مطالعات فقهي و فلسفي
سال ششم ،شماره  ،12بهار 2931
صفحات  211ـ57

بررسی تطبیقی میزان مهریه در فقه فریقین


زینب علینژاد ،نسرین کریمی

(تاریخ دریافت5331/63/60 :؛ تاریخ پذیرش)5331/64/82 :

چکیده
یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد ،پس تحقیق وبررسقی پیرامقون ن
اهمیت ویژه ای دارد ،بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد الزم به نظقر میرسقد .در امامیقه اجمقا
وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها الزم است نچه که مهر قرار داده می شقود هقم مالیقت و
تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک ،سایر فرق اسالمی در اینجا با هم اختالف رای دارند .شافعیه و حنابله همچون امامیه قائلند هقر ن
چه که مال باشد می توان به عنوان مهریه واقع شود ،حنفیه ،حداقل مهر را ده درهم مشخص کردند .و مالکیه ،کمتقرین مققدار مهریقه را
چهار دینار یا سه درهم نقره خالص ،دانسته اند .بر طب نظر همه مذاهب پنجگانه ،مهر المثل به مهری گفته می شقود کقه بقرای زن بقا
توجه به هم ردیفان ،و صفات و خصوصیات او همچقون عفقت و پاکقدامنی و جمقال و نسقب تعیقین مقی شقود .و در صقورتی کقه اگقر
مهرالمسمی به هر علتی ،در عقد تعیین نشود و یا پرداخت ن ممکن نباشد مهرالمثل بر عهده شوهر واجب می گردد .در فقه شیعه و اهل
سنت ،مهرالمتعه ،ح زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر ،طالق داده شده است ،البته اخقتالف
نظرهایی در بین فرق اهل سنت در این زمینه وجود دارد.

کلیدواژگان
مهر ،مهرالمسمی ،مهرالمثل ،مهرالمتعه

 دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهNasrinKarimi1358@yahoo.com :
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مقدمه
شأن و شخصیت زن بسیار باالتر از آن است كه به عنوان مال و مانندد آن ماامهده شدود .از اید رو
هیچ كس نمي تواند خود یا دیگري را در برابر مالي بفروشد .انسان همیشه طدر

حدا اسدت نده

موضوع حا .عالوه بر ای  ،در خرید و فروش باید عوضی هنگام ماامهه مای باشد ،در غیدر اید
صورت ماامهه باطل است .اما در نکاح دائم ،تایی مهر شرط صحت قرار داد نیست .ممک اسدت
نکاح بدون تایی مهر واقع گردد .در ای صدورت ،زن مسدتحا مهرالملدل خواهدد بدود( .حسدی
صفایي)8431 ،
از ای رو ،مهر و تایی آن نمي تواند مالک صحت عقد قرار گیرد ،و مرد با نظر داشت كرامت
زن از حیث خانوادگي و اجتماعي مهریه را تقبّل كند ،زن نیز احساسات افراطدي و دور از واقایدت
را كنار گذاشته و به مسأله ازدواج فقط از جهت مالي نگاه نکندد ،بهکده آن را یدأ رمدر مقدد

و

تربیتي ببیند .دختران باكرامت با تأسي به اسالم وخاندان رسالت ،بخصوص حضرت فاطمده زهدرا
( ) ،در مسأله صداق و مهریه سخت گیري نمي كنند ( .پورمحمدي )8434 ،رسول گرامي اسالم
(ع) در ازدواج دختر بزرگوارش – كه سیده زنان تمام جهان ندام گرفدت – بدا حضدرت عهدي (ع)
مهریه و صداق او را مختصر و اندک قرار داد تا براي تمام امت سرمشا و اسوه باشد .كسداني كده
گمان برده اند مهر زیاد تضمیی كننده بقاي ازدواج و ساادت زن است ،بسي بیراهه رفته اند .آنچه
ماجزه مي كند صدق و صفاي آن دو در شروع و ادامه زندگي است( .حبیبي ،بي تا)
مهر به آن درجه از اهمیت نیست كه عدم و یا كسر پرداخت آن موجب گسست زندگي گدردد.
تایی مهریه براي زن ،نوعي عنایت ویژه به اوست؛ از ای رو تحمل عدم مهر بده مراتدب ،ضدرري
كمتر از طالق و فروپاشي زند گي در پي دارد؛ چدرا كده طدالق منشدأ بسدیاري از مفاسدد فدردي و
اجتماعي است .بدی روي ،به خاطر نداشت و یا كسر مهر ،به طالق توصیه نشده اسدت .همچندی
اگر زن بر مرد شرط گذارد كه در مدت مای مهریه او را پرداخت نماید و مرد هم قبول نماید امدا
به شرط عمل نکند ،عقد صحیح ولي شرط باطل است؛ زیرا پرداخت مهر در مددت مادی  ،شدرط
صحت نکاح نیست( .حبیبي ،بي تا)
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مقدار مهر المسمي
مطابا نظر امامیه و اهل سنت ،مهر المسمي به آن مالي گفته مي شود كه زن ومرد با هم توافا مدي
كنند و در مت عقد ذكر مي كنند.
در فقه امامیه

شکي در آن نیست كه مهریه ،بهاء و ارزش زن نیست و همچنی كم یا زیاد بودن مهر ،ضام بقداء
ازدواج و ساادت زوجی نمي شود ،بهکه مهر هدیه اي است براي زن كه خداوند دادن اید هدیده
را بر مرد واجب و الزم گردانیده است .شکي نیست كه مهریده هداي سدنگی موجدب بدي رغبتدي
جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده و گاهي موجب از هم پاشدیدگي و نابسداماني در زنددگي مدي
شود( .فایز الهمساوي)7002 ،
در امامیه اجماع وجود دارد كه میزان مهرالمسمي از حیث حداقهي هیچ محدودیتي ندارد و تنها
الزم است آنچه كه مهر قرار داده مي شود هم مالیت و تمول داشدته باشدد یاندي شدرعا بتواندد بده
مهکیت مسهمان درآید ،فقهاء در ای جا عالوه بر استناد به اطالق آیات وجوب پرداخت مهریه ،بده
روایات وارده نیز استناد جسته اند .و از آن جمهه است روایت فضیل ب یسدار از امدام صدادق (ع)
اُالص َداقُ» یاني :مهریه آن است كده بدر
اُعلَْي ِه ُِم ْنُقَلِ ٍيلُأ َْوُ َكثِ ٍريُفَ َه َذ َّ
كه حضرت فرمودندَّ « :
الص َداقُُ َماُتَ َر َ
اضيَ َ
آن تراضي نمایند چه كم چه زیاد ،پس ای  ،مهر است( .الکهیني8302 ،ق ،ج ،5ص )421و شبیه به
آن روایتي است از امام باقر(ع) كه فرمودند« :الصداق ما تراضا عهیه قل او كلر» یاني آنچده طدرفی
ازدواج به آن راضي مي شوند كم باشد یا زیاد همان مهریه است( .وسائل ،ج  ،83ص )403
پس در حقیقت شرع مقد

اسالم حداقل مهر را تایی كرده كه هر آنچه مالیت داشدته باشدد.

اما حداكلر را تایی نکرده ،اگرچه برخي از فقهاء مقدادیري را از بداب اسدتحباب یدا كرامدت بیدان
كردهاند .استحباب در مهر ،دو جنبه است :یکي آنکه استحباب در تخفیف مهر اسدت .و دوم آنکده
مستحب است اندازه مهر در نکاح از مهر سنت تجاوز نکند .اما مشهور فقهاء ماتقدند مقدار مهر از
نظر كمي و زیادي هیچ محدودیتي ندارد ولي رعایت مهرالسنه مستحب و زیاد از آن كراهدت دارد.
(شیخ طوسي ،8385 ،ص)875
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روایات در باب تخفیف مهر:
ِ
َن ُِمنُب رَك ِةُالْمرأ َِةُقِلَّةَُمه ِره ِ
ُم ْه ِرَه ا( .اب بابویه8384 ،ق ،ج4؛
اُوُم ْنُش ْْم َهاُ َكثْ َرَة َ
الف) قال الصادق (ع) :أ َّ ْ َ َ َ ْ
َْ َ َ
ص ) 412یاني :امام صادق (ع) مي فرماید از بركت زن است كده مهدرش كدم باشدد ،و از
شومي و نحسي زن ،زیادي مهریه اش مي باشد.

ِ
ِ
َُّ َُّ ة ِ
ب) عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْهِمٍ عَ ْ رَبِي عَبْدِ الهَّدهِ ع قَدالَِ :م نُب رَك ِةُالْم رأ َِة ِ
اُو ُِم ْنُ
َ
ْ ََ َ ْ
اُوُتَ ْيو ريُ ِوََ َََ َ
ُمَِهَا َه َ
اُشدَّة ِ
ش ِْْمه ِ
اُوُتَ ْع ِوريُ ِوََُ َ ََِا( .كهیني ،8302 ،ج ،5ص )543یاني از مباركي زن كم بدودن
َ
َ
ُمَِهَا َه َ
هزینه اش و زایا بودنش (آسان زاییدن) ميباشد و سختي ومشدکل زن زیدادي هزینده آن و
سختي زایمانش ميباشد.
روایاتي هم داللت بر استحباب مهریه به اندازه مهرالسنه مي كند كه از آن جمهده مدي تدوان بده
روایت مااویه ب وهب اشاره نمود.
اَس َِ
اقُُ َرس َِسُا َُِّ ُِ َىُأ ََْْو ِاِ ِهُاََْْ َ ُُْ َع ْش َرَةُأوقِيَّ ةو َُوُهَ ًش او َُوُ
َع ْنُم َعا ِويَةَُبْ ِن َُوْه ٍ ُقَ َ
ُعْ ِدُا َُِّقُيَ َِسُُ َس َ
ُع ْع َُأ َََ َ
ِ
ِ
ْاْلوقِيَّةُأَرب عِ َنُ ِ رََهاوُوُالَ ُّ ِ
اَسُهَ َع ُْل( .كهیندي،
ُاْلوقِيَّ ِة ُِ
صُ ْ
مََُْ َو ِمادَِةُ ِ ْرَه ٍلُق ْل َُبَِِْْهََِ اُقَ َ
ُع ْش رو َنُ ْرََه اوُفَ َا ا َنُ َِل َ
َّشُه ْ
َْ
ْ َ
8302ق ،ج 5؛ ص )424یاني :مااویه ب وهب مي گوید از امام صادق (ع) پرسیدم كه مي فرمدود:
پیامبر (ص) مهر فرستاد :دوازده اوقیه و نش( ،هر اوقیه ،چهل درهم است و هدر ندش هدم نصدف
اوقیه یاني بیست درهم است) و آن پانصد درهم است ،گفتم به وزن ماست ،فرمود بهه.
درهم شرعي مندرج در قانون جمهوري اسالمي ماادل  87/4قیراط یا نخود مادی شدده و وزن
قیراط یا نخود هم برابر  0/7گرم است .پس مقدار درهم شرعي بر حسب گرم  7/57گرم مي شود.
( دیانت ،8424 ،ج)704 ،8
وبرخي از فقهاء ،وضع مهر بسیار كم را مکروه دانسدته اندد ،و بده روایتدي از امیرالمدومنی (ع)
ِ ِ
اَس ِ
ِ
ُم ْه َرُ
ُعل ع ُقًُُِِّن َُْلَ ْك َرُُأَ ْنُيَا ِ َنُالْ َم ْه رُأَقَ َلُُم ْن َ
استناد كرده كه حضدرت فرمدوده :قَ َ َ
ُع َش َرِةُ َ َراه َلُل ََ َُُّي ْش ِهَ َ
الَْغِ  :یاني :همانا كراهت دارم كه كمتر از ده درهم مهر كنم چرا كه شبیه مهر زندا مدي شدود( .ابد
بابویه8415 ،ش ،ج ،7ص)508
محقا حهي گفته است مکروه است مهر زن بیشتر از مهرالسنه باشد( .نجدم الددی  8715 ،ه ق،
ص )532سید مرتضي گفته است مهر نباید بیشتر از مهرالسنه باشد( .سید مرتضدي ،8438 ،ص45؛
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نجفي8303 ،ق ،ج ،48ص )4ای در حالي است كه شهید ثاني در مسدالأ گفتده اسدت حدداقل و
حداكلر مهر مقدر نشده ،مگر اینکه گفته شده مهر نباید آنقدر كم باشد كده از مالیدت بیفتدد ،یاندي
قابل تقویم باشد و در طر

زیادي اندازهاي براي آن تایی نشده اسدت( .شدهید ثداني8384 ،ه ق،

ج ،8ص545؛ نجفي8303 ،ق) و گفته شده خهیفه دوم دختر حضرت عهي (ع) ام كهلوم را به مهدر
چهار هزار درهم تزویج كرد( .میرشمسي ،8410 ،ص44؛ نجفي8303 ،ق) شدهید ثداني دلیدل عددم
تقدیر مهر در حداكلر را اینگونه بیان ميكند :عقد نکاح نوعي مااوضه است و در هدر مااوضدهاي،
هر یأ از متااوضی اختیار دارد هر مقدار كه بخواهد عوض قرار دهد .اگدر اید روایدت صدحیح
باشد باید بگوییم در شرع مقد
به عر

میزاني براي حداكلر مهر مای نشده و هر كسي ميتواند با توجه

زمان خود هر مقدار كه بخواهد مهر قرار دهد و قول صدوق و سید مرتضي كده گفتدهاندد

مهر نباید بیشتر از مهرالسنه باشد ،اعتباري ندارد .شیخ طوسي دلیل صحت كلرت مهریه را آیده 70
َُُتَّْذو ِ
ُش ْيَُاو» دانسته است( .میرشمسي ،8410 ،ص43؛ نجفي،
سوره نساء « َوُآتَ ْي ا ْلُِ ْحداه َّنُقَِْطاراوُفَ َ
اُمَْه َ
8303ق)
صاحب جواهر در مورد محدود نبودن مقدار مَهریه در جانب كلرت ،باد از استناد بده كتداب و
سنت ،چنی استدالل مي كند كه مَهریه نوعي مااوضده اسدت؛ پدس در تایدی میدزان آن از اختیدار
متااوضی تبایت ميشود؛ همانطور كه در تایی میزان غیر مَهر در سایر مااوضات پیروي ميشود
(نجفي8303 ،ق ،ج ،48ص.)83
با ای وجود شکي نیست كه قرار دادن مهرهاي سنگی در نکاح كده متأسدفانه امدروز مامدول
شده است اگر از نظر اسالم ممنوع نباشد ،ال رقدل ناپسدند اسدت .گراندي روزافدزون مهدر یکدي از
مشکالت ازدواج در عصر جدید است كه بایدد چداره اي بدراي آن اندیشدید ،آمدوزش و پدرورش
صحیح دختران و خانواده ها و تنویر افکار مردم و ماتقد ساخت آنان به اینکه ازدواج یدأ ماامهده
اقتصادي نیست و حیلیت و آبرو و خوشبختي دختدر و گرمدي كدانون خدانوادگي بده زیدادي مهدر
بستگي ندارد ،بیش از اصالح قانون مي تواند در تادیل مهر موثر باشدد( .صدفایي و امدامي،8423 ،
ج ،8ص )835بنابراینکه مهریه عندالمطالبه است و با رضایت طرفی به ثبت رسیده است هر وقدت
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زن بخواهد آن را به اجرا بگذارد مرد موظف به پرداخت آن است كه چده بسدا مرداندي بده خداطر
نداشت توانایي پرداخت مهریه سال ها در زندان به سر مي برند اما در تیدر مداه سدال  8438قدانون
جدید وضع شده كه مهریه تا سقف  880سکه جزء محکومیت هاي مدالي قدرار مدي گیدرد و اگدر
بیشتر از  880سکه باشد زن نمي تواند مرد را به خاطر عدم پرداخدت آن بده زنددان بفرسدتد پدس
بیشتر از  880سکه جزء محکومیت هاي مالي نیسدت و قدانون در برابدر آن مسدئول نیسدت ( .كدد
خبر ،35434سال ،8430اسفند)
مقدار مهرالمسمي از نظر قانون مدني

مالي كه مهر قرار داده مي شود باید مهأ شوهر باشد البته مهأ غیر را هم با اذن مالدأ مدي تدوان
مهر قرار داد ،اگر مهأ غیر بدون اذن مالأ مهر قرار داده شود و بادا مالأ آن را اجازه دهد تایی
مهر نافذ خواهد بود لیک اگر صاحب مال اجازه ندهد شوهر باید ملدل یدا قیمدت آن را پرداخدت
نماید( .ماده 8800ق م)
مهر باید بی طرفی تا حدي كه رفع جهالت آنها شود ماهوم باشد( .مداده8023ق م) مهدر بایدد
قابل تمهأ به وسیهه زن باشد( .ماده 8021ق م) ماده  8010قانون مدني مي گوید :تایی مقدار مهر
منوط به تراضي طرفی است .ای ماده قانوني مذهب امامیه ،داللت بر اید مدي نمایدد كده تایدی
مهریه مقید به حد و قیدي جز اراده طرفی نیست ،میزان مهریه از حیدث حدداقل و حدداكلر قابدل
بررسي است.
در مقدار استحباب مهریه بی فقهاي امامیه اختال

نظدر وجدود دارد اكلریدت فقهداء ماتقدندد

مستحب است مبهغ یا مقدار مهر از مهرالسنه تجاوز نکند ولي به هر مبهغي صحیح است و بدر مدرد
واجب است كه آن را پرداخت كند .گروهي دیگر ماتقدند كه مهر نباید از پانصد درهم (مهرالسنه)
تجاوز كند.
مهر السنه از حیث تایی مبهغ است و از جمهه موارد مهر المسمي مي باشد .مهر السدنه ،مهدري
است كده پیدامبر اكدرم(ص)مهر همسرانشان قرار دادهاند و مستحب اسدت كده مددبهغ مهدر را بده
تاسي از ایشان ای مقدار یا قدري كمتر از آن قرار دهند .مهر السنه  500درهدم یدا  50دیندار طدال
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ماادل  50ملقال شرعي طالي خدالص مديباشدد( .شدهید ثداني8384 ،ق -صدفایي ،امدامي،8423 ،
ص)857
مهرالسنه از حیث تایی مبهغ است و از جمهه موارد مهرالمسدمي مديباشدد .مهرالسدنه ،مهدري
است كده پیدامبر اكدرم(ص) مهر همسرانشان قرار دادهاند و مستحب اسدت كده مدبهغ مهدر را بده
تاسي از ایشان ای مقدار یا قدري كمتر از آن قرار دهند .مهرالسدنه  500درهدم یدا  50دیندار طدال
ماادل  50ملقال شرعي طالي خدالص مدي باشدد( .شدهید ثداني8384 ،ق؛ صدفایي ،امدامي،8423 ،
ص )857مراجع عظام شیاه چنی مي فرمایند« :مهر السنه» مقدار مهرى است كده نبدا اكدرم(ص)
براى همسران خود و حضرت زهرا( ) قرار داد .مقدار آن پانصد درهم است و هر درهم ،مادادل
 87/4نخود نقره سکهدار است .در مجموع برابر  4400نخود (یا  747/5ملقال ) مداشدود و قیمدت
آن در هر زمان ،تابع نرخ همان زمان است( .تبریزى ،استفتاءات،
احکام مهریده،

8448؛ امام ،اسدتفتاءات ،ج ،4

 48؛ مکدارم ،اسدتفتاءات ،ج 247 ،8؛ فاضدل ،جدامعالمسدائل ،ج ،7

سیستانا ،منهاج الصالحی  ،ج  ،7م 712؛ نورى ،استفتاءات ،ج ،7

8713؛

- 471صافا ،هدایة الاباد ،ج

 ،7فصل فا المهر)
در اینجا ای پرسش مطرح مي شود كه مقدار مهرالسنة در عر

جاماه چقدر است؟ در مدورد

میزان مهر السنة به نرخ روز دو نظر وجود دارد .گروهي از صاحب نظران صرفا بدا توجده بده وزن
پانصد درهم نقره به تایی ماادل ریالي آن پرداخته اند كه ای مبهغ بر اسدا

قیمدت روز نقدره در

زمان هاي مختهف از  342/4ریال تا  500/852ریال در نوسان است .بیان برخدي نویسدندگان اید
گروه ،به شرح زیر است :مقدار مهرالسنه ،پانصد درهم است ،ولي با در نظر گرفت شرایط زماني و
اوضاع و احوال اقتصادي موجود ،نرخ آن متفاوت خواهد بود« .پانصدد درهدم بده حسداب امدروز،
قریب  5/747ملقال پول نقره مي شود»( .محقا ،8434 ،ص)433
برخي از فقهاي امامیه از جمهه سیدمرتضي و شیخ صدوق ،بر ای قائهند كه قراردادن مهري كه
بیش از مهرالسنه باشد ،جایز نیست .سیدمرتضدي بده اید نظریده ،فتدوي داده اسدت« :مم اُاهُ ر بُب هُ
اإلمامي ةُ:أه هَُُياو اوَُْمخه رَُو مادةُ ره لُِي ا اُقيماه اَُو ِنُ يَ اراُ،فم اُْا ُعل کُِل لُر ُِل کُه ذ ُالو َة».
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(سیدمرتضي8385 ،ق ،ص )737از ظاهر كالم شیخ صدوق نیز ای نظریه اسدتفاده مديشدود« :مه رُ
الوَةَُومادةُ رهلُ،فمنُْا ُعلکُالوَةُر ُِلکُالوَة» (شیخ صدوق ،8384 ،ص.)433
قائهی به ای نظریه (عدم جواز تجاوز از مهرالسنه) ،ای نظریه را اجمداعي دانسدتهاندد ،امّدا بدا
توجه به مطالب گذشته روش ميشود نه تنها ای قول اجماعي نیست بهکده اجمداع و شدهرت بدر
خال

آن یاني عدم انحصار مهریه از جهت كلرت ،است.

از مباحث گذشته روش شد كه مهر محدود به مقدار مایني نیست كه غیر از آن مقدار ،صحیح
نباشد .اما همه فقها قائهند كه كم بودن مهر مستحب و زیاد بودن آن مکروه است و در اید مبحدث
اختال

نظري نیست .شیخ صدوق ،شیخ مفید ،شیخ طوسدي و بسدیاري از عهمداي دیگدر بده اید

مطهب ،اشاره یا تصریح كردهاند .اختال

در ای است كه آیا كمتر از مهر السنه نیز مستحب اسدت

یا خیر؟
روایات در زمینه مقدار مستحب مهر سه دستهاند:
اول :روایاتي كه بر استحباب كم بودن مهر داللت دارند .ای روایات بر محبوب بودن مهر كدم،
داللت داشته و به مهریه كم تشویا مينمایند.
دوم :روایاتي كه بر كراهت مهر زیاد داللت دارند.
سوم :روایاتي كه بر استحباب مهرالسنه داللت دارند.
در فقه اهل سنت

براي مهریه در قهّت و كلرت اندازه اي نیست بهکه هر مالي كه جایز باشدد مدي تدوان آن را مهریده
قرار داد و ای سخ  ،نظرات صحابه و فقهاي زیادي است .از جمهه حس بصري و عطدا و عمدرو
ب دینار و اب ابي لیهي و اللوري و االوزاعي و الهیث و الشافاي و اسحاق و ابوثور و داود و ساید
ب مسیب كه دخترش را به دو درهم تزویج نمود ،و از آن جمهه ساید بد جبیدر و نخادي و ابد
شبرهه ،مالأ و ابو حنیفه ماتقدند كه آن كمتری مقدار است پس اختال

نمودندد و مالدأ و ابدو

حنیفه فرمودند :كمتری مقدار مهریه آن اندازه اي است كه به واسطه آن دست سارق را قطع كنندد
و اب شبرهه فرمودند كمتری مقدار پنج درهم است و نخاي فرمود چهل درهم مي باشد و بیسدت
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درهم و رطهي از طال ،و ساید ب جبیر فرمود پنجاه درهم است( .شیخ طوسدي ،بدي تدا ،ص-443
اب قدامه ،بي تا ،ص)3
الف و ب -شافعي و حنابله

در مذهب امام شافاي مقدار مهریه ،حداقل و حداكلر ندارد و هر آنچه مدال نامیدده شدود و ارزش
مالي داشته باشد مي توان به عنوان مهر قرار گیرد ،خواه آن چیز كه به عنوان مهر قدرار گرفتده كدم
باشد یا زیاد ،عی باشد یا دی  ،یا منفات مانند قالي یا یکصد سکه طال یا سکونت در خانه یدا یداد
دادن یأ شغل مشروع( .الخ  )8414 ،دلیل ای حکم كالم خداوند متاال است كه در سوره نسداء
ِ
آیه  73مي فرماید« :وُأ ِح َّلُلَا لُم اُوراذُِلِا لُأَ ْنُتَ اَ غ ِاُ ِِبَم ِالِال ْ ِ
اُاس اَ ْماَ ْعا ْلُبِ ِه ُِم َْ ه َّنُ
ْ َ َ ْ ْ
ُحص َ َ ُ َيْي َرُمو افف َ ُفَ َم ْ
ْ ْ
َ
يض ُةو»
فَآتِه َّنُأِ َِره َّنُفَر َ
یاني " و هر زنا غیر آنچه ذكر شد شما را حالل است كه بده مدال خدود بده طریدا زناشدویا

بگیرید نه آنکه زنا كنید ،پس چنانچه از آنها بهرهمند شوید آن مهر مایّ كه حا آنهاسدت بده آندان
بپردازید " ،در ای آیه مباركه ،مال به صورت مطها آمده است و حد مایني براي آن تایدی نشدده
است و مطابا قاعده فقهي «امخطل ُر رعُعل کُاهُق ه» لفظ مطها را باید بدون هدیچ شدرط و شدروطي
حمل بر اطالق نمود .بنابرای آیی اسالم حد و مرزي را براي مهریه قرار نداده است بهکه آن را بر
اسا توانایي و قدرت مالي شخص زوج قرار داده اسدت .همچندی خداوندد تبدارک و تادالي در
ُما ا َن َُْْو ٍٍ َُوُآتَ ْي ا ْلُِ ْح داه َّنُقَِْط اراوُ
ُاس اِْ َ
قرآن مجید طي آیه  70سوره نساء مي فرمایددَ « :وُِ ْنُأ ََرْ ُت ْ
داَس َُْْو ٍٍ َ
َُُتَُّْذو ِ
ُش ْيَا» یاني و اگر خواستید زنا را رها كرده و زنا دیگر اختیدار نماییدد و مدال بسدیار
فَ َ
اُمَْ ه َ
مهر او كردهاید نباید چیزى از مهر او بازگیرید( .مغنیه8324 ،م ) در اینجا "قنطار" عبارت اسدت از
صد رطل طال یاني دویست و پنجاه كیهو طال مي باشد( .ترمذي ،بي تا)
بنابرای توضیح فوق ،خداوند متاال در ای آیه دادن مال فراوان به عنوان مهریه به زن را جدایز
دانسته و سقفي را براي میزان مهریه تایی نفرموده است و اگر زوج توانایي مالي داشته باشدد مدي
تواند هر چه قدر كه بخواهد براي همسرش مهریه تایی كند و آن را پرداخت نماید و هیچ گناهي
هم بر او نیست ،چرا كه در قرآن مناي در ای خصوص وجود ندارد لیک پیامبر صل اهلل عهیه وآله
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خواستار مهریه كم شده اند( .البخاري ،بي تا) ودر فرموده هاي گوهربار خود مدي فرماینددً ِ« :نُم نُ
مينُامخرأةُتيوريَُّط اهاُوُتيو ريُد داقها» .یاني نشان میمنت زن اینست كه خواستگاریش آسان و مهرش
ُ
سبأ باشد .و همچنی پیامبر (ص) چنی مي فرماید :بهتری زنان آن است كده كمتدری مهریده را
دارد( .البخاري ،بي تا) و همچنی مي فرماید :اعظم النساء بركه اسیره مؤونه یاني پربركت تدری
زنان آن است كه كمتری خرجي را دارد( .المسند به روایت امام احمد ،بي تا)
از احادیث مذكور چنی استنباط مي شود كه پیامبر (ص) مهر پایی را تأیید و از زیاده روي در
تایی مهریه زیاد براي زنان نهي فرموده اند ،به عقیده فقهاي عامه مستحب است كده مهریده زندان
بیشتر از پانصد درهم نباشد زیرا پیامبر(ص) در تایدی مهریده دختدران و زندان خدود اید حدد را
رعایت نموده است( .الخ )8414 ،
مذهب شافایه قائل است كه هنگامي كه مهریه عی باشد ملل باغ و خانه و لبا

در اینجا زوج

ضام است به ضمان عقد نه ضمان ید ،ضمان عقد یاني اینکه عقدد شدامل چیدزي اسدت كده در
صورت فقدان ،مقابل و جایگزی دارد چرا كه بدل مهرالمسمي مهرالملل است و اگدر مهرالمسدمي
از بی برود مهرالملل الزم و بر عهده زوج مي آید .و ماناي ضمان الید اینسدت كده ضدام اسدت
ملهش را اگر ملهي باشد و قیمتش را اگر قیمي باشد .بنابرای اگر مهریه در دست زوج قبل از اینکه
به زوجه تحویل دهد تهف شود چهار صورت دارد .8 :اینکه به آفت آسماني تهف شدود .7 .اینکده
زوج آن را تهف كند .كه در ای دو صورت براي زوجه مهرالملل ثابت مي شدود بده خداطر اینکده
مهرالمسمي از بی رفته است .4 .اینکه زوجه در حالي كه رشیده است آن را تهف كند ،كه در اید
صورت چیزي براي زوجه نیست .3 .اینکه اجنبي آن را تهف كند ،كه در ای صورت اجنبي ضام
است .و اگر مهریه به دست و قبض زوجه رسیده باشد اگر قبل از نزدیکي ،طدالق صدورت گیدرد
باید نصف مهریه را به زوج برگرداند( .جزیري8383 ،ق ،ص)701
حنابهه نیز مانند شافاي مي فرمایند :حدي براي قهّت نمي باشد پس هرچه صحیح است قیمدت
كاالیي باشد ،صحیح است كه مهر باشد ،حتي اگر یأ فرش كه  8/800لیره مصري باشدد( .مغنیده،
بي تا ،ص -430الزحیهي ،بي تا ،ص )752و اگر زوج بر آن چیزي كه به حد مالیدت نرسدید ،عقدد
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نمود (یاني آن مهریه را نمي توان در شمار مال به حساب آورد و با مال مقابهه نمدي كندد) تسدمیه
فاسد است و مهرالملل واجب است( .اب قدامه ،بي تا ،ص -5الزحیهي ،بي تا ،ص)752
حنابهه مي گویند كه مهریه یا مای است یا غیر مای  ،اگر مای باشد و تهف شده باشد چه زن
آن را قبض كرده باشد چه نکرده باشد برعهده و ضمان زن مي باشد چرا كه به محض انجدام عقدد
صحیح ،مهریه به تمهأ زن در مي آید و در دست مرد به صورت امانت مي باشد مگدر زمداني كده
زوجه مهریه را از زوج طهب نماید و زوج خودداري نماید كه فقط در ای فرض ضمان بدر عهدده
زوج است ،و اگر مهریه غیر مای باشد در صورتي كه قبل از قبض و تحویل گرفت زن تهف شود
بر عهده زوج مي باشد اما باد از تحویل گرفت زن همانند مهریه مادی  ،بدر عهدده خدود زن مدي
باشد .بنابرای تصر

زوجه در مهریه مای – چه آن را قبض كرده باشد چه نکرده باشد -جدایز و

صحیح است .اما در مهریه غیر مای  ،قبل از قدبض تصدرفش صدحیح و جدایز نیسدت( .جزیدري،
8383ق ،ص)701
ج) حنفیه

كمتری مقدار مهر ده درهم است پس هر گاه عقد كمتر از آن واقع شود عقدد صدحیح اسدت و ده
درهم واجب مي شود به دلیل حدیث «َمهرُأقلُم نُعش ر ُ راه ل» یاني مهریده اي كمتدر از ده درهدم
نیست ( .مغنیه8324 ،م ،صص430و-438الزحیهي ،بي تا -طوسي ،8302 ،ص )443و ای حدداقل
اندازه مهریه قیا

شده با نصاب سرقت كه دزدي را كه به اندازه یأ دیندار یدا ده درهدم سدرقت

كند ،دست سارق قطع مي گردد .و ای قیا

مهریه و اندازه ان است به مالي كه داراي اهمیت مدي

باشد( .البیهقي ،بي تا -جزیزي ،بي تا ،ص)34
طبا نظر حنفیه اگر مهریه زني ،مای و مشخص باشد ملل یأ لبا

یا اسب یا غالت ،و قبدل

از اینکه آن مهر به قبض و تحویل زن درآیدد ،مهریده بدی بدرود در اید صدورت اگدر مهریده ،از
مادودات یا مکیل و موزون باشد بر شوهر واجب است ملل آن را به زن بدهد وگرنه بایدد قیمدت
آن را به او بدهد .اما اگر مهریه به قبض زن درآید و باد از قبض ،از بی برود ،در واقع زن چیدزي
را گرفته و مالأ شده كه احتمال سقوط نصف یا كل آن وجود دارد ،چرا كه اگر طدالق و جددایي
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از طر

شوهر قبل از دخول باشد زن ضام نصف مهریه اي كه گرفته به شوهر مي باشد كده اگدر

مهریه ملهي باشد و در خارج موجود باشد باید نصف آن ملل را و اال قیمت آن را به مرد بپردازد .و
اگر طالق قبل از نزدیکي از طر

زن باشد طبا نظر حنفیه بایدد كدل مهریده اي را كده گرفتده بده

شوهر بدهد البته اگر باقي باشد وگرنده قیمدت روز قدبض آن را بایدد پرداخدت نمایدد( .جزیدري،
8383ق ،ص)704
د) مالکیه

كمتری مقدار مهریه ،چهار دینار یا سه درهم نقره خالص است (و در صدورت وضدع كمتدر از آن،
زوجه را در فسخ یا قبول آن مخیر مي داند) یا آن مالي كه از نظر قیمت با ای مقدار مساوي اسدت
كه ماموال به عنوان مهر پیشکش مي شوند و هر آنچه كه پاک باشد و نجس نیست از نظر شرع بده
آن عنوان مال دهند یاني داراي ارزش مالي باشد از جمهه آن كاال یا حیوان یا اموال غیدر منقدول از
نظر شرع نفع رساننده باشد یاني نفع بردن از آن حالل مي باشد نه مانند آالت لهو( .الزحیهدي ،بدي
تا -مغنیه ،8378 ،ص -430طوسي ،8302 ،ص -443اب قدامه ،بي تا)
مالکیه ماتقدند كه مهریه در سود و منفات و زیان ،قبل از نزدیکي مشترک بدی زوج و زوجده
مي باشد ،البته در ای مسئهه تفصیهي قائهند به اینکه اگر مهریه از چیزهایي باشد كه مخفي و پنهدان
كردنش ممک نباشد ملل باغ و خانه و شتر و ...در ای فرض اگر مهریه در دست هركدام كه باشد
تهف یا ناقص شود ،بر عهده هر دو مي باشد پس اگر مدرد زن را قبدل از نزدیکدي و بادد از تهدف
مهریه طالق دهد نه زن مستحا چیزي است و نه مرد .اما اگر مهریه از چیزهایي باشدد كده مخفدي
كردنش امکان داشته باشد ملل لبا

و دانه و ...اگر بادد از قدبض و در دسدت زوجده تهدف شدود

ضام است و باید نصف آن را به زوج بدهد و همچنی اگر مهریه به قبض زوجه در نیامده باشدد
و در دست زوج تهف شود ضام نصف آن قبل از نزدیکي به زوجه مي باشدد .اید تفصدیهي كده
گفته شد در صورتي است كه عقد صحیح باشد ،اما در صورت فساد عقد ،زن باد از اینکده مهریده
به قبضش در آمد بدون هیچ گونه تفصیهي ،ضام نصف آن به شوهر در صورت عدم دخدول مدي
باشد( .جزیري8383 ،ق ،ص)704
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اگر زن و مرد بر اصل مهرالمسمي اتفاق داشته باشند به اینکه مهري در عقد ذكر شده است امدا
در مقدار آن ،با هم اختال

كنند ملال زن بگوید ده سکه و مرد بگوید پنج سکه ،در ای جا ،حنفیده

و حنابهه قائهند كه قول هر كدام از زن و مرد ،به اندازه مهرالملل باشد پذیرفته مي شود بنابرای اگر
زوجه ادعاي مهرالملل یا كمتر از آن را داشته باشد ،قولش مقدم است و همچنی اگدر زوج ادعداي
مهرالملل یا بیشتر را بکند قول زوج پذیرفته مي شود .در ای زمینه شافایه قائل است كه زن و مرد
هر دو مدعي هستند پس اگر هیچ كدام بینه نداشته باشند هر دو قسم مي خورند و مهرالملل ثابدت
مي شود .مذهب امامیه و مالکیه ماتقد است كه در اینجا زوجه مدعي است پس باید بینه بیداورد و
زوج منکر است و باید قسم بخورد( .مغنیه8378 ،ق ،ج ،7ص)453
بنابرای همه مذاهب در مورد حدركلر مهر اتفاق دارند كه حدي برایش نیسدت لکد در مدورد
حداقل مهریه بی مذاهب اختال

نظر دارند .شافایه ،حنابهه و امامیه گفته اند حداقل بدراي مهریده

وجود ندارد بنابر ای هر چیزي كه بتوان با آن خرید انجام داد و قیمت واقع مي شود را مدي تدوان
مهریه قرار داد .حنفیه گفته اند كه حداقل مهریه ده درهم است .امدا مالکیده حدداقل مهریده را سده
درهم مي دانند .و اگر عقد به پایی تر از ای مقدار برگذار شود به حدداقل مهریده برگرداندده مدي
شود.
مقدار مهر المثل
در فقه امامیه

مقصود از مهرالملل مهري است كه ماموال براي زن با توجه به هم ردیفدان او و بدا ویژگدي هداي
ملبت و منفي كه دارد در موارد خاص در نظر مي گیرند ،باضي از فقهاء گفته اند :در تایدی مقددار
مهرالملل ،شر  ،جمال و عر

زنان فامیل باید مورد توجه قرار گیرد به شدرط آنکده از مهرالسدنه

تجاوز نکند( .نجم الدی 8715 ،ه ق ج ،7ص )531برخي عالوه بر صفات فوق ،س  ،بداكره بدودن،
عقل ،مال داري ،عفت و ادب و هرچیزي كه به سبب آن اختال

بیّ و روشني در رغبت و غرض

بوجود آید ،را نیز در میزان مهرالملل ماتبر دانسته اند( .نجفي8303 ،ق ،ج ،48ص)57
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در اخباري كه از آن براي ثبوت مهر الملل و مقدار آن استفاده میشود گاهي لفظ مهرالنساء آمده
است( .میرشمسي ،8410 ،ص )34و مراد از آن ،مهدر زندان فامیدل و نزدیکدان زن اسدت ،مدراد از
«مهرالملل مهور نسائها» مهر زناني است كده از لحدام ملبدت و منفدي در خدانواده ،همسدان آن زن
هستند پس مي توان تفاوتي بی مهرالملل و مهرالنساء به دست آورد .و آن ای است كه :مهرالملل،
مهر زنان مانند آن زن در میان شهر و محل زندگي است و مهرالنساء ،مهر زنان فامیل و خانواده زن
است( .طوسي 8371 ،ه ق ،ص )721صاحب جواهر گفتده اسدت :تایدی مهرالملدل ندوعي تقدویم
است ،بنابرای سزاوار است هر چیزي كه در قیمت گذاري مدخهیت دارد مانند باال و پدایی رفدت
قیمت ها و زمان و مکان در نظر گرفته شود( .طوسي8371 ،ق ،ص )57شیخ طوسدي گفتده اسدت:
هرگاه در موردي مهرالملل به زن تاها بگیرد ،مهر زنان خانواده زن مانند خواهر و مدادر و عمده و
خاله ماتبر است و س و عقل و جمال و ادب و ....باید رعایت گردد( .طوسدي8371 ،ق ،ص )22
ایشان در جاي دیگر در ای مورد چنی مي فرماید :اگر زوجی با هم فامیل باشند و یا از یأ شهر
یا عشیره و قبیهه باشند در مهر الملل آن زن تخفیف قائل مي شوند و اگر زن را به غیدر عشدیره زن
تزویج كنند مهر را سنگی مي گیرند .بر حسب ای روش اگر زوج با زوجه هم وط و هم شهري
باشد بر زوج تخفیف مي دهند و اال بر او سنگی مي گیرند (طوسي -8421 ،ابد بدراج ،بدي تدا-
عالمه حهي)8382 ،
به طور خالصه ،مالک در مهرالملل ،تمام صفاتي است كه در زیاد شدن یا كم شددن مهرالملدل
حتي زمان و مکان دخیل است.
براي تایی مهرالملل ابتدا زن با خویشاونداني كه اگر امروز مرد بودند عصبه او محسدوب مدي
شدند سنجیده مي شود و اگر در بی آنها كسي مانندد زن نباشدد ،بده سدایری مراجاده مدي شدود.
بنابرای ابتدا به خواهر پدر و مادري ،سپس خواهر پدري ،سپس دختر بدرادر ،سدپس دختدر پسدر،
سپس دختر عمو مراجاه مي شود .اگر تایی از ای طریا ممک نباشد یاني ای افدراد نباشدند یدا
مهرشان مجهول باشند ،و یا ازدواج نکرده باشند ،زنان ارحام مورد توجه قرار مي گیرند و منظور از
زنان ارحام ،مادر وخویشاوندان مادر از جهت پدري یا مادري هستند .در ای صدورت ابتددا مدادر،
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سپس خواهر مادري ،سپس مادربزرگ ها ،سپس خاله ها ،سپس دختر دایي ها مورد توجه قرار مي
گیرند در صورت تاذر ،به سایر زناني كه ملل اید زن باشدند مراجاده مدي شدود( .الخد ،8414 ،
ص)24
دلیل اثبات و تایی مقدار مهرالملل ،روایت ترمذي و سایری با سند حس وصحیح از عبدداهلل
ب مساود است كه از ایشان پرسیدند :اگر مردي با زني ازدواج كرد اما مهریه اي بدراي وي تایدی
نکرد یاني مهرالمسمي در حی اناقاد عقد تایی نشده و با وي مقاربت و نزدیکي نکدرد و سدپس
بمیرد حکم آن چیست؟ اب مساود در جواب فرمود :باید مهریه زنان هم تدراز او ،نده كمتدر و نده
بیشتر به او داد و عده بگذارند و از شوهر خود نیز ارث مي برد .در اید موقدع ،ماقدل بد سدنان
اشجاي بهند شد و گفت پیامبر(ص) در مورد بروع بنت واشا كه از طایفه ما بدود چندی قضداوتي
كرد .اب مساود با شنیدن ای خبر خوشحال شد( .ترمذي ،بي تا)
در آیه  744سوره بقره چنی آمده است:
ِ
«ََُِاحُعلَيالُِ ْنُهَلَّ ْ الُالًَِواذُماُ ََلَُتََ ُّوِه َّنُأَوُتَ ُْ ِرضِاُ ََل َّنُفَريضةوُو ُِ
ُعلَ ىُالْم ْ ِ ِ ُ
ُعلَىُالْمِس ِعُقَ َدر َُو َ
ُماًعِه َّن َ
َ ْ
َ َ َ
ْ
َ َْ ْ
ِ
ِ
ُمااعاو ِ
ًّاُعلَ ىُالْم ْفو َ َُ» خداوند در ای آیه مي فرماید :باكا بر شما نیست اگر طدالق
ُح َ
َُلْ َم ْعروف َ
قَ َدر َ
دهید زنانا را كه با آنان مباشرت نکرده و مهرى مقرّر نداشتهاید ولا آنهدا را بده چیدزى بهدرهمندد
سازید ،دارا به قدر خود و ندار و فقیر به قدر خویش به بهرهاى شایسته او ،كده اید سدزاوار مقدام
نیکوكاران است.
طبا بیان آیه شریفه ،اگر شوهر قبل از نزدیکي بخواهد زن را طالق دهد و مهریه اي هم مادی
نکرده باشند وظیفه اش ای است كه به زن متاه بدهد .براي تایی مهرالمتاه حال مرد از حیث غنا
و فقر مالحظه مي شود.
عدم ذكر مهر در عقد ،ممک است از باب تفویض مهر یا تفویض بضع( ،نجفي8303 ،ق،
ج ،48ص )51یا شرط عدم مهر در عقد باشد( .نجم الدی  ،بي تا ،ص )532در هر صورت با
وجود دو قید مذكور ،مهرالمتاه به زن داده مي شود ،محقا حهي در شرایع گفته است :مهرالمتاه
فقط براي زني است كه مهرش مای نشده و قبل از نزدیکي طالق داده شده است( .نجم الدی  ،بي
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تا ،ص )531و همچنان در همان كتاب ،مهرالمتاه را حا زني دانسته كه مهر را تفویض كرده
(مفوضه المهر) سپس پیش از تایی مهر ،كسي كه تایی مهر به او واگذار شده فوت كرده است در
اینجا نیز گفته شده به زن مهرالمتاه تاها مي گیرد .در فرض مذكور ،تاها مهرالمتاه به زن ،رري
مشهور فقهاء است (نجم الدی  ،بي تا ،ص )533و فرق "مفوضه المهر" در ای فرض با "مفوضه
البضع" ای است كه به "مفوضه البضع" پس از فوت یکي از زوجی هیچ چیز تاها نمي گیرد.
(نجم الدی  ،بي تا ،ص )20ماناي اصطالحي تفویض ای است كه مهر در عقد نکاح به صورت
مجمل ذكر شود و تایی آن به یکي از زوجی یا شخص ثاللي واگذار شود.
به زني كه تایی مهرش را به شوهر یا شخص دیگر سپرده باشد« ،مفوضة المهر» گفته ميشود.
گاهي در عقد ازدواج ،اندازه مهر تایی نمي شود و زوجی یا اولیاي آنها في الجمهه متذكر آن مدي
شوند ملال زن به مرد مي گوید :خود را به ازدواج تو در آوردم به مهري كه تو مای كندي ،یدا مد
خود مای كنم ،در ای صورت میزان مهر بستگي به نظر كسي دارد كه كار به او واگذار شده است.
(نجم الدی  8715 ،ه ق ،ص53؛ نجفي8303 ،ق) شخص كه تایی مهر به موجب توافدا زوجدی
به او واگذار شده حاكم نامیده مي شود( .حقوق دانها در ای مورد لفظ داور را به كار برده اند)
در ای كه آیا جایز است زوجی تایی مهر را به شخص یا اشخاص دیگر واگدذار كنندد ،بدی
فقهاء اختال

نظر است .شهید ثاني در شرح لماه اشاره اي به مسئهه جواز تفدویض مهدر بده غیدر

زوجی كرده ،و ایشان دلیل جواز و عدم جواز را ذكر كرده ،ولي به جهت عدم وجود دلیل خداص
و به استناد اقتصار بر قدر متیق  ،به عدم جواز فتوا داده اسدت( .شدهید ثداني8380 ،ق) ابد جنیدد
اسکافي نیز به عدم جواز قائل است( .اسکافي8384 ،ق) در ماده  8013قدانون مددني آمدده اسدت:
ممک است اختیار تایی مهر ،به شوهر یا شخص ثداللي داده شدود و در اید صدورت شدوهر یدا
شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد مای كند .برخي هم قول به جواز تفدویض مهدر بده
غیر زوجی را اختیار نمودند و دلیل آنها هم عموم قاعده «امخِمَِنُعَ دُش روههل» مي باشد .نظر فقهداء
بر ای است كه اگر تایی مهر به زوج واگذار شده باشد ،مي تواند مهر را به هر اندازه كه بخواهدد
مای كند و حداقل و حداكلر آن محدودیتي ندارد( .میرشمسي ،8410 ،ص )533اما اگر زن عهدده
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دار تایی مهر شود ،نمي تواند بیش از مهرالسنه كه پانصد درهم است مادی كندد( .امدام خمیندي،
 ،8375ص400؛ مکارم شیرازي ،8410 ،ص)55
یکي از فقهاي مااصر مي گوید كه هرگاه تایی مهر به زن واگذار شود نمي تواند بیش از مهدر
تایی كند و اگر به شوهر واگذار شود ،او هم نمي تواند كمتر از حد متاار

تایی كندد و

متاار

اگر به شخص ثالث واگذار شود ،وي نیز نمي تواند كمتر یا بیشتر از انددازه متادار

تایدی كندد.

(میرشمسي ،8410 ،ص )44الزم به ذكر است كه مهر متاار

غالبا مهرالنسداء و مهرالملدل اسدت.

بنابرای در فقه ما ،اختیار زن در تایی میزان مهر در نکاح تفویض بسیار محدود اسدت ،زیدرا اگدر
بیشتر از مهرالسنه تایی كند ،نسبت به مقدار زائد نافذ نیست و شوهر مي تواند مقدار زائد را رد یا
تنفیذ كند و ای در حالي است كه اگر زوج ،حاكم تایی مهر باشد ،محدودیتي در جهدت حدداقل
براي او در نظر گرفته نشده است .شهید ثاني در شرح لماه عهت ای حکم را روایت زراره از امدام
باقر(ع) مي داند كه فرموده است :اگر زوجه حاكم تایی مهر باشد نباید از مهري كه سدنت پیدامبر
است تجاوز كند و اگر زوج ،حاكم تایی مهر شود ،زوجه موظف اسدت آن را بپدذیرد خدواه كدم
باشد یا زیاد( .میرشمسي ،8410 ،ص )44در مقابل هم روایتي در وسائل الشیاه از ابي بصیر از امام
صادق (ع) نقل شده است كه امام (ع) در آن روایت ،میدزان مهدر را ،در تفدویض آن بده زوج ،بده
مقدار مهرالنساء مای كرده است .مت روایت چنی است« :ع ابي بصیر قال :سالت ابا عبددهلل (ع)
ُالرِ ِلُي َُ َِّضُُُِلَي ِهُد َداق ِِ
اَسُت ْل َف ُُِِبَ ْه ِرُهِ َو ادِ َها( » .شیخ حر عامها8303 ،
ُد َد ِاقُهِ َوادِ َهاُقَ َ
َع ِن َّ
ْ
صُُ َع ْن َ
ْ َ
ُامَرأَتهُفَََ َ َ
ِ
ُعلَ ىُ
ق ،ج ،78ص )710صاحب وسائل در ذیل اید روایدت اضدافه كدرده اسدت« :أَق َِسُُ:ميْا نُمَْل ه َ
ِاَ ْس اِ ْفَا » (شیخ حر عامها 8303 ،ق ،ج ،78ص )710البته ای روایت با روایاتي كده در صدورت
تفویض تایی مهر به شوهر ،تایی او را الزم االتباع دانسته و حداقل و حداكلري بدراي آن تایدی
نکرده است ،ماارض است ،ظاهرا صاحب وسائل بی ای دو روایدت جمدع عرفدي كدرده و آن را
حمل بر استحباب نموده است.
و همچنی روایاتي در مورد حد مهرالملل وجود دارد كه از مهرالسنه نباید بیشتر شود و در غیر
اینصورت به مهرالسنه رد مي شود ،از جمهه احادیث "موثقه ربي بصیر" از امدام صدادق (ع) اسدت:
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ِ
ِ
ُالو ََّةََُْو ِمادَِةُ ِ ْرَه ٍُل»ُ.
«قَ َُ
ُح ََُّ َ ََّ َلُ ِ َ اُقَ َ
ُالو ََّة َُو ُّ
اَس ُّ
اَسَ ُ:س َْلْاه َ
ُع ْن َُرِ ٍلُتَ َأَّو ٍَ ْ
ُام َرأَوةُفَ َِه َلُأَ ْنُي َو ًم َُُ َ
د َداقاو َ
(طوسي8430 ،ق ،ج ،4ص)775
از امام صادق درباره مردي كه زني را تزویج كرد به گمان آنکده مهدري تایدی شدده تدا اینکده
نزدیکي نمود امام فرموند مهرالسنه ،پانصد درهم است .برخي از متأخری و شهیدی در اید خبدر
منا قشه كردند كه مربوط به حکم تفویض در نکاح است كه شخص در ذكر مهدر دچدار فراموشدي
شده كه تفویض شامل ای مورد نیز مي شود لذا به دلیل اطالق نصوص حددي در مهرالملدل قائدل
نشدند و شیخ فخرالمحققی نیز دلیل آورده كه :در حقیقت مهرالملل قیمدت تهدف اسدت پدس بده
مهرالسنه اندازه نمي شود زیرا هر تهفي مضمون است و ملهي ندارد لدذا ضدمانتش بده قیمدت مدي
باشد .ای وجه رقرب است و آن احتمال كه گفته شد نباید از مهرالسنه تجاوز كند ضایف است بده
دلیل عموم روایات نمي توان حدي بدراي آن در نظدر گرفدت (شدیخ فخدرالمحققی  ،8413 ،ج ،4
)785
در خصوص تفویض مهر ممک است مسائهي از قبیل ذیل مطرح گردد:
 .8هرگاه شوهر پیش از تایی مهر ،زن را طالق دهد پس از طالق ،حاكم تایدی مهدر ،مهدر را
تایی خواهد كرد زیرا طالق موجب از بی رفت داوري نخواهد شد و اصل ،اقتضاي بقاي
آن را دارد و همچنی عموم «المومنون عند شروطهم» شامل ای مورد هم مي شود .بنابرای
اگر بی زن و مرد نزدیکي واقع شده باشد ،تمام مهر تایی شده و اگدر واقدع نشدده باشدد،
نصف آن براي زن خواهد بود( .نجفي8303 ،ق ،ص)43
 .7هرگاه داور پیش از تایی مهر و نزدیکي فوت كند ،در چگونگي تایی مهر فقهداء اخدتال
نظر دارند برخي گفته اند كه هیچ مهري به زن تاها نمدي گیدرد .و باضدي زن را مسدتحا
مهرالمتاه دانسته اند ( .میرشمسي ،8410 ،ص  )44و عده اي هم زن را مسدتحا مهرالملدل
مي دانند( .عالمده حهدي ،8384 ،ج ،7ص )433قدول مشدهور اید اسدت كده شدوهر بایدد
مهرالمتاه بپردازد( ..نجفي8303 ،ق ،ص )20و اگر پس از نزدیکدي و پدیش از تایدی مهدر
حاكم فوت كند زن مستحا مهر الملل خواهد بود( .نجم الدی  ،8301 ،ص)531
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 .4شرط صحت تفویض مهر در نکاح ای است كه زوجه بالغ باشد ،بنابرای اگدر ولدي ،دختدر
نابالغ خود را بدون مهر یا بددون ذكدر مهدر ،بده عقدد ازدواج مدردي درآورد ،زن مسدتحا
مهرالملل خواهد بود .محقا حهدي در شدرایع اید رري را مدورد تردیدد قدرار داده اسدت..
(نجفي8303 ،ق ،ص)44
 .3هرگاه نکاح پیش از نزدیکي فسخ شود ،زن مستحا مهر نخواهدد بدود ،اید قاعدده كهدي و
مبتني بر اجماع فقهاي امامیه است ،مگر اینکه فسخ عهت ناتواني جنسي (عن ) باشد ،كه در
ای صورت زن مستحا نصف مهر خواهد شد( .نجفي8303 ،ق ،ص )44قاعده كهدي عددم
استحقاق مهر در صورت فسخ ،پیش از نزدیکي ،شامل مفوضه المهر هم مي شود.
اندازه و استحقاق مهرالملل از نظر قانون مدني:
ماده  8038قانون مدني در اعتبار مهرالملل چنی مي گوید :بدراي تایدی مهرالملدل حدال زن از
نظر شرافت خانوادگي و سایر صفات او به املال و اقران و اقارب و همچنی مامول محل و غیدره
در نظر گرفته مي شود.
در ماده  8012قانون مدني در مورد استحقاق مهرالملل چنی آمده :اگر مهري تایی نشده باشدد
و قبل از فرض و تایی مهریه ،نزدیکي انجام شود .و همچنی اگر عدم مهدر در عقدد شدرط شدده
باشد و قبل از تایی شدن مهریه نزدیکي صورت گیرد .در ای دو صورت مهرالملل ثابت مي شود.
ماده  8800قانون مدني در ای زمینه مي گوید در صورتي كه مهدر المسدمي مجهدول باشدد یدا
مالکیت نداشته باشد و یا مهأ غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحا مهرالملل خواهد بود و
در صورت سوم مستحا ملل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.
با توجه به اینکه مهرالملل در فقه امامیه و حقوق ایران ،با نزدیکي در ذمه شوهر قرار مي گیدرد
و صر

عقد موجب استحقاق آن نیست ،باید گفت مقصود قانون گذار در اید مداده( )8800اید

بوده است كه زن پس از نزدیکي ،مستحا مهرالملل است( .صفایي و امامي ،بي تا ،ص -700محقا
داماد)724 ،8445 ،
با ای حال باضي از استادان حقوق بر آن اند كه در مدورد مدذكور ،نزدیکدي شدرط اسدتحقاق
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مهرالملل نیست و در ای خصوص بده دالئهدي از جمهده ظداهر مداده  8800قدانون مددني اسدتناد
كردند(كاتوزیان)8452 ،
ماده  8033قانون مدني مي گوید :در صدورت جهدل زن بده فسداد نکداح و وقدوع دخدول ،زن
مستحا مهرالملل است.
در فقه اهل سنت

عهماي اهل سنت نیز در كتاب هاي خود همان ماناي لغوي را كه امامیه ذكر فرموده اند ،آورده اند.
از نظر فقهاي عامه نیز بدون بیان مهریه ،عقد صحیح اسدت و زندي كده مهریده اش را بده دیگدري
تفویض مي كند «مفوضه» (به كسر یا فتح واو) نامیده مي شود؛ در حالت كسر ،تفدویض بده سدوي
زن نسبت داده مي شود یاني زن اندازه مهریه را به سوي زوج یا براي زوج تایدی مدي كندد؛ و در
حالت فتح ،فال یا انجام تایی مهریه به ولي نسبت داده مي شود.
الف) مقدار مهرالمثل از دیدگاه حنفیه

حنفیه در مورد اندازه و مقدار مهریه چنی مطرح مي نمایند :مهرالملل یأ زن با مهریه خویشداوند
پدري و زنان ذي رحم زوجه اعتبار مي گردد ،البته نه خویشاوند مادري ،و در صدفات خدوب كده
عر

عادت است مقایسه مي گردد كه از آن جمهه مال و جمال و س و عقدل و دید ومهریده در

شهرهاي مختهف مي باشد و ثبوت مهرالملل در موارد ذیل شرط مي باشد :خبردادن و خبر رساندن
مردان و زنان و لفظ شهادت است پس اگر شاهدان عدادل موجدود نبودندد قدول و سدخ زوج بدا
قسمش ماتبر است( .زحیهي ،8303 ،ج ،2ص)741
تفویض از نظر حنفیه

مرد با زن بدون اینکه براي زن مهریهاي را تایی كند ازدواج ميكند ،پس مفوضده آن كسدي اسدت
كه خودش را براي امر ازدواج به ولي اش یا به زوجهاش بدون مهریه واگذار نماید یا مفوضه كسي
است كه ولي او وي (زن) را به زوج بدون مهریه واگذار نماید( .الزحیهي ،8303 ،ج ،2ص)741

بررسي تطبیقي میزان مهریه در فقه فریقین18  ................................................................. .......................................

ب) مقدار مهرالمثل از دیدگاه حنابله

حنابهه در اندازه مهرالملل چنی بیان نمودند اعتبار مهرالملل زن به مهریه تمام نزدیکان زنان بستگي
دارد البته نزدیکان و فامیل پدري و مادري ملل خواهر و خاله و عمه و ...و زنان هم شهري زوجده
و زنان نزدیأ و شبیه به زن.
تفویض از نظر حنابله

حنابهه نکاح تفویض را به موارد ذیل اطالق نمودند( :جزیري8383 ،ق)
الف) اینکه پدر باالجبار بدون مهریه ،كسي كه والیتش بر عهده اوست ،را تزویج نماید.
ب) اینکه زن به وليّ اش اذن و اجازه دهد اینکه او را بدون مهریه تزویج نماید .كده بده زن در
ای دو حالت ،مفوضه البضع گفته مي شود یاني امر خود در ازدواج را به ولي اش واگدذار
نمود.
ج) اینکه زوج ،مهر زن را به خود او واگذار نماید به اینکه تزویج نماید زن را به هر مقداري از
مهریه كه مي خواهد .و ملل همی است آنجا كه مهریه را به شخص ثاللي واگذار نماید .كه
به زن در ای حالت ،مفوضه المهر گفته مي شود.
در نزد عهماي حنابهه تمامي اقسام و انواع نکاح تزویج ،صحیح است ،و به مجرد خواندن عقدد
براي زن مهرالملل واجب مي شود.
ج) مقدار مهرالمثل و تفویض از نظر مالکیه

از نظر مالکیه مهرالملل زن با نزدیکان زوجه و احوال زن با توجه به نسب زن و مدال و جمدال زن
بستگي دارد ملل خواهر یا فامیل پدر.
نکاح التفویض عقدي است بدون تایی مهریه ،و ای عقد ،صدحیح اسدت و تایدی مهریده بده
حکم كسي واگذار مي شود ،پس اگر زوجی از تایی مهریه در هنگام عقد سکوت كردند و تایی
مهریه به یکي از آن دو ،یا غیر آن دو واگذار مي گردد و در حالي كه مرد نزدیکي نمي كند تا اینکه
مهریه تایی شود ،و باد از تایی مهریه وفاي به آن الزم است یاني بایدد مهریده بده زن پرداخدت
گردد .تایی مهریه براي زن ،به ملل یا بیشتر الزم است اما اگر مرد براي زن مهریه كمتدري تایدی
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نمود ،پس آن مهریه كمتر الزم نمي آید مگر به رضایت زن ،و اگر زوج ،زوجده را راضدي ننمدود،
میان امور سه گانه مخیر است خواه آنکه صداق الملل را بذل كند یا به فرض و تایی زن به مهریده
رضایت بدهد یا طالق بدهد( .الزحیهي ،8303 ،ج ،2ص -742جزیري ،8384 ،ج ،3ص)844
د) تفویض از نظر شافعیه

تفویض از نظر شافایه همانند حنفیه تفویض بضع است .آن عقدي است كده پددر دختدرش را بده
اجبار بدون مهریه به عقد دیگري درآورد یا زن به ولي اش اجازه دهد كه او را بدون مهر بده عقدد
دیگري درآورد خواه سکوت از مهریه یا شرط از نفي آن باشد .تفدویض بده غیدر رشدیده صدحیح
نیست( .الزحیهي ،8303 ،ج ،2ص)742
مقدار مهرالمتعه
مهرالمتاه به آن مقدار مالي گفته مي شود كه پس از طالق ،در برخي موارد از طر

شدوهر بده زن

داده مي شود.
در فقه امامیه

در فقه امامیه ،مهرالمتاه ،حا زني است كه مهر او در هنگام عقد ذكر نشدده و پدیش از نزدیکدي و
تایی مهر ،طالق داده شده است ،و همچنی حا زني اسدت كده مهدر را تفدویض كدرده (مفوضده
المهر) سپس پیش از تایی مهر ،كسي كه تایی مهر به او واگذار شدده فدوت كدرده اسدت .بدراي
تایی مهرالمتاه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه مي شود.
ماده  8034قانون مدني در ای خصوص مي گوید :هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شدوهر
قبل از نزدیکي و تایی مهر ،زن خود را طالق دهد زن مستحا مهرالمتاه اسدت و اگدر بادد از آن
طالق دهد مستحا مهرالملل خواهد بود.
ماده  8033قانون مدني مي گوید :براي تایی مهرالمتاه حال مرد از حیث غندا و فقدر مالحظده
مي شود بنابرای در مهرالمتاه ،برخال

مهرالملل ،وضع حال زن مالک عمدل نیسدت بهکده وضدع

مالي شوهر در نظر گرفته مي شود .چنانکه شوهر بر حسب ثروت و درآمد خدود ،چیدزي از قبیدل
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دستبند ،ساعت ،گوشواره ،یا مقداري پول به زن مي دهد .و در صدورت بدروز اخدتال
رجوع به عر

دادر

بدا

میزان مهرالمتاه را تایی خواهد كرد و حداقل و حداكلري در قانون مدني براي آن

پیش بیني نشده است ( .دكتر امامي ،صفایي ،بي تا ،ص)743
در فقه اهل سنت

فقهاي اهل سنت اتفاق دارند بر اینکه اگر عقد ازدواج بددون مهدر مناقدد شدد و دخدول صدورت
گرفت مهرالملل واجب است و اما اگر دخول و نزدیکي صورت نگرفت براي زن ،متاه مي باشد و
متاه هدیه اي است كه مرد با توجه به حال زن ،به او تقدیم مي نماید ملدل انگشدتري و یدا لبدا
و ،...كه اگر زن راضي به آن باشد همان ،مهرالمتاه اوسدت و امدا اگدر زن بده آن هدیده بده عندوان
مهرالمتاه راضي نباشد ،حاكم مقدار آن را تایی مي كند( .مغنیه8378 ،ق) شدافایه قائدل اسدت در
سه صورت مهرالمتاه واجب است .8 :زن باد از مقاربت طالق داده شدود  .7زن قبدل از مقاربدت
طالق داده شده و مهریه اي براي او در عقد نکاح تایی نشده باشد  .4بده سدبب ارتدداد یدا لادان
شوهر و پرداخت ای مال از طر

مرد به زن به خاطر دلجویي از زن است ،مالکیه نیز ای مطهدب

را قائل است و مي گویند متاه بر هر زن مطهقه اي مستحب است و متاه را بندابر دارایدي مدرد در
كمي و زیادي اندازه مي گیرند ،حنفیه و حنبهي ها قائل اند كه اگر زن بدون مهریه ازدواج نمدود و
قبل از نزدیکي طالق گرفت و یا آن كه براي زن مهریه ي فاسد تایی شد و یا مهریه بادد از عقدد
تایی شد ،مهرالمتاه واجب مي شود و اگر هم طالق باد از نزدیکي باشد متاه مستحب است.
فقهاي شافایه بر ای اعتقادند كه مستحب است مقدار متاه از سي درهدم یدا مادادل قیمدت آن
كمتر نباشد و به قیمت مقدار مهرالملل به زن نیز نرسد ولي اگر بیشتر از آن هم باشد درست اسدت
و جایز است چون در آیه مباركده بقدره موضدوع بده طدور مطهدا آمدده اسدت( .الزحیهدي،8303 ،
ص -873فایزالهمساوي ،7002 ،ص  )843ابویوسف و شافاي و احمد نظر دادند براي زن مطهقده،
متاه واجب مي باشد ،كسي كه براي زن مهریه فرض كرد خواه فرض هنگام عقد باشدد یدا بادد از
عقد ،زیرا فرض باد از عقد ملل فرض در هنگام عقد است ،و همانطور كه مفروض در هنگام عقد
نصف مي گردد مفروض باد از عقد نیز نصف مي شود.
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نتیجه
بر طبا نظر امامیه و اهل سنت ،مهر المسمي به آن مالي گفته مي شود كه زن ومرد با هم توافا مي
كنند و در مت عقد ذكر مي كنند ،همه مذاهب در مورد حدركلر مهر اتفاق دارند كه حددي بدرایش
نیست لک در مورد حداقل مهریه بی مذاهب اختال

نظر دارند .شافایه ،حنابهه و امامیه گفته اندد

حداقل براي مهریه وجود ندارد بنابر ای هر چیزي كه بتوان با آن خرید انجدام داد و قیمدت واقدع
مي شود را مي توان مهریه قرار داد .حنفیه گفته اند كه حداقل مهریه ده درهم اسدت .مالکیده گفتده
اند كه حداقل مهریه سه درهم است .و اگر عقد به پایی تر از ای مقدار برگذار شدود بده حدداقل
مهریه برگردانده مي شود.
مالک در مهرالملل ،تمام صفاتي است كه در زیاد شدن یا كم شدن مهرالملل حتي زمان و مکان
دخیل است ،و همه ي ویژگي هاي ملبت و منفي شخص در آن در نظر گرفته مي شود.
در فقه امامیه ،مهرالمتاه ،حا زني است كه مهر او در هنگام عقد ذكر نشده و پیش از نزدیکدي
و تایی مهر ،طالق داده شده است ،و همچنی حا زني است كه مهدر را تفدویض كدرده (مفوضده
المهر) سپس پیش از تایی مهر ،كسي كه تایی مهر به او واگذار شدده فدوت كدرده اسدت .بدراي
تایی مهرالمتاه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه مي شود .شافایه قائل اسدت در سده صدورت
مهرالمتاه واجب است .8 :زن باد از مقاربت طالق داده شود  .7زن قبل از مقاربت طالق داده شده
و مهریه اي براي او در عقد نکاح تایی نشده باشد  .4به سبب ارتداد یا لاان شوهر و پرداخت ای
مال از طر

مرد به زن به خاطر دلجویي از زن است ،مالکیه نیز ای مطهدب را قائدل اسدت و مدي

گویند متاه بر هر زن مطهقه اي مستحب است و متاه را بنابر دارایي مرد در كمي و زیدادي انددازه
مي گیرند ،حنفیه و حنبهي ها قائل اند كه اگر زن بدون مهریه ازدواج نمود و قبل از نزدیکي طدالق
گرفت و یا آن كه براي زن مهریه ي فاسد تایی شد و یا مهریه باد از عقد تایی شدد ،مهرالمتاده
واجب مي شود و اگر هم طالق باد از نزدیکي باشد متاه مستحب است.
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