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چکیده

مقاله نیاند. ادانستههیهدیرا عوض و برخ» مهر«یوجود دارد. برخیمختلفیهادگاهید» َمهر«یستیدرباره چ
مقولـه هماهنـگ بـا منطـق نیـانانهیواقع بنییتبیدر پیحقوقاتیو با توجه به نظریهادو اجتیلیتحلیکردیبا رو

در لغـت و کتـاب و » مهـر«واژه یهـااست. نخست با توجه به مترادفیفقه و حقوق اسالمنیو موازاتیقرآن، روا
عقد تیدر باب ماهیلو استدالقیعمو سپس با بحثبخشدیبه ذهن مخاطب م» مهر«از ییابتدایریسنت، تصو

دایـعـوض پیرنگ و بـو» مهر«است تا یعقد معاوضکینکاح ایکه آپردازدیمیسؤال اساسنینکاح به پاسخ به ا
السـالم) همی(علـتیـاهـل باتیقرآن و رواژهیبویسپس با رجوع به منابع فقه اسالم؟یمعاوضریغیعقدایکند و 

آنهـا یو به نقد و بررسکندیمانیرا بینهاد چند وجهنیوجوه گوناگون او شودیم» مهر«یشناسیستیوارد بحث چ
امبریـپیموقت کـه مشـروع و مـورد امضـااحدر نک» مهر«تیمعنا به اختصار به ماهنیایو پس از واکاوپردازدیم

در بردارد زینیعملثمره،یعالوه بر ثمره نظر» مهر«تی. بحث از ماهپردازدیو آله) است، مهیالله علیاسالم (صل
.شودیدو همسر ظاهر میمهر براکیمیتقستیفیکه در بحث ک

.جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، صلح، هرمونتیک، سنت نبوی، نسخ: هاکلیدواژه
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مقدمه

مهر ملک زن است که پیش از اسالم نیز بوده و اسالم آن را امضا کـرده اسـت. سـؤاالتی کـه ضـرورت 
بب تدوین این مقاله شده از این قرار است: نهاد مهریه چیست؟ آیا فرقی بین مهـر در ها سپاسخگویی به آن

نکاح دائم و موقت وجود دارد؟ آیا ماهیت عقد نکاح معاوضی است و مهریه عوض است یا اینکه مهر هدیه 
شـود؟ نوشـتار حاضـر است یا اینکه ماهیتی چند وجهی است؟ ثمره بحث از ماهیت مهر کجـا ظـاهر می

ثی است در رابطه با شناخت دقیق ماهیت و اسـباب مهـر در ازدواج دائـم و موقـت در فقـه شـیعه تـا بـا بح
شناختی درست از چیستی مهر، زمینه برای بررسی احکام آن، فراهم آید.

در این مقاله با تبیین ماهیت چند وجهی مهریه به تأثیر شناخت دقیق این ماهیت در مـوردی از احکـام 
با شناختی دقیق از آن به دور از شعار زدگی و ادعاهای غیر مستَدّل با روشن بینی کافی با پرتو پردازیم تامی

افکنی قرآن کریم و عترت طاهرین (علیهم السالم)، در فقه و حقوق بتوانیم فتوا داده و قضاوت کنیم.

مهر در لغت و اصطالح
ق مالی معروف و مشهور دارد که زنـان بـه حهمودر لغت اشاره به » َمهر«الفاظ مترادف مهر در لغت: 

شوند، زنی که دارای مهر باشد را ممهوره خوانند و زن صاحب مهر سـنگین مند میواسطه ازدواج از آن بهره
هایی بیان شده است:). برای واژه َمهر مترادف٥٠/ ٤را مهیره نامند (فراهیدی، 

) و در قرآن کریم این واژه در مـورد مهـر بـه ١٧٣/ ٦: اجر به معنای جزای عمل است (فراهیدی، األجر
الِحباء: حباء عطایی است بـدون سوره ممتحنه اشاره کرد. ١٠سوره نساء و آیه ٢٤توان به آیه کار رفته که می

). محقق بحرانی به نقل از مسالک، ِحباء را از اسـماء مهـر ٣٠٩/ ٣(فراهیدی، منت و یا اینکه پاداش باشد 
ُدقة. )٤١٨/ ٢٤، اند (بحرانیدانسته ْدَقة و الصَّ داق، الصُّ خلیـل بـن احمـد ایـن سـه واژه را بـه معنـای . الصِّ

).٥٦/ ٥داند (فراهیدی، می» َمْهر«
). ٤٨١دانـد (اصـفهانی، شود میراغب َصداق و ِصداق و الُصدَقة را به معنای مهری که به زن عطا می

».  دیة فرج المرأة اذا ُغِصَبْت «. الُعْقر:)٤(النساء: ».حلةو ءاتوا النساء صدقاتهن ن«قرآن کریم فرموده است: 
). پـس از بـرای ُعقـر دو ١٥٩/ ١اند (صاحب بن َعّباد، ). مهر را نیز از معانی عقر دانسته١٥٠/ ١(فراهیدی، 

پیـامبر اکـرم العالئـق، العلیقـة. از مهـر زن. -٢دیه فرجی که به زور دخول شده؛-١توان یاد کرد: معنا می
گفتـه شـد: یـا رسـول اللـه عالئـق » ازدواج کنید و عالئق را بپـردازد.«(صلی الله علیه وآله) نقل است که: 

انـد و گـاهی هـا بـا هـم توافـق کردهچیست؟ پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: چیزی که اهل خانواده
. )٢٤٤/ ٣ارقطنـی، ؛ د٣٦٥/ ٤(ر.ک: طوسـی، الخـالف، ». کنند بـر یـک درهـم یـا دو درهـمتراضی می
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). ۴(نسـاء: ». ءاتـو النسـاء صـدقاتهن نحلـة«النحلـة: ).٢٤(نسـاء: » فآتوهن ُاجورهن فریضةً «الفریضة: 

.)٥٠٨/ ٢٠هم مترادف مهر بیان شده است (حرعاملی، » طول«لفظ الَطول: 
را اینگونه ) و یا مهر٧٨/ ١اند (طباطبایی یزدی، مهر در اصطالح: برخی فقها مهر را عوض بضع دانسته

).٥٢٥(مشکینی، » مالی که در مقابل بضع زن یا استیفای بضع از او ـ بدون زناـ باشد«تعریف کرده: 
گردد و مرد ملزم بـه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می«توان گفت: در تعریف اجمالی آن می

ل مهر المسـمی، مهـر المثـل، مهـر ). تعریف یاد شده شام١٤٨(صفایی و امامی، » شوددادن آن به زن می
شود. ولی باید توجه داشت که مهر چیزی عالوه بر نفقـه و مخـارج مفوض و مهر المتعه و حتی نفقه نیز می

). همچنین پرواضح است کـه ٥عمومی زن در زندگی زناشویی است (حلبیان، احکام مهریه در فقه شیعه، 
شود و نـه بـه موجـب جب فوت زوج برای زن الزم میارث زن از تعریف خارج است چه این که ارث به مو

صرف عقد نکاح.

ماهیت عقد نکاح
شود و با شناسـایی درسـت و از آن جا که موضوع مهریه موضوعی است که در دل عقد نکاح مطرح می

دقیق نکاح ارتباط وثیق دارد؛ الزم است به بحث و بررسی ماهیت و تعریف عقد نکاح بپردازیم. عقد نکاح 
شـود در حقیقـت نهـادی اجتمـاعی دارای از آن تعبیر به عقد ازدواج، زواج، تزویج، پیمان زناشویی میکه 

» فإنَّ ِلُکـلِّ َقـوٍم نکاحـاً «حقوقی خاص و آداب و رسوم گوناگون در نزد ملل مختلف است، -احکام فقهی 
).٢٠٠/ ٢١حرعاملی، (

ت که به وسیله عقـد بـین مـرد و زن حاصـل نکاح عبارت از رابطه حقوقی اس«نویسد: دکتر امامی می
دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. تعریفی که حقوق دانان جدیـد از نکـاح ها مقامی میگردد و به آنمی
تواند تعریف نکاح دائم کـه ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده، مینمایند به آن که: نکاح رابطهمی

اخته شده است قرار گیرد، ولی شامل نکاح منقطع که یکی از اقسـام نکـاح در در قوانین کشورهای دیگر شن
شود، بدین جهـت از تعریـف مشـهور صـرف نظـر گردیـد. نکـاح در حقـوق حقوق مدنی ایران است نمی

رود و به اعتبار جنبه عمومی که در بردارد دست آزادی اراده تـا موضوعه کشوری یک عقد مدنی به شمار می
فات با مصالح عمومی دارد کوتاه گردیده است. ولی از نظر افکار عمومی موقعیـت مـذهبی حدودی که منا

خود را که در قرون متمادی دارا بوده از دست نداده است. در حقوق مدنی نکاح از [عقود] غیر تشریفاتی به 
شود و هـم ثبـت رود و به ایجاب و قبول زوجین که دالیلی بر قصد و رضای آنان بنماید منعقد میشمار می

).٢٦٨/ ٤(امامی، » گردد تأثیر در انعقاد نکاح نداردآن در دفتر ازدواج چنانچه بعدًا بیان می
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عاطفی که به وسیله عقد بین -ای است حقوقینکاح رابطه«کند: محقق داماد نکاح را چنین تعریف می

ند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع دهد که با یکدیگر زندگی کنها حق میگردد و به آنزن و مرد حاصل می
).٢٢(محقق داماد، » جنسی است

نکته قابل توجه که در ارتباط مستقیم با موضوع این مقاله و جایگاه نهـاد مهریـه در عقـد نکـاح اسـت 
ای از تعهـدات رسد عقـد نکـاح، آمیـزهمعاوضی بودن و یا غیر معاوضی بودن عقد نکاح است. به نظر می

ای را نیـز در بـر دارد، لـذا وظایف طرفین نسبت به هم است که به لحاظ مهریه معاوضـهطرفین و حقوق و 
هایی که در طبع معاوضات نسبت به ثمن و مثمن وجود دارد در نکاح گیریتمام احکام معاوضات و سخت

ن ). اکنون بـا ایـ٣٣٤/ ٢الزم نیست؛ زیرا نکاح معاوضه محض نیست (ر.ک: شهید ثانی، الروضة البهیة، 
عدم تعیین عوض مساوی است با عدم تشکیل عقد به بررسی معاوضی » عقود معاوضی«پیش فرض که در 

پردازیم.بودن و یا نبودن عقد نکاح در روایات می

ادله روایی معاوضی بودن عقد نکاح
در مورد زنی که خودش را به مردی-کند از امام صادق (علیه السالم) که حضرت ـ حلبی روایت می١

فرمودند: این عمل تنها برای پیامبر جـایز اسـت ولـی بـرای غیـر -کند تا با او بدون مهر ازدواج کنداهدا می
به زن تقدیم کنـد قبـل از دخـول، خـواه آن » عوض«ایشان جایز نیست [ازدواج] تا اینکه چیزی را به عنوان 

١کند.یت میشیءکم باشد یا زیاد ولو پیراهنی و یا درهمی و فرمودند: یک درهم کفا

ای در کار است.این روایت تصریح دارد که در نکاح، معاوضه
ای ـ روایت محمد بن سنان از امام رضـا (علیـه السـالم) کـه دربـاره علـت مهریـه در جـواب نامـه٢
٢اند: زن فروشنده خویش است و مرد، خریدار اوست.نوشته

رمودند: هم اکنون در اسالم جایز نیسـت ـ روایت سکونی از امام صادق (علیه السالم) که حضرت ف٣
کنم تا اینکه ازدواج با اجیر شدن [داماد] به این صورت که بگوید: در نزد تو به مدت چند سال معین کار می

دخترت یا خواهرت را به ازدواج من درآوری و فرمودند: این صورت حرام است زیرا مهـر ثمـن زن اسـت و 
٣خود او احق به آن است.

دو روایت نکاح تشبیه به بیع شده که عقدی معاوضی است و دلیل یا موید معاوضی بودن عقد و در این
نکاح است.

).٢٥٥/ ٢١،(حرعاملی» فالیصلح هذا حتی یعّوضها شیئًا یقّدم إلیها. «١
).٢٦٨-٢٦٧، و(هم» بائعة نفسها و الرجل مشتریالمراة . «٢
).٢٨١، و(هم» رقبتها وهی أحق بمهرهاثمنحراٌم ألنه . «٣
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گویـد: سـؤال کـردم از حضـرت ابـوجعفر (علیـه السـالم) دربـاره مـردی کـه ـ محمد بن مسلم می٤

٤ترین ثمن بخرد.نا او را به گراهموخواهد با زنی ازدواج کند، آیا به اونگاه کند؟ حضرت فرمودند: بله، می

کنـد کـه بـه حضـرت گفـتم: مـردی ـ عبدالله بن سنان از حضرت ابوعبدالله (علیه السالم) نقل می٥
خواهـد او را بـه ا میهمـوکند؟ حضرت فرمودند: بله، خواهد با زنی ازدواج کند، آیا به موی او نگاه میمی

٥ترین ثمن بخرد.گران

ادله روایی معاوضی نبودن عقد نکاح
گیرد مگر اینکه عوضین با شرایط در عقد ذکـر شـود و عـدم ذکـر یکـی از دو عقد معاوضی شکل نمی

شود. و این مالک معاوضی بودن عقد است. عوض به هنگام عقد باعث بطالن و محقق نشدن معاوضه می
دم حال آیا عقد نکاح دارای این مالک است؟ آیا در نکـاح هـم عـدم تعیـین مهـر مسـاوی بـا بطـالن و عـ

داند.گیری عقد نکاح است؟ روایاتی موجود است که نکاح را فاقد چنین مالکی میشکل
کـه در مـورد مـردی کـه ازدواج -کند روایت منصور بن حازم از امام صادق (علیه السالم) نقل می-١

نـد مهـر فرمودند: مهری برای زن نیست و اگر دخول کرده باشد مان-کرده بود و برایش مهر معین نکرده بود
٦شود.زنان همشان او به او پرداخت می

گوید: به حضرت گفتم: مـردی ازدواج روایت ابی جعفر احول از امام صادق (علیه السالم) که می-٢
میـرد [حکـم مسـاله چیسـت؟]: دهد و زن قبل از تعیین مهر میکند و تعیین مهر را بر عهده زن قرار میمی

٧برد.یارث محضرت فرمودند: مهر ندارد و

گوید: از امام صادق (علیه السالم) پرسیدم درباره زنی که مرده و دخول به او نشده عبیدبن زراره می-٣
است، حضرت فرمودند: حق ارث دارد و باید عده کامل نگهدارد و اگر مهر برایش معین شده نصف مهر را 

٨او نیست.استحقاق دارد و اگر مهر برایش معین نشده باشد چیزی (مهری) برای 

شود که عقد نکاح، فی حد نفسه مشروط و موقوف بر عوض (مهر) نیست و از این احادیث استفاده می
شود.بدون آن هم صحیح واقع می

یه برگزیده نظر

).٨٨-٨٧/ ٢٠، همو» (إّنما یشتریها بأغلی الثمن. «٤
).٨٩/ ٢٠، همو» (إّنما یرید أن یشتریها بأغلی الثمن. «٥
).٢٦٩/ ٢١، همو». (الشیء لها من الصداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها. «٦
).٢٧٩، همو» (لیس لها صداق وهی ترث. «٧
).٣٢٧، همو» (یکن سّمی لها مهرًا فالشیَء لهاإن لم«. ٨
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تـوان گفـت: عقـد گیری فقهی میدر جمع بین این دو دسته از روایات با توجه به ماهیت نکاح و نتیجه

یک عقد عهدی است و نه تملیکی و به تعبیری اصًال عقدی شخصی است نفسه معاوضی نیست ونکاح فی
گیرد به این معناکه در اکثر موارد همـراه بـا مهـر و نه مالی، ولی بالعرض و بالغیر رنگ معاوضی به خود می

شود که بالعرض و بـالغیر بـه شود و همین همراهی ـ که ممکن است اختیاری یا قهری باشد ـ باعث میمی
شود.معاوضی مینوعی 

لذا روایاتی که مؤید معاوضی نبودن مهر هستند مطابق با اصل بوده و به ماهیت اصلی عقد نکاح اشاره 
برای زن با این تشبیه و معاوضی بـودن » حق مهر«دارند و روایاتی که درپی تشبیه عقد نکاح به بیع و توجیه 

درصدد توجیه و بیان حکمت وضع مهرـ با تنظیر به نکاح هستند، به حالت نکاح همراه با مهر اشاره دارند و
معاوضه ـ هستند.
ماهیت مهر

گرچه در مورد تعریف این نهاد حقوقی و تمیز آن از سایر امور مالی مربوط به نکاح مطـالبی بیـان شـد 
یـت و ولی هم اکنون به بررسی بیشتر این نهاد در ارتباط با عقد نکاح و بیان نظرات مختلف در رابطه با ماه

پـردازیم. مرحلـه پردازیم. در سه مرحله ما به بحث و بررسی میجایگاه مهریه و کارکردهای حقوقی آن می
اول تبیین حقوقی این نهاد و مرحله دوم تبیین ماهیت حقوقی عمل تعیین َمهر و مرحلـه سـوم بیـان اسـباب 

مهر.
ماهیت مهر (به معنای اسم مصدری)

یین ماهیت مهر به صورت یک ماهیت نظـام یافتـه حاصـل از توافقـات و در این بخش از مقاله، مراد تب
معین شده حین عقد نکاح است.

تبیین حقوقی نهاد مهر
ای معاوضـی؛ دیـدگاه اینجا چند دیدگاه مطرح وجود دارد: دیدگاه اول: مهر به عنوان عوض در معاملـه

ه عنوان هدیه و هبه؛ دیدگاه چهارم: مهر بـه دوم: مهر به عنوان اجرت و عوض از منافع؛ و دیدگاه سوم: مهر ب
ها وجود دارد.ها و توجیهاتی در تأیید هر کدام از این دیدگاهعنوان حق. استدالل

دیدگاه اول: عوض بودن مهر
مهر چون عوض است لذا مالک آن کسی خواهد بود که در عقد معاوضـه «جواهر بیان داشته: صاحب

المهـر فـی «حمد کاظم طباطبـائی در حاشـیه مکاسـب فرمـوده: ) سید م٢٨/ ٣١» (صاحب معوض باشد
). این تحلیل از ماهیت حقوقی مهر بـا ٧٨/ ١» (النکاح فإنه عوض البضع و یمکن َان یکون علی غیر الزوج

معاوضی دانستن نکاح سازگاری بیشتر دارد. احادیث و روایاتی هم که در بحث معاوضی بودن عقـد نکـاح 
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هایی از قـرار زیـر توان به اسـتداللخوبی برای این نظر باشد. برای تأیید این نظر میتواند مؤیدبیان شد می
اشاره نمود.

لزوم رعایت شرایط عوضین در مورد مهر از قبیل مالیت داشتن و مجهول نبودن.-١
قانون مـدنی ٣٧٧حق حبس که برای متعاملین در معامالت معاوضی محفوظ است و مطابق ماده -٢

.»بایع و مشتری حق دارد، از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شودهریک از«
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، زن می«نیز١٠٨٥و مطابق ماده 

».بودامتناع کند، مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد
تعلق گرفتن مهر به زن با این توجیه که او مالک معوض (بضع) است.-٣
وجود شرط خیار درمورد مهریه که شرط خیـار یکـی از خصوصـیات معـامالت معاوضـی اسـت -٤

).٢٧٧/ ٢(شهید ثانی، الروضة البهیة، 
اند. عمـده کردههایی جهت تضعیف عوض بودن مهر بیانولی این نظریه مخالفانی هم دارد و استدالل

استدالل دیگر در تضعیف ایـن نظـر . ) باشد٤(النساء: » وآتوا النساء صدقاتهن نحلة«دلیل شاید آیه شریفه 
گیرد و حال آنکه بـر نکـاح کند که معوض را در اختیار میاینکه: در معاوضات عوض را کسی پرداخت می

دیگـر کـه در تضعــیف عـوض بـودن مهـر تواند مهر را کس دیگری غیر از زوج پرداخت کند. مطلـب می
گیری مهریه تسامحاتی هست که شـاید در معاوضـات معمـولی روا نباشـد. توان گفـت این که در اندازهمی

توان متذکر شد اینکه شاید حق حبس اختصاص به عقد معاوضی نکته دیگری که در ارتباط باحق حبس می
قی برای طرفین باشد و وجـود حـق حـبس بـا وجـود و تملیکی نداشته باشد و در عقود عهدی هم چنین ح

عوض تالزم نداشته باشد.
اما سؤال اساسی این است: بر فرض که قائل شویم مهر عوض است، عوض چه چیزی باشد؟ با توجـه 

توان مواردی را بیان داشت:به روایات و کلمات فقها می
قد نکاح گذشت بـا تعـابیری از قبیـل جان زن: در دو روایت که قبًال در بحث ادله معاوضی بودن ع-١

) مواجـه بـودیم کـه ظهـور ٢٨١، همـو(»ثمن رقبتها«) و ٢٦٨-٢٦٧/ ٢١(حرعاملی، » بائعة نفسها«
فروشد و مهرش ثمن و بهای زن است. ولی ما به ناچار از ایـن داشت در این معانی که زن نفس خود را می

برداریم چه اینکه:ظهور دست می
فروختن انسان آزاد حرام است؛اوًال: در اسالم 

ثانیًا: به هیچ عنوان نه در نزد فقها و نه متشرعین در بحث نکاح و اعطای مهر، مسأله خرید و فروش زن 
شاید مراد ایـن روایـات مطرح نیست و اینطور نیست که با اعطای مهر به زن او بنده و برده و رّق گردد. بلکه
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دهد و مسؤولیت وظایف سـنگین زوجیـت را ه زن وقتی تن به ازدواج میاز لفظ بیع و شراء این معنا باشد ک

گذارد مانـند این است که خــود را فروخــته و مـراد معــنای حقیقـی پذیرد و خود را در اختیار زوج میمی
کلمه فروش نیست و مهر نیز مانند عوض و ثمن است نه اینکه حقیقتًا ثمن باشد و بهای زن باشد. در واقـع 

باشد و در مقام تشبیه و روایت در مقام بیان حکمت وضع مهر و حکمت مالکیت زن نسبت به مهر میاین د
است و نه اینکه ماهیت نکاح را یک ماهیت معاوضی صرف و مهر را عوض صرف بداند.

شود و عوض مهـر ازاله بکارت: یکی از مواردی که شاید بتوان تصور کرد که در مقابل مهر واقع می-٢
شود، ازاله بکارت زن است. در این زمینه روایتی نقل شد از سکونی از امام صادق (علیه السـالم) محسوب

اند: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیهما السالم) در مورد دعـوای از امام باقر (علیه السالم) که فرموده
گری را پاره کرده بود حکم کردنـد دو جاریه (دختر یا کنیز) که داخل حمام شده بودند و یکی پرده بکارت دی

). این قول نیز با اشکاالتی مواجه است:٣٠٣/ ٢١بپردازد (حرعاملی، » ُعقر«که: مرتکب این عمل باید 
کند و حـال آنکـه اوال به مجرد خواندن صیغه عقد دائم حداقّل نصف مهر در ملک زن استقرار پیدا می

)٤٦در فقه شیعه، هنوز ازاله بکارت نیست (حلبیان، احکام مهریه
)٥، همودر ثانی زنی که بکارت او قبًال زائل شده نیز مستحق مهریه است (ر.ک: 

آمـده و آن چیـزی غیـر از » ُعْقـر«واما روایتی که از امیرالمؤمنین (علیه السالم) نقـل شـد در آن لفـظ 
ا بپـردازد. طریحـی در است و لذا ظاهرًا از باب دیه و جبران خسارت باید معادل مهـر ر» مهر«و » صداق«

شـود. عقـر دیـه عقر چیزی است که به جهت وطی به شبه به زن پرداخـت می«نویسد: مجمع البحرین می
شود و در نتیجه کثرت استعمال، به معنای مهر نیـز بـه کـار فرج زن است هنگامی که مورد غصب واقع می

).٤١٠/ ٣(طریحی، » رفته است
).٥٢٥؛ مشکینی، ٧٨/ ١ع نام بردند (طباطبایی یزدی، بضع: برخی فقها مهر را عوض بض-٣

اند: بضع، تملک بضع، استیفای بضـع، ای مهر را عوض برای این موارد زیر دانستهبه طور خالصه عده
). بـه نظـر ٣٧-٣٦انتفاع از بضع، استمتاع، وطی به شبهه، وطی به زن مکـره، تفویـت بضـع. (پـوالدی، 

مورد آخر با موارد قبلی اختالف دارد و ذکر آن در ردیف بقیه موارد خالی از رسد سه مورد اخیر خصوصًا می
مسامحه نیست.

دانـد معنای بضع: برای کلمه ُبْضع چند معنا وجود دارد. خلیل بن احمد بضع را بـه معنـای جمـاع می
و این کلمه بر نویسد: ُبضع به ضم، جمع آن َابضاع است مانند ُقفل و اقفال). فیومی می٢٨٥/ ١(فراهیدی، 

شود مانند نکاح که هم بر عقد نکاح و هـم بـر عمـل جمـاع اطـالق فرج و جماع و عقد ازدواج اطالق می
شود: مالک شد بضع زن را یعنی جماع با زن را. و ِبضاع بر وزن ِجماع و به معنای جمـاع شود. گفته میمی
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ضم به معنای جماع یا خود فرج و یا مهـر ). در القاموس المحیط چنین آمده: بضع به٥١باشد (فیومی، می

) و در المعجـم الوسـیط ٥/ ٣و یا طالق و یا عقد نکاح است که دو معنای ضد هـم اسـت. (فیروزآبـادی، 
چنین آمده: بضع به معنای ازدواج، عقد ازدواج، مهر و فـرج و جمـع آن بضـوع و ابضـاع اسـت (المعجـم 

این معانی است: فرج، جماع، وطی، دخول، عقد نکاح، مهـر، توان گفت ُبْضع دارای ). لذا می٦٠الوسیط، 
طالق.

همچنین بضع و استمتاع در کلمات قریب المعنا بوده که شاید به جای یکدیگر استعمال شده باشـند و 
شاید رابطه استمتاع و بضع رابطه عام و خاص باشد به این صورت که یکی از معانی بضع استمتاع به دخول 

گیرد همـین رسد اینکه منظور فقها از آنچه از معانی بضع در مقابل مهر قرار میبه نظر میباشد. آنچه اقرب
معنای استمتاع، دخول و جماع است. حال این سؤال مطرح است که آیا مهر در مقابـل مطلـق اسـتمتاعات 

ل حـق است و یا در مقابل استمتاع به دخول؟ و همچنـین آیـا در مقابـل نفـس اسـتمتاع اسـت یـا در مقابـ
استمتاع؟ چهار احتمال وجود دارد. که شاید اقرب این احتماالت این باشد که مهر در مقابل نفس اسـتمتاع 

به دخول و نفس وطی باشد، ولی باز مساله خالی از تردید نیست.
اشکاالت این نظر

بضع به هر معنایی که باشد این نظر با اشکاالتی مواجه است:
دانند کـه بـه مجـرد عقـد نکـاح الزم دخول و یا به غیر دخول ـ را حقی میـ برخی فقها استمتاع ـ به١

شود و چنین حقی متوقف بر پرداخت مهر و یـا حتـی و لذا یکی از لوازم عقد نکاح محسوب می٩شود،می
تعیین مهر نیست.

ال یـا جـزءًا رسد اینکه در عقد دائم نشوز و عدم تمکین زن تاثیری در مهر ندارد و کُ ـ آنچه به نظر می٢
).٢٦٥/ ٢شود (ر.ک: امامی، شود و صرفًا باعث سقوط نفقه میباعث سقوط مهریه نمی

بـدانیم و مهـر را در » نفس اسـتمتاع«البته؛ اوًال: این اشکال در صورتی وارد است که بضع را به معنای 
متاع نیست؛ و ثانیًا: شاید ، چه اینکه نشوز مسقط حق است»حق استمتاع«بدانیم و نه » نفس استمتاع«مقابل 

بتوان در صورت نشوز ُکّلی و دائمی قائل به سقوط مهر شد.
اگر کسی اصرار بر این داشته باشد که مهر در فقط برابر بضع است و بضع هم به معنای نفس اسـتمتاع 

هر از منظر است به ناچار باید در مورد نشوز دائمی و کلی قائل به سقوط مهر باشد (ر.ک: حلبیان، تعدیل م
).١٩فقه و حقوق، 

).٢٦٩/ ٢(محقق حّلی، » االستمتاع حق لزم بالعقد. «٩
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تواند در مهرخـود تصـرف مالکانـه نمایـد (ر.ک: گردد و میزن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می-٣

).١٦٧و ١٦٣مامقانی، 
چنانچه شوهر قبل از دخول، زن خودرا طالق دهد، پرداخت نصف مهـر از طـرف شـوهر الزامـی -٤

توانـد از پرداخـت مهـر خـودداری کنـد. ن انتفـاعی ببـرد، نمیاست. پس به استناد آنکه نتوانسته از بضع ز
).١٦٧و ١٦٣، هموصراحت این موضوع در خصوص فوت زوجین کامًال روشن است (ر.ک: 

اند و حتی در نکاح دائمی که شـرط عـدم مهـر کـرده در نکاحی دائمی که طرفین مهر را ذکر نکرده-٥
).٢٣٦کال است (ر.ک: بقره: اشبنابر قول به صحت آن ـ وطی صحیح و بی-اند

قانون مدنی در صورتی که زن در مرحله اول تمیکن کند و دخول صورت بگیـرد ١٠٨٦مطابق ماده -٦
توانـد در مراحل بعدی حق امتناع ندارد و حال آنکه اگـر در مقابـل بضـع باشـد در مراحـل بعـدی نیـز می

مقابل بضع نیست بلکه حقی است که بواسطه خوددارای کند و شاید این حکم نشانگر این باشد که مهر در 
).٢٦٩/ ٢عقد الزم شده است (محقق حّلی، 

استمتاع و جماع و لذت جنسی برای هر دو طرف هست و پس اگـر مـالک پرداخـت مهـر عـوض -٧
استمتاع باشد هر دو باید عوض پرداخت کنند.

ر ـ بضع به عنوان معاوضـی در روایاتی که گذشت ـ مبنی بر معاوضی بودن نکاح و عوض بودن مه-٨
بیان نشده بود.

خالصه اینکه شاید مهر اصًال جنبه مقابله با بضع را نداشته باشد و حق حبس زن صـرفًا یـک ضـمانت 
اجرا باشد برای دریافت حقی که بواسطه عقد نکاح پیدا کرده و از این جهت که خودداری از آمیزش جنسی 

به ذهن آمده که عوض است و حق حبس زن را از قبیـل حـق ضمانت اجرای پرداخت مهر است این تصور 
اند، حال آنکه حق حبس تالزمی با معامله ندارد.حبس متعاملین محسوب کرده

توان به کلی از جنبه معاوضی نکاح و عوض بودن مهر، چشم پوشی کـرد؟ شـاید نتـوان بـه ولی آیا می
جنسی از زن مطلبی مطلوب و دارای بهاست و لذا راحتی از این جنبه صرف نظر کرد چه اینکه باالخره بهره

شود کـه در عـرف اسـتمتاع از زن دارای بهـا ترین اشکال باشد به اینگونه رفع میاشکال هفتم که شاید قوی
شـود. گرچـه از منـد از اسـتمتاع میپردازد، اگر چه خود زن نیز در این میان بهرهباشد. این بها را مرد میمی

-١٥٠/ ١٤حکیم، شـود (ر.ک: طباطبـاییمطلبی غیر از آنچه ذکـر شـد اسـتفاده میحکیمعبارات آقای
شود جهت معاوضی داشتن مهر است، ظاهرًا ایشان بـرای ). آنچه از کلمات صاحب جواهر ظاهر می١٤٩
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و اگر در بین زوجین اخـتالف شـد قـول هـر ١٠مهر المثل باشدهمواند که بضع یک قیمت پایه و اولیه قائل

شود و مهرالمسمی را مطلبی ثانوی و مخالف اصل بـه با مهرالمثل مخالف بود او مدعی محسوب میکدام
آورند، که این خود تاییدی بر در نظر داشتن جنبه معاوضی مهر است در نظر ایشـان، و ظـاهرًا این شمار می

د کـه زن مالـک مهـر کننـپذیرند که مهر عوض حقیقی نیست. و یا همـین دیـدگاه اسـتدالل مینظر را نمی
١١گیرد که مالک معوض باشد.شود را مهر مانند عوض است در معاوضات که در ملک کسی قرار میمی

استحالل فرج: احتمال دیگری وجود دارد اینکه مهر در مقابل استحالل فرج باشد کما اینکه در روایت 
سـزاوارترین ». یوفی به، ما استحللتم به الفروجإنَّ أَحقَّ الشروط َان «آمده: قال امیرالمؤمنین (علیه السالم): 

) و مهریـه ٢٦٧/ ٢١کنید (حرعاملی، شرط برای وفا، شرطی است که بواسطه آن فروج را بر خود حالل می
نیز از جمله این شروط بلکه بارزترین مصادیق این شروط است.

دیدگاه دوم: اجرت بودن مهر
نویسـد: نی باشد و به همین دلیل قرطبـی در تفسـیر خـود میشاید یکی از مناشئ این دیدگاه تعابیر قرآ

دهد که مهر در مقابل بضع است و به چیـزی کـه در در قرآن از مهر به اجرت تعبیر شده و... این نشان می«
). اجرت معنایی اخص از عـوض دارد و بـه ١٢٩/ ٥(قرطبی، » گویندمقابل منفعت چیزی باشد اجرت می

بیشتر قابلیت » مهریه نکاح منقطع«گویند و شاید این دیدگاه در باشد اجرت میعوض که در مقابل منفعت 
و همچنـین در روایـات از زنـانی کـه بـه ١٢طرح داشته باشد. چه اینکه در آیه متعه از مهر تعبیر به اجر شده

هـر تعبیر شـده و در مـورد م١٤»مستأجره«و بصورت مفرد ١٣»مستأجرات«اند به لفظ ازدواج موقت در آمده
برای زنان مؤمن و زنـان اهـل » ُاجورهن«در موارد دیگری نیز تعبیر ١٥کنیزان نیز تعبیر اجر به کار رفته است.

) بکار رفته است، که ظـاهرًا ١٠) و زنان مهاجر (الممتحنة: ٥٠) و زنان پیامبر (االحزاب: ٥کتاب (المائدة: 
ان ندارد و اختصاص به گروه خاص از زنـان نیـز در این موارد اختصاصی به نکاح منقطع و یا ازدواج با کنیز

هم برای مهر نکاح منقطع و هم در نکاح دائم به کار رفته » َاجر«ندارد و در مورد تمام آنان است. پس ظاهرًا 
). ٢٤١/ ١٩و ٣٣٥/ ١٦اند (طباطبـایی، و نیز عالمه طباطبایی در دو آیه اخیر َاجر را به معـانی مهـر دانسـته

قدعرفت اقتضاء اصالة احترام البضع و ضمانه علی حسب المال ضمانه «)؛ ٢٥/ ٣١، صاحب جواهر». (لیس للبضع قیمة إال مهر المثل. «١٠
.)١٣٥، همو» (بقیمته آلتی هی مهر المثل

).٢٨-٢٧/ ٣١، صاحب جواهر(.»کون المهر کالعوض الذی الیصح أن یملکه فی عقد المعاوضة غیر من له المعوض. «١١
)٢٤(النساء: » فآتوهن ُاجورهن فریضةً . «١٢
).١٨/ ٢١(حرعاملی، » فإنهّن مستأجرات. «١٣
).١٩، همو» (إّنما هی مستأجرة. «١٤
).٢٥:ء(النسا»و آتوهن ُاجورهن بالمعروف«.١٥
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ایل پیدا کرده که اجر در آیه سوره مائده اشاره به مهر در نکاح منقطع باشد و اطالق اجـر بـر البته مفسری تم

) که این کالم خالی از تأمل نیست.٣٠٦-٣٠٥/ ٤اند (طیب، مهر در نکاح دائم را خالف ظاهر دانسته
افع واقـع انـد کـه در مقابـل منـمهر را بدین جهـت اجـر نامیده«نویسد: جّصاص در احکام القرآن می

)، ولی این دیدگاه نیز با اشـکاالتی مواجـه اسـت. مهریـه در مقابـل ١٨٤/ ٢(جصاص، » شود، نه اعیانمی
شود؟ ظـاهرًا چنـین گیرد؟ آیا مهریه صرفًا اجرت بهره جنسی از زن محسوب میکدام منفعت از زن قرار می

در اجاره، اجاره بها با کمی یا زیادی مدِت اجاره متفاوت است و حال آنکه در ازدواج دائم نیست. همچنین 
شود و بعد از دخول ولو یک مرتبـه بایـد کـل مهـر را در مهریه به مدت زمان دوام زندگی مشترک توجه نمی

مهریـه تغییـر پرداخت کند ولو این زندگی مشترک فقط یک روز دوام داشته باشد. چه یک روز چه صد سال 
یابد. همچنین حتی در صورتی که هیچ منفعت جنسی از زن نبرد باید نصف مهر را بپردازد. ولکن هیچ نمی

بعید نیست که در تشریع امضایی حکم مهریه جهت اجر بودن مهریـه رعایـت شـده باشـد اگرچـه برخـی 
ه این حکمت جعل مهریه داشـته اشاره ب» ُاجورهن«احکام اجاره در نکاح جاری نباشد. شاید تعابیر قرآنی 
کند.باشد و این مطلب در نکاح منقطع بیشتر خودنمایی می

دیدگاه سوم: هدیه بودن مهر
خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع، مهـر «نویسد: طبرسی می

طیـب). ١٦/ ٣(مجمـع البیـان، » را بر مرد واجب کرد، بر این اساس مهر صـرفًا یـک عطیـه الهـی اسـت
و این مهر عطیه الهی است که برای نساء قرار داده و معنای (نحله) همین اسـت: عطیـه بـدون «نویسد: می

عوض، و این که معروف است که مهر به ازای بضع است، به نحو مجاز است، زیرا مهر ملک طلـق زوجـه 
). ١٢/ ٤(طیـب، » استمتاع هـم طرفینـی اسـتشود، فقط حق استمتاع دارد واست و بضع ملک زوج نمی

گویند مهر یعنی ثمن، یعنـی بهـا، یعنـی پـول کنند کسانی که میاشتباه می«گوید: مطهری در این زمینه می
خواهید کسی را راضی کنید به شـکلی گوید: این نحله و هدیه است. وقتی شما میبرای خرید، نه، قرآن می

). و در تعبیری آمده اسـت: ٩٢/ ٤(مطهری، » دهید نه او به شماه او هدیه میکه نیاز شما را رفع کند، شما ب
ماهیت مهر عبارت از عطیه بدون عوضی است که به حکم خدای تعالی به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به 

).١٣٦شود (علیمرادی،دادن آن به زن می
اند عـوض و قیمـت بضـع دانسـتهمحمد عبده در تفسیر خود با اعتراض شدید به فقهایی که صـداق را

تر است از ارتبـاطی کـه هرگز چنین نیست؛ زیرا ارتباط میان زن و شوهر، بسیار واالتر و شریف«نویسد: می
).٣٧٦/ ٤(محمدعبده، » ها با حیوان یا کنیز مملوک وجود داردمیان انسان
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و آتوا النسـاء صـدقاتهن «شریفه ای قابل توجه است. چه اینکه آیهرسد که این دیدگاه، نظریهبه نظر می

ای محکم برای این نظریه و یکی از منشأهای قوی این تفکر است.) پشتوانه٤(النساء: » نحلة
ولی در معنا کردن آیه و بررسی مقوالت حقوقی باید از هر گونه شعار زدگی و درک ناصحیح از موضوع 

مًال بررسی شده و مخاطـب آیـه شـریفه و معنـای خودداری کرد. برای بررسی دیدگاه سوم باید آیه شریفه کا
و نقش ترکیبی آن در آیه شریفه بررسی شود و بدانیم اگر به معنای هدیه است. آیـا هدیـه از جانـب » نحله«

حضرت حق است یا هدیه از جانب زوج؟ در معنای نحله احتماالتی وجود دارد که در تفسیر کاشف آمده: 
) ٢٠٦/ ٢(حجتی و بی آزار شـیرازی، » مطالبه، عطیه و عسل بخشینحله یعنی بخشش بدون عوض و بی«

» ند یک عطیه (الهی) بپردازیدهمومهر زنان را به عنوان عطیه (الهی) و «و در تفسیر نمونه در مورد آیه آمده: 
).٢٩٧/ ٣شیرازی، (مکارم

جهة المثامنـة و بـه شیخ طوسی سه احتمال در معنای نحله بیان نموده: فریضة، دیانة و عطیة علی غیر 
ها عسل عطا فرموده اسـت (التبیـان فـی تفسـیر گویند زیرا که خداوند به واسطه او به انسانزنبور، نحل می

). زمخشری نحله را به معنی اعطا دانسته و معانی دیگر از قبیل: ملة، دیانة، دینًا مـن ١١٠-١٠٩/ ٣القرآن، 
و آیه را اینطور معنا کرده که: مهر زنان را با طیب نفس به آنـان الله شرعه و فرضه؛ را در ردیف بعد ذکر کرده

). عالمه طبرسی نیز نحله را بـه معنـای عطیـه و بخشـش دانسـته و مهـر را ٤٩٨/ ١اعطا کنید (زمخشری، 
هـا امـر کـرده کـه مهـر را خداوند بـه زوج«نویسد: ای از جانب خداوند برای زنان دانسته است و میهدیه

شود نحله ن اینکه زنان از آنان مطالبه کنند و یا درگیری ایجاد شود زیرا آنچه با محاکمه گرفته میبپردازند بدو
ها بپردازید.ند هدیه و بخششی به آنهمو). به این معنا که مهر را بزرگوارانه و ١٦/ ٣(مجمع البیان، » نیست

و اما در مورد نقش نحوی نحله نیز نظراتی وجوددارد:
برای فعل محذوف انحلوا نحلة به معنای اعطوا عطیة؛مفعول مطلق-١
حال برای مخاطبین آتوُهن ناحلین؛-٢
مفعول له به این معنا که بخاطر دینداری به زنان مهریه بپردازید زیرا یکـی از معـانی نحلـه ملـت و -٣

دیانت است.
یک دستور دینی مفروض و حال برای مهریه به این معنا که مهریه را در حالی که یک هدیه است و یا-٤

تشریع شده است بپردازیم.
و در مورد اینکه مخاطب آیه چه کسانی هستند نیز دو نظر متفاوت وجود دارد:

مخاطب ازواج هستند؛-١
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مخاطب اولیای زن هستند به این معنا که مهریه زنان را از زنان منع نکنند و یا مهر را وجه المصالحه -٢

مسائل دیگر قرار ندهند.
اند و شیخ طوسی نیز به اقوی رسد شیخ طوسی و طبرسی و زمخشری احتمال اول را برگزیدهبه نظر می

).١١٠-١٠٩/ ٣اند (طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بودن احتمال اول، تصریح نموده
وج؟ و اما اگر نحله را، معنای عطیه و بخشش گرفتیم، این عطیه از جانب خداوند است، یا از جانـب ز

رسد اند، برای زنان، ولکن به نظر میای از جانب خداوند دانستهآید که مهر را عطیهاز عبارات طبرسی بر می
شاهدی نداشته باشد و زمخشری در کشاف نحله را به مخاطبین آیه نسبت داده کـه بهتـر » من الله«که قید 

رسد.به نظر می
لبی اشاره کرد:توان به مطادر نقد نظریه (هدیه بودن مهر) می

هدیه قابل پس گرفتن است و حال آنکه مهر قابل پس گرفتن نیست؛-١
هدیه و هبه جنبه اختیاری دارد و حال آنکه مهر اجباری است.-٢

های خاص خود را دارد که مهریـه فاقـد آن اسـت. شـیخ طوسـی در خالصه اینکه هبه احکام و ویژگی
» نحلـه«در پاسخ به این سؤال که چگونه خداوند از مهـر بـه علما«نویسد: کتاب مبسوط در این رابطه می

انـد: اول اینکـه نحلـه از انتحـال بـه شود سه جواب دادهتعبیر فرموده؛ در حالی که در عوض نکاح واقع می
شود: فالن شـخص بـه فـالن مـذهب منتحـل مشتق شده است مثل اینکه در عرف گفته می» تدین«معنای 

ای اسـت معنای نحله در آیه تدینًا است. دوم اینکه مهر در واقع هدیه و نحلـه(منتسب) است بر این اساس
شود؛ چه استمتاع امری مشترک میان زوجین بـوده که از طرف مرد به زن و به صورت بالعوض پرداخت می

گرفـت، امـا درشوند. سوم اینکه صداق در شرایع پیشین به اولیای دختر تعلق میو هر دو از آن محظوظ می
گیرد. بنابراین تعبیر به نحله، یعنی خداوند تعالی صداق را در شـریعت اسـالم اسالم به خود دختر تعلق می

).٢٧١/ ٤» (برای زن هدیه قرارداده است
همچنین باید در نظر داشت که در مواردی در قرآن کریم از مهر تعبیر به َاجر شده و روایاتی نیز گذشت 

بودنـد و ایـن بـا هدیـه دانسـتن و پیشـکش دانسـتن مهریـه ناسـازگار اسـت. که مهر را به ثمن تشبیه کـرده
توانید ثمن در بیـع را بودن اعطای مهرها با جنبه معاوضی داشتن آن تنافی ندارد، کما اینکه می» گونههدیه«

نیز هدیه گونه و به خوشی و شیرینی پرداخت کنید.
دیدگاه چهارم: حق بودن

شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبهه و یـا بعـد از عقـد فاسـد، مهر، حقی است برای زن که «
). برخـی دربـاره سـبب ایـن ١٢٧/ ١(شیخ االسـالمی، » پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانیده است
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مهـر، عبـارت از مـالی «نویسد: دانند. کاتوزیان در زمینه تعریف مهر، میحق، آنرا ناشی از الزام قانونی می

شود، الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میاست که 
کـه ). نکته قابل توجه این دیدگاه این١٣١/ ١(کاتوزیان، حقوق خانواده، » قانون است و ریشه قراردادی ندارد

ریه را نادیده گرفت.توان جنبه قراردادی مهریشه قراردادی را نادیده گرفته و حال آنکه نمی
های یادشده نیز ذکر شده و یا قابل تصـور اسـت چـه در زمینـه نظرات دیگر درباره مهریه غیر از دیدگاه

در اینکه معقود علیه در عقد نکاح «نویسد: عوض مهر و چه در زمینه ماهیت آن. قرطبی در تفسیر خود می
برخـی منفعـت بضـع و برخـی حلیـت زن را چیست میان علما اختالف نظر وجود دارد. برخی بـدن زن و

). ١٢٩/ ٥(قرطبـی، » اند، ولی ظـاهرًا عقـد نکـاح هـر سـه امـر را مجموعـًا اقتضـا داردمعقود علیه دانسته
کنند.به مهر نگاه می» ضمانت زندگی مشترک«ای با دید همچنین عده

ماهیت تعیین مهریه به معناي مصدري
شود که آیا تعیین مهریه یک عقـد و یـک معاوضـه دارای ارکـان در این بحث به این مطلب پرداخته می

دو قرارداد هستند و یا یـک » قرار داد نکاح«و » قرارداد مهریه«است یا صرفًا یک شرط ضمن عقداست؟ آیا 
قرار داد؟

؛ ٣٦٤/ ٤طوسی، کتـاب الخـالف، ه مهریه نیز عقد است (البته فقها بعضی عبارات دارند مبنی بر اینک
قرارداد مالی اسـت کـه «نویسد: ). کاتوزیان هم درباره مهریه می١٥٥/ ٢المؤتلف من المختلف، طبرسی، 

(کاتوزیـان، دوره » به عنوان امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواست زن و شـوهر اسـت
مجموعه عقـد نکـاح رسد که مهر توافقی زیر ) ولی به نظر می١٨٨حقوق خانواده، -مقدماتی حقوق مدنی

است.
بررسی شرط عنداالستطاعة «دانند غیر از نکاح (ر.ک: محمد علی سعیدی، برخی مهر را عقد تبعی می

داننـد، و شـاهد و ) و نکاح را عقدی عهدی و غیرتملیکی و مهر را عقدی تملیکی می٧١-٧٠، »در مهریه
شـرط خیـار فسـخ «قـانون مـدنی: ١٠٦٩ده دانند چه اینکه مطابق مادلیل این مطلب را هم خیار شرط می

نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکـه 
».مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصًال مهر ذکر نشده باشد

خیـار را در اصـل عقـد در متون فقهی نیز چنین حکمی بیان شده است. شهید ثانی در مسـالک شـرط
دانند زیرا: اوال نکاح معاوضه محض نیست، درثانی در نکاح شائبه عبادت است و خیـار نکاح صحیح نمی

/ ٧شود، سوم اینکه فسخ نکاح باعث ابتذال زن است و این امـر ضـرر بـر زن اسـت (در عبادات داخل نمی
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صـحیح اسـت و چنـین شـرطی داخـل در شرط خیار در مهر«فرماید: ) و حال آنکه در شرح لمعه می١٠١

). حال این صحبت مطرح اسـت ٢٧٧/ ٢(شهیدثانی، الروضة البهیة، » عموم المؤمنون عند شروطهم است
».عقد مهریه«عارضی است که احتیاج به معروض دارد و معروض آن عبارت است از » شرط خیار«که 

: جواز انفکاک تعیین مهر از عقـد نکـاح قابل ارائه باشد» عقد تبعی«دلیل دومی که شاید جهت توجیه 
قانون مدنی پیش بینی شده و در عبارت فقها نیز آمده است.١٠٨٧است. در نکاح دائم و این در ماده 

توان به ارتکاز عمومی از مهریه و عقد نکاح استدالل کرد که عرف تعیین مهر ولی در مقابل این نظر می
بیند و این ن را یک شرط تبعی و یا یک توافق تبعی در کنار عقد نکاح میبیند و آرا عقد و قرارداد حقوقی نمی

طور نیست که در عقد نکاح دائم دو عقد و در عقد نکاح منقطع سه عقد وجود داشته باشد و تعیـین مهـر و 
ا تعیین اجل دو عقد دیگر در کنار عقد نکاح باشند. عاقد نیز در هنگامی که صیغه عقد نکاح همراه با مهـر ر

کند.کند قصد انشاء بیش از یک عقد را نمیانشاء می
تواند شرط ضمن العقـد نیـز همچنین معروض خیار شرط الزم نیست که حتمًا یک عقد باشد بلکه می

توان آنرا یـک باشد و جواز انفکاک مهر از عقد نیز دلیل براین نیست که عقدی جدای از مهر باشد، بلکه می
ت که اجازه داده شده که بعدًا حاصل شود و یـا حتـی اجـازه داده شـده کـه اصـًال توافق تبعی در نکاح دانس

ق.م در صـورت دخـول ١٠٨٧حاصل نشود چه اینکه حتی در صورتی که مهر هم تعیین نشود مطابق ماده 
گیرد. به هر حال اینکه یک توافـق درحـد قـرارداد حقـوقی و عقـد شـرعی درآیـد مهر المثل به زن تعلق می

رسد که ماهیت تعیـین مهریـه بـه یـک ه شواهد عرفی، قانونی وحقوقی محکم دارد. لذا به نظر میاحتیاج ب
شرط ضمن عقد و یک توافق تبعی اشبه باشد تا به یک عقد و قرارداد تبعی. بله در جایی کـه مهریـه بعـد از 

رداد تبعی است که به شود ـ که شاید بسیار نادر باشد ـ شاید بتوان گفت که یک قرااصل عقد نکاح معین می
تـوان مهریـه را یـک تبع عقد نکاح صورت پذیرفته و الزم االّتباع است. ولی به هر حال در هیچ موردی نمی

-١٨٦عقد و قرار داد کامًال مستقل به حسـاب آورد (ر.ک: حلبیـان، تعـدیل مهـر از منظـر فقـه و حقـوق، 
١٩٠.(

اسباب مهر
شود، اسبابی ذکر شده از قبیل: عقد، وطـی سبب بر مرد واجب میبرای اینکه مهر از چه راهی و به چه

برشـمرد » سـبب مهـر«به شبهه، وطی ِاکراهی، ِازاله بکارت، تفویت بضع. شاید بتوان این موارد را به عنوان 
که البته برای تفویت بضع نیز مصادیقی ذکرشده از قبیل: شیردادن، مثل اینکه مادِر شوهر به زوجـه در سـن 

اند و بعد کذب )، کذب و یا رجوع شهود، مثل اینکه شهادت بر طالق داده١٤٧/ ٧اصفهانی، فاضل صغر (
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صـاحب زوجه پسرش وطی به شـبهه کنـد ()، در صورتی که پدر با٦٨٠شود (شیخ بهائی، آنان روشن می

یز پسر را )، درصورتی که پدر کنهمو)، درصورتی که پسر با زوجه پدرش وطی به شبهه کند (٢/ ٣١، جواهر
).همو)، برگشتن زن از اقرار قبلی خود به نفع زوج اول (همووطی کند (

ماهیت مهریه در نکاح منقطع
های رایـج و مشـروع در زمـان متعه، ازدواج موقت و به تعبیر قانون مدنی نکاح منقطع، یکی از ازدواج

هـا ثقـه هسـتند از سندی که همـه آنپیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. احمد حنبل در مسند با سلسله
الله (صلی الله علیه وآله) کند: آیه متعه نازل شد در کتاب الله و ما در زمان رسولعمران بن حصین نقل می

ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر نیز از آن نهی نفرمود تا اینکه وفات یافـت کردیم و آیهبه آن عمل می
و به حسب شواهد تاریخی و حدیثی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآلـه) )٤٣٦/ ٤(احمدبن حنبل، 

حالل بوده و عمر پس از پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) آن را حرام نموده لذا پیروان سنت نبـوی قائـل بـه 
امـام دانند. از حضـرت ) و عامه آن را حرام می١٥١/ ٣٠، صاحب جواهرحلیت بلکه استحباب آن هستند (

روایت شده که: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت نداشته باشد و متعه را حـالل علیه السالم) صادق (
١٦نداند.

اند از: ُاجرت (مهر)، اجل (سررسید معلوم)، عقد مشتمل بر ایجاب و قبول، جـدا ممیزات متعه عبارت
). این نـوع ١٧٠-١٦٩اث (موسوی، شدن زن و مرد با انقضاء مدت یا بذل مدت توسط مرد، عده و عدم میر

دارد: بیـان مـی١٠٧٦نکاح توسط قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز به رسمیت شناخته شـده و مـاده 
».مدت نکاح منقطع باید کامًال معین شود«

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجـب «دارد: بیان می١٠٩٥مهر از ارکان نکاح منقطع است و ماده 
گردد عند اللـزوم بـه رساند و فقط بر میاگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود خللی به عقد نمی». تبطالن اس

١٧مهرالمثل ولی در ازدواج موقت الزم است که مهر ذکر شود و گرنه عقد باطل است.

هـایی بـین طور که گذشت در روایات، بر جنبه استیجار در نکاح منقطـع تکیـه شـده و نیـز تفاوتهمو
هر در نکاح دائم و منقطع ذکر شده است. ولی بعید است تفاوت ماهوی چشـمگیری بـین مهـر در احکام م

توانـد منشـأ تفـاوت نکاح دائم و مهر در نکاح منقطع باشد و شباهت بیشتر نکاح منقطع به عقد اجاره نمی

).٧/ ٢١(حرعاملی، » لیس منا من لم یؤمن بکرتنا ولم یستحّل متعتنا«-١٦
.)٢٥٩/ ٢خمینی، (امام» یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر فلو أَخلَّ به بطل«-١٧
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طـع دو روایـت تر شدن ماهیت مهر در نکاح منقماهوی چندانی در بین این دو گونه از مهر شود برای روشن

شود:ذکر می
گوید به حضرت ابوالحسن (علیه السالم) گفتم: زن به ازدواج موقـت روایت اسحاق بن عمارکه می-١

درآمده و به نفع مرد شرط کرده که هر روز بیاید نزد او تا به شرط مـرد وفـا کنـد و یـا اینکـه شـرط کـرده در 
ت بـه مـرد و مطـابق شـرط [عمـل نکـرده] نـزد او کند نسـبروزهای معلومی نزد مرد بیاید و عهدشکنی می

آید، پس آیا برای مرد جایز است که به مقـدار روزهـایی کـه نیامـده از [مهـر] زن کـم کنـد؟ حضـرت نمی
-٦١/ ٢١(حرعـاملی، » شود مگـر ایـام حـیض...به مقداری که زن وفا نکرده از مهر منع می«...فرمودند: 

٦٢.(
وید به حضرت ابوعبدالله (علیه السالم) گفتم: زن را به مدت یکماه گروایت عمر بن حنظله که می-٢

کند، حضرت فرمودنـد: آید و به مقداری وفا نمیآورم به مهر مسمی و او مقداری از ماه میبه ازدواج در می
، ح همـو». (شود مگر ایام حیض، پس آن ایام برای اوستبه مقداری که از تو منع کرده از صداق او کم می

٤(.
شـود فتاوی نیز مؤید همین مسأله است که در صورتی که زن به مدت وفـا نکنـد از مهـر او کاسـته می

). پس در ازدواج موقت جنبه اجرت بودن مهر بـروز بیشـتر ٢٤٩/ ٢؛ محقق حلی، ١٦٨(ر.ک: شهید اول، 
کند.دارد هر چند ماهیت آن تغییر نمی

یکی از ثمرات بحث در ماهیت مهر
ممکـن اسـت در یـک عقـد «اند: یک مهر برای دو زن تعیین کرد. برخی حقوقدانان نوشـتهتوان آیا می

ها نکاح نماید، نکاح، یک مهر را برای دو زن قرار داد، مانند آنکه کسی به وکالت از دو نفر، دو زن را برای آن
میلیـون ریـال مهـر و یـا چنانکه بگوید: به نکاح درآوردم منیر را برای پرویز و ستاره را برای جمشید به یـک 

ها قرار دهد. در چنـین حـالتی، مهـر و عقـد نکـاح آنکه، دو زن را برای خود ازدواج کند و یک مهر برای آن
).٣٨٣/ ٤(امامی، » باشد؛ زیرا، این مقدار آگاهی برای صحت مهر کافی است.صحیح می

ین آنهـا تقسـیم و توزیـع شود که این مهریه چگونه ببر فرض صحت چنین مطلبی این سؤال مطرح می
شود. یک روش تنصیف است و روش دیگر اینکه به نسبت مهرالمثل هر یـک، از کـل مهریـه سـهم ببرنـد. 

روش سّومی هم هست که مصالحه کنند و بهترین روش مصالحه بر روش دوم است.
گر با چهار زن اند: ااند و فرمودهشیخ طوسی در مبسوط قائل به تقسیم مساوی بین زوجین یا ازواج شده

هـا یـک چهـارم ازدواج کند در عقد واحد و با هزار درهم، عقد و مهر، صحیح است... برای هر کدام از آن
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نویسـد: دانـد و می. مؤسس حائری قول شیخ را اقوی می)٢٩٢-٢٩١/ ٤(درهم] است٢٥٠هزار درهم [

زاء معاوضـی تقسـیط شـود ماننـد این مطلب به این دلیل است که مهر عوض حقیقی نیست تا اینکـه بـه ا«
تقسیط ثمن در دو مبیع که هر کدام مالک جدایی دارند بلکه مهر نحله و عطیه است که زوج در عقد بـه آن 
ملتزم شده است. پس اگر شیء واحد را مهر برای دو زن قرار داد ماننـد ایـن اسـت کـه یـک شـیء را بـه دو 

ورد بین آنها بالسویه تقسیم گردد، بدون در نظر گـرفتن شخص هدیه کرده، در این جهت که باید در هر دو م
).٢٦٧یزدی، (حائری».تساوی شأن آنها یا اختالف شأن آنها

رسـد و طور که توضیح داده شده چشم پوشی از نقش معاوضی مهریـه صـحیح بـه نظـر نمیهموولی 
الفارق است.قیاس مهر دو زن، به هبه به دو نفر قیاس مع

گیرينتیجه
حق زوجه است و هنگامی که مهریه عین معین باشد و یا به صورت عین معین تعیین شود، حـق مهر،

شود. پس مهر حقی مالی است که قابلیـت تبلـور در عـین را داراسـت. چشـم مالی مهر در عین متبلور می
م بـه نظـر پوشی از جنبه معاوضی در جعل و تعیین مقدار مهر و اینکه آن را صـرفًا یـک الـزام قـانونی بـدانی

رسد؛ لذا در تعیین مهر برای دو زن که یکی مهر المثل او زیادتر و دیگری کمتر است، عـدالت صحیح نمی
ای نیست.اقتضای تقسیط مهر مشخص شده به نسبت مهر المثل هر یک است و تساوی راه پذیرفته

نگر یر صـحیح و جـامعدر مورد مهر و تفس» فریضه«و » نحله«و » أجر«های قرآنی مانند توجه به واژه
تواند ما را به این درک برسـاند کـه ها و همچنین دقت در روایات و کلمات فقها به دور از شعار زدگی میآن

مهر ماهیتی است چند بعدی که در تحلیل آن باید جنبه معاوضی و قراردادی آن در نظـر گرفتـه شـود و هـر 
ق و أجر زن باید هدیه وار و با خوشـی و شـیرینی چند که نکاح معاوضه محض نیست، اما مهر به عنوان ح

در آن نمود بیشتری دارد.» أجر«یابد و واژه ای اساسی میتقدیم او شود. مهر در نکاح موقت جنبه
تعیین مهر به معنای مصدری نیز قرارداد نیست بلکه توافق در ضمن عقـد اسـت و قـرار داد دانسـتن آن 

خالف ارتکاز است.

منابع
یم .قرآن کر

تا.بیروت، دارصادر، بی،المسندابن حنبل، احمد بن محمد، 
.۱۳۷۵، کتابفروشی اسالمیه، چاپ سیزدهم، حقوق مدنیامامی، حسن، 
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، دفتر نشر فرهنـگ ، المعجم الوسیطالله احمدو محمد خلفصوالحیعطیهانیس، ابراهیم و عبدالحلیم منتصر و 

ق.۱۴۱۲اسالمی، الطبعة الرابعة، 
، قم، مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةوسف بن احمد، بحرانی، ی

تا.المدرسین، بی
یه و تعدیل آنپوالدی، ابراهیم،  .۱۳۸۳، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، مهر

ق.۱۴۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیة، احکام القرآنجّصاص، احمدبن علی، 
ق.۱۴۰۴، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاپ سوم، الصحاحماعیل بن حّماد، جوهری، اس

تا.، میرزا محمود آشتیانی، مشهد، چاپخانه خراسان، بیکتاب النکاححائری یزدی، عبدالکریم، 
یم بیحّجتی، محمدباقر، و  تهران، دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی، چـاپ سـوم، ،تفسیر کاشف،آزار شیرازیعبدالکر

۱۳۷۰.
ق.۱۴۲۴چاپ دوم، ،ت، بیروت، مؤسسة آل البیتفصیل وسائل الشیعةر عاملی، محمدبن حسن، ح

ق.۱۴۱۶، قم، دارالتفسیر، چاپ اّول، مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 
یه در فقه شیعهحلبیان، حسین،  م.۲۰۱۴شیکاگو، چاپ اول، ،احکام مهر
ن نامه کارشناسـی ارشـد حقـوق خصوصـی، دانشـگاه علـوم پایا،تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق_________، 

.۱۳۸۸رضوی، اسالمی
یر الوسیلةخمینی، روح الله،  ق.۱۴۰۳، تهران، مکتبة االعتماد،تحر

ق.۱۴۱۷، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، سنن الدار قطنیبن عمر، دارقطنی، علی
بنـان و سـوریه، دارالعلـم و الـدار الشـامیة، چـاپ اول، ، لمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

ق.۱۴۱۲
تا.، دارالفکر، بیالکشافزمخشری، محمود بن عمر، 

.۱۳۸۹، بهار ۱۳، شماره های حقوقیآموزه، »بررسی شرط عنداالستطاعة در مهریه«سعیدی، محمدعلی، 
ق.۱۴۰۳، صاحب جواهرال، قم، منشورات مکتبة آیة الله المرعشی اقرب المواردشرتونی، سعید، 

یهتبیین جامعهالدین، حسین، شرف ، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان شناختی مهر
۱۳۸۰.

.۱۳۸۰، قم، دارالفکر، چاپ شانزدهم، اللمعة الدمشقیةشهید اول، محمدبن مکی،
، قم، مطبوعات اسـماعیلیان، چـاپ اول، لدمشقیةالروضة البهیة فی شرح اللمعة اشهید ثانی، زین الدین بن علی، 

۱۳۷۳.
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، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چـاپ مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم___________________،

ق.۱۴۱۳اول، 
.۱۳۷۰، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، احوال شخصیهشیخ االسالمی، سید اسعد، 

ق.۱۴۲۹، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، جامع عباسیشیخ بهائی، محمدبن حسین، 
ق.۱۴۱۴بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، ،المحیط فی اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 

، بیروت، داراحیـاء التـراث العربـی، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
م.۱۹۸۱چاپ هفتم، 

.۱۳۸۰، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، مختصر حقوق خانوادهن، و اسدالله امامی، صفایی، حسی
ق.۱۴۱۰قم، مطبوعات اسماعیلیان، چاپ اول، ،حاشیة المکاسبطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،

تا.، قم، جامعه مدرسین، بیالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین، 
ی آسـتان قـدس رضـوی، چـاپ اول، هـامشـهد، بنیـاد پژوهش،المؤتلف من المختلفسن، بن حطبرسی، فضل

ق.۱۴۱۰
ق.۱۴۱۵، بیروت، نشر اعلمی، چاپ اول، مجمع البیان فی تفسیر القرآن______________، 

ینطریحی، فخرالدین بن محمد،  ق.۱۴۱۶، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، مجمع البحر
ق.۱۴۰۹بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ،ان فی تفسیر القرآنالتبیطوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۰۷، قم، جامعه مدرسین، چاپ اّول، الخالف______________، 
ق.۱۳۸۸، المکتبة المرتضویة، چاپ دّوم، المبسوط فی فقه االمامیة______________، 

.۱۳۷۴، انتشارات اسالم، چاپ دوم، البیاناطیبطیب، عبد الحسین، 
یمعبده، محمد،  تا.، محمد رشید رضا، دارالمنار، چاپ سوم، بیتفسیر القرآن الکر

،»بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظـام حقـوق خـانوادگی اسـالم«الله، علیمرادی، امان
.۱۳۹۱، تابستان ۲۸، سال هشتم، شماره های فقه و حقوق اسالمیفصلنامه پژوهش

ق.۱۴۲۰قم، منشورات جماعة المدرسین، چاپ اول، ،کشف اللثامهندی، محمد بن حسن، فاضل 
ق.۱۴۱۰، انتشارات هجرت، چاپ دوم، العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

تا.، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیالقاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 
ق.۱۴۰۵لهجرة، چاپ اول، ، قم، داراالمصباح المنیرفیومی، احمدبن محمد، 
ق.۱۴۰۵، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، الجامع الحکام القرآنقرطبی، محمدبن احمد، 

.۱۳۹۰، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، مدنی (خانواده)کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق 
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.۱۳۸۵جم، ، تهران، نشر میزان، چاپ پن)دوره مقدماتی حقوق مدنی (حقوق خانواده_________، 

نـا، چـاپ دوم، جـا، بی، بیغایة السؤول فی انتصاف المهر بموت احد الزوجین قبل الدخولمامقانی، عبدالله، 
تا.بی

.۱۳۷۳، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سّوم، شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن،
.۱۳۸۵لوم اسالمی، چاپ سیزدهم، ، تهران، نشر عبررسی فقهی حقوق خانوادهمحقق داماد، مصطفی، 

.۱۳۸۴، قم، نشرالهادی، چاپ چهارم، مصطلحات الفقهمشکینی، علی، 
.۱۳۶۹، انتشارات صدرا، آشنایی با قرآنمطّهری، مرتضی، 

.۱۳۸۱، تهران، دارالکتب اسالمیه، چاپ سی و یکم، تفسیر نمونهشیرازی، ناصر، مکارم
ق.۱۴۱۹، مرکز الغدیر، چاپ اّول، جتهادالمتعتان بین النّص و اال موسوی، طاهر، 


