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 تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن
 

 2محمدحسن زارعی زهابی 1پگاه سرمدی،

 (31/3/1401، تاریخ پذیرش: 23/12/1400دریافت: تاریخ )

 
 دهیچک

فقهای مذاهب اسالمی ضمن شناخت حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، بر این باورند 
که توان زوج در پرداخت مهریه تأثیری در اجرای آن ندارد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی 

مدنی، این حق را برای زوجه به رسمیت قانون  1085از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 
مورخ  708چنین دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره شناخته است. هم

قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج  1085با توجه به اطالق ماده  22/5/1387
؛ تاز پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته اس

تواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین بنابراین زوجه می
تفاوت  کند ضمن بررسیتحلیلی تالش می -خودداری نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی

نت سمفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی و تحلیل نظرات فقهای امامیه و اهل
بودن ماهیت عقد نکاح، مشخص نماید که اجرای یا شبه معاوضیدر خصوص معاوضی و 

صورت کامل و مشابه با سایر عقود معاوضی در عقد نکاح دشوار بوده و حق حبس به
رسد در فروضی مانند اعسار زوج و یا حکم تقسیط پرداخت مهریه، نظر میگونه بهاین
 و الضرر قائل به اسقاط آن شد. جچون نفی عسر و حرتوان با استناد به قواعد فقهی هممی

 حق حبس، مهریه، اعسار، عسر و حرج، الضرر. ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
در فقه امامیه و سیستم حقوقی ایران، عقد نکاح ازجمله عقود معاوضی است که در آن برای 

تواند از تمکین قانون مدنی زوجه می 1085استناد ماده  به طرفین حق حبس وجود دارد.
خاص نسبت به زوج خودداری نماید تا زوج مهریه را به او بپردازد؛ اما اجرای این حق 
خالی از اشکال نبوده و ممکن است موجب اختالل در زندگی زناشویی زوجین شود. امروزه 

که روزانه و حتی  باشدیمیین مهریه تعیین سکه تمام بهار آزادی، عرف رایج مردم برای تع
مام مرتبه تای با افزایش چشمگیر قیمت همراه است. از طرفی پرداخت یکصورت لحظهبه

با صدور  ناچارآید؛ بنابراین محاکم بهمهر با توجه به میزان باالی آن از عهده کمتر کسی برمی
د. سؤال اصلی این است که آیا نماینحکم تقسیط، امکان تأدیه مهریه را برای زوج فراهم می

حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه توسط محاکم، از بین رفته و یا این 
توان با توجه به ماند؟ آیا میحق تا پرداخت آخرین قسط توسط زوج باقی می

واحوال، شرایط جامعه و ضرورت حفظ نهاد خانواده و به استناد قواعد الضرر و نفی اوضاع
سر و حرج، حکم اولیه را نفی نمود و قائل به اسقاط حق حبس شد؟ در این پژوهش ع

ضمن بررسی مبنای حق حبس، مفهوم قبض در عقود معاوضی و عقد نکاح از دیدگاه فقهای 
مذاهب اسالمی، به تحلیل نظرات ایشان در خصوص وضعیت حق حبس زوجه در فرض 

 .میپردازیماعسار زوج از تأدیه مهر 
 

 در عقود معاوضی بسحق ح
دیگر  طرفتوانند پس از انعقاد عقد، از تسلیم مالی که به در عقود معاوضی طرفین عقد می

شود، خودداری کنند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم شود و تسلیم و تسلم در آن منتقل می
، از چنین حقی تحت عنوان حق (221ش، 13۹۴)جعفری لنگرودی،  واحد به عمل آید
 ،ود رابطه علیت بین تعهدات در عقود معاوضی استشود. منشأ این حق، وجحبس یاد می

ماند. ای که با انتفاء تعهدات هریک از طرفین، علتی برای تعهدات طرف مقابل باقی نمیگونهبه
بنا بر همین اصل، هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهدات خود امتناع نماید، طرف مقابل نیز 

)صفایی،  تعهدات طرف دیگر نماید اجراشدنتواند اجرای تعهدات خود را منوط به می
از حق ازجمله بیع، اجاره، رهن و نکاح . فقهای امامیه نیز در موارد متعددی (3۹، ش13۹5

اند و قائل به وجود این حق برای متعاقدین در عقود معاوضی هستند؛ چراکه برده حبس نام
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ی، دیگر در چنین معامالتبیانبرای حقیقت معاوضه است. به حق حبس یکی از لوازم عرفی
گیرد؛ تسلیم در مقابل تسلیم و حق حبس در مقابل حق عوض در مقابل عوض قرار می

 )انصاری، ای است که برخی از فقهاگونهاین تقابل به . (1۹/82ق، 1۴13)سبزواری،  حبس
بر این باور هستند با توجه به اینکه در عقود معاوضی بنای طرفین بر   (6/26۴ق، 1۴15

 شود، بلکه زمانی برایمجرد عقد برای طرفین ایجاد نمیزمان است، حق حبس بهتقابض هم
 آید که طرف مقابل از تسلیم عوض خودداری نماید.یکی از طرفین حق حبس به وجود می

مستند به این دیدگاه، شرط ایجاد حق حبس، امتناع طرف دیگر عقد از تسلیم عوض  لذا
 است.

عقود معاوضی که در موارد متعددی نسبت به آن، سخن از حق حبس به میان  ازجمله
از  یکطور مطلق منعقد شده و شرط اجلی برای هیچآمده، عقد بیع است. اگر عقد بیع به
ورت زمان صکند که تقابض عوضین همق عقد ایجا  میعوضین نشده باشد، مقتضای اطال

؛ 3/522تا، شهید ثانی، بی) یک از ثمن و یا مثمن بر دیگری برتری نداشتهگیرد؛ زیرا هیچ
و موقعیت طرفین نسبت به تسلیم عوضین به مالک حقیقی  (۴ش، 13۹0زاده اردبیلی، عظیم

فعلی مساوی است. بنابراین هر یک از بایع و مشتری مکلف به رد مال به مالک هستند. در 
 بودن عوضین دانستهگذار شرط استناد به حق حبس را حالنیز قانون 3قانون مدنی 337ماده 

ناد تواند به حق حبس استمن مؤجل، بایع نمیمثال اگر مبیع حال باشد و ثعنواناست؛ لذا به
ه اند کطور ضمنی توافق کردهنماید، چراکه طرفین با قرار دادن شرط أجل برای ثمن، به

هم  کهتیالزم به ذکر است درصور بر تسلیم ثمن به بایع باشد. مقدمتسلیم مبیع به مشتری 
دداری کنند، مشهور فقها بایع و هم مشتری با استناد به حق حبس از تسلیم عوضین خو

 زمان عوضین را قبض و اقباض نمایندصورت همکند تا بهمعتقدند که حاکم آنها را مجبور می
در مقابل برخی از فقها معتقدند ابتدا باید بایع را مجبور به  .(6/261، ق1۴15انصاری، )

 تسلیم مبیع کرد؛ چراکه ثمن تابع مبیع بوده و در صورت انتفاء متبوع، تابع نیز منتفی است
نیز هر یک از موجر و صورت مشابهی در عقد اجاره اشیاء به .(3/522تا، )شهید ثانی، بی

به حق حبس از تسلیم عوضین تا قبض عوض از مستأجر این اختیار رادارند که با استناد 
                                           

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا » قانون مدنی: 337. ماده 3
طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد که در این صورت هرکدام از مبیع یا 

 «ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
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دیگر تسلیم منفعت با تسلیم عین بیان. به(111ش، 1310)رشتی،  دیگری امتناع نمایند
پذیرد. اما در اجاره اشخاص، دو بها انجام میاجارهمستأجره و تسلیم اجرت نیز با پرداخت 

جایی که عمل شخص به یک عین تعلق  فرض جداگانه توسط فقها بررسی شده است: اول،
گیرد، در چنین مواردی به اجیر این تعلق می کپارچهگیرد، مانند خیاط که عمل او به یمی

ار به مستأجر امتناع نماید تا شده که پس از اتمام کار از تحویل موضوع ک اختیار داده
دوم، موردی که عمل اجیر  .(5/5۴ق، 1۴21)طباطبایی یزدی،  مستأجر اجرت او را بپردازد

یک کار محض است، مانند نماز و روزه استیجاری و یا حمل کاال، در چنین فرضی اجیر 
. (256، ش1381)فاضل لنکرانی،  خودداری نمایدتواند به استناد حق حبس از انجام کار نمی
میت به رس« بستگی عقودهم»ن حق حبس در تمام عقود معاوضی به استناد اصل بنابرای

تحت عناوین عقود  1085و  377قانون مدنی صرفاً در دو ماده شود. هرچند شناخته می
نماید، لیکن وجود این حق برای طرفین در تمام عقود نکاح و بیع به حق حبس اشاره می
 معاوضی ممکن و متصور خواهد بود.

 
 حق حبس در عقد نکاح

نماید که یکی از این عقد نکاح برای زوج و زوجه تکالیف و تعهدات متقابلی ایجاد می
تعهدات پرداخت مهریه از جانب زوج به زوجه است. مهریه ازجمله احکامی است که ریشه 

پرداخت آن در قالب در فقه و شریعت اسالم دارد و در قرآن کریم نیز درآیات متعددی به 
 محضبهدر قانون مدنی نیز زوجه  .۴شده استصورت مطلق دستور دادهانجام امر واجب به

؛ 5شود و مواقعه )تمکین خاص( شرط استحقاق او نیستوقوع عقد نکاح، مالک تمام مهر می
 نماید کهمجرد عقد نکاح قادر به تمکین از زوجه است و این امر ایجا  میچراکه زوج به

ه عقد شود کصورت کامل در اختیار داشته باشد. تقابل فوق باعث میزوجه نیز مهریه را به
رو مقنن نکاح در زمره عقود معاوضی محسو  و حق حبس نسبت به آن جاری شود. از این

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای زن می»قانون مدنی مقرر کرده است:  1085در ماده 
مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع  وظایفی که در

                                           
 .237؛ بقره، 2۴و  ۴. نساء، ۴
تواند هر نوع تصرفی که بخواهد شود و میعقد، زن مالک مهر میمجرد به»قانون مدنی:  1082. ماده 5

 «در آن بنماید.
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 مطلق طوربهدر این ماده کلمه مهر  اگرچهالزم به ذکر است «. مسقط حق نفقه نخواهد بود
 رفته، اما تردیدی نیست که حق حبس تنها ناظر به مهرالمسمی است. کاربه

زوجه صرفاً منحصر به تمکین خاص است و  این است که آیا حق حبس طرحقابل سؤال
؟ در فقه امامیه حق حبس زوجه تنها ناظر به تمکین خاص باشدیمیا ناظر به تمکین عام نیز 

زاده اردبیلی، عظیم) شوداست و وظایف عام زوجه در مقابل همسرش را شامل نمی
. در مقابل، فقهای مذاهب حنفی و حنبلی، حق حبس زوجه را ناظر به تمکین (7ش، 13۹0

تواند بدون اذن شوهر از منزل او دانند و معتقدند تا قبل از تسلیم مهریه زوجه میعام نیز می
و یا به مسافرت برود، اما بعد از تسلیم مهریه انجام امور فوق منوط به رضایت  شده خارج

. بنابراین نسبت به تعیین (2/1۴2ق، 1۴05سمرقندی، ؛ 5/163تا، )بهوتی، بی زوج است
مهمی وجود دارد. فقهای  ظرناختالفدامنه وظایف زوجه در مقابل زوج در حق حبس، 

امامیه حق حبس را منوط به تمکین خاص و فقهای مذاهب حنفی و حنبلی دامنه آن را هم 
. در ادامه به بررسی حق حبس از دیدگاه دهندیمبه تمکین خاص و هم تمکین عام گسترش 

 مذاهب فقه اسالمی خواهیم پرداخت.
 

 . فقه امامیه1
و بر این باورند که زوجه در صورت  دانندیممشهور فقهای امامیه عقد نکاح را معاوضی 

تواند به استناد حق حبس از تمکین بودن مهر، پس از وقوع عقد و قبل از تمکین، میحال
 ق،1387 طوسی، ؛510، ق1۴10 ،مفید) طور کامل بپردازدامتناع نماید تا زوج مهریه او را به

تمکین  بر مقدماما این امر به این معنی نیست که تسلیم مهریه توسط زوج به زوجه  ؛(۴/313
تواند به استناد حق حبس از تسلیم مهریه به زوجه امتناع زوجه از اوست، بلکه زوج نیز می

حبس در عقود معاوضی به  گونه که بیان شد حقکند تا زوجه تمکین نماید، چراکه همان
مقابل برخی مانند شهید ثانی با عدول از این نظر،  در هردو طرف عقد اختصاص دارد.

دانند، نه یک عقد نکاحی را که در آن مهریه ذکرشده باشد را یک عقد شبه معوض می
)شهید  دانندمعاوضی محض و نکاحی که در آن مهریه ذکر نشده را اصالً عقد معوض نمی

رسد که استدالل شهید به دالیل زیر منطقی است: اوالً می نظربه .(8/1۹1ق، 1۴13ثانی، 
که در عقود معاوضی درحالیکند، نمیعدم ذکر مهریه در عقد نکاح، خللی به صحت عقد وارد 

چنین بطالن مهر موجب بطالن عقد است. هم محض سکوت در خصوص یکی از عوضین
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موجب بطالن نکاح نیست، اما در عقود معاوضی فساد یکی از عوضین موجب بطالن عقد 
نبوده و در  ریپذامکانثانیاً شرط خیار در عقد نکاح  .(123-12۴ش، 13۹6)رضوی،  است

بودن شرط خیار در نکاح داللت بر آن دارد که اعتباریبصورت درج، شرط باطل است؛ لذا 
سایر عقود معاوضی، در عقد نکاح، تعادل  برخالفعقد نکاح عقد معاوضی نیست. ثالثاً 

 غبن جایگاهی ندارد اریخ ارزش بین عوضین شرط نیست و بر همین مبنا در عقد نکاح،
؛ بنابراین اطالق صفت معوض نسبت به عقد نکاح (61-62ش، 13۹۹)خانی اوشانی، 

رسد عقد نکاح، اعم از اینکه مهر معین داشته نظر میاست. به قرارگرفته دیموردترد
)مهرالمسمی( و یا فاقد مهر باشد؛ عقد معوض به معنای خاص و مشابه عقدی مانند بیع 

 .نیست؛ بلکه بنا به مورد شبه معوض و یا غیرمعوض خواهد بود
تفاوت است و تا زمان های مؤجل ماز سوی دیگر وضعیت حق حبس زوجه در مهریه

تأدیه مهریه از جانب زوج، زوجه قادر به امتناع از تمکین به استناد حق حبس نخواهد بود؛ 
شرط اجل برای پرداخت مهریه، متضمن توافق ضمنی طرفین بر این امر است که  چراکه

بر تسلیم مهریه توسط زوج باشد، هرچند که طرفین صراحتاً  مقدمتسلیم و تمکین زوجه 
ان اشاره نکرده باشند. لذا در این فرض زوجه با علم، اختیار و اراده خود بر چنین امری بد

 ق،1۴11 براج،ابن ؛3/7۴، ق1۴13 ،)حلی تواند خالف آن عمل نمایدتوافق کرده و نمی
که قسمتی از مهریه حال و قسمتی از آن مؤجل باشد، فقهای امامیه در صورتی  .(17۴

معتقدند زوجه نسبت به آن قسمت از مهریه که حال است حق امتناع داشته ولی نسبت به 
قسمت مؤجل، حق حبس وجود ندارد و با پرداخت قسمت حال مهریه، زوجه مکلف به 

تا زمان  کهی صورت دربه ذکر است  الزم .(۴/31۴ق، 1387)طوسی،  تمکین خواهد بود
توان قائل به وجود شدن مهر، نمیحال صرفبهشدن مهریه، زوجه از تمکین امتناع نماید، حال

حق حبس برای زوجه شد، زیرا توافق طرفین بر تقدم تمکین زوجه نسبت به تسلیم مهر 
شدن بعدی مهر، وجود است بر ذمه زوجه؛ بنابراین با حال حقی برای زوجاست و تمکین، 

لذا مهریه  تواند از تمکین امتناع نماید.شود و زوجه نمیآن حق برای زوج استصحا  می
حتی  طرفین عقد و اسقاط حق حبس زوجه خواهد بود و موردتوافقشرط  منزلهبهمؤجل 

توان قائل به وجود حق حبس شدن مهر، نمیدر صورت امتناع زوجه از انجام وظایف و حال
بود؛ زیرا بنا به توافق طرفین، حق حبس اسقاط شده و در صورت زوال شرط اجل و تردید 
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و زوجه قادر به ترک تمکین نخواهد  گرفته قراردر بقای حق، اسقاط حق مورد استصحا  
 بود.

دیگر این است که در صورت تمکین زوجه قبل از تسلیم مهر، وضعیت حق حبس  سؤال
یکی از  کهی صورت درچگونه خواهد بود؟ قاعده کلی در عقود معاوضی بر این حکم است: 

د و روین میطرفین با میل و رضای خود اقدام به تسلیم آن عوض نماید، حق حبس او از ب
شده را از طرف مقابل مسترد نماید. در چنین مال تسلیم ،تواند به استناد حق حبسدیگر نمی

گونه اظهار داشت: شخصی که قبل از دریافت توان اینمی« اقدام»فرضی مستند به قاعده 
نماید، به ضرر خود اقدام کرده و با تسلیم عوض، اقدام به تسلیم عوض تحت ید خود می
بعد از تسلیم عوض مجدداً قادر  نماید. درنتیجهارادی عوض، حق حبس خود را ساقط می

به استفاده از حق حبس نخواهد بود. در عقد نکاح نیز اکثر فقها تسلیم و تمکین ارادی و 
 ؛2۹۹، ق1۴08 طوسی، حمزه)ابن اندهمراه با رضایت زوجه را مسقط حق حبس او دانسته

و رضایت  اراده با، ایشان بر این نظر هستند که اگر زوجه (۴3۹ ق،1۴05 سعید حلی،ابن
تواند تا تسلیم کامل و دیگر نمی شده ساقطخود از همسرش تمکین نماید، حق حبس او 

مهر از تمکین امتناع نماید. در این حالت زوجه صرفاً قادر به مطالبه مهریه خواهد بود. حق 
استمتاع زوج از زوجه، حقی است که با عقد نکاح برای زوج ایجاد شده و زوجه مکلف به 

ا ک استثناء است که بتمکین است. حق حبس و امتناع از تمکین قبل از تسلیم مهریه، ی
برای زوجه ایجاد شده  (2۴/۴73، ق1۴05بحرانی، ؛ 5/371تا، )شهید ثانی، بی اجماع فقها

ه، چون عدم تأدیه نفقمهر و نیز در سایر موارد هم هیتأدو بنابراین در فرض تمکین، قبل از 
تمکین زوجه  نظرانصاحبحق حبسی برای زوجه وجود نخواهد داشت. در مقابل برخی از 

اح با بض در عقد نکنمایند که قدانند. ایشان چنین استدالل میتأثیر در حق حبس میرا بی
عنوان یک عوض در مقابل تمام شود و مهریه بهمرتبه تمکین زوجه از زوج واقع نمییک

به از مرتگردد؛ لذا با تسلیم و تمکین یکمند میدفعاتی است که شوهر از همسر خود بهره
ل تواند تا تأدیه کامتمکین از زوج، می رغمیعلشود و زوجه جانب زوجه، قبض حاصل نمی

 ؛31/۴۴، ق1۴0۴ نجفی،) مهر، از انجام وظایف و تمکین، به استناد حق حبس امتناع نماید
 .(۴/3۹3 ق،1۴07 طوسی،

الزم به توضیح است برخی فقها در این خصوص، تمکین اکراهی و اختیاری زوجه را 
تا، شهید ثانی، بی؛ 2۴/۴73، ق1۴05)بحرانی،  دانندیمدر اسقاط و یا بقای حق حبس  مؤثر
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قاط اس منزلهبهبار، از زوج تمکین نماید، اگر زوجه به اختیار، هرچند یک جهیدرنت ؛(5/372
حق حبس بوده و دیگر حق امتناع از انجام وظایف را ندارد. از سوی دیگر در فرضی که 
زوجه با اکراه از زوج تمکین کرده، به سبب اطالق تسلیم فاسد و تمکین بدون رضایت، حق 

ر داز قبض  قبول موردبنابراین با توجه به مفهوم چنان باقی خواهد بود. حبس زوجه هم
شبه معاوضه( و نیز با در نظرگرفتن ) یمعاوضعقد نکاح و صرف شباهت آن با سایر عقود 

یماین امر که تمکین یک حکم کلی ناشی از عقد ازدواج است و حق حبس یک استثناء، 
باشد، حق حبس  مرتبهکی هرچندگونه اظهار داشت: در فرضی که تمکین زوجه این توان

مفهوم قبض را در عقد شبه معوض نکاح مشابه  کهی صورت ردولیکن  شودیمکالً ساقط 
ود چون سایر عقسایر عقود معوض ندانسته و بر این نظر باشیم که قبض در عقد نکاح هم

محقق نشده و نیازمند عنصر تکرار است، بنابراین حق حبس  مرتبهکمعاوضی دیگر با ی
مستند به اصل  توانیمدید، چنین در صورت ترچنان باقی و معتبر خواهد بود. همهم

 استصحا  حکم به بقای حق نمود.
 

 سنت. فقه اهل2
-شده و مشهور فقهای اهلسنت نیز به رسمیت شناختهحق حبس زوجه در میان فقهای اهل

تواند از تمکین خودداری کند تا زوج بودن مهر، زوجه میسنت معتقدند که در فرض حال
فقهای  .(7/25۹ ق،1۴12 نووی، ؛2/1۴2، ق1۴05 ،)سمرقندی تمام مهریه را تأدیه نماید

سنت در خصوص مهریه مؤجل نیز اختالفی ندارند و مانند فقهای امامیه بر این باورند اهل
، ق1۴1۹ ،)ماوردی تواند تمکین را منوط به قبض مهریه نمایدکه در مهریه مؤجل، زوجه نمی

مهریه  کهی صورت درچنین طبق نظر فقهای مالکی هم .(2/۴71 ق،1۴23 شاس،ابن ؛۹/530
ضرورت و وجو  تسلیم مهر از جانب زوج به زوجه، حق حبسی  رغمیعل عین معین باشد،

کلی  صورتبه، مالی غیرمعین و مهر کهی صورت در اما برای زوجه وجود نخواهد داشت.
 تواند به استناد حق حبس از تمکین امتناعبر تمکین است و زوجه می مقدممهر  میتسل باشد،
. الزم به ذکر است در تمام موارد مذکور و استفاده زوجه از (80ش، 13۹7)مرتاضی،  نماید

یه از زوج، امتناع از تمکین، مانع پرداخت نفقه توسط زوج نخواهد حق حبس تا وصول مهر
بود؛ چراکه عدم تمکین زمانی مانع پرداخت نفقه است که زوجه به دلیل غیرشرعی از تمکین 

دلیل و حجت شرعی  وجود باخودداری کرده و ناشزه محسو  شود؛ اما در فرض باال زوجه 
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دم تمکین، تأثیری در پرداخت نفقه از جانب زوج نماید و بنابراین عاز تمکین امتناع می
ش، 13۹6)رضوی،  است نسبت به فرض فوق، نظر مخالف نیز وجود دارد  ذکر انیشاندارد. 
. بنابراین با توجه به رابطه مستقیم میان تمکین و نفقه، (56ش، 13۹۹خانی اوشانی، ؛ 122

 خواهد شد. در صورت عدم تمکین حتی مستند به حق حبس، حق نفقه زوجه منتفی
در فرضی که قسمتی از مهریه حال و قسمتی از آن مؤجل باشد، وجود حق  نیچنهم

ی حنفی معتقدند در چنین مواردی فقها سنت اختالفی است.حبس زوجه در میان فقهای اهل
، از طرفی علمای شافعی و حنابله (2/1۴2ق، 1۴05)سمرقندی،  زوجه حق حبس ندارد

مانند فقهای امامیه بر این باور هستند که زوجه نسبت به قسمت مؤجل، حق امتناع از تمکین 
؛ ۹/531ق، 1۴1۹)ماوردی،  نداشته ولی نسبت به قسمت حال مهریه دارای حق حبس است

 .(7/261ق، 1388قدامه، ابن
رسد در وجود حق حبس برای سنت، به نظر میبنابراین با بررسی نظرات فقهای اهل

نظری میان فقها وجود ندارد. همگی بر آن مهریه حال باشد اختالف کهی صورت درزوجه 
چنین اگر مهریه مؤجل باشد اجماع دارند و حق حبس برای زوجه مسلم و قطعی است. هم

 انصراف زوجه منزلهبهنیز اختالفی نیست که زوجه حق حبس ندارد؛ زیرا درج شرط اجل، 
 مؤجلقسمتی از مهر حال و بخش دیگر  هکی صورت در اما .استاز حق حبس و اسقاط آن 

ها در هر اکثریت فق نظر ازاست به پیروی  بهتر فقهای مذاهب، نظراختالفتوجه به  با باشد؛
قسمت حکم مختص آن به اجرا گذاشته شود؛ به این طریق که نسبت به قسمتی از مهر که 

ی حق حبس مؤجل است، حق حبسی وجود نداشته، اما نسبت به بخش حال، زوجه دارا
 خواهد بود.

 
 مفهوم قبض در عقد نکاح

قبض به معنی قراردادن موضوع معامله در اختیار طرف و در مقابل اقباض به معنی رفع ید 
. در خصوص عقود معاوضی، اگر (526ش، 13۹۴)جعفری لنگرودی،  ناقل از موضوع است

زمان صورت گیرد و در کند که تقابض همعقد مطلق باشد، مقتضای اطالق عقد ایجا  می
ن زماصورت همقد به حق حبس، ایشان مجبور به تقابض بهصورت استناد هر دو طرف ع

آید، این مفاهیم در خصوص اموال گونه که از معانی قبض و اقباض برمیهمان شوند.می
توان این امر را در عقود معاوضی محض راحتی میاست و به تصورقابلخارجی و اعیان 
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تصور نمود؛ لیکن در خصوص عقد نکاح و تمکین زوجه از زوج، قضیه متفاوت است و 
توان به استناد مفاهیم فوق قائل به قبض و اقباض در معنای خاص آن شد. در عقد نکاح نمی

و برخالف موضوع مهر که یک مال،  گیرد، تمکین زوجه استآنچه در مقابل مهریه قرار می
مستقل و خارجی است، تمکین زوجه موضوعی نیست که زوج امکان تسلط و در  وجود با

اختیار گرفتن آن را داشته باشد؛ چراکه قبض در نکاح با تمکین زوجه از زوج حاصل 
برخی فقهای با توجه به این امر که چنین . هم(13، ش13۹0زاده اردبیلی، )عظیم شودمی

و عوضی است  نبوده زوجه بار تمکینسنت بر این باورند که مهریه در مقابل یکامامیه و اهل
شهید ؛ 2/28۹، ق1۴06)کاسانی،  گیردکه در مقابل جمیع دفعات تمکین از زوج قرار می

 رتصوبهتمکین زوجه از زوج، قبض  مرتبهکی صرفبه؛ بنابراین (8/1۹2ق، 1۴13ثانی، 
از طرفی، زوج با استناد زوجه به حق حبس ملزم به تسلیم و اقباض کامل محقق نشده است. 

صورت کامل است و اگر پس از تسلیم، زوجه باز هم از انجام وظایف زناشویی تمام مهر به
ذهب شود. البته تعدادی از فقهای مقاق زوجه به دریافت نفقه منتفی میامتناع ورزد، تنها استح

کنند که در عقد نکاح، زوج سنت در توجیه حق حبس زوجه چنین بیان میامامیه و اهل
ده شتواند آنچه به زوجه داده مسترد نماید، اما زوجه دیگر قادر به استرداد تمکین انجاممی

ه شده و دیگر قابلیت رجوع زوجمکین زوجه از زوج بضع تلفبا ت گریدانیببهنخواهد بود. 
به آن وجود ندارد و این خطر برای زوجه وجود دارد که زوج از پرداخت مهریه امتناع نماید، 

 شهید ؛7/261، ق1388 ه،قدام)ابن شده رجوع کندتواند به مهریه تسلیمزوج می کهیدرحال
توجه داشته باشیم که در صورت تمکین در . الزم است به این نکته (8/1۹۴ ق،1۴13 ثانی،

شود و دیگر دلیلی برای استرداد مهریه به زوج باقی مرتبه نخست، زوجه مالک تمام مهر می
ماند و تنها ضمانت اجرای عدم تمکین، نفی استحقاق زوجه به دریافت نفقه است. پس نمی

گونه رداخت مهریه هیچفرض استرداد مهریه به زوج تنها در صورتی ممکن است که پس از پ
تمکین خاصی از جانب زوجه صورت نپذیرد. در این صورت نیز زوج تنها نیمی از مهریه 

 تواند مسترد نماید و با توجه به مالکیترا می -که مالکیت زوجه نسبت به آن متزلزل است -
 .مستقر زوجه به نصف دیگر مهر، در صورت تسلیم به زوجه، زوج حق استرداد ندارد

تر گونه که مشخص شد، مفهوم قبض در عقد نکاح بسیار متفاوت و پیچیدهبنابراین همان
از مفهوم قبض در سایر عقود معاوضی است و با توجه به آثار و احکام خاصی که بر قبض 

توان با این قضیه مانند سایر عقود معاوضی برخورد نمود و اقباض در نکاح حاکم است، نمی
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معاوضی محض را در نکاح جاری دانست. مهریه عوضی است در مقابل  و احکام عقود
که با اولین مواقعه، شود، درحالیمرورزمان حاصل میهای متعدد زوجه و تمکین بهتمکین

شود. درنتیجه باید قائل بود که عقد نکاح یک مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر مستقر می
تر وضی محض را در آن جاری دانست؛ بلکه مناسبشبه معاوضه است و نباید آثار عقود معا

بودن عقد نکاح تردید وجود دارد، است در بسیاری از موارد که در خصوص ویژگی معاوضی
 از احکام عقود معاوضی محض عدول و قواعد مضیق این عقود را به عقد نکاح تسری نداد.

 
 اعسار زوج در تأدیه مهریه

کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به واسطه عدمبهاعسار صفتی است که برای شخصی که 
)هاشمی شاهرودی،  شودکار برده میاموال خود، توانایی پرداخت دیون خود را ندارد به

اعسار وضعیتی است که باعث رهایی مدیون از پرداخت تمام و  نیبنابرا .(1/57۴ق، 1۴26
. با توجه به اینکه مهریه شودیمو در مواردی پرداخت اصل دین  کجای صورتبهکمال دین 
زوج است، بررسی وضعیت حق حبس زوجه در فرض اعسار زوج ضروری  بر ذمهدینی 

 ، نظرات یکسانی وجود ندارد.خواهد بود. در میان فقهای مذاهب اسالم در فرض اعسار زوج
ادامه دیدگاه فقهای مذاهب اسالمی نسبت به این موضوع در قالب چهار دیدگاه کلی  در

 شود:مطرح و بررسی می
 

 . بقای حق حبس زوجه1

ر د مؤثرمشهور فقهای امامیه بر این باور هستند در فرضی که مهر حال باشد، اعسار زوج، 
زوجه قادر  جهیدرنت. (3/7۴ ق،1۴13 حلی، ؛5/277، ش137۹ ،)مغنیه حق حبس نیست
ی در ریتأثام وظایف تا دریافت کامل مهر بوده و استفاده از این حق، به امتناع از انج

ادریس حلی در کتا  الحدائق محرومیت از نفقه نیز نخواهد داشت. بحرانی به نقل از ابن
در صورت اعسار زوج، زوجه حق امتناع از تمکین ندارد و علت آن این است »نویسد: می

ادریس حلی با ایشان در ادامه در نقد سخن ابن« که اعسار زوج مانع مطالبه مهریه است.
آنچه مستند به شواهد است دو چیز است: یکی »کند: استناد به سخن بحرانی بیان می

جایزبودن امتناع زوجه از تمکین قبل از قبض مهریه و دوم اجبار زوج به تسلیم مهریه در 
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شود و تأثیری در مورد میصورت مطالبه زوجه؛ لذا اعسار زوج تنها باعث رفع مورد دوم 
 (.2۴/۴6۹، ق1۴05)بحرانی،  «اول ندارد

الزم به ذکر است برخی از فقها ضمن پذیرش بقای حق حبس زوجه، تنها اثر اعسار را 
. (120 ش،13۹6 رضوی، ؛8/1۹5، ق1۴13 ،)شهید ثانی دانندیمرفع حکم تکلیفی 

ی برای رفع حرمت عدم تأدیه مهر است و ترک فعل صورت گرفته موجب اعسار، گریدانیببه
 واهد بود.خناسقاط حق حبس زوجه  صرفاً گناه نیست؛ لیکن دلیلی برای رفع حکم وضعی و

حق  در مؤثرچنین فقهای مذهب حنفی نیز مانند اکثر فقهای امامیه، اعسار زوج را هم
حبس زوجه ندانسته و معتقدند که زوجه صرفاً حق حبس داشته و این امر موجبی برای 

بلخی، ؛ 2/288ق، 1۴06)کاسانی،  بود فسخ نکاح و یا تقاضای طالق از قاضی نخواهد
بر حق حبس چنین شهید ثانی در خصوص اعسار زوج و اثر آن هم. (1/317، ق1۴11

زوجه، علم و جهل زوجه به اعسار زوج را از یکدیگر تفکیک کرده و معتقد است که اگر 
تواند از تمکین برای دریافت مهریه زوجه قبل از نکاح به اعسار زوج آگاه باشد، دیگر نمی

از زوج امتناع کند، چراکه زوجه در چنین فرضی به ضرر خود اقدام کرده است و اگر نسبت 
د )شهید ثانی، ار زوج جهل داشته باشد، اعسار زوج تأثیری در حق حبس او نداربه اعس
 .(1۹۹ش، 13۹۹، مقدم؛ 128ش، 13۹6؛ رضوی، 5/370تا، بی

است برخی از مراجع تقلید مانند آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی و  ذکر انیشا
 ردفاضل لنکرانی مطابق با این رویکرد، اعسار زوج را مؤثر در حق حبس زوجه ندانسته و 

اند. بر مبنای همین رویکرد، دیوان عالی حکم به بقای حق حبس زوجه داده صورت هر
قانون مدنی و به  1085با توجه به اطالق ماده  708کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 

تبعیت از نظرات اکثر فقهای امامیه، اعسار زوج و تقسیط مهریه را در حق حبس زوجه مؤثر 
 است. ندانسته و رأی به بقای حق حبس زوجه تا دریافت آخرین قسط از زوج داده

 
شده و بقای آن نسبت به هیتأد. اسقاط حق حبس زوجه نسبت به میزان مهر 2

 ماندهیباقمیزان 

چنین برخی فقهای حنفی، تمکین چون طوسی و مفید و همدر میان فقهای امامیه عالمانی هم
دانند. از دیدگاه این گروه از فقها، مهریه عوضی در حق حبس زوجه می ریتأثیبزوجه را 

ضع کند، لذا منفعت بتمکین می گیرد که زوجه از زوجاست که در مقابل تمام دفعاتی قرار می
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 درقدند شود. ایشان معتتمکین، قبض و تسلط کامل محقق نمی مرتبهکشود و با یتجدید می
است، تمکین زوجه باعث سقوط  نشده پرداختکامل  طوربهمهریه اصالً و یا  که یصورت

تواند به حق مانده و یا تمام مهر نبوده و زوجه میحق حبس زوجه نسبت به میزان باقی
 نجفی، ؛2/28۹، ق1۴06 ،)کاسانی حبس خود متوسل شده و از تمکین امتناع نماید

 .(31/۴۴ ق،1۴0۴
توجه به تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی، یعنی تجدید  بنابراین با

 مرتبه، نباید تمکین را مسقط حقمنفعت بضع و عدم امکان تسلط و قبض تمکین در یک
اگر قائل به سقوط حق حبس زوجه به سبب تمکین او شد، در  چراکهحبس زوجه دانست؛ 

جوع به بضع، دیگر برای زوجه وجود ندارد؛ فرض عدم تأدیه مهر از جانب زوج، امکان ر
در فرضی که زوج مهریه را به زوجه بپردازد و زوجه از تمکین امتناع کند، زوج  آنکه حال
چنین در رجوع نماید. هم نشده استتواند به آن قسمت از مهریه که زوجه مستحق آن می

 تواند حافظل این رویکرد میطور ناقص پرداخته، انتخا  و اعمامواردی که زوج مهریه را به
زوجه به استناد حق حبس، امکان الزام زوج  سوکمنافع هر دو طرف عقد نکاح باشد: از ی

به تأدیه مهر را دارد و از سوی دیگر، زوج با پرداخت و تأدیه بخشی از مهر، قادر به الزام 
 شرایط اکثر عقودزوجه به تمکین است. امری که با توجه به اعسار زوج، حمایت از زوجه و 

 مطلو  خواهد بود.
 

 . طالق از جانب حاکم و یا حق فسخ نکاح برای زوجه3

کامل مهر، قائل به حق فسخ  هیتأدگروهی از فقهای مذاهب اسالمی در فرض اعسار زوج از 
 .اندشدهنکاح برای زوجه و یا امکان تقاضای حکم طالق توسط زوجه از جانب قاضی 

در فقه مالکی در صورت طرح ادعای اعسار از جانب زوج و عدم پذیرش آن توسط  ازجمله
فرضی که زوج توانایی اثبات ادعای خود را با ادله قانونی  در زوجه و نیز عدم تحقق تمکین؛

ی صورت درو  شودیممهریه به زوج از جانب قاضی اعطاء  هیتأد منظوربهنداشته باشد، مهلتی 
 شودیماز جانب قاضی طالق داده  زوجه مهر در این مدت نباشد؛ هیدتأزوج قادر به  که

ر فقها بر این است که اگر اعسار مذهب شافعی نظ در .(2۹۹-2/300ق، 1۴28)دسوقی، 
زوج در پرداخت مهریه قبل از تمکین باشد زوجه حق فسخ دارد و اگر بعد از تمکین باشد، 
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معیار حق فسخ منوط به تحقق یا عدم تحقق تمکین شده  جهیدرنت زوجه حق فسخ ندارد.
 است.

نکاح جاهل به در فقه حنابله دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که اگر زوجه قبل از 
ز ا بعدازآنکند قبل از تمکین یا اعسار زوج باشد حق فسخ نکاح را دارد و تفاوتی نمی

 اعسار زوج مطلع شود، اما اگر قبل از نکاح عالم به اعسار زوج باشد، حق فسخ ندارد
ل زوجه در این رویکرد ، حق فسخ منوط به علم و جه گریدانیببه. (5/16۴تا، )بهوتی، بی

در فرض علم به اعسار و پذیرش عقد نکاح، رضایت  کهچناناز اعسار زوج شده است؛ 
خود را به شرایط زوج اعالم داشته است. اما گروه دیگر در وجود حق فسخ نکاح قبل از 

نظر هستند؛ لیکن در فرضی که زوج بعد از مواقعه معسر گردد، تمکین زوجه با گروه اول هم
که اگر قائل به وجود حق حبس زوجه حتی بعد از تمکین زوجه باشیم، حق اند بیان داشته

ین شود و اگر بعد از تمکفسخ نکاح برای او به سبب اعسار زوج، بعد از دخول نیز ثابت می
-)ابن برای زوجه، قائل به حق حبس نباشیم؛ حق فسخ نکاح بعد از تمکین نیز منتفی است

تمکین، مسقط حق  که آنجا از. الزم به ذکر است در فقه حنبلی (7/261ق، 1388قدامه، 
، لذا اعسار زوج بعد از تمکین نیز موجب حق (5/16۴تا، ی)بهوتی، ب باشدیمحبس زوجه 

است فقهای امامیه نیز به بررسی امکان حق فسخ  ذکر انیشا فسخ برای زوجه نخواهد بود.
اند؛ لیکن امکان وجود آن در نکاح در فرض اعسار و ناتوانی زوج از پرداخت نفقه پرداخته

 (.123ش، 13۹7کلی رد شده است )علیشاهی،  صورتبهفرض اعسار از تأدیه مهر 
 شود این است که فقهای شافعی وبنابراین با بررسی فقه مذاهب اربعه، آنچه برداشت می

در بقای حق حبس زوجه ندانسته، لیکن با وجود شرایطی برای  مؤثرحنبلی، اعسار زوج را 
تواند زوجه را طالق زوجه قائل به حق فسخ هستند و فقهای مالکی معتقدند که حاکم می

تنها از موارد فسخ دهد؛ برخالف فقه امامیه و فقه حنفی که اعسار زوج از پرداخت مهریه نه
 .ستیننکاح محسو  نشده، بلکه جوازی برای درخواست طالق از جانب زوجه نیز 

 
 . اسقاط حق حبس زوجه به استناد قاعده نفی عسر و حرج و الضرر4

ه مهریه یک قرارداد ضمن عقد نکاح بوده و طرفین نسبت به تعیین با در نظرگرفتن این امر ک
مهریه مختار هستند و عدم ذکر مهر یا بطالن آن در عقد نکاح دائم برخالف نکاح منقطع 

و اختیار خود بر سر میزان مهریه با  اراده بازوج  نیچنهمتأثیری در صحت نکاح ندارد؛ 
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المؤمنون »زوجه به توافق رسیده و تمام آثار آن را نیز پذیرفته و توافق حاصله مطابق قاعده 
االجراست؛ بنابراین با توجه به حاکمیت اراده معتبر و الزم« اوفوا بالعقود»و « عند شروطهم

در فرض اعسار زوج از تأدیه مهر و اصلی این است که آیا  سؤالطرفین در قرارداد مهریه، 
توان به استناد قواعد نفی عسر و حرج و الضرر، قائل به اسقاط امتناع زوجه از تمکین، می

 :میپردازیمحق حبس زوجه شد یا خیر؟ در ادامه به بررسی هر یک از این قواعد 
 

 . قاعده نفی عسر و حرج4-1
شده آن نفس حکم حرجی نفی موجببهه قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد فقهی است ک

ش، 137۹)موسوی بجنوردی،  و در این خصوص تفاوتی میان حکم تکلیفی و وضعی نیست
. آیات مستند این قاعده داللت بر این امر دارند که خداوند متعال در دین اسالم (1/36۹

هر حکمی که موجب حرج، مشقت و سختی مکلف شود، نفی حکم حرجی قرار نداده و 
شود حکم حرجی است و نه موضوعات . مطابق این قاعده آنچه از مکلف رفع می6شده است
 چنین بنای عقال بر این است که از تشریع هرگونه حکم حرجی دوری گرددتکلیفی. هم

 .(1/368ش، 137۹)موسوی بجنوردی، 
 که زوج معسر از پرداختتوان بیان نمود درصورتیبنابراین با استناد به این قاعده می

تأدیه کامل مهر از تمکین خودداری نماید  تامهریه باشد و زوجه نیز متوسل به حق حبس 
 -خصوصاً مواردی که مهریه سنگین بوده و پرداخت آن مستلزم گذشت زمان زیادی است-

. در چنین استحکم به تداوم حق حبس زوجه، موجبی برای عسر و حرج زوج  بنابراین
واسطه قاعده نفی عسر و حرج، حکم به بقای حق حبس مرتفع شده و زوجه قادر فرضی به

ر د چراکهبه امتناع از انجام وظایف زناشویی خویش تا زمان قبض کامل مهر، نخواهد بود؛ 
در چنین فرضی، زوج مکلف به تأدیه تمام مهر صورت اثبات تداوم حق حبس برای زوجه 

ی محروم کلبهاز منافع عقد نکاح به مدت طوالنی و یا  کهیدرحالدر طول سالیان است، 
حکم به بقای حق حبس زوجه، مستلزم حرج و سختی برای زوج  گرید انیب بهخواهد ماند. 
 مستند به قاعده نفی عسرو حرج حکم به انتفاء حق حبس زوجه نمود. توانیمخواهد بود و 

الزم به ذکر است یکی از دالیل ایجابی حق حبس، ایجاد حق و نوعی سلطنت برای 
بنابراین اسقاط حق حبس به استناد ؛ باشدیماطمینان او از دریافت کامل مهر  منظوربهزوجه 

                                           
 .185؛ بقره، 87. حج، 6
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وج، خود موجب حرج و ضرر برای زوجه و حمایت از ز منظوربهقاعده نفی عسر و حرج 
 در چنین مواردی، حق سلطنت گریدانیببهگردد. سلب اعتماد نسبت به تأدیه کامل مهر می

و تعیین حکم  گرفته قرارزوجه نسبت به مهریه در تعارض با نفی عسر و حرج از زوج 
رج، عسر و حسزایی خواهد داشت. در فرض تعارض قاعده سلطنت و نفی شایسته اهمیت به

است که: اگر سلطنت شخصی موجب حرج دیگری شود، قاعده نفی حرج،  شده گفتهگونه این
کند؛ اما اگر رفع سلطنت از جنبه دیگر موجب ضرر خود صاحب حق سلطنت را رفع می

شود قیدی که الحرج نسبت به سلطنت شود، جریان قاعده الضرر نسبت به مالک باعث می
بنابراین در این مورد میان قاعده الضرر و نفی عسر و حرج ؛ و شودمالک ایجاد کرده، لغ
آید. به عقیده برخی از فقها این دو قاعده از احکام امتنانی بوده و رجحانی تعارض پدید می

نسبت به یکدیگر ندارند؛ بنابراین چون دلیلی برای رجحان یکی از آن دو بر دیگری وجود 
شوند و عمومات و اطالقات اولیه نسبت به مالک ط میندارد، در صورت تعارض هر دو ساق

 .(101ش، 1381)محقق داماد،  پابرجاست
در فرض تعارض حکم به تداوم حق حبس زوجه به  رسدیمنظر به گونهنیابنابراین 

قاعده نفی عسر و حرج،  موجببهاستناد سلطه او بر مهر و حکم به اسقاط حق حبس 
 ی او از منافع عقد نکاح،مندبهرهامکانی برای  رفع حرج و سختی از زوج و ایجاد منظوربه
به استناد عسر و حرج حق حبس زوجه نفی شود، در مقابل نیز با سقوط حق حبس  اگر

همیشگی خودداری نماید؛ بنابراین  صورتبهزوجه ممکن است زوج از تسلیم مهریه به او 
رفع حکم حرجی وجود حق حبس در فرض اعسار زوج خود سببی برای حرج و ضرر 

با اجرای عمومات و به استناد قاعده  جهیدرنت؛ که شایسته نیست. گرددیمنسبت به زوجه 
عدم  چونسلطنت، باید قائل به بقای حق حبس برای زوجه بود. لیکن در سایر فروض )هم

سر و حرج زوجه و یا علم زوجه( خاصه با توجه به علم زوجه از وضعیت و توان مالی ع
توان با تسری قاعده نفی عسر و حرج و به منظور زوج در زمان انعقاد عقد نکاح، می

 حکمایت از زوج، حکم به انتفاء حق حبس زوجه نمود.
 

 قاعده الضرر .4-2
در عبادات و هم در  هم آناست که حکم قاعده الضرر یکی از مشهورترین قواعد فقهی 

ل از کام صورتبه. الزم به ذکر است تفسیر و بیان فلسفه ایجاد آن شودیممعامالت اجرا 
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از نظرات  کیکدامشدن این امر که گنجایش این نوشته خارج است؛ بنابراین برای مشخص
یمبه آن  نسبت شدهارائهاست، به بیان مختصر نظرات و تفاسیر  موردنظرمرتبط با موضوع 

 :میپرداز
 در میان فقهای امامیه پنج نظر در خصوص این قاعده وجود دارد:

-ی و نهی از ایجاد ضرر است و شارع از زیانفیتکلاول: این قاعده، در مقام بیان حکم 

 ؛100، ق1۴21 ،)نجفی خوانساری کند، نه بیان نهی حکم وضعیرساندن به دیگران نهی می
 .(25تا، شریعت اصفهانی، بی

 (113، ق1۴1۴ ،)خمینی دوم: این قاعده در مقام بیان نهی حکومتی است؛ نه نهی شرعی 
 با این تفاوت ،راستیحال همانند نظر اول در بیان حکم تکلیفی و نهی ضرر به غ هر و در

نه اولیه و در مصادیق خاص ؛ که در خصوص نظر اخیر، نهی حکومتی یک حکم ثانویه است
 .از جانب حاکم اعمال خواهد شد

ین فقط به امفاد قاعده این است که ضرر و ضرار در شرع اسالم تجویز نشده؛ اما نه سوم:
م رری جبران نشده، در اسالمعنی که حرام است؛ بلکه به این معنی که ضرر غیرمتدارک یا ض

 .(55-57، ق1۴17 ،)نراقی تتجویز نگردیده اس
، به تعبیر دیگر، ظرف نفی ضرر چهارم: مفاد قاعده، نفی حکم به لسان نفی موضوع است؛

مبنای عناوین اولیه  در مواردی که موضوعات دارای احکام برعالم عین و خارج است و 
 ،)آخوند خراسانی شوداست، چنانچه ضرر محتمل باشد، حکم آن موضوع ضرری، مرتفع می

 .(267، ق1۴0۹
اگر حکمی از جانب  گریدعبارتبهپنجم: مفاد این قاعده بیان نفی حکم ضرری است. 

کم ...، حمالی و از ضرر بر نفس مکلف یا ضرر ممستلزم ضرر باشد، اعکه  صادرشدهشارع 
 ،سیستانی ؛118-11۹، ق1۴1۴ ،)انصاری شودیممزبور به استناد قاعده الضرر مرفوع 

 .(200، ق1۴1۴
شایان ذکر است هر دو نظر چهارم و پنجم از حیث نتیجه یکسان هستند؛ لیکن در رویکرد 

پذیرد و بنابراین با نظر پنجم چهارم نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع صورت می
 متفاوت است.

ر اخیر مشهور، تفسی رشیموردپذبنابران با توجه به تفاسیر موجود از قاعده ال ضرر، نظر 
د.در شومبنی بر نفی حکم ضرری است که هم شامل احکام تکلیفی و هم احکام وضعی می
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شریعت اسالم، هر قسم از ضرر نامشروع است و تفاوتی ندارد که این عدم مشروعیت در 
شارع، در احکام اولیه اسالم، حکم ضرری  گرید انیب به. مرحله ایجاد حق باشد یا اجرای آن

احکام  آنوضع نکرده و اگر در مرحله اجرا، برخی از احکام موجب اضرار به اشخاص شود، 
حق  در هر صورت حکم به .(87، ش1377)جعفری،  گردندموردی مرتفع می صورتبه

حق زوجه بوده و در مرحله وضع موجب ضرر و  حبس زوجه، یک حکم اولیه برای احقاق
اضراری نیست. در فرض استناد زوجه به حق حبس، استمتاع زوج معلق به تسلیم و پرداخت 

. در فرضی که زوج تمکن مالی داشته با پرداخت کامل مهر و شودیمو کامل مهر  کجای
سنگین، عدم ی هاهیمهراسقاط حق حبس، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ اما در فرض درج 

ی آن، اعسار و یا حکم تقسیط پرداخت و نیز اجرای حق کجاتوانایی زوج در پرداخت ی
حبس زوجه، عامل ایجاد ضرر نسبت به زوج خواهد شد؛ چراکه دادگاه با توجه به اعسار 

توجهی زوج، پرداخت مهریه را تقسیط کرده و زوج ملزم به پرداخت آن در طی مدت قابل
ت پرداخت مهریه، نفقه زوجه نیز بر ذمه زوج ثابت است و در مقابل زوج است و در تمام مد

 هجیدرنت ماند.طور کامل محروم میاز منافع ازدواج و زندگی مشترک تا پرداخت مهریه به
رسد که حکم بقای حق حبس زوجه در چنین فرضی، از مصادیق بارز احکام نظر میبه

؛ گرددواسطه قاعده الضرر منتفی میبه ضرری بوده و موجب عسر و حرج زوج است که
مواردی  ، دراستبنابراین با توجه به اینکه مهریه یک قرارداد خصوصی و تابع اراده طرفین 

که پرداخت مهریه عندالمطالبه است، اگر زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد و از 
ت تقسیط مهریه و جایی پرداخت امتناع کند، حق حبس زوجه باقی خواهد ماند؛ اما در صور

اعت استط شرط بهکه قید عندالمطالبه در پرداخت مهریه منتفی شده و پرداخت مهر مقید 
توان برای زوجه حق حبس را باقی دانست. از طرفی باید حق سختی میمالی زوج است، به

زوج  دنبوحبس را درجایی جاری بدانیم که در مهریه دالیل و قرائنی مبنی بر عنداالستطاعه
آنکه این قید در قراردادهای مهریه زوجهای جوان با توجه به وجود نداشته باشد، حال

ها وجود داشته و فعل غالب مردم ظهور در این دارد وضعیت مالی آنها و میزان سنگین مهریه
شایان توجه است که برخی . باشدیمبودن زوج ها مقید به عنداالستطاعهکه پرداخت مهریه

ز مراجع تقلید حال حاضر در استفتائی با موضوع اعسار زوج و تقسیط مهریه و تأثیر آن ا
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-اند که در این فرض حق حبس زوجه ساقط میگونه پاسخ دادهبر حق حبس زوجه، این

بنابراین در فرض وجود مهر سنگین در عقد نکاح و عدم تمکن مالی زوج )اعسار(،  .7گردد
تأدیه مهر مقید به استطاعت مالی زوج شود و یا صدور حکم تقسیط پرداخت  کهی صورت در

 نظربهزوجه به اعسار زوج علم و آگاهی کامل دارد،  که یصورت درمهر از جانب دادگاه و یا 
توان احکام مهریه مؤجل را نسبت به این موارد اجرا نمود و به استناد قاعده رسد میمی

و الزام او به انجام وظایف  اسقاط(زوجه )رری بقای حق حبس الضرر قائل به نفی حکم ض
 گردید.

 
 نتیجه

قانون مدنی و رأی  1085امروزه در نظام حقوقی و رویه قضایی فعلی ایران، مستند به ماده 
دیوان عالی کشور، شاهد رویکرد غیرمنعطفی نسبت به حق حبس  708وحدت رویه شماره 

مطلق نسبت به تأدیه کامل مهر از جانب  صورتبهو زوجه هستیم: زوجه در هر شرایطی 
زوج، دارای حق حبس و امتناع از انجام وظایف است. این در حالی است که با توجه به 

های سنگین و خارج شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر و عرف ناصوا  تعیین مهریه
از توان مالی زوجهای جوان، در فرض اعسار زوج و تقسیط مهر، حکم به بقای حق حبس 

و یا حتی دائمی زوج از منافع عقد نکاح خواهد بود.  مدتیطوالنزوجه، سبب محرومیت 
شود. واسطه یک حکم به زوج و در دید کالن به نهاد مقدس خانواده وارد میضرری که به

رسد با توجه به تفاوت عقد نکاح با سایر عقود معاوضی محض و تفاوت می نظربه بنابراین
توان آن را مشابه حق حبس در سایر عقود معاوضی دانست و بهتر است مفهوم قبض، نمی
عنوان یک ابزار خاص برای دریافت مهر، احقاق حق زوجه و حمایت حق حبس را به

چنین شایسته است . همداد قرارو اجرا  رشیوردپذمزمان از زوجین، با تسامح و تساهل هم
با توجه به تفاوت نظرات فقهای مذاهب اسالمی در فرض اعسار زوج و با در  قانونگذار

نین چنظرگرفتن تأثیر علم و جهل زوجه به وضعیت مالی زوج در زمان تشکیل عقد نکاح، هم
قانون  1085به بازنگری مقرره ویژگی عندالمطالبه و یا عنداالستطاعه بودن مهریه، اقدام 

                                           
. حضرات آیات: محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری 7

می حقوقی شعبه بیستم دادگاه عمو 27/5/1386مورخ  860۹۹7035200021همدانی )دادنامه شماره 
 اصفهان مندرج در روزنامه رسمی(.
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شود: با توجه عدول نماید. لذا پیشنهاد می 708مدنی نموده و از رأی وحدت رویه شماره 
های غیرمتعارف و سنگین، به وضعیت مالی غالب جوانان در آغاز زندگی مشترک و مهریه

ت یی که پرداخهاهیمهربودن مهریه گذاشته و در نظام حقوقی ایران اصل را بر عنداالستطاعه
باشد، حق حبس زوجه را منتفی دانسته و مهریه با وصف آن منوط به توان مالی زوج می

عندالمطالبه یک استثناء تلقی شود؛ بنابراین بهتر است وجود و اجرای حق حبس را منوط 
به صورتی نمود که زوج متمکن بوده و برای فرار از پرداخت و اضرار به زوجه، از تأدیه 

در صورت اعسار زوج و علم زوجه نسبت به این امر و تحقق  جهیدرنتنماید. ناع میمهر امت
عقد نکاح و تعیین مهریه بر مبنای این آگاهی، حکم به وجود و بقای حق حبس تا زمان 

چنین اقدام زوجه و اسقاط حق حبس خواهد بود. هم منزلهبهو  دیموردتردکامل مهر  هیتأد
دی پرداخت مهریه در زمان کوتاهی ممکن نیست و حکم به بقای با توجه به اینکه در موار

حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج، سبب محرومیت زوج از منافع عقد نکاح، مشقت 
رسد به استناد قاعده نفی عسر می نظربه؛ بنابراین باشدیمزوج و مصداق بارز حکم ضرری 
 بس زوجه نمود.توان حکم به رفع حق حو حرج و نیز قاعده الضرر، می
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 ق.1۴1۹، هبیروت، دارالکتب العلمی
 ش.1381، تهران، سمت، 2قواعد فقه: بخش مدنی  محقق داماد، سید مصطفی، -
اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسالمی، » ،سمیه، زبردست ؛مرتاضی، احمد -

 ش.13۹7، ۴۹ ماره، شمطالعات تقریبی مذاهب اسالمیمجله  ،«افغانستان حقوق ایران و
 ش.137۹، قم، مؤسسه انصاریان، فقه اإلمام الصادق مغنیه، محمدجواد، -

 .ق1۴10 ،، قم، دفتر انتشارات اسالمیالمقنعة مفید، محمد بن محمد، -
نقد رویه قضایی در اعمال » ،رضا ،مقصودی ؛محمدرضا داداشی، ؛یوسف فروتن،؛ ، عیسیمقدم -

 .ش13۹۹، 73 ماره، شفقه و حقوق خانواده مجله ،«فقهیحق حبس زوجه در پرتو سابقه 
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قواعد فقهیه موسوی بجنوردی، سید محمد، -

 ش.137۹
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 ق.1۴21، مطبعه اصفهان ،اصفهان ،قاعده الضرر ،وانساری، شیخ موسیخ نجفی -
العربی،  حیاء التراثإبیروت، دار ،اإلسالمجواهر الکالم فی شرح شرائع  نجفی، محمدحسن، -

 ق.1۴0۴

عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمات مسائل الحالل و  نراقی، احمد بن محمدمهدی، -
 ق.1۴17، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، الحرام
 ق.1۴12اإلسالمی، ، بیروت، المکتب روضة الطالبین و عمدة المفتین نووی، یحیی بن شرف، -
، قم، مؤسسه البیت اهل لمذهب طبقاً اإلسالمی الفقه موسوعة هاشمى شاهرودى، سید محمود، -

 ق.1۴26 بیت،المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلدائرة


