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مهریه  ظر گرفته شده است،ـن ه درـاز جمله حقوقی که براي زوج هدف: و زمینه 

اما  اي است که قابلیت بذل از طرف زوجه به زوج را دارد.این حق به گونه باشد.می

حقوقی  به بررسی فقهی و پذیرد، پژوهش حاضرصورت می این بذل به طرق مختلف

سؤال مطرح شده این است که نگرش فقه و حقوق به بذل  پردازد.بذل مهریه می

 اهد بود؟مهریه چگونه خو

تحلیلی است و با شیوة کیفی جهت  -رویکرد این پژوهش توصیفی  ها:روش و مواد

 ت.استخراج و تحلیل  فقهی و حقوقی ماهیت بذل مهریه اهتمام گردیده اس

در  باشد.زن می اعضاي کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است، یکی از ها:یافته

ر دلیلی ـه هـزوجه ب رار داده شده است.ـققانون مهریه به عنوان اهرمی براي وي 

 بذل مهریه به صورت اشکال مختلف از جمله، د.تواند این حق خود را بذل کنمی

باشد که داراي آثاري است، از جمله آن آثار صلح، شرط ضمن ایقاع می هبه، ابراء،

 باشد.معافیت زوج از پرداخت مهریه، عدم ایجاد حق حبس براي زوجه می

 ضمن رعایت اصالت متون، در تمام نگارش پژوهش حاضر، اخالقی: مالحظات

 داري رعایت شده است.امانت صداقت و

بنابراین ماهیت فقهی و حقوقی بذل مهریه را باید با توجه به قصد،  گیری:نتیجه

برد سنجید. با این توضیح که اگر مهریه به اراده و هدفی که زن در بذل آن به کار می

شده باشد، ماهیت آن عقد هبه خواهد بود، اگر به قصد ابراء بوده باشد، قصد هبه بذل 

ماهیت آن ایقاع و ابراء خواهد بود. اگر به قصد صلح انجام شده باشد ماهیت آن عقد 

 صلح خواهد بود.
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 مقدمه. 1

ب را جل تردید انگیزه زن از جهت بذل مهریه رضایت شوهربی

ق لب محبت باشد. طالکردن، است خواه براي طالق یا براي ج

راین نابشود. بدر کشور ما ایقاعی است که به اراده مرد واقع می

جزء در مواردي که قانون به زوجه حق فسخ یا طالق داده 

کالت مگر این که و، تواند خود را مطلقه سازدزوجه هرگز نمی

 ادهدر طالق از جانب زوج به وي اعطا گردد که آن هم باز ار

ي زوجه نیست، بلکه زن وکیل در اجراي انشایی طالق برا

گذار آیا بذل مهریه در زندگی تأثیر. (1) صیغه طالق است

 است؟

ت کراهت مایل به زندگی مشترک پس جایی که زن به عل

در  هاي بذل مهر، بذل مهرباشد یکی از مهمترین انگیزهنمی

 که مقابل طالق است. حتی در دیدگاه فقها نیز این امر آمده

اگر زن از مرد به حدي کراهت داشته باشد بر شوهر واجب 

یه را طالق خلعی دهد و این امر مستلزم بذل مهراست که او 

است هر چند که از این جمله شدت استحباب طالق خلع نیز 

 .(2) شوداستنباط می

زي توان گفت که با توجه به این که آن چیدر بذل مهریه می

یرد، گرار تواند موضوع بذل نیز قکه بتواند مهریه قرار گیرد، می

ه بذل مهریه ممکن است ب .(1) دین باشد منفعت، خواه عین،

ار ها را مورد بررسی قرجهات مختلف انجام گیرد که همه آن

 خواهیم داد.

 

 مالحظات اخالقی. 2

ضمن رعایت اصالت ، در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر

 داري رعایت شده است.متون صداقت و امانت

 

 هامواد و روش. 3

وة کیفی ا شیتحلیلی است و ب -رویکرد این پژوهش توصیفی 

فقهی و حقوقی ماهیت بذل مهریه  جهت استخراج و تحلیل

آوري اطالعات و محقق از طریق گرد اهتمام گردیده است.

به حقایق ن اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها بررسی صحت آ

آوري اطالعات از یابد. محقق ابتدا به گردموضوع دست می

اده از ت حقوقدانان، استفطریق تحقیق و تفحص کتب و مقاال

هاي گیري از پایگاه، سپس با بهرهحقوقی منابع فقهی و

آوري نموده و استنادي بر فضاي اینترنت، اطالعات را گرد

ها و نظریات برداري کرده است، از دیدگاهاطالعات را به فیش

در نهایت به تحلیل و توصیف  کارشناسان استفاده کرده و

 .ها پرداخته استداده

 

 هایافته .4

م اعضاي کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده نا کی اززن ی

ر ي قرادر قانون مهریه به عنوان اهرمی براي و باشد.دارد، می

ا رتواند این حق خود زوجه به هر دلیلی می داده شده است.

 هبه، بذل کند. بذل مهریه به صورت اشکال مختلف از جمله،

که  آثاري است باشد که دارايصلح، شرط ضمن ایقاع می ابراء،

فیت معا گذارد. از جمله آن آثارتأثیر به سزایی در خانواده می

ه ـراي زوجـ، عدم ایجاد حق حبس بزوج از پرداخت مهریه

صد، ماهیت حقوقی بذل مهریه را باید با توجه به ق باشد.می

ن ا ایبرد سنجید. باراده و هدفی که زن در بذل آن به کار می

ن قصد هبه بذل شده باشد، ماهیت آ توضیح که اگر مهریه به

ن ت آعقد هبه خواهد بود، اگر به قصد ابراء بوده باشد، ماهی

 اشدایقاع و ابراء خواهد بود. اگر به قصد صلح انجام شده ب

 ماهیت آن عقد صلح خواهد بود.

 

 بحث .5

 پیشینه تحقیق . 1-5

 ن آنوعاتی است که مباحث زیادي پیراموجمله موض مهریه از

شده است. هم از حیث حقوقی و قانونی و هم از حیث مطرح 

عرفی و فرهنگی، تحقیقات متعددي به این مسأله پرداخته 

ه باما در مورد بذل کمتر پرداخته شده است. با توجه  است؛

ه اهمیت این موضوع به برخی از مهمترین تحقیقات انجام شد

 شود:در این زمینه پرداخته می

ر نی دجمله کلی اند. ازهریه پرداختهفقهاي بسیاري به مسأله م

 کتاب کافی، عالمه حلی، طبرسی، صاحب جواهر و حتی تعداد

ما ا، اندزیادي از فقهاي شیعی معاصر به مسأله مهریه پرداخته

 کتابی به صورت اختصاصی به بذل مهریه نپرداخته است.
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 خانم زهرا اکرمی در مقاله خود تحت عنوان بررسی تطبیقی

مهریه و انگیزه زوجه از بذل در حقوق ی بذل ماهیت حقوق

صول مصر وفقه اهل سنت )اولین همایش ملی قرارداد، ا ایران،

( 1392 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه، هاي پیشروو چالش

ز ابیان داشته است. ایشان در مقاله خود چنین آورده است: 

ح فقه و حقوق امروزي مطر جمله مهمترین موضوعاتی که در

از سوي زوجه  یههاي بذل مهراست بررسی ماهیت و انگیزه

 ترین مورد آن در طالق خلع و، شایعاست. بذل نحله که

ر وج دافتد، مالی است که از جانب زوجه به زمبارات اتفاق می

ن ، بیشتر یا عیشود که ممکن است کمترازاي طالق داده می

یت ه ماهمهریمهریه زوجه باشد. ولی باید اذعان کرد که بذل 

سیسات حقوقی ذکر شده در جاي أخاص خود را دارد و همه ت

ین ااند. ما در خود با نواقصی در توجیه ماهیت مزبور مواجه

ق فقه و حقو مقاله در صدد بیان موضوع ماهیت بذل مهریه در

 باشیم.می

یف تأل« (فقهی و حقوقی ،بررسی اجمالی مهریه )روایی»مقاله 

 ،1375ل نامه نداي صادق، سادبیلی فصلارزاده فائزه عظیم

ع مهریه به موضو نهات ،13-24صفحات  21و  22شماره 

به مهریه را از جوانب مختلف بررسی کرده ولی  پرداخته و

 نیدر ا موضوع بذل مهریه نپرداخته است، نگارنده قصد دارد

 را مورد بررسی قرار دهد.پژوهش بحث بذل مهریه در حقوق 

 

 یق نوآوری تحق. 2-5

باره در با توجه به این که در مورد مهریه پرداخته شده است اما

. این بررسی و تحقیقی انجام گرفته است بذل مهریه کمتر

 ،حقوق ست که ماهیت مهریه را در فقه وا تحقیق مؤید آن

 هد.ر دچگونگی انجام بذل مهریه و آثار بذل را مورد تحلیل قرا

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3-5

این که این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به صورت نظر به 

مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به عدم اشاره 

گذار حتی در قانون خانواده به بحث مذکور و ضعف قانون

ها و نظر، با عنایت به اختالفهامحاکم در بررسی پرونده

و هاي مختلف، لذا در صورت انجام یک کار محتوایی دیدگاه

دانشجویان محترم  قضات، ،تواند مورد استفاده وکالباارزش می

مندان و زوجین  قرار گیرد. حقوق، فقه و حقوق و سایر عالقه

در سوابق تحقیقات انجام شده این موضوع آثار اندکی موجود 

، همین جدید بودن موضوع همراه با جاذبه آن انگیزه باشدمی

 ع برانگیخت.این جانب را براي انتخاب این موضو

 

 های پژوهشمحدودیت. 4-5

مهمترین محدودیت پژوهش حاضر، عدم دسترسی سریع و 

و  گیري از منابع اصلی به دلیل شرایط ناشی از کرونابهره

 محدودیت براي مراجعه به کتابخانه بوده است.

 

 مفاهیم پژوهش .5-5

 مهریه. 1-5-5

ر دیند و به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گو« مهر»

 دد.گراصطالح آن مالى است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می

هر ه مبقانون مدنی تعریفی از مهر ننموده ولی از مواد مربوطه 

 براي مهریه عبارت از مالی است که زوج»، شودمعلوم می

 .(3)« نمایدنکاح، به زوجه تملیک می

 

 بذل .2-5-5

نی در دانشنامه آزاد پارسی آمده است که بذل در لغت به مع

کرم است. در اصطالح دانش اخالق چند گونه  عطاء، بخشش،

 ردگیاند صورت میاست: مکافات، که به جبران بذلی که کرده

بذلی است که در مقابل بذل دیگران و به جبران آن  ؛(4)

 گیرد.صورت نمی

 

 چگونگی ماهیت حقوقی و فقهی بذل مهریه. 6-5

 .باشیمدر این جا الزم به بررسی مهریه در حقوق و فقه می

 

 قبذل مهریه در حقو. 1-6-5

بذل مهریه، بخششی است از جانب زن به شوهرش به جهت 

مبارات  دو که در طالق از نوع خلع وکراهت از جانب او یا هر 

 قانون مدنی بیان ، مقررات بذل نحله صریحا ُّ درگیردانجام می

 .م درق 1148، 1147، 1146نشده است البته در ضمن مواد 

 حقوقیز لحاظ اکنار طالق خلع و مبارات آمده است. بنابراین 
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 را بذل کند. در سمتی از آنزن مختار است که همه مهریه یا ق

 متسلی ین میان مباحثی مطرح است که عین مهریه بیش ازا

 ولی شودمی تلف شود مهریه منحل است و طالق قابل رجوع

 د مثل یا قیمت آن را ازتوانهرگاه زن آن را تلف کند شوهر می

 .(2) او بگیرد

 صورت تعداد مشخصی سکه ها بهدر زمان حاضر، اغلب مهریه

 ه صورتها نیز مهریه را بشود، برخیتعیین می بهارآزادي

از فالن منزل یا فالن شیء  عینی معین )مثالً سه دانگ

رت به صو مهریه تر،گیرند. به عبارت سادهنظر می مشخص( در

 .(5) دین یا عین است

 صورتی که بعد از بذل مهریه بطالن طالق معلوم شود، در

 ن ومهریه و بذل نیز باطل است ولی نباید غافل بود که بطال

 هولدیگران یا مج عدم نفوذ تملیک نحله به دلیل این که ملک

 هایی درحقوقدان اي ازطالق نیست و عدهست سبب بطالن ا

معتقد به بازگشت طالق به حالت طبیعی خود  لاین حا

 .(6)هستند 

 جمله مباحثی که بذل مهریه در طالق خلع باشد از چنانچه

ر ـشود ماهیت چنین طالقی، بائن است و شوهرح میـمط

ل ل بذ، مگر این که زن به ماتواند در زمان عده رجوع کندنمی

 .(3) شده که ممکن است عین مهریه خود باشد رجوع کند

به علت وجود کراهت از جانب هر دوي  در طالق مبارات

وض داده شده و ع 1147زوجین شرط است که بر طبق ماده 

در همین راستا حقوقدانان  نباشد. هـبیش از میزان مهری

ر گویند اگر داي میعده هاي زیادي را مطرح داشته وحثـب

نحله این مورد زن در مقام بذل نحله چیزي زاید بر اصل 

کند ماهیت چنین بذلی چیست؟ برخی از  تسلیم شوهر

لی حقوقدانان معتقدند که بخش زاید برنحله خود عنوان مستق

عد تابع قوا شود و از این رودارد و به عنوان هبه تلقی می

 .(7)عمومی قراردادها است 

 که  بشود دارد که در حقوق ایران هر چیزي رانگارنده بیان می

بذل باشد، خواه عین باشد، یا  اند موضوعتوگیرد میمهریه قرار 

منفعت و یا این که دین باشد اعم از این که از نظر ارزش 

ی یا بیشتر از آن باشد. اگر اقتصادي مالی معادل مهر المسم

شود غیرموجود یا مال غیر مالی که به عنوان مهریه بذل می

و بذل صحیح است و زن باید مثل یا قیمت مال  طالق باشد،

 گویند. طالقفقهایی هم می مبذول را تسلیم شوهر نماید.

 .شودصحیح و به صورت رجعی واقع می

 

 فقه بذل مهریه در .2-6-5

بذل مهریه را دادن مالی و تملیک آن از سوي  فقهاي امامیه

هت به حدي زوجه به زوج در عوض طالق خلع جایی که کرا

ن حال فقهاي باشد. با ای باشد که دوام زندگی مورد تردید

راه در مورد بذل نباید حالتی از اک امامیه تأکید دارند که مال

آن که شوهر به خاطر فرار از  زن را به وجود آورد مانند

ده تا زن خود داخت مهریه عرصه زندگی را بر زن تلخ نموپر

 د که در این حال بذل مهریه صحیحشوحاضر به بذل مهریه 

 .(8)نیست 

هاي معوض به عوض همچون خلع امامیه بذل مهریه در طالق

 ندهم هست البته فقهایی .(7) و مبارات را صحیح دانسته است

 دانند ولی درنمی بذل مهریه را در مقابل طالق صحیح که

 الیمتوان در مقابل دادن می اند کهاین شده نهایت قائل به

آن ل بذ ین خود مهریه با عنوانع یا آن کمتر از مهریه، زاید بر

 .(9) را به صورت عوض طالق در خلع و مبارات قرار داد

 یانمورد مال مورد بذل خیار عیب را نیز ب درفقهاي امامیه 

ود مهریه عین معین باشد و معلوم ش اند، در صورتی کهکرده

 نآت و زوج از که مال مورد بذل در لحظه بذل معیوب بوده اس

 داشت. بذل خواهد حق فسخ بعد از طالق راخبري نداشته وي 

 و تقابل رجوع اس مهریه در فقه امامیه تا زمان انقضاي عده

 .(10)نماید آن را تبدیل به طالق رجعی می

 

 ماهیت بذل نحله. 7-5

بدون تردید بذل نحله از سوي زوجه به زوج به منظور جلب 

 ،باشدرضایت او و متقاعد کردن مرد به مطلقه نمودن زوجه می

مباحثی که  ازباشد. یکی خاصی می که داراي ماهیت مستقل و

ازاي  باشد که دراي میماهیت مهریهقابل مالحظه است، 

 .(11) شوده به زوج داده میطالق خلع و مبارات از سوي زوج

مال هیت متعددي مطرح شده است و ما در این باره مباحث
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شرط ضمن ایقاع  ،صلح، به صورت هبه، ابراء بذل شده را

 پردازیم.ها میاند که به بررسی آنآورده

 

 . هبه1-7-5

هد دتواند در طالق خلع در مقابل مالی که به زوج میزن می

 القطاشد خود عین مهر ب تواند کمتر، بیشتر یامی که این مال

، دانبگیرد. در این باره حقوقدانان مباحث زیادي مطرح نموده

ه اي معتقدند که ماهیت مالی که زن به عنوان مهریه بعده

صورت که زن  کند، هبه است. به اینشوهرش تملیک می

ر دکند با این شرط که شوهر هبه می مهریه خود را به شوهر

جه البته باید تو .(12) مقابل هبه با طالق زن موافقت کند

ق توان ماهیت بذل مهریه را به سمت هبه سوداشت زمانی می

ه ـن صورت کـن باشد و تنها در ایه مهریه عین معیـداد ک

ا زن ب طبق این نظریه توانیم قائل به این تفسیر باشیم. برمی

به  ایند به زوج، از وي تقاضاي طالق دارد. بنابرهبه مهریه خو

توان گفت که بالعوض می اي معوض بوده ونظر چنین هبه

ید است. از جمله فقهایی که بر این عقیده استوار هستند شه

ر ثانی بوده که وي معتقد است که مهریه عین معین باشد. د

 دهبه و بخشش داررت، دادن آن در مقابل طالق حالت این صو

(10). 

در فقه شافعی هم خالفی در صحُّت هبه مهریه دیده نشده 

 است فقط بیان شده که هبه مهریه دو حالت دارد:

حالت اول: مهریه در تملیک زن باشد؛ که در این حالت 

دا ـجند که آن را از سایر عقود اقرار داده شروطی براي هبه

اه ن هرگالف(: هبه باید قبض گردد و ز گرداند که عباتند از:می

به تواند رجوع کند؛ چرا که نزد آنان وقتی هکه بخواهد می

ب(: موهوب  گردد که توسط موهوب له قبض گردد.الزم می

 نج(: ز گردد.هنگام هبه، موجود باشد وگرنه هبه باطل می

 .یا سفیه نباشد کودک و اهلیت هبه کردن را داشته باشد و

ند مانحالت دوم: اگر مهریه به تملیک زن درنیامده بود، چون ه

یاز لذا ن ي آن همانند ابراء بودههبه باشد.دین بر ذمُّة مرد می

 .(13)به قبول ندارد 

در هبه مهریه، گاهی زوجه تمام مهریه را به طور کامل به زوج 

هبه . بخشدکند و گاهی نصف مهر را به همسرش میهبه می

هبه  .(1) باشدمعوض میگاهی غیر گاهی معوض است و

بخشیدن مهریه در مقابل چیزي که ممکن  معوض به معناي

است انجام کاري یا عدم انجام کاري باشد. مثالُّ زن در عوض 

ذل ـاش را بمام یا قسمتی از مهریهـموافقت مرد با طالق ت

زن بدون هیچ چشم داشت و کند. هبه غیرمعوض یعنی می

 .(14) کنداش را بذل میعوضی مهریه

زوجه  ،در مورد هبه غیرمعوض، با توجه به عدم وجود عوض

ه البتتواند به مابذل )آنچه بخشیده( رجوع کند. همیشه می

ود جوع به مابذل را از خنباید ر زوجه قابل به ذکر است که

 در صورتی» قانون مدنی مورد دوم 803طبق ماده  ،ساقط کند

عوض هم داده شده باشد، قابل رجوع  که هبه معوض باشد و

باید توجه داشت که هرگاه هبه معوض و در قبال «. نیست

 جوعر دوران عده به مهریه رطالق باشد، در صورتی که زوجه د

 تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طالق، زوج هم مینماید

رف دیگر اگر از ط. گرددبائن تبدیل به طالق رجعی می

به بخشیدن مهریه در مقابل طالق باشد و طالق داده نشود، ه

در حقیقت هبه عقدي است که مقتضی . شودقابل رجوع می

تملیک، ، بدون عوض به دیگري است که این تملیک عین

 .(15) منجز و به قصد قربت است

 معناي لغوي و اصطالحی هبه نزدیک به هم هستند، زیرا هر

ظی دو تحویل رایگان عین به دیگري است. ایجاب آن به هر لف

خشیدن داشته باشد محقق ـرفی در معناي بـور عـهه ظـک

ت شود. همچنین قبول هبه با هر لفظی که داللت بر رضایمی

 .(16) شودمتهب دارد واقع می

 باشد و عالوه بر شرایط اساسیهبه یکی از عقود معین می

 قانون مدنی به بعد 190براي صحت معامله مذکور در ماده 

داراي شرایط مخصوصی است که با اجتماع آنها عقد هبه 

کسی  رکن است؛ واهب:گردد. عقد هبه داراي سه محقق می

موهوب له: کسی  کند.است که مال را به دیگري تملیک می

لی عین موهوبه(: ما) موهوب کند.است که تملیک را قبول می

ا شود. در واهب و موهوب له یکه مورد هبه است و بخشش می

ه اشتمتُّهب، شرط است که بالغ و عاقل باشند، قصد و اختیار د

 .(17) باشند
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ب وهوموهوب له باید قابلیت و اهلیت قبول را داشته باشد و م

ه در موهوب شرط است ک )عین موهوبه( باید ملک واهب باشد.

، بخشیدن منافع صحیح نیست. در صحت عقد هبه، عین باشد

نچه کننده باشد؛ مگر آقبض شرط است و قبض باید با اذن هبه

که در این صورت  ر دست طرف است به خود او هبه کندکه د

 .(18) احتیاج به قبض جدیدي ندارد

ا شود مگر بهبه واقع نمی»گوید: قانون مدنی می 798ماده 

 قبول و قبض متُّهب اعم از این که مباشر قبض، خود متُّهب

 .«و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد باشد یا وکیل او،

، است قانون مدنی از قول مشهور فقهاي امامیه پیروي نموده

ا رداند. نگارنده نیز این نظر که قبض را شرط صحت هبه می

 داند.قبض را شرط صحت هبه می قبول دارد و

 

 ابراء .2-7-5

باشد و در اصطالح ابراء در لغت به معناي خالص شدن می

ده انون مدنی ابراء را این چنین آورق 289حقوقی نیز ماده 

 ختیاراز حق خود به اابراء عبارت است از این که داین  »است:

 «.صرف نظر کند

ه ک.م و همچنین با توجه به اوصافی ق 289با توجه به ماده 

ع یقابراي ابراء بیان شد؛ ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه و ا

 است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد همین که بستان کار

م عالاقصد خود را بر صرف نظر کردن از دین به نحوي از انحاء 

ین اشود، اگرچه متعهد به آن راضی نباشد، دین ساقط می کند

یرا زرفته گذار نیز آن را پذیقانون نظر اکثر فقهاي امامیه است؛

 .(19) از رضایت مدیون در ابراء سخنی به میان نیاورده است

ي قی یک طرفه و ایقاع بوده و ارادهبنابراین ابراء یک عمل حقو

مدیون و حتی رد ابراء از جانب او هیچ تأثیري در آن ندارد. 

دادن عوض یا  همچنین یک عمل حقوقی رایگان است که قرار

.م ق 289شرط درج عوض در آن با ماهیت ابراء و مفاد ماده 

ر دریافت مال از سازگار نیست. زیرا اسقاط حق بدون انتظا

این  باشد، حتی اگرمدیون و پیدایش تعهدي از سوي او می

ي ابراء باید به وسیله تعهد به صورت فرعی و شرط باشد.

ي مأذون از طرف او صورت گیرد و احقاق آن طلبکار یا نماینده

باشد. شرط حق فسخ در ابراء پذیر نمیبه صورت فضولی امکان

اعتبار تلقی روط به حق فسخ باید بینیز راه ندارد و ابراء مش

 .(20) شود

 یاده شونابراء داراي چهار رکن است: ابراءکننده یا داین، ابراء

ینکه اي اصیغه یا لفظ ابراء. بر ،مدیون، دین یا حق موضوع ابراء

 وات ابراء واقع گردد، هر یک از این ارکان باید واجد خصوصی

و  ابراء به طور الزم، سبب سقوط تعهد .(20) شرایطی باشند

ن شود و پس از وقوع آآزادي ذمه مدیون در برابر داین می

د، ت کنتواند از ابراء، رجوع و طلب خود را درخواسطلبکار نمی

 بارگر آنکه ابراء مشروط به شرطی شده باشد که با فرض اعتم

در صورت تخلف، داین حق رجوع خواهد داشت. مطابق ماده 

قانون مدنی ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح است و  291

 .(12) شودسبب سقوط تعهد می

از مهمترین مباحث هر عمل حقوقی آثار مترتب بر آن است 

ا اء بباشد لذا اگر ابرکه ابراء نیز از این حکم مستثنی نمی

ء براشرایط صحیح واقع شود، آثار مستقیم و مبرهنی که براي ا

 به صراحت بیان داشته است، نیز وجود دارد و قانون مدنی

ر ـهر دلیل بباشد که به ي مدیون از طلبی میاسقاط ذمه

 ي مدیون ثابت شده است. در نتیجه موجب سقوط تعهد وذمه

ه، شود و بر خالف هبي مدیون در برابر داین میآزادي ذمه

 ط بهتواند از آن رجوع کند مگر این که ابراء مشروداین نمی

شرطی شده باشد و به صورت معلق ایجاد شده باشد در این 

 .(21) گیردرت نمیصورت شرط محقق نشود ابراء نیز صو

 هايعالوه بر عدم رجوع در ابراء، سقوط طلب، انحالل تضمین

باشد. زیرا طبیعی است که طلب نیز از موارد آثار ابراء می

هاي آن را نیز در برداشته باشد سقوط طلب، انحالل تضمین

رود و ي طلب نیز از بین مییعنی اگر بدهکار ابراء شود وثیقه

مدیون باشد یا شود خواه وثیقه ملک رهن منحل می عقد

 .(22) دیگري و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه

حال ماهیت مهریه بذل شده را ابراء مهر از جانب زن به  به هر

توان دانست. البته براي این که ماهیت مهریه بذل شوهر می

شده را ابراء بدانیم باید موضوع آن دین باشد. به عنوان نمونه 

 نصد سکه عندالمطالبه در ذمه خودشوهر مهر همسرش را پا

در این  یم زن کند.وقت زوجه خواست مهر را تسل کند که هر

که اعتقاد دارند، مهریه در این  اندهایی بودهرابطه حقوقدان
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ساقط  شود و این دین در اثر ابراء از ذمه شوهرحالت ابراء می

 .(23) شودمی

ست ا: این توان گفتمصادیقی که براي ماهیت ابراء می یکی از

اگر  که عنصر اصلی در ابراء مهریه اسقاط دین است نه تملیک.

یکی اش را ابراء کند و سپس شوهر قبل از نزدزوجه کل مهریه

ند کتواند براي نصف مهریه زن رجوع او را طالق دهد مرد می

(11). 

مام تافزاید زن در وقتی که شهید ثانی در تکمیل این نظر می

ه مهر را ابراء کرد مالک تمام مهر بوده و نصف مهري که ب

گردد مالکیت جدیدي است که به موجب طالق شوهر برمی

 اي که از جانب زن ابراء شدهحاصل شده و ربطی به مهریه

 .(24)ندارد 

نشده است  ی هم خالفی براي صحُّت ابراء دیدهدر فقه شافع

ه به مهری الف( است از:فقط چند نکته بیان گردیده، که عبارت 

راء ان ابباشد؛ چرا که نزد آنبر ذمُّة مرد  تملیک زن درنیامده و

 ابراء از عین صحیح نیست وزن در این دین بوده و از فقط

ن زمقداري که  ب(: یا هبه کند. توان آن را هدیه وحالت می

 زاآن را براي شوهرش ابراء کرده مشخص باشد چرا که ابراء 

 شد.یا زمان نبا ج(: ابراء معلق به شرط و ست.صحیح نی مجهول

اشد یا سفیه نب کودک و زن اهلیت ابراء را داشته باشد و د(:

(13). 

صلح و یا به صورت عقد صلح  ممکن است ابراء در ضمن عقد

ه واقع شود؛ مثل این که کسی ذمة مدیون را در قبال مصالح

 گونهنهما معین ابراء کند.اي مورد خانه دعاوي احتمالی او در

 که ممکن است کسی ذمة دیگري را از طریق شرط ضمن عقد

ثمن  خود را در قبال د آنکه کسی خانهبري نماید؛ مانن

و ار این که خریدار ذمة مشخصی، به دیگري بفروشد؛ مشروط ب

ن ای تعهد خاصی مبرا کند که در و یا شخص ثالث را از دین یا

صورت در حالت صحت عقد، ابراء صحیح و در صورت فساد 

 .(25) آن، ابراء باطل خواهد بود

بنابراین ابراء بدین معناست که زن ذمه شوهر را نسبت به 

مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزي از حق من به عنوان 

ابراء اسقاط  ،گردن تو نیست و بريء الذمه هستی مهریه به

است، به دلیل آن که اسقاط دین  باشد. در ابراء همدین می

اساساً قابل رجوع نیست. زیرا که ابراء یکی از اسباب سقوط 

 باشد.تعهد می

 

 صلح. 3-7-5 

ه بوجه تتوانیم ماهیت بذل مهریه را صلح بدانیم؟ با آیا ما می

ین اتوانیم صلح بدانیم، نظر محقق، ماهیت بذل مهریه را می

ی مشکل صلح نماید مرد که زن مهر خود را در مقابل طالق با

ی البته در چنین طالقی اگر حق رجوع زوجه را منتف دارد.ن

 لحل بذل شده در قالب صبدانیم هیچ منعی وجود ندارد که ما

 .(3) شودبه شوهر تملیک 

ح نیز جاري ـقد صلـل هبه در عـه همان دالیـحاصل آن ک

معوض است و صرفاً در مقابل طالق  چنین صلحی باشد ومی

شود. به هر حال هدف از صلح در از جانب شوهر متعهد می

طالق است که هدف مزبور بذل مهریه تملیک مال در مقابل 

ا کند که مال مورد صلح دین باشد یتفاوتی نمی حاصل است.

ح توان ماهیت بذل مهر را به صلعین معین و به هر حال می

ق صداق نیز تعبیر کرد. با این حال همیشه ممهر در مقابل طال

طالق عادي  در بذل مهریه در طالق خلع و مبارات نیست و

 ابرا  تمام یا قسمتی از مهریه خود زن هم اشکالی ندارد که

 که برخی فقها در اینشوهرش صلح نماید از جمله عقایدي 

 بلغمدریافت اند، فرض است که زوجه به جاي ارائه نموده میان

ند هر صلح بالعوض کاخذ آن به شو از بعد ریه، نصف آن رامه

هر نزدیکی مطلقه شود شو و بعد از صلح، زن به طالق قبل از

ند اهحق رجوع به نصف مهریه را ندارد. زیرا در این میان بود

ه فقهایی که معتقدند آنچه صلح و بخشیده شده نصف مهر بود

و نصف هم و مهر در این حالت منصرف به نصف مبلغ است 

 .(18) شوددینی است که بر ذمه شوهر مستقر می

 

 شرط ضمن ایقاع. 4-7-5

فقها ها و اي از حقوقداندر این میان به عنوان آخرین نظر عده

معتقدند که در طالق، بذل مهریه به عنوان شرط ضمن ایقاع 

است به این صورت که هنگام طالق، زوجه به شوهر خود شرط 

کند که مقداري مال به زوج تملیک کند و زوج نیز آن را می

اي از فقها معتقدند اگر طالق به قبول کند. در این میان عده
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تواند قی نمیصورت معلق بر حصول شرط باشد، چنین طال

گروهی نیز بدون این که  معلق باشد پس به ناچار باطل است.

کنند. اثر شرط ایقاع را معلق کنند آن را شرط فرعی تلقی می

 رسد که با مانع عقلیبه هر حال شرط ضمن ایقاع به نظر نمی

به رو باشد زیرا فقها در عتق که از جمله ایقاعات است  رو

 .(26) دانندی معینی را جایز میانجام خدمت در دوره زمان

ز ه اکه بذل مهریبنابراین با توجه به مجموع مطالب گفته شده 

اراي ماهیت حقوقی مستقل و خاص ، دسوي زوجه به زوج

 باشد. می

 هب اید با توجهبه نظر نگارنده ماهیت حقوقی بذل مهریه را ب

ید. برد سنج می به کار راده و هدفی که زن در بذل آناقصد، 

ت اهیبا این توضیح که اگر نحله به قصد هبه بذل شده باشد، م

ت آن هیده باشد، ماآن عقد هبه خواهد بود، اگر به قصد ابراء بو

اشد قصد صلح انجام شده باگر به  خواهد بود. ایقاع و ابراء

 مانجا ح خواهد بود. اگر به قصد اسقاط حقماهیت آن عقد صل

گر اخواهد بود و  حقایقاع و اسقاط  آن پذیرفته باشد ماهیت

براي انجام طالق خلع و مبارات انجام  به قصد شرط عوض

  رسد که ماهیت آن عقد معاوضه باشد.شده باشد به نظر می

 

 آثار بذل نحله. 8-5

م عد اخت نحله وبذل نحله معافیت زوج از پرد از جمله آثار

نها هم اکنون به بررسی آ باشد.ایجاد حق حبس براي زوجه می

 خواهیم پرداخت.

 

 داخت نحلهمعافیت زوج از پر. 1-8-5

 د وشود که داراي ارزش اقتصادي باشمال به چیزي گفته می

نحله دینی است بر ذمه زوج که وي موظف به پرداخت آن 

زن  وخت آن به زن است . از این رو مرد ملزم به پرداباشدمی

ق طرق جهت وصول آن اقدام کند یکی از طری تواند از دومی

بت ثمراجع دادگستري و دیگري اقدام از طریق اجرائیه اداري 

 .(27) اسناد و امالک است

بنابراین از جمله اثر بذل مهریه این است که زوج از پرداخت 

 ،توجه به چگونگی بذل توسط زوجه. با شودنحله معاف می

تواند مهریه زوجه را پرداخت نکند. ممکن است زوجه زوج می

باشد یا بخشی از آن را بذل کرده  اش را بذل کردههمه مهریه

 .شودباشد که به اندازه همان مقدار بري می

 

 برای زوجه عدم ایجاد حق حبس. 2-8-5

که تا زمانی منظور از حق حبس چیست؟ حق حبس یعنی این

 ر، دل خود را کامل دریافت نکرده باشدکه زن مهریه حا

 را توسط مرد با خودتی که رضایتی براي انجام مقاربت صور

 عاتنام تواند از انجام مقاربت با همسر خودنداشته باشد، می

که  صورتی کند که این امتناع مسقط حق نفقه نبوده و در

ون انق 1086نزدیکی بین زوجین اتفاق افتد بنا به حکم ماده 

د ر خواگر زن قبل از اخذ مهر به اختیا»مدنی که مقرر داشته: 

ر ـدارد قیام نمود دیگ بل شوهربه ایفاء وظایفی که در مقا

 شود.ساقط می« اند از حکم ماده قبل استفاده کندتونمی

 اشتهر مطلق بیان دانون مدنی مهریه را به طوق 1085 در ماده

 .(28) داندآن را حال بودن مهریه میو شرط حق حبس در 

خصوصی است. جنبة می و جنبه عمورا داراي دو جنبة نکاح 

 باشدو جنبة خصوصی همان مهریه می زوجیت همان ،عمومی

(29). 

ه مهرالمسمی ـر اختصاص بـدر ظاه ق حبسـهمچنین ح

 ی کهیابد، اما به نظر نگارنده این چنین نیست و در صورتمی

عقد مشخص نشده باشد طبق اطالق ماده   در مهر حتی اگر

تواند از حق حبس خود انون مدنی که زوجه میق 1085

 رداختو پااستفاده کند تا اوالً مهریه او مشخص شده و ثانیاً به 

اند تویاز این رو مادامی که به این موارد عمل نشود زن م. شود

اص . از طرفی حق حبس اختصاز حق حبس خود استفاده کند

ا بما اشود، به ازدواج دائم ندارد و شامل ازدواج موقت نیز می

 باشد عقد باطل که اگر مهر در عقد مشخص نشده اوتتف این

شود، زیرا حق حبس یکی خواهد بود و حق حبس مطرح نمی

 از آثار عقد نکاح صحیح است.

ناشویی نیز اختالف درجنبه خصوصی منظور از انجام وظایف ز

حق امتناع " اند:، با این توضیح که برخی گفتهنظر وجود دارد

 یی از جمله حسن معاشرت ویک از وظایف زناشو زن شامل هر

استفاده از شود و زن با و سکونت در خانه شوهر می معاضدت
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تواند حتی به اقامتگاه دیه مهریه میأحق حبس ناشی از عدم ت

 .(29) "و محل سکناي شوهر نرود

فاء شده است که منظور از ایدر مقابل نظر مخالف چنین بیان 

. ابل شوهر تمکین به معناي خاص استزن در مق وظایف

، عدم خروج از منزل نابراین وظایفی همچون حسن معاشرتب

 .(30) شودبدون اذن شوهر را شامل نمی

 ینانگارنده نیز در این خصوص با نظر اخیر موافق است زیرا 

وجه تو انصاف با  انون مدنی و عقلق 1085ماده نظر با منظور 

 تر است.به فلسفه ازدواج دائم نزدیک

جه زو که در عقد مهریه تعیین شده و بنابراین با توجه به این

 قبل از مقاربت مهریه خود را بذل کرده باشد، حق حبس هم

ایفی وظ ندارد. اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء

ق ح از توانددیگر نمی ،که در مقابل شوهر دارد قیام نمود

از طرفی حق حبس اختصاص به . (31) حبس استفاده کند

این  با شود، اماازدواج دائم ندارد و شامل ازدواج موقت نیز می

تفاوت که اگر مهر در عقد مشخص نشده باشد عقد باطل 

شود زیرا حق حبس یکی خواهد بود و حق حبس مطرح نمی

 .(31) تاز آثار عقد نکاح صحیح اس

 

 گیرینتیجه. 6

تمام یا قسمتی از آن را به قصد  اگر زن مهریه خود را اعم از

کرده باشد، اگر هبه به صورت معوض بوده باشد و  هبه، بذل

م شده است عمل به شوهر یا شخص ثالثی که بذل براي او انجا

مهریه بذل  عوض نکرده باشد، در این صورت زن حق رجوع از

شده را خواهد داشت، حتی اگر آن که مهریه دینی بر ذمه 

اگر مهریه هبه شده به صورت بال عوض بوده  متهب بوده باشد.

باشد در این صورت اگر مهریه بذل شده به صورت دین بر ذمه 

قانون مدنی زن  806طبق ماده متهب بوده باشد، پس از بذل، 

حق رجوع از آن را نخواهد داشت. چنانچه زن تمام یا قسمتی 

از مهریه خود را در حالتی که آن به صورت دینی بر ذمه شوهر 

باشد، با قصد ابراء بذل نماید در این صورت به هیچ عنوان 

امکان رجوع از آن وجود نخواهد داشت، همچنین این حکم در 

ود را در خصوص مهریه ساقط ـحق خه زن ـمورد زمانی ک

مهریه خود  اگر زن تمام یا قسمتی از کند نیز صادق است.می

را به قصد صلح به شوهر یا شخص ثالثی به صورت بالعوض 

بذل نماید در این صورت با توجه به الزم بودن عقد صلح 

امکان رجوع از آن براي زن وجود نخواهد داشت، مگر این که 

تدلیس رخ داده باشد یا آن که عقد صلح به جهتی  در وقوع آن

له شود که فقط در این صورت زن از جهات قانونی فسخ یا اقا

اي که بذل کرده بوده است دست یابد که توان به مهریهمی

البته دستیابی مجدد به مهریه صلح شده در این صورت، عنوان 

ی و تابع قواعد عموم رجوع به مهریه بذل شده را نیافته

باشد. اگر بذل نحله در قالب عقد صلح به صورت قراردادها می

اگر طرف مقابل عمل به آن نکند در این  معوض بوده باشد،

صورت نیز زن حق فسخ آن را خواهد داشت که فسخ عقد و 

 دستیابی مجدد به نحله بذل شده به معناي رجوع نخواهد بود.

شده باشد در  بنابراین اگر نحله به قصد شرط ضمن ایقاع بذل

این صورت نیز باید به این نکته توجه شود که به چه صورتی 

بذل شده است آیا با قصد هبه بوده یا با قصد ابراء و اسقاط 

حق و صلح؛ که اگر چنین باشد حکم آن همانگونه خواهد بود 

ها اشاره شد اما اگر به صورت ساده که در مطالب فوق بدان

زن آن را عوض در قبال عوض  بوده باشد. با این توضیح که

؛ در این صورت اگر طرف مقابل عمل به شرط دهد قرارداد قرار

ین صورت نکند زن حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و به ا

تواند آن چه را که بذل کرده است را مجدداً به اختیار خود می

 .درآورد

 

 . تقدیر و تشکر7

 واله مساعدت از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مق

 کنم.تشکر می تقدیر و همکاري نمودند،

 

 سهم نویسندگان. 8

ضر نویسندگان هر یک بنا به وظایف محوله در تهیه مقاله حا

 اند.مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Dowry is one of the rights reserved for the wife. This 

right is such that can be waivered by wife to the husband and can be done in 

different ways, the present research studies the jurisprudential and legal 

nature of waiver of Dowry. The question is what the attitude of jurisprudence 

and law towards the waiver of Dowry is? 

Materials and Methods: This research’s approach is descriptive-analytical 

and tries to extract and analyze the jurisprudential and legal nature of the 

waiver of Dowry in a qualitative way 

Results: A woman is one of the members of the smallest social unit, which is 

the family. In the law, Dowry is considered as a protection for her. The wife 

can waive this right for any reason. waiver of Dowry is in the form of various 

forms such as: gift, forgiveness, peace, unilateral obligation, which has 

consequences. Among those consequences are: the husband's exemption 

from payment of Dowry, the lack of right of imprisonment for the wife. 

Ethical considerations: In all the writings of the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Conclusion: Therefore, the legal nature of waiver of dowry should be 

weighed against the intention, will and purpose that the woman uses to 

waiver it. Explaining that if the dowry was waivered for the purpose of a gift, 

the nature of the contract would be a gift, if it was with the intention of 

acquittal, its nature would be unilateral obligation. If it is done with the 

intention of peace, it will be the nature of a peace contract. 
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