
تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه 

در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران

سیدجالل موسوی نسب*  نادر مختاری افراکتی**   عابدین مؤمنی***   امیرحمزه ساالرزایی**** 

چکیده
 َمهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار َمهر تابع تراضی زوجین 
است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسالمی و مطابق ماده  1085 قانون مدنی، حق حبس 
راهکاری برای اســتیفای َمهر زن مقرر شــده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال 
بودن َمهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت َمهر ملزم کند. در استنباط 
از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط َمهر با 
حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و 
دشواری هایی را به  وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی 
قضایی شــماره ی 708-05/22/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشــور منتهی شد. این جستار که 
بــه روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته اســت، مبانی فقهی و حقوقی رأی 
مرقوم را بررسی می کند. برخالف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی 
فقیهان معاصر اســت و نیز پشــتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش 
َمهریه های ســنگین و اســتحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی 
حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی 

کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است.  
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1- مقدمه و بیان مسئله
حّق�حبس�قاعده�ای�است�که�در�تمام�عقود�معوض�از�آن�یاد�شده�است�)کاتوزیان،1380:�ج4،�
ص88(.�این�حق�برای�هریک�از�طرفین�عقد�در�نتیجه�ی�اصل�همبستگی�تعهدات�در�حقوق�فرانسه�
به�رسمیت�شناخته�شده�است�و�به�آن�قاعده�ی»ایراد�عدم�اجرای�قرارداد«�گفته�می�شود�)صفایی،�
32�:1384(.�قانون�گذار�ایران�هم�به�پیروی�از�فقهای�اسالم�و�به�ویژه�قول�مشهور�فقیهان�امامیه�
و�همگام�با�حقوق�موضوعه�در�دیگر�کشورها�این�حق�را�تنها�برای�زن�در�عقد�نکاح�پذیرفته�و�در�
ماده���1085قانون�مدنی�به�آن�اشاره�کرده�است.�مطابق�این�ماده،�درصورت�حال�بودن�َمهر،�تا�

زمان�تسلیم�آن،�زن�می�تواند�از�ایفای�وظایفی�که�در�مقابل�شوهر�دارد،�امتناع�کند.
قانون�گذار�ایران�همه�ی�نکاتی�که�پیرامون�استفاده�از�این�حق�و�به�ویژه�حق�حبس�زوجه�وجود�
دارد،�ذکر�نکرده�است؛�به�عبارتی�پس�از�اثبات�اعسار�زوج�از�پرداخت�یک�جای�َمهر��و�تقسیط�
آن�توسط�دادگاه�و�پرداخت�نخستین�قسط�از�سوی�زوج�وضعیت�سقوط�یا�بقای�حق�مزبور�در�
قانون�مشخص�نشده�است؛�درحالی�که�در�فقه�نظام�یافته�در�اندیشه�ی�فقیهان�درباره�ی�این�موضوع�
مباحث�گسترده�ای�شده�است�و�میان�ایشان�اختالف�نظر�وجود�دارد.�مالحظه�ی�فتاوای�فقهای�
معاصر�نیز�نشان�می�دهد�که�در�این�باره�اتفاق�نظر�وجود�ندارد.�همچنین�استنباط�های�متفاوت�از�
ماده�ی�مذکور،�موجب�صدور�آراء�مختلف�از�سوی�دادگاه�ها�شد�و�در�نهایت�دیوان�عالی�کشور�با�
صدور�رأی�وحدت�رویه�شماره�ی��708مورخ��1387/05/22به�این�اختالف�آراء�پایان�داد.�مقاله�ی�
حاضر،�با�این�فرض�که�حّق�حبس�زوجه�پس�از�تقسیط�َمهر�توسط�دادگاه،�همچنان�به�قوت�خود�
باقی�است،�این�موضوع�را�در�فقه�امامیه�و�نظام�حقوقی�-�قضایی�ایران�بررسی�و�ریشه�یابی�می�کند.
برخی�منتقدان�علی���رغم�اذعان�به�تطابق�موازین�شرع�با�رأی�وحدت�رویه�ی�مذکور�گمان�کرده�اند�
که�نظریه�ی�دیوان�عالی�کشور�در�تقابل�با�سیاست�های�موجود�در�اصل�دهم�قانون�اساسی�است؛�
بنابراین�انجام�دادن�تحقیق�عمیق�و�دقیق�در�مسئله�ای�که�عالوه�بر�مطالعه�ی�تطبیقی�و�تحلیل�
دیدگاه�های�فقهی�و�حقوقی،�آثار�و�پیامدهای�اجتماعی�مؤثری�هم�به�دنبال�دارد،�ضروری�می�نماید.�
پژوهش�حاضر�به�روش�توصیفی-تحلیلی�و�مستند�به�منابع�اصیل�و��معتبر�کتابخانه�ای�نگارش�
یافته�است�و�تالش�شده�ضمن�رعایت�اختصار،�بعضی�دیدگاه�های�اندیشمندان�فقه�و�حقوق�برای�

نخستین�بار�مطرح�شود�و�نارسایی�های�موجود�درباره�ی�این�موضوع�نیز�جبران�شود.
قبل�از�تبیین�مفهوم�حّق�حبس،�بیان�مختصری�درباره�ی�مفهوم�دو�واژه�ی�»حق«�و�»حبس«�

که�اصطالح�مذکور�از�ترکیب�آنها�تشکیل�یافته�است،�ضروری�می�نماید.
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2- تعریف مفاهیم
پیش�از�تبیین�مفهوم�»حق�حبس«�بیان�مختصری�درباره�ی�مفهوم�دو�واژه��ی�»حق«�و�»حبس«�
که�اصطالح�مذکور�از�ترکیب�آنها�تشکیل�شده�است،�ضروری�می�نماید�که�در�ادامه�بررسی�خواهد�شد.

2-1- مفهوم حق
حق�که�جمع�آن�حقوق�و�ِحقاق�است،�در�لغت�به�معنای�ثبوت�و�ثابت�آمده�است�)ابن�منظور،�
1414:�ج10،�ص50،�ماده�ی�»حقق«(.�لغت�شناسان�آن�را�ضّد�باطل�معنا�کرده�اند�)همان،�49؛�حسینی�

زبیدی،�1414:�ج13،�ص80؛�فیومی،�ج2،�ص143؛�طریحی،�1416:�ج5،�ص148(.�برخی�اصل�حق�را�به�

معنای�مطابقت�و�موافقت�دانسته�اند�)اصفهانی،�246�:1412(�معانی�دیگری�هم�نظیر�عدل،�مال،�ملک�
و�غیره�برای�آن�ذکر�شده�است�)حسینی�زبیدی،�همان(.

برخی�از�اندیشمندان�حقوق�اسالمی�در�تعریف�اصطالحی�حق�بیان�کرده�اند:�»حق�عبارت�
است�از�نوعی�سلطه�و�قدرت،�یا�نوع�و�مرتبه�ی�ضعیفی�از�ملکیت�که�قانون�آن�را�به�فرد�یا�افرادی�
می�دهد�تا�در�پرتو�آن�در�موارد�خاصی�به�کارگیرند�و�از�مزایای�آن�بهره�مند�شوند«�)فیض،�1384:�
320،�ذیل�واژه�ی�شماره�ی�256(.�فقهای�امامیه�درباره�ی�معنای�اصطالحی�حق،�دیدگاه�های�مختلفی�

را�مطرح�کرده�اند�که�مهم�ترین�آنها�عبارت�اند�از:�تفسیر�حق�به�سلطنت،�تفسیرحق�به�ملک،�تفسیر�
حق�به�مرتبه�ی�ضعیف�ملکیت،�تعدد�تفسیر�حق�که�در�موارد�متعدد�معنای�متفاوت�خواهد�داشت�
وحسب�مورد�به�معنای�والیت،�اولویت،�اختصاص�و�سلطنت�است�)اصفهانی،�1418:�ج�1،�صص21-19؛�

هاشمی�شاهرودی،�1426:�ج�3،�صص317-323(.

در�اصطالح�حقوقی،�قدرتی�که�از�طرف�قانون�به�شخصی�داده�شده،�حق�نامیده�می�شود.�حق�
به�این�معنا�ضمانت�اجراء�دارد�و�آن�را�»حق�تحققی«�و�»حقوق�موضوعه«�و�»حقوق�مثبته«�نیز�
گفته�اند�)جعفری�لنگرودی،1380:�ص216،�ذیل�واژه�ی�شماره�ی1722(.�همچنین�در�بیان�دیگر�حق�عبارت�
است�از:�»توانایی�ای�که�شخص�بر�چیزی�یا�بر�کسی�داشته�باشد.�اصل�این�است�که�هر�حق�قابل�
انتقال�به�غیر�و�نیز�قابل�اسقاط�است«�)همو،1381:�ج3،�ص1669،�ذیل�واژه�ی�شماره�ی�6089(.�شایان�
ذکر�است،�مفاد�قوانین�الزامی�را�حکم�گویند�که�در�برابر�حق�به�کار�می�رود�)همان،�ص1739،�ذیل�

واژه�ی�شماره�ی6355(.

2-2 مفهوم حبس
واژه�ی�حبس�در�دیدگاه�لغت�شناسان�به�منع�کردن�و�بازداشتن�و�ضد�رهاکردن�معنا�شده�است�

)حسینی�زبیدی،�1414:�ج8،�ص234؛�فیومی،�ج2،�ص118؛�ابن�منظور،�1414:�ج6،�ص44(.
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حبس�در�اصطالح�فقهی�به�دو�معنا�به�کار�رفته�است:�اول،�به�معنای�اباحه�ی�مجانی�منافع�برای�
جهتی�یا�شخصی�معین�و�یا�عنوانی�از�عناوین.�دوم،�زندانی�کردن.�حبس�به�معنای�نخست�عبارت�
است�از�اینکه�فردی،�عینی�معّین�از�ملک�خود�را�برای�جهتی�معّین�از�جهات�خیر،�مانند�حبس�
َمرکب�برای�انتقال�حاجیان�به�مکه،�یا�عنوانی�از�عناوین�مانند�حبس�ملکی�برای�فقرا�یا�علما�و�یا�
برای�شخصی�معین�حبس�کند؛�بدین�گونه�که�منافع�آن�-�برای�همیشه�یا�مدتی�معین�-�در�آن�جهت�
یا�برای�آن�عنوان�یا�شخص�صرف�شود�)هاشمی�شاهرودی،�1426:�ج3،�ص202؛�حسینی،�176�:1385(.

2-3 مفهوم حّق حبس1
در�تعریف�اصطالحی�حق�حبس،�بعضی�استادان�چنین�تقریر�کرده�اند:�»درصورتی�که�یکی�از�
طرفین�معامله�تعهد�خود�را�انجام�ندهد،�طرف�دیگر�می�تواند�از�انجام�دادن�تعهد�خود�امتناع�کند،�

حق�مزبور�را�حق�حبس�نامند«.
چنان�که�ماده�ی��377ق.م�در�مورد�حق�خودداری�از�تسلیم�مبیع�یا�ثمن�و�همچنین�ماده��
�1085ق.م�در�باره�ی�حق�امتناع�زوجه�از�تمکین�تا�هنگام�تسلیم�َمهر�به�آن�اشاره�کرده�است�)امامی،�
1382:�ج1،�ص230(.�برخی�صاحب�نظران�نیز�در�این�باره�بیان�کرده�اند:�»حّقی�است�برای�عاقِد�عقِد�

معّوض،�در�برابر�طرِف�خود�که�تعلّل�و�مسامحه�در�اقباض�معقودعلیه�)یا�شرط�ضمن�العقد(�کاًل�یا�
بعضاً�کند.�این�حق�از�شئون�و�عوارض�یکی�از�اصول�سه�گانه�ی�معاوضات�است؛�یعنی�اصل�تسلیم�
در�برابر�تسلیم�که�هم�زمان�است�و�از�حقوق�فطری�است؛�لذا�پس�از�اقاله�ی�بیع�)مثاًل(�یا�فسخ�به�
دستاویز�حق�خیار�نیز�حق�حبس�پدید�می�آید�)جعفری�لنگرودی،�1391:�ج2،�ص291(.�پس�تسلیم�
مورد�عقد�از�سوی�یک�طرف�قرارداد،�در�برابر�تسلیم�طرف�دیگر�مورد�توجه�است�و�هرگاه�هر�دو�
طرف�از�تسلیم�امتناع�ورزند،�تمانع�نامیده�می�شود�و�قانون�به�تبِع�حقوق�فطری،�آنها�را�ذی�حّق�در�

امتناع�می�شناسد�و�این�حق�را�حق�حبس�خوانده�اند�)جعفری�لنگرودی،�122�:1393(.
��از»حّق�حبس«�به�»حّق�امتناع«�نیز�تعبیر�شده�است�)امامی،1382:�ج1،�ص446(�و�در�عبارات�
پاره�ای�از�محققان�فقه�اهل�بیت�)(�اصطالح�»حّق�امتناع«�را�به�کار�برده�اند�)نجفی،�1414:�
ج31،�ص43:�کرکی،�1414:�ج13،�ص355؛�العاملی�)شهید�ثانی(،�1410:�ج5،�ص�370؛�انصاری،�1415:�

ج6،�ص263(.�برخی�مصنفان�فقه�مذاهب�اهل�سنت�هم�از�حّق�حبس،�به�احتباس�تعبیر�کرده�اند�

)مطیعی،�1427:�ج15،�ص257(.

1 Right of lien  
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3( مبنای حّق حبس
بنا�بر�قول�مشهور�فقهای�امامیه�حّق�حبس�نتیجه�ی�معاوضی�بودن�عقد�بوده�و�آن�را�مقتضای�
اطالق�عقد�می�دانند،�زیرا�هر�یک�از�طرفین�عقد�به�حکم�عرف�ملزم�است�تا�مورد�معامله�را�-که�
به�ملکّیت�طرف�دیگر�عقد�درآمده�است-�به�وی�تحویل�دهد�و�چون�حق�یا�تکلیف�هیچ�یک�از�
آن�دو�بر�دیگری�تقدم�ندارد،�درصورت�تخلف�هریک�از�طرفین�از�تکلیف�مزبور،�برای�طرف�دیگر�
حّق�حبس�به�وجود�می�آید�)حسینی�مراغی،�1425:��ج2،�ص�251؛�انصاری،�1415:�ج6،�ص263؛�نجفی،�
1404:�ج�23،�صص��145و�146(.�عده�ای�دیگر�معتقدند:�»حّق�حبس،�حکمی�عقالیی�از�اقتضائات�

معاوضه�و�مبتنی�بر�حکم�ارتکازی�عقال�در�معامالت�است«�)موسوی��الخمینی،1421:�ج5،�ص565؛�
باقری�و�طباطبایی،��84�:1384و�85(.�حقوق�دانان�نیز�در�این�باره�نظرات�مختلفی�مطرح�کرده�اند�که�

برخی�از�آنها�عبارت�است�از:�نفس�عقد�مقتضی�تسلیم�دارد�)حائری�شاهباغ،�1382:�ج1،�ص362(،�
معدلت�و�انصاف�)عدل،�205�:1385(،�عدالت�معاوضی�)کاتوزیان،1380:�ج4،�ص87(�و�قصد�متعاقدین�
)جعفری�لنگرودی،127�:1393(.�در�میان�دیدگاه�های�مذکور�به�نظر�می�رسد،�حّق�حبس�امری�عقالیی�

و�مبتنی�بر�ارتکاز�عقال�است.�
درباره�ی�حق�حبس�زوجه�نیز�برخی�معتقدند،�رابطه�ی�بین�امتناع�و�حبس�از�میان�نسب�اربعه،�
عموم�و�خصوص�من�وجه�است؛�یعنی�بعضی�امتناع�ها�حبس�اند�و�بعضی�امتناع�ها�حبس�نیستند�
آنها� اما�به�نظر�می�رسد�رابطه�ی�میان� امتناع�نیستند�)آرین��فر،�100�:1393(� و�بعضی�حبس�ها�
عموم�و�خصوص�مطلق�است،�زیرا�امتناع�شامل�حبس�شرعی�و�نشوز�غیرشرعی�می�شود.�بنابراین�
امتناع�اعم�از�حبس�است.�با�این�تفصیل�که�هر�حبسی�امتناع�است،�اما�هر�امتناعی�حبس�نیست،�

بلکه�بعضی�امتناع�ها�حبس�هستند.

4( ارزیابی ادله ی اثبات حّق حبس زوجه 
قائالن�حّق�حبس�زوجه�برای�اثبات�مدعای�خود�به�ادله�ای�استناد�کرده�اند�که�در�ادامه�تبیین�

و�ارزیابی�می�شود.

4-1( روایات 
�در�باره�ی�حق�حبس�زوجه�به�دو�دسته�روایات�عام�و�خاص�استناد�شده�است:
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الف - روایات عام 

�برخی�فقهای�امامیه��برای�اثبات�حق�حبس�زوجه�به�ادله�ی�عامی�نظیر�نفی�حرج�و�نفی�
ضرر��استناد�کرده�اند�)نجفی،�1404:�ج31،�ص41؛�فاضل�هندی،�1416:�ج7،�ص410؛�کلینی،1407:�ج3،�
ص33،�ح�4و�ج5،�صص�293و�292،�ح2(.�چنان�که�در�این�خصوص�تقریر�نموده�اند:�»اگر�برای�زوجه�

حّق�حبس�نباشد،�وی�متحمل�عسر�وحرج�و�ضرر�می�گردد�و�ستم�خواهد�دید«.�)نجفی،�1404:�
ج13،�ص41(.�در�مورد�استدالل�مرقوم�نکاتی�باید�مطمح�نظر�قرارگیرد؛�اوالً،�تمسک�به�دلیل�نفی�

حرج�یا�نفی�ضرر�زمانی�تمام�است�که�طرق�دیگر�وصول�مهر،�پرمشقت�یا�پرهزینه�باشد.�بنابراین�
اگر�زوجه�بتواند�مهر�خود�را�بدون�زحمت�و�صرف�هزینه�وصول�کند،�تحقق�حرج�یا�ضرر�منتفی�
است�)هدایت�نیا،�350�:1394(�ثانیاً،�تمسک�به�قواعد�نفی�حرج�و�نفی�ضرر�برای�اثبات�حّق�حبس�

زوجه،�متفرع�بر�آن�است�که�نقش�اثباتی�این�قواعد�پذیرفته�شود.
براساس�نظرات�برخی�فقیهان،��مفاد�و�مضمون�قواعد�نفی�حرج�و�نفی�ضرر�این�است�که�از�
سوی�شارع�مقّدس،�حکم�حرجی�جعل�نشده�است�)توحیدی،�ج3،�ص143؛�خوانساری،�1405:�ج5،�
ص192(،�اما�در�مواردی�که�از�نبود�حکم،�حرج�یا�ضرر�به�وجود�آید،�با�معاضدت�قواعد�مذکور،�
نمی�توان�برای�جلوگیری�از�حرج�یا�ضرر،�حکم�جعل�کرد.�بنابراین،�قاعده�ی�نفی�حرج�یا�نفی�ضرر�

نمی�تواند�اثبات�حّق�حبس�کند.
در�مقابل،�بعضی�دیگر�میان�احکام�وجودی�و�عدمی�تفاوتی�نگذاشته�و�برای�این�قواعد،�نقش�
اثباتی�هم�قائل�اند�)مکارم�شیرازی،�1411:�ج1،�ص85؛�سبحانی�تبریزی،�1415:�ج2،�ص110(.�حّق�حبس�
زوجه�را�به�کمک�قاعده�ی�نفی�حرج�یا�نفی�ضرر،�تنها�با�این�دیدگاه�می�توان�توجیه�کرد�)هدایت�
نیا،�351�:1394(.�همچنین�هرگاه�زوجه�راهی�برای�وصول�مهریه�ی�خویش�نداشته�باشد،�یا�راه�های�
موجود�پرهزینه�یا�پرمشقت�باشد،�وی�می�تواند�از�تمکین�امتناع�کند�و�در�این�موضوع،�میان�قبل�
از�آمیزش�و�پس�از�آن�تفاوتی�وجود�ندارد.�بنابراین�هرگاه�پس�از�آمیزش�و�در�طول�دوران�زندگی�
مشترک�نیز�زوجه�مهرش�را�مطالبه�کند،�ولی�زوج�از�پرداخت�آن�خودداری�کند،�زوجه�حّق�حبس�

دارد.�پس�اینکه
عده�ای�از�فقیهان��با�استناد�به�ادله�ی�نفی�ضرر�یا�نفی�حرج،�برای�زوجه�حّق�حبس�قائل�اند�
)نجفی،�1404:�ج31،�ص41(�و�درعین�حال،�این�حکم�را�مختص�قبل�از�آمیزش�دانسته�اند،�صحیح�

به�نظر�نمی�آید�)هدایت�نیا،�همان(.
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ب- روایات خاص

�مراد�از�روایات�خاص،�روایاتی�است�که�به�َمهر�اختصاص�دارد�و�به�یک�مورد�از�آنها�اشاره�می�شود:
لَُه  الَْمْرأََةفاََلیَِحلُّ ُجُل الرَّ َج أبوبصیر�از�حضرت�امام�صادق�)(�نقل�کرده�است:�»إَِذاتََزوَّ
فَْرُجَها-َحتَّییَُسوَقإِلَْیَهاَشْیئًاِدْرَهمًافََمافَْوقَُه-أَْوَهِدیًَّةِمْنَسِویٍقأَْوَغْیِرهِ«�)حرعاملی،�1409،ج21،�
ص254(؛�»وقتی�مردی�با�زنی�ازدواج�کرد،�پس�فرج�زن�بر�مرد�حالل�نمی�شود�تا�اینکه�درهمی�یا�

بیش�از�آن�برایش�بفرستد�یا�از�آرد�و�مانند�آن�هدیه�ای�به�او�دهد«.
داللت�روایت�مرقوم�در�موضوع�مورد�بحث�مخدوش�است،�زیرا�داللتی�بر�لزوم�پرداخت�َمهر�
ندارد�و�تکلیف�به�اعطای�درهمی�یا�بیش�از�آن�یا�هدیه�ی�دیگری�از�آرد�و�مانند�آن�غیر�از�َمهراست�

)اراکی،�561�:1419(.��

بنابراین�روایات�استناد�شده،�بر�حّق�حبس�زوجه�داللت�روشنی�ندارد.�این�روایات�-�حداکثر-�
داللت�دارند�که�مکروه�است�مرد�قبل�از�آمیزش،�َمهر�همسرش�را�یا�حداقل�قسمتی�از�آن�را�به�او�
ندهد�)بحرانی،�1405:�ج24،�ص465(.�با�عنایت�به�مطالب�مذکور،�درباره�ی�حّق�حبس�زوجه�روایت�
خاصی�وجود�ندارد�و�به�همین�دلیل،�بعضی�از�فقهای�امامیه�این�موضوع�را�غیرمنصوص�دانسته�اند�

)هدایت�نیا،�354�:1394(.

4-2( اجماع
برخی�فقیهان�برای�اثبات�حّق�حبس�زوجه�در�عقد�نکاح�به�اجماع�استناد�کرده�اند�)حلّی�)ابن�
ادریس(،�1428:�ج2،�ص591؛�موسوی�سبزواری،�1413:�ج25،�ص159(.�بعضی�مخالفان��اجماع�را�به�

عنوان�تنها�دلیل�قول�مشهور�فقهای�امامیه�دانسته�اند�)بحرانی،�1405:�ج24،�ص460(�.�به�نظرمی�رسد،�
در�موضوع�حق�حبس�زوجه�تحقق�اجماع�مسلّم�نیست،�زیرا�قائالن�حق�حبس�اغلب�ادعای�شهرت�
فقیهان�)خوانساری،�1405:�ج4،�ص424(�یا�اتفاق�نظر�ایشان�)العاملی�)شهیدثانی(،1413:�ج8،�ص194؛�
نجفی،�1404:�ج31،�ص41؛�فاضل�هندی،�1416:�ج7،�ص409(�را�در�موضوع�حق�حبس�زوجه�مطرح�

کرده�اند�که�به�قّوت�اجماع�نمی�رسد�)هدایت�نیا،�355�:1394(.�به�فرض�آنکه�اجماع�محقق�باشد،�اجماع�
مزبور�مدرکی�است�و�مدرک�آن�هم�روایاتی�است�که�بیان�شد�و�در�نتیجه�داللت�آن�هم�بیش�از�
روایات�نیست�)حامدی�و�مکارم،�1385:�ج6،�ص52(.�شایان�ذکر�است،�در�میان�علمای�اهل�سنت�هم�

درخصوص�حّق�حبس�زوجه�ادعای�اجماع�شده�است�)ابن�قدامه،�1405:�ج8،�ص81(.



124

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 80 / تابستان 1397

4-3( معاوضی بودن عقد نکاح
یکی�دیگر�از�دالیلی�که�موافقان�حّق�حبس�زوجه�برای�اثبات�مدعای�خویش�به�آن�استناد�
می�کنند،�توجه�به�جنبه�ی�معاوضی�بودن�عقد�نکاح�است.�به�این�بیان�که�نکاح�با�َمهر�شبیه�عقود�
معاوضی�است،�چون�نوعی�معاوضه�میان�منافع�زن�و�َمهر�اوست.�خواه�معاوضه�ی�محض�یا�شبیه�به�
آن�باشد�)العاملی�)شهیدثانی(،�1413:�ج8،�ص191(.�برخی�بزرگان�فقه�اهل�بیت�)(�بیان�می�کنند:�
»برای�بُضع�زن،�به�اجماع�فقیهان�عوضی�وجوددارد«�)نجفی،�1404:�ج31،�ص41(.�به�نظر�می�رسد،�
مراد�از�عوض،�همان�َمهر�است،�بنابراین�حّق�حبس�که�از�آثار�مترتب�بر�عقود�معاوضی�است،�در�

عقد�نکاح�نیز�جریان�دارد.1

4-4( شرط ضمنی عرفی
�از�دیگر�دالیلی�که�در�تأیید�قول�مشهور�برای�اثبات�حّق�حبس�زوجه�به�آن�استناد�شده�
است،�شرط�ضمنی�عرفی�است.�به�این�معنا�که�تقدیم�َمهر�به�زوجه�قبل�از�نزدیکی�در�همه�ی�
زمان�ها�متعارف�بوده�و�هست�و�سنت�بر�این�رویه�جاری�شده�است.�در�این�صورت،�هرگاه�عقدی�
به�صورت�مطلق�جاری�شود�و�برخالف�این�عادت،�توافقی�نشود،�به�مفهوم�آن�است�که�طرفین�آن�
را�پذیرفته�و�بر�آن�توافق�کرده�اند؛�لذا�زوجه�به�مقتضای�این�شرط�حق�دارد�تا�زمان�دریافت�مهر�
خود�از�تمکین�امتناع�کند.�طبق�بررسی�های�انجام�شده،�برخی�محققان�همچون�بحرانی�به�نقل�
از�مرحوم�شیخ�احمد�جزایری�بر�این�استدالل�یادآور�شدند�)بحرانی،�1405:�ج24،�ص462(.�بدیهی�
است،�اگر�تقدیم�َمهر�قبل�از�نزدیکی�متعارف�باشد،�عقد�در�صورت�اطالق�به�آن�انصراف�دارد�و�از�
این�لحاظ�بین�آن�و�میان�آنچه�در�ضمن�عقد�ذکر�شده�است،�تفاوتی�وجود�ندارد�و�شرط�ضمنی�
عرفی�نیز�مانند�شرط�مذکور�در�ضمن�عقد�معتبر�و�الزم�الوفاء�است.�این�استدالل�صحیح�به�نظر�
نمی�رسد،�زیرا�واقعیت�این�است�که�در�دنیای�معاصر،�در�ایران�اسالمی�و�بسیاری�دیگر�از�کشورهای�
اسالمی،�تقدیم�َمهر�قبل�از�نزدیکی�عرف�نیست،�بلکه�تعداد�اندکی�از�زنان�َمهر�خود�را�بعد�از�عقد�
و�قبل�از�نزدیکی�دریافت�می�کنند.�از�این�رو�استدالل�مزبور�ناتمام�است.�بدین�ترتیب�برخی�بر�این�
باورند�ادله�ای�که�برای�توجیه�حّق�حبس�زوجه�از�سوی�قائالن�قول�مشهور�ارائه�شده�است،�کافی�

و�وافی�به�مقصود�نیست�)هدایت�نیا،��355�:1394و�356(.

1.  جهت مطالعه ی تفصیلی و مالحظه ی دیدگاه مخالف مبنی بر اینکه نکاح معاوضه ی حقیقیه نیست، ر.ش به حامدی و 
مکارم، 1385: ج6، ص53. 
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5- شرایط اعمال حّق حبس زوجه
اعمال�حق�حبس�زوجه�در�صورتی�محقق�می�شود�که�مهر�حال�باشد�و�زوجه�آن�را�مطالبه�کند.
5-1( حاّل بودن َمهر: یکی�از�شرایط�اعمال�حّق�حبس�زوجه�این�است�که�َمهر�او�حاّل�باشد،�

یعنی�مهلتی�برای�پرداخت�آن�تعیین�نشده�باشد.�فقیهان�امامیه�بر�شرط�مذکور�اتفاق�نظر�دارند�
)نجفی،�1404:�ج31،�ص43؛�طباطبائی،�1418:�ج12،�ص72؛�موسوی��الخمینی،�ج2،�ص299(.�جمهور�

فقهای�اهل�سنت�نیز�به�چنین�شرطی�قائل�اند�)زحیلی،�ج9،�ص6793(.�قانون�گذار�ایران�با�پیروی�
از�اتفاق�نظر�فقهای�در�ماده���1085قانون�مدنی�به�این�امر�تصریح�کرده�است:�»زن�می�تواند�تا�
َمهر�به�او�تسلیم�نشده�از�ایفای�وظایفی�که�در�مقابل�شوهر�دارد�امتناع�کند،�مشروط�بر�اینکه�َمهر�
او�حاّل�باشد�و�این�امتناع�مسقط�حّق�نفقه�نخواهد�بود«.�ذکر�این�قید�به�این�لحاظ�است�که�به�
موجب�ماده���1083ق.م�تمام�یا�قسمتی�از�َمهر�می�تواند�مّدت�دار�باشد؛�لذا�مقنن�برای�رفع�ابهام�
در�ماده��1085ق.م�تصریح�کرده�که�شرط�اعمال�حّق�حبس،�حاّل�بودن�آن�است.�مفهوم�مخالف�
ماده���1085ق.م�این�است�که�اگر�َمهر�زن�مؤجل�باشد،�او�مکلّف�است�که�از�شوهر�تمکین�کند�و�
نمی�تواند�به�استناد�ماده��مذکور�حّق�حبس�خود�را�اعمال�کند،�زیرا�قید�حاّل�بودن�َمهر�درماده�ی�
مرقوم�این�امکان�را�از�زن�سلب�کرده�است.�به�این�دلیل�که�حّق�امتناع�او�در�اثر�قراردادن�أجل�برای�
تسلیم�َمهر،�ساقط�شده�و�موجبی�برای�پیدایش�حّق�حبس�موجود�نشده�است؛�لذا�وضعیت�سابق�
استصحاب�می�شود�)امامی،�1377:�ج4،�ص463(.�بنا�براین�اگر�َمهر�مؤجل�باشد�و��زن�مؤجل��بودن�آن�
را�پذیرفته�باشد،�این�امر�از�سوی�دیگر�نمی�تواند�از�حّق�حبس�استفاده�کند�)شهبازی،�37�:1386(.
سؤال�مطرح�این�است�که�هرگاه�مقداری�از�َمهر،�حاّل�و�مقداری�از�آن�مؤجل�باشد،�وضعیت�
حّق�حبس�زن�چگونه�است؟�-عده�ای�از�حقوق�دانان�بر�این�باورند،�زن�تا�زمانی�که�آن�مقدار�از�
َمهر�را�که�حاّل�است،�دریافت�نکرده�باشد�اگرچه�مقدار�آن�اندک�باشد-�می�تواند�از�ایفای�وظایف�
زناشویی�امتناع�کند،�اّما�اگر�شوهر�آن�مقدار�از�َمهر�را�که�حاّل�است�پرداخت�کند،�دیگر�زن�حّق�
امتناع�ندارد�)صفایی�و�امامی،�177�:1392؛�گرجی�و�همکاران،�266�:1384؛�امامی،�1377:�ج4،�ص464(،�
زیرا�مؤجل�بودن�باقی�َمهر،�همان�حکم�مؤجل�بودن�تمام�َمهر�را�دارد�که�حّق�حبس�زن�را�ساقط�
می�کند�)شهبازی،�37�:1386(.�چنان�که�بر�این�مطلب�دعوی�اجماع�و�اتفاق�نظر�نیز�شده�است�

)حامدی�و�مکارم،�همان(.

از�سوی�زن�و� َمهر� اعمال�حّق�حبس،�مطالبه�کردن� شرط�دیگر� 5-2( مطالبه کردن َمهر: 

پرداخت��نکردن�آن�از�جانب�شوهر�است.�از�قید�واژه�ی�»می�تواند«�در�ماده���1085ق.م�می�توان�
متوجه�منظور�قانون�گذار�شد�)شهبازی،�همان�و�ص38(.�مفاد�ماده��مذکور�در�مورد�نکاح�منقطع�هم�
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جاری�است�)جعفری�لنگرودی،�134�:1376(.�بنابراین�تا�زمانی�که�َمهر�به�زوجه�تسلیم�نشده�است،�
وی�می�تواند�از�حّق�حبس�استفاده�کند�)گرجی�و�همکاران،�263�:1384(.

6( موجبات سقوط حّق حبس زوجه

حّق�حبس�زوجه�در�صورت�تحقق�یافتن�مواردی�ساقط�می�شود�که�در�ادامه�به�موجبات�اسقاط�
آن�بررسی�خواهد�شد.

6-1( تسلیم َمهر: هرگاه�شوهر،�َمهر�زن�را�کامل�پرداخت�کند،�حّق�حبس�وی�از�تمکین�در�

برابر�او�ساقط�خواهد�شد.
این�مطلب�را�می�توان�از�ماده���1085ق.م�دریافت،�این�ماده�مقرر�کرده�است:�»زن�می�تواند�تا�َمهر�
به�او�تسلیم�نشده�از�ایفای�وظایفی�که�در�مقابل�شوهر�دارد�امتناع�کند...«.�مفهوم�مخالف�عبارت�
مرقوم�این�است�که�زن�پس�از�تسلیم�َمهر،�نمی�تواند�از�ایفای�وظایف�خود�در�مقابل�شوهر،�امتناع�
کند،�زیرا�امتناع�زن�از�تمکین�در�مقابل�شوهر�پس�از�وصول�کامل�َمهر،�نشوز�محسوب�می�شود�و�
استحقاق�او�را�برای�دریافت�نفقه�از�بین�خواهد�برد،�زیرا�زوجه�دلیلی�برای�امتناع�از�تمکین�ندارد؛�
لذا�مطابق�ماده�ی��1108ق.م�عمل�می�شود.�این�ماده��مقرر�می�دارد:�»هرگاه�زن�بدون�مانع�مشروع�

از�ادای�وظایف�زوجیت�امتناع�کند،�مستحق�نفقه�نخواهد�بود«.�
6-2( مؤجل بودن َمهر: هرگاه�برای�پرداختن�َمهر�أجلی�تعیین�شده�باشد،�زن�در�عقد�نکاح�

پذیرفته�است�که�َمهرش�پس�از�مدتی�به�او�تسلیم�شود.�روابط�زن�و�شوهری�با�پیوند�زناشویی�
آغاز�می�شود�و�هر�یک�از�طرفین،�تکالیفی�می�یابد�که�می�بایست�به�آن�عمل�کند.�حّق�حبس�مانع�
مشروعی�است�که�زن�به�استناد�آن�می�تواند�از�اجرای�پاره�ای�از�این�تکالیف�معاف�شود.�بنابراین،�
وقتی�زن�به�مؤجل�بودن�َمهر�رضایت�می�دهد،�بدین�معنی�است�که�از�حّق�حبس�خویش�در�عمل�
به�وظایف�زناشویی�می�گذرد.�از�این�رو�در�پایان�ماده���1085ق.م�آمده�است:�»...�مشروط�بر�اینکه�
َمهر�او�حاّل�باشد...�«.�بدین�ترتیب،�گذشتن�مهلتی�که�برای�پرداخت�َمهر�مقرر�شده�است،�آن�را�
به�منزله�ی�َمهر�حاّل�نخواهد�ساخت،�زیرا�چنان�که�گفته�شد،�قراردادن�مهلت�به�معنی�انصراف�از�
حّق�حبس�است،�و�فرا�رسیدن�موعد�پرداخت،�حّق�ساقط�شده�را�دوباره�ایجاد�نمی�کند�)کاتوزیان،�
1382:�ج1،�صص�157و�158(.�بنابراین�هرگاه�شوهر�تمکین�زن�را�مطالبه�نکند�تا�موعد�تأدیه�و�

تسلیم�َمهر�فرا�رسد،�زن�نمی�تواند�از�تمکین�امتناع�کند�تا�َمهر�خود�را�بگیرد،�زیرا�حّق�حبس�او�در�
اثر�قراردادن�أجل�ساقط�شده�و�موجبی�برای�عودت�آن�وجود�ندارد�)امامی،�1377:�ج4،�ص460(.�
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شایان�ذکر�است،�برخی�اندیشمندان�حقوق�اسالمی�از�آنجا�که�حّق�حبس�را�معلول�حّق�
استیثاق�زوجه�دانسته�اند،�تأجیل�صداق�را�موجب�سقوط�آن�حق�نمی�دانند،�مگر�اینکه�زوجه�حّق�
حبس�خود�را�ساقط�کرده�باشد؛�لذا�بر�این�باورند�که�حلوِل�أجِل�صداق�از�موجبات�سقوط�حّق�

حبس�نیست�)جعفری�لنگرودی،311�:1387(.
6-3( تمکین زوجه:�مطابق�ماده���1086ق.م،�هرگاه�زن�قبل�از�اخذ�َمهریه�به�اختیار�خود�به�

ایفای�وظایفی�که�به�موجب�عقد�نکاح�بر�عهده�ی�وی�قرار�داده�شده�است،�قیام�کند،�دیگر�نمی�تواند�
از�حّق�حبس�استفاده�کند�)روشن،�148�:1393(.�بعضی�صاحب�نظران�معتقدند:�»به�نظر�ما�اساساً�
)و�غالباً(�ممکن�است�بالمرء�زوجه�از�حّق�مذکور�در�ماده�ی��1085غافل�باشد،�بنابراین�دلیلی�برای�
سقوط�حّق�مطالبه�ی�صداق�به�شرح�مذکور�در�صدر�ماده����1086نیست�و�قاعده�ی�حقوقی�)در�
عقود�مستمر(�اقتضا�می�کند�که�زوجه�بتواند�از�ادای�وظایف�زناشویی�در�باقی�ایّام�و�روزگار�امتناع�
کند�تا�صداق�خود�را�بگیرد.�مع�ذلک�قول�مشهور�در�فقه�)بدون�استناد�به�آیه�و�حدیث(�همان�

است�که�در�ماده���1086نوشته�شده�است«�)جعفری�لنگرودی،�135�:1376(.
برخی�استادان�حقوق��و�همچنین�نویسندگان�قانون�مدنی�در�ماده��مذکور�از�عقیده�ی�مشهور�
فقها�پیروی�کرده�اند�)امامی،�1377:�ج4،�ص461؛�کاتوزیان،1382،�ج1،�ص160؛�محقق�داماد،�250�:1384(�
که�بر�آن�ادعای�اجماع�نیز�شده�است�)حلّی�)ابن�ادریس(،�1428:�ج2؛�ص�591؛�ابن�زهره،�348�:1417(.
در�فقه�امامیه�دیدگاه�دیگری�وجود�دارد�)عکبری�بغدادی،�510�:1413؛�طوسی،�475�:1400؛�همو،�
1387:�ج4،�ص313(�که�به�نظر�بعضی�فقیهان�خالی�از�قّوت�نیست�)قمی،�1380:�ج�3،�ص�303(�و�طبق�

آن�هرگاه�زن�قبل�از�گرفتن�َمهر�خود�تمکین�کند،�می�تواند�پس�از�آن�هم�از�حّق�حبس�استفاده�
کند�تا�َمهرش�را�دریافت�کند،�زیرا�یکی�از�عوضین،�منفعت�بُضع�است�که�در�طول�زمان�تجدید�
می�شود�و�مانند�اعیان�خارجی�یک�دفعه�قبض�کردنی�نیست�و�َمهر�در�عوض�تمام�آن�منفعت�
است�و�با�یک�مرتبه�تمکین،�قبض�حاصل�نشده�و�به�مرد�تسلیم�نشده�است.�بنابراین�زن�می�تواند�
از�تمکین�مجدد�امتناع�ورزد�)امامی،�همان،�ص462؛�کاتوزیان،�همان(.�سقوط�حّق�حبس�عالوه�بر�
اینکه�موجب�عسر�و�حرج�و�ضرر�و�ظلم�به�زن�می�شود،�عموم�ادله�ی�نفی�عسر�و�حرج�و�نفی�ضرر�
را�نیز�دربرمی�گیرد�و�تفاوتی�میان�قبل�از�نزدیکی�و�بعد�از�آن�وجود�ندارد�)فاضل�هندی،�1416:�
ج7،�ص410(،�قول�غیرمشهور�مبنی�بر�امتناع�مجدد�زن�پس�از�تمکین�نخستین�با�رأی�أبوحنیفه�

هم�خوانی�دارد�)کاسانی�حنفی،�1406:�ج2،�ص289(.�این�دیدگاه�که�در�راستای�نیل�حقوق�به�حّقه�ی�
زوجه�است،�صحیح�به�نظر�می�رسد.
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مطالعات�تطبیقی�در�فقه�مذاهب�اسالمی�نشان�می�دهد،�میان�دیدگاه�جمهور�فقهای�اهل�
سنت�با�قول�مشهور�فقیهان�امامیه�اتفاق�نظر�وجود�دارد�)کاسانی،�همان؛�ابن�قدامه،�1405:�ج8،�ص81؛�

زحیلی،�ج9،�ص6793(.

شایان�ذکر�است�میان�علمای�حقوق�در�تفسیر�عبارت�»ایفای�وظایف«�در�ماده���1085ق.م�
تردیدهایی�وجود�داشت.�بیشتر�حقوق�دانان�عبارت�مذکور�را�ناظر�به�تمکین�خاص�می�دانستند�
)امامی،�1377:�ص460؛�کاتوزیان،�1382:�ص155؛�صفایی�و�امامی،�178�:1392؛�گرجی�وهمکاران،�1384:�

262(.�اما�بعضی�دیگر�با�توجه�به�اطالق�عبارت،�معتقد�بودند،�زوجه�می�تواند�از�ادای�همه�ی�وظایف�
زوجیت�)تمکین�عام(�تا�َمهر�به�او�تسلیم�نشده،�امتناع�کند�)حائری�شاهباغ،�1382:�ج2،�ص947؛�
شایگان،�267�:1375(.�در�غایت�امر،�هیئت�عمومی�دیوان�عالی�کشور�در�رأی�وحدت�رویه��شماره�ی�
�718مورخ��1390/02/13از�ماده���1085ق.م�تفسیر�موسع�نمود�و�ایفای�وظایف�را�به�معنی�ایفای�
مطلق�وظایف�شرعی�و�قانونی�دانست�و�مقرر�داشت:�»مستفاد�از�ماده���1085قانون�مدنی�این�
است�که�زن�در�صورت�حاّل�بودن�َمهر�می�تواند�تا�َمهر�به�او�تسلیم�نشده�از�ایفای�مطلق�وظایفی�
که�شرعاً�و�قانوناً�در�برابر�شوهر�دارد،�امتناع�نماید...«�با�صدور�این�رأی،�مسئله�روشن�شد�و�زن�
برابر�رأی�الزم�اإلتباع�یاد�شده�می�تواند،�تا�َمهرش�را�نگرفته،�از�رفتن�به�خانه�ی�شوهر�و�انجام��دادن�

سایر�وظایف�زناشویی�امتناع�کند�)صفایی�و�امامی،��178�:1392و�179(.

6-4( اثر اعسار زوج در حّق حبس زوجه
از�اطالق�ماده���1085قانون�مدنی�مستفاد�می�گردد�حّق�حبس�ناشی�از�تأدیه�نشدن�َمهر�به�طور�
مطلق�برای�زوجه�شناخته�شده�است،�اعم�از�اینکه�شوهر�در�پرداخت�َمهر�معسر�باشد�یا�مؤسر�که�
قادر�است�آن�را�پرداخت�کند�)گرجی�و�همکاران،�268�:1384و�269؛�امامی،�1377:�ج4،�صص�460و�
461؛�صفایی�و�امامی،�179�:1392(.�اداره�کل�حقوقی�قوه�قضاییه�هم�در�نظریه�ی�مشورتی�شماره�ی�

�7/�1020-�1383/02/31با�تبعیت�از�دیدگاه�بعضی�حقوق�دانان�اعالم�کرده�است:�»اعسار�شوهر،�
حّق�حبس�زن�)موضوع�ماده�ی��1085ق.م(�را�از�بین�نمی�برد،�زیرا�درست�است�که�در�چنین�
حالتی�مطالبه�ی�َمهر�از�او�امکان�ندارد،�ولی�باید�دانست�که�امکان�گرفتن�َمهر�با�استفاده�از�حق�

حبس�مالزمه�ندارد...«�)رحیمی�اصفهانی،159�:1390(.
درباره�ی�اثر�اعسار�زوج�در�حق�حبس�زوجه�در�فقه�امامیه�سه�دیدگاه�وجود�دارد:�دیدگاه�
اّول،�قول�مشهور�فقهاست�که�ماده���1085ق.م�از�آن�الهام�یافته�است�و�مطابق�آن�زوجه�تا�قبل�
از�تسلّم�و�قبض�َمهر�می�تواند�از�تمکین�نسبت�به�زوج�امتناع�کند،�اعم�از�اینکه�زوج�معسر�باشد�
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یا�مؤسر�و�اعم�از�اینکه�زوجه�در�زمان�وقوع�عقد�نسبت�به�اعسار�زوج�علم�داشته�یا�نداشته�باشد�
)نجفی،�1404:ج31،�ص42(.

مطابق�دیدگاه�دّوم�-که�رأی�مرحوم�ابن�ادریس�است�-�به�این�دلیل�که�زوجه�نمی�تواند�از�شوهر�
معسر،�َمهر�خود�را�مطالبه�کند،�حّق�حبس�هم�ندارد�)حلی�)ابن�ادریس(،�1428:�ج2،�ص591(.�دیدگاه�
وی�از�سوی�برخی�فقیهان��ضعیف�قلمداد�شده�است�)نجفی،1404:�ج31،�ص43؛�قمی،�1380:�ج3،�
صص�301و�302(،�زیرا�نداشتن�حّق�مطالبه�ی�َمهر�به�علت�اعسار�زوج،�موجب�نمی�شود�تا�زوجه�

قبل�از�قبض�َمهر،�بُضع�را�بذل�کند�و�معّوض�را�قبل�از�عوض�تسلیم�کند.
در�دیدگاه�سّوم،�پاره�ای�از�فقیهان�نقل�کرده��اند:�»باید�قائل�به�تفصیل�شد�و�میان�موردی�که�
اعسار�زوج�در�پرداخت�َمهر�موقت�بوده�و�موردی�که�ناتوانی�مرد�در�پرداخت�َمهر�به�زودی�مرتفع�
نخواهد�شد،�فرق�گذاشت.�در�مورد�نخست�اعم�از�اینکه�زوجه�نسبت�به�اعسار�زوج�در�هنگام�عقد�
عالم�بوده�یا�نبوده�باشد،�وی�حّق�حبس�دارد�و�در�مورد�دوم�میان�حالتی�که�در�زمان�وقوع�عقد،�
زن�نسبت�به�اعسار�شوهرش�در�پرداخت�َمهر�عالم�بوده�و�حالتی�که�علم�نداشته�است،�می�بایست�
تفاوت�قائل�شد.�در�حالت�نخست،�از�آنجا�که�زن�با�علم�به�ناتوانی�شوهر�به�انعقاد�عقد�نکاح�اقدام�
می�کند،�به�منزله�ی�این�است�که�به�ضرر�خود�اقدام�کرده�و�حّق�حبس�خویش�را�ساقط�کرده�
است�و�به�نظر�می�رسد�که�بنای�طرفین�نیز�بر�همین�بوده�است.�بنابراین�از�باب�قاعده�ی�اقدام،�
حّق�حبس�زوجه�تا�دریافت�َمهر�ساقط�شده�و�او�موظف�است�که�از�شوهرش�تمکین�کند«�)اراکی،�
�535�:1419و�536(�و�درصورت�عدم�تمکین،�نفقه�ی�وی�ساقط�می�شود،�اما�در�هر�صورت،�حّق�

مطالبه�ی�َمهر�را�خواهدداشت.
در�پایان�یادآور�می�شود،�برابر�اطالق�ماده���1086ق.م�و�طبق�نظر�مشهور�فقیهان�اگر�زوجه�
برای�بار�اول�تمکین�نکرده�است،�حّق�حبس�دارد،�اما�اگر�تمکین�کرده�و�سپس�زوج�معسر�شده�

است،�زوجه�حّق�حبس�ندارد�)گرجی�و�همکاران،�270�:1384(.

6-5( اثر تقسیط َمهر در حّق حبس زوجه
با�عنایت�به�اینکه�متأسفانه�امروزه�تعیین�َمهریه�های�سنگین�رایج�شده�است�و�زوج�توان�پرداخت�
کّل�َمهریه�را�به�صورت�یک�جا�ندارد،�اگر�وی�با�توجه�به�نبود�تمّکن�مالی�و�با�حکم�دادگاه�مهریه�
را�به�شکل�اقساط�پرداخت�کند،�یا�َمهر�از�حقوق�زوج�به�صورت�اقساط�معّین�کسر�شود،�ممکن�
است�پرداخت�اقساط�آن�ده�ها�سال�به�طول�انجامد،�در�این�صورت�آیا�زوجه�تا�دریافت�کامل�َمهر،�
حّق�امتناع�از�تمکین�را�خواهد�داشت؟�در�این�باره�میان�فقیهان�معاصر�و�حقوق�دانان�اختالف�نظر�
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وجود�دارد.�حضرات�آیات�عظام�سیستانی،�صافی�گلپایگانی�و�مرحوم�فاضل�لنکرانی�بر�این�باورند:�
»زوجه�تا�وصول�کامل�َمهر�حّق�حبس�دارد«�)میرداداشی،�391�:1394(.

در�مقابل،�حضرات�آیات�مکارم�شیرازی،�نوری�همدانی،�مرحوم�هاشمی�شاهرودی�و�مرحوم�
بهجت�معتقدند:�»با�صدور�حکم�اعسار�زوج�و�تقسیط�َمهر،�حّق�حبس�زوجه�با�پرداخت�اولین�
قسط�ساقط�می�شود«�)همان(.�اداره�کل�حقوقی�قوه�قضاییه�در�نظریه�ی�مشورتی�شماره�ی�7/�1020
-�1383/02/31همگام�با�دیدگاه�برخی�حقوق�دانان�اعالم�کرده�است:�»...همچنین�در�موردی�که�
دادگاه�یا�اجرای�ثبت�به�درخواست�شوهر�و�به�دلیل�اعسار�او،�مهلت�عادله�می�دهد،�یا�قرار�اقساط�
می�گذارد،�نباید�َمهر�را�مؤجل�پنداشت،�زیرا�أجلی�که�بدین�گونه�بر�زن�تحمیل�می�شود،�حاکی�
از�اراده�ی�وی�بر�سقوط�حّق�حبس�نیست.�بنابراین�حّق�حبس�زن�محفوظ�است...�«�)رحیمی�
اصفهانی،159�:1390(.�از�این�رو�پرداخت�قسمتی�از�َمهر�مسقط�حّق�حبس�نیست�و�زوجه�تا�دریافت�

تمام�َمهر�می�تواند�از�حّق�حبس�مقّرر�در�قانون�استفاده�کند�)قنبری،�102:1372؛�سنهوری،�ج6،�ص�
168،�م�2(�و�مطابق�ماده���1085ق.م�استحقاق�نفقه�نیز�دارد�)گرجی�و�همکاران،�274�:1384؛�شیروی،�

.)103�:1395

این�مسئله�عالوه�بر�اندیشمندان�فقه�وحقوق،�دادرسان�محاکم�را�هم�با�تشتت�آراء�مواجه�
کرد.�بعضی�دادگاه�ها�اعسار�شوهر�و�تقسیط��َمهریه�را�به�منزله�ی�پرداخت�َمهریه�تلقی�کردند�و�
به�سقوط�حّق�حبس�رأی�دادند،�اما�برخی�دیگر�صدور�حکم�اعسار�شوهر�و�تقسیط�َمهریه�را�در�
جهت�مطالبه�ی�َمهریه�تفسیر�کردند�و�به�سقوط�حق�حبس�رأی�ندادند،�مگر�آنکه�کل�َمهریه�از�
این�طریق�دریافت�شود�)شیروی،�همان،�ص102(.�چنان�که�شعبه�ی�بیستم�دادگاه�عمومی�حقوقی�
اصفهان�در�پرونده�ای�به�خواسته�ی�الزام�به�تمکین�چنین�رأی�داده�است:�»...�با�عنایت�به�اینکه�
زوجه�صراحتاً�تمکین�خود�را�منوط�به�دریافت�کل�َمهریه�نموده�و�به�حّق�حبس�استناد�نموده�
است،�نظر�به�اینکه�نامبرده�َمهریه�را�مطالبه�نموده�و�با�احراز�اعسار�خواهان�از�پرداخت�یک�جای�
َمهریه،�حکم�به�تقسیط�صادر�شده�و�خواهان�در�حال�پرداخت�اقساط�است�و�حسب�استعالم�از�
اجرای�احکام،�خوانده�نسبت�به�وصول�اقساط�اقدام�نموده�است؛�لذا�تمّسک�به�حّق�حبس�و�اناطه�ی�
تمکین�به�دریافت�کل�َمهریه�با�وضعیت�اعسار�خواهان�از�پرداخت�یک�جای�َمهریه�-که�مدت�ها�
طول�خواهد�کشید-�عماًل�موجب�حرج�برای�زوج�خواهد�بود.�نظر�به�اینکه�حکم�موضوع�منوط�
نمودن�تمکین،�وصول�َمهریه�در�چنین�حالتی�اعسار�خواهان�و�صدور�حکم�تقسیط�به�وسیله�ی�
دادگاه�در�قانون�مدنی�مبهم�می�باشد؛�لذا�به�استناد�اصل��167قانون�اساسی�و�با�توجه�به�فتاوای�
مراجع�عظام�تقلید�از�جمله�حضرات�آیات�محمدتقی�بهجت،�ناصر�مکارم�شیرازی،�سیدعبدالکریم�
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موسوی�اردبیلی،�حسین�نوری�همدانی�در�این�مورد�حّق�حبس�ساقط�می�گردد؛�لذا�دادگاه�دعوی�
خواهان�را�وارد�دانسته،�حکم�به�الزام�خوانده�به�تمکین�از�زوج�صادر�و�اعالم�می�گردد«�)منصور،�

1394،�بخش�ضمائم،�صص�341و�342(.

رأی�مرقوم�در�شعبه�ی�ششم�دادگاه�تجدیدنظر�استان�اصفهان�تأیید�شد�و�استدالل�آن�بدین�
شرح�است:�»...به�لحاظ�اینکه�با�صدور�حکم�اعسار�و�تعیین�اقساط�برای�پرداخت�َمهریه،�زوج�باید�
فقط�اقساط�معّینه�را�پرداخت�نماید�و�َمهریه�صرفاً�نسبت�به�همان�مقدار�حال،�و�مابقی�مؤجل�است�
و�با�وصف�تقسیط�َمهریه�شرط�مذکور�در�قسمت�اخیر�ماده��1085محّقق�نمی�شود�و�زوجه�نمی�تواند�
از�حّق�حبس�موضوع�ماده��مذکور�استفاده�نماید...«�)همان،�ص342(.�پاره�ای�از�صاحب�نظران�قضایی�
ضمن�تأیید�نظر�دادگاه�مذکور،�یادآور�شدند:�»عقد�نکاح�را�نباید�به�مفهوم�معاوضه�و�مبادله�ی�َمهر�
با�بُضع�تفسیر�و�تبیین�نمود«�)همان،�ص347(.�این�در�حالی�است�که�شعبه�ی�نوزدهم�دادگاه�محترم�
تجدید�نظر�استان�اصفهان،�به�حکایت�محتویات�پرونده�ی�مشابه�دیگری�که�از�شعبه�ی�بیستم�دادگاه�
محترم�عمومی�حقوقی�اصفهان�صادر�شده�بود،�در�مقام�رسیدگی�به�تجدیدنظرخواهی�محکوٌم�
علیها،�با�استدالل�قوی�چنین�اظهار�نظر�کرده�است:�»...�نظر�به�اینکه�اوالً:�قانون�گذار�در�ضمن�ماده�ی�
�1085قانون�مدنی�صراحتاً�نسبت�به�موضوع�تعیین�تکلیف�نموده�و�چنانچه�َمهریه�حال�باشد،�
به�زوجه�حق�داده�تا�از�ایفای�وظایفی�که�در�مقابل�شوهر�دارد،�امتناع�نماید�و�موضوع�از�شمول�
اصل��167قانون�اساسی�خارج�بوده�و�نمی�توان�با�وجود�صراحت�قانونی�به�استناد�فتاوی،�غیر�از�
حکم�قانون�گذار�را�مورد�حکم�قرار�داد.�ثانیاً:�در�ماده��قانونی�مارالذکر�پرداخت�َمهریه�به�طور�مطلق�
عنوان�شده�و�بر�کل�َمهریه�اطالق�دارد�و�پرداخت�قسمتی�از�آن�نمی�تواند�نافی�حّق�حبس�زوجه�
گردد.�ثالثا:ً�تصمیم�دادگاه،�مبنی�بر�تقسیط�َمهریه،�وصف�حاّل�بودن�َمهریه�را�که�در�زمان�انعقاد�
عقد�نکاح�طرفین�بر�آن�توافق�کرده�اند،�تبدیل�به�مؤجل�نمی�نماید.�رابعاً:�زمانی�که�قانون�منتشر�
می�گردد�فرض�بر�این�است�که�آحاد�جامعه�نسبت�به�قانون�عالم�می�باشند�و�با�آگاهی�از�این�حق،�
زوجین�نسبت�به�انعقاد�عقد�نکاح�اقدام�نموده�اند�و�به�عنوان�یک�حّق�مکتسب�برای�زوجه،�تصمیم�
بعدی�دادگاه�مبنی�بر�تقسیط�َمهریه�نمی�تواند�حّق�مذکور�را�ضایع�نماید.�مضافاً،�زوج�با�علم�و�
اطالع�از�چنین�حقوقی�اقدام�به�تعیین�َمهریه�نموده�است�و�عدم�بضاعت�وی�نمی�تواند�حّق�زوجه�
را�در�این�خصوص�ساقط�نماید...�لذا�ضمن�نقض�دادنامة�معترض�عنه،�حکم�به�رد�دعوی�صادر�و�

اعالم�می�نماید«�)همان،�صص�343و�344(.�
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مالحظه�می�شود،�با�استنباط�از�ماده���1085ق.م�از�دو�شعبه�ی�محاکم�تجدید�نظر�استان�اصفهان�
آراء�مختلفی�صادر�شده�است�که�این�اختالف�نظر�دادگاه�ها�زمینه�ی�طرح�موضوع�برای�بررسی�و�
صدور�رأی�وحدت�رویه�قضایی�را�فراهم�کرد�و�در�غایت�امر�به�صدور�رأی�وحدت�رویه�شماره�ی�

�708مورخ��1387/05/22هیئت�عمومی�دیوان�عالی�کشور�به�شرح�زیر�منجر�شد:�
»به�موجب�ماده���1085ق.م�زن�مي�تواند�تا�َمهر�به�او�تسلیم�نشده�از�ایفای�وظایفي�که�در�
مقابل�شوهر�دارد�امتناع�کند،�مشروط�بر�اینکه�َمهر�او�حال�باشد�.ضمناً�درصورت�احراز�عسرت�
زوج،�وي�مي�توانـد�که�َمهر�را�به�نحو�اقسـاط�پرداخت�کند.�با�توجـه�به�حکم�قانوني�ماده�مذکور�که�
مطلق�َمهر�موردنظر�بوده�و�با�عنایت�به�میزان�َمهر�که�با�توافق�طرفین�تعیین�گردیده،�صدور�حکم�
تقسیط�که�صرفاً�ناشي�از�عسر�و�حرج�زوج�در�پرداخت�یک�جاي�َمهر�بوده�مسقط�حّق�حبس�زوجه�
نیست�و�حّق�او�را�مخدوش�و�حاکمیت�اراده�ی�وي�را�متزلزل�نمي�سازد،�مگر��به�رضاي�مشاٌرالیها،�
زیرا�اوالً�حّق�حبس�و�حرج�دو�مقوله�ی�جداگانه�است�که�یکي�در�دیگري�مؤثر�نیست.�ثانیاً�موضوع�
َمهر�در�ماده�مزبور�داللت�صریح�به�دریافت�کل�َمهر�داشته�و�اخذ�قسط�یا�اقساطي�از�آن�دلیل�
بر�دریافت�َمهر�به�معناي�آنچه�مورد�نظر�زوجه�در�هنگام�عقد�نکاح�بوده،�نیست.�بنا�به�مراتب�
رأي�شعبه�ی���19دادگاه�تجدیدنظر�استان�اصفهان�-که�موافق�با�این�نظر�است-�منطبق�با�قانون�
تشخیص�مي�شود.�این�رأي�برطبق�ماده���270قانون�آیین�دادرسي�دادگاه�هاي�عمومي�و�انقالب�در�
امور�کیفري�در�موارد�مشابه�براي�دادگاه�ها�و�شعب�دیوان�عالي�کشور�الزم�االتباع�مي�باشد«�)رأی�

شماره�ی�708-1387/05/22-�روزنامة�رسمی�شمارة�1387�/6/20�-�18506(.

7( بررسی دیدگاه ها درباره ی رأی وحدت رویه شماره ی 1387/5/22-708  
رأی�وحدت�رویه�شماره�ی��708-��1387�5/22میان�صاحب�نظران�و�پژوهشگران�فقه�و�حقوق�

اختالف�نظر�ایجاد�کرد.�در�ادامه�دیدگاه�های�مطرح�شده�بررسی�و�ارزیابی�خواهد�شد.

7-1( دیدگاه مخالفان رأی وحدت رویه ی شماره ی 708 - 5/22/ 1387
عده�ای�از�پژوهشگران�نسبت�به�رأی�وحدت�رویه�مرقوم�منتقد�بوده�و�بر�این�باورند:�»اگر�با�
حکم�به�تقسیط�َمهر�قائل�به�بقای�حّق�حبس�زوجه�باشیم،�موجب�عسر�وحرج�زوج�می�گردد،�به�این�
نحو�که�مثاًل�چنانچه�َمهر�پانصد�سکه�باشد�و�دادگاه�با�در�نظر�گرفتن�وضعیت�اقتصادی�زوج�حکم�
به�پرداخت�ماهیانه�یک�سکه�نماید،�وی�می�بایست�پانصد�ماه�صبر�کند�تا�پرداخت�سکه�تمام�شده�
و�در�نهایت�زوجه�ملزم�به�تمکین�شود�که�این�امر�مصداق�بارز�عسر�وحرج�زوج�است�و�نمی�توان�
اعمال�قاعده�ی�نفی�عسروحرج�را�نسبت�به�زوج�نادیده�گرفت�و�به�استناد�قاعده�ی�مزبور،�حکم�به�
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سقوط�حّق�حبس�زوجه�نمود�و�هرگاه�ادعا�شود�که�سقوط�حّق�حبس�زوجه�موجب�عسروحرج�وی�
می�گردد،�تعارض�میان�حرج�زوج�و�زوجه�به�وجود�آمده�که�با�وجود�چنین�وضعیتی�در�نهایت�دو�
حرج�با�یکدیگر�تساقط�نموده�و�اصل�تمکین�نمودن�زوجه�از�زوج�حاکم�می�شود«�)مرادی،�65�:1395(.
همچنین�بعضی�منتقدان�نظریه�ی�دیوان�عالی�کشور�را�در�تقابل�با�سیاست�های�موجود�در�اصل�
دهم�قانون�اساسی�تلقی�کرده�اند�)میرداداشی،�395�:1394(،�زیرا�این�اصل�مقرر�می�دارد:�از�آنجا�که�
خانواده�واحد�بنیادی�جامعه�ی�اسالمی�است،�همه�ی�قوانین�و�مقررات�و�برنامه�ریزی�های�مربوط�
باید�در�جهت�آسان�کردن�تشکیل�خانواده،�پاسداری�از�قداست�آن�و�استواری�روابط�خانوادگی�بر�

پایه�ی�حقوق�و�اخالق�اسالمی�باشد«.
از� یکی� خانواده� است،� نمایان� اصل� این� در� که� طور� »همان� افزوده�اند:� هم� منتقدان� دیگر�
اساسی�ترین�ارکان�اجتماع�است�که�حفظ�و�بقای�آن�موجب�استحکام�جامعه�می��شود؛�به�نحوی�
که�کمترین�انحراف�در�نهاد�خانواده،�به�ورود�صدمات�مهلک�و�جبران�ناپذیری�بر�پیکره�ی�جامعه�
منجر�خواهد�شد.�بنابراین�قانون�گذار�هر�قاعده�ای�را�که�تدوین�می�کند،�باید�جوانب�احتیاط�را�
رعایت�کند�و�از�هر�اقدامی�که�به�تضعیف�بنیان�خانواده�منجر�شود،�اجتناب�کند�و�همواره�تالش�
کند�در�اصالحات�و�نوآوری�های�خویش�تثبیت�بنیان�خانواده�را�در�رأس�امور�قرار�دهد.�از�آنجا�که�
رأی�وحدت�رویه�هیئت�عمومی�دیوان�عالی�کشور�در�حکم�قانون�است�و�پیروی�از�آن�اجباری�
است،�لزوماً�باید�مطابق�با�موازین�شرعی�و�اصول�قانون�اساسی�باشد�و�چنانچه�مغایر�آنها�باشد،�
قابلیت�اجرا�ندارد؛�لذا�رأی�ذکر�شده�به�موجب�مغایرت�با�روح�حاکم�بر�اصل�دهم�قانون�اساسی،�
به�نقض�غرض�قانون�گذار�منجر�می�شود�)مرادی،�64�:1395(.�دیگر�صاحب�نظران��نیز�یادآور�شدند:�
»ماده���1085ق.م،�داللت�صریح�بر�نظر�پذیرفته�شده�]در�رأی�وحدت�رویه[�ندارد،�بلکه�ظاهر�
در�آن�است�و�با�استناد�به�ادله�ی�مخالفان�که�در�مورد�سقوط�حّق�حبس�زن�تأیید�کردنی�است،�

می�توان�از�این�ظاهر�دست�برداشت«�)صفایی�و�امامی،��181�:1392و�182(.

7-2( دیدگاه موافقان رأی وحدت رویه شماره ی 708 - 5/22/ 1387
برخی�حقوق�دانان�ضمن�مردود�دانستن�دیدگاه�منتقدان�مبنی�بر�اینکه�تالی�فاسد�نظریه�ی�
بقای�حّق�حبس�زوجه�در�حالت�تقسیط�َمهر،�حدوث�حرج�برای�زوج�خواهد�بود،�در�پاسخ�یادآور�
شده�اند:�»مرحوم�صاحب�جواهر�]�نجفی،�1404،�ج31،�ص41[�در�زمینه�ای�کاماًل�متفاوت�یعنی�برای�
تعلیل�حّق�حبس�برای�زوجه،�به�قاعده�ی�الحرج�استناد�نموده�اند؛�لذا�داللت�الحرج�درمانحن�فیه�
داللتی�غیرقاطع�و�مضطرب�است،�کما�اینکه�استناد�به�عدالت�یا�انصاف-�که�هرکس�می�تواند�بسته�



134

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 80 / تابستان 1397

به�سلیقه�ی�خود�آنها�را�مبنای�جوابش�قرار�دهد-�نیز�چنین�است.�به�عالوه،�اگر�از�دید�زوجه�به�
نظریه�ی�زوال�حّق�حبس�در�حالت�تقسیط�َمهریه�نگریسته�شود،�این�نظریه�ی�تالی�فاسد�تحمیل�
حرج�به�زوجه�را�دارد.�توضیح�مطلب�اینکه�مادام�که�زوجه�مستظهر�به�حّق�حبس�است،�از�دو�
عامل�عذاب�جنسی�زوج�و�وجوب�انفاق�از�سوی�زوج،�می�تواند�به�عنوان�تضمین�وصول�َمهریه�بهره�
گیرد.�در�حالی�که�اگر�پس�از�دریافت�یک�سکه�از�َمهریه�ی�سنگین�تقسیط�شده،�مکلف�به�تمکین�
شود،�این�دو�تضمین�را�از�دست�می�دهد.�وانگهی،�با�توجه�به�عوامل�مختلفی�مانند�احتمال�داشتن�
فرزند�مشترک،�مخارج�سنگین�زندگی�و�ضرورت�وجود�سرپرست�خانواده�به�ویژه�در�مواردی�که�
زوج�محل�سکونت�را�دور�از�اقوام�زن�انتخاب�کرده�باشد،�زوجه�انگیزه�و�جرأت�و�ابزار�کافی�را�برای�
وصول�َمهریه�نخواهد�داشت.�پس�مالحظه�می�شود�اگر�قول�به�بقای�حّق�حبس�بعضاً�مستلزم�
حرج�زوج�باشد،�قول�به�زوال�آن�می�تواند�مستلزم�حرج�زوجه�باشد�و�می�دانیم�که�این�دو�حرج�با�
هم�تعارض�و�تساقط�می�کنند�و�در�نتیجه�دلیلی�برای�زوال�حّق�حبس�باقی�نمی�ماند،�کما�اینکه�
علی�رغم�آنکه�سؤال��کننده�در�متن�سؤال�از�حضرات�آیات�عظام�فاضل،�صافی�و...،�بروز�حرج�در�
جانب�زوج�در�شرایط�بقای�حّق�حبس�در�حالت�تقسیط�را�ذکر�کرده،�همچنان�ایشان�به�بقای�

حّق�حبس�قائل�اند«�)درویش،�1387(.
رأی�وحدت�رویه�مرقوم،�عالوه�بر�آنکه�پشتوانه�ی�غنّی�فقهی�دارد�با�دیدگاه�برخی�از�مراجع�
معظم�تقلید�منطبق�است،�بر�اساس�موازین�قانونی�و�قواعد�حقوقی�صادر�شده�و�بر�منطق�حقوق�
استوار�است�و�از�این�حیث�خدشه�ای�بر�آن�وارد�نیست.�هر�چند�پاره�ای�استادان�اعتقاد�دارند،�دیدگاه�
مذکور�در�عمل�بنیان�و�مصالح�زندگی�خانوادگی�را�نادیده�می�گیرد�و�از�نظر�اجتماعی�مقبول�
نیست؛�با�این�حال�از�نظر�منطق�حقوقی�آن�را�صحیح�دانسته�اند�)گرجی�و�همکاران،�274�:1384(.�
دیگر�منتقدان�صاحب�نظر�هم�تقسیط�دین�به�حکم�دادگاه�را�موجب�سقوط�حّق�حبس�نمی�دانند�

)صفایی�و�امامی،�182�:1392(.

همچنین�به�نظر�می�رسد�رأی�وحدت�رویه��مذکور�همگام�و�در�راستای�اعمال�سیاست�های�یاد�
شده�در�اصل�دهم�قانون�اساسی�است�و�در�تقویت�آن�باید�افزود،�رأی�مرقوم�عالوه�بر�بعد�حقوقی�
که�حاکمّیت�اراده�ی�زن�هنگام�عقد�نکاح�را�محترم�شمرده�است�و�بر�پرداخت�کامل�َمهر�زوجه�و�
بقای�استفاده�از�حّق�حبس�او�پس�از�تقسیط�َمهر�که�استیفای�حقوق�زوجه�را�تضمین�می�کند،�
تأکید�کرده�است،�در�بعد�اخالقی�نیز�با�ظرافت�دقیق�و�ویژه�از�زن�حمایت�کرده�است�و�بر�حفظ�

کرامت�و�تعالی�شخصّیت�او�در�جامعه�ی�اسالمی�تأکید�دارد.
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عمل�به�مفاد�رأی�مذکور�می�تواند�نقش�مؤثری�در�کاهش�َمهریه�های�سنگین�داشته�باشد�
که�یکی�از�چالش�های�مهم�و�با�آثار�و�پیامدهای�گسترده�است�و�در�غایت�امر�رضایت�حداکثری�

زوجین،�استحکام�خانواده�ها�و�افزایش�ازدواج�ها�را�به�دنبال�خواهد�داشت.

نتیجه گیری

روشن�است،�تعبیری�که�در�محاورات�عرفی�جامعه�و�به�ویژه�هنگام�تعیین�َمهر�در�عقد�نکاح�
رایج�است�و�گفته�می�شود:�»َمهریه�را�کی�داده�و�کی�گرفته�است!«�با�موازین�فقهی�و�حقوقی�
سازگاری�ندارد�و�به�لحاظ�قانونی�هم�فاقد�ارزش�و�اعتبار�است.�زوج�باید�بداند�َمهریه�هم�مانند�هر�
دین�دیگری�است�که�او�ملزم�به�ادای�آن�است�و�مطالبه��نکردن�َمهریه�توسط�عده�ی�زیادی�از�زنان�
در�ابتدای�ازدواج�یا�در�تمام�دوره�ی�زندگی،�نشان�دهنده�ی�نبود�چنین�حّقی�یا�اسقاط�چنین�حّقی�
نیست�)شاهدی�علی�آباد،�41�:1392(.�از�سوی�دیگر،�چنانچه�َمهر�زوجه�در�کمال�صداقت�و�با�تراضی�
میان�زوجین�در�محیط�گرم�و�صمیمی�خانواده�و�با�صلح�و�صفا،�از�روی�ِمهر�ومحبت�از�طرف�زوج�
داده�نشود�و�زوجه�خارج�از�کانون�خانواده�و�از�طریق�مراجع�ذی�صالح�قانونی�خواستار�مطالبه�ی�
َمهرش�باشد،�دعوای�اعسار�زوج�از�پرداخت�یک�جای�َمهریه�پذیرفته�می�شود�و�بر�اساس�آن�حکم�
بر�تقسیط�َمهر�زوجه�صادر�می�شود.�در�این�حالت�عماًل�زوجین�زندگی�آرامش�بخشی�نخواهند�
داشت�و�پس�از�مدتی�فرجام�آن�به�طالق�توافقی�منجر�می�شود�و�این�امر�نشان�می�دهد،�تقسیط�
مهریه�های�سنگین�و�سقوط�حّق�حبس�زوجه�پس�از�دریافت�اولین�قسط�در�عمل�نتوانسته�است�

به�استحکام�بنیان�زندگی�خانوادگی�کمک�چندانی�کند.
بنابراین�به�نظر�می�رسد�امروزه،�عمل�به�آموزه�های�اسالمی�در�ابعاد�مختلف�زندگی�و�به�ویژه�
استفاده�از�الگوی�َمهر�فاطمی�)(�در�تشکیل�خانواده�می�تواند�موجب�استحکام�هرچه�بیشتر�
خانواده�شود.�از�این�رو،�می�توان�گفت،�رأی�وحدت�رویه�درصدد�اصالح�تعبیر�نادرست�عرفی�مذکور�
در�میان�جامعه�است�تا�زوج�با�اطالع�کامل�از�حقوق�حّقه�ی�شرعی�و�قانونی�زوجه�و�حسب�مالئت�
خود�به�انشای�عقد�مناکحت�اقدام�کند�و�توجه�به�این�نکته�و�غافل�نشدن�از�آن�می�تواند�از�تحقق�
َمهریه�های�سنگین�بکاهد�و�در�صورت�مطالبه�و�پرداخت�کامل�َمهر�به�زوجه�برحسب�توانایی�زوج�
که�با�طیب�خاطر�و�از�روی�صداقت�زوج�در�اوایل�ازدواج�پرداخت�شود،�با�ایجاد�محّبت�و�همدلی��
به�وجود�آمده�میان�زوجین،�می�تواند�زمینه�ساز�استحکام�کانون�خانواده�باشد.�به�نظر�می�رسد،�
نظریه�ی�دیوان�عالی�کشور�به�شرح�مندرج�در�رأی�وحدت�رویه�ی�فوق�الذکر�و�مطابق�آن��اعمال�
حّق�حبس�از�سوی�زوجه�در�راستای�استیفای�حقوق�شرعی�و�قانونی�خویش�نه�تنها�با�قوام�و�
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استحکام�خانواده�منافاتی�ندارد�و�با�سیاست�های�عنوان�شده�در�اصل�دهم�قانون�اساسی�در�تقابل�
نیست،�بلکه�رأی�صادر�شده�با�اصل�مذکور�همخوانی�داشته�و�با�آن�سازگاری�دارد.�در�حال�حاضر،�
با�وجود�اطالع�همگان�از�تجربه�ی�تلخ�و�گران�سنگی�که�از�دیگران�به�رایگان�کسب�شده�است،�
اگر�مردی�با�َمهریه�ی�سنگین�زنی�را�به�عقد�نکاح�خویش�درآورد،�به�حکم�قاعده�ی�اقدام،�به�ضرر�
خود�اقدام�کرده�است�و�در�نتیجه�باید�همه�ی�آثار�و�تبعات�ناشی�از�آن�را�هم�تا�سال�های�طوالنی�

بپذیرد.�بنابراین�رأی�وحدت�رویه�ی�فوق�الذکر�با�این�نظر�سازگاری�دارد.

پیشنهادات

در�راستای�سیاست�های�مندرج�در�اصل�دهم�قانون�اساسی�و�به�ویژه�با�الهام�از�الگوی�عملی�
تشکیل�خانواده�ی�اسالمی�پیشنهاد�می�شود:�در�صورتی�که�مقدار�َمهر�زن�از�َمهر�السنه�بیشتر�باشد�
و�او�در�هنگام�عقد�ازدواج�به�ناتوانی�شوهر�در�پرداخت�َمهر�علم�نداشته�باشد،�با�اجازه�ی�دادگاه�تنها�
تا�میزان�َمهر�السنه�و�تا�زمان�دریافت�کامل�آن�به�نرخ�روز�او�بتواند�حّق�حبس�خود�را�اعمال�کند.
امروزه،�بیشتر�ازدواج�ها�در�شهرهای�بزرگ�با�َمهریه�های�باال�منعقد�می�شود�و�زوجه�با�علم�به�
میزان�درآمد�زوج�و�اینکه�توان�پرداخت�َمهریه�ی�سنگین�ممکن�است�در�هیچ�زمانی�برای�شوهر�
فراهم�نشود،�با�او�ازدواج�می�کند.�نادیده�گرفتن�این�موضوع�و�برخورداری�زوجه�از�مطالبه�ی�َمهر�
سنگین�و�اعمال�حّق�حبس�با�علم�وی�به�وضعیت�مالی�شوهر،�در�عمل�برای�شوهر�و�خانواده�
زیان�هایی�را�به�دنبال�دارد�که�اتخاذ�تدابیر�شایسته�ای�در�این�راستا�ضروری�است.�بنابراین�پیشنهاد�
می�شود،�در�قوانین�جاری�کشور�این�مورد�لحاظ�گردد:�»چنانچه�زن�با�علم�به�اعسار�کامل�شوهر�

از�پرداخت�َمهر،�با�او�ازدواج�کند،�حّق�حبس�او�ساقط�می�شود«.
مراکز� اسالمی�و�همچنین� ایران� نقاط� اقصی� دانشگاه�ها�در� به�گسترش� با�عنایت� امروزه،� �
آموزش�های�الکترونیکی�که�تعداد�بسیاری�از�دانشجویان�در�مجموعه�ی�رشته�ی�حقوق�دانش�آموخته�
شده�اند�و�یا�به�تحصیل�اشتغال�دارند�و�نیز�کثرت�و�تنوع�رسانه�های�اجتماعی�و�وسایل�ارتباط�
جمعی،�سطح�آگاهی�های�حقوقی�افراد�جامعه�و�به�ویژه�زوجین�نسبت�به�گذشته�افزایش�یافته�است�
و�نسبت�به�دو�دهه�ی�قبل�با�ورود�دولت�و�اعمال�سیاست�های�آن�درحوزه�ی�خانواده�خوشبختانه�
شاهد�کاهش�چشمگیر�َمهریه�های�سنگین�هستیم.�هرچند�تا�نیل�به�نقطه�ی�مطلوب�فاصله�ی�
زیادی�وجود�دارد�و�لزوم�فرهنگ�سازی�از�طریق�آموزش�و�اطالع�رسانی�هرچه�بیشتر�درخصوص�
مباحث�عمیق�و�دقیق�حقوق�خانواده�را�می�طلبد�که�در�این�راستا�پیشنهاد�می�شود:�ضمن�تدوین�
کتب�مناسب،�واحدهای�درسی�با�محتوای�مباحث�کاربردی�دانش�حقوق�در�زندگی�روزمره�و�به�
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ویژه�مباحث�حقوق�خانواده�در�همه�ی�رشته�های�تحصیلی�آموزش�مقطع�متوسطه�تدریس�شود.
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g  انصاری، مرتضی بن محّمدامین، 1415 ق. کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ

اعظم انصاری.
g .)1384( ،67باقری،احمد و سّیدمحّمدصادق طباطبایی، »حق حبس«، مطالعات اسالمی، ش
g  ،بحرانی، یوسف بن أحمدبن ابراهیم آل عصفور، 1405 . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره

قم: دفتر انتشارات اسالمی.
g  توحیدی، محّمدعلی. مصباح الفقاهه )المکاسب(، تقریرات درس خارج فقه آیت ا... سّیدابوالقاسم

موسوی خویی، بی نا، بی تا.
g .جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1376 ش. حقوق خانواده، تهران: گنج دانش
g .ــــــــــ ،1380ش. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش
g .ــــــــــ ،1381ش. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش
g .نه، تهران: گنج دانش ــــــــــ ،1387ش. اساس درقوانین مدنی: الُمَدوَّ
g .ــــــــــ ،1391ش. الفاِرق: دائرةالمعارف عمومی حقوق، تهران: گنج دانش
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g .ــــــــــ ،1393ش. فلسفه عمومی حقوق برپایه ی اصالت عمل: تئوری موازنه، تهران: گنج دانش
g  حامدی، محّمدرضا و مسعود مکارم، 1385ش. کتاب النکاح )جلدششم(: تقریرات مباحث خارج

.)( فقه آیت ا... ناصرمکارم شیرازی، قم: مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب
g .حائری شاهباغ، سّیدعلی، 1382 ش. شرح قانون مدنی، تهران: گنج دانش
g  :قم الشریعه،  مسائل  تحصیل  إلی  الشیعه  تفصیل وسائل  محّمدبن حسن، 1409ق.  حّرعاملی، 

.)( مؤسسه ی آل البیت
g .حسینی زبیدی، سّیدمحّمدمرتضی، 1414 ق. تاج العروس من جواهرالقاموس، بیروت: دارالفکر
g .حسینی مراغی، سّیدمیرعبدالفتاح، 1425 ق. العناوین، قم: نشر اسالمي
g  حسینی، سّیدمحّمد، 1385 ش. فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی )عربی به فارسی- همراه با

معادل انگلیسی(، تهران: سروش.
g  ،استادی تحقیق: رضا  الفقه،  فی  الکافی  نجم الدین،1403ق.  تقی الدین بن  )ابوالصالح(،  حلبی، 

.)(اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین
g  :قم لتحریرالفتاوی،  السرائرالحاوی  ق.  احمد، 1428  منصور بن  محّمدبن  ادریس(،  )ابن  حّلی 

نشراسالمی.
g  :حّلی)عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،1413ق. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم

دفتر انتشارات اسالمی. 
g .خوانساری، سّیداحمدبن یوسف، 1405 ق. جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع، قم: اسماعیلیان
g  درویش، بهرام. »مبانی رأی وحدت رویه مورخ 22 مرداد 87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دایر به بقای حّق حبس در صورت تقسیط َمهریه«، )1387 ش(. 
g  رحیمی اصفهانی، عباسعلی، 1390ش. مجموعه ی قوانین و مقررات خانواده، تهران: معاونت

تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
g  .روشن، محّمد،1393ش. حقوق خانواده، تهران: جنگل: جاودانه
g  .زحیلی، وهبة بن مصطفی، الفقه اإلسالمی و أدلته، دمشق: دارالفکر، بی تا
g .)( سبحانی تبریزی، جعفر، 1415 ق. الرسائل األربع، قم: مؤسسه ی امام صادق
g .بی تا ،)( ــــــــــ ، نظام النکاحفیالشریعةاإلسالمیةالغراء، قم: مؤسسه ی امام صادق
g .سنهوری، عبدالرزاق، مصادرالحق فی الفقة اإلسالمی، بیروت: دارإحیاءالتراث العربی، بی تا
g  شاهدی علی آباد، حکیمه. »بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار

زوج«، مطالعات اسالمی: فقه و اصول، ش95، )1392(.
g  قم: مؤسسه ی ،)( هاشمی شاهرودی، سّیدمحمود، 1426 ق. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

.)( دائرةالمعارففقه اسالمی بر مذهب اهل بیت
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g .شایگان، سّیدعلی، 1375ش. حقوق مدنی، قزوین: طه
g .شهبازی، عبدالوهاب، 1386 ش. حق حبس در عقد نکاح، تهران: گنج دانش
g .شیروی، عبدالحسین، 1395ش. حقوق خانواده )ازدواج، طالق و فرزندان(، تهران: سمت
g .صفایی، سّیدحسین و اسدا... امامی، 1392ش. مختصرحقوق خانواده، تهران: میزان
g  ،صفایی، سّیدحسین، 1384ش. دوره ی مقّدماتی حقوق مدنی-جلد دّوم: قواعدعمومی قراردادها

تهران: میزان.
g .طباطبائی، سّیدعلی، 1418 ق. ریاض المسائل، قم: نشر اسالمی
g  .طریحی، فخرالدین، 1416ق. مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی
g  طوسی )ابن حمزه( محّمدبن علی بن حمزه، 1408ق. الوسیله إلی نیل الفضیله، قم: کتابخانه آیت

.)(ا... مرعشی نجفی
g  طوسی)شیخ الطائفه(، أبوجعفر محّمدبن حسن، 1387 ق. المبسوط فی فقه اإلمامیه، تهران: المکتبة

المرتضویه إلحیاءاآلثار الجعفریه.
g   )http://maavanews.dadiran.ir)

g  .ــــــــــ ،1400ق. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی
g .ــــــــــ ،1407ق. الخالف، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
g  :عاملی )شهیدثانی(، زین الدین بن علی، 1410 ق. الروضةالبهیهفیشرحاللمعةالدمشقیة، شرح

سّیدمحّمد کالنتر، قم: کتابفروشی داوری.
g .ــــــــــ ،1413ق. مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، قم: مؤسسه ی المعارف اإلسالمیه
g  .عدل، مصطفی )منصورالسلطنه(، 1385 ق. حقوق مدنی، قزوین: طه
g  عکبری بغدادی )شیخ مفید(، محّمدبن محّمدبن نعمان، 1413ق. المقنعه، قم: کنگره ی جهانی

 .)( هزاره ی شیخ مفید
g  :فاضل هندی، محّمدبن حسن اصفهانی، 1416 ق. کشف اللثام و اإلبهام عن قواعداألحکام، قم

دفتر انتشارات اسالمی.
g  :فیض، علیرضا، 1384 ش. مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علم، تهران

دانشگاه تهران.
g  الکبیرللرافعی، قم: منشورات الشرح  المنیرفی غریب  المصباح  فیومی، احمدبن محّمد مقری، 

دار الرضی، بی تا.
g  ،قاسم زاده، مرتضی و دیگران، 1382ش. تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی

تهران: سمت.
g  ،)قمی، أبوالقاسم بن محّمدحسن )میرزای قمی(، 1380ش. جامع الّشتات-جلدسّوم)کتاب النکاح

تحقیق، تعلیق وترجمه ی عیسی والیی، زیرنظر ابوالقاسم گرجی، تهران: دانشکده ی حقوق و علوم 



140

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 80 / تابستان 1397

سیاسی دانشگاه تهران. 
g .قنبری، محّمدرضا، 1372ش. مجموعه مقاالت حقوقی، تهران: گنج دانش
g  کاتوزیان، ناصر،1380ش. حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها-جلدچهارم، تهران: شرکت سهامی

انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا. 
g  ـــــــــــ ،1382ش. حقوق مدني: خانواده-جلداّول، تهران: شركت سهامي انتشار با همكاري

بهمن برنا.
g  ،کاسانی حنفی، عالءالدین، أبوبکربن مسعودبن أحمد، 1406ق. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

بیروت: دارالکتب العلمیه.
g  کرکی )محقق ثانی(، علی بن حسین عاملی، 1414ق. جاامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه ی

.)( آل البیت
g  دارالکتب تهران:  اکبرغفاری،  علی  تحقیق  الکافی،  یعقوب، 1407ق.  أبوجعفرمحّمدبن  کلینی، 

اإلسالمیه. 
g .گرجی، ابوالقاسم و همکاران، 1384 ش. بررسي تطبیقي حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران
g  :محقق داماد، سّیدمصطفی، 1384ش. بررسي فقهي حقوق خانواده: نكاح و انحالل آن، تهران

نشر علوم اسالمي.
g  ،مدنی، سّیدجالل الدین، 1392 ش. حقوق مدنی-جلدهشتم )حقوق خانواده(: ازدواج و مسائل آن

حقوق و تکالیف زوجین، تهران: پایدار.
g .)1395( ،1مرادی، خدیجه. »حّق حبس زوجه با وجود اعسار زوج«، دانش حقوق مدنی، ش
g .مطیعی، محّمدنجیب، 1427ق. تکملة المجموع شرح المهّذب للشیرازی، ریاض: داُرعالم الکتب
g .)( مکارم شیرازی، ناصر، 1411ق. القواعدالفقهیه، قم: مدرسه ی امام أمیرالمؤمنین
g  ،مّکی عاملی )شهیداّول(، أبوعبدا... شمس الدین محّمدبن جمال الدین، القواعد و الفوائد، قم: مفید

بی تا.
g  .منصور، جهانگیر، 1394ش. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- قانون مدنی، تهران: دوران
g  موسوی الخمینی، سّید روح ا...، 1421ق. کتاب البیع، تهران: مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام

.)(خمینی
g .ــــــــــــــــــــ ، تحریرالوسیله، قم: مطبوعات دار العلم، بی تا
g  .موسوی سبزواری، سّیدعبداألعلی،1413ق. مهّذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام، قم: المنار
g  :قم شرائع اإلسالم،  مختصر  شرح  فی  نهایةالمرام  ق.   1411 علی،  محّمدبن  عاملی،  موسوی 

دفترانتشارات اسالمی.
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g  موسوی )شریف مرتضی(، علی بن حسین، 1415ق.اإلنتصارفیإنفراداتاإلمامیة، قم: دفترانتشارات
اسالمی.

g  ،)میرداداشی، سّیدمهدی. »حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه«، زن و خانواده )مباحث حقوقی
به کوشش حسینعلی  بای، )1394(.

g  نجفی )صاحب جواهر(، محّمدحسن، 1404ق. جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم، تحقیق و
تصحیح عباس قوچانی- علی آخوندی، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی.

g  ،)هدایت نیا، فرج ا... . »حق حبس زوجه برای استیفای مهر«، زن و خانواده )مباحث حقوقی
.)1394(


