزمانی )
 .(Pilch, 1985, p. 407 /130-129، صص1378گذارد )سوسور، های قبلی و بعدی ـ به مطالعه میبدون توجه به پیوست
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یشه در« م هـ ر»پیجویی  -3  های ثناییر
 هن مادای هدر زبان عربی آن است که پیشین «م هـ ر»گیری گام نخست برای شناخت جامع از مسیر شکل

ثنایی  این ماده در زبان  هشوجو از ری. از منظر روشی، در جستشود بازجستههای ثنایی در ریشه ثالثی
 های زیر قابل طرح است:تنها احتمال های سامی ــ نیای زبان1آسیاییآفرو

 m + hr: 2سازیالف( ساخت پیش
 mrدر میانه بن ثنایی   /h/سازی: قرار گرفتن واج ب( ساخت میان
 mh + rسازی: ج( ساخت پس

 و سپس حذف هجای مکرر mh + hrد( ساخت بر اساس ترکیب دو بن 
حالت  )ب( به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما مابقی  حاالت در صورتی قابل قبول هستند که  هدربار

ه در  اب hrیا  mhهایی به صورت ریشه وجود داشته باشند؛ حال آنکه  آفروآسیاییزبان ارتباط معنایی  موج 
بازسازی  mrهایی به صورت هایی مقرون به توفیق نیست. در مقابل، ریشهوجو برای یافتن چنین ریشهجست

 های سامی را دارند.در زبان« م هـ ر»معنایی  مناسب برای ساخت  اند که کاماًل ظرفیتشده
م هـ »د کاربر هتوان سابقاند که مبتنی بر آن میخصوص، اورل و استولبوا دیدگاهی را مطرح کردهدر این 

های بازمانده از کهن که با استناد به داده هاین واژ .بازگرداند mar*ثنایی   هرا به واژـ به معنای مهریه ـ  «ر
کوشی ُسفالی شرقی بازسازی َاَفر و -ساهوهای زبانی  سامی، مصری، چادی غربی، چادی مرکزی، شاخه

ص عبارتند از: گاوارپایان داللت میهچبر طیفی از  آفروآسیایی در زبانشده است،   کند که به طور مشخ 
 (.Orel & Stolbova, 1995, p. 375) و بز گوساله، گوسفندگاو نر، ، ماده

های سامی در زبان mar* باستانی   هواژ هایزبانی سامی باید دانست، بازمانده هدر انتقال بحث به خانواد
در  mūruو  mīruهای . برای مثال، واژهداللت دارند سان زبان  نیا همچنان بر معانی  یادشدهبسیارند و به

و  mīrtuتاء تأنیث )=  هستند که سپس بر اثر افزوده شدن  « گوساله نر»و « گاو نر»زبان اکدی به معنای 
mūrtuدارند داللت حیواناتمادینه از این  ه( بر گون (Muss-Arnolt, 1905, vol. 2, pp. 583-584/ 

Gelb, 1998, vol. 10 (2), pp. 109, 229/ Black, 2000, p. 219 .)هباید از واژ در همین راستا 
ه»به معنای یاد کرد که هر دو نیز در زبان اوگاریتی  imr هو واژ ،( در زبان عبریemar) ִאַמר هستند « بر 

(Gesenius, 1939, p. 1081/ Olmo Lete & Sanmartin, 2003, pp. 72-73) .هواژ همچنین 
ɂmr ه»و « گوسفند»های فنیقی، پونی، آرامی رسمی و َتدُمری به معنای در زبان  ܐܡܪܐ هواژ ، واست« بر 

(emrā در زبان سریانی )ه»معنای  نیز بر  ,Hoftijzer & Jongeling, vol. 1, 1995)کند داللت می« بر 
p. 78/ Costaz, 2002, p. 12) . ر» هاز واژسخن از زبان عربی، باید در سرانجام مَّ به معنای کرد که  یاد «إ 

َر الرجُل » فعل   ،است و از آن« کوچک هبر  » ساخته شده است )ابن « های مرد فزونی گرفتدام»به معنای « أم 

                                                           
1. Afro-Asiatic 

گاهی از کارکرد صرفی و معنایی    2.  ,O'learyهای سامی، ر.ک: در زبان (سازهاسازها و پسسازها، میانپیشَبرسازها )برای آ
1923, pp. 180-191/ Gray, 1971, pp. 45-48/ Moscati, 1980, pp. 80-84/ Lipinski, 1997, pp. 215-

228. 
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های فوق ـ جز در زبان اکدی واژه ههم (.344، ص1426فیروزآبادی،  /32، 29، صص4، ج1414منظور، 
به آسیایی در انتقال از زبان آفرو آنهای هستند که نمونه mar*ثنایی   هساز  همزه به واژصل  الحاق  پیشـ حا

 (.6، ص1399، ر.ک: پاکتچی، «ثأن» های مشابه در ماداست )برای نمونهسامی، فراوان روی داده 
 های سامی دچار قدری توسعه در دامنهدر انتقال به زبان mar*آسیایی آفرو ه، واژساختباید خاطرنشان 

است؛  نیز به کار گرفته شده« اسب»معنای  هگوسفند و گوساله و بز، برای افادمعنایی شده، و افزون بر گاو و 
ه( »)( در زبان سریانی به معنای mouhra) ܡܘܗܪܐ هواژو در زبان اکدی،  mūruو  mīruهای مثاًل واژه کر 

ه( مادیان» بر، نیز که حاوی تاء تأنیث است در زبان سبایی mhrt هو واژهستند،  «اسب  داللت دارد« )کر 
 .Muss-Arnolt, 1905, vol. 2, pp. 583-584/ Gelb, 1998, vol. 10 (2), ppبرای اکدی: )

109, 229/ Black, 2000, p. 219/  :برای سریانیBrun, 1895, p. 292/ Payne Smith, 1903, 
vol. 1, p. 256/  :برای سباییBeeston, 1982, p. 84/ Biella, 1982, p. 268.) ها نیز جز این واژه

های بسیار در که نمونه هستند mar*ثنایی   هواژ هبه میان« هـ»ساز ن  میانشد در زبان اکدی، حاصل  اضافه
ن نوع ایبرای داللت بر نیز در زبان عربی  «م هـ ر» هماد. در همین راستا، سیایی به سامی داردآفروانتقال از آ
ه اسب»هم بر معنای  «ُمهر»اند، چنانکه لغویان مسلمان گفته ؛شده استدام به کار برده خاص از  و « کر 

ه االغ» ل  اسب و االغ هبچ  » هیافتتضییقو هم بر معنای « کر  ، 5، ج1414)ابن منظور، کند داللت می« او 
 :(. از این معنای اسمی، معانی فعلی نیز ساخته شده است؛ مثالً 478، ص1426فیروزآبادی،  /185ص

ه»به معنای « أمَهَرت الَفَرُس » ه اسب بچ  َر فالٌن »، «شد دارماد  ه اسبی خواست یا »به معنای « َمهَّ فالنی کر 
ه اسب»به معنای « َتمهیر»، «خرید یا گرفت ٌر »، و «گرفتن یا خریدن کر   اسب  دارای»به معنای « َفَرٌس ُممه 

ه ، 1414زبیدی،  /609-608، صص1979زمخشری،  /485، ص3، ج1414)صاحب بن عباد،  است «کر 
 (.499، ص7ج

های ، اما در انتقال به زباندکنداللت نمی« اسب»بر معنای  mar*آسیایی  آفرو هکه چرا واژ پرسشاین 
روشن تاریخی دارد و آن این است که از منظر تاریخ  طبیعی،  پاسخ  ، یک ه استسامی، این معنا را به خود گرفت

ط بشر و قرار گرفتن   کردن  اهلی های اثرگذار در زندگی  جوامع انسانی تقریبًا در چیزی دام هآن در زمر اسب توس 
 .Kelley, 2002, pp. 8, 56/ Clutton-Brock, 2008, ppاست ) رخ دادهسال پیش  5500حدود 

هزار ساله دارد. به طبع، اقوام سامی پس از آنکه  10کم قدمتی آسیایی دست(؛ حال آنکه زبان آفرو22 ,20
ق به اهلی های مختلف  زندگی نظیر برداری از مزایای این حیوان ارزشمند در عرصهو بهره کردن  اسبموف 

ابه و امثال آن شدند، اسب را در ردیف دیگر چ د ثل گاو و گوسفنارپایان سودمند مهسواری، حمل بار، راندن ار 
 نیز اطالق نمودند. ( را بر این حیوانmar)یعنی « دام»دال  بر معنای  هنشاندند و واژ

 «دام»از  «ثروت»ساخت معنای  -4
َمجاز  هبر پای« ثروت»و « مال»به « دام» ، انتقال معنایی از«م هـ ر» هماد سیر معناسازیبعد در  همرحل

و  آنان پرورش دام ترین شغل  الزم و ملزوم است؛ به این معنا که چون سامیان  باستان کوچنده بودند و اصلی
برای شواهد و شد )ها محسوب نمیبرای آنان عماًل چیزی جز همان دامارپایان اهلی بود، مال و دارایی هچ



 
 

ب حسینی«َمهر» ۀواژ یخیتار  یمعناشناس   13    / سیدمحمود طی 

. )183-182، 165-164، 162، 115، 104-103، 80-77، 6-5، صص1929: ولفنزن، نکـتحلیل، 
هنوز  داریوسیعی از خاورمیانه پراکنده شدند، دام هم سامی از یکدیگر منشعب و در پهنحتی پس از آنکه اقوا

بایی ـ در زبان سال معنایی، بر این انتق شناختیرفت. شاهد  زبانمشاغل آنان به شمار میترین یکی از اصلی
در این  mhrt ههای سبایی به ثبت آمده، واژمهنادر لغت و شوددیده میهای عربی جنوبی ـ زبان هاز مجموع

 ,Beeston, 1982, p. 84/ Biella) است« مایملک»و « دارایی»، «ثروت»، «مال»به معنای  زبان سامی،
1982, p. 268.) 

جزیره عربستان نیز نشان از های تولید در شبه، نگاهی به شیوهپیش از اسالمدر سخن از فرهنگ عرب 
 به صورتجزیرةالعرب داری گرچه در دارد. کشاورزی و باغ نزد این قوم سامی« ثروت»و « دام»ق پیوند عمی

های مدت با دشواریهای طوالنیاقلیمی و قحطی پذیرفت، اما به دلیل اوضاع نامناسب  می انجاممحدود 
گاهی بیشتر بیومی، / Montgomery Watt, 1988, pp. 9-12، ر.ک: در این باره بسیار همراه بود )برای آ

اعراب ناگزیر بودند برای تأمین امنیت غذایی خود، دست  و بود که اغلب  راز همین (.123-120تا، صصبی
، 1984وجوی آب و چراگاه سپری کنند )فروخ، به زندگی کوچندگی زنند و همواره عمر خود را در جست

و،  /57ص (. در این شرایط، تنها فعالیت تولیدی که با سبک زندگی کوچندگی 34-33، صص1996بر 
د سنجیدنهایشان میخود را بر مبنای تعداد دام ای که اعراب ثروت  به گونه داشت، پرورش دام بود همخوانی

شناسان غت(. همانطور که ل111، ص7ج و 609، 337، صص5، ج1993علی،  /83، ص1، ج1989)دلو، 
بر  زیرهجکوچندگان  شبهشینان و ثروت و دارایی ـ نزد صحرانمطلق ـ به معنای « مال» هاند، واژعرب نیز گفته

صاحب بن عباد،  /344، ص8، ج1410شد )خلیل بن احمد، ارپایانشان اطالق میهها و چدامخصوص  
 (.636، ص11، ج1414ابن منظور،  /358، ص10، ج1414

ر سامی را می ه، نمون1شناسی ساخت معناگفتنی است از منظر گونه مناطقی  توان درمشابه با همین تفک 
نکه بر آمیانه، افزون بر  )تاوار( در زبان ترکی   tavar هبازجست. برای مثال، واژ هنگ عربستان نیزدور از فر

که دام نزد کوچندگان  ُترک در  کند؛ چرارا نیز افاده می« دارایی»و « ثروت»داللت دارد، معنای « دام»معنای 
ی Clauson, 1972, p. 442رفته است )ترین شکل ثروت به شمار میآسیای مرکزی، رایج (. این طرز تلق 

 «غنی»و « ثروتمند»عالوه بر اینکه به معنای « دارمال» هواژمثاًل خوَرد؛ در فرهنگ ایرانی نیز به چشم می
 «ثروتمندی»هم بر معنای « داریمال»است. بر همین منوال،  آمده نیز« ارپایانهصاحب چ»است، به معنای 

 «گاو و گوسفند و اسب پرورش»و نیز « ارپایان بودنهدارای چ»معنای  کند، و هم برداللت می« توانگری»و 
 (.6544-6543، صص7، ج1382انوری،  /3711، ص3، ج1362)معین، 

 
 

                                                           
های های مشترکی است که در زبانبندی( صورتtypology of meaning constructionساخت معنا )شناسی مراد از گونه .1

اص رخ داده خ هرز فکر نسبت به یک موضوع یا پدیدمختلف دنیا، نه به اعتبار خویشاوندی زبانی، که به اعتبار مشابهت در ط
 (.129-127ب، صص 1387است )پاکتچی، 
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ید»َمهر به معنای  -5  «قیمت خر
خریدن/ معامله »به معنای فعلی  « ثروتدام/ » ، انتقال معنایی از«م هـ ر» سومین مرحله از سیر ساخت

وضوح در واژگان زیر مشاهده  توان بهاست. این تحول معنایی را می« قیمت/ بها»اسمی  و معنای « کردن
 کرد:
 ,Von Soden, 1972, vol. 2, p. 616/ Gelbدر زبان اکدی )« خریدن»به معنای  māru هواژ -

1998, vol. 10 (1), p. 317/ Black, 2000, p. 199،) 
معنای و به « قیمت خرید»ترتیب به معنای اسمی  ( به māhar) ָמַהר ( وmōhar) ֹמַהרهای واژه -
 ,Gesenius, 1939, p. 555/ Klein, 1987در زبان عبری )« گردآوردن مبلغی برای خرید چیزی»فعلی  

p. 322،) 
 .Olmo Lete & Sanmartin, 2003, ppدر زبان اوگاریتی )« بها»و « قیمت»به معنای  mhr هواژ -

536-537،) 
 ֹמַהר هایواژه ، ودر زبان آرامی ترگوم« بادله کردنم»و « خریدن»فعلی  ( به معنای māhar) ָמַהר هواژ -

(mōhar و )מֹוַהר (mūhar  در همین زبان به معنای اسمی )«معاوضه»و « مبادله( »Jastrow, 1903, 
vol. 2, pp. 737, 739،) 

 .Biella, 1982, pدر زبان سبایی )« تعیین کردن زمان برای پرداخت مبلغ»به معنای  hmhr هواژ -
که نشان  آمده است «این عوض  آن»در زبان عربی به معنای « هذا َمهُر ذلک»عبارت  (، و سرانجام267

معلوف، ر.ک: ) ه استرفتیا مبادله به کار میدر فرهنگ عربی نیز ناظر به نوعی معاوضه  «م هـ ر»دهد می
 (.1543، ص2، ج1348سیاح،  /777، ص1956

ام ستد  اقو و داد هریشه در نحو« قیمت/ بها»به « روتدام/ ث»باید خاطرنشان ساخت، انتقال معنایی از 
است،  بوده «دام»ترین اشکال ثروت نزد این اقوام بدوی و کوچنده دارد؛ با این توضیح که چون یکی از رایج

کاال به کاال )= پایاپای( نزد آن  هسنجیدند، و چون مبادلها میدام قیمت و بهای یک کاال را بر اساس تعداد
هایشان نیز استفاده نمایند یک کاال از دام است، گاه مجبور بودند برای خریدن   بوده اقوام از رواج برخوردار

(See: Herskovits, 1924, pp. 54-55, 56-57, 60-61/ Kottak, 2002, pp. 166-167, 
274/ Ferraro & Andreatta, 2010, pp. 148, 165-168, 169, 180-181, 184-185 ؛ برای

گاهی از این سبک زندگی   ، 7، ج609، 337، صص5، ج1993عرب، نکـ: علی، قوم اقتصادی نزد  آ
 (.، جمـ438، 415، 392، 231-229، 116، 113، 111صص

ید زن»َمهر به معنای  -6  تضییق معنایی هبر پای «قیمت خر
قیمت »به « قیمت و بها» ، انتقال معنایی از معنای اسمی  «م هـ ر» هچهارمین مرحله از سیر ساخت ماد

خریدن زن از طریق »به « خریدن» و به موازات آن، انتقال معنایی از معنای فعلی   مهریه(« )= خرید زن
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در  «م هـ ر» هاست. این ساخت از ماد 1معنایی هتضییق در دامن هبر پای مهریه دادن(« )= پرداخت قیمت آن
 .سامی دارد در فرهنگوخ و پایایی  این طرز فکر شود که نشان از رسهای سامی دیده میزیرشاخه اغلب

 רֹמהַַ هاژکنعانی با شاخص عبری یاد کرد. و همالی مرکزی، نخست باید از زیرشاخش هدر سخن از شاخ
(mōhar ) و سپس بر اثر تضییق در دامنه، بر معنای «قیمت خرید»در این زبان سامی بر مطلق معنای ،
ص: مهریه ـ داللت دارد ) (purchase-price of wife) «قیمت خرید زن»  ,Geseniusـ به طور مشخ 

1939, p. 555/ Klein, 1987, p. 322/ also See: Levy, 1883, vol. 3, p. 40 .) مبتنی بر
از قرار  سه بار در عهد عتیقیر اخ هواژ(، 562، ص1981یاب  کتاب مقدس )نکـ: پوست، های واژهفرهنگ

 زیر به کار رفته است:
ران شکیم به پدر و براد(: »ع بار اول، در داستان خواستگاری کردن  شکیم از دینه )دختر جناب یعقوب -

آنچه به من بگویید، خواهم داد * َمهر و پیشکش هر قدر زیاده  آن دختر گفت: در نظر خود مرا منظور بدارید و
 (.12: 34)سفر پیدایش، « از من بخواهید، آنچه بگویید، خواهم داد؛ فقط دختر را به زنی به من بسپارید

گر کسی ا»بستر شود: بار دیگر در بیان احکام شرعی مربوط به مردی که با دختری بدون اذن پدرش هم -
گاه خویش سازد * و هر هباید او را زن  منکوح، البته میبستر شدفریب داده، با او هم ،امزد نبوددختری را که ن

دو دهد، موافق َمهر دوشیزه دو باید دادپدرش راضی نباشد که او را ب   (.16: 22)سفر خروج، « گان نقدی ب 
ت: به شاؤل گف»اسرائیل(: بنیسرانجام در داستان به ازدواج درآمدن داود با میکال )دختر شاؤل پادشاه  -

ان، تا فلسطینیُبرند[ ]= آن پوست که در ختنه می هفخواهد جز صد َقلَ داود چنین بگویید که پادشاه َمهر نمی
 (.25: 18)سموئیل اول، ...« اه انتقام کشیده شود از دشمنان  پادش

قیمت خرید زن است که باید به پدر  هآید، مهریه نزد عبرانیان به مثاببرمی یادشده ن  وهمانطور که از مت
ص می ف به عروس پرداخت گردد؛ این پدر عروس است که بهای دخترش را مشخ  کند و داماد را موظ 

ق گرفتن  مهریه به پدر زن را می نماید.میآن  پرداخت    ر ازدیگ مواضعیتوان در کاالانگاشتن  عروس و تعل 
ه ـ و همسرانش ـ راحیل و لی )ع( گریختن  یعقوب بیان  ماجرایدر اثنای نیز بازجست؛ مثاًل تورات عهد عتیق 

اب جو راحیل و لیه در»کند: به این شرح نقل می درخور  توجهـ جمالتی  )ع( از خانه البان ـ پدر زنان یعقوب
پدر ما، برای ما بهره یا میراثی باقی است؟ * مگر نزد او چون بیگانگان  هگفتند: آیا در خان)= یعقوب( وی 

 (.15-14: 31)سفر پیدایش، « محسوب نیستیم، زیرا که ما را فروخته است و نقد ما را تمامًا خورده
فاقی مشابه با در زبان اوگاریتی بر  mhr هاوگاریتی سراغ گرفت. واژ هتوان در زیرشاخزبان عبری را می ات 

دو معنای اسمی داللت دارد که به ترتیب  تاریخی از این قرارند: )الف( قیمت و بها، و )ب( قیمت و بهای 
 & Olmo Leteیافته از معنای قبلی است )تضییق که صورت  ( ـ همان مهریه ـ bride-price)عروس 

Sanmartin, 2003, pp. 536-537.) 
 هترگوم( آغاز کرد. به گفآرامی، نخست باید بحث را از زبان آرامی  کتاب مقدس )ت هدر انتقال به زیرشاخ

صان    ֻמֲהָרא( و mūhrā) מֹוֲהָרא(، mūhar) מֹוַהר(، mōhar) ֹמַהרهای ، واژهحوزهاین  متخص 
                                                           

گاهی بیشتر دربار 1  ,Campbell, 1999, pp. 257-258/ Bussmann, 2006، ر.ک: «تضییق معنایی»صطالح ا هبرای آ
pp. 1041-1042. 
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(muhrāبر معنای اسمی  مبادله )  بهای پرداخت شده برای به همسری گرفتن  »، و به طور خاص بر معاوضهو 
 ,Dalman, 1901, p. 215/ Jastrowکنند )داللت می( the price paid for the wife)« یک زن

1903, vol. 2, pp. 737, 739.)   هواژ رسمی نیز در آرامی mhr  به معنای مهریه یا بهایی است که برای
-Hoftijzer & Jongeling, 1995, vol. 2, pp. 601شود )ازدواج با یک دختر به پدرش پرداخت می

اسمی  معنای  ه( به ترتیب برای افادmhr) ܡܗܪ( و mahrā) ܡܗܪܐهای (. نیز در زبان سریانی، واژه602
 .Brun, 1895, p. 292/ Payne Smith, 1903, volوند )ربه کار می مهریه دادنمعنای فعلی  مهریه و 

1, pp. 255-256/ Costaz, 2002, p. 178 ،94، ص1969؛ نیز یعقوب الثالث.) 
در زبان  به معنای مهریه mhor ه، باید از واژ1های جنوبی سامیهای شمالی به شاخهدر گذار از شاخه

 (.Leslau, 1938, p. 239های عربی جنوبی دارد )که نشان از ساخت این معنا در زبان ُسُقطری یاد کرد
م هـ » همعانی پرکاربرد  ماد از یکی آنچنان که در کتب لغت به ثبت آمده، ،به زبان عربیبحث انتقال در 

)جمع: ُمهور/ ُمهوَرة( به معنای مهریه « َمهر» هواژ، بر همین اساساست. « مهریه دادن» سامی این زبان  در  «ر
 .است« مهریه دادبه زن مرد »نیز به معنای ـ با مصدر َمهر ـ « َمَهَر َیمَهُر/ َیمُهُر المرأةَ »عبارت است، و  و کابین

ُر المرأةَ »خواَند. نیز ـ یعنی مهریه داده شده ـ می« َممهوَرة»چنین زنی را  عرب معناست که  به این« أمَهَر ُیمه 
ن شوهر داد هفالنی زن را با مهری» گردد )خلیل بن اطالق می« ُممَهَرة»، که در این صورت بر آن زن «معی 

 (.582، ص2تا، جفیومی، بی /804، ص2، ج1987ابن درید،  /50، ص4، ج1410احمد، 

ید زن»و « قیمت/ بها»، «دام/ ثروت»ن مفهومی بی هرابط ی ازتحلیل -7 یه/ قیمت خر  «مهر
قیمت/ »، و نیز ساخت معنای «قیمت/ بها» از معنای «قیمت خرید زن/ مهریه»تاکنون ساخت مفهوم 

 هگیری  رابطشکل همختصر، هم زمینن جا دارد به طور قرار گرفت. اکنومورد بحث « دام/ ثروت»از « بها
 هگیری  رابطشکل هورد بحث قرار گیرد و هم زمینم« قیمت/ بها»با « زن مهریه/ قیمت خرید»مفهومی بین 
 به مطالعه گذاشته شود.« دام/ ثروت»با « زن مهریه/ قیمت خرید»مفهومی بین 

باید دانست، گرچه « مت/ بهاقی»با « زن مهریه/ قیمت خرید»مفهومی بین  هدر خصوص بحث از رابط
د، اما رسبه نظر میهریه امری است که در دنیای معاصر، غریب المثل دانستن  مانگاشتن  ازدواج و قیمتبیع

دهد که در طول قرون متمادی، خریدن  همسر از پدر زن یکی های میدانی در سرتاسر جهان نشان میپژوهش
خود نیازمند  که بحث از آن اقوام و ملل مختلف در دنیا بوده استهای ازدواج نزد ترین شیوهاز متداول

 ی ویژه تحتاصطالحبرای یادکرد از آن، که رواج  این نوع ازدواج تا بدان حد است  پژوهشی مستقل است.
های علمی در برخی رشتهوضع شده است که ( marriage by purchase)« ازدواج از طریق خریدن» عنوان

                                                           
ـ زبان شاخص شاخباید خاطرنشان کرد، گر. 1 ـ از مادشمالی حاشیه هچه در زبان اکدی  ـ ر» های   «مهریه»معنای  هبرای افاد «م ه

 هاست. واژ« معامله کردن»و « خریدن»، در اصل به معنای «م هـ ر»سان ای به کار گرفته شده است که بهاستفاده نشده، اما واژه
 ,Von Soden, 1972, vol. 2, p. 583/ Muss-Arnoltاست که کاربردی گسترده در فرهنگ اکدی دارد ) maxīruمزبور، 

1905, vol. 1, pp. 533-534.) 
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 /See: Rivers, 1916, p. 429) کاربرد  بسیار گسترده داردشناسی دیان و مردمنظیر مطالعات ا
Herskovits, 1952, p. 381.) 

اند که بر های تاریخی برجای ماندهای از گزارشدر سخن از فرهنگ عرب در روزگار جاهلیت، پاره
 ةماجرای خواستگاری کردن  َصعَصع رزنند. برای مثال، ددر آن عصر ُمهر تأیید می المثل انگاشتن  مهریهقیمت
ب ـ از قضات و حکمای بنام عرب اویةبن مع در دو سده  چنین آمده است که وقتی به حضور عامر بن َظر 

ی »ـ رسید تا دخترش را به عقد خود درآَوَرد، عامر به او گفت:  پیش از ظهور اسالم ن  ک أَتیَتنی َتشَتری م  إن 
دی ه،  «یام را از من بخرتو آمدی که جگرگوشه»یعنی « َکب  برای تحلیل،  /89، ص7، ج1407)ابن عبد رب 
 (.Smith, 1907, pp. 96-97ر.ک: 

 ،گفتباید نیز « دام/ ثروت»با « زن یدمهریه/ قیمت خر»مفهومی بین  هدر خصوص بحث از رابط
 ؛ با اینبازجستاقوام بدوی و کوچنده  دادوستد نزد هبایست در نحورتباط مفهومی را میهای این اریشه

 است، عمدتًا قیمت و بهای یک زنبوده « دام»ترین اشکال ثروت نزد این اقوام توضیح که چون یکی از رایج
العات بازمانده از روزگار اطدر همین باره، از  سنجیدند.می ی دامتعدادبر اساس را  جهت پرداخت مهریه

عرب عصر نزول غالبًا میزان پرداخت َمهر را بر مبنای احشام و اغنامی  آید کهجاهلیت چنین به دست می
بر  اعراب وتر ارزشمند و گرانبها که اساسًا ثرکرد؛ حیواناتی بسیاچون شتر، گوسفند و امثال آن محاسبه می

ترین لیاز اص« شتر»آنچنان که در منابع تاریخی و لغوی به ثبت آمده،  .شدگیری میطبق آنها سنجیده و اندازه
پرداختند؛ عرب این شتران را از آن جهت که باعث فزونی در مال پدر هایی بود که اعراب به عنوان َمهر میدام

( و از 382، ص2، ج1414ابن منظور،  /125، ص7، ج1414)صاحب بن عباد،  «نافجه»شد، عروس می
(. 228، ص13، ج1414خواند )زبیدی، می« سیاق»شد، آن جهت که به خانه پدر عروس گسیل داشته می

شدند نیز به کار برده می« مهریه»َمجازًا برای داللت بر معنای « سیاق»و « نافجه»های گاه واژهرو، از همین
فیروزآبادی،  /650، ص11، ج166، ص10، ج1414بن منظور، ا /489، ص1، ج1987)نکـ: ابن درید، 

 (.895، ص1426
نگ به فره شناختی، سنجیدن  میزان مهریه و پرداخت آن بر اساس  دام، اختصاصمطالعات مردم هبر پای

 نیز غالبًا آنچه به عنوان مهریه پرداختعربستان  هجزیرشبههای دور از و در فرهنگ عرب پیش از اسالم نداشته
صی از احشام و اغنام بودهشدمی  چند رأس گاو نزد یونانیانکه به عنوان نمونه عبارتند از:  ه است، تعداد مشخ 

از  بز یا بزغاله نزد قوم سانجو(، Pearson, 1914, p. 210/ Woodhouse, 1916, p. 447باستان )
در برمه ن از بومیان ساکن کاچی(، بوفالو نزد قوم Gray, 1960, pp. 37-38)بومیان ساکن در تانزانیا 

(Levi-Strauss, 1969, pp. 257-258گوزن نزد قوم چوکچی ،) اسب نزد از بومیان ساکن در سیبری ،
ن ی  وک نزد خ وپوست در آمریکا، ترین قبایل سرخو از بزرگناواهقوم  ، گوسفند نزداز بومیان قاره آمریکاا هچ 

 (.Ferraro & Andreatta, 2010, p. 222)جزایر اندونزی ترین ا از بومیان ساکن در دوردستآلوره
مال است که هر مال شامل یک حیوان اهلی بزرگ مثل شتر، اسب  10در اقوام ترکمن نیز معمواًل میزان مهریه 

 (.169-168، صص1385شود )بلوکباشی، گوسفند یا بز می 10و گاو، یا برابر با 
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 ارتقای معنایی در َمهر -8
، در انتقال از عربی قرآنی به عربی َمدَرسی رخ داده «م هـ ر»عربی  هاز سیر ساخت ماد واپسین مرحله

و  هدوم قمری به رشته تحریر درآمد هاخیر سد هشان در نیمترینای عربی که قدیمهنامهاست. مبتنی بر لغت
نایی شده سازی بار  منفی  معو خنثا 1زمانی دچار ارتقای در معنا هدر این بره «م هـ ر»اند، اکنون برجای مانده

منتزع شده و معنای خنثای  زن کامالً  از فضای مبادالتی و خریدوفروش  « َمهر» های که واژاست؛ به گونه
 .گذاری مثبت یا منفی ـ را به خود گرفته استـ بدون ارزش« زن همهری»

(، 50، ص4، ج1410اند )خلیل بن احمد، وضوح معنا نکرده عالمان  لغت، چه آنان که َمهر را از شدت  
ازهری، )اند َصداق معنا کردهبه ( یا 281، ص5، ج1399و چه آنان که َمهر را به أجر المرأة )ابن فارس، 

منفی   جملگی در این نکته مشترکند که هیچ بار  ، (821، ص2، ج1407جوهری،  /159، ص6، ج2001
این مطلب آن است که پس از گذشت دو سده از نزول قرآن کریم و  دلیل. اندنکرده گزارشمعنایی از َمهر 

، هفراموشی سپرده شد های پیشااسالمی در این عرصه به دست  مهریه، آموزه هدر حوز اسالمیهای تثبیت آموزه
به یک  هزبان متشرع درقوم عرب زدوده شده و این واژه تاریخی   هاز حافظ َمهر هواژ ُملَهم از هگونبیعمفاهیم 

ده است؛ تا آنجا که فقیهان به وفور از این واژه در کتب فقهی استفاده کرده شنشان تبدیل معمولی و بی لفظ  
، 3، ج1420عالمه حلی،  /510-508، صص1413مفید،  /77-57، صص5، ج1393ی، )مثاًل نکـ: شافع

ران ن583-545صص « َمهر»را در آثار تفسیری خود به  و نحله َصُدقه، فریضهأجر، قرآنی   هایهواژز ی(، و مفس 
، 284، صص1، ج1407زمخشری، / 154، 123، 117، صص1، ج1381ابوعبیده، نکـ:  اند )مثالً معنا کرده

 (.251، 52، 12، 8، صص3، ج595، ص2، ج1372طبرسی،  /498، 469

 گیرینتیجه
کرده پیش از اسالم را نمایندگی میعصر مهریه در  هکه انگار« َمهر» هکوشش شد واژحاضر  همطالعدر 

ورد م حذف آن از نظام واژگانی  قرآن کریم دالیلتا شود به بحث گذاشته  منظر معناشناسی  تاریخیاست، از 
 این مطالعه نشان داد: تبیین قرار گیرد.

 زیر را پشت سر گذاشته است: هگانتا عربی َمدَرسی، مراحل پنج از زبان نیا َمهر هفرآیند ساخت واژ .1
 آغاز برای ساخت معنای مهریه. ه؛ نقط«دام»الف(  -
رین تاین حقیقت  تاریخی که مواشی و چهارپایان اصلی ه، بر پای«دام»از « ثروت»ت معنای ب( ساخ -

 آمدند.دارایی  اغلب اعراب به شمار می
 «.قیمت خرید»و داللت آن بر معنای  َمهر هج( وقوع تحول معنایی در واژ -
 «.قیمت خرید زن»و داللت آن بر معنای  َمهر هد( وقوع تضییق معنایی در واژ -
 یعربی َمدَرس های که از دور، به گونههرمَ  هثاسازی  بار منفی  معنایی در واژهـ( وقوع ارتقای معنایی و خن -

 کند.منفی را داللت نمی چنین معنای َمهر هتاکنون )یعنی: عربی معاصر(، واژ
 است:بوده زیر معنایی های مؤلفه هدربردارند پیشااسالمیَمهر در فرهنگ  هواژ .2

                                                           
گاهی بیشتر  .1  .(Campbell & Mixco, 2007, p. 52/ Millar, 2015, p. 37ر.ک: )«ارتقای معنایی»اصطالح  ازبرای آ
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 همعامل بیشتر به یک عرب پیش از اسالمای که عقد نکاح در فرهنگ نه؛ به گونکاحانگاشتن الف( بیع -
ص شتر بود، دادوستد  انستماقتصادی می که در آن، زن با مقادیری از مال که غالبًا تعدادی دام و به طور مشخ 

 شد.می
 چیزی جز تقویم عرب پیش از اسالماین معنا که مهریه در فرهنگ المثل انگاشتن َمهر؛ به ب( قیمت -

 .شدزن و پرداخت قیمت او به پدرش دانسته نمی
ی  س فرهنگ عرب پیش از اسالم بر اساس در َمهر هواژ .3

 و مهریه شکل گرفته هامی از انگاریک تلق 
تمنطق، ازنمودی از ب راقرآن کریم این مقابل،  هاست. در نقطهای پیشااسالمی بوده باورها و سن  کهن  تتفک 

ن کرد و واژگاصرف نظر  َمهر هواژاز کاربرد مهریه،  هبا هدف ایجاد تحول معرفتی در حوزرا به چالش کشید و 
 ریزی  منطق جدیدی از مهریه به کار گرفت.را با هدف پایه َصُدقه و نحلهفریضه، أجر، 
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