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چکیده 
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مھر معجل 

آید این است که محدودة ایـن حـق   باشد تا دریافت تمام مھر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می
شود؟ ن تنھا تمکین خاص است یا شامل تمکین عام ھم میحبس تا کجاست آیا مصداق آ

جا بپـردازد و بـه   اگر زوجی نسبت به پرداخت مھریه، معسر باشد و نتواند مھریه را به صورت یک
ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجـه حـق   دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده

ھـای سـنگینی کـه    در مـورد مھریـه  مسئلهاند و این نظر را نپذیرفتهحبس ندارد در حالی که برخی این
ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقھا و علماء انجامد مشکلھا به طول میپرداخت قسطی آن، سال

دھیم. را در این مسائل مورد بررسی قرار می

: زوجه، زوج، مھریه، حق حبس، اعسار.ھاکلیدواژه
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حق حبس 

یکی از اصول مسائل مھر، حق حبس است؛ یعنی زوجه حق دارد تا دریافت تمـام مھـر، از   
در جایی است که مھریه بدون مـدت باشـد و ھنـوز    مسئلهتمکین امتناع نماید. قدر متیقن این 

دخول صورت نگرفته باشد و زوج موسر باشد. تمامی فقھا اعم از امامیـه و اھـل سـنت، اصـل     
از واضحات است، زیرا مھریه ھـم ماننـد سـایر    مسئلهاند و معتقدند این را تصدیق کردهمسئله

گونه که داین حق دارد دین خود را مطالبه کنـد؛ زوجـه ھـم، حـق دارد     دیون است و لذا ھمان
).  ٨/٨٠، ابن قدامه، ٤/٣١٣مھریه خود را مطالبه کند. (طوسی، المبسوط، 

دامنه حق حبس 
ایـن اسـت کـه حـق     سـؤال وصول مھریه است. حـال  در حقیقت، حق حبس، ضامنی برای

گردد؛ یعنـی مـراد تمکـین عـام     ای دارد؟ آیا شامل ھمه وظایف میامتناع زن چه قلمرو و دامنه
دارد یعنـی مـراد تمکـین خـاص     یخوابگھماست؟ یا فقط اختصاص به رابطه جنسی و وظیفه 

است؟  

حق حبس در فقه ۀدامن
با شـوھر اسـت و شـامل سـایر     یخوابگھمخودداری از در فقه، مفاد حق حبس عبارت از

شود. به عبارت دیگر حق حبس نـاظر بـه تمکـین بـه     وظایفی که زن در برابر شوھر دارد، نمی
). اگرچه برخـی، کـالم خـود را بـه صـورت      ٤/٣١٣معنی خاص آن است. (طوسی، المبسوط، 

ھـا مبنـی بـر    را قراینی در گفتار آناند ولی باید این اطالق را بر مقید حمل کنیم؛ زیمطلق آورده
).  ٢/٢٩٧حمل تمکین به معنای خاص وجود دارد. (طباطبایی، منھاج الصالحین، 

حق حبس در حقوق دامنۀ
توانـد  زن می«قانون مدنی در رابطه با حق حبس زوجه است بدین مضمون که: ١٠٨٥ماده 

». تا مھریه به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوھر دارد امتناع کند
آیـد کـه   چنـین بـر مـی   » وظایفی که در مقابل شوھر دارد«از ظاھر این ماده به ویژه عبارت 

شـود کـه زوجـه در    تکالیفی میکلیۀتمکین خاص نیست و شامل قلمرو حق حبس محدود به
به صیغه جمع آورده شـده،  » وظایف«) زیرا اوالً: کلمه ٢٦٧مقابل زوج بر عھده دارد. (شایگان، 
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). از طرفـی  ٢/٦١ثانیاً: ایفای وظایف در این ماده به صورت مطلق آورده شده است. (قربان نیا، 

ای از امور دشوار اسـت. بـرای نمونـه، چگونـه     دیگر در پارهیکجدا کردن وظایف زناشویی از 
شوھر برود و با او زندگی کند و رفتاری خوب با شوھرش داشـته باشـد   هخانتواند به زنی می

تواند حـداقل در بعضـی مـوارد و بـا     ولی در عین حال، از تمکین امتناع نماید، و لذا دادگاه می
عرفی حـق زن  الزمۀاز رفتن به خانه شوھر را، به عنوان توجه به اوضاع و احوال دعوی، امتناع 

در خودداری از تمکین بپذیرد و آن را نشوز محسوب ننماید. (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، 
١/١٥٥  .(

ولی برخی معتقدند این تفسیر با فقه امامیه؛ که مأخذ قانون مـدنی اسـت؛ سـازگار نیسـت.     
ید متذکر شد که، نه تنھا در فقـه، بلکـه در حقـوق امامیـه     چنین با) ھم١/١٧٨(صفایی و امامی، 

قاعدهتواند امتناع نماید. از طرفی حق حبس در نکاح، یک ھم، زن فقط از نزدیکی با شوھر می
). از سـابقه  ٤/٣٩٥را به موارد مشـکوک گسـترش داد. (امـامی،    مفاد آناستثنایی است که نباید 

گـذار بـه   آید کـه قـانون  چنین بر می١٠٨٦جود در ماده مونهیقرو به ویژه ١٠٨٥همادتاریخی 
اگر زن قبل از اخذ مھر به اختیار خـود  «تمکین خاص نظر داشته است؛ زیرا، در این ماده آمده: 

قبـل اسـتفاده   مـاده تواند از حکم به ایفای وظایفی که در مقابل شوھر دارد قیام نمود دیگر نمی
کـدام  مثل حسن معاشرت، سکونت در منزل شوھر و... ھـیچ دانیم انجام اموری حال می». کند...

کند، و تنھا تمکین خاص است که مسـقط ایـن حـق بـه شـمار      حق حبس زوجه را ساقط نمی
).  ١٢٦رود. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، می

ـ  دارد، بلکـه  نه تنھا وظایفی که زن در برابر شوھر دارد با الزام به دادن مھر، ارتباط حقوقی ن
کند در نظر عرف ناظر به تمام دوره زناشویی است: بنابراین باید در مسکنی که شوھر تعیین می

انجـام  بـار  خانواده، معاون و یاور ھمسر خود باشد و...، بنابراین با یکادارۀسکونت گزیند، در 
لی کـه مفھـوم   توان ادعا کرد که او به وظایف زناشویی عمـل کـرده؛ در حـا   این امور نمیدادن

شود. (کاتوزیـان، حقـوق مـدنی خـانواده،     بار نزدیکی با شوھر محقق میعرفی زناشویی با یک
١/١٥٥  .(

گیری نتیجه
شود که بین فقھا و علما در زمینه قلمرو حـق حـبس، اخـتالف    با این توضیحات معلوم می

آن را به تمکین خاص محدود کنیم، بھتر باشـد؛ زیـرا   دامنۀرسد اگر نظر است، ولی به نظر می
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تـرین  ) مھـم ٢٢/٧٠٢٢؛ زنجـانی،  ٨/١٩٤بسیاری از فقھا (شھید ثانی، مسالک االفھـام،  گفتۀبه 

دلیل حق حبس، اجماع است که این اجماع دارای قدر متیقنی است و آن، وجـود حـق حـبس    
ھـا  حق حبس شـامل کلیـه اسـتمتاع   ۀدامنقبل از تمکین خاص است. از طرفی اگر معتقد باشیم 

از قبیـل مسـکن، خـوراک و    (یامکانـات زنـدگ  کلیـۀ آید در مواردی که زوج، شود الزم میمی
پوشاک و...) را برای زوجه فراھم کرده، ولی زوجه از آمـدن بـه خانـه شـوھر امتنـاع ورزیـده،       

ھای این مدت را از زوج دریافت کند.بتواند حق مسکن و سایر ھزینه

حبس و اعسار زوج حق
، یعنی وجود حق حبس، ھیچ اختالفی نیست ولی مسئلهجا مشخص شد که در اصل تا این

تواند دوبـاره از  آیا بعد از تمکین، زوجه مینکهیااست؛ یعنی مسئلهھا مربوط به فروع اختالف
یافـت  حق حبس استفاده کند و یا اگر زوج معسر باشد زوجه حق امتناع از تمکـین را بـرای در  

مھر دارد؟
یعنـی از یـک طـرف زوج    سؤال استآنچه ھم اکنون محل بحث ماست؛ قسمت دوم این 

معسر است و قادر به پرداخت مھریه نیست و از طرف دیگر مھریه حـال اسـت و عندالمطالبـه.    
شود؟  آیا در چنین حالتی زوجه حق حبس دارد یا به علت اعسار زوج، چنین حقی ساقط می

سه قول ارائه شده است:  مسئلهدر این 
دانان این است کـه زوجـه حـق امتنـاع از تمکـین را دارد      ) قول مشھور بین فقھا و حقوق١

؛ ١٣/٣٥٣؛ کرکـی،  ٨/١٩٥کند زوج موسر باشد یا معسر. (شھید ثـانی، مسـالک،   فرقی ھم نمی
).  ٣/١٧٥؛ طاھری، ٤/٣٩٥؛ امامی، ١١مسئله، ٢/٢٩٩خمینی، 

قول مشھور ادلۀ
حق حبس است یعنی اجماع و معاوضی بـودن نکـاح و روایـات؛ زیـرا     ادلۀاین ادله، ھمان 

کند زوج موسر باشد یا معسر، در ھر حـال  این ادله نسبت به زوج، مطلق است و فرقی ھم نمی
تواند تا دریافت تمام مھریه از تمکین امتناع کند. زوجه می

توانـد ضـمن   موسر باشـد؛ زوجـه مـی   وجاگر زفرق بین زوج موسر با معسر این است که 
استفاده از حق حبس، مھریه را مطالبه کرده و اگر زوج از پرداخت امتناع نماید او را مجبور بـه  

زوج ھم جایز است؛ زیرا زوج مانند کسی اسـت  مجازات کردنپرداخت کنند و در این حالت 
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سر باشد؛ زوجـه تنھـا حـق    که پرداخت بدھی خود را به تأخیر انداخته است، ولی اگر زوج مع

تواند مھریه را مطالبه کند. منع مطالبه، مقتضی وجوب تسلیم، قبـل از  حبس دارد ولی دیگر نمی
دارد، است و گناه تأخیر پرداخـت مھریـه را برمـی   عذر آورتنھا عجزرایزقبض عوض نیست؛ 

؛ طـاھری،  ٣١/٤٢شود. (نجفـي،  توانگرپس واجب است زوجه منتظر باشد و صبر کند تا زوج 
اند: اگر اعسـار مربـوط بـه قبـل از ازدواج     ). برخی ھم اعسار را به دو دسته تقسیم کرده٣/١٧٥

باشد و زوجه ھم نسبت به اعسار آگاه نباشد حق امتناع دارد ولی اگر به اعسار علم داشت و یـا  
نی، الروضـة  اعسار مربوط به بعد از ازدواج بوده باشد زوجه حق امتناع نـدارد. (شـھید ثـا   نکهیا

). ٢١٦؛ کاشف الغطاء، ٥/٣٧٠البھیة، 
حقیقی نیست و ھر یک از دو طـرف  معاوضۀ) زوجه مطلقاً حق امتناع ندارد؛ زیرا نکاح، ٢
زوجـه را بدھـد و   مھریـۀ زوج این است کـه در زمـان توانـایی،    وظیفۀای مستقل دارند. وظیفه
طی ندارند و اگر ھـر یـک از زوج و   زوجه ھم تمکین است و این دو وظیفه به ھم ارتباوظیفۀ
گوینـد:  اند. البته قائالن به این قول مـی خود را انجام ندھند؛ مرتکب معصیت شدهوظیفۀزوجه 

اگر اجماع بر وجود حق حبس ھنگام تمکن زوج نبود، قطعاً زوجـه بـه صـورت مطلـق، حـق      
).  ٢٤/٤٧٠؛ بحرانی، ٤١٣-١/٤١٤حبس نداشت. (عاملی، 

و موسر، و لذا اگر زوجی موسر باشد زوجه حق امتنـاع از تمکـین را   ) تفصیل بین معسر٣
دارد، ولی اگر زوج معسر باشد زوجه حق حبس ندارد؛ زیرا شرع بر فـرد معسـر، اجـازه عـدم     

).  ٢/٥٩١ادریس، پرداخت داده است. (ابن
اداره حقوقی دادگستری در این زمینه اظھار داشته است:  

بـرد؛ زیـرا درسـت    ق.م) را از بین نمـی ١٠٨٥اعسار شوھر، حق حبس زن (موضوع ماده «
مھر از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مھر با همطالباست که در چنین حالتی 

).  ٣١/٢/٨٣–١٠٢٠/٧، نظریه شماره ٤٢(ارباطی، ». استفاده از حق حبس، مالزمه ندارد...
معجلی که تقسیط شده است  ریۀمھحق حبس در 

گاه مھریه حال است، اما به دلیل اعسار زوج و به درخواست او از دادگاه یـا اجـرای ثبـت،    
شود. حال سؤال این است آیا باز زوجه حق حبس دارد و مھلت عادله یا قرار اقساط گذاشته می

بنـدی شـدن   بـا قسـط  نکـه یاتواند تا دریافت کلیه اقساط از تمکین امتناع نماید یـا بنابراین می
مھریه، دیگر زوجه حق حبس ندارد؟

تقسـیط، داللتـی   کـه نیاھم اتفاق نظر وجود ندارد؛ دو نظر ارائه شده: یکی مسئلهدر این 
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پابرجاسـت. (کاتوزیـان، حقـوق مـدنی     ھمچنـان بودن مھریه ندارد و لذا حق حبس، بر مؤجل
رای عالی قضایی و اداره حقوقی دادگسـتری  ) که این نظر توسط کمیسیون شو١/١٥٩خانواده، 

مورد تأیید قرار گرفته است.
سؤال و پاسخی که از کمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در این زمینه شده بدین شـرح  

است:  
زوجه حال باشد با عـدم قـدرت زوج از پرداخـت مھریـه بـه      مھریۀسؤال: در صورتی که «

مھریـه حـق امتنـاع از    کلیـۀ ط، آیا زوجه تـا وصـول   صورت نقد، و کسر از حقوق به طور اقسا
تمکین دارد، و در صورت امتناع، حق نفقه دارد یا خیر؟ 

١٠٨٥جواب: تا وصول مھریه حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقـه را بـا توجـه بـه مـاده      
قانون مدنی دارد. (مطابق نظریه مشورتی شورای عالی قضایی راجع بـه دادگـاه مـدنی خـاص،     

).  ٣/٧/١٣٦٣خ مور
در موردی که دادگاه یا «... که: کندیمای اعالم چنین اداره حقوقی دادگستری طی نظریهھم

دھـد یـا قـرار اقسـاط     اجرای ثبت به درخواست شوھر و به دلیل اعسار او، مھلـت عادلـه مـی   
حـاکی  شود، بر زن تحمیل میگونهنیبدگذارد، نباید مھر را مؤجل پنداشت؛ زیرا اجلی که می
، ٤٢(ارباطی، ». وی بر سقوط حق حبس نیست. بنابراین حق حبس زن محفوظ است...ارادهاز 

).  ٣١/٢/٨٣-١٠٢٠/٧نظریه شماره 
کشد و لذا اعمـال  ھا، طول میولی از آنجایی که پرداخت مھریه به صورت قسطی گاه مدت

ع پیامدھای منفی آن حق حبس با حقوق و نیازھای زوج در تعارض است. بنابراین به منظور رف
شـود.  برخی معتقدند با پرداخت اولین قسط دیگر زوجه حق حبس ندارد و ملزم به تمکین می

).  ٦/١٦(مکارم شیرازی، کتاب النکاح، 
کند، در صـورتی کـه زوجـه رضـایت خـود را مبنـی بـر        اداره حقوقی دادگستری اعالم می

ارد از تمکـین امتنـاع نمایـد (اربـاطی،     دریافت مھریه به صورت اقساط اعالم کند، دیگر حق ند
شود حتی اگر ھنوز، ھیچ مبلغی ) بنابراین ملزم به تمکین می٤/٢/٨٢-٨٨٦/٧، نظریه شماره ٣١

را دریافت نکرده باشد.  
؛ شـود ا تقسیط و پرداخت اولین قسط و حتی قبل از پرداخت، حق حبس زوجه منتفی میب«

توان آن زن باید از شوھرش تمکین نماید زیرا با فرض تقسیط مھر از طرف دادگاه دیگر نمیو 
را حال محسوب نمود و این تقسیط ماننـد آن اسـت کـه طـرفین متراضـیاً آن را تقسـیط کـرده        
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اداره حقوقی دادگستری).  ٨/٨٣/ ٣٠-١٩٥٥/٧(نظریه شماره ». باشند

قانون مدنی اختالف پـیش  ١٠٨٥استنباط از ماده در عمل ھم بین شعب مختلف دادگاه در
تمسک به حق حـبس و اناطـه   نکهیاھا با استناد به آمد؛ بدین صورت که برخی از شعب دادگاه

ھا تمکین به دریافت کل مھریه با وضعیت اعسار خواھان از پرداخت یک جای مھریه، که مدت
منوط کردنکه حکم آن رو، و از طول خواھد کشید، عمالً موجب حرج برای زوج خواھد بود

تمکین، به وصول مھریه در حالت اعسار خواھان و صدور حکم تقسـیط بـه وسـیله دادگـاه در     
قانون اساسی و فتاوی مراجـع عظـام،   ١٦٧باشد، بنابراین با استناد به اصل قانون مدنی مبھم می
دادگاه تجدیـد  ٦شعبهصادره از ١٣٧٠/١٣/٨/١٣٨٦گردد. (دادنامه شماره حق حبس ساقط می
نظر استان اصفھان).  

قـانون مـدنی   ١٠٨٥گذار در ضمن ماده ، اوالً: قانوننکهیادر مقابل برخی شعب با استناد به 
کند در صورتی که مھریه حال باشـد، زوجـه   صراحتاً نسبت به موضوع، تعیین تکلیف و بیان می

قـانون  ١٦٧ین موضـوع از شـمول اصـل    تواند تا دریافت آن از تمکین امتنـاع نمایـد. بنـابرا   می
توان بـا وجـود صـراحت قـانونی بـه اسـتناد فتـاوی، غیـر از حکـم          اساسی خارج است و نمی

الذکر پرداخت مھریه به طور مطلـق عنـوان   گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده فوققانون
نـافی حـق حـبس زوجـه     توانـد  شده و بر کل مھریه اطالق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمـی 

مھریه که زوجـین  حال بودنتواند ویژگی گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مھریه، نمی
اند را به مؤجل تبدیل کند. رابعاً: زمـانی کـه قـانون منتشـر     ھنگام انشای عقد بر آن توافق کرده

ند و بـا آگـاھی از ایـن    باشگردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم میمی
کنند، زوجین ھم با آگاھی از حقوق و تکالیف ناشی از عقـد ازدواج،  قوانین اقدام به فعالیت می

اند. بنابراین تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسـیط مھریـه   نسبت به انعقاد عقد نکاح، اقدام نموده
، زوج نکـه یاد مضـافاً  تواند حق حبس، که یک حق مکتسب برای زوجه است را ضایع نماینمی

با علم و اطالع از چنین حقوقی به تعیین مھریه اقدام کرده است و در نتیجه عدم بضـاعت وی  
تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید. (دادنامه شـماره  و در نتیجه تقسیط مھریه نمی

دادگاه تجدید نظر استان اصفھان). ١٩شعبهصادره از ٤/٩/١٣٨٦–٧٥
عمومی دیوان عـالی کشـور مـورد    ئتیھای در ، طی جلسهمسئلهھا باعث شد تالفاین اخ

بررسی قرار گیرد و پس از شور و مشورت، نھایتاً رأی ذیل صادر گردید: 
تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفای وظـایفی  قانون مدنی، زن می١٠٨٥به موجب ماده «
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مھـر او حـال باشـد. ضـمناً در صـورت      کهنیاط بر که در مقابل شوھر دارد امتناع کند، مشرو

تواند مھر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکـم قـانونی   احراز عسرت زوج، وی می
ماده مذکور که مطلق مھر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مھر که بـا توافـق طـرفین تعیـین     

جـای مھـر   حرج زوج در پرداخت یـک گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و 
بوده مسقط حق حبس زوجـه نیسـت و حـق او را مخـدوش و حاکمیـت اراده وی را متزلـزل       

سازد، مگر به رضای مشارٌالیھا، زیرا اوالً حق حبس و حرج، دو مقوله جداگانـه اسـت کـه    نمی
افت کـل مھـر   مزبور داللت صریح به دریمادهیکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مھر در 

داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن، دلیل بر دریافت مھر به معنای آنچـه مـورد نظـر زوجـه در     
عمـومی  ئـت یھهیرووحدت ٢٢/٥/١٣٨٧–٧٠٨شماره(رأی ». ھنگام عقد نکاح بوده، نیست

دیوان عالی کشور).  
ضـار مخـالف   ای را مطرح کردند که با نظـر اکثـر ح  دادستان کل کشور در این جلسه نظریه
بود. که البته ذکر آن، خالی از فایده نیست.  

گیرد، تقسیط دیـن ھـم یـا بـا توافـق      پرداخت دین به دو صورت؛ نقد و اقساط صورت می
طرفین است یا بر اساس قانون اعسار، که در این صورت، مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل 

به مطالبه و عندالقدرة و عنداالستطاعة است. نماید. از طرفی پرداخت مھریه شرعاً و عرفاً منوط
مھریـه سـنگین)، صـحت نـدارد؛ و بـر فـرض       د (بودن مھریه در زمان عقادعای توافق بر حال

مھریه اسـت.  حال بودنشود، عرف جامعه بر عدم صحت، شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی
کنـد کـه   مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندھای خانوادگی و پرھیز از طالق و فساد نیز ایجاد می

با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مھریه، زوجه به تکالیف و وظـایفی کـه در مقابـل زوج دارد    
ار، عمل نماید. به عالوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح است. گویـا قـانون اعسـ   

قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است. فرض ھم بر این است کـه  
ھای غیر متعارف و حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه صادر شده است. مشکل مھریه

سوء استفاده از آن، باید به وسیله شرایط ضمن عقد و راھکارھای دیگر برطرف شـود. در ایـن   
مکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است. بنابراین مصالح خانوادگی و اجتمـاعی  مورد نیز ا
ھای گفته شده چندان موجه به کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد. از طرفی استداللایجاب می

در مورد تقسیط بر اساس حکم محکمه صـراحتی نـدارد و   ١٠٨٥رسد زیرا اوالً: ماده نظر نمی
شـود  بگوییم لفظ مھریه بر کل مھریه اطالق میکهنیانیز معنا نداشت. ثانیاً: اال اختالف شعب 
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تواند نافی حق حبس زوجه گـردد؛ ادعـای بـدون دلیـل     پرداخت قسمتی از مھر، نمیکهنیاو 

مھریـه را کـه   حال بـودن بگوییم تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه وصف کهنیااست. ثالثاً: 
توانـد تبـدیل بـه مؤجـل نمایـد؛ صـحیح       رفین بر آن توافق دارنـد، نمـی  در زمان عقد نکاح، ط

شـود و  مھریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمـی حال بودنباشد، زیرا وصف نمی
شود نوعـاً امکـان پرداخـت بـه     ھای ازدواج ذکر میھای اخیر در دفترچهھایی که در دھهمھریه

انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسـب  کهنیاصورت حال را ندارند. رابعاً: 
باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصالح است بودن نمیاست، تردیدی در حق مکتسب

).  ٢٢٤-٢٢٥شود. (پور نوری، و حقی نیز ضایع نمی

ھای سنگین حق حبس در مھریه
تواند زوجه میو لذاتا اینجا بیان کردیم که اعسار زوج، تأثیری در اعمال حق حبس ندارد، 

برای دریافت مھر، حتی اگر زوج قادر به پرداخت آن ھم نباشد؛ از تمکین امتنـاع نمایـد، ولـی    
اشکالی که، در اینجا قابل طرح است این است که، اگر بخواھیم تا وقت توانـایی و قـدرت بـر    

، مباشرت را به تأخیر بیندازیم خالف متعارف و شروط ارتکازی بین اشـخاص اسـت.   پرداخت
کشـد؛  ھـا طـول مـی   ھا سنگین است که پرداخت قسطی آن ھم سـال از طرفی گاه آن قدر مھریه

ای تواند از تمکین امتناع ورزد و حـق حـبس را وسـیله   بنابراین با این وضعیت آیا باز زوجه می
شوھر قرار دھد؟ برای اعمال فشار، بر 

جـل بـودن آن، اگرچـه بـه     ؤای است بر مدن مھریه، خود قرینهبرخی معتقدند که سنگین بو
تواند به محض عقـد، مھـر را مطالبـه کنـد و تـا      صورت معجل مطرح شود بنابراین زوجه نمی

) زیرا مھریـه یـا معجـل   ١٦٩دریافت آن از تمکین امتناع نماید؛ (مکارم شیرازی، احکام بانوان، 
طور که گفتیم، فقط در مھریه معجل وجود دارد. حال سؤال است یا مؤجل؛ و حق حبس، ھمان

ھای مدت دار است؟ آیا الزم است قید آن صریحاً این است: آیا واقعاً مھریه سنگین، جزء مھریه
ذکر شود؟ نکاح نامهدر 

لـق در مـورد زوج   اند، و تنھا نظر خود را به صورت مطنشدهمسئلهبیشتر فقھا متعرض این 
تواند تا دریافت کل مھریه از تمکـین امتنـاع نمایـد فرقـی ھـم      اند که زوجه میمعسر بیان کرده

کند این اعسار ناشی از زیادی مھر باشد یا ناشی از وضعیت زوج (جایی کـه میـزان مھریـه    نمی
ین امر چنـین  زیاد نیست ولی زوج به دلیل عدم دارایی قادر به پرداخت آن نیست). شاید دلیل ا
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ھا متعارف بوده و ثانیاً زوج آنچه را در اختیـار داشـته مھـر    بوده که در گذشته، اوالً میزان مھریه

مـال زیـادی را مھریـه    نکهیاکرده نه داده و در ھمان ابتدای ازدواج، به زوجه تقدیم میقرار می
قرار دھد تا در آینده آن را به دست آورد و سپس بپردازد. 

ھـای منفـی آن، مبلـغ مھریـه را     ھا به دالیل زیادی، بدون توجه به پیامدولی امروزه خانواده
داننـد زوج در ابتـدای زنـدگی قـادر بـه پرداخـت آن نیسـت و        افزایش دادند در حالی که مـی 

کشد تا زوج بتواند این مبلغ را تھیه کند. ھای زیادی طول میسال
ادامه یافت که خود به یـک مشـکل اساسـی در دعـاوی     این روند (افزایش مھریه) تا جایی 

دانان برای رفع این معضل بـه فکـر   رو بود که علما به ویژه حقوقخانوادگی تبدیل شد و از این
ای دانیم اگر در عقدی برای پرداخت مھریه مدت ذکر نشود، چنین مھریـه چاره افتادند؛ زیرا می

دارد، از طرف دیگر زوج به دلیل بـاال بـودن مبلـغ    شود و زوجه حق مطالبه آن را حالّ تلقی می
ھای خانواده با تعداد زیادی از مھریه از پرداخت آن معسر است. در این وضعیت بود که دادگاه

ھایی روبه رو شدند که زوجه طی دادخواستی مھریه خود را مطالبه کرده بود. پرونده
؛ کـه نیـ افی مطرح کردند از جملـه  دانان برای رفع این معضل، نظریات مختلو حقوقفقھا

قیـد  نکـاح نامـه  پرداخت مھر مشروط به توانایی مرد شود بنابراین به جای قید عندالمطالبه در 
عنداالستطاعه ذکر شود.  

االستطاعه سنگین با قید عندمھریۀ
اشد. آیا قید شده بنکاح نامهھرگاه پرداخت مھر منوط به تحقق شرطی شود که صراحتاً در 

جل است و در نتیجه زن دیگر حق حبس ندارد؟ و یـا بـالعکس،   ؤچنین شرطی در حکم مھر م
قید شود که پرداخت فالن مبلغ مھریه بر عھده شـوھر اسـت کـه بایـد     نکاح نامهدر نکهیامثالً

عندالقدرة و االستطاعة بپردازد. 
رد و حـق حـبس   دانان معتقدند: چنین شروطی اثـری در مھـر نـدا   پاره ای از فقھا و حقوق

جـل  ؤاشـتراط تمکـن و یسـار، مھـر را م    : «انـد کـه  پابرجاست. به عالوه تصریح کردهھمچنان
، حال است و شرط قدرت، قید عقلی است و تصریح به آن، توضـیح  ھمچنانکند بلکه مھر نمی

(اراکی، توضـیح  ». تواند از تمکین امتناع کند تا مھر را وصول کند...و تأکید است پس زوجه می
).  ٥٨٤المسائل، 

از طرفی باید گفت: اوالً شرط یاد شده، به طور مسلم شرط اجل معین نیست. ثانیاً ذکر این 
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شرط در عقد داللتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد تا مسـقط حـق حـبس و حـق مطالبـه      
مھریه باشد زیرا سقوط حق، مستلزم قصد صریح صاحب حق بر اسقاط آن اسـت. (قربـان نیـا،    

٦٥  .(
خواھـد  شود چنین سخنی درست نیست زیرا چنین شرطی مـی ولی با اندک دقتی معلوم می

دسـتی شـوھر شـود.    توافق طرفین، پرداختن مھر نباید موجب تنگبنا براین نکته را برساند که 
فرق فرض باال با حالتی که برای مھر مدت تعیین شده، این است که در حالت فوق، دادگاه اول 

ز کند که شوھر در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداختن مھر را نداشته و دو طرف بـرای  باید احرا
دارای مـدت)، بـی   ل (کـه در مـورد مھـر مؤجـ    اند. در حالیدادن مھلت به او، چنین شرط کرده

رود. نیازی به رسیدگی باشد، حق حبس زن از بین میآنکهتردید و بدون 
شود ولی اگر احراز نشود کـه  ور ضمنی برداشته میبنابراین در این صورت حق حبس به ط

توافـق دربـاره شــرط، نـاظر بـه وضــع کنـونی شـوھر و دادن مھلــت بـه او بـوده و دو طــرف         
تواند وجود شـرط را دلیـل   اند درباره وضع احتمالی آینده تصمیم بگیرند دادگاه نمیخواستهمی

).  ١٢٩ه، اسقاط حبس بداند. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق خانواد

سنگین با قید عندالمطالبه مھریۀ
مربوط به موقعی بود که از یک طرف، مبلغ مھریه زیاد بود و از طرف دیگـر  مسئلهتا اینجا 

خواھیم از مھریه سنگینی که پرداخت این مھریه سنگین مشروط به استطاعت زوج بود. حال می
آید و گـاه  مشروط به قیدی نشده بحث کنیم. به عبارت دیگر مھریه گاه با قید عنداالستطاعه می

مبلغ آن ھم زیاد باشـد و  نکهیاتواند تا دریافت تمام مھریه ولو آیا زوجه میبا قید عندالمطالبه. 
پابرجاست؟  ھمچنانزوج قادر به پرداخت آن نباشد از تمکین امتناع نماید؟ آیا حق حبس 

توان وجـود  گونه تردیدی پابرجاست؛ زیرا نمیحق حبس بدون ھیچ«یک نظر این است که 
جا و تمام آن را به صورت نقـد  ، استطاعت مالی بر پرداخت یکمھریه سنگین را که نوعاً شوھر

شرط مصرّح قلمداد نمود و به سقوط ھمچونندارد به منزله شرط ضمنی بر اسقاط حق حبس 
).  ٦٦(قربان نیا، ». حق حبس قائل شد

شـویم کـه در   اند: با دقت بیشتر در چنین مواردی، متوجه مـی در مقابل این نظر برخی گفته
حق حبس) وجود ندارد؛ زیرا در بیشتر موارد نکاح، زوجه (یمتعارف، چنین حقبه طورنکاح، 

داند زوج نسبت به پرداخت تمامی مھر قبل از مباشرت یسار (به دلیل باال بودن مبلغ مھریه) می
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) و محضـردار ھـم   ٢٢/٧٠٤٤اقدام بـه ازدواج نمـوده (زنجـانی،    مسئلهندارد و با توجه به این 

تواند جـدی باشـد؛ زیـرا    دھد. که چنین قیدی نمی، مھریه را عندالمطالبه قرار میمطابق معمول
قرائن حالیه و مقامیه بر این مطلب داللت دارند. از طرفی اگر فردا روز، زوجه مھریه را مطالبـه  

تواند پرداخت کند به خصوص در جایی که اصالً متوجه منظور و معنای عبارت کند، زوج نمی
تیجه قید عندالمطالبه به قید عنداالستطاعه منصرف است. (مکـارم شـیرازی، کتـاب    نیستند. در ن

).  ٦/٥٤النکاح، 
البته این موارد در جایی است که زوجه از روی علم، اقدام به ازدواج کـرده، و علـم داشـته    

). برخی ھم ٢٢/٧٠٤٤ھا نیست. (زنجانی، باره مھریه به این زودیکه زوج قادر به پرداخت یک
اینجا بین مانع شرعی و مانع عرفی و مانعی کـه امیـد داریـم زود برطـرف شـود و غیـر آن       در

پابرجاست ولی ھمچنانشود حق حبس اند، بنابراین اگر مانع زود برطرف میتفصیل قائل شده
اگر امیدی نیست که مانع موجود، زود برطرف شود و زوجه با اطالع از وضعیت زوج بـه ایـن   

ه، دیگر زوجه حق امتناع از تمکین را ندارد. در واقع زوجه بـا ایـن اقـدام، از    ازدواج اقدام کرد
) ھرچنـد در ضـمن   ٥٣٥-٥٣٦پوشی کرده است. (اراکی، کتاب النکـاح،  حق حبس خود چشم

) ولی اگر زوجه به عـدم قـدرت   ٣/٣٥٤عقد به طور صریح شرط مھلت نشده باشد. (منتظری، 
مان داشته باشد که تمام مھر ھرچند مقدار آن زیاد باشد زوج بر پرداخت مھریه عالم نباشد و گ

).  ٢٢/٧٠٤٤کند، حق حبس او محفوظ است. (زنجانی، را قبل از مباشرت دریافت می

گیری نتیجه
شویم طرفداران نظریه سقوط حق حـبس، یـک   اگر در آنچه گفته شد دقت کنیم متوجه می

کـه  شـد در حـالی  ھا و انتقادھایشان متوجه زوجه مـی کنند، زیرا تمام راه حلطرفه قضاوت می
بگوییم زوجه خود اقدام به سقوط حق حبس کـرده درسـت   نکهیااین، به دور از انصاف است. 

گر، این زوج بوده که به ازدواج اقدام کرده و ضمن عقد پذیرفته اسـت  نیست؛ زیرا از طرف دی
مبلغ زیادی را به عنوان مھر به صورت عندالمطالبه بـه زوجـه تقـدیم کنـد، یعنـی بـه محـض        
درخواست زوجه، زوج مکلف به ادای آن است و لذا او ھم به ضرر خـود اقـدام کـرده اسـت.     

که نقش زوج و زوجه در تعیین مھریه برابـر  در حالیتوانیم زوجه را مقصر بدانیمچگونه ما می
گـوییم: اوالً  کننـد مـی  ترھا ھستند که مھریه را تعیین مـی چه گفته شود این بزرگاست، و چنان

توانند قبول کننـد یـا   دھند؛ که در مقابل خانواده پسر میخانواده دختر مبلغ مھریه را پیشنھاد می
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است در بسیاری از موارد با مبلغ گفته شد موافق نباشـد ولـی   نکنند. ثانیاً خود دختر ھم ممکن 

ھایی که ھنگـام ازدواج مـال چنـدانی    در عین حال مخالفت خود را ابراز نکند. آیا نباید بر زوج
کنند با این تفکر کـه مھریـه را کـی داد و    ندارند ولی تعھد به پرداخت مھریه کالنی را قبول می

ید بداند مھریه ھم مانند ھر دین دیگری است که او ملـزم بـه   کی گرفت؛ خرده بگیریم. زوج با
ادای آن است و عدم مطالبه مھریه توسط عده زیادی از زنان در ابتدای ازدواج یا در تمام دوره 

دھنده عدم وجود چنین حقی یا اسقاط چنین حقی توسط سایر زنان نیست. زندگی، نشان
کنـد شـوھری بـرایش    آید و از ایشان تقاضا مییجالب است به داستان زنی که نزد پیامبر م

انتخاب کنند، توجه کنیم. زیرا پیامبر وقتی دیدند مرد مالی ندارد تا مھر قـرار دھـد آنچـه را در    
اختیار داشت (تعلیم قرآن) مھر قرار دادند و احیاناً مالی قرار ندادند تا ھر وقت آن را به دسـت  

). درست است که امروزه خانواده دختر بـه دالیـل   ٢٠/٢٦٢، یحر عاملآورد به زوجه بپردازد. (
شوند مبلغ اندکی را به عنوان مھریـه قـرار دھنـد (مکـارم شـیرازی، کتـاب       متعددی حاضر نمی

گوینـد قبـول   ھـا مـی  شود زوج مجبور شود ھر مبلغی که آن) ولی این باعث نمی٦/١٦النکاح، 
جل باشد. یا بر اساس توانـایی خـود   ؤکند. یا حداقل در ضمن عقد شرط کند پرداخت مھریه م

.دار تعیین کندبخشی از آن را حال و بخشی را مدت
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