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  چكيده

شرط عنداالستطاعه بودن مهريه همانند ساير شروط ضمن عقد، بايد شرايط صحت را دارا 
ي آن حال بودن ي منع رجوع طلبكار به مديون معسر، كه نتيجهباشد، اين شرط تنها تأكيد بر قاعده

ند، شو هاست و به علتي خاص، ذكر ميباشد، نيست، زيرا اصل در قيود احترازي بودن آنمهريه مي
تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت اسناد تأكيدي نبودن اين شرط با بررسي در كالم فقها نيز مشهود

و امالك كشور از الزامي كردن درج شرط عنداالستطاعه در كنار شرط عندالمطالبه در سند نكاحيه 
لتي بر اقرار زوجه نيز كاهش آمار زندانيان مهريه است و اگر تنها تأكيد در نظر گرفته شود، هيچ دال

هاي مالي، ي اجراي محكوميتقانون نحوه 3توان زوج را با توجه به ماده  به اعسار زوج ندارد و مي
  .حبس كرد

اي مؤجل يا معلّق است، ازاين رو ،غرري كه به جهت مجهول بودن مهريه با اين شرط، مهريه
، به هيچ عنوان از نظر اصول فقهي و آيددر اجل مهريه يا در زمان تعليق اثر مهريه، به وجود مي

پوشي نيست، چرا كه معلوم و معين بودن مهريه از شرايط اساسي آن است و حقوقي قابل چشم
ي با شود و مهرالمثل را ثابت مي كند، اصل تعهد نيز در مهريهجهل به آن، سبب بطالن مهريه مي

ريه براي زوجه به صورت نامحدودي ي مهشرط عنداالستطاعه از بين مي رود، چرا كه حق مطالبه
از بين رفته است، البته اگر يك مدت زمان خاصي را براي به استطاعت رسيدن زوج در نظر 

  .شودبگيرند، اين ايرادات دفع مي
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  مقدمه
است، كه همانند آن در حقوق غربي  ترين آثار مالي عقد نكاح، مهر، يا مهريه يكي از مهم

و سبب ايجاد ) 193، ص 1374 امامي، صفايي و( شود و مختص به حقوق اسالم است مشاهده نمي
هاي اخير، اين سنت حسنه  شود، در سالها ميمحبت و انس بين زوجين و استحكام بنيان خانواده

ها،  ير معقول از سوي خانوادههاي سنگين و غتعيين مهريه از مسير اصلي خويش دور شده است و
ي مهريه و ناتواني مردان از پرداخت آن؛ و در نتيجه به زندان  و افزايش آمار درخواست مطالبه

ها، به معضلي بزرگ تبديل شده و آمار زندانيان غير مجرم را به طور محسوسي افزايش  افتادن آن
هاي مسئول  ها، سازمان ل بنيان خانوادهداده است، براي رفع اين چالش و جلوگيري از نابودي و تزلز

هاي مختلفي چون، تعيين سقف براي ميزان مهريه، تصويب قانون عدم  نظران، طرح و صاحب
ي مهريه، سعي  بازداشت زوج جهت وصول مهريه، تالش در راستاي منصرف كردن زنان از مطالبه

ريع در رسيدگي به تقاضاي ي مهريه به شوراهاي حل اختالف، تس در ارجاع پرونده هاي مطالبه
هاي مكرر به  اعسار زوج، اجراي فوري حكم اعسار زوج قبل از قطعيت آن، اعطاي مرخصي

هاي در حال حبس به خاطر عدم پرداخت نفقه، تبديل مهريه از عندالمطالبه به عنداالستطاعه  زوج
ورالعمل شماره را پيشنهاد كردند، تا اين كه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، دست ...و

 اجراي موقع در مكلفند ازدواج سردفتران«كند  را ابالغ كرد كه بيان مي 53958/34/1-07/11/1385
 عنداالستطاعه بر مهريه پرداخت نحوه در زوجين كه صورتي ازدواج، در واقعه ثبت و عقد صيغه
  .».برسانند زوجين امضاي به و درج عقد ضمن شرط صورت نمايند، به توافق زوج مالي

 صورت در زوج كنند و مهريه توافق بودن عنداالستطاعه بر زوجه و زوج كه وقتي به اين معنا
 صراحتاً را توافق اين است، مكلف باشد، سردفتر مهريه پرداخت به ملزم مالي، توانايي و استطاعت

 تاريخ درسپس اين سازمان، ) 34، ص 1389تقديسي، . (نگارش كند مهريه، ضمن شرط صورت  به
 به كرد، دو شرط اعالم معاونانش از يكي از نقل خود به رسمي در سايت 1387 سال دي ماه 11

 در بودن عنداالستطاعه نيز و بودن عندالمطالبه و شود اضافه مي ازدواج، ي سندگانه دوازده شروط
مهريه، گرچه شرط عنداالستطاعه در ) 30، ص 1389تقديسي، . (شد خواهد درج ازدواج سندهاي

 ص ق، 1413 قمى، ميرزاى(شود، از قبل نيز وجود داشته است و در كالم فقها نيز، مشاهده مي
ها افتاده و از آنجايي كه اصل در قيود، نامه، بيشتر بر سر زبانولي با صدور اين دو بخش )418

كه در ) 172، ص 1388مظفر، (احترازي بودن، يعني محدود كننده بودن دايره موضوع حكم است 
ازاين رو، شناخت ماهيت آن . شوددليل در كالم ذكر نميگيرد و بيمقابل قيود غير احترازي قرار مي

ي صحت و بطالن آن با توسل به  را از نظر فقهي و حقوقي ضروري كرده است، چرا كه درباره
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فقهي و حقوقي مباني اين دو علم نظرات مختلفي بيان شده است، لذا در اين نوشتار ابتدا به بررسي 
شود و سپس نظرات موافقان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد، زيرا در ضمن ماهيت آن پرداخته مي

  .گيردبررسي ماهيت آن، نظر مخالفان مورد اشاره قرار مي
  

  :ي عندالمطالبه از نظر فقهي و حقوقيماهيت مهريه -2
ي عنداالستطاعه شناسايي ماهيت مهريهي عندالمطالبه كمك شاياني به شناخت ماهيت مهريه

هاي سازمان ثبت اسناد و امالك نامهكند، چرا كه در كالم فقها و حقوقدانان و مخصوصاً بخشمي
ي بندي مهريه بر اساس نحوه اند، در تقسيمكشور، اين دو نوع از مهريه، در مقابل هم، به كار رفته

  .دگيرنمطالبه هم اين دو در مقابل هم قرار مي
) 199ق، ص  1415 شيخ انصارى، المكاسب،(قبل از ورود به بحث بايستي گفت، مشهور فقها 
دانند، به عبارت ديگر تا زماني كه طلبكار، دين عنصر مطالبه را در پرداخت ديون حال، ضروري مي

يين قانون آ 522حال، را مطالبه نكرده است، مديون الزامي به پرداخت آن ندارد، ظاهراً از ماده 
 مطالبه با و بوده رايج وجه نوع از و دين آن موضوع كه دعاويي در«: كنددادرسي مدني كه بيان مي

 قيمت شاخص فاحش تغيير صورت در نموده، پرداخت از امتناع مديون مديون، و تمكن داين
 تغيير تناسب رعايت با دادگاه طلبكار، مطالبه از پس و پرداخت هنگام تا سررسيد از زمان ساالنه

 مورد و محاسبه گردد مي تعيين ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك توسط كه ساالنه شاخص
آيد،  هم به دست مي ».نمايند مصالحه ديگري نحو به طرفين اينكه مگر داد خواهد قرار حكم
 ي طلبكار براي الزم التأديه شدن ديون حال، يا حال شده، ضرورت دارد، چرا كه ماده مذكورمطالبه

داند، در واقع قبل از مطالبه، مديون الزامي به يكي از شرايط مطالبه خسارت را مطالبه دائن مي
توان مطالبه كرد، البته بايد توجه داشت، پرداخت ندارد و از اين باب قبل از مطالبه خسارتي نمي

  .بخشد ولي اين ديون حال هستند را ضرورت ميمطالبه تنها پرداخت آن
 حال ي مهريه ماهيت آن، مطالبه با درخواست زوجه بايد پرداخت شود، در اينكهي عندالمهريه

اگر مهريه عندالمطالبه، مهريه مؤجل به  وجود دارد، نظر اختالف مطالبه، زمان به مؤجل يا است،
را در پي خواهد  غرر ،)مطالبه زمان( اجل بودن مجهول جهت به زمان مطالبه در نظر گرفته شود،

 و )448 ص ق، 1409 عاملى، حر( مورد نهي قرار گرفته است )ص( نبوي روايت در كه داشت،
 حال ي مهريه همان عندالمطالبه، ي مهريه رسد، مي نظر به ولي ندارد، مهرالمسمي بطالن اي جزنتيجه

بر نظر  شود و بنا پرداخت زوجه به زوج است، كه بايد ي عهده بر ديني مهريه است، و چون
 بر است، نكرده مطالبه باشد، مي زوجه مورد مهريه، در كه طلبكار، تا ديون، ساير مشهور، همانند
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تنها،  عندالمطالبه، گويا شرط شود، نمي واجب آن پرداخت باشد، مي در اين مورد، زوج كه بدهكار
اين نكته با در نظر گرفتن حق عدم  است ولي خود مهريه حال باشد، نظر مشهور همين بر تأكيد

ي شود، چون فقها و حقوقدانان در مهريهراي زوجه در اين حالت روشن تر ميتمكين، ب
: 1388؛ كاتوزيان، 219ق، ص  1427مكارم، (عندالمطالبه، حق عدم تمكين را براي او قائل هستند، 

هاي حال وجود دارد، برخي از مراجع فعلي نيز بديهي است چنين حقي در مورد مهريه) به بعد 144
و برخي شبيه آن ) 34ق، ص  1428 بهجت،( اي حال استبيان كردند چنين مهريهبه صراحت 

 مديون به طلبكار رجوع منع ي ضابطه داشت، نظر در بايد البته)90ق، ص 1424 مكارم،. (دانستند
شود، يعني تا زماني كه زوج استطاعت براي  مي اجرا هم عندالمطالبه ي مهريه مورد در معسر

باشد، در واقع صدور حكم اعسار و يا ي زوجه از او صحيح نميدا نكند، مطالبهپرداخت مهريه را پي
اقساط در صورت اثبات ادعاي اعسار، ريشه در همين قاعده دارد، البته حق عدم تمكين در اين 

  . فرض هم باقي است
 

  .ماهيت مهريه عنداالستطاعه از نظر فقهي و حقوقي -3
عنداالستطاعه از منظر فقهي و حقوقي چيست و شرط عنداالستطاعه ي در اينكه ماهيت مهريه

ها در ذيل پرداخته اي دارد، نظرات مختلفي بيان شده است كه به نقد و بررسي آندر آن چه ويژگي
  :شودمي
  به عنوان تأكيد ي حال؛ و شرط عنداالستطاعهمهريه -3-1

ي دين به مديون مراجعه  براي مطالبه تواند بر اساس ضوابط فقهي و حقوقي، طلبكار زماني مي
كند كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد و معسر نباشد، و چنانچه داراي اعسار باشد، طلبكار 

 حلّى، المحققين فخر ؛102 ق، ص 1413 حلّى، عالمه( حق مراجعه به او، تا زمان توانايي را ندارد
وجه داشت، اصل يسار مديون است و مدعي بايد ت) 651 ، ص]بي تا[خمينى،  ؛3ق، ص  1387

 اول، شهيد. (شودرا ثابت نكرده است، حبس مياعسار بايد آن را اثبات كند، چون تا زماني كه آن
شود، و زوجه زماني حق مراجعه به  ضابطه مذكور در مورد مهريه هم اجرا مي)126ق، ص  1410

 1421لنكرانى،  فاضل( مهريه را داشته باشدزوج براي دريافت آن را دارد، كه او توانايي پرداخت 
 فاضل( دانند برخي شرط عنداالستطاعه در مهريه را تنها تأكيدي بر همين ضابطه مي) 432:  ق،

 سعيدي و وهاب( در اين صورت چنين شرطي لغو و بيهوده خواهد بود) 83 :ق،  1416 لنكرانى،
كند و هيچ اثري هم ندارد، با اين حال معتقدان به و چيز جديدي را بيان نمي) 77: ، 1389زاده، 

تأكيدي بودن شرط عنداالستطاعه در مهريه، اين شرط را، سبب سقوط حق عدم تمكين زوجه   
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اين قيد، صحيح و جايز است و بايد بر طبق آن عمل شود، اما بايد توجه : دارند دانند و بيان ميمي
آيد، شرعاً، عنداالستطاعه  ي براي انسان به وجود ميداشت، هر ديني كه به طور قهري يا اختيار

است، يعني زماني كه مديون استطاعت و توان پرداخت دين خود را ندارد، بر طلبكار حرام است، 
ي سخنان در ادامه و او را تحت فشار بگذارد، بايد به او مهلتي دهد، تا بتواند بدهي خود را بپردازد؛

تواند از حق عدم  نداالستطاعه تنها يك فايده دارد، و آن اينكه زن نميكنند، قيد ع خود نيز بيان مي
تواند از حق  تمكين استفاده كند و اين قيد تنها به همين معناست و مانع شرعي ندارد، و هر كس مي

از سعيدي  نقل به ؛51701 پاسخ: فاضل اهللا آيه دفتر سؤاالت به پاسخ بخش. (خود صرف نظر كند
  )77 ، ص1389 زاده، و وهاب

ي منع رجوع  چنين نظري قابل خدشه است، چرا كه اگر اين شرط، تنها تأكيدي بر ضابطه
طلبكار به مديون معسر، در نظر گرفته شود، با چه تحليلي، دليل بر سقوط حق عدم تمكين زوجه 

  نيز باشد؟
و  )273ق، ص  1413 ثانى، شهيد ؛275ق، ص  1408 حلّى، محقق( با توجه به نظرات فقها

م، حق عدم تمكين در صورت حال بودن مهريه، ثابت است و اگر مؤجل باشد، . ق 1089ماده 
شود، اگر اين شرط تنها تأكيد در نظر گرفته شود، در اين صورت، مهريه حال است و حق ساقط مي

دانند و  عدم تمكين هم باقي است، چرا كه فقها، اعسار زوج را دليل بر سقوط اين حق زوجه نمي
 ق، ص 1408 حلّى، محقق( دانند ي مهريه را با استفاده از حق عدم تمكين، مالزم نمي مكان مطالبها

مبناي اين افراد نيز عدم مالزمه بين اين دو ) 299 ، ص]بي تا[ خمينى، ،42 ، ص1374 ؛ نجفي،269
ش ها وجود مالزمه بود، نيز پذيرحتي اگر مبناي آن) 432ص  ق، 1421لنكرانى،  فاضل( است

ي مذكور، داللتي بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد، شرط عنداالستطاعه به عنوان تأكيد بر ضابطه
  .تا به اين وسيله، حق مذكور از او ساقط شود

هر چند شرط عنداالستطاعه در مهريه را اجل ) 147 ، ص1388 كاتوزيان،( برخي از حقوقدانان
در مهريه عنداالستطاعه، معتقدند، دادگاه بايد مشخص ي حق عدم تمكين  معين نمي دانند و درباره

زوج در زمان عقد نكاح، توانايي پرداخت مهر را نداشته است، و طرفين براي دادن مهلت به  كند كه
اند، در اين حالت، به طور ضمني اين حق ساقط شده است، و استطاعت زوج  او، چنين شرطي كرده

طور كه پيداست، در اين  همان) 148 :1388 كاتوزيان،( كند يرا دوباره ايجاد نمبعد از نكاح، آن
اند، و از باب اينكه مهريه مؤجل است، حق عدم  فرض، شرط عنداالستطاعه را به معناي اجل گرفته

دانند، البته اجل دانستن شرط عنداالستطاعه، داراي اشكاالتي است كه بيان  تمكين را در آن ساقط مي
  .شودفروض در صورت صحيح بودن چنين شرطي در نظر گرفته ميي اين  خواهد شد و همه
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ي شرط عنداالستطاعه  كنند، اگر مشخص نشود، توافق درباره اين حقوقدانان در ادامه بيان مي
ي وضع احتمالي  ي وضع فعلي زوج و دادن مهلت به او است و طرفين قصد داشتند درباره درباره

 ند وجود شرط را دليل بر اسقاط ضمني اين حق بداندتوا آينده تصميم بگيرند، دادگاه نمي
ي  در واقع گويا در اين فرض، شرط عنداالستطاعه نوعي تأكيد بر ضابطه) 1388:148 كاتوزيان،(

منع رجوع طلبكار به مديون معسر است، و در اين حالت مهريه حال است و حق عدم تمكين هم 
  .باقي است

ط عنداالستطاعه را همانند فرض عندالمطالبه در نظر رسد برخي از قضات نيز شربه نظر مي
توان به دادنامه دانند، در اين باره ميدهند و اين شرط را تنها تأكيد ميگيرند و مطابق آن رأي ميمي

شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي  9209971293201227و شماره  9109971293200435شماره 
به قيد عنداالستطاعه نشده و صرفا در رأي دادگاه بيان شده شهرستان جويبار استناد كرد كه توجهي 
باشد، روشن است كه در اين فرض حق عدم تمكين باقي كه مهريه حال است و قابل مطالبه مي

تواند دادخواست اعسار بدهد كه دادگاه تصميم گيرنده است و زوج در صورت ادعاي اعسار، مي
  .نهايي در اين مورد است

اره حق عدم تمكين زوجه در مهريه عنداالستطاعه، معتقدند، از اساس، چنين اي نيز دربعده
شود و مانند فرضي  حقي براي او وجود ندارد، چرا كه درج اين شرط سبب بطالن مهرالمسمي مي

شود،  اي توسط طرفين تعيين نشده باشد و با وقوع نزديكي، زوجه مستحق مهرالمثل است كه مهريه
اي وجود ندارد تا، زوجه تمكين را متوقف بر اداي آن بكند و حق او بر يهدر اين فرض نيز مهر

مهرالمثل نيز متوقف بر وقوع نزديكي شده است، معقول نيست، الزام به تمكين زوجه، منوط به 
  )78، ص 1389زاده،  وهاب سعيدي و. (ايفاي حقي شود كه خود منوط به وقوع تمكين شده است

 تفسير زوجه نفع به را شرط اين توانمي وقتي باشند، معتقد برخي ي اين اوصاف شايدبا همه
ديگر گفته شود  عبارت به كرد؟ منفي تفسيري آن از چرا بايد داشت، آن از مثبت تصويري و كرد
 بماند باقي حال مهريه و است، معسر بدهكار به طلبكار رجوع منع يقاعده بر تأكيد فقط شرط اين
ي اين مبحث بيان شود، چون در ادامه مندنيز بهره خود حقوق يهمه از زوجه صورت اين در و

 وقتي حتي كه است اين انصاف ولي خواهد شد كه اين شرط، زوجه را از حقوقي محروم مي كند،
 گيرد،قرار مي مورد بررسي اند،گفته سخن مهريه در عنداالستطاعه شرط مورد در كه فقهايي عبارات
 مقابل در را آن اي حال باشد؛ ونيست كه در اين حالت مهريه تأكيد هاآن مقصود شودمي مشاهده
 مؤجل ايآن را مهريه صراحت، نيز به برخي حتي اند وبرده كار به عندالمطالبه، كه حال است شرط

 لنكرانى، فاضل( در نظر گرفتند تأكيد را كه آن كساني هم ؛ و)505 ق، ص 1416 خويى،( دانستند



  49...........................................................عنداالستطاعه بودن مهريهبررسي فقهي و حقوقي ماهيت شرط 
 

چرا كه،  اند،كرده منع زوجه از را حق عدم تمكين مبنايي چه بر نيست مشخص ،)83 ق، ص 1416
 تأكيد تنها شرط اين چون بود، تمكين عدم حق و اعسار بين مالزمه وجود هاآن مبناي اگر حتي
كه شرط  قضيه اين شدن ترروشن باشد، براي داشته زوج اعسار به اقرار بر داللت نبايد است،

ي حقوق زن، از اي حال در نظر گرفت و همهرا مهريهتوان آنتأكيد نيست و نميعنداالستطاعه 
 اين مورد در فقها عبارات عين است، جمله، حق عدم تمكين را براي او ثابت دانست، ضروري

 در بيشتر كه هاآن عبارات از برخي ذيل در شود، پرداخته ها آن بررسي و نقد به و شده ذكر شرط
  :گيردقرار مي بررسي مورد و شود مي ذكر است، پاسخ و پرسش قالب
  خير؟ يا بگيرد را خود مهر تا كند، ممانعت شوهر دخول از تواند مى زن: سوال - الف

 نكرده هم شرط و باشند نداده قرار آن براى معين موعد يعنى -باشد حال مهر گاه هر بله،: جواب
 نگيرد را مهر تا پس. كند منع تواند مى -نباشد هم دخول از منعى و بدهد، عنداالستطاعه كه باشد

 ممانعت، او براي) شوند راضى او به طرفين كه كسى دست به يا عادل، دست به يا خود، دست به(
 بلكه اشهر، و »شود مانع تواند نمى« كه اند گفته زوج اعسار صورت در علما بعضى و است جايز
  )418 ق، ص 1413 قمى، ميرزاى. (است ممانعت جواز نيز صورت اين در اظهر

 ديگر گيرد، قرار مهريه ضمن در عنداالستطاعه شرط وقتي شود،مي بيان صراحت به جا اين در
 باشد، تأكيد تنها اگر چون نيست، تأكيد شرطي چنين حالت اين در است واضح نيست، حال مهريه
  .كندنمي خارج بودن حال از را مهريه
 استطاعت و قدرت وقت به را زوج آن كه باشد صورت اين به زوجه، يمهريه اجل اگر: سوال -ب

 زوجه، است بر واجب آيا كند، پرداخت كند و بخواهد پيدا استطاعت مدتي از پس و كند، پرداخت
  شود؟ مستطيع حج براي تا كند قبول را مهر

 باشد، كافي حج مصارف براي ي خويش، بتواند دست پيدا كند و آن مهريهبر مهريه كه زني: جواب
  .باشدواجب مي او بر حج است و مستطيع

  :گيردصورت مي ديگري پرسش سوال، همين يادامه در
  شود؟ مستطيع حج براي تا كند مطالبه را مهريه است واجب زوجه بر آيا مثال باال، در: سوال
ناتوان رسيدن اجل، در صورتي كه زوج در پرداخت،  از قبل باشد، مؤجل مهريه هرگاه: جواب

  )505 ق، ص 1416 خويى،. (باشد، مطالبه قبل از اجل، براي زوجه جايز نيست
 مهريه اجل معناي به را ،عندالقدرة و االستطاعة شرط كه شودمي روشن پاسخ و پرسش اين از

 زيرا دانند، نمي حال را آن و دانندمي مؤجل يمهريه را شرط اين با ايمهريه چنين و گرفتند نظر در
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 امكان توانايي، به رسيدن تا ولي است حال مهريه كردند،مي بيان بايد مي دانستند حال را آن اگر
  .دانند نمي را حالآن چون باشد تأكيد تواندنمي هم مورد اين در پس ندارد، وجود او از مطالبه

 آيا. شود پرداخت بايد مهر عندالقدرة و االستطاعة شود نوشته مهريه ذيل در چنانچه«: سوال - ج
  مؤجل؟ يا و است حال مهريه چنين
 عدم صورت در و است حال باشد مهريه اداي از متمكن زوج چنانچه سؤال فرض در: جواب
   )337-336، ص ]بي تا[تبريزى، (».نيست حال تمكن
 صورتي در را عندالقدرة و االستطاعة شرط با يمهريه كه است درست پاسخ، و پرسش اين در

 كنند،مي بيان نيز پاسخ يادامه در ولي اند دانسته حال باشد، داشته را آن پرداخت توانايي زوج، كه
 روشن جاآن از نكته اين است، مؤجل يعني نيست، حال مهريه، نداشت، پرداخت توانايي او اگر
 مقابل در را دو آن و كرده سوال فرض، اين در مهريه، بودن مؤجل يا حال از پرسشگر، كه شودمي
 اگر است، مؤجل يعني نيست، حال شودمي بيان وقتي پاسخ، در است مسلّم است، برده كار به هم
 توانايي چه و باشد داشته پرداخت توانايي چه يعني بود، حال شرط اين با ايمهريه كلي حالت در

 است، معسر مديون به طلبكار رجوع منع يضابطه بر تأكيد براي تنها شرط اين ذكر و باشد نداشته
 زوجه فعالً زوج، توانايي عدم دليل به ولي است حال مهريه كردند،مي بيان نيز دوم فرض در بايد
 تواندنمي فعالً كه است مسئله همين نيز مقصود فقيه، كرد، ادعا تواننمي كند، مطالبه را آن تواندنمي
 از خاصي حقوق باشد، حال مهريه كه صورتي در بديهي است كه، علت اين به كند، مطالبه را آن

 يعني نيست، حال كنند،مي بيان وقتي است، شده گرفته نظر در زوجه براي تمكين عدم حق جمله
  .اند و داللتي بر مدعاي مذكور نداردكرده ساقط او از را حقوق اين
 پرداخت زوجه به عندالمطالبه صداق كه شود مى نوشته ها نكاحيه در رساند مى عرض به«: سوال - د

 باشد، مى زوجه يمطالبه به منوط مهريه پرداخت كه است اين ي عبارتالزمه عنداالستطاعه، نه شود
  دارد؟ مهريه مقدار در تأثيرى بازار در پول ارزش كاهش و افزايش يمسئله حال

 فقط طلبكار باشد، بدهكار ديگرى به را رايج پول از مبلغى آن غير يا مهريه بابت كه كسى: جواب
 افزايش يا كاهش و ندارد را آن از بيش يحق مطالبه و كند مطالبه تواند مى را شده تعيين مبلغ همان
   )327 ق، ص 1409 گلپايگانى،(».ندارد مزبور حكم در تأثيرى پول خريد قدرت

 در است، رفته كار به هم مقابل در عنداالستطاعه، و عندالمطالبه عبارت دو كه شودمي مشاهده
 مديون به رجوع منع قاعده بر تأكيدي را عنداالستطاعه قيد و بودند يكي قيد دو اين اگر كه صورتي
 يمهريه در استطاعت، عنصر واقع در زيرا بردند،مي كار به هم كنار در بايد دانستند،مي معسر

 ولي نيست، صحيح او از مطالبه باشد، نداشته پرداخت توانايي زوج، تا و دارد وجود هم عندالمطالبه
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 نشده آن متعرض مسئله، به خود پاسخ در نيز فقيه و است رفته كار به هم مقابل در حال اين با
  .باشد مذكور يقاعده بر تأكيد عنوان به تنها تواند،نمي عنداالستطاعه قيد پس است،

 نيز عندالمطالبه كه شود، مى گرفته نظر در سنگينى هاى مهريه ها ازدواج بعضى در«: سوال - ه
 مثالً بگيرد، سر ازدواج كه اين براى ولى ندارد، پول هم تومان هزار 500 مرد كه حالى در باشد، مى
 از و نيابد دست مبلغ اين به خود عمر طول در شايد و پذيرد مى را پيشنهادى مهر تومان ميليون 20
 نوع اين بود، نخواهد اى مهريه چنين پرداخت بر قادر مطالبه، صورت در كه است محرز نيز اول

  دارد؟ حكمى چه شرعاً ها ازدواج
 حمل بايد را عندالمطالبه جمله و نيست جدى شد، ذكر كه قرائنى چنان با ها مهريه گونه اين: جواب

 قدرت، عدم صورت در ها مهريه گونه اين گذاشتن اجرا به بنابراين كرد، عندالقدرة و االستطاعة بر
  )168 ق، ص 1428 مكارم،(».باشد نمى جايز

 فرض اين در است، تأكيد تنها قيد اين و است حال يمهريه همان عنداالستطاعه يمهريه اگر
 او از نبايد ندارد، پرداخت توانايي مديون تا كه اينست كلي يقاعده چون شد،مي بيان بايد هم

 است، نكرده پيدا توانايي او كه وقتي تا زوج از مطالبه ولي است، حال مهريه كرد، دين يمطالبه
 يمهريه در چون ببرد، كار به عندالمطالبه يمهريه مقابل در را آن اينكه نه نيست، پذيرامكان

 واقع در نيست، صحيح او از مطالبه وگرنه باشد؛ داشته پرداخت توانايي زوج بايد نيز، عندالمطالبه
     كار به هم كنار در را عنداالستطاعه و عندالمطالبه بايد است، تأكيد عنداالستطاعه يمهريه اگر
 نخواهد تأكيد و نيست حال مهريه و هستند جدا چيز دو پس باشند، هم مقابل در اينكه نه بردند،مي
  .بود
 عندالمطالبه شرط تغيير شرعى نظر از آيا بدانم خواستم مى مهريه شرايط خصوص در« -سوال - ح

  است؟ چگونه بودن عنداالستطاعه به بودن
  )رهبري جديد استفتائات(».است بالمانع زوجه توافق با :جواب
 و است حال يمهريه معناي به بودن عنداالستطاعه كه نكردند بيان پاسخ در هم فرض اين در

 چنانچه است، رفته كار به عندالمطالبه يمهريه مقابل در و است ضابطه بر تأكيد تنها قيد اين
 در  شد،مي بيان نيز پاسخ در كردند،را بيان مي يك چيز واحد مسئله، دو اين اگر بود، شايسته
دارد و مهريه،  وجود معسر مديون به طلبكار رجوع منع يضابطه هم عندالمطالبه يمهريه

  .نشدند مسئله اين متذكر ولي عندالمطالبه عنداالستطاعه است،
 از پيش تواند مى زن باشند، نكرده معين مدتى مهر دادن براى دائمى عقد خواندن موقع اگر« - ط

 چه باشد داشته را مهر دادن توانايى شوهر چه. كند جلوگيرى شوهر كردن نزديكى از مهر گرفتن
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 خواهد »عنداالستطاعه« مهر پرداخت كه باشد قرينه شوهر مالى ناتوانى كه اين مگر. باشد نداشته
  )454 ق، ص 1429سبحاني، (».بود

 يضابطه بر تأكيد معناي به را عنداالستطاعه يمهريه كه است روشن وضوح به فوق عبارت در
باشد و مهريه نيز حال  تأكيد تنها اگر چون نگرفتند، نظر در معسر مديون به طلبكار رجوع منع

 مبناي حتي اگر داللت بر اقرار او داشته باشد، بر و ندارد زوج اعسار به زوجه اقرار بر داللتي باشد،
 نظر ندارد، به ي حال وجوددر مهريه زوجه تمكين عدم حق و اعسار بين ايمالزمه فقيه، اين خود
 او از را تمكين عدم حق حالت اين در و انددانسته مؤجل يمهريه را عنداالستطاعه يمهريه رسدمي

 براي اگر« است شده بيان كه عبارت مذكور در صدر مطلب، در دقت با نكته اين اند،كرده ساقط
 و شودمي تر روشن است، حال يمهريه همان واقع به كه ،»باشند نكرده معين مدتي مهر دادن
 ي مهريه يعني است، رفته كار به هم مقابل در و است اول يجمله يقرينه آخر ي جمله

  .شود ي مؤجل است كه حق عدم تمكين از زوجه ساقط مياست و در مهريه مؤجل عنداالستطاعه
ي منع رجوع طلبكار به مديون معسر، در  اگر شرط عنداالستطاعه تأكيد بر ضابطهبه هر حال، 

نظر گرفته شود، شرطي لغو و بيهوده است، چرا كه در اين فرض، مهريه حال است و سبب سقوط 
شود، مسلّماً سازمان ثبت اسناد و امالك، نيز چنين مقصودي را از اين  حق عدم تمكين زوجه نمي

  .شته استشرط، در نظر ندا
نامه كه هدف اگر پذيرفته شود كه حداقل در كالم برخي از فقها تأكيد باشد، ولي در مورد بخش

اصلي از بحث است، چنين فرضي امكان ندارد و كالم برخي از مراجع فعلي در تجليل از چنين 
بر  اي هم گوياي اين مطلب است، كه شرط عنداالستطاعه در مهريه، به معناي تأكيدنامهبخش
ي منع رجوع طلبكار به مديون معسر نيست، چرا كه اگر تنها تأكيد باشد نيازي به اين همه ضابطه

  .تقدير نبود
ي عندالمطالبه به كار رفته است، ي عنداالستطاعه در مقابل مهريهي مذكور مهريهنامهدر بخش

ي عندالمطالبه نيز در هاگر تنها تأكيد باشد، هيچ اثري بر آن مترتب نخواهد بود، چون در مهري
افتد، اگر تنها تأكيد شود و به زندان ميصورتي كه زوج توانايي پرداخت آن را داشته باشد، اجبار مي

هاي مالي محروم ي اجراي محكوميتقانون نحوه 3توان زوجه را از ضمانت اجراي ماده باشد نمي
جلوگيري به عمل آورد، چون دليلي  كرد و از به زندان افتادن زوج در صورت عدم پرداخت مهريه

بر اعتراف زوجه به اعسار زوج وجود ندارد، بسيار بديهي است كه يكي از اهداف سازمان 
جلوگيري از به زندان افتادن زوج است، ضمناً اصل در قيود احترازي بودن آن است و به دليلي 
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ن شرط عنداالستطاعه در مهريه، ايي را درك مي كند، بنابراي شوند و عرف از آن نكته خاص بيان مي
  .تنها تأكيد نيست و لذا زوجه با پذيرش آن، بر اعسار زوج، اقرار كرده است

  :ي مؤجل؛ و شرط عنداالستطاعه به عنوان اجلمهريه -3-2
طور كه در بررسي كالم فقها مشخص شد، برخي شرط عنداالستطاعه در مهريه را به  همان

، 1388نسب،  ساردوئي( ا زمان رسيدن زوج به استطاعت و تواناييمعناي تأجيل در پرداخت آن، ت
در نظر گرفتند، به نظر مي رسد برخي از قضات ) 72، ص1389 زاده، سعيدي و وهاب ؛192 ص

اي مؤجل در نظر مي گيرند چرا كه با استناد به شماره نيز مهريه با شرط عنداالستطاعه را مهريه
دادگاه جويبار پس از اطالع از عنداالستطاعه بودن مهريه، جلوي شعبه دوم حقوقي  92581پرونده 

اي مؤجل ي عنداالستطاعه، مهريهاجراي حكم گرفته شد و زوج از حبس آزاد گرديد، پس مهريه
  .است

توجه به مباحث فقهي و حقوقي، اجل بايد مضبوط و مشخص باشد، و  با - در اين صورت، اوالً
ين باشند، چون در اين فرض، زمان به استطاعت رسيدن زوج مجهول معلوم و مع تعهدات مالي بايد

 كه كند، اجليو نامشخص است، چنين جهلي به علت قاعده لالجل قسط من الثمن كه بيان مي
باشد،  مي ثمن از بخشي منزله به ايي است وشود، داراي ارزش جداگانهمي داده قرار ثمن تأديه براي

و در نتيجه موجب غرر خواهد شد، كه بطالن مهرالمسمي و ثبوت سبب مجهول ماندن مهريه شده 
  .مهرالمثل را در پي خواهد داشت

ي با شرط عنداالستطاعه، اصل تعهد زير سوال است، چون از عناصر مهم تعهد، در مهريه - ثانياً
، 1389لنگرودي، جعفري( ي طلب است ي طلبكار به مديون براي مطالبه حق مطالبه و امكان مراجعه

اي، اجراي تعهد، به وصفي موكول شده است كه هيچ محدوديت زماني در چنين مهريه) 8 ص
ي مرگ هم، توانايي پرداخت،  بيني نيست و معلوم نيست، زوج تا لحظهمشخصي براي آن قابل پيش

شود، و ديگر سخن گفتن از  ي آن نابود مي پيدا كند يا خير، در اين حالت، مفهوم التزام و جوهره
بديهي است، امكان الزام به انجام ) 76 ، ص1389زاده،  وهاب سعيدي و( هد، لغو خواهد بودتع

  )80 ، ص1389زاده،  وهاب سعيدي و. (تعهد، و ضمانت اجراي آن نيز، از بين رفته است
وقتي شرطي در ضمن عقد درج شود كه مخالف اثر اصلي آن باشد، در حكم شرط خالف 

با وحدت مالك از آن، بايد گفت، ) 479ص  ق، 1401بجنوردى، ( است،مقتضاي ذات آن، و باطل 
شود و هيچ محدوديت زماني هم براي  وقتي اجراي مهريه، مشروط بر، به استطاعت رسيدن زوج مي

رود، و باعث  آن مشخص نيست، اثر اصلي مهريه يا حق مطالبه آن، به صورتي نامحدود از بين مي
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كند، مسلّماً  و مهرالمثل را ثابت مي) 77، ص 1389زاده،  وهابسعيدي و ( بطالن آن خواهد شد
  .قصد طرفين نيز ايجاد يك تعهد واقعي است

ي زماني مشخصي را براي به استطاعت رسيدن زوج در نظر بگيرند، اين البته اگر يك محدوده
  .آيداشكال دوم بر آن وارد نخواهد بود و اصل تعهد نيز قطعاً به وجود مي

  :ي معلّق؛ و شرط عنداالستطاعه به عنوان شرط تعليقييهمهر -3-3
ي معلّق، و شرط عنداالستطاعه در آن را به عنوان شرط ي عنداالستطاعه را مهريهبرخي مهريه

، ص 1389؛ سعيدي و وهاب زاده، 195 ، ص1388نسب،  ساردوئي(دانند، تعليقي و معلّق عليه، مي
شرط تعليقي باشد، در اين حالت، سه فرض زير قابل تصور  اگر اين شرط در مهريه، به عنوان) 68

  :است
يعني انشاء و ايجاد مهرالمسمي را منوط به : تعليق در انشاي مهريه با شرط عنداالستطاعه - الف

 .استطاعت زوج نمايند كه چنين تعليقي سبب بطالن مهرالمسمي و ثبوت مهرالمثل است

 به اين صورت كه تا زمان حصول استطاعت زوج: عنداالستطاعهتعليق در منشأ مهريه با شرط  -ب
ي زوج به آن مشغول نگردد، در اين  و ذمه، ماهيت اعتباري مهرالمسمي ايجاد نشود )معلّق عليه(

حالت اگر زوج قبل از استطاعت فوت كند، چون منشأ، محقق نشده است، حلول دين او مشكل 
 )69 ، ص1389زاده، سعيدي و وهاب. (است

ي زماني براي به استطاعت رسيدن زوج  محدودهصحت چنين توافقي در صورتي است كه يك 
  )69 ، ص1389زاده، سعيدي و وهاب. (در نظر گرفته شود، تا از غرر و بطالن، در امان باشد

دهند،  ي تعيين مهريه، صورت مي دربارهبا توجه به مذاكراتي كه طرفين در جلسات خواستگاري 
در مهرالمسمي بسيار بعيد است، البته اگر كساني هم، اين چنين توافق كنند، صحيح  چنين تعليقي
  . خواهد بود

به اين شكل كه مهرالمسمي به صورت منجز ايجاد : تعليق در اثر مهريه با شرط عنداالستطاعه - ج
اشد، ي زوج نيز به آن مشغول شده است، ولي اثر مهرالمسمي كه همان اجراي آن ب شده است و ذمه

به استطاعت موكول شده است، در اين فرض، در صورت فوت زوج، حال شدن مهريه، معقول 
ايي معلّق در نظر گرفته شود، از نظر عرفي، اين مفهوم از  ي عنداالستطاعه، مهريهاست، اگر مهريه
چرا كه فرض اول كه باطل ) 70-69 ، صص1389زاده، سعيدي و وهاب( تر است آن، قابل قبول

و در مورد فرض دوم هم بيان شد، با توجه به مذاكرات طوالني طرفين در جلسات  است،
دانند، ي معلّق ميخواستگاري، تعليق به اين صورت بسيار بعيد است، كساني هم كه آن را، مهريه

ق م، كه تعلي. ق 723و  699كنند، با توجه به مواد  اند و بيان مياين معنا از تعليق را مدنظر قرار داده
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به ) 195 :1388 نسب، ساردوئي( در التزام پذيرفته شده است، چنين شرطي نيز در همين معناست
عبارت ديگر، شرط عنداالستطاعه به معناي تأجيل نبوده و به نوعي دادن مهلت متعارف در ضمن 

مان تحقق يافته و بي آنكه مؤجل باشد، تأديه به ز )مهريه(يعني دين مطلق  التزام به تأديه است،
، با ذكر اين نكته كه در عقود مؤجل، اصل )193 :1388 نسب، ساردوئي( شود استطاعت معلّق مي

تعهد به وجود آمده است و تنها متعهدله تا زماني حق مطالبه آن را ندارد ولي در عقود معلق، قبل از 
 نيستوقوع معلق عليه، هنوز اصل تعهد به وجود نيامده و روشن است كه قابل مطالبه هم 

  )62-61 ، صص1ج  ،1380 ،كاتوزيان(
تواند، به مديون  كنند، كه دادگاه نيز مي م، استناد مي. ق 277و  652اين دسته، همچنين به مواد 

مهلتي متناسب با اوضاع و احوال بدهد، اعسار مديون هم به طور طبيعي به دادن مهلتي متناسب 
توانايي آن را ندارد، از نظر عقلي، قبيح بوده  كه شود، چرا كه تحميل تكليف مالي بر كسي منتهي مي

دارد، و اعسار از  هم همين نكته را بيان مي) 286 بقره،( ،»...  يكَلِّف اللّه نَفْسا إِالَّ وسعهاالَ«و آيه 
داند، چون كسي مدعي نشده  پرداخت را موجب تأخير و دادن مهلت مناسب تا زمان توانايي مي

اين موارد، به معناي تأجيل است، در شرط عنداالستطاعه هم، مهلتي كه توسط  است كه مهلت در
شود، به معناي تأجيل نيست، دادن مهلت فرع بر وجود اصل دين است، برخالف  زوجه داده مي

اجل كه وصفي از اوصاف دين است، دادن چنين مهلتي براي تأديه مهريه، و منوط كردن اين مهلت، 
ي مؤجل كردن مهريه نيست، گرچه دادن مهلت، به معناي موكول كردن به استطاعت، به معنا

ولي نوعي ) 195-193 ، ص1388 نسب، ساردوئي( پرداخت مهريه، به لحظه تحقق استطاعت است
  .شود تعليق محسوب مي

براي روشن شدن تفاوت مهلت و اجل، از نظر حقوقي، در مطالب فوق، به ذكر مثالي پرداخته 
ام و مقرر شد، ظرف مدت دو ماه، ثمن را  د، خانه خود را به شما فروختهفرض كني: شودمي

پرداخت كنيد، در اين حالت، دين شما مؤجل است و تا موعد آن فرا نرسد، شما مديون محسوب 
فروشم، در اين حالت،  ميليون تومان، به شما مي 100ام را به مبلغ  شويد، اما فرض كنيد، خانه نمي

شود، چنين  ولي حسب درخواست مهلت دو روزه اي براي پرداخت داده مي دين شما حال است،
 -  364 :1374 نجفي،( دانندمهلتي به معناي مؤجل كردن نيست، فقها نيز چنين عقدي را حال مي

  .بنابراين در اين حالت حق حبس نيز وجود دارد) 326ص ق، 1410 ادريس، ابن
توجيهي، اشكال مجهول بودن اجل، و غرر در مهريه، كه در واقع آن گروه قصد داشتند با چنين 

شود، را دفع كنند، ولي بايد در نظر داشت، حتي با چنين توجيهي نيز، اشكال  باعث بطالن آن مي
م، تعليق در التزام . ق 723و  699هرچند، با در نظر گرفتن مواد : اوالً مذكور باقي است، چرا كه
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م كه مقرر . ق 401معلّق باشد، ولي با وحدت مالك از مفاد ماده  تواند، پذيرفته شده و التزام مي
توان نتيجه گرفت، اگر عقد  دارد عقدي كه مدت خيار شرط در آن مجهول باشد، باطل است، مي مي

 شهيدي،( بر امري كه زمان وقوع آن نامشخص است، معلّق شود، به علت غرري بودن باطل است
كند، شرط مجهولي در صورتي كه باعث  م، كه بيان مي. ق 233همچنين با لحاظ ماده ) 68 :1388

جهل به عوضين شود، باطل و مبطل عقد است، چون در شرط عنداالستطاعه، هيچ بازه زماني براي 
به استطاعت رسيدن زوج در نظر گرفته نشده است، باز هم اشكال به قوت خود باقي است و چنين 

  .شد و مبطل آن است جهلي باعث غرر در ميزان مهريه خواهد
اين دسته براي اثبات مدعاي خود، در مورد دادن مهلت متعارف، ضمن التزام به تأديه، به : ثانياً

كنند كه چنين استنادي صحيح نيست، چرا كه مواد مذكور صراحتاً  م، استناد مي. ق 277و  652مواد 
چنين مهلتي مجهول نيست، هرچند شود؛ لذا  اند، مهلت يا اقساط، توسط حاكم تعيين مي بيان داشته

كه اجل نباشد، ولي در شرط عنداالستطاعه، مهلت رسيدن زوج، به استطاعت مجهول است و 
باشد و سبب بطالن مهريه مهرالمسمي و ثبوت  گونه كه بيان شد، التزام به مجهول، صحيح نمي همان

  )م. ق 1100م ( .مهرالمثل خواهد شد
رود و همان اشكاالت بر آن وارد است، و  ي تعهد، از بين مي هدر اين فرض نيز، جوهر: ثالثاً

     :1389زاده، وهاب سعيدي و. (كند امكان الزام به انجام تعهد و ضمانت اجراي آن را نابود مي
  .بدون شك، قصد طرفين، ايجاد يك تعهد واقعي است، نه تعهدي لغو و بيهوده) 79-80

 بيع از )ص( پيامبر آن در ، كه)ص( نبوي مشهور يتبايستي در نظر داشت، با توجه به روا
م، از آنجايي كه چنين جهلي در شرط عنداالستطاعه بودن . ق 233و ماده  فرمودند نهي غرري

مهريه، به دليل قاعده لالجل قسط من الثمن و مجهول بودن اجل ، سبب مجهول ماندن مهريه و 
شود كه سبب جهل به عوضين هستند، ميثبوت غرر خواهد شد و در واقع مثل شروط مجهولي 

توان گفت، تنها اين شرط، باطل، ولي خود مهريه، صحيح است، يعني تنها جزء شروط  حتي نمي
  .باطل در نظر گرفته شود، نه مبطل

  
  :ي عنداالستطاعهتطبيق غرر مجاز در مهريه با غرر موجود در مهريه -4

عبادي بودن نكاح، در نظر گرفته شود و غرر مجاز ي ميزان غرر مجاز در مهريه، به فرض، جنبه
باشد و تنها تا جايي اند، نمي در آن بيشتر از ساير عقود باشد، به آن حدي كه برخي تصور كرده

ي شرط عنداالستطاعه نيز، به دليل قاعده لالجل قسط من است كه سبب اختالف نشود، درباره
ي آن تا زمان ماند و به تأخير انداختن مطالبههول ميالثمن و مجهول بودن اجل در آن مهريه نيز مج
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توان از آن چشم ي زماني مشخص، سبب غرر زيادي است، كه نمياستطاعت زوج، بدون هيچ بازه
پوشي كرد، اگر اشكال شود كه موضوع، به موردي شباهت دارد كه در آن خانه يا خادمي، مهر قرار 

ت، در اين حالت زوج، بايد فرد متوسط از خانه يا خادم ها معين نشده اسداده شده و مشخصات آن
ي بزرگ، با  اين فرض علي رغم اينكه ارزش خانه) 283ق، ص  1409 عاملى، حر( را تحويل دهد

ي كوچك، و خادم توانا با خادم ناتوان، متفاوت است و غرر زيادي را در بر دارد، ولي اجازه  خانه
  . تواند مجاز باشد بحث نيز ميي مورد  داده شده است، پس در مسئله
حكم مزبور، بر خالف قواعد است و به علت نص خاص، در  - لفا :در پاسخ گفته شده است

ي عام و اساسي  توان به قاعده اي دست يافت كه با قاعده اين مورد، قابل اعمال است و از آن نمي
  )74 :1389زاده،  وهاب سعيدي و. (لزوم پرهيز از غرر مقابله كند

مستند اين حكم نيز رواياتي است كه از نظر سند دچار اشكال است و در سلسله سند برخي از  -ب
است و در  1شود، كه واقفي مذهب اين احاديث شخصي چون علي بن ابي حمزه بطائني مشاهده مي

  )405-403 ق، ص 1490كشى، . (كتب رجالي مورد خدشه قرار گرفته است
سط را به دليل روايت ابي حمزه واقفي، و منزل متوسط را به همين دليل برخي حكم خادم متو

دانند، و معتقدند، مهريه به جهت جهالت زياد، باطل است  ابن عمير، مخدوش مي 2يبه دليل مرسله
 )260 ق، ص 1415شيخ انصارى، . (شود و به مهرالمثل رجوع مي

كه  ييدر جا ،كندان ميبيه ك) متن( صحيحي تياشكال شود كه با توجه به روا اگرو همچنين، 
ي باشد، اجل نامعلوم، با جدايي يا از آن، مؤجل به زمان نامعلوم يحال و مقدار هياز مهر يمقدار

اجل نامعين كه با مرگ يا جدايي حال ) 264 ق، ص 1409 عاملى، حر( يابد مرگ، حلول مي
 ،توان در اين فرض هم ميي مهريه، تا حالت توانايي نيست و  شود، كمتر از فرض تأخير مطالبه مي

  .حكم مزبور را اجرا كرد
روايت فوق، مورد اعراض فقها واقع شده است و بر فرض چشم : در پاسخ، بيان شده است

پوشي از اين ضعف، در ضمن در روايت، تمام مهريه به اجل نامعلوم موكول نشده است و به خاطر 
توان يا مقدار نامعين را از باب تابع و ضميمه  نمايند، مي عمل به ساير ادله، كه رفع غرر را حكم مي

                                                            
 .گويند دانند، واقفي مذهب مي پايان يافته مي) ع( به كساني كه امامت، را در امام موسي بن جعفر  1

شنيده باشد، اما بدون واسطه از وى نقل كرده باشد و يا با واسطه نقل كرده، اما واسطه ن) ع( محديثى است كه راوى، آن را از معصو 2
و يا از روى عمد يا سهو آن را نياورده و يا واسطه را با ابهام ذكر كرده باشد، مانند  كرده استرا فراموش كرده و به فراموشى تصريح 

 .»عن بعض اصحابنا«يا » عن رجلٍ«تعبير 



  1395بهار و تابستان  /اولي  شماره /دومسال  /حقوق تطبيقيدوفصلنامه  .........................................58

 

زاده، سعيدي و وهاب. (به مهريه اصلي به حساب آورد، يا به مورد روايت و قدر متيقن كفايت كرد
1389: 75 ( 

البته بايد توجه داشت، بحث از غرر زماني فايده دارد كه تعهدي وجود داشته باشد، وقتي اصل 
د، ديگر بحث از غرري بودن يا نبودن آن، جايي ندارد، در مورد ي تعهد زير سوال باش و جوهره

طور كه مرسوم  مهريه نيز، قطعاً قصد طرفين از توافق بر آن، ايجاد يك تعهد واقعي است، همان
است، طرفين در جلسات خواستگاري توجه ويژه اي به تعيين مقدار مهريه دارند و حتي در بسياري 

و به توافق نرسيدن در اين باره، سبب شده است كه از اصل نكاح از موارد، اختالف در مهريه 
  ) 77-76 ، صص1389زاده،  سعيدي و وهاب. (صرف نظر كنند

ي عنداالستطاعه، بيان شد كه اصل تعهد زير سوال است و مفهوم التزام و در مورد مهريه
بطالن شود و در حكم شرط خالف مقتضاي ذات عقد است و سبب  ي آن نابود مي جوهره

مهرالمسمي و ثبوت مهرالمثل مي شود و بديهي است كه در اين حالت، ديگر بحث از غرر در آن 
  .اي نداردفايده
  

  :نقد و بررسي فقهي و حقوقي داليل موافقان شرط عنداالستطاعه در مهريه -5
علي رغم اشكاالت فوق كه بر خود شرط وارد است و همچنين اشكاالت ديگري از جمله 

كند چرا كه امكان دارد زوج تا آخر با حقوق زنان كه رسيدن به حقوقشان را دشوار ميمخالفت 
عمر استطاعت پيدا نكند يا اينكه اموال خود را مخفي كند يا زوجه امكان اثبات يسر و توانايي مالي 
زوج را نداشته باشد، همچنين به نوعي دخالت در امر قانونگذاري است چرا كه تنها نهاد 

ي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ذاري مجلس است و برخي ابهامات نيز بر بخش نامهقانونگ
وارد است مانند اينكه روشن نيست منظور از استطاعت در شرط عنداالستطاعه، استطاعت كلي 

ي مذكور تقدير به است يا استطاعت جزئي؟ با اين حال اين شرط موافقاني نيز دارد و از بخش نامه
  .دعمل آوردن

موافقان شرط عنداالستطاعه در مهريه، معتقدند، مهريه هاي سنگين و بي اساس و عندالمطالبه 
ها شده است،  بودن آن مشكالت بسياري را به وجود آورده و باعث تضعيف بنيان خانواده

ضرر؛  ي ال قاعده - ها به استطاعت زوج موكول شده است، به دليل الف هايي كه پرداخت آن مهريه
تضمين كنندگي تحكيم  - ها؛ د پذيرش خانواده - تسهيل در پرداخت مهريه كه عقاليي است؛ ج -ب

تاجگر، ( شود خالف مقتضاي عقد نبودن شرط عنداالستطاعه، مورد قبول واقع مي -خانواده؛ و
كه شرط  الزم به ذكر است كه به طور كلي با دقت در اين داليل، صحت اين گفته) 9 ، ص1387
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تر ي منع رجوع طلبكار به مديون معسر نمي باشد، روشنه در مهريه، تأكيد بر قاعدهعنداالستطاع
ي شود، چرا كه اگر تنها تأكيد باشد، ديگر نيازي به اين داليل نيست و تفاوتي با مهريهمي

اي هم بر آن مترتب نيست، در ذيل هر يك از اين داليل مورد نقد و عندالمطالبه ندارد و فايده
  :گيردرار ميبررسي ق

  :نقد دليل اول
ي مذكور نيست، چرا كه، زوج  اصالً جاي قاعده: ضرر بايستي گفت، اوالً در پاسخ به قاعده ال

ي او قرار گرفته است، در اين  با اختيار خودش، مهريه را قبول كرده است و به عنوان ديني بر عهده
  .ي مذكور، حكومت دارد ي تسليط بر قاعده حالت، قاعده

چرا تنها مصلحت زوج در نظر گرفته شود؟ اين شرط در مخالفت آشكار با حقوق زوجه، : ياًثان
بر اساس اين قاعده نبايد چنين  به عنوان يك ركن اساسي در حفظ بنيان خانواده است؛ و اتفاقاً

شرطي صحيح باشد، شايد گفته شود، اگر زوجه از اين شرايط آگاهي داشته باشد، به دليل حكومت 
 چنين باشد قاعده الي فوق، از اين جهت اشكالي بر آن وارد نيست، اگر اين ه تسليط بر قاعدهقاعد

ضرر، نه براي ما و نه براي شما قابل استناد نيست، البته اگر زوجه به اين شرايط علم نداشته باشد و 
  .تبدون آگاهي از تضييع حقوق خود، اين شرط را بپذيرد، اشكال ما به قوت خود باقي اس

  :نقد دليل دوم
توان، هر شرطي  تسهيل در پرداخت مهريه عقاليي است، ولي از نظر فقهي و حقوقي، نمي: اوالً

ي آن رعايت شود، با توجه به اينكه  را در ضمن مهريه قرار داد، و بايد شرايط صحت درباره
ي آن،  ربارهايراداتي از نظر فقهي و حقوقي بر شرط عنداالستطاعه، وارد است و شرايط صحت د

  .رعايت نشده، صحبت از معقول بودن آن در اين وضعيت، امري لغو و بيهوده است
تسهيل در پرداخت مهريه تا چه حدي عقاليي است؟ تا جايي كه زوجه را از رسيدن به : ثانياً

ي  در اين شرط جوهره نيز بيان شد، حقش، محروم كند؟ قطعاً چنين چيزي عقاليي نيست، قبالً
  .شود بود شده و پرداخت مهريه، در عمل، غيرممكن ميتعهد نا

  :نقد دليل سوم
زوجين بايد در ميزان  كنند، ولي در نهايت، ها مهريه را تعيين مي مرسوم است كه خانواده: اوالً

  .مهريه و شرايط پرداخت آن، توافق كنند
بر شرط پرداخت توان در ضمن مهريه، درج كرد كه صحيح باشد، ولي چون شرطي را مي: ثانياً

مهريه به صورت عنداالستطاعه، اشكاالتي از نظر فقهي و حقوقي وارد است، بنابراين حتي اگر در 
  .كندي توافقات طرفين نيز قرار بگيرد، باطل است و مهرالمثل را ثابت مي حيطه



  1395بهار و تابستان  /اولي  شماره /دومسال  /حقوق تطبيقيدوفصلنامه  .........................................60

 

  :نقد دليل چهارم
اساسي حفظ بنيان از آنجايي كه اين شرط، برخالف حقوق زنان، به عنوان يكي از اركان 

ها  ي بنيان خانواده تواند تضمين كننده كند، چگونه مي ها، است، و حقوق آنان را رعايت نمي خانواده
باشد؟ دقيقاً برخالف آنان بايد گفت، به هيچ عنوان درج چنين شرطي در جهت حفظ بنيان 

  .كندرا رعايت نمي ها مناسب نيست چون حق زن، به عنوان يكي از اركان اساسي خانوادهخانواده
  :نقد دليل پنجم

ي تعهد، نابود شده است و اثر اصلي مهريه يا حق  قبالً نيز بيان شد، چون در اين شرط، جوهره
مطالبه آن، به صورتي نامحدود، از بين رفته است، با وحدت مالك از جايي كه شرط ضمن عقدي، 

در اين مورد نيز شرط را خالف مخالف اثر اصلي آن باشد، در حكم شرط خالف ذات آن است، 
  .ذات مهريه، و باطل است

  
  نتيجه گيري - الف

هاي فقهي و حقوقي كه درباره شرط عنداالستطاعه در مهريه بيان شد، نتايج زير به با بررسي
  :دست مي آيد

با دقت در كالم فقها و حقوقدانان و هدف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در كاهش آمار  -1
شوند و هاست و به دليلي خاص بيان ميقيود، احترازي بودن آن مهريه، و اينكه اصل در زندانيان

توان شرط عنداالستطاعه در پرداخت مهريه را تنها كند، نميعرف از آن معناي خاصي را درك مي
اين حالت مهريه را حال دانست، چرا كه  ي منع رجوع طلبكار به مديون معسر؛ و درتأكيد بر قاعده

شود، شود و هدف اصلي كه جلوگيري از به زندان افتادن زوج است، محقق نمياثري بر آن بار نمي
ي عنداالستطاعه چون اگر تنها تأكيد باشد، داللتي بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد، ضمناً مهريه

دالمطالبه هم ي عني عندالمطالبه قرار گرفته است و عنصر استطاعت در خود مهريهدر مقابل مهريه
تواند، مهريه را طلب كند، بنابراين شرط وجود دارد و در صورت معسر بودن زوج، زوجه نمي

  .عنداالستطاعه در مهريه تأكيد نيست
بر مطالب فوق و بر اساس اصول فقهي و حقوقي يا بايد بنا را بر اين گذاشت كه مهريه،  بنا -2

ل بودن اجل؛ و در نتيجه ثبوت غرر در مهريه، باطل مؤجل است؛ كه در اين حالت با توجه به مجهو
اي معلق باشد؛ به اين صورت كه اثر مهريه موكول به استطاعت شود، در اين حالت باشد؛ يا مهريه

نيز، چون زمان به استطاعت رسيدن زوج، مشخص نيست و معلق عليه، داراي زمان نيست، سبب 
  .رودزير سوال ميشود و اصل تعهد نيز در اين دو فرض، غرر مي
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  :پيشنهادات -ب
  :هاي صورت گرفته، قابل بيان است عبارتست ازپيشنهاداتي كه با بررسي

اي كه در جامعه در رابطه با ميزان مهريه وجود دارد، مهريه از مقصود اصلي خود كه با رويه -1
، هر چند هاست، فاصله گرفته استايجاد محبت و انس بين زوجين و استحكام بنيان خانواده

محدوديتي در ميزان مهريه وجود ندارد، ولي بهتر است با فرهنگ سازي صحيح در جامعه و توجه 
هاي ي كم وجود دارد و متذكر شدن به جنبه ي مهريه آيات و رواياتي كه در زمينه ها به، خانواده

هم در حفظ معنوي ازدواج، از ميزان آن كم كرد تا اين مشكل اساسي از ريشه حل شود و گامي م
نهاد خانواده برداشته شود، گرچه در عمل، اين امر مستلزم گذشت زمان است، ولي در هر صورت 

  .عملي است
ي زماني را براي به  اگر طرفين، شرط عنداالستطاعه را در پرداخت مهريه لحاظ كردند، يك بازه -2

عقد نكاح، تا اشكال مجهول  سال بعد از انعقاد 10استطاعت رسيدن زوج در نظر بگيرند، براي مثال 
ي زماني، مهريه عندالمطالبه شود، تا  ي تعهد، برطرف شود، و پس از آن بازه بودن و نابودي جوهره
هاي  قانون نحوه اجراي محكوميت 3مانند ماده (مند شود،  ي عندالمطالبه بهره زوج از مزاياي مهريه

  ) مالي، يا فروضي كه در صورت فوت زوج بود حل شود
جايي كه اصل چهارم قانون  اند، ولي از آنبرخي تعيين سقف براي مهريه را پيشنهاد كرده -3

ي قوانين و مقررات، بايد بر اساس موازين شرعي باشد، چون از نظر اساسي بيان كرده است، كليه
وني را به صورت قانتوان آنشرعي، طرفين محدوديتي براي تعيين ميزان مهريه ندارند، بنابراين نمي

درآورد و مخالف صريح شرع و قانون است، به نظر مي رسد فرهنگ سازي و احياي تعاليم اسالمي 
  .هاي معنوي زندگي بهترين گزينه در خصوص مهريه باشدو توجه به جنبه
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