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  هیمهر یو حقوق یفقهت یماه یبررس
  **یداوود بصارت/  *یمیزاهللا فهیعز

  دهكيچ
آيـد  چنين برمـي ر ياز تعاب يظاهر برخاز رسد؛ يمتفاوت به نظر م، ة ماهيت مهريهه درباريامامفقيهان ر يتعاب

ـ  يه در جايمهر، تبع آناست و به ياح از عقود معاوضكه نك ر يتعـاب ، شـود. در مقابـل  يگاه عوض واقـع م
نتيجـه  ست. يه مانند عوض در عقود نيو مهر، دارد كه نكاح از عقود معاوضيگر صراحت يدفقيهان  يبرخ

ـ عقـد ن ، هااز عبارت يه در برخكنيست و اين ياح از عقود معاوضكعقد ن، هيامامفقيهان از نظر ، اينكه  احك
 يهـا از جنبه يابر پاره يام عقود معاوضكاز اح يشدن برخمترتبدليل ، بهعقود معاوضي دانسته شدهمثل 
  اح است.كعقد ن

شـود  يمرد ملزم مكه خداوند متعال است از جانب  ياژهيو ةه هبكبل، نيستعوض  هيت مهريماه، بنابراين
امـل بـر   كطور به، ت كه احكام فقهي و حقوقي عقد هبهاسآن ژه يو ةند. مراد از هبكآن را به زن پرداخت 

  آن است. يت فقهيمانند ماه، هيمهر يت حقوقيماه شود. نظر غالب دريآن مترتب نم
  يت حقوقيماه، يت فقهيماه، حقوق، فقه، ت مهريماه، هيها: مهردواژهيلك
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  مقدمه
 همچـون اجـاره   یداخل در عقود معاوضو اینکه آیا عوض از چیزي یا ، نکاح ت مهر در عقدیماهدربارة 

  اختالف وجود دارد. نویسندگانن یب، اینهاستر از یغ يزیا چو ی
مهـر تأکیـد شـده    » بودنعوض« بیشتر روي جنبۀ، در مقاالتی که دربارة ماهیت مهر نوشته شده است

هـاي برخـی از   در تبیین دیدگاه خود به عبارت، اي از قائالن به عوض بودن مهرعده، است. گفتنی است
کـه بـا   در حـالی ، انـد بـودن مهـر تفسـیر کـرده    نظر آنها را بر عوض ، اند و از این منظرفقیهان استناد کرده

شود. چنـین برداشـتی از   این دیدگاه رد می، مراجعه به آثار مکتوب فقیهان و کنار هم قرار دادن تعابیر آنها
  ما را بر آن داشت تا به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مهر بپردازیم.، کالم فقیهان

  در فقه ت مهريماه

 یعقـود معاوضـ   ةاح را در زمرکظاهر ننخست  ۀدر دستم؛ یر مواجهیدسته از تعاببا دو دیدگاه فقیهان در 
د کیـ صـراحت تأ بـه فقیهـان  ، ۀ دوماما در دست؛ نندکیعوض توجه مبه مثابه  به مهر، تبع آنبر شمرده و به

 یه عقود معاوضـ یشب، کاماز اح؛ هرچند در برخی ستیمحض ن یاح جزء عقود معاوضکه عقد ندارند ک
منظـر  ه از یـ ت مهریـ ماه یبـه بررسـ  ، ور از هر دو دسـته کر مذیاز تعاب ییهااشاره به نمونهبا نون کاست. ا

  پردازیم.فقیان می
از  یشـمرده شـده و در ترتـب برخـ     یعقود معاوضـ  ةاح در زمرکگاه ن، سخنان فقیهاندر  دستۀ اول:

عـوض بضـع    مهـر « د:یـ گویم یحلعلّامه  ،براي مثالز استدالل شده است. ین جهت نیبه هم، کام آناح
 يزیـ چ يه جاکشود یاطالق م يزین به چیسر عکشود. عوض به یآن م کاست و زن به سبب عقد مال

  )141ص، ق1411، عالمه حلی( ».شودیم گر واقعید
زن ، نـد کازدواج  یبا مهر معلوم با زنـ  يهرگاه مرد« داند:یم یعقد معاوض یکاح را کن شیخ طوسی

ـ ، مهر گشته که او مالک یز در همان وقتیشود و مرد نیمهر م کسبب عقد مالبه  شـود؛  یبضـع مـ   کمال
  )310ص، 4ج، ق1387، طوسی( »باشد.یم یعقد معاوض یکاح کرا نیز

مـذکور  ر یشـامل هـر دو دسـته از تعـاب    هـاي وي  عبـارت ه کاست فقیهانی از جمله ، صاحب جواهر
ر شـده  کـ ه در آن مهـر ذ کـ را  یاحکـ شان عقد نیاکنیم. هایی از آن اشاره میکه در ادامه به نمونهشود یم

را  یعقـود معاوضـ   ياقتضـا ، احکه عقد نکداند ین میل آن را در ایداند و دلیم یعقد معاوض یک، باشد
م یتسـل  از، د تـا گـرفتن معـوض از طـرف مقابـل     نـ ن حق داریاز متعاوضهریک  هکن است یدارد و آن ا

  .)41ص، 31ج، 1981، نجفی( ندک يعوض خوددار
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ن یچنـ ، تـاب و سـنت  کبعد از استناد بـه  ، ثرتکه در جانب یشان در مورد محدود نبودن مقدار مهریا
ت یـ ن تبعیار متعاوضـ یـ زان آن از اختیـ ن میـی پـس در تع است؛ معاوضه  یه نوعیه مهرکند کیاستدالل م

  .)14ص، همان( شودیم يرویر معاوضات پیر مهر در سایغ زانین مییه در تعکطور شود؛ همانیم
م یتقسـ  يمسـاو طـور  بـه  ن آنهایه بیا مهریه آکنیدر ا» مهر یکن دو زن با یجمع ب« ه در بحثیفقاین 

تعلق مهرالمثـل بـا اصـول و    « سد:ینویر مید قول اخییبا تأ، شودیه به آنها مهرالمثل داده مکنیا ایشود یم
ن بحـث از  یمعاوضه ظهور دارد. بنـابرا  يمعنا، ر شودکه مهر ذکییرا در جایدارد؛ ز یهمراهقواعد مذهب 

جـز   يزیـ مـت بضـع چ  یشـود و ق یمت معوض واقـع مـ  یادت و نقصان قیتبع زادت و نقصان مهر بهیز
  .)25ص، همان( »ستیمهرالمثل ن

ـ   دوباره بر عـوض  » عقد یکع با یاح و بکن نیجواز جمع ب« شان در بحثیا منزلـۀ  هبـودن مهرالمثـل ب
و یقسـط  ، أنه یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع و غیرهما فی عقد واحـد « ند:کیاشاره م، از اقسام مهر یکی

 ؛)121ص، همـان ( »الثمن الذي هو قیمۀ المبیع و مهر المثل الـذي هـو قیمـۀ البضـع     یالعوض حینئذ عل
ه کـ ، بـر مهرالمثـل   دوم؛ ع اسـت یـ مت مبیه قکبر ثمن  شود: اولیط میعوض به دو جا تقسکه معنا بدین

  مت بضع است.یق
... تـزویج  « کنـد: بر معاوضه بودن عقد ازدواج استدالل می، در بحث جواز تزویج کنیز ابن براج

نیز  حلیعلّامه  .)138ص ، ق1411، براجابن( »هذه المملوکۀ جائزة النه عقد معاوضۀ علی منفعتها...
بـه معاوضـه بـودن عقـد نکـاح      ، در مورد جواز نکاح دائم با زن کافر کتـابی ، الفقهاتذکرة در کتاب 
اذا جوزنا نکاح الکتابیـۀ بالـدائم... فانهـا یکـون کالمسـلمۀ فـی النفقـۀ... النـه عقـد          « کند:استناد می

  .)646ص ، 2ج ، 1420، حلیعلّامه ( »معاوضۀ
؛ هرچنـد در  ستیعقد معاوضۀ محض ن، احکه نکاند ردهکح یتصر یدر موارد فراوانفقیهان  دستۀ دوم:

اح و خلـع از عقـود   کـ ن« د:یـ گویمـ  حلـی علّامه  ،براي نمونه، است یه عقود معاوضیام شبکاز احبرخی 
  )207ص ، 5ج ، همان( »باشند.یتجارات و معاوضات محض نم

، 5 ج، ق1411، کرکـی ( سـت. یه معاوضه محـض ن کند کیاد می يعقدبه منزلۀ اح کاز ن محقق کرکی
آن  یام خاصـ کست و احیمعاوضه محض ن، احکن« ید:گویگر به صراحت مید يشان در جایا )265ص 

در استدالل بر معاوضه نبـودن   یکی دیگر از فقیهان )418ص ، همان( »ند.کیر معاوضات جدا میرا از سا
در فـرض نـام   ، رونیـ ست؛ از ایمعاوضه محض ن، ع و امثال آنیاح همانند بکعقد ن« د:یگویاح مکعقد ن

 »بـودن وجـود دارد.   يرا در آن شائبه عبـاد یشود؛ زیوارد نم یاح خللکبه صحت ن، نبردن از مهر در عقد
  )54ص ، 7ج ، ق146، اصفهانی(
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بلکـه مشـاهده   ، لزومی به علم و یقین نیست، معتقد است براي معلوم بودن مهر صاحب جواهر
. وي )22ص، م1981، نجفی( کندضه نبودن مهر ذکر میکند. ایشان دلیل اکتفا را معاونیز کفایت می

جهالت تا حدودي در مورد مهر جا دارد؛ ولی در غیر مهـر قابـل تحمـل    « نویسد:در جاي دیگر می
همین نویسـنده در  ) 24ص، همان( »خاطر این است که مهر معاوضه محض نیست.و این به، نیست

امهـار در عقـد   « نویسـد: نبودن مهر در عقد نکاح مـی در تبیین رکن ، جواهربخش دیگري از کتاب 
عقـد اجـاره منفسـخ    ، نکاح مانند عقد اجاره نیست؛ هرگاه در عقد اجاره عین مستأجره تلف شـود 

شود. دلیل آن این است که مهـر در  شود. ولی عقد نکاح با بطالن مهر ـ به هر دلیلی ـ فسخ نمی می
لبـاس  ، شود؛ بلکه مهـر بـه سـبب عقـد نکـاح     حسوب نمیرکن نبوده و عقد جداگانه م، عقد نکاح

  .)33ص ، همان( »پوشدوجوب می
اح و عـوض  کبودن عقد ن یاول در ظاهر بر معاوض ۀدستپردازیم. به بررسی آراي مزبور می، در ادامه

بـارة  ما در ةبحث عمدکرد. یمحض جدا م یاح را از عقود معاوضکدوم ن ۀبودن مهر اشعار داشت و دست
ت عقـود  یـ اح از ماهکـ ن ه واقعـاً کـ ن اسـت  یـ ا منظور آنها ایآ یعنفقیهان است؛ یر یاول از تعاب ۀمفاد دست

اح کـ ه عقـد ن کـ نیا ایـ عنـوان عـوض در معـامالت را دارد    نیـز  مهر ، تبع آنبرخوردار بوده و به یمعاوض
از آثـار عقـود    یبرخـ ، هامشابهت یوجود برخدلیل به یول، ی داشتهر عقود معاوضیاز سا زيت ممتایماه

دربـارة  ه یـ امام نهایسنت با فقاهلن هاینظر فقاختالف یبه بررس، شود؟ در ادامهیبر آن مترتب م یمعاوض
  م.یپردازیت مهر میماه

 یاح با برخـ کن عقد نیب یاجمالاي یسهد مقایرسد بایبه نظر م، مزبور يهاپاسخ دادن به پرسش يبرا
ن یموجود بـ هاي دهیم تا دریابیم اختالفانجام  ن مهر با عوض در عقودیطور بنیو هم یعقود معاوض از
  دارند؟ يها نظر واحدن اختالفیافقیهان دربارة ا یآتا چه اندازه است و ن عقود یا

  هياح با عاركن ةسيمقا )الف

از او  يزیـ نـد و در عـوض چ  کاز آن اسـتفاده  تـا  بدهـد   يگریه انسان مال خود را به دکه آن است یعار
ه مهـر باشـد   کهم عوض ، کاحه در عقد نیکدر حالیست؛ عقد الزم ن ۀغیه صیدر عار؛ گفتنی است. ردینگ

، روشـود. از ایـن  یحـالل نمـ  مرد زن بر ، یغه عقدبدون ص یعناست؛ یعقد الزم  ۀیغوجود دارد و هم ص
قـرار   یسـ کار یـ ه در اختیـ عارخود را به هبـه و  ، یفزن آزاده و شر« ند:کینقل م از امام باقر رئابابن
  .)266ص، 20ج، ق1409، حرعاملی( »دهدینم
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  معاطات با احكن ةسيمقا) ب

دادن عقد نکـاح بـا آنهـا نیسـت؛ بلکـه منظـور       عرض قرارهم، هدف از مقایسۀ عقد نکاح با برخی عقود
روشـن  ، آن عوض نبـودن مهـر اسـت. در ایـن مقایسـه     تبع به اثبات معاوضی نبودن عقد نکاح و، اصلی

همچـون تعیـین دقیـق آن در    ، از معیارهاي حقوقی رایج در عوض معاملی، شود که مهر در عقد نکاحمی
هـاي غیرمعاوضـی بـودن نکـاح ایـن اسـت کـه از        مقابل معوض و... برخوردار نیسـت. یکـی از نشـانه   

  کند.پیروي نمی، وستد معاوضی استهاي حاکم بر معاطات که یک دادگیویژ
 یدر مقابل عوضـ درآورد و  يمشترتملیک ع خود را به یمبدارد فروشنده قصد  یعنی، یعمعاطات در ب

ع در یـ در ب طیشـرا همه  کند. بنابراینمی یکع تملیبه با، دیثمن را به قصد خرنیز  يمشترگیرد و میاز او 
و  نـذر ، احکـ ن ماننـد  یمگر در موارد خاص؛ است يمعاطات در تمام معامالت جار است.معاطات معتبر 

ت و معاطـات  یـ ز الزم است و صـرف ن ینذر و قسم ن، احکن ۀغیص، تیبر نافزون ، ین اموردر ازیرا قسم؛ 
اح ماننـد معاطـات   کت نیماه، ینبنابران معاطات داد و ستد بدون لفظ است. چویست؛ ن یافکبدون لفظ 
  .)270ص، تابی، سبزواري( باشددر بیع نمی

  تكمل و بعت الفاظ با احكن عقدنيافتن  تحقق )ج

اح با الفاظ مخصـوص  که عقد نکن است آگر یاح با عقود دکن عقد نیموجود ب يهاگر از تفاوتید یکی
اح منعقـد  کـ ن، جـاب و قبـول  یها در ان واژهیو بدون اشود یم منعقد» زوجت« و» انکحت« ه خود مانندب

 ،»ینفسـ  کتـ کو مل ینفس کبعت« د:یتواند بگوینم» کحتکان« و» کزوجت« يجازن به، ینشود. بنابراینم
 ا اجـاره یصدقه مانند  يگرید ةهر واژ، احکالفاظ مخصوص به نجاي بهرا یاح را محقق سازد؛ زکو عقد ن

، کـه در عقـودي مثـل اجـاره    ؛ در حـالی )193ص، ق1387، طوسـی ( شـود عقد نکاح پذیرفته نمی، باشد
ملکتـک منـافع هـذا    « هم منافع خانه را بـا عبـارت  برد و کار به را» آجرتک هذا الدار« عبارت توان هممی

  به تملیک مستأجر درآورد.» الدار

  بضع بر تكيمال حصول عدم) د

 کخـروج و انتقـال عـوض از ملـ    برابـر  بر معـوض در   يت مشترکیحصول مال، یعب يهایژگیاز و یکی
، کـرده مهـر را پرداخـت   اح که مرد در عقد نینکرا با ایز ؛ستینگونه ایناح که در عقد نکیدر حال ؛اوست
  .)165ص، 1381، آبادياحمدطالبی ( ت مرد بر معوض حاصل نشده استکیاما مال
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  مهر با عوض در عقود ياجمال ةسيمقا )ه

ن یبالعوض اسـت. بـه همـ    یۀهد صدق و بخشش و ۀنشان یعنی، اجر و نحله، صداق، یر قرآنمهر به تعب
ه عـوض در  کـ نجایـع. از آ برخالف عـوض در عقـد ب  ، باشدکت ر مهر ساکتواند از ذیم میاح داکن، لیدل
خواهـد   يغـرر  عقـد ، صـورت ینر ایدر غشود. ر کو در عقد ذ، یند ثمن معیبا، یردگیمثمن قرار م يزاإ

به صـحت آن لطمـه   ، کاحمهر در ننکردن ر کذحالیکه  دراست؛ باطل  يمعامالت غرر، نظر فقیهانبود و 
ی خـود  ارزشـ  يآن را از معنـا ، رو شـد روبـه ا طالق با انحـالل  یدر اثر فسخ اگر که چنان سازد؛یوارد نم
  .)162ص، همان( سازدینممبدل  یو به عقد معاوض، خارج

  احكار فسخ در نيل بطالن شرط خيدال) و

ار یـ خود شـرط خ  يبرا، که زوج و زوجه در آناند کرده یاحکم به بطالن عقد نکح، یهامامبیشتر فقیهان 
  است:ذیل ل آنها به شرح یدهند. دالیفسخ قرار م

بـودن در   يبه عبـاد ئشازیرا ز باشد؛ یار فسخ در آن جایه قبول شرط خکست یاح از عقود معاوضه نکن. 1
 است.در آن  ین شرطین امر موجب عدم قبول چنیاح وجود دارد و همکعقد ن

 ۀاح بر استمرار علقـ کعقد ن يمقتضازیرا ؛ استاح کعقد ن ۀگونيعباد يمقتضابرخالف  ین شرطیچن. 2
، یـل ن دلی. به هماستن انعقاد عقد یو رواج گذشت و مسامحه در مهر در ح، ین زن و مردت بیزوج

ن شـرط  یـ را ایـ زنیسـت؛  ح یاح صـح کـ در عقد ن، ز استیع جایه در عقد بکار فسخ و اقاله یشرط خ
ق در یـ دق ةو مشـاهد  ار فسـخ یشرط خ، کاح است. در غیر این صورتمناقض قصد و انشا در عقد ن

 باشد.یگر سزاوارتر میر عقود دیاز سا، کاحعقد ن

، احکـ ار فسـخ در عقـد ن  یـ ه شـرط خ کـ را اجماع قائم شده یزاست؛ اجماع برخالف  ار فسخیشرط خ. 3
 ).236ص ، 2ج، 1415( ،جناتی اح خواهد شد.کموجب بطالن عقد ن

بـرخالف عقـد   ؛ غرر در آن متوقع استه ضرر و کاست  يع جاریبمانند  يار فسخ در عقودیشرط خ. 4
اسـت.  الفـت و گذشـت   ، صـداقت زیرا مبناي نکاح بر ست؛ یاز آن متعارف ن ين انتظاریه چنکاح کن

موجـب فسـخ عقـد     هکـ  یوبیا عیمرد و زن و مانند ناسازگاري بین  یدر موارد خاص گذارقانون البته
عقـد  ، ه در صورت اعمـال آن حـق  کن حق فسخ قرار داده است یدام از زوجکهر  يبرا، اح استکن

متـر از مهرالمثـل   ک یلـ یه خکقرار دهند  ياح مهرکن در عقد نیهرگاه زوج، ینبنابرا شود.میمنفسخ 
ن یچنـد  یه هرگـاه مهرالمسـم  کهمچنانکند. مهر او را فسخ ، غبنعنوان به تواندیاو نم، آن زن باشد
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، 1374، امـامی ( کنـد مهـر را فسـخ   ، غـبن عنوان به تواندیشوهر او نم، برابر ارزش مهرالمثل زن باشد
 .)384 ص، 4ج

  ديدگاه اهل سنت
قـرار  گاه عوض یآن مهر را در جاتبع به ،ی دانستهاح را از عقود معاوضکن، تسنسندگان اهلیاز نو یبرخ
 نهـا یفقم. یپـرداز یهـا مـ  دگاهیـ ن دیـ از ا یبرخـ  یان و بررسیطور اجمال به ببه، ین قسمتدر ادهند. می

در امـور  ، کدام از زن و مرده هر کمعنا بدین دانند؛ین را معاوضه میزوج نیب ازدواج تیماه اصل یشافع
عـوض  ، زن از مـرد  )دیگر کبهره بردن جنسی زن و مرد از ی( استمتاع یعنیگرند؛ یدیکعوض  ییزناشو

چنـین  ، سـت یچ يبـرا  ه صداقکن پرسش یدر پاسخ به اآنها ه او به مرد رسانده است. کاست  یاستمتاع
ه خداوند متعال بـه دو منظـور آن را بـر    کاست  يدیامر زا، احکصداق نسبت به اصل مبادله ن« ند:یگومی

اح از کـ ناینکـه   يبـرا  دوم؛ ه مـرد بـر زن دارد  کـ  ياخاطر درجـه و مرتبـه  به رده است: اولکمرد واجب 
عربـی،  ابـن ( »ش مقرر شـد کشیه و پیهدعنوان به صداق، دیرون آیع و امثال آن بیو ب ياصورت معاوضه

عـوض  ، گـر ید يصداق را مانند معـامالت و قراردادهـا  کی نیز مالفقیهان  ).317، ص 1 ج، احکام القرآن
نْهنَّ فَـآتُوهنَّ      ... «: اسـت ه نسـاء  کـ مبار ةوچهارم سـور ستیب یۀل آنها آیدانند. دلیم مـ بِـه تُمتَعتَم ا اسـ فَمـ

آنهـا در   »د.یواجب است مهر آنها را بپرداز، دینکیازدواج موقت) م( ه متعهکرا  یو زنان؛ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً
 اربردش در معاوضات و معـامالت اسـت  که کـ اجر را  ۀلمکخداوند متعال « ند:یگویل خود میح دلیتوض

 بـودن) بالعـوض  ( نحلـه بـودن   ين اطالق موجب خروج صداق از معنایرده است و اکبر مهر اطالق ـ 
دام کـ هـر  ، ییدر زناشـو « ند:یگومی احکت نیبودن ماه یمعاوضدربارة سپس » باشد.یمعاوضه م معنايبه

عـوض از بهـرة   ، عوض طرف مقابل خود است و منفعت اسـتمتاع جنسـی یکـی   ، از زوج و زوجه
 کنند که چیزي خـارج از در مورد ماهیت صداق اضافه می ».رسانداي است که به دیگري میجنسی

چارچوب ماهیت نکاح نیست؛ بلکه وجوب صداق بـر مهـر بـراي تصـاحب و تملـک زن در ازاي      
تمـام منـافع زن از آنِ اوسـت و زن طبـق     ، رومهر به او داده است. از ایـن عنوان به وجهی است که

روزه ، خـروج از منـزل  ، تواند بـدون اذن شـوهر امـوري همچـون حـج     رابطۀ مالک و مملوك. نمی
  .همان)( ا انجام دهد... روگرفتن 

- یموجب بطالن عقـد مـ  ، ه به نظر آنها فساد مهرکن است یبر عوض بودن مهر اکی مالفقیهان ل یدل
  .)174، ص1381 طالبی،( فتدیاتفاق بآن بعد از  و چه، یزشقبل از آم ن فسادیچه ا ؛شود

۷۶       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

دیـدگاه مشـترکی   ، ن استین زوجیب اياح مبادلهکه نینکابارة درفقیهان شافعی و مالکی ، نتیجه اینکه
اح کـ د بـر ن یـ زا يهـا آن را امـر  ینظر دارنـد؛ شـافع  اختالف، د صداق دادیه چرا باک بارهنیاما در ادارند؛ 

ه مـرد بـا   کدانند یم یسلطنتمابازاي ها آن را کیمال یول؛ رده استکه خداوند بر مردها واجب کدانند یم
  ند.کیدا میبر زن و منافع او پ، دادن مهر

  ديدگاه فقهاي اماميه
 یـک چیعنوان هـ زیرا ؛ دانندیه نمیقیاح را معاوضه حقکعقد ن، هاکیها و مالیشافعبرخالف  هیامامفقیهان 

و  ییگرچه در نگـاه ابتـدا  ؛ شودیبر آن منطبق نم، ...و صلح، اجاره، عیط آنها اعم از بیاز معاوضات و شرا
اح کـ ه عقـد ن کـ سـت  هامشابهت یوجود برخ، یبرداشت نین باشد. منشأ چنیه چنکد یآیبه ذهن م یعرف

 ؛عوض اسـت ، اح و مهرکقت نیه حقکها معتقد شدند یشافع، . به همین دلیلدارد یعقود معاوض ریبا سا
عـوض از  ، عیدر عقد ب كو مملو کهمانند رابطه مال، احکه مهر در عقد نکن باورند یها بر اکیمالویژه به
مفهوم مهـر  ، ذیلل یاما به دال شود؛میرقبه همسرش  کمال، با پرداخت مهره زوج کت زوجه است کیمال
  ر از عوض است:یغ

رد و اگـر بـا آن خوانـده    ک ياح را جارکتوان عقد نیا اجاره نمیع یب ۀغیه معتقدند با صیامام نهایفق. 1
  .)193ق، ص1387، طوسی( عقد باطل است، شود

ع یـ بوگرنـه  ، شرط صحت عقد اسـت ، یا اجارهع یمانند ب یمعامالت در، کاحر عقد نیر ثمن در غکذ. 2
ر نشـود  کـ مهـر ذ  احکـ اگر در عقد ن، یلن دلیبه هم. ستین نیم چنئاح داکاما در نباشد؛ یا اجاره باطل می
بـود   یاگـر معاوضـ  حالیکه در؛ ح استیعقد صحاین ه یاماماز نظر فقیهان ، مهر فاسد باشد یلیا به هر دلی

م بـا  ییه بگـو کـ ست یاح دو گونه نکه عقد نکح نبود و روشن است یصح، ن عوضییدر صورت عدم تع
 .)424، ص 4ج ، 1355، خوانساري( است یمعاوضیرر آن غکو بدون ذ، یمعاوض، ر مهرکذ

حالیکـه  شـود؛ در عقد منفسخ می، اگر یکی از دو عوض قبل از قبض تلف شود، . در معاوضه3
تبدیل به مثل یا قیمت شده و بر عهدة زوج است و اگـر  ، مهر قبل از قبض تلف شوداگر ، در نکاح

ق، ج 1411حلـی،  ( رسـد به وارثان زوجه می، زوجه از دنیا برود تمام مهر در ذمۀ زوج مستقر شده
 .)414، ص 3

 خـود  کع را از ملـ یع خود باشد و بتواند مبیمب که شخص مالکشرط است ، نیع ةع و اجاریدر ب. 4
سـت هماننـد   یزن قـادر ن  یعنـ یان نـدارد؛  کـ ام ين امـر یچن، کاحن در یولکند؛  يم مشتریو تسل، خارج
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ا یـ  ؛سـت یرا مهر از دو صورت خـارج ن یا اجاره دهد؛ زیند ک يم مشتریبضع خود را تسل، گریمعامالت د
باطل اسـت:  ل یبه دو دل، برد. در صورت اولمی ه مرد از زنکاست  یا عوض از منافعو یعوض از بضع 

قابـل انتقـال اسـت. در    یربضـع غ ، هکـ نیدوم ا؛ مال پرداخت شود، ي آنازابهست تا یه بضع مال نکنیاول ا
، ی از زن باشـد جنس يوراگر مهر عوض بهرهزیرا ست؛ یاز زن هم ن يبردارعوض بهرهمهر، صورت دوم

الزم بـه   احکدر عقد ن یجنس يورر عوض و تعداد دفعات بهرهکباز ذ، مرد باشد کمل، منافع زناینکه  به
، احکـ در نحالیکـه   در؛ ن اسـت یچنانچه در عقد اجـاره و معـامالت چنـ   ؛ دیایش نیرسد تا غرر پینظر م

مهـر عـوض   ، ینبنـابرا  شـود. نمـی ست و موجب غرر و بطـالن عقـد   یشرط صحت عقد ن ين اموریچن
ه زوج بـا  کـ از بضـع اسـت    يبرخـوردار ه استباحه و کبلاو نیست؛ و نه عوض تسلط بر ، استمتاع از زن

 .)180، ص1381طالبی، ( ندکیدا میاستحقاق آن را پ، عقد

 ماهيت مهريه در قرآن. ۱

چهـارم  وبیسـت  یـۀ آ، و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است ندکیان میب یخوبت مهر را بهیآنچه ماه
کـه بـه نفـع زنـان     اسـت   یبالعـوض الهـ   یۀعط دارد مهریان میه با صراحت بکه نساء است کمبار ةسور

  مستقر شده است.
 پرداخـت  بـه  را زن و نمـوده  واجـب  مـرد  بـر  را هیـ مهر متعال خداوند هکنیا« :دیگویم طوسی شیخ

 »زنـان اسـت   يخداوند متعـال بـرا   ياز سو ياهیه عطیه مهرک معناستنیبد، است ردهکن موظف يزیچ
  ).109، ص3جم، 1981، طوسی(

  دارد:یان میور بکمذ یۀل آیدر ذ طباطبائیامه علّ
 معنـاي بـه  »نحله« لمهکدهند و یه به زنان مکاست  ياهیمهر معنايبه هر سه» صداق« و» صدقه«، »صدقه«

اضـافه  » هـنَّ « یربـه ضـم  » صدقات« ۀلمکه کنیه در مقابل ثمن قرار نگرفته است. اک یاست مجان ياهیعط
ه فقط اسـالم آن را  کست ین يامسئله، ه به زنانیه وجوب دادن مهرکن مطلب است یان ایبه جهت ب، شده
ـ ب، »النساء« مۀلکو مقدم داشتن » هنّ« ریبه ضم» صدقات« اضافه، یان بهتربه برده باشد؛ کس یتأس ـ ان ای ن ی

ن مردم و در سنَن ازدواجشان متداول بوده است. یدر ب هیپرداخت مهر اند وه داشتهیمهر، ه زنانکمعنااست 
ه زنان را یمهر« هک ن استیق آن ایدق يه معناکبل ؛» دیه بدهیبه زنان مهر« هکست ین نیه ایآ يمعنا، نیبنابرا

ـ را  یا مالیو  یه پولکبوده و هست  ين جاری. سنت بشر بر ادیبه خودشان بده ـ یه قک ـته باشـد   یمت ، داش
ـ طـور  دهند؛ همانین پول را عوض عصمت او قرار میا ایزنان اختصاص دهند و گو ه بهیعنوان مهرهب ه ک
ـ ن است ین مردم ایرد. معمول در بیگیاال قرار مکد و فروش) در مقابل یدر خر( االکمت یق ـ ه خرک ، داری

، مـرد اسـت   خواستگار و طالـب ، ۀ ازدواجن در مسئلیهمچن، رودیپول خود را برداشته و نزد فروشنده م
ـته و بـه راه ب  یه اید پول خود را جهت تهیه باکاوست  فتـد و آن را در مقابـل حـاجتش    ین حاجت برداش
  .)269، ص4ج تا، ، بیطباطبایی( بپردازد

۷۸       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

واجـب   پرداخـت آن را بـر مـرد    ه خداوند متعـال داند کمی یالهاي هیه را عطیمهر، یگر از مفسراند یکی
 يشـتر یحقـوق ب  خداوند خواسـته اسـت تـا زن در اجتمـاع    ه کاست آن ه یمهر يده است. علت اعطاکر

پرسشـی را  مـوردنظر   یـۀ ر آیتفسـ  ۀشان در ادامـ ید. اشون راه جبران یاو از ا یداشته باشد و ضعف جسم
سـان  یکطـور  بـه  ه مـرد و زن هـر دو از ازدواج  کن است یپرسش ادهد. سازد و بدان پاسخ میمطرح می

ا یـ ه بـه زن بپـردازد؟ آ  یـ مهرمنزلۀ را به يادیا زیم که مرد مبلغ کدارد  یلیچه دل، ن حالیبا ابرند؛ میبهره 
شان در پاسـخ  یدهد؟ اید و فروش به ازدواج نمیل خرکزند و شیت زن لطمه نمین موضوع به شخصیا
  د:یگویم

ـ رد کار کتوان انینم یول؛ شوندیمند مبهرهیی زناشو یسان از زندگیکطور به نیه زوجکدرست است  ه ک
در اجتمـاع   یرا مرد طبق استعداد خاص بـدن یند؛ زیبیم يشتریزن خسارت ب، ن آنهایب ییدر صورت جدا

، کـه نیگـر ا یشتر در دست مـردان اسـت. مطلـب د   یب، پردرآمد يارهاکار کدارد و معموالً ابت يشترینفوذ ب
متر برخوردارند. از کان کن امیوه از ایزنان ب یول ؛دارند يشتریانات بکام، انتخاب همسر مجدد يمردان برا

ـ کاست  یاناتکشتر از امیب، دهدیه زن با ازدواج از دست مک ياهیسرما، رونیا دهـد و  یه مرد از دست م
 ةنـد یآ ین زنـدگ یتأم يبرا يالهیو وس، ي زنجبران خسارت براعنوان به هکاست  يزیه چیقت مهریدر حق

ـیرازي،  مکارم( شودمحسوب می به طالق الت مرد نسبتیدر برابر تما ين حال ترمزیاو و در ع ، 1380ش
  .)297، ص3ج

  یسد:نویه مین آیر ایدر تفس يگریمفسر د
م زنان و ناموس آنان اسـت تـا   یرکز تیو ن یالم الهکا در ینشان ادب و ح، »نحله« و» صداق« یفر لطیتعب
ار شـوهر  یه در اختیمهر يزااد و فروش است و زن خود را در یخر ینپندارد امر مقدس ازدواج نوع یسک
ـ  یکرا به شوهرش تمل يزیزن چ، احک. در ن)305، ص17، ج1388، آملیجوادي( گذاردیم نـد تـا   کینم

گان ید به زن بپردازد و رایشوهر با، م خداکه به حکاست  یاله ياهیه عطیه مهرکبل؛ ه عوض آن باشدیمهر
ـتن ل کیتش، یجنس یابیامکرا ی؛ زيزینه در مقابل چ، است ـ ، خانواده و فرزند داش ـ م یهمگ ان زن و مـرد  ی
ـ ، شود و بضع زن و ناموس مـرد ینم يزیچ کمال، هیشوهر عوض مهر، ین اساساست. بر ا كمشتر  کمل

 یحـد شـرع  ، عفت انجام دهد یعمل مناف یا زنیاگر مرد ، رونیاز ا .ه متعلق به خداستکبل ؛ستین یسک
، ه در فرهنگ غـرب کحال آن ؛ندارد يدر سقوط حد و يریأثا همسرش تیت او یشود و رضایبر او اجرا م

ت او و شوهرش پرونـده در  یبا رضا، تن دهد یه اگر به فساد و آلودگکار شوهر یاست در اخت ییاالکزن 
  .)312، ص1388آملی، جوادي( شودیمه بسته مکمح

یعنـی  ، اجـر جمع » اجور« تعبیر )5مائده: ؛ 25و  24نساء: ر.ك: ( ،است در برخی آیات قرآن مجیدگفتنی 
فقـط جانـب مـرد    ، معاوضه است و گویا در ایـن معاملـه   کاح یکدهد نه ظاهر آن نشان میکاست مزد 

  .شودمنتفع می
منظـور  بـه  زن را، ه مـرد کـ شـود  چنـین فهمیـده مـی   ، آیاتبر این گذرا با نگاهی ، ترعبارت روشنبه
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زن نیـز  ، اجـرت اسـت   مستحق مزد و اريکخدمته هر کگیرد و از آنجاجنسی به خدمت می برداريبهره
شـده مفیـد ایـن    و آیـات یاد نیسـت   ه این تصور درستکیابیم میبا دقت در آن در؛ اما مستحق آن است

داري ارتباط عمیق و ریشـه ، واقع پاداش آن اح و درکنۀ ه هدیکبل؛ عوض بضع است، ه مهرکمعنا نیستند 
نتیجـه  . )212ص ، 4جق، 1408، صـادقی ( آیـد پدید مـی  ردبه اظهار محبت م ه با پاسخ گفتن زنکاست 

بالعـوض بـودن   ، گـر یاح با عقود دکموارد ن یبرخ یاجمال ۀسیات مربوط به مهر و مقایآ یاز بررس، هکآن
  شود.میمهر روشن 

، مهـر » بـودن  عـوض « هکـ م یرسـ ین استنتاج مـ یبه االاقل ، زیث نیاحاد از یبرخ يبا دقت در محتوا
ی و انسـان  يگاه معنویبا توجه به جا، ییوند زناشویبودن پ يتوهم ماد، یتیدر روا اساس است.یبي رپندا
مت ندارد؛ چه خوب آن و چه بد. خوب را بـا طـال   یزن ق« د:یفرمایم دفع شده است. امام صادق، زن

از او  كخـا ه کـ ، دیتوان سنجك نمیارجمندتر از آن است و بد را با خا یه بسک، دیتوان سنجنمی و نقره
  .)47ص 20ق، ج1409حرعاملی، ( »برتر است

 شـده اسـت و  نفع زنـان مسـتقر   ه بهکاست  یبالعوض اله یۀعط مهران گفت: وتپس در مجموعه می
 .اساس استیبي پندار، آن» بودن عوض«

  ت مهر در حقوقي. ماه۲

را با روشـن شـدن   یز، نپردازیماح کمختلف عقد ن يهاه به جنبهکسته است یشا، هیت مهرین ماهییتب يبرا
  رد.یگیمی را دربرر روانیه مسیت مهرین ماهییتب، ن موضوعیا

  احكمختلف عقد ن يهاجنبه) الف

عالمـان  ه کـ  یو عمـوم  یاصـل  ۀجنبـ دانـد؛ نخسـت   یجنبه مدو يدارارا م یاح داکن، دانانیکی از حقوق
ن زن و یت بـ یط زوجیبس ۀو آن رابط ندیگویم يعباد ۀبه آن جنب )254، ص2، ج1380مصباح، ( یاسالم

مهـر  صـورت  بـه  اسـت و در خـارج  اح کـ ن یمـال  ۀه جنبـ کـ ، یو خصوص یفرع ۀجنبدوم ؛ استشوهر 
ه اگـر در  کـ اسـت   یمانند عقـود معاوضـ  ، نین زوجیب یکیبه اعتبار نزد، کاحن یخصوص ۀد. جنبیآیمدر

، آسـیبی نرسـد  آن  یمذهبۀ و جنب یه به حقوق عمومکتا آنجا، نندکح نیتصر یم مخصوصکبه ح يمورد
اصـول و قواعـد   ، شود. در مـوارد مربـوط بـه مهـر    یت میاصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعا

خـارج   یعمـوم  ۀاح را از جنبـ کـ توانـد ن ین امر نمیا یولاست؛  ت شدهیرعادربارة فسخ و طالق مزبور 
خ قـرار  ار فسـ یتوان شرط خیاح نمکدر ن. پس هدا اجاره قرار دو یع یبیا  سازد و آن را از عقود معاوضه

  .)378، ص1374 حسن امامی،( داد و یا آن را اقاله کرد
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ـ . از ادانددر حکم عقد معاوضی می، و نزدیکی به اعتبار مهررا اح کن، این نویسنده  یاحکـ در ن، رونی
، نیبنـابرا . ه مهرالمثـل اسـت  یملزم به تأد، یکیشوهر در اثر نزد، د شدهیا عدم مهر قیر نشده و که مهر ذک

 يت اعتبـار کیـ گـر در مال یعبارت دند و بهکمی دایبضع) حق پ( بر معوض، احکچون شوهر در اثر عقد ن
ن یهرگاه مهر عـ اند . به همین دلیل گفتهت او خارج شودکید از ملیمهر) با( عوض، شودمی شوهر داخل

ه در کـ ت مهـر  یـ وگرنه مهر باطل خواهد بود. موقع، کیت شوهر باشداح در ملکد قبل از نیبا، ن استیمع
و  یت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بسـتگ یمانند موقع، یحقوق از نظر، دارد یاح جنبه فرعکن

نسـبت بـه   ، اسـت  ص عقود معوضیه از خصاکقاعده حبس ، ن مهر و بضع موجود استیه بک يارابطه
  .)394، 387 همان، ص( شودآن دو جاري می

و  یت اجتمـاع یبـا وضـع   یمهرالمسم ابطۀ معاوضی در نکاح آثاري دارد؛ الزم نیستنبودن ر یقیحق
ه از مهرالمثـل زن  کقرار دهند  يمهر، احکن در عقد نیهرگاه زوج، رو. از اینزن متناسب باشد یخانوادگ

ن برابـر  یچنـد  یمهرالمسـم هرگاه که چنان ند؛کمهر را فسخ ، غبنعنوان به تواندیاو نم، متر باشدک یلیخ
  .)384همان، ص( فسخ کند، غبنمثابۀ به د مهر راتوانیشوهر نم، ارزش مهرالمثل زن باشد

ده ، پـنج درهـم  ، سـه درهـم  ( ن حداقل مهرییدر تع نهاینظر فقه اختالفیسندگان در توجیاز نو یکی
ا مهـر  یـ ه آکـ نید در ایـ تردشود؛ نظر از دو عامل ناشی میتالفن اخیامعتقد است ، درهم و چهل درهم)

ا یـ ن باشـد  کثرت ممکا ین مقدار آن به قلت ییبر تع یتراض، عوض است تا همچون عوض در معامالت
الـدوام  یمنـافع زوجـه را علـ   ، سو با پرداخت مهریکه زوج از کد آن است ین تردیعبادت است؟ وجه ا

 یعـدم جـواز تراضـ   ، یگـر د يه عوض در معامالت است؛ از سویشب مهر، بارین اعتو به ا، شودیم کمال
  .)19، ص2، ج1406رشد، بنا( کندداللت میبودن مهر  يعبادبر شبه، ن بر اسقاط آنیزوج

  يمهر فراتر از عوض قرارداد) ب

 ياظهارنظرهـا  شـتر مـوارد  یدر ب، م شده استیه تنظیران بر اساس فقه امامیا یه حقوق مدنکنیبا توجه به ا
نـه بـه بحـث    ین زمیـ توان در ایم، راي نمونهرد. بیگیه سامان میامامن هایدگاه فقیدانان با توجه به دحقوق

 يقتـاً عـوض بـرا   یمهـر حق « د:یـ گویه میت مهریماهدربارة  يریدر تعب صاحب جواهررد؛ که اشاره یمهر
 ۀد رابطـ یـ ه نباکـ ن باورند یز بر این دانان معاصرحقوق) 7م، ص1981محمد حسن نجفی، ( ».ستیبضع ن

ح یاز آنهـا در توضـ   یکـی رد. کـ اس یـ ق یمـال  يعوض و معوض در قراردادهـا  ۀن را با رابطکیمهر با تم
  سد:ینویاستدالل خود م
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ـ    یول، ن استیطرف یاح به تراضکه انعقاد نکدرست است  آورنـد.  یآثار آن را زن و شوهر بـه وجـود نم
اچار باید آثـار  نه بهکرند یگیقرار م ياژهیدر وضع و، ردندکموافقت  ییزناشو وندیه زن و مرد با پکن یهم

ـ  شود ام قانونی است که بر مرد تحمیل میالز ین مهر نوعیبنابرا آن را متحمل شوند. ـ یو فقـط زوج - ین م
ـی ن سازند. الزام بـه تم یمع یمقدار مهر را به تراض، ا پس از آنیتوانند هنگام بستن عقد  ـ شـوهر ن ن از ک  زی

ـ   یشود و سبب آن را نبایم یم از قانون ناشیمستقطور به مهـر بـا    ۀد توافق زن و مرد پنداشـت؛ پـس رابط
، انسان یت اخالقیرد. شخصکاس یق یمال يعوض و معوض در قراردادها ۀتوان با رابطین زن را نمکیتم

گاه چیت آن است و هیلف به رعاکا میشه صاحب حق یاء ممتاز ساخته و همیوانات و اشیر حیاو را از سا
ه بـه تعهـدات متقابـل در عقـود     یزن و شوهر شب يهاالزام، از امور يارد. در پارهیگیموضوع حق قرار نم

عقـد نکـاح در برابـر    ه مهـر در  کجه گرفت ید نتین شباهت نبایاز ا یول ؛مانند حق حبس)( معوض است
م است. زن در برابـر مهـر خـود را    کن رابطه حایم اینظر معامالت بر تیو قواعد سا، تمکین زن قرارگرفته

ـ لکالزام مرد به دادن مهر و ت، ي آنه اثر قهرکبندد یمان میه با مرد پکفروشد؛ بلینم ـی ف زن بـه تم ی ن از ک
 یفیبرد و زن را از انجام وظـا ین نمیاح را از بکعقد ن، ه بطالن و فسخ مهرکن جهت است یاوست؛ به هم

  .)139 -  138، ص1ج ،1350 کاتوزیان،( ندکیمعاف نم، دارده بر عهده ک
قانون صرفاً دربارة عقد نکـاح تعیـین   ، اند. به عقیدة آنهایسندگان از این دیدگاه انتقاد کردهاز نو یبرخ البته

ـ ، ظـر منن یـ از ا کنـد. بلکه قانون دربـارة همـۀ عقـود داوري مـی    ، کندتکلیف نمی معـوض و   ن عقـود یب
 ؛شـود یبـه زوجـه مـ    لف بـه دادن مهـر  کمرد م، احکموجب عقد نبه، . براي مثالستینفرقی معوض یرغ

 فیالکـ ه تیـ ه در عقـد عار کـ گونه همانشود؛ می يمشتر ع بهیم مبیتسل ع ملتزم بهیبا، عیه عقد بکهمچنان
ـ با ا، ینبنابرا .است از قانون یر ناشیمستع عقـود  ین عقـد نکـاح و سـایر    بـ  یفرقـ  تـوان ین ضـابطه نمـ  ی

بـه   یکـی نزد، . بـراي نمونـه  ستیاح نکاز عقد ن یپرداخت مهر ناش، موارددر همۀ ، افزون براین ؛شد لئقا
ن مـورد منعقـد   یـ در ا يعقـد  ه اصـوالً کـ یحالدر؛ شودیپرداخت مهرالمثل به زن ممرد ملزم به، زیشبهه ن
ن بـه  ینـد. طـرف  کیم نیرا قانون مع نیف متعاقدیالکعقد و ت آثار، توان گفتاست. در این مورد می نشده
 گـذار قـانون  قانون انجـام دهنـد.  براساس د یرا با ف یالکو تها اما الزام ؛سازندیم خود عقد را منعقد ةاراد

رده کـ  نین در آن معـ یت عوضـ یآن و اهم یژگیو، یف را با توجه به نوع عقدالکن تیا يز ضمانت اجراین
ا ثمـن سـبب   یع ینبودن مب نیمع، ن استیطرف یقصد اصل، یمال ۀجنبع یدر عقد بچون ، براي مثالاست. 

صـحت عقـد    در مهـر نکردن یینتع، زه وجود نداردیانگ نیه اکاح دائم کاما در عقد ن؛ شودیم بطالن عقد
از دو  یکـی شود. پس مهـر  یم بطالن عقدموضوع باعث ن یهم، کاح منقطعن درحالیکه در؛ گذارداثر نمی

نـه  ، نظـر گرفـت   و آثـار خـاص آن در  ها ویژگیآن را با باید ه ک يالبته عقد ؛اح استکعقد ن عوض در
رده کـ ن ییتع ا منقطعیاح دائم کدر ن ن و نقش مهر رایف طرفیالکآثار و ت، قانون ر عقود معوض.یمانند سا

بایـد  ه کـ ع منقط احکدر ن یول؛ ثر استؤم ت مهرکیمال در، یکینزد، اح دائمکدر ن، اساس ینهمبر  است.
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 نظـر  اگـر مهـر بـدون در   ، ینشود. بنـابرا یاتخاذ م يگریب دیترت یلکطور به ،ن باشدیمع مهر هنگام عقد
 یکـی صـورت عـدم وقـوع نزد    در، دشـ ین محسوب مـ یاز عوض یکی صرفاً، احکگرفتن اوصاف عقد ن

 گـذار عوضـی اسـت کـه قـانون     مهـر پـس  سـت.  ین نیموارد چنـ همۀ  درحالیکه در؛ شود پرداختنباید 
ن را بـا  یعوضـ ، ر عقـود یه در سـا کـ همچنـان است؛  دهرکن ییتع احکات آن را با توجه به عقد نیخصوص

  .)1376نظري، ( رده استکن یعقد مع ت همانیتوجه به خصوص
و جـاب  یشـود بـه ا  یواقع مـ  احکن« :گویدمین یچن 1062 ةماد اح درکف عقد نیدر تعر یقانون مدن

  ».دینما قصد بر داللت حاًیصر هک یالفاظ بهقبول 
، ا شرط عدم مهـر شـده باشـد   ینشده  رکاح دائم مهر ذکاگر در ن« :آمده است 1087 ةمادهمچنین در 

دارد و ماننـد   یفرعـ  ۀاح جنبـ کـ مهـر در ن  شـود روشن مـی  یخوبهن دو ماده بیاز ا ».ح استیصح احکن
زوجـه   يت مهـر بـرا  کیـ اح اسـت. مال کـ ن خـاص عقـد  ، یاما عوض؛ ستیمعوض ن عوض در معامالت

، عبـارت دیگـر  است. بـه  یکیوقوع نزد، تمام مهربر زن  تکیشرط مال؛ ولی دیآیوجود مبه عقد ۀلیوسبه
وقـوع   بـه ، به تمـام مهـر   ت نسبتکین مالیا اما استقرار؛ اح استکعقد ن، به مهر نسبت ت زنکیمال أمنش
زن خـود   یکیقبل از نزد گاه شوهرهر« دارد:ین مورد اعالم میا ق.م. در 1092 ةماد. بستگی دارد یکینزد

  ».		.ستحق نصف مهر خواهد بود..زن م، را طالق دهد
 یدر صـورت  ؛اسـت  زن مستحق تمام مهـر ، یکیپس از نزد هکشود یمفهوم مخالف ماده استنباط م از

داشـت.  ینم زیاستحقاق نصف مهر را ن، یکینزد زن قبل از، شدمیمحسوب  یکینزد عوض، ه اگر مهرک
و  یکـی شـوهر قبـل از نزد   ر نشـده باشـد و  کـ گاه مهر در عقد ذهر« ،ق.م 1093ة موجب ماد ن بهیهمچن

  ».		.خواهد بود.. المتعهزن مستحق مهر، خود را طالق دهد زن، ن مهرییتع
 ینـوع ، ن عقـد یـ اهـاي  ویژگـی هرچند با توجـه بـه   ؛ یستن یکیمهر عوض نزد، احکعقد ن پس در

ه کـ اح منقطـع  کـ در ن، دارد یفرعـ  ه مهـر در آن نقـش  کـ اح دائـم  کـ نبـرخالف   آید.به شمار میعوض 
ه کـ اي گونـه ؛ بـه کندیفا میرا ا یمهر نقش اصل، است نیطرفموردنظر  یسنو تمتعات ج يماد يهازهیانگ

  همان).( »عقد موجب بطالن است ر مهر درکعدم ذ، اح منقطعکدر ن

  عوض بضع نبودن مهر) ج

حالیکـه  در؛ ردیـ گیتعلق مـ  به زنمهر ، احکاز موارد در عقد ن یدر برخ اوالً؛ زیرا ستیعوض بضع ن مهر
مهر بـه   نییه بدون تعکرد یگیتعلق م یمهرالمتعه به زن، . براي نمونهردیصورت نپذ یکیگز نزدرهبسا چه

ه بـا مـردان   کـ  یبه زنـان  نیچنمه به طالق منجر شود. یکینزد از اح قبلکد و نیدرآ يت مردیحباله زوج
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ـ ثان ؛ردیـ گیامـل تعلـق مـ   کطـور  مهـر بـه  ، ننـد کیازدواج م، انديمرد يرویه فاقد نک سالخورده  عنـوان  اًی
اینکـه   است بر يگریل دیدل، طور ثابت پانصد درهم استزان مهر بهیآن مموجب به هکدر فقه » مهرالسنه«

 عـوض ، ر معـوض ییـ تابع ارزش معوض است و بـا تغ ، تیمکدر  را عوضیز ؛ستیمعامله ن عوض، مهر
از  ياسـوره  میتعلـ کـه  چنـان  نیسـت؛  تابع معـوض روي چیعوض به ه یگاهحالیکه ؛ درندکیر مییتغنیز 

ا یـ ست در صـورت بطـالن   یبایم، اح بودکعوض ن اگر مهر ثالثاً؛ شودیقرار داده مبرخی زنان قرآن مهر 
ن یچنـ کـه  حـالی  در؛ شـد یمعاف م، عهده دارد رب هک یفیو زن از انجام وظا، اح منحلکعقد ن، فسخ مهر

  .)1386امامی ( ستین
بـودن عقـد    یاح به زوج و معاوضکبضع در ن یکتمل، داشتن بضع تیمالۀ ینظر، بر آنچه گفته شدبنا

» ثمـن « ایـ » عـوض « تواندیمهر نم تیماه پس، ستیمال ن بضع هینکبا توجه به اپذیرفتنی نیست. ، احکن
م کـ ه بـه ح کـ اسـت   )کنـد تبعیـت نمـی  » عقد هبه«اي که از احکام هدیه( ياهیه هدکبل؛ بضع باشد يبرا

 یدارد و سـنت  ینـ ید ۀشـ ینهاد مهـر ر ، در واقع ند.کم یآن را به زن تسلباید  احکشوهر در اثر عقد ن، قانون
به صـحت  ، مهرنشدن ن ییدر صورت تع، رونیاز ا. ندکیفا میا ینقش فرع احکاست و در عقد ن یاسالم

مورد قبـول  ا ن معنیا. ستیزن ن يمت و بهایا قیالبضع ثمن» مهر« پس  شود.یوارد نماي م لطمهیاح داکن
  .ز قرار گرفته استیم نیرکمفسران قرآن 

  يقرارداد مال، مهر) د

ـ ابـر اسـاس    .)1385المـوتی،  متـولی ( دانندیم یفرع یمالمهر را قرارداد ، سندگانیگر از نوید ياعده ن ی
ن یـ داران اطـرف آیـد.  به شمار مـی  یفرع، احکه نسبت به عقد نکاست  یقرارداد مال یه نوعیمهر، یهفرض
عقد نکاح نسبت به نقش اساسـی آن در میـزان و تعیـین    در  از جمله، بر اهمیت تراضی در عقود، هیفرض

 یآنچـه مـردم بـر آن تراضـ    « :ات آمده اسـت یاز روا ياریدر بس مهر فیتعر درکنند؛ زیرا مهریه تأکید می
ه موضـوعش  کـ  یت مـال یه به هر نوع ماهکآمده است نیز اخص معامله  يدر معنا، از طرف دیگر ».نندک

اسـت و بـا    یز از امور مـال یموضوع مهر ن .)11، ص3، ج1380شهیدي، ( دشویاطالق م، باشد یامور مال
ارات بـا عقـد فـراهم    یخ ۀجاد حق فسخ در همیا یمقتضینه و زم، نکتۀ دیگر اینکهشود. یانجام م یتراض

 یتراضـ ، رونیـ از ا .)69، ص5، ج1376کاتوزیان، ( ار همراه با عقد استیم مربوط به خکرا حید؛ زیآیم
، 1350کاتوزیـان،  ( ان داردکـ مز در آن ایـ ار نیـ معامالت است و شـرط خ  یط عمومیمهر تابع شرا ةدربار
ار آن را یـ ذوالخ، اریشود و اگر در طول مدت خیمهر الزم م، شد یار منقضیحال اگر مدت خ .)136ص

تـوان گفـت مهـر    یمـ ، نیبنـابرا  .)107- 106ص، م1981نجفـی،  ( شودیبه مهرالمثل رجوع م، ندکفسخ 

۸۴       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 ن اسـت یطرف ۀارتباط دارد و آثار آن تابع خواستاح کبا ن یو تبع یامر فرعمثابۀ به هکاست  یمال يقرارداد
  .)150، ص1385الموتی، متولی(

یعنـی در   اسـت؛  یمنتفـ  موضـوعی کلـی و مطلـق نیسـت؛ بلکـه در مـواردي      » یقرارداد مال« فرض 
چنین فرضی وجهی ندارد. البته وقتی موضوع مهریـه امـر   ، که موضوع مهریه یک امر غیرمالی استجایی

آثار مالی داشته باشد که این فرض موضوع بحث مـا نیسـت؛ امـا اگـر ادعـا شـود       بسا چه ،مالی استغیر
 در، گونـه نیسـت؛ بـراي مثـال    ایـن ، شودموضوع مهریه در ابتدا و در همۀ موارد با قرارداد مالی معین می

هـر  بـودن م » یقـرارداد مـال  « بحـث ، ن شـده اسـت  یمهر معـ منزلۀ به، قرآن از سوره یک میتعل هک يمورد
  ست.ین پذیرفتنی

و  یه زوج بـا الـزام شـرع   کـ اسـت   یخـاص و قـانون   یـۀ هد ینوع، مهر یت حقوقیماه، نتیجه اینکه
  شود.یآن در حق زوجه م يموظف به ادا، یقانون

  اح منقطعكت مهر در نيماه

ه کـ اح وقتی منقطـع اسـت   کن« دارد:گونه مقرر میاح منقطع اینکیف نتعر در، 1075ة ماد قانون مدنی در
  .»براي مدت معینی واقع شده باشد

ه کـ آمـده اسـت    یفقه يهاتابکرر در کمطور به اح دائم اعتبار ندارد وکاح منقطع مانند نکن، در فقه
ن معاش خـانواده را بـر   یجاد نسل. شوهر تأمینه ا، تمتع و انتفاع است، ییزناشوپیوند ن یاز اهداف ا یکی

بـا   یولکه عوض انتفاع مرد از اوست؛ شود یبه زن داده م يرسد. مهریاو به زن نم راثیعهده ندارد و م
ن یمـدت معـ   يه براکرا  یتوان زنینم، ت و حقوق او وجود داردیه امروزه نسبت به مقام انسانک ياعتقاد

 گـذار نونة قـا د به ارادیبا، یر قانون مدنیر به شمار آورد. پس در مقام تفسیم اجکدر ح، رده استکشوهر 
  .)1375، زادهعظیم( آن توجه داشت یخیتار يش از مبنایب، یو مصالح اجتماع ینونک

معـین شـود و مـبهم بـودن آن     کامل طور به اح منقطع بایدکمدت ن، قانون مدنی 1076 ةبر اساس ماد
 مـدت در عقـد  اگـر  ، اح منقطع اسـت که معلوم باشد مقصود طرفین نکردي اند. در موکعقد را باطل می

شـهید  شـود.  اح دائم تبدیل مـی کبه ن ه در این صورت آن عقدکعقیده دارند  نهایمشهور فق، نیامده باشد
مشـهور فقهـا معتقدنـد    ، بـرده نشـود   "مدت" از ینام، هاگر در متن عقد متع« گوید:در این زمینه می ثانی
قائل به بطالن عقد مزبور اسـت.   يمشهوریرغ قولِ، اما در مقابل؛ شودیل میبه عقد دائم تبد ين عقدیچن

  ز است:یادله مشهور دو چ
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اگـر در ضـمن   ، رونیـ ت دارد. از ایاز دو عقد منقطع و دائـم صـالح  هریک  ياح براک. اصل عقد ن1
ت دائمـه  یـ زوج، رکـ شود و در صورت عـدم ذ یعقد مخصوص متعه م، نندکر کت را ذیمدت زوج، عقد

  گردد.یانشاء م
، شـود حضرت فرمودند: اگـر مـدت نـام بـرده      کند:ینقل م از امام صادق بکیرابن ۀت موثقی. روا2
  ).104، ص2ق، ج1412، عاملی( »باشدیو دائم م یاح باقکن، ی از آن نبرندبوده و اگر اسممتعه ، عقد

اح منقطـع  کـ ه قصـد طـرفین ن  کاي از نویسندگان بر این باورند در صـورتی عده، در برابر قول مشهور
بـه علـت   ، چه مقصود آنان بـوده چنین عقدي باطل خواهد بود؛ زیرا آن، عقد نیامده باشدبوده و مدت در 

مقصـود  ، کـاح دائـم)  ن( ظاهر واقع شـده مدت) واقع نشده است و آن چه به( ان عقدکی از ارکنداشتن ی
  .)91، ص1350، ناصر کاتوزیان( طرفین نبوده است

 کان اصلی عقـد اسـت.  ی از ارکمهر ی، منقطع احکدر ن، اح دائم جریان داردکچه در نآنبرخالف  پس
در  ».موجب بطـالن اسـت  ، ر مهر در عقدکعدم ذ، اح منقطعکدر ن« دارد:ق.م مقرر می 1095ماده که چنان

یونـد  په هـدف از ایـن   کید شده است کم را ندارد و تأئاح داکاعتبار معنوي و اخالقی ن، کاح منقطعن، فقه
. )162، ص 30 ج، 1981، نجفـی ( ی و انتفـاع اسـت  یامجوهدف آن ک هکبلنیست؛ ایجاد نسل ، ییزناشو

بطـالن توافـق   ، معین شـود ک غیـر یـا از ملـ  و هرگاه مهر مالیت نداشته باشد یا مجهول بماند ، بر این مبنا
ین براي تمام مدت انتفـاع از زن اسـت و هرگـاه    کتم عوضِ، سازد. مهرباطل مینیز اح را کن، مهر ةدربار

، کاتوزیـان ( شوداسته میکبه همان نسبت از میزان مهر ، ندکخوابگی با شوهر احتراز مدتی از هماو براي 
، عـوض در معـامالت معـوض اسـت و مهـر     مثابۀ به ،اح منقطعک. پس ماهیت مهر در ن)173، ص 1350

  .)79، ص1388پوالدي، ( آیدبه شمار میعوض بضع و استمتاع از زن 

  يريگجهينت
آن ، امـروز) ( که عرف موجـود  ین است. در صورتیبالعوض و برخوردار از ارزش نماد ياهیهد مهر. 1

 ند.کیم یقه تلقیوثو  عوضمنزلۀ را به
 منافات ندارد.شرعی و حقوقی مرد به پرداخت آن  با الزام، یه بودن مهرهد. 2
بطـالن  ، مقابـل معـوض  ق آن در ین دقییهمچون تع یدر عوض معاملموردنظر  یحقوق يارهایمهر مع. 3

 را ندارد. اراتیان استفاده از خکامو  ر عوضکمعامله در صورت عدم ذ
 يزیـ ن چیـ نـد و ا کیدا مـ یه اباحه انتفاع از بضع پکبل؛ شودینم يزیچ کمال، مهر يعطابرابر امرد در . 4

۸۶       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 يزیـ چن یدر معامالت معـوض طـرف  حالیکه  در؛ ع و اجاره استیا منفعت در بین یت عکیر از مالیغ
 شوند.یم يگریز دیچ کمال، نند و در مقابل آنکیم يرا عطا

 آیند.شمار میبهعقد  یان اصلکار نیه زوجکبلیست؛ ن نکر اح دائمکمهر در عقد ن. 5
ـ  کیدا میوجوب پ ییمان زناشویمهر به مجرد انعقاد پ. 6 کیتش هرچنـد مـال  شـود؛  یآن مـ  کنـد و زن مال

 شود.یمستفر م یکینزدن یپس از اول، نسبت به نصف آن
  ز مستقر است.یطالق ن ةت زن بر فرض عدم ارادکیرا مالیست؛ زیقه در برابر طالق نیوث، . مهر7
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