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چکیده
تیجتًا های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نوحصر تعیین مهریهحدآمار روزافزون و بی

سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تعیینای را به سمت الق، عّدهآخر، طستبه اجرا گذاشتن مهریه و د
ایـن گـره زنـدگی ای اصـلح بـرای حـلتا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه

وجـود شود اّما در بین فقهـامیع اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقیزناشویی برآییم. گرچه آرا
اند و کالمشان در بردارندۀ نوعی خط مشی در میزان سقف مهریـه کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار دادهدارند

است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بـر جانـب عـرف یعنـی مهـر 
تا ضمن رعایت تقیـد شـرعی، بـه آفـت کنـونی کنیماز میزان مهرالسنه تجاوز نیین مهریه،عرفی، مقدم داشته و در تع

های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.عصر حاضر یعنی تعیین مهریه

مهر، مهرالسنه، تعیین مقدار مهر، مهر عرفی، مهر شرعی، فقه.:هاکلیدواژه

.٢٣/٠٧/١٣٩٣ی: ینهابیخ تصوی؛ تار٣٠/٠٥/١٣٩٢وصول:یخ*. تار
. نویسنده مسئول.١
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مقدمه

دانان اسـالمی ن مسئلۀ میزان مهریه از جهت کثرت، محل مناقشات فراوان فقها و حقوقاز دیرباز تا کنو
اند. اولین محّل مناقشـه ای به فکر تعیین سقف از جهت زیادت برای مهریه افتادهقرارگرفته، تا جائی که عّده

را بیشتر از چهـل اوقیـه خطاب که وی دستور داد مهریه زنان گردد به زمان عمربنمیزان مهریه، بر میدرباره
(پانصد درهم معادل مهرالسنه) قرار ندهند و متذکر شد که هرچه بیشتر از این مقدار (میـزان مهرالسـنه) بـه 

).٧/٢٣٣المال بازخواهد گرداند (بیهقی، عنوان مهریه قرارداده شود، زیاده را به بیت
طرفین است.مدنی ایران، تعیین مهر منوط به تراضی قانون١٠٨٠طبق ماده 

های فراوان الیحه حمایت از خانواده که پس از چند سال برای تصویب نهایی به مجلس در کش و قوس
های فراوانی درگرفت. در الیحه ارجاعی دولت آمده بود کـه: بازگردانده شد، در بند مربوط به مهریه، چالش

های متعارف عمل ج و رعایت مهریههای فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدوادولت باید از طریق دستگاه
بار از سوی رئیس قـوه قضـائیه اعـالم کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی، هر سه سال یک

شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، بـه میـزان متعـارف باشـد و زوج از پرداخـت آن ممانعـت کنـد، می
از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفًا مالئت شود؛ اّما اگر مهریه مشمول قانون مجازات می

زوج برای پرداخت، مالک است.
ای از تعیین قطعی سقف برای مهریـه را در بـر دارد، از سـوی کمیسـیون آید شّمهنظر میاین ماده که به

سکه باشد، ١١٠حقوقی و قضایی حذف شد؛ اّما در قانون مصوب شد که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 
زوج، های مالی شود و اگر بـیش از ایـن مقـدار باشـد، مالئـت قانون محکومیت٢وصول آن مشمول ماده 

). مقاله حاضر، بـه بررسـی نظریـات ١٦/١٢/١٣٩٠اینترنتی خبرآنالین، پایگاهمالک پرداخت مقرر گردد (
مین منظور، پس از تتبـع در آراء فقهـای پردازد. به هفقهای امامیه به همراه دالیل تفصیلی هر یک از آنان می

ها را به شش نظریه تقسیم نمودیم:امامیه، آن
نظریه اول مربوط به فقهایی است که مقدار مهریه را به اندازۀ مهرالسنه دانسته و معتقدند در صورتی که 

شود.سقف مهریه از این مقدار تجاوز کند، مازاد، به مهرالسنه بازگردانده می
اند که در صورت وم، توصیه شده است به اینکه مهریه از میزان مهرالسنه تجاوز نکند، اّما قائلدرنظریه د

زیادِت از این مقدار (مهرالسنه)، مازاد به مهرالسنه بازگشت نخواهد کرد.
اند، بدون اینکـه تجـاوز از قائالن به نظریه سوم، حکم به جواز مطلق عدم تعیین سقف برای مهریه داده

مهرالسنه را مکروه و نیز به میزاِن مهرالسنه بودن را مستحب بدانند.میزان 
اند، اّما معتقدند کـه تجـاوز از پیروان نظریه چهارم، هیچ سقفی برای مهریه از جهت زیادت قائل نشده
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اند که مستحب است مقدار مهریه از مهرالسنه تجاوز ننماید.میزان مهرالسنه، مکروه بوده و همچنین قائل

اند، اّمـا تجـاوز از میـزان مهرالسـنه را مکـروه وندگان به نظریه پنجم، سقفی برای مهریه تعیین نکردهگر
دانند.می

و اّما نظریه ششم و آخرین نظریه این است که مهریه از جهت زیادت، سقفی ندارد ولی مستحب است 
که به میزان مهرالسنه باشد.

هاگانه و دالیل آنبررسی تفصیلی نظریات شش
یه اول: تعیین سقف برای مهریه به میزان مهرالسنه و بازگشت به این مقـدار، در صـورت تجـاوز از نظر

مهرالسنه.
) است اّمـا بـه ٢٥٩بابویه، محمد بن علی، نخستین فقیهی که این نظریه را اختیار نموده، صدوق (ابن

صـورت مسـتقیم بـرای نماند که صـدوق بهکند. البته ناگفتهعنوان مستند قوِل خود اشاره نمیهیچ دلیلی به
مهریه سقفی معین نکرده و آنچه را که بدان اشاره نموده، عبارت اسـت از میـزان مهرالسـنه؛ ولـی در ضـمن 

ای بیشتر از این مقدار شـود، بـه مهرالسـنه بازگشـت خواهـد همین میزان مهرالسنه اشاره کرده که اگر مهریه
رسد.زمره این نظریه، صحیح به نظر میحساب آوردن ایشان درنمود؛ لذا به

) فقیه دیگری است که به متابعت از صدوق پرداخته. در این بین، اکثـر ٢٨٩الهدی، سّید مرتضی (علم
تاز و سردمدار پیـروی از ایـن نظریـه دهند و ایشان را یّکهفقها، این رأی و نظریه را به سّید مرتضی نسبت می

رأی سّید شده است.نوعی، همه شد صدوق هم بهکه مالحظدانند؛ اّما چنانمی

دالیل قائالن به نظریه اول
. اجماع١

دانـد و معتقـد اسـت بقیـۀ فقهـا بـه غیـر از سید مرتضی این نظریه را در بین فقهای امامیه اجماعی می
اند.امامیه، مخالفت خود را با این فکر ابراز داشته

فقدان دلیل شرعی. ٢
گوید: (مهرالسنه) مهری است داراِی احکام شـرعی و ایـن درحـالی خود چنین میسّید در دلیل دیگر

است که بر این اجماع داریم که مهر، احکام خاص خود را خواهد داشت منوط به اینکـه عقـد بـر آن واقـع 
بر آن شود. اّما درباره مقدار زائد بر مهرالسنه، نه اجماعی در کار است که مهر باشد و نه دلیل شرعی (نقلی)

وجود دارد؛ پس باید مازاد را نفی کرد.
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یه دوم: توصیه به عدم تجاوز از میزان مهرالسنه به همراه عدم بازگشت به این مقدار، در صورتی که نظر

مهریه از میزان مهرالسنه تجاوز نماید.
عین حال بر ایـن کنند که میزان مهریه از مهرالسنه تجاوز ننماید؛ ولی درقائالن به این نظریه توصیه می

باورند که در صورت تجاوز سقف مهریه از مهرالسنه، مهریه به مقدار مهرالسنه عدول نخواهد کرد.
آورد، تأسی به عنوان مستند قول خود میبابویه قمی از جملۀ رهروان این اندیشه است و آنچه را که بهابن

).٢٣٤ویه، علی، بابداند (ابنفعل پیامبر (ص) در ازدواج همسران ایشان می
) در زمره قائالن به این رأی ٣٠٣-٣٠٢المقنع، بن علی، محمدبابویه، صدوق در یکی از آثار خود (ابن

)، روایـت ١٣، ح ٧/٣٥٦حصـین (طوسـی، تهـذیب، قرار گرفتـه و بـه روایـاتی همچـون روایـت داوودبن
ــه ــان، بنمعاوی ــت حمادبن١٤، ح ٧/٣٥٦وهب (هم ــی، )، روای ــی (کلین ــت ٥، ح ٥/٣٧٦عیس ) و روای

جوید.) مبنی بر گواه ادعای خویش استناد می٧، ح ٥/٣٧٦خالد (همان، بنحسین
، ٧/٣٥٦حصین (طوسـی، تهـذیب، ) است که روایت داوودبن٢٧٤دیگر قائل به نظریه دوم، جزایری (

یـر آن، مکـروه ) را مستند قول خود قرار داده است. ایشان مرقوم نموده که تقلیل مهریه، مستحب و تکث١٣ح 
است، منتها اولی این است که میزان مهریه از مهرالسنه تجاوز ننماید.

دالیل قائالن به نظریه دوم
بن زیاد، عن أحمدبن محمدبن أبی نصر، عن وعن عده من أصحابنا، عن سهلحصین:روایت داودبن

قـال: ال، ثـّم اق هل له وقت؟ داودبن الحصین، عن الفضل أبی العباس قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الصد
ةاربعون درهما فذالک خمسمأةو االوقیّ ةو الّنش نصف اُألوقیّ و نّشاً ةً ان صداق الّنبی اثنتی عشره أوقیّ قال: ک
به این مفهوم که: از حضرت صادق (ع) در مورد صداق کـه آیـا ).۱۳، ح ۷/۳۵۶: (طوسی، تهذیب، درهم

واب منفی دادند، سپس فرمودنـد: مهـری کـه پیـامبر (ص) قـرار مقدار معینی دارد پرسیده شد؛ حضرت ج
دادند دوازده اوقیه و یک نّش است و هر اوقیه چهل درهم و نش هم نصف اوقیـه اسـت کـه مجمـوع آن می

شود.پانصد درهم می
بن الحکم عن معاویه بـن محّمدبن یحیی عن احمدبن محّمد عیسی عن علیوهب: بنروایت معاویه

ةواالوقیـو نشاً ةاوقیةول الله (ص) إلی ازواجه اثنی عشرعت اباعبدالله (ع) یقول: سألت رسوهب قال: سم
درهم، فقلـت: بوزننـا؟ قـال: نعـم: ةفکان ذلک خمسمأعشرون درهماً ةو النش نصف االوقیاربعون درهماً 

).١٤، ح ٧/٣٥٦(همان، 
ی به ازدواج درآوردن همسرانشـان، دوازده اند: پیامبر (ص) برابه این مفهوم که: امام صادق (ع) فرموده
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پرداختند (که این مقدار، معادل مهرالسنه یعنی پانصد درهم است).اوقیه ونش می

داللـه (ع) قـال: عبعیسـی عـن ابیابراهیم، عن ابیـه، عـن حمادبنبنعن علیعیسی:روایت حمادبن
ةعلی اکثر من اثنتی عشرج شیئًا من نسائهِ ال تزوَّ بناته و الله (ص) سائَر ج رسولبی: ما زوَّ أسمعته یقول: قال 

).٥، ح ٥/٣٧٦(کلینی، ش عشرون درهماً و النّ ربعون درهماً أةو االوقینّش وةاوقی
اند: از پدرم شنیدم که فرمود: پیامبر (ص) زنان و دخترانشـان صادق (ع) فرمودهبه این برداشت که: امام

وقیه و یک نش در نیاوردند و اوقیه، چهل درهم است و نـش، بیسـت درهـم را به ازدواج با بیشتر از دوازده ا
است.

بن ابـراهیم خالد و علـیبننصر عن الحسـینابیمحّمدبن یحیی عن احمدبنخالد: بنروایت حسین
وجـب أالله تبارک وتعالی ّن إخالد: قال: فقال: بنعن الحسینعن ابیه عن عمروبن عثمان الخزانه عن رجل

تهلیلـه، ویهللـه مائـه ةتحمیـدأة، ویحمـده مـةتسـبیحأة، و یسبحه مـةکبیرتأةره مؤمن مسه اال یکبّ علی نف
و عـیٍن ه حـوراءَ جـه الّلـال زّو إ» جنی من الحور العینللهم زّو أ«، ثم یقول: ةمرأةویصلی علی محمد واله م

درهم ففعل ذلـک أةخمسمتمهور المؤمناسّن ّن ألی نبیه (ص) إوجّل وحی الله عّز أجعل ذلک مهرها، ثم 
ه، واسـتحقَّ وجه فقد عَقـدرهم فلم یّز أةخیه حرمته فبذل له خمسمألی إما مؤمن خطب یّ ألله (ص)، رسول ا
).٧، ح ٥/٣٧٦جه حوراء (کلینی، ن ال یزّو أه عزوجّل من اللّ 

اده شـد؟ مفهوم روایت این است که از امام علی (ع) سؤال شد که چگونه مهرالسنه پانصد درهم قـرار د
فرمودند: خداوند بر خودش واجب کرد که تا مؤمنی صدمرتبه او را تکبیر و تا صدمرتبه تسبیح و صد مرتبـه 
حمد و تا صدمرتبه تهلیل نگوید و تا صدمرتبه صلوات بر پیامبر (ص) و آل ایشان نفرسـتد، سـپس بگویـد 

آورد حـورالعینی را و آن واج او در مـیکـه خداونـد بـه ازداینجـزلعینی را به ازدواج من درآور، خدایا حورا
دهـد و سپس وحی کرد که پیامبر هم مهریۀ زنان را پانصـد درهـم قـرار.دهدپانصد ذکر را مهریۀ او قرار می

.کردپیامبر هم چنین عمل 
) است.٣٠٣-٣٠٢بابویه، المقنع، روایات فوق از مستندات صدوق (ابن

یه باورند که مطلقًا سقفی بـرای مهریـه از جهـت زیـادت وجـود قائالن به این نظریه بر اینسوم: نظر
ندارد. قید اطالق که در این نظریه آمده به این معنی است که این دسته از فقها، صحبتی از کراهت در تجاوز 

اند.از مهرالسنه و همچنین استحباب به مقدار مهرالسنه بودن به میان نیاورده
اند و این اندیشه ) از فقهای قائل به این نظریه٢٥٣جنید (اشتهاردی، ) و ابن٤٥٧عقیل (عمانی، ابیابن

کنند.دهند اّما دلیلی بر مدعای خود ذکر نمیرا به اعاظم فقهای امامیه نسبت می
مسلم ) از دیگر رهروان این رأی است و دلیل بر ادعای خود را روایت محّمدبن٤٨-٤٧مفید (خالصه، 
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) ضمن ٢٢-١٧قرار داده است. هم ایشان در جایی دیگر (مفید، رساله، )٥٢، ح ٧/٢٦٠(طوسی، تهذیب، 

یسار بن) و روایتی از فضیل٤، ح ٥/٣٧٨همراهی با این نظر و با تکیه بر روایاتی مانند روایت زراره (کلینی، 
) نظر خود را ابراز داشته است.٣، ح ٥/٣٧٨(همان، 
آورد.ت، اّما دلیلی نمیکنندگان این نظریه اس) از دنبال٢٥٩حمزه (ابن
) و اجماع طائفه را ٢٣٧؛ بقره: ٢٤و ٤) عالوه بر همراهی با این رأی، آیات قرآن (نساء: ٣٤٦زهره (ابن

داند.دلیلی بر قول خود می
عنوان ) از دیگر فقهایی است که این رأی را برگزیده و بالخالف بودن این نظریه را به٢/٥٧٦ادریس (ابن

قرار داده است.مستند نظر خویش
باشد.) هم از گروندگان به این نظریه می١٨٨المختصر، ؛٢/٥٣٠حلی (شرائع، محقق
کند.باشد اّما دلیلی ذکرنمی) نیز از پیروان این اندیشه می٢/١٥٤آبی (

) و اجماع طائفه را ٢٣٧؛ بقره: ٢٤و ٤روی از این اندیشه، آیات قرآن (نساء: ) ضمن دنباله٤٤٣قمی (
آورد.عنوان دلیل خود میبه

) نیز با این رأی همراهی نموده و مستند قـول خـود را ١٣١-٧/١٢٩؛ مختلف، ١٨٣حلی (تبصره، عالمه
) قـرار ١٤٦٥، ح ١/٣٦١) و صحیحۀ وشاء (طوسـی، تهـذیب، ٢٣٧؛ بقره: ٢٤و ٤آیات کتاب خدا (نساء: 

وید: بر فرض که اجمـاع را هـم بپـذیریم گداده است. ایشان پس از رّد اجماع مورد ادعای سیدمرتضی، می
گوید که مهریه، نوعی معاوضه است که مقدار آن آید. ایشان میلکن از نفی اجماع، نفی سایر ادله الزم نمی

باشـد. عالمـه در ادامـه متـذکر گونه میطوری که بقیه معاوضات نیز اینتابع اختیار متعاوضین است همان
) احتجـاج کنـد، ١٤٦٤، ح ٧/٣٦١عمر (طوسی، تهذیب، بنایت مفضلشود که: اگر سیدمرتضی به رومی

جواب این است که روایت مذکور ضعیف است چرا که در طریق آن، محّمـدبن سـنان وجـود دارد؛ ضـمن 
گویـد: ممکـن اسـت مـراد از آن را مـورد طعـن قـرار داده اسـت. عالمـه در آخـر میطوسی آناینکه شیخ 

صورت زیادت از مهرالسنه، این مقدار به وسیلۀ ابراء به میزان مهرالسـنه رد استحباب باشد؛ یعنی در١روایت
آید.شود و پس از رد کردن به وسیله ابراء، چیزی بیشتر از مهرالسنه الزم نمی

و ٤) همراهی خود را با این نظریه ابراز داشـته و آیـات قـرآن (نسـاء: ٣/١٩٣عالمه (فخرالمحققین ابن

عمر: و اّما ما رواه محّمد بن احمد یحیی عن محّمد بن الحسین عن محّمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت علـی بن. روایت مفضل١
حمدیه خمسمائه درهـم فمـن زاد علـی عبدالله (ع) فقلت له: اخبرنی عن مهر المرأة الذی الیجوز للمؤمینن أن یجوزوه قال فقال: السنه المابی

): فحوای روایـت ایـن اسـت کـه ١٤٦٤، ح ٧/٣٦١ذلک رّد إلی السنه و ال شیء علیه اکثر من الخمسمائه درهم... الی آخر (طوسی، تهذیب، 
، به مهرالسنه بازگشـت دربارة مهریة زنان سؤال شد وحضرت فرمودند: مهریه به اندازه سنت نبوی یعنی پانصد درهم است اگر بیشتر از آن باشد

نماید.می
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آورد.عنوان ادلۀ خویش میت بین اصحاب را به) و شهر٢٣٧؛ بقره: ٢٤

).١٩٥کند (فقعانی، طی هم همراه این اندیشه است اّما دلیلی ذکر نمیابن
روی از این فکر، آیات قرآن ) هم ضمن دنباله١٧٠-٨/١٦٦؛ همان، ٧/٤٤١االفهام، شهیدثانی (مسالک

یسـار بن)، روایـت فضیل١، ح ٥/٤٥٧ی، مسـلم (کلینـ)، روایت محّمدبن٢٣٧؛ بقره: ٢٤و ٤،٢٠(نساء: 
عنوان دلیل ) را به٩و ح ٦، ح ١، باب ١٥/٢)، به همراه دو روایت از زراره (حرعاملی، ٣، ح ٥/٣٧٨(همان، 

باشد کـه گوید: روایات فراوانی موجود است که دال بر این میخود آورده است. ایشان در استدالل خود می
ها خرده نگرفته است؛ ی از زیادِت بر مهرالسنه اتفاق افتاده، اّما احدی به آندر عهد صحابه و تابعین، موارد

و دیگر اینکه، مهریه نوعی معاوضه است پس مقدار آن همچون سایر معاوضات، تـابع اختیـار متعاوضـین 
دهد که: ادلۀ شرعی که بر جواز مهریۀ قلیل و کثیر داللت کند شناخته شد؛ خصوصـاً است. ایشان ادامه می

باید از جهات آیات بررسی کنیم چون آیات در نظر سیدمرتضی قطعًا حّجت است، اّمـا اخبـار در نـزد وی 
باشد ولی در این بحث هم خبر متواتر منتفـی اسـت و ممکـن اسـت از مبنـای ها حجت میفقط متواتِر آن

اسـت داّل بـر اصولی سید استفاده کنیم (که عموم، یک صیغۀ مخصوص ندارد) لذا این آیـات هـم ممکـن
گیـرد؛ اشـکال: و عموم یا داّل بر خصوص باشد. شهیدثانی استدالِل خود را با یک اشکال بـر سـید پـی می

تواند داللت بر نظر سید نماید چون خصوص، هم داللت بـر چون که خصوص، قدرمعینی ندارد پس نمی
صـار بـه میـزان مهرالسـنه، دلیلـی کند و هم کمتر و بیشتر از آن؛ لـذا بـرای وجـوب اقتمقدار مهر السنه می

را مستند به اجماع کردیم (اجمـاع توان نظر سید را استفاده نمود. و اگر آنوجودندارد؛ پس، از آیات هم نمی
این است که قدر متیقن در مهریه به انـدازه مهرالسـنه و کمتـر از آن اسـت) مـا (شـهیدثانی) تحقـق چنـین 

باشد، نه قدر متـیقن ) ظاهر در هر قلیلی و کثیری می٢٠شریفه (نساء: استنادی را قبول نداریم بلکه این آیة 
دارد کـه: را که به میزان مهرالسنه و کمتر از آن باشد. هم ایشان در ادامۀ اسـتدالل خـود اینگونـه اظهـار مـی

کنیم از این احتجاج سید، چرا که ایشان خبر واحد را قبول ندارد اگرچـه کـه ایـن خبـر واحـد از تعجب می
اخبار صحیح و مشهور و موافق با اصول هم باشد پس چگونه به آن خبر احتجاج نموده؛ زیرا که اوًال خبـر، 

سنان وجود دارد که هم ضعیف است و غالی، و هم مورد طعـن قـرار نادر است؛ ثانیًا در طریق آن محّمدبن
عمر به گفتۀ نجاشی، فاسدالمذهب است.بنگرفته؛ ثالثًا اینکه مفضل

) نام برد. ایشـان مسـتند ١/٢٣١توان از محمد عاملی (اند میگر فقهایی که قائل به این نظریه شدهاز دی
)، ١، ح ١، بـاب ١٥/٣کنـانی (حرعـاملی، الصـباح) و روایت ابی٢٣٧؛ بقره: ٢٠خود را آیات قرآن (نساء: 

داده است.) قرار١، ح ٩، باب ١٩) و روایت صحیحۀ وشاء (همان، ص ٩روایت زراره (همان، ح 
آورد.) از دیگر گروندگان به این اندیشه است اّما دلیلی بر مدعای خود نمی٢٦٢بهائی (شیخ 



106شمارةفقه و اصول98
وشاء (حرعـاملی، )، صحیحۀ٢٠) ضمن همراهی، آیه قران (نساء:٤٠٣-٤٠٢؛ ٧/٢٧٦هندی (فاضل

) و ٩ح ،٤٧٢) روایــت زراره (همــان، ص ٣، ح ١٤/٤٧١مســلم (همــان، )، روایــت محّمدبن١، ح ١٥/١٩
کند. استدالل ایشان به این صورت است کـه: در کتـاب انتصـار و هدایـه عنوان ادلۀ خود ذکر میاصل را به

باشد و اگر بیشـتر بـود بایـد بـه مهرالسـنه آمده است که مهریه، زائد بر پانصد درهم (معادل مهرالسنه) نمی
دو دلیل است: اول، اجمـاع و دوم، انتفـاء شود الیحضر برداشت میبرگردد؛ و چه بسا آنچه که از کتاب من

گونه است که چنین اجماعی نشده است؛ دلیل بر زائد مهرالسنه؛ و این دو دلیل، مردود است. رّد اجماع این
طور است که آن چیزی که نیاز به دلیل دارد، تعییِن مقدار است نـه بیشـتر از مهرالسـنه بـودن و رّد دومی این

خواهد که شمای سیدمرتضی باید دلیـل بیـاوری). ایشـان در برای مهریه دلیل می(یعنی اینکه تعیین سقف 
کند. ها را به خاطر ضعف، رد میپردازد و آناسحاق میعمر و محّمدبنبنادامه به دو خبر ضعیف از مفضل

یکـو اسـت. السـالم) نگوید: اکتفا کردن به میزان مهرالسنه از باب تأسی بـه ائمـه (علیهمایشان در ادامه می
را از باب نحلـه اند به اینکه اگر کسی خواست زیادۀ بر مهرالسنه را لحاظ کند، آنایشان در پایان متذکر شده

قرار دهد، نه از باب مهریۀ مازاد بر مهرالسنه، و این نحله قراردادِن مازاد را به خاطر تأسی به امـام جـواد (ع) 
) آمده کـه ایشـان مهریـه همسـرش را بـه میـزان ٣، ح ١٠٠/٢٤کند چرا که در روایت (مجلسی، توصیه می

عنوان نحله معین کرد.را بهمهرالسنه قرارداد و مازاد بر آن
) و ٢٣٧؛ بقـره: ٢٤و ٢٠) هم از قائالن به این رأی است و آیات قرآن (نساء: ٤٣٣-٢٤/٤٢٩بحرانی (

ل خود آورده است. وی توضـیح ) را به عنوان دالی١٤٦٥، ش ٢٧، ح ٧/٣٦١وشاء (طوسی، تهذیب، روایت
چنین روایات زیادی دهد که: آیات قرآن عام است نسبت به هر چیزی که مورد تراضی طرفین باشد و هممی

کند چه اینکه کم باشد یا زیـاد. ایشـان در ادامـه وجود دارد که داللت بر تراضی طرفین در مقدار مهریه می
و این عجیب است؛ چون ما موافقی با سـید نشـناختیم چـه گوید: سید مرتضی به اجماع تمّسک نموده می

رسد به اینکه ادعای اجماع کند؛ چراکه سید در انتصارش راجع به خیلی مسائل ادعای اجماع نموده، ولـی 
عمر باشد کـه روایتـی بنها نداشته است. امکان دارد استدالل سید مرتضی به روایت مفضلموافقی برای آن

مختلف، آن مقدار زائد بر مهرالسنه را حمل بر اسـتحباب نمـوده اسـت؛ بـه ایـن ضعیف است و عالمه در
گـوییم کـه صـدر که مستحب است مازاد بر مهرالسنه به وسلیه ابراء، به مهرالسـنه رّد شـود. لـذا میصورت

ادعای سید با عمومات کتاب و سّنت، مخالف است. پس به خـاطر اخبـار مستفیضـه مبنـی بـر مهرالسـنه 
ن مهریه، بهتر است به میزان مهرالسنه اکتفا شود و تا جایی در این میزان مبالغه شده که گفته شده باید قرارداد

همین مقدار مهرالسنه معین شود و این به دلیل تضمن روایات مبنی بر اشاره به بازگرداندن به میزان مهرالسنه 
است.
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گوید: مشهور بین اصحاب این است ی) نیز ضمن همراهی با این اندیشه م١٨-٣١/١٥جواهر (صاحب 

تـوان گفـت ای کـه میکه سقفی برای مهریه از جهت کثرت وجود ندارد و این، شهرت عظیم است به گونـه
) و سـّنت (حرعـاملی، ٢٣٧؛ بقره: ٢٤و ٢٠خاطر اطالق ادّله و عمومّیت کتاب (نساء: اجماعی است؛ به

قدار آن همانند سایر معاوضات، تـابع نظـر متعاوضـین )؛ ودیگر اینکه مهریه نوعی معاوضه است و م١٥/١
باشـد و صـحیحۀ سوره نساء، مال عظیم و فراوان می٢٠گوید که منظور از قنطار در آیة باشد. ایشان میمی

آورد. عنوان دالیـل خـود مـی) را بـه١، ح ١٥/٣٥) و صحیح فضیل (همان، ١، ح ١٥/١٩وشاء (حر عاملی، 
کلثوم دختـر حضـرت علـی (ع) را بـا ز طوسی در مبسوط حکایت شده که عمر، امدهد که اایشان ادامه می

هزار درهم به ازدواج درآورد مالک، همسر خویش را به دهبنهزار درهم به ازدواج خویش درآورد و انسچهل
علی (ع) همسرش را به یکصد کنیز که همـراه هـر کنیـزی هـزار درهـم بـود بـه ازدواج بنو همچنین حسن

ها خرده نگرفت. ایشـان ادامـه رد؛ بلکه از این موارد در عهد صحابه و تابعین زیاد رخ داد و کسی به آندرآو
دهد که: سیدمرتضی از قائالن به عدم زیادت از مهرالسـنه اسـت. همـین نظریـه از صـدوق و اسـکافی می

د و بلکه ظهور در مخالفت گوئیم: کالم ابن جنید صراحتی در این موافقت با سّید ندارحکایت شده، اّما می
با نظر سید دارد، همچنین نظر صدوق ظاهر در استحباب اسـت بلکـه بعیـد نیسـت کـه بگـوئیم صـدوق، 

السـالم) کراهت زیادت از مهرالسنه را اراده کرده است؛ لکن اولی این است که از باب تأسی به ائمه (علیهم
را از جهتـی بـه غیـر از جهـت مهریـه، نه اراده شـده، آنبه میزان مهرالسنه اکتفا کنیم و اگر مازاد بـر مهرالسـ

عنوان نحله قرار دهیم کما اینکه امام جواد (ع) نیز همین کار را انجام دادند.به
دهد که: شأن مرتضی به دور از این اسـت کـه آنچـه در کتـاب و سـّنت متـواتر و عمـل ایشان ادامه می

باشد از ایشان مخفی بماند.ه قائل به آن میها و آنچه که شیعصحابه و تابعین و پیروان آن
کنـد: آورد و سپس هر کدام را به طریقی رد میجواهر دو نوع اعتذار برای کالم سّید مرتضی میصاحب

اعتذار اول اینکه سّید مرتضی بر این باور است که برای عموم، صیغۀ خاصی وجود ندارد، لذا قول حضرت 
داللت بر عموم نخواهد داشت.» آن تراضی نمایندآنچه که زوجان بر «که فرمودند: 

باشـد؛ ثانیـًا گیرد: اوًال دلیل فقط محصور بر این حـدیث نمیدفع اعتذار اول در سه مرحله صورت می
اگرچه سّیدمرتضی معتقد است که صیغۀ عموم در لغت چیزی نـدارد، اّمـا قبـول دارد کـه عمـوم در شـرع، 

ها دارای مواردی هستند که داّل بر عمـوم ن باب ذکر شده، بعضی از آنموجود است؛ ثالثًا نصوصی که در ای
باشد همانند قول حضرت که فرمودند: قل و کثر.می

اعتذار دّوم این است که: شاید مـراد سـّید، اسـتحباِب بـه میـزاِن مهرالسـنه بـودن و کراهـِت زیـادت از 
شده، استحباب دارد که مازاد بر مهرالسنه بخشیده مهرالسنه بوده و اینکه در جایی که مازاد بر آن مقدار شرط 
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شود. دفع این اعتذار بدین صورت است که: این استحباب و کراهت با ظاهر یا صراحت کالم سّید مرتضی 

منافات دارد.
گویـد: بلـه گفتـه شـده همانـا مـراد سـّید جواهر در اینجا نوعی اعتذار از دیگران را آورده و میصاحب

ه برای مهریه، وضع شرعی وجود ندارد اّال اینکه برای این مهریه، مصداقی در شرع پیـدا مرتضی این است ک
کنیم و هرجایی هم که در شرع، لفظ مهر آمده، منظور مهر شرعی است؛ پس زمانی که بـرای زن از پانصـد 

هـم اسـت و درهم بیشتر قرار داده شد همۀ مهریه بر زوج واجب است اّال اینکه مهریۀ شرعِی زن، پانصد در
مازاد برآن، مهر عرفی است که آن هم واجب است و اگر دوست داشتی، اسم آن مازاد را نحله بگذار و گویا 

باشد که امام جواد (ع) با دختر مأمون انجام داده است. لذا اگـر شـارع مقـدس این همان اشاره و عملی می
ای بر مهر عرفی ه تسلیم وی شود و درکالم، قرینهمثًال بگوید: زن حق امتناع از زوج را دارد تا زمانی که مهری

شـود،؛ و شـاید سّیدمرتضـی بـه سـوی همـین نباشد، مهریۀ شرعی یعنی پانصد درهم برگردن زوج بـار می
مطلب اشاره کرده است.

گوید: وجه رد کردن سّید این است که ما مقـدار شـرعی جواهر در رد کردن این اعتذار آخر میصاحب
کنیم؛ اگر چـه در نصـوص تعبیـر بـه مهرالسـنه شـده که سّید ذکر کرده، منع میبه آن صورتیبرای مهریه را

ای که عنوان برای احکام شـرعیه متعلـق گونهاست، لکن مراد از آن، معین کردن مقدار برای مهریه نیست به
ل بضـع قـرار بر مهر قرار بگیرد. ظاهر این است که مهریه در عقد نکاح، صرفًا عوضـی اسـت کـه در مقابـ

گیرد والله العالم.می
روی از این اندیشه پرداخته و معتقد است اخبار مستفیضه داّل ) نیز به دنباله٤/٣٨٤خوانساری (موسوی

کنانی (کلینـی، الصـباحبر این است که اقل و اکثر در مهریه بـه تراضـی طـرفین اسـت. ایشـان روایـت ابی
) را ٤، ح ٥/٣٧٨) و روایــت زراره (همــان، ٣، ح ٥/٣٧٨یســار (همــان،بن)، روایــت فضیل١، ح ٥/٣٧٨
عنوان مستندات خویش آورده است.به

) و محمدصـادق ٧/١٠٦)، زیـن الـدین (٢/٣٠٩روحانی ()، محّمـد حسـینی٢٧٩و ٢/٢٧٢خوئی (
آورند.اند اّما دلیلی نمی) از دیگر گروندگان به این نظریه٢/٣٠٤الصالحین، حسینی روحانی (منهاج

) ضـمن همراهـی بـا ایـن نظریـه، ٢٢/١٤٠الصادق، روحانی در جایی دیگر (فقهدصادق حسینیمحّم 
)، روایـت زراره (همـان، ٣، ح ١٤/٤٧١مسـلم (حرعـاملی، )، روایت محّمدبن٢٤و ٢٠آیات قرآن (نساء: 

وجه اول گوید:چنین میآورد. ایشان اینعنوان دالیل خود می) و بالخالف بودن این نظریه را به٩، ح ٤٧٢
این است که بر میزان مهرالسنه بودِن مهریه از نظر سّیدمرتضی اجماع وجود دارد. ایشان این وجه اول را بـه 

اند تا جایی که موافقی همراه با نظـر کند که: اصحاب به سوی این نظریه و وجه اول نرفتهاین صورت رد می
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جواهر هـم اذعـان داده شده اسـت؛ و صـاحبشود مگر آنچه که به صدوق و اسکافی نسبتسّید دیده نمی

جواهر بنـابر آن چیـزی کـه از مسـالک کرده که این دو نفر، موافق با سّید نیستند و به خاطر همین، صاحب
گوید: مـا مـوافقی بـرای سّیدمرتضـی حکایت کرده، بعد از این که ادعای اجماع سّید را عجیب دانسته، می

ماع برای ایشان ثابت گردد. وجه دّوم از نظر سّیدمرتضـی ایـن اسـت کـه نیافتیم چه رسد به اینکه ادعای اج
مهرالسنه، مهری است دارای احکام شرعی و این درحالی است که بر این، اجماع داریـم کـه مهـر، احکـام 
خاص خود را خواهد داشت، منوط به اینکه عقد بر آن واقع شود؛ اّما درباره مقـدار زائـد بـر مهرالسـنه، نـه 

در کار است که مهر قرار بگیرد و نه دلیل شرعی (نقلی) بر آن وجود دارد، پـس بایـد مـازاد را نفـی اجماعی 
کرد.

کند: آیات قرآنی در رابطه بامهریه و آیات شبیه به آن، عمومیت چنین رد میآقای روحانی وجه دوم را این
ای اسـت نیم، آن خصوص، آیـهدارند و اگر عمومیت آیات را نپذیریم و بخواهیم خصوصیتی برایش معین ک

ماند، اّمـا خبـر باشد. برای آنچه که ذکر شد مجالی نمیکه در آن قنطار آمده که منظور از آن، مال فراوان می
عمر عالوه بر اینکه به خاطر مفضل، ضعف سندی دارد، متضمن احکام غریب است و اصـحاب بنمفضل

اومت در برابر نصوصی که برجواز زیـادت از مهرالسـنه اند و این خبر، صالحیت مقاز آن خبر اعراض کرده
کنند را ندارد؛ پس نظر صحیح، جواز زیادت از مهرالسنه است. در همین مقام، تعدادی نصوص داللت می

ها اخباری هستند که متضمن ایـن شود و آنها تعیین مهر به مقدار مهرالسنه برداشت میوجود دارد که از آن
(ص) ازدواج نکردند و دخترانشان را به ازدواج درنیاوردنـد مگـر بـه مقـدار مهرالسـنه و الله امرند که رسول

خداوند هم به پیغمبر امر کرد که مهریۀ زنان مؤمنه را به همین مقدار قرار دهد و ایشان نیز مطابق همین امـر 
لت بر این کنـد کـه دهد که: من به احادیثی دست نیافتم که صریحًا دالعمل کردند. آقای روحانی ادامه می

عمر. روایـات بناگرمیزان مهریه، زائد بر مهرالسنه بود باید به همان مقدار برگشت نماید به جـز خبرمفضـل
ها گذشت و همچنین در مبسـوط کند که بعضی از آنزیادی داریم که داللت بر جواز بیشتر از مهرالسنه می

رار داد که به همراه هر کنیزی هزار درهم بود و عمر، آمده که امام حسن (ع) صداق همسر خود را صد کنیز ق
افزایـد: آنچـه کـه از نصـوص، متعـّین صداق دختر امیرالمؤمنین (ع) را چهل هزار درهم قرار داد. ایشان می

شود این است که مهریۀ شرعی همین مهرالسنه است و اگر مقدار مهریۀ زن بیشـتر از مهرالسـنه قـرارداده می
شود؛ با این توضیح که مهر شرعی، پانصد درهـم اسـت و مـازاد بـر آن، ۀ زوج واجب میشود، همه آنبر ذم

را نحله بگذار.ای عرفی است که بر زوج، واجب شرعی است و اگر دوست داشتی اسم آنمهریه
استناد آقای روحانی به این صورت است که: شاهد بر حرف ما، آن چیزی است که عیاشی در تفسیرش 

روایت کرده که گفته: بـه امـام صـادق (ع) عـرض کـردم حکـم کسـی کـه مهریـه را بیشـتر یزیداز عمربن
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ازمهرالسنه قرار دهد چیست؟ آیا جایز است؟ حضرت فرمودند: زمانی که اینگونه شد، مازاد، مهریه نیست 

ر این آیـه مـراد :.. و دفال تأخذوا منه شیئاً اً قنطارحداهنَّ إچون خداوند فرموده: ... و آتیتم بلکه نحله است؛ 
کنـد زوج بینی وقتی زن درخواست طـالق خلـع میخداوند نحل بوده و مهریه را قصد نکرده است. آیا نمی

تواند بگیرد نحل است و این دلیل بـر مهرالسـنه بـودن تر میتواند همۀ مهریه را بگیرد و آنچه را که اضافهمی
مهریه است.

دالئل قائالن به نظریه سوم
ن. آیات قرآ١
ِریًئا« ْنُه َنْفًسا َفکُلوُه َهِنیًئا مَّ َساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبَن َلکْم َعن َشیٍء مِّ ).٤(نساء: » َوآُتوْا النَّ

گذاری) به داشت و منتای الهی با میل و رغبت (و بدون چشمعنوان هدیهگوید: مهریۀ زنان را بهآیه می
را با میل و رضایت خود به شما ببخشند، آن را حالل و گوارا بخورید.خودشان بدهید و اگر چیزی از آن

) و شهیدثانی (مسالک، ٣/١٩٣عالمه ()، ابن١٨٣حلی (تبصره، )، عالمه٤٤٣)، قمی (٤٣٦زهره (ابن
اند.کنندگان به این آیه) از استدالل٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١

کاَن َزْوٍج « ُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج مَّ ِإْن َأَردتُّ ِإْثًمـا َو َوآَتیُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا َفَال َتْأُخُذوْا ِمْنُه َشیًئا َأَتْأُخُذوَنـُه ُبْهَتاًنـا َو
ِبیًنا ).٢٠(نساء:» مُّ

یعنی اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مـال فراوانـی 
را با تکیـه بـه تهمـت و گنـاهی آشـکار پـس را پس نگیرید. آیا آناید، چیزی از آن(به عنوان مهریه) پرداخته

گیرید؟می
-٤٠٢؛ ٧/٢٧٦هنـدی ()، فاضل١/٢٢١)، محّمدعاملی (١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١شهیدثانی (مسالک، 

) از متمّسکین به این آیـه ٢٢/١٤٠) و محمدصادق روحانی (فقه الصادق،٤٣٣-٢٤/٤٢٩)، بحرانی (٤٠٣
هستند.

ـا َوَراء َذِلکـْم َأن « َساء ِإالَّ َما َمَلکْت َأیَماُنکْم کَتاَب الّلِه َعَلیکْم َوُأِحـلَّ َلکـم مَّ َتْبَتُغـوْا َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
ْحِصِنیَن َغیَر ُمَساِفِحیَن َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجـوَرُهنَّ َفِریَضـًة َوَال ُجَنـاَح َع ِبَأْمَو  َلـیکْم ِفیَمـا اِلکم مُّ

).٢٤(نساء:» َتَراَضیُتم ِبِه ِمن َبْعِد اْلَفِریَضِة ِإنَّ الّلَه کاَن َعِلیًما َحکیًما
ج) زنان شوهردار (برشما حرام شده) مگر زنـانی کـه (بـه سـبب جنـگ بـا دارد: و (ازدواآیه اذعان می

اید؛ (این قانون) مقرر شده خداست بر شما. و زنان دیگر غیر از شوهران کافرشان از راه اسارت) مالک شده
ها را با (هزینه کـردن) اموالتـانها بیان شد) برای شما حالل است که آناین (زنانی که حرمت ازدواج با آن
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(به عنوان ازدواج) بخواهید در حالی که (قصد دارید با آن ازدواج) پاکدامن و مصون از زنا باشـید، و از هـر 

چه عنوان واجب مالی بپردازید و در آنکدام از زنان به عقد متعه و نکاح موقت برخودار شوید مهریۀ او را به
هریه) با یکدیگر توافق کردید بر شـما گنـاهی پس از تعیین مهریه (نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن م

نیست؛ یقینًا خداوند همواره دانا و حکیم است.
ــره (ابن ــی (٤٣٦زه ــه٤٤٣)، قم ــره، )، عالم ــف، ١٨٣حلی (تبص ــهیدثانی ١٣١-٧/١٢٩؛ مختل )، ش

ــالک،  ــی (٧/٤٤١(مس ــادق، ٤٣٣-٢٤/٤٢٩)، بحران ــه الص ــانی (فق ــادق روح ) از ٢٢/١٤٠) و محّمدص
ن آیه هستند.مستدّلین به ای

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضـُتْم َإالَّ َأن ی« ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّ ِإن َطلَّ ْعُفـوَن َأْو یْعُفـَو َو
ْقَوی َوَال َتنَسُوْا اْلَفْضَل  کاِح َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّ ِذی ِبیِدِه ُعْقَدُة النِّ (بقـره: » َبیَنکْم ِإنَّ الّلَه ِبَمـا َتْعَمُلـوَن َبِصـیٌر الَّ

٢٣٧.(
ایـد، پـس ها مهری تعیین کردهکه برای آنیعنی اگر آنان را پیش از آمیزش جنسی طالق دهید، در حالی

که خود آنان یا کسـی کـه پیونـد اید (به آنان بپردازید) مگر آن(بر شما واجب است) نصف آنچه تعیین کرده
اج به دست اوست (مانند ولی یا وکیل) آن را ببخشند. و گذشت شما (که تمام مهریه را به زن بپردازید) ازدو

چـه بخشی و نیکوکاری را در میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنتر است و فزونبه پرهیزگاری نزدیک
دهید بیناست.انجام می

ــره (ابن ــی (٤٣٦زه ــه٤٤٣)، قم ــره،)، عالم ــف، ١٨٣حلی (تبص ــه )، ابن١٣١-٧/١٢٩؛ مختل عالم
) در زمرۀ متمسکین به این ١/٢٣١) و محّمد عاملی (١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١)، شهیدثانی (مسالک، ٣/١٩٣(

اند.آیه
. روایات٢

عده من اصـحابنا عـن سـهل بـن زیـاد عـن احمـد بـن محمـد ابـی نصـر و مسلم:روایت محّمدبن
اباعبدلله (ع) کم المهر فی د عن محمد بن مسلم قال: سألت عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمی

، ح ٥/٤٥٧؛ کلینـی، ٥٢، ح ٧/٢٦٠جل (طوسی، تهـذیب، ما تراضیا علیه الی ما شاء من األ؟ قال: ةالمتع
١.(

روایت مبّین این امر است که از امام صادق (ع) سؤال شد که مقـدار مهریـه (در متعـه) بـه چـه میـزان 
چه که طرفین بر آن تراضی کنند از هرچیزی که باشد.: آناست؟ ایشان فرمودند

) و ٤٠٣-٤٠٢؛ ٧/١٧٦هندی ()، فاضل١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١)، شهیدثانی (مسالک، ٤٨-٤٧مفید (
اند.) از قائالن به این روایت٢٢/١٤٠محّمد صادق روحانی (فقه الصادق، 
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عن یـونس عـن النصـربن سـوید عـن عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرارروایت زراره: 

موسی بن بکر عن زراره بن اعین عن ابی جعفر (ع) قال: الصداق کل شیٍء تراضی علیه الناس قل او کثر فی 
انـد: مهریـه هـرآن ). به این مفهوم که: امام بـاقر (ع) فرموده٤، ح ٥/٣٧٨متعه او تزویج غیر متعه (کلینی، 

افق کنند چه کم باشد و چه زیاد، چه در متعه باشد و چه در ازدواج چیزی است که مردم برای آن تراضی و تو
دائم.

) و محّمد صـادق روحـانی (فقـه ١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١)، شهیدثانی (مسالک، ٢٢-١٧مفید (رساله، 
اند.) از مستدّلین به این روایت٢٢/١٤٠الصادق، 

یسـار مربن اذنیه عـن فضـیل بنعن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی عمیرعن عیسار: بنروایت فضیل
).٣، ح ٥/٣٧٨عن ابی جعفر (ع) قال: الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهذا الصداق (کلینی، 

برداشت از روایت این است که امام باقر (ع) فرمودند: مهریه آن چیزی است که طرفین بر آن تراضی و 
توافق کنند چه کم باشد و چه زیاد.

ــاله، ــد (رس ــالک، ٢٢-١٧مفی ــهیدثانی (مس ــاری (١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١)، ش ) از ٤/٣٨٤) و خوانس
اند.پیروان این روایت

محّمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن علـی بـن الحکـم عـن روایت دوم زراره: 
، بـاب ١٥/٢موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر (ع) قال: الصداق ما تراضیا علیه قل او کثر (حرعـاملی، 

). به این مفهوم که: مهریه آن چیزی است که بر آن توافق و تراضی کنند چه کم باشد و چه زیاد.٦، ح ١
-٤٠٢؛ ٧/٢٧٦هندی ()، فاضل١/٢٣١)، محّمد عاملی (١٧٠-٨/١٦٦؛ ٧/٤٤١شهیدثانی (مسالک، 

اند.) از موافقان این حدیث٤/٣٨٤) و خوانساری (٤٠٣
بن یعقوب عن الحسین بن محّمد معلی بـن محّمـد و عـن محّمـدبن محّمد روایت صحیحۀ وشاء: 

و ةج المـرأیحیی عن احمد بن محّمد جمیعا عن الوشاء عن الرضا (ع) قال: سمعته یقول لو أن رجـًال تـزّو 
بیها عشره آالف کان المهر جـائزًا و الـذی جعلـه البیهـا فاسـدا (همـان، و جعل ألجعل مهرها عشرین ألفاً 

).١، ح ١٥/١٩
به این برداشت که: از امام رضا (ع) شنیدم که فرمودند: اگر مردی با زنی ازدواج کنـد و بـرایش بیسـت 

ها هزار درهم، مهر جائز است و آنچه برای پـدر زن قـرار داده اسـت، هزار درهم قرار دهد و برای پدر زن ده
فاسد است.

؛ ٧/٢٧٦هنـدی ()، فاضـل ١/٢٣١)، محّمد عاملی (١٣١-٧/١٢٩؛ مختلف، ١٨٣حلی (تبصره، عالمه
اند.) از معتقدان به این روایت٤٣٣-٢٤/٤٢٩) و بحرانی (٤٠٣-٤٠٢
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محّمدبن یحیی عن احمدبن محّمد بن عیسی عن محّمدبن اسـماعیل عـن کنانی: الصباحروایت ابی

ما تراضـی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: محّمدبن الفضیل عن ابی
). مفهوم روایت این است که: از امام (ع) دربارۀ میزان مهریه سؤال شـد و ١، ح ٥/٣٧٨علیه الناس (کلینی، 

ایشان فرمودند: آنچه مردم بر آن تراضی نمایند.
اند.) از پیروان این روایت٤/٣٨٤) و خوانساری (١/٢٣١محمدعاملی (

. اجماع٣
) است.۴۳۶زهره (نظریه شده ابن تنها فقیهی که قائل به اجماع در این

یه٤ . بالخالف بودن این نظر
اند که ایـن نظریـه را ) از فقهایی۲۲/۱۴۰) و محّمد صادق روحانی (فقه الصادق، ۲/۵۷۶ادریس (ابن

دانند.بالخالف می
یه چهارم: عدم تعیین سقف، همراه با کراهت تجاوز از مهرالسنه و استحباب عـدم تجـاوز از ایـن نظر

ار.مقد
آورد.) است اّما دلیلی بر ادعای نمی١٥و ٢/١١حلی (ارشاد االذهان، سردمدار این نظریه، عالمه

)، ٢٠) نیز موافق این نظریـه اسـت و آیـه قـرآن (نسـاء: ٣٤٤-٣٤٣، ٥/٢٨٥اللمعة، شهیدثانی (شرح
) را ٤ب /بـا١٥/٥) و دیگـر روایـات وارده (حرعـاملی، ٢٧، ح ٧/٣٦١صحیحۀ وشـاء (طوسـی، تهـذیب، 

آورد. ایشان معتقد است که منظور از قنطار در آیه فوق، مال فراوان است. وی در عنوان مستندات خود میبه
عمر کـه خبـری بنادامه، اجماع مورد ادعای سّیدمرتضی را ممنوع دانسته و اسـتناد کـردن بـه خبـر مفضـل

خبـر، صـالحیت بـرای احتجـاج یندهد و بر این باور است کـه اضعیف است را به سّیدمرتضی نسبت می
ندارد.

) از دیگر رهروان این اندیشه اسـت و ضـمن رّد نظـر سـّید مرتضـی و ضـعیف ٢٦٤و ٢٥٥انصاری (
المهور) از ابواب٣٥و ٢٤، ٩، ابواب ٤٤-١٥/١٩دانستن آن، روایات کثیر وارده در این باب را (حرعاملی، 

کند.عنوان مستند ادعای خویش ذکر میبه
) بـه ٨، ح ١٤/١٦) ضمن همراهی با این اندیشه، روایت سـکونی (حرعـاملی، ٣٠١سیستانی (حسینی

آورد.عنوان مستندات خویش می) به٩، ح ١٥/١٠همراه روایتی از امام باقر (ع) را (همان، 
عنوان ادلـۀ ) نیز از دیگر موافقان این رأی اسـت و همـان دالئـل سیسـتانی را بـه٢٣٥حکیم (طباطبائی

کند.کر میخویش ذ
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دالئل قائالن به نظریه چهارم

. آیات قرآن١
) مذکور در صفحات پیشین که برای جلوگیری از اطالۀ کالم از ذکـر مجـدد مـوارد تکـراری ٢٠(نساء:

) تنها استناد کننده به این آیه است.٣٤٤-٣٤٣، ٥/٢٨٥اللمعة، کنیم. شهیدثانی (شرحپرهیز می
. روایات٢

) مذکور در صفحات پیشین.٢٨، ح ٧/٣٦١ی، تهذیب، طوسروایت صحیحۀ وشاء (
) قرار گرفته است.٣٤٤-٣٤٣، ٥/٢٨٥اللمعة، این روایت فقط مورد استناد شهیدثانی (شرح

السکونی عن ابی عبداللـه (ع) قـال: قـال عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عنروایت سکونی:
).٨، ح ١٤/١٦و اقلهن مهرا (حرعاملی، الله (ص): افضل نساء امتی اصبحهن وجها رسول

انـد کـه صـورتی زیبـاتر و هاییانـد: بهتـرین زنـان امـت مـن، آنبه این مفهوم که: پیامبر (ص) فرموده
ای کمتر داشته باشند.مهریه

اند.) از قائالن به این روایت٢٣٥) و حکیم (٣٠١سیستانی (
مهرهـا و مـن ةقلـةالمراةع) قال: روی أن من برکالحسین (نمحّمدبن علی بروایتی از امام باقر (ع): 

فرمایند: روایت ). برداشت از روایت این است که: امام باقر (ع) می٩، ح ١٥/١٠مهرها (همان، ةشومها کثر
شده که از برکات زن، کم بودن مهریۀ اوست و از شوم بودن زن، زیادی مهریۀ اوست.

اند.) معتقد به این روایت٢٣٥یم () و حک٣٠١)، سیستانی (٢٦٤و ٢٥٥انصاری (
یه پنجم: این اندیشه بر این پایه استوار است که مهریه از جهت زیادت، سقفی ندارد؛ اّما تجاوز از نظر

میزان مهرالسنه، مکروه است.
کند.) است اّما مستندی بر گفتة خود ذکر نمی١٧٠رأی را برگزیده، شهیداول (تنها فقیهی که این 

یه ششم: دم تعیین سقف از جهت زیادت برای مهریه و استحباب اینکه میزان مهریـه بـه مقـدار عنظر
مهرالسنه باشد.

) از فقهایی است که ضمن همراهی با این نظریه، روایتی از صـدوق (حرعـاملی، ٥٠٩مفید (المقنعه، 
عنوان دلیل قول خود آورده است.) را به٤، ح ١٤/٧٩

روی از همین اندیشه پرداخته، اّما دلیلی بر ادعای خود ذکـر نکـرده ه) نیز به دنبال٤٨٦طوسی (النهایه، 
) بر همین قول صّحه گذاشته و مستند نظر خـود ٢٧٣-٤/٢٧٢است. هم ایشان در جایی دیگر (المبسوط، 

) و روایات وارده قرار داده است.٢٤را آیه قرآن (نساء: 
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عبـاس ) به همـراه روایـت ابن٢٤؛ نساء: ٢٣٧) نیز ضمن همراهی، آیات قرآن (بقره: ٢/١٩٨براج (ابن

عنوان دالیل خود آورده است.) را به١٧٣-٢/١٧٢(دارقطنی، 
باشد که پیروی از این رأی را برگزیده، اّما دلیلی نیاورده است.) از دیگر فقهایی می٤٣٩سعید (ابن

ایشان مهریه را بـه تراضـی ) نام برد. ٣/٥٢٧حلی (تحریر، توان از عالمهاز دیگرهمراهان این نظریه می
داند و معتقد است اگر مهریه از جهت کثرت هم زیادتر از مهرالسنه باشد، الزم است و به قنطـار طرفین می

باشد استناد نموده است. ایشان قول سّیدمرتضی در رّد مهریۀ بیشتر از مهرالسنه را که به معنی مال فراوان می
داند.غیر معتمد می

) است. ایشان معتقد است کـه مهریـه بـه ٤٠٨-١٠/٤٠٧کربالیی (اندیشه، طباطبائیدیگر همراه این
) بـه همـراه صـحیحۀ وشـاء ٢٤و ٢٠داند. وی آیات قرآن (نساء: شود و این را اجماعی میتراضی واقع می

گوید: اینکـه سـید از آورد. ایشـانمیعنوان مسـتندات خـویش مـی) را به٢٨، ح ٧/٣٦١(طوسی، تهذیب، 
ت بر مهرالسنه منع نموده، براساس روایت ضعیفی است که صالحیت برای احتجاج نـدارد، خصوصـًا زیاد

گوید: اگر احتیاط شود و مهریه را بـه انـدازه در مقابل نصوصی که در مقابل آن قرار دارد. ایشان در ادامه می
م جـواد (ع) کـه در ازدواج دختـر عنوان نحله بگیریم از باب تأسی بـه امـامهرالسنه قراردهیم و مازاد آن را به

) همین کار را انجام دادند، این نیکوست.٣، ح ١٠٠/٢٦٤مأمون (حر عاملی، 
) را ٨، ح ١٤/١٦) است که روایت سکونی (حرعاملی، ٤٥٩-٤٥٨آخرین قائل به این نظریه، منتظری (

آورد.به عنوان مستند خود می

دالئل قائالن به نظریه ششم
. آیات قرآن١

) مذکور در صفحات گذشته.٢٠: (نساء
) متمسک به آیه فوق است.۴۰۸-۱۰/۴۰۷طباطبائی (

) مذکور در صفحات پیشین.٢٤(نساء: 
) ٤٠٨-١٠/٤٠٧) و طباطبـائی (٢/١٩٨براج ()، ابن٢٧٣-٤/٢٧٢؛ المبسوط، ٤٨٦طوسی (النهایه، 

اند.از قائالن به این آیه
) مذکور در صفحات قبل.٢٣٧(بقره: 

) معتقد به این آیه است.۲/۱۹۸(براجابن
. روایات٢
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) مذکور در صفحات پیشین.٥، ح ٥/٣٧٦(کلینی، عیسیروایت حمادبن
) روایت فوق را برگزیده است.٥٠٩مفید (المقنعه، 

بن عبدالجبار محّمدبن مخلد نا احمد بن منصور نا عمروبن خالد الحرانی نا صالحعباس: روایت ابن
نکحـوا االیـامی أالله (ص) بن عباس قـال: قـال رسـولبن البیلمانی عن ابیه عن امنعن محّمدبن عبدالرح

).١٧٣-٣/١٧٢(دارقنطی، هلوَن ه، قال: ما تراضی علیه األاللّ ، قیل: ما العالئق بینهم یا رسولثالثاً 
چیزهـایی گیرد ازعنوان علقه و مهریه بین زن و شوهر قرار میروایت فوق مبّین این امر است که آنچه به

است که زوجین بر آن تراضی نمایند.
کند.) تنها فقیهی است که از میان قائالن به نظریه ششم، به این روایت استناد می٢/١٩٨براج (ابن

) مذکور در صفحات گذشته.٢٨، ح ٧/٣٦١(طوسی، تهذیب، روایت صحیحۀ وشاء: 
.کنندگان به این روایت است) از تمّسک٤٠٨-١٠/٤٠٧طباطبایی (

) مذکور در صفحات قبل.٨، ح ١٤/١٦(حرعاملی، روایت سکونی
) تنها فقیهی است که در میان قائالن به نظریه ششم به ایـن روایـت اسـتناد کـرده ٤٥٩-٤٥٨منتظری (

است.
المـأمون خطـب لنفسـه فقـال: ... و ةج الرضا (ع) ابنـا تزّو و لّم «روایت معروف به امام جواد (ع): 

، و أةعلی تمام الخمسـمو نشٍّ ةاوقیةزواجه و هو اثنتا عشره (ص) ألاللّ ما بذله رسولبذلت لها من الصداق
(مجلسـی، » الف درهم، زوجتنی یا امیرالمؤمنین؟ قال: بلی، قال: قبلـت و رضـیتأةقد نحلتها من مالی م

).٣، ح ١٠٠/٢٦٤
ای صد درهم یعنی مهرالسنهبرداشت از روایت این است که امام رضا (ع) برای تزویج دختر مأمون، پان

دادند، قرار داده و صدهزار درهم دیگـر را که پیامبر (ص) برای زنان و دختران خویش به عنوان مهریه قرار می
عنوان نحله برای وی قرار دادند.را به

) به این روایت استناد کرده است.۴۰۸-۱۰/۴۰۷طباطبایی (

تحلیل 
داند. چنین به مرتضی این نظریه در میان فقهای امامیه را اجماعی میدر میان قائالن به نظریه اول، سّید

مرتضی از اجماع، چیز دیگری باشد؛ چرا کـه اگـر مقصـود ایشـان از کند که منظور جنابذهن خطور می
نظری رخ نداده است؛ چون به غیر از خود سّید و صدوق نظر فقهای امامیه باشد، چنین اتفاقاجماع، اتفاق

نیافتیم که با این نظر همراهی نماید و وارسی آثار فقهای امامیه، مبّین این امر است که مخالفان این کسی را 
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اند.نظریه فراوان

عنوان مهریـه واقـع شـود، نـه گوید: برای اینکه مقدار مازاد بر مهرالسـنه بـهسّید در دلیل دیگر خود می
د؛ لذا به دلیل عدم اجماع و نیز فقدان دلیل شرعی، اجماعی در کار است و نه دلیل شرعی برای آن وجود دار

باید مقدار زائد بر مهرالسنه را نفی نمائیم.
شود، خود بهترین دلیل شرعی باشد چراکه آیات و که از کتاب و سنت برداشت میرسد آنچه به نظر می

اینکه تراضـی در تعیـین شود وروایات وارده در این باب، متضمن این امر است که مهریه به تراضی واقع می
ترین دلیل برای عدم پذیرش نظـر سـید میزان مهریه، مالک عمل بسیاری از روایات قرار گرفته، خود محکم

است.
بررسی دالئل قائالن به نظریه دوم و جمع بین روایات این دسته، مظهر این امر اسـت کـه ایـن روایـات 

کند و تنها نوعی توصیۀ اخالقی را ان مهرالسنه ایجاد نمیگونه الزامی مبنی بر رعایت سقف مهریه به میزهیچ
گیرد. در میان فقهای معتقد به این نظریه، جزائری بر این باور است که نظر سّید در انتصار مبنی بر در بر می

انتصـار سـّید بن عمر است؛ لذا بعد از وارسـی کتابمنع زیادت از مهرالسنه، بر پایه روایت ضعیف مفضل
د که ایشان هیچ استنادی به این روایت ضعیف نداشته است. اگر چه که شاید بتوان گفـت روایـت معلوم ش

ای به این روایـت نداشـته خوانی و سنخیت دارد، اّما ایشان هیچ اشارهمفضل از نظر محتوا با نظریۀ سید هم
است.

بر عدم اجماع بـر زیـادت حلی معتقد است که احتجاج سّید مبنی در میان قائالن به نظریه سوم، عالمه
گوید: بر فرض اینکه نظر سّیدرا بپذیریم و اجماع بر زیـادت از مهرالسـنه را از مهرالسنه، ضعیف است و می

حلی روایت مفضـل را مسـتقیمًا نفی کنیم، این مالزمه با نفی سایر ادّله نخواهد داشت. در این میان، عالمه
ین روایت، مورد استناد سـّید باشـد، اّوًال ضـعیف اسـت چـون در گوید اگر ابه سّید اسناد نداده است و می

طوسـی اسـت. ایشـان در توجیـه ایـن روایـت سنان وجود دارد و ثانیًا مورد طعن شـیخ طریق آن، محّمدبن
فرماید: احتمال دارد که مراد از روایت فوق، استحباب باشد و در صورت زیادت از مهرالسنه، مسـتحب می

براء، به مقدار مهرالسنه بازگشت نماید و بعد از رد کردن به وسیله ابـراء، بیشـتر از مقـداِر است که به وسیله ا
آید.مهرالسنه الزم نمی

آید که تحلیل ایشان در مورد اجماع، صحیح است چـرا کـه نفـی اجمـاع در مـورد اینگونه به ذهن می
ر این باب، کنار گذاشته شوند.شود که سایر ادّله همچون آیات و روایات وارده دزیادت، موجب نمی

کنـد. بـه نظـر شهیدثانی به پیروی از عالمه، مازاد بر مهرالسنه را به وسیله ابراء به همـان مقـدار رد می
رسد ابراِء مورد استناد عالمه و شهیدثانی، دقیقا همان نظری باشد که سید به آن معتقد است اما با نـوعی می
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جماع و فقدان دلیل شرعی استناد کرد، ولی اینـان بـه اسـتحباب روایـت و تفاوت در دلیل؛ چرا که سید به ا

ابراء.
گوید: آن چیزی که دلیل داند و میهندی یکی از دالیل سّید را انتفاء دلیل در زائد بر مهرالسنه میفاضل

لی ایـن اسـت خواهد، تعیین مقدار است، نه به میزاِن مهرالسنه بودن، و شمای سّید باید دلیل بیاوری. اومی
عنوان نحله قرار دهیم.که مازاد بر مهرالسنه را از باب تأسی به امام جواد (ع) به

کید بر این امر میاگرچه این چنین برداشت می باشد شود که نحله قراردادن مازاد بر مهرالسنه، نوعی تأ
ن، سقف قطعی و الزامی برای مهریه های فراواکه مهریه را به میزان مهرالسنه قرار دهید اّما در عین این توصیه

شود.معین نمی
بحرانی در رّد اجماع سّید بر این باور است که ادعای اجماع سّید، عجیب است چـون مـا همراهـی بـا 

خاطر اخبـار مستفیضـه مبنـی بـر گوید: بهسّید پیدا نکردیم چه رسد به اینکه اّدعای اجماع کند. ایشان می
هتر است به میزان مهرالسنه اکتفا شود، و تا جائی در این روایت بر رعایت میـزان مهرالسنه قراردادن مهریه، ب

آید آنچه را کـه بحرانـی در اند. به نظر میمهرالسنه در مهریه، مبالغه شده که گویا همین مقدار را معین کرده
کیدی لحاظ کرد؛ چرا که اگر چه مانتهای کالم خویش ذکر می یزان مهریه را به کند بتوان نوعی استحباب تأ
توان اند؛ اّما مبالغه در تعیین مهریه به میزان مهرالسنه واصرار فراوان بر آن، را میتراضی طرفین واگذار نموده

کید شرعی و دستورالعمل اخالقی بر این امر دانست. نوعی تأ
مهریـه جواهر معتقد است که مراد از مهرالسنه که در نصوص آمده، معـین کـردن مقـدار بـرایصاحب

که مهریـه در ای که عنوان برای احکام شرعیۀ معلِق بر مهر قرار گیرد؛ بلکه ظاهر این استگونهباشد، بهنمی
گیرد.عقد نکاح صرفًا عوضی است که در مقابل بضع قرار می

رسد که تعبیر به مهرالسنه که در نصوص به کار رفته، نوعی خط و مشی و راهنمایی به این امربه نظر می
است که میزان مهر را به همین اندازه لحاظ کنید و از حالت مسکوت گذاشتن مقـدار مهریـه، خـارج شـده 

است.
گوید: آیات قرآن در میان قائالن به نظریة سوم، رأی محّمدصادق روحانی جالب توّجه است. ایشان می

ین نمـائیم، آن خصـوص، عمومیت دارند و اگر عمومّیت آیات را نپذیریم و بخواهیم خصوصیتی برایش معـ
ای است که در آن قنطار به معنی مال زیاد آمده. وی معتقد است که مهریۀ شـرعی، پانصـد درهـم یعنـی آیه

معادل مهرالسنه است و زائد بر آن، مهریۀ عرفی است که بر زوج، واجب شرعی است و اگـر خواسـتی نـام 
را بـه عنـوان مهریـۀ نام نهاد و مقدار زائـد بـر آنرا نحله بگذار. جناب روحانی مهرالسنه را مهریه شرعی آن

عرفی و یا نحله قرار داد و شاهد مثال خود را از تفسیر عیاشی دربـاره قنطـار و حـدیثی از امـام صـادق (ع) 
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اند: مراد خداوند در این آیه، نحل بوده و مهریه را قصـد نکـرده آورد که حضرت در تفسیر این آیه فرمودهمی

داند.را دلیل بر مهرالسنه بودن مهریه میحانی ایناست؛ و آقای رو
کند که رای قائالن به نظریه سوم و علی الخصوص محمد صـادق روحـانی، اینگونه به ذهن خطور می

فصل الخطابی بر تمام آرا باشد؛ یعنی تقسیم مهریه به مهر شرعی و مهر عرفی، به ایـن صـورت کـه مهریـه 
رهم است و مازاد بر آن، نحله و مهریه عرفی است. از این رو بهتر اسـت شرعی، همان مهرالسنه یا پانصد د

که در تعیین مهور، مباالت بیشتری نسبت به رهنمودهای شریعت به خرج دهیم واز این همه توصیه مبنی بر 
ن رعایت میزان مهرالسنه و احتیاط در رعایت مبزان مهرالسنه از باب تأسی به امام جواد (ع)، دریابیم کـه ایـ

تاکییدات، نوعی خط مشی و راهنمایی برای میزان مهریه است؛ فلـذا بهتـر اسـت در تعیـین میـزان مهریـه، 
جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشـته و در تعیـین مهریـه، از میـزان 

های ی تعیـین مهریـهمهرالسنه تجاوز ننماییم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضـر یعنـ
نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.

آید وقتی که قائالن به نظریه چهارم، تجاوز از مهرالسنه را مکروه و عدم تجاوز از این میزان را به نظر می
م راهنمایی دانند بتوان برداشت کرد که این کراهت و استحباب، نوعی توصیه اخالقی و از عالئمستحب می

دهد.ای است که این میزان مهرالسنه را به عنوان یک اصل در شریعت قرار میکننده
در نظریه پنجم که شهیداول تنها قائل آن است، عدم تعیین سقف و کراهت تجاوز از مهرالسنه بیان شده 

که خود نوعی التفات و توجه به میزان مهرالسنه در تعیین مهریه است.
ریاض بر این بـاور اسـت کـه نظـر سـّید براسـاس روایـت عتقدان به نظریه ششم، صاحباّما در بین م

طور که ذکر کردیم سید هیچ استنادی به این روایت نداشته اسـت. صـاحب ضعیف مفضل است؛ اّما همان
لسـنه ریاض بر این باور است که اگر احتیاط نمائیم و مهریه را از باب تأسی به امام جواد (ع) به انـدازه مهرا

عنوان نحله بگیریم، نیکوست.را بهقرار دهیم و مازاد آن

گیرينتیجه
عنوان مهریـه، نظـر جـالبی رسد که حکم به احتیاط مبنی بر لحاظ کردن میزان مهرالسـنه بـهبه نظر می

ران بـه اطهار در پیـروی از اعمـال آن بزرگـواکار، در بردارنده نوعی تأسی و احترام به ائمهباشد؛ چرا که این
گونه که مالحظه شد، به استثنای نظریه اّول، تمـامی عنوان سیرۀ عملی در زندگی است. عالوه بر این، همان

گونه حد و حصری در تعیین سقف قطعی از جهت زیادت برای مهریه نبودند؛ اّمـا نظریات در بردارندۀ هیچ
اضی طرفین، فقها یا حکـم بـه کراهـت، یـا کردن آن به تردر ضمِن این آزادی در تعیین مقدار مهریه و منوط
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استحباب، یا نحله قراردادن مازاد، یا عرفی محسوب کردن مازاد و یا احتیـاط مبنـی بـر مهرالسـنه قـراردادن 

اند؛ که این خود، نوعی توصیه بر این امر است که در تعیین مهر از میزان مهرالسـنه تجـاوز میزان مهریه داده
نشود.
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ق.١٤١٤جا، االلفین، دّوم، ، بیالصالحینمنهاج،روحانی، محّمد

ق.١٤١٣جا، مهر، چاپ سوم، ، بیکلمة التقویامین، الدین، محمدزین
ق.١٤١١، قم، دار الفکر، چاپ اّول، الدمشقیةاللمعة، شهید اول، محّمد بن مکی

ق.١٤١٠، قم، داوری، چاپ اول، ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةالدین بن علیشهید ثانی، زین
ق.١٤١٣، قم، مؤسسه معارف اسالمی، چاپ اّول، االسالمائعشر األفهام إلی تنقیح مسالک ، _______

تا.، تهران، مؤسسه انتشارات فراهانی، بیجامع عباسی، بهائی، محّمد بن حسینشیخ
، تهران، دارالکتـب االسـالمیه، چـاپ االسالمجواهر الکالم فی شرح شرائع جواهر، محّمدحسن بن باقر، صاحب

.١٣٧٦سّوم، 
یات فقهیه، محّمد سعیدحکیم،طباطبائی ق.١٤١٦جا، چاپ اّول، ، محّمد سعید حکیم، بیحوار
یاضکربالئی، علی بـن محّمـد علـی، طباطبائی ، قـم، مؤسسـه بالـدالئلالشـرعالمسـائل فـی بیـان االحکـامر

ق.١٤١٢نشراسالمی، چاپ اّول، 
.١٣٨٧، تهران، مرتضویه، ، المبسوط فی فقه االمامیةطوسی، محّمد بن حسن

تا.، قم، قدس، بیالنهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ________
االسـالمیه، جـا، دارالکتب، محّمـد آخونـدی، بیاالحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفیـدتهذیب ، ________

.١٣٦٥چاپ چهارم، 
می، چـاپ اّول، ، قـم، مؤسسـه نشـر اسـالاالسـالممختصر شرائع نهایة المرام فی شرح،علیبنعاملی، محّمد 

ق.١٤١٣
ق.١٤١٠، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اّول، إرشاد األذهان إلی احکام االیمان، حلی، حسن بن یوسفعالمه 

.١٣٦٨جا، فقیه، چاپ اّول، ، بیالدینالمتعلمین فی احکامتبصرة ، ________
یر االحکام________ ١٤٢٠سه امام صـادق (ع)، چـاپ اّول، جا، موس، بیاالمامیةالشرعیة علی مذهب ، تحر
ق.

ق.١٤١٢، قم، مؤسسه نشراسالمی، چاپ اّول، الشیعة، مختلف ________
ق.١٤٠٦، مشهد، المؤتمر العالمی لالمام الرضا (ع)، چاپ اّول، االنتصار، الهدی، علی بن حسینعلم

ق.١٤١٦سسه نشر اسالمی، چاپ اّول، ، قم، مؤقواعد االحکامعن اللثام، کشف هندی، محّمد بن حسنفاضل
ق.١٣٨٧نا، چاپ اّول، جا، بی، بیالقواعدالفوائد فی شرح اشکاالت إیضاح ، فخر المحّققین، محّمد بن حسن

، شـیراز، مدرسـه امـام عصـر النّیات و االیقاعات و العقـودالدر المنضود فی معرفة صیغ ،فقعانی، علی بن علی
.ق١٤١٨(عج)، چاپ اّول، 

سازان ظهور ، قم، زمینهالحجاز و العراقاإلمامیة و بین األئمةالخالف و الوفاق بین، جامع قمی، علی بن محّمد
.١٣٧٩امام عصر (عج)، چاپ اّول، 
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ق.١٣٨٨جا، دارالکتب االسالمیه، چاپ سّوم، ، بیاالصول من الکافی، کلینی، محّمد بن یعقوب

، بیروت، مؤسسه وفاء، چـاپ االطهاربحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة،مجلسی، محّمد باقر بن محمد تقی
ق.١٤٠٣دوم، 

ق.١٤١٠، تهران، بعثت، االمامیةالمختصر النافع فی فقه، حّلی، جعفر بن حسنمحقق
ق.١٤٠٩، تهران، استقالل، چاپ دّوم، االسالم فی مسائل الحالل و الحرامشرائع، _______

، شرف موسـوی، قـم، چـاپ اّول، العمانی و فقههحیاة ابن ابی عقیلجم الفقهي في الحوزه العلمیه قم، مرکز المع
ق.١٤١٣

ق.١٤١٠، قم، مؤسسه نشر اسالمی، المقنعة، مفید، محمد بن محمد
تا.الشیخ المفید، بیجا، المؤتمرالعالمی الفیه، بیالمتعةاالیجاز فیخالصة،________

تا.جا، المؤتمرالعالمی ألفیه الشیخ المفید، بی، بیالمهرفیسالةر ________، 
ق.١٤١٣، قم، تفکر، چاپ اول، االحکام الشرعیةعلی، منتظری، حسین

.١٣٥٥، تهران، صدوق، چاپ دّوم، المختصر النافعفی شرحالمدارکجامع ، خوانساری، احمدموسوی


