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 چکیده
عنوان ضـمانت   مزیت و بهحق حبس در نظام حقوقی اسالم یک 

تـوان گفـت از    اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که مـی 
مصادیق مدرن رعایت حقوق بشـر در جهـت صـیانت از حقـوق     
مالکیت بـانوان و آزادی آنـان در امـور مـالی خـویش محسـوب       

دهد از ایفای وظایفش در مقابل  که به زن حق می شود، چنان می
ادار شود با حفـظ حـق نفقـه، مهریـة     شوهر امتناع کند تا زوج و

قـانون   1131معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 
مدنی، ناظر بـه همـین ضـمانت اجـرا اسـت؛ امـا ایـن مـاده بـا

رو درصدد بررسـی آنهـا     هایی مواجه است که مقالة پیش چالش
ها، گاه نجـومی   ها این است که وقتی مهریه از جملة چالش است.
توان زوج خـارج اسـت، اعمـال ایـن حـق، اسـاس ازدواج و        و از

کنـد و   های جبران ناپذیری مواجه مـی  تشکیل خانواده را با تکانه
گردد که بدون شک ایـن دو قاعـده    عمالً موجب حرج و ضرر می

بر احکام و قواعد اولیه تضـییق در جانـب حکـم ایجـاد کـرده و      
ای سـنگین و  هـ  شود با پرداخت اولین قسط در مهریه موجب می

خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسـرش کنـد.   
در ضرورت این بحث همین بس که در عصر مـا، مقولـة ازدواج و   
تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعـد  

در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکـان   و قوانین بتوان
اده را تسهیل و موجبات تحکـیم آن را  تشکیل نظام مقدس خانو

فراهم کرد که کاری الزم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پـژوهش  
 کـردن  مقیـد  مقالـه،  تحلیلی است و حاصل -این مقاله توصیفی

 پرداخـت  قدرت قید و زوجه عام تمکین عدم قید به 1131 ماده
 از زوجـه  امتنـاع  صـورت  این غیر در که است زوج توسط مهریه
 .گردد غیرقانونی وظایفش انجام

آزادی، اعسـار، امتنـاع، تمکـین، حـق حـبس،       ها: کلیدواژه
.حقوق بشر، قانون مدنی

Abstract 
The right to imprisonment in the Islamic legal 
system is one of the benefits and guarantees of the 
financial performance of the wife as woman gives 
the right to refuse to perform her duties against her 
husband to make the couple, with the right to 
maintenance, to give her the dishonorable dowry to 
him.The provisions of Article 1085 apply to this 
guarantee, but this article faces challenges that 
present paper seeks to examine.One of challenges is 
that when divorces are sometimes astronomical and 
out of pocket capacity, the exercise of this right 
confronts the basis of marriage and family 
formation with irreparable impulses.and it actually 
leads to harm and harm, which undoubtedly causes 
these two rules to violate the original rules and rules 
on the part of the ruling and causeWith the payment 
of the first installment in heavy and out-of-pocket 
dowry, the wife is condemned to give up from her 
husband.The necessity of this discussion is that it is 
very difficult in our age that marriage and family 
formation are difficult and it is necessary to analyze 
and harmonize the rules to facilitate the formation 
of the holy system of the family as much as 
possible, and to provide for consolidation which 
will be necessary and God-friendly Was.The 
research type is descriptive-analytical, and result of 
the Article 1085 binding on the non-compliance of 
the wife and the condition of the power of payment 
by the couple is the couple, otherwise the wife's 
refusal to perform his duties becomes illegal.  

Key words: Right to Imprisonment, 

Subordination, Civil Law, Refusal, Sentences. 
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 مقدمه 

یک از طرفین حق حبس، اختیاری است که برای هر

معامله وجود دارد و بر اساس آن طرفین حق دارند 

اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری 

کنند. در واقع اعمال این حق، ضمانت اجرایی دسترسی 

به حق است و در مواردی که تعهد طرفینی وجود دارد، 

تواند از ایفای تعهد خود امتناع کند  یکی از طرفین می

قابل به تعهد خود عمل نماید. این حق در تا طرف م

محسوب « امضایی»معامالت به معنای عام، از احکام 

 شود. می

 ترین قوانین حقوق بشری در زمانی که هنوز ابتدایی

ترین  در جهان وضع نشده بود، در اسالم یکی از مترقی

حق حبس یا حق امتناع زوجه از انجام  قوانین با عنوان

قد نکاح، تشریع شده است. مادة وظایف زناشویی در ع

مجرد عقد، زن  به» )ق.م( تصریح نموده است: 1132

تواند هر نوع تصرفی که بخواهد  شود و می مالک مهر می

؛ بنابراین زوجه حق دارد پس از عقد، «در آن بنماید

مهر تعیین شده را در صورتی که حال باشد، مطالبه 

ر کند. از طرفی ممکن است زوج حاضر نشود مه

همسرش را به وی تسلیم نماید. در این صورت مطابق 

زوجه حق دارد تا زمان تحویل  1)ق.م( 1131مادة 

مهریه از تمکین خودداری کند و از این طریق زوج را 

این حق زوجه در ادبیات  وادار به پرداخت مهر نماید.

گفته « حق امتناع»یا « حق حبس»فقهی و حقوقی 

 شده است.

ن حقی در نکاح ناشی از طبیعت در نظر گرفتن چنی

معاوضی یا شبه معاوضی عقد ازدواج در حقوق اسالمی 

 است.

در قانون جمهوری اسالمی نیز که برگرفته از نظر 

 بینی شده است. مشهور فقها است، این حق پیش

شود، مفاد مادة  آنچه در مقالة حاضر بررسی می

است که با به وجود آمدن شرایط جدید  1131قانونی 

جتماعی دچار ابهامات اساسی شده است. بدین جهت ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در  زن می .1

ر اینکه مهر او حال باشد و مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط ب

 این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود.

ابتدا الزم است به مفهوم حق حبس، احکام و شرایط آن 

در فقه و حقوق پرداخته شود که با توجه به آن، 

مواردی جهت رفع ابهامات از این مادة قانونی پیشنهاد 

 شود. می

 

 حق حبس در عقد نکاح

و توقیف معنای نگاه داشتن، بازداشتن  حبس در لغت به

(. از نظر فقه و 3/33 :1313منظور،  ابن) کردن است

در عقد معوّض هریک از طرفین معامله حقِ  حقوق،

حبس موردمعامله را دارد تا طرف دیگر، موردمعامله را 

 :1311؛ انصاری، 1/171تا:  امامی، بی) به او بدهد

که یکی از طرفین معامله تعهد خود  صورتی . در(3/231

تواند از انجام تعهد خود  هد، طرف دیگر میرا انجام ند

به این مطلب اشاره  2)ق.م( 177امتناع کند. در مادة 

 شده است.

 خاطر ماهیت معاوضی آن در عقد نکاح نیز به

تواند برای جلوگیری  (، زوجه می11/31: 1313نجفی، )

 از زیان خود تا اخذ کامل مهریه از تمکین امتناع کند

 (.1/221تا:  امامی، بی)

اکثر فقهای شیعه و حتی فقهای اهل سنت، حق 

ترین دلیل حق  و مهم 1حبس در عقد نکاح را پذیرفته

 (.7/139 :1311حلی،) اند حبس را اجماع، بیان کرده

به  1131قانون مدنی جمهوری اسالمی نیز در مادة 

تواند  زن می»این حق تصریح کرده و مقرر داشته است: 

ز ایفای وظایفی که در مقابل تا مهر به او تسلیم نشده ا

شوهر دارد، امتناع کند. مشروط به اینکه مهر او حال 

 «.باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دارد: هریک از بایع و مشتری حق دارد از  این ماده بیان می .2

تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم 

در این صورت هریک از  شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد.

 شد، باید تسلیم شود.یا ثمن که حال با مبیع

؛ شیخ 3/213: 1319)جزیری و دیگران،  مستندات،  از جمله .1

: 1313؛ محقق ثانی، 2/191: 1311؛ حلی، 231: 1311 انصاری،

؛ 2/213: 1313؛ طرابلسی، 7/139: 1311؛ عالمه حلی، 11/111

 (.3/191: 1317شیخ طوسی: 
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پیش از وضع قوانین حقوق بشری توسط مجامع 

المللی، حق حبس زوجه در اسالم تشریع شده است  بین

که نشان دهندة دغدغة جدی اسالم نسبت به حفظ 

ترین مطالبات حقوق  است که امروزه از مهمحقوق زن 

 شود. بشری شمرده می

اکنون بعد از اعتقاد به ثبوت حق حبس، قلمرو، 

 شرایط، آثار و مسقطات آن بررسی خواهد شد.

 

 قلمرو حق حبس

مقصود ما از قلمرو حق حبس این است که حق امتناع 

شود؛ آیا منظور از آن تنها  زوجه شامل چه اموری می

از مواقعه است یا مطلق استمتاعات را شامل امتناع 

شود؟ بیان قانون مدنی در این موردعام است. در  می

تواند تا مهر  زن می»این قانون آمده است:  1131مادة 

به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر 

 ...«دارد امتناع کند 

رو،  این تعبیر وظایف در این ماده، عام است و از

یک از  جه حق دارد تا پیش از استیفای مهر به هیچزو

 اما با وجود این تعبیر عام های زوج پاسخ ندهد؛ خواسته

دانان حق حبس زن را  تعداد قابل توجهی از حقوق

صورت خاص و تنها ناظر به نزدیکی با شوهر  به

این بیان را دیدگاه  1(.3/193 تا: بی اند )امامی، دانسته

اند. به همین دلیل ظاهراً قانون  هفقهای امامیه نامید

صورت عام بیان  مدنی را که در آن عبارت وظایف به

اند. اینان  شده، مغایر با عقیده فقهای امامیه دانسته

بنا به عقیدة فقهای امامیه، زن فقط »اند:  اظهار داشته

تواند از نزدیکی با شوهر تا گرفتن مهر خود امتناع  می

گذار از ایفای  فت مقصود قانونتوان گ کند؛ بنابراین می

وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر 

)صفایی و امامی، « تمکین خاص است نه وظایف دیگر

1192 :173.) 

شود، در متن فوق  همان طور که مشاهده می 

نظریة ذکر شده به فقهای امامیه نسبت داده شده است؛ 

آنان را بررسی برای تبیین دیدگاه فقها، آرای بعضی از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ 1/137 :1313)طاهری،  .  برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به1

 (.3/193: 1177؛ امامی، 233: 1133محقق داماد یزدی، 

کنیم. در بعضی منابع آمده است زن حق دارد مانع  می

: 1311بحرانی، ) زوج شود تا مهر خود را قبض نماید

23/331.) 

کند قلمرو حق حبس تنها  عبارت فوق بیان می

نیست؛ بلکه تمام منافع زن برای مرد را در بر « وطی»

گیرد. بیشتر فقهای امامیه حق امتناع را شامل  می

و  2(11/31: 1313نجفی،)اند  ق استمتاع دانستهمطل

 قانون مدنی نیز با این نظر هماهنگ است.

بنابراین بر نظریة مقابل این ایراد اساسی وارد است 

همراه  توان از زوجه انتظار داشت که به که چگونه می

های جنسی او پاسخ  زوج به منزل او برود و به خواسته

رخواست آمیزش جنسی مثبت بگوید و تنها در مقابل د

 امتناع نماید.

شاید به همین دلیل، آیت اهلل سیستانی که معتقد 

، «شامل سایر استمتاعات نیست»است حق حبس 

تواند به خانه او  ولی می»بالفاصله اضافه نموده است: 

دهد که تفکیک  این نشان می «.نرود و با او خلوت نکند

 شوار است.بین وطی و سایر استمتاعات در این رابطه د

 

 شرایط اعمال حق حبس

های مالی و  حق حبس زوجه که از جمله آزادی 

ترین قوانین حقوق بشری نسبت به بانوان به  مترقی

نیز مانند سایر حقوق متوقف بر شرایطی  رود شمار می

است که بدون تحقق آن به وجود نخواهد آمد. در این 

 قسمت، شرایط ایجاد آن بیان خواهد شد.

 

 ن مهرتعیی. 1

در عقد نکاح ممکن است طرفین بر سر مهر توافق کنند 

و آن را تعیین نمایند؛ چنین زنی را اصطالحاً 

« المسمی مهر»نامیده و این مهر را نیز « المهر مفروضه»

گویند؛ همچنین ممکن است طرفین بدون ذکر مهر،  می

عقد را جاری نمایند یا تعیین آن را به آینده موکول 

« المهر مفوّضه»زنی را در اصطالح سازند؛ چنین 

سؤال این است که آیا این حق حبس ویژة  گویند. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛23/331: 1311)بحرانی،  . برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به2

 (.3/191 :1317شیخ طوسی،  ؛2/131: 1321مغنیه، 
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نیز « المهر مفوّضه»است یا زوجة « المهر مفروضه»زوجة 

باشد؟ از بسیاری از منابع فقها  از این حق برخوردار می

آید که حق حبس ویژة زوجه  این نظر به دست می

 1المهر است. مفروضه

 

 هرحال بودن م. 2

مهر، ممکن است حال یا مؤجل باشد. حال بودن مهر، 

تصریح ندارد و همین که مدتی برای آن تعیین  نیاز به

نشده باشد، مهر حال است. یکی از شرایط حق حبس 

که مهر مؤجل  صورتی این است که مهر حال باشد؛ در

باشد، زوجه تا قبل از حلول اجل حق امتناع از تمکین 

 (.3/111: 1137ندارد )طوسی، 

پرسشی که در این خصوص قابل طرح به نظر 

رسد، این است که اگر مهر مؤجل بوده و مدت آن  می

منقضی شده باشد؛ ولی وطی صورت نگرفته باشد آیا با 

فقها در  نماید؟ حلول اجل، زوجه حق حبس پیدا می

اند؛ یک فرض  مورد این مسئله دو وجه را مطرح نموده

ول اجل حق حبس داشته این است که زوجه پس از حل

باشد از این جهت که پس از حلول اجل، وضع او مانند 

: 1311طوسی،) حالتی است که مهر او حال بوده است

(. وجه دیگر این است که او حق حبس ندارد؛ زیرا 371

تا قبل از حلول اجل، تمکین بر او واجب بوده است 

همین حکم  (. پس از آن هم7/171: 1311)حلی، 

گردد. عالوه بر این با توافق بر مؤجل  میاستصحاب 

بودن ثمن تلویحاً آن دو بر اسقاط حق امتناع توافق 

 (.22/7132: 1319شبیری زنجانی، ) اند نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرایط عقد نکاح دائم، در ضمن بحث  اکثر کتب فقهی اصیل در .1

اند. در کتاب  ه کردهمهریه و نحوة پرداخت آن به حق امتناع اشار

به این امر  (2/191 :1311)حلی،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

تصریح شده است و با بررسی بحث امتناع زوجه و مباحث قبل و 

؛ شیخ طوسی: 11/111: 1313در این منابع )محقق ثانی،  بعد آن

: 1311؛ عالمه حلی 3/191: 1317شیخ طوسی:  3/191: 1317

( نیز همین مطلب روشن 3/213: 1319دیگران،  ؛ جزیری و7/139

 شود. می

ظاهراً این  رسد. تر به نظر می احتمال دوم قوی

احتمال موردپذیرش تعداد بیشتری از فقهای امامیه 

ق ثانی، ؛ محق237: 1311انصاری، )قرار گرفته است 

 .(1/171 :1311 ؛ شهید ثانی،11/111: 1313

اند که در این مسئله بین  بعضی نیز تصریح کرده

اینکه عدم مواقعه به دلیل عذری باشد یا از روی عصیان 

 (.237: 1311انصاری، ) زوجه تفاوتی وجود ندارد

)ق.  1133و  1131با توجه به مطالب مذکور، مادة 

 داند: د حق حبس الزم میشرایط ذیل را برای ایجا (م

یکی از شرایط اعمال حق حبس، این است  -1

که مهر تعیین شده باشد و حال باشد؛ یعنی مهلتی 

 برای پرداخت آن مقرر نشده باشد.

)ق. م( این است که اگر  1131مفهوم مخالف مادة 

تواند از حق حبس استفاده  مهر زن مؤجل باشد، نمی

امامیه و اکثریت  این شرط مورداتفاق همة فقهای کند.

فقها  .2(11/31: 1313فقهای اهل سنت است )نجفی، 

در اینجا مواردی از جمله علم زن به اعسار مرد در زمان 

شود، مجمل  عقد را که منجر به مؤجل شدن مهر می

 اند. گذاشته و به آن نپرداخته

شرط دیگر اعمال حق حبس، مطالبه کردن  -2

 جانب مرداست.مهر از جانب زن و عدم پرداخت آن از 

 

 مسقطات حق حبس

در این قسمت اموری که موجب اسقاط حق حبس 

 گیرد. مطالعه قرار می شود، مورد می

طور کامل دریافت  اگر زوجه مهریه خود را به -1

 شود. رود و حق حبس ساقط می کند، مانع از بین می

مشهور فقها معتقدند که حاضر شدن زن به  -2

بس است )طوسی، تمکین، در واقع اسقاط حق ح

 و ادلة سقوط این حق معلق به وطی 1(3/193 :1317

شود؛ بلکه همین که زوجه خود را در اختیار مرد  نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: 1319برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به )جزیری و دیگران،  .2

آبی،  ؛ 173: 1311؛ طرابلسی، 7/171: 1311؛ عالمه حلی 3/213

1317: 2/191) 

: 1313برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به )محقق ثانی،  .1

 (. 7/139: 1311 ؛ حلی2/192: 1311حلی،  ؛11/113
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شود  گذاشته باشد، موجب سقوط حق حبس می

 (.11/31: 1313)نجفی، 

توافق طرفین در حین عقد ازدواج یا پس از آن  -3

برای اسقاط حق حبس یکی دیگر از مسقطات حق 

 ت.حبس اس

قرار دادن شرط ضمن عقد مبنی بر سقوط حق  -4

 حبس نیز ساقط کنندة این حق است.
 

 آثار اعمال حق حبس

اعمال حق حبس سبب آثار متعددی در راستای حفظ 

های مالی زوجه و سایر حقوق وی که امروزه  آزادی

 باشد. مجامع حقوق بشری نیز خواستار آن هستند، می

خود استفاده کند، که زوجه از حق حبس  صورتی در

 امتیازهای ذیل را دارا است:

تقسیط پرداخت مهریه، حق حبس  در صورت -1

 ماند تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می

دیوان عالی  19شعبة  2/7/72-3مفاد رأی شمارة )

 کشور(.

زوجه مستحق نفقه خواهد بود؛ بنابراین اگر  -2

آن را منوط به دریافت  زوجه حاضر به تمکین باشد؛ اما

نیست و مرد باید نفقة او را « ناشزه»مهریه بنماید، 

 ق. م(. 1131مفاد مادة ) بپردازد

توان ملزم به تمکین خاص و ایفای  زوجه را نمی -3

 -123سایر وظایف زناشویی کرد )رأی شمارة 

 دیوان عالی کشور(. 11شعبة  11/9/1139
 

 )ق.م(1015بررسی ابهامات موجود در مادۀ 

اکنون پس از بررسی شرایط، آثار و مسقطات حق 

حبس که از مصادیق مدرن حفظ حقوق زوجه و رعایت 

باشد،  حد اعالی حقوق بشر در اسالم نسبت به زنان می

 1131الزم است به تبیین ابهامات موجود در مادة 

)ق.م( از جمله؛ ابهام در عبارت وظایف زناشویی و 

برای واضح شدن همچنین تعریف نشدن قیودی 

شرایطی مثل حال و مؤجل بودن و اعسار و تعارضاتی 

که در اثر وجود موارد مبهم این قانون، در آرای صادره 

 دور آرای ـه صـر بـده و منجـف مشاهـم مختلـاز محاک

 شود. پرداخته می وحدت رویه متعدد شده است،

 

 وظایف زناشویی.1

 1131 واضح نبودن عبارت وظایف زناشویی در مادة

)ق. م( موجب شده است تا محدودة وظایفی که 

موجب آن  مشخص کنندة تمکین زن از مرد است و به

شود و یا اینکه در صورت اعمال  حق حبس ساقط می

حق حبس، زوجه حق امتناع از آن را دارد، نامعلوم و 

مبهم باشد. به همین دلیل آرای مختلف از جمله در 

ر استان لرستان در شعب پنج و نه دادگاه تجدید نظ

ای از  اند. عده این خصوص باهم مغایرت داشته

دانان معتقدند منظور از وظایف زناشویی، تمکین  حقوق

خاص است که در متون فقهی آمده و عبارت است از 

آنکه زوجه خویشتن را برای استمتاعات در اختیار زوج 

 :1131؛ صافی، 2/193تا:  لنکرانی، بی)قرار دهد 

2/13.) 

رسد این موضوع، قابل نقد است؛  ا به نظر میام

وظایفی » ویژه عبارت چراکه از ظاهر این مادة قانونی به

آید که قلمرو  چنین بر می« مقابل شوهر دارد که در

حق حبس محدود به تمکین خاص نیست و شامل کلیة 

شود که زوجه در قابل زوج به عهده دارد  تکالیفی می

به صیغة جمع آمده است، « وظایف» زیرا اوالً: کلمه

صورت مطلق آورده  ثانیاً: ایفای وظایف در این ماده به

شده است و از طرف دیگر جدا کردن وظایف زناشویی 

ای از امور دشوار است. برای نمونه  از یکدیگر در پاره

تواند به خانه شوهر برود، با او زندگی  چگونه زنی می

 ولی در کند و رفتاری خوب با شوهرش داشته باشد؛

شاهدی علی آبادی، ) حال از تمکین امتناع نماید عین

1192 :11.) 

عالوه بر این اگر بتوان برای تفسیر و فهم این 

عبارت به مواد قانون مدنی استناد کرد، باید گفت که در 

)ق.م( وظایف و تکالیف زوجین تعریف و  1111مادة 

حسن معاشرت زوجین، » تبیین شده و عبارت است از

دت و همیاری در تشدید مبانی خانواده، ریاست معاض

گیری نهایی در امور  مرد و اطاعت زن از تصمیم

 «.خانواده
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توان نتیجه گرفت که از منظر قانون  بنابراین می

مدنی نیز وظایف زن نسبت به همسرش عالوه بر 

 اطاعت تام و تمام از زوج تمکین در استمتاعات،

ی عیادت والدین باشد و بدون اجازة او حتی برا می

خویش هم نباید از خانه خارج گردد )محقق داماد، 

1133 :297.) 

 713/11/2/91 نظریة دادستان در رأی وحدت رویة

نحو  گذار به قانون»کند:  نیز به همین مطلب اشاره می

عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود 

لذا  به شوهر )به معنی خاص( یکی از وظایف زن است؛

الظاهر ناظر به عموم وظایف است و  حق حبس علی

شود؛  صرف وقوع عقد، زن مالک مهر می آنجایی که به از

توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با  لذا نمی

طالق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت 

 «.شود می

رسد حق این باشد که اگر زن  بنابراین به نظر می

عقد از شوهر خود اطاعت کرد و وظایف عام خود  بعد از

 را انجام داد، حق حبس خود را زایل کرده است.

 713عالوه بر این در رأی وحدت رویة شماره 

محدودة وظایفی که زن  11/2/1191صادره در تاریخ 

تواند از آنها امتناع کند  بعد از استفاده از حق حبس می

 یایفا از تواند میزن » به این صورت بیان شده است که

وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد  «مطلق»

 «.امتناع نماید

توان به وظایفی  رسد این مطلب را می به نظر می

شود،  که با انجام آنها حق حبس زن نیز ساقط می

که در هر دو مقام، مناط یکی است.  تعمیم داد؛ چرا

اعمال حق اگر اینجا حکم شده است که زن در صورت 

باید  تواند از تمکین عام امتناع کند؛ بنابراین حبس می

همان مقدار تمکین را ساقط کنندة حق حبس نیز 

تواند از مطلق  دانست. پس همان طور که زوجه می

وظایف شرعی و قانونی خود در برابر شوهر امتناع 

کند، انجام مطلق وظایف و تمکین عام نیز ساقط 

توان حکم این دو مورد  یکنندة حق حبس است و نم

 را متفاوت دانست.

 

 اعسار زوج .2

ای است که سبب شد تا وجود  اعسار مرد دومین مسئله

تر شود و  )ق. م( واضح 1131نقاط مبهم در مادة 

اختالف آرای کار را به صدور رأی وحدت رویة شمارة 

 کشاند. 22/1/37/ 713

 بیشتر فقها معتقدند زوجه حتی با فرض اعسار زوج

نیز دارای حق حبس است و در واقع بر این باورند که 

شود  اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی

(. عالمه حلّی در این 1/313: 1311)موسوی عاملی، 

برای زن حق امتناع از دخول توسط » باره معتقد است

شوهر قبل از تحویل گرفتن مهریه است، هرچند که 

)حلی، «. ته باشدشوهر توانایی پرداخت آن را نداش

1311 :1/113.) 

صورت مطلق در مورد زوج معسر  فقها نظر خود را به

مسقط حق حبس زوجه  اند که اعسار زوج، بیان کرده

در میان فقهای  (.23/339: 1131بحرانی، ) نیست

قائل است که اگر مهر « ابن ادریس حلّی»امامیه تنها 

 د،حال و بدون مدت و شوهر از پرداخت آن عاجز باش

تواند از حق حبس استفاده کند و از تمکین  زن نمی

( و دیگرانی نیز 2/191 :1311خودداری نماید )حلی، 

 (.1/313: 1311شهید ثانی، ) اند آن را نیکو دانسته

دانان این است که  نظر مشهور بین فقها و حقوق

تا:  اعسار مرد ساقط کنندة حق حبس نیست )امامی، بی

؛ شهید 171: 1 ج 1/171: 1313؛ طاهری، 3/191

 (.3/191: 1313ثانی، 

اما در عمل بین شعب مختلف دادگاه در استنباط از 

)ق. م( در خصوص اعسار اختالف ایجاد  1131مادة 

و  3شده است که اختالف رأی دادگاه تجدید نظر شعبة 

استان اصفهان باعث شد تا رأی وحدت رویة  19شعبة 

سقوط حق  ( مبنی بر عدم22/1/37/ 713شمارة )

 حبس با اعسار مرد صادر شود.

اشکالی که با عدم تأثیر اعسار مرد در اعمال حق 

شود، این است که در زمان کنونی با  مطرح می حبس

های  های سنگین و تقسیط آنها برای سال رواج مهریه

طوالنی حتی پنجاه سال، آیا ساقط نشدن حق حبس 
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ام آن حکمی عقلی است؟! آیا با فقهی پویا که احک

کند، سازگاری  متناسب با مقتضیات زمان تغییر می

 دارد؟!

اند،  اینکه بیشتر فقها معترض این مسئله نشده

شاید به این دلیل بوده که در گذشته اوالً میزان 

ها متعارف بوده و ثانیاً زوج آنچه را در اختیار  مهریه

داده است و در همان ابتدای  داشته، مهر قرار می

کرده یا در هنگام مطالبة او  جه تقدیم میازدواج به زو

پرداخته است و مانند امروزه نبوده که زوجه مال  می

کند تا زوج در  عنوان مهریه درخواست می زیادی را به

آینده آن را به دست آورد و سپس بپردازد. همچنین 

داند همسرش در ابتدای  رغم اینکه می زوجه علی

های زیادی  سالزندگی قادر به پرداخت آن نیست و 

کشد تا زوج این مبلغ را تهیه کند و گاه  طول می

شود، این مقدار مهریه را  هرگز این امر محقق نمی

 پذیرد. می

استناد کرده « عندالمطالبه»برخی منتقدان به قید 

و معتقدند که با این قید زوج موظف است هر زمان که 

باشد، زوجه مهریه خود را مطالبه کند؛ ولو مقدار باالیی 

توان به این قول خدشه  رسد می بپردازد؛ اما به نظر می

نیز بر « عندالمطالبه» جدی وارد کرد؛ چراکه تعبیر

اساس شرایط عامة تکلیف است که یکی از آنها قدرت 

آنجا که هیچ حکمی وجود ندارد، مگر اینکه  است و از

مشروط به قدرت و استطاعت باشد، مهریة 

به قید قدرت است؛ بنابراین هم مقید « عندالمطالبه»

منصرف به « عندالمطالبه» توان نتیجه گرفت قید می

مکارم شیرازی، ) است« القدره و االستطاعه عند» قید

1131 :3/13.) 

عالوه بر این مطلب زوجه در زمان تعیین مهریه و 

زمان عقد عالوه بر اینکه علم دارد که زوج قادر به 

داند که در  می صورت حال نیست، پرداخت مهریه به

صورت مراجعه به محاکم قضایی قطعاً با توجه به اعسار 

مرد، مهریه او تقسیط خواهد شد و با این آگاهی مهریه 

پس زوجه در زمان عقد یا علم دارد و یا با  پذیرد، را می

توجه به قراین حالیه و مقالیه به این علم دست یافته 

 است.

رد از پرداخت در واقع این زن، با علم به اعسار م

مهریه تعیین شده به همسری او در آمده است و 

علیه خود کرده است، بنابراین به حکم قاعدة « اقدام»

تواند زوج را مسئول پرداخت فوری  نمی« اقدام» فقهی

(؛ چراکه در 7/117: 1319مهر خود کند )بجنوردی، 

مورد عمل فردی که بر ضرر خود اقدامی کرده است، 

نی ندارد و زوجه موظف است تا کسی مسئولیت مد

زمان قدرت و استطاعت مرد به ایفای وظایف زناشویی 

 خود بپردازد.

توان ادعا کرد که  همچنین با توجه به این علم نمی

حکم تقسیط دادگاه بعد از درخواست حق حبس زن، 

حاکی از ارادة او بر سقوط حق حبس نیست و به اجبار 

دارد که مهریه را از  دادگاه است؛ حتی این امکان وجود

که علم زوجه بر اعسار زوج در  اول مؤجل دانست؛ چرا

و ( 1/171 :1311 شهید ثانی،) حین عقد مدخلیت دارد

صورت  زمانی که قراین روشن وجود داشته که مهریه به

تواند آن را  شود، زوجه نمی جا داده نمی نقدی و یک

 جا مطالبه کند. یک

رأی »گیری  یدادستان کل کشور در جلسة رأ

نیز بر این امر تصریح دارد و بیان « 713وحدت رویة 

حال بودن مهریه است و  کند عرف جامعه بر عدم می

معنای احراز اسقاط ضمنی حق حبس از  این جز به

 باشد. سوی زوجه نمی

عالوه بر این اگر گفته شود تا زمان تسویة کامل 

 مهریه، زن حق حبس خواهد داشت، جامعه با وضعیتی

شود؛ زیرا مردی که اقدام به ازدواج  سخت مواجه می

کرده و بر اثر اعسار در پرداخت مهریه زندان رفته و 

پس از مدتی که اعسارش ثابت و مهر تقسیط شده 

صورت  ها سال مهر را به شود طی ده است، ملزم می

اقساط و طبعاً نفقه زوجه را نیز بپردازد؛ تا پایان 

ان تملک منافع زوجه را پرداخت کامل مهر نیز امک

( )ق.م 1131ندارد؛ اما از ظاهر عبارت مندرج در ماده 

آید که حبس زوجه تا پایان تسویه کامل  گونه بر می این

« تا مهر به او تسلیم نشده»برقرار است؛ زیرا عبارت 

ظهور در تسلیم کامل مهر دارد. بر همین اساس، 

ر داشته کمیسیون شورای عالی قضایی در این باره اظها
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تا وصول مهر، )زن( حق امتناع از تمکین و »است: 

 «.)ق. م( دارد 1131استحقاق نفقه را با توجه به مادة 

بر احکام « الضرر»اما با توجه به حاکم بودن قاعدة 

توان مرد را گاهی مجبور به انتظار پنجاه ساله  اولیه نمی

کس  هیچ» قانون اساسی که 31کرد و به حکم اصل 

وسیلة اضرار به غیر یا  ند اعمال حق خویش را بهتوا نمی

، اعمال حق حبس «تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

زوجه نیز در صورت علم به عجز زوج در حقیقت اضرار 

به مرد است و این مرد در مواردی امکان ازدواج مجدد 

قانون حمایت از  13را هم نخواهد داشت )مادة 

 خانواده(.

توان در چنین  ذشته، میبا توجه به مباحث گ

مواردی گفت که سقوط حق حبس زوجه با پرداخت 

اولین قسط با قواعد انصاف و عدل و مذاق شریعت 

کند،  بیشتر سازگار است و آنچه این نظر را تقویت می

 توجه به عوامل زیر است؛

اوالً هر چند نکاح از دستة ابواب معامالت به مفهوم 

قواعد عمومی معامالت توان واقعاً  عام است ولی نمی

طور تمام در مورد نکاح جاری و ساری  معوض را به

دانست؛ زیرا این امر با قداست خانواده مغایر است و با 

حکمت ) ماهیت اخالقی روابط خانوادگی سازگار نیست

 (. 2/112: 1133نیا و همکاران، 

که در نامة آیت اهلل مکارم شیرازی آمده  ثانیاً چنان

هر به پرداخت اقساط مهر و نفقه طی است، الزام شو

های متمادی به زوجه و عدم تعهد زوجه به تمکین  سال

تا پایان پرداخت کامل مهریه از مصادیق بارز ضرر و 

ای  وسیلة ال ضرر نفی شده است؛ قاعده حرج است که به

 که حاکم بر ادلة اولیه است.

ثالثاً چون حاکم شرع بنا بر ارجحیت مصالح 

بدون رضایت زوجه به پرداخت اقساطی خانوادگی و 

کند،  مهریه در موارد عسر و حرج زوج حکم صادر می

پس در موارد صدور حکم اعسار منعی ندارد که بگوییم 

را نیز  _یکی از شروط اعمال حق حبس _دین حال 

معلق به عدم پرداخت اقساط تعیین شده از سوی حاکم 

م شرع نیز شرع بدانیم؛ زیرا اجرای مشروط به حکم حاک

 نوعی پرداخت مهریه است.

توان نتیجه گرفت که حال بودن مهریه  بنابراین می

عدم -2عدم اعسار مرد  -1که مطلق است و باید به 

 آگاهی زن از اعسار مرد مقید شود.

 

 گیری بحث و نتیجه

حق حبس در فقه برای حفظ حقوق زن و در راستای 

مطالبات  ترین های مالی او که امروزه از مهم آزادی

باشد، وضع شده است و  حقوق بشری نسبت به زن می

از آنجا که قانون مدنی کشور جمهوری اسالمی نیز 

)ق.م(  1131برگرفته از فقه است به این حکم در مادة 

صورت مطلق تصریح کرده است؛ گرچه حق حبس  به

مبنای عقالیی و شرعی دارد، لیکن اعمال آن طبق 

ورت کنونی، با اشکاالتی ص شرایط فقهی و قانونی به

از جمله این اشکاالت، ابهامات و خألهای  رو است. به رو

)ق.م( است که لزوم بازنگری به  1131موجود در مادة 

نماید؛ چراکه اجرای آن  این مادة قانونی را ضروری می

به نحو کنونی مغایر با روح اصل دهم قانون اساسی 

انون دهم بیانگر است که تأکید بر بنیاد خانواده دارد. ق

این موضوع است که از آنجا که خانواده واحد بنیادی 

جامعه اسالمی است، همة قوانین و مقرّرات و 

های مربوط باید در جهت آسان کردن  ریزی برنامه

تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری 

 روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخالق اسالمی باشد.

الزم است با بازنگری و مقید کردن مادة  رسد به نظر می

)ق.م( به مواردی که مستند فقهی قوی دارند،  1131

عالوه بر حفظ حق زوجه، صیانت و استحکام نهاد 

ترین عنصر یک نظام  مقدس خانواده را که اساسی

اجتماعی است، تضمین کرد. همچنین از سوء استفادة 

ری خواهد برخی زنان که رو به افزایش است، نیز پیشگی

که قانون مدنی بر اساس فقه جعفری تدوین  شد؛ چرا

شده و ویژگی بارز فقه شیعه، پویایی آن است و این 

حکم نیز مانند سایر احکام باید متناسب با نیازها و 

اقتضائات زمان تنظیم شده و مانع گناه و از هم پاشیدن 

 ترین نهاد جامعه شود.  عنوان بنیادی خانواده به

رسد عدم اسقاط این حکم با تمکین عام  یبه نظر م

و امتناع زوجه از همة وظایف زناشویی و پرداخت کامل 
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جهت تأمین نظر  های سنگین، در مهریه حتی در مهریه

و سعادت کامل خانواده نیست. مصالح  شارع مقدس

اجتماعی، تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طالق، 

ز سوء استفادة زوجه، فساد و در برخی موارد جلوگیری ا

کند که اعمال حق حبس اوالً مقید به عدم  حکم می

تمکین عام باشد و ثانیاً در صورت اثبات اعسار زوج، با 

های سنگین  تقسیط آن و پرداخت اولین قسط در مهریه

حق امتناع از بین برود و حتی این امکان وجود دارد که 

گام گذار برای جلب زوج در هن همان طور که قانون

سکه قرار داده است، حق  111مطالبه زوجه سقف 

حبس هم به همین مقدار مقید شود و یا حداقل برای 

علم زن به اعسار نیز مدخلیت قائل شوند؛ بنابراین مقید 

کردن این حکم عالوه بر پیشگیری از ضرر به مرد، حق 

زوجه را نیز با تقسیط مهریه توسط محاکم قضایی و 

با توجه  کند. رداخت آن تضمین میملزم کردن زوج به پ

به مطالب فوق لزوم بازنگری در این قانون محرز 

 1131رسد در صورت اصالح مادة  شود. به نظر می می

تواند تا مهر به او  زن می»صورت که   )ق.م( به این

تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد 

صورت عام  امتناع کند مشروط بر اینکه زوجه حتی به

باشد و در حین عقد  تمکین نکرده باشد، مهر او حال

المسمی نداشته باشد.  علم به اعسار زوج در پرداخت مهر

بسیاری « این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود

 مشکالت ناشی از ابهامات موجود رفع شود.
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