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علي غريبه
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چكيده :

برخي از فقهاي معاصر اماميه ،توافق راجع به تغيير ميزان مهر را فاقد اعتبار قانوني و
شرعي دانسته و ترتب آثار مهر را بر چنين توافقي بر خالف موازين شرع ميدانند.
ولي با توجه به مفهوم و ماهيت مهر و عموم ادله ضرورت پيروي از شرط و عقد و
نظر مشهور فقهاي اماميه بر امكان جعل شرط خيار در مهر و اقاله آن و توافق
زوجين به مهر به جاي پرداخت مهرالمثل ،ميتوان توافق راجع به كاهش و يا
افزايش ميزان مهر را معتبر تلقي كرد و آن را مشمول احكام و آثار مهر دانست.
واژگان كليدي :مهر -افزايش مهر – كاهش مهر – مهر المسمي  -ماهيت مهر

 -1استاديار گروه حقوق دانشگاهآزاد اسالمي واحد تبريز
119

مقدمه:

از تاريخ ظهور اسالم در عربستان كه مبارزه براي رهايي دختران از ظلم و ستمي كه
در دوران جاهليت در مورد آنان رايج بود آغاز گرديد يكي از راهاي تكريم و
بزرگداشت آنان ،تأكيد به تعيين مهر در عقد ازدواج بود و روشن است كه هدف
اصلي اسالم در تعيين مهر براي دختران يا زنان در هنگام ازدواج تكريم و
بزرگداشت مقام آنان بوده است .ليكن در كنار اين هدف اوليه و اصلي فوايد ديگري
از جمله ايجاد پشتوانه مالي و اقتصادي و كمك به حفظ و استحكام كانون خانواده و
بوجود آوردن مانع براي طالق و از هم پاشيدگي آن نهاد مقدس بعنوان بنيان جامعه
ظاهر گرديد به نحوي كه امروزه در بين مردم فايده مزبور هدف اصلي را تحت
الشعاع قرار داده و تلقي عموم اين است كه هدف از تعيين مهر در ازدواج ايجاد
پشتوانه مالي و نيز حفظ استحكام خانواده ميباشد و از اين جهت تمايل به تعيين
مهريه سنگين و يا افزايش ميزان مهر مدتي بعد از ازدواج از طرف كساني كه ميزان
مهرشان در هنگام ازدواج كمتر از اشخاص هم شأن آنان بوده رو به تزايد و افزوني
است.
بعالوه وجود تورم اقتصادي شديد در جوامع امروزي بويژه كشور ما و پايين آمدن
ارزش پول كه غالب مهريهها را در كشورمان تشكيل ميدهد ،از عوامل مهم در
گسترش تفكر افزايش ميزان مهر در سالهاي اخير دانست.
با توجه به رواج توافق زوجين در مورد افزايش ميزان مهريه در جامعه ،اين سوال
مطرح مي شود كه آيا اين توافق از نظر فقهي و حقوقي معتبر بوده و آثار مهر بر آن
مترتب ميشود يا اينكه توافق مزبور باطل بوده و نميتوان آثار مهريه را بر آن بار
كرد؟ اين سوال و پاسخ آن به ويژه از زماني اهميت جدي پيدا ميكند كه شوراي
محترم نگهبان در تاريخ  88/5/12طي نامه شماره  88/30/35079به رياست محترم
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان را در مورد
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توافق راجع به افزايش ميزان مهر چنين بيان ميكند« :مهريه شرعي همان است كه در
ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار
مهريه بر آن خالف موازين شرح شناخته شد».
مطابق نظر مزبور اوالً؛ مهريه شرعي آن است كه در ضمن عقد نكاح واقع شود و
ثانيا؛ توافق به تغيير ميزان مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نبوده و چنين توافقي باطل
است و نتيجتاً بايد گفت كه هر گاه در هنگام عقد نكاح مهريه تعيين نشود و
اشخاصي بعداً اقدام به تعيين مهر بنمايند اين اقدام آنان هر چند صحيح است ولي
مالي كه بعداً بعنوان مهريه تعيين ميشود به آن مهريه شرعي اطالق نميشود و آثار
مهر بر آن جريان نخواهد داشت و در موردي هم كه در هنگام عقد مهريه تعيين شده
ولي بعداً ميزان آن توسط طرفين تغيير داده ميشود اساساً اين توافق صحيح نبوده و
باطل است.
اينك بايد ديد كه آيا اين نظرات از مباني فقهي استواري برخوردار بوده و شرع،
تعيين مالي به عنوان مهريه را بعد از عقد نكاح داراي مفهوم و ماهيت مهر نميشناسد
و همينطور نظر شرع اسالم به بطالن توافق راجع به تغيير ميزان مهر است؟
براي ارائه پاسخ دقيق به سواالت مزبور الزم است به اختصار از مفهوم و ماهيت مهر
و امكان تعيين مهر بعد از نكاح و نيز امكان تغيير ميزان مهر و تأثير تغيير ميزان مهر بر
مفهوم و ماهيت آن سخن گفته شود.
ضمناً با توجه به سئواالت مزبور كه حول محور مهرالمسمي است ،بحث راجع به
مهرالمثل و مهرالمتعه از موضوع مطالعه ما خارج ميباشد.

الف) مفهوم و ماهيت مهر
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با توجه به اينكه پاسخ به سئواالت اصلي اين نوشتار بستگي به تعيين مفهوم و ماهيت
مهريه دارد لذا به اجمال به تبيين آنها ميپردازيم.
نخست -مفهوم مهريه

منظور از طرح بحث مفهوم مهر در اينجا روشن كردن اين امر است كه آيا مهر به
مالي كه در ضمن عقد نكاح تعيين ميشود گفته ميشود يا مهر به مالي اطالق ميشود
كه به مناسبت عقد ازدواج به زوجه تمكيك ميشود اعم از اينكه تعيين مالي بعنوان
مهريه در ضمن عقد نكاح و يا بعد از عقد نكاح باشد و همينطور آيا ثبات ميزان مال
تعيين شده داخل در مفهوم مهر است يا ثبات ميزان مهر جزء مفهوم مهر نميباشد؟
براي رسيدن به اين هدف به بررسي مفهوم مهر از ديدگاههاي مختلف ميپردازيم:
 -1-1مفهوم مهر از نظر آيات و روايات

در قرآن كريم نه تنها تعريفي از مهر بعمل نيامده است بلكه واژه مهر نيز مورد
استعمال واقع نشده ،ولي در آيات متعدد با استفاده از لغات معادل مانند؛ صداق،
نحله ،فريضة ،اجر ،طول ،پرداخت مهر مورد تكليف واقع گرديده است از جمله:
 – 1آيه چهارم سورة نساء
«صداقهاي زنان را به عنوان بخشش و نحله پرداخت نمائيد».

2

 – 2آيه دويست و سي و هفتم سورة بقره:
«هرگاه زنان را قبل از نزديكي طالق داديد ،در حاليكه براي آنان مهري معين كردهايد،
نيمي از مهر آنان را پرداخت نمائيد».

3

 -3آيه بيست و چهارم سوره نساء:
 -2وَ اتُو النّساء صَدُقاً تِهُّنَ نِحْلَةً
 -3وَ إن طَلَّقتُمُوا هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسُّو هُنَّ و قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريَضةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم.
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«از زناني كه استمتاع ميبريد ،اجر آنان را پرداخت نمائيد».

4

 – 4آيه بيست و پنجم سورة نساء:
«پس با كنيزان مؤمنه با اذن مالكشان ازدواج كنيد و اجر آنها را به آنچه معين شده
بدهيد».

5

 – 5آية پنجاهم سورة احزاب:
«اي پيامبر! ما همسران تو را كه مهرشان را پرداختهاي بر تو حالل كرديم».

6

 -6آيه بيست و پنجم سورة نساء:
«كساني كه توانايي ازدواج با زنان پاكدامن با ايماني را ندارند» ....

7

 -7روايت شده كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند« :ازدواج كنيد و عاليق را اداء نمائيد»
كسي سئوال كرد :عاليق چيست؟ پيامبر(ص) فرمودند« :چيزي كه اهل خانوادهها با
هم توافق كردهاند».

8

با مالحظه اين آيات و روايت به وضوح معلوم ميشود كه:
اوالً) پرداخت مهريه به زنان و دختران جنبة الزامي و تكليفي دارد.
ثانياً) آنچه به عنوان مهر به زنان پرداخت ميشود بايد مال باشد.

 -4فَمَا اسْتَمتعتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَاَتوهُنَّ اُجُورَ هُنَّ.
 -5فَاْنِكحو هُنَّ بِأذن اَهْلِيهنَّ وَ اتوُهُنَّ اُجُورَ هُنَّ.
 -6اِنّا اَحْلَلْنَالَكَ اَزْوَاجَكَ اَلْتي اتَيْتَ اُجُور هُنَّ.
 -7وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَوْالً أنْ يَنْكِحَ الْمُحَصَنات.
 -8اَنْكَحْوا اَاليّامي وَ أدّوُا العالَيق .قيل :وَ ما العاليق؟ قَاَلَ :مَا تَرَاضِي عَليه االهلُون.
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ثالثاً) ميزان مهر يا به عبارتي ميزان مالي كه به عنوان مهر بايد پرداخت شود با توافق
طرفين ازدواج تعيين ميشود.
اما اينكه آيا تعيين مهر در ضمن عقد نكاح جزء مفهوم مهر بوده و تعيين مالي به
عنوان مهر بعداز نكاح داراي مفهوم مهر نباشد ،از آيات و روايت مزبور برميآيد يا
خير؟ بايد گفت كه به هيچ عنوان چنين قيدي در آيات و روايت مربوط به مهر وارد
نشده و اطالق آيات و روايت مزبور اقتضاء دارد كه چه در هنگام عقد نكاح يا بعد از
آن مالي به عنوان مهر تعيين شود ،داراي مفهوم مهر بوده و آثار مهر بر آن مترتب
باشد.
پس از نظر آيات و روايت مهر مالي است كه شوهر به مناسبت عقد ازدواج به ميزاني
كه بين طرفين معين ميشود بايد به زوجه پرداخت نمايد ،اعم از اينكه تعيين مال
مزبور بعنوان مهر ضمن عقد نكاح يا بعد از آن باشد.
 -2-1مفهوم مهر از نظر فقها

فقهاي اماميه را در مورد لزوم بيان مفهوم مهر در آثارشان به دو گروه ميتوان تقسيم
كرد :گروهي به جهت بديهي بودن و معروفيت مفهوم مهر خود را بينياز از ارائه
تعريفي دقيق از مهر دانستهاند ولي از طريق ذكر مختصاتي براي مهر مانند ضرورت
وجود مهر در ازدواج ،ماليت و قابل تملك بودن موضوع مهر ،تابع تراضي بودن
مقدار مهر ،سعي در شناساندن مفهوم مهر كردهاند(الموسويخميني ،بيتا-265 :
الموسوي خوئي1397 ،هـ.ق -304:محقق حلي -545 :1409 ،شهيد اول1386 ،هـ.ق:
-341مرواريد -507 :1410 ،گلپايگاني -358 :1317 ،عالمه حلي-545 :1420 ،
الفاضل اآلبي -181 :1410 ،ابن عالمه1389 ،هـ.ق -197 :ابن فهد حلي:1411 ،
 -381محقق كركي -333 :1411 ،عاملي -359 :1413 ،سبزواري-213 :1423 ،
طباطبائي -405 :1420 ،الهندي -77 :1405 ،شيخ مفيد -508 :1410 ،شهيد ثاني،
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 .)250 :1416پس با توجه به مختصات مزبور ،مهر از نظر آنان به «آن چيزي كه جنبة
مالي و قابليت تملك داشته و با تراضي زن و مرد به جهت ازدواج ،فيمابين آنان
تعيين ميشود» اطالق ميگردد.
گروهي ديگر از فقها در صدد تعريف و بيان مفهوم برآمدهاند :برخي از آنان تعريف
خود را بر محور خصوصيت معوض بودن مهر قرار داده و گفتهاند كه« :مهر عبارت از
آن چيزي است كه عوض استماع از زوجه

ميباشد»(البحراني -417 :1408 ،روحاني-107 :1414 ،

عالمة حلي .)183 :1368 ،بعضي نيز در تعريف مورد نظرشان ،به جنبه و خصوصيت توافقي
بودن آن توجه داشته و بيان كردهاند ،كه« :مهر آن چيزي است كه زوجين بر آن
تراضي و توافق

مينمايند»(شيخ مفيد -4 :1414 ،شيخ طوسي ،بيتا -468 :ابن زهره.)346 :1417 ،

صرفنظر از اختالف فقها در خصوص علت وجود مهر در نكاح كه برخي آن را
عوض استماع از زوجه و بعضي نيز بخشش به زوجه و تكريم وي دانستهاند ،آنچه از
تعاريف هر دو گروه از فقها برميآيد ،اتفاق نظر آنان در خصوصيت توافقي بودن
مهريه است .يعني مالي كه به عنوان مهريه بر زوجه تمليك ميشود بايد با توافق
طرفين ازدواج باشد و اين توافق ممكن است در هنگام عقد نكاح بوده و يا اينكه در
هنگام عقد نكاح ذكري از آن به بيان نيايد و طرفين خود را تابع حكم تكميلي شارع
قرار بدهند كه با تحقق شرايط الزم ،مهرالمثل نصيب زوجه شود .اما همين
خصوصيت توافقي بودن مهر در بيان فقها به اطالق برگزار شده ،و آنان به دقت
روشن نكردهاند كه چنانچه در هنگام ازدواج مهر تعيين نشود آيا طرفين ميتوانند
بعداً به تعيين آن مبادرت نمايند يا خير؟ بايدگفت با عنايت به اينكه در تعريف فقهي
هيچگونه قيدي براي مهر در اين خصوص وجود ندارد و آنان توافق را اركان اصلي
تعيين مهر ميدانند و بديهي است آنچه موجب منشأ آثار بوده اراده زوجين و توافق
ناشي از آن است و نه شكل و زمان و مكان بيان اراده و بعالوه هيچگونه منع و ردعي
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از سوي شارع در مورد توافق بر مهريه بعد از نكاح نرسيده است لذا توافق زوجين
بعد از ازدواج به مهر هيچگونه مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
 -3-1مفهوم مهر از نظر حقوقدانان

قانون مدني كه مقتبس از فقه اماميه در اين مورد بوده تعريفي از مهر بدست نداده
است و شايد علت آن اختالف نظر فقها راجع به آن بوده است زيرا مالحظه شد كه
فقهاي اماميه هر كدام با محور قراردادن يكي از خصوصيات مهر و نيز مبناي آن كه
عبارت از الزام شرعي است به تعريف آن مبادرت كردهاند.
حقوقد انان كه با سكوت قانونگذار در اين مورد مواجه هستند هر كدام بنا به مشرب
فكري و برداشتهاي خود از مقررات راجع به مهر در قانون مدني و با لحاظ يك يا
چند خصوصيت از خصوصيات مهر و با در نظر گرفتن مبنا و ماهيت مهر به بيان
مفهوم مهر پرداختهاند.
بعضي از حقوقدانان صرفاً با توجه به خصوصيات غيرمعوض و تمليكي بودن مهر به
تعريف آن مبادرت كردهاند .از نظر آنان «مهر در مقابل استتماع نبوده ،بلكه هديهاي
است كه از طرف مرد به زن اعطا ميشود» (عبده(بروجردي) .)205 :1381 ،روشن است كه در
اين تعريف براي مهر ماهيت هديه كه در حقوق ما هبه محسوب ميشود قائل شدهاند
و هبه نيز عقد مجاني و تمليكي محسوب ميشود.
عدهاي نيز با لحاظ خصوصيت تمليكي بودن مهر و نيز منشأ و مبنايي كه براي آن
قائل هستند در صدد تعريف مهر برآمدهاند و معتقدند كه« :مهر مالي است كه زن بر
اثر ازدواج مالك آن ميگردد»....
يثربيقمي.)85 :1376 ،

(صفايي و امامي -148 :1376 ،عاملي -57 :1350 ،موحد ،بيتا-101:

در اين تعريف منشأ مهر عقد ازدواج شناخته شده و تمليك مال به

عنوان مهر اثر عقد مزبور در نظر گرفته شده است.

126

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال دوم ،شماره پنجم  ،پاييز 1389

برخي نيز تمليك مالي به عنوان مهر را ناشي از حكم قانون ميدانند يعني منشأ مهر را
امري غيرقراردادي ميدانند و اظهار ميدارند «:مهريه عبارت از مالي است كه به
مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن ميشود ،الزام مربوط به تمليك مهر
ناشي از حكم قانون است و ريشة قراردادي ندارد

(كاتوزيان -139 :1385 ،طاهري.)161 :1375 ،

بعضي نيز دادن و تمليك مال بعنوان مهر را ناشي از عرف تلقي كرده و بر اين اساس
در تعريف مهر گفتهاند« :مهر مال(و يا چيزي كه قائم مقام مال باشد) معيني است كه
بر سبيل متعارف زوج به زوجه در عقد نكاح ميدهد»(جعفريلنگرودي .)702: 1372 ،البته با
توجه به وجود مبناي قانون و پيشبيني الزام به پرداخت مهريه در قانون مدني،
شناختن عرف به عنوان مبناي الزام به پرداخت مهريه جاي گفتگو دارد كه از اين
مقال خارج است.
آنچه از تالش حقوقدانان در بيان مفهوم مهر برميآيد اين است كه هيچكدام از آنان
پيوستگي زماني تعيين مهر را با عقد نكاح و يا تعيين مهر بصورت شرط ضمن عقد
نكاح را جزء مفهوم مهر و يا از قيود آن نداشتهاند كه چنانچه مهريه بعد از عقد نكاح
تعيين شود از اعتبار قانون و شرعي برخوردار نباشد.
 – 2ماهيت مهر

فقها در مورد ماهيت حقوقي مهر به صراحت اظهار نظر نكردهاند ،در قانون مدني نيز
اين بحث مسكوت است .حقوقدانان نيز غالباً به همانند فقها بعد از تعريف مهر به
شرايط و احكام آن پرداختهاند .اما با توجه به اينكه تعيين ماهيت حقوقي مهر در
پاسخ به سوال اصلي ما كه آيا امكان تغيير مهر بعد از نكاح وجود دارد يا خير و آيا
با تغيير مقدار مهريه ،ماهيت و احكام مترتب بر آن متفاوت ميشود يا خير مؤثر
ميباشد ،بحث راجع به ماهيت مهر در اينجا ضرورت دارد .با توجه به مفهوم مهر و
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شرايط و احكام آن در فقه و قانون مدني و نظرات حقوقدانان ميتوان در مورد
ماهيت مهر سه نظريه به شرح ذيل ارائه داد:
 -2-1نظريه التزام قراردادي

شايد برخي با مالحظه تعاريف فقها از مهريه كه پارهاي آن را «عوض بضع» تلقي و
برخي نيز از آن به «هر آنچه به تراضي تعيين شود» تعريف كردهاند و نيز با در نظر
گرفتن مواد  1080 ،1079 ،1078و  1083قانون مدني كه حكايت از اجراي قواعد
عمومي قرارادها در مورد مهر دارد ،بر اين باور باشند كه تعهد راجع به تمليك مالي
به زوجه به عنوان مهر ،كامالً جنبة قراردادي دارد .ولي با امعان نظر به ساير احكام و
مقررات مهر در فقه و قانون مدني به وضوح ميتوان به غير صائب بودن اين نظر
قائل شد .زيرا اگر پذيرفته شود كه تعهد تمليك مالي بعنوان مهر جنبة قراردادي دارد
بايستي پذيرفت كه طرفين قرارداد بايد اختيار ازدواج بدون مهر را هم داشته باشد و
در هنگام نكاح به عدم پرداخت مهر توسط زوج توافق نمايند .در حاليكه اكثر فقهاي
اماميه آن شرط را باطل ميدانند و قانون نيز به لحاظ بياعتباري آن شرط ،در ماده
 1087ق.م مقرر ميدارد« :اگر در نكاح دايم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده
باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و
اگر قبل از تراضي بر مهر معين ،بين آنان نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل
خواهد بود» .و ماده  1093ق.م نيز مقرر ميدارد« :هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد
و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه
است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود».
پس مالحظه ميشود كه طرفين ازدواج ،حق ندارند نكاح دائم بدون مهر داشته باشند
و اگر نكاح دائم بودن مهري هم منعقد كرده باشند ،قانونگذار پرداخت مالي را به
عنوان مهر به زوجه تكليف ميكند و از اين جهت نميتوان تعهد راجع به مهر را يك
تعهد قراردادي صرف تلقي كرد.
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 -2-2نظريه التزام قراردادي و الزام قانوني(مختلط)

شايد گفته شود ،كه التزام مربوط به تأديه مهر در مورد مهرالمسمي ،التزام قراردادي
است زيرا طرفين نكاح بنا به اراده خود مقدار و شرايط تأديه آن را تعيين ميكنند و
قانونگذار دخالتي در چگونگي تعيين آن ندارد و فقط رعايت قواعد مورد قراردادها
را در هنگام توافق راجع به مواد  179 ،1078و  1080ضروري ميداند و اين تكليف
نيز اختصاص به توافق راجع به مهر ندارد و رعايت آنها در تمام قراردادها الزامي
است .ولي در مورد تعهد به تأديه مهرالمثل و مهرالمتعه ،اراده طرفين نكاح تأثيري در
ايجاد آن ندارد و اين تعهد به حكم قانون بر عهده زوج مستقر ميشود و جنيه قهري
دارد و از اين جهت بايد آن را يك الزام قانوني تلقي كرد.
ايرادي كه بر نظريه نخست وارد شد به اين نظريه نيز وارد است زيرا گفته شد كه
هنگامي ميتوان تعهد به تمليك مالي را بعنوان مهر ناشي از قرارداد و توافق دانست
كه طرفين اختيار نكاح بدون مهر را هم داشته باشند ،وقتي قانونگذار شوهر را بعد از
ازدواج مكلف به تأديه مهر به زوجه ميداند اعم از اينكه مهر را تعيين كرده باشند يا
نه ،چگونه ميتوان براي تعهد راجع به آن منشأ قراردادي قايل شد ،پس به نظر
ميرسد كه اين تفكيك نيز بر خالف مقررات مهر در قانون مدني و نيز احكام مهر در
فقه اماميه مي باشد.
 -3-2نظريه الزام شرعي و قانوني

برخي از حقوقدانان

(كاتوزيان)143 ،138-9 :1385 ،

الزام مربوط به تمليك مهر را ناشي از

حكم قانون دانسته و آن را فاقد ريشه قراردادي و توافق زوجين ميدانند ،آنان
معتقدند كه بعد از ازدواج ،قانون آثاري را به زوجين تحميل ميكند كه مورد قصد و
توافق آنان نميباشد .تكليف به تمليك مالي به عنوان مهر از جمله آن آثار است و به
همين دليل سكوت طرفين عقد و حتي توافق آنان بر اين كه زن مستحق مهر نباشد،
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نميتواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد و ماده  1087ق.م در اين موارد
زوجه را بعد از نزديكي مستحق مهرالمثل و در صورت طالق قبل از نزديكي مستحق
مهرالمتعه ميداند.
اين نظريه به جهت توجه به يك جنبه از مهر و ناديده گرفتن جنبه ديگر آن،
نميتواند مورد قبول واقع شود زيرا هر چند بعد از عقد نكاح ،زوج به حكم قانون
مكلف به تمليك مالي به عنوان مهر به زوجه است ولي در راستاي انجام اين تكليف
طرفين در مورد نوع و مقدار مال به عنوان مهر توافق و تراضي مينمايند و نظريه
مزبور اين جنبة از مهر را كه جنبة ارادي دارد ،ناديده گرفته است.
 -4-2التزام قراردادي مبتني بر حكم قانون

آنچه در مورد ماهيت مهر صحيحتر به نظر ميرسد اين است كه گفته شود تكليف به
تمليك مهر يك التزام قراردادي است كه مبتني بر الزام و حكم قانوني و شرعي
ميباشد زيرا هر چند كه به حكم قانون در اثر ازدواج شوهر مكلف به تمليك مالي به
عنوان مهر به زن است ولي تكليف ديگري به پرداخت مهر بعد از توافق آنان راجع
به نوع و مقدار مهر بر عهده زوج مستقر ميگردد و اين تكليف كامالً جنبه ارادي و
قراردادي دارد .در حالتي نيز كه طرفين در هنگام ازدواج ذكري از مهر به ميان
نميآورند و آن را به سكوت برگزار مينمايند در واقع آنان بنا به اراده خود به اجراي
حكم تكميلي قانون كه زن را مستحق مهرالمثل و مهرالمتعه بر حسب مورد ميداند،
توافق مينمايند وتكليف به پرداخت مهرالمثل و مهرالمتعه نيز جنبه قراردادي دارد.
فقهاي اماميه نيز در كنار جنبة شرعي تكليف به تمليك مهر به جنبة قراردادي مهر نيز
توجه دارند و برخي صراحتاً توافق راجع به پرداخت مهر را فينفسه يك قرارداد
مستقل محسوب ميكنند(نجفي )106 :1367 ،و غالباً بخاطر جنبة قراردادي مهر ،جعل خيار
را در آن به استناد «المومنون عند شروطهم» جايز
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است كه جعل خيار اختصاص به عقود دارد .قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه
در مواد  1078و  1079شرايط عمومي معامالت را در مهر جاري ميسازد .حقوقدان
نيز مهر را تابع قواعد و احكام معامالت

دانستهاند(.محقق داماد -266-28 :1380 ،ثاني،

1416هـ.ق.)101:

پس تعهد راجع به مهر از يك طرف جنبة قانوني و شرعي و از طرف ديگر جنبة
قراردادي دارد ،همانطوري كه در ضمان قهري نيز وضع به همين ترتيب است مثالً
وقتي در اثر حادثه رانندگي به مال كسي آسيب ميرسد .عامل ورود زيان به حكم
قانون مكلف به پرداخت خسارات است و اين تكليف و تعهد كامالً جنبة قانوني
داشته و اراده طرفين ايجاد تعهد نقشي ندارد ولي اينكه چه مقدار بايد بعنوان
خسارت به زيانديده پرداخت شود ،معلوم نيست .ولي طرفين رابطة حقوقي قهري
مزبور ميتوانند با توافق يكديگر راجع به نوع و ميزان و نحوه جبران خسارت با هم
توافق نمايند و در اثر اين توافق ،عامل ورود زيان مكلف به پرداخت خسارت مقرر
در قرارداد به زيانديده ميشود و اين تكليف ناشي از توافق و قرارداد طرفين بوده كه
در راستاي تكليف قانوني راجع به پرداخت خسارت صورت گرفته است.
مالحظه گرديد كه بهرحال حقوقدانان و فقها هميشه در تعيين ماهيت حقوقي مهر ،به
جنبه قراردادي آن توجه ويژه داشتهاند و اين امر از ديد تيزبين قانونگذار نيز دور
نمانده و بويژه كه تعيين مهرالمسي را تابع قواعد عمومي معامالت دانسته است.

 – 3امكان تغيير ميزان مهر

آيا توجه به ماهيت مهر بويژه مهرالمسمي ،امكان تغيير ميزان آن وجود دارد يا اينكه
طرفين قرارداد مهرالمسمي بايستي به ميزان مهر مقرر در هنگام ازدواج پايبند باشند و
در صورت توافق به تغيير مفاد آن ،توافق مزبور باطل و فاقد اعتبار ميباشد؟
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به نظر ميرسد با توجه به عموم ادله راجع به قراردادها و داليل خاص ديگر كه در
ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد بايد قائل به اعتبار توافق راجع به تغيير ميزان مهر شد؛
اين داليل عبارتند از :
 -1-3امكان تغيير مفاد قرارداد مهر يكي از نتايج اصل حاكميت اراده است ،همانگونه
كه بر اساس اصل آزادي قراردادها ،طرفين قرارداد ميتوانند شروط و مفاد و آثار
قرارداد فيمابين را تعيين نمايند از اختيار تغيير آن شرايط نيز برخوردار ميباشند.
طرفين قرارداد هنگام انعقاد قرارداد ميتوانند با شروط ضمن عقد ،مقدار و نوع مورد
معامله را در آينده تغيير دهند(بيگدلي )334 :1388 ،مثالً در هنگام توافق راجع به مهر شرط
نمايند كه در صورت وجود تورم در جامعه پرداخت مهر كه مقداري وجه نقد است،
بر اساس شاخص بهاي بانك مركزي صورت بگيرد يا هنگامي كه مقداري طال به
عنون مهر تعيين ميشود ،شرط گردد كه در هنگام تأديه طال ،ارزش آن بر مبناي
قيمت روز پرداخت خواهد شد .كمااينكه مرحوم آيتاهلل سيدمحمد كاظم
)306 :1376

يزدي(يزدي،

در جواب سوالي در زمينه امكان تغيير مورد تعهد با پيشبيني طرفين

درهنگام عقد پاسخي دادهاند كه قابل توجه است:
«پرسش؛ زيد ملكي از عمرو اجاره كرده است به دوازده تومان پول سياه ،ازقرار قران
بيست شاهي .بعد پول سياه شده است از قرار شصت شاهي يك قران ،مستحق چه
چيز است؟
جواب؛ اگر عقد اجاره بر پول سياه واقع شده است كه در قوه اين باشد كه مال
االجاره دوهزار و چهارصد پول سياه باشد 9مستحق همين است .»...بنابراين سخن
ايشان مبني بر ضرورت رعايت شرط بر پرداخت پول سياه به قيمت وقت اداء داللت
بر پذيرش امكان تغيير مقدار مورد قرارداد حتي در صورت تغيير قابل توجه ارقام
 -9در آن زمان يك تومان مساوي  10قران و يك قران برابر با  20پول سياه (شاهي) بوده اسـت بنـابراين  12تومـان
برابر با  2400پول سياه ميشده است.
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مورد تعهد در اينگونه شروط دارد .زيرا همانطور كه از سوال و جواب برميآيد ،آنچه
مورد تعهد بوده است دوازده تومان پرداخت پول سياه بوده است.
كه بعداً به جهت كاهش ارزش پول سياه ،و تقليل آن از هر بيست شاهي يك قران به
شصت شاهي يك قران ،بايستي مبلغ  4000پول سياه(معادن دوازده تومان) پرداخت
شود ولي به جهت توافق در هنگام عقد كه مقرر گرديده است ،در هنگام پرداخت
دوازده تومان پول سياه از قرار هر يك قرآن بيست شاهي محاسبه و پرداخت شود لذا
آنچه بايد پرداخت گردد مبلغ  24000پول سياه ميباشد كه متفاوت از دوازده تومان
پول سياه( 400پول سياه) مورد تعهد ميباشد و روشن است كه تغيير مورد تعهد
بواسطه توافق طرفين بصورت شرط ضمن عقد بوده است.
طرفين قرارداد نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد بلكه بعد از انعقاد آن و در طول جريان
قرارداد نيز حق تغيير مفاد آن را دارند ،مثالً اگر در هنگام توافق راجع به مهرالمسمي،
مقدار مهر دويست عدد سكه بهار آزادي باشد ،بعداً ميتوانند با توافق يكديگر آن را
به پرداخت مبلغ معين وجه نقد رايج تغيير دهند و يا مقدار آن را به يكصد عدد تقليل
و يا به سيصد عدد سكه افزايش دهند و اصوالً ازجهت درجة اعتبار ،بين توافق
طرفين در هنگام عقد ،با توافق در زمان اجراي عقد تفاوتي وجود ندارد و اينگونه
توافقها بر اساس عموم ادله ضرورت پايبندي به شرط و عقود همانند «المومنون
عندشروطهم» و اوفوا بالعقود» معتبر و صحيح ميباشد.
 -2-3توافق راجع به تغيير ميزان مهر بنا به مقتضاي اصول اباحه و صحت ،معتبر
ميباشد زيرا با استقرار در قانون مدني و نيز آيات و روايات معلوم ميشود كه هيچ
دليلي براي بياعتباري اينگونه توافقها وارد نشده است و براي معتبر و صحيح بودن
عمل انسان عدم ورود منع از طرف شارع به دليل حكومت اصل اباحه و صحت بر
اعمال حقوقي انسانها كفايت ميكند.
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 -3-3از نظرات فقها بوضوح برميآيد كه امكان تغيير مقدار مهر بويژه افزايش آن
وجود دارد و آنان ترديدي در صحت اينگونه توافقها نكردهاند از جمله برخي از آنان
معتقدند كه اگر طرفين عقد نكاح موقت به افزايش مدت اراده كنند ،اين توافق معتبر
است ومهر هم به تبع آن اضافه ميشود

(ابن حمزه طوسي.)308 :1408 ،

بنابراين وقتي در

نكاح موقت كه وجود مهر ضرورت دارد ،افزايش مهر امكان دارد به طريق اولي در
نكاح دائم كه وجود مهر براي صحت آن ضرورت ندارد ،اين افزايش امكانپذير
ميباشد.
پس با عنايت به داليل مزبور بايد گفت كه توافق راجع به تغيير ميزان مهر با هيچ
مانع شرعي و قانوني مواجه نبوده و مغايرتي با نظم عمومي هم نداشته و بر اساس
عمومات راجع به اعتبار و ضرورت پايبندي به عقود ،چنين توافقي صحيح و معتبر
ميباشد.
 -4تأثير تغيير ميزان مهريه بر مفهوم و ماهيت مهر

همانطوري كه ديديم ،توافق راجع به تغيير ميزان مهر يك توافق معتبر و صحيح
ميباشد ولي سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا اين توافق موجب تغيير
مفهوم و ماهيت مهر بوده و بايد آن را يك تعهد خاص بر اساس اصل حاكميت اراده
وماده  10قانون مدني دانست يا اينكه تغيير ميزان مهريه تأثيري در مفهوم و ماهيت آن
نداشته و تمام احكام و آثار مهر بر آن مترتب خواهد شد؟
به نظر ميرسد كه نه تنها توافق راجع به تغيير ميزان مهر يك توافق معتبر ميباشد،
بلكه از ماهيت مهر نيز برخوردار ميباشد و تغيير مقدار مهر موجب تغيير مفهوم و
ماهيت آن نميشود .داليل مشروحه ذيل صحت اين ادعا را كامالً مبرهن ميسازد:
 -1-4صحت شرط خيار در مهر از يك طرف داللت بر عقد بودن مهرالمسمي و از
طرف ديگر صحت و اعتبار امكان تغيير مهر و نيز عدم تغيير ماهيت و مفهوم مهر و
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اطالق مفهوم مهر بر مقدار تعيين شده بعد از انحالل قرارداد مهر بواسطه اعمال خيار
دارد .زيرا نظر مشهور در فقه

اماميه(نجفي ،ج 1367 ،31هـ.ق -106 :طباطبائي يزدي -601 :1378 ،محقق

حلي -50 :1409 ،شهيد ثاني ،ج  -101 :1416 ،7خوئي -712 :1404 ،ابن فهد حلي )212 :1411 ،جايز بودن
شرط خيار در مهر است يعني طرفين توافق مربوط به مهرالمسمي بر اساس عموم
«المومنون عند شروطهم» ميتوانند در ضمن توافق مهر براي خودشان يا ثالث حق
فسخ پيشبيني نمايند ،و روشن است كه خيار شرط اختصاص به عقد دارد.
بعالوه فقهاي اماميه معتقدند كه تراضي به تعيين مهر بعد از عقد نيز جايز است زيرا
آن حق طرفين نكاح است ،بخاطر اينكه تعيين مهر كه در ابتدا بر عهده آندوست پس
در انتها و آخر نيز اين حق را دارند و بعد از تراضي اين توافق بر آن دو الزم است ،و
در اينجا همانند وقوع مهر در هنگام عقد است

(نجفي ،ج 1367 ،31هـ.ق)61 :

به عبارت

ديگر طرفين مهرالمسمي بعد از استفاده از خيار و فسخ توافق راجع به مهر ميتوانند
به مهر با مقدار و نوع ديگري از مهر در هنگام عقد توافق نمايند و اين توافق جديد
نه تنها معتبر بوده بلكه از اعتبار و ماهيت مهر در هنگام عقد برخوردار ميباشد .پس
مطابق نظر فقهاي اماميه ،توافق به مال ديگر و متعارف از مال موضوع مهر هنگام
عقد ،ممكن بوده و از ماهيت مهر هنگام عقد برخوردار بوده و احكام و آثار مهر بر
آن مترتب خواهد بود.
 -2-4مطابق نظر فقهاي

اماميه(طباطبائي 269 :1420 ،و )24

هر گاه در هنگام نكاح شرط

شود كه براي زوجه مهر نباشد ،يا زوجين توافقي در مورد مهر نكرده باشند ،زوجه در
طالق قبل از نزديكي به مهر المتعه و بعد از نزديكي به مهرالمثل استحقاق دارد و در
مورد مجهول بودن مهر المسمي نيز به جهت بطالن مهر ،همين حكم اجرا
ميشود(محقق حلي)242 :1371 ،

زيرا با بطالن مهر ،وضعيت زوجه مانند موردي است كه

مهري تعيين نشده باشد.
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قانون مدني نيز در ماده  1087از همين نظر پيروي كرده است و مقرر ميدارد« :اگر
در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و
طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي تعيين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر
معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».
آنچه در اينجا جالب توجه است اين است كه در اين حالتها يعني شرط عدم مهر و
عدم تعيين مهر و عدم ماليت مهر و مجهول بودن آن ،طرفين ميتوانند بجاي
مهرالمتعه و مهرالمثل به ميزان مهر تراضي نمايند و مهري كه با توافق طرفين بعد از
نكاح تعيين ميشود .از مفهوم و ماهيت مهر برخوردار ميباشد ،پس با توجه به نظر
فقها و نص صريح قانون مدني هيچ ترديدي در امكان تعيين مهر بعد از نكاح و
ترتيب آثار مهر بر آن وجود ندارد اين عقالً قبيح و غيرقابل قبول است كه شارع از
يك طرف توافق به مهر بعد از نكاح را تجويز بنمايد ولي آثار مهر را بر آن مترتب
نسازد .پس تغيير مقدار مهرالمسمي بعد از عقد كه توافق جديدي راجع به ميزان
مهريه است همانند تعيين مهر بعد از عقد معتبر بوده و از ماهيت مهر برخوردار
خواهد بود.
 -3-4هيچكدام از فقهاي اماميه و نيز حقوقدانان ،پيوستگي زمان تعيين مهر را با عقد
نكاح يا تعيين مهر بصورت شرط ضمن عقد نكاح را جزء مفهوم و يا از قيود مهر
ندانسته اند كه چنانچه طرفين ازدواج بعد از ازدواج به تعيين مهر مبادرت نمايند ،از
اعتبار شرعي و قانوني برخوردار نباشد و آثار و احكام مهر بر آن مترتب نگردد.
بديهي است كه وقتي توافق به مهر بعد از نكاح صحيح باشد ،تغيير ميزان مهرالمسمي
بعداز مدتي بعداز عقد نكاح نيز صحيح خواهد بود زيرا آنچه منشأ اثر در تراضي
راجع به مهر ميباشد اراده طرفين است نه زمان و مكان تراضي و اعالم اراده راجع به
مهر يعني همان ارادهاي كه در تعيين مهر منشأ اثر بوده بعد از تعيين و در تغيير مفاد
توافق نيز منشأ اثر خواهد بود.
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 -4-4امكان اقاله مهرالمسمي نيز دليل ديگري بر صحت توافق بعدي بر مهر و نيز
تغيير ميزان مهرالمسمي است .همانطوري كه ميدانيم ،اقاله ،تراضي طرفين عقد بر
انحالل و زوال آثار آن در آينده است(كاتوزيان )848 :1365 ،و طرفين مهرالمسمي ميتوانند
با استفاده از اين تأسيس حقوقي توافق راجع به مهر المسمي را زايل كرده و توافق
جديد راجع به مهر با ميزان متفاوت با مهرالمسمي اوليه بعمل آورند .حتي از نظر
فقهاي اماميه ،اقاله بخشي از توافق نيز صحيح

است(محقق كركي -455 :1411 ،نجفي ،ج ،24

1367هـ.ق )353 :و زوجين ميتوانند قسمتي از مهر را مورد اقاله قرار بدهند .بعد از اقاله
كلي وضعيت طرفين مانند زوجيني است كه در هنگام ازدواج به تعيين مهر مبادرت
نكردهاند و در اين حالت زوجه در طالق بعد از نزديكي مستحق اجرتالمثل است
ولي طرفين بنا به اصل حاكميت اراده ميتوانند بجاي مهرالمثل ،خودشان ،به تعيين
مهر مبادرت نمايند و فقهاي اماميه(طباطبائي :1420 ،ص )269و قانون مدني در ماده 1087
چنين توافقي را معتبر ميدانند و بديهي است كه وقتي توافق جديد به مهر بطور كلي
معتبر باشد ،توافق به تغيير مهرالمسمي كه خود نيز توافق و قرارداد محسوب ميشود
از اعتبار شرعي و قانوني برخوردار خواهد بود.
با عنايت به داليل مذكور كه اعتبار توافق مهر بعداز نكاح و نيز توافق راجع به تغيير
ميزان مهر و ترتب آثار و احكام مهر بر آن را مبرهن ميسازد ،معلوم ميگردد كه نظر
برخي از فقهاي معاصر(گلپايگاني -179 :1382 ،فقهاي شوراي نگهبان ،نظريه
موضوع نامه شماره  88/30/35079مورخ  1388/5/12به هيئت عمومي ديوان عدالت
اداري) كه معتقدند توافق راجع به تغيير ميزان مهر از اعتبار شرعي و قانوني برخوردار
نبوده و آثار مهر بر اينگونه توافقها مترتب نخواهد شد از مبناي صحيح و اصولي
برخوردار نميباشد.
نتيجه
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از مطالب مورد مطالعه پيشين اين نتيجه حاصل ميشود كه هر چند تعهد به تمليك
مالي به عنوان مهر ناشي از حكم قانون است ،ولي شارع مقدس تعيين ميزان و نوع
آن را وابسته به اراده و تراضي طرفين ميداند و توافقي كه در راستاي اجراي اين
تكليف شرعي و قانوني بعمل ميآيد تابع قواعد عمومي معامالت بوده و مشمول
اصل آزادي قراردادها مي باشد .در واقع آنچه اساس و ركن سازنده مهر را تشكيل
ميدهد اراده طرفين آن است و قدرت سازندگي اراده از طرف شارع مقيد به زمان و
مكان خاصي نگرديده است و همانطوري كه طرفين در هنگام ازدواج ميتوانند به
تعيين مهر توافق نمايند اين توان را دارند كه بعداً نيز به تعيين آن و نيز تغيير مفاد
توافق سابق مبادرت ورزند .زيرا فقهاي اماميه و حقوقدانان و قانون مدني نه تنها
تعيين مهر را محدود به زمان انعقاد نكاح ندانسته بلكه تعيين مهر بعد از آن را تجويز
كردهاند و مالك در اعتبار مهر را تراضي طرفين دانستهاند .همينطور از پذيرش جعل
خيار در مهر و صحت اقاله و امكان توافق بجاي مهرالمثل در نزد فقها و قانون مدني
براحتي ميتوان به اعتبار توافق به تغيير ميزان مهر و ترتب آثار و احكام مهر بر آن
پيبرد و نظر كساني را كه توافق به افزايش و يا كاهش مهر را بياعتبار ميدانند و
ترتب آثار مهر را بر آن برخالف موازين شرع تلقي ميكنند ،مردود دانست.
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 -4ابن فهد حلي ،جمالالدين احمد بن محمد ،المهذب البارع ،ج ،3قم ،موسسه النشراالسالمي،
(.)1411
 -5البحراني ،شيخيوسف ،الحدائق الناضره ،ج  ،24قم ،موسسه النشر االسالمي.)1408( ،
 -6الجيعي العاملي ،زينالدين بن علي بن احمد الشامي(شهيد ثاني) ،مسالك االفهام ،ج  7و  ،8قم،
موسسه المعارف االسالميه.)1416( ،
 -7روحاني ،السيد محمد صادق ،فقه الصادق ،ج  ،22قم ،موسسه دارالكتاب.)1414( ،
 -8سبزواري ،محمد باقر،كفايه االحكام ،ج ،2قم ،موسسه النشر اسالمي.)1423( ،
 -9السيد گلپايگاني ،محمدرضا ،هدايت العباد ،ج ،2قم ،دارالقرآن الكريم.)1417( ،
 -10الشيخطوسي ،ابي جعفر محمدبن حسن ،النهايه ،قم ،انتشارات قدس محمدي( ،بيتا).
 -11الشيخ مفيد ،محمدبن محمد بن النعمان ،رساله في المهر ،بيروت ،دارالمفيد للطباعه و النشر،
(.)1414
 -12طباطبائييزدي ،سيد محمدكاظم ،عروه الوثقي ،ج  ،5قم ،موسسه اسماعيليان.)1378( ،
 -13طباطبائي ،سيد علي ،رياض المسائل ،ج  ،10قم ،موسسه النشر اسالمي.)1320( ،
 -14العاملي ،سيدمحمد ،نهايه المرام ،ج  ،1قم ،موسسه النشر االسالمي.)1413( ،
 -15العالمه حلي ،حسن بن يوسف بن مطهر ،تبصره المتعلمين ،تهران ،انتشارات فقيه.)1368( ،
 -16العالمه حلي ،حسن بن يوسف بن مطهر ،تحرير االحكام ،ج  ،3قم ،موسسه االمام الصادق(ع)،
(.)1420
 -17الفاضل اآلبي ،زينالدين ،كشف الرموز ،تحقيق علي پناه اشتهاردي و حسين يزدي ،ج  ،2قم،
دفتر نشر االسالمي.)1410( ،
 -18الفاضل الهندي ،شيخبهاالدين محمد بن الحسن االصفهاني،كشف اللثام» ج  ،2قم ،موسسه
النشر اسالمي.)1410( ،
 -19المحقق حلي ،ابوالقاسم نجمالدين جعفر بن الحسن ،شرايع االسالم في مسائل المحالل

و الحرام ،ج ،5قم ،دارالهدي للطباعه و النشر.)1410( ،
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 -20المحقق حلي ،ابوالقاسم نجمالدين جعفر بن الحسن  ،الرسائل التسع ،ج  ،1قم ،مكتبه
آيت اهلل العظمي المرعشي نجفي.)1371( ،
 -21المحقق كركي ،شيخ علي بن الحسين ،جامع المقاصد ،ج  4و  ،13قم ،موسسه آل البيت
عليهم السالم.)1411( ،
 -22مرواريد ،علياصغر ،الينابيع الفقهيه ،ج  ،19بيروت ،التراث العربي.)1410( ،
 -23مكي العاملي ،محمدبن جمالالدين(شهيد اول) ،اللمعه الدمشقيه ،با تعليق سيد محمدكالنتر،
ج ،5جامعه النجف الدينيه1386( ،هـ.ق).
 -24الموسوي خميني ،سيدروحاهلل ،تحريرالوسيله ،ج  ،2قم ،موسسه النشر اسالمي( ،بيتا).
 -25الموسوي خويي ،سيد ابوالقاسم ،منهاج الصالحين ،ج  ،2نجف ،مطبعه النعمان1379( ،هـ.ق).
 -26الموسوي خويي ،سيد ابوالقاسم  ،كتاب النكاح ،ج ،2نجف ،مطبعه االداب.)1404( ،
 -27نجفي ،شيخ محمدحسن ،جواهر الكالم ،ج  24و  ،31قم ،دارالكتب االسالميه 1367( ،هـ.ق).
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