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گين توسط زوجين كه گاه اداي آن در توان زوج نيست از مشكالت شايع تعيين مهريه هاي سن
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اما اين اشكال تا جايي كه تتبع. نبودن، مورد اشاره بعضي از اساتيد حقوق قرار گرفته است

به عقيده نگارنده بطالن مهر با استناد به دليل مزبور. شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است

ا و بررسي احتماالت مختلف در منحصرا با اتخاذ بعضي و پس از بحث ز مباني ممكن است
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 مقدمه
به. اعي استترين مشكالت اجتم امروز مهريه هاي سنگين از بزرگ عالقه افراد

خودنمايي، استفاده از مهريه به عنوان ابزار دفاعي توسط زنان براي مقابله با خود كامگي 

و ضعف اخالق عمومي  و عدم تأمين اجتماعي مناسب براي اين دسته از زنان احتمالي مردان

و همه باعث رواج 1.مهريه هاي سنگين شده است همه

به دانش خود بجاست كامالً،بنابراين كه محققان علوم اجتماعي هر يك با توجه

در اين بين مناسب است علماي حقوق. مناسب را براي حل اين معضل ارائه دهنديراهكارهاي

كه اگر تعيين مهريه.و فقه نيز چاره انديشي كنند پرسش اصلي ما در اين مقاله اين است

كه تسليم مهر براي او غير تناسب نداشته باشديسنگين با امكانات مالي زوج به گونه اي

مي توان توافق بر آن را به همين دليل باطل تلقي كرد؟  مقدور باشد آيا

يكي از ضوابط عام مورد معامله يا تعهد، مقدورالتسليم بودن آن است اين قاعده.مي دانيم

بشد قانون مدني مورد تصريح348در ماده  و نويسندگان حقوق مدني با استناد باه و ه آن

كه در قانون مدني نيز انعكاس يافته قدرت بر تسليم مستفاد از ماده عنايت به رسم ديرينه فقه

ص1369كاتوزيان،( را در ساير موارد نيز الزم مي دانند 348 را.)187، بنابراين هرگاه مال مورد تعهد

و در صورت و يا عمل مورد تعهد را نتوان انجام داد كه مورد تعهد ترك نتوان تسليم نمود ي

ص1371امامي،(را ترك نمود آن معامله باطل استآن عمل است نتوان از.)211، به اعتقاد بعضي

به آن ممكن مثالً«: نويسندگان و دست يافتن  انگشتر يا گردنبندي را كه در دريا غرق شده

ز. نيست نمي توان مهر قرار داد به تسليم نباشد ولي به تسلم باشد، البته اگر شوهر قادر ن قادر

كه در دست غاصب مثالً و بتواند جواهر را از قعر دريا بيرون آورد، يا مالي را  زن غواص بوده

به عنوان مهر تعيين كرد مي توان مال مزبور را و(» است با استفاده از نفوذ خود بازستاند صفايي

ص1377امامي،  ب همان.)170، كه مي بينيم مثال باال مربوط اما آنچه.ه مهريه هاي معين استطور

و مشكالت بيشتر پديد آورده مهريه هاي في الذمه است كه أداي آن در توان متعهد  شيوع دارد

2.نيست

بررسـي. بلكه كمابيش ساير جوامع اسالمي نيز از آن رنـج مـي برنـد. سير تصاعدي مهريه تنها دامنگير جامعه ايران نيست.1

و عللي يكسان حكايت مي كند  ص1420 محمد الشيخ،(جامعه شناختي موضوع از وجود اسباب ،233 .( 
و بدين ترتيب شخص صـرف نظـر از قـدرت يـا عـدم.2 ممكن است گفته شود مهريه كليٍ، بر ذمه شخص استقرار مي يابد

اما اين گفته با ايـن اشـكال اساسـي مواجـه اسـت كـه اوالً. به همان ميزان در مقابل دائن بدهكار مي شود, قدرت بر اداي آن 

سبب قانوني نيز بنا بر آنچه در اين مقاله ترجيح داده شده از ماهيت قراردادي برخوردار. استاشتغال ذمه نيازمند سبب قانوني 

و قراردادها نيز براي صحت نيازمند شرايط اساسي صحت معامالت مي باشند  قـدرت بـر, ثانياً در هيچ متن قابل اتكايي. است

. نيافته استتسليم به عنوان شرط صحت معامله، به موضوعات معين خارجي اختصاص
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و آمده استبه تعهد«: موضوع مورد نظر در بعضي از تأليفات با وضوح بيشتر اشاره شده

به زوجي كه تمام دارايي اش  و مهريه يك ميليون توماني نسبت از رقم يكصد هزار تومان

كه ايفاي آن عادتاً  غير درآمدش از مبلغ چند هزار تومان در ماه تجاوز نمي كند، تعهدي است

به علت عدم قدرت بر تسليم نمي تواند اعتبار داشته باشد و در نتيجه خود تعهد . مقدور است

پ رداخت مهر شرط هرچند عده اي از فقها تصريح كرده اند كه تمكن فعلي زوج نسبت به

كه معلوم است در  و براي اين امر نيز ادعاي اجماع كرده اند ولي همچنان صحت عقد نيست

نه تنها تأديه مبلغ مهر فعالً  غير مقدور است مورد بحث، با در نظر گرفتن شرايط مالي زوج

ص1375شهيدي،(» امكان نخواهد داشتبلكه در آينده نيز عادتاً ،51(.

نه امكان فعلي پس سنگيني مهر به آن يه در بسياري از موارد به گونه اي است كه متعهد

كه در آينده بتواند با توجه مي توان قابليت بالقوه براي او يافت و نه حتي پرداخت آن را دارد

 به نظر نگارنده براي ايجاد خدشه بر چنين. به مقتضيات فعلي تعهد مزبور را ادا نمايد

بدين ترتيب كه با اتخاذ مباني.به دليل باال، موضوع قابل مناقشه است مهريه هايي با استناد

مي توان راه به سوي بطالن مهريه غير مقدور پيمود  خاص در قواعد عمومي صحت معامالت

و انكار است به علت غير مقدور التسليم بودن غيرقابل مناقشه .و نبايد پنداشت بطالن مهريه

مي توان بر مهريه هاي غير مقدور خدشه بجاست مباني مورد،بنابراين به آن كه با اتكا  نظري

و از اين ميان عقيده مناسب تر انتخاب شودكروارد .د بررسي شوند

كه موضوع بحث در اين مقاله ناتواني عارضي نيست بلكه ناتواني در همان قابل ذكر است

.، مورد نظر استزمان تعيين يا ناتواني معلوم در زمان عقد نسبت به زمان ادا

كه از مي آورد به وجود و امثال آن را ناتواني عارضي مباحثي از جمله خيار تعذر تسليم

به بطالن مهريه شد و در اين گونه موارد نمي توان هرگز قائل بدين. محل بحث ما خارج است

بوط منظور ضمن بررسي اجمالي مباني مزبور در حد گنجايش اين مقاله بعضي از فروعات مر

. به آن را نيز بررسي خواهيم كرد

 جواز مهريه سنگين در وضع عادي-1
به نظر مرحوم سيد مرتضي. در ارتباط با حداكثر مهريه در فقه اماميه دو نظر وجود دارد

و مراد مي شود  نمي توان مهريه را بيش از پانصد درهم قرار داد، به اين ميزان مهر السنه گفته

ك به.به عنوان مهريه براي تمام همسرانشان قرار داده اند)ص(ه پيامبر اسالم مقدار مهري است

عقيده سيد مرتضي، اگر مهر را بيش از اين مقدار قرار دهند، بايد آن را به مهر السنه باز

ص 1415سيد مرتضي،(. گردانند به.)292، و قول مخالف را ايشان در اين زمينه مدعي اجماع شده

مي دهدعلماي عامه نس . بت



 1389، بهار 101شماره مقاالت موضوعي، فصلنامه حقوق، 112

و صدوق نيز نسبت داده اند به مرحوم اسكافي ص)الف(، 1367نجفي،(اين نظر را اما.)15،

كه انداز و زيادي در مهر معتبر نيستايهمشهور اماميه بر اين اعتقادند  خاص از جهت كمي

)، ص1370حلي ص1404و مامقاني، 546، ص371، م،بنابراين.)264و آشتياني، بي تا، چه هر و چه كم بها الي

مي توان مهر قرار داد كه هيچ قيمتي نداشته. گران را البته نبايد مقدار مهر آن اندازه كم باشد

. باشد

يكي از داليل مهم اماميه كه مورد استناد فقهاي عامه نيز قرار گرفته، آيه شريفه اي است كه

كه همسر ديگري به جاي همس: مي فرمايد و مالو اگر تصميم گرفتيد ر خود انتخاب كنيد

1فراوان به عنوان مهر به او پرداخته ايد، چيزي از آن مهر سنگين را پس نگيريد
آيه: سوره نساء(

و فراوان است.)20 ص1406طبرسي،(منظور از قنطار در اين آيه مال زياد ،41(.

مي دارد1080ماده ب«: قانون مدني ايران نيز مقرر ه تراضي طرفين تعيين مقدار مهر منوط

مي شود. منطقي استاين ماده كامالً» است به. چون توافق راجع به مهر يك قرارداد تلقي بنا

شد،بنابراين. اصل آزادي قراردادها طرفين مي توانند ميزان آن را خود تعيين نمايند  معلوم

و باطل نيس .تتعيين مهريه هاي سنگين صرف نظر از قدرت بر اداي آن امري نامشروع

به خودي خود امري پسنديده نيست كه تعيين مهر سنگين به گفته علماي. البته بايد دانست

و ثانياً و ناپسند مي باشد فقه اوال تقليل مهر مستحب است  افزودن بر ميزان مهر السنه، مكروه

ص1370حلي،( كه هرچند در آيه.)547،  سوره نساء حد اعاليي براي مهر ذكر20قابل ذكر است

و منطوق آيه مردان را از ضايع كردن نشده اما آيه در مقام ترغيب به مهريه هاي باال نيز نيست

و در آن ترغيبي به مهر مهر همسران خود هرچند مقدار آن بسيار زياد باشد، منع مي كند

و. سنگين ديده نمي شود روايات متعدد حاكي از كراهت مهريه سنگين در متون روايي عامه

و خاصه ياف كه كراهت مهر سنگين مورد توجه علماي اخالق نيز بوده ت مي شود به طوري

و زندگي مناسب زوجين شمرده اند بعضي همچون غزالي كمي مهر را از اسباب دوام زوجيت
2

.)390و 371، صص 1402غزالي،(

 تعهد آور بودن توافق مربوط به مهريه-2
ص1367نجفي،(شده است نظريه استقالل مهريه نفي در فقه معموالً برخي نيز با تصريح.)15،

كه مهر عوض بضع نيست، اجراي شرايط عمومي صحت معامالت را در مهر ضروري  به اين

و تفصيل.)267و 266، صص 1403خميني،(نمي دانند  مي رسد بر همين اساس در مقام شرح به نظر

به صراح به ذكر آنچه از نصوص فقهي مي آيد اكتفاشرايط صحت مهر تنها ت بدست

و اتيتم احديهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا.1 .و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج

و العشره الطيبة.2 . ان قلة المهر من خصال المطيبة التي البد من مراعاتها لدوام العقد
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و ساير شرايط صحت معامالت از جمله مقدور االجرا بودن يا مقدور التسليم بودن. كرده اند

.مهر را متذكر نشده اند

و مقدور التسليم مي دهد ضرورت اموري همچون معين بودن اما دقت در موضوع نشان

و سپس تطبيق شرا به خاطر وجود يك قرارداد نه يط صحت قرارداد بر آن وضع شده، بودن،

به منظور تأمين تعهدات ناشي از عقد برقرار شده است در،به عبارت ديگر. بلكه  اين شرايط

به آن پايبند باشد و آيينه اي قرار. واقع شرايط تعهدي است كه متعهد بايد يعني عقد مرأت

ب و عقد نه"صورتداده شده براي نشان دادن شرايط ضروري تعهد ناشي از آن و به ينظر

 هرچند داليل استقالل،بنابراين. موضوع اين نوع شرايط قرار گرفته است"بنفسه ينظر

به كمال نرسد، چون ترديدي در الزام آور بودن مهر المسمي به عنوان يك قراردادي مهريه

دي در غير اين صورت تعه. تعهد تمام عيار نداريم، مهر المسمي بايد مقدور التسليم باشد

بي ارزش خواهد بود و . غرري

و علي كه در ظاهر تخلف از 1073رغم وجود مقرراتي مانند ماده با اين حال  قانون مدني،

ده، مقررات ديگري از جمله مادهكرشرايط مقرر جهت مهر را موجب عدم نفوذ نكاح تلقي

از1069 و مستقل  نكاح، جايز قانون مدني نيز وجود دارد كه شرط خيار را تنها در مهر

و از طرفي استقراء نشان مي دهد، ايمي داند و منشأت حقوقي خياري بودن مختص ماهيات

به موجب انشائي مستقل در عالم اعتبار ساخته شده اند كه صحت نكاح در فرض بطالن. است

و بصورت يك عقد  مي دهد مهر از اركان نكاح به شمار نمي رود مهريه نيز به خوبي نشان

بي سابقه نيست. تبعي در كنار نكاح مطرح است ص1407طوسي،(اين عقيده در فقه نيز ،364(.

 جريان غرر در توافق مربوط به مهر-3
به كار نمي برندبايد دانست، فقها معموالً به نظر. قاعده پرهيز از غرر را در ارتباط با مهريه

كه در معاوضاتي مثل ايشان هرچند بايد مهريه براي طرفين معلوم باش د اما تعريف مهر آنچنان

كه دليل قابل اتكا درباره. بيع مرسوم است مورد نياز نيست حتي بعضي تصريح كرده اند

در.و نهايتا در مورد اجاره نيز جريان مي يابد. جريان قاعده غرر، در بيع وجود دارد و بعضي

مي دانند در.صلح مبتني بر دقت نيز قاعده غرر را جاري  در مقابل دليلي بر جريان اين قاعده

ص1364خوانساري،(ارتباط با مهر در دست نيست ،387(.

بدين ترتيب.به عقيده بعضي مشاهده مهريه براي پرهيز از قسم عمدة غرر، كافي است

و عدد نيز صرف نظر از مشاهده، معلوم گردد و وزن به نظر ايشان از طرفي. الزم نيست با كيل

كه خداوند با مشا و قسم باقي مانده نيز در مهر معفو است چرا هده، قسم عمدة غرر منتفي شده



 1389، بهار 101شماره مقاالت موضوعي، فصلنامه حقوق، 114

و شأن عطيه، پذيرش غرر جزئي است و منظور از نحله نيز عطيه است . مهر را نحله ناميده

به احاديثي مي شود1متعاقبا ص1416شهيد ثاني،( نيز در اين زمينه استناد ،170(.

مي رسد، خاصي كهبه نظر ت اساسي نهي از غرر، پرهيز از تعهدات غرري در جايي است

به طور نوعي گريز از خطر است از طرفي نيز گمان نمي رود در تعيين مهر، عرفا. بناي طرفين

و گذشت باشد و. بنا بر تسامح به عبارت ديگر در تعيين مهر، افراد به استقبال خطر نمي روند

به خاطر چند سك مي شود و زياد، اصل نكاح نيز سر نمي گيردگاه ديده .ه كم

و و با زحمت و سپس در اجاره انحصار جريان قاعده غرر در عقود محدودي مثل بيع

و قراردادها را محدود به عقود  تكلف در صلح مبتني بر دقت،مبتني براين است كه دايرة عقود

قواعدي بر بيع از باب اين مطلب در جاي خود قابل بررسي است كه انتساب. معين بنماييم

و بيع به عنوان ام الباب مدخل قواعد عمومي تعهدات قرار گرفته است . انحصار نيست

عبارت صاحب مسالك كه مي نويسد، مشاهده مهريه براي پرهيز از قسم عمده غرر كافي

و ناقص است، به  و نسبت به مهريه كلي ساكت است، هرچند فقط در مهريه معين كاربرد دارد

في الجمله غرر در صداق حكايت داردخ به نظر ايشان قسم عمده. وبي از دخالت نهايت آنكه

به خاطر عطيه بودن مهر الزم الرعايه نيست و قسم ديگر آن مي شود . غرر با مشاهده برطرف

و ضرورت رعايت قسمي از آن بدون رعايت به قلمرو قاعده غرر، بار اثبات تجزيه امر ورود

ب مي دهدقسم ديگر را مي باشد،.ر دوش ايشان قرار كه مفهومي عرفي به نظر مي رسد غرر

به تشكيك نيست و كلي مقول به كار رود مفهومي بسيط است ضمن آنكه در كنار. هر جا

و يا حتي  به جاي مهر، أجر كه مهر را عطيه تلقي كرده، آياتي نيز وجود دارد كه در آن ها آياتي

و در2فريضه  و تعيين ملحوظ نظر استبه كار رفته ص1354قرشي،( معناي فرض نيز قطع ،161(.

ضمن آنكه. پس نمي توان توافق مربوط به مهر را اقسام اعمال حقوقي احساني تلقي كرد

در. داللت روايات مورد استناد نيز در رعايت نكردن قاعده غرر قطعي نيست به عنوان مثال

به خاطر عر به صورت روايت مورد استناد چه بسا من«في بودن مفهوم غرر، تعيين مهر قبضة

و نپذيرفتن مقداري» الحنطة و اين به معناي پذيرش مقداري از غرر عرفا بدون اشكال بوده

و نهايت. ديگر از آن نيست به علت غير مقدور التسليم بودن به هر حال بطالن مهريه سنگين

و از غرري بودن متفرع بر اين است كه قاعده مزبور در به مهر جريان داشته باشد  توافق مربوط

كه مفهوم غرر عالوه بر جهل شامل خطر نيز مي گردد بدون توجه به اين. طرفي بپذيريم

به اين دليل باطل دانست . مطلب نمي توان مهريه غير مقدور را

تا(علي القبضة من الحنطة)ص( علي عهد رسول اهللا يتزوجكان الرجل.1 )15/33:حر عاملي، بي

و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.2 ..و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن )237سوره بقره، آيه(.
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بر فرض جريان قاعده غرر آيا مهريه غير مقدور باطل است-4
 آيا ضرورت مقدور التسليم بودن مهر مي تواند مخل مهريه هاي در ارتباط با اين كه

مي رسد انتخاب هريك از دو مبنا نتايج. سنگين باشد بايد دو مبنا را از هم تفكيك كرد به نظر

به شرح ذيل بررسي پي داشته باشد كه .مي شودمتفاوتي در

 يه باشدبررسي موضوع بنابراين كه قدرت بر تسليم از خصوصيات مهر:1–4
كه عدم به اعتقاد برخي بطالن قرارداد در فرض مقدور التسليم نبودن ويژه موردي است

بر. قابليت ناشي از وضع خود مال باشد نه ناتواني شخص متعهد در اين صورت اگر قدرت

و يا ناتواني  تسليم مهر از خصوصيات مهريه تلقي گردد، هيچگاه غيبت، بيماري، ورشكستگي

بر.ي تواند سبب بطالن يا انفساخ آن شودمالي مرد نم كه اين امور از اوصاف عارض چرا

مهريه نيست بلكه از حاالتي است كه عارض بر متعهد مهريه شده است، بنابراين عقيده، هرگاه 

به سبب وجود علتي در مورد تعهد، مرد توانايي بر تسليم آن نداشته باشد،  كه مهريه مالي باشد

ب اما اگر مثال مرد به علت غيبت يا بيماري يا فقر. اطل يا منفسخ خواهد بودمهريه حسب مورد

.و امثال آن توان تسليم مورد تعهد را نداشته باشد خدشه اي بر مهريه وارد نيست

به شرح ذيل وجود دارد و فقه :در تأييد اين نظر شواهدي در قانون مدني

ص1387 شهيد ثاني،(شرط قدرت بر تسليم هم در فقه: الف ص1374و انصاري، 249، و هم در)124،

و در اين راستا ماده  قانون مدني 348قانون مدني، در رديف شرايط مورد معامله قرار گرفته،

 بنابراين قانون گذار خواسته،1. قرار داده شده است» در مبيع« ايران در مبحث سوم با عنوان

كه بر حسب طبيعت خود قابل تسلي و بال اثر باشدمعامله مالي چرا كه اگر.م نيست، باطل

مي بود، مي بايست اين شرط را در زمره اوصاف طرف قرارداد  منظور توانايي طرف معامله

مي داشت . محسوب

اي مطالعه مثال:ب و پرنده هاي ارائه شده در فقه، مثل بيع اسب يا شتر فراري، عبد أبق

به بازگشت ندارد، هم و عادت كهكه فرار كرده مي دهد فقها نظر به موردي داشته اند ه نشان

ص 1407شهيدي تبريزي،(بر حسب طبيعت خود مقدور التسليم نباشد ص370، و شيرازي، بي تا، به.)312،

و معلوم نيست كجاست بر حسب طبيعت خود قابل تسليم عنوان مثال اسبي كه فرار كرده

كه  كه خصوصيتي در فروشنده باشد نه اين به موجب آن نتواند اسب فراري را تحويل نيست،

ص1387شهيد ثاني،(دهد  ،250(.

و يا منفعت عقاليي ندارد«: قانون مدني348ماده.1 و يا چيزي كه ماليت و فروش آن قانونا ممنوع است بيع چيزي كه خريد

.» است مگر اين كه مشتري خود قادر بر تسلم باشد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل
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به طبيعت مورد تعهد باشد،:ج اگر محض ناتواني طرف تعهد، بدون اينكه ناتواني منتسب

كه نفوذ آن مسلم است را باطل بدانيم به. سبب بطالن تلقي گردد، بايد بسياري از معامالت

ه و در عنوان مثال هرگاه متعاملين به طوري كه به آزادي آنها اميدي نباشد ر دو زنداني باشند

به معامالتي مثل بيع نمايند، كسي ملتزم به بطالن چنين قراردادي نشده در حالي اين حال اقدام

به خود آنان است قدرت بر تسليم مورد معامله ندارند .كه طرفين به علت وضعيتي كه مربوط

ه مي تواند باعث بطالن قرارداد به همين ترتيب نا توانايي و يا عدم مالئت متعهد اي شخصي

. شود

از. پذيرش اين نظر از جهت اثبات نيز حائز اهميت است:د چراكه هرگاه قدرت بر تسليم

خصوصيات مهريه باشد، دادگاه در مقام رسيدگي موظف نخواهد بود اوضاع شخصي متعهد را 

 عالوه بر آن هرگاه قدرت بر تسليم از خصوصيات.از حيث مالئت يا عدم مالئت بررسي كند

به عكس با پذيرش. متعهد باشد معيار روشني براي ارزيابي توانايي او در دست نخواهد بود

و  كه اين امر باعث سهولت در اثبات مي توان به معيارهاي روشن دست يافت نظريه نوعي

مي شود .جنبه قضايي

 هرگاه تعذر تسليم ناشي از طبيعت مي دهد معموالًمطالعه مقررات قانون مدني نشان: هـ

و يا منفسخ است همانطور كه ماده. مورد معامله باشد حسب مورد قرارداد منشأ آن يا باطل

به انفساخ عقد حكم كرده است387 در. قانون مدني در خصوص تلف مبيع پيش از تسليم،

كه مثالًمقابل معموالً به خريدار باشد يعني دليل ناتواني پردا در جاهايي خت ثمن مربوط

نه انفساخ يا  و نداري او مشكل ساز شود، قانون مدني ايران اين وضعيت را موجب حق فسخ

كه«: قانون مدني مقرر مي دارد380به عنوان مثال ماده. بطالن عقد قرار داده است در صورتي

و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرد و اگر مبيع مشتري مفلس شود اد آن را دارد

چون وجود تفاوت ميان عوضين».هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند

در. اعتباري است همين حكم در مورد مبيع نيز وجود دارد و بنابراين اعمال قاعده واحد

كه قدرت بر تسليم در  مقدور جريان قرار دادن موارد مشابه در سلك واحد، حاكي است

به طبيعت خود خالصه شود  ص)ب(، 1371كاتوزيان،(التسليم بودن مهر بايد ،164(.

ممكن است گفته شود اين ديدگاه، شرط قدرت بر تسليم مهر را از توابع شرط ماليت

مي دهد كه هرگاه مهر ذاتاً. داشتن مهر قرار  مقدور التسليم نباشد در ماليت آن بايد بدين معنا

 در ارتباط با مقدور التسليم بودن مبيع مورد پذيرش بعضي ين طرز تلقي خصوصاًا. ترديد كرد

ص(قرار گرفته است و خوانساري، بي تا، مي سد براي صدق عنوان مال قابليت.)378نائيني به نظر اما

و داشتن ارزش اقتصادي به طور ذاتي كافي است كه مورد. شأني تعلق بنابراين هرگاه پرنده اي

و ماليت از آن نيستمعامله  . است فرار كند، اين واقعه، باعث سلب هيچيك از عناوين مالكيت
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كه به آن النهايه مي توان گفت وضعيت ديگري بر مال در عين ماليت داشتن آن حادث شده

مي گويند .غير مقدور التسليم بودن مورد تعهد

ت متعهد به آن است بررسي موضوع بنابر اين كه قدرت بر تسليم از خصوصيا:2–4
 هرگاه متعهد،بر اين اساس. ممكن است قدرت بر تسليم از اوصاف متعهد تلقي گردد

مهريه، تعهدي سنگين بر عهده گرفته كه توان اجراي آن را نداشته باشد، مي توان اعتقاد به

به شرح ذيل وجود دارديدر تأييد اين نظريه نيز شواهد. بطالن مهر المسمي يافت : روشن

كه منطقاً: الف مي شود فالن قدرت بر تسليم وصفي است و گفته مي كند  متعهد را متصف

به تسليم دارد يا توان بر تسليم ندارد البته قانون مدني در ارتباط با اعيان معين. متعهد توان

له خود توان تسلّم داشته باشد مي دهد اگر متعهد توان تسليم نداشت، كافي است متعهد . اجازه

ازو  يا در صورت پذيرش كفايت قدرت نسبي مي توان قدرت شخص ثالث را در بسياري

آن. موارد نيز كافي دانست كه متعهد در پي تسليم به چيزي اما نمي توان قدرت بر تسليم را

ص 1371كاتوزيان،(است نسبت داد  ،148(.

و:ب يا شيء مورد تعهد اگر بخواهيم قدرت بر تسليم را به شيء مورد تعهد نسبت دهيم

و بايد بگوييم چيزي كه  را متصف به اين وصف كنيم به تقدير امر ديگري نياز خواهيم داشت

در. بايع قدرت بر تسليم آن دارد و هم روشن است اين نوع تقدير هم باعث تكلف است

. صورت ترديد اصل بر عدم تقدير است

بر» غرر«اگر قاعده:ج كه اعتقاد دليل عمدة شرط بودن قدرت تسليم باشد، كما اين

به وصول1بسياري از محققين بر اين است  و صورت جهل و غرر نيز شامل مطلق خطر باشد ،

مي شود كه مورد تعهد به نه تنها شامل موردي كه اين قاعده را نيز در بر گيرد، روشن مي شود

كه متعهد توان بر سبب ذات خود مقدور التسليم نيست بلكه شامل مواردي نيز خواهد شد 

و يك مفهوم عرفي است،. تسليم آن را ندارد به عبارت ديگر چون غرر، حقيقت شرعيه ندارد

و  مي توان اعتقاد به غرري بودن تعهد هرگاه متعهد مهريه توان اجراي تعهد را نداشته باشد،

.بطالن آن داشت

از)ص(برخي فقها مدعي شده اند، واژه غرر كه در روايت مشهور نبوي.1 مورد نهي قرار گرفته، به معناي خطري اسـت كـه

و نمي توان آن را به گونه اي عام تفسير نمود كه عدم اطال ع از وصول كاال ناحيه عدم اطالع نسبت به صفات كاال پيش مي آيد

و محكوم بـه بطـالن. را هم در گيرد زيرا در اين صورت تمامي مواردي كه كااليي به صورت غيابي فروخته شود مصداق غرر

ص 1367نجفي،( خواهد بود  ، 1374انـصاري،(و در مقابل بعضي عدم اطالع از وصول را نيز مشمول قاعده مي داننـد) 388،

 ). 127ص
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ط عوضين قرار گرفته، قانون مدني قدرت بر تسليم در شمار شراي348هرچند در ماده:د

كه بايع قدرت بر تسليم ندارد باطل ...« در نهايت مقرر داشته348اما در ادامه ماده چيزي

و مĤال قدرت بر تسليم را از اوصاف طرف تعهد قرار داده است».است .يعني در ادامه

 بررسي موضوع بنابر شخصي يا نوعي بودن قدرت بر اجرا:4-3
آ كه به قدرت شخصي متعهد در نظر سوال اين است يا عدم امكان اجراي تعهد با عنايت

 گرفته مي شود يا عدم امكان مطلق، منظور است؟ 

و قابل قبول اين است كه انساني متعارف مالك قرار گيرد چرا.به عقيده برخي، راه ميانه

و از او بخواهد كه كه حقوق نمي تواند نيرويي برتر از آنرا از طرف قرارداد انتظار داشته باشد 

ص)ب(، 1371كاتوزيان،(همچون انساني افسانه اي رفتار كند در مقابل بعضي ديگر فقدان.)148،

به نظر ايشان روايات. شخصي قدرت را مانند فقدان مطلق آن، سبب بطالن معرفي كرده اند

و سفهي يا غير عقاليي بودن معامله داللت بر اين عيده دارد  ، 1375شهيدي،(فقهي، نفي غرر

در،به عنوان مثال.)50ص آن اگر شخصي مزرعه خود را مهريه قرار دهد، را حالي كه ثالثي

و قدرت بر تسليم يا تسلم نه همسر او توانايي تصرف و كه نه مرد غصب كرده، به گونه اي

ور اما اگر تسليم توسط ثالث مقد. آنرا نداشته باشند، بنا به نظريه شخصي مهريه باطل است

به نظريه نوعي مهريه باطل نخواهد بود . باشد بنا

به نظريه نوعي نمي توان مهريه ها ويبنا ي سنگين كه بطور كلي بر عهده مرد قرار گرفته

و موقعيت او نباشد را باطل دانست چراكه اجراي آن توسط ديگري متناسب با توانايي ها

 قانون مدني از جانب مرد، 267مطابق ماده شخص ثالثي مي تواند،به عنوان مثال. ممتنع نيست

كه قائم به شخص او نيست، توسط. دين او را ادا نمايد به همين ترتيب اجراي تعهداتي

ها. سايرين مجاز است كه بنا به نظريه شخصي، محض التزام به مهريه كهيدر حالي ي سنگين

و وي توان اداي آن مي گيرد .د بودرا ندارد، باطل خواه بر عهده قرار

و انتخاب نظر برتر:4-4  نتيجه
و ناتواني هاي ويژه مرد در پرداخت، نبايد باعث بطالن ممكن است گفته شود زبوني ها

به زيان زن توسط مرد مورد  و و در نتيجه معاف شدن او از پرداخت مهر المسمي شود تعهد

و داليل بدس. استفاده قرار گيرد ت مي آيد كه محض ناتواني اما با در نظر گرفتن تمام جهات

و در نتيجه هرگاه زوج، كه واقعي باشد، باعث صدق عنوان غرر خواهد شد به شرطي متعهد،

مهريه اي بر عهده گيرد كه توان مالي پرداخت آن را نداشته باشد، توافق مربوط به مهريه غرري 

كه در تأييد اين نظريه ارائه شد،.و باطل خواهد بود كه ضرورت عالوه بر جهاتي ساير ادله اي
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مي نمايد، مثل روايت مشهور كه عبارت»ال تبع ما ليس عندك«قدرت بر تسليم را ثابت

و بالفعل است" عندك"كنايي  در اين روايت بنا به نظر صحيح، ناظر به صورت تسلط تام

به خوبي داللت بر مدعاي ما دارد)128: انصاري، همان( كه اگر زوج، مهريه.، نيز براي چرا سنگين

كه چيزي را  به منزله آن است و اجراي آن را نداشته باشد كه توان تسليم عهده گيرد به طوري

و مشمول نهي روايت مزبور است  كه در نزد او نيست .معامله كرده

:داليلي كه در توجيه نظر مقابل ارائه شده نيز قابل نقد است چرا كه

در: الف  مورد شرايط مورد معامله يا مورد تعهد آمده اما با هرچند بحث از قدرت بر تسليم

كه توجيه كننده ضرورت قدرت بر تسليم است، بدست و ادله اي  توجه به مباني استداللي

مي آيد كه فقها مقدور التسليم بودن مورد معامله را مقدمه اي براي بحث مورد نظر خود قرار

ه و باطل داده اند تا متعاقبا ثابت نمايند رگاه متعهد توان تسليم نداشته باشد معامله غرري

به عنوان وصفي از اوصاف مورد. است و ايشان مقدور التسليم بودن مورد معامله را منحصرا

كه ارزيابي اين صفت با مشاهده نفس تعهد بدون در نظر معامله مد نظر قرار نداده اند چرا

. گرفتن طرفين تعهد عرفا ممكن نيست

و مفيد:ب و امثال آن از باب نمونه طرح شده مثال هاي ارائه شده مثل اسب يا شتر فراري

و ادله اي است كه ضرورت قدرت  انحصار نيست، ضمن اين كه نكته اساسي عنايت به مباني

مي نمايند به پرهيز از معامالت غرري. بر تسليم را اثبات به اين ادله از جمله ادله مربوط توجه

كه متعهد نيز توان تسليم ندارد از مصاديق معامالت غرري به خوب ي نشان مي دهد فرضي

. بنابراين مثال هاي ارائه شده نمي تواند منبع استنباطي تلقي گردد. است

كه اميدي بر آزادي آنها نيست نيز ممكن است در بعضي:ج در مثال معامله دو زنداني

به  و در بعضي موارد در اين مثال. علت ناتواني در تسليم باطل باشدفرض ها معامله صحيح

و يا اشخاص ثالث با هزينه متعهد بتوانند در خارج از  و نماينده يا قائم مقام آنها هرگاه وكيل

به انجام برسانند، قرارداد صحيح است اما اگر متعهد ولو از طريق. زندان تعهدات ايشان را

به هيچ صورتي نداشته باشد به ساير اشخاص توان اجراي تعهد خود را در مق ابل ديگري

و بال اثر خواهد بود كه باعث صدق عنوان غرر شود، معامله باطل .طوري

مي شود380ماده:د كه پس از عقد عارض به ناتواني طاري است  قانون مدني نيز مربوط

.و نبايد از آن درباره ناتواني هنگام عقد استفاده كرد

كه در عقد ضمان، مالئت ضامن را شرط نمي داند، قاعده اي عام قانون مدني نيز690ماده

ارائه نمي كند تا بتوان با استناد به آن در ساير موارد نيز عدم توانايي يا مالئت متعهد در اجراي

بي اثر تلقي كرد و به منظور سودجويي. تعهد را چرا كه ضمان از عقود مسامحه محسوب است

و گره گشايي از كار اوستتشريع نشده، بلكه هدف اصل در اين نظام،.ي آن ارفاق به مديون
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و قانون گذار سخت گيري بر او را روا نمي دارد كاتوزيان،(ضامن نيز در زمره نيكوكاران است

ص1376 ،247(.

و: هـ مي تواند سخت به مالئت يا عدم مالئت متعهد در معناي شخصي هرچند دسترسي

و چه بسا در  مقام رسيدگي با متمكن مفلس نما مواجه شويم، اين امر نمي تواند ديرياب باشد

به قانون. باعث تغيير تفسير در مقام تحليل امور ثبوتي گردد مي توان و از اين دريچه منحصرا

كه باعث تسهيل در امر اثبات گردد . گذار پيشنهاد تدوين مقرراتي داد

كه اگر شخص و يا پدر توجه به اين نكته نيز ضروري است ديگري غير از زوج مثل برادر

به مهريه  و قدرت بر ادا داشته باشد، باعث تصحيح ناتواني مربوط او مهريه را بر عهده گيرد

و ذمه اشخاص. نخواهد شد كه تعهدات ناشي از قرارداد ناظر بر طرفين آن قرارداد است چرا

شود، مگر آنكه پس از توافق ثالث به طور مستقيم به خاطر تعهد شخص ديگري مشغول نمي 

و مناسب در فرض عدم قدرت مرد بر تأديه ثالث دين مزبور را يا  بر مهر در زمان عرفي اندك

و امثال آن بر عهده گيرد  و يا به صورت ضمان به صورت تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد

ن و خللي بر صحت تعهد وارد به.مي آوردكه موضوع به منزله ناتواني موقت خواهد بود

 239و 238و مالك مستفاد را از مواد1 قانون اجراي احكام مدني47عالوه مقرراتي مثل ماده

و به هزينه متعهد را در فرض امتناع او پيش كه امكان اجراي تعهد توسط ثالث قانون مدني

د الاقل با چرا كه در اين موارد اجراي تعه. بيني مي كنند در بحث مورد نظر قابل استناد نيست

در حالي كه منظور از مهريه غيرقابل تسليم فرضي است كه اجراي. هزينه متعهد مقدور است

. از توانايي متعهد خارج استتعهد مربوط به مهر مطلقاً

در مهريه هاي غير مقدور التسليم-5  محدوده استناد به قاعده غرر
به قاعده غرر براي حكم به ابطال مهريه هاي غير مقدور در ارتباط با محدودة استناد

به شرح آن مي پردازيم :التسليم، ذكر چند نكته ضروري است كه

به علت تماميدر-5-1 و يا مواردي كه مهريه به علت داشتن خصوصيتي در طبع خود

كه عادتاً به گونه اي باشد و از طرفي وضع و طبق روال وضعيت زوج مقدور التسليم نباشد

به قاعده غرر يا خطر موجه نيستعادي امور، ادا چون غرر.ي آن مهر غير ممكن باشد، استناد

كه احتمال تسليم نيز عرفا ولو به صورت ضعيف وجود داشته  و خطر در موردي صادق است

و«: اي احكام مدني قانون اجر47ماده.1 و محكـوم عليـه از انجـام آن امتنـاع ورزد هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد

انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز آن عمل را بـه وسـيله ديگـري انجـام 

و  و يا بدون انجام عمل هزينه را به و هزينه آن را مطالبه كند از. سيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايددهد در هريـك

و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناسي ميزان هزينه را معين مي نمايد .»موارد مذكور دادگاه با تحقيقات الزم
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و عرفي مناسبي ولو بطور ضعيف. باشد كه احتمال عقاليي اما اگر وضعيت به گونه اي باشد

به قاعده غرر موجه نيست التسليم بودن-مبني بر مقدور انصاري،(وجود نداشته باشد، استناد

ص1374 به علت غير مقدور التسليم بودن باطل.)127، هرچند از منظر حقوقي اين نوع مهريه نيز

و صدق عرفي. خواهد بود كه مقدور التسليم بودن در حقوق ايران شرطي عليحده است چرا

در. آن بر اين مورد نيز محرز است  فقه براي بررسي شرط قدرت بر تسليم بايد به مباني آن اما

مي توان ناتواني و مطالعه مفهوم غرر روشن مي شود زماني به مباني و با مراجعه مراجعه كرد

به طور ضعيف وجود داشته باشد . بر تسليم را غرري دانست كه الاقل امكان عرفي تسليم ولو

كه امكان  عرفي بر تسليم آن وجود نداشته باشد، از ادله ديگري البته در فقه براي بطالن تعهدي

ص1374انصاري،(استفاده شده است ،128(.

كه-5-2  ممكن است گفته شود، بر عهده گرفتن مهريه سنگين توسط مرد در صورتي

به علت سفهي بودن و و سفهي است تأديه آن خارج از توانايي او باشد، عملي غيرعقاليي

بي اثر استتوافق مزبور باطل  به علت عالقه فراوان.و اما واقع اين است كه ممكن است مرد

و جلب رضايت طرف مقابل مهريه سنگيني بر  به تحقق نكاح و انگيزه فوق العاده به وصلت

و غير عقاليي تلقي نمي شوند و اين قبيل اقدامات از امور سفهي حتي. عهده گرفته باشد

به بهانه پرهيز از مهريه برعكس ممكن است عقال در بعضي مو كه ارد، مردي را مالمت نمايند

 در همين راستاست كه مرحوم شيخ انصاري. سنگين، ازدواج مناسبي را از دست داده باشد

و پرهيز از خطراتي است«: مي فرمايد به منظور بستن باب مخاطره نهي شارع از معامله غرري

مي  و نزاع در معامالت به درگيري بهكه منجر به خاطر نهي عقال نيست تا و اين نهي شوند

مي نمايانند، اختصاص يابد 1افراد سفيه يا كساني كه خود را سفيه
ص1374انصاري،( بنابراين.)127،

به همين دليل  و مي رسد مهريه غير مقدور التسليم داخل در قلمرو قاعده غرراست به نظر

.باطل است

ب3–5 كه طرفين، تعهد و فرع مهريه مقدور ممكن است ه مهريه غير مقدور را ضميمه

را. دهند التسليم قرار در اين صورت نمي توان با استناد به غرري بودن توافق، مهريه مزبور

و به عنوان. باطل دانست و معلومي را مهر قرار دهد به عنوان مثال، مرد مي تواند باغ مشخص

به.كه پرداخت آن در حدود توانايي وي نيستضميمه مهر مبلغي سنگين را نيز بر عهده گيرد

كه در مورد و در مورد تابع چشم پوشي هايي مي شود كه ضميمه عنوان تابع را دارد دليل اين

 
و ليس منوطا بالن«.1 هي من العقالء فالولي ان هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفيضة الي التنازع في المعامالت

». ليخص مورده بالسفهاء اوالمتسفهة
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بر69 مثال وقف بر معدوم صحيح نيست ولي طبق ماده1متبوع نمي شود  قانون مدني وقف

م به تبع و بيع معدوم نيز به تبع موجود درست است  ميوه مثالً. وجود صحيح استمعدوم

كه معلوم نيست چقدر است فروخته به ضميمه ميوه سال بعد  موجود بر درختان باغي را

ص1372جعفري لنگرودي،(.مي شود در فرض مورد نظر ما نيز اصل مهر مقدور التسليم است.)790،

و تابع قرار داده به عنوان ضميمه و بال اشكال استو مقدار غير مقدور التسليم . شده است

يا-6 از بررسي موضوع بنابراين كه قدرت برتسليم شرط است تسليم عجز
 مانع صحت مهر

مي باشد اين كه در ارتباط با ضرورت قدرت بر تسليم مهر قابل طرح يكي از مباحثي

كه عجز از تسليم مهر مانع صحت  كه آيا قدرت بر تسليم مهر، شرط است يا اين آن است

و است؟ و در مباحث مربوط به بيع، مورد توجه فقها قرار گرفته اين موضوع در قواعد عمومي

مي دانند  ص1367نجفي،(بعضي عجز از تسليم را مانع صحت عقد به عقيده بعضي ديگر.)38، اما

ص1374انصاري،(قدرت بر تسليم شرط صحت عقد است  و ناتواني.)133، به نظر ايشان عجز

ع كه. دمي است، در حالي كه بايد مانع از امور وجودي باشدامري پس نمي توان پذيرفت

به شمار آيد .عجز مانع صحت عقد

مي شود كه. ممكن است گفته شود ثمره اين بحث در صورت ترديد روشن بدين ترتيب

ت، هرگاه ترديد شود، آيا زوج قدرت بر تسليم مهر را داشته يا از پرداخت آن ناتوان بوده اس

و در تحقق آن ترديد داشته باشيم، اصل بر عدم  اگر قدرت بر تسليم را شرط صحت بشماريم

مي دهيم به بطالن توافق مزبور و در نتيجه حكم ولي هرگاه عجز از تسليم. تحقق شرط است

و در  مي شود مانع صحت تلقي شود، به استناد همان اصل عدم، وجود مانع منتفي شناخته

. خواهد بودنتيجه عقد صحيح

اما دقت در موضوع نشان مي دهد ثمره باال مترتب بر اختالف نظر مزبور نخواهد بود چرا

و فقط  و حكم قانوني آن ترديد نباشد و قدرت و در مفهوم عجز كه اگر شك موضوعي باشد

در توانايي يا عجز زوجي در پرداخت مهريه ترديد كنيم، از دو حال خارج نيست؛ يا در گذشته 

و در اي و مالئت كافي داشته يا نداشته، در صورت اول استصحاب مالئت ن شخص توانايي

كه شرطيت قدرت صورت دوم استصحاب عدم قدرت يا استصحاب عجز مي شود، بدون آن

 اگر زوج مدتي كوتاه قادر بر اداي مهر بدين ترتيب كه مثالً. يا مانعيت عجز نقشي داشته باشد

به شغ مي تواند در مهلت مناسب عرفي مهريه را ادا كند آيا از نباشد اما با توجه و درآمدش ل

و گفته مي شود» Adage«اين قاعده در محاورات اهل فن به صورت فرمولي.1 ال يغتفر«: مشهور در آمده يغتفر في التابع ما

.»في غيره
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مي شود يا داخل در عمومات مزبور باقي و امثال آن خارج شمول عموماتي مثل اوفوا بالعقود

و چه قدرت بر تسليم مهر را شرط بدانيم، اصالة.مي ماند چه عجز را مانع بدانيم در اينجا

و ماده  به علت تحقق شكل عرفي توافق جريان قانون مدن223الصحه بهي ايران و مي يابد

مي شود .همين دليل قرارداد صحيح تلقي

و و احيانا تعارض آن با ساير اصول كه در حدود جريان اصالة الصحه البته قابل ذكر است

و  و يا در جهت مقابل باشند، بحث و امارات ديگر در جهت آن باشد چه اصول امارات ديگر

ص(ه فراوان است مناقش ص1379و شهيدي، 729انصاري، بي تا، كه اگر عجز.)229، مي رسد به نظر اما

و اصالة الصحة  از تسليم مانعيت داشته باشد، در مقام ترديد، اصل موضوعي عدم وجود مانع

كه با اجراي اصل عدم مانع، نوبت اجراي اصالة الصحة نمي  در يك جهت جريان مي يابند

و اصالة الصحة هرچند. رسد نتيجه هر دو صحت است اما چون اصالة العدم از اصول عمليه

و  مي تواند سرمنشأ آثار متفاوت از جمله حجيت مثبتات عقلي طبق نظر برتر از امارات است،

.يا عدم حجيت مثبتات عقلي گردد

 وضعيت مهريه در صورت بطالن-7
به دليل غير مقدو ر التسليم بودن باطل است، موضوع حكم هرگاه بپذيريم كه مهرالمسمي

و يا ماليت نداشته باشد زن. صورتي را خواهد يافت كه مهريه مجهول باشد در اين صورت

و  و اجتماعي زن به وضع شخصي، خانوادگي مستحق مهر المثل است، يعني مهري كه با توجه

و هرچند ظاهر قانون مدني تفا. با لحاظ اقران وامثال او تعيين مي شود وتي ميان قبل از نزديكي

بعد از آن قائل نشده، اما با توجه به اين كه مهر المسمي در فقه اماميه كه مقررات قانون مدني 

كه نزديكي واقع  مي گيرد  محمول بر تبعيت از آن است، در صورتي بر عهده شوهر قرار

مي شود شده باشد، بايد گفت زن بعد از عمل زناشويي، مستحق مهر المث ، 1379محقق داماد،(ل

و با بطالن مهريه قبل از نزديكي، مستحق هيچگونه مهري نيست جز در صورتي كه1.)276ص

كه در اين حال مستحق مهر المتعه خواهد بود براي تعيين مهر المتعه حال مرد. زن مطلقه شود

مي شود  و فقر مالحظه .» قانون مدني ايران1094ماده«از حيث غنا

كه هرچند ماده قا كه مهر در عقد1093بل ذكر است  قانون مدني به صورتي اشاره دارد

كه مهر باطل»تفويض البضع«ذكر نشده ، اما تتبع انجام شده نشان مي دهد تفاوتي ميان مواردي

و در تمامي موارد گفته اند با نزديكي، مهر المثل به مفوضة البضع ننهاده است با موارد مربوط

 
در.1 و ايـن خـصوص بـه داليلـي از بعضي از استادان حقوق ايران اعتقاد دارند كه نزديكي شرط استحقاق مهر المثل نيست

).125و124صص) الف(، 1371كاتوزيان،( قانون مدني نيز اشاره كرده اند 1100جمله ماده 
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و چنانچه بر عهده و قبل از آن زوجه مستحق دريافت چيزي نمي باشد مي گيرد  زوج قرار

، 1379محقق داماد،(طالق قبل از نزديكي تحقق يابد زوج ملزم به پرداخت مهر المتعة خواهد بود

.)276ص

ممكن است گفته شود، اگر مهر غير مقدور التسليم عين معين باشد، مرد موظف است طبق

ص1379كاتوزيان،( قانون مدني مثل يا قيمت بدهد1100ه قسمت اخير ماد را.)674، آنچه اين گفته

به ملكيت زن در نيايد،  مي كند، احترام به قصد طرفين است كه اگر عين مهر به دليلي تأييد

منتها چون اين نظر در جايي كه مهريه ماليت ندارد يا مجهول است. قيمت آن پرداخته شود

و اال در فرض مورد1100 ماده قابل اجرا نيست، به پرداخت مهر المثل نمود  قانون مدني حكم

به حالت سابق1100نظر ما همچون قسمت اخير ماده كه وضعيت را حتي االمكان  يافتن مالي

اما بايد. دانست1100لذا مورد را بايد مشمول قسمت اخير ماده. نزديك كند ممكن است

كه اين عقيده در ارتبا و سنگين كه محل بحث دانست به مهريه هاي كلي و يا تعهد ط با كلي

به مثل يا قيمت داد و نمي توان در صورت بطالن حكم كه محل. ماست، قابل اجرا نيست چرا

به. فرض مثل يا قيمت، چيزي جز همان مهريه سنگين نيست بنابراين مسلما در اين فرض بايد

اع1100اجراي قسمت اول ماده  . تقاد داشت قانون مدني

مي باشد، بطالن جزيي مهريه به كه از حيث تطبيق با اراده طرفين سازگار تر راه حل ديگر

و مرد. نسبت ميزان غير مقدور است سكه باشد براي مثال، اگر ميزان مهر تعيين شده هزار

و اختصاص بطالن به هما به تجزيه مهر سكه را داشته باشد، اعتقاد ن توانايي پرداخت پانصد

مي رسد به نظر دو372قانون مدني ايران در ماده. ميزان غير مقدور، قوي به ، با تجزيه عقد

كه از تجزيه. بخش مجزا مانع بطالن كلي عقد شده است به خاطر اين ولي در اين گونه موارد،

به بخش  به او اختيار داده شده معامله را نسبت به ذي نفع ناآگاه زياني بار نشود، موضوع،

 قانون مدني قابل اعمال 1100در اين صورت مجددا قسمت اول ماده. رست نيز فسخ نمايدد

. است

 نتيجه
مي دهد مهريه هاي سنگين كه به اختصار گذشت، مطالعه منابع فقهي نشان بنا به آنچه

به علت غير مقدور التسليم بودن باطل شناخته نشده اند چرا. اداي آن خارج از توان مرد است

مي شود، اما هيچ يك كه هرچند در فقه مهر المسمي با توافق طرفين تعيين گاه به عنوان

مي دانيم عمده دليل ضرورت مقدور. قرارداد از آن ياد نشده است از طرف ديگر همانطور كه

كه فقها گاه جريان اين قاعده را در مهر. التسليم بودن مورد تعهد، پرهيز از غرر است درحالي

و گاه نيز با تجزيه مفهوم غرر متذكر شده اند كه، با مشاهده يا توصيفبه كلي  انكار كرده اند
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و دليلي براي پرهيز از قسمت باقي نيست به عبارت. مهر قسم عمده غرر از آن رفع مي شود

و از طرفي نيز در ادله فقهي از مهر به به شمار نمي آيد ديگر چون مهر از معاوضات محضه

و امثال كه جريان تمامي ضوابط معامالت در آن مستند نحله مي آيد به دست  آن تعبير شده،

.به دليلي نيست

به شرح ذيل تقويت مي كند و مباني حقوق ايران چند احتمال را :به عكس بررسي مقررات

و يك عقد تبعي تلقي مي گردد–1 به مهر داراي يك ماهيت قراردادي است . توافق راجع

 از قواعد عمومي صحت قراردادها از جمله شرط مقدور التسليم بودن مهر نيز بنابراين بايد

 تبعيت نمايد

هرچند به طور كالسيك در مبحث» مقدور التسليم بودن« ضرورت وجود شرط–2

به واقع قدرت بر تسليم از شرايط تعهداتي  مي گيرد، اما قواعد قراردادها مورد بحث قرار

كه در اثر توافقات  بنابراين هرچند داليل. قانوني افراد بر عهده متعهد قرار مي گيرداست

به كمال نرسد، چون ترديدي در وضعيت الزام آور بودن مهر المسمي  استقالل قراردادي مهريه

.به عنوان يك تعهد تمام عيار نداريم، به همين دليل نيز بايد مقدور التسليم باشد

بهبه عنوان عمده دليل"قاعده غرر"-3 مقدور التسليم بودن مورد عقد يا تعهد اختصاص

چند نوع محدود از عقود ندارد، بلكه دقت در موضوع، از جريان آن در كليه تعهداتي حكايت 

و گذشت نيست كه بناي طرفين در تشكيل آنها بر مبناي اغماض .دارد

و تحليلي-4 از. نيست تجزيه موارد جريان قاعده غرر در مهر، متكي بر داليلي قطعي

و قسم باقي نيز به اينرو نمي توان گفت با مشاهده يا توصيف، قسم عمده غرر منتفي است

كه اوال تبعيض در جريان قاعده، يعني"نحله"داليلي همچون   ناميده شدن آن معفو است چرا

و پرهيز از اجراي آن در ساير موارد با آن كه موارد استثنا شد ه كم اجراي آن در بعضي از موارد

كه قائل به آن، منحصرا، اهميت تر از عناويني كه قاعده در آن جريان يافته نيست، تكلفي است

و.مي تواند با ارائه نصوص قطعي مدعاي خود را به اثبات برساند ثانيا هر چند در ادله قرآني

به نحله تعبير شده، نمي توان بر اساس آن مهر را يك توافق احساني  محض سنت، از مهر، گاه

و. تلقي كرد و اين اسامي ضرورت دقت در تعيين و فريضه نيز ناميده شده چرا كه مهر اجر

مي دهد به خوبي نشان و. محاسبه را ضمنا عرف نيز در تعيين مهر المسمي بنا بر مسامحه

.احسان محض ندارد

به شرط–5 شر»قدرت بر تسليم« مطالعه قواعد عمومي مربوط مي دهد اين از، نشان ط

به متعهد است و از طرفي. اوصاف مربوط به خاطر پرهيز از غرر منهي بنابراين متعهد به مهر

روشن است هرگاه. ضرورت رعايت شرط فوق الذكر، بايد توان اجراي تعهد را داشته باشد



 1389، بهار 101شماره مقاالت موضوعي، فصلنامه حقوق، 126

به جريان قاعده غرر در مهر نيز قدرت بر تسليم از اوصاف مورد تعهد تلقي گردد ولو اعتقاد

به اين گونه مهريه ها خللي وارد نخواهد كردداشته . باشيم، تعهد به مهريه سنگين

به صورت ضميمه مهريه مقدور–6  هر چند مي توان مهريه خارج از توان متعهد را

به نظر و بدين ترتيب فرع نيز به تبع اصل صحيح تلقي خواهد شد، اما  التسليم قرار داد

و االستطاعه«مي رسد درج عباراتي مثل به مباني حقوق ايران باعث» عند القدره با عنايت

. بطالن مهر المسمي ياتجزيه ان خواهد شد

و مĤخذ  منابع
تا(آشتياني، ميرزا محمود،.1 . مشهد، چاپخانه خراسان،»تقريرات بحث آيت اهللا حائري«كتاب النكاح،)بي

و الطالق،)ق1416(امام، محمد كمال الدين،.2 و في الفقه االسالمي، الزواج و النشر بيروت، الموسسة الجامعية للدراسات

.التوزيع

جحقوق مدني،)ش1371(امامي، سيد حسن،.3 چ1، .، كتابفروشي اسالميه11،

تا(انصاري، مرتضي،.4 جفرائد االصول،)بي .، قم، موسسة النشر االسالمي التابعة لجامعة المدرسين2،

چ2جب المكاسب، كتا،)ش1374(انصاري، مرتضي،.5 .، انتشارات دهقاني3،

چكتاب النكاح،)ق1415(انصاري، مرتضي،.6 و موسسة الهادي1، .، موسسة الكالم

ج،شرح اللمعة الدمشقية)1387(، زين الدين شهيدثاني،.7 .، بيروت، دارالعلم3،

چ8جمسالك االفهام،،)ق1416(شهيد ثاني، زين الدين،.8 .، موسسة المعارف االسالمية1،

چترمينولوژي حقوق،)ش1372(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،.9 .، تهران، گنج دانش6،

تا(حر عاملي، محمد بن الحسن،. 10 جوسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة،)بي .، بيروت، دار احياء التراث العربي15،

تا(حسيني شيرازي، سيد محمد،. 11 جايصال الطالب الي المكاسب) بي .تهران، موسسه االعلمي،9،

12 .، جشرايع االسالم)ق1412(حلي، جعفر بن الحسن چ2، .، تهران، انتشارات استقالل3،

جتحرير الوسيلة،)ق1403(خميني، سيد روح اهللا،. 13 چ2، .، منشورات مكتبة االعتماد4،

. قم، موسسه اسماعيليان،4ججامع المدارك في شرح المختصر النافع،،)ش1364(خوانساري، سيد احمد،. 14

و تعهدات،)ش1379(شهيدي، مهدي،. 15 جاصول قراردادها چ2، .، عصر حقوق1،

چمجموعه مقاالت،)ش1375(شهيدي، مهدي،. 16 .، نشر حقوقدانان1،

، قم، مكتبة آية اهللا المرعشيهداية الطالب الي اسرار المكاسب،)ق1407(شهيدي تبريزي، ميرزا فتاح،. 17 ،.

و اسداهللا،. 18 و امامي، سيد حسين جحقوق خانواده)ش1377(صفايي چ1، .، انتشارات دانشگاه تهران6،

جمجمع البيان في تفسير القرآن،)1406(طبرسي، ابو علي،. 19 .، دار المعرفه3،

چ4جالخالف،،)ق1407(طوسي، ابو جعفر،. 20 .، قم، دفتر انتشارات اسالمي1،

قم1جاالنتصار،،)ق1415ا(الشريف المرتضي، علم الهدي،. 21 .موسسة النشر االسالمي،،

22 .، جاحياء علوم الدين،)1402(غزالي، ابو حامد .، بيروت، دار المعرفة2،

جقاموس قرآن،)ش1354(قرشي، علي اكبر،. 23 .، دار الكتاب االسالمية5،

جحقوق خانواده،)ش1371(كاتوزيان، ناصر،. 24 چ1، . تابستان، شركت انتشار،3،

جعقود معين،)ش1371(كاتوزيان، ناصر،. 25 چ1، .، زمستان، شركت انتشار4،

چ4جعقود معين،،)ش1376(كاتوزيان، ناصر،. 26 .، شركت انتشار2،

چقانون مدني در نظم حقوقي كنوني،)ش1379(كاتوزيان، ناصر،. 27 .، پاييز، نشر دادگستر4،
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نا. 28 جقواعد عمومي قراردادها،)ش1369(صر، كاتوزيان، چ2، .، انتشارات بهنشر2،

چنظرية عمومي تعهدات،)ش1374(كاتوزيان، ناصر،. 29 ، تهران، زمستان، نشر يلدا1،

و اليقين،)ق1404(مامقاني، شيخ عبداهللا،. 30 .، قم، موسسة آل البيتمناهج المتقين في فقه ائمة الحق

چ حقوق خانواده،)ش1379( مصطفي، محقق داماد، سيد. 31 .، پاييز، مركز نشر علوم اسالمي7،

و الحاضر،)ق1420( محمد الشيخ، محمود،.32 چالمهر في االسالم بين الماضي ، .، بيروت، المكتبة العصرية1،

تا(نائيني، ميرزا حسين،. 33 .، تهرانمنية الطالب) بي

جالكالم في شرح شرايع االسالمجواهر،)ش1367(نجفي، محمد حسن،. 34 .، دار الكتاب االسالمية3چ22،

ججواهر الكالم في شرح شرايع االسالم،)ش1367(نجفي، محمد حسن،. 35 .، دار الكتاب االسالمية3چ23،


