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(تاریخ دریافت ،1398/9/30 :تاریخ پذیرش)1399/7/30 :

چکیده
تنصیف مهر در صورت طالق قبل از مباشرت (مواقعه) از احکام مهم فقهی است که در ماده
 1092قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است .حال یکی از مسائل مطرح این است که
اگر زوجه قبل از طالق ،ذمه همسر خویش را نسبت به مهریه ابراء نموده یا مهریه را به
زوج بخشیده باشد ،آیا تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهریه را خواهد داشت یا خیر؟
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ،دیدگاه فقه امامیه ،فقه مذاهب اهلسنت و حقوق
ایران را در زمینه مسئله یادشده بررسی نموده است .نتایج پژوهش حکایت از این دارد که
در فقه امامیه با توجه به روایات و سایر ادله ،هبه و ابراء صورتگرفته توسط زوجه موجب
گردیده است تا استیفاء مهر توسط وی صادق باشد و در نتیجه در فرض طالق قبل از
مواقعه ،تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهر به زوج بر عهده او باشد .مذهب حنبلی با
این نظر موافق است ،ولی مذهب مالکی ،چنین تکلیفی را نمیپذیرد .هر یک از مذاهب
حنفی و شافعی نیز با تفصیل میان فروض مختلف در برخی موارد تکلیف یادشده را پذیرفته
و در برخی موارد آن را نمیپذیرند .از دیدگاه حقوق موضوعه ایران نیز بهرغم اختالفنظر،
تنصیف مهر در مسئله مزبور ،پذیرفتنی است؛ البته با توجه به قانون اساسی ایران و نیز
 .1دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)ghaboli@um.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدm.latifzadeh@mail.um.ac.ir /
 .3کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهید مطهری/
zahrashahrinezhad@gmail.com
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برخی قوانین ازجمله قانون حمایت خانواده ،اقلیتهای مذهبی در این خصوص تابع مذهب
خویش هستند.
کلیدواژهها :تنصیف مهر ،طالق قبل از مواقعه ،ابراء مهرالمسمی ،هبه مهرالمسمی.

طرح مسئله
یکی از حقوق مالی زوجه در فقه اسالمی و حقوق ایران ،مهریه است که انواع مختلفی مانند
مهرالمسمی ،مهرالمثل و مهرالمتعه دارد .از احکامی که در مورد مهرالمسمی بهحکم قرآن
کریم مقرر شده این است که در فرض طالق قبل از مباشرت ،فقط نیمی از مهریه به زوجه
تعلق دارد .طبیعتاً چنانچه کل مهریه به زوجه داده شده باشد ،بر اساس این حکم باید نیمی
از آن را به زوج بازگرداند .حال یکی از مسائل مطرح این است که اگر زوجه قبل از طالق،
مهریه را ابراء نموده یا به زوج بخشیده باشد ،باز هم تکلیف به بازگرداندن نیمی از مهریه را
خواهد داشت یا اینکه در این حالت ،تکلیفی بر عهده زوجه نخواهد بود .بررسی این مسئله
از این جهت مهم است که از سویی از مسائل فقهی مبتالبه است .از سوی دیگر قانون مدنی
ایران نیز حکم صریحی در مورد آن ندارد .در هر حال با توجه به اینکه احکام نکاح در
حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه است ،الزم است برای دستیابی به نظری متقن ،موضوع از
نظر فقه امامیه بررسی گردد .همچنین ازآنجاکه اقلیتهای مذهبی در ایران بر اساس قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تابع احوال شخصیه مذهب خویش هستند ،مطالعه تطبیقی
موضوع از نظر مذاهب فقهی اسالمی نیز عالوه بر ارزش پژوهشی آن از نظر فقه تطبیقی
اهمیت کاربردی دارد؛ گفتنی است از نظر پیشینه پژوهش ،پژوهش مستقلی که اختصاصاً به
تأثیر طالق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن از منظر حقوق ایران با رویکرد فقه مقارن
پرداخته باشد ،مشاهده نشد؛ البته پژوهشهای ارزشمندی در خصوص برخی زوایای مربوط
به مهر انجام شده که به عنوان نمونه میتوان به «تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در
نکاح دائم» (احدی1394 ،ش)« ،سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر» (احدی1395 ،ش)،
«تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش» (علیمرادی1388 ،ش) و «نگاهی به مهر و
تنصیف آن از منظر فقه و حقوق» (وزیری فرد و موسیوند1392 ،ش) اشاره نمود .لیکن هیچ
یک از پژوهشهای یادشده ،ویژه «تأثیر طالق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن» نبوده
و دارای رویکرد تطبیقی با فقه مذاهب اهلسنت نیز نیست و از این حیث مقاله حاضر متفاوت
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از پژوهشهای سابق بر آن است .در هر حال ،این پژوهش درصدد است با روشی توصیفی
تحلیلی ،دیدگاه حقوق ایران در زمینه تأثیر طالق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن
توسط زوجه به زوج را از راه بررسی تطبیقی موضوع در فقه اسالمی و دکترین حقوقی ایران
مطالعه نماید .در این راستا با توجه به اینکه زمان مالکیت زوجه بر کل مهریه در پاسخگویی
به سؤال اصلی پژوهش تأثیر مستقیم دارد ،ابتدا باید به بررسی دیدگاههای فقهی در خصوص
زمان مالکیت زوجه بر مهریه پرداخت و سپس با دستاورد حاصل از آن ،دیدگاههای فقهی
در خصوص تأثیر طالق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن مطالعه و درنهایت دیدگاه
حقوق ایران در زمینه مسئله پژوهش بررسی خواهد شد.

بررسی دیدگاههای فقهی در خصوص زمان مالکیت زوجه بر کل مهریه
(زمان انعقاد عقد یا مباشرت؟)
در خصوص زمان مالکیت زوجه بر کل مهریه دو نظر مختلف در فقه اسالمی دیده میشود.
طبق یک نظر ،زوجه بهمجرد عقد نکاح مالک تمام مهریه (خواه مستقر یا متزلزل) میشود.
این در حالی است که طبق نظری دیگر ،زمان انعقاد قرارداد نکاح ،زوجه تنها مالک نصف
مهر میگردد و نصف دیگر آن به سبب مباشرت به ملکیت او درمیآید .طبیعتاً اهمیت پردازش
این دو نظریه این است که اگر نظر نخست پذیرفته شود ،ابراء یا هبه مهر قبل از مباشرت می
تواند کل مهریه را شامل شود و در این صورت جای بررسی این موضوع وجود خواهد
داشت که آیا در صورت وقوع طالق قبل از مباشرت ،زوجه تعهدی به بازگرداندن نیمی از
مهر به زوج دارد یا خیر .ولی اگر نظر دوم پذیرفته شود ،طبیعتاً ابراء و هبه فقط نیمی از مهر
را شامل شده و مانند آن است که زوج نیمی از مهر را به زوجه پرداخت نموده است و در
نتیجه طالق قبل از مباشرت حق رجوع به نیم دیگر مهر را برای زوج پدید نمیآورد .بنابراین
بررسی زمان مالکیت زوجه بر کل مهریه در پاسخ به سؤال پژوهش تأثیر مستقیم دارد و
صرفاً ناظر به نیمی از مهر خواهد بود .در هر حال در ادامه به بررسی نظریات یادشده
پرداخته میشود.
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 .1نظریه مالکیت زوجه بر کل مهریه بهمحض انعقاد عقد نکاح و بررسی ادله آن
 .1-1تبیین نظر و قائلین آن
از نظر فقه امامیه ،قول مشهور ،مالکیت زوجه نسبت به کل مهر بهمحض انعقاد قرارداد نکاح
است (نجفی1404 ،ق107/31 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق258/8 ،؛ بحرانی1405 ،ق،
548/24؛ حسینی روحانی1412 ،ق )107/22 ،و البته این مالکیت نسبت به نیمی از مهر،
مالکیت مستقر و نسبت به نصف دیگر تا هنگام نزدیکی متزلزل است و با مباشرت به مالکیت
مستقر تبدیل میگردد (شهید ثانی1410 ،ق353/5 ،؛ طوسی1387 ،ق305/4 ،؛ آل کاشف
الغطاء1422 ،ق57/5 ،؛ حلی1411 ،ق141 ،؛ حکیم1410 ،ق294/2 ،؛ سبزواری،
1423ق228/2 ،؛ خمینى ،بیتا .) 300/2 ،طبیعتاً با توجه به مالکیت کامل زوجه بر مهریه
با انعقاد قرارداد نکاح ،امکان تصرف وی نسبت به کل مهریه پذیرفته است (شهید ثانی،
1410ق353/5 ،؛ مکارم شیرازی1424 ،ق .)71/6 ،در میان مذاهب فقهی اهلسنت ،نیز
مذاهب حنفی ،شافعی و حنبلی قائل به مالکیت تمام مهر در زمان عقد هستند و با وقوع عقد
مالکیت کل مهر را محقق میدانند (عاصمی1397 ،ق380/6 ،؛ شمسالدین1391 ،ش،
 .)101در ادامه ادله این دسته فقیهان بررسی میگردد.
 .2-1بررسی ادله
 .1-2-1آیات
الف) آیه  237سوره بقره :یکی از آیاتی که در مذهب امامیه و مذاهب حنفی (ر.ک :خالف،

1357ق87/1 ،؛ جصاص1415 ،ق ،)138/2 ،شافعی (ر.ک :فخر رازی1420 ،ق)478/6 ،
و حنبلی (ر.ک :مقدسی ،بیتا )49/8 ،برای اثبات مالکیت زوجه بر کل مهر و آن هم بهمحض
انعقاد نکاح بدان استناد شده است ،آیه  237سوره بقره است .در این آیه شریفه آمده است:
«وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ :و اگر
آنان را پیش از آنکه نزدیکی کنید طالق دادید در حالی که مهری معین کردهاید پس نصف
آنچه تعیین کردهاید (بر عهده شماست( »).مشکینی1381 ،ش.)38 ،
برای تبیین استدالل به آیه شریفه میتوان گفت کلمه «فریضه» در این آیه و آیات مشابه
به معنای مهریه تعیینشده در نکاح است (ر.ک :واژه فرض در :قرشى1412 ،ق161/5 ،؛
راغب اصفهانى1412 ،ق )630 ،و کلمه «مسّ» ،کنایه از مقاربت و عمل زناشویی است
(قرشی1412 ،ق257/6 ،؛ ابنمنظور1414 ،ق218/6 ،؛ طریحى1416 ،ق .)107/4 ،به
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اعتقاد برخی (مکارم شیرازی1424 ،ق« )68/6 ،فرضکردن» به معنای «تحققبخشیدن»
است و تحققبخشیدن به معنای مالکشدن زوجه است و از اینرو «فرضتم» در معنای
«ملّکتم» است .بر این اساس ،ظاهر فعل «قد فرضتم» این است که آنچه قرار دادهاید ،زوجه
مالک مىشود؛ بهعالوه واژه «فرض» به معنای «ایجاب» هم آمده است (فراهیدی1410 ،ق،
29/7؛ راغب اصفهانى1412 ،ق )630 ،که در خصوص مهریه ،واجبگردانیدن مهر توسط
زوج برای زوجه ظهور در ایجاد حقی کامل در خصوص مهر برای زوجه دارد که میتواند
بیانگر حق مالکیت زوجه بر مهر باشد .در هر حال آیات دیگری که از لزوم تسلیم مهریه
توسط زوج به زوجه سخن فرموده (مانند آیه  4سوره مبارکه نساء) و دالّ بر مالکیت زوجه
بر مهر دانسته شده است (هاشمی رفسنجانی1383 ،ش ،)286/30 ،بهخوبی میتواند قرینهای
بر داللت واژه فرض بر حق مالکیت زوجه بر مهریه باشد .در عینحال همانگونه که برخی
(مکارم شیرازی1424 ،ق )69/6 ،بیان داشتهاند ،اگر این آیه بهعنوان دلیل بر مالکیت کل
مهر پذیرفته نشود مسلماً بهعنوان مؤید سایر ادله قابل استناد است.
استدالل دیگر این است که حکم به تنصیف مهر در آیه شریفه در صورت طالق قبل از
مباشرت ،داللت بر این دارد که زوجه از ابتدای عقد مالک کل مهر شده است (خالف،
1357ق87/1 ،؛ جصاص1415 ،ق138/2 ،؛ مقدسی ،بیتا )49/8 ،و به همین جهت ،بنا به
تعبیر برخی (فخر رازی1420 ،ق478/6 ،؛ ابنعادل1419 ،ق )217/4 ،طالق قبل از
مباشرت ،سببی برای سقوط مالکیت وی نسبت به نیمی از مهری است که قبالً مالک شده
است .درواقع حکم به سقوط نیمی از مهر داللت بر ثبوت مالکیت نسبت بهکل مهر از ابتدای
نکاح دارد (مقدسی ،بیتا .)49/8 ،جالب توجه است که یکی از مفسران مشهور اهلسنت
(فخر رازی1420 ،ق )478/6 ،در خصوص این قسمت از آیه شریفه « ...فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»
معتقدند که جمله کامل نیست و کلمهای در تقدیر است .او در خصوص کلمه مقدّر دو احتمال
را مطرح مینمایند :یکی کلمه «ثابت» و دیگری کلمه «ساقط» .احتمال نخست را راجح و
احتمال دوم را مرجوح میدانند .به اعتقاد ایشان ،یکی از وجوه ترجیح احتمال اول این است
که «قد فرضتم لهن فریضه» در آیه شریفه مقتضی وجوب کل مهر بر زوج است و به همین
جهت قسمت بعدی آیه باید ناظر به سقوط نصف مهری که قبالً وجوب یافته در اثر طالق
باشد .بهعالوه بهاعتقاد ایشان از آنجا که آیهای که داللت بر وجوب پرداخت کل مهر توسط
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زوج به زوجه مینماید ،4مسبوق بر آیه مورد بررسی آمده است ،خود بیانگر این است که
آیه مورد بررسی داللت بر سقوط نصف مهر (و نه ثبوت نصف مهر) در اثر طالق دارد؛ کما
اینکه وقوع طالق قبل از مواقعه را با سقوط نیمی از مهر مناسب میدانند .طبیعتاً استداللهای
یادشده بهخوبی وجه داللت آیه شریفه بر مالکیت زوجه بر کل مهر به محض انعقاد نکاح را
از دید این مفسر اهلسنت نشان میدهد.
ب) آیه  4سوره نساء« :وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْس ًا
فَکُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً :و مَهرِ زنان را به عنوان هدیهاى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر
به میل خودشان چیزى از آن را به شما واگذاشتند ،آن را حالل و گوارا بخورید».
فقیهان امامیه (شهید اول1414 ،ق130/3 ،؛ طبرسى1410 ،ق158/2 ،؛ حلی1413 ،ق،
172/7؛ لنکرانى1421 ،ق )442 ،و اهلسنت (ر.ک :خالف1357 ،ق76/1 ،؛ جصاص،
1415ق )530/1 ،برای اثبات مالکیت زوجه بهمحض انعقاد عقد ،به آیه  4سوره نساء نیز
استناد نمودهاند .بدین مفهوم که مهر زنان را که هدیهای است ،به آنان بدهید (صفوی،
1388ش.)77 ،
استدالل به این نحو است که حکم به وجوب پرداخت مهریه به زنان ،در این آیه مطلق
بوده و مقید به قبل یا بعد از نزدیکی نیست (راوندی1405 ،ق105/2 ،؛ محقق داماد،
1387ش )230 ،و این مسئله داللت بر حق مالکیت زن نسبت به مهر بهمحض انعقاد قرارداد
ازدواج دارد.
ج) آیه  24سوره نساء« :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ الَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ :از زنان ،آنهایی را که با ازدواج موقت به همسری خود
درآوردهاید  ،مهرشان را که با قرار شما و آنان واجب شده است به آنان بدهید؛ و بر شما
گناهی نیست که پس از تعیین [مهریه و مدت] در آنچه با یکدیگر به توافق برسید و آن را
تغییر دهید» (صفوی1388 ،ش .)82 ،از نظر فقه امامیه این آیه شریفه مربوط به نکاح موقت
است (ر.ک :مفید1413 ،ق35 ،؛ طوسی1407 ،ق341/4 ،؛ ابنزهره حلبی1375 ،ش357 ،؛
شهید ثانی1410 ،ق )281/5 ،و به این آیه برای اثبات مالکیت زوجه بر مهریه بهمحض
انعقاد قرارداد ،استناد نشده است .لیکن برخی از فقیهان اهلسنت (خالف1357 ،ق-77/1 ،
« .4وَ الَ يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً :و براى شما روا نیست که از آنچه به آنان دادهاید،
چیزى بازستانید» (بقره.)229 ،
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 ،)76به استناد این آیه معتقدند بهمجرد عقد صحیح شرعی ،زن مالک تمام مهر میشود و آن
را یکی از دالیل وجوب پرداخت تمام مهر میدانند .اشکالِ وارد بر این استدالل این است
که معلوم نیست چگونه از آیه شریفه ،مالکیت زن بر مهر بهمحض انعقاد قرارداد نکاح استنباط
میگردد.
 .2-2-1روایات

الف) موثقه عبید بن زراره :در این روایت آمده است« :قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً -عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ -ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ -قَالَ
إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ -رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا -وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ
بِنِصْفِهَا -وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْءٍ :از امام صادق در مورد مردی سؤال شد که صد
رأس گوسفند را بهعنوان مهریه همسرش هنگام عقد ازدواج قرار داده و مهریه یادشده را به
وی تسلیم نیز نموده است لیکن قبل از مقاربت میان زوجین ،مرد ،همسر خود را طالق داده
لیکن تا زمان طالق از گوسفندان یادشده برههایی متولد شده است .حال آیا نصف برههای
تولدیافته نیز باید به زوج مسترد گردد یا تنصیف فقط ناظر به خود گوسفندانی است که
بهعنوان مهریه قرار داده شده است .حضرت در پاسخ فرمودند اگر گوسفندها نزد مرد
قبل از عقد حامله بودهاند نصف بچهها هم به او برگردد ،اما اگر بعد از عقد گوسفندها حامله
شدهاند فقط نصف گوسفندها به مرد برمیگردد (حر عاملی1409 ،ق.)293/21 ،
وجه استدالل :در چگونگی استدالل به روایت یادشده برخی فقیهان (حسینی روحانی،
1412ق108/22 ،؛ شبیری زنجانی1419 ،ق )7355/23 ،اینگونه استدالل نمودهاند
ازآنجاییکه نماء تابع عین است ،5باید عین مال بهمحض انعقاد عقد نکاح متعلق به زوجه
باشد تا نمائات حاصل بعد از عقد به وی تعلق یابد.
 . 5در خصوص مالکیت زوجه بر نمائات حاصله پس از عقد و تبعیت نمائات مهریه از اصل مالکیت
نسبت به مهریه ر.ک :آل کاشف الغطاء1422 ،ق233 ،؛ شهید اول1410 ،ق184 ،؛ ترحینی عاملی1427 ،ق،
474/6؛ ابنادریس حلی1410 ،ق.582/2 ،
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ب) صحیحه شهاب 6:در این روایت صحیحه از امام صادق درباره شخصی سؤال شده
است که با زنی به مهریه هزار درهم ،ازدواج کرد و مهریه او را پرداخت نمود .سپس زن،
مهریه اخذشده را به همسرش بخشید و گفت تمایل من به تو بیش از تمایل من به این سکهها
است .مرد نیز قبول کرد .پسازآن او را طالق داد قبل از اینکه با وی مقاربت داشته باشد.
امام در خصوص اینکه آیا با وضعیت یادشده ،حقی برای زن وجود دارد یا خیر ،چنین
7
پاسخ دادهاند که زن حقی ندارد و باید  500درهم را به مرد برگرداند.
وجه استدالل به این روایت برای اثبات مالکیت زوجه بر مهر بهمحض انعقاد نکاح این
است که هبه کل مهریه (هزار درهم) توسط زوجه به زوج صحیح دانسته شده است و از
همین امر استنباط میشود که همه مهریه با عقد نکاح متعلق به زوجه بوده است.
ج) روایات مربوط به وفات زوج قبل از مباشرت و تأثیر آن بر مهر (ر.ک :حر عاملی،
1409ق :)332-333/21 ،بر اساس برخی روایات اگر زوج قبل از مباشرت وفات یابد،
وفات زوج موجب تنصیف مهریه نمیگردد و بلکه زوجه نسبت به کل مهریه مالکیت دارد
(میرزای قمی1413 ،ق .)570/4 ،ازجمله این روایات ،روایت محمد بن فضیل است :8بر
اساس این روایت ،اگر مرد بمیرد درحالیکه همسر غیرمدخولهای دارد ،تمام مهرالمسمی به
او تعلق میگیرد.
وجه استدالل به این دسته روایات بدین ترتیب است که تعلق کل مهریه به زوجه در
صورت وفات زوج قبل از مباشرت ،نشاندهنده این است که بهمحض عقد تمام مهریه به
ملکیت زن درآمده است؛ زیرا چنانچه کل مهریه به مالکیت زوجه درنیامده باشد ،با وفات
زوج وجهی برای پرداخت مابقی مهریه به زوجه وجود ندارد.

 .6این روایت با اختالف در لفظ ،به صورت (عن شهاب)( ،عن ابن شهاب) و (عن شهاب بن عبد ربه) در
کتب مختلف روایی نقل شده است (شوشتری1406 ،ق.)95/9 ،
 .7سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً -عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ -وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ
قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذَا الْأَلْفِ -هِیَ لَکَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا -ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا -قَالَ لَا شَیْءَ لَهَا
وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (حر عاملی1409 ،ق.)301/21 ،
 .8عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ قَالَ :إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ -وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ -إِنْ کَانَ سَمَّى لَهَا
مَهْراً (حر عاملی1409 ،ق.)332/21 ،
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 . 2نظریه مالکیت زوجه بر نصف مهر در اثر انعقاد عقد نکاح و بررسی ادله آن
 .1-2تبیین نظر و قائلین آن
در میان مذاهب اهلسنت ،نظر مورد اعتماد در فقه مالکی وجوب و تحقق نصف مهر در
زمان عقد برای زوجه است (جزیرى1419 ،ق202/4 ،؛ مالک بن انس1415 ،ق)153/2 ،
لیکن آراء دیگری نیز در فقه مالکی مبنی بر تملک کل مهر با انعقاد نکاح و عدم تملک مهر
در زمان عقد دیده میشود (تنوخی1428 ،ق57/2 ،؛ مجموعة من المؤلفین1430 ،ق،
6557/13؛ رجراجی1428 ،ق .)469/3 ،به برخی فقهیان امامیه نیز این نظر نسبت داده
شده است که زن به سبب عقد ،مالک نصف مهریه مىشود و نصف دیگر را به سبب مباشرت
(و آنچه قائممقام آن است) مالک مىشود( 9اشتهاردی1416 ،ق254-255 ،؛ حلی،
1413ق.)172/7 ،
 .2-2ادله
 .1-2-2روایات
عمده دلیلی که برای عدم مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر قبل از مواقعه مطرح شده،

موثقه یونس بن یعقوب و موثقه محمد بن مسلم است که ابنجنید اسکافی به آنها استناد
نموده است (اشتهاردی1416 ،ق.)255 ،
بر اساس موثقه یونس بن یعقوب« ،10صداق را (چیزی) جز مواقعه ،واجب نمیگرداند».
در موثقه محمد بن مسلم 11نیز آمده است« :از امام باقر سؤال نمودم :چه زمانی مهر
واجب میگردد؟ فرمود :هرگاه (زوج) با زوجه نزدیکی نماید» .بر این اساس در خصوص
زمان وجوب مهر ،زمان مواقعه مالک عمل است.
بر اساس این دو حدیث ،عدم وقوع مواقعه مقتضی عدم وجوب کل مهریه است.
در مقام نقد استدالل به دو حدیث یادشده میتوان گفت ،اوالً همانگونه که در تبیین نظر
نخست بیان گردید ،ادله قرآنی و روایی صحیح داللت بر مالکیت زوجه بر مهر قبل از مواقعه
دارد؛ ثانیاً جمع بین ادله اقتضا دارد که دو روایت موثقه پیشگفته ،بر استقرار ملکیت و
پایانیافتن تزلزل آن با مواقعه حمل شود.
 .9ثمره پذیرش این نظر ،در بند  2-2با عنوان «نظریه عدم تنصیف بهطور مطلق» بیان شده است.
« .10ال یوجب الصداق الّا الوقاع» (حر عاملی1409 ،ق.)320/21 ،
« .11عن الباقر قال سألته :متى یجب المهر؟ قال :اذا دخل بها» (همانجا).
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 .2-2-2سایر ادله

دلیل دیگری که به آن استناد شده این است که اگر با انعقاد قرارداد ،مالکیت زوجه نسبت به
کل مهر تحقق مییافت ،اصوالً باید مستقر هم میبود و جز با اسباب شرعی ناقل مالکیت،
زوال نمییافت ،حالآنکه عدم وجود سبب ناقل و تزلزل ملکیت در مانحنفیه ،نشاندهنده
شرطیت مباشرت برای تحقق مالکیت است (اشتهاردی1416 ،ق.)255 ،
در نقد این دلیل نیز میتوان گفت که وجوب کل مهریه با مواقعه ،منافاتی با تحقق ملک
متزلزل قبل از مواقعه ندارد .همچنین سبب زوال نصف مهریه قبل از نزدیکی ،طبق آیه 237
سوره بقره ،طالق است .البته باید توجه داشت برخی فقیهان امامیه (نجفی1404 ،ق،
 )107/31سعی نمودهاند نظر شاذ منتسب به ابنجنید را تأویل نموده و مقصود این فقیه را
نیز عدم تحقق مالکیت مستقر در اثر قرارداد نکاح به شمار آورند .درهرحال با توجه به آنچه
بیان گردید ،نظر مشهور و اقوی ،مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه در اثر عقد نکاح است.
بر این اساس زن می تواند در تمامی مهریه خود تصرف کند .در هر حال اگر زوجه از ابتدا
فقط مالک نیمی از مهریه دانسته شود ،منطقاً ابراء و هبه مهر قبل از مواقعه ناظر به نیمی از
مهر است و طالق قبل از مواقعه تکلیفی به استرداد نیمی از مهر بر عهده زوجه ایجاد نمیکند،
ولی طبق نظر مختار مبنی بر مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه تأثیر ابراء یا هبه در فرض
طالق قبل از مواقعه نیازمند تدقیق است .در ادامه با توجه به دستاوردهای این قسمت،
دیدگاههای فقهی بررسی خواهد شد.

بررسی دیدگاههای فقهی در خصوص تأثیر طالق بر تنصیف مهر در فرض
ابراء و هبه آن
با بررسی کتب فقهی مذاهب مختلف اسالمی ،در خصوص تأثیر طالق بر تنصیف مهریه در
فرض ابراء و هبه سه رویکرد مختلف دیده میشود .بر اساس یک رویکرد ،در این حالت
نیز به نحو مطلق تنصیف مهر رخ میدهد .بر اساس رویکردی دیگر در این حالت بههیچوجه
تنصیف جاری نمی گردد .رویکرد سوم نیز رویکرد تفصیلی میان فروض مختلفی چون عین
یا دین بودن مهر ،بخشش کل یا قسمتی از مهر و وقوع این بخشش قبل یا بعد از قبض مهر
است .در ادامه به تبیین نظرات یادشده ،ادله آن و نقد آنها پرداخته میشود.
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 .1نظریه تنصیف مهر بهطور مطلق
 .1-1تبیین نظر و قائلین آن
نظر مشهور فقهای امامیه ،تنصیف مهریه با طالق قبل از مباشرت است (بحرانی1405 ،ق،
 .) 548/24طبق این نظریه ،فارغ از نوع مهریه (مهریه عینی اعم از مثلی یا قیمی و مهریه
دینی) و فارغ از نوع تصرفات زوجه در مهر (ابراء یا هبه مهریه به زوج ،یا انتقال آن به غیر
یا اتالف آن و ،)...چنانچه طالق قبل از مباشرت صورت گیرد ،زوجه باید نصف مهرالمسمی
را به زوج برگرداند؛ بنابراین اگر مهریه عین باشد و زوجه کل آن را به زوج خود قبل از
مباشرت ،هبه کند (خواه قبل از دریافت مهریه و خواه پس از دریافت آن) ،سپس زوج او
را طالق دهد ،زوجه باید بدل نصف آن را به زوج برگرداند (طوسی1387 ،ق308/4 ،؛
کیدری1374 ،ش423 ،؛ فیاض ،بیتا59/3 ،؛ طبرسى1410 ،ق167/2 ،؛ شهید اول،
1410ق .)184 ،همچنین اگر مهریه دین باشد (مانند تعدادی سکه طالی بهار آزادی
بهطورکلی) و سپس زوجه ،مبادرت به ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه نماید و پس از آن و
قبل از مواقعه ،طالق واقع گردد ،زوجه در این حالت نیز باید بدل نصف مهریه را به زوج
پرداخت کند (آل کاشف الغطاء1422 ،ق58/5 ،؛ خمینى ،بیتا )300/2 ،و این فرض هیچ
تفاوتی با هبه عین ندارد .مسئله رجوع به نصف در فرض ابراء نیز بین فقیهان امامیه نظر
مشهور محسوب میگردد (شهید ثانی1413 ،ق .)239/8 ،گفتنی است که از منظر فقه امامیه
هبه دین توسط دائن به مدیون صحیح است (هاشمی شاهرودى1423 ،ق321/2 ،؛ موسوى
گلپایگانی1413 ،ق .)133/2 ،حال چنانچه زوجه ،قبل از طالق از این روش برای برداشتن
مهر از ذمه زوج استفاده نموده باشد و طالق پس از آن و قبل از مواقعه صورت گیرد ،همان
حکم ابراء در این فرض نیز مطرح میشود.
در میان اهلسنت نیز نظریه تنصیف بهطور مطلق در مذهب حنابله وجود دارد (زحیلی،
بیتا6809/9 ،؛ جزیری1419 ،ق .)204-205/4 ،به اعتقاد برخی نویسندگان حنبلی
(بهوتی ،بیتا )146/5 ،درصورتیکه زوجه مهر را به زوج هبه کند یا ذمه وی را ابراء نماید
و طالق قبل از مباشرت رخ دهد برای زوج نصف مهر ثابت است و زوجه باید نیمی از مهر
را به زوج مسترد نماید .تفاوتی نمیکند که هبه و ابراء قبل یا بعد از قبض باشد؛ بنابراین با
وقوع طالق قبل از مباشرت ،مرد به نصف مهریه به زن رجوع میکند و تفاوتی نمیکند که
مهریه عین یا دین باشد.
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 .2-1ادله
 .1-2-1آیات
از میان آیات قرآن ،اطالق آیه  237سوره بقره میتواند دلیلی برای نظر فوق باشد .این آیه

شریفه مقرر میفرماید« :وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ :و اگر آنان را پیش از آنکه نزدیکی کنید طالق دادید در حالی که مهری
معین کردهاید پس نصف آنچه تعیین کردهاید (بر عهده شماست( »).مشکینی1381 ،ش.)38 ،
در این آیه با صراحت از تنصیف مهر در اثر طالق یاد شده و ازاینجهت اشکالی در داللت
آیه نیست (مکارم شیرازی1424 ،ق .)59/6 ،اهلسنت نیز با استناد به این آیه طالق قبل از
مباشرت را موجب تنصیف مهر میدانند (بیهقی1424 ،ق .)415/7 ،از سوی دیگر همانگونه
که در قسمت نخست مقاله بیان گردید ،زوجه با نکاح ،مالک مهر شده و میتواند در آن
تصرفاتی از قبیل هبه آن به زوج یا ابراء ذمه زوج بنماید؛ بنابراین با توجه به اطالق آیه
یادشده که مهریه هبه یا ابراء شده را در برمیگیرد ،اینگونه استنباط میشود که نیمی از
مهریه متعلق زوجه خواهد بود و نیم دیگر مهریه را باید به زوج برگرداند.
 .2-2-1روایات

در خصوص نظریه موردبررسی ،روایات ،داللت روشنتری بر لزوم بازگرداندن نیمی از مهر
توسط زوجه به زوج دارد .صحیحه شهاب و موثقه سماعه از مهمترین روایاتی است که
گویای این امر است و ذیالً بررسی میشود.
الف -صحیحه شهاب :صحیحه شهاب در مورد زنی است که مهریهاش را که هزار درهم
بوده است ،از زوج دریافت داشته و سپس آن را به همسرش هبه نموده بود و مرد پس از
قبول هبه و گذشت مدتی ،وی را طالق داده و طالق نیز قبل از مواقعه واقع گردیده بود .از
امام صادق درباره این موضوع و تکلیف مهریه سؤال شد؛ امام فرمودند زن حقی ندارد
و باید  500درهم را به مرد برگرداند (حر عاملی1409 ،ق .)301/21 ،این روایت که در
خصوص هبه مهریه توسط زوجه به زوج است ،بهطور واضح داللت بر تنصیف مهریه بعد از
طالق دارد و در کتب مختلف فقهی به آن استناد شده است (ر.ک :بحرانی1405 ،ق،
522/24؛ فاضل هندی1416 ،ق471/7 ،؛ طباطبایى1418 ،ق.)146/2 ،
ب -موثقه سماعه :روایت موثقه سماعه از امام صادق ،در این خصوص است که اگر
زوجه همسر خود را نسبت به مهریه حالل نموده باشد ،این مسئله در حکم دریافت مهریه
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به شمار میرود و چنانچه زوج ،وی را قبل از مواقعه رها سازد و طالق دهد ،باید نیمی از
12
مهریه را به زوج برگرداند.
وجه استدالل به این روایت شریفه این است که مقصود از حالل نمودن مهریه توسط
زوجه ،ابراء مهر دانسته شده و ابراء نیز دریافت مهریه محسوب شده است و در نتیجه تأثیر
طالق قبل از مواقعه در چنین فرضی لزوم بازگرداندن نیمی از مهریه خواهد بود؛ بنابراین
روایت یادشده ،داللت بر نظر مشهور دارد (شبیری زنجانی1419 ،ق7289/23 ،؛ میرزای
قمی1413 ،ق.)573/4 ،
 .3-2-1اقتضاء قواعد

برخی فقیهان (ترحینى عاملی1427 ،ق )473/6 ،بهصراحت حکم روایات فوق را مطابق
قواعد برشمرده و آن را مانند موردی دانستهاند که زوجه مهریه را به غیر زوج منتقل نموده
یا آن را اتالف نموده باشد .همچنین بهاعتقاد برخی نویسندگان حنبلی (بهوتی ،بیتا)146/5 ،
درصورتیکه زوجه مهر را به زوج هبه کند یا ذمه وی را ابراء نماید و طالق قبل از مباشرت
رخ دهد برای زوج نصف مهر ثابت است و تفاوتی نمیکند که هبه و ابراء قبل یا بعد از قبض
باشد؛ بنابراین با وقوع طالق قبل از مباشرت ،مرد عالوه بر آنچه زن هبه کرده به نصف مهریه
نیز به زن رجوع میکند و تفاوتی نمیکند که مهریه عین یا دین باشد .علت رجوع این است
که در مورد اول به خاطر هبه و بخشش و در مورد دوم به سبب طالق مرد مالک شده است
و جهت استحقاق متفاوت است و این دو مورد باهم برخوردی ندارند و ساقط نمیشود .این
مسئله مانند موردی دانسته شده است که شخصی بدهکار خود را ابراء مینماید و پسازآن
بدهکار مزبور به سببی دیگر طلبکار شخص ابراء کننده میگردد .طبیعتاً در این حالت ابراء
کننده نمیتواند برای فرار از بدهی خود به طلب سابق خود استناد نماید.
در پایان ،اشاره به این نکته شایسته و راهگشاست که از نظر برخی فقها (مکارم شیرازی،
1424ق )75/6 ،هر چند مطابق موازین فقهى ،نظر مشهور صحیح است و باید بر اساس آن
فتوا صادر نمود ،لیکن ازآنجاکه دریافت نیمی از مهر در فرض موردبررسی از نظر عقال نوعی
اجحاف است ،احتیاط در عدم دریافت از جانب زوج است .بهعالوه برای برونرفت از
 « .12اذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه ،و ان خلّاها قبل ان یدخل بها ردّت المرأة على الزّوج نصف
الصداق» (حر عاملی1409 ،ق.)301/21 ،
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مشکل این راهحل نیز ارائه گردیده که در مواردی که هبه مشروط به ادامه زندگی زوج با
زوجه است ،امکان مطالبه بدل نصف مهر توسط زوج وجود نخواهد داشت .بدیهی است نباید
این فرض با موردی که انگیزه زوجه از هبه مهر ،ادامه زندگی مشترک توسط زوج است
خلط گردد؛ زیرا صرف انگیزه و دواعی نمیتواند تأثیری در باقی ماندن یا نماندن هبه داشته
باشد ولی چنانچه ادامه زندگی به عنوان شرط استمرار هبه باشد در این صورت تخلف از
شرط میتواند دارای ضمانت اجرا باشد و به خاطر وقوع طالق و تخلف از شرط حداقل
امکان رجوع زوج به زوجه برای نیمی از مهریه منتفی دانسته شود .حتی در این مورد بر
اساس تحلیل اراده طرفین قرارداد هبه میتوان فراتر رفت و از امکان رجوع زوجه به زوج
برای نیمی از مهر سخن گفت .درهرحال این مسئله مبتنی بر احراز وجود شرط صریح یا
ضمنی لزوم استمرار زندگی مشترک است.
 .2نظریه عدم تنصیف بهطور مطلق
از میان مذاهب اسالمی ،نظر معتمد در میان مالکیها این است که اوالً همانگونه که در قسمت
نخست مقاله به تفصیل بررسی شد ،در اثر عقد نکاح زوجه صرفاً مالک نیمی از مهر می
گردد؛ ثانیاً با توجه به اینکه در صورت مواقعه 13آتی ،زوجه در معرض تملک نصف دیگر
مهر نیز است ،از همان ابتدای عقد میتواند در کل مهریه تصرف نماید؛ ثالثاً چنانچه قبل از
مواقعه طالق رخ دهد و زوجه مهر را به شخصی غیر از زوج هبه نموده باشد یا انتقال داده
باشد ،نیمی از مثل یا نیمی از قیمت مهریه بر عهده زوجه قرار میگیرد ،ولی اگر مهریه به
خود زوج هبه شده باشد ،در این فرض هیچیک از زوج و زوجه تعهدی نسبت به یکدیگر
نخواهند داشت (جزیری1419 ،ق202/4 ،؛ ابنجزی ،بیتا .)136/1 ،نظر اخیر را اینگونه
می توان تحلیل نمود که زوجه ،نصف متعلق به خود را به زوج بخشیده است و نصف دیگر
از ابتدا متعلق به خود زوج بوده و در حال حاضر نیز در اختیار وی است؛ در واقع نظر
یادشده ریشه در نظر مالکیه در خصوص زمان مالکیت زوجه بر مهریه دارد .14بنابراین نقد
 .13در منابع فقه مالکی مباشرت زوج و زوجه با لفظ «البناء» بیان شده است (زرقانی1422 ،ق379/7 ،؛
دسوقی ،بیتا241/2 ،؛ خرشی ،بیتا228/7 ،؛ ابنحاجب1421 ،ق.)267/1 ،
 .14در فقه اهلسنت در مورد هبه یا ابراء مهر توسط زوجه به زوج اقسامی نیز به فرضی که زوج اراده
مباشرت داشته است لیکن مباشرتی رخ نداده ،اختصاص داده شده است و احکام خاصی نیز برای آن بیان
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وارد بر این نظر نیز این است که همانگونه که در قسمت نخست مقاله با اقامه دلیل اثبات
گردید ،زوجه از ابتدای قرارداد نکاح مالک کل مهریه میشود.
در فقه امامیه نظریه عدم تنصیف به نحو مطلق بهصراحت دیده نمیشود لیکن از نتایج
نظر منتسب به مرحوم ابنجنید میتواند عدم تنصیف مهر باشد (ر.ک :اشتهاردی1416 ،ق،
 .)255توضیح اینکه نتیجه منطقیِ عدم مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر در زمان عقد
این است که هبه و ابراء وی نیز صرفاً همان مقدار را شامل میشود و نیم دیگر مهر مشمول
هبه و ابراء توسط زوجه قرار نگرفته است ،به همین جهت نیز زوجه با هبه و ابراء در کل
مهریه تصرفی ننموده است تا مستلزم بازگرداندن نیمی از آن به خاطر وقوع طالق قبل از
مواقعه باشد.
 .3نظریات تفصیلی
در این قسمت با توجه به پول (نقد) بودن یا عین یا دین بودن مهر ،بخشش کل یا قسمتی از
مهر و وقوع این بخشش قبل یا بعد از قبض مهر نظرات مختلفی در فقه حنفی و شافعی دیده
می شود که در جزئیات با یکدیگر متفاوتند به همین جهت ابتدا نظر تفصیلی مطرح در فقه
حنفی و سپس نظر مطرح در مذهب شافعی بررسی میشود.
 .1-3نظر تفصیلی مذهب حنفی
در مذهب حنفی بر اساس اینکه مهریه پول نقد باشد و بعد یا قبل از قبض بخشیده شده باشد

و نیز مهریه عین معین یا کلی (غیر پول) باشد ،حکم قضیه تفاوتهایی دارد که در ادامه بررسی
میشود.
الف) مهریه پولی (نقدی) و هبه آن بعد از قبض :درصورتیکه مهر پول (نقد) باشد و
زوجه کل مهر را به زوج ببخشد و این بخشش بعد از قبض باشد ،در این صورت هبه زن
صحیح است و زن حق رجوع ندارد و طالق قبل از مباشرت حقی برای مرد در نصف مهر
ایجاد میکند (ابنمازه1424 ،ق .)118/3 ،لیکن در این مورد باید گفت به این دلیل که مهر
شده است .بهعنوانمثال در جایی که زوجه قسمتی از مهر را قبل از مباشرت میبخشد درحالیکه زوج اراده
مباشرت داشته است اگر آنچه نزد زوجه باقی مانده است کمتر از مهر شرعی باشد – سه درهم یا یکچهارم
دینار -مرد باید تا مقدار مهر شرعی آن را کامل کند (ر.ک :جزیری1419 ،ق.)203/4 ،
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به صورت دین و کلی در ذمه زوج بوده است و زوج نیز مصداقی از این کلی را به زوجه
بخشیده است؛ بنابراین موضوع هبه مهر نبوده است و ازاینجهت ،میتوان گفت مهریه بخشیده
نشده و به همین جهت حکم تنصیف مهر در فرض طالق مطرح میشود .بهعنوان نمونه
درجایی که مهریه  100سکه طال باشد و زوج مصداقی از این  100سکه را به زوجه داده
باشد و زوجه نیز تمام آن را به زوج ببخشد ،در صورت وقوع طالق قبل از مباشرت (که
موجب استحقاق زوج بر نیمی از مهر است) ،زن ملزم نیست که نصف همان مصداقی را که
زوج بهعنوان مهر به او داده بوده است را به زوج بدهد؛ درواقع آنچه هبه شده است ،مهر به
شمار نمی آمده زیرا مهر دین بوده است نه عین .درهرحال مرد بعد از طالق ،مستحق نیمی
از مهر است( .جزیری1419 ،ق.)201/4 ،
ب) مهریه پولی (نقدی) و هبه آن قبل از قبض :اگر مهر پولی (نقدی) باشد و زوجه کل
مهر را به زوج هبه کند ،لیکن این بخشش قبل از قبض رخ دهد ،در این صورت زوج و
زوجه تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند؛ چراکه مهر متعین در ذمه بوده و دقیقاً همان مصداقی
که مهر بوده ،بخشیده شده است و چیزی بهعنوان مهر باقی نمیماند (ابنمازه1424 ،ق،
 .)118/3حکمِ عدم تعهد زوج و زوجه نسبتِ به هم در موارد دیگری نیز وجود دارد؛ مانند
اینکه زوجه تمام مهر را که  100سکه طال بوده است قبض کند و نیمی از آن را به زوج
ببخشد و سپس زوج قبل از مباشرت زوجه را طالق دهد .در اینجا نیز تعهدی وجود ندارد؛
چون موهوب نصف مهر بوده و نصف مهر که زوجه بعد از طالق باید به زوج بدهد ،منصرف
به آن خواهد بود .همچنین درجایی که زوجه تنها نصف مهر را قبض کرده لیکن مقبوض و
غیر آن را میبخشد  -درواقع تمام مهر را  -و طالق قبل از مباشرت واقع میشود نیز تعهدی
وجود ندارد (جزیری1419 ،ق .)201/4 ،بهنظر میرسد مبنای این حکم این است که عمالً
در فروض فوق حداقل نیمی از مهر از راه هبه به زوج بازگردانده شده است و به همین جهت
نیز پس از طالق نیاز به بازگرداندن مجدد نصف مهر نیست.
ج) عین بهعنوان مهر :چنانچه مهر عین باشد خواه عین معین و خواه عین کلی و طالق
قبل از مباشرت واقع شو د ،در این صورت نیز زوج و زوجه تعهدی نسبت به هم ندارند و
تفاوتی نمیکند که هبه قبل یا بعد از قبض باشد .بهعنوان نمونه اگر زوج تمام مهر را بخشیده
باشد که روشن است مرد حقی ندارد و در صورتی نیز که نصف یا بیشتر بخشیده شده باشد
باز هم زوج حقی ندارد؛ چراکه با هبه ،حقی که برای زوج با طالق ثابت میشده است (نصف
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مهر) را دریافت کرده است .تنها درجایی که زوجه کمتر از نصف را بخشیده باشد باید بعد
از طالق تا مقدار نصف آن را کامل کند (جزیری1419 ،ق.)201/4 ،
انتقادی که به نظر فوق وارد است از دو جهت است .یکی اینکه در فرض دوم و سوم،
هبه قبل از طالق را راهی برای بازگرداندن نیمی از مهریه به زوج دانسته است حالآنکه هبه
عمل حقوقی مستقلی است که زوجه در مهر انجام داده است و مالکیت زوج نسبت به نیمی
از مهریه پس از طالق ایجاد شده است؛ بنابراین منطقی نیست که عمل حقوقی که قبالً
انجامشده و ربطی به طالق نداشته است را اجرای تکلیف ناشی از طالق محسوب نمود.
اشکال دیگر این است که طبق مطالب فوق ،در فرضی که مهریه مبلغی پول باشد و بر
ذمه زوج قرار داشته باشد و زوج مهریه را به زوجه پرداخت نماید و پسازآن زوجه پول
دریافت شده را به زوج هبه کند ،طالق قبل از مباشرت تکلیف پرداخت نیمی از مهریه را بر
عهده زوجه قرار میدهد حالآنکه اگر مهریه پول نباشد و عینی کلی باشد و زوجه پس از
دریافت مصداقی از آن ،آن را به زوج ببخشد ،تکلیفی بر عهده زوجه در خصوص بازگرداندن
نیمی از مهر وجود ندارد .طبیعتاً تفاوت در این دو حکم توجیه منطقی ندارد.
 .2-3نظر تفصیلی مذهب شافعی
در مذهب شافعی حکم بخشش مهر عینی با ابراء ذمه تفاوت دارد:

الف) هبه عین :در خصوص هبه مهر در مذهب شافعی باید گفت ،اگر زوجه مهریه را به
زوج هبه کند و طالق قبل از مباشرت واقع گردد ،چنانچه هبهی زوجه قبل از قبض واقع
شده باشد ،هبه باطل است ،زیرا از نظر این مذهب ،اگر زوجه مهریه را قبض نکند ،تصرف
در آن صحیح نیست15؛ بنابراین در این صورت ،زوج مستحق نیم از مهر است و زوجه نیز
مالک نصف دیگر که همان قاعده کلی تنصیف در آن جاری و هبه باطل است .لیکن اگر
 .15درواقع در مذهب شافعی اگر مهریه کاالی تجاری ،حیوان ،مکیالت و موزونات باشد و زوجه با
هبه ،بیع و غیره در آن تصرف کند تصرف صحیح نیست و تنها تصرف با وصیت ،وقف ،تقسیم در جایی که
مهریه غیر مکیل و غیر موزون باشد صحیح است .در خصوص اینکه چرا با وجود اینکه بهمحض عقد نکاح،
زوجه مالک مهریه میگردد ،نمیتواند قبل از قبض در آن تصرفاتی مانند بیع و هبه نماید ،ادعا شده که
مالکیت وی قبل از قبض ضعیف بوده و احتمال ساقطشدن آن وجود دارد ،ولی بعد از قبض مالکیت وی
قوی است (جزیری1419 ،ق .)204/4 ،لیکن به نظر نمیرسد چنین توجیهی قانعکننده باشد ،چراکه این
استدالل خود ادعایی بیش نیست.
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زوجه بعد از قبض مهریه ،همه آن را به زوج هبه نماید ،هبه صحیح است و در صورت وقوع
طالق قبل از مباشرت ،زوج حق دارد که برای نصف مهریهای که به سبب طالق مستحق
آن شده است به زوجه رجوع کند (جزیری1419 ،ق .)204/4 ،طبیعتاً با توجه به اینکه
اصل مهر قبالً به زوج هبه شده و زوجه نمیتواند آن را به زوج بازپس دهد ،باید بدل نصف
آن را به زوج بدهد که در این صورت اگر مهریه مثلی بوده باشد ،حق زوج ناظر بر مثل و
اگر قیمی باشد حق وی ناظر به قیمت است (ابنجزی ،بیتا136/1 ،؛ زحیلی ،بیتا،
 .)6808/9البته در برخی منابع شافعی (ابنالمحاملی1416 ،ق )320 ،نیز در مورد بخشش
مهر نظریه عدم رجوع زوج بیان شده و دلیل آن بازگرداندن نصف مهر از راه هبه به زوج
دانسته شده است ،لیکن در همینجا نیز نظر صحیح ،رجوع به نصف دانسته شده است.
ب) ابراء ذمه زوج توسط زوجه :در مذهب شافعی در صورت ابراء ذمه زوج از مهر و
طالق قبل از مباشرت زوج و زوجه تعهدی نسبت به هم ندارند (جزیری1419 ،ق،)204/4 ،
لیکن در برخی منابع دیگر بیان شده است (شیرازی ،بیتا )469/2 ،که اگر مهر دین باشد و
زوجه ذمه زوج را ابراء کند و طالق قبل از مباشرت واقع شود ،اگر قائل به رجوع در هبه
نباشیم پس در ابراء نیز حق رجوع وجود ندارد ولی اگر قائل بهحق رجوع در مورد هبه
باشیم در مورد ابراء دو نظر وجود دارد :یکی امکان رجوع به دلیل پذیرش آن در مورد هبه
و عدم امکان رجوع به این دلیل که ابراء اسقاط هست و نیاز به قبول ندارد ،درحالیکه هبه
تملیک است و نیاز به قبول دارد.
بهنظر میرسد ریشه تفاوت ابراء و هبه در مذهب شافعی ،ریشه در این دارد که در فرض
هبه ،زوج با دادن عین مهر به زوجه متحمل غرامتی شده و مالی از مالکیت او خارج شده
است ،درحالیکه در فرض ابراء ،زوج مالی را پرداخت نکرده است و غرامتی را متحمل
نشده است و به همین دلیل نیز حق رجوعی برای او وجود ندارد (خطیب شربینی1415 ،ق،
 .)218/3البته در فقه امامیه نیز این احتمال داده شده که هبه با ابراء متفاوت باشد و در
فرض ابراء مهر توسط زوجه ،امکان رجوع زوج به زوجه در فرض طالق قبل از مباشرت
نباشد.
انتقاد وارد بر نظر شافعیان نیز این است که اوالً در بحث هبه مهر ،هبه مهر قبل از قبض،
بدون دلیل روشنی باطل دانسته شده است و در فرض ابراء نیز ،نقش تصرفی که زوجه در
قالب ابراء در مهر نموده نادیده انگاشته شده است.
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تنصیف مهر در فرض هبه و ابراء توسط زوجه در حقوق ایران
قبل از بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص تنصیف مهر در فرض هبه و ابراء توسط
زوجه ،شایسته است ابتدا به این نکته اشاره نمود که بر اساس ماده  1082قانون مدنی ایران:
«زوجه بهمجرد عقد مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته
باشد»؛ بنابراین روشن است که حقوق ایران نیز از نظر مشهور فقهی در مورد زمان مالکیت
زوجه بر مهر پیروی کرده است و بهمجرد عقد نکاح ،زن را مالک تمام مهر میداند( .ر.ک:
کاوندی1392 ،ش95 ،؛ لطفی1388 ،ش .)237 ،همچنین گفتنی است که هبه اختصاص به
عین معین ندارد و شامل دین نیز میشود؛ بنابراین ،در مواردی که مهریه بهصورت دین بر
ذمه زوج است ،زن میتواند آن را به وی ،هبه کند که در این صورت ،طبق ماده  806قانون
مدنی حق رجوع از هبه نخواهد داشت .لیکن ابراء تنها زمانی رخ میدهد که مهر بهصورت
دین باشد؛ بنابراین اگر مهر عین باشد تنها با هبه میتوان از آن صرفنظر کرد درحالیکه اگر
مهر دین باشد ،در مورد آن امکان هبه و ابراء وجود دارد.
حال در فرضی که زوجه مبادرت به هبه کل مهریه خود به زوج نموده یا ذمه زوج را
نسبت به تمام مهریه ابراء کرده و پس از آن و قبل از مباشرت ،طالق رخ داده ،باید گفت،
قوانین ایران تصریحی به اینکه تکلیف نیمی از مهریه چیست ،ننمودهاند .تنها ماده مرتبط با
بحث حاضر ،ماده  1092قانون مدنی است .بر اساس ماده یادشده« :هرگاه شوهر قبل از
نزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .اگر شوهر بیش از نصف
مهر را قبالً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثالً یا قیمتاً استرداد کند»؛ بنابراین
قانون مدنی ایران تنها به مسئله کلی تنصیف مهر در طالق قبل از مباشرت اشاره نموده و به
حکم موضوع در فرض ابراء و هبه مهریه تصریح ننموده است؛ در دکترین حقوقی ایران در
خصوص تحلیل مسئله اختالفنظر وجود دارد؛ بهگونهای که از سویی نظریه عدم تنصیف
مهر و برائت ذمه زوجه از پرداخت بدل نیمی از مهر و از سوی دیگر نظریه تنصیف مهر و
لزوم پرداخت نیمی از بدل مهر توسط زوجه مطرح گردیده است .در ادامه به تبیین این دو
نظر و نقد و بررسی ادله آنها پرداخته میشود.
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 .1برائت ذمه زوجه از پرداخت بدل نیمی از مهر
از نظر برخی حقوقدانان (صفایی1397 ،ش194 ،؛ کاتوزیان1398 ،ش115-116 ،؛
شیروی1395 ،ش111 ،؛ روشن1390 ،ش ،)129-130 ،اگر مهر دین بر ذمه زوج باشد و
زوجه او را از تمام مهر ابراء کند و طالق قبل از مباشرت صورت گیرد زوجه تکلیفی در
مقابل زوج ندارد و ماده  1092قانون مدنی در این مورد جاری نیست .همچنین اگر زوجه
مهریه را به زوج هبه نموده باشد نیز همین حکم جاری است (صفایی1397 ،ش194 ،؛
شیروی1395 ،ش .)111 ،در ادامه ضمن تبیین ادله این نظر ،به نقد و بررسی آن پرداخته
میشود:
الف) عدم دریافت مهر توسط زوجه :ازآنجاییکه نتیجه ابراء و هبه مهر این است که مهریه
به زوج بازگردانده شده و عمالً زوجه مهری از زوج دریافت نمینماید ،بنابراین حکم تنصیف
مهر در مورد وی جاری نیست .توضیح اینکه با توجه به اینکه زوجه در نتیجه نکاح ،مالی
از زوجه نگرفته است و طلب خود را نیز به کسی منتقل نکرده است تا گفته شود انتقال طلب
در حکم اتالف آن است و تنها ذمه زوج را بری ساخته است و زوج نیز در اثر ابراء زوجه
به آنچه استحقاق داشته است رسیده است و در نتیجه نمیتوان زوجه را به بازگرداندن نیمی
از مهر تکلیف نمود.
ب) عدم سازگاری با عرف و عادت امروز و عدالت و انصاف و عدم شمول ماده 1092
در خصوص فرض ابراء و هبه دین توسط زوجه به زوج :به اعتقاد برخی (صفایی1397 ،ش،
 )194استرداد نصف مهر ،بر اساس نظر عرف و نیز طبق اقتضائات عدالت و انصاف و همچنین
روح قانون ،ویژه موردی است که زوج ،مهری به زن داده باشد؛ حالآنکه فرض موردبررسی،
بهمنزله موردی است که زوج ،مهری به زوجه نداده است؛ بنابراین نباید امکان رجوع زوج
به زوجه برای نیمی از مهر پذیرفته شود و ماده  1092قانون مدنی منصرف از این مورد
است.
در نقد این نظر باید گفت از سویی عدالت و انصاف مفهومی شکننده دارد و در خصوص
ضوابط مربوط به تشخیص عدالت نیز اختالف وجود دارد .طبیعتاً هدف از احکام شرعی و
قانونی نیز رسیدن به عدالت است که از راههای ضابطهمند حاصل میگردد و نمیتوان ضوابط
را به بهانه عدالت نفی نمود چراکه در صورت در نظر نگرفتن ضوابط ،مسئله عدالت ،مسئلهای
کامالً سلیقهای خواهد بود (ر.ک :قبولی درافشان1389 ،ش .)579 ،از سوی دیگر عدم
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شمول ماده  1092قانون مدنی بر این مورد صرفاً ادعا است و بهنظر میرسد با توجه به
اینکه ماده  1092قانون مدنی از فقه امامیه اقتباس شده است و همانگونه که در مبحث
پیشین بیان گردید ،نظر سائد در فقه امامیه امکان رجوع است ،بنابراین ماده یادشده محمول
بر چنین نظری است و اطالق آن مسئله موردبررسی را نیز شامل میگردد.
ج) ابراء مالمیجب نسبت به نیمی از مهر :برخی از حقوقدانان (دیانی1379 ،ش)125 ،
فقط در بحث ابراء نظر فوق را میپذیرند ولی دلیل عدم رجوع را این میدانند که «با توجه
به اینکه ملکیت مستقر زوجه فقط نسبت به نیمی از مهر (بعد از عقد ازدواج و قبل از نزدیکی)
صورت گرفته است ،لذا ابراء نسبت به نیم دیگر از مهر ،ابراء مالمیجب خواهد بود و صحیح
نیست؛ یعنی قبل از استقرار کامل مهر بر ذمه زوج ،نمیتوان معتقد شد که چنین ابرائی درست
بوده است و لذا امکان مطالبه زوج بعد از طالق در صورت عدم نزدیکی توسط زوج وجود
ندارد».
در پاسخ این نظر باید گفت ،با توجه به اینکه بهمحض انعقاد قرارداد نکاح زوجه نسبت
به مهریه حق مییابد امکان هرگونه تصرفی در آن را داراست به همین دلیل نیز حتی میتواند
آن را به دیگران منتقل نماید .طبیعتاً ابراء نیز از تصرفاتی است که منعی نسبت به اجرای آن
نسبت به کل مهر وجود ندارد و نتیجه ابراء این خواهد بود که اگر بهواسطه طالق قبل از
مباشرت حق جدیدی برای زوج نسبت به نیمی از مهر پدید آید ،زوجه نسبت به آن مدیون
میگردد.
 .2لزوم پرداخت نیمی از بدل مهر توسط زوجه
برخی دیگر از حقوقدانان در مسئله حاضر (جعفری لنگرودی1397 ،ش544 ،؛ امامی ،بیتا،
408-409/4؛ قزوینی1390 ،ش )235-236 ،زوجه را مکلف به پرداخت نیمی از بدل مهر
به زوجه میدانند.
الف) همسانی ابراء و هبه مهر با اتالف آن و اطالق ماده  1092قانون مدنی :در فرض
ابراء ذمه زوج توسط زوجه ،برخی حقوقدانان (جعفری لنگرودی1397 ،ش544 ،؛ امامی،
بیتا408-409/4 ،؛ قزوینی1390 ،ش )235-236 ،ابراء توسط زوجه را نیز نوعی تصرف
تلقی نمودهاند و با استناد به اینکه زوجه از طریق ابراء ،مهر را کالً تلف کرده است و دلیلِ
روایت؛ زوج را مستحق نیم از مهر دانستهاند و اطالق ماده  1092قانون مدنی را ،در فرض
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ابراء نیز جاری دانستهاند .در خصوص هبه نیز برخی حقوقدانان (امامی ،بیتا408/4 ،؛
جعفری لنگرودی1386 ،ش )144 ،با بیان این امر که واگذارى مهر به زوجه مانند واگذارى
آن به شخص ثالث و در حکم تلف است و به این اعتبار ،حکم هر دو یکسان است؛ زن را
ملزم پرداخت بدل نصف مهر نمودهاند.
ب) طالق بهعنوان سبب جدید برای مالکیت زوجه بر نصف مهر :برخی (طاهری،
1418ق ) 181/3 ،از زاویه دیگری به موضوع نگریسته و معتقدند که علت استحقاق زوج
نسبت به نیم از مهر را این دانستهاند که طالق سبب و علت جدیدى براى مالکیت زوج
نسبت به نصف مهراست و همانگونه که اگر زوجه تمامى مهر خود را به شخص دیگرى
مىبخشید ،باید نصف آن را به شوهرش بازمیگرداند ،در این فرض نیز حکم بازگرداندن
وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد و نیز با توجه به اینکه در موارد سکوت یا اجمال قوانین طبق
اصل  167قانون اساسی باید به منابع معتبر اسالمی مراجعه نمود و با عنایت به روایات و
استداللهای دیگری که در مبحث پیشین در تبیین دیدگاه فقه امامیه بیان گردید ،بهنظر میرسد
در فرضی که زوجه قبل از طالق ،مهریه خویش را ابراء نموده یا آن را به زوج بخشیده باشد
و پس از آن و قبل از مواقعه طالق رخ دهد ،حکم تنصیف مهر جاری شده و تکلیف زوجه
به بازگرداندن نیمی از مهر جاری خواهد بود مگر اینکه با تحلیل اراده طرفین هبه این نتیجه
حاصل گردد که استمرار هبه مشروط به استمرار زندگی مشترک بوده باشد.
در پایان اشاره به این نکته بایسته است که با توجه به اختالفات فقهی میان مذاهب مختلف
اسالمی و به رغم اینکه نظر اقوی از نظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،امکان رجوع زوج
به زوجه است لیکن با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسی مذاهب دیگر اسالمی اعم از
حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و بهویژه در قسمت احوال
شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها دارای رسمیت
هستند .بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
تیرماه  1312نیز در خصوص احوال شخصیه ،محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در
مذهبی که شوهر پیرو آن است را در مسائل مربوطه به نکاح و طالق اجرا نمایند .تبصره
ماده  4قانون حمایت خانواده مصوب  1391نیز تصریح به اجرای اصل  12قانون اساسی و
قانون پیشگفته نموده است؛ بنابراین با توجه به اینکه نکاح و طالق از احوال شخصیه است،
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در خصوص مذاهبی که تنصیف مهر در فرض ابراء یا هبه مهر توسط زوجه به زوج را
نمیپذیرند ،احکام مربوط به همان مذهب اجرا خواهد شد.

نتیجه
 .1بررسیهای فقهی موجود در این پژوهش نشان میدهد که اوالً در فقه امامیه به دلیل
پذیرش مالکیت زوجه بر کل مهریه بهمحض انعقاد عقد نکاح ،هبه یا ابراء کل مهریه از ناحیه
وی صحیح و نافذ است؛ ثانیاً در صورت طالق قبل از مباشرت ،به خاطر وجود ادله گوناگون
همچون استدالل به آیات و روایات مختلف ،زوجه باید بدل نصف مهریه موهوب یا ابراءشده
را به زوج برگرداند.
 .2در خصوص دیدگاه مذاهب اهلسنت باید گفت ،نظر مذهب حنبلی مشابه مذهب امامیه
است و مالکیها در نقطه مقابل ،تنصیف مهر در فرض موردبررسی را نمیپذیرند .مذهب حنفی
با تفصیل میان حالتهای گوناگون ،در فرضی که مهریه پول است و زوج آن را به زوجه
پرداخته باشد و پس ازآن ،زوجه مبادرت هبه مبلغ مزبور نموده باشد ،زوجه را مکلف به
بازگرداندن بدل نیمی از مهریه میدانند ولی در سایر موارد تکلیفی بر عهده زوجه قرار ندارد.
شافعیان نیز در مورد مهریهای که عین معین بوده و تسلیم زوجه شده باشد ،در صورت هبه
آن به زوج ،تنصیف را جاری میدانند ولی در فروض دیگر تکلیفی بر عهده زوجه نسبت به
بازگرداندن نیمی از مهر قائل نیستند.
 .3از نظر حقوق ایران ،هرچند نصی که بهصراحت حکم تنصیف مهر در فرض ابراء یا
هبه را مشخص نموده وجود ندارد و ازاینجهت میان حقوقدانان اختالف وجود دارد لیکن
بهنظر میرسد با توجه به اطالق ماده  1092قانون مدنی ،روایات موجود ،فتاوای فقیهان
امامی بر اساس آن و شهرت عظیم فقهی در فقه امامیه ،پذیرش تنصیف مهر در فرض مزبور
در حقوق موضوعه فعلی ایران اقوی بهنظر میرسد .البته با توجه به قانون اساسی ایران
اقلیتهای مذهبی در خصوص احوال شخصیه (که موضوع موردبررسی را نیز شامل میشود)
تابع مذهب خویش میباشند .درهرحال شایسته است قانونگذار ایران بهصراحت و برای
اجتناب از هرگونه اختالفی با افزودن تبصرهای به ماده  1092قانون مدنی حکم موضوع را
در قانون مدنی مورد تصریح قرار دهد و بهصراحت بر تنصیف مهر در فرض ابراء یا هبه در
صورت وقوع طالق قبل از مواقعه (جز در صورت شرط مخالف) تصریح نماید.
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 قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1412 ،ق. قزوینی ،ابراهیم ،بررسي فقهي و حقوقي حقوق خانواده ،تهران ،راه نوین1390 ،ش. کاتوزیان ،ناصر ،حقوق خانواده ،تهران ،میزان1398 ،ش. کاوندی ،حجتاهلل ،احکام حقوقي خانواده ،قم ،زمزم هدایت1392 ،ش. لطفی ،اسداهلل ،حقوق خانواده ،تهران ،خرسندی1388 ،ش. مالک بن انس ،المدونة الکبری ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1415 ،ق. مجموعة من المؤلفین ،فتاوى الشبکة اإلسالمية ،بیجا ،بینا1430 ،ق. محقق داماد ،سید مصطفى ،بررسي فقهي حقوق خانواده :نکاح و انحالل آن ،تهران ،مرکز نشرعلوم اسالمی1387 ،ش.
 مشکینی ،علی ،ترجمه قرآن کريم ،قم ،الهادی1381 ،ش. مفید ،محمد بن محمد ،المسائل الصاغانية ،قم ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید1413 ،ق. مقدسی ،عبدالرحمن بن محمد ،الشرح الکبير ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،بیتا. مکارم شیرازی ،ناصر ،کتاب النکاح ،قم ،مدرسه امام على بن ابىطالب1424 ،ق. موسوی گلپایگانی ،سید محمدرضا ،هداية العباد ،قم ،دارالقرآن الکریم1413 ،ق. میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمدحسن ،جامع الشتات في أجوبة السؤاالت ،تهران ،کیهان1413 ،ق. نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،1404ق.
 وزیری فرد ،سید محمدجواد؛ موسیوند ،فاطمه« ،نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق»،مجله پژوهشهای فقهي ،شماره 1392 ،4ش.
 هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،فرهنگ قرآن ،کليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن کريم ،قم،مؤسسه بوستان کتاب1383 ،ش.
 هاشمى شاهرودى ،سید محمود ،موسوعة الفقه اإلسالمي طبقاً لمذهب اهل البيت ،قم ،مؤسسهدائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلبیت1423 ،ق.

