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در . نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقي اسالم است و در ساير سيستم هاي حقوقي، مانند ندارد

عقد نكاح مرد مكلف است تا مالي را به زن تمليك نموده يا آن را مثابه يك تعهد مالي بر عهده 
ضمان از . خص ثالثي تضمين گردداين تعهد مالي مانند ساير ديون، مي تواند از جانب ش. گيرد

پرداخت مهر مشمول قواعد عمومي عقد ضمان است؛ ولي نظر به جنبه عاطفي رابطه طرفين نكاح 
و تاثير مهر و تضمين آن بر بنيان خانواده موضوعاتي مطرح مي گردد كه نمي توان و نبايد براي 

مطالعه مباني و نظريات پيرامون در اين مقاله برآنيم تا ضمن . حل آن به قواعد منطقي روي آورد
 .  تكليف مرد به پرداخت مهريه، رژيم حقوقي حاكم بر ضمانت از پرداخت مهريه را مطالعه نماييم

  چكيده
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 مقدمه

با وجود اين . شود  نمييافتست كه معادل آن در حقوق غربي  ا نهاديمعناي خاص در1مهريه
، كه در ملل و اديان گذشته  آن رااسالم  بلكه،سيسي اسالم نيستأهاي تنهادمهريه و احكام آن از 

  )189 ، ص1381مطهري،  ( 3.است امضا نموده )13 و 12، 11ص ، 1377باباخاني،  (2،بوده
به  انديشمندان حقوقدانان و  وجودي و ماهيت حقوقي آن، از طرففلسفه ،در دوران معاصر

 ايناتي در ي نظرذهني خويشهاي  زمينه  و هر گروهي با توجه به پس استشدهكشيده  بحث
و ، ثمن خريد زن  مادي خويش را با نگاهآن گران ماديكه طوري   به است؛  صوص ارائه كردهخ

ل به دست آوردن زن دانند كه مرد در قبا  مياي  بخشش و عطيهرا مهريه ،دانشمندان توحيدي
آن براي   هر چيز ارزشمندي سخت است و بايد به دست آوردناينكه و به مثابه كند  ميپرداخت

 ولي .شود  مي اين امر ثابتت مهر بنابراين با پرداخ، چيزي استهراز تر  هزينه كرد و زن ارزشمند
ديگري نيز ارائه نظريات كه  اخير نيست بلةنظريدر مهريه منحصر به ا  فقه وموضع حقوقدانان

االرث زن در  مهر را عامل جبران كمبود سهم حقوقداناناز اي   از جمله اينكه عده؛ استگرديده
 و )148 ص ،1378، خانواده، حقوق  كاتوزيان و148ص ، 1378 صفايي و امامي، ( ،ايرانحقوق 
 آورند  ميشمار ي بهي پيمان زناشو در4)21، ص 1377كريمي،  ( خسارتجبرانديگر نوعي اي  عده

 زني نميا ، زيرا يا ناشي از تصرف مرد نسبت به زن استارثكه اين خسارت يا ناشي از كمبود 
 ،1350 ،حقاني زنجاني(. فراوان وجود دارديهاي  نكرده تفاوتازدواجكه ازدواج كرده با زني كه 

  )150 ص
داند كه در متن خلقت و   مياي  تدبير ماهرانهةمهر را نتيج از نويسندگان پديد آمدن يكي

مرتضي، مطهري،  ( . يكديگر به كار رفته است و پيوند آنها بايل روابط زن و مردبراي تعدآفرينش 
   .داند  مي فطرييمهريه را امربه عبارت ديگر  )185 و 183، ص همان

                                                 
1. DOWRY 

  .مهريه در ايران باستان، يونان قديم، دين يهود و عربستان قبل از اسالم نيز وجود داشته است. 2
  .البته قرآن كريم رسوم جاهليت را دربارة مهر منسوخ كرد و آن را به حالت اوليه و طبيعي برگرداند. 3
كريمـي،  . ( اين وضعيت اسـتفاده نمـوده اسـت        براي توصيف » خسارت جبراني «يكي ديگر از نويسندگان نيز از لفظ        . 4

. هايي براي جبران خسارات ناشي از طـالق پذيرفتـه شـده اسـت               و در حقوق كشورهاي غربي نيز شيوه      ) 21، ص   1377
دهد حق مطالبه غرامت داده  براي مثال در فرانسه، قانون به همسري كه در اثر طالق تعادل اقتصادي خود را از دست مي

 و 223، ص 1384) به همراه جمعـي از نويـسندگان     (گرجي،  . رف ديگر مرتكب تقصيري نشده باشد     است، حتي اگر ط   
222.
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هاي  برخي جنبهتنها  كامل نيستند و  ودرست صورت مطلق  همذكور بنظريات رسد   مينظربه 
هاي   و همراه با نهاد حقوق خانوادهقالبدر مهريه  شايسته استبنابراين . اند را لحاظ كردهمهريه 
  . مصون از خطا نخواهد بود از مهرانتزاعي تفسيري ةتفسير شود و ارائيگر دمرتبط 
 و مرد مختار اسـت در       نداردحقي بر طالق    در اصل    و زن    1 اسالمي حق طالق با مرد است      فقه در

 بـراي زن عـالوه بـر اينكـه          مهـر  بنـابراين وجـود      2.هر زمان كه خواست زن خـويش را طـالق دهـد           
 زن در مقابل حق طـالق       حقوق تضمين   ة وسيل است، خسارترث و   جبران كمبود سهم اال    ،بخشش

 3،بقـره  ةسـور  229طـوري كـه آيـه          به ؛)148  ص ،همانصفايي و امامي،    ( .است وكاهش طالق نيز  
بنـابراين در نظـام     . م با بخـشش   أ با رحمت يا طالق تو      يا زندگي   است  دو چيز مخير كرده    بين  را مرد

 و در 4 زن را بـه او بدهـد     ة مهريـ  د طـالق اسـتفاده نمايـد بايـ         خواست از اهرم    مرد حقوقي اسالم اگر  
راحتي حاضـر بـه طـالق زن خـويش        پرداخته است به قبالًمهريه زن خود رابرخي از موارد كه مرد  

 زن خويش   كه اسالمي نيز مردي     روايات در    و  مذكور  شريفه ة آي ة در ادام  طوري كه  هب ؛نخواهد شد 
رسـد بـين      مـي   بنـابراين بـه نظـر      5.است شده   منعاز اين كار    ر دهد    فشار قرا  تحت  بذل مهريه  برايرا  

ارتباطي مستقيم وجود دارد كه تفـسير يكـي بـدون ديگـري ممكـن                 در فقه و حقوق    مهريه و طالق  
بـه   اعمـال فـشار   بـراي اي   مهريه از طرف زنان وسـيله  در مطالبه و وصول    امروزه طوري كه  ه ب .نيست
كـه   اخيـراً    و )38، ص   1385آقـازاده،   ( .گرديـده اسـت   مبـدل    ز ني دست يازيدن به طالق   براي  زوج  
تمامي  طالق    است كه هنگام   ه مرد را مكلف نمود    6، مربوط به طالق   قانون اصالح مقررات   3 ةتبصر

 ايـن   ةنقـش بازدارنـد   در حقيقـت     حقيقت اسـت و      اين بپردازد، ملهم از     يرا نقد  حقوق زن خويش  

                                                 
وفـايي خـود    عالقگي و بي   يعني اين مرد است كه با بي       ؛طبيعت كليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است          «. 1

 مـرد  ةثيري در عالقـ أي اگر از او شروع شود تعالقگ كند و برخالف زن كه بي   عالقه مي  نسبت به زن او را نيز سرد و بي        
  )249، ص همان(» .كند  بلكه احياناّ آن را تيزتر مي،ندارد

، 21/12/1370البته اين وضعيت در حقوق موضوعه ايران با تصويب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مـصوب                  . 2
 قانون مدني متحول گرديـده      1133 ةاداصالح م   مجمع تشخيص مصلحت نظام و     28/8/1371مجلس شوراي اسالمي و     

.است
»...الطالق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باالحسان«. 3
كـه مهريـه عـين معـين باشـد، زن          قانون مدني به مجرد عقـد، در صـورتي         1082 ةالبته از نظر حقوقي و به موجب ماد       . 4

در اصـل  طـوري كـه    هم عرفي حاصل شده است، ب     رسد امروزه بين طالق و مهر تالز       شود، ولي به نظر مي     مالك مهر مي  
.نمايد و مرد نيز قبل از طالق دادن، حاضر به پرداخت آن نيست  مهريه نميةزن قبل از طالق يا قصد داشتن طالق مطالب

وايـت  ر) ع(و در كتاب من اليحضره الفقيه به نقل از امام صـادق             » ...خذوا مما ءاتيتموهنّ شيئاّ     أال يحلّ لكم ان ت    ... «. 5
همچنـين بـراي ديـدن احاديـث ديگـر          (» من تزوج امراّة و لم ينوان يوفيها صداقها فهو عند اللّـه زان            « گرديده است كه    

) 316 محقق، ص .:ك.ر
 مجمع تشخيص   28/8/1371، مجلس شوراي اسالمي و      21/12/1370قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب        . 6

اعـم از مهريـه،   (  حقوق شرعي و قـانوني زوجـه  ةديأبت آن در دفتر، موكول به ت طالق و ثة صيغياجرا« مصلحت نظام  
  »...استبه صورت نقد ) نفقه، جهيزيه و غير آن
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و از طرفي موافقان الحاق يك تبصره بـه          پوشيده نيست  كسي   برآن در كاهش طالق      تأثير   تبصره و 
 كه تفصيل آن در فـصل       )255، ص   همانگرجي و جمعي از نويسندگان،      ( ، قانون مدني  1082 ةماد

 ايـن تبـصره   ةواسـط   هت خويش را كـاهش ميـزان طـالق بـ    يل موافق نيز يكي از دال دوم خواهد آمد  
 . داردأكيد  ت بازدارندگي مهريهةكه بر جنباند  عنوان نموده

 و امروزه اين جنبه از مهر، نمود بيشتري ، حالت بازدارندگي استرمههاي   جنبهاز يكي بنابراين
 و داشت در مورد زوج كارايي الزم را نخواهد موضوع اين دشو  ميمالحظه ولي گاهي . استيافته
 وضعيت  ويبستگانعكس و برندارد ست كه زوج وضعيت مالي مطلوبي  ا امر زمانياين اغلب

وصول  براي ، ضامن گرفتن از زوجبادهد   مي زوجه ترجيحدر چنين حالتي. دارندمالي خوبي 
 . را افزايش دهدآن بازدارندگي ة و يا درجكند بازدارندگي مهريه را حفظ ةجنب همچنان مهريه

 و از پرتو چنين )490ص   جلد اول،،1386، )قانون مدنيمسائل  (قضائيهاي  مجموعه نشست(
  .شود  مي پديدار»ضمانت مهريه« نهاد ،يميتصم
 لي، وشود  مي و مهرعقد ضمان قواعد كلي مشمول طور عموم  به مهريه ضمانت چند احكام هر

 حق نظير، آن آثارثر شدن از بعضي أ مهريه به پيوند معنوي عقد نكاح و متپيوستگيبا توجه به 
 انحالل هاي محدوديت قانون مدني و 1082 ة الحاقي به مادة تعديل مهريه به موجب تبصر وحبس
 قانوني ، با خأل مهريهضمانت،  كه در برخي از احكام است موجب گرديدهيدر نظام حقوقنكاح 

ناپذير سازد   فعلي اجتنابحقوقي مستقل اين بحث را در وضعيت ةمطالعبنابراين . جدي مواجه شود
 ت بحث در اين موضوع را ضرورعهجامگيري اين نهاد در كار هو از طرفي افزايش روزافزون ب

  .دساز  ميآشكار
 شرايط ن بررسي ضم استوضوع از ابعاد مختلف تالش گرديدهسي مر بربا، يقق اين تحدر

براي موارد سكوت و  يهاي حقوق لاز استدالگيري  بهره با ، آناحكامضمانت مهريه و  صحت
كلي از  الزم است نمايي ث اصلياما قبل از ورود به بح . شودراهكارهايي ارائهاجمال قانوني 
 ياصتصخا تعريفي از ضمانت مهريه شرايط ةو در نهايت با ارائه  و مهريه ارائمفاهيم ضمانت

  . گرددصحت و آثار حقوقي آن بررسي 
  

  مفهوم ضمان. 1
ذمه  در  ضامن آنچه راةضمان ذم در رايز. به معناي دربرداشتن استاز نظر لغوي   وضمان مصدر
  )331ص  دوم، ، جلد1366امامي،  (.برخواهد داشتدررا  ودهمضمون عنه ب
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فقهي و  متون ندرت  بهعي دارد ويوس اريبس  كاربرد ايرانحقوقي ات فقهي ويادب  ضمان درةكلم
  و قرارداديبه  در حقوقضمان . استعمال نشده باشد در آنن كلمهي كه اشود  ميافت يحقوقي

ن نوع ياست كه ا قرارداد ، ضمان برآمده ازرداديقراضمان  از مقصود .شود  ميميقهري تقس
 عقود بلكه در ،شود  نميواقع م متعلق عقديمستقطور   به ي كهضمان نوع است؛ دو بر ازضمان خود

 لوازم آن محسوب از زيضمان ن است،ك يتمل و ستد و داد  كه مقتضاي ذات عقد،حيصحمعاوضي 
ضمان  ،ضمان را ن نوع ازي كه ا خريداربه الكا ميع به تسليب عقد ضمان فروشنده در مثل ،شود مي

ضمان  قتضاي ذات عقد،م و شود  ميواقع متعلق عقد ميمستقطور    بهضمان اي ،نديگو  ميمعاوضي
عني  ي؛شود  ميدر معني عام استعمالعقد ضمان  .شود  ميدهيضمان نام ، عقداين عقد كه ،است
 684 ةموضوع ماد( بر عقد ضمان به معني خاص عالوهن معني ضمانيا كه در نفس به مال و تعهد

  .شود  مي نيزلتكفا  شامل حواله و)قانون مدني
  :دارد  ميقانون مدني در تعريف ضمان مقرر 684 ةماد

  )...رديست برعهده بگ اگريي دةذم كه بر لي رانكه شخصي مايا ضمان عبارت است از عقد«
  نيز ضمان، در نوشته حاضرةكلم مقصود از و است به ضمان عقدي به معني اخص ناظراين تعريف 

رسد ضمانت تضامني باشد نه ضمان   ميضمان عقدي است، البته در مورد ضمانت مهريه به نظر
  ) گفتار اول از مبحث دوم.:ك.ر( . مذكورةمورد تعريف ماد

  
   مهر و ماهيتمفهوم. 2

  به كار1لحاظ لغوي به معناي عوض زا است و »رُهمي«، »رُهمي«، »رَهم« مصدر عربي واي  ژههر وام
، 1381ة، به نقل از پوالدي، يقاموس مطول للفة العرب طيط المحيبطرس البستاني، مح (.رفته است

 ضه،يفر ،نحله ،2صداق آن جمله شده است كه از ه كلمات مترادف فراواني ذكريبراي مهر )28ص 
ده يهاي آن استعمال گرد بلكه مترادف ،تهنرف كار هب  مهرةواژ ن كريمآقر در. است ...صدقه و ،اجر
ص  ،همان پوالدي، و 223، ص 1382داماد،  محقق (.نديگو  مي»نيكاب« فارسي به مهردر  .است

 فقهاولي بعضي از است،  نكرده  ارائهفييتعر مهر ه ازيفقهاي امامبيشتر  روي ازيقانون مدني به پ )28
  :اشاره نمود ريف زيتوان به تعار  مي جملهآنكه از اند  ف كردهيتعر حقوقدانان مهر را و

                                                 
  ) ميالدي1992معلوف، ( .اين در عوض آن است» هذا مهر ذالك«. 1
 . مـرد اسـت    ةالق راستين بودن ع   ةشود كه نشان   صداق از صدق گرفته شده است و بدان جهت به مهر صداق گفته مي             . 2
  )186، ص همانمطهري، (
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بن  بن علي يوسف( »...نمايد  مي تملك آن را عقد نكاحةواسط  ه بكه زنبضع است عوض  مهر«
  )542، ص 1363مطهرالحلي، 

 ةكه بر عهداند  م و موقت بر آن توافق كردهئن در نكاح دايزي كه زوجيمهر عبارت است از چ«
  )346، ص .ق.ـه1417بن زهره الحلبي،  بن علي مزهح( ».زوج و به نفع زوجه است

مت است كم يند مهر است آنچه كه براي آن قينما  ميزي كه زن و مرد روي آن توافقيآن چ«
  )346 ميالدي، ص 1980 الطوسي، جعفر محمدبن الحسن ابي( ».اديباشد يا ز

ا يز باشد ينكه زن كني انه. شود  مي پرداختزنه  ب،زنا ر ازيطي غدر مقابل ومهر مالي است كه «
. »ضع در بعضي حاالت مانند ارضاع و رجوع شهودت قهري بيا تفوي عقد نكاح، ةواسط هب
  )2، ص 31، جلد 1374، به نقل از نجفي، )شهيد ثاني( الدين علي مكي زين(

، جلد 1366امامي، ( ».دينما  ميكي تملهزوجه مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح ب«
  )378ص  چهارم،

الزام  .شود  ميملزم به دادن آن به زن مرد نكاح، به مناسبت عقد مالي است كه عبارت از مهر«
، ص همانان،يكاتوز( ». قراردادي نداردةشير ناشي ازحكم قانون است و ك مهريمربوط به تمل

138(  
عهد هد يا تد  مي عقد نكاح شوهر به زنداند كه برابر رسوم و عادات در موقع  ميمالي مهر را«

جعفري لنگرودي، ( .داند  ميايشان همچنين توافق زوجين بر مهر را الزم» .كند  ميدادن آن را
   ) مهرةذيل واژ ، جلد پنجم،1378

 ملزم به دادن آن به زن مرد و گردد  ميازدواج مالك آن اثر صداق مالي است كه زن بر ا يمهر«
  )148 ص ،همان و امامي،ي يصفا( ».شود مي

 « رود  ميف به شماريتعارهمة فصل مشترك  و استفاده نمودر ف مهيتعار توان از  مين كههمچنا
مالي است كه به موجب عقد نكاح زوج مكلف است آن را به زوجه پرداخت  عبارت از مهر
، زيرا عقد شود  مي محسوب آن بلكه از آثار،شود  نمي تلقيم دائاز اركان عقد نكاح مهر .»نمايد

   1.است ر صحيحنكاح بدون مه
 قراردادي ةشير اي حكم قانون است ن الزام ناشي ازيا ايكه آ شود  مين سئوال مطرحيحال ا
  دارد؟

                                                 
، همـان مغنيه، محمـدجواد،    ( »اتفقوا علي ان المهر ليس ركناً من اركان العقد بل هو اثر من آثاره فيصح الزواج بدونه                «. 1

  )237، ص همان، )و جمعي از نويسندگان (، و گرجي345، ص 1377



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  71/ضمانت مهريه/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                                                                     

ان براي شيا شود  ميمعلوم  و حقوقدانانفقهااز سوي برخي  شده از ف ارائهيتعار همچنان كه از
 بابت مهر دادن مالي ازبه  ش متعهدي خوةعني زوج به اراد ي؛ قراردادي قائل هستندةشير صرفاً مهر

جعفر  ابي (.ولي وابسته به نكاح است ، قراردادي داردةشين الزام ريا هرچند .شود  ميشيبه زن خو
 1امامي  و؛346بن زهره الحلبي، همان، ص  بن علي  حمزه؛346 الطوسي، همان، ص بن الحسنمحمد

  به ظاهر150ص  ،همان امامي، ،صفايي ؛ة مهرهمان، ذيل واژجعفري لنگرودي،  ؛378همان، ص 
  ).اند دهين عقيموافق ا

بلكه الزام  ، قراردادي نداردةشيحقوقدانان مهر ر ف برخي ازيولي بنابر صراحت موجود در تعار
  .)138همان، ص  ان،يكاتوز( ناشي از حكم قانون است

  به زوجه تعلقآناز  ي خاص نوعمختلف درحاالت ودارد اقسامي  نكه مهر،يبا توجه به ا
  ديگر ناشي ازبعضي ودارد  قراردادي ةشي رمهريهاقسام  ت بعضي ازيماه رسد  مي به نظر؛رديگ مي

ي كه مالمس مهر در. ديچيپ ي واحدةنسخ ديه نبايت مهري ماهةن درباريبرابنا. حكم قانون است
 رسند و  مين به توافقآنحوه پرداخت  مقدار و  نوع ون به صورت كامل نسبت بهآن در مورد يزوج

گي نكاح و يوست و پاست قرارداد الزام ناشي از شود،  مي رغبت متقبل پرداخت آنطوع و زوج با
 زوج است ةلزام ناشي از مهر، در مهر المسمي برآمده از ارادا زيرا ؛مهر نبايد ما را به اشتباه وادارد

د حكم كردن  نميهرچند اگر طرفين نسبت به آن توافق. كه مورد قبول زوجه قرار گرفته است
گذار  توان گفت در جايي كه قانون  ميو در تاييد اين استدالل. كرد  مي آنان را تكميلةقانون اراد

ارادي بودن مهر نموده از مبناي بيني  يشرداخت مهر المثل را پق براي مهر پتوافنداشتن در صورت 
رفين هميشه بر  طقدر مة زيرا اراد،ورزيده است تأكيد بر قراردادي بودن آنو است  استفاده نموده

 پذيرش ضمني عرف ةو سكوت در مقابل عرف مسلم به منزلونات زوجه است تعيين مهر مطابق شئ
  قانون مدني نيز بر قراردادي بودن1100 ة مادصدر و از طرفي چگونگي تعيين مهر در شود  ميتلقي

  .دارد تأكيد مهر المسمي
 ،يين مهر در حين عقد نكاحدر صورت عدم تعا  از عقد نكاح ردشده بع هر تعيينفقها ماز بعضي 

  2.اند  تلقي نمودهدقرادا

                                                 
اي  كند كه براي صحت هر معاملـه  ه همان مواردي اشاره مينمايند ب   دكتر امامي وقتي شرايط مهر المسمي را ذكر مي        . 1

  ) 379، ص همانامامي، ( .ضروري است
، ص  1370محقق حلـي،    ( ...لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز الّن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل او ازيد او اقل                  . 2

)38، جلد دهم، ص 1378، )شهيد ثاني( بن احمد بن علي الدين  و زين533، جلد سوم، ص 1377 و امام خميني، 548
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 و بعضي از فقها با استفاده از مفهوم » تراضيا عليهاالمهر م«نقل گرديده ) ع(در حديثي از امام باقر
الدين  بن جمالمحمد( . مهر نيست باشدآنچه تراضي در مورد آن نشدهاند  مخالف اين روايت گفته

  )115، جلد سوم، ص 1378، )شهيد ثاني( بن احمد علي  بن ينالد و زين) ولشهيد ا( مكي
 شود،  ميهيبه موجب قانون مؤظف به پرداخت مهر كه زوج صرفأ ،المتعه مهر  مهر المثل ودراما 
   .الزام قانوني دارد شه درير و ت قراردادي ندارديه ماهيمهر

بـه عمـل حقـوقي زوج        ن امـر  يـ ا و ته باشـد   داشـ  1عهدي ايكي  يتواند صبغه تمل    مي ني همچن هيمهر
ن فـرض   يـ درا .كند  مي كيباب مهرتمل  از  را عين معيني   زوج در هنگام عقد نكاح     گاه .داردبستگي  

بـه   گاه زوج تعهد  و شود  مي  و زن به مجرد وقوع عقد مالك آن        رديگ  مي كي به خود  يصبغه تمل  مهر
 زوج بـه  ة و تنهـا ذمـ  عهـدي اسـت   هـر ن صـورت م   يـ ا د كـه در   يـ نما  مي  به عنوان مهر   ماليپرداخت  

فق در عالم خارج وجـود نـدارد تـا زن مالـك آن     اشود و هنوز مال مورد تو   مي رداخت آن مشغول  پ
  كـه زن بـه مجـرد وقـوع عقـد مالـك آن      1082رسد منظـور از مهـر مقـرر در مـاده        مي به نظر  .شود
 و )233، ص   همان ،ندگان و جمعي از نويس    گرجي،(. از مهر است نه مهريه عهدي       اول  نوع ،شود مي

  . قسم هستند اينزاها  هيمهراغلب امروزه نيز 
ه عبارت است ضمانت مهري«: توان چنين تعريف نمود  مي ضمانت مهريه راباالوجه به مطالب تبا 

  » نمايدتضمين است  زوجةكه بر ذمرا اي  رداخت مهريهاز اينكه شخص ثالثي پ
  

  ه انعقاد و انحالل ضمانت مهري:اول مبحث
انحالل  تأثير ختصاصي صحت ضمانت مهريه و سپستدا شرايط ابدو گفتار ادر در اين مبحث 

   . بر يكديگر بررسي خواهد شدمهريههريك از عقود نكاح، مهريه و ضمانت 
  

     شرايط صحت ضمانت مهريه: اولگفتار
   گرفتن مهريه با ضمانت مهريههتفاوت بر عهد. 1

 به .رديبرعهده گ را تواند مهر  ميزوج ر ازيگري غي شخص د كه پذيرفته شده استدر فقه اماميه
 يا براي 2. من استة عهد اين نكاح بهة بگويد مهري نكاح در هنگام عقدي ثالثعبارت ديگر شخص

                                                 
).ق.ـه 1413، )محقق حلي( الدين جعفربن الحسن ابي القاسم نجم... (كل ما يملكه المسلم يكون مهراّ، عينĤ كان او دينا. 1
ود ببخـشد و   عروس خود را مستقيم به عهده بگيرد و بپردازد يا بايد مهريه را بـه پـسر خـ   ةتواند مهري آيا پدر داماد مي  . 2

  ».هر دو طريق جايز است« پسر خودش مهريه را بدهد؟
صداق عروس خود ) بدون اينكه به فرزند خود ببخشد(تواند ملكي يا مالي از اموال خود را مستقيم  آيا پدر داماد مي

  قرار دهد؟
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 زن بر ة كه در اين صورت مهريرد صغير هيچ مالي نداكه در حاليفرزند صغير خود زن بگيرد 
محقق حلي، ( .باشدداشته   فراوانير بزرگ شود و اموال پدر صغير خواهد بود هرچند صغةعهد
، همان و امام خميني، 251ال و جواب ؤ، س1375  و ميرزاي قمي،554، ص 1370االسالم،   شرايع
آن را اي   عده. وجود داردر اختالف نظصحت و بطالن اين تعهددر فقه نسبت به ) 537ص 

محقق به نقل از ( .اند ز ندانستهيجا ن امر رايي امعاوض اس نكاح با عقوديق با ديگر بعضي  و1صحيح
 هرگاه ندمعتقداي  عدهاين   و بر اساس)155 ص ،همان، امامي و صفائي و 231ص ، همانداماد، 

بل از عقد نكاح آن را به پسر خود منتقل پسر خود قرار دهد بايد قپدر بخواهد مالي را مهر زن 
، بلكه مهر را مهر زنهمچنين است تعهد به پرداخت  .آن را مهر زن خود قرار دهدپسرنمايد و 

 ،هدع تبديل تةوسيل هشوهر گردد يا بتواند ضامن   ميثالثدار خواهد شد و شخص  شوهر عهده
  )387، ص همانامامي، (.مديون شود
 به نظر اعتقاد به معاوضي بودن عقد نكاح نبود نيز با توجه به ماهيت مهريه و  ايراندر حقوق

  .جايز باشد عقد نكاح  مهريه از جانب شخص ثالث درده گرفتنرسد برعه مي
مهريه باشد، زيرا رسد بر عهده گرفتن مهر از جانب شخص ثالث متفاوت از ضمانت   ميبه نظر

اما در ، گيرد  ميمهريه بر عهده شخص ثالث قرارمستقيم بلكه گيرد،  قرار نمي زوج ةدر اولي ذم
  .نمايد  ميضمانت گيرد بعد ضامن آن را  ميقرار زوج ة مهر اول در ذم،ضمانت مهريه

مهر مفهومي اعم از بر عهده گرفتن در معناي رسد گاهي بر عهده گرفتن   مياز طرفي به نظر
  .خاص و ضمانت مهريه داشته باشد

  
  هياصل صحت ضمانت مهر. 2

  آيا ضمانت مهريه جايز است؟
 چون دين ،ردي زوج قرار گةر ذمب ه به صورت عهدي ويهمچنان كه گذشت، در صورتي كه مهر

قانون  696 ةتوجه به ماد با  و،ن شرط ندانستهيه اين ديدأدر ت مباشرت زوج را زيچ نصي نيه  واست
ه فاقد ين ناشي از مهريد و »...ني را ممكن است ضمانت نمودهيهر د«دارد   ميمدني كه اشاره
 ضمانت اين بنابر.ن ماده استيا مستثني شدن از حكم عام  براي جهت از اينتييهرگونه خصوص

 به طريق ز دانسته شده استيگري جاي توسط دنآ عهده گرفتن طرفي چون براز  .ز استيه جايمهر
                                                                                                                   

  ». دهد ولي بهتر است ابتدا آن را تمليك داماد كند و داماد خود آن را صداق قرار،تواند بلي مي«
)419، جلد اول، ص 1380فاضل لنكراني، (
بل يصح العقد للزوج علي اّن يكون المهر في الذمة عيرة و قد يشهد له في الجملة ما تسمعه انشاء اهللا من كون المهر «. 1

   )2، ص 31، جلد 1374نجفي، ( »في ذمة الوالد لو زوج ولده الصغير المعسر
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صورت ضمني جواز   ه بنيز حقوقدانانفقها و برخي  .چنين ضماني را پذيرفتتوان جواز   مياولويت
   1.اند رفتهذيپ ن ضمانتي رايچن

 

  هيزمان ضمانت مهر. 3
 ةدادها كه از مادط اساسي صحت قراري عالوه بر شرادين، بايكي از عقود معي به عنوان ضمانت

ز يط خاص عقد ضمانت نياجد شراان شده است ويل بي به بعد قانون مدني احكام آن به تفص190
 الي كه در فصلؤس. ديا بطالن عقد ضمان خواهد گردي كي از آنها باعث عدم نفوذي و فقدان باشد
ن سوال فروض ي است كه براي پاسخ به ا مهريه تحقق ضمانة ناظر به لحظ،شود  مي مطرححاضر

  . استمطرحمتعددي 
  ؛نباشد توافق در مورد مهريه آيندها ي ازدواج ةكه وعد قبل از وقوع عقد نكاح در صورتي. 1
 ؛ه باشدي مهرةا وعدي ازدواج ةكه وعد قبل از وقوع عقد نكاح در صورتي. 2

 ؛د عقد نكاحن انقعايدر ح .3

  ؛هين مهرييبعد از انعقاد عقد نكاح با تع .4
  .هين مهرييبعد از انعقادعقد نكاح بدون تع .5
 ةابق مادجاد نشده مطيز اين ني آنكه حتي سبب ددليله در فرض اول به ي ضمانت مهرشك بي
ه، يصحت ضمانت مهربحث اصل  ل مذكور دريز به داليدر فرض چهارم ن قانون مدني باطل و 691
  .ح استيصح

، بل از وقوع عقد نكاح وعده ازدواج قانون مدني، ممكن است ق1035 ةدر فرض دوم مطابق ماد
 پرداخت هيا قسمتي از مهرين و حتي تمام ييه تعي، مهرن منعقدي زوجميان، ز استيكه عقدي جا

زدواج ه براي موقع ايمطابق نص همان ماده مهراينكه ن فرض آنچه مسلم است يدر ا. شده باشد
 ني سبب د و حتيامده استيوجود ن هه بيني از بابت مهري قبل از وقوع عقد نكاح د ودهيمقرر گرد

                                                 
يال گرفته باشد و درآن حال صغير مال نداشته باشد يا آنكه پدر ضمانت مهر را اگردر حال صغر پدر براي زوج ع«. 1

  )2621له سئمنتظري، م(» نموده برعهده پدراست
گرديده، زوج مدعى است كه ا  صورت گرفته و منجر به طالق گرديده و ذيل عقدنامه توسط پدر داماد امض ازدواجى«

ن پدر زوج هم حاضر به پرداخت مهر نيست، در اي. بت به مهريه ندارمنس ام تعهدى چون ذيل عقدنامه را امضا نكرده
  رابطه مهريه برعهده چه كسى است؟

مهر زن را مديون شده و در صورت   عقد خواندن را داده است،ةعقدنامه مدخليت ندارد، لذا اگر داماد اجاز  امضاى:ج
رض دخول بپردازد و چنانچه پدر داماد در وقت طالق دادن بايد نصف مهر را در فرض عدمدخول و تمام آن را در ف

، همانو صفائي و امامي،  429، ص همانفاضل لنكراني، ( ...دضامن مهريه شده، ضامن است و بايد از عهده برآيد عق
  )242 ص همان، )جمعي از نويسندگان و(  و گرجي،155ص 
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ن صورت باطل است، يه در ايضمانت مهربنابراين  ،امده استيوجود ن هرود ب  ميكه نكاح به شمار
 ز است،ي جاه آيندةيچ اشكال نداشته باشد همچنان كه تعهد براي نكاح و مهريرسد ه  مياما به نظر

نده يه، در آي ضمانت مهرح باشد و در صورت استنكافي صح نيزندهي آةيتعهد براي ضمانت از مهر
  .ش خواستيبتوان الزام او را به انجام تعهد خو

 امده، وين و حتي سبب آن بوجود نينكه چون دي اول ا:سخ محتمل استدر فرض سوم دو پا
افت ين است تحقق نخواهد يا حداقل سبب دين يود د ضمانت كه فرع بر وجبنابراينست يموجود ن

 جاديرا وقتي با اي ز،ح استين صحيجاد ديم ضمانت مقارن با اييو احتمال دوم آن است كه بگو
ق اولي ضمانت يست، به طريچ ديني موجود نيح است، در حالي كه هين، ضمانت آن صحيسبب د

امور رفته شود از طرفي در يد پذياست باجاد سبب يك مرحله بعد از اين كه يجاد ديمقارن با ا
 و كافي استو بنا خردمندان بلكه نگاه عرفي  ،رديد مد نظر قرار گيكي نبايزيخر فأ تقدم و تاعتباري
  .ن ضمانتي استيضي صحت چنتز مقيي اصل صحت عقود نياز سو

 ةمادوجود آمده و از طرفي با توجه به  هن كه همان نكاح است بيدر فرض پنجم چون سبب د
د شرط ينما  ميني كه ضمانت آن رايط دي قانون مدني، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرا694

ن چه مقدار است، ضمان ينكه بداند دين شخص شود بدون اين اگر كسي ضامن چنيست بنابراين
ن مهر ييقانونگذار در صورت عدم تع ن موجود است ويجه چون سبب ديدر نت. ح استيصح
  .ح استين ضمانتي صحي پس چن،ن مهر را مقرر كردهييزم براي تع الكارهايوساز
  
  بر ضمانت مهريه و برعكس مهراثر بطالن يا فسخ نكاح و : دوم گفتار

 بطالن . 1

 و مانند آنكه موجودي خلق نشده است. كند  مي مهر، ماهيت حقوقي را زايلو عقد نكاح بطالن
چون ضمانت  .ثيري در عقد نكاح نداردأطالن مهريه ت اما ب. است اعتبار وجود نداشتهعالممهري در 

 مهري وجود نداشته و ،عمل آمده ه بكاشفصحت و وجود مهر بوده و حال  مهريه مبتني بر
 1. نيز به تبع مهريه باطل خواهد بودمهريه، پس ضمانت  استضمانت مبتني بر معامله باطلي بوده

شود و   مي ضامن بريةابراين با بطالن ضمانت، ذمبن. كند  مي داللت بر مدعا765 و 733مفاد مواد 

                                                 
 مطرح گرديده كه به جهت وحدت 733 ةاد ولي در حواله و در ذيل م،البته اين بحث در ضمان مطرح نگرديده. 1

 و امامي، جلد دوم، ص 191، ص 1386، هايي از عقود معين درسكاتوزيان، (مالك در مورد ضمان نيز جاري است 
376(  
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كه اگر عين موجود  طوري  به. نمايدتواند مسترد   مي نموده باشدديهأت كه مهريه را قبال در صورتي
  .  نمودخواهدبدل آن را مسترد  صورت باشد، عين و در غير اين

 1099 ةوجب ماد مبهدانيم   ميارض شود اين است كه كه ممكن است در اين فرض عوضوعيم
.  مهر المثل خواهد بودمستحققانون مدني در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن 

بنابراين سوال . ، ضمانت نيز باطل خواهد بودمهر گرديد با بطالن عقد نكاح و بيان و حال آنكه قبالّ
بيني  المثل پيش ديه اجرتأول تئ مس را به نحويضامنتوان   ميآياآن خواهد بود كه با بطالن مهر 

  ؟  قرار داد1099 ةمادشده در 
 آنمعين شده باشد و ضامن، ضمانت  كه هنگام عقد نكاح، ميزان مهر  در صورتيرسد  ميبه نظر

 مهر، بطالن با بطالن عقد نكاح و به تبع آن  باشد خويش را مشغول نمودهةرا بر عهده گرفته و ذم
 ة در فرض مادوي ة و سببي براي اشتغال مجدد ذم،هد شد ضامن بري خواةعقد ضمان باطل و ذم

،  جديد وي خواهد بودضامن زوج يا ،ول پرداخت مهر المثلئبنابراين مس.  نيز وجود ندارد1099
ضامن حتي در صورت بطالن عقد نكاح و   كه باشدشده مقرركه در عقد نكاح   در صورتيليو

 تعهدي  تراضي،مفادداللت صريح به  رسد  ميرمهر ضامن اجرت المثل مقرره خواهد بود، به نظ
 و از نظر شود  ميالمثل احتمالي نيز شامل ضمانت مهر كه استمستقل از نكاح و مهر به وجود آمده

 مدني نيز انونق 1099 ةضامن در فرض ماددر اين صورت . بقا و زوال وابسته به عقود اصلي نيست
 ،، آن است كه ضامنطرفينفاد از مفاد تراضي  زيرا مست،المثل خواهد بودخت مهرول پردائمس

 نه مهرالمسمي را و بر روابط طرفين نيز  است را در هر حالتي ضمانت نمودهتعهد مالي مردمطلق 
 .  حكومت خواهد كرد، استطرفينقرارداد، كه قانون 

ن  طرفية داللتي ندارد و قوانين جاري در تكميل ارادحداقل قرارداد طرفين در گام بعدي كه
احكامي  )ضمانت مهريه(شايع نبودن موضوع دليل  نيز به فقهيساكت است و در مقررات 

ه از شد  رجوع به اصول عمليه از تحير خارج شد و چون موضوع مطرحبا دنگرديده بايبيني  پيش
 جريان اصل با  است و شك در تكليف مجراي جريان اصل برائت است،تكليفمصاديق شك در 
وليت پرداخت ئ و تنها زوج مسبود او بري خواهد ةتي نخواهد داشت و ذموليئبرائت ضامن مس

  . را خواهد داشت1099 ةشده در مادبيني  پيشمهرالمثل 
نخواهد   و عقد نكاحثيري در مهريهأكه عقد ضمانت مهريه به علتي باطل باشد ت در صورتي

شود كه ضامن   مي ثابتو با بطالن ضمان، بود خواهد قواعد كلي مربوط به ضمان حاكم و داشت
   . كرد خواهد و او مهر را پرداختبوده  زوجعهدهبري بوده و مسوليت مهريه بر 
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 فسخ . 2

 فسخ اثر قهقرايي ندارد و به گذشته سرايت .شود  مي فسخ منحلة فسخ، معامله از لحظدر
  .كند نمي
 مدني در  قانون1101 ة به موجب ماد. خواهد داشتمتفاوت ي فسخ نكاح مهر حاالتدر 

كه در عقد نكاح مهريه تعيين شده باشد با فسخ نكاح قبل از نزديكي زن مستحق مهر نيست  صورتي
 ،كل مهرالمسمي استاگر بعد از نزديكي باشد زن مستحق مگر اينكه علت فسخ عنن باشد، ولي 

   .مهرالمثل خواهد بوداما اگر مهر تعيين نشده باشد زن فقط در صورت نزديكي مستحق 
 است عقود تبعي از با توجه به اينكه ضمان ، بر ضمانت مهريهمهريه  نكاح وفسخ تأثير  مورددر
    مهريه چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟فسخ مهر ضمانت شود كه با  ميال مطرحؤاين س

در  733 ةمادولي   است،اين موضوع پيش بيني نكرده نص صريحي در  قانون مدنيباب ضمان
كاتوزيان، ( حكم قضيه را با بياني مبهمدر بحث ضمان عهده،  همان قانون 708 ةباب حواله و ماد

  . استشدني  وحدت مالك در ضمان نيز اعمالدليل كه به  مطرح نموده است)192، ص همان
بر عهده خريدار يا فروشنده  ثالث ثمن را به فروشنده بدهد يهرگاه خريدار حواله دهد تا شخص

  بيعفسخ اثر ةدربار ، ديگر بپردازد سپس عقد بيع به دليلي فسخ شوديحواله دهد تا ثمن را به شخص
 ديدگاه در اين خصوص  دو.)192همان، ص  (وجود داردنظر  نويسندگان اختالف ميانحواله  در

  :استمطرح گرديده 
 .كند  ميلي منحل شود حواله نيز از آن پيروييتابع بيع است و هرگاه بيع به دلحواله . 1

ست كه  اكافيي مستقل است و نبايد آن را تابع بيع شمرد، براي صحت حواله حواله عقد. 2
 فسخ بيع  ولي، محيل به محتال تحقق يابدة باشد تا اشتغال ذمصحيحعقد بيع در زمان انعقاد آن 

 زيرا اثر فسخ ،باعث انفساخ حواله نخواهد شدبعد از حواله و انتقال دين به ذمه محال عليه 
   .ه را از بين ببردمبناي حوالكند تا   نميت و در گذشته اثرنسيت به آينده اس

رسد نظر اول بيشتر   ميبه نظر ولي )192همان،  (،ان موافق نظر دوم هستندهرچند بيشتر نويسندگ
نكاح عقد ضمان  يا مهرپس با فسخ . وابسته به متبوع خويش استاغلب تابع،  ، زيرا باشدپذيرفتني

 ة براي وصول مهريد و زوجه بايگرديد ضامن بري خواهد ة و ذماهد شدمنفسخ خو نيز به تبع آنها
 در مورد انتقال دين و طلب، فسخ سبب دين زيرا ،دمراجعه نماي) زوج(ول نهايي ئخويش به مس

 زيرا اگر فسخ ،شود  مي و با فسخ سبب دين، ضامن بريشود  ميگيرنده باعث برائت انتقال) مهر(
 ولي ، گرفت مگر اينكه سبب فسخ عنن باشدنخواهد زوجه تعلق هري بقبل از نزديكي باشد هيچ مه

 . و زن تمام مهر خويش را مستحق خواهد بود.  داشتنخواهدثيري در مهر أسخ بعد از نزديكي تف
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رسد موضوع تابع قواعد كلي است و با   ميآن بر مهر نيز به نظر تأثير  ضمان وعقددر باب فسخ 
   .شود و ضامن مسوليتي در پرداخت مهر نخوهد داشت  مي، ذمه ضامن بريضمانفسخ 
  

  هيآثار ضمانت مهر: دوم مبحث
  يتضامنريا غيي نضمانت تضام:  اولگفتار

 نقل ذمه به ذمه ، در باب ضمان كلية قاعده استيران كه منبعث از فقه اماميدر حقوق مدني ا
 ةح واقع شد ذميطور صح  هنكه ضمان بيبعد از ا «:دارد  مي قانون مدني اشعار698 ة ماد.است

 قانون 403 ة مطابق ماد در عين حال و».شود  ميذمه ضامن به مضمون له مشغول مضمون عنه بري و
ز قانوني، ضمانت تضامني ي و تجويح در قراردادهاي خصوصي، فقط در صورت تصرتجارت

، ضمانت ن به تضامني بودن ضمانتيح طرفيد گفت در صورت تصرين مبحث بايدر ا. خواهد بود
د و در يتواند هم به زوج و هم به ضامن رجوع نما  ميهو زوجاست صورت تضامني منعقد   هه بيمهر

  .است ن امر مطابق قاعدهيا وست يچ بحثي نيز هيح به نقل ذمه به ذمه نيصورت تصر
 و ارغ از عرف جامعه و خود را ف نمود به منطوق قواعد حقوقي اكتفاتنها نبايد  حقوقدر

 ، قانون مدني698 ةرغم وجود ماد به، رسد امروزه  ميبه نظر. دانستدر تفسير قواعد تحوالت آن 
 اين ةشير. دينما  ميا تضامني و ضم ذمه به ذمه قلمدادعرفي در جامعه شكل گرفته كه ضمانت ر

اربرد را امروزه كيوع استفاده از نهاد ضمانت تضامني در جامعه دانست، زيتوان در ش  ميعرف را
ن موارد ي اة، كه در هماستهاي بانكي  ري، ضمانت در مقابل وامع عقد ضمان در اسناد تجايوس

موارد تمامي و اين امر باعث ايجاد عرف در پذيرش ضمانت تضامني در  ضمانت تضامني است
 به  قانون مدني344 و225، 220و با توجه به مواد  ن عرفيين با وجود چنيبنابرا .ضمانت شده است

تضامن ظهور در ه  شدقدعد ضمان منعق ،ن ضمانتح به تضامني بودي حتي بدون تصررسد  مينظر
در قراردادهاي امر متعارف ن يرا ضمانت تضامني در جامعه امري متعارف است و اي ز1،دارد

داخل  ح بوده،ي تصرةكنند به منزل  مياقدام به انعقاد قرارداد ضماناي  ن جامعهياشخاصي كه در چن
خواهد متروك دراي  صورت ماده ه قانون مدني را ب698 ةن روندي ماديچن. شود  ميمفاد عقددر 

 ولي نسبت به ،ده استيشتري بخشين روند شتاب بيز به اين ماده نيلي بودن ايآورد و تكم

                                                 
 فانون مدني تعهد 10 ة با توجه به ماد1383مطابق نظر اقليت قضات دادگستري سرخس در نشست قضايي سال . 1

 .شود صورت تضامني مشغول مي هه زوجه تضامني تلقي شده ذمه زوج و ضامن بشخص ثالث به پرداخت مهري
)490، جلد اول، ص1386، )ل قانون مدنيئمسا(يئهاي قضا مجموعه نشست(
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 698 د همچنان مادهي با، استعقد شدهن عرف منيري ايگ ي كه در سابق و قبل از شكليها ضمانت
  .را حاكم دانستقانون مدني 
ز با توجه به مطالب ينمورد ن ي در اموضوع طولي يا عرضي بودن ضمانت مطرح است؛از طرفي 

حتي در . هد اصلي را مسئول دانستعد متي اول باة، در وهل استكه شكل گرفته معنونه و عرفي
د به يعني در گام نخست باي ؛رسد ضما نت طولي باشد  ميز به نظرين نيح طرفيصورت عدم تصر

ز اصل يسندگان نيبعضي از نو حتي.  به ضامن رجوع كردهد اصلي و در صورت مثمر ثمر نبودنعمت
. اند ح دانستهيازمند تصريتضامني و عرضي بودن آن را ن را بر طولي بودن ضمان، در ضمانت

  ) ضمانة، ذيل واژهمانجعفري لنگرودي، (
  
  هيه بر ضمانت مهريل مهريتعد تأثير :دوم گفتار

  هيل در مهريبررسي نهاد تعد. 1
و از طرفي چون طال و است نبوده   مطرحج باشد در گذشتهيكه وجه را ه در صورتييل مهريتعد

 ولي فقهاي ، استه مبادله بوده وارزش ذاتي داشتند در فقه بحث نشدةلينقره به صورت سكه وس
كه به عنوان (ند پول ورن باي برخي فقها بر ا.اند ي مبسوطي ارائه كردهيها معاصر راجع به آن بحث

از طرف . جودي مستقل از اسكناس نداشته و در واقع همان اسكناس استو) رديگ  ميه قراريمهر
د ي خرن معتقدند قدرتيهمچن. دانند  ميز به مثليگر پول را مثلي تلقي كرده و ضمان آن را نيد

گاه كاهش  چين هيت، بنابرايلرد نه مايگ  مي مورد ضمان قرار،ارزش پول بوده و از آنجا كه مال
  .ديآ  نمي ضامنةارزش پول به عهد

جاد شود، ضامن ملزم يرد هر گاه در مال نقصي ايگ  ميخالصه از آنجا كه مال مورد ضمان قرار
ت است نه مال، مورد ضمان قرار ي، چون نقص در مال ولي كاهش ارزش پول،جبران آن استبه 

   )12، ص همان، پوالدي( . به جبران آن نمودتوان ضامن را ملزم  نمينگرفته است و
شود تا بحث   نميپول في نفسه كاال محسوب: نخست : است شده دادهها پاسخ ن استدالليبه ا

دن به قدرت يت بخشنيي عةليرا پول حاكي از مال و وسي زمي بودن آن مطرح گردد،يمثلي و ق
  .است دهي قدرت اقتصادي دولت خلق گردةدي است كه به پشتوانيخر

ة  خردمندان است همةيل شرعي و متشرعه نداشته بلكه روي دل1نكه ضمان واقعييگذشته از ا: دوم
 ك زمان واحد انتشار وي كه در ،ق عرضي پوليشود بلكه فقط مصاد  نميانواع پول مثلي محسوب

اوت هاي متف  كه در زمان،شوند نه افراد طولي پول  ميمثلي محسوب دارند،  برابرباًي تقريارزش
                                                 

  .شود ضمان واقعي كه به آن ضمان مثل نيز گفته مي. 1
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مت يثر در قؤكسان كه ميمختصات داشتن را كاالها در صورت ي زندارند،منتشر و ارزش برابر 
سري  كيكسان در يصورت  مت بهيدرق ثرؤي مها يژگي ولي اگر و،شوند  ميهستند مثلي محسوب

ن يچنطور يقين  بهبرابري ارزش آنها شود ئله سبب نان مسياز كاالها وجود نداشته باشند و ا
  .كي مشابه باشنديزيشوند، اگر چه از نظر ف  ميي محسوبتميي قيكاالها
كي آنها با يزيات في خصوصست حتماًيمي محسوب شوند الزم نين براي اينكه كاالها قيبنابرا
مت كاالها شود سبب يز باعث تفاوت قيپس حتي اگر زمان و مكان ن. گر متفاوت باشنديهمد

  .ي خواهد بودمي به كاالهاي به ظاهر مثليصدق عنوان ق
) ا ارزش مصرفي كااليعني منافع ي(  مالشود  ميدرست است كه آنچه موضوع ضمان واقع: سوم

ت و يدر مال نكه نقصيل ايبه دل 1هي ولي كاهش ارزش سوق،د جبران شودياست و نقص در آن با
توان ضامن را ملزم به جبران خسارت   نمي موضوع ضمان نبوده و،ارزش است نه نقص در مال

ارزش  وبهاي كاال  ارزش و  اوصاف اصلي آن وگر ارزش مصرفي كاال جزءيبه عبارت د .نمود
  .شود  ميي آن محسوب اوصاف فرعآن جزءاي  مبادله

جه قدرت ينت در .ستيممكن ناي  ن ارزش مصرفي و ارزش مبادلهيك بي تفك،ولي در مورد پول
  .د جبران شوديقص در آن باد اسكناس همان ارزش مصرفي و وصف اصلي آن بوده ونيخر

است، ت موفق بوده ينكه كاهش ارزش پول نقص در مال است نه ماليه اين بند در توجيچند اهر
 جاديمال ا را در نقصي كه در ارزش مصرفي وي ز،ستيح نيخوذه صحأ مةجيولي از نظر منطوق و نت

 ولي ،ن را دارديمعا اشخاص يت انتساب به شخص ين نقص قابليجاد اي اتوان گفت شود، مي مي
  . نداردن رايا اشخاص معيت انتساب به شخص يه قابليمت سوقيا كاهش قيت ينقص در مالايجاد 

 استج ي وجه را كه نسبت بهيل تعهداتيه تعدي توجه، برايشد هاي مطرح گذشته از استدالل
ود در ا اسكناس موجين شرح كه پول يبد. ت اقتصادي پول استيبررسي ماه ن راه ممكن،يبهتر

 من وقتي براي مثال. ستيا ارزش اقتصادي نيد يني قدرت خريندگي مقدار معي نماتي جزيواقع ماه
ال ارزش يهزار ر كي نمود ةليار دارم كه وسيالي دارم، در واقع برگي در اختيهزار ر ك اسكناسي

هم به د  ميدهم در واقع به او امكان  مي قرضگري دي و وقتي آن را به شخصد استيو قدرت خر
موقع پس دادن،  ن هست كهيد داشته باشد و مطلوب منطقي من ايال قدرت خريهزار ر كي ةانداز

ك ي، نه شوددي مشخص داشت به من داده يال آن زمان كه قدرت خريهزار ر كيارزشي معادل 
دي كه من داده ينده قدرت خريگر نماي د ممكن استن اسكناسي ازيراالي، يهزار ر كياسكناس 

                                                 
  .كاهش ارزش كاال در بازار. 1
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د از دست يرد كه من قدرت خريپذ  مي و عقل به راحتيكاهش ارزش داشته باشد و باشد نبودم
  مناسب است،ج باشدي وجه را،لي كه موضوع تعهديه براي هر تعدين توجي ا.داده را به دست آورم

 قانونگذار را واداشت تا با الحاق 1هاتين توجي اوجود. ن باب ندارديه خصوصيتي از ايو مهر
ج يه را در صورتي كه وجه رايل مهري تعد،صورت قانوني هب قانون مدني 1082 ة مادبهاي  تبصره
  2.ردي بپذ،باشد
  

  ه بر ضامنيل مهرير تعديتأث. 2
موضوع اثر تعديل بر ضمانت رفته شد يج باشد پذيكه وجه را ه در صورتييل مهريحال كه تعد

 زوج را بر ةج شود يا مهري به عبارت ديگر اگر شخصي ضامن مهريه زو.مهريه مطرح مي گردد
 يا استضامن  ضمانت زمان مبلغ  آيا نسبت به،در صورتي كه مهريه وجه رايج باشد ،عهده بگيرد

  ؟ ضامن خواهد بودبانك مركزيشاخص اساس بر
 در صورتي كه ،ل راين تعدي گروهي ا.ي متفاوت همراه استيها ن سوال با جوابيپاسخ به ا

ن كه ي معيرند و معتقدند ضامن فقط مقداريپذ  نمي، باشده از سوي شخصي ضمانت شدهيمهر
اخذ مبلغي مازاد بر  شتر وي در نكاح به عنوان مهر قرار داده شده را ضمانت نموده و نه بطور دقيق به

 و از طرفي چون  است ناظر به زوج بوده10823 ة الحاقي به مادة و تبصرهي ندارديچ توجيآن ه
موضع ت به يقن اجرا شود و قابل سرايد در موضع متي شود و باقير مضيد تفسيست با ااستثنا

  .ستي نمشكوك
 اختصاص اين ، تبصرهاز سياق عبارتي: نخسترا ي ز،رسد نظر اول مقرون به واقع نباشد  ميبه نظر

 با تمامي هيمهرضامن كند   ميضمانترا اي  هيوقتي شخص مهر: دوم ،شود  نميامر به زوج مستفاد
تعديل مهريه نيز از آثار قانوني عقد ضمان و ني ي نه مبلغ معشود  مي آناتياوصاف و خصوص

 ة قانون مدني مبلغ ناشي از تعديل نيز بر عهد225 و 220 مواد مستفاد ازبنا بر شود و   ميمحسوب
 مازاد بر 4م و ضمانت نقل ذمه به ذمه باشديدر صورتي كه با نظر اول موافق باش: سوم .ضامن است

                                                 
  )255، ص همان) و جمعي از نويسندگان(گرجي،(.: ك.براي مالحظه داليل موافقان با الحاق اين تبصره ر. 1
)259، ص همان. ( تعديل مهريه سخن به ميان نيامده استةلئدر قانون احوال شخصيه كشورهاي اسالمي از مس. 2
ديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط أانه زمان تيچنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سال«. 3

 مگر اينكه زوجين در حين ، محاسبه و پرداخت خواهد شد،گردد ركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميبانك م
  .اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند

نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با  آيين
   ».ت وزيران خواهد رسيدئ وزارت اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيهمكاري وزارت دادگستري و

ن تـضامني بـودن ضـمانت       ادر فرضي كه در ضمن عقد نقل ذمه به ذمه بودن شرط شود يا براساس نظرمخالفـ                . 4
. مهريه پذيرفته شود
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 يمن بررا زوج با ضمانت ضاي ز،كس قابل مطالبه نخواهد بود چيه از هير سند نكاحمبلغ مندرج د
  .ستين عادالنه نيا وايم  ه بر اساس شاخص ندانستهيدأز مسئول تيشده و ضامن را ن

ل است كه در مورد ي تعدةن مقوله، فلسفيبرهان ما در اترين  ها محكملن استدالي اةاز همگذشته 
 پذير اعمال م،يا هرفتيچ مشكلي پذيل را مطابق عقل و بدون هيه ما تعدهمچنان ك ضامن و زوج،

 كه مبلغ د را ضمانت كردهي مشخص ارزش و قدرت خريگر ضامن مقداريبه عبارتي د. است
د را به يد آن قدرت خريدن به آن بوده و حال ضامن بايت بخشيعين ةليه وسيج در سند نكاحدرمن

زان از اسكناس متجلي يچه م د درين قدرت خريكند ا  نميقفربنابراين گرداند مضمون له باز
  .خواهد شد

 آن در زوج است و زوجه تأثير ةبه انداز ،رش در ضامنيه تأثيل مهريبنابراين به نظر ما تعد
هاي  متي و شاخص ق1082 ةماد ةج باشد مطابق تبصريه اش وجه رايتواند در صورتي كه مهر مي
 بيشتر تمايل به قضائي ةاز طرفي روي .ديش را وصول نمايه خويي از سوي بانك مركزي مهرماعال

  1.پذيرش نظر دوم دارد تا نظر اول
  

   2»حبس حق«ه بر يضمانت مهر تأثير :سوممبحث 
كه طرفين بر نقل ذمه به ذمه  ،زوج از طرف شخصي ضمانت شود ةبر عهده يدر فرضي كه مهر
شود و   ميوارد سقوط تعهدات محسوبماز ضمانت چون در اين فرض  3،بودن تصريح نمايند

 ه نباشد،ي مهركه ضامن حاضر به پرداخت صورتي  درد،ينما  ميتعهد زوج در مقابل زوجه را ساقط
 قانون مدني به 1085 ةتواند مطابق ماد  مي تعهد ضامنيفايا زوجه در مقابل زوج تا زمان عدم ايآ

  ر؟يا خيد ينما ش استناديحق حبس خو
 عقد نكاح و تحوالت ت حق حبس دريال پاسخ داده شود الزم است ماهؤساين نكه به يقبل از ا

  .شودصورت گرفته در آن بررسي 

                                                 
ييد كمـسيون مـستقر     أد ت  بر پذيرش اين نظر بوده كه مور       1380ي دادگستري مشهد در سال      ئ نشست قضا  ياتفاق آرا . 1

)467 تا 465، ص همان، )ل قانون مدنيئمسا( يئهاي قضا مجموعه نشست( .يه هم قرار گرفته استئ قضاةدر قو
مختصات حق حبس را ندارد و برخالف حق حبس متداول در عقود معاوضي تنها              همة  اينكه اين حق زوجه     دليل  به  . 2

اسـتفاده  » حق امتناع از تمكين   «شود بهتر است به جاي حق حبس از          گيرد و بضع عوض محسوب نمي      به زوجه تعلق مي   
للمراُ اُن تمنع حتي « . امتناع استعمال شده استة بلكه كلم است،استفاده نشده» حق حبس«شود و در فقه نيز از اصطالح      

امتنـاع  « و 300 ص ،.ق.ـ هـ 1413، المختـصر النـافع،    )محقق حلي ( الدين جعفربن الحسن   ابي القاسم نجم  (» تقبض مهرها 
و از نويسندگان معاصر نيز آقـاي دكتـر محقـق دامـاد بـه جـاي حـق                   ) 345، ص   همانمغنيه،  » الزوجة حتي تقبض المهر   

  )249 و 244ص ، همانمحقق داماد، ( .استفاده نموده است» حق امتناع زوجه«حبس از عبارت 
.17 ص »ضمان تضامني يا غير تضامني«بحث  .:ك. ر.شود به نظر نگارندگان ضمانت مهريه تضامني محسوب مي. 3
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   در نكاح»حق حبس«ت يماه. 1
   :دردا  ميه مقررينوا با مشهور فقهاي امام  قانون مدني هم1085 ةماد

  » ...ارد امتناع كندفي كه در مقابل شوهر دي وظايفايم نشده از ايتواند تا مهر به او تسل  ميزن«
ن يبر اساس ا.  معاوضي تلقي كردن نكاح در گذشته استةشيقت ترجمان اندين ماده در حقيا
دست آوردن عوض و هدف  هع بي مهر مقابل بضع قرار دارد و همچنان كه هدف فروشنده در بةماد
 و توجودي تعهد ناشي از مهر، بضع اس ةز فلسفيدار كسب معوض است، در عقد نكاح نيخر

از اي  اما عالوه بر آنكه عدهگر است، يدست آوردن موضوع تعهد طرف د هن بيهدف متقابل طرف
ند معتقدند نكاح دان  ميي كه عقد نكاح را معوضيحتي فقها دانند  نميفقها عقد نكاح را معاوضي

قي،  به نقل از مجموعه مقاالت حقو)شهيد ثاني( بن احمد بن علي الدين زين( .ستيمحض نة معاوض
ي ها  روحاني و معنوي بر جنبهينكه در نكاح جنبه هايرا گذشته از ايز )103، ص 1372قنبري، 

ح بودن نكاح حتي بدون يشدن حق حبس براي زوج و صحنقائل مادي غلبه دارد، داليلي مثل 
 .سازد  ميرا از عقود معاوضي خارج) نكاح(عاطفي وندين پيا) به عنوان عوض(ن مهرييتع

  .اند  ارائه نمودهي متنوعتوجيهات  نكاحمعاوضي ندانستنراي  بانحقوقدان
 اصلي، ةجنب. ندندا  مي اصلي و عمومي و جنبه فرعي و خصوصية نكاح را داراي دو جنببرخي

ن مانند عقود ين زوجيكي بيعني مهر كه به اعتبار نزدي خصوصي نكاح ةت و جنبيهمان زوج
 .مربوط به معاوضات است مي نزند تابع اصولمعاوضي است و تا آنجا كه لطمه به حقوق عمو

  )378، ص همانامامي، (
 ولي به آنها ،رود  نميقي به شماريمحقق داماد معتقد است نكاح هر چند از معاوضات حقدكتر 

  )245، ص همان ،محقق داماد( .ملحق است
ك ي را  و حق حبساند  ا حتي شبه معاوضي ندانستهيك قرارداد معاوضي ي نكاح را برخي ديگر

و  ييصفا(.اند راد دانستهيد قابل ايآن را در حقوق جددر اساس  و اند  استثنايي تلقي نمودهةدقاع
   )160همان، ص  اسداهللا،امامي، 

د  حتي اجراي ناقص قواع،ندستيدادي قائل نة قرارشينكه براي مهر ريز با توجه به اي نگروهي
   )157ق خانواده، همان، ص ، حقونياكاتوز( .اند رفتهيمعامالتي معوض را نپذ
 كه عقد نكاح را ستادگار دورانيي در نكاح هشود حق حبس زوج  ميهمچنان كه مالحظه

هاي معنوي  جنبه ،ر نگرشيي ولي امروزه با تغكردند،  مي و احكام عقود معوض را بر آن بارمعوض
 بنابراين . استآوردهري قابل انتقاد ديصورت استثنا افته و حق حبس را بهيش يو روحاني نكاح افزا

 مجموعه نشست(. نيست  حق حبس نيز در آن جاري معوض نيست ونكاحرسد عقد   ميبه نظر
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است كه به زوجه اي   حق ويژه1085 ة مفاد ماد)421، همان، ص)قانون مدنيمسائل ( قضائيهاي 
  .تال اصلي پاسخ گفؤتوان به س  ميترن امر روشن شد بهيحال كه ا .تعلق گرفته است

  
   زوجه»حق حبس«ه بر يضمانت مهرتأثير . 2

 ر؟يا خيه مسقط حق حبس زوجه در عقد نكاح هست يال كه آيا ضمانت مهرسؤن يدر پاسخ به ا
  :ك شدين دو صورت قائل به تفكيد بيبا

 زوج شود چون تعهد ةذمضم  ضامن ةضمانت تضامني باشد و ذماگر : اول ضمانت تضامني باشد
تا مهر  ...«:  است كه مقرر داشته1085 ةنشده و با استفاده از اطالق مادزوج در مقابل زوجه ساقط 

 مستندنكه ي مگر ا،شود  نمينكه حق حبس به جهت حق بودنش ساقطيو ا » ...م نشدهيبه او تسل
ري در حق حبس زوجه نداشته يثأچ تيرسد ضمانت تضامني ه  نظر ميراين بهببنا ؛باشدداشته قانوني 

  .ديواهد گردباعث سقوط آن نخ و
  .تواند بشود اين صورت خود شامل دو فرض مي: نقل ذمه به ذمه باشد ضمانت: ومد

  .ستيه مسقط حبس نيضمانت مهر: فرض اول
 »م نشده زوجه حق حبس دارديتا مهر به زن تسل« مطلق است و مقرر كرده 1085 ةظاهر ماد: اول

  .ر زوج را شامل شوديه از طرف زوج و غيو فرض عدم تاد
حتي  دارد ت اقتضاين حمايت از حقوق زنان است و اي قانون مدني حما1085 ةهدف ماد: مدو

  .م نشده زن حق حبس داشته باشديه به او تسليه تا زماني كه مهريدر صورت ضمانت مهر
  .ضمانت مهر مسقط حق حبس است: فرض دوم

است و درفرضي كه با رضايت ب  زيرا قانون ناظر به مورد اغل،بديد ظاهر قانون ما را بفرينبا: اول
است، رفته يت را پذين وضعيشود چون زوجه ا  مي ضامن مشغولة زوج بري و ذمةذم ،زوجه
  .ستيب نين سقوط حق حبس عجيبنابرا

ادگارهاي معاوضي يشك حق حبس از  بي ولي ،ميما اگر هم عقد نكاح را معاوضي ندان: دوم
است  متعهد بري شده ةكند وقتي ذم  ميجابيات عقد معاوضي ائدانستن عقد نكاح است و اقتضا

  .ن زوجه حق حبس نداردي وجود داشته باشد بنابرامتقابلافتن او به حق يد مانعي براي دست ينبا
ي دارد و به ي استثناةحق حبس چهراند  ز اشاره كردهيسندگان نيكه بعضي از نو همچنان: سوم

نه مورد مشكوك و  قن به كار رود،ي مورد متد دري بان استثنايبنابرا. ستيو قاعده نعنوان اصل 
  .شود  نميشامل آن) حق حبس( ، بنابراين استثنافرض ما مورد مشكوك است
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ت از حقوق زوجه و يمبناي حق حبس معاوضي تلقي كردن عقد نكاح است نه حما: چهارم
ي باعث يها تيا زوجه و چنين حمايت از زوج ينه حما. شود  ميديكأت از خانواده تيامروزه بر حما

 بنابر .كند  مي و اساس زندگي مشترك را مختلشود  ميان خانوادهيبروز اختالفات و زوال بن
     . مذكور ضمانت مهريه در اين فرض مسقط حق حبس خواهد بودهاي استدالل
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