حق مهر
مقدمه
مهريه به منظور ابراز اهميت عقد ازدواج ،اكرام و احترام به شخصيت زن و اظهار حسننيت و صداقت مرد براى ازدواج
با او و زمينه اى براى دوام معاشرت و زندگى زناشويى است نه بهاى زن .شأن و شخصيت زن بسيار باالتر از آن است كه
ب مال و مانند آن معامله شود .از اين رو مهر دارای اهميت ويژه در حيات اقتصادی زنا ها ميباشد.
نتایج حقوقی عقد ازدواج:
بعد از اين که عقد ازدواج با موجوديت تمام ارکان وشرايط آن منعقد گردد ،يک سلسله آثار و نتايج حقوقی را به وجود می
آمورد  .اين آثار و نتايج حقوقی قسما ً وجايب شوهر را در برابر زوجه در برگرفته و برخی هم وجايب زوجه را دربرابر
شوهر احتوا کرده و بعضا ً هم در بر گيرندۀ حقوق ووجايب مشترک زوجين می باشد .
حقوق زوجه:
به صورت عموم زوجه در برابر شوهر خود از دو نوع حقوق برخودار می باشد ،که به نام های حقوق مالی و حقوق غير
مالی ياد می گردد  .البته هدف از حقوق مالی زوجه عبارت از آن نوع حقوقی است که قابليت تقويم يا تقدير و سنجش به پول
را داشته باشد  ،از قبيل حق نفقه  ،حق مهر  ،حق ميراث و بر عکس ،حقوق غير مالی زوجه به آن نوع حقوقی گفته می
شود که قابليت تقويم  ،تقدير و سنجش به پول را نداشته باشد از قبيل حق تمتع جنسی زوجه  ،برخورد نيک با زوجه توسط
شوهر  ،رعايت عدالت در بين زوجات  ،حق عدم ممانعت زوجه از مالقات با والدين توسط شوهر و مسايلی از اين قبيل.
حقوق مالی زوجه:
به صورت عموم زوجه در برابر شوهر خود از سه نوع حقوق مالی برخوردار می شود  .اين حقوق عبارت اند از :حق
مهر ،حق نفقه و حق ميراث  .البته در مورد حق ميراث زوجه بايد گفت که زوج نيز در اموال زوجه متوفی خويش دارای
حق ميراث دانسته می شود  .اين موضوع از جمله حقوق مشترک زوجين می باشد که بعداً مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فلهذا موضوعات اساسی قابل ب حث تحت عنوان حقوق مالی زوجه در اين جا دو مطلب را احتوا می کند .اين دو مطلب
عبارت اند از حق مهر وحق نفقه که ذيال در مورد هر کدام با تفصيالت بيشتر روشنی انداخته می شود.
حق مهر زوجه:
مهر يک کلمه عربی است که در زبان فارسی بعضا ً اصطالح کابين برآن اطالق می گردد .کلمات مترادف مهر در زبان
عربی نيز وجود دارد که مفهوم مهر را می رساند  .اين کلمات مترادف به نام صداق  ،فريضه  ،نحله و غيره استعمال شده
است وآن عبارت از يک مقدار پول يا مالی است که از طرف زوج برای زوجه پرداخته می شود .
حد اعلی مهر:
علما برای حد اعلی مهر کدام مقياس معين راتعين ننموده اند.
حد ادنی مهر :
فقهای اسالمی در مورد حد ادنی مهر اختالف نظر دارند،مهم ترين نظر ايشان را قرار زير روشن می سازيم :
به اساس نظريات مذهب حنفی حد اقل مهر  10درهم شرعی و يا معادل آن می باشد  .بر اساس نظر اين مذهب اگر زوجين
به مقدار کمتر از ده درهم شرعی يا معادل آن در مهر موافقه کرده باشند  ،زوجه  10درهم و يا معادل آن را مستحق خواهد
شد .البته نظر اين مذهب مستند به اين حديث پيغمبر صلی هللا عليه وسلم می باشد که فرموده است  (( :الَ َمه َر أقَّل ِمن َع َش َر
دَرا ِهم)) يعنی کمتر از ده درهم شرعی مهر نيست .
شرایط مهر:
هدف از شرايط مهر عبارت از شرايط آن عده اشيايی است که به طور مهر به زوجه پرداخته می شود .يا به عبارۀ ديگر،
مقصد از شرايط مهر عبارت از شرايط اشيايی است که موضوع مهر را تشکيل می دهد .به صورت عموم مهر دارای چهار
نوع شرايط می باشد که قرار زير است :
 -پاک بودن موضوع مهروجایز بودن انتفاع ازآن:

بر اساس اين شرط اشيايی که موضوع مهر قرار می گيرد بايد پاک بوده و جايز االنتفاع برای مسلمانان باشد  .برعکس
اشيايی نا پاک و يا غير قابل انتفاع به حيث مهر قبول شده نمی تواند .مثال گوشت خوک  ،شراب ،حيوان خود مرده و هر آن
چيزی که در نزد مسلمانان حرام باشد ،به حيث موضوع مهر قرار گرفته نمی تواند.
 قابل تملک بودن موضوع مهر:مطابق اين شرط اشيايی که موضوع مهر را تشکيل می دهد  ،بايد قابليت تملک را داشته باشد  ،تا زوجه بتواند به آن
دسترسی حاصل کند  .بنا ً اشيايی که امکان دسترسی زوجه به آن وجود نداشته باشد به حيث موضوع مهر قرار گرفته نمی
تواند.
 غيرمغصوبه بودن موضوع مهر:ً
با در نظر داشت اين شرط اشيايی که به حيث موضوع مهر قرار می گيرد بايد از جملۀ اموال غصب شد ه نباشد .بنا اشيايی
که از جمله اموال غصب شده باشد  ،موضوع مهر را تشکيل داده نمی تواند .
 معین بودن موضوع مهر:بادرنظرداشت اين شرط اشيايی که موضوع مهر را تشکيل می دهد ،بايد از حيث مقدار  ،نوعيت ،جنيسيت و ساير اوصاف
حتی االمکان معين و مشخص بوده و جهالت فاحش در آن وجود نداشته باشد تا از اين رهگذر بين طرفين کدام منازعه و
مناقشه رخ ندهد  ،اما اگرجهالت فاحش وجود داشته باشد مهر مثل باالی زوج الزم می گردد.
انواع مهر
مهر به صورت عموم به دو نوع می باشد که به نام های مهر مسمی و مهر مثل ياد می گردد که هر کدام از موضوعات فوق
الذکر جداگانه مطالعه می شود :
مهرمسمی:
مهرمسمی عبارت از آن نوع مهری است که اندازه و مقدار آن با رضايت کامل طرفين و يا نمايندگان قانونی ايشان در
هنگام انعقاد عقد ازدواج و يا احيانا ً بعد از آن تعيين و مشخص شده  .يا به عبارۀ ديگر  ،مهر مسمی بر آن نوع مهری
اطالق می گردد که طرفين در هنگام انعقاد عقد ازدواج و يا بعد از آن به ارتباط اندازه و مقدار آن توافق کرده باشند .
مهر مثل:
مهر مثل بر عکس مهر مسمی  ،عبارت از آن نوع مهری است که در حين انعقاد عقد ازدواج اندازه و مقدار آن توسط
طرفين ازدواج تعيين و مشخص نشده باشد؛ بلکه اندازه و مقدار آن بعد از انعقاد عقد ازدواج با در نظرداشت مماثلت زوجه
باساير زنانی که از فاميل پدری او باشند معين و مشخص می گردد .يا به عبارۀ ديگر ،مهر مثل عبارت از مهر زنی است
که با مهرزوجه از فاميل پدری اش مشابهت داشته باشد .مانند خواهر ،عمه ،دختر کاکا  ،دختربرادر وغيره.
موارد سقوط مهر:
سقوط مهر به دو شکل مطرح بوده که به نامهای سقوط قسمی و سقوط کلی مهر ياد می گردد که هر کد ام آن جداگانه
توضيح می گردد.
 -1سقوط قسمی مهر:
در صورتی که عقد ازدواج با رعايت تمام شرايط آن منعقد شده باشد ؛ ولی قبل از مباشرت جنسی و يا خلوت صحيحه
تفريق ميان زوجين بنابر علتی که در جانب زوجه نهفته باشد صورت گيرد ؛ زوجه نصف مهر مسمی را مستحق گرديده و
نصف ديگر از ذمه زوج ساقط می شود؛ که بدين ترتيب موضوع سقوط قسمی مهر مطرح می گردد .
چنانچه خداوند متعال در قرآن عظيم الشان می فرمايد( :و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف
ما فرضتم  )...سوره بقره آيه  237ترجمه( :اگر طالق داديد ايشان را قبل از آن که تماس بگيريد با ايشان و هر آيينه مقرر
کرده باشيد برای ايشان مهر را پس الزم است نصف آنچه که مقرر کرده ايد ( االيه)".
چنانچه از ترجمۀ آيۀ مبارکه فوق به وضوح دا نسته می شود؛ اگر زوج ،زوجۀ خويش را قبل از مباشرت حقيقی و يا حکمی
طالق دهد ،بر زوج نصف مهر مسمی الزم می گردد ونصف ديگر آن از ذمۀ اوساقط می گردد.
 -2سقوط کلی مهر:

به صورت عموم سقوط کلی مهر دردوحالت زيرمطرح بحث قرارگرفته می تواند:
حالت اول – در صورتی که تفريق ميان زوجين در نتيجۀ خيار بلوغ وخيارافاقه واقع شده باشد:
به اساس تعا ليم واالی اسالم در صورتی که صغار و مجانين توسط اشخاص ديگر به نکاح داده شده باشند  ،بعد از رسيدن
به سن بلوغ و صحت ياب شدن ازمرض جنون می توانند به محکمه مراجعه نمايند و از محکمه تقاضای انحالل عقد ازدواج
را نمايند .درصورتی که محکمه مطالبه اشخاص فوق الذکررا مبنی برانحالل روابط زوجيت تأييد نمايد  ،تفريق ميان ايشان
صورت می گيرد .در نتيجۀ اين تفريق موضوع مهرکامالً از ذمه شوهر سقوط کرده و مکلفيت زوج در زمينۀ پرداخت مهر
از بين می رود .البته اين ت قاضا و مطالبه زمانی توسط محکمه پذيرفته شده می تواند که اشخاص فوق الذکرازيک طرف به
مجرد رسيدن به سن بلوغ و صحت ياب شدن از جنون موضوع تفريق را مطرح نمايند واز جانب ديگر ازدواج ايشان توسط
اشخاص ديگر به جز از پدر و يا پدر کالن صورت گرفته باشد.
حالت دوم -در صورتی که تفريق ميان زوجين قبل ازمباشرت جنسی وياحکمی بنابرتقاضای زوجه صورت گرفته باشد:
در بعضی اوقات اين امکان وجود دارد که تفريق ميان زوجين بنابرعلتی که در جانب زوجه نهفته می باشد ،صورت می
گيرد .به طورمثال ،زوجه از دين اسالم مرتد و يا اين که از مسلمان شدن بعد از اين که شوهرش به دين اسالم مشرف شده
است ابا ورزد .درمثال های فوق الذکرموضوع مهر کامالً ازذمه زوج سقوط می کند و مکلفيت او مبنی بر پرداخت مهر به
زوجه از بين ميرود؛ زيرا در موارد متذکره ازيک طرف علت و سبب اساسی تفريق در جانب زوجه بوده و بدون اين که
زوج کوچکترين دخالتی داشته باشد؛ واز جانب ديگر حق تمتع جنسی شوهر بدون اين که تحقق يابد کامالً از بين می رود.

