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چکیده
یابد. زوجه حق مھریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عھده زوج استقرار می

دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواسـت زوجـه، زوج   
ھای ما چنین است که بـه  ز پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاهچنین ادعا کند که معسر و ناتوان ا

کنـد پـس از بررسـی و    کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تـالش مـی  حبس زوج حکم می
ویژه در مـورد  الحال بدواً، بهطور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجھولتحلیل موضوع اعسار مدیون به

د فقھی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول بـه نـارواییِ حـبس زوج، بـه حقیقـت      زوج مدعی اعسار، مستن
تر و بااحتیاط سازگارتر است.نزدیک

اعسار، حبس، دین، مدّعی، زوج، زوجه، نکاح.: هاواژهکلید

.٠٨/٠٣/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٣/٠٦/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

موجـب آن  کنـد و بـه  دَین یا حق دینی، حقی است که شخص نسبت به دیگـری پیـدا مـی   
ی را از او بخواھد. این انجام کار ممکن است پرداخت مالی به داین باشد که تواند انجام کارمی

به آن دین مالی گویند. علل و اسباب مختلفی برای ایجاد دین وجـود دارد ماننـد عقـد قـرض،     
شـود ذمـه زوج   اتالف، غصب و...؛ یکی از اسباب ایجاد دین، عقد نکاح است کـه باعـث مـی   

و مدیون گردد. این در صورتی است که در عقد نکاح، مھریه نسبت به پرداخت مھریه، مشغول 
قرار داده شده باشد و ضمناً مؤجّل نباشد که در این صورت، تمام مھریـه بـه صـرف عقـد، بـه      

یابد. زوجه حـق دارد  ازجمله دخول، بر ذمه زوج استقرار می١ملکیت زوجه درآمده و با اموری
کنـد کـه براثـر    گردد؛ اما در شرایطی، زوج ادعـا مـی  از تمکین سرباز زند تا مھرش به او تأدیه

ناتوانی و اعسار، قدرت پرداخت مھریه را ندارد. سخن ما در این نوشتار دربـاره چنـین فـردی    
است. آیا باید او را حبس کرد تا اعسارش را ثابت کند یا ادعـای او بـدواً مـورد پـذیرش قـرار      

گیرد؟می
شدت، قانون حبس زوجی در آغاز درس خارج خود، به،٢اخیراً یکی از مراجع محترم تقلید

ھای مختلفی را بـه دنبـال داشـت. ایـن     را که مدعی اعسار است مورد انتقاد قرار داد که واکنش

آید: دخول، ارتداد فطری زوج، موت زوج و ز ملکیت متزلزل به ملکیت مستقر، با یکی از این امور حاصل میتبدیل مھریه ا.١
)٥/٣٥٣موت زوجه. (الروضه، 

سوال: این روزھا جمعی از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسی گرفتار مشکالت عظیمی به خاطر . ناصر مکارم شیرازی.٢
ھا به سبب عدم قـدرت  شوند و تاکنون بسیاری از آنھای سنگین از سوی ھمسر خود میمھریهھا مخصوصا درخواست مھریه

کنند؛ مثال ھر سه ماه بایـد یـک   ھا ثابت شود آن را تقسیط میاند و بعد از آنکه عدم توانایی آنبر پرداخت مھریه به زندان رفته
سکه ٢٠٠آید و اگر مھریه مثالً کند و به خانه شوھر نمیتمکین نمیسکه به عالوه نفقه بپردازد و تا تمام مھریه را نپردازد، زن

کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونـه قـوانین موافـق    سال طول می١٢٥سکه باشد حدود ٥٠٠سال و اگر ٥٠باشد نزدیک 
ه توانایی او بـر ادای مھـر ثابـت    توان زندانی کرد، مگر اینکاوالً: ھیچکس را به خاطر مھریه نمی:شریعت اسالمی است؟ پاسخ

زیـرا ھـیچکس ثروتمنـد از مـادر متولـد      است؛ » عدم یسار«اصل بر » شک در قدرت«ر موقع شود و عمداً خودداری کند؛ و د
ای از جوانـان را بـه   ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعی از قضات محتـرم عـده  » عدم یسار«شود و استصحاب نمی

.تا عدم توانایی خود را اثبات کننداندزندان انداخته
کنند و با ادای اولین قسط، زن بایـد تمکـین کنـد؛ زیـرا     ثانیاً: ھرگاه عدم توانایی زوج بر ادای مھریه ثابت شد آن را تقسیط می

ـ  » عندالمطالبه«موضوع  دام از صورت یکجا، به صورت اقساطی تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسـط اول اق
در » ال حرج«و » الضرر«یابد. اضافه بر این قاعده کند زن باید تمکین نماید. ھمیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر می

. کدام عقـل، قـبح و   نیز جاری و ساری است» ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ«اینگونه موارد حاکم است. عالوه بر این قاعده 
گونـه احکـام کـه ھنـوز     ایـن کنـد؟! سال را برای رفتن زن به خانه بخت درک نمـی ۱۲۰سال یا ۵۰ار کشیدن زشتی حکم انتظ

شود! سزاوار است قضات محتـرم  برد و اسباب تعجب میمتأسفانه در بعضی محاکم ما جاری است، فقه اسالم را زیر سؤال می
عنـد  «و » عندالقـدرة و االسـتطاعة  «تفاوت گذاشـتن میـان تعبیـر    بنشینند و ھر چه زودتر آن را اصالح کنند. نکته دیگر این که

» قـدرت «ھا نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکی از آن» عندالمطالبه«رسد؛ زیرا تعبیر نیز صحیح به نظر نمی» المطالبه
زاوار است این قیـود نیـز   باشد و طبعا مقید به آن است. مگر حکمی وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟ سمی
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مرجع بر این باور است که روزانه شش جوان ایرانی به دلیل إعسـار از پرداخـت مھریـه راھـی     

شود.قانون میشوند! وی در ادامه خواستار اصالح این زندان می
گونه که آشکار است، موضوع اعسار زوج، یکی از صغریات باب دین است؛ برخی از ھمان

فقیھان در باب ادعای اعسار در مطلق مدیونان، بر این باورند که آنان باید تا اثبـات اعسارشـان،   
نویسد:عنوان نمونه، شھید ثانی میحبس گردند. به

را اثبات کند خواه بااعتراف طلبکاران و شود تا آن س میبدھکار اگر إدعای إعسار کند حب«
ای که بر باطن کار او آگاه است... مفلس در صـورت إدعـای تنگدسـتی و پـیش از     خواه با بینه

شود که اصل دین مال باشد مانند قرض یا آنکـه عـوض از   اثبات آن تنھا در صورتی زندانی می
منتفی باشد مانند آنکـه ثبـوت مـال در ذمـه او بواسـطه      مالی باشد مانند ثمن بیع؛ اما اگر ھر دو

واسطه اتالف مال غیر باشد، به خاطر اصالت عدم مال، جنایتی باشد که موجب دیه است و یا به
شود. پس ھرگاه إدعای خـود را ثابـت کنـد    ادعای تنگدستی از او با قسم خوردنش پذیرفته می

وإن کـان ذوعسـرة   «فرماید:را خداوند متعال میوکار بر او واجب نیست زیشود و کسبآزاد می
)٢/١١٣(الروضة، ).» ٢٨٠(بقره/». فنظرة إلی میسرة

با توجه به چنین حکمی درباره مطلق بدھکاران، طبیعی است که نظـر راجـح از نگـاه ایـن     
دسته از فقیھان، لزوم حبس زوج مدعی اعسار نیز ھست.

(ع)، تعیین مھریه به صورت حـالّ و نقـد   الزم به ذکر است که در عصر حضرات معصومان 
و طبیعتاً پرداخت آن قبل از دخول، مرسوم بوده است؛ اما در جوامع کنونی، ھر چند مھریـه بـه   

گردد و یا با تأخیر و تأجیـل، ادا  شود امّا یا اساساً پرداخت نمیصورت حالّ و نقد، قرار داده می
تی که زوجه مھریه خود را از زوج مطالبـه  گونه که گذشت، در صورشود در حالی که ھمانمی

نماید بر زوج واجب است آن را پرداخت نماید. چنانچه زوج مدعی شود که تنگدست است و 
تواند نزاع خویش را به محکمه برده و از حاکم، تقاضـای  قادر به پرداخت آن نیست، زوجه می

استیفای حق کند.
بـدھکار مـدّعی إعسـار، در صـورت     اینجاست کـه برخـی از فقیھـان بـه زنـدانی کـردن      

کننـد.  اند. پس اگر فقر او معلوم شود، او را رھـا مـی  درخواست صاحب حق از حاکم، فتوا داده
) اسـت. در میـان   ٣٢ص) و سلّار (١٤٣ص)، ابوالصالح حلبی (٣٢٧صاین رأی شیخ مفید (

شـود و بـا   از عقدنامه حذف شود. ھر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط می
اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.
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انـد.  ختیار کـرده ) این رأی را ا٩٨/ ٢) و موصلی (٩٩٤/ ٤اھل سنت ھم برخی مثل ابن قدامه (

نظام جاری در دستگاه قضا ھم بر اساس ھمین رأی است.
سؤالی که زمینه این تحقیق را فراھم کرده، این است که در عصری که تشـکیل زنـدگی در   

گیرد، چنین حکمی شایسته اسـت؟ آیـا زنـدانی    سختی و با مشکالتی صورت میبین جوانان به
شود؟ مگر نه این است کـه قـرآن کـریم مھلـت     میکردن زوج، موجب گسست بنیان خانواده ن

رسد این قانون، به علل و دالیـل گونـاگون نیـاز بـه     کند؟ به نظر میدادن به معسر را توصیه می
١بازنگری جدی دارد.

حبس مدیون در فقه امامیه
روایات فراوانی درباره حبس مدیون وارد شده که لسان واحـدی ندارنـد و از ھمـین روی،    

بنـدی  توان در دو دسته گونهفاوتی در مسأله، پیدا شده است. این روایات را نخست میاقوال مت
کرد: روایاتی که در رابطه با حبس ابتدایی مدیون صادر شده است و روایاتی که دربـاره حـبس   
مدیون توانگر وارد گردیده است. طبیعی است که بحث حبس مدیون در جمیع حاالت، زمـانی  

عندالمطالبه، از پرداخت تعھدش به ھر دلیل، استنکاف ورزد؛ اما پیش از شود که ویمطرح می
شود:ورود به اصل موضوع، به دو حکم تکلیفی که در باب دین، مقرر شده نظری افکنده می

تکلیف مدیون در ادای تعھد-١
یکی از مسلّمات فقه اسالمی، وجوب پرداخـت دیـن اسـت. پرداخـت دیـن ھـم از منظـر        

یک واجب مؤکّد و ھم از نگاه وضعیات، مُبرِء ذمّه و مُسقِط ضـمان اسـت. معاویـه    ات، تکلیفی
ای که برای ما نقل شده است، واقعیـت  گوید به امام صادق (ع) گفتم: آیا این قضیهبن وھب می

دارد؟ مردی از انصار از دنیا رفت و چون دو دینار قرض بر ذمه داشت، پیامبر (ص) بر او نماز 
بلـه  ود: بر دوستتان نماز بخوانید تا خویشانش دینش را بپردازند. حضرت فرمـود: نخواند و فرم

)١٣/٧٩، این حقیقت دارد. (حر عاملی

ن، سـقف کیفـری   . اخیراً حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مھریه، به صورت قانون صریح درآمده است. بر اساس ایـن قـانو  ١
ی طرح جدید اعالم شده است. بنا بر این، زوج در ھر صورت، موظف است این مقدار را به زوجه ایفا کنـد  سکه١١٠مھریه، 

ھای مالی با او رفتـار  محکومیت٢ی و اعسار و عدم اعسار او تأثیری در این تکلیف ندارد و در صورت استنکاف، مطابق ماده
ھای مالی: ھر کس محکوم به پرداخت مالی بـه دیگـری شـود چـه بـه صـورت       وه اجرای محکومیتقانون نح٢شود: ماده می

استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیـه نمـوده و   
نماید در غیر این صورت بنا ومیت از مال ضبط شده استیفا میچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محک

.به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواھد کرد



163»هیاعسار در پرداخت مهریلزوم حبس مدع«دگاهیبر دينقد1394زمستان
نھی از تأخیر در پرداخت دین-٢

بعد از تأکید روایات در لزوم پرداخت دین، نھی از مماطله و امروز و فـردا کـردن در ادای   
فرمایند: اند. پیامبر (ص) میی دینی بدان عنایت کردهھادین، دومین مسأله مھمی است که آموزه

توانـد پرداخـت کنـد، ادا نکنـد، بـرای ھـر روز       کـه مـی  کسی که حق صاحب حقی را درحالی
) ایـن گـزاره از   ١/٣٥١، امـالی،  ابن بابویهشود. (بگیر ظالم نوشته میتأخیرش، بر او گناه مالیات

لم الموسر ظلم للمسـلمین: امـروز و فـردا کـردن     پیامبر اکرم (ص) نیز مشھور است: مَطل المس
)١٨/٣٤٣تم برای مسلمانان است. (حرعاملی،مسلمان (بدھکار) توانگر، یک نوع س

حبس بدوي مدیون
پس از ذکر این دو مطلب، اینک باید در باره این موضوع سخن گفت که چنانچه مدیون، از 

ه، شـکایت خـویش را بـه محکمـه ببـرد،      ادای دین و تعھدش ابا کند و بستانکار پس از مطالبـ 
تکلیف چیست؟

این موضوع را باید در دو افق بررسی کرد. افق اول آن است که نـاداری و اعسـار مـدیون،    
معلوم باشد؛ افق دوم آن است که وضعیت اعسار و ایسار مدیون، مجھول باشد:

حبس بدھکار در صورت علم به اعسار وی-آ
رند که در صورت معلوم بودنِ اعسار و ناداری مدیون، حـبس او  ظاھراً ھمه فقیھان اتفاق دا

روا نیست. ادله آنان بر این دعوا کامالً روشن و منطقی است:
قبح تکلیف بما ال یطاق: پرواضح است که حبس مـدیون معسـر و مطالبـه دیـن از او،     -١

ن در گـرو  یک نوع تکلیف به امر ناممکن است که عقالً و شرعاً قبـیح اسـت چراکـه ادای دیـ    
رھایی مدیون است و إال با حبس کردن، مدیون قدرت بر ادا نخواھد داشت.

دھد به بدھکاری کـه نـاتوان از   روشنی دستور میقرآن کریم به»: فنظرة الی میسرة«آیه -٢
پرداخت دینش است، مھلت داده شود تا توانایی ادا پیدا کند. عالمه طباطبایی در ذیل ایـن آیـه   

کند که روزی رسول اکرم (ص) به منبر رفت اب کافی از امام صادق (ع) نقل میروایتی را از کت
و حمد و ثنای الھی را بجا آورد و بر پیمبران درود فرستاد و سپس فرمود: ای مـردم! حاضـران   

اندازه مالش نـزد خـدا   به غایبان برسانند ھرکس [بدھکار] تنگدستی را مھلت دھد در ھرروز به
وإن «را دریافت نماید. بعد حضرت صادق (ع) این آیـه را تـالوت فرمـود:   ای دارد تا آنصدقه

اگر بدانید که او تنگدست است و مالتان را بـه او تصـدق   » إن کنتم تعلمون«تا » کان ذوعسرة...
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)٤/٢٨٥آن برایتان بھتراست. (طباطبایی،کنید

ھـا اشـاره   ی از آنباره وارد شده است که در بیان اقوال، بـه تعـداد  و روایاتی که دراین-٣
شود.می

گوید: چنانچه حاکم کامالً از ناتوانی و اعسار او مطلـع اسـت، حـبس چنـین     شیخ مفید می
)٥٥٧صفردی جایز نیست و اگر چنین کند، مرتکب معصیت شده است. (

کند که امیر مؤمنـان (ع) از حـبس   شیخ طوسی با واسطه سکونی از امام صادق (ع) نقل می
فرمـود: ان مـع العسـر یسـراً.     پرداخت نفقه زنش ناتوان بود، إبا داشت و میمرد معسری که از 

):٣٥٢(نھایه، 
طور شیخ بر اساس روایتی بر این باور است کـه چنانچـه بسـتانکار خـود بـر اعسـار       ھمین

؛ نھایـه،  ٢٩٩-٦/٣٠٠کردنـد. (تھـذیب،   بدھکار اقرار کند، امیر مؤمنـان (ع) او را حـبس نمـی   
٣٥٣-٣٥٢(

نویسد: اگر اعسار مدیون با بینّه ثابت شود یا بسـتانکاران او  ابن زھره حلبی نیز میھمچنین
).٢٤٩صرا در اعسارش تصدیق کنند، حبسش جایز نیست. (

حبس بدھکار در صورت جھل به إعسار و إیسار وی-ب
ـ     ر اما افق دوم بحث، جایی است که اعسار و ایسار بدھکار، نامعلوم باشـد. فقیھـان امامیـه ب

اند، در مواجھـه بـا ایـن موضـوع، در دو گـروه جـای       اساس نوع برداشتی که از نصوص داشته
انگارند تا زمانی که وضعیتش روشن شود؛ و گیرند: گروھی حبس ابتدایی مدیون را الزم میمی

تابند.ای نیز پیش از روشن شدن حال او، حبسش را برنمیدسته
موافقان حبس ابتدایی مدیون

الحـال  ری از فقیھان امامیه، یا نصّاً یا ظھوراً، فتوا به جواز حـبس مـدیون مجھـول   گروه بسیا
، شیخ مفیـد، ابوالصـالح حلبـی، سـلّاربن عبـدالعزیز،      ابن بابویهاند. به برخی از جمله شیخ داده

محقق حلّی، علّامه حلّی، شھید اوّل، شیخ بھایی، سیّد علی طباطبایی، محقق خوانساری، محقـق  
شود.شاره میعراقی، ا

ابـن  آید، فتـوای  ازجمله قائالن این قول است البته اگر مفاد روایتی را که میابن بابویهشیخ 
، فتاوای او نیز ھست.ابن بابویه، قلمداد کنیم از این باب که روایات بابویه

فرمودکند که امیر مؤمنان (ع)، مدیون را حبس میایشان به نقل از اصبغ بن نباته روایت می
کرد تا به دنبال تحصـیل مـال   تا نیازمندی و افالسش آشکار گردد؛ در این صورت او را آزاد می
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)٣/٢٨(من الیحضره الفقیه، ١برود.

تحلیل روایت:  
بـه  ابـن بابویـه  این روایت، سنداً و داللتاً قابل ایراد است؛ اما سنداً بدین لحـاظ کـه طریـق    

ان کلبی که عامّی است و ھم بـه خـاطر عمـرو    واسطه حسین بن علواصبغ، ضعیف است ھم به
) امـا در  ١/٥٣١(اردبیلی، جـامع الـرواة،   ٢بن ثابت که نه مدحش و نه توثیقش ثابت شده است.

توان چنین خدشه کرد که احتمال دارد مورد روایت جـایی باشـد کـه    داللت این روایت نیز می
ند.کشخص بدھکار، دارای ثروت است (ملی) ولی إدعای إعسار می

این مضمون با طرق دیگری نیز رسیده است. روایت شـده کـه امیـر مؤمنـان (ع) در مـورد      
شـد، او را رھـا   کرد، پس اگر افالس و حاجتمنـدی او آشـکار مـی   بدھکاری، فرد را حبس می

گویـد: ایـن روایـت،    ) مجلسی دوم می٦/١٩٦(طوسی، تھذیب، ٣کرد تا مالی به دست آورد.می
گوید: ظاھر آن است که حبس در موردی خواھد بود ان (مجلسی اول) میموثقه است؛ والد ایش

).١٦٦/ ١٠که مورد دعوا مال باشد یا برای او مالی باشد مانند مَھر. (مجلسی، مالذ األخیار، 
در بین راویان این روایت، غیاث قرار دارد که در مورد ایشان عالمه محمد تقی تسـتری در  

را در رجالش در زمره کسانی قرار داده که از امامان نقل روایـت  شیخ او«گوید: کتاب رجال می
دارقطنـی ھـم او را تضـعیف کـرده     ٤کرده... در عُدّه ھم تصریح شده که ایشان عامی است.نمی

).٨/٣٥٥» (است.
انداخت، سپس طور نقل شده که امیر مؤمنان (ع)، افراد را در مورد بدھی به حبس میھمین

ھـا  داد و اگر مـالی نداشـت، او را بـه آن   مالی داشت، آن را به طلبکاران میکرد، اگر بررسی می
خواھید با او بکنید، اگر خواستید او را به اجیریّ دھید و گفت: ھر کاری میداد و میتحویل می

). در خصوص این روایت باید گفت:٦/٣٠٠(طوسی، تھذیب، ٥کارگیرید.اگر خواستید او را به

روی األصبغ بن نباته، عن أمیرالمؤمنین علیه السالم...: و قضیٰ علی علیه السالم فی الـدین: انّـه یحـبس صـاحبه فـإذا تبـیّن       . ١
سه و الحاجة، فیخلّی سبیله حتّی یستفید ماالً.إفال

. طریق المصنف الی االصبغ ضعیف بحسین بن علوان الکلبی و عمرو بن ثابت کما فی الخالصة فان االول عامی و ان کان لـه  ٢
لعالم.میل و محبة شدیدة حتی قیل انه کان مؤمناً و الثانی لم یثبت مدحه و ال توثیقه مع قول فیه بالضعف و اهللا ا

عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن یحیی، عن غیاث، عن أبیـه: إنّ علیـاً علیـه السـالم کـان      . ٣
یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له إفالس و حاجة، خلّی سبیله حتّی یستفید ماالً.

کنیم که روایتی معتبر بر خالف آن ان عامی، عمل میکند که در صورتی به روایت راوی. البته شیخ در عدة االصول تصریح می٤
)١/١٤٩از طرق امامی در بین نباشد (

محمّد بن علی بن محبوب، عن ابراھیم بن ھاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه: إنّ علیاً علیه السـالم کـان   . ٥
یکن له مال دفعه إلی الغرماء، فیقول لھم: اصنعوا به مـا شـئتم،   یحبس فی الدین، ثمّ ینظر، فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم

إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه...
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باور است که این روایت صـحیح نیسـت، چراکـه بـا اصـول مـذھب مـا        ابن ادریس بر این

فإن کان ذوعسرة فنظرة «فرماید: مخالف و با مفاد قرآن کریم نیز متضاد است. خداوند متعال می
) اگر بدھکارتان تنگدست باشد، پس تا زمان گشایش، مھلتـی بـه او   ٢٨٠(بقره: ...» إلی میسرة 

چیزی از به کار گرفتن یا به اجیری دادن نیامده اسـت، تنھـا شـیخ    شریفه بدھید... . در این آیه
کـه بـدان   و نـه آن -) چنین احتماالتی را برای طرح ایـراد ٣٤٠-٣٤١ابوجعفر طوسی در نھایه (

ته اسـت... .  ) از این دیدگاه برگش٢٧٢/ ٣آورده است و در مسائل کتاب خالفش (-معتقد باشد
).٢/١٩٦(ابن ادریس،

توان این روایت را بر اجیر قراردادن کسی کـه عادتـاً خـود را    گوید: میمیشیخ حرّ عاملی
پـردازد، حمـل کـرد    دھد، یا واداشتن شخص به کاری که معموالً بـه آن کـار مـی   اجیر قرار می

چراکه مکرراً گفته شده که واجب است به فرد معسر مھلـت داده شـود تـا آن زمـان کـه تـوان       
/ ١٣انـد. (حرّعـاملی،   . این را بعضی از فقیھان شیعه بیان کـرده پرداخت بدھی خود را پیدا کند

).٣ذیل ح ١٤٨
نویسد: این روایت عالوه بر ضعف سندش بـا عقـل و نقـل مخـالف اسـت.      سیّد عاملی می

اصوالً حبس کردن شخص، پیش از تحقق سبب آن امری غیرمعقول است. مسلط کردن شخص 
، با وجود ناتوانی او از پرداخت بدھی، از اموری است بر دیگری تا ھر کاری بخواھد با او بکند

(... فنظـرة إلـی میسـرة) و    شـریفه کنند، مواردی مانند آیـه که ھم عقل و ھم نقل آن را منع می
).٧٣/ ١٠گونه که گذشت. (عاملی،تعدد ھمانروایات م

ه که دانستگوید: ممکن است که حبس از باب تعزیر باشد، یعنی آن حضرت میمجلسی می
شریفه و کرده است. باید این حدیث را چنین توجیه کرد تا با ظاھر آیهمالی دارد ولی انکار می

).٨٤/ ٦روایات دیگر منافات نداشته باشد. (مجلسی، روضه المتقین، 
نویسد:فرد موافق دیگر، شیخ مفید است. وی می

اری شود که خود به دیـن  اگر طلبکار به جھت امتناع از ادای بدھی، خواستار حبس بدھک«
کند، اگر پس از حبس او آشکار شد که فردی نادار خود اقرار کرده است، قاضی او را حبس می

کند و به تواند از عھده پرداخت آنچه بدان اقرار کرده برآید، او را آزاد میچیز است و نمیو بی
» پرداخـت آن برآیـد.  دھد که حق طرف مقابل را بپـذیرد و بکوشـد کـه از عھـده    او دستور می

حـق  اگر منکر پس از سوگند خوردن از انکار خود پشیمان شـد و بـه  «گوید: ). نیز می٣٧٢ص(
پرداخت آن برآید و اگر چنین نکرد شود و باید از عھدهدیگری اعتراف کرد، حق بر او الزم می
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ید: آن سـوگند  تواند او را محبوس سازد. پس اگر ادّعای اعسار یا ضرورت کند و بگوقاضی می

که یاد کردم از ترس حبس بود، ولی بعدھا به جھـت سـوگند دروغ از خداونـد ترسـیدم و بـه      
کرده بود، قاضی گونه که ادّعا میبدھی خود اعتراف نمودم، در این صورت، چنانچه واقعاً ھمان

دھد، ولی اگر صـحت ادّعـای نـاداری او روشـن نشـود،     کند و به او مھلت میاو را حبس نمی
).٧٣٣، مو(ھ» تواند او را حبس کند تا آن زمان که طرف مقابل اعالم رضایت نماید.می

گزیند:ابوالصالح حلبی نیز ھمین رأی را بر می
چنانچه مدیون ادّعای ناداری کند و طلبکار، ناداری وی را منکر شـود و شـاھدی ھـم در    «

روشن شود و بـه مقتضـای آن حکـم    کند تا یکی از جھات برای او کار نباشد، قاضی توقف می
نمایـد.  نماید، پس اگر ناداری او ثابت شود و او قبالً وی را حـبس کـرده باشـد، او را آزاد مـی    

چیـز اسـت، او را   داند بدھکار او بـی گوید: جایز نیست برای کسی که می). ایشان می٣٤١ص(
، و(ھمـ » رش سوگند دھـد. که به بدھی خود اقرار دارد و او را به جھت انکاحبس کند، درحالی

شود که چنانچه حاکم علـم بـه نـاداری مـدیون داشـته      ). از سخن ایشان چنین استفاده می٤٤٣
توانـد او را  تواند او را حبس کند؛ مفھوم مخالف آن است که در صورت جھـل، مـی  باشد، نمی
حبس کند.

ـ      «گوید: در جایی دیگر می ه بـدھکاریش  کسی که اقرار به بـدھی خـود کـرده یـا علیـه او ب
شھادت داده شده اگر ادّعای ناداری کند و حاکم از صحت ادّعای او آگاه باشد، یا شاھدانی بـه  

کند تا از درآمدش، آنچـه از مخـارج   کند، ولی بر او مقرّر میآن شھادت دھند، او را حبس نمی
معلوم نباشـد و  اش اضافه باشد، به طلبکار بپردازد ولی اگر ناداری او نزد قاضی خود و خانواده

پـردازد. اگـر   ادّعای او مـی کند و به تحقیق دربارهشھادتی نیز بر آن اقامه نشود، او را حبس می
اعسار وی روشن شد او را از حبس آزاد کند و در مورد حقوقی که بر عھده دارد، به اقـداماتی  

).٤٤٧، و(ھم» نماید.کر آن گذشت، عمل میکه ذ
ز موافق با ھمین رأی است:کالم سلّاربن عبدالعزیز نی

موضـوع  واجبات این است که ادّعای مدّعی را بشـنود و از مـدّعی علیـه دربـاره    ازجمله«
مورد ادّعا سؤال کند. اگر اقرار کرد و خود اقدامی برای پرداخت بدھی انجام نداد، او را به ادای 

کند که او را به طرف او امر میخود عمل نکرد، کند، پس اگر به وظیفهدین مورد اقرار الزام می
ھمراھی کند تا رضایتش را جلب نماید. اگر طرف مقابـل درخواسـت حـبس او را بـه جھـت      

).٢٣٠ص» (کند.نماید و اگر ناداری او آشکار شد آزادش میبدھی نمود، او را حبس می
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فرماید:نیز میمحقق حلّی

ای بـر ادّعـای او   بکند، اگر قاضـی بیّنـه  و اگر مالی آشکار نداشته باشد و ادّعای ناداری«... 
ای نبود و در اصل از وی مالی شناخته شـده بـود یـا    کند و اگر بیّنهمالحظه کرد، بدان حکم می

).٩٥/ ٢.» (اش ثابت شود... شود تا ناداریاصل دعوا مال بود، در این صورت حبس می
سخن علّامه حلّی ھم مؤیّد این دیدگاه است:

کند. پس اگر طلبکاران پس از مدتی بازگشته، ابت شود، قاضی وی را آزاد میاگر ناداری ث«
ادّعا کردند که مالی به دست آورده است و او انکار نمود، قولش در صورت عـدم وجـود بیّنـه    

شود و طلبکاران باید بیّنه اقامه کننـد. پـس اگـر مـدّعیان دو شـاھد      ھمراه با سوگند پذیرفته می
کـرده و  اند و او در آن مـال تصـرف مـی   ت دادند که در دست او مالی دیدهآوردند و آنان شھاد

اند، اگر بگوید: این مال را از فالن شخص بـه ودیعـه و یـا مضـاربه     طلبکاران آن را از او گرفته
کند و طلبکاران حقّـی در  ام و آن شخص نیز او را تصدیق کند، قاضی به نفع او حکم میگرفته

توانند او را سوگند دھند که با آن شخص موردنظر حال آیا طلبکاران میآن مال نخواھند داشت.
رسـد  تر مـی که از روی تحقیق اقرار نموده است؟ آنچه به نظر نزدیکتبانی نکرده بوده و یا این

توانند، چراکه اگر او از اقرارش برگردد، از او پذیرفته نخواھـد شـد؛ بنـابراین    این است که نمی
تـوان  عنایی نخواھد داشت. ولی این احتمال ھم وجود دارد که گفته شود: مـی سوگند دادن او م

ھرحال ممکن است تبانی واقع شده باشـد. در ایـن صـورت، اگـر از     او را سوگند داد چراکه به
شود تا یا مال را تسلیم نماید و یـا سـوگند بخـورد. بـدان     سوگند خوردن امتناع کرد، حبس می

» شـود. ی کند، با وجود تصدیق دیگـری بـه جھـت مـال زنـدانی مـی      جھت که اگر اقرار به تبان
).٥٩/ ٢(تذکره، 

نویسد:شھید اوّل در این مسأله چنین می
شـود: ...  مالک حبس این است که احقاق حقّی متوقف بر آن باشد و در مواردی ثابت مـی «

مـورد  شود کـه خواسـته و اصـل    و زمانی تشخیص وضع او در موضوع عُسر و یُسر مشکل می
ادّعا مال باشد یا سابقاً از وی مالی شناخته شده باشد و ناداری او ھم ثابت نشده باشد. در ایـن  

). وی در ٢/١٩٢(القواعـد و الفوائـد،   » شود تا یکی از دو حال معلـوم شـود.  صورت حبس می
گـر  شود تا آن را ثابـت کنـد؛ پـس ا   اگر ادّعای ناداری کند حبس می«گوید: اللمعه الدمشقیه می

). ٤/٣٩(الروضة البھیّة، » شود.ثابت کند آزاد می
شیخ بھائی نیز بر این باور است:
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چیز است...پس اگـر نتوانـد نـا    اگر مدیون اقرار به طلب طلبکار نماید، ولی مدّعی شود بی«
).٩٥٣ص» (کند تا وضع او معلوم شود.اش را ثابت کند، حاکم او را حبس میداری

نویسد:یی ھم میسیّد علی طباطبا
عبـارت  -گونه که در کنزالعرفان آمـده ھمان-اگر ادّعای ناداری کند و البته نادار در نزد ما«

اوست به جھت عدم مالکیت چیزی مازاد است از: ناتوانی بدھکار در ادای حقوقی که بر عھده
خـود و  شـب و روز  طور خـوراک یـک  بر خانه، لباس متناسب با شؤون، مرکب، خادم و ھمین

ایشان بر او واجـب اسـت. در صـورت ادّعـای نـاداری اگـر از او       افراد تحت تکفّل او که نفقه
دعوا مال اسـت، در ایـن صـورت    ی داشتن مالی وجود دارد یا اصل و خواستهازاین سابقهپیش

د تا شوباید بر تلف شدن مال، بیّنه اقامه نماید و اگر شاھدانی بر این امر نداشته باشد، حبس می
ناداری او روشن شود و البته این قول، کالم مشھور علماسـت و دلیـل آن روایـات و نصـوص     
است که در این امر وارد شـده اسـت. در روایـت موثـق و غیـر موثـق بسـیار آمـده کـه علـی           

نمود. ولی صحیح آن است که آن حضرت جز در سه السالم برای بدھی حکم به زندان میعلیه
کرد: غاصب، آکل مال یتـیم ظلمـاً و خـائن در امانـت؛ شـیخ طوسـی       نمیمورد حکم به زندان 

ای وجود ندارد چراکه یکی از این دو توجیـه را  فرموده: میان این سخن با روایات حبس، تنافی
کـرد.  که حضرت فقط سه گروه را به جھت عقوبت، حـبس مـی  شود مطرح کرد: نخست آنمی

کرد چراکه معنا ندارد که مدیون، المدت میطویلکه حضرت آن سه دسته را فقط حبس دوم آن
ویـژه وجـه دوم. البتـه ایـن     رسـد بـه  المدت شود. ولی ھر دو وجه بعید به نظر میحبس طویل

تـرین دلیـل   کند، چراکه ترجیح با روایات گروه اول است کـه روشـن  مطلب اشکالی ایجاد نمی
نـد و بـه آن روایـت صـحیح توجـه      ارجحان آن است که فقیھان مطابق ایـن روایـات فتـوا داده   

).٢/٤٩٣» (جداً با اجماع مخالف است.اند، زیرا منحصر بودن حبس تنھا در سه مورد نکرده
رغم وجـود اخبـار صـحیحه، حـبس را     گونه که مالحظه شد، صاحب ریاض نیز علیھمان
شمرد.جایز می

کند:سید خوانساری ھم در این خصوص چنین اظھار نظر می
(و إن کان ذوعسرة...) و اخباری کـه داللـت بـر حـبس     شریفهود: مقتضای آیهشگفته می«

که دارایی، شرط جـواز  کنند آن است که ناداری شرط برای وجوب مھلت دادن است، نه اینمی
گویند: اگر ناتوان بود باید به او مھلت داد و حبس و اجبار باشد؛ به عبارت دیگر، این دالیل می

توان او را اجبار و یا حبس نمود. پس ه داللت ندارند که اگر توانمند بود میبر طرف دیگر قضیّ
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شود که اگر ناداری او روشن نشد، درواقع شرط مھلت دادن احراز نشـده  چنین نتیجه گرفته می

توان او را اجبار و حبس نمود حتّی اگر توانمند بودن او ثابت نشده باشد. اینـک، بـا قطـع    و می
توان گفت که ناتوانی مانع از وجوب ادا و جواز مطالبه اسـت و  یفه و روایات میشرنظر از آیه

که توانایی او شرط وجوب ادا و جواز مطالبه باشد. ممکن اسـت گفتـه شـود: از روایـت     نه این
فھمیم که توانمندی او شـرط  پس از تفسیر مجازات به حبس می» لیّ الواجد یحلّ عقوبته«موثق 

وی است. در این صورت، آنگاه که ھنوز عدم مانع (عدم وجود عسر و جواز مجازات و حبس
مصداقیه بـه  که در شبھهایم چه دلیلی برای جواز حبس داریم؟ مگر اینناتوانی) را احراز نکرده

توان او را تـا  عموم یا اطالق تمسک نمائیم. ولی در بعضی از اخبار و روایات آمده است که می
جھت است که در مال مسلمان باید جانب احتیـاط  کرد و شاید بدینروشن شدن ناداری حبس 

).٢٥/ ٦را رعایت نمود. (
محقق عراقی:

اگر ادّعای ناداری کند أشھر دو روایت از نظر عمل فقیھان آن است که باید بـه او مھلـت   «
کتاب اهللا، داده شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب اهللا نیز موافق است و میدانیم که موافقت با 

چون مخالفت با عامّه یکی از مرجّحات است. این ھم در موردی است که اصوالً مدّعی ضعف 
توانـد جـابر ضـعف    دانیم که عمل فقیھان در این میـزان نمـی  سند روایت سکونی نباشیم و می

). ٧٨ص» (مذکور باشد؛ بنابراین در چنین مواردی باید او را تا زمان توانمندی رھا ساخت.

الحالادله موافقان حبس مجهول
این است که در صورت احراز ناداری مـدیون، مھلـت   » ان کان ذو عسرة«ی اقتضای آیه-١

دادن به وی الزامی است، لکن در محل بحث، ھنوز اعسـار او مشـخص نشـده و منعـی بـرای      
حبس او وجود ندارد.

ی مخـالف خـود، مؤاخـذه   توان از این استدالل چنین پاسخ داد که آیه شریفه بـا مفھـوم   می
شـمرد و در محـل بحـث، إعسـار یـا إیسـار او نـامعلوم اسـت         مدیونِ معلوم االیسار را روا می

فرماید اگر معسـر اسـت، بـه او مھلـت     بنابراین، حبس او وجھی ندارد. به دیگر عبارت، آیه می
عسـار  دھید. مفھومش آن است که اگر معسر نیست، به او مھلت ندھید؛ و فرض آن است کـه ا 

او ھنوز به اثبات نرسیده است.
روایات موثق و غیر موثقی که داللت دارند که امیر مؤمنان (ع) افراد را در مورد دینشان -٢
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فرمود. (به این روایات، شد به آزادی آنان حکم میحبسمی کرد؛ سپس اگر اعسارشان معلوم می

ایات صحیحی ھم وجود دارد از طرفی رواشاره شد و مورد تحلیل سندی و داللی قرار گرفت)
دانسـت؛ در ایـن تعـارض، برخـی ماننـد      که آن حضرت حبس را تنھا در سه مورد، مُجـاز مـی  

دارد. (سید علی طباطبـایی،  صاحب ریاض، روایات نخست را به واسطه عمل فقیھان، مقدم می
٢/٣٩٤(

ت عـدم  اصالت بقای مال: برخی از فقیھان، برای روا بودن حبس مدعی اعسار، به اصـال -٣
). البته برخی به واسطه ٦/٢٤اند (خوانساری، تلف و اصل بقای مال (استصحاب)، تمسک کرده

جا).اند (ھمانمثبِت بودن این اصل، جریان آن را منع کرده
اما روشن است که این دو اصل در مصداقی کاربرد دارنـد کـه توانمنـدی مـدیون، حالـت      

و اقرار به توانمندی سابق بکند یا از طریق بینه به اثبـات  که خود اسابقه داشته باشد، اعم از این
رسیده باشد؛ اما در حالتی که حالت سابقه او نامعلوم و یا معلوم العدم (مشـخص باشـد کـه او    

کنند) باشد، جریان این دو اصـل، مشـکل   مالی نداشته، مانند اکثر جوانانی که امروز، ازدواج می
نماید.می

الحـال،  و لزوم احتیاط در اموال: جـواز حـبس بـدھکار مجھـول    محترم بودن مال انسان-٤
» حرمة مال المسـلم کحرمـة دمـه   «مبتنی بر اصالت االحتیاط است. چراکه در روایت آمده است 

که در حق بستانکار ظلمی صورت نگیرد، باید مدیون را رو برای آن) از این٨/٥٩٩، حر عاملی(
نان حاصل آید.حبس کرد تا زمانی که از اعسار او اطمی

رسد چراکه احتیاط در حفظ مال مسلمان بااحتیاط این وجه ھم چندان قابل اتکا به نظر نمی
در عرض و آزادی مسلمان دیگری، در تزاحم است و روشن است که احتیاط دوم، اقوا است.

الحالمخالفان حبس بدوي بدهکار مجهول
را از نظـر گذرانـدیم، حـبس بـدوی     گر چه تعداد قابل توجھی از فقیھـان کـه سخنانشـان    

ای ھم ھستند که این عمـل را مخـالف اصـول    الحال را جایز دانستند، اما در مقابل، دستهمجھول
شمرند. یکی از ایـن افـراد، ابـن ادریـس حلـی اسـت کـه در        ھای قطعی فقه میمذھب و بنیان

ه دقیقـاً بحـث   کند. سخن ابن ادریس اگرچـ شدت به جواز حبس مدیون اعتراض میسخنی، به
دھد امـا بـه جھـت اتحـاد مالکـی، بـر آن منطبـق        الحال) را پوشش نمیحاضر (بدھکار مجھول

کـارگیری مـدیون را   گردد. او روایت منسوب به امیر مؤمنان (ع) را که دسـتور حـبس و بـه   می
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شمرد. ابن ادریس، ذکر این روایت توسـط  دھد، نادرست و مخالف قرآن و اصول مذھب میمی

افزایـد کـه شـیخ در    داند نه باور و اعتقاد؛ و در ادامه مـی ا در نھایه، تنھا از باب ایراد میشیخ ر
)٢/١٩٦پذیرد. (مسائل آخرین کتاب خود، خالف، صریحاً دیدگاه مخالف آن را می

نویسد: در نزد فقیھان امامیه، مطالبه، بازداشت معسر و مالزم قـرار دادن  عالمه حلی نیز، می
٦)٢/٣ز نیست. (تذکره، برای او جای

الحال:ادله مخالفان حبس بدوی بدھکار مجھول
بااینکه در مطاوی مباحث به برخی از ادله نیز اشاره شد، ولی اکنـون ادلـه مخالفـان حـبس     

شود:الحال، مجموعاً بیان میمجھول
تنصیص قرآن کریم بر لزوم مھلت دادن به بدھکار ناتوان تا زمانی کـه بتوانـد از عھـده    .١
» وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنـتُمْ تَعْلَمُـونَ  «اش برآید. بدھی

)٢٨٠(بقره: 
اشکال

ممکن است چنین اشکال شود که آیه شریفه، مھلت دادن به معسر را تا زمان رفع اعسار او، 
مفاد آیه راجع به مدیونی است که اعسار او معلوم باشـد؛  شمارد و پرواضح است که واجب می

گـردد. در حقیقـت، آیـه بـر عـدم جـواز       الحال نمیولی شامل محل بحث یعنی بدھکار مجھول
کند نه مـدیون مجھـول االعسـار. بـه دیگـر بیـان، اگـر        مؤاخذه مدیون معلوم االعسار تأکید می

کنیم، از باب تمسک به عام در شبھه مصـداقیه بخواھیم با عموم آیه، اثبات معسر بودن فرد را ب
گونـه پاسـخ داد: آیـه بـر لـزوم      توان ایناما از این اشکال می٧شود که قطعاً جایز نیست.عام می

که در کند و مفھوم آن، عدم لزوم مھلت دادن به موسر است درحالیمھلت دادن معسر تأکید می
الحـال دایـر اسـت    به دیگر بیان، امر مجھـول ٨.ما نحن فیه، ایسار مدیون ھنوز ثابت نشده است

یک وجـود  میان اینکه در عموم منطوق قرار گیرد یا مشمول حکم مفھومی؛ و چون دلیل بر ھیچ
ندارد، باید به سایر ادله یا اصل عملی مراجعه کرد.

معسر است و نسبت به مجھول الحال، اعـم اسـت   . ھمانطور که در کالم ابن ادریس اشاره کردیم، سخن عالمه گرچه درباره٦
ولی از باب اتحاد مالکی، قابلیت در برگیری آن را دارد.

مصـداقیه مصداقیه در خاص، جایز نیست ولی ظاھراً تمسک به عام در شـبھه . به باور اکثر اصولیان، تمسک به عام در شبھه٧
.٢٢١/ ١عام قطعاً جایز نخواھد بود. بنگرید: کفایة االصول، 

. این پاسخ، در ردّ ادله موافقان حبس، پیشی گرفت.٨
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داننـد.  ای حصری، حبس افراد را جز در سه مورد منصوص، روا نمیگونهروایاتی که به.٢
کـرد مگـر   کند که امیر مؤمنان (ع) درباره دَین، کسی را حبس نمیاز امام باقر (ع) نقل میزراره 

سه دسته را: غاصب، خورنده مال یتیم ظلماً و کسـی کـه در امانـت، خیانـت کنـد و امانـت را       
).٢٧/٢٤٨، حاضر باشد یا غایب. (حر عاملی،بفروشد چه صاحب مال

گانـه،  حاکم، حق ندارد افراد را در غیـر مـوارد سـه   شود کهاز این روایت چنین استفاده می
حبس کند؛ و بحث حاضر از این قبیل است؛ البته مدیون توانگر، با ادله دیگر و اجمـاع، از ایـن   

حکم استثنا شده است.
) ١٣/٩٠در برخی روایات آمده است که: لَیُّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته (حـر عـاملی،  .٣

کنـد.  سوی بدھکارِ توانگر، مجازات و آبرو (بردن) او را جـایز مـی  یعنی تأخیر در ادای دین از 
مفھوم مخالف این گزاره آن است که چنانچـه فـرد بـدھکار، تـوانگر نباشـد، مجـازات و آبـرو        

فھمیم که توانمندی بنابراین، پس از تفسیر عقوبت در روایت به حبس، میبردنش جایز نیست؛ 
ین صورت، چنانچه ھنـوز عـدم مـانع (توانمنـدی)،     او شرط جواز مجازات و حبس است. در ا

کـه در شـبھه مصـداقیه عـام بـه      احراز نشده است، چه دلیلی برای جواز حبس داریم؟ مگر این
رسد.عموم یا اطالق تمسک کنیم و بعد از عدم شمول این دلیل، نوبت به سایر ادله یا اصل می

است تا زمانی که جـرم او ثابـت   گناهاصالت البرائه؛ بر اساس اصل برائت، ھر فردی بی.٤
گـردد، تقریبـاً از سـوی اغلـب     شود. این اصل که حتی ادعا شده که به قوانین حمورابی بر مـی 

ھای حقوقی زنده جھان، پذیرفته شده است. به موجب اصـل برائـت کیفـری، چنانچـه در     نظام
دد. مـتھم، مکلـف بـه    مورد مجرمیت متھم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع متھم، تعبیر گر

گناھی خود نیست. اصل برائت متھم در امور کیفری (که با اصل برائت فقھی در مقـام  اثبات بی
شک در تکلیف، تفاوت بسیار دارد) دارای مبانی دینی و فقھی نیز ھست که به تعـدادی اشـاره   

شود:می
«... م (ص) نقل شده که: قاعده ترجیح اشتباه دادرس در عفو بر اشتباه در کیفر: از پیامبر اکر

) یا از امام باقر (ع) ٨/٢٣٨(بیھقی،» ه منان یخطی فی العقوبةفان االمام ان یخطی فی العفو خیر ل
(بحـار االنـوار،   » الندامة علی العفو افضـل و ایسـر مـن الندامـة علـی العقوبـة      «منقول است که: 

فرمایـد: مـن   ؤمنـان (ع) مـی  ای از روایات وارد شده است که امیـر م ) ھمچنین در پاره٦٨/٤٠١
دھم (نه در امور سیاسـی و  ھا، تحت تعقیب و مؤاخذه قرار نمیافراد جامعه را با اوھام و گمان

)٣٣/٤١٧(بحاراالنوار، » انی ال آخذ علی التھمة و ال اعاقب علی الظن«نه در دیگر جرایم): 
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؛ یعنی پیش از اثبات الحال، یک نوع تعجیل عقوبت استبه دیگر بیان، حبس مدیونِ مجھول

توانایی او در پرداخت دین، حکم به حـبس و عقوبـت او شـده اسـت؛ و تعجیـل در عقوبـت       
انـد؛  خالف قاعده عدالت است. فقیھان در بسیاری از موارد، تعجیل در عقوبـت را روا نشـمرده  

شھید ثانی در ذیل روایتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شـده بـه ایـن مضـمون کـه آن جنـاب،       
نویسـد:  فرمود تا اولیای مقتول گواھان را حاضر سازند، میمظنون به قتل را شش روز حبس می

افزون بر ضعف روایت، این کار، تعجیل عقوبتی اسـت کـه سـببش ھنـوز ثابـت نشـده اسـت.        
٩)١٠/٧٦(الروضة البھیة، 

و ھای کیفری نیست و تنھا جنبه تـأمینی ممکن است کسی بگوید: این حبس از انواع حبس
اثباتی دارد؛ اما پرواضح است که محدود کردن آزادی افراد بدون دلیل، تحت ھـر عنـوانی غیـر    

ھای تعقیب و دادرسی، چیـزی بـه اسـم بازداشـت موقـت،      موجّه است. امروزه نیز اگر در نظام
پذیرفته شده، افـزون بـر اسـتثنایی بـودنش، در مـواردی اسـت کـه آزادی فـرد بـرای جامعـه،           

جھـت در  اند تا افـراد، بـی  بینی شدهاصوالً قرارھای جانشین برای ھمین پیشخطرآفرین است.
حبس نمانند.

افزون بر ھمه آنچه گفته آمد، اصول و قواعدی کـه ھـم خاسـتگاه عقلـی و عقالیـی و ھـم       
شرعی دارند نیز با برائت کیفری ھماھنگ ھستند، قواعدی مانند اصل عدم (دارا بـودن مـال) و   

نگری) .استصحاب (عدم توا
آدَمَ وَ حَمَلْنـاھُمْ فِـي الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ وَ     وَ لَقَدْ کَرَّمْنـا بَنـي  «لزوم احترام به کرامت انسانی: .٥

). روشـن اسـت کـه    ٧٠(اسراء:» کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً رَزَقْناھُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناھُمْ عَلی
ن مدیون، پیش از آشکارشدنِ توانمنـدی او، نمونـه آشـکار نقـض     کیفر دادن و به زندان انداخت

کرامت، حیثیت و جایگاه اجتماعی اوست.

الحالتطبیق بحث در زوجِ مدیونِ مجهول
واسطه مھریه باشـد یـا   که دین او بهتاکنون، بحث درباره حبس مطلق مدیون بود، اعم از آن

زوج، ادله دیگری را در نفی حکم حـبس  توان در خصوصعوامل دیگر. اکنون باید دید که می
بدوی افزود؟

؛جـواھر،  ٢/٤٦٤؛ کشـف اللثـام،   ٢٦٤؛ کفایة االحکـام سـبزواری،   ١٢/٨٣الفائده، ؛ مجمع ١٣/٣٨٧. ھمچنین ر.ک: مسالک، ٩
٣١/١٣٥.
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رسد حتی اگر در مطلق مدیون، حبس را روا بدانیم، اما درباره دیـن زوج نسـبت   به نظر می

شود:ای دیگر حکم کنیم. چند شاھد بر این مدعا ذکر میگونهبه مھریه، باید به
ھد صرفاً مالی نیست تا ھمـه  ھای اسالمی، ازدواج یک قرارداد و تعاصوالً از منظر آموزه-١

ویـژه  قواعد باب قراردادھای مالی در آن، جاری شود. آنچه از منظر نگاه قرآنـی در ازدواج (بـه  
کـه  ازدواج دائم) نمود و ظھور دارد، صبغه عاطفی و معنوی آن است. تعبیر قرآن کریم بـه ایـن  

) و یـا  ١٨٧(بقره: » أَنْتُمْ لِباسٌ لَھُنَّھُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ«اند: زوجین نسبت به یکدیگر ھمانند لباس
وَ مِـنْ آیاتِـهِ أَنْ   «کنـد:  زایی و دوستی و مھربانی را غایت آفرینش ھمسر، ذکر مـی که آرامشاین

لَآیاتٍ لِقَوْمٍ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْھا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في ذلِکَ
) خود گواھی راستین بر این باور است. درست اسـت کـه قـرآن کـریم در     ٢١(روم: » یَتَفَکَّرُونَ

توانـد، جایگـاه و   ای آیات، در باب مھریه و احکام آن سخن گفته است امـا ایـن امـر نمـی    پاره
رسـد،  نظر میارتباط خاص پیوند زناشویی را که بدان اشارت رفت، تحت الشعاع قرار دھد. به

تـر آن، غفلـت   اند که یکسره از بُعـد مھـم  برخی از فقیھان تا آنجا در جنبه مالی نکاح پیش رفته
ھم بر اساس توھّم وجـود دارایـی بـرای او، چیـزی از جـوھره و      اند. آیا حبس زوج آنورزیده

ھـا بـاز   زدواجتـر شـدن ا  گذارد؟! آیا این مبنا، راه را برای ھر چه مـادّی حقیقت ازدواج باقی می
کند؟ نمی

ھای فقھی انجام شد، تنھـا  وجوی جامعی که در مجامیع روایی و کتاببر اساس جست-٢
یک مورد وجود داشت که بحث از حبس زوج در باب مھر به میان آمده بود؛ و آن، جایی است 
که زوجین درباره اصل مھر پس از دخول، اختالف دارند و زوج، منکر مھر است. اینجا برخـی 

چنانچه زوج تعیین مھر را قبول کند، مجبـور  «اند: اند و گفتهمانند عالمه در تحریر، تفصیل داده
(تحریراألحکام، کتاب » کنند تا بیان کندشود اما اگر ھیچ پاسخی ندھد، حبسش میبه تفسیر می

چنـین  انـد  ) اما بسیاری نیز مانند صاحب جواھر، ضمن نقد جامع این دیدگاه، گفتـه ٤٩النکاح، 
)٣١/١٣٥جواھر، صاحب حبسی، تعجیل عقوقبتی است که سبب ندارد. (

الحال اقامه شد، از سوی برخـی از  ای که در ناروا بودن حبس مدیون مجھولنکته: اگر ادله
فقیھان، تلقی به قبول نشوند، باید به این نکته التفـات داشـت کـه حـبس زوج مـدعی اعسـار،       

و روز او مشـخص گـردد.   ا بایـد بـه مقـداری باشـد کـه حـال       تواند دراز مدت باشد و تنھنمی
اند که مقدار حبس از چند روز (شـش  گونه که برخی از فقیھان به این موضوع اشاره کردهھمان
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اند کـه مـراد از حـبس در روایـات     یا سه روز) تجاوز نکند. حتی برخی از فقیھان، احتمال داده

).١٢/٨٣یلی، مدیون، تحت نظر قرار دادن او باشد (اردب

گیرينتیجه
با توجه به اختالف آرای فقھا در خصوص حبس مدّعی اعسار از پرداخت دیـن و وجـود   

تـوان او را حـبس کـرد، در    چگونه مـی «گوید: مخالفان جدّیِ حبس، مثل محقق اردبیلی که می
اشـد،  حالی که ممکن است به واقع نادار باشد یا مالش تلف شده باشد و شاھدی ھم نداشـته ب 

که وجه و دلیل روشنی مطرح باشد او را به مجازات حـبس گرفتـار   در چنین وضعی بدون این
ایم! بعید است که بتوان او را حبس کرد، بلکه باید سوگند یاد کند کـه مـالی نـزد او بـاقی     کرده

نمانده است. ھرچند این احتمال وجود دارد که اصوالً نیـازی بـه سـوگند ھـم نباشـد. البتـه در       
) و نیز از آنجایی که حبس، نـوعی مجـازات   ١٢/٨٣اردبیلی» (وای مالی سوگند بایستی باشددع

است و تا آن زمان که مالدار بودن فرد ثابت نشده درواقـع موضـوع مجـازات محقـق نگردیـده      
و با توجه به اھمیـت عـرض و   » لیّ الواجد یحلّ عقوبته«فرماید است چراکه حدیث شریف می

اً مؤمنان در شریعت اسالم و توجه به این نکته که حکم به حبس در ایـن  آبروی افراد مخصوص
بسا حکمی قبل از تحقق سبب آن بوده کـه پیامـد آن مخـدوش کـردن آبـروی فـرد و       مورد چه

سوی زندان است؛ بنابراین، قول به عـدم  سردتر کردن کانون خانواده و باز کردن راھی ھموار به
تـر و بـا احتیـاط    حـق نزدیـک  تـر، بـه  ت دین (مھـر)، وجیـه  جواز حبس مدّعی اعسار از پرداخ

رسد. در خصوص روایات داللت کننـده بـر حـبس، نیـز ضـمن اینکـه بـا        سازگارتر به نظر می
اند، باید گفت بعید نیست که مقصود از حبس، مراقبت و تحت اشکاالت سندی و داللی مواجه

المـدت  وز تحت عنوان زندان طویلنظر گرفتن و رھا نکردن کلی مدیون است نه چیزی که امر
ای بر ایسار زوج اقامه کنـد و یـا زوج قـبال دارای تمکـن     شود. البته اگر زوجه، بیّنهشناخته می

شود تا ناداریش ثابت شود.مالی و مالئت بوده باشد، زوج حبس می
تفصیل نیز شـد، بـه ایـن صـورت کـه گفتـه شـود: فـرد         البته شاید بتوان در مسئله، قائل به

الحالی که حالت پیشین او و دارایی و مالئتش محرز است، باید تا اثبـات اعسـار خـود،    مجھول
اش نیز نامعوم است، نبایـد حـبس شـود مگـر دارایـی و      حبس گردد ولی کسی که حال گذشته

ایسارش ثابت گردد. این تفکیک در چگونگی جریان اصـل و نیـز در اسـتدالل بـه ادلـه، تـأثیر       
خواھد گذاشت.



177»هیاعسار در پرداخت مهریلزوم حبس مدع«دگاهیبر دينقد1394زمستان
بعمنا

قرآن کریم.
ق.١٤٢٩، قم، المطبعة العلمیة، السرائر الحاوي لتحریر الفتاويابن ادریس، محمد بن احمد، 

ق.١٤٢٥، تھران، دارالکتب االسالمیة، امالیابن بابویه، محمد بن علي، 
ق.١٤١٣، تھران، دارالکتب االسالمیة، من الیحضره الفقیه_______________، 

ق.١٤٢٣، قم، مؤسسة آل البیت، غنیة النزوعلي، ابن زھره، حمزه بن ع
ق.١٣٩٨، بیروت، عالم الکتب، المغنیابن قدامه، عبداهللا بن احمد، 

ق.١٤٠٣، اصفھان، مکتبة االمام امیرالمؤمنین (ع)، الکافی فی الفقهابوالصالح حلبي، تقي بن نجم، 
ق.١٣١٤، بیروت، دارالمعرفة، راالختیار لتعلیل المختاابوالفضل موصلی، عبداهللا بن محمود، 

تا.، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، بیکفایة االصولآخوند خراساني، محمد کاظم بن حسین، 
ق.١٤٠٣، مکتبه آیة اهللا مرعشی نجفی، جامع الرواةاردبیلی، محمد بن علی، 
ق.١٤١٩، بیروت، دارالفکر، السنن الکبریبیھقی، احمد بن حسین، 

ق.١٣٨٧، بیروت، داراحیاء التراث العربی، وسائل الشیعهمحمّدبن حسن، حرّ عاملی، 
ق.١٤٠٤، نشرالحرمین، المراسمسالر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، 

ق.١٤٢٨، قم، مکتبة المفید، القواعد و الفوائدشھید اول، محمد بن مکي، 
ق.١٤٢٨، جامعة النجف، شقیّهالروضة البھیّة فی شرح اللمعة الدمالدین بن علي، شھید ثاني، زین

، بیروت، دارالکتب االسـالمیة،  مسالک االفھام فی شرح شرایع االسالم__________________، 
ق.١٣٩٩

ق.١٤٢٨، قم، مؤسسه نشر اسالمی، قاموس الرجالشوشتری، محمد تقی، 
.١٣١٢، تھران، مؤسسه فراھانی، جامع عباسیشیخ بھائي، محمد بن حسین، 

، داراحیاءالتراث العربـی،  جواھر الکالم فی شرح شرایع االسالم، محمد حسن بن باقر، صاحب جواھر
ق.١٤١٧

١٤١٨، بیروت، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدالئلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي، 
ق.

.١٣٦٢، تھران، بیان، دلیل المیزان فی تفسیرالقرآنطباطبایی، محمد حسین، 
ق.١٤١٨، تھران، مطبعة تابان، الخالفد بن حسن، طوسی، محم

ق.١٤٢٣، تھران، دارالکتب االسالمیة، تھذیب األحکام______________، 
ق.١٤١٧، قم، مطبعه ستاره، چاپ اول، عدة االصول______________، 
ق.١٤١٤، تھران، دارالکتب االسالمیة، نھایة االحکام______________، 
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ق.١٤٢٣، قم، آل البیت، مفتاح الکرامهبن محمد، عاملي غروي، جواد
ق.١٣٩٧، قم، مطبعة مھر، شرح تبصرة المتعلّمینعراقی، ضیاءالدین، 

ق.١٣١٤، قم، مؤسسة آل البیت، تحریر االحکامعالمه حلي، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١٣، تھران، المکتبة المرتضویة، تذکرة الفقھاء__________________، 

ق.١٤١٩، قم، مؤسسه آل البیت، قواعد االحکام________، __________
ق.١٤١٦، تھران، نشراسالمی، کشف اللثام عن قواعد االحکامفاضل ھندي، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٣، بیروت، مؤسسة الوفا، بحار االنوارمجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، 
ق.١٤٠٧اهللا مرعشی نجفی، ی آیت، قم، کتابخانهمالذ األخیار____________________، 
ق.١٤٢٣، تھران، نشر بنیاد، روضة المتقینمجلسي، محمدتقي بن مقصودعلي، 

ق.١٢٦٧، نجف اشرف، مطبعة اآلداب، شرایع االسالممحقق حلّی، جعفربن حسن، 
ق.١٤١٥، قم، دارالفکر، کفایة االحکاممحقق سبزواري، محمدباقر بن محمدمؤمن، 

ق.١٤١٠، بیروت، چاپ سنگی، المقنعهمفید، محمد بن محمد،
ق.١٤٢٤، قم، دارالفکر، مجمع الفائدة والبرھانمقدس اردبیلی، احمدبن محمد، 

ق.١٤٠٥، بن بابویه، تھران، نشر مکتبة االجامع المدارکموسوي خوانساري، احمد، 


