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 دهیچک

عقد  واسطههب اسالم مستحق حقوق متعددی از جمله مهر است که ظام حقوقیزوجه در ن
رغم اینکه آید. امروزه مطابق با قول مشهور فریقین، علیمیدر او به ملکیتدائم  نکاح

زوجین به علت عدم وابستگی عقد به ذکر مهر، الزامی بر تسمیه در عقد ندارند، گاه بر مبنای 
یا زوجین اصالً  یا زوج قدرت پرداخت نداردکه  کنندتوافق می یابر مهریهباورهای غلط 

، بلکه مهر دیگری مقصود آنهاست که خارج از عقد بر آن توافق دنندار اخذ و اعطاءقصد 
اند. از آنجا که ذکر این نوع مهر در جامعه شایع شده، بازپژوهی ماهیت و آثار آن مودهن

قصد باطل  فقدان به دلیلمهریه صوری دهد که ضروری است. حاصل پژوهش نشان می
ا بدر حالتهای مختلف و یرد، گمی بر ذمه قرارمیزان مهریه ، چه آن اینکه با بطالناست و 

پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و  .، متفاوت استجینزوتوجه به قصد واقعی 
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 طرح مسئله
شده و برداشت نادرست از این مسئله زن را  در ادیان مختلف، مسئله قوامیت رجال مطرح

در غالب امور، تحت سلطه مرد قرار داده است. از جمله اینکه دارای حق طالق بدون قید و 
را از منزل بیرون کند و هیچ الزام و تعهد مالی علیه او به  تواند همسر مطلقهشرط بوده و می

اونو َ الرِّجَالُ قَوَّ»نفع زوجه وجود ندارد. در شریعت اسالم نیز قوامیت مرد پذیرفته شده است: 
تبع آن برای (، لیکن در مقابل حقوقی که به34)نساء،  «، سرپرست زنانندمردان: النِّسَاءِ عَلَى

عمتی، گردد )نمالی( نیز بر ذمه او مستقر می، تکالیف و تعهدات )مالی و غیرشودمرد ایجاد می
ایر سدر مقایسه با شده، گرفته برای زوجه در نظر ی که در اسالمامتیازهای(. 208ش، 1384

. از منظر اسالم، ازدواج مانند سایر عقود، منشأ حقوق فرد استمنحصربه، نظامهای حقوقی
 نَّهِليَذي عَالَّ ثلُوِ نَّهنلَوَ»شوند: که متعاقدین، ملزم به آن می و تعهدات متقابلی است

همان ]وظایفى[ که بر عهده زنان است، به طور شایسته، به نفع آنان ]بر  انندو م: عروفِالمَبِ
 (.228)بقره،  «عهده مردان[ است

زوجه ، به ملکیت مجرد وقوع عقدبه ، مهریه است که این تعهدات از مهمترینیکی  
 .ذیحق پرداخت شود همطالبا و باید ب شدهعنوان دینی بر ذمه زوج مستقر و به آیدمیدر

لیکن  شود.عقد بدون مهر منعقد یا  عقد ذکر شودضمن ممکن است در و میزان آن مهریه 
کنند که در عقد ذکر میآن را توافق نموده و  یهاز مهر یخاص مقدار، زوجین بر اًغالب

رغم اینکه )طبق قول مشهور( مهریه از جهت قلت و کثرت حدی علیمهرالمسمی نام دارد. 
، زوجه شأنحفظ : اعتقادات خانواده، از قبیل ی، در برخی موارد زوجین به دالیلندارد

ارزش، مایه مباهات و ضامن خوشبختی و  هسرزنش اطرافیان و اینکه مهریه باال را نشان
-هاقدام به ذکر مهری« که گرفته، مهریه را که داده» دانند و توجیهاتی از قبیلدوام زندگی می

 ود.شدر نهایت باعث ایجاد مشکالت و اختالفات فراوان بین زوجین می نمایند کهمی ییاه
 ذکر شده، ولیبا هدف ظاهرسازی و به شکل صوری  ای که در ابتدا با توافق طرفینمهریه

ودن بقصد انتقام، هر یک از زوجین به تناسب حال، منکر صوری به محض وقوع اختالف و به
 به عنوان دین المسمیوقوع عقد، مهر اب شود. چرا کهآن شده و باعث آسیب طرف مقابل می

ف ، اثبات خالمنکر عدم قصد شود کدام از زوجینهرکه  صورتی و در گرفتهبر ذمه زوج قرار
ذکر است که اگرچه مهریه صوری  شایانمشکل است.  یاین ادعا با توجه به ظاهر عقد، امر

ولی در مواردی نیز زوجین تحت تأثیر ، شودهای سنگین واقع میدر خصوص مهریه غالباً
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صد ق، کنند تا اینکه بعد از عقد، مهریه ناچیزی را در عقد ذکر میاطرافیانفشار و تحمیل 
  .کنندعدول  مهرالمسمیاصلی خود را ابراز نموده و از 

رغم اهمیت این مسئله، غالب پژوهشهای موجود به موضوعاتی همچون تحدید علی 
چه ممکن است پرداخته است. اگرآن حدود اعتبار و  سنگین وضعیت حقوقی مهریهمهریه، 

از مصادیق موضوع موردنظر باشد، ولی عدم قصد در مهرالمسمی، محدود  سنگین تعیین مهریه
که بسیاری از قراردادهای شود. درحالیهای ناچیز نیز میهریهبه این مورد نبوده و شامل م

مربوط به مهریه در جامعه امروزی از این امر مستثنی نبوده و توجه ویژه به این موضوع 
رسد. در پژوهش حاضر، به تفصیل به موضوع قصد و اراده نظر میبیش از پیش ضروری به

چنین با توجه به وقوع سنت ده و همو صورتهای مختلف آن پرداخته ش در مهرالمسمی
بین پیروان مذاهب مختلف، این مسئله از دیدگاه علمای مذاهب خمسه بررسی شده  ازدواج
 است. 

 در این نوشتار مسائل زیر به عنوان اهداف پژوهش بررسی و تحلیل شده است:
رارداد میزان و حدود مهر، رابطه عقد نکاح و مهر، نقش قصد در عمل حقوقی، تبعیت ق

 مهر از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، آثار فقدان و تعارض قصد در قرارداد مهریه و... .
فرضیه پژوهش: از آنجا که قصد از ارکان اساسی و جزء شرایط صحت عمل حقوقی 

شود، در صورت تبعیت قرارداد مهریه از قواعد عمومی قراردادها، فقدان قصد محسوب می
قرارداد مهریه گشته و مقدار مهر با توجه به قصد واقعی زوجین، بر ذمه زوج باعث بطالن 

 شود.ثابت می
 

 شناسیاژهو
 . معنای مهر1
ق، 1408؛ ابوجیب، 5/184ق، 1414منظور، ابن) استمهور  و جمع آن عربی واژه هرمَ

بضع  برخی آن را قیمت (.4/4462ش، 1388گویند )معین، و در فارسی به آن کابین  (341
ر، منظواند )ابنزن در ازدواج دانسته و از آن تعبیر به صداق )به فتح و کسر صاد( نموده

زوجه علیرغم عدم  آنچه»به  مهراز  (. حمیری469ق، 1407؛ زمخشری، 5/184ق، 1414
تعبیر « دشوآنچه که با تسمیه مستحق می»و از صداق به « کندعقد استحقاق پیدا می ذکر در

 اندذکر کرده. برای مهر نامهای متعددی )تا ده نام( (6/695ق، 1420میری، حنموده است )
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به معنى مهارت را  ماده مهر(. مکارم شیرازی 5/128تا، ؛ بهوتی، بی31/2ق، 1404نجفی، )
د انجام دهن خودزوجین مهارت بیشترى در انتخاب ، شودسبب مى داند، از آن جهت کهمی

 .(6/8ق، 1424، شیرازی مکارم)
ق، 1404گیرد )نجفی، مهر مالی است که در مقابل تمتع جنسی مشروع مرد از زن قرار می

واسطه عقد ازدواج و یا آمیزشی که از که به (. عالمه حلی از مهر تعبیر به مالی نموده2/31
شود (. مهر به مالی اطالق می3/192تا، شود )حلی، بیناحیه زن، زنا نباشد بر مرد واجب می

در وقت نکاح ملزم به پرداخت آن به زن است و یا حقی است برای زن به عهده  که مرد
دانند که پرداخت آن شوهر به سبب عقد یا دخول حقیقی. برخی آن را مالی بر عهده مرد می

(. 181ق، 1407به عوض از ملک بضع یا استمتاع به سبب عقد واجب است )بدران، 
ن بر اثر ازدواج مالک شده و مرد ملزم به دادن آن به دانند که زحقوقدانان مهر را مالی می

( یا مالی معین که بر سبیل متعارف در هنگام عقد، 139ش، 1371شود )کاتوزیان، زن می
گیرد )جعفری لنگرودی، پردازد و یا به نفع زوجه بر ذمه زوج قرار میزوج به زوجه می

 (.702ق 1378
 

 . مهرالمسمی2
شود که مالکیت آن برای مسلمان صحیح است و زوجین بر می مهرالمسمی به چیزی اطالق

(. اگر میزان و نوع مهر 5/267م، 1966آن توافق نموده و در متن عقد ذکر نمایند )مغنیه، 
در ضمن عقد یا پس از آن )قبل از نزدیکی( با رضایت طرفین تعیین شود، مهرالمسمی نامیده 

 (.252ش، 1381شود )محقق داماد، می
 

 رالمثل. مه3
(. شهید ثانی در 3/225ق، 1407مهر امثال و نزدیکان زوجه را مهرالمثل گویند )طوسی، 

مهرالمثل مقدار مالی است که امثال زن با توجه به نسب، سن، عقل، مال، »گوید: باره میاین
واند تچنین دیگر صفاتی که مانند شغل و زیبایی و... میبکارت و صفات ضد اینها و هم

تا، ثانی، بی)شهید « اد باشد؛ با آن مقدار مهر، مطلوب و مورد رغبت هستندغرض افر
شود، بلکه )در (. از نظر برخی حقوقدانان، این مهر بر اساس قرارداد تعیین نمی5/347

مواردی چون عدم تعیین مهر یا شرط عدم آن در عقد و وقوع نزدیکی، بطالن مهرالمسمی و 
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مت و...(، حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و با عدم امکان رجوع به مثل یا قی
؛ زیدان، 214ش، 1370شود )صفایی، درنظرگرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می

 (.7/114ق، 1417
 

 . قصد4
در  و :وَ اقْصِدْ فِي وَشْيِكَ» کار رفته است.قصد در قرآن به معنی راست، متوسط و معتدل به

نمودن راه راست بر  و: وَ عَلَى اللّهِ قَصْدن السَّبِيلِ»(؛ 19)لقمان، « رو باشرفتنِ خود میانهراه
چنین برای آن معانی اتیان شیء و هم( و 6/8ق، 1412، ی( )قرش9)نحل، « عهده خداست

زم برای انعقاد هر قرارداد، مقدماتی ال(. 5/190ق، 1414روی ذکر شده است )زبیدی، میانه
است که یکی از این مقدمات، وجود قصد است. فقها قصد متعاقدین را بر تحقق مدلول عقد 

ند ااند و برخی قصد را تحت عنوان اختیار و جزو شرایط متعاقدین آوردهامری مسلم دانسته
( و از نظر برخی از علما، قصد از 3/307ق، 1415؛ انصاری، 3/418ق، 1412)خویی، 

(. از نظر 2/27تا، خمینی، بیشود )مفهوم عقد بدون آن محقق نمیمقومات عقد است و 
گروهی دیگر نیز اعتبار قصد چه در شرایط متعاقدین و چه در قوام مفهوم عقد صحیح است 

-3/419ق، 1411و مراد از آن قصد جدی بر انشاء مفهوم عقد است )مکارم شیرازی، 
418.) 
 

 میزان مهریه
 . حداقل مهریه1

الف( مشهور فقها قائلند بر اینکه میزان مهر وابسته به رضایت زوجین است، زیرا خدا اصل 
 به شرطیآن را واجب نمود و برای آن حدی قرار نداد و لذا هرچه را بر آن تراضی کنند، 

ق، 1410اول،  شهید) توان مهر قرار دادمی، قابل تملک و تقویم باشد و که مالیت داشته
سنت( به روایت سنت نیز هست. ایشان )اهلاین قول مشهور اهل(. 20ق، 1413؛ مفید، 183

اگر زوج مهری به قدر دو مشت طعام »کنند که فرمود: استناد می )مرفوعه( جابر از پیامبر
 (.23/126ق، 1421حنبل، ؛ ابن 7/211تا، ، بیقدامهابن« )شودتعیین کند، زن بر او حالل می

إنی ألکره أن یکون المهر أقل من عشرة دراهم »روایاتی از جمله  ب( گروهی به استناد
قل ال مهر أ ال یزوج النساء إال األولیاء وال یزوجن إال من األکفاء ویشبه مهر البغی. لکی ال

؛ حلی، 21/253ق، 1409عاملی، اند )حر برای مهریه حداقلی ذکر کرده «من عشرة دراهم



 16فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

252 

درهم( را به عنوان حداقل ذکر کرده )مالک  4ر سرقت )(. مالک، نصاب قطع د607ق، 1388
( و ابوحنیفه مهر کمتر از ده درهم )نصاب قطع از نظر ایشان( را 2/223ق، 1415بن انس، 

دارد که اگر زن بر مهر کمتر از آن رضایت دهد، حق خود را بر داند و بیان میصحیح نمی
د تواندرهم، حق شرع است که زوجه نمیبیش از مهرالمسمی ساقط نموده، ولی مهر حداقل ده 

شود. بر خالف آن رضایت دهد و در صورت توافق بر خالف آن، به مقدار حداقل کامل می
ق، 1406اند )کاسانی، برخی نیز نصابهایی از جمله پنج، چهل و پنجاه درهم ذکر کرده

 (.2/136ق، 1313؛ زیلعی، 2/275
ود: اوالً ولو اینکه مهر را عوض بضع بدانیم، شقول دوم بیان می ج( در جواب استدالل

شود و حال اینکه نص صریح این عوض )مثل عوضِ سایر معامالت( با تراضی تعیین می
( 20/137تا، )عینی، بی« ماتراضی علیه األهلون» درباره مهر وجود دارد و اطالق روایت

ضی که بتوان بر مقدار مورد ترا شود، البته به شرطیشده نیز میشامل کمتر از نصابهای ذکر
توانند عقد را بدون ذکر مهریه منعقد کنند، به طریق اطالق مال نمود؛ ثانیاً وقتی که زوجین می

علیم توان مواردی از قبیل تتوانند کمتر از نصابهای مذکور را تعیین کنند؛ ثالثاً میاولی می
ت آن کمتر از نصابهای مذکور قرآن، آموزش حرفه و مواردی که ممکن است قیمت یا اجر

(؛ رابعاً با توجه به 3/547ق، 1420فخرالمحققین، باشد را به عنوان مهرالمسمی تعیین کرد )
توان گفت که این روایات ظهوری در وجوب یا حرمت ظاهر و سیاق روایات مذکور، می

تی روایات با روایا ندارد و باید آنها را حمل بر استحباب یا کراهت نمود. عالوه بر اینکه این
 دانند در تعارض است.که مهریه را حاصل تراضی می

 
 . حداکثر مهریه2

ش، 1365)طوسی،  کند تجاوز از مهرالسنهنباید  مهر د کهنتأکید داربرخی به استناد روایات 
 توان تراضیو مشهور فقها نیز قائلند بر اینکه از جانب زیادت بر هر مقداری می (7/356

 نمود. 
ایت نه و دکننو حمل بر وجوب نمی دانستهاز باب استحباب را  ( مشهور فقها روایاتالف
 ایشان .(31/16ق، 1404، دانند )نجفیمی مکروهرا است که مهریه بیش از این مقدار  امر این

لو أنّ رجال تزوّج »یعنی  روایاتی از جمله صحیحه الوشاء از امام رضا رای قول خود بهب
)طوسی، « مهرها عشرین ألفا و جعل ألبیها عشرة آالف کان المهر جائزا...امرأة و جعل 
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 :وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهننَّ قِنْطَاراً فَالَ تَأْخُذُوا وِنْهن شَيْئاً»سوره نساء یعنی  20آیه( و 7/361ش، 1365
 واستناد نموده  «.و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید، چیزى از آن را پس مگیرید

ابویه، ب. شهید اول این قول را از ابنتوان آن را چند برابر مهرالسنه تعیین کردمیمعتقدند که 
سنت اهل .(183ق، 1410اول،  شهیدبراج و حلبی نیز نقل کرده است )عقیل، سالر، ابنابن ابی
د مقدار بخواهنتوانند مهر را هر اند. به نظر ایشان، متعاقدین میباره ادعای اجماع نمودهدر این

زاید بر ده درهم قرار دهند، زیرا در شریعت دلیلی بر اینکه حد اعالیی برای مهر قرار داده 
درهم کند  400شده وجود ندارد. روایت شده که خلیفه دوم قصد داشت مهریه را محدود به 

بت به نس و گفت: در مهر زنان غلو نکنید، اگر این مسئله باعث کرامت در دنیا بود، پیامبر
ال است. المآن سزاواتر بود و اگر کسی مهر را بیش از این مقدار قرار داد، زیاده متعلق به بیت

زنی از قریش به استناد آیه فوق او را تخطئه نمود و باعث شد وی از فتوای خود بازگردد 
 نفسه کراهت هم ندارد، مگر اینکهاز نظر ایشان مهر کثیر فی(. 2/286ق، 1406)کاسانی، 

 (.5/193تا، دلیل مستقل )مثل تفاخر( بر کراهت آن وجود داشته باشد )خلیل، بی
 ق،1415مرتضی، شریف ) دانندمینصحیح را مهرالسنه  زائد برمهر از فقها  ب( برخی

اند )از ، برای مهر سقف تعیین کردهسنت، به تأسی از سنت پیامبرو گروهی از اهل( 292
 (.8/7تا، قدامه، بیباره قائل به التزام شوند )ابناینکه در ایندرهم(، بدون  500و 400قبیل

رسد با توجه به آیه شریفه سوره نساء و روایاتی که بیانگر وجوب تراضی نظر میج( به
توان روایات مورد استناد گروه دوم در مهر، استحباب مهرالسنه و جواز مهر زیاد هستند، نمی

توان مهرالمسمی هر سقف تعیین نمود. عالوه بر اینکه میرا حمل بر وجوب نموده و برای م
 درهم باشد. 500را چیزی غیر از مال تعیین کرد که ممکن است قیمت یا اجرت آن بیش از 

 
 رابطه نکاح و مهر

این است که آیا مهریه حکم عوض در متعه یا مدت در  مهر از توابع نکاح است، اما مسئله
که شرط عدم، عدم تعیین و یا فساد آن باعث بطالن عقد شود؟ یا نحویاجاره را دارد؟ به

اینکه ترتب اثر بر عقد وابسته به تعیین آن نیست، بلکه از توابع قهری است، بدون اینکه 
 تأثیری در صحت یا بطالن عقد داشته باشد؟ در این خصوص نیز دو قول وجود دارد: 

ودن بو مخالف عوض اندتأکید نموده یهربه مه بر عدم وابستگی عقد فقها الف( برخی از
 ه فاسدذکر مهریاند که عدم تعیین مهر یا مهر در نکاح هستند. ایشان به روایاتی استناد نموده
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از  (.7/362ش، 1365دانند نه بطالن نکاح )طوسی، در نکاح را باعث وجوب مهرالمثل می
نظر ایشان نکاح و مهر دو عقد مستقل از یکدیگرند که بطالن یکی در دیگری مؤثر نیست، 

چنین مقتضی صحت عقد )ایجاب و قبول( مگر اینکه دلیلی بر فساد وجود داشته باشد. هم
شدن را دارد، عدم وجود یا فساد که صالحیت مانعموجود و مانع منتفی است. تنها چیزی 

توان بدون مهریه و یا حتی با شرط عدم مهر منعقد ان شد که عقد را میمهر است، ولی بی
؛ 4/363ق، 1407طوسی، کند )نمود و بطالن مسمی نیز اصل رضایت به نکاح را نفی نمی

سنت نیز قائلند بر اینکه مهریه از آثار مترتب بر مشهور اهل(. 8/162ق، 1413شهید ثانی، 
؛ زیرا هدف از نکاح، وصلت و استمتاع است و اگر عقد است، نه جزو ارکان و شروط آن

کریم نیز طالق را قبل از دخول و فرض مهر عقد بدون مهر منعقد شود صحیح است. قرآن
مباح نمود و این اباحه داللت دارد بر اینکه مهر جزو ارکان و شروط نکاح نیست، چرا که 

 شد که به دنبال آن طالقیاگر ذکر مهر شرط صحت نکاح تلقی شود، عقد نکاحی منعقد نم
 اگر: هفَرِيضَ لَهننَّ تَفْرِضُواْ أَوْ تَمَسُّوهننَّ لَمْ وَا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمن إِ  مْعَلَيْكُ جننَاحَال» صورت گیرد.

ر اید، طالق گویید، بزنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده یا برایشان مَهرى معین نکرده
ق، 1415؛ مالک بن انس، 3/51ق، 1425 ،حفید رشدابن)( 236)بقره،  «شما گناهى نیست

2/168.) 
دانند. از نظر ایشان نکاح ب( در مقابل، گروهی فساد مهر را موجب عدم صحت نکاح می

ق، 1415شود )یزدی، از عقود معاوضی است که در آن بضع، مالیت دارد و با مهر معاوضه می
زوجه منوط به وقوع نزدیکی است )الیوجب المهر إال الوقاع (، زیرا استقرار مالکیت 3/27

تواند از نزدیکی امتناع ( و زوجه حق حبس دارد و می7/464ش، 1365فی الفرج( )طوسی، 
چنین برای اثبات وابستگی عقد نکاح به ذکر ایشان همکند تا مهر خود را کامل دریافت کند. 

ق، 1429)کلینی، « یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرفَلَا» مهریه عالوه بر استناد به روایاتی از جمله
( قائلند بر اینکه در صورت فساد مهرالمسمی اگر قائل به وجوب مهرالمثل شویم، 10/741

این مهری است که مورد تراضی واقع نشده و عقد نکاح ناگزیر باید با مهریه مقارن و یا 
اند، عقد نیز بدون مهریه و رضایت نداده الحق همراه باشد و چون طرفین به مهریه الحق

چنین رضایت به نکاح، شرط صحت یقع(. همشود )ما وَقَعَ لم یَقصُد و ما قصد لمباطل می
عقد است و این رضایت به شرط وجود مهرالمسمی حاصل شده و با بطالن مهرالمسمی، 

ه همراه وط را بشود و بطالن شرط، بطالن مشررضایت نسبت به اصل نکاح نیز منتفی می
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معتقدند « زوّجتُک بکذا»و قول عاقد  «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»دارد. برخی به خاطر قول خداوند 
باء بیانگر عوض است، لذا نکاح عقد معاوضی است و مهریه حکم عوض در معامالت را 

دم : عاندشود. ایشان در جواب قائلین به صحت بیان کردهدارد و با فساد آن عقد باطل می
تسمیه با تسمیه فاسد متفاوت است، زیرا در حالت اول طرفین به خلوّ عقد از مهر رضایت 

ق، 1419چنین قائل به تعدد عقد در این حالت نیستند )شبیری زنجانی، اند. ایشان همداده
اند. از نظر ایشان، معنی آیه این سنت نیز قائل به این مسئله شده(. برخی از اهل22/7009

که اگر زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن را طالق دهد، گناهی نکرده، ولی اگر است 
فرمود:  بدون ذکر مهر و با این شرط که مهر نباشد تزویج کند، عقد باطل است؛ زیرا پیامبر

و این شرطی است که نه تنها در کتاب خدا « هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است»
نیامده، بلکه بر بطالن آن نیز تأکید شده است. لذا وقتی این شرط باطل باشد، صحت نکاح 

ت که از توان گفمذکور بر تصحیح چیزی بنا شده که در واقع صحیح نیست. به عبارتی می
ین شرطی است که حکم قرآن را تغییر داده است )حلّل حراماً أو حرَّم حالالً(؛ نظر ایشان ا

 (.2/25ق، 1425 ،حفید رشدابنفلذا باطل و مبطل عقد است )

ج( بنا بر آنچه بیان شد، اگر عقد نکاح معاوضه حقیقی باشد، باید احکام و شرایط معاوضه 
نبودن عوضین را تمام و کمال دارا متزلزل نشدن و فاسد وبودن، تلفبودن، معیناز جمله رکن

 .رددگفسخ می یا و باطل نباشد، عقد موجود عقد معاوضه این شرایط در از باشد. هرگاه یکی
لف ت مهر اگر کهطوریبه نیست؛ معتبر مذکور شرایط از یکنکاح، هیچ عقد در حال آنکه

شود مین باطل ذکر نگردد، عقدنباشد و حتی اگر  گشته یا فاسد و متزلزل باشد و یا معین
(. تعبیر نحله )هدیه( در آیه 183ق، 1410؛ شهید اول، 206-4/210ق، 1415انصاری، )
اى از روى طیب خاطر به ایشان مَهرِ زنان را به عنوان هدیه و: نِحْلَه صَدنقاتِهِنَّ النِّساءَ آتُوا وَ»

(. اگر عوض و 24/455ق، 1405( نیز مؤید عدم معاوضه است )بحرانی، 4)نساء، « بدهید
جای  هب عقد نکاح در که باشد صحیح کار رفته باشند، بایداجور در معنای حقیقی خود به

را واقع سازیم؛ حال  نکاح معاوضه، عقد الفاظ با کار ببریم وبه« آجرت»عبارت « انکحت»
 اند.یک از فقها بدان قائل نشدهآنکه هیچ

 شوهر، زن که در صورتى باشند، چرا و معوض عوضدیگر، اگر مهر و بضع،  از طرف
 نز بپردازد؟ در اینجا زن به را نصف مهرالمسمى باید دهدمی طالق از نزدیکى قبل را خود
 الًکام شده است. بر این اساس، مهر و تمکین دو موضوع مهر نصف مالک عوضى هیچ بدون
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کرد و از قائلین به  تلقى هم و معوض و در مقابل را عوض آنها توانو نمی هستند مجزا
 وضو مع اصلى )نکاح( عقد در سرنوشت است )مهر( که عوضى چه معاوضه باید پرسید: این

 یارخ معاوضات، مغبون ابواب تمام در»تأثیری ندارد؟ شاهد دیگر آن است که  خود )تمکین(
 ه، هرمعاوض در یا و ندارد غبن شود، خیار مغبون کسى اگر نکاح باب در ولى دارد، فسخ
 دهدمى نشان آورد ومى عیب خیار عیوب از نکاح، بعضى در ولى آوردمى عیب خیار عیبى

 (.6/53 ق،1424)مکارم شیرازی، « نیست حقیقیّه که نکاح، معاوضه
 ودهبالزام به پرداخت مهر ناشی از حکم قانون و هستند ، زوجین رکن نکاح دائمبنابراین 

سکوت طرفین در عقد و حتی توافق بر اینکه زن ، دلیلهمین به  و و ریشه قراردادی ندارد
 و حکم مهریه برایتواند تمکین مرد را در این زمینه از بین ببرد مستحق مهر نباشد، نمی

زوجه از این جهت مانند حکم ارث برای ورثه است؛ زیرا اصل ارث نیز حقی ناشی از شرع 
نمودن وارث وصیت مورث مبنی بر محروم و قانون است و ریشه قراردادی ندارد، بنابراین

کاح نبه  یبرغت باعث چند ممکن است نیز هر میزان مهرتواند از بین برنده آن باشد. نمی
 مالی نیست که زن در برابر آن به زناشویی تن در را ندارد وبیع در نقش عوض  ولی، شود
 سوره مبارکه بقره 236آیه چنین هم است.نکاح دائم  فرع برو قانونی بلکه الزامی  ؛دهد

عالوه بر این، مهریه از حقوق مالی  .بر صحت عقد دائم بدون ذکر مهر داللت دارد صراحتاً
زوجه است که مانند سایر حقوق مالی، ذیحق قادر است آن را نادیده گرفته و بر خالف آن 

مهریه از  (؛ لذا،5/61ق، 1415؛ انصاری، 23/7416ق، 1419توافق نماید )شبیری زنجانی، 
توابع قهری نکاح است نه رکن و شرط صحت آن. به تعبیر دیگر، عقد نکاح نسبت به مهریه، 

 ماهیت به نحو البشرط است نه ماهیت بشرط شیء.

 
 نقش قصد و اراده در اعمال حقوقی

د. شوترین رکن عمل حقوقی است که منجر به تمایز آن از واقعه حقوقی میقصد اساسی
مشمول  شود تاهستند که تا متعلق قصد قرار نگیرند، عنوان آنها محقق نمیعقود امور قصدی 

م یکی از شرایط .ق 195و  190مواد  .(1/404ق، 1413ینی، ئناادله صحت قرار گیرند )
فقدان قصد را علت بطالن عقد  معرفی کرده وقصد و رضای طرفین را  هاساسی صحت معامل

نیز مقرر  463ماده جا قصد نباشد عقد باطل است. هرکلی است که  داند و این یک قاعدهمی
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یع در احکام ب، اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است»دارد: می
 ، لذا عدم قصد باعث اخالل در صحت عقد است. «مجری نخواهد بودآن 

عدم تأثیر گفتار است مگر خالف آن در شرع ثابت شود.  وفساد  یاصل اولی در هر عمل
د از اصل اولی خارج و دارای وعق« عاهلل البیاحل» و« بالعقود أوفوا» چون یابه موجب ادله

 ؛اشدوجود بم یقصد، عمالاجایی است که در تشکیل این متیقن، ولی قدر  .انداثر و نتیجه
 (1/195ش، 1390شهیدی، خواهد ماند )ی تحت همان اصل اولی باقصورت، در غیر این 

، صحیح و حرام، عنا که اگر قصد طرفین حاللدین مب گذارد؛میقصد تأثیر مستقیم بر عقد  و
. قصد، روح عقد و موجب بطالن یا صحت کندمییا فاسد باشد، عقد نیز همان حکم را پیدا 

انسته اگر ما مقاصد را لغو د و بنابراین اعتبار قصد در عقد مهمتر از اعتبار لفظ است، آن است
آن  ءچیزی که الغاء و الغارا و الفاظ را معتبر بدانیم، در واقع آنچه اعتبار آن ضروری بوده 

عمل  . البته برای ایجاد(3/119تا، جوزیه، بی قیمابن) ایمممکن بوده را اعتبار بخشیده
قع که در عقد وا یو قبول ایجاببر این اساس، ، وجود قصد انشاء نیز ضروری است. حقوقی

باطنی است و  ءوسیله ابراز قصد انشا و شود، ظرف قصد و اراده و کاشف از آن استمی
عهد باید با آید، تتبع تعهد به وجود میبا توجه به الزامی که به .نسبت به قصد طریقیت دارد

ابط آنها تحمیل اند، بر رودر قرارداد، آنچه متعاقدین مقرر نموده شود وقصد واقعی واقع 
ند، کشود که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ اقتضا می ثابتاگر لذا شود. می

اراده واقعی آنها باید معتبر و مالک تفسیر باشد. به عبارت دیگر مسئله اساسی بعد از عقد 
؛ 121ش، 1392حیاتی، ) این است که قصد مشترک متعاقدین بر چه امری تعلق گرفته است

 .(1/133 ش،1390شهیدی، 
سنت نیز صیغه عقد، داللت بر رضایت طرفین دارد و اعتبار الفاظ به بیان قصد به نظر اهل

ای بر قصد طرفین اقامه شود، سوگند بر خالف آن اثری ندارد. از طرفین است و اگر قرینه
یابند، اراده آنها نیازمند کاشف است، لذا اراده طرفی، چون اعمال حقوقی در اجتماع نمود می

(. 24/55ق، 1414دارای دو چهره باطنی و ظاهری است که باید موافق باشند )سرخسی، 
توافق زوجین در حاالتی چون شوخی و عدم جدیت در خصوص تعیین میزان مهر نیز 

 ولی قصد جدی بر ثبوتکنند، چه الفاظ را از روی اختیار بیان میچنین است، زیرا اگراین
ریره هخالف اصل نکاح که از نظر ایشان به استناد روایت ابواحکام مترتب بر آن ندارند، بر

( 3/482ق، 1395)ترمذی، « ثالثٌ هزلهنّ جدٌ: النکاح و الطالق و الرّجعه»یعنی  از پیامبر
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زوم ر اصل لشود و این حکم به خاطر روایت فوق، استثناء ببه صورت شوخی نیز واقع می
قصد بوده و تنها به موارد مذکور در روایت اختصاص دارد. اگرچه برخی از ایشان اطالق 
این روایت را در شمول حکم نکاح نسبت به حالت شوخی زوجین نیز مورد تردید قرار داده 

ودن بو قائلند بر اینکه نکاح هزل جایز نیست و روایت مربوط به جایی است که نسبت به هزل
علم وجود نداشته باشد؛ لذا در صورتی که نسبت به این امر علم حاصل شود یا اینکه  نکاح

امی نسبت الز« العقود تابعه للقصود»و « األعمال بالنیات»دلیلی بر آن اقامه گردد، به استناد 
 (.9/4475ق، 1432؛ لخمی، 5/135ق، 1408رشد، به عقد وجود ندارد )ابن

نتقال اقصد  متعاقدینمعنایی هستند که  دارندهبردر راردادقمستعمل در  الفاظدر نتیجه، 
بت ثاست. حال اگر ی اراده شده ابه معنا ذهن مخاطب طریقی برای انتقال را دارند و لفظ آن

عنا بین طرفین منداشته باشند، تنها الفاظی بیمعانی الفاظ عقد طرفین قصدی نسبت به شود که 
با توجه به اینکه غالباً همین الفاظ، ایجادکننده  شود.نمی تبادل شده و اثر حقوقی بر آن بار

عقود، ایقاعات، احکام و... هستند، عدم وجود قصد در الفاظ باعث عدم وجود قصد در عمل 
ه اگرچه شود. البتبودن قصد(، عمل حقوقی باطل میتبع آن )با توجه به رکنحقوقی شده و به

مل است و الفاظ قرارداد تا حدی اعتبار دارد که قصد واقعی زوجین در میزان مهر مالک ع
مبین قصد واقعی زوجین باشد، لیکن با توجه به ظاهر عقد، ادعای اینکه الفاظ بر خالف 

 قصد واقعی بیان شده، نیازمند اثبات است. 
 

 تبعیت مهریه از قواعد عمومی قراردادها
 تأثیری در عقد ندارد، ممکنبه اینکه مهریه جزء شرایط صحت عقد نیست و بطالن آن نظر 

 ودشنمیعمومی قراردادها  که مشمول قواعد استتوافقی صرفاً  برسد که مهر نظرهاست ب
چه در ضمن عقد نکاح که قرارداد و توافق بر میزان مهریه در حالی  (؛266تا، خمینی، بی)

بع اصل تراضی تا شود کهو چه طی قرارداد جداگانه یک قرارداد مالی تبعی محسوب می
باید )مانند عقد متبوع( دارای شرایط عمومی صحت بوده و از ضمانت اجرایی الزم است و 

 شبیه زوجین نزدیکی بین اعتبار به نکاح مالی جنبه کهچرا  در این زمینه برخوردار است.
داشتن، قدرت بر تسلیم، وجود قصد است و تحقق سایر شرایط از جمله مالیت عقود معاوضی

بطل کل العقد بتعذر الوفاء »استناد قاعده گونه که به اند؛ همانرا در آن شرط دانسته و...
ده است ش بودن مورد معامله باطل دانستهالتسلیمسنگین به علت غیر مقدور مهریه« بمضمونه
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. (41-46ش، 1392؛ غالمعلی خمسه، 5/5ش، 1371؛ کاتوزیان، 149ش، 1370)صفایی، 
، یعنی در کنار عقد نکاح ؛توانند در باب مقدار و نوع مهر با هم توافق کنندزن و شوهر میلذا 

 یرد به دادن مهر منعقد کنند. این قراردادمقرارداد دیگری نسبت به چگونگی اجرای الزام 
 یعنی قراردادی .تابع قواعد عمومی معامالت است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد تبعی و

اح و تابع عقد مذکور است و شرایط اساسی صحت معامله در است که جدای از اصل نک
الرعایه است و شوهر به حکم قانون، الزام به پرداخت مال موضوع موررد قرارداد مهر نیز الزم

گردد، باید دارای شرایط اساسی صحت تعهد دارد. بر این اساس، آنچه به عنوان مهر تعیین می
. مهر باید 1ز شرایط قراردادی مهر عبارتند از: (. ا149ش، 1370معامله باشد )صفایی، 

. منفعت عقالیی و 3. مهر از نظر مقدار، جنس و وصف معلوم باشد؛ 2مالیت داشته باشد؛ 
. قایل تملک باشد و زوجه بتواند مهریه را تملک نماید و از این جهت، 4مشروع داشته باشد؛ 

. زوج قدرت بر تسلیم 5رار گیرند؛ توانند مهر قمشترکات و اموال عمومی و موقوفات نمی
 (.659تا، مهر داشته باشد )کاتوزیان، بی

شود و شأن نحله پذیرش غرر جزئی است با توجه به اینکه از مهر تعبیر به نحله نیز می
کند و مقداری از غرر در آن معفو است(، ماهیتی )برای مثال، مشاهده در تعیین آن کفایت می

توان این مسئله را دلیلی بر عدم شمول قواعد در لیکن نمی غامض در مهر وجود دارد.
قرارداد مهریه تلقی نمود؛ چرا که در کنار تعبیر به نحله، آیاتی نیز از مهر تعبیر به اجر و 
فریضه نموده است که شأن فریضه و اجر، تعیین است. معفوبودن مقداری از غرر در تعیین 

نظر نکند. چنانکه در تواند از آن صرفکه میمیزان مهر نیز مربوط به حق زوجه است 
شود؛ در مهر بنا بر تسامح نبوده و به خاطر مقداری ناچیز، اصل بسیاری موارد مشاهده می

 (.109-127ش، 1389گیرد )سعیدی، نمیعقد نکاح نیز سر 
ر اگ لذا تحقق عقد است. شرط، قصد« األمور بمقاصدها» قاعدهسنت، طبق نظر اهلبه 
عده آثار این قاطبق . شودحقق مچون معنا ندارد تابع بدون متبوع ، نیست یباشد عقدقصد ن

بنمایند، حکم و  یمتعاقدان هر قصد ؛کندیخاص هر قرارداد از قصد خاص آن تبعیت م
چنین مواردی از قبیل جهل در مهرالمسمی هم شد.قصدشان مترتب خواهد  رمتناسب ب یاثر

 (.2/68ق، 1414؛ انصاری، 2/286ق، 1406کاسانی، ست )و یا هزل در آن باعث بطالن ا
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 ماهیت عمل حقوقی صوری
شود و  واقعبه شکل ظاهری  یا گفتاری شود که عمللفظ صوری در جایی استعمال می

، نهاآکه متعاقدین یا یکی از  در باب عقود، زمانی باشد. آثار آن را اراده نکردهمعنی و انسان 
ند، آن معامله صوری نامیده نظ را استعمال کالفا و تنها در ظاهر قصد انشاء واقعی نداشته

ای اند و حال آنکه محتوکنند که عقدی را منعقد ساختهطرفین چنین وانمود مییعنی شود. می
 تغایر اراده .(8/12ق، 1410انصاری، ت )و قصد آنها خالف ظاهر عقد اس آن را قصد نکرده

است ناشی از اشتباه و یا مانند موارد حیل، از روی عمد ممکن نیز  با اراده باطنیصوری 
ود شبلکه آنچه اعالم می، مقصود واقعی نیست یگاهنیز  شودعقد ذکر می مهری که در .باشد

 نجفی،) صوری است و مهرالمسمی ممکن است زیادتر از مهر واقعی و یا کمتر از آن باشد
قصد واقعی منعقد شود را به واسطه سنت نیز عقدی که بر خالف . اهل(31/37ق، 1404

داند. از جمله، عقد هازل که افراد از الفاظ صادره قصدی جدی نداشته عدم قصد باطل می
 (.3/100ق، 1406کاسانی، کنند )و معنایی را اراده نمی

آنچه که در باب نقش قصد در عمل حقوقی و ماهیت عمل حقوقی صوری بیان بنا بر 
وری همان عمل بدون قصد و اراده است و با توجه به اینکه شد، روشن است که عمل ص

شود، عمل حقوقی صوری نیز باطل اثرشدن یک عمل میعدم وجود قصد باعث لغو و بی
 است.
 

 وجوب تراضی در تعیین مهر
اگرچه مهریه از توابع قهری عقد است، ولی این مسئله منافاتی با لزوم تراضی در تعیین میزان 

طرفه و بدون جلب رضایت طرف مقابل، در تواند یکیک از زوجین نمیآن ندارد و هیچ
 ضمن عقد، تعهدی را به نفع یا ضرر دیگری )در خصوص مهریه( واقع سازد.  

مفید، ؛ 2/31تا، ، بیحلی) تراضی در تعیین مهرالمسمی مورد اجماع است وجوب
ا آنه ، دلیل رضایتلفظو  گشتهعقد و قرارداد به استناد رضای طرفین منعقد (. 17 ق،1413

 تِجَارَةً و َتَكُ أَ ْ إِالَّ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَوْوَالَكُمْ الَتَأْكُلُوا آوَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»آیه  آید وشمار میبه
اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه کسانى که ایمان آورده : اىوِنْكُم تَرَاض عَنْ

صراحت بر به( 29)نساء،  «داد و ستدى با تراضى یکدیگر، از شما ]انجام گرفته[ باشد
ده ، اراهطرفبرای ایجاد عمل حقوقی دوبنابراین  کند.بودن رضایت در عقد داللت میرکن



 قصد در مهرالمسمی بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان

 

  

261 

است اراده هر دو در ایجاد قرارداد همکاری داشته باشد. بلکه الزم ، یک طرف کافی نیست
یز مهریه ن .این همکاری وقتی میسر است که طرفین در امور مهم عقد توافق داشته باشند

 هطرفیک ءشود و قصد انشا مانند شرایط موجود در سایر عقود باید با تراضی و قصد تعیین
 زم دخالت صاحب قصد در حق دیگران استمستلا زیر؛ ثر باشداتواند موجد تنهایی نمیبه

سنت نیز برای قول به وجوب تراضی در تعیین . اهل(60ش، 1387لنگرودی، )جعفری 
مَا  وَ»سؤال شد: .« أَدّوا العالئق» کنند که فرمود:استناد می به روایت پیامبرمهرالمسمی 

 (.5/80ق، 1414)سرخسی، « األهلون عَلَيْهِ تراضى مَا»فرمود: « العالئق
 

 یدر مهرالمسم فقدان قصد
طور که عدم بیان شد که قرارداد تعیین مهر، تابع شرایط عمومی قراردادهاست و لذا همان

وجود قصد در سایر اعمال حقوقی باعث بطالن است، قرارداد مهریه نیز از این امر مستثناست. 
 شود.در ادامه صور مختلف عدم قصد در مهرالمسمی و آثار آنها بررسی می

 
 حقیقی و ظاهری . تعارض اراده1

 برای ایجاد یک عمل حقوقی وجود دو اراده الزم است: 
کننده کسی بر آن الف( اراده باطنی یا حقیقی: این اراده، امر باطنی است و غیر از اراده

 دست آورد.شود، مگر آنکه به وسیله امری خارجی بتوان آن را بهآگاه نمی
مانند لفظ، کتابت و اشاره که اراده حقیقی را در خارج منعکس  ب( اراده انشائی: امری

بخشد. برای اینکه هر یک از طرفین از اراده دیگری آگاه کرده و به آن وجود خارجی می
شود، باید توسط یک امر مادی اعالم شود، وگرنه برای طرف مقابل نوعاً اطالع از اراده او 

تحقق عقد، قصد انشاء و .م، ق 191ماده  اساس(. بر4/34تا، غیرممکن است )امامی، بی
چرا که قصد انشاء یک مسئله درونی  ؛به اتفاق الزم داردرا چیزی که داللت بر آن نماید 

 در اینکه در صورت تعارض اعالم گردد.، که توسط دیگران فهمیده شودنحویاست و باید به
 وجود دارد:  اراده باطنی با اراده ظاهری کدام یک مقدم است، دو مکتب

 نیزدر فقه امامیه . داننداراده باطنی را اصل و موجد عقد میفردی،  طرفداران مکتب -1
 و «لکل امرئ ما نوی» ،«العقود تابعه للقصود»، «االعمال بالنیات» نظیربرخی از ادله 

 قانون مدنی نیز در موادی اراده سازگاری بیشتری دارد.این با حاکمیت فروعات باب اقرار، 
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. از نظر ایشان، الفاظ از آن جهت که دانداصل را با اراده باطنی می 195و  191از جمله 
داللت بر معانی دارند دارای اعتبارند و لذا در عقود، قصد و معنا معتبر است، نه الفاظ و 

از نظر امام، عقود و ایقاعات جزو عناوین قصدیه . (156/3 تا،کاشانی، بی فیضمبانی )
 (.367تا، )خمینی، بی« العقود تابعة للقصود»شود: همین خاطر گفته میهستند، به 

 ااند؛ لذبحث از دو اراده را مربوط به عالم اثبات دانسته، اجتماعی طرفداران مکتب -2
نقشی ندارد و ، که اراده در باطن است گویند: تا زمانیو می دانستهاراده ظاهری را اصل 

انما »دالیلی نظیر در فقه امامیه . گرددو منشأ اثر می یافتهمحض ظهور، نقش اجتماعی به
. (144ش، 1390بهرامی، ) اراده داللت دارداین حکومت  بر «یحلل الکالم و یحرم الکالم

داند، ولی از لزوم حفظ معامله غافل نبوده و چند اراده باطنی را اصل می قانون مدنی نیز هر
اگر اراده ظاهری در سند  1309کند. بر اساس ماده میالفاظ عقد را حمل بر معنای عرفی 

ه، در تقابل دو اراد توان ثابت کرد.رسمی بیان شده باشد، خالف آن را با شهادت و اماره نمی
ه از ست که در فقآن ارا پذیرفت، بلکه حقیقت  توان حاکمیت مطلق یکیطور قطع نمیهب

. لذا در شود مخلوطی از آنهاستپیروی نشده و آنچه اجرا می کامالً یک از دو نظرهیچ
که اراده ظاهری با آن  اساس عقد را اراده باطنی تشکیل دهد، در مواردی صورت تغایر، اگر

تشکیل دهد، مغایرت  یاساس عقد را اراده ظاهراگر  اما و شودعقد باطل می، مغایر است
؛ 146ش، 1390بهرامی، شود )اعتباری عقد مل بر بیتواند حاراده ظاهری با اراده باطنی نمی

سنت نیز اختیار ظاهری و باطنی را شرط صحت دانسته اهل. (168-161ش، 1392حیاتی، 
 (.19ق، 1406اند )رستم باز اللبنانی، و در حال تعارض، مشهور اراده ظاهری را ترجیح داده

: به قراردادهای أوفوا بالعقود» اگرچه بر حاکمیت اراده ظاهری به عمومات و دالیلی چون
( استناد 5/201ق، 1429)کلینی، « انما یحلل و یحرم الکالم»و ( 1)مائده، « خود وفا کنید

شده و مالک تشخیص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابیر عقد و متن قرارداد 
اساس آنچه از آیات و روایات، قواعد، مواد قانونی و فتوای فقها در مورد  ولی بر است.

انما  ،االعمال بالنیات، العقود تابعه للقصود، لکل امرئ ما نویاهمیت نیت و قصد بیان شد )
(، در 1/262ق، 1371؛ برقی، 4/186ق، 1407( )طوسی، یحشر الناس علی نیاتهم و...

باطنی است و لفظ به عنوان مبین اراده باطنی نیاز است.  تعارض دو اراده، اصل با اراده
نفسه مقصود نیست، بلکه ابزاری برای انتقال ذهن مخاطب به معنای متصوره بنابراین لفظ فی

ای توافق کنند، ولی هنگام بیان اراده خود الفاظ که طرفین بر مسئلهاست و لذا در صورتی 
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چنین اراده ظاهری از آن جهت در ل مسئله ندارد. همرا به اشتباه بیان کنند، تأثیری در اص
تعارض با اراده باطنی ترجیح داده شده که مبین اراده باطنی است؛ واال اگر معلوم شود که 
الفاظ بر خالف قصد واقعی طرفین واقع شده، اعتبار ندارد. در باب اقرار نیز اگر طرفین بر 

ثل اینکه قصدشان از بیعی که ایجاب و قبول خالف ظاهر الفاظ عقد به چیزی اقرار کنند )م
آن به نحو صحیح واقع شده، حقیقت بیع نبوده است، بلکه به نحو صوری و جهت فرار از 

 شود.ادای دین واقع شده است( طبق اقرار ایشان حکم می

 
 . تعارض دو اراده نسبت به مهرالمسمی در قالب یک عقد2
 تعارض از جانب یکی از زوجین .2-1

قصد نسبت به مهرالمسمی ممکن است از طرف زوجین و یا تنها از جانب یکی از ایشان عدم 
مهر »این توجیه که با  بدون قصد پرداخت وممکن است که زوج باشد. در برخی از حاالت 

ا تبرای وی حتی ای برود که امکان تأدیه آن زیر بار قبول مهریه« را که داده و که گرفته
دی زوجه قصد جولی  ،در این حالت ممکن است تظاهر به قبول کند .میسر نیستپایان عمر 

 ؛ردگیقرار می غافل از اینکه مهریه از زمان عقد، بر ذمه .نسبت به مهرالمسمی داشته باشد
به بهانه عدم  تواندکه مقصود از گنجاندن شرط در قرارداد، انجام آن است و زوج نمی چرا

اختن نپردقرآن کریم، از . عمل به تعهد شانه خالی کند ازبودن توافق بر مهر، قصد و صوری
 مبراپی(. 20است )نساء،  نمودهظلم و گناه آشکار ، تعبیر به که ملک خاص زن است مهریه

نیز آن را گناهی نابخشودنی دانسته و در برخی روایات نیز از چنین شخصی با عناوین سارق 
 .(10/729و  9/599ق، 1429و زانی یاد شده است )کلینی، 

چنین ممکن است که زوجه به دالیلی از جمله عدم تطبیق مهرالمسمی با میزان مورد هم
رغم رضایت نسبت به عقد، در باطن نسبت به مهریه رضایت و قصد درخواست او، علی

اگر تنها یکی از طرفین نسبت به مهرالمسمی قصد نداشته باشد، باید قصد خود نداشته باشد. 
شود و اثبات عدم ملزم به مفاد عقد مید؛ در غیر این صورت د عقد ابراز نمایرا هنگام انعقا

 عالوه بر غیرممکن است. تقریباً، قصد با توجه به ظاهر عقد، مفاد قرارداد و عمومات ادله
این، اگر عدم رضایت باطنی یکی از متعاقدین نسبت به یکی از شرایط موجود در عقد 

و شرایط ضمن آن ایجاب و قبول واقع شده( دلیل بر بطالن رغم اینکه نسبت به عقد )علی
باشد، بدیهی است که در عقود، غالباً یکی از طرفین نسبت به تعهدی که بر ذمه او قرار 

گیرد رضایت و قصد جدی ندارد، ولی برای جلب منفعتی که آن عقد موجد آن است زیر می
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ضایت باطنی یک طرف )بدون ابراز( که اگر صرف عدم ررود؛ در صورتیبار قبول تعهد می
 شود.را دلیل بر بطالن بدانیم نظام عقود مختل می

 
 . تعارض از جانب زوجین2-2

قبل از عقد، مخفیانه بر مهری توافق کنند و در عقد مهری مخالف آن را که طرفین در حالتی 
سبت زیرا ن د؛شومیحکم به بطالن هر دو مهر سرى و علنى از نظر برخی فقها تعیین کنند، 

 یجهو در نت تحت انشاء واقع نشده نیز و مهر سرى رضایت زوجین وجود ندارد المسمیمهربه 
در این صورت حکم به بطالن مهر و تعلق مهرالمثل در فرض دخول  نجفیصحیح نیست. 

اما برای بستن دهان مردم و یا کنند، ای توافق مین بر مهریهکه زوجی در جایینموده است. 
باطل  المسمیمهر، کنندرا تعیین می دیگریطور صوری مهر ، پیش دیگران به...آبرو وحفظ 
طرفین باید  چونگیرد. و آنچه مورد توافق اصلی واقع شده بر عهده زوج قرار می است

در  .کندنمی کفایتلفظ قصد داشته باشند و صرف استعمال کنند، یم ءنسبت به مهری که انشا
شبیری د )گیروافقی صورت نگرفته باشد، مهرالمثل بر ذمه زوج قرار میصورت اگر هیچ ت این

 (.7006- 22/6993ق، 1419زنجانی، 
سنت، در فرضی که زوجین قبل از عقد بر مقدار خاصی از مهریه توافق کنند، در میان اهل

 ولی به صورت علنی با مقدار بیشتری عقد کنند و زیاده را به عنوان سمعه ذکر کنند، برخی
از جمله شافعی، قاضی و اصحاب او قائل به صحت مهر ذکرشده در عقد هستند، ولو اینکه 

 حنبل نیز صحت مهرالمسمی را منوطبر مهر سری بینه اقامه شود. برخی از جمله حنفیه و ابن
که ثابت شود مهر علنی دانند. از نظر ایشان در صورتی به عدم اقامه بینه بر مهر سری می

ه دانند، مگر اینکفیه، عقد ظاهری را مؤکد میمهر سری معتبر است و در مانحنتلجئه است، 
بینه و یا شهودی برای ترجیح مهر سری و صوری بودن مهر علنی موجود باشد. خرقی 

گوید: مهر علنی معتبر است، حتی اگر مهریه سری در نکاح ذکر شده باشد و این منصوص می
(. از نظر ایشان اگر مهر سری بیشتر باشد، 1/107، ق1413حنبل است )خرقی، کالم ابن

برخی از جمله مالکیه نیز در فرض  «.رثخذ باألَکایؤ یهنالأوخذ بالع»شود: همان اخذ می
ر که بر مقدار مذکور داز نظر حنفیه نیز در صورتی دانند. مورد بحث، مهر سری را معتبر می

تا، قدامه، بیابنگیرد )بر ذمه زوج قرار میعقد توافق نکنند، مهرالمسمی باطل و مهرالمثل 
 .(2/148ق، 1415؛ مالک بن انس، 7/262
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گیرد که قصد واقعی زوجین به آن تعلق گرفته، ای بر ذمه قرار میچه در واقع، مهریهاگر
ود شولی از آنجا که الفاظ دربردارنده معانی است، با صدور لفظ، آن معانی به ذهن متبادر می

گیرد و اراده خالف این معانی الفاظ حجت است، معانی عرفیه مالک قرار می و چون ظاهر
که طرفین عقد خالف تراضی واقع شده در عقد را اراده نیاز به قرینه دارد. لذا در صورتی 

 ای آن را ابراز کنند تا از اختالفات بعدی جلوگیری شود.گونهنموده باشند، باید به
 

 مخالف از لفظ در عقد. توافق بر اراده معنای 3
اگر بر مهر دوهزار عقد کنند و بدون اینکه عقدی خالف عقد اول منعقد کنند، توافق کنند که 

وقیفی گردد که لغات را تمیدر حقیقت بر مقدار هزار اکتفا کنند، اختالف در مسئله به این بر
عث تغییر آن بدانیم یا اصطالحی؟ و آیا اصطالح خاص در اصطالح عام تأثیر دارد و با

شود؛ زیرا لفظ هزار بیان نشده و لفظ دوهزار شود یا خیر؟ بر مبنای اول، مهر فاسد میمی
ولی بر مبنای دوم، «. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»نیز مورد قصد واقع نشده است: 

احتمال صحت وجود دارد. در اینجا نیز دو احتمال در صحت وجود دارد: اول اینکه مهر 
صحیح باشد، به خاطر اصطالح طرفین بر آن مقدار. احتمال صحت دوهزار نیز به این  هزار

خاطر است که عقد بر آن واقع شده است. طوسی قائل به وقوع چیزی است که لفظ بر آن 
واقع شده است و توجهی به آنچه مخفیانه مورد توافق واقع شده ندارد؛ زیرا عقد )خواه علنی 

وضع لغات به نحو توقیفى نیست تا اینکه ح واقع شده است و لذا طور صحییا آشکارا( به
صحیح نباشد و استعمال یک لفظ در هر معنایى در  لهماوضعدر غیر  لفظاستعمال یک 

ضایت ر، معیارو  الفاظنه صداق دائر مدار تراضى است بنابراین  .صورت قصد صحیح است
؛ 531ق، 1419اراکی، نبوده است ) فینچون رضایت به ال، طرفین است و انشاء دوم لغو است

سنت نیز )این مبنا که آیا اصطالح خاص در اهل (.22/6993 ق،1419زنجانی، شبیری 
اصطالح عام تأثیر دارد یا خیر؟( قائل به دو احتمال هستند. از نظر ایشان اگر توافق کنند بر 

دارد: یکی اینکه مهر  مهر هزار ولی در عقد از آن تعبیر به دوهزار کنند، چند قول وجود
آن تصریح شده است؛ قول دیگر اینکه دوهزار واجب باشد، به این دلیل که در عقد صراحتاً به

ن آنها؛ شود نه عیبه دلیل توافق، مهر هزار صحیح باشد، زیرا به معنا و مقصود الفاظ توجه می
داخت مهرالمثل برخی نیز مهرالمسمی را در این فرض باطل دانسته و زوج را ملزم به پر

 (.8/270ق، 1417اند )رافعی قزوینی، نموده
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توان در استعمال واحد، دو معنا از لفظ اراده نمود و از هر لفظ معنی بدون شک نمی
شود و اگر آن معنا اراده نشده باشد، لفظ نیز از اعتبار له همان لفظ به ذهن متبادر میموضوع

 ورتصمسئله در قالب دو توافق واقع شود، به اینشود. ولی اگر این ساقط و مهر باطل می
مهر  توانکه قبل از عقد هزار را واقع کنند و یا اینکه بعد از عقد این توافق حاصل شود، می

را صحیح دانست؛ زیرا در این حالت در واقع دو قرارداد محقق شده که یکی صوری )دوهزار( 
بعد از عقد واقع شود، نسبت قصد بر مازاد، بر عدم  اگر توافقو دیگری واقعی )هزار( است. 

عما  الشیء ال ینقلب» :باشد مؤثرتواند به عقدی که در سابق به طور صحیح واقع شده نمی
صورت قرارداد و توافق جدید بر مهریه و عدول از مهرالمسمی ، مگر اینکه به «وقع علیه

 انجام شود.

 
 تعدی از مدلول صیغه در مقام ایفای تعهد

 مورد تعدی از مدلول صیغه دو نظریه مطرح است:در 
 ؛مهر صحیح است. بنابراین ارتباط با عقد ندارددر مرحله ایفاء،  الف( تعدی از مدلول

باعث  ،بعد از عقد تعدی از مدلول صیغه در مرحلهتسلیم است و  عقد متضمن تعهد بهب( 
 (.531ق، 1419اراکی، ) شودمیو بطالن مهر تناقض در مرحله انشاء 

؟ داند که آیا الفاظ توقیفی است یا اصطالحینی بر این میت، حکم مسئله را مبثانی شهید
مهر  ،بودنتوقیفی و آیا اصطالح خاص در عام تأثیر دارد یا خیر؟ از نظر ایشان در صورت

یح مهر صح بودن،اصطالحیو در صورت  «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» :شودفاسد می
 ق،1413شهید ثانی، ظواهر )شود نه به به معانی و مقاصد الفاظ توجه می زیرا؛ است

8/186). 
فیه، در هر دو حالت نتیجه واحد است؛ زیرا قول به بطالن رسد که در مانحننظر میبه

مهریه به این معناست که زوجین قصد عدول از توافق مربوط به مهرالمسمی را دارند و 
منزله توافق جدید بر مهریه به حساب آورد و یا اینکه را به توان قصد جدید ابرازشدهمی

قائل به بطالن و استقرار مهرالمثل )در صورت عدم توافق بر مقدار خاص( گردید، که نتیجه 
هر دو عدم استقرار مهرالمسمی است. اگر هم طبق نظر دیگر قائل به بطالن مهرالمسمی 

اعراض از مدلول صیغه  لذا ل از مهریه است ونشویم، باز هم تعدی از مدلول به منزله عدو
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)خواه به صورت افزایش مقدار مهرالمسمی باشد و خواه به صورت کاستن از مقدار آن( 
 .زوجه و یا قرارداد جدیدی درباره مهریه به حساب آید منزله ابراء از جانبتواند بهمی

 
 نتیجه

 ایجاب و قبول کاشف ازو الفاظ  تلفظ اساعتبار مهمتر از در عقد نکاح دائم  عتبار قصدا
قصد درونی طرفین است و هرگاه بدون قصد معنا استعمال شوند، این استعمال، صوری و 

ی به عنوان یک عمل حقوق مهریه قراردادگردد. غیرمعتبر است و سبب بطالن عمل حقوقی می
ظاهری و  ارادهاست و هرگاه در توافق بر مهرالمسمی میان تابع قواعد عمومی معامالت 

اساس عقد را اراده باطنی تشکیل دهد، عقد باطل  اراده باطنی تعارض رخ دهد، چنانچه
اساس عقد را اراده ظاهری تشکیل دهد، مغایرت اراده ظاهری با اراده اما چنانچه  شودمی

گردد. از دیدگاه مشهور، اصل با اراده باطنی بوده اعتباری عقد تواند حمل بر بیباطنی نمی
در  و زوجین نسبت به مهرالمسمی قصد نداشته زا یکظ مبین آن است و چنانچه هیچو لف

نمایند و یا اینکه اصالً توافقی صورت نگیرد، توافق  یبر مهر دیگرزمان عقد یا بعد از آن 
مهرالمسمی باطل است و به حسب مورد، توافق واقعی زوجین یا مهرالمثل بر عهده زوج 

قوع دو عقد با دو مهر متفاوت، اگر هر دو با قصد جدی واقع گیرد. در صورت وقرار می
شود و در باب تعدی از مدلول صیغه عقد )خواه الفاظ شود، مهرالمسمای عقد اول واقع می

 یابد.عقود را توقیفی بدانیم و خواه اصطالحی( مهرالمسمی بر ذمه زوج استقرار نمی
 

 پیشنهاد
واقعی به آن تعلق گرفته است، ولی در هنگام  اصل در قراردادها آن چیزی است که قصد

نماید و اختالف، قانون متعهد را طبق آنچه در عقد ذکر شده ملزم به اجرای قرارداد می
یک از چند صوری( دارای ضمانت اجرایی است و با توجه به اینکه هرتعهدات عقدنامه )هر

زدن به طرف کمتر و ضربه زوجین در زمان اختالف به دنبال راهکاری برای تحمل خسارت
، آنچه در خارج از عقد به ضرر او مورد «الغریق یتشبث علی کل حشیش»مقابل است: 

کند و اثبات آن از طرف ذینفع، با توجه به رسمی بودن سند توافق واقع شده را انکار می
م زازدواج و لزوم عقد، کار مشکلی است. بر این اساس، برای جلوگیری از وقوع اختالف ال

توافق مخالف با ظاهر عقد، آن را در ضمن قرارداد خارج الزم  است زوجین هنگام وقوع
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وع چنین در هنگام وقثبت نمایند تا در صورت انکار، ذینفع بتواند به آن استناد نماید. هم
 عقد، این مسئله توسط عاقد ذکر شده و تبعات حقوقی مسئله برای زوجین بیان گردد.
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