
 وضعیت مهر در حالت های مختلفتحلیل 
 1دکتر حسینعلی مهدیه

 چکیده
را  یخود هرتصرف یید در داراانتو یزن مستقال م» یمدنون انق 1111است. براساس ماده  ییبر اصل استقالل دارا یمبتن نیزوج یروابط مال ،در اسالم

کهه   انریا یعقد نکاح، در نظام حقوق یاز آثار مهم مال یکیو نظارت ندارد.  تیریمد است،یزوجه، حق ر ییدارا نیو زوج در ا« که می خواهد بکند

مطالبهه مههر توسهط زوجهه     است. « مهر» شود یم جادیاوي محسوب و با وقوع عقد نکاح،  یونانو ق یحق شرع نیتر زوجه و مهم یجزء حقوق مال

آثار مختلفی  ،هاي فوق اندر زم آنکه اشتغال ذمه زوج و استحقاق زوجه نسبت به  ، حالل عقد نکاحان انزوجیت است و یا در زم انبعضا یا در زم

ساکت اسهت.  آثار،  آناز دیگرنموده است لکن نسبت به بعضی  انآثار را بی آنون مدنی به تبعیت از فقه امامیه بعضی از اندارد. با توجه به اینکه که ق

ین به دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر انقضات دادگاه ها موظفند موافق قو »ون آیین دادرسی مدنیانق 3و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 

ونی در قضیه مطروحهه وجهود نداشهته    انیا متعارض باشند یا اصال قین موضوعه کامل یا صریح نبوده انو یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قو

نهد بهه   انی توباشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نم

و صدور حکم امتناع ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شهده و بهه   ین از رسیدگی به دعوي انه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانبه

 گردد. انون مدنی را در خصوص صور مختلف مهر را بیانلذا در این مقاله سعی شده است دیدگاه فقه و ق «محکوم خواهند شد. آنمجازات 

 

 واده، مهران، حقوق خون مدنیانقفقه،  کلید واژه ها:

 مقدمه . 1 

اى از روى طیب خاطر به  هدیه انرا به عنو انو مهر زن» «طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا انالنَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَوَآتُواْ 

  2«.مصرف کنیدرا حالل و گوارا  آنبخشیدند، را به شما  آنچیزى از  انبدهید و اگر به میل خودش انایش

. و دیادراک بخش يروید و بر آدم نانپوش یرا لباس هست قیقلم، خال لهیها را به وس انسانرا سزاست که آموخت  يو سپاس خداوند حمد

 مودّت و رحمت قرار داد. انشانیو در م د،یابیآرامش  انآنتا در کنار  دیآفر اناز جنس خودش یانهمسر

 يهها  هانو از نش«  ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ  فی انفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً انخَلَقَ لَکُمْ مِنْ  آنمِنْ آیاتِهِ  و»

 نیه نههاد در ا  یانو مهربه  یشهما دوسهت   انیه و م د،یه ابی امهش آر انشه یتها بهه ا   دیآفر یانهمسر اناز جنس خودت انتیقدرت اوست که برا

 .«کنند یکه تفکر م یمردم ياست برا ییها عبرت

واده موجب اسهتحکام  اناست. استحکام خ یجامعه اسالم نیادیواده واحد بنانخ ؛انریا یاسالم يجمهور یون اساساناساس اصل دهم ق بر

 .گردد یموجب تزلزل جامعه در ابعاد مختلف م آنو تزلزل  گردد یجامعه م انیبن

ها بهه حقهوق و   نآ یبلکه آگاه ست،ین یکاف گریکدینسبت به  نیواده، تنها عشق و محبت و عالقه و تفاهم زوجانحفظ استحکام خ جهت
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 .شود یم گریکدیها با آندارند موجب استحکام روابط  گریکدیکه نسبت به  یمتقابل فیتکال

واده ملهزم  انزوجین را به آثهار و تبعهات تشهکیل خه    ازدواج است که ، وادهانونی براي تشکیل خاندر حقوق اسالم، تنها وسیلة مشروع و ق

اقتصهادي، اجتمهاعی،    شهرایط  سهازي  فراهم نآ دنبال به و یانجسمی، جنسی، رو مندي، کشش عالقه فرایند از ازدواج؛ عبارت نماید. می

 و پویهایی، زاینهدگی  تفهاهم، محبهت،    بها  توأم مشترک زندگی یک ایجاد جهت در مخالف جنس دو شخصی وادگی وانعلمی، شغلی، خ

 دارد. طرف دو و اخالق انایم را تأثیرات بیش ترین آن رأس در که هدفمند

 یون مهدن اناساس ق نی. بر اآورد یبه وجود م نیزوج يبرا يا بهاندو ج فیواقع گردد، حقوق و تکال حیکه به نحو صحآننکاح بعد از  عقد

 گریدر مقابل همهد  نیزوج فیموجود و حقوق و تکال نیطرف نیب تیکه نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوج نیهم: »دارد یم انیب

حقهوق و   يدارا گریکهد یدر قبهال   نیو زوجه  شهود  یمحقهق مه   تیواده، روابط زوجانخ لیتحقق عقد نکاح و تشک باو . «شود یبرقرار م

در بقها و   يا کننهده  نیهی نقهش تع  نیاز زوجه  کیه هر  فیجا که نوع تکالنآهستند و از  آنجام انو  تیکه موظف به رعا شوند یم یفیتکال

 .گردد یواده مانخ نیادیبن بیخاص موجب تخر فیوظا يفایواده دارد، عدم اانسرنوشت خ

 

 صور مختلف مهر. 2

معتقدند به محه    ،(51، 31 ،1311؛ نجفی، 535، 2، 1411؛ ابن ادریس، 555، 4، 1331طوسی،  ؛555، 5، 1411ی، انشهیدث) مشهور فقها

 نوع هر دانتو و می شود مهر می مالک عقد، زن مجرّد به»دارد:  می انون مدنی بیان، قآنشود. و به تبعیت از  وقوع عقد، زوجه مالک مهر می

 انحالت هاي ذیل مهی تهو  را به اشتغال ذمه زوج و استحقاق زوجه نسبت به مهر،  نحوه بر این اساس 3«.بنماید آن در بخواهد که تصرّفی

  نمود. انبی

 حالت اول: در صورت وقوع طالق، شامل قبل از مواقعه و بعد از مواقعه.  

 حالت دوم: در صورت فسخ نکاح، شامل قبل از مواقعه و بعد از مواقعه.

حالت سوم: در صورت فوت یکی از زوجین، شامل: قبل از تعیین مهر و قبل از مواقعه؛ بعد از تعیین مهر و قبل از مواقعه؛ قبهل از تعیهین   

 مهر و بعد از مواقعه؛ بعد از تعیین مهر و بعد از مواقعه.  

 حالت چهارم: در صورت ارتداد یکی از زوجین. 

 ، شامل: جنون، سفه، صغر. حالت پنجم: در صورت حجر یکی از زوجین

 بعد از مواقعه.   نقبل از مواقعه، کشف بطال ننکاح، شامل: کشف بطال نحالت ششم: در صورت بطال

 حالت هفتم: در صورت تلف مهر بعد از عقد و قبل از تسلیم.

 معیوب بودن مهر. تم: در صورتالت هشح

 حالت نهم: در صورت تعهد ثالث به پرداخت مهر. 

 ر صورت ورشکستگی زوج.م: دحالت ده

 حالت یازدهم: در صورت حدوث اختالف
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 ازاله بکارتحالت دوازدهم: در صورت 

 زالانحالت سیزدهم: در صورت باردارشدن از طریق 

 حالت چهاردهم: در صورت وطی به شُبهه

 زدهم: در صورت تغییر جنسیتانالت پح

 زدهم: در صورت شرط عنداالستطاعهانحالت ش

 طالق وقوع صورت در. 2-1

  4«.طالق بر دو قسم است: طالق بائن و طالق رجعی»

 رجهوع  زن کهه  مادام مبارات و خلع طالق -3یائسه؛  طالق -2شود؛  واقع نزدیکی از قبل که طالقی -1: است طالق، بائن ذیل موارد در»

 در یها  باشهد  رجهوع  نتیجهه  در وصهلت  که این از آید، اعم عمل به متوالی وصلت سه از بعد که طالق سومین -4باشد؛  نکرده عوض به

  1.«نیست رجوع حق شوهر براي بائن طالق در»که  5.«جدید نکاح نتیجه

 کهه  ایهن  از اعهم  بگیرد طالق دهد می به شوهر که مالی مقابل در دارد خود شوهر از که کراهتی ي واسطه به زن که است آن خُلع طالق»

 5«.باشد مهر از یاکمتر و بیشتر یا و آن معادل یا مهر عین مزبور مال

 1«.نباشد مهر انبر میز زائد باید عوض صورت این در ولی باشد طرفین از کراهت که است آن مبارات طالق»

 3«.رجوع است حق عده مدت در شوهر براي رجعی طالق در»

  تأثیري ندارد. آنبا توجه به اینکه در مورد طالق خُلع و مبارات، وضعیت مهر، به توافق زوجین بستگی دارد لذا وضعیت مهر در 

در ایهن حالهت یها مههر تعیهین شهده اسهت        اما در خصوص سایر اقسام طالق، وقوع طالق یا قبل از نزدیکی است و یا بعد از نزدیکهی.  

 گردد. می انبه شرح ذیل بیدر صورت وقوع طالق  ؛ لذا وضعیت صور مختلف مهره است )مفوضه المهر()مهرالمسمی( و یا تعیین نشد

 مهرالمسمی در صورت وقوع طالق قبل از مواقعه  . 2-1-1

در صورتی که مهر تعین شده باشد و قبل از مواقعه، زوج بخواهد زوجه را طالق بدهد در این حالت فقها معتقدند کهه زوج بایهد نصهف    

 هر المسمی را به زوجه پرداخت کند.م

 اولین مبناي فقهی این نظریه، کالم وحی الهی است:  

تَعْفُهواْ   انیَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَهدِهِ عُقْهدَةُ النَکَهاحِ وَ    انتَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إاَلَّ  انطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ  انوَ»
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گفتیهد در حهالى کهه     اننزدیکى کنید طالقشه  انآنکه با آنو اگر پیش از  11«اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ انأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى واَلَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ 

خود ببخشند یا کسى که پیوند نکاح بهه   انآنبدهید[ مگر اینکه  انآناید]به  چه را تعیین نمودهآناید پس نصف  کردهمهرى معین  انآنبراى 

چهه  آنیکدیگر بزرگوارى را فراموش مکنید زیهرا خداونهد بهه     اندست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در می

 دهید بیناست. جام مىان

 وایات معصومین )ع( است:  ر آندومین مبناي 

 قال الصادق )ع(: 

لَهمْ   انفَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَها نِصْهفُ الْمَهْهرِ، وَ    انکَ انشَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا، وَ انتْ مِنْهُ، وَتَتَزَوَّجُ انیَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَ انإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ »

شهوند و   ده از هم جدا میطالق بدهد، بدون عِ مواقعهامام صادق )ع( فرمودند: اگرکسی زن خود را قبل از « یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتَعْهَا

دههد و اگهر   را بهه زن ب ن آ  یلحظه ازدواج کند.اگر شوهر، هنگام ازدواج، مهر زن را مشخص کرده باشد بایهد نیمه   اند در همانتو زن می

 چیزي مشخص نکرده باشد باید با تقویم جهاز و متاع او را بدرقه کند. 

یهدخل بهها فلهها نصهف      انقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل  انک انو »قال:  انه قال فی رجل تزوج امراة الی انعن جعفر بن محمد )ع( 

 (1، ح111، 2، 1411)نوري،  .«الصداق

مردي که براي زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از مواقعه، او را طالق داده باید نصف مههر او  »فرمایند:  امام صادق )ع( می

 «.را بپردازد

 قال الصادق )ع(: 

  (2، ح ان)هم«.سمی لها صداقا فلها نصف الصداق انک انیدخل بها فال عده علیها منذ ف انکل من طلق امرته من قبل »

صِداق فهرض شهده بهود سهپس      آناگر براي »در مورد مردي که زن گرفت و قصد طالق او را داشت، فرمودند: همچنین امام صادق )ع( 

 «.طالقش داده قبل از مواقعه پس براي زن، نصف صداق است

این مرحلهه  گردد. از مهرالمسمّی می نیمی گیرد، زوجه مستحق صورت مواقعه از قبل طالق چهانبر اساس آیة شریفه و روایات مذکور، چن

چه زوج بیش از نصف را به زوجه داده اندر این صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود و چن گویند. می «تنصیف مهر»را در اصطالح 

معتقدند: براي استرداد مابقی، مراجعه به حاکم، الزم نیسهت لکهن   ( 135، 1332جزیري، ) باشد، مشهور فقها امامیه و گروهی از فقها عامه

را مستحق خواهد  آنمنوط به حکم است و اال نصف  آنایی از فقها عامه معتقدند: اگر زوجه، قبال مهر را قب  کرده باشد، بازگشت  عده

 بود.

د، پس اگر دیهن بهر   انم باقى مى آنشود و نصف  ىاگر قبل از دخول، زن را طالق دهد، نصف مهر المسمى ساقط م»حضرت امام )رض(: 

را بهه او   آنشهود. و اگهر    شود. و اگر عین باشد مشترک بین زوج و زوجه مهى  ء مى اش از نصف برى را ادا ننموده باشد ذمّه آناو باشد و 

 آناگر مثلى باشد( و نصف قیمت را ) نآد و اگر تلف شده باشد، نصف مثل انگرد را برمى آنداده باشد، در صورتى که باقى باشد نصف 

به دیگرى با نقل الزم، در حکم تلهف اسهت و اگهر بها نقهل جهایز باشهد، احهوط )وجهوبى(           آند. و نقل انگرد را )اگر قیمى باشد( برمى

 (13، م321، 2، 1424 خمینی، موسوي) «.را مطالبه نماید آناست، در صورتى که زوج  آندن عین و دادن نصف انبرگرد
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 شهریک  مشاعا بالمناصفه باشد مشاع ملک اگر و گردد. مسترد می زوج به آنبنابراین، در صورت دریافت تمام مهر توسط زوجه، نیمی از 

که زوجه، ذمه زوج را آنمگر  بود خواهد آن از نیمی به مدیون نگردیده است، زوج پرداخت هنوز طالق، مهر انزم در اگر و شد خواهند

 ابراء نماید.

 از نیمهی  مثلهیّ  در اسهت  موظّف طالق، زوجه جامان از باشد، پس شده تلف زوجه دست در مهر انعنو به شده تسلیم عین چهانچنحال 

اسهت کهه مههر     آنند انمنتقل شده باشد، م دیگري نماید. و در صورتی که به پرداخت زوج به را آن نصف قیمی، قیمت در را، و آن مثل

، 1313امهامی،    )به ملکیت شوهر برگهردد.  آنطالق عین مهر در مالکیت زن موجود نیست تا نصف مشاع  انتلف شده است زیرا در زم

4 ،451)   

 اگهر  و بهود  خواههد  مههر  نصف مستحق دهد طالق را خود نزدیکی، زن از قبل شوهر هرگاه»دارد:  می انون مدنی در این خصوص بیانق

 11«.کند استرداد قیمتا یا مثال یا عینا را نصف از مازاد دارد حق باشد داده قبال را مهر نصف از بیش شوهر

 مهرالمسمی در صورت وقوع طالق بعد از مواقعه .2-1-2

شود. اما با توجه به اینکه، مواقعه یکی از اسباب استقرار مهر، است اگر طالق بعد  به مجرد عقد، زوجه مالک مهر می 1112بر اساس ماده 

 .استنباط نمود که زوجه مستحق تمام مهر خواهد بود 1132از مفهوم مخالف ماده انتو میاز مواقعه واقع شود، 

 مفوضه المهر در صورت وقوع طالق قبل از مواقعه. 2-1-3

شهود، در ایهن    واقهع  مهر و قبل از مواقعه، طهالق  تعیین از المهر گویند. لذا اگر قبل را مفوضه نشده ذکر عقد نکاح، مهر در که زنی طالق

 و زوج به اختیهار  که موردي یا و شود داده می قرار توافق و تراضی با عقد از بعد که صورت زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد بود. مهري

 یافتهه  وقهوع  مواقعه کهآن بدون شود جامان طالق مزبور مراجع از یک هر تعیین از بعد چهانشده چن داده قرار ثالثی شخص یا و زوجه یا

 ( 211، 1335محقق داماد،  ).است گردیده معیّن عقد حین در است که مهري ندانهم نظر این باشد، از

مههر تعیهین کنهد و     انمعتقدند که اگر زوج بعد از عقد، چیزي به عنو(111، 1331شمس الدین، ) ند ابوحنیفه و احمدانبرخی از فقها عامه م

 شود. ساقط و مهرالمتعه واجب میگاه قبل از دخول، زوجه را طالق دهد، مقدار تعیین شده آن

 طهالق  را خهود  زن مههر  تعیین و نزدیکی از قبل شوهر و باشد نشده ذکر عقد در مهر هرگاه»دارد:  می انون مدنی بیاندر این خصوص ق

 12«.بود خواهد مهرالمثل مستحق دهد طالق آن از بعد اگر و است مهرالمتعه مستحق زن دهد

 وقوع طالق بعد از مواقعهمفوضه المهر در صورت . 2-1-4

شود، در این صورت زوجهه مسهتحق مهرالمثهل خواههد بهود.       واقع مهر، و بعد از مواقعه، طالق تعیین از قبل اگر فقها امامیه، معتقدند که

 فرمایند:   مبناي این نظر، روایت امام صادق )ع( است که می

حرعهاملی،   )«دخهل بهها، فلهها مههر نسهائها      انکه  انالشی لها من الصداق، ف»قال الصادق )ع( فی رجل یتزوج امراة و لم یفرض لها صداقا: 

اگر براي زن صِداقی مشخص نشده باشد و مواقعه صورت گیرد و سپس زن طالق داده شود، براي زن مهرالمثل قهرارداده   (24، 15، 1335
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 شود.   می

 مههر، زن  تعیهین  و نزدیکهی  از قبل شوهر و باشد نشده ذکر عقد در مهر هرگاه»دارد:  می انون مدنی نیز به تبعیت از نظر فقها امامیه بیانق

 13«.بود خواهد مهرالمثل مستحق دهد طالق آن از بعد اگر و است مهرالمتعه مستحق زن دهد طالق را خود

 نکاح فسخ صورت در. 2-2

 موجبات فسخ نکاح به سه جهت است:  عیب؛ تخلف از شرط صفت؛ تدلیس.

چه که موجب خروج چیزي از وضع طبیعی شهده و سهبب   آن: اولین صورت فسخ نکاح، وجود عیب در زوجین است. به هر  الف( عیب

 شود. شود، عیب گفته می آنعدم رغبت به 

 عیوب نیز سه قسم است:  

 فسخ استفاده کند. د از حقانتو ، طرف مقابل میآنعیب مشترک بین زوجین است که در صورت استقرار  انجنون، به عنومشترک:  اول(

 حهق  موجب طرف مقابل براي باشد ادواري یا مستمر که این از استقرار، اعم شرط به زوجین از یک هر جنون»دارد:  می انون مدنی بیانق

 14«.است فسخ

عیوب در مرد وجهود داشهته باشهد، زن     آندر مقابل، برخی عیوب هستند که مختص مرد است و درصورتی که عیوب مختص مرد: دوم( 

 د از حق فسخ عقد نکاح استفاده کند.انتو می

 عمهل  یکبار و لو که این شرط به عنن -2خصا؛  -1: بود خواهد زن براي فسخ حق موجب مرد در ذیل عیوب»دارد:  می انون مدنی بیانق

 15«.نباشد زناشویی عمل به قادر کهاي  دازهان به تناسلی آلت بودن مقطوع -3باشد؛  نداده جامان را زناشویی

عیهوب در زن وجهود داشهته     آنهمچنین بالعکس برخی عیوب هستند که مختص زن است و در صهورتی کهه   عیوب مختص زن:  سوم(

 د از حق فسخ عقد نکاح استفاده کند.  انتو باشد، مرد می

زمهین   -5افضها؛   -4بهرص؛   -3جذام؛  -2قرن؛  -1: بود خواهد مرد براي فسخ حق موجب زن در ذیل عیوب»دارد:  می انون مدنی بیانق

 11«.چشم دو هر از نابینایی -1گیري؛ 

 ب( تخلف از شرط صفت: دومین موجب براي فسخ نکاح، تخلف از شرط صفت است. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: 

 دیدگاه اول:  ●

ند باکره بودن( درعقهد ازدواج شهرط شهده    اناست که اگر صفتی )م(11، 1415ی، ان؛ صافی گلپایگ135، 2، 1315ی، انگلپایگ) نظر مشهور فقها

ونی ثابت شود که این صهفت هنگهام عقهد وجهود نداشهته در      انمنعقد شده باشد و پس از عقد با ادله شرعی و ق آنباشد یا عقد مبنی بر 

 د عقد ازدواج را فسخ نماید.انوت صورتی که مشروط له در هنگام عقد، علم به عدم وجود صفت نداشته باشد، می
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واما در صورت دوم که ثیبوبت قبل از عقد معلوم شود به واسطه اقرر زوجه یا بینه، یا قرائنهی کهه افهاده قطهع کننهد، پهس       »میرزاي قمی: 

 (453، 4، 1351 میرزاي قمی، .)«معاصرین از علما، ثبوت خیار فسخ براي زوج است انمشهور می

ون مجهازات اسهالمی بها شهکایت زوجهه قابهل       انق 145د ادعاي خویش را اثبات کند به استناد اقوال فقها و ماده اندر ضمن اگر شوهر نتو

 تعزیر است.

، 1331شهیخ طوسهی،   .)«گهردد  شود ولی تعزیر مهی  هر گاه زوج به زوجه اش بگوید تو را باکره نیافتم حد بر او جاري نمی»شیخ طوسی: 

253) 

 خهالف  چهانچن (آن از قبل یا باشد عقد در ذکر صورت به نقص )خواه عدم و کمال شرط هر یا بکارت شرط صورت در»مکارم:  آیة اهلل

 پرداختهه  باشهد، مهرالمسهمّى   شده حاصل اگر و است ساقط کلّى به باشد، مهر نشده حاصل دخول هرگاه و دارد فسخ حقّ شود ثابت آن

 15«.گیرد مى کرده تدلیس که کسى از سپس شود مى

 دیدگاه دوم:  ●

د. لذا اگر ازدواج به اعتقاد بکارت صورت گرفته ولهی اشهتراط و یها توصهیف  صهورت      ان برخی از فقها براي شوهر حق فسخ قائل نشده

 واقع نشده باشد بعداً معلوم شود که باکره نبوده زوج حق فسخ ندارد. آننگرفته و عقد مبتنی بر 

که با اقرار یها بینهه    آنکند بنابراین که باکره است پس او را ثیب ببیند حق فسخ ندارد مگر  اگر کسی با زنی ازدواج»حضرت امام )رض(: 

 آنثابت شود که قبل از عقد ثیب بوده است که در این صورت حق فسخ دارد. بله اگر با اعتقاد به بکارت منعقهد نشهده باشهد و خهالف     

 (231، 2، 1424 موسوي خمینی، .)«بت شودروشن شود حق فسخ ندارد اگر چه زوال بکارت قبل از عقد ثا

اگر در فرض گذشته در مواردي که حق فسخ دارد، نکاح را فسخ کند اگر قبل از دخول باشد مههري نهدارد و اگهر    »حضرت امام )رض(: 

نیسهت و اگهر   کند. اگر تدلیس کننده خود زن باشهد مسهتحق چیهزي     شود و به تدلیس کننده رجوع می بعد از دخول باشد مهر مستقر می

 .11«شود و زوج حق رجوع به کسی براي دریافت مهر پرداختی به زوجه را ندارد تدلیس نکرده باشد مهر مستقر می

 .)«د نکهاح را فسهخ کنهد   انه تو اگر کسی با زنی بنابراین که باکره است ازدواج کند و سپس معلوم شود که ثیّب اسهت نمهی  »اهلل خویی:  ةآی

 (253، 2، 1422خویی، 

د تفاوت بهین مههر   انتو شوهر مى شود و واقع نشده است( موجب حق فسخ نمى آنصرف عدم بکارت )که عقد مبنىّ بر »ی: ان سیستآیةاهلل

   (215، 2، 1432، یانسیست .)«ثیّب را بالنسبه کم کند باکره و

 از نظر مشهور فقها پیروي نموده است.   1121ون مدنی در ماده انق

منعقد شده باشهد و زوج بها    آنون مدنی و نظر مشهور فقها، اگر بکارت در عقد شرط شده باشد یا مبنی بر انق 1121نتیجتاً بر اساس ماده 

آگاه نبوده حق فسخ دارد و اگر اعمال ایهن فسهخ    آنونی اثبات کند که زوجه قبل از عقد باکره نبوده است و زوج نیز از انادله شرعی و ق

د بهه مهدلس   انه تو ی را به زوجه پرداخت کند و اگر تدلیس در موضوع صورت گرفتهه باشهد مهی   بعد از مواقعه باشد زوج باید مهرالمسم

گیرد و در ایهن صهورت جهایی بهراي رجهوع بهه        که مدلس خود زوجه باشد که در این صورت مهر به وي تعلق نمی آنرجوع کند مگر 
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 باشد.   مهرالمثل نمی

 طرف مهذکور  که شود معلوم عقد از بعد و شده شرط خاصی صفت طرفین از یکی در گاه هر»دارد:  می انون مدنی در این خصوص بیانق

 شهده  واقهع  آن بر یاًانمتب عقد یا شده تصریح عقد مذکور در وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل طرف براي بوده مقصود وصف فاقد

 13«.باشد

وصف داراي نفع عقالیی و مشروع باشد، و اال صفتی که فاقد دو جنبه نهامبرده   آند منشاء اثر باشد که انتو البته تخلف از وصف وقتی می

 د موجب فسخ نکاح گردد.انتو نمی آنباشد، عدم 

 ج( تدلیس: سومین موجب از موجبات فسخ نکاح تدلیس است.

 21«.شود معامله طرف فریب موجب که عملیاتی از است عبارت تدلیس»دارد:  می انون مدنی در تعریف تدلیس بیانق

 آن بهر  متباینهاً  عقهد  یها »...دارد:  می انون مدنی که بیانق 1121ون مدنی در خصوص خیار تدلیس ساکت است. اما از قسمت اخیر ماده انق

 حکم تدلیس در عقد نکاح را استنباط کرد. انتو می« باشد شده واقع

 فسخ نکاح قبل از مواقعه. 2-2-1

گردد، در عقد نکاح نیز به مح  فسخ، عوضهین بهه مالکیهت     عوضین به ملکیت قبلی بر می چه فسخ گردد، هریک ازانعقود معاوضی چن

را  آند انه تو معهاف اسهت و در صهورت پرداخهت مهی      آنلذا اگر زوج مهر را به زوجه تسلیم ننموده باشد از تادیهه  ؛ گردد زوجین بر می

 استرداد نماید.

، معتقدند: در صورت فسخ نکاح قبل از مواقعه، زن مستحق مههر نخواههد   (115 ،2، 1413)حلی،  البته در خصوص فسخ نکاح، اکثر فقها

باشد، شوهر مکلف به تأدیهه نصهف مههر    « عنن»چه علت فسخ، اندرمرد، چن« عِنَن»بود ولی در خصوص فسخ نکاح به علت وجود عیب 

 خواهد بود.

و اگهر  ؛ کند، به شرط یسار زوج، مگر در صهورتى کهه مّجّهل باشهد    د تمام مهر را مطالبه انتو به تمام شدن عقد، زوجه مى»بهجت:  آیةاهلل

 21.شود، تنصیف مىقبل از دخول، واقع شد، مهر (در موارد عنن) طالق یا فوت یا فسخ

 دهد، نصهف  طالق را او که صورتی در یاًانث و ندارد فسخ حق و است صحیح بوده، عقد آگاه مساله این از زن چهانچن اوالً»مکارم:  آیةاهلل

 22«.بپردازد را مهر تمام باید کند فوت طرفین از یکی که صورتی در و بپردازد باید را مهر

 مگهر  ندارد مهر حق زن شود فسخ جهتی به از نزدیکی قبل نکاح عقد گاه هر»دارد:  می انون مدنی نیز به پیروي از نظر مشهور فقها، بیانق

 23«.مهر است نصف مستحق نکاح، زن فسخ وجود با صورت این در که باشد فسخ، عنن موجب درصورتی که
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در صورتی که زن تمکین کرده و عقد نکاح به جهت عنن فسخ شهود و لهو مواقعهه    »معتقد است:  (4، 1422حلی)عالمه(، )البته اِبن جُنَید

 «.رخ ندهد، براي زن تمام مهر ثابت خواهد بود

 مواقعه از پس نکاح فسخ. 2-2-2

 مواقعه زیرا گردد. می مستقر وي عهده بر مهرالمسمّی جام شود، تمامیان زن عیب علّت به زوج توسطمواقعه،  از پس نکاح چه فسخانچن

 .است شده حاصل مورد این در و است مهر استقرار موجب

شهود و شخصهیت    مسهتقر مهی  است. مهرالمسمی با وقوع مواقعه  انفسخ چه از ناحیه زوج باشد یا زوجه، یکس»اکثر فقها امامیه معتقدند: 

 «.ندارد آنفاسخ اعم از زوج یا زوجه تاثیري در کیفیت 

در صورت وقوع مواقعه، فسخ از ناحیه زن صورت پذیرد، مهري براي او نخواهد بود زیرا خود وي اقدام بهه  »لکن اِبن جُنَید معتقد است: 

شهین مهرالمسهمی شهده و    انچه زوج فاسخ باشهد، مهرالمثهل ج  انفسخ کرده است و مهرش را بدین وسیله تفویت کرده است. اما اگر چن

 «.شوهر مکلف خواهد بود به عوض مهرالمسمی، مهرالمثل را تأدیه کند

 ننماید را اِعمال فسخ خیار مرد چهانگردد، چن واقف خیار موجب عیوب به مواقعه از پس مرد دهد و فریب ازدواج در را زن، مرد هرگاه

مههر   مسهتحق  نکاح، زوجهه  حاللان و خیار اِعمال صورت در بپردازد، ولی را مهر تمامی دهد، بایستی ترجیح را زناشویی و نکاح بقاي و

 مهرد  باشهد  اي دیگهر  واسهطه  یها  و او انکس بلکه نباشد دهنده، زن دارد. و اگر فریب مسترد دانتو می نموده پرداخت قبال اگر باشد، و نمی

 مطالبه نماید. دهنده فریب از را زن به پرداخته مهر دانتو می

نمایهد، بهه    توصهیف  سهالمتی  به دارد او با ازدواج به تصمیم که کسی براي را او دیگري یا و را خود زنی به این که یابد می فریب، تحقّق

نیهز   انبیه  مقهام  در سهکوت  بها  دادن فریهب  گاهی و؛ نماید ازدواج به مبادرت سالمتی انگم با و بخورد گول امر این در مرد اي که گونه

 را خصوصیّات زن تمامی که نیست الزم او انکس و زوجه بر و دارد فسخ خیار موجب عیوب به اختصاص امر این البتّه؛ گردد می حاصل

 (231، 2، 1424موسوي خمینی،  .)کنند ذکر عقد هنگام در

 این حکم را استنباط کرد. انتو میون مدنی انق 1111ون مدنی در این خصوص ساکت است. لکن از مفهوم مخالف ماده انق

 :  یهیقضا  داره کل حقوقی قوّها مشورتینظریه 

ون انقه 1111نیسهت و براسهاس مهاده     ان، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسه آنجام شود یا بعد از انبرحسب این که فسخ قبل از نزدیکی »

 24«.مدنی در هر مورد باید اقدام نمود

 

 ر صورت فوت یکی از زوجیند. 2-3

 فهرا  از قبهل  باشد، و مدت دار زوجه مهر در صورت فوت زوج یا زوجه؛ استحقاق زوجه یا ورثه وي نسبت به مهر متفاوت است. هرگاه

 تمامی در اینکه کند، کما مطالبه بالفاصله را خود مهر زوج تمامی ورثة از دانتو زوجه می نماید، بی تردید فوت زوج مقرّره مدّت رسیدن

 قضیّه نماید فوت مقرّره مدّت رسیدن فرا از قبل زوجه اگر کند، ولی حال می را مدیون، دین فوت دارد، که وجود قاعده این مّجّله دیون
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 در امّها  (231 ،1335محقهق دامهاد،    ).نماینهد  را مطالبه نرسد، مهر سر شده تاریخ معیّن که مادام ندانتو او نمی ورثه نیست، و صورت بدین

 دو دیدگاه وجود دارد:  خیر؟ یا گردد حال می دین طالق، اینکه آیا مورد

 دیدگاه اول:  ●

 عدم به رضایت و عقد ضمن در مهر براي مدّت دادن قرار که توجیه این گردد، با حال می زوج، دِین فوت ندانهم که معتقدند برخی فقها

 نظهر  گهردد. ایهن   حال مهی  دین یافته وقوع جدایی و طالق اینکه و بوده بقاي زوجیّت مبنی بر مقرّره اَجل رسیدن فرا از قبل آن پرداخت

 (232، ان)همباشد. پذیرش نمی قابل انچند فوق توجیه رسد، زیرا تر به نظر می قوي

 دیدگاه دوم:  ●

 ( 1، م2، 1424موسوي خمینی،  )گردد. دین نمی شدن حال موجب برخی دیگر از فقها معتقدند: طالق

 مهرالمسمی در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مواقعه . 1-3

 در صورت فوت یکی از زوجین، اگر فوت قبل از مواقعه باشد، فقها دو دیدگاه دارند:  

 دیدگاه اول:  ●

ی، انهمچون: شهید ثه (51، 31، 1311؛ نجفی، 535، 2، 1411؛ ابن ادریس، 555، 4، 1331 ؛ طوسی،555، 5، 1411ی، انشهیدث) مشهور فقها

شود و با فوت یکی از زوجین قبهل از   زن، به مح  وقوع عقد نکاح، مالک مهر می»شیخ طوسی، ابن ادریس و صاحب جواهر معتقدند: 

حیهات   اننخواهد داشت به همین دلیل اگر مهر در زمه  آنشود و فوت شوهر تأثیري در  مواقعه، زن مستحق تمام مهرالمسمی خویش می

 «.د پس از فوت شوهر کل مهر را دریافت نماید اگر چه مواقعه واقع نشده باشدانتو اشد او میشوهر به زن تسلیم نشده ب

 25«.گیرد می تعلق او به مهر تمام همسر فوت صورت در»مکارم:  آیةاهلل

 .«تمام مهر باید از ترکه او داده شود. واهلل العالم»ی: انصافی گلپایگ آیةهلل

 استدالل مشهور فقها:  

 21«.طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا انوَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَ»آیة اوالً داللت 

 ندارد. آنحالل نکاح به موت یکی از زوجین تأثیري در انیاً نکاح سبب مملک مهر است و انث

 (400، 9041حلی،  )و قابل تعمیم نیست.ثالثاً قاعده تنصیف، یک استثناء است در مورد فوت 

 رابعاً دلیل عقلی بر تنصیف نیست.

 استناد نمود. انخامساً در صورت شک، باید به اصل تعلق تمام مهر به زوجه و ابقاي ماک

 سري داد. ترا به فوت زوج  آنحکم  انتو و نمی 25سادساً تنصیف مهر، در صورت عدم وقوع مواقعه مربوط به طالق است

 دیدگاه دوم:  ●

موسوو   )ی، بهجهت و مظهاهري  انی، فاضهل،  تبریهزي، سیسهت   اناي، گلپایگه  برخی از فقها همچون آیات عظام: حضرت امام )رض(، خامنه

                                                      

 مکارم، استفتائات .25

 4نساء/ .21
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 معتقدند که در این صورت زن مستحق نصف مهرالمسمی است. (414، 4، 9074ی، ان؛ سیست307، 4، 9040خمینی، 

( است، در باره مردي که که با زنی ازدواج کرده و با او نزدیکی نکرده، از امام )ع( سّال کردند، استدالل این گروه، روایت امام صادق )ع

اگر زوج و یا زوجه بمیرد و یا این که زوجه از طرف زوج طالق داده شود، در این موارد زوجه نصف مههر را  »امام صادق )ع( فرمودند: 

 (414، 94، 9713حر عاملی،  )«.برد می

لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا، وَعَلَیْهَا الْعِهدَّةُ  »مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا )ع( فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: عَنْ 

امام باقر یا امام صادق )ع( در باره کسی که بمیرد و هنهوز بها همسهرش    محمد بن مسلم گوید: (94814، ح 344، 99 ، 9733کلینی،  )«کَامِلَةً

گیرد و باید چههار مهاه و    شود و سهم میراث خود را به طور کامل می زن نیمی از مهر خود را مالک می آن»مواقعه نکرده باشد، فرمودند: 

 «.ده روز عده وفات بگیرد

و قبل از دخول فوت کرده، نصف مهر را مستحق است و امهوالی کهه بها پهول نقهد      با فرض این که زن بعد از عقد »حضرت امام )رض(: 

شوهر صرف در تهیه جهیزیه شده ملک خود شوهر است مگر هبه کرده باشد و اموالی که در حین موت ملک زن است به ورثه او کهه از  

 «.رسد و سهم شوهر نصف است جمله شوهر است می

 21«.شود، و اگر چه احوط مصالحه کردن است.واهلل العالم قبل از دخول بمیرد مهر نصف میهر گاه شوهر »اي:  خامنه آیةاهلل

 «.است که در خصوص مرگ زوج مصالحه شود آنشود و احتیاط  زن، مستحق نصف مهر می»ی:انگلپایگ آیةاهلل

ثابهت  وي مههر  .همین بیمهارى مهرده اسهت    در حال بیمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول باکه مردى »فاضل:  آیةاهلل

به هر جهت، قبل از دخول فوت کرد نصف مهر ثابهت اسهت،    آنچه بهبود یافت و پس ازانچن وبرد.  نیست، عدّه هم ندارد. ارث نیز نمى

 (1111س، 2، 1415فاضل،  )«.برد مى ارث هم

است که در صورت فهوت زوج،   آنشود. ولی احتیاط الزم  در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مواقعه، مهر نصف می»تبریزي:  آیةاهلل

 «.مصالحه کنند آنزوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف و یا تمام 

 23«.واللّه العالم .حق نصف مهر را دارد، زن»فرمایند:  می انهمجنین ایش

 (251، ص2ج، یانسیست)«.مستحق نصف مهر است و سزاوار است که نسبت به دیگر سائر ورثه با او مصالحه کنند»ی: انسیست آیةاهلل

 31«.شود در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول، بنابر اقوى، مهر نصف مى»بهجت:  آیةاهلل

، 2، 1331بنهی هاشهمی خمینهی،    ).«برد را می اگر کسی زنی را به عقد خود در آورد و قبل از دخول فوت کند نصف مهر»مظاهري:  آیةاهلل

 (1331، مظاهري، مسأله 151

 دیدگاه فقها عامه ●

اتفاق نطر دارند که اگر زوج یا زوجه قبل از دخول، بمیرند تمام مهرالمسهمی بهه    (944، 9719شمس الدین، )لکن تمام فقهاي مذاهب عامه

 زن تعلق خواهد داشت.
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و در صورت شک، با توجه به نظر مشهور فقها، و نیز اصل تعلق تمام مههر بهه زوجهه و ابقهاء      ون مدنی در این خصوص ساکت است.انق

 شود. قائل شد که زوجه در این صورت مالک تمام مهر می انتو ، میانماک

 مهرالمسمی در صورت فوت یکی از زوجین بعد از مواقعه .2-3-1

که فهوت واقهع شهود یها     آنشود اعم از  ارد. چرا که با مواقعه، مهر، مستقر میبی شک اگر فوت بعد از مواقعه باشد، تأثیري در این حق ند

 خیر.

 قوه قضائیه:  حقوقی کل اداره  مشورتی نظریه

بنماید، فوت زوج  آند هر نوع تصرفی را که بخواهد در انتو شود و می ون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میانق 1112با توجه به ماده»

د کل مهر را از ماترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن، حهق  انتو پس از وقوع عقد تأثیري در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می

 31»شود. مذکور به ورثه او منتقل می

 :  اداره کل حقوقی قوه قضائیهمشورتی  نظریّه

نامهه   در خصهوص مههر و آیهین    23/4/1351مصهوب  ون مهدنی  انقه  1112الحاقی به ماده اي که فوت کرده است، طبق تبصره  مهر زوجه»

 32«.مطالبه ورثه، قابل محاسبه و پرداخت استدر صورت به نرخ روز  13/2/1355مصوب  آناجرایی 

 مفوضه البضع در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مواقعه .2-3-2

، 9041محقق حلوی،  )صال مهري تعیین نشود. لذا به نظر فقها امامیه همچون محقق حلیتفوی  بُضع مربوط به جایی است که هنگام عقد ا

مهر از سوي زوج تعیین  اندر صورتی که پس از عقد، چیزي به عنو(08، 8، 9733ابن قدامه، )ند شافعیهانو گروهی از فقها عامه م (773، 4

 را خواهد داشت. مهرالمتعهجام شود، زوجه تنها استحقاق اننشده باشد و قبل از دخول، طالق اتفاق 

 نهدارد. مسهتند   مهرالمتعهه  مطالبه حق کند، زوجه فوت نشده تعیین مهر که مادام مواقعه از قبل زوج معتقدند: اگراي از فقها امامیه،  و عده

 (93، 94، 9713حر عاملی،)است. امام صادق )ع( از عده، روایتی این

امهام صهادق )ع(   «. دخل بها، فلها مهر نسائها انک انال شی لها من الصداق، ف»فی رجل یتزوج امراة و لم یفرض لها صداقا: قال ابی عبداهلل 

باشهد پهس اگهر مواقعهه صهورت       در مورد مردي که زن گرفت و براي او مهري معیین نکرد، فرمودند: هیچ چیزي از صداق براي او نمی

 اوست. مثل انزن مهر زن آنگرفته پس براي 

سمی بها مهرا فلها نصهف المههر و    آنلها المیراث و علیها العدة الکامله و»سالت ابا عبداهلل )ع( عن امراة هلک زوجها و لم یدخل بها قال: 

 (24، ان)هم«.لم یکن سمی لها فال شی لها ان

فرماینهد:   حضهرت مهی   آنکنهد،   ع( سّال میعبید بن زراره، در مورد زنی که شوهرش مرده و مواقعه صورت نگرفته است از امام صادق )

باشهد و اگهر مههري بهرایش فهرض       براي او میراث است و بر عهده اش عده کامل است و اگر مهر معین شده پس نصف مهر برایش می»

 «  باشد. نشده بود پس هیچ چیزي براي زن ثابت نمی
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شود مگر اینکهه او را طهالق دههد؛ پهس زن      اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزى را مستحق نمى»حضرت امام )رض(: 

، چیزى را از دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر آناستحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن 

باشد.  شود. و اگر عقد قبل از دخول با چیزى غیر از طالق فسخ شود، مستحق چیزى نمى گفته مى« متعه»و به این چیز، ها به او بدهد  این

، مسهتحق مههر امثهال خهودش     آنها قبل از دخول بمیرد. و اما اگر بهه او دخهول نمهوده باشهد بهه سهبب       آنو همچنین است اگر یکى از 

 (5م، 843، 4، 4141خمینی،  موسوی )«.باشد مى

بهه زن   مهرالمتعهها، هیچ مهري حتی  و بر اساس یکی از دو قول شافعی (08، 8، 9733ابن قدامه، )ها ند مالکیاناز نظر برخی از فقها عامه م

اسهتحقاق مهرالمثهل را پیهدا     (993، 0، 9714جزیور ،  )هها  د. اما از نظر ابوحنیفه و حنبلهی ان نظر داده آنگیرد. و تنها به استحباب  تعلق نمی

 کند.   می

این است که در صورت فوت، چیهزي  « مفوضه البضع»مورد  در فوت به وسیله جدایی حالت با طالق به وسیله نکاح حاللان انتفاوت می

 (433، 9714محقق داماد، )باشد. زوج می به عهده حالت طالق، مهرالمتعه در و نیست زوج برعهده

 از یکهی  اگهر  قبل ماده مورد در»داشته است:  اننموده و بی نفی را مهرالمتعهفوت،  صورت امامیّه، در نظر فقها از پیروي به هم مدنی ونانق

طهالق قبهل از مواقعهه     مخصهوص  مهرالمتعهه و  33«.نیست مهري گونه هیچ زن مستحق بمیرد نزدیکی از قبل و مهر تعیین از قبل زوجین

 د.ان نداده است و براي فوت قبل از مواقعه قرار

 مفوضه البضع در صورت فوت یکی از زوجین بعد از مواقعه. 2-3-3

با توجه به اینکه یکی از عوامل استقرار مهر، مواقعه است، لذا در صورت فهوت یکهی از زوجهین قبهل از تعیهین مههر و بعهد از مواقعهه،         

 شود. مهرالمثل بر عهده زوج ثابت می

طهرفین   و اسهت  صهحیح  باشد، نکهاح  شده شرط مهر عدم یا نشده ذکر مهر دائم نکاح در اگر»د: دار می انون مدنی در این خصوص بیانق

 مهرالمثهل  مستحق زوجه شود واقع نزدیکی هاآنمعین، بین  مهر بر تراضی از قبل اگر و کنند معین تراضی به را عقد، مهر از بعد ندانتو می

  34.«بود خواهد

 در صورت ارتداد یکی از زوجین. 2-4

 از عوامل استقرار مهر، ارتداد است. یکی

کسی اسهت کهه    انو رسالت پیامبر اکرم )ص( داشته باشد. در مقابل، غیر مسلم انیت خداوند سبحانکسی است که اقرار به وحد انمسلم

و کهافر نامیهده    اسهت  انچنین اقراري نداشته باشد. لذا اگر کسی یکی از ضروریات دین مبین اسالم را نیز منکر باشد ملحق به غیرمسهلم 

 شود.   می

کافر نیز دو نوع است. کافر اصلی و کافر مرتد. کافر اصلی کسی است که پدر و مادر او کافر باشند. و کهافر مرتهد کسهی اسهت کهه قهبال       

است  شود. مرتد فطري، کسی بوده و بعدا از دین مبین اسالم خارج شده است. که بر دو قسم مرتد فطري و مرتد ملی تقسیم می انمسلم

                                                      

 1111ون مدنی، مادهانق .33

 1115، مادههمان .34



بوده و بعد از بلوغ اسالم آورده و بعدا کافر شده اسهت. و مرتهد ملهی، کسهی اسهت کهه        انعقاد نطفه مسلمان انکه یکی از ابوینش در زم

 د سپس اسالم آورده و بعدا مجددا کافر شده است.ان عقاد نطفه اش کافر بودهانابوین او در حال 

بها   اناما در خصوص نکاح مهرد مسهلم   35«.نیست جایز غیرمسلم با مسلمه نکاح»مدنی: ون انبه نظر مشهور فقها و بر اساس نص صریح ق

با زن غیرکتابیه، اعم از دائم و منقطهع جهایز نیسهت و     انون مدنی ساکت است. و به نظر اکثر فقها، ازدواج مرد مسلمان، قانزن غیر مسلم

به جواز نکاح منقطع و حرمت نکاح دائهم قائلنهد. امها     انآنند، معذالک اکثر اند ازدواج با زن کتابیه، بعضی از فقها، نکاح با او را حرام می

  (49، 9714مهرپور، )د.ان ستهانی، نکاح دائم با زن کتابی را تحت شرایطی جایز دانآیه اهلل وحید خراس

ملی و یا فطري حاصهل شهود، عقهد    چه ارتداد اعم از انحال اگر پس از عقد نکاح، یکی از زوجین یا هر دو مرتد شوند، فقها معتقدند: چن

 گردد. اما درخصوص وضعیت مهر، بین فقها اختالف نظر وجود دارد:  نکاح منحل و فسخ می

شهود چهون مسهبب     اگر زوج قبل از مواقعه، مرتد شود، زن مستحق تمام مههر مهی  »معتقداست: (943، 4، 9094طباطبوایی،  صاحب ریاض)

 «.حالل عقد نکاح خود زوج بوده استان

گیرد، چهون بهه    اصل، اقتضاء دارد که پس از ارتداد زوج، تمام مهر به زوجه تعلق می»معتقد است:  (08، 74، 9198نجفی، )ب جواهرصاح

اي  شود بهه جههت ادلهه    آید و این که در طالق قبل از مواقعه، قاعده تنصیف مهر جاري می سبب عقد نکاح، مهر به مالکیت زوجه در می

عده را در مورد ارتداد جاري کنیم دچار قیاس شده ایم کهه در مهذهب مها حهرام     است که در این مورد وجود دارد و اگر بخواهیم این قا

 «.است

 (413، 4، 9041محقق حلی، . )گیرد محقق در شرأیع، معتقد است که در این صورت نصف مهرالمسمی، یا مهرالمثل به زوجه تعلق می

 ون مدنی در این خصوص ساکت است.انق

 در صورت حجر یکی از زوجین .2-5

د عقد نکاح را منعقد نمایند. لکن؛ ولی یها جهد   انتو ونی ندارند، نمیانی که اهلیت قانباشد. لذا کس از شرایط صحت نکاح، اهلیت مییکی 

ند براي محجور عقد نکاح منعقد نمایند. وضعیت مهر، در صورت حجر متفهاوت اسهت کهه بهه     انتو پدري بنا بر مصلحت مولی علیه، می

 گردد. می انشرح ذیل بی

 حجر زوج. 2-5-1

سته اسهت. و بها توجهه    اند ممنوع خود مالی حقوق و اموال در تصرف از ین را محجور واناشخاص صِغار، غیر رشید و مج 31ون مدنی؛انق

 کرد:  اناین گونه بی انتو را می آنگردد، وضعیت  یکی از حقوق مالی، محسوب می« مهر»به اینکه 

 جنون .2-5-1-1

تمام اَعمال حقوقی شخص مجنون اعم از عقود و ایقاعات بهه دلیهل فقهد اراده باطهل اسهت. و      (907، 41، 9198نجفوی،  )به نظر فقها امامیه

حال در صورتی که پدر و یا جد پدري به والیت از مجنون )که  (440، 4، 9040موسو  خمینی،  )جام شود.انوي « ولی»بایست توسط  می
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 منعقد نماید، آیا مسّلیتی در قبال مهر دارد؟در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:  صغر باشد( عقد نکاح انجنون وي متصل به زم

 دیدگاه اول: خود پدر و یا جد پدري مسئول خواهد بود.

 شود. دیدگاه دوم: در صورت رعایت مصلحت، مهر از مال محجور پرداخت می

 است، داراي اموال صغیر چهاننماید، چن ازدواج صغیرش پسر براي پدر که صورتی در، به نظر فقهاي امامیه

، 4، 9748؛ شوهید ال،،  430، 7، 9041حلوی،   ؛744، انهمو )خواهد بود. پدر به عهده ندارد چیزي صغیر اگر و است فرزند خود به عهده مهر

734) 

 سفه .2-5-1-2

 ون مدنی در این خصوص ساکت استانق

اي  ند امها عهده  اند با توجه با اینکه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است، نکاح سفیه را جایز می (80، 9714رلشن، )اناناي از حقوقد عده

 ند.  اند به پیروي از نظر فقها، نکاح سفیه را بدون اذن ولی، غیر نافذ می اناندیگر از حقوقد

 صِغر .2-5-1-3

 بهه  رسهیدن  از قبل پسر و شمسی تمام سال 13 سن به رسیدن از قبل دختر نکاح عقد»دارد:  می انون مدنی در خصوص نکاح صغیر بیانق

 35«.دادگاه صالح تشخیص با مصلحت رعایت شرط به ولی اذن به است منوط تمام شمسی سال 15سن 

 حال در این صورت، آیا صغیر تعهدي نسبت به مهر دارد یا خیر؟

، 151، 2، 1331؛ توضهیح المسهائل مراجهع،    352، 5، 1311؛ شههید اول،  554، 3، 1413حلهی،  )محقق حلی و شهید اول و اکثهر فقههاي معاصهر   

چه صغیر داراي اموال است، مهر بر عهده خود فرزنهد  انمعتقدند: در صورتی که پدر براي پسر صغیرش ازدواج کند، چن (1333مظاهري، م

 است و اگر صغیر مالی ندارد بر عهده پدر خواهد بود.

رزند صغیر خود را تزویج نماید، پس اگر فرزند مالى داشته باشد مهر بر خود فرزند است و اگر مهالى نداشهته   اگر ف»حضرت امام )رض(: 

 (48، م844، 4، 4141خمینى، موسوی  )«.باشد مهر بر عهده پدر است

ت کرده باشد و اننظیر پدر ضمنماید مهر بر عهده خود اوست نه بر عهده دیگري، مگر اینکه دیگري  کسی که ازدواج می»مظاهري:  آیةاهلل

دهد از این قبیل است، ولی اگر در حال صغر، پدر یا جدّ، براي  بعضی از مردم معمول است که مهر عروس را پدر داماد می انچه در میآن

 (1333مظاهري، م ).«صغیر مال نداشته باشد بر عهده پدر یا جدّ است، حال آناو عیال بگیرد و در 

در ضهمن   آنعههده   انگر شده باشد یا نه. البته اگر پدر از ضمانشود چه فرزند بالغ و تو هر از اصل ترکه او خارج مىپس اگر پدر بمیرد م

 شود. ء مى برى آنعقد برائت بجوید از 

 اش است بپردازد سپس بچه بالغ شود و قبهل از دخهول، زن   حضرت امام )رض(: اگر پدر، مهرى را که از جهت تنگدستى فرزند به عهده

   (24م، 1424خمینى، )موسوي .باشد، نه مال پدر گیرد و مال خودش مى را طالق دهد، فرزند نصف مهر را پس مى

باشهد، در صهورت رعایهت     صِغر مشروط به رعایت مصلحت و با تشهخیص دادگهاه مهی    انبنابراین با توجه به اینکه ازدواج صغیر در زم
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 (43، 9714مهرپور، )مصلحت، باید توسط ولی از مال صغیر پرداخت شود.

 حجر زوجه .2-5-2

ند زوج یا به دلیل صغر، جنون یا سفه از ابتدا فاقد اهلیت استیفا بوده و یا به دالیل عروض جنون و یا سفه اهلیهت اسهتیفا را   انزوجه نیز م

 دهد. از دست می

 جنون .2-5-2-1

 باشد یا خیر؟ باید قائل به تفصیل شویم:  در خصوص اینکه در صورت تحقق جنون، آیا زوجه مستحق مطالبه مهر می

صهورت علهم، حهق فسهخ نکهاح را      گونه که در  ان)همالت باید به تعهد خود عمل نماید.اگر زوج، اطالع از جنون زوجه دارد، در این ح

اح اطالع پیدا کند، در صورتی که قبل از مواقعه، نکاح را فسخ کند، زوجه مجنهون، حقهی بهر    و بعد از نک طالعی نداشته ولی اگر اندارد(

تدلیس بهه  د از باب انتو مهر ندارد و در صورتی که بعد از مواقعه عقد نکاح را فسخ کند، زوجه مستحق تمام مهر خواهد بود. و زوج می

 د مراجعه نماید.ان وي شدهی که موجب خسارت به انکس

 فسهخ، آیها   صهورت  در و نکاح را دارد؟ فسخ حقّ زوج در صورتی که پس از عقد نکاح، جنون زوجه قبل از عقد محرز گردد. آیا سّال:

 مهرالمسمّى؟ است، یا مهرالمثل مستحقّ زوجه

 31«.بپردازد را المسمّى مهر باید شده واقع دخول اگر دارد؛ ولى فسخ حقّ شوهر»مکارم:  آیةهلل

 سفه. 2-5-2-2

 باشد. زوجه، هیچ تأثیري در استحقاق او به مهر ندارد و زوجه مستحق دریافت تمام مهر میسفه 

 صِغر   .2-5-2-3

که به دلیل عدم تمکین، بین فقها در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسهبت بهه نفقهه، اخهتالف نظهر      « نفقه»بر خالف موضوع 

نهد و  اند حجر اختالف نظري بین فقها وجود ندارد و زوجه را مالک مهر مهی  وجود دارد. در خصوص استحقاق زوجه به مهر در صورت

 د.ان تفاوتی بین صِغر و غیر صِغر قرار نداده

 عقد نکاح ندر صورت بطال. 2-1

 عقد نکاح ممکن است یا قبل از مواقعه باشد و یا بعد از مواقعه. نکشف بطال

 عقد نکاح قبل از مواقعه نکشف بطال .2-1-1

. زیرا که مهر، الزمه عقد صحیح است و چهون  آنگیرد و نه غیر  فقها، اتفاق نظر دارند که در این صورت نه مهرالمسمی به زوجه تعلق می

 مهر به عهده زوج نخواهد بود. انعقد باطل است، چیزي به عنو

 نهد انم اسهت  بهوده  باطهل  عقد جهات از جهتی به که شود معلوم عقد جامان از اگر بعد« ید انضم»و « مایضمن»لذا بر اساس قواعد فقهی 
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 عقد نبطال چهانچن موارد این گونه است، در بوده ممنوع او با ازدواج که است یانکس از یا و زوج زن زوجه خواهر که شود آشکار کهآن

 مسهترد  بایسهتی  کهرده  دریافهت  مههر را  زوجه اگر . وآن غیر نه و مهرالمسمّی ندارد، نه مهر حق گردد، زن مکشوف مواقعه از قبل نکاح

 است. شده جامان شبهه به صورت وطی که دارد، زیرا مطالبه جهل، حق صورت و در (9714،434محقق داماد، )دارد.

مههر   حهق  زن نشهده  واقع نزدیکی و بوده باطل منقطع یا دائم از اعم نکاح عقد که صورتی در»دارد:  می انون مدنی در این خصوص بیانق

 33«.نماید استرداد را آن دانتو می شوهر گرفته را مهر اگر و ندارد

 عقد نکاح بعد از مواقعه نکشف بطال .2-1-2

محرز گردد، به نظر مشهور فقها، اگر زوجه به فساد نکاح جاهل باشد در ایهن صهورت    آن ندر صورتی که عقد نکاح بعد از مواقعه، بطال

شهود و بهر اسهاس روایهت      زوجه مستحق مهرالمثل است. و اگر زوجه عالم به فساد نکاح باشد، در این صورت زن، زناکار محسوب می

 گیرد. مهري به او تعلق نمی (084، 90، 9713حرعاملی، )«المهر للبغی»

زن  کهه  چهآن گردد مکشوف عقد نبطال مواقعه از بعد هرگاه»که:  است یة، معتقدانه و تهذیب در طوسی ف نظر مشهور فقها، شیخبر خال

 نجفوی، )«.جاههل  یها  بهوده  عهالم  زن داشت، خواه نخواهد مطالبه حق نشده دریافت لحظه آن تا چهآن و شد نخواهد مسترد داشته دریافت

9198، 79 ،934) 
 جاآنگردد، از  کشف عقد نبطال مواقعه از پس چهانباشد، چن کرده وصول را آن تمامی زوجه و شده معین عقد، مهر حین در حال هرگاه

 مهازاد  مهرالمثل است تر از بیش گردد، اگر مطابقت مهرالمثل با شده تعیین مقدار باید لذا است مهرالمثل طلبکار زوجه صورت این در که

 (8، م414، 4، 9040موسو  خمینی، )نماید. تکمیل را آن بقی ما زوج است کمتر اگر و گردد مسترد شوهر به

 41«.است مهرالمثل مستحق نزدیکی، زن وقوع و نکاح فساد به زن جهل صورت در»دارد:  می انون مدنی در این خصوص بیانق

 در صورت تلف مهر  . 2-5

 دین باشد. یا و منفعت عین یا مهر اینکه از است، اعممهر  ضامن ننموده است زوجه تسلیم را زوج، مهر ی کهانتا زم

 شَهیْءٍ  عَهن  لَکُمْ طِبْنَ انفَ نِحْلَةً صَدُقَاتِهِنَّ النَّسَاء وَآتُواْ»به استناد تسمیه مهر به نحله در آیة شریفه:  (441، ص79نجفی، ج)مشهور فقها امامیه

عهدم ضهرورت ذکهر مههر     »و اصهل  « صحت عقد نکاح در صورت تلف»همچنین اصل « علی الید»و قاعده  41«مَّرِیئًا هَنِیئًا فَکُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ

امها   اسهت.  «ید انضم» مذکور از قبیل مصادیق انمعتقدند: ضم« عدم سقوط مهر زن با امتناع وي از تمکین»و نیز اصل « ضمن عقد نکاح

 .است« معاوضی انضم»معتقدند که از قبیل (18، 0، 9714جزیر ، )اي از فقها عامه، عده

 مهر اشاره شده است: صور مختلف تلفدر زیر به 

  زوج بایهد از  « تسبیب»و « اتالف»، «انضم»اینکه تلف مهر، ناشی از تقصیر یا قصور زوج باشد. در این صورت به استناد قواعد فقهی

 خواهد بود. آنعهده مثل یا قیمت مهر تلف شده بر آید و مسّل پرداخت مثل یا قیمت 
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  ی بر عههده  انجام شده بنابراین ضماناست که قب  توسط زوجه  آناینکه تلف به واسطه زوجه باشد. در این صورت تلف، در حکم

 زوج نیست.

 به شهخص  « تسبیب»و « اتالف»، «انضم»ث به وجود آمده باشد. در این صورت زوجه از باب قواعد اینکه تلف به واسطه شخص ثال

 ثالثی که موجب تلف مهر شده است مراجعه و از وي مطالبه نماید.

  ن ون مدنی، شوهر ملزم به تسهلیم مههر بهه ز   انق 1114جام شده باشد. در این صورت با استباط از ماده اناینکه تلف به صورت قهري

مورد  انتو را از مثل یا قیمت به زن بپردازد. و نمی آنرا تسلیم به او نماید. و در صورت تلف، باید بدل  آناست تا  آنباشد. و ضامن  می

سهت. زیهرا حکهم تلهف مبیهع قبهل از       انون مدنی، مهر را منفسخ دانق 315تلف را قیاس بر تلف مبیع قبل از قب  نمود. و به استناد ماده 

 (048،  0، 9787 امامی،)باشد. ناء بر قاعده میقب  استث
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 ت:داق چندحالت قابل فرض اسمورد معیوب بودن صِ در

  :ت.عقد معیوب بوده اس انمعلوم شده که مهر درزم ،داشته و بعد از عقد عیب قبل از عقد نکاح وجودوجود عیب قبل از عقد نکاح 

 42ون مهدنی، انقه  442و  441بها اسهتنباط از مهالک مهواد     عقد معیوب بوده،  ان)عین معین( در زم رکه مه شود اگر بعد از عقد معلوم 

و ارش را مطالبهه   دارده را دریافت دارد یا مههر را نگه   آنقیمت  د قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاانتو شوهر ضامن عیب است و زن می

ون انقه  1114زن، حق فسهخ صهداق را نهدارد. مهاده      الاز عقد نکاح معیوب بوده است او در چنین حالتی که صداق )عین معین( قبل.کند

صاحب جواهر نیز به این نظریهه کهه زن   .یا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را داردانت. ثهم این حق را به او نداده اس مدنی

ون مدنی نیز به پیهروي  انقارش را بگیرد ایراداتی وارد کرده است.  رد یارا دریافت دا آنمثل یا قیمت  د قرارداد مهر را فسخ کند وانتو می

 تسهلیم  قبهل از  و عقهد  از بعهد  یها  و بهوده  معیوب عقد از قبل گردد معلوم و باشد معین مهر، عین گاه هر»دارد:  می اناز نظر اکثر فقها، بی

 43«.است تلف و عیب ضامن شوهر شود تلف یا و معیوب

  باید مثل یا قیمهت   1114باشد. در این صورت زوج ضامن است و به استناد ماده  تسلیم حادث شده نکاح و قبل ازعیب بعد از عقد

 انقب ، از ارکه  به اینکه توجه با است، زیرا اصل خالف تسلیم، حکمی از قبل مبیع تلف با معامله فساخان را به زوجه پرداخت کند. آن

 تلهف  تقصهیر بهایع   و اهمال بدون مبیع چهانچن که بود آناصل،  پذیرد، مقتضاي جام میان معامله با انهمزم تقالان نیست، و معامله اصلی

                                                      

 باطهل  از جههات  جهتهی  بهه  مبیع بع  به نسبت بیع عقد که شود می حاصل وقتی صفقه تبع  خیار: »441ون مدنی، ماده انق .42

 نسبت و کند قبول است شده واقع بیع که نسبت قسمتی به یا نماید فسخ را بیع داشت خواهد حق مشتري صورت این در باشد

 مشهتري  بهه  باید که ثمن از قسمتی صفقه تبع  مورد در: »442و ماده «. کند استرداد ثمن را است بوده باطل بیع که قسمتی به

کهه   نسبتی هر و شود می قیمت منفرداً گرفته قرار مشتري ملکیت به که مبیع از قسمت آن :شود حساب می ذیل طریق به برگردد

 باید را بقیه و داشته نگاه بایع را ثمن نسبت از انهم به شود پیدا دارد اجتماع حال در مبیع مجموع که قیمتی و مزبور قیمت بین

 «.نماید رد مشتري به

 1114ون مدنی، ماده انق .43



 فقهها  از فوق، بسیاري حکم بودن لاص خالف به عنایت با بنابراین .باشد شده تلف مشتري مال از بلکه نباشد چیزي بایع عهده گردد، بر

 مهال  آن در مقصهود  که هم عقودي سایر به را آن دیگر بعضی که ند، هر چنداند مبیع می به منحصر هم آن و بیع به مختص را فوق حکم

 فقههاي  اکثهر  انمیه  در چهه آند.ان نمهوده  جهاري  را حکم همین نیز عوض ثمن یا در بلکه ستهانند هم مبیع در منحصر داده، و تسرّي باشد

 از قبل مهر چهانچن که ندآن بر لذا است، و قاعده این از نکاح باشد، خروج مسلّم می (478، 9714؛ محقق داماد، 447، 7، 9041حلی، )امامیّه

 به زوج ضامن بلکه شود مهرالمثل به تبدیل تا گردد باطل نمی نیز صداق شود، بلکه فسخ نمی نکاح تنها شود، نه تلف نزد زوج در تسلیم

 است. مهرالمسمّی قیمت یا مثل

 انبنا بر دالیلی باید مهر را بهه زوج مسهترد نمایهد، اگهر مههر در زمه      در صورتی که زوجه  در صورت معیوب شدن مهر نزد زوجه 

معتقدنهد کهه در ایهن    (87، 79، 9198؛ نجفوی،  30، هموان حلوی،  )اي عهده مالکیت زن، معیوب شده باشد. بین فقها اختالف نظر وجود دارد.

اي  را نهدارد ولهی بهراي او حهق گهرفتن ارش وجهود دارد.وعهده        آند مهر معیهوب را مطالبهه کنهد وحهق رد     انتو صورت زوج صِرفا می

را رد کنهد و   آنحالت معیوبی قبول کند یها اینکهه    ان، معتقدند که زوج مخیر است عین مهر معیوب را به هم(04، 7، 9733 طوسی،)دیگر

 زوجهه  یهد  در عهین  نهدارد.هرگاه  پذیرد حهق گهرفتن ارش را   را مطالبه نماید و در صورتی که عین معیوب را می آننصف قیمت مشاع 

 (437، 9714محقق داماد، )گردد. مسترد می زوج به« ارش»ضمیمة  به معیوب عین از نیمی باشد شده معیوب

 در صورتی که زوج مکلف به پرداخت تمام قیمت باشد، در صورت قیمی بودن، اینکه کدام قیمهت پرداخهت    ؛پرداخت قیمت انزم

بهاالترین  »اي از فقها همچون ابن جنید معتقدنهد:   عده«.قیمت یوم تلف»معتقدند: (949، 9041حلی، )دارند.اکثر فقهاشود فقها اختالف نظر 

معتقد اسهت: اگهر زن مههر را مطالبهه نمهوده و       (470، 7، 9714طوسی، )شیخ طوسی«.تلف داشته است انعقد تا زم انقیمتی که مهر از زم

مطالبه اما اگر زن تسلیم مهر را مطالبهه نکهرده باشهد،     اننزد وي تلف شود، باالترین قیمت مهر از زمامتناع نماید و مهر  آنزوج از تسلیم 

 قیمت روز تلف را تأدیه خواهدکرد.

 در صورت تعهد ثالث به پرداخت مهر .2-3

ند پرداخت مههر را متعههد گردنهد. حهال     انتو ند پدر زوج نیز میاناصل در پرداخت مهر، با زوج است اما غیر از زوج، اشخاص دیگري م

مهال بهه زوج    آنگیرد اگر متعلق به غیر باشد و توسط ثالث بخواهد موضوع مهر قرار بگیرد. آیا باید ابتهدا   مالی که موضوع مهر، قرار می

ت مهر شود. در این خصوص بهین  د متعهد پرداخانتو مهر قرار بدهد. یا اینکه ثالث مستقیما می انرا به عنو آند انمنتقل گردد، تا زوج بتو

 اختالف نظر وچود دارد. انانفقها و حقوقد

گیرد، باید متعلق به زوج باشد و اگر متعلق به غیهر   مالی که موضوع مهر، قرار می»معتقدند که: (783، 0، 9787امامی، )اناناي از حقوقد عده

مهر قرار بدهد. و  انرا به عنو آند انبه زوج منتقل گردد، تا زوج بتو مال آنباشد و توسط ثالث بخواهد موضوع مهر قرار بگیرد باید ابتدا 

تقال دین بهه او ایهن   انت یا اند متعهد پرداخت مهر شود. و اگر بخواهد تعهد مهر را قبول کند تنها از طریق ضمانتو اال ثالث، مستقیما نمی

 «.باشد امر ممکن می

 «.را صداق قراردهد آنراتملیک داماد کند و داماد خود آنبهتر است ابتدا »ی: انفاضل لنکر آیةاهلل

 (4134و 4194س، 4، 4141فاضل، )«.دبرعهده پدر شوهر است و حکم سایر دیون را دار»

گیهرد و   مهر در مقابل بُضع قهرار نمهی  »معتقدند:  (443، 9714 محقق داماد،)انانو برخی از حقوقد (431، 4، 9044خویی، )اي از فقها اما عده



د انه تو اجرا شود لذا مهر مهی  آنعقد نکاح، یک معاوضه حقیقی و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهاي مالی در باره 

 مستقیما توسط ثالث تعهد به پرداخت شود.

  44«.هر کس قبول کرد باید پرداخت نماید، واللّه العالم کند. نمیاز طرف زوج و غیر زوج فرقی بول مهر ق»تبریزي:  آیةاهلل

 در صورت ورشکستگی یا افالس زوج .2-11

 ونی ورشکسته شود. آیا ورشکستگی زوج بر استحقاق زوجه نسبت به مهر تأثیري دارد یا خیر؟اندر صورتی که زوج به دالیل ق

شود. لذا  ند سایر دیون است و زوجه یکی از غرما محسوب میانت. و مهر نیز مدر این صورت با توجه به اصل کلی، مهر بر ذمه زوج اس

شود، حاصل شهود و یها    د، مگر اینکه یکی از موارد که باعث برائت زوج میانم اصل بر این است که در هر شرایطی بر ذمه زوج باقی می

 ج نباشد.نص خاصی وجود داشته باشد، که در صورت ایجاد این شرایط چیزي بر عهده زو

گیهرد. مگهر اینکهه یکهی از مهوارد کهه        عادي قرار می انون تصفیه تا مبلغ معینی نیز در طبقه چهارم و مقدم بر طلبکارانق 51بر اساس ماده

 گردد. صورت، ذمه زوج بري می آنشود، ایجاد شود که در  باعث برائت زوج می

 درصورت حدوث اختالف .2-11

  بین زوجیین اخیف ب باشیدو دو     مواقعهجام اندر صورتی که در مورد ؛ مواقعهجام اندر صورت اختالف زوجین در

 دیدگاه وجود دارد: 

 و مقدم است.مواقعهاین است که با تمسک به اصل عدمو قول مدعی عدم  دیدگاه اول

 45«.اگر براى حاکم استعالم حال ممکن نیست، قول زوج مقدّم است»بهجت:  هللاآیة

 41«.باشد مواقعه حال ظاهر باشند، که داشته خلوت هم با عانم بدون مدّتى که این ، مگر(قَسم با البتّه) است مقدّم نزدیکى عدم قول»

 مواقعهه  حهال  ظاهر باشند، که داشته خلوت هم با عانم بدون مدّتى که این ، مگر(قَسم با البتّه) است مقدّم نزدیکى عدم قول»مکارم:  آیةاهلل

 45«.باشد

کنید کیه بیر     ای را به سود مدعی مواقعه درست میی  این است که در صورت خلوت تام بین زوجینو ظاهرِ حالو امارهدیدگاه دوم 

 و قول وی مقدم داشفه شود.آناساس 

 این صهورت  در و شود می پذیرفته دخول بر زوجه ادعاي باشند کرده زندگی خلوت در هم با زوجه و زوج صورتی که در»مکارم:  هللاآیة

 ایهن  بهه  اسهت  گرفته جامان شانبستگ و زوجه سوي از تدلیسی شود ثابت اینکه مگر شود پرداخت باید آمده عقدنامه در چهآن مطابق مهر

 41«.است سالم نظر هر از زوجه باشند گفته که معنی

                                                      

 1112تبریزي، استفتائات، سّال .44

 122بهجت، استفتائات، سّال  .45

 مکارم، استفتائات .41

 مکارم، استفتائات .45

 ، استفتائاتانهم .41



ند، اما این اطهالق  اند می مواقعهرا دلیل بر  51«اِرخاء ستر»و  43«اِغالق باب»البته برخی از فقهاي عامه مثل شافعی، وجود برخی امارات مثل 

 (930، 9733ی، اندی)ندارد و باید به عرف مراجعه نمود.

فرماید تمهام   نصف مهر و زن مقلد کسى است که مى، فرماید در صورت فوت زوج قبل از دخول است که مى مجتهديمقلد ، مرداستفتاء: 

 ف چیست؟مهر الزم است، در صورت فوت مرد قبل از دخول تکلی

چه حاکم شرع حکم کند آندر فرض سّال به جهت رفع نزاع باید به حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نمایند و »ی: انصافی گلپایگ آیةاهلل

 «.رفتار شود. واهلل العالم آنباید طبق 

 51«.تراضی کنندد تمام مهر را بگیرد، و اال باید با هم انتو اگر سایر ورثه راضی باشند می»تبریزي:  آیةاهلل

 در صورتی که در خصوص اصل مهرو بین زوجین اخیف ب حاصیل شیود. اقهیا     در صورت اختالف در اصل مهر

 معفقدند که اگر قبل از مواقعه باشدو قول مرد با قسم مقدم است.

چه قبل از دخول باشد، قهول، قهول مهرد    اناگر در اصل مهر اختالف کردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منکر، چن»حضرت امام )رض(: 

کهه تفسهیر نکنهد بعیهد      شود؛ بلکه مسموع نبودن ادعهاى زن مهادامى   مکلف مى آناست با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعیین 

وضیح دهد و تعیین باشد؛ پس اگر ت نکند مسموع نمى انرا بی آنکه مقدار  مادامى« من بر عهده مرد، مهر دارم»نیست. و مجرد قول زن که: 

کهار اصهل مههر از مهرد مسهموع      انشهود و   چه که بر مهرالمثل زیادتر نباشد، به نفع زن طبق ادعایش بر علیهه زوج حکهم مهى   آننماید به 

ه نمایهد  اقامه  آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بهر  آنیا به ابراء  آنباشد. البته اگر مرد ادعاى سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن  نمى

شهود   شود وگرنه براى مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفى ادا یا ابراء قسم بخورد ادعاى زن ثابت مى مدعاى مرد ثابت مى

شهودغ و اگهر زن    و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط است؛ و اگر مرد نکول کند ادعاى زن ثابت مهى 

شهود.   شود و اگر نکول کند ادعاى زن ثابت مى نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط مى را بر زوج رد مى آنحاکم نکول کند، 

دازه مهرالمثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه براى زن است کهه  اناین در صورتى است که ادعاى زن به 

 (43، م844، 4، 4141خمینی،  موسوی)«.زوج را قسم بدهد

 آندر صورتی که زوجین اصل مهر را قبیول داشیفند امیا در خصیوص مقیدار       در صورت اختالف در مقدار مهر 

 اخف ب داشفند. اگر دلیلی وجود نداشفه باشدو قول زوج با قسمو مقدم است.

اختالف کنند؛ قول، قول زوج است بها قسهمش، مگهر اینکهه      آناگر بر اصل مهر توافق داشته باشند، ولى در مقدار »حضرت امام )رض(: 

ه یا باغ، ولى زوج انند خانمهر او بوده است م انرا ثابت کند. و همچنین است اگر زن ادعا کند که عینى از اعی آنزوجه با موازین شرعى 

 (322، انموسوي خمینی، هم)«.کار نماید پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است که اقامه بیّنه نمایدانرا  آن

  اخف ای بین زوجین وجیود نباشیدو    آناما اگر در خصوص اصل مهر و مقدار  در صورت اختالف در تحویل مههر

                                                      

 . بستن درب43

 . کشیدن پرده51

 1151تبریزي، استفتائات، سّال .51



باشد. در این صورت بر اسیاس قاعیده    بلکه زوج مدعی تحویل مهر به زوجه است و زوجه منکر تحویل مهر می

زوج دلیلی بر تحویل مهر به زوجه نداشت. قول زوجه بیا قسیم   اگر « کرانالبینه للمدعی و الیمین علی من »اقهی 

 مقدم است.

 اگر بر مهر توافق نمایند و مرد ادعا کند که تحویل زن داده، ولى بیّنه نداشته باشد قول، قول زن است با قسمش.»حضرت امام )رض(: 

 

 اخف ب بین زوجین واقع شودو در صورت در صورتی که در حال یا مؤجل بودن مهر  در صورت اختالف در حال بودن مهر

 عدم بینهو قول زوجه با قسم مقدم است.

اگر در حالّ بودن و مدت داشتن مهر اختالف نمایند، پس زن ادعا کند که مدت نداشته است، ولى مرد بگویهد کهه   »حضرت امام )رض(: 

نهد اینکهه زن   اندر زیادى مدت اختالف داشته باشند م مدت داشته است و بیّنه نباشد قول، قول زن است با قسمش. و همچنین است اگر

 «.ادعا کند که یک سال است، ولى مرد بگوید دو سال است

مههر   مهثال . اسهت  مههر، نسهیه   کهه  دارد وجود قرائنى گاهى است؛ ولى حالّ باشد نداشته شرطى و قید که صورتى مهر، در»مکارم:  آیةاهلل

 حهال  مههر  موارد گونه این در. بدهد فوراً که ندارد چیزى شجوست، واند انجو یک کارگر، یا انجو یک شوهر یماند مى است، و سنگین

 «.کند مطالبه دانتو مى را نقد تنها   در. نسیه و کنند؛ نقد بخش دو را مهر اگر همچنین. کند مطالبه را آن دانتو نمى زوجه نیست، و

 زوج به زوجه داده شودو سپس بین زوجیین اخیف ب حاصیل    در صورتی که مالی توسط  در صورت اختالف در مهر و هبه

شود و زوج مدعی گردد که بابت مهر بوده است و زوجه مدعی شود که هبه بوده است. در این صورت قول زوجو مقیدم اسیت.   

شیده در   اسفنباط نمود که قول مدیون در جهت پرداخت مقدم است. هر چند در میال هبیه  25ون مدنیانق 562از ماده  انتو زیرا می

 صورت عدم تغییرو قابل رجوع خواهد بود.

هبه دادى ولهى   انرا به عنو آناختالف نمایند، پس زن بگوید  آندازه مهر زن به او بدهد سپس بعد از اناگر مرد به »حضرت امام )رض(: 

، 744، 4، 9040خمینوی،   موسوو  )«.مرد بگوید مهر تو بود که دادم، بعید نیست که تداعى باشد و این مسأله به تأمل زیادترى احتیهاج دارد 

 (44م
 وضعیت مهر درصورت ازاله بکارت   .2-12

شود، چه زن راضى به این کار باشد  مهر را بدهکار مى گشت بکارت زن را بردارد تماماناگر زوج به غیر از دخول مثالً با »آیةاهلل مظاهري:

 (4993مظاهری، م)«.یا نباشد

   زالانوضعیت مهر در صورت باردار شدن از طریق  .2-13

 53«.باشد نکرده دخول بدهد، هرچند را مهر تمام که است آن واجب احتیاط است شده زن شدن باردار سبب مرد هرگاه»مکارم:  آیة اهلل

                                                      

بهه دیگهري بدههد بهدون اینکهه       چیهزي  کسی اگر بنابراین است تبرع عدم ظاهر، در بدهد دیگري به مالی کس هر: »215ماده  .52

 «.کند د استردادانتو چیز باشد می آنمقروض 

 ، استفتائاتمکارم .53



 بههوطی به شُصورت در  .2-14

که رابطه زوجیت موجهود  آنآید و حال  رابطه زوجیت به عمل می وطی به شبهه عبارت از آمیزشی است بین زن و مرد که به تصور وجود

 .باشد نمی

 شبهه دو نوع است: شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه.

نسبتی ندارد ازدواج نماید، بعدا معلوم شود که با او برادر یها  که با او هیچ آنشبهه موضوعیه، عبارت از این است که کسی با زنی به تصور 

 خواهر رضاعی بوده است.

د ازدواج انه بهرد را بد  نکاح با زنی که در عده رجعی به سر مهی  نونی بطالانکه حکم قآنشبهه حکمیه، عبارت از این است که کسی بدون 

 نماید.

طرفین و یا از طرف زن یا مرد باشد. زنهی کهه در حهال جههل بهه حرمهت بها او        ممکن است از ناحیه ، اعم از موضوعیه یا حکمیه بههشُ

جهل زن بهه حرمهت رابطهه    باشد و  جام شده است و بُضع بدون ارزش نمیانوطی به شبهه زیرا  .گردد نزدیکی شود مستحق مهرالمثل می

متمتهع شهده اسهت     راین مردي که از نزدیکی بها او نموده است. بناب انجنسی، نقص را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده جبر

ولی هر گاه مردي با زنی نزدیکهی نمایهد و    .ثیري نداردأجهل یا علم مرد ت را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این مورد آنباید عوض 

« زنها »دیکهی نسهبت بهه زن    است زیرا نز آنزن عالم به حرمت نزدیکی او باشد مستحق چیزي نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت 

 احترامی نشناخته است تا مستحق عوض نیز باشد.« زنا»ون براي رابطه ناشی از انو ق باشد پس براي امر ممنوع، عوضی نیست می

 جنسیت تغییر از وضعیت مهر، پس .2-15

 مدنی در این خصوص ساکت است. وناندر صورتی که یکی از زوجین اقدام به تغییر جنس نماید، وضعیت مهر، چگونه می شود ق       

 بهاقى  خهود  قهوّت  بهه  قبهل  انزمه  بهه  مهر، مربوط شود، ولى مى باطل هاآن صورى، ازدواج نه باشد واقعى جنس تغییر اگر»آیة اهلل مکارم: 

 54«.است

 در صورت شرط عند االستطاعه .2-11

موجب عقد، نحوه صوال حال است مگر اینکه طرفین به ا مهر، شود. : به مهر حال و مهر مّجل تقسیم میانمهر، به اعتبار زم        

ند اینکه طرفین توافق کنند که مهر عنداالستطاعه پرداخت انمهر مّجل گویند. م آنرا به نحو غیر حال توافق نمایند که به  آنپرداخت 

را داشته باشد. اما اگر هیچ ترتیبی  آنایی و تمکن مالی پرداخت را داشت زوجه حق مطالبه انی زوج توانشود. به این صورت که هر زم

د از طریق اقامه دعوي انتو مهر عندالمطالبه گویند و زوجه می آنصورت مهر حال است که به  آنبراي پرداخت بین طرفین نباشد، در 

 واده و یا از طریق اجراي اداره ثبت، مهر خود را مطالبه نماید.انحقوقی در محاکم خ

توافق شده باشهد.   آنکه خالف آناصل در پرداخت مهر، حال بودن و عند المطالبه است. مگر  55ون مدنی،انه و قبا توجه به نظر فقها امامی

ی زوجهه  انباشد. لذا زم ایی و تمکن مالی زوج میاندر صورتی که زن و شوهر هنگام عقد نکاح توافق نمایند که پرداخت مهر منوط به تو

                                                      

 مکارم، استفتائات .54

 1112ون مدنی، ماده انق .55



 د این حق را اعمال کند.انتو مالی زوج محقق گردد و اال زوجه نمیحق مطالبه مهر را خواهد داشت که تمکن 

 کنهد  امتنهاع  دارد شهوهر  مقابهل  در کهه  ایفهاء وظهائفی   از نشده تسلیم او به مهر تا دانتو می زن»دارد:  می انون مدنی بیانبر همین اساس ق

  51«.بود نخواهد نفقه حقّ مسقط امتناع این و باشد حال او اینکه مهر بر مشروط

د در صهورت عهدم   انه تو ر در ذمه قرار داده شود و شرط کند که عند االسهتطاعة بپهردازد صهحیح اسهت، و زن نمهی     هماگر »تبریزي: آیةاهلل

 55«.طاعة مطالبه کند، حتی در شب زفاف، واللّه العالمتاالس

بنابراین مقید کهردن پرداخهت مههر بهه کلمهه       .است انمشروط به قدرت و تو آنهر نوع تکلیف حوزه پرداخت مهر باشد یا غیر »ی:انآیةاهلل سبح

خواه سهبک و خهواه   ، از این جهت باید زوجین را تفهیم کرد هر نوع مهر عند القدره باشد. آنصحیح نیست مگر اینکه مقصود از  "عندالمطالبه"

 51«.مشروط به قدرت زوج است آنسنگین لزوم پرداخت 

 :  اداره کل حقوقی قوه قضائیه 15/5/1313ه  4351/5شماره مشورتی  نظریّه

د بدون اثبات ادعاي خود در مورد استطاعت یا عدم اسهتطاعت زوج در خصهوص پرداخهت مههر مبهادرت بهه تقهدیم        انتو زوجه می -1»

است که در مورد مههر   آنتفاوت عندالمطالبه و عنداالستطاعه  -2د.باش دادخواست نماید واثبات عدم استطاعت زوج به عهده خودش می

باشد، امها   را مطالبه نماید زوج ملزم به پرداخت می آنکه زوجه  اند المطالبه، مطالبه مهر مقید و منوط به استطاعت زوج نیست وهر زمعن

گهردد   ب زوجه، ادعاي عدم استطاعت زوج ثابت شود، اساساً ملزم به پرداخت نمهی اندر مورد عنداالستطاعه، اگر پس از مطالبه مهر از ج

 «.طرح دعوي اعسار هم منتفی خواهد بودودراین حالت 

 تغییر شرط عندالمطالبه بودن به عنداالستطاعه بودن چگونه است؟ر، در خصوص شرایط مهاستفتاء: 

 53«.ع استانبا توافق زوجه بالم»اي:  خامنه آیةاهلل

 نهدارد، و  وجهه  هیچ به را آن پرداخت ایىانتو فعال زوج کنند، که مى معیّن مهرى عامداً و عالماً عقد اجراى حین سّال: در صورتی که در

 موقهع  در ههم  زوجه کنند، و مى حساب نسیه زوج ذمّه در را مهرها گونه این هم عرفاً. بپردازد را آن داننتو هم ىنطوال مدّت است ممکن

 مّجّل؟ است، یا حالّ مقدّس شرع درها  مهر گونه این آیا. ندارد مطالبه قصد عقد، اجراى

 11«.است مّجّل مهرها گونه این سّال فرض در»مکارم:  آیةاهلل

 «بیان هیتوکلت و ال هیاال باهلل، عل یقیما توف و»

 هیمهد ینعلیحس دکتر

 1335بهمن ماه 
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