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چکیده
مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن ،ماده  1801قانون مدنى ،مهریه به مجرد عقد نکاح به
ملکیت زوجه در میآید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن ،متزلزل است و با تحقق عواملی،
استقرار مییابد .فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در
ملکیت زوجه مستقر میگردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد .پس این
سؤال مطرح میشود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر،
دیدگاههای فقیهان را در این زمینه بیان کرده ،مورد ارزیابی قرار میدهد و در پایان با توجه
به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیدهاند ،قول تنصیف مهریه با موت زوجین
قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمیگزیند.
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مقدمه
مهريه از جمله حقوقي است که شارع حکيم در عقد نکاح ،برای زن قرار داده است .همان
گونه که قرآن کريم فرموده است ،1مهريه عطيهای است که مرد در آغاز زندگي به زن
ميدهد تا دلبستگي و محبت خود را به وی نشان دهد .در عين حال ،شارع مقدس ،برای
مهريه و پرداخت آن ،شرايطي را معين کرده است تا در عين اين که ماهيت هديه بودن آن
حفظ ميشود ،در نحوه تعيين ،استقرار و پرداخت آن ،نظمي عقاليي رعايت گردد.
يکي از مسائلي که در باب مهريه مطرح ميشود ،نحوه استقرار مهرالمسمي در ملکيت
زوجه است .مشهور فقيهان بر اين اعتقاد دارند که با انعقاد عقد نکاح ،مهريه به ملکيت
زوجه در ميآيد؛ لکن اين مالکيت ،در مورد نيمي از آن ،مالکيتي متزلزل است که با تحقق
عواملي از جمله نزديکي و ارتداد فطری زوج ،استقرار مييابد .در منابع فقهي ،يکي از
عوامل استقرار مهريه در ملکيت زوجه ،فوت زوج و زوجه مطرح شده است؛ لکن در
استقرار مهريه با فوت زوجين ،اتفاق نظر وجود ندارد .بر اين اساس ،اين سؤال مطرح
ميگردد که آيا فوت زوجين هم از عوامل استقرار مهرالمسمي در ملکيت زوجه محسوب
مي گردد يا خير؟
در پاسخ به سؤال فوق ،فقيهان در باب مهريه ،و حقوقدانان در ذيل ماده  1932قانون
مدني به اظهار نظر پرداختهاند .لکن تحقيقي جامع و کامل که نظرات و داليل مورد ارزيابي
قرار گرفته باشد ،انجام نگرفته است.
با توجه به عدم پاسخ قانونگذار به سؤال فوق ،پژوهش حاضر در صدد است با روش
توصيفي ـ تحليلي ،به بررسي روايات مطرح در باب مهريه و ارزيابي نظرات فقيهان و
ادله آنها پرداخته ،به پرسش فوق پاسخ دهد .بر اين اساس ،بعد از تبيين زمان تمليک
مهريه ،عوامل استقرار مهريه (نزديکي ،ارتداد فطری زوج ،فوت زوج و زوجه) مورد
ارزيابي قرار گرفته و در پايان بر مبنای روايات صحيح و موثقي که در اين مسأله وجود
دارد ،ديدگاه مختار ارائه گرديده است.

1ـ وَ آتُوا الّنِساءَ صَدُقاتِهِّنَ نِحْلَةً(نساء.)1 ،
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مفهومشناسی مصطلحات
مهر در لغت به معنای صداق است(ابن منظور1111 ،هـ ،ج ،1ص181؛ محمود ،بيتا ،ج ،9ص919؛ مشکينى،

بيتا ،ص )121و آن چيزی است که با نکاح ،وطي و تفويت بضع برای زن واجب ميگردد.
مهر به اين جهت صداق ناميده شده است که نشانه صادقانه بودن عالقه مرد در نکاح
است(زمخشرى1191 ،هـ ،ج ،1ص163؛ محمود ،بيتا ،ج ،9ص .)919برای مهريه در اصطالح فقهي و
حقوقي با توجه به ماهيت نکاح ،تعاريف متفاوتي ارائه گرديده است:
صاحب جواهرالکالم در تعريف مهريه اظهار ميدارد« :مهر که صداق ،نحله ،اجر،
فريضه ،عقر و صدقه نيز ناميده ميشود مالي است که با وطيء غير از زنا مانند عقد نکاح
يا تفويت بضع ،قهراً بنا بر برخي وجوه مانند ارضاع و رجوع شهود ،برای زن بر عهده
مرد واجب ميگردد(نجفي1191 ،هـ ،ج ،91ص.)2

حقوقدانان نيز به تعريف مهريه پرداختهاند که البته با توجه به غير معاوضي بودن
نکاح آن را تعريف نمودهاند:
برای مثال دکتر کاتوزيان اظهار ميدارد« :مهر عبارت از مالي است که به مناسبت عقد
نکاح ،مرد ملزم به دادن آن به زن ميشود»(کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص .)193

انواع مهر
جهت تبيين محل بحث ،نياز است اقسام مهريه ذکر شود .مهريه به اعتبار تعيين يا مقدار
آن ،به اقسام زير تقسيم ميگردد:

1ـ مهرالمسمی
عبارت است از مالي که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر ميگردد و مورد توافق زوجين
قرار ميگيرد(کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص.)119

1ـ مهرالمثل
در عقد نکاح ،ميتوان مهريه تعيين نکرد و پس از وقوع عقد با توافق ،ميزان مهر را تعيين
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نمود .حال اگر قبل از تراضي برای تعيين مهر ،نزديکي انجام گيرد ،زوجه مستحق مهرالمثل
ميشود .مهرالمثل با در نظر گرفتن وضع خانوادگي و حال اقران و نزديکان زوجه تعيين
ميگردد(کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص113؛ صفايي ،1986 ،ص.)118

3ـ مهرالمتعه
هرگاه مهري ه در عقد ذکر نشود و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طالق
دهد ،زن مستحق مهرالمتعه است(»...ماده  1939ق.م).
با توجه به انواع مهريه ،بايد گفت مهرالمسمي محل بحث پژوهش حاضر است؛ براين
اساس ،هرگاه از واژه مهريه استفاده شود ،مقصود ،مهرالمسمي است.

زمان تملیک مهریه
بعد از تبيين مفهوم مهريه و انواع آن اين سؤال مطرح ميشود که آيا مهريه با انعقاد عقد
نکاح ،به ملکيت زوجه درميآيد يا رابطه زناشويي سبب تحقق مالکيت مهريه برای زوجه
ميگردد؟ در اين مسأله ،ميان فقيهان اختالف نظر وجود دارد و دو ديدگاه مطرح ميشود:

1ـ دیدگاه اول
اين ديدگاه بر اين باور است که به صرف انعقاد نکاح ،زن مالک مهريه ميشود(حلي،
1119هـ ،ج ،9ص82؛ عاملي1119 ،هـ ،ج ،1ص919؛ نجفي1191 ،هـ ،ج ،91ص191؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ،

ص292؛ انصاری1111 ،هـ ،ص.)211
طرفداران اين ديدگاه اظهار ميدارند که هر چند زن با انعقاد نکاح ،مالک تمامى مهريه
مىشود ،ولى اين مالکيت در مورد نصف مهريه ،متزلزل است تا زماني که عمل نزديکى
يا عوامل ديگر ـ که در ادامه ذکر ميگردندـ محقق گردد؛ در اين صورت ،تمامى مهريه در
ملکيت زوجه مستقر ميگردد(کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)299

بر اساس اين ديدگاه ،زوجه ميتواند قبل از قبض مهريه ،در آن هر گونه تصرفات
مالکانه بنمايد(حلي1119 ،هـ ،ج ،9ص.)82
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ماده  1982قانون مدنى نيز به تبعيت از اين ديدگاه ـ که قول مشهور فقهيان اماميه است
ـ مقرر ميدارد« :به مجرد عقد ،زن مالک مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى که بخواهد
در آن بنمايد».
با بررسي کتب حقوقي مالحظه ميشود که حقوقدانان نيز ديدگاه مذکور را پذيرفتهاند(صفايي،
 ،1986ص161؛ کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص 162؛ محقق داماد ،بيتا ،ص291؛ امامي ،بيتا ،ج ،1ص.)983

به عنوان مثال ،دکتر کاتوزيان در اين مسأله مقرر ميدارد« :زن پس از عقد نکاح ،مالک
آن (مهرالمسمي) خواهد شد و ميتواند از تمام منافع آن استفاده کند و هر تصرفي را که
مايل باشد ،اعمال نمايد .در موردی که مهر عين کلي و يا حق بر ذمه مرد است ،زن به
مجرد نکاح طلبکار آن ميشود و ميتواند به شوهر رجوع کند (»...کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص.)16
دالیل گروه اول
اين گروه جهت اثبات نظر خود به داليل زير استناد ميکنند:
1ـ در مهريه شائبه معاوضه وجود دارد؛ بنابراين اقتضا ميکند که زوجه به يکباره با
عقد مالک آن گردد و زوج نيز مالک بضع گردد .همان گونه که ثمن و مبيع دفعتاً به ملکيت
متعاقدين در ميآيند(طباطبايي1118 ،هـ ،ج ،12ص91؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص292؛ حسيني روحاني،
1112هـ ،ج ،22ص.)198

بنابراين اگر حکم به ملکيت بضع با عقد کنيم و از آن طرف حکم به ملکيت مهر با
دخول دهيم ،خالف قواعد معاوضه عمل کردهايم(کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)299
2ـ اتفاق نظر وجود دارد که عقد سبب تمام برای ملکيت است و اصل بر عدم اشتراط
چيزی ديگر برای ملکيت است(همانجا؛ انصاری1111 ،هـ ،ص211ـ .)218
9ـ اخبار داللت بر اين دارند که نماءات مهريه ،ما بين عقد و نزديکي برای زوجه
است(حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص1ـ)8؛ همانند موثقه عبيد ابن زراره که ميگويد به امام
صادق
الغنم»؛ امام

گفتم «:رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت
در پاسخ فرمود « :إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أوالدها و إن لم يكن

الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من األوالد بشيء»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)239
اين امر داللت دارد بر اين که زوجه با تحقق عقد مالک مهريه ميگردد؛ زيرا الزمه مالکيت
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نمائات ما بين عقد و نزديکي ،مالکيت مهريه در اين زمان است(کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)299
1ـ ظاهر قول خداوند تعالى« :وَآتُوا النِساءَ صَدُقاتِهِنَ» ،شامل قبل و بعد نزديکي ميگردد(همانجا؛

حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص)191؛ زيرا اگر چه صرف اضافه «صدقات» به ايشان فقط
داللت بر اختصاص مىکند نه ملکيت ،لکن از«آتُوا» که دستور به دادن مهر به زنان مىدهد،
ملکيت نيز استفاده مىگردد(زنجاني1113 ،هـ ،ج ،29ص.)1912
1ـ اخبار و روايات داللت بر جواز إبراء از مهريه دارند .1اين امر داللت دارد بر اين که
زن با عقد ،مالک مهريه ميگردد و اال زن نميتوانست آن را ابراء کند(انصاری 1111 ،هـ،

ص211ـ218؛ حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص.)198

1ـ دیدگاه دوم
اين ديدگاه بر اين باور است با تحقق عقد ،زن مالک نصف مهريه و با تحقق رابطه
زناشويي مالک نيم ديگر مهريه ميگردد .اين ديدگاه به ابن جنيد اسکافي استناد داده شده
است .2در کشفاللثام نيز اين احتمال داده شده است(فاضل هندی1116 ،هـ ،ج ،2ص.)86
به نظر ميرسد کالمى که در مختلف الشيعه از ابن جنيد نقل شده است ،صراحتى در
مخالفت با مشهور ندارد؛ زيرا عبارتش چنين است« :يوجب نصف المهر بالعقد و يجب المهر

بالدخول» .از سياق عبارت ،اين احتمال به ذهن خطور ميکند که وجوب مهر با دخول ،به
معناى استقرار و ملزم شدن باشد ،نه به معناى ثبوت و وجود .بنابراين ،عبارت ابن جنيد
قابل حمل بر مختار مشهور است .در نتيجه ،مسأله غير محل خالف و بلکه اجماعى
است(زنجاني1113 ،هـ ،ج ،29ص.)1912
دالیل گروه دوم
اين ديدگاه جهت اثبات نظر خود ،به رواياتي استناد کرده است که داللت دارند بر اين که
مهريه با دخول واجب ميگردد ،رواياتي مانند:

1ـ ر.ک :طوسي1191 ،هـ ،ج ،1ص911؛ عاملي1193 ،هـ ،ج ،11ص.189
2ـ ر.ک :نجفي1191 ،هـ ،ج ،91ص.198
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1ـ صحيحه عبد اللّه بن سنان از امام صادق

« :إذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدّة»(عاملي،

1193هـ ،ج ،21ص.)913
2ـ صحيحه حلبي از امام صادق

« :إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»(همانجا).

9ـ خبر محمّد بن مسلم از امام باقر
ميگردد و امام

که از امام سؤال کرد چه زماني مهر واجب

پاسخ فرمود« :إذا دخل بها»(همان ،ص.)929

1ـ خبر يونس بن عبدالرحمن از امام صادق

« :ال يوجب المهر إلَا الوقاع في الفرج»(همانجا).

روايت آخر به طور ويژه ،ظهور دارد در عدم تملک تا زماني که نزديکي واقع نشده
باشد.

ارزیابی و نظر مختار
قبل از بررسي ادله طرفين بايد گفت ثمره اين دو نظر آن است که به موجب نظر غير
مشهور زن نمىتواند قبل از نزديکى يا عوامل ديگر در تمامى مهر تصرف کند ،ولى بنابر
نظر مشهور ،زن در تمامى مهر مىتواند تصرف کند .همچنين به موجب اين نظريه ،هرگاه
قبل از دخول ،طالق واقع گردد ،زوجه موظف است اگر تمامى مهر را دريافت کرده ،نيمى از
آن را به زوج برگرداند و اگر مهريه هنوز پرداخت نشده است ،فقط نيمى از آن را استحقاق
خواهد داشت(محقق داماد ،بيتا ،ص.)293
بعد از ذکر اين ثمره ،به نظر ميرسد داليل ديدگاه ملکيت مهريه با عقد ،مستدل و
نزديکتر به واقع باشد؛ زيرا روايات به داللتهای سياقيه (اقتضاء) اشاره بر اين دارند که
زن با عقد مالک مهريه ميشود .به اين بيان که با ذکر ملزوم ،الزمه آن به دست ميآيد؛
زيرا روايات تمام نماءات مهريه را از زمان عقد برای زوجه ميدانند و الزمه مالکيت
نماءات نيز اين است که زوجه مالک تمام مهريه باشد.
همچنين حکم آيه شريفه «وَ آتُوا النِساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً» مطلق است و به قبل و بعد از نزديکى
مقيد نگرديده است .بنابراين اعطای مهريه با انعقاد عقد نکاح از آيه استنباط ميگردد.
اما در مورد رواياتي که موافقان ديدگاه دوم به آن استناد کردهاند ،بايد گفت روايات هيچ
ظهوری در عدم تملک مهر تا زمان نزديکي ندارند؛ بلکه متضمن وجوب مهريه با نزديکي

  055دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و يكم  /پاييز و زمستان  / 0935شماره 55

هستند .مفهوم وجوب نيز عدم ثبوت و استقرار مهريه تا زمان نزديکي است.
در حقيقت ،وجوب در اين نصوص نظير وجوب در قول امام

است که مي فرمايد

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» که «وجب البيع» به معنا «ثبت و استقرّ اليبع» است
(حسيني روحاني1122 ،هـ ،ج ،22ص .)193نتيجه اين که مسأله تحقق ملکيت بر تمام مهر به
صرف انعقاد عقد ،هم از لحاظ شهرت ـ و بلکه اجماع ـ و هم از جهت روايات ،تمام است.

عوامل استقرار مهریه
با پذيرش نظريه تمليک مهريه با انعقاد نکاح ،محل بحث و سؤال اساسي مقاله حاضر
مشخص ميگردد؛ زيرا طرفداران اين ديدگاه عقيده دارند که هر چند مهريه به ملکيت زوجه
در ميآيد ،اما مالکيت زوجه بر نصف مهريه ،همچنان متزلزل است و با تحقق عواملي،
استقرار مييابد .در مورد اين عوامل بايد گفت :فقيهان اماميه اتفاق نظر دارند که با تحقق
نزديکي و ارتداد فطری زوج ،مهريه در ملکيت زوجه استقرار مييابد؛ لکن در باره فوت زوج
و زوجه اختالف ديدگاه دارند .در ادامه عوامل و ديدگاهها ،ذکر شده ،مورد بررسي قرار
ميگيرند:

1ـ نزدیکی
اولين عاملي که مورد اتفاق فقيهان و حقوقدانان است و حتي بر آن ادعای اجماع شده است،
نزديکي است .نزديکى ،خواه از قبل باشد و خواه از دبر ،موجب استقرار مهريه ميگردد
(انصاری1111 ،هـ ،ص281؛ حسيني روحاني1122 ،هـ ،ج ،22ص126؛ صفايي ،1986 ،ص119؛ کاتوزيان،

 ،1982ج ،1ص .)162قانون مدنى به صراحت متعرض اين موضوع نشده است ،لکن مفهوم
مخالف ماده  1932داللت بر استقرار مهر با نزديکي دارد .1دليل حکم مزبور ،رواياتي
متعددی است که از امامان
امام صادق

نقل شدهاند :به عنوان مثال ،در صحيحه عبد اللّه بن سنان،

ميفرمايد« :إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)913

1ـ ماده « :1932هرگاه شوهر قبل از نزديکي زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد.»....
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همچنين در صحيحه حلبي ،امام صادق

ميفرمايد« :إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و

الغسل»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)913

1ـ ارتداد فطری همسر
از جمله عوامل استقرار مهريه که در آن اختالف نظر وجود ندارد ،ارتداد زوج است.
هرگاه زوج قبل از نزديکى مرتد گردد ،زوجه بالفاصله بايد از وى جدا شود ،ولى تمامى
مهر به نفع وى مستقر مىگردد(شهيد ثاني1119 ،هـ ،ج ،1ص919؛ حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج،22

ص191؛ محقق داماد ،بيتا ،ص .)296در اين مسأله ،دکتر محقق داماد اظهار ميدارد« :به نظر
مي رسد قانون مدنى حکم اين مورد را هر چند به صراحت مطرح نکرده ،ولى با توجّه به
مادّه  1982که مقرر داشته است به مجرد عقد زن مالک مهر مىشود و اين که فقط مورد
طالق را استثنا کرده است ،مىتوان از مفهوم آن استنباط کرد که قانون مدنى در ارتداد
قائل به تنصيف نمىباشد»(محقق داماد ،بيتا ،ص.)296

3ـ موت زوجین
يکي از عواملي که در منابع فقهي برای استقرار مهريه در ملکيت زوجه مطرح گرديده،
موت يکي از زوجين است .درباره موت زوجين برخالف نزديکي و ارتداد زوج ،اختالف
ديدگاه وجود دارد .در اين رابطه ميتوان سه ديدگاه را مالحظه کرد:
دیدگاه اولـ استقرار کل مهریه با موت زوجین
طبق اين ديدگاه ،با فوت هر يک از زوجين قبل نزديکي و بعد از تعيين مهريه ،تمام
مهريه در ملکيت زوجه استقرار مييابد (عاملي1119 ،هـ ،ج ،1ص919؛ حلي1191 ،هـ ،ج ،9ص931؛
حلى1981 ،هـ ،ج ،9ص138؛ حلي1119 ،هـ ،ج ،9ص11؛ انصاری1111 ،هـ ،ص281؛ ابن ادريس1119 ،هـ،
ج ،2ص181؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص211؛ شريف مرتضي1111 ،هـ ،ص 991؛ حلي (يحيي)1191 ،هـ،
ص.)193

در منابع حقوقي ،تقريباً تمام حقوق دانان ن يز بر اين عقيده اند که با فوت هر يکي از
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زوجين ،زن مستحق تمام مهرالمسمي است.1
دیدگاه دوم ـ تنصیف مهریه با موت زوجین
در اين ديدگاه اعتقاد بر اين است که با فوت هر يک از زوجين قبل از نزديکي،
مهرالمسمي همانند طالق تنصيف ميشود و بنابراين نصف مهريه به ملکيت زوج باز
ميگردد(صدوق1111 ،هـ ،ص 918؛ عاملي ،محمد1111 ،هـ ،ج ،1ص983ـ939؛ مجلسي دوم1191 ،هـ ،ج،21
ص299؛ طباطبايي1118 ،هـ ،ج ،12ص11؛ بحراني1191 ،هـ ،ج ،21ص11؛ وحيد خراساني1128 ،هـ ،ج،9

ص911؛ سيستاني1111 ،هـ ،ج ،9ص1؛ خوئي1119 ،هـ ،ج ،2ص213؛ موسوی خميني ،بيتا ،ج ،2ص.)999

امام خميني(ره) در تحريرالوسيله چنين مقرر ميدارد« :لو مات أحد الزوجين قبل الدخول
فاألقوى تنصيف المهر كالطالق خصوصا في موت المرأة ،و األحوط األولى التصالح خصوصا في موت
الرجل»( 2موسوی خميني ،بيتا ،ج ،2ص.)999
ظاهراً کليني نيز در کافي تمايل به اين قول دارد زيرا فقط روايات تنصيف مهريه را
آورده است(کليني1191 ،هـ ،ج ،6ص118ـ.)113
دیدگاه سوم ـ تفصیل بین موت زوج و زوجه
اين ديدگاه ميان فوت زوج و زوجه تفصيل داده است؛ به اين صورت که با موت زوج،
کل مهريه در ملکيت زوجه استقرار مييابد ،لکن با موت زوجه ،مهريه نصف ميگردد
(سبزواری1129 ،هـ ،ج ،2ص296؛ طوسي1199 ،هـ ،ج ،2ص111؛ همو1191 ،هـ ،ج ،8ص.)118

شيخ طوسي در کتاب نهايه ميفرمايد« :اگر يکى از زوجين قبل از نزديکى بميرد ،اقوى
آن است که همانند مورد طالق ،مهرالمسمى تنصيف گردد؛ خصوصاً در موردى که زوجه
فوت کند و زوج زنده باشد؛ ولى احتياط آن است که ميانشان مصالحه شود ،خصوصاَ در
صورت موت زوج»(طوسي1199 ،هـ ،ج ،2ص.)111

1ـ ر.ک :امامى ،بيتا ،ج ،1ص111؛ صفايي ،1986 ،ص119؛ کاتوزيان ،1982 ،ج ،1ص169؛ محقق داماد ،بيتا ،ص.296
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بیان ادله دیدگاهها
بعد از بيان ديدگاهها ،ادله هر يک ذکر شده ،مورد ارزيابي قرار ميگيرد:

دالیل دیدگاه اول
طرفداران ديدگاه اول (استقرار کل مهريه) جهت اثبات نظر خود به داليل زير تمسک
ميجويند:
1ـ استصحاب بقای مهریه در ملکیت زوجه
همان گونه که ذکر شد ،مهريه با انعقاد عقد به ملکيت زوجه در ميآيد .حال با فوت زوجين
شک حاصل ميشود که آيا نصف مهريه از ملکيت زوجه خارج شده است يا خير؟ در اين
حالت ،بر اساس اصل استصحاب حکم به بقای مهريه در ملکيت زوجه ميکنيم .1به نظر
ميرسد از ميا ن علمای حقوق ،دکتر صفايي نيز به اصل استحاب استناد کرده است؛ زيرا
اظهار ميدارد« :در اثر نکاح( ،زوجه) مستحق مهرالمسمي ميشود و موجبي برای سقوط
حق او يا قسمتي از آن نيست»(صفايي ،1986 ،ص)119؛ اين کالم ظهور در استصحاب دارد.
1ـ همانندی موت زوجین با نزدیکی در استقرار مهریه
طرفداران اين ديدگاه اظهار ميدارند که موت زوجين جاری مجراى نزديکي در
استقرار جميع مهر است؛ زيرا با انعقاد عقد نکاح ،زوجه مالک تمام مهرالمسمّى ميگردد،
و با طالق قبل از نزديکي نصف آن ساقط ميشود؛ پس هنگامي که فوت محقق گردد،
طالقي حاصل نشده است تا نصف آن ساقط گردد؛ در نتيجه ،کل مهريه در ملکيت زوجه
2

استقرار مييابد .

1ـ ر.ک :فاضل هندی1116 ،هـ ،ج ،1ص111؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.211
2ـ ر.ک :حلّى ،جمال الدين1191 ،هـ ،ج ،9ص931؛ شريف مرتضي1111 ،هـ ،ص991؛ ابن ادريس1119 ،هـ ،ج ،2ص.181
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3ـ عدم وجود دلیل بر تنصیف مهریه
هرکس اد عاى سقوط چيزی از مهريه را دارد ،محتاج به دليل است ،در حالي که دليلي
بر تنصيف مهريه نيست؛ زيرا دليل ،قرآن ،خبر ،اجماع يا حکم عقل است و اينجا اجماع
وجود ندارد؛ زيرا فقهای اماميه در اين مسأله اختالف نظر دارند .همچنين آيهای که داللت
بر تنصيف مهريه داشته باشد ،وجود ندارد و اخبار متواتری نيز در اين زمينه نداريم.
همچنين دليل عقلي هم بر تنصيف مهريه وجود ندارد(ابن ادريس1119 ،هـ ،ج ،2ص.)186

4ـ اطالق آیه
اطالق آيه «آتُوا النِساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً» ظهور در ملکيت کل مهريه با عقد دارد .1دليلي هم
وجود ندارد که اطالق آيه مقيد گردد و با موت زوجين مهريه تنصيف شود(کاشفالغطاء،
1122هـ ،ص.)211

5ـ اجماع منقول
اجماع منقول وجود دارد که با موت هر يک از زوجين ،تمام مهريه در ملکيت زوجه
استقرار مييابد(شريف مرتضي1111 ،هـ ،ص991؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)211

6ـ سیره مسلمین
سيره مسلمين بر عدم تنصيف مهريه با موت يکي از زوجين جاری بوده است؛ زيرا
اگر غير از اين بود ،مسأله مخفي نميماند و خالف آن شهرت مييافت؛ زيرا انگيزهها در
بيان آن زياد بوده است(کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)211

7ـ خبر منصور بن حازم
منصور بن حازم ميگويد به امام صادق

گفتم :مردی زني را به زوجيت خود در

ميآورد و مهری را برای او تعيين ميکند؛ سپس فوت ميکند در حالي که هنوز نزديکي

1ـ ر.ک :ابن ادريس1119 ،هـ ،ج ،2ص186؛ کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.211
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انجام نگرفته است .حکمش چيست؟ امام

در پاسخ فرمود« :لها المهر كاملًا و لها الميراث».

گفتم از شما روايت کردهاند که برای او نصف مهر است؛ امام

فرمود« :ال يحفظون عني إنّما

ذلك للمطلّقة»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)999
تقريب استدالل به اين روايت چنين است که هر چند مورد روايت ،فوت زوج است ،لکن
از حصر تنصيف در مطلقه ،استفاده ميگردد که عدم تنصيف در غير طالق مطلق است.
1

بنابراين هم موت زوج و هم موت زوجه را در بر ميگيرد .

0ـ منابع حقوقی
علمای حقوق ـ که قائل به استقرار کل مهريه در ملکيت زوجه بودند ـ جهت اثبات نظر
خود ،مباني روايي و قرآني را مورد توجه قرار ندادهاند؛ بلکه قانون مدني را مبنای نظريه
خود قرار داده ،اظهار داشتهاند« :قانون مدنى تصريحي بر اين امر ندارد؛ لکن به دليل اين که
ماده  1932فقط مورد طالق را استثنا کرده و قائل به تنصيف شده است ،ميتوان از مفهوم
آن استنباط کرد که قانون مدني در اين خصوص(فوت زوج و زوجه) همانند مورد ارتداد،
قائل به استقرار مهريه گرديده است».

دالیل دیدگاه دوم
طرفداران ديدگاه دوم(تنصيف مهريه) جهت اثبات نظر خود به روايات متعددی استناد
کردهاند؛ از جمله:
1ـ موثقه عبید بن زراره :در اين روايت ،عبيد بن زراره از امام صادق

در مورد

مردی که با زني ازدواج و قبل از نزديکي با او فوت کرده بود ،سؤال کرد؛ امام
عليهالسالم فرمود « :إن هلكت أو هلك أو طلّقها و لم يدخل بها فلها النصف و عليها العدة كملًا و لها
الميراث»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)921

1ـ ر.ک :حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص199؛ امامى ،بيتا ،ج ،1ص111؛ صفايي ،1986 ،ص119؛ کاتوزيان،1982 ،

ج ،1ص169؛ محققداماد ،بيتا ،ص.296
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1ـ صحیحه زراره :زراره ميگويد از امام صادق
فوت کرده باشد ،سؤال کردم؛ امام

از زن يا مردی که قبل از نزديکي

فرمود« :أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن

فرض لها فال مهر لها»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)928

3ـ صحیحه محمد بن مسلم :محمد بن مسلم از يکي از دو امام بزرگوار ،امام باقر و
امام صادق عليهمالسّالم در مورد مردی که فوت کرده ،در حالي که همسری داشته و با
او نزديکي نکرده بود ،پرسيد .امام

در پاسخ فرمود«:لها نصف المهر و لها الميراث كاملًا و

عليها العدة كاملة»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)921
4ـ خبر أبی یعفور :أبي يعفور از امام صادق

درباره زني که قبل از نزديکي فوت

کرده بود ،پرسيد که چه مقدار از مهريه برای اوست؟ امام

فرمود« :إذا كان قد فرض لها

صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فال صداق لها ،و في رجل توفي قبل أن
يدخل بامرأة ،كان قد فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه ،و ان لم تكن فرض لها مهرا فال مهر لها و هو

يرثها»(عاملي1112 ،هـ ،ج ،21ص .)928
يازده خبر ديگر با اين مضمون وجود دارد که بر تنصيف مهرالمسمي با فوت يکي از
زوجين قبل از نزديکي ،داللت ميکند؛ مانند صحاح عبدالرحمن و حلبي و محمد ،موثقه عبيد
(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص928ـ.)999
دالیل دیدگاه سوم
طرفداران اين ديدگاه (استقرار مهريه با موت زوج و تنصيف مهريه با موت زوجه) برای
اثبات نظر خود به رواياتي استناد ميکنند که در آنها تنها به موت زوج و استقرار کل مهريه
در ملکيت زوجه اشاره ميکنند:
1ـ خبر سلیمان ابن خالد :در اين روايت ،سليمان بن خالد ميگويد از امام

در مورد

مردی که فوت کرده در حالي که با همسرش نزديکي نکرده بود ،سؤال کردم .امام
صادق

در پاسخ فرمود « :إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها و عليها العدّة و لها الميراث و عدتها

أربعة أشهر و عشراً و إن لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدّة»(عاملي1193 ،هـ،

ج ،21ص.)991
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1ـ خبر کنانی :أبي الصباح الکناني از امام صادق

نقل ميکند که حضرت فرمود« :إذا

توفّى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمّى لها مهراً و سهمها من الميراث و إن لم يكن

سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر و كان لها الميراث»(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)992
3ـ صحیحه حلبی :در اين حديث ،حلبي از امام صادق

در مورد مردی که فوت کرده

است ،سؤال ميکند و امام ميفرمايد« :إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض
لها و لها الميراث ـ إلى أن قال:ـ و إن لم يكن فرض لها مهراً فال مهر لها و عليها العدة و لها الميراث»(عاملي،

1193هـ ،ج ،21ص .)992در اين باره ،دو خبر هم با همين مضمون توسط منصور بن حازم از
امام صادق

 ،روايت شده است(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص992ـ.)999

ارزیابی دالیل
طرفداران ديدگاه اول در تأييد نظر خود عنوان ميکنند با بررسي روايات موافق ديدگاه
اول و روايات موافق ديدگاه دوم بايد گفت اگر چه روايات موافق با ديدگاه دوم روايات
صحيحي هستند ،لکن أخبار استحقاق کل ،به لحاظ داللت قوىتر و أظهر هستند؛ زيرا اين
روايات مشتمل بر مرجحاتي هستند که باعث تقدم آنها بر اخبار دسته دوم ميگردد
(کاشفالغطاء1122 ،هـ ،ص.)211
طرفداران ديدگاه دوم در تأييد قول خود اظهار ميدارند قول صواب اين است که زوجه
مستحق بيشتر از نصف نيست؛ زيرا روايات فوق ،روايات صحيحي هستند که صراحت در
معنا دارند و به لحاظ تعداد هم بيشتر از روايات ديدگاههای ديگر هستند (عاملي1193 ،هـ ،ج،21
ص991ـ 999؛ مغنيه1121 ،هـ ،ج ،1ص.)213

معتقدان ديدگاه سوم نيز اظهار ميدارند به اين دليل قائل به تفصيل شديم که تمام
اخباری که در وجوب جميع مهر ذکر کرديم ،متضمن موت مرد بود و در آن قرينهای بر
استقرار تمام مهريه با موت زوجه نبود .بر اين اساس ،ما از محدوده روايات تجاوز
نميکنيم .اما رواياتي که داللت بر تنصيف مهريه با موت هر يک از زوجين دارند ،حمل بر
استحباب ميشوند؛ اما رواياتي را که متضمن موت زوجه و تنصيف مهريه است ،حمل بر
ظاهر آنها ميکنيم .بنابراين نيازی به تأويل اين روايات نيست(طوسي1191 ،هـ ،ج ،8ص118ـ
113؛ سبزواری1129 ،هـ ،ج ،2ص.)29
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دیدگاه مختار
با بررسي داليل ديدگاههای مورد بحث ،به نظر ميرسد ديدگاه تنصيف مهرالمسمي با
موت زوج يا زوجه قبل از نزديکي ،نزديکتر به صواب است .در تبيين و تأييد اين ديدگاه و نقد
ديدگاههای ديگر بايد گفت :داليل دو ديدگاه ديگر محصور در روايات ،اطالق آيه ،استصحاب
و اجماع بود و مالحظه ميشد که در اين مسأله با دو دسته روايات روبرو هستيم:
دسته اول :روايات زيادی که بالغ بر پانزده روايت صحيح و موثق هستند که در آنها
تصريح به تنصيف مهريه با فوت زوج يا زوجه قبل از نزديکي شده است.
دسته دوم :روايات متعددی بالغ بر پنج روايت که در آنها تصريح شده است با فوت
زوج قبل از نزديکي ،زوجه مستحق کل مهريه ميشود.
مالحظه ميگردد جمع داللي بين اين دو طايفه غير ممکن است؛ زيرا ظهور هر دو دسته
در مدلولشان تمام است .حال بايد به دنبال مرجحات گشت تا يکي را بر ديگری ترجيح
دهيم .ظاهراً ترجيح با اخبار طايفه اول است؛ زيرا:
1

ـ روايات دسته اول دارای شهرت روايي هستند ؛ زيرا اخبار استقرار کل مهر پنج
روايت است که توان معارضه با اخبار مستفيضه ای که بالغ بر پانزده روايت بوده ،به
تنصيف مهريه تصريح ميکنند ،ندارند(بحراني1191 ،هـ ،ج ،21ص.)116

ـ با تأمل در راويان روايات مالحظه ميگردد ،روات دسته اول موثقتر ،أورع و از
فضالی أصحاب ائمه هستند(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص991ـ999؛ لنکراني1128 ،هـ ،ص119؛ حسيني
روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص.)191

ـ رواياتي که داللت بر تنصيف مهريه دارند ،از نظر داللت ،وضوح و صراحت دارای قوت
و استحکامي هستند که قابل تأويل نيستند(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص991ـ999؛ مغنيه1121 ،هـ ،ج ،1ص.)289

برای مثال ،عبارت «أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها» از زراره بن أعين ،کامال صراحت در
معنا دارد و قابل تأويل نيست.
همچنين عبارت «إن هلك أو هلكت فلها النصف» در روايت عبيد بن زراره» صراحت در تنصيف

1ـ ر.ک :حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج ،22ص191؛ لنکراني1128 ،هـ ،ص.119
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مهريه با موت زوج يا زوجه دارد(همان جا) .بنابراين قابل تأويل نيست.
اما روايات استقرار جميع مهريه ،دارای ضعف داللت هستند .بنابراين قابل حمل بر
استحباب يا حمل مهر (مذکور در روايت) بر نصف هستند؛ زيرا زماني که در شرع نصف
مهرالمسمى ثابت است ،جايز است لفظ مهر را مطلق به کار برند و آنچه را که در شرع ثابت
است ،قصد کنند(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص991ـ .)999

ـ مخالفت با عامه :روايات دسته اول مخالف با نظر عامه هستند؛ زيرا جمهور عامه قائل به
وجوب کل مهر در اين مسأله هستند .بنابراين امکان حمل روايات دسته دوم بر تقيه وجود
دارد(بحراني1191 ،هـ ،ج ،21ص 116؛ حسيني روحاني1112 ،هـ ،ج  ،22ص  .)191اين امر ،قويترين
مرجحات و ظاهرترين اسباب در اختالف احاديث است(عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص999ـ.)991

در تأييد حمل احاديث استقرار مهر بر تقيه ،ميتوان به حديث ذيل استناد کرد :منصور
بن حازم از امام صادق

روايت ميکند که امام صادق

فرمود« :مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِثُهُ وَ إِنِي

لَأُحَدِثُ الرَجُلَ بِالْحَدِيثِ -فَيَتَحَدَثُ بِهِ فَأُوتَى فَأَقُولُ إِنِي لَمْ أَقُلْهُ».

اين روايت قرينه روشني بر حمل حديث منصور بن حازم (مبني بر استقرار جميع مهر)
بر تقيه است(حر عاملي1193 ،هـ ،ج ،21ص.)999

اما در پاسخ به داليل غير روايي ديدگاه استقرار کل مهريه ،بايد گفت:
ـ زماني ميتوان به اصل استصحاب عمل کرد که امارهای وجود نداشته باشد .در
حالي که نصوص زيادی ،تصريح به تنصيف مهريه دارند .بنابراين نصوص مذکور مانع
اجرای اصل عملي استصحاب ،و در اصطالح اصولي بر استصحاب وارد ميگردند.
ـ زماني ميتوان به اطالق يا عموميت کالمي استناد کرد که نصي مبني بر تقييد يا
تخصيص کالم وجود نداشته باشد؛ در حالي که روايات صحيح و موثق زيادی وجود دارند
که مانع اطالقگيری از آيه «آتُوا النِساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً» ميشوند(بحراني1191 ،هـ ،ج ،21ص.)111

ـ اين که عنوان ميشود طرفداران ديدگاه تنصيف مهريه ،دليلي ندارند ،کالم بدون
تحقيقي است؛ زيرا روايات صحيح و موثق زيادی وجود دارد که تصريح در تنصيف مهريه
دارند.
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ـ اجماع منقول نيز عالوه بر اين که در حجيت آن در علم اصول ،ترديد هست ،بايد گفت
با وجود اختالف ديدگاهها در اين مسأله ،اجماعي محقق نشده است.
در پاسخ به داليل حقوقدانان نيز بايد گفت:
ـ اوالً استادان حقوق با مفهومگيری از ماده  1932قانوني مدني استنباط کردهاند که
قانونگذار در خصوص فوت زوجين قبل از نزديکي ،قائل به استقرار تمام مهريه در ملکيت
زوجه شده است؛ لکن بايد گفت براساس قواعد اصولي ،کالم به داللتهای سهگانه (مطابقي،
تضمني و التزامي) ميتواند بر معنايي داللت کند .معيار حجيت داللتهای مذکور کالم بر
معاني نيز ،ظهور عرفي است .در حالي که با تأمل در ماده مذکور ،مالحظه ميشود ،کالم
قانونگذار هيچ گونه داللت و ظهوری ـ به داللتهای سه گانه ـ بر استقرار مهريه با فوت
زوج و زوجه ندارد .بر اين اساس بايد گفت قانونگذار در مسأله مذکور سکوت کرده است.
ـ ثانياً حکم مهريه در فرض فوت زوج و زوجه ،حکمي شرعي است که بايد براساس
مباني روايي و قراني آن را به دست آورد .براساس روايات صحيح و مستفيضهای نيز که
تصريح در تنصيف مهريه دارند ،و در تعارض با روايات استقرار تمام مهريه ،برآنها مقدم
ميشوند ،بايد گفت بر فرض اين که از ماده  1932قانون مدني ،استقرار کل مهريه استنباط
شود ،اين نگرش قانون مدني قابل نقد است .براين اساس نميتوان به صرف مفهومگيری
از مواد قانون مدني ،حکم شرعي مسأله را استنباط کرد.

یافتههای پژوهش
1ـ ملکيت زوجه بر تمام مهرالمسمي به صرف انعقاد عقد ،هم از جهت ظهور روايات ،هم
از لحاظ شهرت ـ بلکه اجماع ـ محقق ميشود و متوقف بر نزديکي نيست.
2ـ نزديکي و ارتداد زوج ،عوامل استقرار مهرالمسمي هستند که فقيهان اماميه بر آنها
اتفاق نظر دارند.
9ـ با توجه به روايات صحيح و موثقي که به حد استفاضه رسيدهاند ،بايد قائل به
تنصيف مهرالمسمي با فوت زوج يا زوجه قبل از نزديکي شد .به اين صورت که نصف
مهريه در ملکيت زوجه استقرار مييابد و نصف ديگر به ملکيت زوج باز ميگردد.

تأثير موت زوجين در مهرالمسمي 051 

منابع و مآخذ
ابن ادريس ،محمد بن منصور ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى1119،هـ ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم
ابن بابويه قمى ،محمد بن على (صدوق) ،المقنع1111 ،هـ ،قم ،مؤسسه امام هادى

 ،چاپ

اول
ــــــــــــ ،من ال یحضره الفقیه1119 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم
ابن منظور ،جمالالدين محمد ،لسان العرب1111 ،هـ ،بيروت ،دار الفکر للطباعه و النشر و
التوزيع ،چاپ سوم
امامي ،سيدحسن ،حقوق مدنی ،بيتا ،تهران ،انتشارات اسالميه ،چاپ اول
انصاری ،مرتضي ،کتاب النکاح 1111 ،هـ ،قم ،کنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى،
چاپ اول
بحرانى ،يوسف بن احمد(آلعصفور) ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة1191 ،هـ ،قم،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول
جبعيعاملي ،زينالدين بن على(شهيد ثانى) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى

ـ کالنتر) 1119 ،هـ ،قم ،کتابفروشى داورى ،چاپ اول
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،الفارق ،1988 ،تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم
حر عاملى ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه1193 ،هـ،
قم ،مؤسسه آلالبيت عليهمالسالم ،چاپ اول
حسيني روحاني ،سيدصادق ،فقه الصادق

صادق

1112 ،هـ ،قم ،دار الکتاب ـ مدرسه امام

 ،چاپ اول

حلى ،جمالالدين ،احمد بن محمد اسدى ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع1191 ،هـ،
قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول

  051دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و يكم  /پاييز و زمستان  / 0935شماره 55

حلي ،حسن بن يوسف (عالمه) ،قواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام1119 ،هـ ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول
حلى ،يحيى بن سعيد ،الجامع للشرائع1191 ،هـ ،قم ،مؤسسه سيدالشهداء العلميه ،چاپ اول
حلى ،محمد بن حسن بن يوسف (فخرالمحققين) ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،

 1981هـ ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،چاپ اول
خويى ،سيدابوالقاسم ،منهاج الصالحین1119،هـ ،قم ،نشر مدينه العلم ،چاپ بيست و هشتم
زمخشرى ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل1191 ،هـ ،بيروت ،دارالکتاب العربي،
چاپ سوم
سبزوارى ،محمدباقر بن محمد مؤمن ،کفایه األحکام1129 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول
سيستاني ،سيدعلي ،منهاج الصالحین1111 ،هـ ،قم ،دفتر حضرت آيت اهلل سيستانى ،چاپ
پنجم
شبيری زنجانى ،سيد موسى ،کتاب نکاح1113 ،هـ ،قم ،مؤسسه پژوهشى راىپرداز ،چاپ
اول
شريف مرتضى ،على بن حسين ،المسائل الناصریات1111 ،هـ ،تهران ،رابطه الثقافه و
العالقات اإلسالميه ،چاپ اول
صفايي ،سيدحسين و اسداهلل امامي ،مختصر حقوق خانواده ،1931 ،تهران ،بنياد حقوقي
ميزان ،چاپ سي و سوم
طباطبايى ،سيدعلى بن محمد ،ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل(ط ـ الحدیثه)،

1118هـ ،قم ،مؤسسه آلالبيت عليهمالسالم ،چاپ اول
طوسى ،محمد بن حسن ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى1199 ،هـ ،بيروت ،دارالکتاب العربي،
چاپ دوم
ـــــــــــ ،تهذیب األحکام1191 ،هـ ،تهران ،دارالکتب اإلسالميه ،چاپ چهارم
عاملى ،محمد بن على موسوى ،نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم1111 ،هـ قم،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول
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فاضل هندى ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام1116 ،هـ ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول
فاضل لنکرانى ،محمد ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ النکاح1121 ،هـ ،قم،
مرکز فقهى ائمه اطهار عليهمالسالم ،چاپ اول
کاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدنی (خانواده) ،1982 ،تهران ،شرکت سهامي انتشار ،چاپ ششم
کاشفالغطاء ،حسن ،أنوار الفقاهه ـ کتاب النکاح1122 ،هـ ،نجف ،مؤسسه کاشفالغطاء ،چاپ
اول
کلينى ،محمد بن يعقوب ،الکافی(ط ـ اإلسالمیه)1191 ،هـ ،تهران ،دارالکتب اإلسالميه ،چاپ
چهارم
مجلسى ،محمدباقر ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول1191 ،هـ ،تهران ،دارالکتب
اإلسالميه ،چاپ دوم
محقق داماد ،مصطفي ،بررسى فقهى حقوق خانواده ـ نکاح و انحالل آن ،بيتا ،قم ،بينا ،چاپ
اول
محمود ،عبدالرحمن ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه ،بيتا ،بيجا ،بينا ،چاپ اول
مشکينى ،على ،مصطلحات الفقه ،بيجا ،بينا ،بيتا ،چاپ اول
مغنيه ،محمدجواد ،فقه اإلمام الصادق

 1121 ،هـ ،قم ،مؤسسه انصاريان ،چاپ دوم

موسوی خميني ،سيد روحاهلل ،تحریر الوسیله ،بيتا ،قم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،چاپ
پنجم
نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح قواعداألحکام 1191 ،هـ ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي ،چاپ هفتم
وحيد خراساني ،حسين ،منهاج الصالحین1128 ،هـ ،قم ،مدرسه امام باقر

 ،چاپ پنجم

