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 چکیده
زوجیت میان زوج و زوجه و حق  اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه عقد نکاح افزون بر جنبه

فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را  ی ایشان از یکدیگر، دارای جنبهوری جنسبهره

چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است مسأله کند. به زوجه تملیک می

که در عقود  گردد، چنانکه آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می

نماید؟ یا  تملک را دیگر مال تا نمایدمی تملیک مالی را طرفین از هریک تعهد، معاوضی به علت

این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه 

مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، مسأله آید؟ سه قول در میدر

دهد  نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می حصول مالکیت زوجه بر

اند؛ اما دو  نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، داللت ادله بر قول اول را تام یافته

 اند.، قابل خدشه و غیر موجه دانستهقول دیگر را پس از بازخوانی ادله
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 مقدمه
مالکیت زوجه بر مهر، جايگاه مهمی در علم فقه و حقوق اسالمی دارد. مهر، خواه در عقد 

زوج قرار باشد، ملک  نکاح تعیین شده باشد، خواه پس از عقد با تحقق موجباتی بر عهده

وَآتُواْ الّنَسَاء »فرمايد:کريم می ای ندارند. قرآنزوجه است و خويشاوندان او در آن بهره

خداوند با «. ها بدهید مهر زنان را به عنوان يک عطیه به خود آن»؛ (1)نساء، «صَدُقَاتِهِّنَ نِحْلَةً

گیرد،  خواهد بفرمايد که مهر به خود زن تعلق میمی« صدقات»به « هُنَ»ملحق کردن ضمیر

)مالکی، شیر دادن و نان دادن به او نیست نه به پدر و مادر؛ يعنی مهر، مزد بزرگ کردن و

وجوب پرداخت مهر به زنان را اسالم تأسیس  (.111، ص91هـ، ج1111؛ نجفی، 099هـ، ص1100

نکرده است؛ بلکه سنت خود بشر بر اين جاری بوده و هست که پول يا مالی قیمتی را به 

دهند؛  ار میعنوان مهر به زنان اختصاص دهد. گويا اين پول را عوض عصمت او قر

، 1هـ، ج1111)طباطبايی، شريفه روش معمول و جاری مردم را امضا فرموده است بنابراين، آيه

 (.191ص
 

 بیان مسأله
يکی از مسائل چالشی و قابل بحث در مهر، سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر و کیفیت 

و  شود ر میعقد نکاح زوجه مالک تمام مه آن از زمان حصول است، که آيا به مجرد وقوع

به نحو متزلزل موجب را وقوع عقد تنها حصول مالکیت او  يابد يامی ارستقراو امالکیت 

که به موجب عقد، نیمی از مهر  يا اين ؛يابدو استقرار آن با ساير عوامل تحقق می گردد می

به عبارت شود؟ به طور مستقر و نیمی ديگر به طور متزلزل به ملکیت زوجه منتقل می

است که آيا صِرف وقوع مسأله آنچه به تحقیق و تتبع دقیق نیاز دارد، تبیین اين  ،ديگر

يا  ؟اندکه مشهور فقها بر اين عقیدهچنان ،دشوسبب مالکیت زوجه بر تمام مهر می عقد،

و عقد و دخول هر  شود نصف مهر می تنها موجب مالکیت زوجه بر العلّه بوده،جزء عقد

که ادله بر هیچ يک  يا اين ؟که ابن جنید بر اين عقیده استچنان ،تاس هالعلّدو باهم، تمام

ه محقق کچنان ،و الزم است قائل به توقف شويم ذکر شده داللت ندارد از دو قولِ

 سبب بنابراين،و آن را به برخی فقها نسبت داده است؟  سبزواری بر اين عقیده بود
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اب نکاح است و تبیین و بازخوانی ای اساسی در بمهر، مسأله بر زوجه مالکیت حصول

ضروری و مهم است و نیاز به تتبع عمیق در مسأله ايشان، و تحقیق  آرای فقها و ادله

ای است  تحلیلی با روش کتابخانه متون فقهی دارد؛ نوشتار حاضر، پژوهشی توصیفی ـ

 ادله در بیشتر تأمل با خانواده که حقوق و نکاح باب در مهممسأله  اين به در پاسخگويی

 .است قرار داده چالش و بحث مورد رامسأله  اقوال،
 

 شناسی مصطلحات مفهوم
استقرار »، «تنصیف مهر»، «مالکیت مهر»الزم است مصطلحات  ،قبل از ورود به اصل بحث

 شناسی شود.مفهوم« طالق قبل از دخول»و « مهر
 

 ـ مالکیت مهر1

؛ از اين رو برای است« مهر»و « تمالکی» اژهومرکب از دو « مالکیت مهر»اصطالح 

 کنیم.تبیین اصطالح مذکور هريک از اين واژگان را بررسی می

دربرگرفتن چیزی، تسلط و استیال داشتن بر آن »شناسان به معنای ملک از منظر لغت

مالکیت  میان مالک و مملوک است و چیز است. ملکیت مصدر جعلی ملک به معنای رابطه

هـ، 1111منظور،  )ابن«بودن و دارا بودن حق ملکیت است معنای مالکنیز مصدر ملک و به 

 (.111ص تا،بی مشکینی، ؛09ص ،1هـ، ج1119طريحی،  ؛110ص ،1ج
عبارت است از علقه و پیوند خاص و معهود میان اند  گفتهفقها در تبیین مفهوم ملکیت 

 ؛1ص ،9هـ، ج1111)انصاری، شودمالک و مملوک که موجب قدرت او بر تصرف در آن می

گرفتن و دارا براحتمال قوی اين است که ملکیت تقريباً با در (.91هـ، ص1911حسینی میالنی، 

 (.90-91هـ، ص1111)اصفهانی، بودن برابر باشد

 ملکیت دارای چهار مرتبه است:

 ای که اختیار مملوک به طور؛ به گونهاستملکیت حقیقی که همان سلطنت تامه  ـ1

 اين معنا مخصوص خداوند متعال است. باشد.مالک  مطلق تحت سلطه

 خود. تمام اين امور مملوک او هستند و  ـ مالکیت انسان بر نفس، اعضا، افعال و ذمه0
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 بیانگر اين نوع ملکیت است.( 01مائده، )«إِنِي ال أَمْلِكُ إِلّا نَفْسِي»عبارت

بر جسم ديگر جسمی  ملکیت اشیای خارجی که عبارت از هیأت حاصل از احاطه ـ9

 و از اعراض خارجی است. شود میجده نامیده  مقوله ،اين مرتبه است.

ملکیت اعتباری که عقال برای شخص خاصی به جهت وجود مصالحی نسبت به يک  ـ1

و چه بسا شارع نیز اين اعتبار عقال را امضا نمايد؛ بلکه گاهی شارع  کنندشیء اعتبار می

که در را اعتبار نکرده باشند؛ چنان کند؛ گرچه عقال آنار میملکیتی را برای شخصی اعتب

بدون شک اين قسم از ملکیت از اعراض نیست؛ مانند  ه است.گونبعضی از اقسام ارث اين

 (.11و01ص ،0 ج تا،)خوئی، بیمالکیت طبیعت فقیر و سید نسبت به زکات و خمس

داق زن که جمع آن مهور ای است مفرد به معنای صشناسان کلمهمهر از منظر لغت

برخی، از مهر به اجر و  (.111، ص9هـ، ج1119؛ طريحی، 111، ص1هـ، ج1111)واسطی زبیدی، باشد می

آتُوا »توان گفت: معانی مذکور از آياتمی (.011، 1هـ، ج1111)ابن فارس، اند مزد زن تعبیر کرده

)احزاب، «أُجُورَهُّنَ اللّاتِي آتَيْتَ أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلّْنا لّنَبِيُ إِنّاا أَیُهَا یا» (،1)نساء، «الّنِساءَ صَدُقاتِهِّنَ نِحْلَةً

 مِّنْهُّنَ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا»و  (. 11ص ،9هـ، ج1101شیرازی،  )مکارمبودند یميهمسران پیامبر دا .(11

 متخذ است. (01)نساء، «أُجُورَهُّنَ فَآتُوهُّنَ

از مالی است که زوج در قبال حق تمتع از زوجه  در اصطالح فقهی، مهر عبارت

پردازد و در شرع اسالم نکاح بدون مهر نیست؛ از اين رو در صورت عدم تعیین مهر،  می

المثل و که در صورت دخول، مهرشود؛ به طوریعقد نکاح صحیح است و مهر قهراً ثابت می

 (.111هـ، ص1111)حلی، دالمتعه برای زوجه خواهد بودر صورت طالق)بدون دخول(، مهر

ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر  افزون بر آن، مهر در عرف نشانه

تواند تعهد مرد برای تأمین زندگی زن است. مهر بهای فروش زن نیست؛ زيرا هیچ کس نمی

 خود يا ديگری را در مقابل مالی بفروشد. از زمانی که برده فروشی لغو شده، انسان

شود. نیز در خريد و فروش، قیمت بايد هنگام معامله معلوم گاه موضوع حق واقع نمی هیچ

 .(110ـ111ص ،1911)صفايی، باشد؛ اما در نکاح دايم تعیین مهر شرط نیست

گويیم مراد از مالکیت مهر در نوشتار پس از تبیین مفهوم واژگان ملکیت و مهر، می

شود  ز تحقق عقد نکاح، میان زوجه و مهر حاصل میای است که پس احاضر، علقه و رابطه
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که چنان و تمام نماءات متصل و منفصل آن برای او است؛ اما شناخته معتبر را آن قانون و

کامل، استحقاق تسلّم آن را  استمتاع اند، تنها در صورت مهیا بودن زوجه برایفقها آورده

 .(11ص ،9هـ، ج1119)حلی، خواهد داشت
 

 هرتنصیف م ـ2

مراد از تنصیف مهر، لزوم بازگرداندن نصف اصل مهر، نه نماءات، از طرف زوجه به 

 ،1 هـ، ج1119؛ عاملی، 110ص ،1هـ، ج1119؛ حلی، 991ص ،1هـ، ج1101)طوسی، زوج است. مشهور فقها

 إِنْ وَ»کريمه بر اساس آيه (111ص ،01 هـ، ج1111بحرانی،  ؛ 111ص ،1هـ، ج1119هندی،  فاضل ؛ 091ص

 معتبره و( 091)بقره، «فَرَضْتُمْ ما فَّنِصْفُ فَرِیضَةً لَهُّنَ فَرَضْتُمْ قَدْ وَ تَمَسُوهُّنَ أَنْ قَبْلِ مِّنْ طَلَقْتُمُوهُّنَ

 کهآناش را پیش از  زوجهی هرگاه مرد»که در آن آمده است:  صادق از امام ابوبصیر

الزم نیست عده شود)و  او جدا می ازن زن آ طالق دهد،ی داشته باشد، آمیزش جنسبا او 

، حال که بخواهد درآيدی ازدواج کسه بتواند پس از جاری شدن طالق، می ( ودارد نگه

چه و چنان اگر)هنگام عقد( مهری برای او تعیین شده باشد، نصف آن برای او خواهد بود،

عاملی،  )حر«سازد مندای مناسب بهرهبر مرد الزم است او را با هديه ،مهر تعیین نشده باشد

و نیز بر اساس ساير روايات باب تنصیف مهر با طالق قبل از  (911ص ،01 هـ، ج1111

در صورت معین بودن مهر و وقوع طالق قبل از دخول، زوجه را  (،911ـ911)همان، صدخول

اند. و نیز برخی فقها در صورت معین بودن مهر و به بازگرداندن نصف مهر ملزم کرده

 ،0هـ، ج1110)موسوی خمینی، اندزوجین قبل از دخول، قائل به تنصیف مهر شده فوت يکی از

 .( 191ص ،01 هـ، ج1119موسوی،  ؛011ص ،0هـ، ج1111خوئی،  ؛911ص
 

 ـ استقرار مهر3

ملکیت از جهات مختلف قابل تقسیم است: گاهی به ملکیت فعلی و شأنی، گاهی به ملکیت 

م و موقت، و گاهی به ملکیت مستقر و متزلزل تقسیم قهری، گاهی به ملکیت داي اختیاری و

بنابراين، فقها در برخی موارد به استقرار ملکیت، و در  (.119ـ111تا، ص)مشکینی، بیشودمی

اند. تزلزل ملکیت، گاهی به سبب تزلزل عقد است، مانند موارد ديگر به تزلزل ملکیت تعبیر کرده
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ابن ادريس، )مدت خیار، مالکیت طرفین متزلزل استخريد يا فروش کاال به شرط خیار که در 

و يا به سبب مشروط بودن ملکیت تام به  ،(191، ص9هـ، ج1111؛ انصاری، 011، ص0جهـ، 1111

اجرت پیش از سپری شدن  تمام بر شرطی که هنوز حاصل نشده است؛ مانند مالکیت موجر

)حسینی عاملی، مال موضوع شفعه مالکیت مشتری بر (،111، ص0هـ، ج1111)يزدی، تمام مدت اجاره

و نیز مالکیت عامل بر سهم خود از سود حاصل شده، پیش از تبديل آن  (111، ص11هـ، ج1111

، 09هـ، ج1111؛ نجفی، 011ص ،11هـ، ج1119؛ اردبیلی، 911، ص1هـ، ج1119)عاملی، به پول نقد و تقسیم آن

زوجه بر تمام مهر پس از حصول و  بنابراين، مراد از استقرار مهر، استقرار مالکیت(؛ 910ص

تزلزل آن است؛ زيرا فقها برای مالکیت زوجه در مدت زمان خاصی ـ که در اين نوشتار به 

 اند.تفصیل بیان خواهد شد ـ تعبیر به تزلزل کرده، عواملی را موجب استقرار آن دانسته
 

 ـ طالق قبل از دخول4

دن با کراز سوی زوج، بدون نزديکی  ايمدمراد از طالق قبل از دخول، پايان دادن نکاح 

گذشت، چنین طالقی  (911ص ،01هـ، ج1111عاملی،  )حربصیرابو که در معتبرهست؛ چناناو

زوجیت میان آنها نیازمند عقد نکاح است.  و برقراری مجدد رابطه شود میبائن محسوب 

به بودن او فرقی نیست. که در اين امر میان باکره يا ثی داردزوجه عده ن ،در اين نوع طالق

چه منظور از نزديکی، داخل کردن آلت زوج است به مقدار حشفه در قبل يا دبر زوجه، اگر

ذکر نشدن مهر در عقد، گونه طالق، در صورت در اين (.11، ص1تا، ج)امامی، بیانزال نشود

صورت  و در (11، ص91هـ، ج1111)نجفی، به فراخور حال خود مالی به زوجه دهد زوج بايد

حال برای  که گذشت، نصف مهر تعیین شده برای زوج خواهد بود.معین بودن مهر، چنان

الزم  ،دستیابی به رسالت پژوهش حاضر، يعنی تبیین سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

 را به طور دقیق مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم.مسأله است 
 

 زمان حصول مالکیت زوجه بر مهر

 اند.لکیت زوجه بر مهر فقها اختالف داشته و سه قول مطرح کردهخصوص زمان ما در
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 قول اول: حصول ملکیت تمام مهر به مجرد عقد

معروف و مشهور میان فقهای امامیه اين است که به مجرد وقوع عقد نکاح، تمام مهر به 

)حلی، متزلزل آيد؛ اين ملکیت در باره نیمی از آن مستقر است و باره نیم ديگر ملکیت زوجه در می

؛  91، ص10 هـ، ج1111؛ طباطبائی،  019هـ، ص1100؛ مالکی، 919، ص1هـ، ج1111؛ عاملی، 011، ص0هـ، ج1111

؛ بلکه بر اين مطلب (011، ص0 تا، ج؛ سبحانی، بی011، ص0هـ، ج1111؛ خوئی، 111، ص91هـ، ج1111نجفی، 

، 1هـ، ج1101)طوسی، جماع شده استو يا ادعای ا (111، ص0هـ، ج1111)ابن ادريس، ادعای نفی خالف

 .(991ص
 

  تحلیل قول اول

ديگری  افزون بر ادعای نفی خالف يا اجماع که بیان شد، فقها برای قول اول به ادله

 پردازيم:اند که به بیان و تحلیل آن مینیز استناد کرده

با اختالف تعابیری در  امامی فقهای: (1)نساء، «نِحْلَةًصَدُقاتِهِّنَ  الّنِساءَ آتُوا»شریفه آیه ـ1

را « صدقات»که  اند: در اين آيه دو وجه داللت وجود دارد: اينشريفه گفته استدالل به آيه

و بین قبل  هستندکه آنها مالک مهر  ، ظهور دارد در ايناست دهاضافه کر« هن»به ضمیر 

 .ه آنان دهیدتمام مهر را ب است که امر کرده از دخول و بعد آن فرقی نیست؛ همچنین

؛ حلی، 991، ص1هـ، ج1101)طوسی، ردد که تمام مهر متعلق به آنهاستگبدين وسیله ثابت می

، 91هـ، ج1111؛ نجفی،  119، ص01هـ، ج1111؛ بحرانی، 011، ص1 هـ، ج1119؛ عاملی، 110ص ،1هـ، ج1119

وجه داخل در عقد، ز اند: به وسیلهو برخی افزوده (. 110هـ، ص1101؛ فاضل لنکرانی، 111ص

است و شده است؛ بنابراين ظاهر آيه داللت دارد که موجب مهر، فقط عقد « نساء»عنوان 

 (.111تا، ص)اردبیلی، بیدخول مدخلیتی ندارد

آن چیزی باشد که در مقام انشا به عنوان صداق « صدقات»اگر مقصود از  :اشکال

محتمل است که مقصود از  لکن لت آيه بر مختار مشهور تمام است؛تعیین شده است، دال

آن مهر انشا شده نباشد؛ بلکه مقصود مهری باشد که شرع آن را به عنوان مهر متعلق به 

شريفه با قول کسی که مهر  در اين صورت، آيهآن شده است. زن قرار داده و زن مالک 

 .نخواهد داشت منافاتی ،متعلق به زن در قبل از دخول را فقط نصف مهر انشا شده بداند

خواهد بود که مورد غفلت و  غرض از صدور اين دستور هم تأکید بر لزوم پرداخت مهر
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)شبیری زنجانی، غالباً قائل به ملکیت صداق هستندکه ؛ با اينواقع شده است انگاری سهل

 (.1919، ص09 هـ، ج1111

 آيه: (099)بقره، «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُّنَ فَرِیضَةً جُّناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ الّنِساءَ ما لَمْ تَمَسُوهُّنَال»آیه ـ2

که تمام مهر تعیین شده به صرف عقد به ملکیت زوجه در  شريفه داللت دارد بر اين

پس اگر تمامش واجب  آمده است؛ آيد؛ زيرا مهر در آيه با صفت فريضه)واجب شده( می

 (.019، ص0هـ، ج1101، )حلی سیوریشد نمی االطالق به آن فريضه گفته علی ،نبود

 قَدْ وَ تَمَسُوهُّنَ أَنْ قَبْلِ مِّنْ طَلَقْتُمُوهُّنَ إِنْ وَ»برخی از فقها مشابه چنین استداللی را در آيه

 قَدْ»اند، با اين توضیح که عبارت بیان کرده (091)بقره، «فَرَضْتُمْ ما فَّنِصْفُ فَرِیضَةً لَهُّنَ فَرَضْتُمْ

 زوجه است و کرده امضا را آن خدا داده شده، قرار مهر آنچه ت در اين کهظاهر اس «فَرَضْتُمْ

 بوده است. حال بخشیدن تحقق معنای به کردن فرض ديگر، عبارت به شود؛ آن می مالک

شريفه بر  آيه اگر داللت گرداند؛ می بر را آن زوجه نصف اتفاق افتد، طالق دخول از قبل اگر

 (.91، ص9هـ، ج1101)مکارم شیرازی، استمؤيد  قلاقول مشهور پذيرفته نشود؛ ال

مالک تمام  ،شود که زوجه به صرف عقداز روايات فراوانی استفاده می: روایات ـ3

 توان در سه دسته مطرح کرد:اين روايات را می گردد.مهر می

نصوص دال بر مستحق تمام مهر بودن زوجه در صورت فوت زوج اول:  دستهـ 

-اللت دارد بر اين که در صورت فوت زوج، زوجه مستحق تمام مهر میبرخی از روايات د

در مورد مردی که با زنی ازدواج  حازم از امام صادق بن منصور مانند صحیحه شود،

شود و مهر به طور کامل به او داده می فرمود: میرد؛ حضرتکرده و قبل از دخول می

 (. 990، ص01هـ، ج1111)حر عاملی، ارددبرد و چهار ماه و ده روز عده نگه می ارث می

در خصوص داللت اين دسته از روايات بر قول مشهور، مناقشاتی مطرح  :اشکال

است: اجمال سخن اين که در مقابل اين دسته روايات، روايات فراوان ديگری نیز وجود 

 )همان،کنددارد که بر تنصیف مهر در صورت فوت يکی از زوجین قبل از دخول داللت می

لذا تعارض حاصل شده و به جهت مستفیضه بودن روايات دال بر تنصیف،  ؛( 909ص

 ترجیح با آن روايات است.

 ای روايات دال بر مالکیت زوجه بر نماءات حاصل بین عقد تا طالق دسته دوم: دستهـ 
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 بین عقد و طالق، از آن زوجه از روايات داللت دارند بر اين که نمای حاصل شده در فاصله

در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده  عبید بن زراره از امام صادق است؛ مانند موثقه

و مهر او را صد گوسفند قرار داده بود و آنها را به زوجه داده، سپس قبل از دخول، در 

فرمود: اگر حمل  بودند، او را طالق داده بود؛ حضرت دار شدهکه گوسفندان بچهحالی

د حاصل گشته است، بايد نصف گوسفندان و نصف بچه گوسفندان به گوسفندان نزد مر

مرد برگردانده شود؛ اما اگر حمل گوسفندان نزد مرد حاصل نشده است، فقط نصف 

 (.019، ص01هـ، ج1111)حر عاملی، شودگوسفندان به مرد برگردانده می

گردد؛ شود که به صرف عقد، زوجه مالک نمای مهر میاستفاده میاز اين روايات 

و اين مالزمه آشکار است؛ صرف عقد، مالک خود مهر نیز گردد  بنابراين الزم است به

؛ 011، ص1 هـ، ج1119)عاملی، ؛ لذا ملکیت نما مستلزم ملکیت اصل استاستتابع اصل  زيرا نما

 (. 110هـ، ص1101؛ فاضل لنکرانی، 119ص ،1هـ، ج1119فاضل هندی، 

ز تصرفات زوجه در تمام مهر قبل از دخول در برخی : روايات دال بر جواسوم دستهـ 

تواند تمام مهر خود را به زوج هبه يا ابراء روايات آمده است که زوجه پس از تحقق عقد می

در  است، چنین آمده: از معصوم سماعه که به صورت مضمره که در موثقهکند؛ چنان

گاه زوجه او را نسبت به مهر مورد مردی پرسیدم که زنی را به عقد خود درآورده و آن

فرمود: آری،  ابراء کرده است؛ آيا جايز است قبل از دادن چیزی دخول کند؟ معصوم

ابرای زوجه به معنای قبض مهر بوده است؛ لذا اگر قبل از دخول او را طالق دهد، بر زوجه 

 (.911ص ،01هـ، ج1111)حر عاملی، الزم است که نصف مهر را به زوج برگرداند

 تصرف واضح نی است که ابراء، تصرفِ ناقل به وجه الزم و اسقاط بوده و مصداقگفت

 است دخول از قبل خود مهر در زن تصرفات نفوذ بر است؛ بنابراين، روايات مذکور دلیل
، 09 هـ، ج1111؛ شبیری زنجانی، 10ص ،9هـ، ج1101؛ مکارم شیرازی، 11، ص91هـ، ج1111)نجفی، 

تمام مهر نبود، ابرای او قبض تمام مهر نبوده است؛ بلکه قبض اگر زوجه مالک  (. 1991ص

)حسینی گشت زوجه بر آن مترتب می بود و عدم وجوب نصف مهر بر ذمهنصف مهر می

 (. 090ص ،0 تا، ج؛ سبحانی، بی 111 ص ،00 هـ، ج1119روحانی، 

 لی، مقتضانق افزون بر ادلهـ مطابق بودن قول اول با مقتضای قواعد عقود معاوضی: 4

 مالکمبیع و بايع  مشتری مالک، عقد واسطهاين است که به بودن عقود معاوضی شأنو 
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عقد، زوج مالک بضع و زوجه مالک  گردد، در عقد نکاح نیز بدون شک به واسطهثمن می

)حلی، استشود و اين مهر در لفظ و در قصد، عوض بضع قرار داده شده مهر می

؛ نجفی،   119، ص01 هـ، ج1111؛ بحرانی، 919ص ،1هـ، ج1111عاملی،  ؛ موسوی119، ص1هـ، ج1119

عدم صحت »به عبارتی، مقتضای قاعده  (.110هـ، ص1101؛ فاضل لنکرانی،  111، ص91هـ، ج1111

اين است که در تمام عقود، آثار آن از زمان حدوث عقد مترتب « تخلف مسبب از سبب

 تمام بر را ؛ لذا از آنجا که عقد( 111ص ،01 هـ، ج1119)موسوی، گردد؛ مگر اين که مانعی باشد می

هـ، 1111 کلینی،)«شروطهم عّند المؤمّنون» و (1)مائده، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»عمومات اند، مقتضای بسته مهر

)مکارم، داده شود آن تمام بايد کند، زوجه مهرش را مطالبه اگر اين است که (111، ص1ج

 . (91ص ،9 هـ، ج1101

 لذا و بودن، معاوضه اقتضای به نه است؛ عقد سبب به زوج برای بضع ملکیت :اشکال

از  ملکیت بضع نشده است، مهری تعیین هیچ کهاين با هم المهرمفوضة و البضعمفوضة حتی در

اين اشکال باعث شده است برخی فقها   .(1919ص ،09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، )است زوج آن

بر عوض يا شرط قرار گرفتن مهر چنین مطرح کنند: مقتضای قواعد  دلیل مذکور را با ترديد

آيد؛ زيرا اين مطلب، اين است که بدون شک تمام مهر به سبب عقد به ملکیت زوجه درمی

است؛ « قبلت»و قول زوج در قبول: « زوّجتك نفسي بكذا، أو علي كذا» مفاد قول زوجه در ايجاب:

شرط يا به عنوان عوض قرار گرفته است و مقتضای هر زيرا مهر در عقد نکاح يا به عنوان 

آن  که اين جعل، شرعاً نافذ باشد، الزمهدو فرض، ملکیت فعلی زوجه است؛ بنابراين وقتی

 (.111هـ، ص1111)اراکی، شوداين است که ملکیت بر تمام مهر برای زوجه حاصل می

بر  زيرال مذکور باشد؛ تواند پاسخی برای اشکاافزون بر عبارت مرحوم اراکی که می

زوجه به مجرد  ط بودن آن نیز مقتضای ملکیت فعلیفرض عوض نبودن مهر، بلکه شر

و بسیاری از  گويیم: اين اشکال وارد نیستعقد از باب قانون معاوضات وجود دارد، می

اند؛ هرچند معاوضی دانسته فقها عقد نکاح را از حیث قرار گرفتن مهر در مقابل بضع

لکن از جهت حصول ملکیت و لزوم تسلیم،  ن دو به طور کامل پذيرفتنی نیست؛يتقابل ا

 مفوضةالمهر و مفوضةالبضعمعاوضات در آن دو به طور کامل جاری است. از طرفی، در  قاعده

است، اما اين  عقد حاصل شده مالکیت بضع برای زوج به واسطهکه نیز درست است 
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عقد بر تحقق و اين مهر نیز به سبب  استقابل مهر االطالق نیست؛ بلکه در م مالکیت علی

ه در زنا نیز آمد کو گرنه الزم می شته است؛ نه به صرف دخول يا طالق؛زوج الزم گ

چیزی بر زوج الزم نباشد، جز  المهرمفوضة و البضعمفوضةو در طالق مهرالمثل ثابت گردد 

، مهری برای 1خاص طر ادلهدر صورت موت يکی از زوجان به خا البضعمفوضةکه در  اين

 گیرد.زوجه تعلق نمی
 

 قول دوم: حصول ملکیت نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول

الّذي یوجبه العقد مّن المهر المسمّي :»جنید و با اين عبارت نقل شده استاين قول از ابن

أو ما قام مقامه مّن  الّنصف، و الّذي یوجب الّنصف الثاني مّن المهر بعد الّذي وجب بالعقد مّنه الوقاع

 (.110، ص1هـ، ج1119)حلی، «تسليم المرأة نفسها لذلك

رود مراد از احتمال می زيراقول حکايت شده صراحتی در مخالفت با مشهور ندارد؛ 

؛  111، ص1 هـ، ج1119)فاضل هندی، استقرار مهر باشد، نه ثبوت آن ،«بالدخول المهر یجب»عبارت

ما ظهور قوی آن در مخالفت با مشهور قابل انکار نیست؛ ا ؛(111، ص91هـ، ج1111نجفی، 

نصف  اين است که زوجه قبل از دخول، حق مطالبه «یوجب نصف المهر الدخول»چون ظاهر

تمام مهر را برای زوجه بعد  مهر را نداشته و اين مخالف با نظر مشهور است که مطالبه

 . (1910ص ،09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، )داننداز عقد جايز می
 

 تحلیل و بررسی قول دوم

 جنید در مخالفت با مشهور محل ترديد است، ولی برای قول گرچه صراحت عبارت ابن

 دهیم.اين ادله را مورد بحث قرار می استدالل شود؛ ایاو ممکن است به ادله

  مِّنْ وهُّنَطَلَقْتُمُ إِنْ»شريفه برخی فقها آيهتنصیف مهر در صورت وقوع طالق:  ادله ـ1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سَأَلْتُ : آمده استبیان شده، روايات دال بر مطلب مذکور است؛ مانند خبر زراره که در آن  ـ مراد از ادله1
 ى لَهَا مَهْراً ََّلَهَا ُُِِْْهُ وَ إِنْ عَنِ امْرَأَةٍ هَّلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَّلَيْهَا الْعِدَةُ كَامِّلَةً وَ إِنْ سَمَ أَبَاعَبْدِ الّلَهِ

 .(901، ص01هـ، ج1111عاملی،  )حرهَاءَ لَ لَمْ يَكُنْ سَمَ ى لَهَا مَهْراً ََّلَا شَيْ
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هـ، 1111)حر عاملی، و رواياتی (091)بقره، «فَرَضْتُمْ مَا فَّنِصْفُ فَرِیضَةً لَهُّنَ فَرَضْتُمْ قَدْ وَ تَمَسُوهُّنَ أَنْ بْلِقَ

بودن  را که داللت دارند بر اين که در صورت وقوع طالق قبل از دخول و معین( 911ص ،01ج

 )محقققول دوم مطرح کرده است کننده وان تقويتگردد، به عنمهر، نصف آن به زوج برمی

 (.001ص ،0 هـ، ج1109سبزواری، 

تنصیف مهر در صورت وقوع طالق برای قول حصول ملکیت  مطرح کردن ادلهاشکال: 

فیه در  نصف مهر با عقد، چیزی جز دلیل قرار دادنِ عین مدعا نیست؛ زيرا اختالف در مانحن

گردد يا به قوع طالق، نصف مهر از ملک زوجه به زوج برمیآنجا نیز مطرح است که آيا با و

شود و نصف ديگر با وقوع طالق در  مجرد عقد فقط نصف مهر از ملکیت زوج خارج می

اند، ماند؟ لذا تمام فقهايی که به مجرد عقد زوجه را مالک تمام مهر دانستهملک او باقی می

 دانند.دد، ملک جديد او میگرطالق بر زوج برمی نصف مهری را که به واسطه

برای قول ابن جنید ممکن است چنین : تالزم میان تملک شیء و استقرار آن ـ2

ه برقرار د که بین تملک شیء و استقرار آن، به جهت عمل به اصل، مالزمدالل شواست

گردد؛ مگر به سبب وجود ناقلی، مثل بیع و مانند آن، در ل نمیاست؛ لذا ملکیت زوجه زاي

، 1 هـ، ج1119)حلی، حقق نیافته استفیه چنین نیست؛ بنابراين ملکیت ت که در مانحنحالی

 (.911، ص9 هـ، ج1111؛ ابن فهد حلی،  119ص

( اعم از استقرار ای پذيرفتنی نیست؛ زيرا وجوب مهر)مالکیتچنین مالزمهبايد گفت 

، ملکیت او که در برخی موارد، مثل ارتداد زوجه اين ؛خاص نیست مستلزم عام و است

 و ما وجود داردمسأله در  زوال سبب همچنین شود؛نمی از وجوب مانع ،گرددمی ساقط

، 91هـ، ج1111؛ نجفی،  111، ص1 هـ، ج1119؛ فاضل هندی،  119، ص1 هـ، ج1119)حلی، است طالق آن

 (. 111، ص00هـ، ج1119؛ حسینی روحانی،  111ص

اين روايات را  .رواياتی استدالل شود برای قول ابن جنید ممکن است به: روایات ـ3

 کنیم:در دو دسته مطرح و بررسی می

رخی روايات، ـ: در بدسته اول: روایات دال بر مالک بودن دخول در مالکیت تمام مهرـ 

محمد بن مسلم از  مالک وجوب تمام مهر، عمل دخول قرار داده شده است؛ مانند صحیحه

فرموده  گردد؟ و حضرتچه زمانی مهر واجب میکه در آن پرسیده است:  امام باقر

نیز در (. 901ص، 01هـ، ج1111)حر عاملی، که زوج با زوجه دخول کرده باشداست: زمانی
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-آمده است: تنها دخول در فرج مهر را واجب می يونس بن يعقوب از امام صادق معتبره

 (.901ص، 01هـ، ج1111)حر عاملی، کند

ين روايات ـ از باب جمع بین ادله ـ بر استقرار تمام مهر حمل در ا« وجوب» کلمه اشکال:

)حلی، شودشود، نه ثبوت اصل آن؛ زيرا در اغلب موارد از وجوب استقرار فهمیده میمی

 ،01 هـ، ج1119؛ موسوی،  111، ص91 هـ، ج1111نجفی،  ؛ 091هـ، ص1100؛ مالکی،  119، ص1 هـ، ج1119

یفترقا فإذا البيعان بالخيار ما لم»نصوص، نظیر وجوب در عبارت  بنابراين، وجوب در اين  (؛ 111ص

هـ، 1119)حسینی روحانی، در معنای تثبیت و خروج از تزلزل استعمال شده است ،«افترقا وجب البيع

، و اگر ظهور آنها را در خروج از تزلزل مالکیت نسبت به نصفی از مهر نپذيريم، ( 111، ص00ج

ی خالف ظاهر نیست و با وجود چنین احتمالی که مطابق قول حداقل وجود چنین احتمال

هـ، 1111)شبیری زنجانی، توان به آنها برای قول ابن جنید استدالل کردمشهور است، ديگر نمی

اين در صورتی است که داللت روايت تمام باشد و گرنه وجوب اعم از تملک  (. 1990ص ،09 ج

ض صراحت، هیچ يک از اين روايات تاب مقاومت است و عام داللتی بر خاص ندارد و بر فر

، نیز ممکن است اين روايات را بر (91، ص10هـ، ج1111)طباطبائی، قول اول را ندارد در برابر ادله

)نجفی، ثبوت تمام مهر در مقابل احتمال ثبوت به مجرد خلوت زوجین)بدون دخول( حمل کرد

 (. 110هـ، ص1101؛ فاضل لنکرانی،  111، ص91 هـ، ج1111
بودم، از ايشان در مورد  آمده است: من نزد امام صادقدر روايت معلی بن خنیس 

مدبره قرار داده و آن را تحويل  مهر او را جاريه ال شد که با زنی ازدواج کرده،مردی سؤ

فرمود: حق زن نصف  حضرت داده است؛ و سپس قبل از دخول او را طالق است داده

او بايد يک روز در خدمت زن باشد و يک روز در خدمت  مدبره است؛ خدمت جاريه

گر جاريه قبل از زن و شوهر فوت مواليش که او را تدبیر کرده است. دوباره سؤال شد: ا

جاريه برای زن و  فرمود: نصف ترکه وارث او چه کسی خواهد بود؟ حضرت ،دکن

 (.911، ص1هـ، ج1111)کلینی، نصف ديگر برای مواليش خواهد بود

که  اين اولدر روايت مذکور در سؤال دوم دو حالت وجود دارد: است ته شده گف

جنید نخواهد داشت، و ديگر داللتی بر قول ابن ،در اين صورت باشد؛موت پس از طالق 

است، که قبل از طالق حکم به تنصیف شده که موت قبل از طالق باشد و از اينديگر اين

مهر را قبل از دخول به صرف عقد مالک شده است و شود که زن فقط نیمی از معلوم می
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شود که روايت ظهور  استفصال شده، روشن می  ترک از آنجا که در جواب امام

 پس داللت روايت بر نصف، ست؛اطالقی داشته و در هر دو صورت حکم به تنصیف ا

 .( 1911ص ،09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، )تمام خواهد بود

دارد که الف و الم آن در سؤال دوم، اين احتمال نیز وجود « دبرةمال» : در کلمهاشکال

، ديگر سؤال و جواب اشاره به مدبره در سؤال اول باشد که در اين صورت ذکری بوده،

قابل  ،تا برای قول به نصف شود مل صورت موت قبل از طالق نمیو شا دوم مطلق نیست

 )همو(.استدالل باشد

در مورد مردی  آمده است: از امام صادق سلممحمد بن م صحیحههمچنین در 

مهر او را هزار درهم قرار داده و آن را تسلیم او  ه با زنی ازدواج کرده،سؤال کردم ک

گاه زن پانصد درهم برای مرد هبه کرده و آن را به او داده است؛ سپس کرده است؛ آن

زن پانصد درهم  فرمود: الزم است مرد قبل از دخول زن را طالق داده است، حضرت

که به  باقیمانده را به مرد برگرداند؛ زيرا زن تنها پانصد درهم را مالک بوده است و اين

 (.111، ص9هـ، ج1111)کلینی، 1فرقی ندارد شوهرش هبه کرده يا به ديگری

ظهور قوی، بلکه صراحت  «النها انما كانت لها خمسمائة درهم»:عبارت امامگفته شده 

مالک يعنی نصف مهر را زوجه قبل از هبه و طالق فقط پانصد درهم، که  دارد در اين

 (. 1991، ص09 هـ، ج1111)شبیری زنجانی، بوده است

که سؤال سائل حکم  گفت: روايت مذکور ظهور دارد در اين بايد در رد استدالل مذکور

 ايدالمسمی بکه با طالق نصف مهر استنیز فرموده بعد از وقوع طالق است؛ لذا امام

« ردّت»، «دفع» به زوج برگردد؛ افزون بر آن، ممکن است بگويیم: در روايت مذکور کلمات

کننده و مالک گشتن فرد   و بیانگر مالک بودن تسلیم در وجوب تسلیم ظهور دارد« تردّ» و

 تناسب دارد با اين که پانصد درهم باقیمانده از ملکیت زن خارج« تردّ»مقابل است؛ بنابراين 

 شود؛ نه اين که هنوز از ملکیت زوج خارج نشده باشد.به ملکیت زوج داخل می شده و

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثُمَ عَّلَيْهِ رَدَتْهَا و دِرْهَمٍ خَمْسَمِائَةِ لَهُ ََوَهَبَتْ إِلَيْهَا دَََعَهَا و دِرْهَمٍ أَلْفَ ََأَمْهَرَهَا امْرَأَةً تَزَوَجَ رَجُلٍ عَنْ الّلَهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُـ 1

 .«سَوَاءٌ لِغَيْرِهِ و لَهُ إِيَاهَا ََهِبَتُهَا دِرْهَمٍ خَمْسُمِائَةِ لَهَا كَاَِتْ إَِِمَا لِأََِهَا الْبَاقِيَةَ دِرْهَمٍ الْخَمْسَمِائَةِ عَّلَيْهِ تَرُدُ قَالَ بِهَا يَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ طَّلَقَهَا
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 دسته دوم: روایت دال بر اعطای نصف نمای مهر در صورت طالق قبل از دخول:ـ 

بصیر است. بنابراين، الزم است به طور دقیق بررسی ابو جنید، صحیحهعمده دلیل بر قول ابن

 شود.

کرده است که مهر زنش را باغ پر سؤال  ر در مورد مردیبصیمذکور، ابو در صحیحه

محصولی قرار داده و سپس بعد از چند سال، بدون اين که دخولی صورت گرفته باشد، او 

فرمود: بايد نصف مقدار محصولی که از روز عقد  را طالق داده است؛ امام صادق

بخشد و از زوج قبول حاصل شده است و نصف باغ را به زوجه بدهد؛ مگر اين که زوجه ب

، 01هـ، ج1111)حر عاملی، کند و بر مقداری مصالحه کنند؛ زيرا اين امر به تقوی نزديکتر است

 (.011ص

 ملک باغ کل که شود می معلوم است، شده سنین همه نماءات تقسیم به حکم که اين از

 زوج ملک در ديگر نصف و شده او ملک عقد حین آن از نیمی فقط بلکه است؛ نبوده زوجه

 بايد است، بوده او ملک باغ کل بگويیم اگر؛ است ملک تابع باغ میوه است؛ چون مانده باقی

 . ( 1990، ص09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، )شود تنصیف نبايد و باشد زوجه ملک نیز ها میوه کل

هیچ مانعی  زيراروايت مذکور داللت صريح بر مطلوب ندارد؛ است  شده گفتهاشکال: 

عقد مالک تمام  و لو قائل باشیم که زوجه به واسطه ؛ثبوت حکم مذکور وجود ندارد برای

را  است و با رواياتی که نماءات حاصلشود. افزون بر آن، سند روايت ضعیف مهر می

سازگاری  برای (. 911ص ،1 هـ، ج1111)موسوی عاملی، برای زوجه قرار داده است، تعارض دارد

بین مالکیت اصل و نما  از آنجا که ـملکیت تمام مهر با عقدحصول  ین حکمی با قولچن

اند که بذر محصول را مرد کاشته)از ملک بسیاری از فقها بر آن شده ـ مالزمه وجود دارد

که  مالک بذر است يا اين از آن؛ لذا طبق قاعده، زرع است او بوده( و از نمای اصل نبوده

ا در اين فرض نیز نمای مهر برای زوج است، مهر، فقط زمین باغ بوده بدون درختان؛ لذ

که ؛ چناناست از باب استحباب بوده محصول بايد به زوجه داده شود،که نصف  اما اين

که که اجرت زمین است؛ چنان کند و يا اينبدان رهنمون می «فإنّه أقرب للتقوي» عبارت

 ون اذن زنشصدر روايت از وجود اختالف بین زوجین حکايت داشت و تصرف مرد بد
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؛ طباطبائی، 111ـ 111ص ،1 هـ، ج1119)فاضل هندی، تعیین گردد المثلةاجر بوده است؛ لذا بايد

 (. 090ص ،0 ج تا،؛ سبحانی، بی111، ص91هـ، ج1111؛ نجفی،  091هـ، ص1100؛ مالکی،  91ص ،10 هـ، ج1111

مهر  ال محصولی است که حین عقد موجود بوده و جزءکه مورد سؤاين احتمال   

از حکم محصولی است که در سؤال  قرار داده شده، مردود است؛ زيرا ظاهر روايت،

 (. 111، ص00 هـ، ج1119)حسینی روحانی، های بعد از عقد به وجود آمده استسال

فإنّه أقرب » اند: عبارتها را خالف ظاهر روايت دانسته و گفتهبرخی از فقها اين پاسخ

که نصف تعیین شده کمتر يا بیشتر از  به جهت اين صلح؛ فقط تعلیلی است برای «للتقوي

که درختان نیز در مهر داخل  ظهور دارد در اين« البستان» نصف واقعی نباشد و کلمه

)فاضل لنکرانی، جنید شايسته نیستاست؛ بنابراين مناقشه در ظهور روايت در قول ابن

 مواردی مثل در شود گفته ست کهپاسخ صحیح اين ا :اندبرخی ديگر گفته .( 119هـ، ص1101

 طالق وقوع از پس نیست؛ از اين رو باغ فقط «فَرَضْتُمْ ما» و داشته اصالت میوه بستان، و باغ

 است جاريه و گوسفند خالف بر اين و شود،می هم ها میوه تنصیف به حکم دخول، از قبل

 اول، نظر در و بوده «فَرَضْتُمْ ما» جاريه، و گوسفند خود آنها دادن قرار مهر در که

 . ( 1990ص ،09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، )نیست فرض مورد آنها حمل)بچه(

رسد، بیان اين نکته است که هیچ قاعده و اصلی تفصیل مذکور را آنچه به نظر می

قطعاً  های موجود حین عقد باشد،ها، میوهتابد؛ زيرا اگر مراد از اصالت داشتن میوهبرنمی

شود و فقهای امامیه اتفاق دارند که در صورت ها را شامل نمیباغ، میوه مهر قرار دادن

 ،11 هـ، ج1111)حلی، شوندها، آنها در عنوان درختان يا باغ داخل نمیانعقاد و ظهور میوه

هايی باشد که و اگر مراد، میوه (.191ص ،09 هـ، ج1111؛ نجفی، 199ص ،9 هـ، ج1111؛ عاملی، 911ص

ها ود آمده و ظهور يافته است، در اين صورت نیز اصالت داشتن میوهپس از عقد به وج

معنايی ندارد؛ زيرا در حین عقد موجود نبودند تا از تابع يا اصل بودن آنها سخن گفته 

؛ 911ص ،9 هـ، ج1111؛ عاملی، 919ص ،11 هـ، ج1111)حلی، اند که فقها نیز گفتهشود؛ بنابراين چنان

فرقی میان  (،111ص ،01 هـ، ج1111؛ نجفی، 911ص ،11 هـ، ج1111؛ بحرانی، 011ص ،1 هـ، ج1119اردبیلی، 

تفصیل  حمل و میوه از حیث داخل نبودن در عنوان حامل و شجر وجود ندارد؛ لذا اگر

  فقها حمل را جزئی از حاملاز  زيرا برخی؛ داشت، وجهی شدمی بیانبرعکس  مذکور
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 داند.ها کسی آن را جزئی از درخت نمیولی در میوه (،119ص ،0 هـ، ج1911)طوسی، اند دانسته

تأمل در ظاهر روايت بیانگر اين است که هر آنچه از محصول باغ پس از روز عقد)روزی 

آيد، بايد بین زوجین به طور مساوی تقسیم شود؛ چه که زن مالک باغ شده است( به دست می

هايی که در طی اين چند سال به میوه اند و چههايی که در حین عقد موجود و ظاهر بودهمیوه

نیز استحباب عفو و مصالحه است. بنابراين، حداقل « فإنّه أقرب للتقوي»اند. مراد از وجود آمده

المثل باغ  ةها اجرشود و آن اين که کل باغ ملک زن بوده، نصف میوهدو احتمال مطرح می

باغ و هم محصوالت آن به طور باشد و يا اين که زن مالک نصف باغ باشد؛ لذا بايد هم 

جنید نخواهد داشت، و بر اساس مساوی تقسیم گردد. بنابر احتمال اول، داللتی بر قول ابن

احتمال دوم دال بر آن خواهد بود، اما از آنجا که با روايات قول اول تعارض پیدا کرده و 

 ل حمل شود.مرجحات با آن ادله است، بايد يا کنار گذاشته شود و يا بر احتمال او
 

 قول سوم: توقف 

مسأله گاه خود نیز محقق سبزواری قول توقف را به برخی از فقها نسبت داده است و آن

فرمايد: قول اول خالی از رجحان نیست؛ اما در خصوص نمای را محل اشکال دانسته، می

ئل به توقف شريفه، بايد قا حاصل بین عقد تا طالق، به خاطر تعارض روايات معتبر و نیز آيه

 . (001ـ001ص ،0 هـ، ج1109)محقق سبزواری، شد
 

 تحلیل و بررسی قول سوم

 اين که : اولعبارت محقق سبزواری از جهات مختلفی قابل تأمل و بررسی است: 

قول اول را ترجیح  اين که ايشان قول به توقف را به برخی از فقها نسبت داده است. دوم: 

 ئل به توقف شده است.داده و در خصوص نماءات مهر قا

در خصوص عبارت محقق سبزواری بايد اذعان  ـ نسبت قول توقف به برخی از فقها:1

مسأله ای دست نیافتیم که ظهور در توقف فقیهی در داشت که با تتبع در عبارات فقها به کلمه

نهايه در  مدارکملکیت زوجه بر مهر داشته، مؤيد چنین نسبتی باشد؛ جز اين که صاحب 

 (011ص ،0هـ، ج1111)حلی، «الروایتيّن أشهر علي بالعقد یملك الصداق»شرايعاز عبارت محقق در  مرام،ال
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را استظهار کرده است؛ با اين تعلیل که محقق حلی، قول اول را به اشهر مسأله توقف در 

 (.383ص ،1 هـ، ج1111)موسوي عاملي، ده استروايات استناد کر

عبارت محقق حلی بسیار بعید است؛ لذا جز  حق اين است که استظهار توقف از

، 1 جهـ، 1119عاملی،  ؛119ص ،9هـ، ج1101)صیمری، شرايع، هیچ يک از شارحان مدارکصاحب 

؛  110هـ، ص1101)فاضل لنکرانی، شرايعو يا ناقالن عبارت  (111ص ،91جهـ، 1111نجفی،  ؛011ص

 اند.هچنین استظهاری نکرد (1911ص ،09 هـ، ج1111شبیری زنجانی، 

کیت با عقد را به صراحت افزون بر آن، محقق حلی در ساير کتب خود، حصول مل

فرمايد: آنچه در مذهب امامیه استقرار داشته و اصح می نکت النهايهده است: در بیان کر

در  (.909، ص0هـ، ج1110)حلی، به صرف وقوع عقد است روايات بوده، مالکیت زوجه بر مهر

 (.111، ص1هـ، ج1111)همو، شودعقد مالک مهر می زوجه به سبب فرمايد:نیز می مختصر

، به جهت تعارض روايت ابوبصیر حدائقاز فقهای متأخر از محقق حلی، تنها صاحب 

 (.111، ص01هـ، ج1111)بحرانی، را محل اشکال دانسته استمسأله قول اول،  با ادله

قول اول و غیر تام  لهپس از بررسی ادـ ترجیح قول اول و توقف در خصوص نما: 2

آن، وجهی برای توقف وجود ندارد. بنا بر تکافوی  دانستن قول دوم و مخدوش بودن ادله

 و عقد نمای بین برمالکیت زوجه  بر دال قول اول)نصوص ادله نیز به جهت موافقت ادله

 عقد ؛ بنابراين زوجه به واسطهاست ی، ترجیح با قول اول بودهبا شهرت فتواي طالق(

 شود.مالک تمام مهر و تمام نماءات آن می

آشکاری وجود داشته و  افزون بر آن، میان ملکیت مهر و نماءات آن پس از عقد مالزمه

توان مالکیت زوجه بر تمام مهر را قائل شد؛ اما در مورد نماء تابع اصل بوده است؛ لذا نمی

 ،0تا، ج؛ سبحانی، بی 919ص ،9 هـ، ج1111)ابن فهد حلی، نماءات آن توقف کرد؛ بلکه برخی از فقها

و از جمله خود محقق سبزواری يکی از ثمرات مترتب بر بحث حصول ملکیت تمام  ( 090ص

زمانی بین عقد و  مهر با عقد تنها يا با عقد و دخول را، ملکیت نماءات حاصل شده در فاصله

ا عقد تنها، نماءات برای که بنابر حصول ملکیت تمام مهر بطالق قرار داده است؛ به طوری

 زوجه خواهد بود و بنابر ملکیت تمام مهر با عقد و دخول، برای زوج و زوجه خواهد بود.

اند؛ ولی از آنجا که  مطرح کردهمسأله گفتنی است برخی از فقها احتمال ديگری را در 

یت قائلی ندارد، از ذکر آن به صورت قول صرفنظر کرديم. آن احتمال اين است که مالک



 33 سبب حصول مالكيت زوجه بر مهر 

 

 

 

شود، اما بر نصف ديگر )حصول ملکیت(  زوجه به مجرد عقد، بر نصف مهر مستقر می

گردد که زوجه که در صورت دخول معلوم میمراعی و مشروط به دخول است؛ به طوری

شود که از ابتدا مالک نبوده از ابتدا مالک تمام مهر بوده و در غیر آن صورت معلوم می

آن، عدم جواز قبض و تصرف زوجه  و فاقد دلیل است و الزمهاست؛ اما چنین احتمالی بعید 

 (. 099هـ، ص1100)مالکی، که آن خالف سیره استبه جهت حصول شرکت است؛ در حالی

و طبق هر دو، در  د با قول اول مقاربت معنايی داردهرچن ،اين احتمالکه گفتنی است 

ن عقد و دخول برای زوجه بی آن در فاصله رت دخول، تمام مهر و نماءات حاصل ازصو

مثالً  در صورت عدم دخول، اين که است، ولی از يک جهت اختالف آشکاری دارند و آن 

فقط نصف نماءات حاصله در آن فاصله برای زوجه  بايدبر احتمال مذکور وقوع طالق، بنا

ظر تمام نماءات در اين فاصله برای زوجه است. به ن ،بر قول اول که بناباشد؛ در حالی

 (911، ص01هـ، ج1111)حر عاملی، و رواياتی (091)بقره، رسد منشأ احتمال مذکور، آياتمی

است که داللت دارند در صورت وقوع طالق قبل از دخول و معین بودن مهر، نصف آن برای 

زوج است؛ اما اين مطلب صحیح نیست؛ زيرا اين نصف، ملک جديدی است که به زوج 

یت زوج نیز بر آن متزلزل بود و با طالق مستقر گشته است.  روايات گردد، نه آن که ملک برمی

بین عقد و طالق، جواز تصرفات زوجه  دال بر مالکیت زوجه بر نمای حاصل شده در فاصله

 کند.در تمام مهر قبل از دخول و قواعد معاوضات احتمال مطرح شده را رد می
 

 تحلیل حقوقی مسأله
  مجرد به»دارد:مقرر می 1110 از نظر مشهور فقها در مادهقانون مدنی ايران به پیروی 

 .«بنمايد آن در بخواهد که تصرفی نوع هر تواند می و شود می مهر مالک زن ،عقد

 هبه بین نکاح ـای ک اند: شباهت تامهمذکور افزوده مطرح کردن ماده پس از دانانحقوق

 از يک هر معاوضه قاعده طبق که کندمی ايجاب است، معاوضی موجود عقد و مهر اعتبار

 هر مدنی قانون 91 ماده طبق و گردد داخل ديگر طرف ملکیت در به نفس عقد عوضین

 در عوضین دارد، يکی از را انتفاع و تصرف گونه همه حق خود يملکبه ما نسبت مالکی

 و منافع و آيد می در زن ملکیت در باشد، معین عین عقد، چنانچه اثر در که است مهر نکاح،

 از پس تواندمی زن کلی باشد، چنانچه و بود؛ خواهد به او متعلق زمان آن از آننماءات 
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 از به سببی به ديگری را آن يا و نمايد ابرا را او يا و بخواهد خود شوهر از را آن عقد،

 تواند هر گونه انتفاع و تصرف مالکانهدهد. ملکیت زن بر مهر مطلق است و می انتقال اسباب

آن را بفروشد مثالً  که شوهر آن را به قبض او دهد؛که بخواهد در آن بنمايد؛ حتی قبل از آن

 (.111، ص1، ج1911؛ صفايی،  911ـ911ص ،1 تا، جبی امامی،)يا اجاره دهد و يا به غیر واگذار کند

هرگاه شوهر قبل از نزديکی، زن خود »دارد: قانون مدنی مقرر می 1110 همچنین ماده

طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبالً  را

که مالحظه چنان «.يا قیمتاً استرداد کندمثالً  داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً يا

، ظهور دارد در اين که  «اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبالً داده باشد»شود، عبارت می

گردد، طالق به شوهر برمی شود و آنچه به واسطه ، مالک تمام مهر میزن به مجرد عقد

 ملک جديدی است.
 

 های پژوهشیافته
 آيد:نتايج زير به دست می ،آن و ادلهمسأله از تحلیل و بررسی اقوال در 

 استقول به حصول ملکیت تمام مهر برای زوجه به مجرد وقوع عقد، مطابق قاعده  ـ1

زمانی بین عقد و طالق،  نماءات حاصل شده در فاصله برمالکیت زوجه و روايات دال بر 

 ابراء و هبه روايات دال بر جواز تصرفات زوجه در تمام مهر قبل از دخول)جوازنیز و 

 حبره و آبق عبد دفع جواز ـ زوج بر تمام مهر دادن صدقه استحباب ـ زوج برای مهر تمام

 قول داللت دارند. مهر( نیز به صراحت بر آن تمام عوض در

مورد  ـ قول به حصول ملکیت نصف مهر با عقد و نصف ديگر با دخول تام نبوده، ادله0

قول اول)از جمله  استناد دال بر آن نیست و بر فرض داللت داشتن نیز به جهت موافقت ادله

با شهرت فتوايی، قدرت  طالق( و عقد بین مالکیت زوجه بر نماء متخلل بر دال نصوص

 قول اول را ندارند. رض با ادلهتعا

قول اول و غیر تام دانستن قول دوم و مخدوش  پس از صريح دانستن داللت ادله ـ9

 وجود ندارد.مسأله آن، وجهی برای توقف و مشکل دانستن  بودن ادله
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 منابع و مآخذ
 

 قرآن کریم

 نشر سسهؤقم، م ،هـ1111 ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر احمد، محمد بن ابن ادريس،

 اسالمی، چاپ چهارم

 ، قم، دفترهـ1111، المهذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فهد حلی، احمد بن محمد، 

 اسالمی، چاپ اول انتشارات

صادر، چاپ  دار الفکرـ دار بیروت، ،هـ1111، العرب لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن

 سوم

 چاپ اول نگار، ، قم، نورهـ1111، النکاح کتاب علی،اراکی، محمد

 الجعفرية تهران، المکتبة تا،بی ،القرآن أحکام فی البیان ةزبد محمد)مقدس(، بن احمد اردبیلی،

 اول چاپ الجعفرية، اآلثار إلحیاء

 انتشارات قم، دفتر ،هـ1119، األذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمعــــــــــــ، 

 چاپ اول اسالمی،

 چاپ اول نوارالهدی،ا ، قم،هـ1111 ،فی تحقیق الحق و الحکم هرسالحسین، انی، محمداصفه

 هاسالمی انتشارات تهران، تا،بی، مدنی حقوق حسن، امامی،

 بزرگداشت جهانی کنگره قم، ،هـ1111، المکاسب کتاب، امینانصاری، مرتضی بن محمد

 اول انصاری، چاپ اعظم شیخ

قم، دفتر  ،هـ1111، ةالطاهر ةفی أحکام العتر ةالحدائق الناضربحرانی، يوسف بن احمد، 

 چاپ اول ،انتشارات اسالمی

، هـ1111، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعهحر عاملی، محمد بن حسن، 

 چاپ اول آل البیت، قم، مؤسسه

 ومچاپ س دارالکتاب، قم، ،هـ1119، الصادق فقه صادق،محمد حسینی روحانی،

 ، قم،هـ1111، العالمه قواعد شرح فی الکرامه مفتاح محمد، بن جوادمحمد عاملی، حسینی

 چاپ اول اسالمی، انتشارات دفتر
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مشهد،  ،هـ1911، البیع کتاب اإلمامیه ـ فقه فی محاضرات سیدمحمدهادی، حسینی میالنی،

 چاپ اول فردوسی، دانشگاه نشر و چاپ مؤسسه

، قم، هـ1111 ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،(حلی، جعفر بن حسن)محقق

 اسماعیلیان، چاپ دوم مؤسسه

مطبوعات دينی، چاپ  ، قم، مؤسسههـ1111، المختصر النافع فی فقه اإلمامیهــــــــــــ، 

 ششم

 چاپ اول اسالمی، انتشارات ، قم، دفترهـ1110، النهایه نکت ــــــــــــ، 

 تهران، مؤسسه ،هـ1111 ،الدین فی أحکام المتعلمین ةتبصر سف)عالمه(،حلی، حسن بن يو

 چاپ اول نشر، و چاپ

 البیت، چاپ اول آل ی، قم، مؤسسههـ1111، الفقهاء تذکرهــــــــــــ،  

، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیهـ1119، الحالل و الحرام هاألحکام فی معرفقواعد ــــــــــــ، 

 چاپ اول

، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ هـ1119، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه ـــــــ، ـــــ

 دوم

، قم، هـ1101، القرآن فقه فی العرفان کنزاهلل)فاضل مقداد(، حلی سیوری، مقداد بن عبد

 مرتضوی، چاپ اول انتشارات

 ناجا، بیبیتوحیدی،  محمدعلی: تا، مقرربی ،الفقاهه مصباح خوئی، سید ابوالقاسم،

 العلم، چاپ بیست و هشتم همدين قم، نشر ،هـ1111، الصالحین منهاج ــــــــــــ، 

 نا، چاپ اولقم، بی تا،بی، الغراء اإلسالمیه الشریعه فی النکاح نظام سبحانی، جعفر،

 پرداز، چاپ اولرأی پژوهشی ، قم، مؤسسههـ1111، نکاح کتابشبیری زنجانی، موسی، 

 چاپ و انتشارات مؤسسه تهران، ،1911، خانواده حقوق امامی، اهللاسد و سینح صفايی،

 تهران دانشگاه

 البیت، چاپ اولآل قم، مؤسسه ،هـ1111، ریاض المسائلطباطبائی، علی بن محمد، 

اسالمی،  انتشارات دفتر ، قم،هـ1111، القرآن تفسیر فی المیزان حسین،طباطبائی، سیدمحمد

 چاپ پنجم
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 چاپ سوم تهران، کتابفروشی مرتضوی، ،هـ1119، البحرین مجمع الدين،فخر يحی،طر

 اسالمی، چاپ اول انتشارات قم، دفتر ،هـ1101، الخالف حسن، بن محمد طوسی،

، تهران، المکتبه المرتضويه إلحیاء اآلثار هـ1911، المبسوط فی فقه اإلمامیهــــــــــــ، 

 ، چاپ سومالجعفريه

، هـ1111، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه الدين بن علی)شهید ثانی(،نعاملی، زي

 قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول

، قم، مؤسسه المعارف هـ1119، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالمــــــــــــ، 

 ، چاپ اولاإلسالمیه

قم،  ،هـ1101، النکاح ـ الوسیله تحریر شرح فی الشریعه تفصیل محمد، لنکرانی، فاضل

 اطهار، چاپ اول ائمه فقهی مرکز

 دفتر ، قم،هـ1119، األحکام قواعد عن اإلبهام و اللثاسم کشف حسن، بن محمد فاضل هندی،

 اسالمی، چاپ اول انتشارات

 چاپ چهارم ،یهکتب االسالمدار التهران،  ،هـ1111 ،الکافی کلینی، محمد بن يعقوب،

 ، نجف، مؤسسههـ1100، النکاح کتاب انوار الفقاهه ـر)کاشف الغطاء(، جعف بن مالکی، حسن

 الغطاء، چاپ اول کاشف

 اسالمی، انتشارات ، قم، دفترهـ1109، األحکام کفایه محمد، بن باقرمحمد محقق سبزواری،

 چاپ اول

 ناجا، بیتا، بیبی ،الفقه مصطلحات علی،میرزا مشکینی،

 چاپ اول ،علی امام مدرسه ، قم، انتشاراتهـ1101، النکاح کتاب مکارم شیرازی، ناصر،

مجموعه قوانین با آخرین اصالحات؛ قانون مدنی همراه با قانون منصور، جهانگیر، 

 ، تهران، نشر ديدار1911، مسئولیت مدنی

 المنار، چاپ چهارم ، قم، مؤسسههـ1119، مهذّب األحکاماألعلی، ی، عبدموسو

تنظیم و نشر آثار  ، تهران، موسسههـ1110، تحریر الوسیلهاهلل)امام(، موسوی خمینی، روح

 امام خمینی، چاپ اول
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، قم، هـ1111، اإلسالم شرائع مختصر شرح فی المرام نهایهموسوی عاملی، محمد بن علی، 

 ، چاپ اولاسالمی انتشارات دفتر

بیروت، دار إحیاء التراث  ،هـ1111، جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالمحسن، نجفی، محمد

 العربی، چاپ هفتم

هـ، بیروت، 1111، تاج العروس من جواهر القاموسمرتضی، واسطی زبیدی، سید محمد

 الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اولدار

 چاپ األعلمی، همؤسس بیروت، ،هـ1111، الوثقی ةالعرو ،عبدالعظیم بن کاظميزدی، محمد

 دوم

 


