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Abstract 

The purpose of the present study is educational analysis of the Shi'ite 

jurisprudential criteria in terms of the essence of dowry and its features in the 

curriculum books of high schools. In this regard and using a descriptive-analytical 

method, the issue of teaching marriage in the curriculum books, teaching the concept 

and essence of dowry, and some theories like "dowry being an exchange in the 

marriage contract", "dowry being a guarantee for the sustenance of marriage", 

"dowry as a contract condition", "dowry being a compensation in the marriage 

contract", and the theory of Moktār: dowry, the divine and obligatory gift having 

financial value were discussed. The results showed that contrary to the disagreed 

ideas, dowry is a gratuitous gift that is required to be paid by the man to the woman 

upon the command of God and it has various features such as financial value, 

legitimate rational benefit, and the potential of being owned, submitted, obvious, 

present, and determined.  
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 چکیده

تحلیل آموزشی معیارهای فقه شیعه در خصوص ماهیت مهریه و اوصاف آن در هدف پژوهش حاضر 

مسئله آموزش تحلیلی  -است. در این راستا و با روش پژوهش توصیفیمتوسطه  ۀدور های درسی  ابکت

 ۀنظری ،«عوض بودن مهریه در عقد نکاح»نظریه ، مهریه و ماهیت شناسی مفهوم، ازدواج در کتب درسی

غرامت بودن » ۀنظری، «شرط ضمن عقد بودن مهریه»ۀ نظری، «تضمین بودن مهریه برای بقای نکاح»

مورد بحث قرار  مالیت داشتن مهریهو  الهی و الزامی ۀمختار: مهریه، عطی، نظریۀ «مهریه در عقد نکاح

مهریه، عطیه بالعوض بوده که مرد با حکم ن داد که برخالف نظرات مخالف، گرفته است. نتایج نشا

مالیّت، قابلیت تملُّک، شود و از اوصاف مختلفی مانند  خداوند متعال، ملزم به پرداخت آن به زن می

 منفعت عقالیی مشروع، قابلیت تسلیم، معلوم، موجود و معیّن بودن برخوردار است.
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 . مقدمه1

خواه اختصاصی دختران  ،درسی متوسطه یعنی کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگیهای   بادر کت
 ،«زندگی با طعم انتخاب» های  و در درسبه مسائل مرتبط با ازدواج پرداخته شده است  ،و یا پسران

مباحث مرتبط با « زندگی با طعم مسئولیت»و  «با طعم مهربانیزندگی » ،«زندگی با چاشنی اختالف»
، 7036ریزی آموزشی،  )سازمان پژوهش و برنامه دهد  ازدواج و تشکیل خانواده را مورد بررسی قرار می

 (. 761-777ص
 ۀانسانی است که خیم ۀترین نهاد اجتماعی، نخستین سازمان مرکزی جامع  عنوان کوچکه خانواده ب

در اجتماع در  گونه که هر فرد  شود. همان  دو ستون استوار، یعنی زن و مرد، برافراشته می ۀطآن به واس
ای کوچک اما   راستای هدفی واال، دارای حقوق و تکالیفی است، افراد در خانواده نیز به عنوان جامعه

وظایف زن نسبت نساء، از جمله  ۀسور 00 ۀباشند. بر اساس آی  صاحب حقوق و تکالیفی می مهم، بسیار
اوست، و از جمله وظایف مرد نسبت به زن، تأمین مالی حال و    تدبیرپذیرش و از وی به مرد، تمکین 

دهنده آن زن، در قالب مهریه و نفقه و غیر آن است. ماهیت مهریه چه بوده و چه اوصافی تشکیل ۀآیند
ساختارساز است و در میان نظرات مختلف در بیان  ،یعنی کدام ویژگی در اطالق مهریه ؟باشد  می

ها و   ترین هدف این پژوهش، روشن نمودن مالک  مهم؟ کدام نظر مصاب به واقع است ،ماهیت مهریه
خواه مهرالمتعه و خواه مهرالمثل است که در بسیاری از ابواب  ،گذار در تعیین مهریه  معیارهای تأثیر

ورت دارد، یک فقیه، پیش از ورود به این مباحث، به طور دقیق، این فقهی، مورد بحث قرار گرفته و ضر
 ها را بشناسد.   مالک

در بیان ضرورت این تحقیق باید گفت خداوند متعال در قرآن کریم، حکم افعال مکلفین را به 
فقه گزارده است. شبهاتی که    ۀکند، لیکن جزئیات و چگونگی آن را بر عهد  صورت کامل، مشخص می

شأن زوجه، توان زوج و در نتیجه در مورد  ۀ آن، همچونهای تعیین کنند  خصوص انواع مهریه و مالک در
آوری، بیان و تحلیل نظرات   تا با جمع باعث شدهوجود دارد،  -به ویژه مهرالمثل -تعیین انواع مهریه

. فراهم شودو محققین  تری برای خوانندگان  های موجود، فهم بهتر و دقیق  علما و فقهای دین و اختالف
 بالعوض است که مرد با حکم خداوند متعال، ملزم به پرداخت ۀمهریه، عطیرسد که   چنین به نظر می

موجود  قبیل قابل تسلیم بودن، معین بودن، اوصافی از ،در مهریهرسد   شود و به نظر می  آن به زن می
ک بودن و مالیت داشتنبودن، معلوم بودن، منفعت عقالیی مشروع داشتن، قابلیت تم  نقش محوری ،لُّ

  .دارند
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 . آموزش ازدواج در کتب درسی2

برای  -صورت جداگانهه پسران ب ۀدختران و هم ویژ ۀهم ویژ -کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی
صورت آزمایشی در ه ریزی آموزشی ب  ها در نظر گرفته شده و توسط سازمان پژوهش و برنامه  رشته ۀکلی
مرجع خوبی در آموزش مسائل ازدواج و  ،این کتاب شده است. ارائهدوم متوسطه  ۀدوازدهم دور ۀپای

که در  مباحث مختلفی . در ادامهباشد  های مورد انتظار می  حل های احتمالی آن و راه  ها و چالش  دغدغه
 :شود مرور می ،کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران آمده است

 است: شدهازدواج بحث  ۀدر چهار نما مسئل ،شود  شروع می 08 ۀکه از صفح سوم ۀصحندر 
خواستگاری به خواستگار، بررسی  ۀهایی از قبیل اصل ازدواج، اجاز  در این نما به چالش نمای یک:

چالش ادامه تحصیل و مدیریت صحیح زندگی و تحصیالت، ترس از مشکالت زندگی یا شکست در 
 پردازد.  زندگی می

های ازدواج یعنی تحصیل و ترس از مشکالت و   به دو مورد از محدودیت در این نما نمای دو:
پرداخته شده های اجتماعی به عنوان محدودیت و چالش دیگر ازدواج   همچنین به روابط و فعالیت

نیز  ثیر عشقأهای سالم و پر ت  عشق بین افراد و بررسی قانون ۀدغدغ پر ۀدر همین راستا مسئل است.
 اند. مطرح شده

دارد که در ذهن جوانان دختر   پردازد و بیان می  این نمای بسیار مفید به فوائد ازدواج می نمای سوم:
 دهد. دی برای ازدواج ترسیم شده است و آنها را مورد بررسی قرار مییچه فوا

 بررسیخیر ازدواج را أتپردازد و مشکالت ناشی از   می« ایه؟  چه عجله»ۀ به مسئل این نما نمای چهار:
 .دهد  قرار می تحقیقی ازدواج را در کشور مورد ها و امیدهای الگوی سنّ   و بیم

در سه نما به مباحث مختلفی مثل اجبار  706 ۀتا صفح 703 ۀصفح ، ازهمین کتاب پنجم ۀصحندر 
  .پردازد های عاطفی می و عبور از چالش تهای نادرس  در ازدواج، انتخاب

: پردازد  هم در سه نما به این مسائل می باز ،شود  می 763تا  781که شامل صفحات  ششم ۀصحندر 
 .(«0ات را بشناسی)  مرد زندگی» ؛(«7ات را بشناسی)  مرد زندگی» ؛«خوام یاز ازدواج چی م»

چطور آشنا »؛ «همتای خودت را بشناس»: پردازد  در طی چهار نما به این مسائل می هفتم ۀصحندر 
 .«ترها بزرگ ۀبا اجاز»؛ «خواهد  خواستگاری حواس جمع می»؛ «؟شویم

 .دهد  پردازد که دعوا نکردن را مورد بحث قرار می  به زندگی با چاشنی اختالف می هشتم ۀصحندر 
مباحث نیز غیر مرتبط با امر  بقیۀ البته -ازدواج است ۀخرین بحث در مسئلآنیز که  نهم ۀصحندر 
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 .دهد  سازگاری در خانواده را مورد کنکاش قرار می ۀمسئل -خانواده نیستند
ای بر   مقدمه ۀغیر از فصل اول که به منزل ،پسران ۀدر کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژ

ها به طور مستقیم به   فصل ۀبقی است،و شامل من، روابط و خانواده به نحو کلی  بودهمباحث ازدواج 
 شود: میمرور  ادامه در ند کهپرداز  میازدواج  ۀمسئل

شامل انتخاب و پیامدهای آن در روابط « حفاظت از خود پیش از ازدواج»با عنوان  فصل دوم
 انسانی، دلبستگی و شیفتگی، دلبستگی و روابط پایدار است.

گاهی و آمادگی اولیه برای ازدواج»با عنوان  فصل سوم شامل چهار درس در قالب ضرورت « آ
 .برای ازدواج استازدواج و شرایط مناسب 

ها   بیان مالک و دربارۀسه درس دوازده تا چهارده شامل « اقدام برای ازدواج» با عنوان فصل چهارم
 .ها در انتخاب همسر، اقدام برای ازدواج و اصول حاکم بر فرایند ازدواج است  اولویت

در چهار درس به بررسی آداب و رسوم ازدواج، ازدواج و « استحکام خانواده»با عنوان  فصل پنجم
 .پردازد  سویی و سازگاری پس از ازدواج و مدیریت خانواده می  های همسران، هم  تفاوت

در قالب دو درس به بیان مباحث مرتبط با تربیت  ،«مدیریت و تعالی خانواده» با عنوان فصل ششم
 .پردازد  ایمان و زندگی سعادتمندانه می ،عشق ،فرزند

کتاب راهبردی  سفانه شاهد نقصان در این دوأمت ،کتاب با وجود نقاط مشترک مثبت فراوان در این دو
به نحو مکفی به آن پرداخته نشده  ،گیرد  ها را در بر می  هستیم که چرا برخی مباحث که بیشترین چالش

در هر دو کتاب به آن  بوده،د نیاز در هر دو طیف دختران و پسران ها که مور  متاسفانه برخی بخش ؟است
سفانه أمت ،تربیت فرزند پرداخته شده ۀپسران به مسئل ۀطور که در کتاب ویژ آن مثالً  ؛پرداخته نشده است

 ۀپسران به مسئل ۀطور که در کتاب ویژ مهم پرداخته نشده و یا آن ۀدختران به این مسئل ۀدر کتاب ویژ
یا برخی مباحث مهم در  ؛دختران اشاره نشده است ۀبه این مسئله در کتاب ویژ ،پرداخته شده ازدواج

مثل زندگی با  ،ندا هقائل نشد ها  ی آنپسران اهمیتی برا ۀاما در کتاب ویژ ،دختران آمده است ۀکتاب ویژ
های ازدواج، فوائد   های الزم در بحث ازدواج، چالش  چاشنی اختالف، زندگی با طعم مهربانی، شناخت

 ازدواج. 
های بسیار   یک از این دو کتاب به آن پرداخته نشده و امروزه یکی از چالش   از مسائلی که در هیچ

 ،ها را به خود اختصاص داده است  ها و زندان  و بخش زیادی از دادگاهبوده  مهم در زندگی زناشویی
این موضوع مورد واکاوی  ،نگاهی فقهی و عمیقبا  در پژوهش حاضرلذا  .با اهمیت مهریه است ۀمسئل
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 قرار گرفته است.

 پژوهش . پیشینه3

های فقهی   اند و در کتاب  های آن پرداخته فقهای عظام در گذر زمان، به بررسی انواع مهریه و مالک
ر نظر از ذک با صرفدر ادامه اند.   های مفیدی به میان آورده  باب النکاح، در این باب، بحث خصوصاً 

ها و مقاالتی که در خصوص مهریه   نامه  کتب فقهای عظام که مشهور هستند و نیاز به ذکر نیست، به پایان
 :شود  اشاره می ،نوشته شده است

سنجی جعل  امکان»، (7030) رضوی؛ «های سنگین  یهوضعیت حقوقی مهر» (،7033) باریکلو
، (7068) محقق داماد ؛«حقوقی نحلهبررسی ماهیت »، (7061)روشن؛ «قانون برای مهرهای سنگین

بررسی مهریه در حقوق موضوعه »، (7066) زاده ملک؛ «حقوقی ایجاد حق زن بر مهر -بررسی فقهی »
 زاده یوسف؛ «های سنگین در نکاح دائم  وضعیت حقوقی مهر»، (7061) وحدتی شبیری ؛«ایران

وقی مهرهای غیر مقدور وضعیت حق»، (7063) امیدی؛ «شناختی مهریه پایش جامع»، (7060)
 طالبی احمدآبادی ؛«ماهیت حقوقی مهر و تعدیل آن»، (7060) پوالدی ؛«التسلیم در حقوق ایران

 «.ماهیت و فلسفه مهر»، (7067)

 شناسی مهریه مفهوم .4

)عطیه و هبه( « tamor tu»)فرستادن( و « maaru»مهر، مشتق از کلمات  هستند که برخی قائل
 )مقابل و عوض( مشتق شده است «mahiru»و « mar»معتقدند که مهر، از کلمات است. برخی هم 

 .(0، ص7007)آزاد، 
« َمَهَر »عربی و مصدر  ۀمهریه )به فتح میم( واژ .شود  بین مهر و مهریه تفاوت چندانی مالحظه نمی

زبان انگلیسی از به کار رفته است و در « عوض»از لحاظ لغوی به معنای  که باشد )َیمُهُر َیمَهُر( می
چنین معادل آن در زبان   هم شود.  برای مهریه استفاده می« price،mahr،dowry of bride» های معادل

مهر و جمع آن مهور استفاده شده است تا واژه  ۀبیشتر از واژ   در کتب فقهی .است« کابین»فارسی، 
ضع زن در وقت تزویج، معرفی آمده است که مهر را، قیمت ب« کشاف»چون تعریفی که درمه؛ مهریه

ترین واژه   مهر، که رایج ۀهای فقهی افزون بر واژ  (. در کتاب7006ص ،0م، ج7680کرده است )تهاوی،
پرکاربردترین آنها  کههای دیگری هم به کار رفته   هدر روایات و اصطالحات فقهی و میان مردم است، واژ

 شود: در ادامه بررسی می
به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده و جمع آن « صدق» ۀاز ماد لغتی حجازی و« صداق»ـ 
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ای از روی   رنگی و عطیه است و به معنای اعطای چیزی از روی صداقت و یک« صدق»و « أصدقه»
 مرد به زن است ۀیا دال بر رغبت صادقان .مهر( ۀذیل ماد، 1ق، ج7036)ابن منظور، طیب خاطر است

، 6ق، ج7078؛ عاملی، 60ص ،م7330؛ محل شافعی، 701ص،7، ج 7013)شیخ االسالمی، 
؛ 000ص ،7068 خانلری بهنمیری،و  )محقق داماد صدق ایمان است ۀآنکه نشان دلیلیا به  .(701ص

مرد به زن تعبیر  ۀراستین بودن عالق ۀای نیز صداق را نشان  (. عده016ص ،7080راغب اصفهانی، 
، 7، ج7010نژاد،  ؛ پاک030ص ،7001طهری، ؛ م083ص ،7ق، ج7031)زمخشری،  اند  کرده
 (.730ص

بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، عطاء، »به کسر نون و در لغت به معانی « نحله»ـ 
(. نحله 7608ص ،0، ج7080)جر،  به کار رفته است« زنان، دین، مذهب، کیش و آیین ۀقرض، مهری
ای است که در   و آن عطیه ،(701، ص7ج ،7013)شیخ االسالمی، ای از جانب خداوند  یعنی عطیه

(. گروهی نیز 01، ص7063؛ رشید رضا، 08ص ،1، ج7087)قریشی،  مقابل ثمن و عوض نباشد
 کند  عقیده دارند که نحله به مالی گویند که پدر به دختر یا پسر خود، قبل یا بعد از عقد نکاح، تسلیم می

 آید.   چنین برداشتی با توجه به موارد و قرائن موجود، محجور می ظاهراً ( که 0ص، 7007 )آراد،
مفروضه، میزان و  ۀحّص »)همان( و از لحاظ لغوی به معنای  است« فرایض»که جمع آن « فریضه»ـ 

، 7068خانلری بهنمیری، و  محقق داماد ؛60ص م،7330 است )محل شافعی،« مقدار فرض شده
جمع آن  ،«آجر» ز به معنای مهر و کابین به کار رفته است.(. فریضه نی0ص ،7007 ؛ آراد،000ص

پاداش، صواب، عوض، »و به معنای  (0، صم7330 )بطرس بستانی، است« آجار»و « اجور»
 ،«صدقه» (.03ص، 7ج ،7080 )جر، استعمال شده است« مکافات، جزا، تالفی، کابین، و مهر زن

« زن» نای کابین زن، مهر و صداق و حتی لفظاست، صدقه در موارد متعدد به مع« صدقات»جمع آن 
 (.030، صم7330)بطرس بستانی،  استعمال شده است

 «عالئق» آمده است.« ءبها  ُعلقه، عالقه و دوستی، پارچه نفیس و جامه گران»به معنای  «علیقه»ـ 
کافی باشد و چه برای زندگانی و دوستی   صداقت در دوستی، دوستی قلبی، آن»و به معنای« عالقه»جمع 

؛ 000، ص70ق، ج7077، به کار رفته است )کرکی، «چه از مال و همسر و فرزند، متعلق به فرد باشد  آن
؛ 0ص، 07م، ج7367؛ نجفی، 717ص، 0، ج7086؛ سبحانی، 701ص ،7، ج7013شیخ االسالمی،

 برده است (. این واژه را پیامبر گرامی اسالم)ص( به کار7016ص، 0ج، 7080؛ جر، 0، ص7007آراد، 
  .(60ص م،7330 )محل شافعی،

به معنای « حبوة»به کار رفته است. « بخشیدن به دیگران بدون پاداش»و « حبوة»به معنای  «حباء»ـ 
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، «حباء»ای بر این باورند که  (. عده770ص ،7م، ج0373)معلوف، رود  عطیه و پاداش به کار می
مهر،  ۀشود، و استعمال آن به جای کلم  مهر داده می ای است که به زن یا ولی او زائد بر میزان  عطیه

 .(0ص ،7007صحیح نیست )آراد،
است که به  -مال معین یا هرچه جایگزین مال باشد -چیزی » عبارت از ،مهریه در اصطالحـ 

معنای مناسبت نکاح در صورت تعیین مهر قبل از نزدیکی، یا نزدیکی مشروع در صورت عدم تعیین 
نزدیکی، یا نزدیکی نامشروع در صورت مکَره بودن زن یا جهل زن به فساد نکاح، از طرف مهر قبل از 

و بر اساس نظر اکثر فقها، به سه دسته تقسیم  شدهشود، یا مرد، متعهد به پرداخت آن   مرد به زن داده می
هنمیری بو  ؛ محقق داماد07ص، 7060زاده،  شود: مهر المسمی، مهر المثل، مهر المتعه )یوسف  می

آن  (. محقق حلی، مهر را در ذیل بحث لوازم نکاح، از نظر اصطالحی، هر703، ص7068خانلری، 
 (.33ص ،7061خواه عین باشد یا منفعت )ساالرزایی، ،داند که ملکیت آن صحیح باشد  چیزی می

 . ماهیت مهریه5

الی کالم   هتوان در الب  را می آن ۀند، اما زمینا هفقیهان به طور مستقل و واضح به ماهیت مهریه نپرداخت
تاریخی، در اسالم ماهیت  ۀمهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن سابق آنان یافت.

(. به طوری که در 03ص ،7003)نجفی،  خاصی پیدا کرده و جدای از عقد نکاح لحاظ شده است
ق آن به زوجه یا بطالن مهریه و یا صورت عدم تعیین آن در نکاح، و یا در فرض تصریح به عدم تعل

کماکان حق  (،001-006، ص0ق، ج7033)حلی،  واگذاری تعیین آن به طرفین یا شخص ثالث
نظریات مختلفی در خصوص ماهیت مهریه  ،دانان اما در بین فقها و حقوق ؛زوجه بر مهریه ثابت است

مختار  ۀو سپس، نظری پرداختهنظریات بیان شده که الزم است پیش از ورود به بحث مهریه، به بیان این 
  شود.اعالم 

 و نقد آن« عوض بودن مهریه در عقد نکاح»نظریه  .6

طبق این وجه، مهریه عوض بضع یا قیمت زن، همانند ثمن و عوض است. این وجه در کالم فقها، 
و قیمت زن باشد، نیامده است. اما مطالبی در کالم فقها وجود  ءصراحت بدین معناست که مهریه بها   هب

معتقدند که مهر، عوض بضع است و  کند. مثال برخی از فقها  می ءچنین برداشتی را مهیا ۀدارد که زمین
(. همچنین شیخ طوسی، نکاح را 707ص ،ق7077)عالمه حلی، شود  زن به سبب عقد، مالک آن می

بر این باور است که هرگاه مردی با مهر معلوم، با زنی ازدواج کند، زن به  داند و  یک عقد معاوضی می
 ،شود  ، مالک بضع میشدهشود، و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهریه   سبب عقد، مالک مهریه می
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 (. 073، ص7061)طوسی،  زیرا نکاح یک عقد معاوضی است
هر یک  ، مبنی بر اینکهعقود معاوضی را داردصاحب جواهر نیز معتقد است که عقد نکاح، اقتضای 

ض از طرف مقابل، از تسلیم عوض خودداری کنند  از متعاوضین، حق دارند که تا گرفتن معوَّ
(. عالمه حلی نیز در مورد جواز نکاح دائم با زن کافر کتابی، به معاوضه 07، ص07م، ج 7367)نجفی،

(. با توجه به این تعابیر، برخی مهریه را 808ص ،ق7003)عالمه حلی،  کند  بودن نکاح، استناد می
اند. از نظر طرفداران این دیدگاه، مرد برای خریدن زن، همچون   عوض استمتاع جنسی مرد از زن دانسته

باشد، ارزش و بهای زن   گونه که ارزش کاالها متفاوت می خرید کاالهای دیگر، باید پول بدهد و همان
اما با بررسی این  .(00، ص7000)منوچهریان، کند  ینی، تفاوت مینیز طبق معیارهای مشخص و مع

حقیقی میان مهریه و استمتاع  ۀوجه، گفتنی است که مقصود فقها از معاوضی بودن عقد نکاح، معاوض
دانند. تقابل   ها عقد ازدواج را از برخی جهات، شبه معاوضی می  بلکه آن ،جنسی مرد از آن نیست

برد. حتی   زیرا زن نیز از مرد، تمتع جنسی می ،مرد و مهریه وجود نداردحقیقی بین تمتع جنسی 
 بلکه خود زوجین از ارکان آن هستند ،که مهریه از ارکان عقد نکاح نیست اند  صراحت بیان کرده   به

شرط نبوده و عقد بدون  ،ذکر آن در نکاح دائم ،فقها ۀ(. بر اساس ادلّ 030ص ،6، ج 7067)شهید ثانی، 
 (. بسیاری از فقهای امامیه از جمله عالمه حلی030ص ،07م، ج7367)نجفی،  آن نیز درست است

(، 076و  080ص ،70ق، ج 7077 )محقق کرکی، (، محقق کرکی031، صق7003حلی، )عالمه
( در 00،00ص، 07م، ج7367)نجفی،  و صاحب جواهر (00، صق7078)اصفهانی،  فاضل هندی

نظر  ها صرف  اند که به دلیل اجمال، از طرح آن  حقیقی بودن نکاح، سخنانی مطرح نموده ۀمعاوضرد 
 شود. می

 دالیل بطالن عوض بودن مهریه .7

 باشد: از جمله دالیل بطالن عوض بودن مهریه، موارد زیر می
ائم بدون مهر الف( بر اساس اعتبارات عقالیی و به عبارتی، در عرف عقال و به اجماع فقها، عقد د

 ،اوالً  ،شد  اگر مهریه، همچون ثمن و مبیع در بیع، عوض در نکاح، تلقی می ،نیز صحیح است. بنابراین
یکی عقد  :بود  باید عقد نکاح دو گونه میثانیًا،  گردید.  باطل محسوب می ،عقد نکاح بدون مهریه

باشد. در   و آن عقد نکاح بدون مهریه می ،یعنی عقد نکاح با مهریه، و عقد غیر معاوضی ،معاوضی
ها، وجیه نیست و   ( و اطالق معاوضه بر این000، ص7000)خوانساری، نبوده صورتی که اینگونه 
مثل  ،اند  ت عقد بدون مهر داللت دارد و حتی برخی از این روایات تصریح نمودهروایات نیز بر صّح 
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مهر المتعه در صورت عدم تعیین مهر المسمی آمده  روایاتی که در ثبوت یا عدم ثبوت مهرالمثل یا
 است.

ب( در مورد تعیین مقدار مهریه و زمان توافق بر آن، احکامی بیان شده است که با عوض بودن آن 
در حالی که اگر مهریه،  ؛چرا که در شرع مقدس ما بر کم بودن مهریه، تأکید شده است ؛سازگار نیست

یعنی حضرت زهرا)س(، باالترین مهریه به  ،ود که برای سرور زنان عالمو ارزش زن بود، شایسته ب ءبها
چنین بسیار به مهر   نسبت، کم هم بود. هم   اما اینگونه نشد و به ،شد  یت، لحاظ میلحاظ کیفیت و کّم 

چرا  ،سو با عوض بودن مهریه نیست السنه )پانصد درهم(، سفارش شده است، و این نوع سفارشات، هم
مهریه در زمان  معموالً  کند.  باشد و با تغییر معوض، تغییر می  عوض، تابع ارزش معوض میکه مقدار 

اما گاهی ممکن است تعیین مهریه به زوج یا زوجه محول شود، تا بعد از عقد  ،شود  عقد تعیین می
اید چرا که ب ،گیری کنند، و این امکان، حاکی از غیر معاوضی بودن ماهیت مهریه است نکاح، تصمیم

 معلوم باشند. ،عوضین در زمان عقد
ج( تجویز و تشویق بخشش مهریه در لسان شرع، با عوض بودن آن، همخوانی ندارد. عالوه بر این، 

 برای بخشش مهریه، پاداش نیز مقرر شده است.
توانند مهریه را به طور کامل، حتی در آینده، در عقد نکاح، نفی کنند، و این مطلب،   د( زوجین نمی

 ؛ختالفی نیست. اگر مهریه، عوض زن، یا منافع زناشویی بود، باید هبه هم در این معاوضه راه پیدا کندا
 «ان َوَهَبت نفسها للنبی ان أراد النبیُّ أن یستنکحها خالصة لک من دون المومنین»اما مطابق آیه 

رسول اکرم)ص( نکاح بدون مهریه، یک نوع هبه است، و این نوع نکاح، فقط مختص  ،(03،)احزاب
 باشد.  می

چرا که اگر مهریه، عوض بود، باید در فرض بطالن یا فسخ  ،هـ( مهریه، خواص معاوضات را ندارد
شد؛ در حالی که چنین نیست.   مهریه، عقد نکاح منحل، و زن از انجام وظایف زناشویی، معاف می

در  شد؛  قبض، عقد، منفسخ می بایست در صورت اتالف مهر قبل از  همچنین اگر مهریه، عوض بود، می
عهده زوج است و اگر زوجه، از دنیا برود، ه گونه موارد، تبدیل به مثل یا قیمت شده و ب  حالی که در این

 رسد.   زوج، مستقر شده و به وارثان زوجه می ۀبر ذم
 بیع یا اجاره، موجب بطالن عقد است ۀو( فقهای امامیه معتقدند که انعقاد نکاح با صیغ

 .(730، ص7061وسی،)ط
ز( در بیع و اجاره، شرط است که شخص، مالک مبیع خود باشد، و بتواند مبیع را از ملک خود، 
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ممکن نیست که زن، بضع خود یا منافع دیگر خود را  ولی در نکاح، ،خارج کند، و تسلیم مشتری نماید
از منافعی که مرد از زن از خود جدا کند و تسلیم مرد کند؛ چه مهریه عوض از بضع باشد، چه عوض 

 برد؛ چرا که منافع زن جزئی از وجودش است. می
در صورت اول، به دو دلیل باطل است: اول اینکه، بضع، مال نیست، تا در ازای آن، مال پرداخت 

 شود.
برداری از زن هم نیست. چون اگر   دوم اینکه، بضع غیر قابل انتقال است و مهریه، عوض از بهره

وری جنسی از زن باشد، یا اینکه منافع زن، ملک مرد باشد، باید عوض و تعداد  بهرهمهر، عوض از 
وری جنسی در عقد نکاح، ذکر شود تا غرری پیش نیاید، چنان که در عقد اجاره و  دفعات بهره

ت عقد نیست و موجب غرر در حالی که در عقد نکاح، چنین اموری شرط صّح  ؛معامالت، چنین است
بلکه  ؛مهر نه عوض از استمتاع از زن است، و نه عوض از تسلط بر زن ،گردد. بنابراین  یو بطالن عقد نم

)طالبی احمدآبادی،  کند برخورداری از بضع است که زوج با عقد، استحقاق آن را پیدا می ۀاستباح
 (.763، ص7067

 و نقد آن  «تضمین بودن مهریه برای بقای نکاح» ۀنظری .8

یه، این است که تضمینی برای بقای نکاح و عاملی جهت جلوگیری از وجه دیگر در ماهیت مهر
مهریه باالتر باشد، نکاح، ماندگارتر خواهد  ،رو هر اندازه جا از سوی مردان است. از این  های بی  طالق

شود. در توجیه این وجه،   چرا که مرد، توان پرداخت آن را نخواهد داشت و از طالق، منصرف می ؛بود
جا که طالق در اختیار مرد است، و زن برای زندگی مشترک با مرد، تأمین ندارد، زن   که از آن آمده است

، 7001)مطهری،  حق دارد عالوه بر اعتماد به شخصیت زوج، نوعی اعتبار مالی نیز از مرد مطالبه کند
 به دالیل زیر در مقابل حق طالق، قابل قبول نیست:نیز  (. وثیقه بودن مهریه01ص

اگر مهریه، وثیقه  .(0 ،)نساء کند  خداوند متعال، مهریه را در قرآن به عنوان عطیه مطرح می الف(
 شد.  به جای عطیه از آن واژه استفاده می ،بود

یعنی تشویق و سفارش به بخشش مهریه و  -رفتاری پیامبر)ص( ۀب( این برداشت از مهریه با سیر
 (.003-060ص، 07 ق، ج7033 )حّر عاملی، سازگار نیست -ت آنقلّ 

حقوقی اسالم، نقدی )برخالف زمان معاصر( است، و این امر، با وثیقه -ج( مهریه در نظام فقهی
 بودن آن، هماهنگ نیست.

همچون کراهت داشتن نزدیکی مرد با زن قبل از پرداخت    د( وجه وثیقه بودن مهریه، با احکام فقهی
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اینگونه  ( و در این صورت، اصالً 06ص ،07م، ج7367تمام یا بخشی از مهریه تنافی دارد )نجفی،
 ؛چرا که، پایه و اساس این وجه از مهریه، بر پرداخت نکردن مهریه است ؛احکام، قابلیت اجرا نداشت

  کنند.  زنانشان پیش از نزدیکی می ۀدر حالی که این احکام، به نوعی ازواج را تشویق به پرداخت مهری
 ،یکی از مصادیق و موضوعات مهریه معرفی شده است. بنابراین هـ( طبق روایت، تعلیم قرآن نیز

)حّر عاملی،  تواند این نقش را داشته باشد  مالی در برابر طالق باشد، تعلیم قرآن نمی ۀوثیق ،اگر مهریه
ماهیت مهریه این  ۀتوان استنباط کرد که دیدگاه اسالم دربار نمی ،بنابراین (.000ص ،07، جق7033

 کرده است.  ای در برابر طالق و بقای نکاح، تلقی می  بوده که آن را وثیقه

 و نقد آن« شرط ضمن عقد بودن مهریه»ۀ نظری .9

را شرط ضمن عقد تلقی کنیم، گویی دو طرف در ضمن عقد، التزام و تعهد خود به پیمان  مهریه
این نظر نیز قابل  اند.  به تملیک مال از سوی شوهر قرار دادهزناشویی را به مهر پیوند زده و عقد را مشروط 

مقید به مهر خاص  ،زیرا به طور معمول، اینگونه نیست که انشای عقد یا رضای زوجه ،پذیرش نیست
شود و در فرض نداشتن وجود   که بطالن مهر، منجر به بطالن نکاح نمیاست به همین دلیل  ؛باشد

چنان باقی است و به جای آن، مهرالمثل یا در برخی   ریه و... نکاح همخارجی، یا نامشروع بودن مه
 ۀدر حالی که اگر رابط .قانون مدنی( 733 ۀ)ماد شود  ، جایگزین مهر قراردادی می«مثل المهر»موارد، 

عقد و شرط بود، در فرض منتفی بودن شرط، به دلیل نبودن موضوع و مانند آن، برای  ۀمهر و عقد، رابط
چرا که نه خود عقد  ؛مهریه، شرط ضمن عقد نکاح نیست ،آمد. بنابراین  گر، حق فسخ پدید میطرف دی

 (.730، ص7061)وحدتی شبیری،  برخالف شرط ضمن عقد ؛به آن پیوند خورده و نه التزام به عقد

 و نقد آن «غرامت بودن مهریه در عقد نکاح» ۀنظری. 11

غرامت و جبران خسارت، به زن، به خاطر دوری از  مهر را به عنوان دانان و فقها، برخی حقوق
، 7033محمدی رمقانی،  و )روشن دانند  خانواده و والدین و سایر خساراتی که متحمل شده می

چرا که با پذیرش این  ؛باشد  رسد مهریه، غرامت و نوعی جبران خسارت نمی  اما به نظر می ؛(738ص
خود جدا  ۀچرا که مرد نیز از خانواد ؛م، و این اشتباه استکنی  نظر، مهریه را برای مرد نیز ثابت می

ها   شود که تا قبل از عقد نکاح، فارغ از آن  هایی می  دار مسئولیت شود، و با ازدواج، همچون زن، عهده  می
جسمانی خود پاسخ  ۀاگر اشکال بشود که زوج با برخورداری از زوجه به میل و خواست بوده است.

باید گفت که تنها مرد  ، در این خصوصباشد کند، به خاطر این نیازش می  مشقتی پیدا میدهد، و اگر   می
بلکه زن  ؛سازد  آن را بر طرف می رسد و  ازدواج، به امیال جسمانی و روحانی خود می ۀنیست که به واسط
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 شود.  رسد، و از این لذایذ، برخوردار می  نیز همچون مرد، به آرامش می

 الهی و الزامی ۀر: مهریه، عطیمختانظریۀ  .11

نهادی جداگانه است که ظرف وجودی آن، عقد ازدواج  ،مهر، یکی از احکام شرعی نکاح و در واقع
بالعوض است که مرد با حکم خداوند متعال، ملزم به پرداخت  ۀباشد. طبق این دیدگاه، مهریه، عطی  می

 اند  برای طیب نفس و آرامش درونی زوجه دانستهای   شود. برخی از فقها، مهریه را هدیه  آن به زن می
اینکه خداوند متعال، مهریه را بر مرد واجب نموده و زن را به پرداخت چیزی (. »08، ص7003)نجفی، 

 «ای از سوی خداوند متعال برای زنان است  موظف نکرده است، بدین معناست که مهریه، عطیه
داند که بر   ای خداوندی می  ن زمینه، نحله را عطیهدیگری در ای ۀ(. نویسند733، صم7367 )طوسی،

ای   زوج واجب گردیده است و در حقیقت، خداوند کریم، شوهران را موظف نموده تا از جانب او هدیه
 چون زن و مرد در این نیاز، شریک ؛برداری جنسی نیست مهریه عوض بهره ،را به همسران بدهند. پس

شبه عوض بودن مهریه، از برخی متون فقهی قابل  ۀ. البته شائب(003، ص0، جق7003)مغنیه،  هستند
 -که از ارکان قرارداد است -مزبور، مهریه را در جایگاه عوض قراردادی ۀاما شائب ؛برداشت است

 نه چیز دیگر. هستند، چرا که خود زوجین در نکاح، ارکان عقد ؛نهد  نمی
اح، ولو آنکه مهریه در عقد نکاح ذکر نشود، عقد، با تراضی طرفین و احراز سایر شرایط نک ،بنابراین

کنند یا اگر   شود. در آخر، یا خودشان پس از عقد، تعیین می  صحیح است و آثارش نیز مترتب می
گیرد. در هر   چنان تعیین نشده باشد، مهرالمثل به زوجه تعلق می  نزدیکی صورت گرفته باشد و مهریه هم

شود و این   احکام فقهی و اصول حقوقی حاکم بر مهریه مشخص می صورت، تکلیف مهریه با توجه به
 کند.  ای وارد نمی  ت عقد نکاح، خدشهامر، به صّح 

کند تا مهریه عوض آن   برخی دیگر، بر این باورند که زن در نکاح، چیزی را به شوهر تملیک نمی
نه در مقابل  ،ردازد و رایگان استای است که به حکم خدا، شوهر باید به زن بپ  عطیه ،بلکه مهریه ؛باشد

 چیزی؛ زیرا کامیابی جنسی، تشکیل خانواده و فرزند داشتن، همگی میان زن و شوهر، مشترک است
شود و بضع   (. در واقع شوهر در برابر پرداخت مهریه، مالک چیزی نمی070، ص7066)جوادی آملی، 

رو اگر مردی یا زنی، عمل منافی  بلکه متعلق به خداست. از این ؛زن و ناموس مرد، ملک کسی نیست
شود و رضایت او یا همسرش تأثیری در سقوط حق وی   عفتی انجام دهد، حد شرعی بر او جاری می

 ندارد.
تواند نسبت به کاالی خود،   چنین در بحث ملکیت، یکی از آثار این نهاد، این است که مالک می  هم
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الناس مسلطون علی »با استناد به  را عی از قبیل بیع، اجاره، هبه، عاریه و...هرگونه تصرف مشرو
در حالی که این آثار در مورد زوج و بضع وی،  ؛انجام دهد و راه تصرفات مجاز آن آزاد است« اموالهم

شود و این به مفهوم عدم مالکیت زوج به بضع زوجه است. بدیهی است که با منتفی شدن   مترتب نمی
 شود.  کیت، آثار آن نیز منتفی میمال

د که خداوند متعال برای نساء قرار داده و معنای نحله، نکن  الهی معرفی می ۀمهریه را عطی برخی دیگر
 ،دانند  اما ایشان تلقی مهریه را به عنوان عوضی در برابر بضع، به نحو مجاز می ؛بدون عوض استۀ عطی

باشد و فقط نوعی مالکیت   اما بضع، ملک زوج نمی ؛دندان  یخالص زوجه م طلق ومزیرا مهریه را ملک 
  .(070، ص7030بصارتی،  و )فهیمی تر باشد  رسد این دیدگاه صحیح  کند. به نظر می  اعتباری پیدا می

 اوصاف مهریه .12

مشهور در بین فقهای امامیه آن است که هر چیزی که مسلمان بتواند مالک آن بشود، صحیح است 
منافع یک »مثل خانه، زمین و...، و یا  ،باشد« عین»لذا ممکن است مهریه ؛ رار داده بشودکه مهر ق

حق » ه قرار گیرد، و همچنین هرگونه مالی مانندکه بر ذمّ « ینیدَ »مانند اجاره منزل و...، و یا  ،«عین
 .که قابل نقل و انتقال باشد «تحجیر

 ت داشتن مهریه . مالی12-1ّ

مهر باید از جمله چیزهایی قرار گیرد که از دیدگاه عرف و شرع، مال تلقی  ،فقهابنابر نظر مشهور 
چون   جا که از نظر شارع مقدس اسالم، مالکیت مسلمان بر چیزهایی غیر حالل، هم  گردد و از آن

شراب، خون، گوشت خوک و... صحیح نیست، در نتیجه قرار دادن اینگونه موارد به عنوان مهر از نظر 
، 0، ج 7067)طوسی،  ماند  ت خود باقی میباشد و مهر، باطل، ولی عقد، بر صّح   ایز نمیفقها ج

و مانع برای  بودهت عقد که همان ایجاب و قبول است، موجود چرا که مقتضی برای صّح  ؛(011ص
باشند،  عدم مهر را در عقد، شرط کردهکه   شود. چنان  عقد، مفقود؛ زیرا فساد مهر، موجب فساد عقد نمی

(. در اینجا ذکر چند نکته، الزم 077ص، 0، جق7003)مغنیه،  ت خود باقی استکماکان عقد بر صّح 
 رسد:  به نظر می

، 6، ج7067)شهید ثانی،  دانند  فقها مال را اعم از عین معین یا کلی، منفعت، کار یا حق میـ 
 .(008ص

اما در جهت حداقل باید گفت که  ؛وجود ندارد ،ت شیء، بحثی پیرامون حداکثرمالیّ  ۀدر مسئلـ 
به عنوان مثال، یک دانه گندم یا یک قطره آب، در  ؛اقل تا جایی جایز است که صدق مال بر آن بشوددح
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بازار اقتصادی فاقد ارزش معامالتی است و هرگز قابلیت اینکه در یک عقد معاوضی، عوض در مقابل 
 .(001)همان،  ت به عنوان مهر تعیین گرددپس ممکن نیس ؛معوض قرار گیرد، ندارد

اگر دو غیر مسلمان با یکدیگر ازدواج  ،ت، فقط برای مسلمانان مطرح است؛ پست و حلیّ قید مالیّ ـ 
مهر قرار دهند، مهر هر  ،ت ندارند و قابل ملکیت برای مسلمانان نیستندکه حلیّ  را کنند و شراب و خوک

ت دارند و اگر بعد از قبض، هر دو یا یکی از موارد مذکور، مالیّ  ها  چرا که در آیین آن؛ دو صحیح است
ها قبل از قبض مهر  ها مسلمان شوند، باز هم عقد و مهر هر دو صحیح است و اگر اسالم آوردن آن  آن

(. برخی بدون قید 000ص ،00ج  ،7080 ،)بحرانی شود  باشد، مرد، ملزم به پرداختن قیمت مهر می
خذ أموارد مذکور را به عنوان مهریه  که حرام است ،اند اگر اسالم بیاورند  آورده و به طور کلی« قبض»

 (.000ص، 6ج، ق7033حر عاملی، ) کنند

 . قابلیت تملُّک مهریه 12-2

موضوع مهر  (،7317)قانون مدنی، ماده  ( و قانون008ص ،6، ج7067 شهید ثانی،)از نظر شرع 
نقل و انتقال بوده و زن بتواند مالک آن بشود. پس موارد زیر که باید از جمله چیزهایی باشد که قابل 

 :هستند موضوعات مهر، خارج ۀها برای زن، وجود ندارد، از دایر  امکان مالکیت بر آن
 های عمومی( مشترکات عمومی )معادن، صحرا، باغالف( 

 موقوفاتب( 

 مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته است.

به ملکیت انسان درآید، ممکن است مهر قرار داده شود؛ خواه موضوع آن در عالم به طور کلی هرچه 
به ابتکار و ابداع فکری  خارج موجود باشد، یا مانند حق تألیف و سرقفلی، ارزش آن، اعتباری یا راجع

باشد. مال قابل تملک، در هر حال ممکن است عین معین یا کلی یا منفعت یا کار یا حق باشد، و 
 تواند صدق نماید. هر یک از این اموال می ۀت تملک دربارقابلی

 . منفعت عقالیی مشروع داشتن مهریه 12-3

ولی با گرفتن  ،ت مهر شمرده نشده استاگرچه دارا بودن منفعت عقالیی مشروع، از شرایط صّح 
مورد »و « عبی»( و بحث شدای که در دو مورد فوق بیان   )با توجه به دو ویژگی« مهر»وحدت مالک میان 

ت تملیک مال به دیگری، قرار داده شده است، که در آن، منفعت عقالیی داشتن، شرط صّح « معامله
 که مهر نیز باید دارای منفعت عقالیی شرعی باشد. شود مشخص می

چنان منفعتی است که عقالی جامعه، استفاده از آن را   اما منظور از منفعت عقالیی مشروع، آن
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مثل خرید و فروش مواد  ،به شرطی که هم قانون و هم شرع، آن را منع نکرده باشند ؛کنند  تجویز می
کردند، باز هم با توجه به اینکه منفعت آن عقالیی نیست،   مخدر، که اگر قانون و شرع هم آن را منع نمی

ثل استفاده از م ،صحیح و عقالیی از آن بشود ۀبود؛ مگر آنکه استفاد  معامله و مهر قرار دادن آن، باطل می
 باشد  تشخیص منفعت شرعی، هم با قانون و هم با شرع می در هر صورت، آن برای داروسازی.

 (.7033)عبداللهی، 

 . معلوم بودن مهریه 12-4

 ،شود و لذا اخالل به آن  هرچند مهر، رکنی از ارکان نکاح و یا به عنوان یکی از عوضین محسوب نمی
باشد و چنانچه در   ولی از نظر حکم، تابع قواعد احکام معامالت می ،سازد  خللی به اصل عقد وارد نمی

مگر در صورتی که تعیین مهر به  ؛عقد نکاح، مهر ذکر شود، باید از ابهام و جهالت مطلق، مبری باشد
 یکی از زوجین یا شخص دیگری تفویض شده باشد.

بین زوجین اختالف افتاد، بتوان به آنچه از نظر شرع، معلوم بودن مهر، باید آن اندازه باشد که اگر 
پولی اشاره کند و همین اندازه بدانند که هرچه در آن  ۀمثال اگر به کیس ؛اند، رفع اختالف نمود  تعیین کرده

اما اگر ندانند در کیسه،  ؛است، طالست و آن را مهر قرار دهند، کافی است؛ اگرچه وزن آن را ندانند
 (.006، ص6، ج7067 ،)شهید ثانی اطل استمهر ب طالست یا خاک، قطعاً 

به عنوان نمونه، اگر مهریه، عین  ؛«وصف»ند و یا ا هرا معتبر دانست« مشاهده»فقها در رفع جهالت، یا 
تعلیم قرآن باشد، باید  اما اگر مهریه، مثالً  ؛مورد مشاهده، مشاهده رافع جهالت است، خارجی باشد

های  دقیقا روشن شود کدام یک از سوره های آن، و ثانیاً   از سوره قرآن یا بعضی ۀمشخص شود که هم اوالً 
. در صورتی که مهرالمسمی مجهول هستند ی و کیفی با هم متفاوتهای قرآن از نظر کّم   زیرا سوره قرآن؛

ت نداشته باشد، و یا ملک غیر باشد؛ در صورت اول و دوم، زن، مستحق مهرالمثل خواهد باشد، یا مالیّ 
به تصرف اجازه  ،مگر آنکه صاحب مال ؛صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود بود، و در

 (.707، ص7060 )عالمه حلی،دهد 

 . موجود بودن مهریه 12-5

هرگاه مهر، عین معین باشد، باید در زمان عقد، موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان 
( و مثل یا قیمت به زن 087 ۀماد ،قانون مدنی .:)ر.ک بود عقد موجود نبوده، تعیین مهر، باطل خواهد

 (.733 ۀماد ،قانون مدنی .:)ر.ک گیرد  تعلق می
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  . معین بودن مهریه12-6

(. مهر، تراضی طرفین عقد بر تعیین مقدار مهریه 03 ،)نساء مهریه، از نظر مقدار، حد معینی ندارد
ای باشد که عنوان   ت، باید به اندازهاما مهر از نظر قلّ  ؛است. مقدار مهر، منوط به تراضی طرفین است

تواند مهر قرار   ت، نمییک دانه گندم یا جو به دلیل نداشتن عنوان مالیّ  ،پس ؛ت بر آن صدق کندمالیّ 
اما از نظر کثرت، در تعیین مقدار آن، محدودیتی وجود ندارد. به هر اندازه که زیاد باشد و تراضی  ؛گیرد

 .(086ص ،0ج ق،7033)محقق حلی، داشته باشد، ایراد ندارد طرفین وجود
تر   و مهریه بیش کردهبرخی فقهای امامیه، مهریه را از نظر کثرت، محدود به پانصد درهم )مهرالسنة( 

اند. این نظر، قول مشهور فقهای امامیه بود. افرادی   از این مقدار را نیز حمل بر پانصد درهم نموده
اما باید گفت که این امر و دالیلی که  ؛صدوق و اسکافی نیز پیرو این نظر بودند همچون سید مرتضی،

برای آن آمده است، حمل بر استحباب شده و ادعای اجماع نیز در این خصوص، ممنوع شمرده 
و روایتی از امام رضا)ع( نسبت به کثرت « هعموم ادلّ »، «تاصل صّح » چون  بنا به دالیلی هم ،شود  می

ت و نه به لحاظ کثرت، محدودیتی در تعیین مهر، وجود ندارد. تنها نه به لحاظ قلّ  ،.. . بنابراینمهریه و.
ت بر آن صدق نکند و کثرت نیز بهتر است ت نباید به حدی باشد که عنوان مالیّ باید در نظر داشت که قلّ 

تکلیف بما ال »اصطالح، گاه توان پرداخت آن را نداشته باشد و به  ای نباشد که زوج، هیچ  به اندازه
 و خارج از توان، محسوب نشود.« یطاق

 قابل تسلیم بودن مهریه  .12-7

چنانچه شوهر مالی را که قدرت بر  ،باشد. بنابراین« قابل تسلیم نمودن»مهر مورد قرارداد، باید 
رق شده، و یا تسلیم نمودن آن به زن را ندارد، مهر قرار دهد، جایز نیست. مانند انگشتری که در دریا غ

چرا که منظور غایی زن، از قرار  ؛باغی که در ید غاصبان باشد و...، که امکان دستیابی به آن را ندارند
باشد، اما به   دادن مهر در عقد، به دست آوردن آن است و قدرت بر تسلیم، اگرچه از شرایط مهر نمی

ت(، و قدرت بر تسلیم در بیع، شرط مالیّ  دلیل وحدت مناط و تناسبی که بین مهر و بیع، وجود دارد )مثل
موارد مذکور را مهر زوج اگر  ،پس شود.  باشد، آن را به مهر نیز سرایت داده و در مهر نیز لحاظ می  می

مگر اینکه در مورد اخیر، قدرت و موقعیت زن به  ؛شود قرار داد، مهر، فاسد، و مهرالمثل، تعیین می
ز تصرف غاصبانه خارج نماید یا بازپس گیرد که در این صورت، مهر، ای باشد که بتواند آن را ا  گونه

 .(000، ص7003 )نجفی، صحیح است
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 گیری نتیجه. 13

که گاهی در مباحث مرتبط با ازدواج در کتب درسی و باالخص در کتاب  -آموزش فقه خانواده
و  -شود  جداگانه دیده میصورت ه مدیریت خانواده و سبک زندگی هم ویژه دختران و هم ویژه پسران ب

های فقیهان شیعه است. در   از دغدغه ،های مرتبط با ابتدای ازدواج که تعیین مهریه باشد  لفهؤتبیین م
نساء و روایات مختلف، به  ۀسور 00 و 00و  0ۀ بقره و آی ۀسور 008-001 ۀآیات بسیاری، همچون آی

و هرگونه ظلم و ستم در این  شده آن، و به طور کلی به اهمیت مهر، اشاره و تاکید ۀدیأمهریه و وجوب ت
که چیزی بماهو، مهریه قرار داده شود، باید به هفت صفت   ناروا دانسته شده است. پیش از آن ،خصوص

 ک، داشتن منفعت عقالیی مشروع، معلوم بودن، موجود بودن، معین بودن وت داشتن، قابلیت تملّ مالیّ 
قابل تسلیم بودن مهریه توجه شود و در صورت عدم وجود این صفات در مهر تعیین شده، مهر، فاسد، و 

مگر در مورد صفت قابل تسلیم بودن، به شرطی که، قدرت و موقعیت زن به ؛ شود  مهرالمثل تعیین می
این صورت، مهر،  ای باشد که بتواند آن را از تصرف غاصبانه خارج نماید یا بازپس گیرد که در  گونه

ای است که از   بلکه هدیه ،رکن عقد نیست و نقش هیچ کدام از عوضین را ندارد ،صحیح است. مهریه
اما عقد نکاح، به اعتبار  ؛باشد  ملزم به پرداختش می ،شود و به حکم خداوند  طرف مرد، نثار زن می

مهری مذکور نباشد یا عدمش  مهریه و تمتع جنسی، در حکم عقد معاوضی است؛ لذا هرگاه در نکاح،
قید شده باشد، و نزدیکی هم صورت گرفته باشد، مرد باید مهرالمثل بدهد؛ چرا که وقتی زوج در اثر 

باید مهریه از مالکیت خارج  کند، متقابالً   عقد نکاح، بر بضع، حق و نوعی مالکیت اعتباری پیدا می
انتفاع  ۀبلکه اباح ،شود  عطای مهریه، مالک بضع نمییعنی مرد در قبال ا ،شود و در اختیار زن قرار گیرد

 .کند  از بضع را پیدا می
  



 

 71  ...مهریه اوصافو  تحلیل معیارهای فقه شیعه در ماهیت

 

 ــــــــــــ منابعـــ 
 .قرآن کریم

 .1ج، چاپ سوم، . بیروت: دارالصادرلسان العرب ق(.7036) ابن منظور، محمد بن مکرم .7
  .مدرسین هقم: جامع .کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام .ق(7078) اصفهانی، محمد بن حسن .0
 .. تهران: چاپ مصطفویمهر، تاریخچه، ماهیت و احکام آن (.7007) آراد، علی .0

  .00ج ، . قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیهالحدائق الناظره فی احکام عتره الطاهره(. 7080) بحرانی، شیخ یوسف .0
 .: مکتبه لبنان ناشرونروتی. بهیللغه العرباقاموس مطول  ،طیالمح طیمح. م(7330) بطرس بن بولس ی،بستان .0
 .7ج  چاپ سوم، قم: نشر اخالق، .سازی ازدواج، مکتب انسان .(7010) نژاد، رضا  پاک .8
  .0ج کلکته: شیانک موسیقی آف بنگال،. کشاف اصطالحات الفنون (.م7680) تهاوی، محمدعلی بن علی .1

 .0-7، جریرکبیتهران: موسسه انتشارات ام .انیبیطب دیحم دیترجمه س .ی(به فارس یعرب) فرهنگ الروس(. 7080)، خلیل جر .6
 .قم: نشر اسراء .تسنیم .(7066) جوادی آملی، عبدالله .3

 .07، جقم: موسسه آل البیت. وسائل الشیعه .ق(7033) حر عاملی، محمد بن حسن .73
 .0استقالل، جتهران: . شرایع االسالم .ق(7033)( عالمه حلی)حلی، حسن بن یوسف بن مطهر  .77
تهران: موسسه چاپ و نشر . المتعلمین فی احکام الدین هتبصر. ق(7077)( عالمه حلی)حلی، حسن بن یوسف بن مطهر  .70

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 . قم: موسسه آل البیت. الفقها هتذکر. ق(7003)( عالمه حلی)حلی، حسن بن یوسف بن مطهر  .70
تهران:  .ی. ترجمه محمد شعراننیاحکام الد یف نیتبصره المتعلم (.7060) ی(عالمه حل)بن مطهر وسفیحسن بن  ،یحل .70

 چاپ ششم، ه،یاسالم
 چاپ دوم.تهران: مکتبة الصدوق،  .جامع المدارک فی شرح مختصر النافع .(7000) خوانساری، احمد .70

 .تهران: نشر الکتاب .المفردات فی غریب القرآن .(7080راغب اصفهانی، حسین ) .78
 .: داراالضواءروتی. باالسالم یحقوق النساء ف(. 7063) رضا، محمد دیرش .71
، مطالعات حقوقی علوم اجتماعی و انسانی .بررسی ماهیت حقوقی نحله .(7033) روشن، محمد؛ محمدی رمقانی، حسن .76

 .7، شماره 0دوره 
و عیون االقاویل فی وجوه الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل  .ق(7031) زمخشری، جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر .73

 .7ج چاپ سوم،مصر: دارالکتاب العربی،  .التأویل
. مدیریت خانواده و سبک زندگی )ویژه پسران( پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه .(7036) ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه .03

 .های درسی ایران، چاپ دوم شرکت چاپ و نشر کتاب تهران:
 .00شماره، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمناننشریه . آیا متعه مهر است .(7061) ساالرزایی، امیرحمزه .07
 .0ج. قم: موسسه االمام الصادق)ع(، نظام النکاح فی الشریعه االسالمیه الغراء(. 7086) سبحانی، جعفر .00
  .7ج. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، احوال شخصیه(. 7013) االسالمی، سید اسعد شیخ .00

موسسه آموزشی و  . قم:رشته الهیات ،نامه کارشناسی ارشد پایان .فلسفه مهر ماهیت و .(7067) احمدآبادی، محمد طالبی .00
 .پژوهشی امام خمینی

 .0ج . تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء اْلثار الجعفریه،المبسوط فی فقه االمامیه(. 7067) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن .00



 

 0011 پاییز، چهارمپژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره اول، شماره  71

 .جا: المکتبه المرتضویه، چاپ چهارم بی .الفتاوی النهایه فی مجرد الفقه و .(7061) سنطوسی، ابوجعفر محمد بن ح .08
 چاپ سوم.بیروت: دارالعلم المالیین،  .تفسیر تبیان .(م7367) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن .01
 .6، ج هقم: مؤسسة المعارف االسالمی .مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم .ق(7078) الدین بن علی عاملی، زین .06
 یو پژوهش یقم: موسسه آموزش .ةیشرح اللمعة الدمشق یف ةیالروضة البه(. 7067) (یثان دی)شه یبن عل نیالد نیز ی،عامل .03

 .6ج ی، نیامام خم
 قابل دسترس در: وبالگ حقوق خوانان، .جزوه حقوق مدنی(. 70/0/7033) عبداللهی، جواد .03

www.lawbush.blogfa.com 
  .10-83، ص0شماره  مطالعات فقه امامیه، .ماهیت مهریه در فقه امامیه و حقوق (.7030) بصارتی، داود ؛فهیمی، عزیزالله .07
 .1، جهیقم: دار الکتاب االسالم. قاموس قرآن(. 7087)اکبر یعل ،یشیقر .00
 .70جالتراث،  اءیالح تیقم: موسسه آل الب. شرح القوائد یجامع المقاصد ف (.ق7077) نیبن حس یعل ،یکرک .00
های   دیدگاه .بررسی فقهی حقوقی ایجاد حق زن بر مهر(. 7068) محقق داماد، سید مصطفی؛ خانلری بهنمیری، حسین .00

 .00-00، شماره حقوقی

 .: دار العلم. حلباالمصاح عن عقد النکاح علی المذاهب االربعه. م(7330) محل شافعی، حسین بن محمد .00
 چاپ هشتم.قم: انتشارات صدرا، . نظام حقوق زن در اسالم (.7001) مطهری، مرتضی .08
 .7ج ه،یکی: المطبعه الکاثولروتیب .االعالم اللغه و یالمنجد ف. م(0373) سیمعلوف، لو .01
 .0ج چاپ سوم،بیروت: دارالعلم المالیین،  .التفسیر الکاشف ق(.7003) مغنیه، محمدجواد .06
 .. نجف: المکتبه المرتضویهتحریر المجله (.7003) نجفی، محمدحسن .03
 .07، چاپ هفتم، جبیروت: دار احیاء التراث العربی .جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم م(.7367) نجفی، محمدحسن .03
، 67شماره  ی،مطالعات اسالم .های سنگین در نکاح دائم  وضعیت حقوقی مهر(. 7061) وحدتی شبیری، سید حسن .07

 .030-763ص

 .01 شماره ،مطالعه راهبردی زنانپایش جامع شناختی مهریه.  .(7060) ده، حسنزا یوسف .00
 

 به این مقاله استناد
DOI: 10.22034/riet.2021.9247.1061 

و  تحلیل معیارهای فقه شیعه در ماهیت(. 5000جعفری نودهکی، حدیثه؛ امدادی، احمد )
 نهاد خانواده و ازدواج.در راستای تعمیق مباحث کتب درسی در خصوص  مهریه اوصاف

 .72-13 (، ص0)5، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی

 




