تعلیق مهریه در عقد نکاح
اصغر زیرکباروقی
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چکیده
یکی از مباحث اختالفی میان اندیش��مندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقس��ام تعلیق اس��ت.
در ای��ن بی��ن ،تعلیق مهریه به دلیل اختالف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطالن نکاح
معلق ،میتواند محل بحث و تأمل باش��د که در آثار علمی این مورد بررس��ی نش��دهاست .جایگاه
متف��اوت مهری��ه در نکاح موقت و دائم ،آثار مختلف تعلیق در انش��اء و تعلیق در منش��أ ،وضعیت
مهریهی معلق در موارد انحالل نکاح ،تحقق یا عدم تحقق معلقعلیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و
محاسبه به نرخ روز مهریهی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی
بررس��ی ش��دهاند .به اجمال میتوان گفت ،تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل میکند،
اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح ،ممکن است؛ هر
چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
واژگان كليدي
نکاح ،عقد معلق ،تعلیق در انشاء ،تعلیق در منشأ ،مهریه ،طالق ،فسخ.
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مقدمه و بیان مسئله

عقد معلق از مباحث اختالفی است که علمای فقه و حقوق به تفصیل به آن پرداختهاند .در این

بین مطابق نص قانون ،تعلیق در عقد نکاح موجب بطالن است .با توجه به اینکه ماهیت مهریه در

ظرف عقد نکاح واقع میشود و ایجادا ً و بقائاً وابسته به عقد نکاح است ،تعلیق مهریه تأملبرانگیز

است؛ یعنی در تعلیق عقود و آثار متفاوت تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ و اینکه اساساً مبنای

التزام زوج به پرداخت مهریه ،قرارداد و حاکمیت ارادهی زوجین است یا حکم قانون اختالف نظر
وجود دارد .همچنین این سؤال مطرح است که علیرغم پیوستگی مهریه با عقد نکاح آیا مهریه

ماهیت مستقل دارد؟ صحت تعلیق مهریه و آثار آن نیز میتواند محل بحث باشد .از آنجا که در

نصوص قانونی و متون فقهی و حقوقی به موضوع مهریهی معلق پرداخته نشده و ممکن است

بهکارگیری روزافزون اين نوع مهریه در میان زوجین مشکالتی را برای ایشان به وجود آورد؛ لذا
پرداختن به این موضوع ضروری به نظر میرسد.

احكام تعلیق مهريه عموماً مشمول قواعد كلي عقد معلق و مهر ميشود ،ولي با توجه به رابطهی
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مهريه با عقد نكاح و تأثیر بعضي آثار آن نظير حق حبس ،نزدیکی کردن زوجین ،فسخ و طالق
و تعديل مهريه در تبصرهی الحاقي مادهی  1082قانون مدني موجب شده كه در برخي از احكام

تعلیق مهريه با خأل قانوني جدي مواجه شده و مطالعهی مستقل اين بحث را در وضعيت حقوقي

فعلي اجتنابناپذیر سازد.

در اين تحقيق ،با بررسي ابعاد مختلف موضوع تالش شده ضمن بررسي وضعیت حقوقی تعلیق

مهریه و آثار مترتب بر آن ،با بهرهگيري از تحلیلها و استداللهاي حقوقي براي موارد سكوت و

اجمال قانون راهكارهايي ارائه شود ،اما قبل از ورود به بحث اصلي الزم است نمايي كلي از مفاهيم

تعلیق عقد و ماهیت مهريه ارائه و در نهايت با طرح فروض مختلف آثار حقوقي آنها بررسي شود.
 .1ماهیت مهریه

فقهای امامیه مستند به برخی روایات وارده مهر را هر آن چیزی میدانند کـه زوجین بر آن
1

توافق کنند اعم از اینکه زیاده باشد یا اندک (طوسی 468 :1400 ،و 469؛ همو :1387،ج ،4ص271؛

نجفی :1374 ،ج ،31ص ،)3زیرا خداوند صداق را واجب کرده است ،بدون آنکه برای آن حداقل یا

حداکثری قرار دهد (مفید :1413 ،ص.)20

 -1از این جمله است خبر فضیلبن یسار از امام باقر (ع)« :الصداق ما تـراضیا عـلیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق» و نیز روایت زراره از
ل شی ء تراضی علیه الناس قل أو کثر فی متعه أو تزویج غیر متعه» (حرعاملی[ ،بیتا] :ج ،15صص1و .2ح  3و .)6
امام باقر (ع)« :الصداق ک 

تعلیق مهریه در عقد نکاح

حقوقدانان نیز در مقام تعریف مهریه ،آن را مالی دانستهاند که به مناسبت عقد نکاح ،مرد ملزم

به دادن آن میشود (کاتوزیان :1388 ،ج ،1ص )138و به تعبیر دیگر ،آن را مال معینی میدانند که

بر سـبیل مـتعارف ،زوج به زوجه در عقد نـکاح مـیدهد یا به نفع زوجه بر ذمه میگیرد (جعفری

لنگرودی .)702 :1346 ،از این تعاریف نیز انحصار مهریه به آنچه در حین عقد نکاح تعیین میشود،

برداشت نمیشود؛ همچنانکه در عبارات بعدی ایشان شـمول عـنوان مهریه بر مـال تعیین شده 

پس از عقد نکاح نیز تصریح شده است (کاتوزیان ،همان139 ،؛ محقق داماد.)300 :1390 ،

سؤال مطرح این است که مبنای التزام زوج به پرداخت مهریه قرارداد است یا حکم قانون؟

یعنی التزام زوج به تأدیهی مهریه مبتنی بر حکم قانون است یا ناشی از تراضی و توافق ارادهی

زوجین؟ با پذیرش فرض اول ،مهریه ماهیت غیرقراردادی پیدا کرده و همراه با انشاء عقد نکاح،
التزام به مهریه نیز ایجاد میشود و بحث از تعلیق مهر نیز منتفی خواهد شد ،اما در فرض اخیر،

مهریه ماهیت قراردادی داشته و مثل سایر عقود از حیث تعلیق ،محل بحث خواهد بود   .

تعیین مبنایی واحد برای مهریه مشکل به نظر میرسد؛ چرا که مهریه در عقد نکاح به شکل

مهرالمسمی ،مهرالمتعه و مهرالمثل مطرح است و مهریهی خارج از عقد نکاح نیز بر ذمه ثابت

میشود؛ مانند اینکه در باب دیات ،فقها ازالهی بکارت توسط مرد یا زن اجنبی (نجفی :1374 ،ج،41

ص371؛ خویی :1422 ،ج ،1ص339؛ فخرالمحققین :1387 ،ج ،4ص )650و وطی به شبهه در صورت

جهل زن (نجفی ،همان :ج ،29ص )244را موجب ثبوت مهرالمثل دانستهاند.

عدهاى مهریه را نوعى جبران خسارت در پيمان زناشويى به شمار مىآورند (كريمى:1377 ،

 )21كه اين خسارت يا ناشى از كمـبود ارث اسـت يا نـاشى از تصرف مرد نسبت به زن ،زيرا ميان

زنى كه ازدواج كرده با زنى كه ازدواج نـكرده تفاوتهاي فراوان وجود دارد (حقانى زنجانى:1350 ،

 .)150برخی نیز با «وسیلهی تضمین حقوق زن» قلمداد کردن مهریه ،بر این باورند که در فـقه

اسـالمى حق طالق با مرد است و زن در اصل حقى بر طالق ندارد و مرد مـختار اسـت در هـر

زمان كه خواست زن خويش را طالق دهد .بنابراين وجود مهریه براى زن عالوه بر اينكه بخشش،
جـبران كمـبود سـهماالرث و خسارت است ،وسيلهی تضمين حقوق زن در مقابل حق طالق و

كاهش طالق نيز اسـت (صـفايى.)148 :1378 ،

به اعتقاد بعضی از حقوقدانان مهریه نوعي الزام قانوني است كه بر مرد تحميل ميشود و

زوجين تنها ميتوانند هنگام عقد و يا بعد از آن مقدار مهریه را به تراضي تعيين كنند (کاتوزیان،

همان .)138 :عدهای از فقها نیز طبق بعضي تصريحها مهريه را عقد نميدانند (نجفی ،همان :ج،31

ص .)33اما مطابق تعاريف ارائه شده از سوي بیشتر فقها و حقوقدانان ،ايشان براي مهریه تنها
ريشهی قراردادي قائلاند؛ يعني التزام زوج به تأدیهی مالی به زوجه ناشی از توافق ارادهی زوجین
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است .هر چند اين التزام ريشهی قراردادي دارد ،ولي وابسته به نكاح است (طوسي364 :1400 ،؛
همو :1364 ،ج ،7ص361؛ ابن زهره346 :1417 ،؛ سبزواری :1388 ،ج ،25ص145؛ طبرسی :1410 ،ج،2
ص155؛ العاملی :1413 ،ج ،8ص184؛ فخرالمحققین :1387 ،ج ،2ص217؛ مکارمشیرازی :1424 ،ج ،6ص21؛
ابنفهدحلی :1407 ،ج ،3ص385؛ مفید :1413 ،ص7؛ طباطبایی :1404 ،ج ،11ص322؛ کاشفالغطاء :ج،1

ص202؛ امامي :1374 ،ص378؛ جعفري لنگرودي :1378 ،ج ،5ذیل واژه مهر؛ صفايي :1378 ،ص)150؛ چرا
که تعریف بیانگر ماهیت شیء است و به قول فالسفه و منطقیون ،تعریف «گفتاری است که با آن

ماهیت شیء شناخته میشود» (ابنسینا ،بیتا :ج ،1ص95؛ جرجانی :1370 ،ص )70و تعاریف مهریه

مقید به قید «تراضی» بوده و تراضی رکن اصلی هر قراردادی است (کاتوزیان :1385 ،ج ،1ص.)212
بنابراین ،با استقراء در آثار بیشتر فقها ،ماهیت قراردادی مهریه استنباط میشود ،زیرا شرط

اصلی ثبوت هر عقدی «تراضی» متعاقدین است؛ یعنی دو اراده متفقاً و با قصد و رضا بر امری توافق

کنند (کاتوزیان ،همان) .در مورد مهرالمسمی نیز این مسئله جاری است؛ چرا که تعریف این نوع
مهر در بسیاری از روایات (طوسی 468 :1400 ،و 469؛ همو :1387 ،ج ،4ص271؛ نجفی :1374 ،ج،31
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ص3؛ حر عاملی :1416 ،ج ،15صص 1و  2و ج ،3ص )6و در آثار بیشتر فقها مقید به تراضی زوجین

است .یعنی زوجین در مورد وصف ،جنس ،مقدار و شیوهی پرداخت مهریه تراضی میکنند و زوج

با قصد و رضا ملتزم به پرداخت آن میشود ،مبنای این التزام ناشی از قرارداد است؛ همین امر از
مواد  1083 ،1080و  1087قانون مدنی نیز استنباط میشود.

در تأیید این استدالل میتوان گفت در جایی که قانونگذار به دلیل فقدان توافق برای مهر،

مهرالمثل را پیشبینی کرده از مبنای ارادی بودن مهر استفاده و بر قراردادی بودن آن تأکید کرده

است ،زیرا معموالً ارادهی مقدر زوجین بر تعیین مهر مطابق شئونات زوجه است و سکوت در مقابل
عرف مسلم به منزلهی پذیرش ضمنی آن تلقی میشود (تقیزاده.)71 :1389 ،

همچنین مطابق مادهی  1084قانون مدنی ،با تلف مهریه بعد از عقد و قبل از تسلیم ،شوهر

ضامن تلف است .نظر مشهور ،ضمان را ضمان ید و زوج را ضامن مثل یا قیمت مهر دانستهاند

(نجفی :1374 ،ج ،31ص39؛ العاملی (شهید ثانی) :1413 ،ج ،8ص187؛ بحرانی :ج ،24ص .)435از این

موضوع چند نکته به دست میآید :اول اینکه ،نکاح داخل در معاوضات نبوده و مهر نیز به عنوان
یکی از عوضین نیست ،چرا که در غیر این صورت بایستی به ضمان معاوضی قائل شد و تلف مهر

نیز موجب انفساخ نکاح میشد (ابنفهد حلی :1407 ،ج ،3ص)414؛ دوم اینکه ،ضمان زوج به مثل
یا قیمت مهریه حاکی از قراردادی بودن آن است ،چرا که تسلیم مثل یا قیمت اقرب به ارادهی
زوجین در تعیین مهرالمسمی بوده است (صفایی  .)158 :1378 ،

تعلیق مهریه در عقد نکاح

همچنین مقتضی ایجاد حق فسخ در همهی خیارات با عقد فراهم میآید ،زیرا حکم مربوط

به خیار همراه با عقد است (کاتوزیان :1385 ،ج ،5ص )69و طبق اجماع فقها و نیز به تبع آن در

قانون مدنی شرط خیار در مهرالمسمی صحیح است (الکرکی :1411 ،ج ،2ص422؛ نجفی:1374 ،

ج ،31صص  106و  .)107به همين ترتيب ضرورت معلوم و معين بودن مهريه 1و ماليت داشتن

و قابل تملک بودن آن ،2اجراي قواعد عمومي قراردادها 3در خصوص مهريه را به خوبي نشان

ميدهد؛ چرا که برای صحت قراردادها الزم است مورد معامله شرایطی داشته باشد که نبود یکی

از آن شرایط ،بطالن عقد را به همراه دارد (شهیدی .)282 :1377 ،بر این اساس طبق مادهی 1100

قانون مدنی نبود شرط معلوم و معین بودن مهریه و مالیت نداشتن آن موجب بطالن مهریه شده

و زوجه مستحق مهرالمثل میشود  .

بنابراین مهرالمسمی ماهیت قراردادی دارد ،ولی سایر اشکال مهریه ناشی از الزام قانونی است.

در این نوع موارد ،به دلیل سکوت زوجین در تعیین مهریه و یا بطالن مهرالمسمی مقدار آن به
شکل قانون تکمیلی و تفسیری تعیین میشود.

با قبول مبنای قرارداد برای مهرالمسمی سؤال مطرح دیگر این است که آیا قرارداد مهریه

ماهیتی مستقل از عقد نکاح دارد یا وابسته به آن است؟

پاسخ به این سؤال از این حیث اهمیت دارد که اگر مهریه وابسته به عقد نکاح باشد ،تعلیق

آن سبب تعلیق نکاح خواهد شد و تعلیق در عقد نکاح موجب بطالن است؛ 4چرا که در این فرض،

وابستگی مهریه به عقد نکاح ،همچون رابطهی شرط ضمن عقد و عقد خواهد بود و مطابق آنچه

در برخی آثار فقهی آمده ،تعلیق شرط موجب تعلیق عقد شده و به همین دلیل تنجیز شرط را از

شرایط صحت شرط ضمن عقد برشمرد هاند (انصاری :1420 ،ج ،6ص57؛ خویی :1417 ،ج ،7ص،)356

اما اگر مهریه ماهیت مستقلی داشته باشد ،تعلیق در آن خللی به عقد نکاح وارد نخواهد کرد.

برخی بر این باورند ،صداق نه یک «عقد مسـتقل» در کنـار نکـاح بلکـه یـک «التزام ضمنی»

در عقد نکـاح اسـت (روحـانی :1412 ،ج ،17ص )171و از ایـن حیـث موقعیتی شبیه به شرط ضمن
عقد دارد (موسویخـویی :1414 ،ج ،2ص .)60این نظر پذیرفته نیست ،زیرا بطالن مهریه برخالف

بطالن شرط موجب خلل در عقد نکاح نمیشود .همچنین شرط باطل هیچ تعهدی را به دنبال

ندارد ،لیکن با بطالن مهریه ،زوجه مستحق مهرالمثل و یا مثل یا قیمت مهرالمسمی میشود.

5

 -1مادهی  1079قانون مدنی
 -2مادهی  1078قانون مدنی
 -3مواد  215و  216قانون مدنی
 -4مادهی  1068قانون مدنی
 -5مادهی  1100قانون مدنی
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بهعالوه محقق نشدن شرط موجب ایجاد حق فسخ برای مشروطله میشود ،درحالیکه محقق
نشدن مهریه برای زوجه حق فسخی ایجاد نمیکند (وحدتیشبیری.)192 :1387 ،

به تصریح برخی دیگر از فقها ،تعبیر «عقد مستقل» براي صداق تعبیري مسامحی است و معنایی

جز این ندارد که صداق جزء ارکان عقد نکاح نیست تا با منتفی شدن آن در اثر اعمال خیار شرط

به اصل نکاح لطمهاي بخورد و صحیح بودن نکاح خالی از مهر نیز دلیلی بر این استقالل است

(موسویخویی :1414 ،ج ،2ص .)60بر این اساس براي جلوگیري از سوء تعبیر و بدفهمی ،برخی عبارت

«عقد مستقل» را کنار نهاده و از تعبیر «کالعقدالمستقل» استفاده کردهاند (موسویخویی ،همان) .به

دیگر سخن ،از آنجا که اصوالً درج شرط خیار در عقود ممکن است ،فقها براي توجیه درج شرط

خیار در مهر ،مهر را شبیه عقد یا به منزلهی عقد مستقل تلقی کردهاند تا از یک سو گنجاندن

شرط در آن متصور باشد و از سوی دیگر انتفاي آن با اعمال خیار شرط به صحت نکاح لطمهاي

نزند (الشریف و همکاران .)84 :1393 ،این توجیه مقبول به نظر نمیرسد ،زیرا با فرض غیر واقعی امری
نمیتوان حکم واقعی بر آن مترتب کرد .یعنی نمیتوان مهریه را که به واقع عقد مستقل نیست،

130

شبیه عقد مستقل فرض کرد و آثار آن نوع عقد  -مثل امکان درج شرط خیار -را بر آن بار نمود.
شهید ثانی در مسالک در توجیه چرایی امکان درج شرط خیار در مهر در عین ناممکن بودن درج

آن در نکاح ،مینویسد« :صداق رکن عقد نکاح نبوده و خود عقد مستقلی به حساب میآید .بنابراین

شرط خیار در صداق به صحت نکاح لطمه نمیزند» (العاملی :1413 ،ج ،8ص .)2بنابراین مطابق نظر

برخی از فقها 1و نویسندگان 2حقوقی ماهیت حقوقی مهر عبارت است از یک عقد تبعی که مستقل
از عقد نکاح است .یعنی مهریه رکن عقد نکاح نبوده ،بلکه یکی از آثار و احکام شرعی آن و در واقع

نهادی مستقل است که ظرف وجودی آن عقد نکاح است .امکان تعیین مهریه بعد از وقوع عقد

نکاح 3و یا تعیین آن از جانب شخص ثالث 4مؤید نقش فرعی و استقاللی مهریه در عقد نکاح است.
همچنین وابستگی مهریه به عقد نکاح زمانی ظهور مییابد که صداق به عنوان یکی از عوضین نکاح

مطرح شود؛ چرا که در نظر برخی از فقهای امامیه ،عقد نکاح از عقود معاوضی است؛ ب ُضع مالیت دارد
و با مهر معاوضه میشود (طوسی :1387 ،ج ،4ص .)310لیکن مفهوم کنونی نکاح با تعریف پیشینیان

از این عقد متفاوت شده است .بدین معنا که در تلقی جدید نمیتوان انسان را با پول مبادله کرد

و نمیتوان تصور کرد که زناشویی به معنای معاوضه و همخوابگی در برابر مهر است (سیدمرتضی،

115 :1415؛ ترحینی عاملی :1427 ،ج ،4ص366؛ محقق داماد266 :1382 ،؛ کاتوزیان :1388 ،ج ،1ص.)146
 -1ابنفهد حلی :1407 ،ج ،3ص389؛ شبیریزنجانی :1419 ،ج ،23ص349
 -2کاتوزیان :1388 ،ج ،1ص86؛ وحدتی شبیری193 :1387 ،
 -3مادهی  1087قانون مدنی
 -4مادهی  1089قانون مدنی

تعلیق مهریه در عقد نکاح

 .2اثر تعلیق در عقد

هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی به وجود آورند ،عقد را منجز گویند

و چنانچه اثر منظور را موکول به وقوع شرط دیگری کنند ،عقد معلق است (کاتوزیان.)51 :1385 ،
سيد مرتضى اولين فقيه شيعى است كه از شرط تنجيز در عقود نام برد و تعليق در عقود را

باطل دانست (سیدمرتضی .)127 :1415 ،پس از ایشان ،شيخ طوسى ،1سالّر ،2قاضى ابن براج ،3ابن
حمزه طوسى 4و ابن ادريس 5تعليق را در برخى از عقود باطل دانستهاند.

برخى از فقها بدون اشاره به تفاوت تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ معتقدند ،در عقد معلّق

انشاى عقد ،معلق بوده و به طور مطلق باطل است (کرکی :1411 ،ج ،9ص37؛ حلی (عالمه):1388 ،
ج ،7ص5؛ العاملی :1413 ،ج ،2ص12؛ فاضل مقداد53 :1403 ،؛ مقدس اردبيلى :1402 ،ج ،8ص147؛ العاملی

(شهید اول) .)65 :لیکن نخستین بار ميرعبدالفتاح مراغى به تفصيل به تعليق در انشاء و منشأ پرداخته،
صور مختلف آن را طرح كرده ،شقوق متعددى بر آن افزوده و بر اشكالها و انتقادهای بسيارى پاسخ

گفته است (حسینیمراغى :1425 ،ج ،2ص .)192برخی نیز به صحت تعلیق در عقد به صورت مطلق

قائلاند ،اعم از اینکه با تعلیق در انشاء باشد یا تعلیق در منشأ؛ چرا که در امور اعتباری ،تعلیق به

هر نحو ممکن است و ایجاد امور اعتباری به قصد انشاء کننده وابسته است و هیچ مانعی ندارد که
بنا بر حاکمیت ارادهی او ،انشاء نیز منوط به امور خارجی شود (حکیم    .)108 :1421 ،

اختالف نظرهايى در باب صحت و بطالن هر يك از اين دو نوع تعليق به وجود آمده است؛

به این ترتیب که بعضى معتقدند ،اصوالً هنگام بحث از تعليق ،تعليق در منشأ مد نـظر اسـت و

تـعليق در انشاء امكان عقلى ندارد (قنواتى و ديگران :1379 ،ج ،1ص )148و محال است ،زیرا همچنان

که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیقپذیر نیست ،در امور اعتباری نیز نمیتوان ایجاد اثر عقد
را به امر دیگری منوط کرد (یزدی :1410 ،ج ،1ص198؛ انصاری .)100 :1420 ،به نظر مىرسد در اين

باره ميان فقهاى معاصر نیز اختالف نـظرهايى  وجـود دارد (خمينى :1363 ،ج ،1ص233؛ محقق

داماد.)154 :1390 ،

در میان حقوقدانان نیز برخی به طور مطلق عقد معلق را صحیح دانستهاند بدون اینکه بین

عقد با تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفاوتی ذکر کنند (امامی :1374 ،ج ،1ص167؛ کاتوزیان:1385 ،

ج ،1ص .)57در نظر برخی دیگر عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ صحیح است
 -1طوسى :1407 ،ج ،2ص 432و ج ،3ص10
 -2سالر172 :1387 ،
 -3ابن براج :1406 ،ج ،2ص276
 -4ابن حمزه322 :1408 ،
 -5ابنادريس :1428 ،ج ،2ص709
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(شهیدی)73 :1377 ،؛ چه اینکه طبق مادهی  189قانون مدنی در عقد معلق تأثیر عقد ،معلق بر
امر دیگری است نه آثار آن و معلوم است که بین تأثیر عقد -که وصف اساسی عقد است  -و آثار

عقد -که نتیجهی آن است -تفاوت اساسی وجود دارد .معلق بودن تأثیر عقد ،یعنی معلق بودن

خاصیت اصلی آن ،درحالیکه معلق بودن اثر عقد ،معلق بودن اثر در عالم اعتبار است که با منجز

بودن تأثیر عقد نیز منافات ندارد و میتوان معلق بودن تأثیر عقد را تعبیر دیگری از معلق بودن

ماهیت عقد تلقی کرد (شهیدی ،همان.)74 :

بنا بر آنچه بیان شد ،در مورد وضعیت حقوقی عقد معلق اختالف نظر وجود دارد و آثار زیادی

به تفصیل به این موضوع پرداختهاند که تجزیه و تحلیل آنها خارج از حوصله این متن است؛ لذا
به اختصار میتوان گفت ،عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ صحیح است ،زیرا

یکی از شرایط اساسی صحت عقود ،وجود قصد انشاء است .یعنی قصد انشاء و عقد رابطهی علت

و معلولی دارند و در صورت فقدان قصد انشاء ،عقدی واقع نخواهد شد .لیکن در فرض تعلیق در
منشأ ،قصد انشاء ماهیت حقوقی وجود دارد و آنچه معلق به وقوع امر محتمل شده است ،آثار عقد
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است .همچنین قانونگذار در مورد عقد نکاح و ضمان ،تعلیق را موجب بطالن دانسته و مطابق
اصل صحت ،تعلیق در سایر عقود صحیح خواهد بود .به عالوه با فرض بطالن مطلق عقد معلق،

تقسیم عقد به منجز و معلق در مادهی  184قانون مدنی عبث خواهد بود .بنابراین به نظر میرسد،
آن دسته از فقهایی که عقد معلق را صحیح دانستهاند ،به تعلیق در منشأ و آن عده که عقد معلق

را باطل اعالم کردهاند ،به تعلیق در انشاء نظر داشتهاند  .

مادهی  1068قانون مدنی تعلیق نکاح را موجب بطالن عقد دانسته ،لیکن به دلیل ماهیت

مهریه در نکاح دائم تعلیق آن موجب تعلیق نکاح نخواهد بود؛ چرا که وابستگی مهریه به عقد نکاح

به این مفهوم است که وجود و بقای مهریه به نکاح وابسته است و اگر در پی توافق راجع به مهر،
عقد نکاح واقع نشود ،مهر نیز بیاعتبار خواهد شد ،ولی تعیین نکردن هدیه ،بطالن و یا فسخ آن

خللی به عقد نکاح وارد نمیکند و صحت نکاح دائم به وجود مهریه وابسته نیست .بنابراین تعلیق

مهریه حتی اگر به نبود مهر یا بطالن آن نیز منجر شود ،در صحت نکاح خللی ایجاد نخواهد کرد.
بنابراین ،مهریه به عنوان قراردادی که از ارادهی زوجین ناشی میشود ،مثل سایر قراردادها

منجزا ً و معلقاً انشاءپذیر است .البته تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ مهریه ،وضعیت و آثار حقوقی

متفاوت دارد که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد .گفتنی است اگر ارادهی زوجین به تعليقِ تحققِ

اصل مهريه قرار گرفته باشد (تعلیق در انشاء مهر) ،به دلیل نبود قصد انشاء ،تحقق معلّق آن نيز

به شدت محل اشکال است ،ولی تعلیق در منشأ مهریه به دلیل وجود قصد انشاء در ایجاد ماهیت

حقوقی مهر صحیح خواهد بود ،زیرا قبول دين به صورتي كه تحقق آن معلق باشد – همانگونه

تعلیق مهریه در عقد نکاح

كه در مقررات عقد ضمان در قانون مدني آمده -موجب بطالن است ،اما التزام به تأديه ممكن است

معلق باشد و اين امر خللي به صحت دين وارد نميكند .مادهی  699قانون مدنی ضمن تأكيد بر

بطالن ضمان معلق ،مقرر داشته« :ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد .»...از این عبارت
معلوم ميشود ،اصل دين ميتواند تحقق يافته و التزام به تأديه به بعد موكول شود.
 .3تعلیق مهر در نکاح موقت

اگر در نکاح منقطع مهریه با تعلیق در انشاء تعیین شود ،به دلیل اینکه ذکر مهریه و تعیین

آن از ارکان این نوع نکاح بوده (طباطبایی :1404 ،ج ،10ص )278و تعلیق در انشاء به تعیین نشدن

مهریه منجر میشود ،چنین نکاحی باطل خواهد بود (سبزواری :1388 ،ج ،25ص .)84همین حکم

در مادهی  1095قانون مدنی نیز تکرار شده است.

به دلیل اینکه در نكاح موقت مهرالمثل وجود ندارد ،بايد مهر هم حدوثاً و هم بقائاً موجود باشد

(مکارم شیرازی :1424 ،ج ،1ص .)137بنابراین اگر در عقد نکاح موقت مهریه به شکل تعلیق در منشأ
تعیین شود ،معلقعلیه امر محتملالوقوع است و مهریه با قصد انشاء زوجین تعیین شده است،

لیکن ماهیت مهریهی انشاء شده در عالم اعتبار به وقوع امر دیگری معلق شده و این امر موجب
اخالل در مهر و بطالن نکاح منقطع خواهد بود .فقها شرط خیار در مهریهی نکاح منقطع را نیز

سبب بطالن آن میدانند ،زیرا اگر در مهر شرط خيار شده و بعد فسخ شود ،مهر از بين مىرود و

عقد بدون مهر مىشود؛ از آنجا که در عقد موقت مهرالمثل وجود ندارد ،پس عقد موقّت بدون مهر

شده و باطل خواهد شد (مکارمشیرازی ،همان .)138 :بنابراین تعلیق مهر نیز به طریق اولی موجب

بطالن نکاح منقطع خواهد شد؛ چرا که در فسخ ،مهر حدوثاً موجود است ،لیکن بقای آن به عدم

فسخ منوط است .درحالیکه در تعلیق ،مهر حدوثاً به وقوع معلقعلیه موکول است و محتمل است
معلقعلیه واقع نشده و نکاح موقت بدون مهر شود و این موجب بطالن نکاح منقطع خواهد بود.
 .4تعلیق مهریه در نکاح دائم

نظر به ماهیت قراردادی و مستقل مهرالمسمی ،این نوع مهریه مثل هر عمل حقوقی دیگر

ممکن است به صورت معلق انشاء شود؛ برای مثال ممکن است پرداخت مهریه به وقوع طالق معلق

شود که به اعتقاد برخی معلق کردن آن بر طالق صحیح نیست (مکارمشیرازی1388 ،؛ علویگرگانی،

 )1387مگر آنکه خود زن به این تعلیق راضی شود (علویگرگانی .)1387 ،همچنین در مهریهی

عنداالستطاعه مهریه به استطاعت زوج معلق میشود (ساردوئینسب .)195 :1388 ،در اين صورت

اگر منظور ،تعليق در توافق در معناي مصدري باشد ،هيچگونه توافقي حاصل نشده و در نتيجه
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مهرالمسمي باطل خواهد بود ،اما اگر منظور تعليق در حاصل توافق به صورت تعليق در منشأ باشد،
تا زمان حصول معلقعليه «قدرت در استطاعت» ،ماهيت اعتباري مهرالمسمي ايجاد نخواهد شد

و در نتيجه ذمه و يا عهدهی مرد اشتغال نخواهد يافت .بنابراين هرگاه مرد قبل از استطاعت فوت
کند ،به علت محقق نشدن منشأ ،حلول دين او مشكل به نظر ميرسد (سعیدی و وهابزاده:1389 ،

 .)68به هر حال مهرالمسمی به اشکال دیگر نیز ممکن است به صورت تعلیق در انشاء یا تعلیق
در منشأ واقع شود که در سطور آتی آثار این دو نوع تعلیق تحلیل میشود.

 .4-1مهریهی معلق در نکاح دائم با تعلیق در انشاء

در انشاء عقد معلق ،ارادهی انشائی متعاقدین در جهت ایجاد ماهیت عقد حرکت نمیکند و آنچه

مؤدای قصد طرفین است ،قول انشاء عقد در آینده و در صورت حصول معلقعلیه است (شهیدی،

 .)74 :1377بنابراین با تعلیق در انشاء ،ماهیت حقوقی عقد ایجاد نشده و با وقوع معلقعلیه تنها
اثر آن التزام به انشاء عقد در آتیه است.

چنانچه انشاء مهریه به وقوع امر محتمل در آینده معلق شود ،ماهیت حقوقی مهریه به دلیل

134

فقدان قصد انشاء ،ایجاد نشده و عقد نکاح بدون ذکر مهر تلقی خواهد شد؛ برای مثال ،زوجین
هنگام عقد نکاح در تعیین مهر مقرر میدارند که مهریهی زوجه یک صد میلیون ریال خواهد

بود اگر تا پنج سال آینده زندگی مشترک دوام داشته باشد .در این فرض ،تفسیر ارادهی زوجین
حاکی از آن است که آنها قصد انشاء منجز مهر را نداشته و انشاء آن را موکول به وقوع معلقعلیه

کردهاند .تنها اثر این نوع انشاء این است که با وقوع معلقعلیه ،زوجین به انشاء مهر به میزان
مهریهی معلق متعهد میشوند .با این تعبیر ،تعیین مهر با انشاء معلق به مثابه نکاح تفویضالبضع

بوده که در آن نکاح خالی از ذکر مهر است (کرکی :1411 ،ج ،13ص )414و تزویج بدون ذکر صداق
یا با شرط نبودن آن انجام میشود (سبزواری :1388 ،ج ،25ص .)149پس در انشاء مهریهی معلق به
دلیل ذکر نکردن مهریه در نکاح ،زوجه حق دارد بعد از عقد نکاح مطالبهی مهریه کند و تا تعیین

مهریه و تسلیم آن حق حبس خواهد داشت (کرکی ،همان.)434 :

تأثیر وقوع معلقعلیه این است که با وقوع آن زوجین در صورت توافق نداشتن بر مهریهی دیگر

به تعیین مهر به مقدار مهر معلق ملتزم هستند .یعنی در مثال مذکور با دوام زندگی مشترک به

مدت پنج سال ،زوجین به تعیین مهریه به مقدار یک صد میلیون ریال متعهدند مگر اینکه خالف

آن را تراضی کنند .درحالیکه با به وقوع پیوستن معلقعلیه ،طرفین فقط میتوانند مهر را به

تراضی معین کنند .در هر دو حالت ،اگر قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود ،زوجه

تعلیق مهریه در عقد نکاح

مستحق مهرالمثل خواهد بود 1و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه
مهری نیست 2و چنانچه زوج قبل از نزدیکی زوجه را طالق دهد ،زوجه مستحق مهرالمتعه است.

3

همچنین به دلیل اینکه در تعلیق مهریه با تعلیق در انشاء ،ماهیت حقوقی مهر در عالم اعتبار

ایجاد نمیشود ،زوجین میتوانند قبل از وقوع معلقعلیه نسبت به تعیین مهر اقدام کنند و وقوع
بعدی معلقعلیه در مهریهی تعیین شده مؤثر نخواهد بود.

بحث مطرح دیگر محاسبهی مهریه به نرخ روز در مهریهی با انشاء معلق است .اگر مهریه وجه

رایج باشد با توجه به اینکه در این نوع تعلیق ،مهریه ماهیت حقوقی ندارد و زوجین بعد از عقد به
طرز فوقالذکر به تعیین مهر اقدام میکنند؛ آیا زمان وقوع عقد نکاح مالک محاسبه خواهد بود

یا زمان تعیین مهریه؟ شاید به دلیل تعیین نشدن مهریه در موقع عقد نکاح و تعیین بعدی آن

از سوی زوجین ،چنین استنباط شود که مالک محاسبهی مهریه به نرخ روز تاریخ تعیین مهریه

خواهد بود نه زمان وقوع عقد نکاح؛ لیکن – همان طور که بیان شد -مهریه ماهیت مستقل تبعی

دارد یعنی علیرغم استقالل در انشاء ،وجودا ً و بقائاً تابع عقد نکاح است و تعیین مؤخر آن موجب

استقالل مطلق از عقد نکاح مقدم نخواهد بود .همچنین مستفاد از اطالق تبصرهی ذیل مادهی

 1082قانون مدنی و آییننامهی اجرایی آن مبنای محاسبهی مهریه به نرخ روز ،زمان ایجاد عقد

نکاح است نه تعیین مهریه .بنابراین مطابق مادهی مذکور ،در انشای معلق مهریه در عقد نکاح

نیز مالک محاسبهی مهریه به نرخ روز ،زمان وقوع عقد نکاح خواهد بود نه زمان تعیین بعدی
مهریه یا وقوع معلقعلیه.

 .4-2مهریهی معلق در نکاح دائم با تعلیق در منشأ

با تعلیق در منشأ ،پیش از تحقق معلقعلیه نوعی حق و تعهد ابتدایی در دورهی انتظار به وجود

میآید که موضوع آن تنها حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشاء تا معلوم شدن سرنوشت نهایی

عقد است (شهیدی .)77 :1377 ،بنابراین در این نوع تعلیق ،چنانچه مهریه عین معین باشد ،زوج
متعهد است مهریه را از جهت مادی و حقوقی همچون شرایط زمان انشاء مهریه نگهداری کند و

نمیتواند تا روشن شدن وضعیت نهایی معلقعلیه ،متصرف ناقل عین یا منفعت یا حق مربوط به

عین مورد مهریه یا متصرف مادی که موجب تغییر آن شود ،باشد .به عالوه مهریهی معلق ،پیش
از وقوع معلقعلیه میتواند آثار زیر را به دنبال داشته باشد  :

 -1مادهی  1087قانون مدنی
 -2مادهی  1088قانون مدنی
 -3مادهی  1093قانون مدنی
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الف .بنا بر اصل لزوم ،توافق بر مهریه از عقود الزم بوده و به بهانهی معلق بودن ،نميتوان آن

را فسخ كرد.

ب .حقي كه در اثر مهریهی معلق به وجود ميآيد در حدود مقتضاي ارادهی طرفين ،نفوذ

حقوقي داشته و به همين جهت مانند ساير حقوق مالي انتقالپذیر است.

ج .در مهریهی معلق با فوت زوجه ،ورثه قائم مقام او ميشوند .همچنين در صورت فوت زوج،

وراث او به قائم مقامي از مورث خود ،ایفاء تعهد زوج به پرداخت مهریه را به عهده ميگيرند.

د .پيش از وقوع معلقعلیه نيز زوجه ميتواند براي حفظ وضع موجود و حقوق احتمالي آيندهی

خود اقدامات ضروری را ،انجام دهد؛ براي مثال زوجه برای حفظ مهریهی معلق از نظر مادي و

حقوقي ذينفع است و ميتواند در دعوايي كه بين زوج و ديگران نسبت به ملكيت آن در جريان
است به عنوان ثالث وارد شود (لنگرودی :1363 ،ج ،1ص.)161

پس از وقوع معلقعلیه ،ماهیت حقوقی مهریه تحقق پیدا کرده و در نتیجه آثار حقوقی آن

جریان مییابد .سؤال مطرح این است که پس از تحقق معلقعلیه ،آثار مهریهی معلق را از چه
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زمانی باید ثابت دانست ،از زمان انشاء مهر یا از زمان حصول معلقعلیه؟

با لحاظ موارد متعدد مشابه ،نظیر معاملهی فضولی ،معاملهی مکره و معاملهی سفیه و صغیر

ممیز  -که نسبت به زمان جریان آثار عقد با مورد بحث مالک واحد دارد -پس از رفع نقص از

عقد ،طبق قانون 1و بنا به نظر اکثریت و نیز مستندات فقهی و با تکیه بر قصد مشترک طرفین،
آثار عقد از زمان انشاء مترتب میشود؛ لذا باید آثار عقد معلق را نیز از زمان انشاء جاری دانست؛

چرا که به عقیدهی محققان هم در بیع فضولی و هم در بیع اکراهی ،اصل اولی آن است که اجازهی

مالک و رضای متأخر ،فقط نسبت به آینده اثر کند و به اصطالح «ناقل» باشد ،ولی مقتضای ادلهی

خاص وارد در این مسئله «کشف حکمی» است (خمینی :1363 ،ج ،1ص503؛ روحانی :1429 ،ج،4

ص87؛ انصاری :1420 ،ج ،8ص306؛ نجفی :1374 ،ج ،8ص .)146بر اساس نظریهی کشف حکمی،

انتقال مالکیت پس از اجازه یا رضایت مالک تحقق مییابد ،ولی نسبت به نمائات و منافع مورد

عقد ،اجازه و رضای مالک اثر قهقرایی دارد .نظریهی کشف حکمی برآیند دو نظریهی نقل و کشف

حقیقی است؛ از این نظر که اجازه یا رضای متأخر را منشأ انتقال مالکیت میداند ،همانند نظریهی
نقل است و از نظر اینکه نسبت به آثار مالکیت در گذشته هم اثر میکند مانند نظریهی کشف و
در حکم آن است (شهیدی.)78 :1377 ،

بنابراین در ثابت دانستن حکم باید به کمترین تخلف از قاعدهی اصلی که مورد مسلم باشد،

بسنده کرد و آن شناسایی تعلق منافع و نمائات مورد عقد معلق از زمان انشاء به منتقلالیه است،
 -1مادهی  258قانون مدنی

تعلیق مهریه در عقد نکاح

اما دیگر نمیتوان تمام آثار تحقق عقد را از زمان انشاء و پیش از حصول معلقعلیه جاری دانست

(همان .)106 :با این وصف ،انتقال مالکیت مهریه به زوجه با وقوع معلقعلیه تحقق مییابد ،ولی
منافع و نمائات مهریه از زمان انشاء آن خواهد بود.

در فرضی که زوجین مهریه را به شکل تعلیق در منشأ تعیین کنند و قبل از وقوع معلقعلیه،

عقد نکاح به نحوی منحل شود ،اگر انحالل نکاح قبل از وقوع معلقعلیه با فوت یکی از زوجین

باشد ،با وقوع بعدی معلقعلیه در صورت فوت زوجه ،مهریه به وراث او منتقل میشود و با فوت
زوج ،وراث به پرداخت مهریه از ماترک متعهد میشوند و بنا بر نظر مشهور ،وقوع فوت قبل از

نزدیکی نیز در تنصیف مهر مؤثر نخواهد بود (نجفی :1374 ،ج ،39ص326؛ کرکی :1411 ،ج ،13ص364؛

طباطبایی :1404 ،ج ،12ص40؛ ابن فهدحلی :1407 ،ج ،3ص397؛ ابنادریس :1428 ،ج ،2ص .)585با

محقق نشدن معلقعلیه ،ایجاد ماهیت حقوقی مهریه نیز منتفی شده و عقد نکاح در حکم نکاح

بدون مهر خواهد بود .بنابراین چنانچه فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی باشد ،زوجه مستحق

هیچگونه مهری نخواهد بود 1و در فرض وقوع نزدیکی به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد  .

اگر نکاح با طالق منحل شود ،سؤال مطرح این است که آیا تعلیق مهر مانع طالق میشود؟

مطابق مادهی  29قانون حمایت خانواده ،دادگاه میبایست ضمن صدور رأی برای گواهی عدم

سازش ،الزام زوج به طالق و یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق ،تکلیف مهریه را نیز معین

کند .البته این بدان مفهوم نیست که تأدیهی مهر از شرایط طالق باشد؛ چرا که در منابع فقهی

چنین شرطی برای طالق پیشبینی نشده و امکان مطالبهی مهریه بعد از طالق نیز وجود دارد.
همچنین مطابق مادهی مذکور عدم تأدیهی مهر مانع ثبت طالق است نه صدور آراء فوق و اجرای

صیغهی طالق ،زیرا برخالف تبصرهی  3قانون اصالح مقررات مربوط به طالق که اجرای صیغهی

طالق و ثبت آن به تأدیهی مهریه موکول بود ،در قانون حمایت خانواده ،تأدیهی مهر به عنوان

شرط طالق لحاظ نشده ،بلکه ثبت طالق به تأدیهی حقوق مالی زوجه موکول شده است و با

رضایت زوجه امکان ثبت طالق بدون تأدیهی مهر نیز وجود دارد .به عالوه ،مطابق صدر مادهی فوق،
تکلیف مهریه با توجه به شرط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تعیین میشود و دادگاه با لحاظ

معلق بودن مهریه ،انشاء رأی میکند .بنابراین چنانچه زوج قبل از تحقق معلقعلیه ،همسر خود را
طالق دهد ،با وقوع طالق بعد از نزدیکی ،زوجهی مطلقه از لحظهی وقوع معلقعلیه مالک کل مهر

میشود و از زمان انشاء مهریه ،مالک منافع و نمائات آن نیز خواهد بود .چنانچه وقوع طالق قبل

از نزدیکی واقع شود ،زوجه مالک نصف مهر شده 2و در این فرض نیز زوجه از زمان انشاء مهریه،

 -1مادهی  1088قانون مدنی
 -2مادهی  1092قانون مدنی
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مالک منافع و نمائات آن خواهد بود و تنصیف مهریه به منافع و نمائات آن خللی وارد نمیکند.

اگر بعد از طالق معلقعلیه واقع نشود ،ماهیت مهریهی معلق هرگز تحقق پیدا نکرده و تبعاً آثار

حقوقی آن نیز جریان نخواهد یافت و مستنبط از مادهی  1093قانون مدنی در صورت وقوع طالق

قبل از نزدیکی زن مستحق مهرالمتعه و در صورت وقوع بعد از آن مستحق مهرالمثل خواهد بود   .
اگر انحالل نکاح به موجب فسخ و قبل از وقوع نزدیکی باشد ،مطابق مادهی  1101قانون مدنی

زوجه حق مهر ندارد و وقوع فسخ ،محقق شدن یا محقق نشدن معلقعلیه در این حکم تأثیری

ندارد ،اما اگر موجب فسخ عنن باشد ،با تحقق معلقعلیه ،زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود

و با محقق نشدن معلقعلیه ،این مورد در حکم نکاح بدون مهر (تفویض البضع) بوده و با وقوع

فسخ زوجه مستحق چیزی نخواهد بود (سیستانی :1416 ،ج ،3ص56؛ خمینی :1390 ،ج ،2ص.)298
در فرضی که فسخ بعد از وقوع نزدیکی واقع شود ،با تحقق معلقعلیه و منجز شدن مهرالمسمی،

زوجه مستحق آن خواهد بود و با محقق نشدن معلقعلیه ،نکاح بدون مهر بوده و با استناد به

وحدت مالک این نوع نکاح ،زوجه در این مورد مستحق مهرالمثل خواهد شد (همان)   .
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نتیجهگیری

در نکاح منقطع ،ذکر مهریه و تعیین آن از ارکان نکاح بوده و بايد مهر هم حدوثاً و هم بقائاً

موجود باشد؛ لذا تعلیق مهریه موجب اخالل در این نوع نکاح و بطالن آن خواهد شد.

با استقراء از آثار فقها چنین استنباط میشود که ماهیت حقوقی مهرالمسمی قراردادی بوده و

انشاء معلق آن امکانپذیر است؛ لیکن به دلیل مشکالتی که در عمل ایجاد میکند ،این نوع تعیین
مهر توصیه نمیشود؛ چرا که در نکاح دائم چنانچه ،انشاء مهریه معلق به وقوع امر محتمل در

آینده شود ،به دلیل فقدان قصد انشاء ،مهریه ایجاد نشده و عقد نکاح بدون ذکر مهر تلقی خواهد
شد .تنها اثر این نوع انشاء این است که با وقوع معلقعلیه ،زوجین متعهد به انشاء مهر به میزان

مهریهی معلق میشوند ،تأثیر وقوع معلقعلیه نیز این است که با وقوع آن زوجین در صورت توافق
نکردن دربارهی مهریهی دیگر به تعیین مهر به مقدار مهر معلق ملتزم هستند.

با تعلیق در منشأ اگر مهریه عین معین باشد ،زوج متعهد به نگه داشتن مادی و حقوقی آن

همچون شرایط زمان انشاء مهریه است و تا روشن شدن وضعیت نهایی معلقعلیه نمیتواند در عین

یا منفعت یا حق مربوط به عین مورد مهریه یا تصرف مادی که موجب تغییر آن شود ،تصرف ناقل

داشته باشد .در این نوع تعلیق ،انتقال مالکیت مهریه به زوجه با وقوع معلقعلیه تحقق مییابد،

ولی منافع و نمائات مهریه از زمان انشاء آن خواهد بود.

تعلیق مهریه در عقد نکاح

اگر انحالل نکاح قبل از وقوع معلقعلیه با فوت یکی از زوجین باشد ،با وقوع بعدی معلقعلیه

در صورت فوت زوجه مهریه به وراث او منتقل میشود و با فوت زوج ،وراث به پرداخت مهریه از
ماترک متعهد میشوند.

با محقق نشدن معلقعلیه ،ایجاد ماهیت حقوقی مهریه نیز منتفی شده و عقد نکاح در حکم

نکاح بدون مهر خواهد بود .بنابراین چنانچه فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی باشد ،زوجه
مستحق هیچگونه مهری نخواهد بود و در فرض وقوع نزدیکی به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد.

در فرضی که زوج قبل از تحقق معلقعلیه همسر خود را طالق دهد؛ اگر طالق بعد از نزدیکی

واقع شود ،زوجهی مطلقه از لحظهی وقوع معلقعلیه مالک کل مهر میشود و از زمان انشاء مهریه

مالک منافع و نمائات آن نیز خواهد بود ،اما با وقوع طالق قبل از نزدیکی ،زوجه مالک نصف مهر

شده 1و زوجه از زمان انشاء مهریه مالک منافع و نمائات آن خواهد بود و تنصیف مهریه به منافع
و نمائات آن خللی وارد نمیکند.

اگر بعد از طالق معلقعلیه واقع نشود ،ماهیت مهریهی معلق هرگز تحقق پیدا نکرده و تبعاً

آثار حقوقی آن نیز جریان نخواهد یافت و مستنبط از مادهی  1093قانون مدنی در صورت وقوع

طالق قبل از نزدیکی زن مستحق مهرالمتعه و در صورت وقوع بعد از نزدیکی مستحق مهرالمثل

خواهد بود   .

اگر انحالل نکاح به موجب فسخ باشد؛ در فرضی که فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی واقع

شود ،مطابق مادهی  1101قانون مدنی زوجه حق مهر ندارد و وقوع فسخ ،قبل یا بعد از محقق
شدن یا نشدن معلقعلیه در این حکم تأثیری ندارد ،اما در فرضی که فسخ بعد از وقوع نزدیکی
واقع شود ،با تحقق معلقعلیه و منجز شدن مهرالمسمی ،زوجه مستحق آن خواهد بود و با عدم

وقوع معلقعلیه نکاح بدون مهر بوده و با استناد به وحدت مالک این نوع نکاح ،زوجه مستحق
مهرالمثل خواهد شد.

در آخر پیشنهاد میشود ،در متون قانونی وضعیت حقوقی مهریه از حیث تعلیق به صراحت

مشخص شود؛ چرا که اختالف علمای فقه و حقوق دربارهی عقود معلق ،ماهیت حقوقی مهریه و

استقالل مهریه از نکاح از یک طرف و ظهور این نوع از مهریهها در روابط زوجین از طرف دیگر

موجب تفاسیر مختلف و صدور آراء متفاوت در محاکم شده و مشکالتی را به همراه خواهد داشت.

 -1مادهی  1092قانون مدنی

139

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره نوزدهم /شماره  / 74زمستان 1395

140

منابع
ggابن ادریس حلی ،ابی جعفرمحمدبن منصوربن احمد  .1428السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم،
النشر االسالمی.
ggابن براج ،قاضي عبدالعزيز  .1406المهذّ ب ،قم ،النشر اإلسالمي.
ggابنزهره ،حمزهبن علی  .1417غنیه النزوع الی علمی االصول و الفروع ،قم ،مؤسسه امام صادق(.)
ggابنسینا ،حسینبن عبداهلل ،بیتا .االشارات و التنبیهات ،قم ،دفتر نشر الکتاب.
ggابن فهدحلّى ،جمالالدين احمدبن محمد اسدى  .1407المهذب البارع في شرح المختصر الناف ع،
قم ،انتشارات اسالمى.
ggابنحمزه ،محمدبن علی  .1408الوسیله الی نیل الفضیله ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.
ggامامی ،سید حسن  .1374حقوق مدنی ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
ggانصاری ،مرتضی .1420مکاسب ،قم ،مجمع الفکر االسالمی.
ggبحرانی ،یوسف.حدائق الناضره ،قم ،نشر اسالمی.
ggترحینی عاملی ،سید محمد حسن  .1427الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه ،قم ،دار الفقه
للطباعه و النشر.
ggتقیزاده ،علی  .1389ضمانت مهریه ،فصلنامه پژوهش حقوق ،شماره بیست و نهم.
ggجرجانی ،علیبن محمد  .1370التعریفات ،تهران ،ناصر خسرو.
ggجعفری لنگرودی ،محمد جعفر  .1378مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش.
ggــــــــ  .1346دانشنامه حقوقی ،تهران ،امیرکبیر.
ggــــــــ  .1363دائرة المعارف علوم اسالمی و قضایی ،تهران ،گنج دانش.
ggحرعاملی ،محمدبن حسن  .1416وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.
ggحسینیمراغی ،میرفتاح  .1425العناوین الفقهیه ،قم ،نشر اسالمی.
ggحقاني زنجاني ،حسين  .1350حقوق خانواده در اسالم ،قم ،دار التبليغ اسالمي.
ggحکیم ،محسن  .1421نهجالفقاهه ،قم ،دار الفقه.
ن یوسف (عالمه حلی)  .1388تذکرة الفقهاء ،قم ،موسسه آل البیت.
ggحلی ،محمدبن حسنب 
ggــــــــ  .1387ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،قم ،موسسه تحقيقات و نشر معارف
اهل البيت (.)
ggخمینی ،سید روحاهلل  .1363کتابالبیع ،قم ،اسماعیلیان.
ggــــــــ  .1390تحريرالوسيله ،قم ،اسماعيليان.
ggخویی ،سید ابوالقاسم  .1422مبانی تکمله المنهاج ،قم ،موسسه احیاء آثار االمام الخویی.

تعلیق مهریه در عقد نکاح

ggــــــــ .1417مصباح الفقاهه،قم ،انصاریان.
ggروحانی ،سیدصـادق  .1412فقـه الصـادق ،قم ،دارالکتـاب (مدرسـه امـام صادق(.))
ggــــــــ  .1429منهاج الفقاهه ،قم ،انوارالهدی.
ggساردوئینسب ،محمد« .تحلیل حقوقی مهریه عنداالستطاعه و عندالمطالبه» ،مطالعات راهبردی
زنان ،ش .)1388( ،33
ggسبزواری .1388 ،مهذب االحکام ،قم ،دارالتفسیر.
ggسید مرتضی ،علیبن حسین (علمالهدی)  .1415االنتصار فی انفرادات االمامیه ،قم ،انتشارات اسالمی.
ggسعیدی ،محمدعلی و عباسعلی وهابزاده« .بررسي شرط عنداالستطاعه در مهريه» ،آموزههای
حقوقی ،ش .)1389( ،13
ggسالر دیلمی ،حمزهبن عبدالعزیز  .1387المراسم العلویه ،قم ،مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.
ggسيستاني ،سيدعلي  .1416منهاج الصالحين ،قم ،مكتب آيتاهلل العظمي سيستاني.
ggشبیری زنجانی ،موسی .1419کتاب النکاح ،قم ،رأیپرداز.
ggالشریف ،محمدمهدی و همکاران« .پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران»،
حقوق اسالمی ،ش.)1393( ،43
ggالعاملی ،محمدبن مکی (شهید اول) .القواعد و الفوائد ،قم ،مکتبه داوری.
ggالعاملی ،زینالدينبن عليبن احمد (شهید ثانی)  .1413مسالك االفهام الي تنقيح شرائع االسالم،
قم ،المعارف االسالميه.
ggعلوی گرگانی ،سیدمحمدعلی  .1387موجود در پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل علوی گرگانی،
.http://gorgany.ir
ggشهيدي ،مهدي  .1377تشکيل قراردادها و تعهدات ،تهران ،حقوقدان.
ggصفایی ،سیدحسین و اسداهلل امامی  .1378حقوق خانواده ،تهران ،دانشگاه تهران.
ggطباطبایی ،سیدعلی  .1404ریاضالمسائل ،قم ،آلالبیت.
ggطبرسی ،فضلبن حسن  .1410الموتلف من المختلف بین أئمه السلف ،مشهد ،مجمع البحوث
االسالمیه.
ggطوسي ،محمدبن حسن  .1407الخالف ،قم ،اسالمي.
ggــــــــ  .1400النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ،بیروت ،دارالكتاب االعربي.
ggــــــــ  .1387المبسوط في فقه االماميه (تصحيح محمد تقي كشفي) ،قم ،المكتبه المرتضويه.
ggــــــــ.1364تهذیب االحکام ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
ggفاضل مقداد ،مقدادبن عبداهلل  .1403نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه ،قم ،کتابخانه عمومی
آیتاهلل مرعشی.
ggقنواتی ،جلیل؛ وحدتی شبیری ،سیدحسن؛ عبدیپور ،ابراهیم  .1379حقوق قراردادها در فقه

141

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره نوزدهم /شماره  / 74زمستان 1395

امامیه ،تهران ،انتشارات سمت.
ggکاتوزیان ،ناصر  .1385قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
ggــــــــ  .1388حقوق خانواده ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
ggکاشف الغطاء ،حسن .انوارالفقاهه ،نجف ،کاشف الغطاء.
ggالکرکی ،علیبن حسینبن عبدالعالی  .1411جامعالمقاصد فی شرح القواعد ،بیروت ،آلالبیت.
ggکریمی ،عباس« .تعدیل مهریه» ،حقوق و اجتماع ،شماره هفتم.)1377( ،
ggمحقق داماد ،سیدمصطفی  .1390نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،تهران ،مرکز
نشر علوم اسالمی.
ggــــــــ  .1382حقوق خانواده ،تهران ،مركز نشر اسالمي.
ggمفید ،محمدبن محمد  .1413رساله فی المهر ،قم ،المؤتمر العالمی أللفیه الشیخ المفید.
ggمقدس اردبیلی ،احمد  .1402مجمع الفائده و البرهان ،قم ،جامعه المدرسین.
ggمکارمشیرازی ،ناصر  .1424کتاب النکاح ،قم ،مدرسه االمام على بن ابى طالب(.)
ggمکارم شیرازی ،ناصر  .1388موجود در پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل مکارم شیرازیhttp:// ،

142

.makarem.ir

ggموسوی خویی ،سیدمحمدتقی  .1414الشروط أو االلتزامات التبعیۀ فی العقود ،بیروت ،دارالمؤرخ
العربی.
ggنجفي ،محمدحسن  .1374جواهر الكالم ،قم ،اسالميه.
ggوحدتی شبیری ،سید حسن« .وضعیت حقوقی مهریههای سنگین در نکاح دائم» ،فقه و اصول
(مطالعات اسالمی) ،شماره .)1387( ،81/1
ggیزدی ،سیدکاظم  .1410حاشیه المکاسب ،قم ،نشر اسماعیلیان.

