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 حق زن در فرض تفویض مهر به یکی از زوجین

 از مواقعه و تعیین مهر پیش و فوت داور،

 1حسین حاجی حسینی

 چکیده

می الزانعقاد عقد، ا در نکاح دائم، تعیین آن در لحظةشوهر مهریه است که  برابریکی از حقوق مالی زن در      

ن ه آو ب شده از آن یاد تفویض مهرر آن صورت با عنوان که د شودموکول  نیزاز عقد  پسبه تواند بلکه می ؛یستن

اشخاص ثالث باشند که به آنها  یا تواند زن یا شوهر یا شخص ومهر می ةکنندنییتعگویند. می المهرةمفوض ،زن

 ؛باشد داورحاکم یا  ،زن یا شوهریکی از  زمانی است که ،تفویض مهر فروضیکی از . شودم یا داور اطلاق میکحا

شوهر  ، زن چه حقی بر عهدةالتاین حدر این است که  پرسش از دنیا برود. ،تعیین مهراز مواقعه و  پیش ولی

قائل  نبرای ز وجوب مهرالمتعه و مهرالمثلعدم وجوب مهر، وجوب  نظریة سهبه در این حالت  نهایفق دارد؟

در فرض  البضعمفوضةحکم  1800و  1801واد مقانون مدنی در  .اندجستهنقلی و عقلی تمسک  و به ادلةشده 

-. به نظر میساکت است مهرالمفوضة کرده؛ ولی دربارةرا بیان  فوت یکی از زوجین، پیش از تعیین مهر و نزدیکی

نیز برخوردار است و از  استواری از ادلةو  بودهمهرالمتعه  ،نهایمشهور فق نظریة از یک سو رسد با توجه به اینکه

نوعی حکم این فرض را بیان نکرده  ؛ ولیدر مقام بیان حالات و فروض تفویض بودهز نی گذارقانون ،سوی دیگر

 تبیین حقوق زنان در این فرض،برای هم و  قانونی آن أجبران خلبرای  هم روازایننقص بر قانون تلقی شده و 

ت نظریا در پی ارائه پژوهش حاضر .شوددر نظر گرفته مشهور  مطابق با نظریةدر بیان حکم این فرض  ایماده باید

که با مقتضیات زمانی حاضر است ، انتخاب دیدگاه متقن از حیث فقهی تیدرنهاآنها و  ادلة بررسینقد و  ،مطروحه

 نجامد.بیحقوق زنان بهتر مین أو به ت باشد تریز مناسبن

 .، موت حاکم، حق زوجه، مهرالمثل، مهرالمتعهالمهرمفوضة: کلیدی واژگان
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 مقدمه

آن را  تواندمیو  شودمیمالک آن  ،مهر است که زن به محض وقوع عقد دائم، حث مهم کتاب نکاحیکی از مبا

، 8ج ق،6041 مجلسی اول،) دینمااز حق حبس خود استفاده  تواندمی که در مقابل آنیاگونهبه کند؛مطالبه 

 ،1711)صفایی و امامی،  کندنماید و سپس تمکین  دریافتتا مهر خود را  کندو از تمکین خودداری  (338ص

 قلمداد دائمزیرا مهر رکن نکاح  کنند؛عقد را بدون مهر منعقد  توانندمیزن و شوهر  حالبااین ؛(192، ص1ج

صورت خواهد داشت: یا مهر در  چند هربنابراین نسبت عقد با م ؛(218ج، ص2 ق،1080حلی، محقق شود )نمی

و یا مهر در آن ذکر  از بحث خارج است که این فرض تخصصاً یندگومی «مهرالمسمی»که به آن  شودمیعقد ذکر 

کنند که مهر و خالی بودن عقد از مهر را شرط می نبودن همسرانحالت اول اینکه  :که خود دو حالت دارد شودمین

ر باطل ب افزوندیگر  گروهیاین شرط را باطل و  نهایای از فقکه عده گویندمی «البضعتفویض»در این حالت به آن 

این فرض  ؛(044، ص40ج ق،6041بحرانی،  /18، ص71ج ق،1080نجفی، دانند )آن را مبطل نیز می ،بودن

 ،از عقد پستعیین آن را به  ولی ؛شودنامی از مهر برده نمی طورکلیبهنیز مورد بحث نیست. اما حالت دوم اینکه 

 دتوانمیشوهر یا شخص ثالث  این فرض اخیر زن، گویند. درمی «المهرتفویض»، کنند که به این عقدموکول می

 و شودمیدر این مقاله به داوری شخص ثالث پرداخته ن. کندن مهر را معیّ ،از عقد پسد و داور یا حاکم باش

ن مهر یاز مواقعه و تعی پشاست که یکی از زن یا شوهر داور و حاکم است و  مربوط تنها به فرضی موضوع مقاله،

 ،است سزاوارمهر است یا خیر؟ اگر  سزاوارزن  ،در این فرض اصلی این است که اکنون پرسش .رودمی از دنیا

تبیین نظریات و نقد شامل فرعی نیز  هایپرسش؟ مهرالمثل یا مهرالمتعه؟ گیردبه او تعلق می مهر از انواع کیکدام

 ست.آنها و بررسی ادلة

 شد. همچنینبررسی خواهد  لیتفصبهرح شده که مط نهایسه نظریه از سوی فق پرسشه این پاسخ بدر  

به بررسی فروض متفاوت آن  ،است مربوط در فصل هفتم کتاب نکاح که به مهر گذارقانونبا توجه به اینکه 

است و زمانی که در مقام بیان بوده و به آن  دهکرمیلذا در مقام بیان بوده و باید حکم این مورد را نیز بیان  ،پرداخته

 أکه موجب خل یا از آن غافل مانده است نکردهان یخواسته آن را بایا ن یعنی ،آن را بیان نکردهولی  ؛شتهتوجه دا

در مقام بیان حکم مطروحه و نقد و بررسی آنها  نظرهای پژوهش حاضر با بیان ادلة .شودمیقانون در این مسئله 

را با حقوق زنان در این  ه مقتضیات زمان و جامعه، آنچهبا توجه ب ثانیاً و  ودقانونی آن پر ش خلأ اولاًمسئله است تا 

ضرورت پژوهش نیز بر اساس همین مسئله روشن . کندمنتخب مطرح  الب نظریةدر ق ،تناسب بیشتری دارد عصر

 است. ایتحلیلی و مستند به منابع کتابخانه - توصیفی حاضر، پژوهشروش . شودمی

 تبیین اصطلاحات. 1

 تفویض. 1-1
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و  النهایه. (083، ص2ج تا،فیومی، بیاست )لغت به معنای تسلیم کردن و سپردن کار خود به دیگری  تفویض در

تفویض زمانی است که کسی را در کاری : گویندمی و اندبرگزیدهنیز نزدیک به همین مضمون را  العروستاج

با  همشیخ طوسی  .(644ص ،64ج ق،6060واسطی زبیدی،  /044، ص3ج تا،اثیر، بیابن) بدهی رحاکم قرا

 ،6384شیخ طوسی، ) داندمیتدبیر در امری  منظور بهتفویض را همان وکالت دادن به دیگری  ،الهام از همین معنا

بدون ذکر مهریه در عقد  نز ،همان تفویض شرعی است که در آن فقهی، تفویض در اصطلاحاما  .(440، ص0ج

گویند. می «المهرمفوضة» ،و به آن زن« المهرتفویض» مل،عورت به آن دهد که در این صبه عقد رضایت می ،نکاح

یعنی  است؛اسم مفعول  ،خوانده شود «و». اگر به فتح خوانده شده است آنو هم به کسر  «و»هم به فتح  «مفوضه»

اسم  ،ده شودخوان «و»واگذار کرده و اگر به کسر  اواین امر را به خود  نشده و از این باب است که ولی زتفویض

عقد نکاح خود را  تواندمیاختیار خود را دارد و  نکننده و از این باب است که خود ز؛ یعنی تفویضفاعل است

اگر »نویسد: می بارهدرایندکتر لنگرودی  .(همان) کندیا دیگری واگذار  شوهرمهر قرار دهد و تعیین آن را به  بدون

، این نکاح را را به نظر زوج، زوجه یا ثالث واگذار و وابسته کننداجمال ذکر شود و رفع اجمال طورمهر به

 (.6344، ص4ج ،6346)جعفری لنگرودی،  «خواهد بود المهرضةمفوِنامند و وصف زوجه،  المهرضةمفوِ

زن به عقد بدون مهر راضی  ،زیرا در تفویض بضع ؛تفویض مهر نباید با تفویض بضع خلط شود بنابراین

پس از زن تنها تعیین مهر را به نظر خود یا دیگری به  ،اما در تفویض مهر ؛ستینمهری  سزاوار بعداًشده و لذا 

نشدن نیز سزاوار ضمنی متضمن مهر است و لذا در صورت تعیین طوربهولی کماکان عقد او  ؛دهعقد موکول کر

ند که به صورت شرط در رچه -شود عیین مهر به دیگری واگذار میقراردادی که به موجب آن اختیار ت. استمهر 

 ناگفته نماند (.606، ص6ج ،6381کاتوزیان، باشد )باید شرایط عمومی درستی قراردادها را داشته  -نکاح درآید 

ن نمایند و آنها را معیّ توافقبهتوانند می همسرانداورها ممکن است یک یا چند نفر باشند. در صورت اخیر که 

یک داور ثالث انتخاب کنند که مقدار مهر را  هم بادو ور اختصاصى و هردا، یک همسرانیک از تواند هرمی

 .(043، ص0ج ،6330امامى، ) کنندتعیین  تیاکثربهیا  اتفاقبه

 المتعهو مهر مهرالمثلمهرالمسمی، . 4-6

در  صراحتبهگویند. هرچند قانون مدنی آن را می «مهرالمسمی»آن را  ،هرگاه مهر در عقد نکاح ذکر شده باشد

: اندنمودهتعریف  ، چنیندانان آن را از فحوای قانون مدنیاما برخی حقوق ؛تعریف نکرده ای جداگانهماده

یا شخصی که زوجین  شودمین ینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیالمسمی عبارت از مال معیّمهر»

مهری است که به نیز  «مهرالمثل». (644ص ،6ج ،6341صفایی و امامی، ) «نمایدمین معیّ ،اندکردهانتخاب 

با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات،  حسب عرف و عادت و بلکه بر ؛موجب قرارداد تعین نشده

 همان،) گرددمین گرفتن مقتضیات زمان و مکان معیّو و غیر اینها و با درنظرموقعیت خانوادگی و اجتماعی ا

 «مهرالمتعه» (.604، ص6ج ،6381کاتوزیان، باشد )لمسمی برابر یا متفاوت و ممکن است با مهرا (443ص
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چیزی ارزشمند  ،چنانچه فردی متمکن باشد ؛گیردمیحال مرد از لحاظ فقر و غنا ملاک قرار  ،مهری است که در آن

تنها در  ،نوع مهراین  ن،هایطبق بیان فق .خواهد بود متیقارزانملزم به تحویل شیئی  ،مستمند باشد اگردهد و می

 ، این مهر بر عهدةجدایی از طریق فوت یا فسخ باشد اگراز تعیین مهر و مواقعه است و  پیشفرض وقوع طلاق 

برای  قانون مدنی به آن اذعان دارد. 6443 که مادةچنانآن ؛(304، ص1ج ق،6064 ،شهید ثانی) ستینشوهر 

بدهد نیست؛ مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن  ردنظرموشرافت و شایستگی زن،  ،تعیین مهرالمتعه، زیبایی

 (.614، ص6ج ،6381کاتوزیان، )

 آنها گانه و ادلةسه بررسی نظریاتطرح و . 4

یا فرد ثالثی  همسرانفقیهان امامیه در فرضی که تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، به زمان بعدی و به نظر یکی از 

اند و قائل شده «المثلثبوت مهر»و گروهی به  «عدم ثبوت مهریه»ای به ی شده و عدهدچار اختلاف رأ ،واگذار گردد

 گانه و ادلةهای سهبه طرح و بررسی تفصیلی این دیدگاه ادامهدانند که در را حق زن می «مهرالمتعه»مشهور ایشان 

 شود.آنها پرداخته می

 عدم ثبوت مهر . نظریة1-2

 -حتی مهرالمتعه  - ایمهریه گونههیچ سزاواردر فرض مسئله، زن ر این باورند که ب ،شیعه از فقیهان شمار اندکی

یک از انواع مهریه، یعنی هر چراکه ؛(481، ص2ج ق،4141فاضل آبى،  /410ص ق،6061جنید، ابن) ستین

ول از تعیین مهریه در فرض تفویض مهر، مشم پیشمهرالمثل و مهرالمتعه، جایگاه مشخصی دارد و مرگ داور 

ند که در فرض تفویض مهر، اگر یکی از کاذعان می صراحتبه جنید اسکافیابنشود. نمی از این دو یکهیچ

 (.410ق، ص6061 ،جنیدابن) ردیگتعلق نمیزن  چ مهری بههی از دینا برود،از تعیین مهر و مواقعه پیش  همسران

این گروه از  یهرروبه. (648ص ق،6384انی، دیندارد )طرفداری  ایراندانان حقوقمیان در  ادشدهیدیدگاه 

 شود.طرح و بررسی میاند که در ادامه های نقلی و عقلی استناد جستهان برای اثبات ادعای خود به دلیلاندیشمند

 . ادلة نقلی1-1-2

اح پرسیدم: مردی زنی را به نک گوید از امام صادقکه میاست روایت صفوان  ،این نظریهنقلی دلیل  نخستین 

که میرد شوهر می کند،از اینکه زن، مهر را تعیین  پیش ؛ ولینمایدآورد و او را حاکم در تعیین مهر میخود در می

در این روایت  (.219، ص21ق، ج1089)حر عاملی،  بردمیارث ولی  ؛برای آن زن مهری نیست :فرمودند امام

زن  از سویو شامل موردی که تعیین مهر  داردت اطلاق ، روایاز این لحاظ ؛ ولیاقعه نیامده استمو بارةکلامی در

شاهد  شرط عدم مواقعه نیز وجود دارد. ،یعنی به کمک قراین ؛شودمی نیزشده واقع  همو مواقعه صورت نگرفته 

 سؤالوارد شده که مواقعه را نیز مورد  الکافیبر این مدعا این است که روایتی با همین مضمون در همین باب در 

در مورد مردی که زنی را به نکاح خود  از امام صادق :گویدمیبصری عنوان این روایت  ررار داده است. دسائل ق
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و  دهدمیقرار  سؤالدر ادامه دو حالت را برای امام مورد  . اوپرسدمی ،و برای او مهری را در نظر نگرفتهدرآورده 

حق زن در این فرض چگونه  ،میرد یا زن را طلاق دهداز مواقعه ب پیش، یادشدهاگر شوهر در این حالت  :گویدمی

. (770)همان، ص برندمیآن دو از یکدیگر ارث  کهدرحالی ؛: برای زن مهری نیستدفرمایمیاست؟ امام در پاسخ 

این نکته خللی به  ؛ ولیحرفی از تفویض نیست ،در این روایت ،برعکس روایت پیشین که حرفی از مواقعه نبود

 همسرانفهمید که در اینجا  توانمیدر روایت  «لم یفرض لها صداقا»و از عبارت  کندمیایت وارد ناستناد به رو

هیچ زنی بدون مهر به ازدواج کسی در  معمولاًزیرا  خود یا دیگری تفویض کرده باشند؛مهر را به یکی از  حتماً

از مواردی که مهری در نظر مقصود  ،یا ممکن است در زمان صدور روایتو این عاقلانه نیست  آیدمین

 .کننداز ازدواج آن را تعیین  پسو تعیین حاکم باشد تا همان تفویض آن  ،گرفتندنمی

که حضرت  دکنمینقل  یعفور است که ایشان از امام صادقابیابن دلیل نقلی دیگر این نظریه روایت 

ست و نیمی از آن مهر برای او – عیین شده باشداگر مهری برای او ت -از دنیا برود از مواقعه  پیش: زنی که فرمود

وضع  از دنیا برود،از مواقعه  پیشمهری برای او نیست و همچنین اگر شوهر  ،اگر مهری برای او تعیین نشده باشد

 ،1701مغربی، است. ) شدههمین روایت نقل  عیناًنیز  الاسلامدعائمدر . (720)همان، ص به همین منوال است

ان لم یکن فرض لها و» :فرمایدمی ازآنجاکهولی  ؛این روایت نیز حرفی از تفویض نیامده است در( 220، ص2ج

از عقد  پستعیین مهر را به  موقتاًبلکه  ؛این نیست که او بدون مهر به عقد نکاح درآمده استمراد .« .. صداقا

با همین مضمون از امام  قاًیدق . زراره نیز روایتی راکنندمیموکول و به یکی از طرفین یا شخص ثالث تفویض 

از مواقعه و فوت پیش  -نشدن مهر برای زن که حضرت در این روایت نیز در صورت تعیین ندکمینقل  صادق

 .(720، ص21ج ق،1089، یعامل حر) داندمیمهری را برای او ثابت ن - او

 عقلی ادلة. 4-6-4

 کرد؛توان در مقام اثبات مدعا از آنها استنباط و می گیری داردققابلیت اطلا ،شد گفتهنقلی  آنچه از روایات در ادلة 

 ؛ اما در ادلة عقلیمتفاوتی در اثبات مدعا وجود داشته باشد هایاستنباطممکن است با توجه به ظهور کلام،  هرچند

ین نوع ادله آنچه کلامی در کار نیست تا بحث اطلاق مطرح شود و در ا اصلاًد و از این قابلیت استفاده کر توانمین

 ،. در ذیلکردمتیقن آن بسنده  آن نیز باید به قدر ه استنباط و در مقام شک در محدودةن ،استدلال است ،اهمیت دارد

 .شودمطرح و بررسی می ،اندهکردبرای اثبات این نظریه به آنها تمسک  نهایعقلی که فق ادلة

 اصل برائت ذمه. 6-4-6-4

اصل عدم، جزو اصول عقلی است.  یا اصل عدم اشتغال ذمه ، اصل برائت ذمهاین نظریهن نخستین دلیل عقلی قائلا 

است که بر عدم  وجود و عدم، این عقل میانو در شک  (211ص تا،بیرشتی،  /41ص ،4141الغطا، کاشفاست )

قی، نراشود )اعتبار می - آن ریغاعم از تکلیف و  -مطلقِ عدم  در اصل عدم،کند. حکم می و فقدان آن مشکوک
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 –شرعی باشد یا امری غیر از تکلیف  یعنی طبق این اصل، چنانچه مشکوک، تکلیف ؛(48ص ق،4122

وقتی برای زن مهری  ،طبق این دلیل یهرروبهشود. در نبود سابقة وجود، بنا بر عدم آن گذاشته می - درهرصورت

 درواقع .شوهر نیست عهدة چیزی بر از دنیا برود،از مواقعه و تعیین مهر  پیشمهر نیز  ةکنندنییتعتعیین نشده و 

با شرایط دیگر  بیانبه  زیان آن برای شوهر باشد؛لذا نباید این خود زن بوده که عقد با این شرایط را پذیرفته و 

ا این شرایط بری باشد و شوهر از پرداخت هر نوع مالی به عنوان مهر با نکاحی ب ، اصل بر این است که ذمةموجود

از . شیخ طوسی نیاز داردبه دلیل  -چون خلاف اصل برائت است  - او به چنین مهری مشغول باشد ه ذمةاینک

 پیش از تعیین مهریه و وقع نزدیکیچنانچه یکی از زوجین »نویسد: میبه این دلیل تمسک  ، بان به این نظریهاقائل

شوهر به مهر، نیازمند دلیل  است و اشتغال ذمة، اصل برائت ذمه شود و دلیل ما بر آنزن مستحق مهریه نمی ،بمیرد

 میان از دنیا رفتن کرده؛ ولیادریس نیز به این دلیل تمسک ابن .(348، ص0ج ق،6044طوسی، شیخ ) «باشدمی

مواقعه، اگر شوهر حاکم  ندادنرویمهر و نشدن در فرض تعیین  اوزن و شوهر تفکیک قائل شده است. طبق بیان 

زن بپردازد  ارثانباید به عنوان مهر به و ،مهر تعیین نماید ةکنندنییتعخود شوهر به عنوان  آنچههر، باشد و زن بمیرد

قیاس  در ادامه با ی. وداندمیچیزی ن سزاواراو را  از دنیا برود،از تعیین مهر  پیشو اگر زن حاکم باشد و زن 

فقط با  مهرالمثل»گوید: می دهد،اب قرار میرا مورد خط نهایبرخی از فق ظاهراًکه دانستن الحاق موت به طلاق 

، اصل برائت از این دو واقع نشده است و از سوی دیگر کدامهیچو  شودمیالمتعه فقط با طلاق ثابت مواقعه و مهر

-ابنبه  پاسخالبته شهید ثانی در مقام  .(181، ص2ج ق،4141، حلی ادریس)ابن «شوهر از غیر این دو است ذمة

 چون گویدمیداند و در ادامه بلکه به خاطر روایت می ؛داندموت به طلاق را از باب قیاس نمی، الحاق ادریس

اما نزد کسانی که خبر واحد را حجت  ؛افتداین روایت نزد او مفید نمی ،داندادریس خبر واحد را معتبر نمیابن

 ق،6063، شهید ثانی) ستین اسیقاز باب الحاق موت به طلاق افتد و لذا نزد آنها این روایت مفید می ،دانندمی

 .(446، ص8ج

 با عقدمهر نداشتن بر تملک . 4-4-6-4

از  پساین است که زنی که تعیین مهر او به  ،کرده ارائهین نظریه ی اارشیخ طوسی برا نیز دلیل دیگری که آن  

به یعنی زن  ؛آیدنمی دراو ملیک مهری به ت اصلاًعقد موکول شده و به یکی از طرفین تفویض شده، در هنگام عقد 

، 0ج ،6384طوسی، شیخ کند )بخواهد آن را مطالبه  بعداً شود تا هیچ مهری نمی سزاوار اصلاًاین عقد  واسطة

کلی این است که در صورت تعیین مهر، به محض وقوع عقد،  اساس است که قاعدةاین تقریر براین .(441ص

. بیان شیخ طوسی کندآن از تمکین شوهر خودداری  گرفتناز  پیش توانمیو زن  آیدمیمهر به ملکیت زن در 

که بخواهد در فرض  شودمین اثباتچیزی برای زن  ،عقد تعیین نشده هنگاماین است که وقتی مهری در  درواقع

 حاکم، مالک آن شود. درگذشتمواقعه و  ندادنروی

 دلیل استحقاق مهرنداشتن  وجود. 3-4-6-4
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حاکم و یا با  از سویتعیین مهر  زن یا به واسطةدارد. در این دلیل آمده  نپیشیدلیل  همانندبیانی  این دلیل نیز 

ین دلیلی بر ثبوت مهر وجود بنابرا ؛از این اسباب وجود ندارد کدامچیه کهدرحالی ؛شودمیمهر  ، سزاوارمواقعه

-با همین بیان اشاره می المدارکجامع رمرحوم خوانساری د .(464، ص3ج ق،6384فخرالمحققین حلی، ندارد )

در این فرض  کهدرحالی یا با مواقعه؛ از عقد و پسشود یا با تعیین آن می اثباتد که مهر یا با تعیین آن در عقد کن

)خوانساری،  د و ثبوت مهر برای زن وجود نداردپس دلیلی بر وجو .از این موارد و اسباب رخ نداده است کدامهیچ

و اسباب وجوب مهر را در  کندمیفخرالمحققین استدلال  همچونبحرانی نیز  محقق .(040، ص0ج ق،6041

نخست در  :کندمی. ایشان برای این مدعا به دو روایت استناد داندمیمنحصر مواقعه  دادنروی تعیین مهر و

از مواقعه و  پیشه و حاکم اگر مهری برای زن تعیین نشد دفرمایمی در آن که امام از امام صادق حلبی صحیحة

با استدلال به مفهوم شرط  وی (.11، ص41ج ق،4111 ،حر عاملی) ستینمهری برای زن  ،تعیین مهر بمیرد

مهر بود و سزاوار زن  ،شدمیبا این بیان که اگر مهر تعیین  ؛دگذارموجود در روایت، بر ادعای خود صحه می

، 41ج ،هماناست )زراره  یحةصحروایت دوم  .ستینمهری وار سزازن بنابراین  ؛مهری تعیین نشده آنکهحال

 پرسدمی از دنیا برود،از مواقعه  پیشیا شوهری که  از دنیا بروداز مواقعه  پیشکه از امام در مورد زنی که  (11ص

ی زن مهر برا نیمی از ،هرکدام از زن و شوهر که بمیرند ،: اگر مهری تعیین شده باشدفرمایدمیو امام در پاسخ 

، 40ج ق،6041بحرانی، بود )مهری برای زن نخواهد  ،که بمیرند هرکدام ،اگر مهری تعیین نشده باشدولی  ؛است

با استدلال به همین  -انحصار آن به مواقعه و تعیین مهر موسوی عاملی نیز سبب وجوب مهر را به دلیل  .(044ص

 .(341ص، 6ج ق،6066موسوی عاملی، ) داندمیمنتفی  - دو روایت

 این نظریه ادلة بررسی. 3-6-4

قلمداد  که به لحاظ سندی، از جانب برخی صحیح بود روایت صفوان از امام صادقنقلی این نظریه  یکی از ادلة

سبزواری، محقق  /111، ص21ج ق،4111عصفور، بحرانى آل /218، ص8ج ق،4111مجلسى اول، ) شده

گرچه به ضعف آن تصریح  -دیگر  ( و بعضی114، ص1ج ق،4111/ خوانسارى، 221، ص2ج ق،4121

ی حائری، / طباطبای182، ص4ج ق،4144موسوى عاملى، ) دانسته درخور تأملاز نظر سند،  آن را -اند نکرده

جعفر باشد که صفوان این روایت را از او نقل که شاید دلیل آن، مبهم بودن مراد از ابی (11، ص42ج ق،4148

است. گفتنی است که اظهار تردید شده حکیم خثعمی، بنیا محمد است الطاقاز او مؤمنده و بین اینکه مقصود کر

حتى اگر  هرحالبهده است. الطاق است، تفسیر کرمؤمن جعفر را به أحوَل کهاز منابع، خود مؤلف، ابى ایپارهدر 

برخی در مورد مشایخ ثلاث، چون مبنای  بنا بربشناسیم،  ،کندجعفر را که صفوان از او نقل مىنتوانیم این ابى

حول باشد یا أجعفر، چه مقصود از ابى هرحالبهشود. پس مى حکم ، به اعتبار اوگزارش کردهصفوان از او حدیث 

شبیرى ) شودمى حکم به اعتبار حدیث ،دو مورد وثوق هستندچون هر - درهرصورت –حکیم بنمقصود محمد

 (.1414-1411، ص21ج ق،4141زنجانى، 
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در  در این روایت در پاسخ امام حرفی از مواقعه به میان نیامده و سائل نیزباید گفت  نیزلحاظ دلالی  به

توان این ایراد را نمی حالباایند. دانمهری نمیهیچ  سزاوار، زن را در پاسخنیز امام  و خود آن را ذکر نکرده پرسش

مواقعه را ندادن رویباید  درواقعصورت گرفته است و دانست که مواقعه مربوط به روایت گرفت و آن را به جایی 

نیز به  فقیهانشود و می اثباتمواقعه  پس ازمهر  ،مواقعه صورت گرفته باشد چنانچه اولاًزیرا  ؛ض گرفتونیز مفر

در  ثانیاً ،آن نداند سزاوار( و وجهی ندارد که امام زن را 464، ص3ج ،6384فخرالمحققین، اند )دهکرآن اذعان 

و امام نیز همین  پرسیده شدمواقعه نیز ندادن دربارة روی  کنند،میاین روایت را معاضدت  مانندوایات دیگر که ر

 ،مواقعه در این روایت نشدن پس ذکر .(011، ص46ج ق،6041 کاشانی،فیض اند )بیان فرموده عیناًپاسخ را 

ط در حکم صادره از امام مفروض است. در روایت وجود این شر ،و از قراین دیگر زنداستناد به آن نمی رخللی ب

همان حکم روایت  عیناًاما چون حکم آن  ؛بیانی از تفویض به میان نیامده است ،یعفور استابیابن دوم که از

که به « وإن لم یکن فرض لها صداقاً» زیرا عبارت ؛باید آن را به عنوان شرطی مفروض در نظر گرفت ،صفوان است

تفویض آن به یکی از  ،بلکه مراد ؛به معنای خالی بودن عقد نکاح از مهر نیست لزوماً ،مهر است نشدن معنای تعیین

 .د این شرط در کنار شروط دیگر استاز عقد است و پاسخ امام نیز با توجه به وجو پسطرفین و تعیین او 

با  بسیاریبر اینکه روایات  ؛ افزوننیست وارد ایمناقشهنقلی این نظریه  ، بر ادلةبنابراین با توجه به آنچه ذکر شد

در دلیل عقلی اصل  مثلاً کرد؛توان مناقشه عقلی می اما در مورد ادلة کنند.این ادله را پشتیبانی می ،مضامین واحد

دانند و با این استدلال که زن، خود با چنین عقدی موافقت می یبرشوهر را  ، قائلان ذمةذمه برائتعدم یا اصل 

د که شوهر کرپاسخ داد و استدلال  گونهاین توانمیدر مقابل این استدلال  ؛دانندشوهر نمی عهدةچیزی را بر  ،دهکر

ن ، مقدار آن را معیّخود یا زن بعداًکند که منعقد می عقد را به همراه مهری -ضمنی  طوربه -در هنگام عقد  نیز

پس  ؛د و جهل او تنها در میزان و مقدار و کیفیت آن استیقین دار از عقد پسدیگر به وجود مهر  کنند؛ به عبارت

 ،حاکم بودن شوهر و زن رفتنازدنیامواقعه و ندادن روی عقد و از  پساو مشغول به مهر است و لذا  اجمال ذمةبه

. (184، ص4ج ق،6064، حلی ادریسابنبپردازد )زن  وارثانباید به  کند،تعیین  داورخود او به عنوان  آنچههر

اند که ؛ زیرا طرفین توافق کردهچنین نکاحی را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است سپ

 (.604، ص6ج ،6381کاتوزیان، باشد )مهرالمسمی سزاوار  زن

 - گذشت دلیل عقلی اول که در مناقشة طورهمان -در مورد دلیل دوم که عدم تملک مهر با عقد است 

واگذار شده، اصل وجود مهر  همسرانکه در این نوع عقد که مهر در آن به یکی از  کرداستدلال  ونهگاینتوان می

شود و تنها میزان و نوع و کیفیت آن می اثباتشوهر  و بر ذمة (048، ص4ج ق،6061 عمیدی،)مفروض است 

 ین وقتی اصل وجود مهر بر ذمةنابراب .کندن از عقد معیّ پس آن را باید حاکم منتخب ،ق توافقمجهول است که طب

که ممکن است این حداقل شود مشغول می ،او به حداقل ممکن مهر که مالیت داشته باشد ، ذمةشد اثباتشوهر 

مردود  باغیانآمده است که کمتر از آن را به دلیل تشابه به  همان ده درهمی باشد که در روایت علی ،مقدار

توان استدلال این می -هرچند ضعیف  - با همین احتمال (.304ص ،644ج ق،6064مجلسی دوم،است )شمرده 

روایتی است که در آن زراره از امام نیز  این دیمؤ «.اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» چراکه کرد؛نظریه را باطل 
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ام در پاسخ و امپرسد می کرده حاکم و زن را در تعیین مهر درآوردهمردی که زنی را به ازدواج در مورد  صادق

. زراره در ادامه همین کندن مهر را بیشتر معیّ  ،تواند از مهرالسنه که پانصد درهم استد که این زن نمیفرمایمی

 - چه کم و چه زیاد - هر مقداری و امام کندمیمطرح  ،را در موردی که شوهر به عنوان حاکم تعیین شود پرسش

. طبق این روایت و استدلالی که (218، ص24ج ق،4111 ،ر عاملیح)کند د تا تعیین دانرا برای شوهر جایز می

هم مهر خود را تعیین و از اموال حداکثر تا پانصد در تواندمی ،و زن حاکم باشداز دنیا برود اگر شوهر  ،بیان شد

 ،ردبه حداقل ممکن که مالیت دا تواندمیشوهر  دنیا برود، ازو اگر شوهر حاکم باشد و زن  دریافت کندشوهر 

تا به روایت نیز عمل  دهدبهتر است حداقل آن را ده درهم قرار  ،طبق برخی روایات که ذکر شد کند؛ ولیبسنده 

همانند  توانمی ،نددامنحصر میاسباب ثبوت مهر را در تعیین آن و مواقعه در مورد دلیل عقلی سوم که ده باشد. کر

طرفین به عقد به همراه مهر  درواقع، همسرانبه یکی از  استدلال بالا گفت که به صرف وجود عقد و تفویض مهر

بین  منعقدشدهاست که این عقد  روشن. انددهکرموکول  پس از عقدمنتها تعیین و مقدار آن را به  ؛انددادهرضایت 

 صورت بهاما  ،مهر وجود دارد زیرا در عقدی که تفویض مهر شده، ؛ضمنی مهر را در بر داشته استطوربهزوجین، 

متفاوت است و  ،شودمیمهر منعقد  نداشتنولی در عقدی که به شرط  ؛(048، ص4ج ق،6061عمیدی، بالقوه )

مهر شده  نداشتنشرط  اصلاًکه  دانندمیاسباب منحصر ثبوت مهر را در عقدی  نهایاین دسته از فق آیدمیبه نظر 

ممکن است در اینجا خلطی صورت گرفته گفت  توانمیپس  نه عقدی که مهر در آن تفویض شده باشد. ؛باشد

 باشد.

 . نظریة ثبوت مهرالمثل4-4

ثبوت  ، نظریةاز مواقعه و تعیین مهر پیشو فوت داور،  همسرانفرض تفویض مهر به یکی از دیدگاه دیگر در 

دانان نیز بر این باورند که در فرض مورد برخی از حقوق (.84، ص3ج ق،6063حلی، علامه است )مهرالمثل 

دکتر (. 648ص ،6384/ دیانی، 604، ص6ج ،6381کاتوزیان، دارد )حث، زن استحقاق دریافت مهرالمثل را ب

ن زن و شوهر، مأمور تعیین مهر کسی که ضمن قرارداد بی»دهد: چنین توضیح می نظریهاین  تأییدکاتوزیان در 

در انعقاد پیمانی که بین زن و شوهر در این مأمور  به همین جهت، ارادة نه وکیل آنان. ،داور طرفین است ،شودمی

هیچ نقشی ندارد. این پیمان با توافق زن و شوهر، کامل است و فقط در صورتی  ،باب تعیین مهر بسته شده است

اگر داور از قبول سِمتی که به او تفویض شده، امتناع  مورد قبول او نیز قرار گیرد. پس نسبت به مأمور اثر دارد که

مگر اینکه تراضی به داوریِ  ؛تعیین مهر بمیرد یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است پیش از ورزد یا

کاتوزیان، ) «کندن میدادگاه در این مورد، مهرالمسمی را به اندازة مهرالمثل معیّ ... آ.د.م( 134 ة)ماد دیگری شود

دیانی، دانند )مدنی و مقررات کلی آن میبعضی از محققان نیز این رأی را موافق قانون  (.604، ص6، ج6381

و  شودمی لیزاو ، داوری، ساقط مسئلهدانان معتقدند در فرض دیگر از حقوق گروهیمقابل، در (.648، ص6384

قانون مدنى حکم »گوید: شود. دکتر امامی در این رابطه میمی واگذار تشخیص آنتعیین مهریه به دادگاه صالح و 

نظر  - ى، ساکت گذارده است. از نظر قضایتعیین مهر امتناع نماید و یا قبل از تعیین آن بمیرد موردى را که داور از
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 ،4111امامى، شود )باید گفته شود که داورى ساقط می - ین دادرسى مدنىقانون آی 111به وحدت ملاک مادة 

ل از نزدیکی بمیرد، قول مشهور اگر داور قبل از تعیین مهر و قب»دارد: اظهار می نیزدکتر صفایی  (.121، ص1ج

توان گیرد. در حقوق جدید نیز به پیروی از فقهای امامیه میفقهای امامیه بر این است که مهرالمتعه به زن تعلق می

ز استادان حقوق با توجه به ساکت است. معهذا بعضی ا بارهدراین گذارقانونهرچند که  ؛همین نظر را پذیرفت

اند: در صورت فوت داور، تعیین مهر در صلاحیت دادگاه ]سابق[ گفته ین دادرسى مدنىیقانون آ 111مادة  ملاک

مگر اینکه زوجین نسبت به داور جدید، توافق نمایند.  ؛است و دادرس در این زمینه کار داور را انجام خواهد داد

آشکار (. 681، ص6ج ،6341)صفایی و امامی،  «سازگارتر باشد این نظر شاید با عدالت و انصاف و ارادة طرفین

بلکه  اند؛رأی نداده گوناگون مهریهاست که این دستة دوم از دانشمندان حقوق، به ثبوت قهری نوع خاصی از انواع 

به میزان  تواندمعتقدند دادگاه صالح، به جای داور، میزان مهریه را تعیین خواهد کرد و طبیعتاً مهریة تعیینی او می

 باشد. لمهرالمتعه یا مهرالمث

سابق است  ین دادرسى مدنىقانون آی 111مادة ، دو گروهعمدة هرلازم است که مستند  توجه به این نکته

طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز  ،حدههرگاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد على: »داشتکه مقرر می

عنوان داورى رسیدگى کند، ه یا نتواند بنى داورى نماید و آن شخص نخواهد شخص معیّ ،اختلاف بین آنها

 111 مادة «.داورى دیگرى شوده مگر آنکه تراضى ب ؛دار خواهد بوده دادگاه صلاحیتاختلاف راجع به رسیدگى ب

( و از 241، ص1ج ،4112مهاجری، است )شده  ون سابققان 111 یین دادرسی مدنی جدید جانشین مادةقانون آ

 دیعا -یعنی سقوط داوری  -( نیز همین نتیجه 4111مصوب ) دیجددرسی مدنی مطابق قانون آیین دا همین رو

واگذار  تواند به داورد، تعیین مهریه میقانون جدی 111 وفق مفهوم مخالف مادة اولاًبا این توضیح که  ؛گرددمی

 دعاوی .2 ؛تگیورشکس دعوای .4: نیست داوری به ارجاعقابل زیر دعاوی»خوانیم: در این ماده می چراکه شود؛

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند »همین قانون:  111 بر طبق مادة ثانیاً«. نسب و طلاق آن، فسخ نکاح، اصل به اجعر

نی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معیّ که در

 «.صلاحیت دادگاه خواهد بود ضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درترا رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز

ن به داوری یا امکان نداشتن این امر در مواردی که طرفین به این ماده، تمایل نداشتن شخص معیّ مطابق

ن ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور، رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص معیّ

و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار  روداز بین می، داوری نکنندیا اشخاص دیگری نیز تراضی  داوری شخص

به دادگاه صالح  به ارجاع حق انتخاب طورمستقیمبهسقوط داوری، و  (211، ص1ج ،4114شمس، ) ردیگمی

واگذار  به نظر داور جدیدین میزان مهریه ، تعیدهند رضایتبه داور یا داوران دیگری بلکه اگر طرفین  انجامد؛نمی

 - آنطبق اطلاق  - هررویبه ؛(641، ص6، ج6341صفایی و امامی،  /241، ص1، ج4112مهاجری، ) شودمی

یه به دادگاه تعیین مهرطرفین بر داور جدید،  ندادن رضایتدر صورت و  شودمیساقط  داوری نیز در فرض مسئله

باید  کرد که دادگاه صالحشود که بتوان از آن برداشت ای یافت نمیدر متن آن هیچ قرینهاما  ؛شودصالح واگذار می
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 قلمداد، مهریة متعارفی مهرالمثلن کند و حق انتخاب مهرالمتعه را ندارد. گرچه به لحاظ اینکه مهرالمثل را معیّ

به عنوان مهریه را  دگاه نیز مهرالمثلدا - ر اغلب مواردهمیشه یا د - اید در مقام عمل و به عنوان رویهش ،دشومی

 کند.برای آنان تعیین 

مهر،  نشدن اثبات اند. در نظریةهکردی استدلال غیرنقل تنها به ادلةدر این نظریه  نهایفقشایان ذکر است که 

آنها  ةرو ادلازاین میان همسران؛یکی تعیین مهر و دیگری مواقعه  :مبنا این بود که اسباب ثبوت مهر دو چیز است

بلکه  ؛نیستمنحصر ثبوت مهر در دو سبب فوق مبتنی بر همین اساس است. اما در این نظریه  ادلة عقلی ژهیوبه

 رفتنازدنیادانند و بر همین اساس است که آنها حتی در صورت تفویض مهر و مجرد وقوع عقد را مثبت مهر می

 د.نشواین ادله مطرح و بررسی می ،ادامهانند. در دمهر می سزاوارمواقعه، باز هم زن را  روی ندادنو  داور

 نظریه . ادلة4-2-2

متضمن »از:  اندعبارتاند که ارائه کرده اصلیثبوت مهرالمثل برای اثبات ادعای خود دو دلیل  طرفداران نظریة

 «.عدم تفویض بضع با عقد»و « بودن اجمالی عقد بر مهر

 بر مهر متضمن بودن اجمالی عقد. 4-4-2-2

دیگر نکاح را نیز با  ایعدهو برخی فقیهان این شرط را باطل زیرا  ؛مهر در عقد نکاح صحیح نیست نداشتنرط ش

بنابراین دلیل دیگر این نظریه این استدلال ( 440، ص0ج ،6384طوسی، شیخ دانند )وجود این شرط باطل می

هیچ اولویتی نیز در تعیین نبوده و ممکن  رمهکه تعیین مقدار  زمانهر  متضمن مهر است. الجملهیفاست که عقد 

و این  شودمیمنفعت بضع به مقدار مساوی رجوع وجود  به خاطر ،وجود نداشته باشدبدون حضور دیگری آن 

از ین شکل است که ددلیل ب نتقریر ای .(048، ص4ج ق،6061 عمیدی،است ) مهرالمثلمقدار مساوی همان 

و  همسراناز سوی دیگر با تفویض آن به یکی از  ؛شکی نیست ،شده است در اینکه مهر با عقد ثابتسو  یک

این مقدار از دنیا رفته، تعیین شود تا اگر زن  ایگونهو مواقعه، این مهر باید به  از تعیین مهر پیشحاکم  درگذشت

حال اگر حاکم  .ن برسدزبه این مقدار از اموال او به عنوان مهر  از دنیا رفته،او داده شود و اگر شوهر  وارثانبه 

 ، برای رعایت حال زن و شوهردهکر؟ در این موارد که حاکم فوت دکنن سی باید این مقدار را معیّچه ک ،فوت کند

 ،نشوند و این مقدار متیقن زیانکاربسنده شود که در آن نه زن و نه شوهر  ،باید به مقداری که قدر متیقن است

 ؛باید تعیین شود ،گفت برای زن کمترین مقدار مالی که مالیت دارد توانیمدر این حالت نهمان مهرالمثل است. 

دلیل را  همین .(444ص ق،6044، الغطاکاشفندارد )هیچ قائلی  ،گفته الغطاگونه که کاشفآنزیرا این حرف 

در  .نیستن ده است و این مهرالمثل را در جاهایی که عوض بضع معیّکربیان  الاحکامقواعدعلامه حلی نیز در 

 .(84، ص3ج ق،6063 ،علامه حلی) ستینن معیّ مهرالمثلزیرا هیچ مهر دیگری غیر از  ؛داندمیعوض بضع 

 -لبته نه به عنوان قول مختار خویش و ا - چون فخرالمحققین حلی نیز با استدلال به همین دلیلهمدیگری  یهانفق

د ندانمهر می سزاوارعقد  واسطة بهزن را سو  از یکرا زی ؛دندانمیثابت به عنوان عوض و قیمت بضع  مهرالمثل را
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فخرالمحققین، است )مهر، آن را تعیین نکرده  ةکنندنییتعکه  دندانمیمربوط به جایی از سوی دیگر آن را و 

 تواندمین الجملهفیناگفته نماند که مراد از متضمن بودن عقد بر مهر این است که عقد  .(464، ص3ج ،6384

ضی به خالی بودن عقد از طرفین عقد را -تفویضی  صورت به ویژهبه - زیرا در این نوع عقود ؛از مهر باشدخالی 

 از سوی بعداًکه باید  استاما مقدار آن مجهول و مبهم  ؛اندپذیرفتهبلکه وجود و ثبوت اجمالی آن را  ؛مهر نیستند

 ازآنجاکه ولی ؛حرفی نیست ،ین مقدار مهر متعذر شدحاکم تعیین شود. در این شرایط اگر به دلیل فوت حاکم تعی

بنابراین  ،و از سوی دیگر بضع باید در مقابل مالی قرار بگیرد اندداشتهبر اصل وجود مهر توافق سو طرفین از یک

 تنها راه ممکن آن رجوع به مهرالمثل است.

 با عقد عدم تفویض بضع. 2-4-2-2

 ؛دهکرتنها مهر را تفویض  ،این نوع عقداین است که زن در  - ستدلال شدهدلیل دیگری که در این نظریه به آن ا 

در توضیح آن باید گفت که مهری در تقدیر باشد.  ،این بضع برابرولی بضع را تفویض نکرده است و لذا باید در 

نکاح بدون  یعنی به عقد ؛البضعمفوضة شودمی کند،اگر بضع را تفویض  یا بضع را؛ کندمیزن یا مهر را تفویض 

-می کند،اما اگر مهر را تفویض  .(84، ص3ج ق،6063، حلی علامه) ستینمهری  سزاوار بعداًمهر راضی شده و 

. بنابراین یعنی در مقابل بضع او باید مالی قرار داشته باشد ؛این به معنای تفویض بضع نیست ؛ والمهرمفوضةد شو

در مقابل بضع او باید  ،نباشد نییتعقابلباشد که مهر  ایه گونهباگر شرایط  ،که بضع تفویض نشده مفوضةالمهردر 

در ضمنی و مبهم طوربههر مکنند که با تقریری دیگر نیز مهرالمثل را اثبات می نهایای از فقمهرالمثل قرار گیرد. عده

باید به مهرالمثل  ارناچبه ،د و زمانی که مقدار این مهر تعیین نشدهشوآن می سزاوار ،عقد بازن  و شدهذکر عقد 

 .(001، ص4ج ق،6061 فاضل هندی،شود )مراجعه 

کند. این دلیل را برای ثبوت مهرالمثل بیان می ،به عنوان یکی از اقوال البهیهروضةالدر کتاب  شهید ثانی 

در مقابل به عنوان قیمت مهرالمثل  ،ن نشده استدر مواردی که مهری غیر از مهرالمثل برای زن معیّ ،طبق این دلیل

مهر در  ازآنجاکهشود و ت میبن است که به صرف انعقاد عقد، بضع نیز ثاآ بیانگر درواقعبضع است. این دلیل 

آورند و د. ایشان در ادامه دلیل دیگری را نیز بر این مدعا میشوبه صرف عقد، مهر نیز ثابت می ،مقابل بضع است

در مواردی که  جهیدرنتنهایت اینکه این مهر مجهول است و  .ضمنی در عقد ذکر شده استطوربهآن اینکه مهر 

شود اجب است که به مهرالمثل رجوع و ،ر باشدتعذم - آن ةکنندنییتعموت  مانند -تعیین مقدار آن به هر دلیلی 

 ؛دنکمختار خود بیان نمی این دلیل را به عنوان نظریة ظاهراً شهید ثانی(. البته 316، ص1ج ق،6064، شهید ثانی)

ولی از  .همان(داند )مسموع نمی ،اینکه در مقابل نص صریح قرار دارد به خاطراز بیان این دلیل، آن را  پسزیرا 

به این نظریه ملتزم  حتماً ،رسد که با این دلیل موافق است و اگر روایت در مقابل آن نبودبه نظر می اونوع استدلال 

 .شدمی

 این نظریه بررسی ادلة. 2-2-2
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اساس است که اسباب ثبوت مهر برای زن در مواقعه ، نظریة ثبوت مهرالمثل برای زن، براینکه بیان شد گونههمان 

 گروهی است که همین دلیل پایةبر دانند. بلکه صرف وجود عقد را نیز مثبت مهر می ؛نیست منحصر و تعیین مهر

طوسی، شیخ اند )قلمداد کردهآن را مبطل نیز دیگر  برخیمهر در عقد را باطل دانسته و  نبودنشرط  ،نهایفقاز 

با پذیرش این امر باید  و قدر متیقن کلام آنها این است که این شرط باطل باشد ؛ بنابراین(440، ص0ج ،6384

عقد ملتزم شد و در جایی که از یک سو این التزام وجود دارد و از سوی دیگر مهر  هنگامبه ثبوت اجمالی مهر در 

به مهرالمثل قائل شد. با  جز این نیست که ایچاره ،وجود نداردبنا به شرایطی امکان تعیین آن تفویض شده و 

عقد  زمانآن در  نداشتن مبنی بر لزوم خالی نبودن عقد از مهر و بطلان شرط وجود نهایمتیقن کلام فق توجه به قدر

حاکم، به استحقاق زن به مهر  رگذشتدمواقعه و روی ندادن مهر و نشدن رسد باید در صورت تعیین به نظر می

حاکم به  از سویمهر  نشدن دیگر تعیین سویمقتضی وجود مهر موجود است و از  ،عقد ؛ زیرا به واسطةمعتقد بود

شود و این همان می اثباتود مهر وج جهیدرنت ؛شودنمی قلمدادمواقعه، مانع  روی ندادناو و  درگذشتدلیل 

اصل وجود مهر  ،اینکه هرچند با این دلیل ،ست. اشکالی که در اینجا وارد استمقتضی و مانع ا حاکمیت قاعدة

زیرا  ؛این دلیل اعم از مدعاست ؛ ولیکندمهر را رد میاثبات نشدن مبنی بر  نخست شود و نظریةمی اثباتبرای زن 

 نه ثبوت مطلق مهر. ،مدعای این نظریه ثبوت مهرالمثل است

تفویض مهر و تفویض بضع است که صحیح به نظر  میانی بر نوعی تفکیک دلیل دوم این نظریه نیز مبتن 

از عقد  پس: اول اینکه زمان تعیین مهر را به گیردمیزن صورت  از سویسه عمل  ،رسد. در تفویض مهرمی

 کهدرصورتیو سوم اینکه  دهدمی رضایتخود یا شوهر یا دیگری به عنوان حاکم به دوم اینکه  ؛دکنمیموکول 

. در شودمیاو راضی  یرأبه  درواقعو گذارد میحاکم  مقدار مهر را بر عهدة ،ر از خود را حاکم قرار داده باشدغی

یعنی بضع خود را  ؛این است که به عقد بدون مهر رضایت داده باشد ،دهدمیکه انجام ن کاریتنها  ،این حالت زن

بضع قرار نگرفته و از سوی دیگر  برابرچیزی در سو در تفویض مهر  تفویض کرده باشد. در این حالت از یک

همان مهرالمثلی است که این نظریه به آن قائل است و  ،بضع چیزی قرار گرفته باشد و آن چیز برابرباید در  حتماً

این است که اگر زن اشکال اول  ا به این دلیل دو اشکال وارد است:ام از استحکام خوبی برخوردار است؛ ظاهربه

تفویض  ،کدام تفویض مراد است «پذیرم و به آن راضی هستممن در این عقد تفویض را می»بگوید که طلق مطوربه

در این موارد، به  رسدمیاست. به نظر  تیبااهمبسیار  آنمهر یا تفویض بضع؟ ثمرات آن با توجه به بیان تفاوت 

و خود را  کندبضع خود را تفویض  ،بدون دلیل عاقلانه نیست که زنی اولاًتفویض مهر باشد؛ زیرا  ،مراد ،چند دلیل

به  - در عصر حاضرویژه به – اینکه زنان افزون بر ؛بالفعل و بالقوه محروم نماید صورت بهاز تمام حقوق خود 

 ثانیاً  .کنندض یبر مهر خود، بضع را نیز تفوفزون اچه رسد به اینکه بخواهند  هستند؛دنبال افزایش مقدار مهر خود 

اما  ؛موارد تفویض مهر ممکن است گاهی اتفاق بیفتداز یک سو چون  ؛انصراف به تفویض مهر دارد ،لاقاین اط

تفویض در  کاربردو از سوی دیگر غالب موارد  افتداتفاق نمی اثباتاً -ممکن است  هرچند ثبوتاً - تفویض بضع

 ثالثاً  گویند.صراف استعمالی مینه تفویض بضع که به این نوع انصراف، ان ،، تفویض مهر استفقیهانکلام 

در تفویض  ولی ؛نشده قائل رط یا عقدبه بطلان ش ،تفویض مهردر  کسهیچ، که شیخ طوسی بیان کرده گونههمان
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ای دیگر آن را مبطل ای این شرط را باطل و عدهعده ،شرط بیان شود صورت بهمهر  وجود نداشتن، اگر بضع

ینکه مراد از تفویض در کلام ای باشد بر اتواند قرینهین میهم (.440، ص0ج ،6384شیخ طوسی، دانند )می

باید  ،کنندمطرح می بارهدرایندر هر بحثی که  ،چون اگر مراد آنها تفویض مهر باشد ؛، تفویض مهر باشدنهایفق

 نیست. ونهگاین آنکهحالرا نیز مطرح کنند و  البضعمفوضةوجود نداشتن مهر در عقد باطل یا مبطل بودن شرط 

به صرف وقوع عقد  شود ثبوت مهرالمثل در مقابل بضع، اشکال دوم این نظریه اینکه ممکن است گفته 

که شهید  گونههمان ثبوت مهرالمثل نیست.بلکه مواقعه نیز در آن شرط است و بدون مواقعه، عقد مقتضی  ؛نباشد

دلیل در ادامه ایشان  .(444، ص8ج ق،6063، ید ثانیشه) داندوارد میبه این نظریه این اشکال را  ،حیتلوبه ثانی

پس  ؛واقع نشده کدامهیچ که در فرض ماداند مواقعه می روی دادن ،دیگر ثبوت مهرالمثل را در صورت ابهام آن

خود را مجاناً تسلیم شوهر  زن: »کندچنین استدلال می ر تقویت این اشکالدکتر امامی د دلیلی بر ثبوت آن نیست.

چون زن در اثر نزدیکى مستحق مهرالمثل  ه است و مهرالمثل نیز مورد ندارد؛ن نشدده و مهرى هم در عقد معیّننمو

در پاسخ به این  (.121، ص1ج ،4111)امامی،  «آنکه مرگ داور، قبل از نزدیکى واقع شده استشود و حالمی

دیگر  گروهیو  دانندمیرا مثبت مهر  صرف وجود عقد برخی از فقیهانگفت با توجه به اینکه  توانمیاشکال 

ثبوت مهرالمثل به مجرد عقد  آنانقدر متیقن کلام  ،دانندمیمثبت مهر  ،همچون شهید ثانی، عقد را به شرط مواقعه

این اشکال منتفی بنابراین  ؛شرط است نبودنشرط، اصل  نبودندر موارد شک در وجود شرط یا  سوییاست و از 

 است.

یک حق مالی متعلق به متوفی، اجمالی وجود  دربارةدر موارد بسیاری، چنانچه که اشکال سوم هم این

بایست قاعدتاً می نیزشود و در این مورد رجوع می وارثانجهت رفع اجمال و تفسیر صحیح آن به  ،داشته باشد

باید به  ،ذر شودداور و حَکم متع از سویهرگاه تعیین مهریه  پسد. شورجوع  به مهرالمثل نه اینکه ؛چنین شود

یعنی وارث او مراجعه کرد و کمترین مقدار از مهرالمثل و مهرالمتعه را که او تعیین کند، ملاک قرار  ،متوفی مقامقائم

 (.227، ص7ج ق،1080سیوری، ) داد

 همهرالمتع ثبوت . نظریة3-2

ه برخی از عنوان مهر برای متعه و شاید اینک شودمیه گاهی تنها با عنوان وجوب متعه بیان عتثبوت مهرالم نظریة 

ظاهر متعه به عنوان به ،است. در این روایات گونهاینبه این دلیل باشد که لسان روایات باب  ،کننداستفاده نمی

و عنوان مهر به آن اطلاق نشده است. شده به زن در نظر گرفته  - متناسب با وضعیت شوهر -مقداری مال  اعطای

لها »و نگفته « لها المتعه»آمده یکی اینکه در این روایات  :بر این مدعا وجود دارددر این روایات دو شاهد 

 .(271ص ،29ج ق،9961، حر عاملی) «ولا مهر لها»فرماید: از این عبارت می پس امام و دیگر اینکه« مهرالمتعه

 ،لمتعه که امروزه رایج استمراد از مهرا حالباایندانستند. شود که ایشان متعه را نوعی مهر نمیپس مشخص می

 .اندتمسک کرده به آن ن به این نظریهقائلاهمان متعه است که در این روایات آمده و 



11 
 

 نقلی ادلة .1-3-2

 همسریکه زنی را به  پرسدمی مردی بارةاست که در آن در مسلم از امام باقربنروایت محمد ،دلیل نقلی نخستین

 رود.از دنیا میاز تعیین مهر، مرد یا زن  پیشسپس  ،قرار دادهحاکم در تعیین مهر  زن یا خود را کهدرحالی گیرد؛می

گروهی از  همان(.) ستیناما مهری برای او  ؛بردمیارث نیز و : برای آن زن متعه است فرمایندمیامام در پاسخ 

به آنان  ،که گفته شد گونههمانته الب ؛دانندمیمهرالمتعه  سزاوارزن را  -با تکیه بر همین روایت  -ه فقیهان امامی

است همان مهرالمتعه  ،مراد ولی ؛«عهمهرالمت»نه از عبارت  ،کنندمیاستفاده « متعه»دلیل لسان روایات، از عبارت 

این مسئله  ظاهراًشهید ثانی در جایی دیگر  .(641، ص3ج ق،6060 ،شهید ثانی /680ص ق،6064 شهید اول،)

با بیان این نظریه به عنوان قول نیز محقق سبزواری  ؛(316، ص1ج ق،6064 ،ثانیشهید دانسته ) جماعیرا ا

 .(441، ص4ج ق،6043 محقق سبزواری،کند )مشهور، به همین روایت استناد می

 د که مردی،پرسمی گونهایناست که سائل  یحیی از امام باقربنروایت صفوان ،نقلی دلیل دوم از ادلة 

حاکم در آن ده و زن را نیز نکراز عقد موکول  پستعیین مهر را به  کهدرحالی ؛خود درآورده زنی را به عقد نکاح

برای زن مهری  :دفرمایمیدر پاسخ امام  کهرود از دنیا می ،از سوی زناز تعیین مهر  پیشمرد  ؛ ولیقرار داده

 تصریح نکرده؛ ولیمواقعه وجود به این روایت  (.271، ص29ق، ج9961، حر عاملیبرد )اما ارث می ؛نیست

 پاسخو لذا  شودمی اثباتمهرالمثل  ،زیرا اگر مواقعه وجود داشته باشد ؛مانع از استناد به آن در این نظریه نیست

تنها در صورت در  ،وایت؛ بنابراین استناد به این رداشتخواهد وجهی ن« ستینمهری برای زن »که فرمودند  ماما

روایات دیگری نیز به عنوان مستند این نظریه وارد شده که مضامین واحد و عه است. مواق روی ندادنتقدیر گرفتن 

؛ همچون روایتی که صاحب شودکلام از ذکر آنها خودداری می اطالة به خاطرو  دارندیکسانی  احکام نسبتاً

 .(77، ص91ج ق،9961نوری، محدث است )ده آن را بیان کر الوسایلمستدرک

 عقلی . ادلة2-3-2

 عدم جواز خالی بودن نکاح از مهر. 1-2-3-2

ضمنی وجود مهر در آن پذیرفته طوربهخالی از مهر باشد و  طورکلیبهتواند گفته شد که عقد نکاح نمی ترپیش

از عقد موکول و به دیگری واگذار شود. با این  پسزمان تعیین آن به  این امکان وجود دارد کههرچند  ؛شده است

 اثباتپس مهرالمثل  ؛آن هم واقع نشدهکه  شودمی اثباتتنها با مواقعه  مهرالمثلسو  از یکت گف توانمیتوضیح 

بدون مهر  تواندمیدر عقد ذکر نشده تا مهرالمسمی باشد. از سوی دیگر عقد هم ن نیز. همچنین مهری شودمین

، 1ج ق،6064، شهید ثانیدارد )نوجود  نیزشق چهارمی و ثبوت مهرالمتعه است  ،نها راه ممکنبنابراین ت .باشد

 .(316ص
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 وتمطلاق بودن  به منزلة. 2-2-3-2 

مسلم استناد بنمدمحپیشین طلاق در نظر گرفته شده و برای اثبات آن به همان روایت  همچوندر این دلیل فوت 

کی از آن زن یا شوهر و حاکم بودن ی درگذشتمتعه را در فرض  ،. در این روایت امام در پاسخ سائلشده است

بنابراین با  ؛از مواقعه اختصاص دارد پیشمتعه به موارد طلاق  ،آیدمیدیگر بر  از ادلة ازآنجاکهو  دانندمیثابت  دو

 فخرالمحققینباشد )طلاق  باجدایی وت نیز باید همچون ماز راه شود که جدایی حکم واحد، نتیجه می بیان این

روایت روایاتی همچون ، بر اساس المهرمفوضة از مواقعه در پیشحکم طلاق  .(464، ص3ج ق،6384 ،حلی

 المتقینروضةاین روایت را مجلسی اول در  (111، ص24ج ق،4111، حر عاملیاست ) کنانی از امام صادق

 .(14، ص4ج ق،6041اول،  یمجلس) کرده استآورده و به آن استناد 

 این نظریه . بررسی ادلة3-3-4

یکی  اند:دو دلیل نقلی این نظریه مطرح شده دو روایت است که به عنوانداور،  درگذشتمورد  شده درار وارداخب 

مسلم که بنمحمد ه شوهر فوت شده است و دیگری صحیحةآمده زن حاکم بود روشنیبهروایت صفوان که در آن 

ض حاکم زن در فر درگذشتموجود در مسئله همچون  های چهارگانةحالتو در آن حکم  مستند مشهور است

 درگذشتشوهر در فرض حاکم بودن زن و  درگذشتزن در فرض حاکم بودن خود زن،  درگذشتبودن شوهر، 

روایت وجود دارد: اول اینکه آنچه این  تبیینسه احتمال در شوهر در فرض حاکم بودن خودش بیان شده است. 

و در  از دنیا رفتهکم است و شوهر یعنی در جایی که زن حا ؛مرتب باشد ونشرلفبه نحو  ،در این روایت آمده

است. احتمال از دنیا رفته  ،محکوم بوده کسدر اینجا هرکه است  از دنیا رفتهزن و جایی که شوهر حاکم است 

یا مرد حاکم  از دنیا رفته نیزیعنی زن حاکم باشد و خود او  ؛مشوش در نظر گرفته شود ونشرلفدوم اینکه به نحو 

فوت است. احتمال سوم اینکه  ، از دنیا رفتهحاکم بوده کسدر اینجا هر که است نیا رفتهاز د نیزبوده و خود او 

هم در فرض حاکم بودن زن در نظر گرفته  بار کیدر فرض حاکم بودن شوهر و  بار کیاز زن و شوهر  هرکدام

فقهی نیز  هایباکت درتواند محکوم باشد. شد و هم میتواند حاکم باهم می ،که فوت شدهکسی در اینجا  .شود

 بهاحتمال سوم  رسدمی. به نظر (041، ص0ج ق،6041 خوانساری،) انددهکربرخی این احتمالات را بررسی 

باقی ی ائخل گیرد ومی مسلم را در بربنمحمد مندرج در روایت هایتمام حالت اولاًزیرا  باشد؛ ترنزدیک واقع

با این  ثانیاً .شودمیفوق از ذیل روایت خارج  های چهارگانةتاز حال ولی با احتمال اول و دوم برخی ؛ماندنمی

جمع خواهند بود. و از این راه قابل گیردمی این روایت، اعم از روایت صفوان بوده و آن را نیز در بر ،احتمال

کند را باطل میاین احتمال استدلال به احتمال سوم  اندمدعی ،مرتب است ونشرلفبرخی با بیان احتمال اول که 

اما این ادعا  ؛است که محکوم فوت شده است مربوط یعنی روایت تنها به جایی ؛اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال()

این است  ،آیدمی از ظاهر روایت بر آنچه عرفاً اولاً چراکه ؛، نارواستاحتمال اینکه توان پاسخ داد می گونهاینرا 

حاکم مانعی  ،زیرا در مواردی که محکوم فوت شده ؛همان حاکم است بسیاریدر موارد عرفی  فرد درگذشتهکه 
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و آنچه تعیین نمود را  کندمهر تعیین از مهرالمثل تواند بیشتر منتها اگر حاکم زن باشد، نمی ؛برای تعیین مهر ندارد

د تا آنچه دوست دارد را از حداقل چیزی که مالیت دار ،باشد حاکم اما اگر شوهر تواند از اموال شوهر بردارد؛می

/ خوانسارى، 184، ص4ج ق،4144موسوى عاملى،رسد )زن می وارثانکه به  کندتواند به عنوان مهر تعیین می

که در فرض طلاق و بقای زوج به عنوان حاکم،  فرمود پایان روایتدر حضرت  ثانیاً. (111، ص1ج ق،4111

زوجیت  باعث قطع رابطة -خلاف مرگ  بر - ت که طلاق؛ این در حالی اساست یباقحق تعیین مهریه همچنان 

 حاکم رأی دادهعلیه، حضرت به بقای حق انتخاب قطع این رابطه نسبت به محکوم باوجودبینیم که اما می ؛شودمی

باقی بماند و  (حاکمزوج )برای  اولیطریقبهعلیه نیز باید حق تعیین مهریه در فرض فوت محکوم و بر این پایه،

از راه طلاق انحلال نکاح  طورکلیبه (.14، ص14ج ق،4111نجفی، بگذارد ) تأثیریعلیه نباید در آن محکوم مرگ

 بر طبقتواند میزان مهر را ماند و او میبلکه سمت داور باقی می ؛شودباعث انحلال قرارداد داوری نمی یا فسخ

 (.412، ص4ج ،4181کاتوزیان، کند )اختیاری که به او داده شده، تعیین 

عدم ثبوت  ت مستند نظریةاروایاین که  پنداشتنباید  آمده،« لا مهر لها»عبارت  ،در این روایات ازآنجاکه 

در زمان صدور روایات،  آیدمیاست و به نظر  گونهاینلسان روایات باب  ،که گفته شد گونههمانزیرا  ؛مهر است

 هایبرای مهرهای دیگر از عبارته همین خاطر است که ه و بشدمیمتعه به عنوان نوعی مهر در نظر گرفته ن

در  ازآنجاکهاند. استفاده نکرده« مهرالمتعه»متعه از عبارت برای اما  ؛نددکرمیاستفاده « مهرالمسمی»و « مهرالمثل»

ه شدمیمرد در نظر گرفته همچون وضعیت اجتماعی و اقتصادی های معروف همان ملاک ،تعیین مقدار و نوع آن

برقرار است. « مهرالمتعه»و « متعه»همانی بین اینپس  ،ت و اکنون نیز ملاک تعیین میزان مهرالمتعه همین استاس

شیخ است )به همین نظریه معتقد در ذیل این روایت  یشیخ طوس .اندهخالی از مناقش نظربنابراین روایات از این 

و  پذیردنمیاین نظریه را بر اساس این روایت تمایل شیخ طوسی به ادریس ابن ؛ ولی(044ص ق،6044طوسی، 

 ماد داشته و بر اساس آن به نظریةن اعتدانه اینکه ب ؛ده استکرگوید شیخ این روایت را برای ایراد بر آن بیان می

 .(184، ص4ج ق،6064، حلی ادریسابنباشد ) قائل ثبوت مهرالمتعه

 گیرینتیجه

در  بعداً در تفویض بضع، زن به نکاح بدون مهر رضایت داده و  .ویض مهر با تفویض بضع متفاوت استتف

فقط  ،در تفویض مهرولی  ؛ستینیچ مهری ه سزاوار - در هر شرایطی -نداشتن بر تعیین مهر  رضایتصورت 

قدار آن بلکه فقط تعیین م ؛به معنای خالی بودن عقد نکاح از مهر نیست لزوماًو این  شودمیذکر ن دائم در عقد مهر

در بسیاری از  ؛ بنابراینشودموکول می و داوربه عنوان حاکم  یا فرد ثالثی همسرانبه تشخیص یکی از به آینده و 

ثبوت مهرالمتعه به  میان نظریات مطروحه، نظریةاز  است.آن  سزاوارمهر، زن  نشدنتعیین حتی در صورت هاضفر

تواند وجه رحجان ست و همین شهرت میشهور بین فقهاقول م اینکه اول :شودچند دلیل بهترین نظریه شناخته می

ی ند، شهرت فتوایاکردهمطرح  ه اصولیان در بحث تعادل و تراجیحبر پایة آنچ چراکه ؛دیگر قرار بگیرد بر ادلة
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عدم ثبوت مهر، از  روایات مورد استناد در نظریة دلیل دوم اینکه قلمداد شود. تواند یکی از مرجحات منصوصهمی

ممکن  کههمچنان پسکند. دو را اثبات میهر و داردینکه در مورد تفویض مهر است یا تفویض بضع، اطلاق لحاظ ا

توان احتمال داد که مربوط به حکم به همان میزان می .باشد المهرمفوضةاست این روایات در مقام بیان حکم 

بنابراین دلیل آنها اعم از  ؛یستاستناد نوع بحث، خروج موضوعی دارد و قابلو از موض باشد البضعمفوضة

که گفته  گونههمانو  داندمیمهر ن سزاوارزن را  - در مقام بیان حکم - در این روایات امام سوم اینکه ست.مدعا

بنابراین  ؛«لا مهر لهالها المتعه و» دانستند و در برخی روایات آمده که، متعه را مهر نمیدر زمان صدور روایات ،شد

 مهرالمتعه را نفی کرد.« لا مهر لها» صرف حکمتوان به نمی

وجود دارد که مهرالمثل  نظراتفاقزیرا  ؛دارد بسیاری انو مخالف انمهرالمثل معارض دلیل چهارم اینکه نظریة

واقع نشده  کدامهیچ ،پژوهش موضوعیکی تعیین مهر و دیگری مواقعه که در فرض  :شودمی اثباتبا دو سبب 

  و فقط چند دلیل عقلی بر آن اقامه شده است. ندکینمهیچ روایتی پشتیبانی  رااین نظریه  ه ادلةاینک است؛ افزون بر

منطقی نیز  ، از پشتوانةنقلی و عقلی افزون بر استحکام ادلةتعه، ثبوت مهرالم پنجم اینکه ادلة نظریة

به  - ت اگرحال . در اینآیدیمشوهر  ذمةضمنی بر طوربهنوعی مهر  ،وقوع عقد به واسطة چراکه ؛برخوردار است

شک ثبوت این حق، و در همسران از دنیا برود مواقعه صورت نگیرد و تعیین نیز نشده باشد و یکی از  -هر دلیل 

 .کرد استصحابثبوت آن را  توانمی ،شود

 مهر از تعیین پیشبا توجه به وضعیت کنونی جامعه در فرض مسئله که عقد بدون مهر است و  ششم اینکه

؛ اما است وارثانهرچند مهرالمتعه برای  ،اگر زن فوت نماید همسران از دنیا برود،یکی از  ،مواقعهدادن  رویو 

مانع  تواندمین ،شودمیمهر است و اینکه این مهر نصیب خود او نسزاوار  ،مرد بوده همین که مدتی در قبالة

و  شودقلمداد میبیوه  عرفاًزن  نایاما  ؛ت نگرفتههرچند مواقعه صور از دنیا برود،پذیرش آن شود و اگر شوهر 

به نظر در  ،مهری نباشد سزاواراگر زن  اوضاعو با این  کاهدمی فروهمین عنوان، جایگاه و منزلت اجتماعی او را 

همچون گروهی از مبتنی بر آن است که ، مبنایی بوده و این دلیلالبته بدیهی است که شود. اف میحجحق او ا

 دانیم.حجت و جاری ب ،در عدمیات احکامرا نفی ضرر  قاعدة فقیهان،

وط به مهر در فصل هفتم کتاب نکاح و طلاق قانون مدنی که مرب شودمیبا این شرایط و نتایج پیشنهاد 

تا  ،تفویض شود همسرانمهر به یکی از  ،هرگاه در عقد نکاح دائم»گنجانده شود: با مضمون ذیل ای ماده .است

مهرالمتعه  سزاوارزن  از دنیا برود،از تعیین مهر و نزدیکی  همسران، پیشو یکی از  کنندن را تعیین از عقد آ پس

 .«است
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