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:چكيده
اگر مهر، عين معين خارجي.وضعيت حقوقي توافق بر مهر سنگين است يكي از موضوعات مهم

و زوجـين مطـابق مـاده نافذ است زيرا باشد، محدويتي در مقدار مهر در حقوق وجود نـدارد

مهر كلي در ذمـه را زوج توانـايي مـالي همچنين اگر.م مي توانند بر آن توافق كنند.ق 1089

را نداشته باشد، چـون قابليـت توافق نافذ است، اگر توانايي مالي تسليم،پرداخت داشته باشد 

 در چنين مـوردي، زوجـه.توافق باطل است مالي مافي الذمه است، قدرت شرط اساسي تسليم

مهرالمثل است اگر زوج قدرت تسليم آن را داشته باشد يا مهرالمسمي تـا حـدي كـه مستحق

 هر چند اخيراً.و نسبت به باقي آن حق مطالبه نخواهد داشت زوج توانايي پرداخت آن را دارد 
س پيشنهادهايي  نگين ارائه شده است، ولي براي حـل اساسـي الزم اسـت براي حل مشكل مهر

.و رويه قضايي نسبت به مهر سنگين متحول شود ديدگاه زوجه به مهرش

: كليديژگان وا
.باطل مهرالمثل، توانايي تسليم، توافق، كلي در ذمه،
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 مقدمه
و مي و جامعه داراي اهميت فوق العاده است ان گفـت تـو عقد نكاح در زندگي هر شخص

كه شخص در طول زندگي منعقـد مـي مهم ، اصـرار ايـن بـا وجـود.كنـد ترين قراردادي است

و از سـوي ديگـر ،خانواده زوجه بر مهر سنگين موجب شده كه از سويي سن ازدواج باال رود

به اجراي مهر سنگين و زوج اقـدام بعد از تشكيل خانواده، زوجه با اختالف سليقه جزيي كنـد

بنابراين، قابـل بررسـي اسـت كـه آيـا.تواني مالي تسليم مهر به حبس محكوم شودنانتيجه در

توافق بر مقدار مهري كه عرفاً شخص در تمام مـدت عمـر خـود امكـان اكتـساب آن را از راه 

عادي ندارد، نافذ است؟ براي بررسي موضوع، چون اغلب مهرهاي عرفي كلـي در ذمـه اسـت، 

مي  آن عقـال هر شخص هر مقدار مالي كه بر ذمه قبول كنـد،د كه آياشومسئله ديگر مطرح بـه

مي  و يا براي مال اعتبار مالي و در صـورت فقـدان آن،تيدهند  مافي الذمه شـرايطي الزم اسـت

آيـا زوجـه همچنـين در صـورت بطـالن توافـق،. دهنـد نمي ماليت اعتباربه مافي الذمه، عقال

در است به ميزاني مستحق مهرالمثل يا مهرالسنه يا مهرالمسمي  و يـا كه زوج در زمـان توافـق

م در صورت بطـالن.ق1100 زيرا هر چند طبق ماده؛مدت متعارف توانايي اكتساب آن را دارد

ا مهرالمسمي، زوجه مستحق  ولي ممكن است مهرالمثـل نيـز ماننـد مهرالمـسميستمهرالمثل

و به همان دليلـي كـه مهرالمـسمي باطـل اسـت، مه رالمثـل نيـز غيرقابـل مطالبـه سنگين باشد

مي.باشد چه اقداماتي براي اصالح وضع موجود توان انجام داد تـا از يـك طـرف عالوه بر اين،

و زوج بـه دليـل  و از طرف ديگر، مقدار مورد توافق، عقاليي باشد به زوجه پرداخت شود مهر

.عدم توانايي پرداخت مهر به حبس محكوم نشود

 اصالح وضع موجود مورد بررسي قـرار راههايوي مهرسنگين وضعيت حقوق دراين مقاله

.گرفته است

 عين خارجي-1
 كلي در معين، مهر زوجه باشد، آيا چنين توافقيوعين خارجي اعم از معين اگر توافق شود

وكه اثبات صحت توافق، الزم است به اين موضوع توجه شود نافذ است؟ براي  مطابق اصـول

و طرفين بر هر ميزاني كـه توافـق كننـد، قواعد حقوقي محدوديت ي براي مقدار مهر وجود دارد

به زوجه تسليم كند و زوج بايد همان را ، بر خـالف ايـن ديـدگاه بعـضي اين با وجود.صحيح

و ايـن نظريـه معتقدند و اجماع، توافق بر بيشتر از مهرالـسنه جـايز نيـست ازبه استناد روايات

و اسـكافي نيـز.)292، 1415د مرتضي،سي(نظرات انحصاري اماميه است به شـيخ صـدوق اين نظريه

، زيـرا اوالً؛اعتماد بر ايـن نظريـه مـشكل اسـت.)15،ص31،ج1366نجفي،.ك.ر(نسبت داده شده است 

و حتي بعـضي معتقدنـد ايـن نظـر ،اجماع ادعايي، مورد قبول ساير صاحب نظران قرار نگرفته
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به اينكه مورد ات چه رسد ص8،ج1425شـهيد الثـاني،(فاق باشـد موافقي ندارد 20در آيـه،ثانيـاً.)168،

به صراحت توافق بر مهـر تـا مقـدار يـك كه به آيه قنطار نيز معروف است، سوره مباركه نساء

و دستور به پرداخت آن داده شده است  سكه طال نافذ به همين دليل، مـشهور.پوست گاو پر از

و معتقدند مهر از لحاظ حداقلي، بايد چيزي باشـد كـه را حمل بر استحباب كردهتيروافقها،

و در بازار مالي شأن ولي مـازاد مهرالـسنه سقفي براي آن وجود نداردوقابل تقويم باشد داشته

ــروه  ــي،(اســتمك ــه حل ص3،ج1418عالم ــي،؛75، ــف؛17،ص31،ج1366نجف ــاء، آل كاش ــن؛65،ص5،ج1426الغط اب

 حتي بعضي معتقدند مهريه سنگين چون بر ذمه اسـت،.)165،ص1426ابن جزي،؛101،ص10،ج1410قدامه،

و استحباب كم بودن آن مانع ازدواج نمي و،شود و مكان در نظـر بايد ثابت نيست شرايط زمان

ص 1384صانعي،(گرفته شود  و زمـان فعلـي جامعـه.)473، به شرايط مكان ظاهراً اين نظريه با توجه

كه داللت بر عدم مطلوبيت داردريابسابراز شده ولي از لحاظ ادله، داليل  حرعـاملي،( موجوداست

كه قيمـت داشـته در نتيجه.) به بعد9،ص7،ج1378 اگر توافق بر مهر عين خارجي شود، هر مقداري

به زوجه تعلق مي و .گيردباشد، صحيح

وا،اين با وجود  از بيـشتر فقهاي اماميهبه اتفاق كيل زوج يا داور تعيين مهر باشد، گر زوجه

ــي ــسنه نم ــد مهرال ــين كن ــد تعي ــي،(توان ــه حل ص3،ج1418عالم ــايي،؛82، ص10،ج1420 طباطب ــهيد؛427،  ش

كه اختيار كامل تعيـين مهـر بـه يلهوسبمراد از تعيين مهر.)117،ص2،ج1368الثاني،  زوجه، اين است

به طور قطعي مهر باشـد و هر مقداري تعيين كند،  ولـي اگـر زوجـه پيـشنهاد؛زوجه داده شود

و قبول شـوهر آن مقـدار دهنده باشد، هر مقداري را مي و در صورت توافق تواند پيشنهاد دهد

 با وجودي كه در فقه اماميه اختيار زوجه در تعيين مهر محـدود بـه مهـر.شودمي مهر محسوب 

بعـضي از عـدم السنه شده است، در قانون مدني اختيار زوجه محدود بـه مهرالمثـل شـده كـه

بين مهرالسنهنوچ)253،ص1386محقق داماد،(اندمدني از نظر اتفاقي فقهي تعجب كرده پيروي قانون 

و مهرالمثل تفاوت وجود دارد .كه مقدار آن مقطوع است

و اگـر اختيـاربابه هر حال، تعارض قانون مدني  حقوق اسالم در اين بـاره مـشهود اسـت

به زوجه واگذار شود، او بايد به كدام م تعيين مهر 167لتزم باشد؟ ممكـن اسـت بـه اصـل يك

كه حكم قانون مقدم بر حكم فقهـي اسـت، زيـرا  مطـابق ايـن اصـل، قانون اساسي استناد شود

مي شود كه قانون ساكت باشد به فقه رجوع آن.زماني  هر چنـد ايـن اسـتدال در مفهـوم كلـي

به اتفاق تمام صاح صحيح مي ب نظـران از باشد ولي بر موضوع بحث صادق نيست، زيرا نكاح

ص 1387بـاريكلو،(موضوعات احوال شخصيه اسـت و قاسـم زاده،؛29، ص1375 صـفايي اسـتنادو بـه)11،

، قـانون اساسـي4 همچنين طبـق اصـل.بر آن حاكم است قانون اساسي مقررات مذهبي ول اص

كه صريحاً با نظريات مورد ات و اين ماده فـاق مقررات قانوني بايد مطابق با موازين شرعي باشد

در نتيجه، اگر عين خارجي موضوع مهر.فقهي مغاير است، در موضوع نكاح قابل استناد نيست 
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به زوجه واگذار شود، مازاد بـر مهرالـسنه،قرار گيرد  توافق نافذ است ولي اگر اختيار تعيين آن

.باطل است

در ذمه-2  عين
كه مهر قرار داده شده در خارج مصداق آن تعيين نش ده، بلكه بر ذمه زوج ممكن است مالي

و او متعهد  و مصداق كه شوداعتبار شده فيفرد به عين ما كه الذمـه آن را براي زوجه تهيه كند

د، گيـر د، مهر قرارشو مثالً اگر صد سكه، بدون آنكه فردي از آن در خارج معين.معروف است 

به غالب بودن مهر در ذمه، براي بررسي وضعيت.ذمه است كلي در  چنين مهـري بايـد با توجه

و چه تعريفي دارد؟ چه ديد ذمه به تعابير مختلف تعريف شـده اسـت جايگاه  بـه عنـوان.ذمه

كه قـانون گـذار آن را در انـسان فـرض مثال بعضي معتقدند ذمه عبارت است از وصف قانوني

و التزام شوداوكرده تا  بر. شايسته الزام و يا تكاليفي كه حقي داشته او تحميـل يعني صالح شود

كه فقهاء آن را اهليت وجوب ناميده.شود و چون اين صالحيت مترتب بر ثبوت ذمه است انـد

و تكليف تعبير كرده  به صالحيت انسان براي داشتن حق و اهليـت.اند اهليت را  رابطه بين ذمه

و.وجوب، رابطه صله وثيقه است  پس ذمه عبارت از صالح بودن انسان براي اينكه داراي حـق

و اهليت وجوب عبارت از خود اين صالحيت است ج1417سـنهوري،(تكليف باشد ايـن.)17،ص1،

و اهليـت تمتـع يـا اهليـت  كه بـين ذمـه تعريف تحت تأثير نظريه بعضي از فقهاي عامه است

و حتي بعضي از آنها، ذمه را همان شخص معرفي كرده وجوب فرق نگذاشته  ،لزّرقـاءا.ك.ر(انـد اند

ص3ج و.)188، و شايـستگي انـسان بـراي داشـتن حـق زيرا اگر ذمه عبارت از عامل صـالحيت

مي  چه مفهومي به  براي رهايي از اين اشكال اهليت تمتع.تواند باشد تكليف باشد، اهليت تمتع

و ذمه را زير و مبناي اهليت تمتـع محـسوب كـرده انـد در حـالي كـه را به خود صالحيت بنا

و معقول نيست بر ذمه مترتب شود اهليت تمتع يا وجوب، مترتب  در. بر شخصيت انسان است

و تكليف، مترتب بر شخصيت است  عالوه بر اين، بر خـالف حقـوق.نتيجه اهليت داشتن حق

و تعهدات اسـت كه دارايي ظرف حقوق  در حقـوق اسـالم،)Guy Lambert, 51,1981(فرانسه

 مثالً اگر زوجي صد سـكه طـال.تاساو ذمه ظرف حقوق صاحب ذمه نيست بلكه ظرف ديون

حق شته باشد، مهر بر ذمه دا به زوجه لـي نـسبت بـه زوج،واست طلبواين موجودي نسبت

و تكليف است  و تعهـد در نتيجه ذمه نمي.دين و يا به صالحيت داشتن حق تواند مبناي اهليت

به اهليت.تعبير شود  ا استيفا بعضي ديگر ذمه را و معتقدند ين معنا را شارع ناشـي از تعبير كرده

و مفلس ذمه ندارند  و سفيه و رشد قرار داده است القرافـي، نقـل از الزرقـاء،(چيزهايي خصوصاً بلوغ

ص3ج و ذمه خلط شده است، زيرا سـفيه يـا مفلـس از استيفا در اين نظريه نيز بين اهليت.)187،

ف به همينقداتصرف در امور مالي ممنوع است ولي و اگر موجب ورود ضـرر دليل ذمه نيست
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و بايد آن را جبران كند مي گيرد نتيجه، ذمـهدر.به ديگري شود، خسارت وارده بر ذمه او قرار

.يكسان نيستاستيفا با اهليت 

به حقوق ديگران كه مشغول به محل اعتباري در شخص تعبير كرده  شـودمي بعضي ذمه را

ص3الزرقـاء،ج( و شـ از شـخص تميـز چون ذمه،ر استت ذمه هماهنگر با مفهومبياين تع.)190، ده

و  ذمه، فقط ظرف حق ديگري نيست بلكه ولي.و ذمه خلط نشده است استيفا بين اهليت تمتع

و  كه دارايي ظرف حقـوق و بر خالف حقوق فرانسه مي باشد و تكليف شخص نيز محل تعهد

و تعهدات است  ذ.تعهدات است، ذمه ظرف ديون به ظرف اعتباري تعريـف بعضي ديگر مه را

كه عقل آن را براي جايگاه اموال رمزي، يعني اموالي كه در عالم خارج وجـود نـدارد، كرده اند

به عنوان رمز اموال خارجي محسوب كـرده كـه در  و آن را فرض كرده تا محل اين اموال باشد

مي   در ايـن.)155ص، 1419 جـواهري،؛50،ص1،ج1428حـائري،(كندهنگام اجرا، رمز را بر متعلق آن تطبيق

و شخـصيت لحـاظ شـده  ذمـه ظـرف امـوال،اسـت ولـي تعريف نيز ذمه، مـستقل از اهليـت

كه متعهد آن را در عالم خارج تعيـين غيرموجود در عالم خارج نيست بلكه ظرف اموالي است

و يا توانايي مالي تهيه آن را دار  و يـا نكرده است اما ممكن است آن مقدار مال را داشته ا باشـد

و الّـا امـوال در و او مال يا توانايي آن را در عـالم خـارج نـدارد صرف اعتبار مال بر ذمه است

كه مانند آن در بازار فراوان اسـت، قابليـت اعتبـار  به همين دليل اموال مثلي و خارج زياد است

ص1،ج1418نـائيني،(بر ذمه را دارند  شد، قابل اعتبار در ذمه اگر مصداق مال در خارج وفور نبا.)294،

كه مال موضوع مهر در عالم خارج بـراي زوجـه تعـين نـشده ولـي.نيست  پس مراد اين است

و يا در عالم خارج نداشته باشـد ممكن است شخص متعهد، همان مال را در زمان توافق داشته

و يا در زمان معقول قابل پيش اما توانايي مالي تهيه  وبي آن را در هنگام اعتبار يني داشته باشـد

مي، به هر حال.كدام از اين موارد را نداشته باشد يا هيچ  ذمـه عبـارت از ظـرف« رسـدبه نظر

و تكاليف  و تعهدات آن اعتباري عقاليي است كه ديون و ايجـاد در هر شخصي در زمان ثبوت

مي  و بعد در زمان اجرا بطوركلي اعتبار به پرداخـتبه استناد كلي مافي الذمه شخص ملزم شود

و شد مصداق يا فرد و تكليف خواهد  مهلـت، فلسفه اعتبار ذمه بر مبناي عقـال.»يا انجام تعهد

روابط حقوقي است، چون روابط حقوقي اشخاص هميـشه فـوري نيـست بلكـه در بعـضي از

يا  و و خريـدار.مؤجل است موارد مستمر موقت  مثالً در بيع اشـياء كوچـك، رابطـه فروشـنده

و مشتري نيز ثمن را پرداخـت،فوري است به وجود ذمه نيست چون بايع مبيع را تسليم نيازي

مي   اين رابطه مـستمر باشـد اگرشود، وليو روابط حقوقي طرفين در مدت زمان كوتاهي تمام

و مستأجر رابطه و شـوهراي مانند عقد اجاره كه رابطه موجر و يا رابطه زن مستمر موقت است

 در ايـن گونـه مـوارد ذمـه نقـش. به هم، از لحاظ زماني محدود نيستكه تعهدات آنان نسبت 

و مؤجل اشخاص، عقال.كنداساسي را ايفاء مي به روابط حقوقي مستمر ذمـه بنابراين، با توجه
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و تعهداتي اعتبار كرده در مورد توافق بر مهر مـافي الذمـه، اگـر.اندرا براي جايگاه چنين ديون

و يـا قـدرت مـالي تهيـه آن را زوج در زمان انعقاد عقد  ، معادل مافي الذمه را در خارج داشـته

و يا در مدت متعارف آناي شـبههي قدرت اكتساب آن را داشـته باشـد، داشته باشد در صـحت

و يا داراي توانـايي مـالي  كه زوجه مطالبه كند، زوج آن را پرداخت وجود ندارد، زيرا هر زمان

كه جهت تأمين مهر، زوجه از  و تـسليم هست و مقدار مهر از محـل آن تـأمين  اموال او توقيف

و اجرا مشكل خاص ندارد، زيرا از حيث تحقق، عقال.شود به در اين مورد مهر از لحاظ تحقق

كه توانايي مالي اجراي تعهدات خود را داشته باشد، اعتبـار مـي و از لحـاظ هر شخصي دهنـد

ر  و مشمول تعهدات غيرقابل اجرا نيـست اجرايي نيز شخص امكان اجرايي تعهدات خود ا دارد

به اينكه بـراي مهـر در قـانون محـدوديتيدر.كه احتمال بطالن آن مطرح شود نتيجه، با توجه

مي تواند  به هر مقدار كه توانايي مالي آن را در مدت معقولي داشته باشد، تعيين نشده، شخص

.ذمه خود را مشغول كند

و يـا در مـدتيا الذمه اما در مورد مافي كه شخص توانايي مـالي آن را در هنگـام توافـق

شـود،الً اين مـشكل مطـرح نمـي معمومعقولي ندارد، وضعيت آن چگونه است؟ در عقود مالي 

مي  كند مگـر ايـن چون هر طرف قرارداد با توجه به توانايي مالي طرف ديگر براي او اعتبار باز

 ولي در نكاح، چون ديدگاه عـرف نـسبت.كار شودكه با اقدامات غيرواقعي، موجب فريب طلب 

و تا حدودي مهر سبب تضمين بقا مييبه مهر واقعي نيست به نكاح تلقي پرداخت زمان شود،

شود، بلكه هر مقدار بيشتر باشد، بهتـر حـساب مـي كننـد، چـون زوج بـه آن توافق توجه نمي 

و يـا نتيجه آيا چنيدر.راحتي امكان طالق زوجه را نخواهد داشت  بـهن مهرهايي صحيح است

و اصول حقوقي چنين توافقي باطل است  براي بررسـي وضـعيت چنـين مهـري؟دليل عقاليي

به اعتبار مافي الذمه توجه شود  به عبارت ديگر، بايد ديد آيا هر شخص هر مقداري.الزم است

راي ظرفيـت ذمـه هـربـ كنند، يا عقـالميتبراي آن اعتبار ماليكه اراده كند به ذمه گيرد، عقال

و قابل و آينده معقول به نسبت توانايي مالي حال مي دهند؟ پيش شخصي  بيني او اعتبار

و شـخص هـر قـدري كـه بعضي از صاحب نظران معتقدند ظرفيت ذمـه نامحـدود اسـت

مي  ص 1384صانعي،(تواند مشغول ذمه شود بخواهد، ص3،جلزّرقاءا؛473،  حتـي بعـضي معتقدنـد.)191،

ذ وارمه ظرفيت ي، بدون توجه بـه توانـاييا هر ذمهظرفيت تباطي با توانايي مالي شخص ندارد

ص 1419جواهري،(مالي صاحب ذمه، نامحدود است  به مافي الذمـه ناشـي.)161، اين ديدگاه نسبت

كه بر ذمه قرار مي  گيـرد، بـه ميـزان خـسارتي از مسئوليت مدني صحيح است، زيرا مقدار مالي

كه وارد  و عقالشاست و اراده او در قبول آن نقشي ندارد معادل خسارت وارده را بـر ذمـه ده

مي   ولي در موضوع مورد بحث كه توافقـات ارادي اسـت، اعتمـاد.كنندعامل فعل زيانبار اعتبار

آنآنبر و مانند حساب بانكي هر مبلغ بـه  مشكل است، زيرا هر چند ذمه ظرفي اعتباري است
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و واريز شود، ظرفيت دا به نسبت تـوان مـالي حـال رد ولي ظرفيت ذمه هر شخصي، الزم است

و آن عبـارت آينده قابل پيش  بيني او محدود شود، چون بر اين اموال اعتباري اثر مترتب اسـت

و  و صـرف طلبكـاري به پرداخت در قبال طلبكار و تعهد او  است از مديون شدن صاحب ذمه

و استيفا، مقصود نيست، بلكه مقصود از اعتبار مافي الذمه، لزوم عقال بدهكاري، بدون پرداخت

ا  و حق مطالبه آن از طرف طلبكار و حق، منوطستپرداخت دين از طرف مديون كه اين تعهد

و به همين دليل براي اعتبـار مـافي الذمـه، اضـافه به قدرت مالي يا اجرايي صاحب ذمه است،

و مافي الذمه  به شخص معين الزم است به شـخص معـين انتساب آن و بدون انتساب مجهول

و فاقد ماليت محسوب شده است   عالوه براين،.)511ص،1375،ي نراقـ؛40،ص2،ج1417،خويي(غيرمعتبر

كه بـه  در صورت عدم توانايي صاحب ذمه، چنين اعتباري از مصاديق تعهدات غيرمقدور است

و ادله و تعهدات شامل اتفاق تمام صاحب نظران تكليف به ما اليطاق محال است  صحت عقود

ج 1418حسيني مراغه اي،(شودآن نمي ص2، و توان مالي بـه انـدازه.)403، چون اگر صاحب ذمه امكان

به پرداخت كرد تا طرف مقابل حق مطالبـه داشـته مافي الذمه نداشته باشد، نمي  توان او را ملزم

اسـت كـه زوج بـراياي باشد، خصوصاً موضوع مهر كه مبتني بر معاوضه نيست، بلكـه هديـه 

ين، در صـورتي كـه در اعتبـار مـافي الذمـه، همچنـ.جلب رضايت زوجه به عهده گرفته است 

يا  يا زمان پرداخت آن بـه طـور متعـارف؛ ذمه در نظر گرفته نشود صاحبايي اجر قدرت مالي

كه بـسياري از صـاحب نظـران معاملـه سـفهي را  قابل تعيين نباشد، چنين عملي سفيهانه است

، 1354 جعفـرى لنگـرودى،؛426،ص 1415منتظـرى،؛ بـه بعـد 367ص،2ج، 1418،اي مراغـه حـسينى(نداهدانستاطلب

و آينـده.)97ص  بنابراين، ظرفيت ذمه اشخاص در تعهدات ارادي محدود بـه تـوان مـالي حـال

و پرداخـت آن، و توافـق بـر مهـر، بـدون توجـه بـه توانـايي مـالي متعهـد متعارف آنان است

و باطل استغير .عقاليي

 شرايط اعتبار مال در ذمه-3
و اعتبار مـال بـر صاحب ذمه، مال مافي الذمه، بايد شخص براي اعتبار و معين باشد  معلوم

و يا مردد يا مطلق صحيح نيست الذمه، عـالوه بـر لـزوم تعيـيني براي اعتبار ماف.ذمه مجهول

و متعهدله بايد قصد شخص، ؛جدي در مورد مـافي الذمـه داشـته باشـند بعضي معتقدند متعهد

به صورت الزام آور دين را اعتبار كنند ص 1417نراقـي،(يعني ج 1415 موسـوي خمينـي،؛511، و)143،ص5،

عبـارت زيـرا،اسـتيكي از مشكالت مهر موهوم يا سنگين، فقدان قصد جدي در زمان توافق

و«شيرين سر سفره عقد  كي گرفته ولي رسم خدا و كاشف از اين اسـت» پيامبر استكي داده

به زوج قصد كه كه فوق طاقت كـل جدي پرداخت مهر ندارند والّا هرگز به قبول مقدار مهري

به عنوان طلب قابل وصول.شودعمر او است، راضي نمي  كه قصد جدي دارد، آن را  زوجه نيز
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مي كند،لحاظ نمي به همـين دليـل تـا.داندبلكه آن را وسيله حمايت از خويش در قبال شوهر

و همينكه اختالفـي در زنـدگي كه زندگي مشترك آرام است از مطالبه مهر خبري نيست زماني

م آنان واقع مي  از لحـاظ شـود تـا توسل بـه مطالبـه مهـر مـي شود، زوجه براي حمايت از خود

طرفين قصد جدي بـه عنـوان نتيجه، در مهر سنگيندر.حقوقي در موضع قوي تري قرار گيرد 

و زوجه نيز حق مطالبهد  موجـود نيـست دارد،يني كه به حكم قانون شوهر بايد آن را پرداخت

يكي از شرايط اساسي اعتبار مال در ذمه، قصد جدي است كه وش.در حالي رط ديگر صـحت

و  بر مقداري تراضي شـود كـه نبايد اعتبار مافي الذمه، توان مالي شخص در هنگام توافق است

و معمول پيدا نكند شخص در تمام عمر  به همين. امكان كسب آن ميزان مال را از طريق عادي

دليل بعضي معتقدند براي صحت اعتبار مافي الذمه الزم است كـه مـدتي بـراي ايفـا آن تعيـين

شود، چون اگر مدت آن مجهول باشد، دين به صورت معتبر بر ذمه شـخص قـرار نمـي گيـرد 

و بعضي ديگر معتق.)511،ص1417نراقـي،( و مهلت در معامالت مؤجل بايد متعارف باشـد دند زمان

و يا عقال  كه موجب خروج مال از ماليت شود ( اعتبار نكننـدتبر آن مالي آن قدر طوالني نباشد

و ديون ارادي، مطلق.)551،ص7ج،1417،خويي بنابراين، اعتبار مافي الذمه تمام اشخاص در تعهدات

هرو نامحدود نيست، بلكه  و آينـده شـخص،اي ذمهظرفيت بر اساس ميزان توان مـالي، حـال

و مازاد بر آن از ديدگاه عقال  زيرا از ديدگاه عقاليي معقـول نيـست،اعتبار استبي خواهد بود

كه در تمام عمر امكان تهيه آن بـراي او قابـل  و ذمه گيرد بينـي پـيش شخص چيزي را بر عهده

شود، چون صـاحب ات شامل چنين موردي نمي از لحاظ حقوقي نيز ادله صحت تعهدو نيست

مي شود، بايد اين تعهد قابل اجرا باشـد  و يا پرداخت آن ذمه با قبول مافي الذمه متعهد به تهيه

 به همين دليل بعضي معتقدند چنين مهري باطل است، زيرا شوهر.تا ادله صحت شامل آن شود 

.م.ق370غم اين نظر، همانگونه كه از مادر علي.)51،ص1375شهيدي،(قدرت بر تسليم آن را ندارد

مي شود براي صحت مهر الزم است، در زمان توافق قابل تسليم باشد ولـي قـدرت بـر استفاده

 به همـين دليـل بعـضي معتقدنـد در صـورتي كـه شـرط.تسليم در زمان پرداخت معتبر است 

و در) آراي فقهـي زي، گنجينه تبري(شودعنداالستطاعه زوج شود، اشكال ناتواني در تسليم مرتفع مي

و نافذ است ولو اينكه هيچ وقت استطاعت پرداخت مهر بـراي نتيجه بايد گفت كه مهر صحيح

.زوج فراهم نشود

كنـد، موجـب ايجـاد عالوه بر اين كه مشكل قدرت تسليم زوج را مرتفـع نمـي،اين شرط

مي  به عنوان توافق ضمني،شود، زيرا اوالً مشكل ديگر ني معتبر اسـت كـه توافـق بـر زما، شرط

شـود كـه در حالي كه در موضوع مورد بحث، اعتبار توافـق زمـاني ثابـت مـي؛مهر معتبر باشد 

كه زوج توانايي مالي ايفاي تعهد را داشته باشـند  و آن زماني است  ثانيـاً.موضوع آن معتبر باشد

اع شود، موجب بطالن آن مي اين شرط،ض صحت توافق بر فر تتبـار ماليـ چون موجب سلب
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آنتماليـ اعتبـار شـرط شود، زيرا زمان متعـارف بـراي تـسليم مـافي الذمـه از مافي الذمه مي

 مجهول است كـهياز مصاديق شرط شرطاين،پس.)551،ص7ج،1417، خويي؛511ص،1417نراقي،(است

مي شود به اصل توافق در؛موجب جهل و معلومتوان زيرا  مافي الذمـه زمـان نقـش بودنمالي

مياس و باطل و با عدم تعيين آن، اصل تعهد مجهول .شوداسي دارد

 حق زوجه-4
كه براي اعتبار مافي الذمـه شـرايطي الزم اسـت كـه در اكثـر توافقـات مهـري  روشن شد

و در رعايت نمي  موضـوع.نتيجه، مهر به دليل فقدان شرايط اعتبار مافي الذمه باطل اسـت شود

ب كه اگر و زوجـه نيـز تمكـين خـاص كـرده قابل توجه اين است ر مهـر جديـد توافـق نـشود

مياباشد،چه مهري را  تواند مطالبه كند؟ز زوج

و ماده كه.ق1087نظريه مشهور فقهي مهرالمثـل حـق مطالبـه زوجـهم بر اين قرار گرفته

 از جهتي مهرالمثل در جامعه به دليل فقـدان اجرا با مشكل مواجه است، زيرا در اين نظريه.رداد

به مهر با همان مشكل مهرالمسمي مواجه است، چون اكثـر افـراد جامعـه ديدگاه صحيح نسبت

مي  در يـك بررسـي ميـداني از سيـصد نفـر افـرادو كنندمهر را وسيله تضمين نكاح محسوب

امـامي(انـد، مهر را از موجبات تضمين بقـاي نكـاح محـسوب كـرده%90تحصيل كرده، بيش از 

ص 1386نميني، تراضي ضمني باشد، فاقد اعتبار عقاليي است، زيـرا اگر، مبناي مهرالمثل پس،.)37،

مياي به مافي الذمه عقال كه متعهد توان مال اطالق  آن را در مـدت معقـول داشـته تـسليم كنند

و بيهوده اسـت اگر مبناي مهرالمثل حكم آمره قانوني باشد، چنين حكمي نيز.باشد از زيـرا،لغو

ا  ااهنتيجه با توجه به عدم توانايي اكثر زوجدر.عتبار است ديدگاه عقاليي بي عتبـار مهرالمثـل،

. بر هر كدام از اين دو مبنا مشكل استنيز بر ذمه

و معتقدند زوجـه حـق نـدارد در صـورت به مهرالسنه دانسته بعضي حق زوجه را محدود

ك  و در صـورت پرداخـت بطالن مهر يا توافق بر عدم مهر، بيشتر از مهرالسنه از زوج مطالبه نـد

ا.)295،ص1400صدر،(مازاد، احتياطاً بين آنان صلح شود  ز لحـاظ مـالي قيمـت آن مقـدار مهرالـسنه

و مهرالسنه و با توجه به اينكه بين مهر عرفي ختالف فاحش وجـود دارد، مناسـباناچيز است

ماي نيست زوجه  ،واجـه شـده كه توافقش بر مهر به دليل عدم توانايي زوج بـا مـشكل بطـالن

كه مقدار آن ناچيز است به قبول مهري شود .ناچار

و لزوم اعتبـار مـافي رسد در جمع بين دو مصلحت،به نظر مي يعني لزوم حمايت از زوجه

كه زوج توانايي مالي پرداخت آن را داشته باشد، مناسب است نظريـه تـبعض  به شرايطي الذمه

به توافق متع  به مافي الذمـه نيـز اعمـال شـود صفقه، يا انحالل توافق واحد در.دد، نسبت  زيـرا

و نـسبت«: مقرر شده است.م.ق 372ماده به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشـته اگر نسبت
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و به بعض ديگر نداشته باشد، به بعض كه قـدرت بـر تـسليم داشـته صـحيح اسـت بيع نسبت

به بعض ديگر باطل است  به پيش در اين ماده حكم بيعي.»نسبت كه بايع نسبت بيني شده است

و نسبت به بعضي ديگر قدرت بر تسليم آن ندارد   چنـين.قسمتي از مبيع قدرت بر تسليم دارد

و يـك بيـعبه دو بيع،،بيعي كه قدرت بر تسليم موجود است يك بيع صحيح نسبت به قسمتي

و تما  به قسمتي كه قدرت بر تسليم موجود نيست، منحل شده است م معامله باطل باطل نسبت

از.اعالم نشده است به مهر مافي الذمه نيز اعمال شود، يعنـي آن مقـداري  اگر اين نظريه نسبت

و يا در مدت متعارف مثالً در يك فرصت ده ساله، قـدرت كه زوج در حال حاضر مهرالمسمي

و زو  و تسليم آن شود به تهيه و زوج ملزم و تسليم آن را دارد، صحيح تلقي شود جـه نيـز تهيه

و آن قـسمتي كـه مـازاد بـر  توانـايي حق مطالبه آن را از طريق توقيف اموال زوج داشته باشـد

و مـي، بسياري از مشكالت ناشي از مهر سنگين حل مـي است، باطل اعالم شود  تـوان در شـود

نـسبت بـه مهـراي يك مدت معقولي مشكل مهر سنگين را تعديل كرد، زيرا اگر چنـين نظريـه 

كه مهر مطالبه كند، در يك فرصت معقولي زوج بايـد مهـر را بـهاي اوالً هر زوجه اعمال شود، 

و در نتيجه هيچ زوجي به دليل عدم توانايي پرداخت مهر نسبت قدرت مالي خود پرداخت كند

و اثـربه زندان محكوم نمي  شود كه آسيبهاي زنداني شدن شوهر نسبت بـه فروپاشـي خـانواده

مي، ثانياً.و جامعه غيرقابل انكار است سوء آن بر شخصيت شوهر  شود زوجين در زمان موجب

و مقداري را مهر قـرار دهنـد كـه زوج بتوانـد در  به توان واقعي زوج توجه كنند توافق بر مهر

در دادگاهها پرونده انباشته نمـي شـود كـه رعايت اين موضوعبا.فرصت معقولي پرداخت كند 

فاًناچار كه و يا بر قضات اقد تخصص قضايي است،به شوراي حل اختالف  فـشار ارجاع شود

.رسيدگي شود چند پرونده مثالًوارد شود كه درهر روز بايداداري

ميو با توان مالي زوج تناسب دارد اين نظريه،ثالثاً در موجب انتخاب همسر بـه شود زنان

ك  و شايستگيهاي مخاطب اعتماد  از بـسياري از تـا ننـد سنگيني مهر تكيه نكنند، بلكه بر اخالق

و زوجـه مناسبي، راه ين نظريها پس،.شود هاي جاري كاسته طالق بـراي حمايـت از خـانواده

و زوجه را مـستحق مطالبـه مقـداري از  به اين مهم توجه كرده و الزم است رويه قضايي است

كه زوج توانايي تسليم آن را در مدت معقولي دارد، محسوب كند .مهر

 مناسب راهكارهاي-5
كه براي حل و بعد از ازدواج است مهر سنگين يكي از مشكالت اجتماعي زوجين در قبل

و جلوگيري از گرفتار شـدن زوج  به ازدواج و ترغيب جوانان و آسان شدن تشكيل خانواده آن

كه نتيجه عدم توانايي پرداخت مهر، در سالبه زندان در  هاي اخير پيشنهادهايي ارائه شده است

آن  وهايكي از و همكـاران،.ك.ر(آن از طريـق قـانوني اسـت بـراي سـقف تعين تحديد مهر  گرجـي
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در مجلـس شـوراي» سـامان ازدواج« طرحـي تحـت عنـوان8/10/83 در تاريخ.)254،ص1384

كه در يكي از بندهايي آن  به تصويب رسيد .بيني شده بـود پيش مهر براي سقف تعيين اسالمي

 اي براي تعيين سقف مهريـه زنـان در منـاطق مختلـف كـشور تـشكيل كميته،بندبر اساس اين

و بـرايرا سقف متفاوت مهريه بود اين كميته موظف.شدمي در مناطق مختلـف كـشور تهيـه

به تصويب رسيد ولي در نهايت. دولت قرار دهد يارختااجرا در  و كليات اين طرح  اين فوريت

و بند مورد تصويب قرار نگرفت، زيرا چنـين طرحـي مـشكالت زيـادي را در حـوزه اجرايـي

كه به بعضي از آن اشاره مي مي كرد :شودقضايي ايجاد

با،اوالً  زيرا در آيات قرآن مهر مورد توجه قرار گرفته ولي حدي؛اسالم است احكام مغاير

ه دوم زماني كـه قـصد تحديـد مهـر را داشـت، به همين دليل خليف.براي آن تعيين نشده است

و او را به آيه قنطار بـه او اعتـراض كـرد از ارتكـاب عمـل خـالف منـصرف خانمي با استناد

ص1،ج1427زمخشري،(دكر و الـزام طـرفين بـه پس،)80بدران،ص؛514،  رعايـت تعيين حد بـراي مهـر

اس4خالف شرع است، در حاليكه طبق اصل سقف تعيين شده، اسـي مـصوبات مجلـس قانون

.نبايد با شرع مغاير باشد

 زيرا اشـخاص؛اي، خالف اصل آزادي شروط است تحديد اراده طرفين در امور سليقه،ثانياً

به توافق بر مهر مي و شئونات اجتماعي خويش و بايـد اقدام توانند بر مبناي توانايي مالي كننـد

و كرامت اجتماعي آنان  و نبايـدو گرفته شـود نظردرشئونات در موضـوع ازدواج كـه عـشق

به زوجه علت اصلي انعقاد عقد است از  .ستفاده شودانوعي مالك محبت زوج

در،ثالثاً و تحديد اختيارات دخالت دولت موجب افزايش تقلـب،اشخاص امور خصوصي

به قانون مي و شايسته بود بنابراين،.شودنسبت  اقدام مجلس در حذف آن مناسب

و تشويق زوجـين بـه تقليـل مقـدار آن در پيشنهاد دي كه براي جلوگيري از مهر سنگين گر

و همكـاران،(بر مهـر اسـت ات سالهاي اخير مطرح شد، وضع مالي  ص1384گرجـي مطـابق ايـن.)250،

اگر بر مهر ماليات وضع شود، چون مقدار آن مرتبط با مقدار مهر است، يعني هـر قـدر ديدگاه،

م  به آن تعلق خواهد گرفت، زوجين بـر مقـدار كمتـر ميزان مهر بيشتر باشد، قدار ماليات بيشتر

 اليحـه خـانواده سـال25اين پيشنهاد در ماده.توافق خواهند كرد تا ماليات كمتر پرداخت كنند 

و كميـسيون كه بيني شده بود دولت پيشلهوسب 1387  مورد اعتراض افكار عمومي قرار گرفت

بـر ايـن اسـت كـه وضـع مبتنـين نظريه در علم اقتصاداي.اجتماعي مجلس آن را حذف كرد

ميامالي  زيرا مصرف كننـده هـر قـدر مـصرف؛شودت بر ميزان مصرف موجب كاهش مصرف

و فـشار پرداخـت ماليـات او را بـه قناعـت بيشتر داشته باشد، بايد ماليات زيادتر پرداخت كند

و خالف واقعيـات اجتمـاعي اسـت، ولي از منظر حقوق خانواده كامالً غيرمرتبط.كندوادار مي 

و معـشوق و مصرف كننده نيست، بلكـه رابطـه عاشـق چون رابطه زوجين رابطه عرضه كننده
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كه با آن عاشق تالش مي و مهر نهادي است در.كند از معشوق خود كسب رضـايت كنـد است

ح دست مصرف كننده اسـت امـا در نكـا نتيجه در مصرف، اختيار مقدار مصرف تا حدودي در

و زوجه است كه شروط خود را بر اختيار ميزان مهر در بسياري از موارد در دست زوج نيست

مي  به قبول آن و او را وادار ت بر مهر، از يك جهت،ا عالوه بر اين، وضع مالي.كندزوج تحميل

در،كندزوج جوان را با مشكل عدم توانايي پرداخت ماليات بر مهر مواجه مي  زيرا اكثر جوانان

و تحميل تعهد پرداخت ماليات، مشكلنهاي عادي زندگي ناتوان ابتداي ازدواج از تأمين هزينه د

آن.كندمالي آنان را شديدتر مي و تسهيل انعقاد نكـاح نيـز از  از جهت ديگر، اهداف تقليل مهر

و تق فراهم نمي به ازدواج با مهر كم نيستند و شود، زيرا از لحاظ افكار عمومي، زنان حاضر اضا

و تحميل ماليات زياد بر مهر از سـوي دولـت، موجـب سـخت توقع مهر زياد از  تـر سوي زنان

و مـصالح اجتمـاعي اسـت  كه خالف مقررات اسالمي مي شود در.شدن تشكيل نكاح بر زوج

و خانواده داراي تأثير سوءاستاي نتيجه، چنين نظريه .در موضوع نكاح

م . است عنداالستطاعههر سنگين بر زوج، استفاده از شرط يكي ديگر از راههاي تقليل فشار

طي بخشنامه به تمام سردفتراران ثبت ازدواج7/11/1385در53958،34،1ي شماره اين پيشنهاد

 درج در سـند رسـمي ازدواج 1387 در سـال ابالغ شد ولي مورد توجه قرار نگرفت تا اين كـه

وا. تا به امضاي زوجين برسد شد س اين راه حل در كند، بلكـه گين را حل نمينقع موضوع مهر

 زيرا اگر زوجين توافق كنند كه مهـر؛كندان از پرداخت مهر را حل مي مشكل حبس مردان ناتو 

كه شـوهر توانـايي عنداالستطاعه زوج باشد، زوجه حق مطالبه آن را در صورتي خواهد داشت

و نوبـت بـه پرداخـت مـي در اين فرض مهر از اموال زوج.مالي پرداخت را داشته باشد  شـود

 در حـوزه بايدكند بلكه مشكل مهر سنگين را حل نمي ين پيشنهادهاا ظاهراً.رسدحبس او نمي 

و رويه قضايي  تا مشكل مهر سنگين حل شـود كـه مـورد اشـاره قـرار شودتحوالتي اجتماعي

:گيردمي

 شناسايي نقش مهر.1-5
س يكي از عوا ا نگينمل استقبال زوجين از مهر  سـت؛، فقدان ديدگاه صحيح نسبت بـه مهـر

زيرا ديدگاههاي متفاوت در باره نقش مهر وجود دارد كه الزم است نقش اصلي مهـر در نكـاح

و خانواده آنان مشخص شود  سه ديـدگاه.براي زوجين  به طور كلي در باره نقش مهر در نكاح

و:ازاست وجود دارد كه عبارت . هديه قانوني عوض بودن، تضمين بقاي عقد
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 عوض.1-1-5
كه زوج حاصـل مـي،ديدگاهاين برمبناي در.كنـد مهر عبارت از عوض بضع يا كامي است

چه بيشتر باشد، براي زوجه مناسب تر است  اين نظر معمـوالً بـه فقهـاء اسـتناد داده.نتيجه، هر

كه چنين ديدگاهي را القيشود، چون در متون فقهي عبارات مي مي كند وجود دارد به عنـوان.اء

و لزوم پرداخت مهر قبل از آميزش در صـورت مثال در توجيه روايات دال بر حق امتناع زوجه

تقاضاي او، بعضي معتقدند زوجه حق امتناع از آميزش را در صورت عدم تسليم مهـر خواهـد 

ن؛داشت يكي تسليم و اگر و معوض است و مهر به منزله عوض حق، ديگري كند زيرا آميزش

ص 1415انصاري،(داردامتناع ص3،ج1377 ميرزاي قمـي،؛265، ج؛327، ص10 طباطبـايي، ،1368 شـهيد الثـاني،؛431،

ص2ج ج 1410 ابن قدامه،؛122، در هر چند.)107،ص10، اين نوع تعابير در متون فقهي زياد اسـت ولـي

مت متونازبسياري  و احكام عوض را بر آن  بـه.اند رتب نكردهديگر، مهر عوض محسوب نشده

 بعضي معتقدند عدم تعيين مهر در نكاح يا توافق بـر عـدم تعلـق مهـر بـه زوجـه،،عنوان مثال

كه موجب مـشخص شـدن موجب بطالن عقد نكاح نمي و تعيين مهر فقط اين فايده دارد شود

و وصـف مـي  و مقدار ج 1419 حلـي، عالمـه(شـود حق زوجه از حيث جنس ص3، ايـن نظريـه.)73،

ني اجما به لزوم تعيين مهر براي صحت نكاح دائم و كسي معتقد ج(ستعي است ص10طباطبـايي، ،

ص2ج، 1368 شهيد الثاني،؛418 ص 1409فقيه،؛116، ص؛284، ص 1404 عبدالحميد،؛183 بدران،  با وجودي كه.)128،

و بيـع بـدون تعيـين عـوض را باطـل به لزوم تعيين عوض معتقد شده در معاوضات مانند بيع

ص2ج،1410انصاري،(ندا دانسته ج 1415 موسوي خميني،؛144، ص3،  عالوه بر اين،.)359،ص2،ج1421 نائيني،؛243،

به مهر ضمان معاوضي نيست، بلكه ضمان علي اليـد اسـت انـصاري،(معتقدند ضمان زوج نسبت

كه اگر مهر عوض بضع باشد،.)262-263، صص 1415 اين اسـت كـه ضـمان زوج مستلزم در حالي

به آن، ضمان معاوض نس و نزديكـي،پس. باشديبت هرچند بعضي معتقدند نكاح از حيث مهر

و موقعيت مهر كـه نقـش فرعـي دارد از نظـر فـن حقـوقي ماننـد  در حكم عقد معاوض است

صص4،ج1384امامي،(موقعيت عوض در عقد معوض است  به اكثـرنايو حتي بعضي) 359و 451، را

ص 1386 نميني، امامي(اند فقهاء نسبت داده  ولي اين نظريه در فقه براي توجيه روايات دال بر حق)22،

و از حيـث قواعـد حقـوقي،  امتناع زوجه از تمكين در صورت عدم پرداخت مهـر ابـراز شـده

به بضع،  و معـوض، اگـر جايگاهموقعيت مهر نسبت و معوض نيست، چون در عـوض  عوض

مي،عوض تلف شود ا عقد منفسخ گر مهر قبل از تسليم تلف شود، زوج بايـد شود در حالي كه

و يا در صورت انحالل عقد معاوض  ويمثل يا قيمت آن را پرداخت كند ، طـرفين بايـد عـوض

به مالك قبل از عقد برگردانند .معوض را
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 عامل تضمين.2-1-5
كه مهر عامل تضمين بقاي نكاح است ديدگاه ديگر در مطـابق ايـن نظريـه.اين است كـه

و جلوگيري زوج از طالق دادن زوجـه،رايج است جامعه  مهر نهادي است كه موجب ممانعت

مي شود  به حفظ خانواده رابا زوجه.و پايبندي او ، چـون مهـر كندمين مطالبه انعقاد عقد، مهر

و عدم جدايي خودسـرانه توانـاييوازيـرا، از زوجـه اسـت زوج وسيله تضمين بقاي خانواده

مهر بيشتر باشد، براي حمايت از زوجـه مناسـب تـر هر قدر مقدارپس،.پرداخت مهر را ندارد 

و  را است مي زوج كه اين نظريه در عرف رايج است.دكن از وقوع طالق منصرف دربه طوري

ايجاد تـضمين بـراي زن را هـدف%90 تحصيل كرده، بيش از 300يك بررسي علمي از حدود

نم(انداصلي مهر سنگين عنوان كرده  ص1386ينـي، امامي  عامل تضمين دوامراو حتي بعضي مهر.)37،

ص1380صفايي وامامي،(انددهنكاح شمر ،166(.

و عمـالً هدف حقوق اسالم از اعتبار  نيـز مهـر سـنگين مهر، تضمين بقاي خـانواده نيـست

مي؛شود نميآنموجب ثبات دهد كـه از زمـان تـصويب زيرا هر چند آمار رسمي طالق نشان

 زوج كـاهش يافتـه يلهوسـب، تقاضـاي طـالق1371 اصالح مقررات طالق در سال ماده واحده 

و ديدگاه عرفي در است، ولي اين آمار ظاهري را نمي كه مقررات قانوني توان بر اين حمل كرد

و همكـاري  كه بر مبناي عـشق كنترل پديده شوم طالق موفق است، چون خانواده نهادي است

و فيزيكـي، متقابل زوجين قابليت بقا دار  و با هيچ اهرم فشاري، اعم از حقـوقي تـوان از نمـيد

مدر.فروپاشي آن ممانعت كرد  به ادامه زندگي شترك نيـست، بـه جـاي نتيجه، زوجي كه مايل

مي درخواست طالق،  و بهانه تراشي به سخت گيري براقدام و عرصه را طوري  تنگ زوجهكند

و يا شـرط وكالـت در طـالق ضـمن عقـد متقاضي طالق بر مبناي عسراومي گيرد تا و حرج

.اين ديدگاه بدون پشتوانه علمي استپس،.شود

 قانونيي هديه.3-1-5
به حكم خداي متعال، زوج بايد در ضمن نكـاح نظريه سوم، اين است كه مهر هديه كه اي

و مـردي كـه بـه؛به زوجه تمليك كند  و دوسـتي اسـت  زيرا هديه ها موجـب جلـب محبـت

و دوسـتي خـود را بـه خواس مي كند، شايسته است با اهداي هديه، صـداقت تگاري زني اقدام

 سـوره4 بـه عنـوان مثـال در آيـه. اين نظر با ظاهر آيات قرآن مطابق اسـت.مخاطب ابراز كند 

 عنوان هديهبهار مهر زنانو«ييعن» نحله تهناقصدساءنالاووات«: مباركه نساء اعالم شده است

به زوجه اسـت كـه زوج.»به آنان بدهيديلمبا كمال كه مهر هديه شارع از اين آيه ظاهر است

و هديـه همـراه بـا طيـب الـنفس   را وادار به دادن آن كرده است، زيرا نحله به معناي بخـشش

ص4ج 1363طباطبايي،( باشدمي نبايـد آن را بهـاي، مهر هديـه اسـت پس)109،ص4،ج1409 طوسي،؛269،
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ص؛227-229،صص1386محقق داماد،( عوض بضع محسوب كرد زوجه يا يا بعضي از فقهـاءو)182بدران،

به موضوعات حقوقي نيز اشراف دارند، معتقدند مهر بهاي زن يا قيمت بـضع نيـست، بلكـه  كه

ااي هديه ج 1426الغطـاء، آل كاشف(ستجهت طيب النفس زوجه  از يـك،بـه همـين دليـل.)56،ص5،

به زوج سفارش و از طرف طرف و نكاح نبايد فاقد مهر باشد كه بايد مهر را پرداخت كند  شده

و مهـر و توقع مهر سـنگين نداشـته باشـند كه به مهر كم قانع شوند به زنان توصيه شده ديگر،

ج 1418عالمـه حلـي،(بيشتر از مهرالسنه، مكروه اعالم شده است  ج؛75ص،3، آل؛17و47، صـص31 نجفـي،

ج 1426الغطاء، كاشف كه هديه دهنده، هديـه.)65،ص5، مناسـب بـااي زيرا طبيعت هدايا در اين است

و به او تقديم كند ولي شأن هديه گيرنده در اين اسـت   كـه هـر چيـزي شأن هديه گيرنده تهيه

ازدر.اهداء شود، قبول كند به زوجه شناسـايي شـود تـا نتيجه، بايد مهر به عنوان هديه قانوني

ز .ياد آن اجتناب شوداصرار بر مقدار

 تأمين آينده زوجه.2-5
يكي ديگر از تحـوالتي كـه الزم اسـت در حـوزه  عالوه بر لزوم تبيين نقش مهر در نكاح،

اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، تأمين آينده زن است، چون عامل اصلي تقاضاي مهـر سـنگين،

ا  كه براي مصون ماندن ز عوارض آن بـه مهـر سـنگين عدم اطمينان زوجه نسبت به آينده است

و باال بـردن براي حل مشكل زوجه بايد با تكيه بر توانايي.آوردروي مي و جسمي هاي روحي

كه از آيه.آن دو، آينده او تضمين شود   سوره مبارك127 به همين جهت قرآن كريم با وجودي

ك و جدايي بين زوجين 130رده، در آيـه نساء زمينه سازي زيادي براي ممانعت از وقوع طالق

به وسعت: اعالم كرده است و از هم جدا شدند، خداوند و اگر زوجين بنا را بر جدايي گذاشته

و قدرتش هر دو را بي مي رحمت و گشايشگر اسـت نياز و خدا حكيم  مفـسران معتقدنـد.كند

ز مـي نيابيرا اگر زوجين كارشان به طالق كشيده شود، خداي تعالي به فضل واسع خود، آنان

به همسران است براي زوجه كه مربوط به قرينه بحث و و بـراي زوج نيـزي همسر،كند  بهتـر

ص5،ج1363طباطبايي،(شودهمسري بهتر از قبلي از فضل خدا فراهم مي ج 1368 مكـارم شـيرازي،؛166، ،4،

به قراين.)154ص  امري مناسـب اسـت، ولـي انحـصاري،هر چند تفسير آيه بر موضوع همسري

كه او تصور نكند با طالق از هستي ساقط شده اسـت بلكـه نيست  بلكه در مقام تسلي شخص

 بـه همـين دليـل بعـضي.كنـد اش از تمام جوانـب از او حمايـت مـي خداوند به فضل گسترده

به عهده گرفتـه و او آن را كه تمام روزي به دست خدا است مي كند معتقدند آيه داللت بر اين

ط  ج1409شيخ طوسي،،(ريق بعضي اجرا كنداست، هر چند آن را از صص3، نتيجه، قـرآن در.)351-350،

به فضل خداوآينده رواني زوجه را مطمئن كرده  منصرف الزم است اعتماد زنان از مهر موهوم

كه مستلزم انجام كار فرهنگي است .شود
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كه براي  نفـسه در اسـالم كـار فـي.ستا وجود دارد، اشتغالهاعتماد زوج كسب راه ديگر

و تالش بر مبناي نياز صرف نيست و كار به همـين جهـت كارهـايي مثـل.داراي ارزش است

كه مناسب جايگاه زوجه است، براي احراز رشد و غيره موسـوي(بيني شده است پيشاو بافندگي

ج  ص2خمينـي، به درآمد ندارد، چون نفقه او را زوج تأمين مـي؛)17، كه او نياز مالي . كنـد در حالي

و اسير كارگاههاي اقتصادي يا اداري شود، بلكه بـا مر كه او اجير اد از اشتغال زوجه اين نيست

مي تـوان اشـتغاالتي را تـرويج كـرد كـه عـالوه بـر كـسب درآمـد از  و استقالل او حفظ مقام

و جسمي كار در امان باشد  و خيـاطي،به عنوان مثال.فشارهاي روحي  كارهايي مانند بافنـدگي

وو يا صنايع كه در محـيط خـانواده امكـان انجـام آن وجـود دارد، بـراي زنـان تـرويج  دستي

 در صورت باال بردن توان درآمدزايي زنان بـه. دولت تضمين شود يلهوسببازخريد محصول آن

به محيط خانواده، نه تنها براي زوجه اعتماد به نفس نسبت بـه آينـده محقـق شرط عدم آسيب

در؛و جدايي نيز تا حدودي ممانعت مي شود شود، بلكه از وقوع طالق مي  زيرا بيكاري زوجـه

و جـدايي اسـت و اشتغال تمام وقت او خارج از خانواده، دو عامل طالق  در حاليكـه؛خانواده

اوو اگر براي زوجه شغل مناسب درآمدزايي در خانواده محقق شود،از آثـار سـوء بيكـاري بـر

خ  و از جهت ديگر با وجود و اسـترس ناشـي از كـار كاسته مي شود ويش فرما بودن او، فـشار

.وجود نخواهد داشت

 تحول در رويه قضايي.3-5
 چون رويه قضايي؛يكي ديگر از عوامل مؤثر در حل معضل مهر سنگين رويه قضايي است

 در حال مثالً رويه قضايي. مهم ايفاء كنديعلمي نسبت به توافقات مهر نقشدكريروتواند با مي

كه طرفين توافق كنند، قابلكه بر اين قرار گرفته حاضر  به عنـوان مثـال.اجرا است هر مقداري

ده، زوجي راييدر و بيست چهار هزار ماه يعنـي سكه به مدت يك صد به پرداخت ماهي يك

و اندي محكوم شده است  سه سال و سي كه چنـين حكمـي غيرمعقـول.هزار سيصد  در حالي

و حدود دهها نسل مرد  اگـر رويـه قـضايي وضـعيت چنـين. امكان ايفاي تعهد را ندارند است

و در توافقي را بررسي كند، مسلّم مي و اصـول حقـوقي صـحيح نيـست شود كه مطابق قواعـد

و يا مهرالمسمي تا آن حدي كه زوج امكان مـالي  نتيجه زوجه را مستحق مهرالمثل يا مهرالسنه

براين، رويه بر اين قرار گرفته است كـه زوجـه بـه عالوه.تأمين آن را دارد، محكوم خواهد كرد 

مي  در؛تواند از زندگي مشترك با زوج تا زمان وصول كامل مهر اجتناب كنـد استناد حق حبس

به توافق طرفين، حق حبس در مهر سنگين براي زوجه محقق نمي حالي  زيـرا.شودكه با توجه

كه.ق1085ماده طبق در.مهر او حال باشد م، زوجه در صورتي حق حبس دارد  در حـالي كـه

و اگر شرط زمان تمام مهرهاي موهوم، زمان پرداخت عندالمطالبه شرط مي مقـدار بـه ولو شود



95 وضعيت حقوقي مهر سنگين

 نادرسـت از عبـارت رويـه قـضايي بـا تفـسير. زوجـه حـق حـبس نخواهـد داشـت،دوشكم

مي» عندالمطالبه« كه اوالًآن را حال تلقي  بودن مهر بـراي معيار حال، كند ولي بايد توجه داشت

و اگر زوج آن%1تحقق حق حبس، زمان انعقاد عقد نكاح است احتمـال مطالبـه زوجـه را در

مي كند   رويـه. چـون توانـايي پرداخـت آن را نـدارد؛زمان بدهد از قبول چنين مهري اجتناب

و بر حال تفسير كـرد» عندالمطالبه«قضايي با تفسير لغوي عبارت نو بـر ايـهرا مؤجل ندانسته

به زوجه حق حبس اعطاء كرده است و احوالوم.ق224مادهبه با توجه ولي اگر؛مبنا  اوضاع

 حـال،تفسير شود، مسلّم است كه مـراد طـرفين» عندالمطالبه«عبارت مجلس انعقاد عقد نكاح

كه، مؤجل استوزمان انعقاد عقد نيست ، كـم مـدت به ولو، توافق بر تأخير ثمندر همانگونه

ج1415موسوي خميني،(اند به وجود حق حبس نشدهمعتقد .)335،ص5،

كه بعـد از انعقـاد عقـد، در حال بودن، زوجه»عندالمطالبه« ظهور عبارت بر فرض،ثانياً اي

 مهر خود را متقاضي نشده، بلكه در هنگام ثبت نكاح شرط عندالمطالبه را در سند رسـمي درج 

و نبايد ند،كمي شروط ضمن عقد طوري تفسير شود كـه موجـب اسقاط حق حبس كرده است

 پس، شناسايي حق حبس زوجه در مهرهاي سنگين خالف مـوازين حقـوقي.سوء استفاده شود 

ميكه بعد از انعقاد» عندالمطالبه«است، زيرا عبارت شـود، ظـاهر در نكاح در سند ازداوج شرط

به ثبت نداشت  و اگر حال بود، نيازي هـايي كـه از حبس زوج همچنين الزم است. آينده است

و رويـه قـضايي در رسـيدگي بـه آن، مطـابق مـوازين  مديون چنين مهري است، اجتناب شود

به استناد آيه؛اسالمي عمل كند   بـه او بايـد اگر مديون معسر باشد،، سوره مباركه بقره280زيرا

يون معـسر مطالبه طلـب از مـد چون مهلت داده شود تا توان مالي پرداخت دين را داشته باشد

ج 1426عـاملي، حسيني(حرام است  ص15، اگر بدهكاران مهر سنگين محكوم بـه زنـدان نتيجه، در.)58،

 مالي زوج برايش محـرزيتواننازيرا زوجه نيز حريص بر شرط مهر سنگين نمي شود،،دننشو

.است

 نتيجه
مانع تـشكيل يا زيادي مقدار مهر است كه در ابتداي كار سنگيني،يكي از مشكالت حقوقي

و  آن خانواده و رويه قـضايي ايـران بـر.استبعد از تشكيل، مانع تداوم  با وجود اين، دكترين

و زوج همـان مقـدار كه توافق كنند، معتبر است اين قرار گرفته است كه طرفين بر هر مقداري

مي  و نمـي،رسـد ولي بـه نظـر مـي.شودرا به زوجه مديون  تـوان بـه صـرف آزادي قراردادهـا

و و دامنه تعهدات را نافذ دانست از اين حيث توافقات، هر توافقي ولو نامعقول از لحاظ مقدار

 اگـر مـال المهـر، عـين معـين.ضروري است وضعيت توافقات مهري مورد بررسي قرار گيـرد 

و سـقفي و يا كلي در معين باشد، چنين توافقي معتبر است، زيرا از لحاظ قانوني، حـد خارجي
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ت و از لحاظ توانايي زوج نيز او با وجود موجود بودن مال در خارج، براي مهر عيين نشده است

مي  كه غالباً چنين است.باشدقدرت تسليم آن را دارا  در صورتي كـه؛اگرمهر، كلي در ذمه باشد

و يا متعارفي داشته باشـد، و يا در سررسيد معين زوج توانايي مالي تسليم آن را در زمان توافق

ن  به دليل غيرقابل انجـام بـودن تعهـد، توافـق توافق افذ است، ولي اگر فاقد توانايي مالي باشد،

به لزوم پرداخت مهرالمثـل شـده اسـت.باطل است   در قانون مدني در موارد بطالن مهر، حكم

 در اين باره نيز اگر زوج قدرت بر پرداخـت مهرالمثـل.دخول واقع شده باشد مشروط بر اينكه

و الّـا بـر مبنـاي نظريـه انحـالل، بـه همـان نـسبت از را داشته باشد ، بايد همان را تسليم كنـد

كه زوج توانايي تسليم دارد مي،مهرالمسمي به بـاقي زوجـه حـق مطالبـه مديون و نسبت شود

.نخواهد داشت

ي ارائـه شـده اسـت كـه بـه نظـريدر سالهاي اخير براي حل معضل مهر سنگين پيشنهادها

ميدرسمي و الزم است براي حـل آن دو تحـول عمـده انجـام شـود وضعيت را وخيم تر : كند

ا بابرتنخست در و جايگاه مهـر در نكـاح بـراي آنـان خـصوصاً زوجـه،اوالً؛ زوجيناط  نقش

و با تقويت توانايي، ثانياً؛شناسايي شود به نـوعي حـس اسـتقالل و جسمي زوجه هاي روحي

 تحول در رويه قضايي اسـت كـه الزم اسـت در ايـن بـاره، دوم؛خودكفايي در او تقويت شود 

و بر توافقي كه غيرمتعارف اسـت، اثـر مترتـب قضات توافق طرفين را مورد بررسي قرار دهند

. همچنين ضمانت اجراي حبس را براي زوج ناتوان از پرداخت مهر مقرر نكنند.نكنند
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