
  

  

   718و  708قی آراء وحدت رویه بازکاوی فقهی حقو
  در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

  
 3، محمدعلی راغبی2، عبدهللا امیدی فرد1معصومه سادات فرحی
  )27/12/99تاریخ پذیرش مقاله: -3/10/99(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده
ر زوج براب تواند تا دریافت مهریه از تمکین در  براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می

شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس  امتناع ورزد، که اصطالحا حق حبس نامیده می
 به قلمرو دیبا با فرض پذیرش آن، است. توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته

 یعنیخاص  نتمکیناظر بر  ق.م. را »1085«ماده  در» فیوظا« واژه .توجه کرد تمکین
مثل اقامت در منزل  یاطاعت زوجه از زوج در امور یااعات استمت ریسا نه و ییزناشو

تمکین را به مطلق محدوده  718 هیوحدت رو رأیکه  شگفت آن. دانند یشوهر م
جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل  آن که حاصلاست وظایف گسترش داده 

سیط که با وجود عسر زوج، تق 708 . این رأی در کنار رأیسکونت در منزل زوج است
با  تواند یزوجه مدهد، چرا که  داند، زوج را در تنگنا قرار می را مسقط حق حبس نمی

نکند و نفقه  نیتمک یطوالن یها سال ،طیشدن زمان تقس یو طوالن هیبودن مهر باال
اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه  دگاهید رشیپذ. کند افتیدر

ز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط دانند و نی را تمکین خاص می
  کند.اعمال حق حبس را کمتر  یتواند اثرات منف یمحق حبس در پی تقسیط مهریه، 
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  مقدمه
 .هستند عنفیذ هر دو ایزوجه  ،ها زوج است که در آن یاریعقد نکاح متضمن حقوق بس

تا  نیاز تمک حق امتناع ،از حقوق زوجه یکی یقانون مدن» 1085«به موجب ماده 
  :شود یم دهیاست که در اصطالح حق حبس نام هیمهر افتیدر

که در مقابل شوهر دارد امتناع  یفیوظا یفاینشده از ا میبه او تسل هرتا م تواند یزن م«
  ».متناع مسقط حق نفقه نخواهد بودا نیمهر او حال باشد و ا نکهیکند مشروط بر ا

استفاده زوجه از حق  و نیسنگ یها هیشدن مهرف رجامعه ع یاز معضالت کنون یکی
نحوه تواند با استناد به قانون  است که در این راستا می برای دریافت مهریه حبس خود

، 1394مصوب  دیدر قانون جدسبب به زندان افتادن زوج شود.  یمال یها تیمحکوم یاجرا
. به موجب مواد یک تا سه  قانون مذکور، زوجه شده استی نیبشیپ سهدر ماده این موضوع 

بینی شده، حبس زوج را از دادگاه تقاضا کند، تا زمانی  تواند تا وصول مهریه از طرق پیش می
  که زوج ادعای اعسار کند و ادعای او پذیرفته شود. که مهریه وصول شود، مگر آن

 بااموال زوج را تواند  میزوجه نیست، ولی  اعمال قابل حکم این نآ مازاد به نسبت
  ]109-101ص ص، 32. [دکنتوقیف و مهریه را استیفا  ،معرفی به اجرای احکام

مهریه،  ی جلوگیری از افزایش تعداد زندانیانبراخانواده  یها دادگاه ریاخ های در سال
معضلی  ،اما صدور آراء متهافت ؛مؤثر بود که در ظاهر دنآورد یرو سیطبه راهکار تق

حق حبس  یه، زوجهایجاد کرد. رأی برخی محاکم آن بود که با تقسیط مهر جدید را
 هیوحدت رو أیتا آنکه به موجب ربود،  محاکم دیگر بر ادامه حق حبس ندارد و رأی

و  شته باشددا زوجه حق حبسقسیط، در صورت ت یحتمقرر شد  22/5/87 مورخ 708
 رویه دیگر که مکمل رأی رأی وحدت. ستیمسقط حق حبس ن ،طیتقس رگیبه عبارت د

شویی به مطلق بود که دایره تمکین را از زنا 13/2/90مورخ  718شد، رأی شماره  708
و  هیبودن مهر باالبا  تواند یزوجه م جهینتدر  زوجه در برابر زوج گسترش داد. وظایف
نفقه  حال نینکند و درع نیتمک یطوالن یها سال یبرا ،طیشدن زمان تقس یطوالن
و عرف جامعه  رییتغ. عالوه بر آنکه ردیگ یشکل نم یا خانواده عمل در که کند افتیدر

دو  .است فزودهبر مشکالت نهاد خانواده ا نیسنگ یها هیمهر رشیپذ یحرکت به سو
تا چه حد اعتبار دارند؟  ق حبس زوجهه مشروعیت حسؤال اساسی مطرح است؛ ادلّ

قلمرو اعمال حق حبس را کنترل نمود تا شرایط دشوار زوج که حاصل  وانت چگونه می
 است، اصالح شود؟ 718و  708آراء وحدت رویه 
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 پیشینه و نوآوری پژوهش
ابن «ست. ظاهراً نخستین بار ز دیرباز در متون فقهی مطرح بوده اموضوع حق حبس ا

البته وی از این ] 184، ص 3[ست. کتب فقهی و در باب بیع وارد کرده اآن را به » جنید
ست و فقهای دیگر نیز عمدتاً چنین و نه حبس یاد کرده ا» امتناع«ن حق حق با عنوا

لین بار در کتاب بیع برای اوّ» صاحب جواهر« رسد اند. به نظر می ار بردهاصطالحی را به ک
تباط در ار قاالت متعددیم ]145ص، 23، ج42. [سترا آورده ا» حبس معوض«اصطالح 

ها دو ویژگی مشهود و گاه مشترک  ست که در آنبا موضوع حق حبس نگاشته شده ا
ی مثل بیع بیشتر مورد اعتنا بوده است. اول آنکه چون عمدتاً حق حبس در عقود معاوض

ست. دوم ر عقود معاوضی تفسیر شده ات، حق حبس زوجه نیز بر مبنای حق حبس داس
های  س مثل اسقاط آن، اعسار زوج و رویه، چون به یک جنبه حق حبمقاالت تمام کهآن

اند، لذا نویسندگان این مقاالت، مشروعیت حق حبس را فرض و قطعی  قضایی پرداخته
اند. مقاله حاضر با رویکردی متفاوت، چالشی جدی را از حیث مشروعیت حق  انگاشته

ئه ارا ها را به صورت مستدلّ کند و آراء مخالفین و دالیل آن حبس زوجه مطرح می
به  نیتمک رهیدا دیو تحد نتیجه آن تردید در نظریه مشروعیت حق حبسدهد که  می
محدود حق حبس و نیز تقویت نظریه سقوط  برای جلوگیری از اعمال نا خاص نیتمک

  .حق حبس در پی تقسیط مهریه است
  
  . ادلّه حق حبس در نکاح1

قواعد و  به تمسک و اجماع روایات، آیات، جمله از ای ادلّه ،در نکاح در اثبات حق حبس
  ست.ا شده ارائه شباهت عقد نکاح با عقود معاوضی

  . آیات1 .1
» عَلَیْکُمْ... یعَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ یفَمَنِ اعْتَدَ«...  فرماید: مثل می به  اعتداء در آیه
  ...»وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا«فرماید:  شوري می مبارکه سوره 40 آیه ).  و194 ،(بقره

تواند  زوجه می ،یم نکندسلمهریه را ت ،کّنتم با وجود زوج اگر آیات این براساس
معنی است که باید ابتدا زوجه ] این بدان 268ص ، 18؛ 213، ص41. [کندن تمکین

تمکین را عدم تسلیم آن توسط زوج، حق امتناع از  صورتمهریه را مطالبه کند و در 
  .را دارد یگرید عوض متعلق بهحق حبس  مقاصه، فرد از بابدارد. پس در حق حبس 

اند، چون اینجا نیز مثل دین  چنین برداشتی را از صواب و ظاهر خطاب دور دانسته
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در مورد استناد ] 214، ص 41را مد نظر داشته باشد. [» النظرة إلی المیسرة«است که باید 
طرف مقابل امتناع مذکور مجوز  هیاشکال مطرح است که آ نیا »رهبق« سوره 194 هیبه آ

 دیگریمجوز ظلم را طرف  کیکه ظلم  ستین یجابیعقد ا انیدر مقام ب هیآاین  رایز ،ستین
 زانیبه همان م یاجازه تعد فقطاست که به طرف مقابل  یعقد سلب انیبلکه در مقام ب ،بداند

حق حبس  تقاص فرد مقابل از بابدر حق حبس،  . اگر هم بگوییمدهد یرا م شترینه بو 
  ]7023، ص 22، ج 18. [است متیدر ارزش و ق یتقاص مشروط به تساو ،را دارد عوض

  

  . روایات1 .2
ها زناشویی برای  ، که بر اساس آناست »هعسما«از و دیگری »بصیر أبی«خبر  ،یکی از روایات

  :استگفته  »بصیر أبی«خبر زوجه بدهد. ای به  زوج حلیت ندارد، مگر آنکه قبل از آن هدیه
اگر مردی زنی را به تزویج در آورد، برای او زناشویی حلّیت ندارد مگر آنکه قبل از «

  .1»یا چیزی مثل آرد گندم به او بدهد... ای مثل یک درهم یا بیشتر، و آن هدیه
  آمده است:» هعسما« در روایت

آورد، و پس از آن زن  ح دائم یا متعه دردرباره مردی سؤال شد که زنی را به عقد نکا«
اش را حالل کرد، آیا در این صورت زناشویی برای زوج بدون اعطاء چیزی جائز  مهریه

  .2»است؟ پاسخ داد: بله، وقتی زوجه مهریه را حالل کرد، گویی از زوج دریافت کرده است...
یا  مهریه ل از آنکهبق را زوجه تواند نمی زوج که گویند می دو روایت این به مستدلّین

واند تا زوج ت در نتیجه زوجه می .مجبور به تمکین کند ،او اعطا کندبه  را دیگر ای هدیه
  .ن خودداری کندکیاز تم ،است مهریه را اعطا نکرده

. در است »عبدالرحمن بن حجاج« هصحیحو  »فضیل بن یسار« هصحیح بعدیت اروای
  :دارد بیان می »فضیل بن یسار« هصحیح
کند، آن چیزی است که به سبب  ای که زوجه قبل از زناشویی از زوج دریافت می هریهم«

شود، چه کم باشد چه زیاد، هنگامی که زوجه مهریه را  آن زناشویی برای زوج حالل می
  .3»قبض کرد و به آن رضایت داد و زناشویی واقع شد، دیگر بعد از آن هیچ حقی ندارد

                                                                                                                                                                        
هَا، حَتَّ«. 1 جُ رْ ا یَحِلُّ لَهُ فَ رْأَةَ فَلَ جُلُ الْمَ جَ الرَّ زَوَّ ا تَ دِیَّ یإِذَ وْ هَ ، أَ وْقَهُ ا فَ ا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَ لَیْهَ وقَ إِ سُ وِیقٍ یَ نْ سَ ةً مِ

... هِ رِ وْ غَیْ   ]15، ح 357ص  ،7ج ، 25. [»أَ
خُ. «2 دْ نْ یَ وزُ أَ ا فِي حِلٍّ یَجُ هَ اقِ دَ نْ صَ هُ مِ ا ثُمَّ جَعَلَتْ هَ وْ تَمَتَّعَ بِ ارِیَةً أَ جَ جَ وَّ زَ جُلٍ تَ نْ رَ لْتُهُ عَ نْ سَأَ لَ أَ ا قَبْ هَ لَ بِ

ا جَعَلَ الَ نَعَمْ إِذَ ا شَیْئاً قَ هَ طِیَ ...یُعْ دْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ   ]1، ح 63ص ، 21ج ، 29. [»تْهُ فِي حِلٍّ فَقَ
ا«. 3 هَ رْجُ جِ بِهِ فَ ذِي حَلَّ لِلزَّوْ وَ الَّ ا هُ هَ خُلَ بِ دْ جِ قَبْلَ أَنْ یَ نَ الزَّوْ ذَتْ مِ خَ الَّذِي أَ اقُ فَ ا الصَّدَ وْ  وَأَمَّ انَ أَ ا کَ قَلِیلً

هُ مِنْهُ وَ ا هِيَ قَبَضَتْ ا شَيْکَثِیراً إِذَ لَ ، وَ تْ عَلَیْهِ خَلَ تْ وَدَ دَ ذلِکَ قَبِلَ ا بَعْ هَ   ]1، ح 735ص  ،10ج ، 35. [»ءَ لَ
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  :است آمده» بن حجاجعبدالرحمن « هصحیحدر همچنین 
  .1»ای دریافت کرد و وارد خانه زوج شد، بعد از آن هیچ حقی ندارد هنگامی که زوجه هدیه«
به منزله آن  ،اگر زوجه بدون دریافت مهریه تمکین کند دو روایت فوق، اساسبر

. را دریافت کند یتواند تمکین نکند تا مال می ، پساست را اسقاط کرده مهراست که 
تواند تمکین نکند تا مال  اند که زوجه می را نیز مشعر بر آن دانسته» بدالرحمنع«روایت 

شاید وجه این اشعار آن است که آنچه زوجه قبل از  مورد رضایت خود را از زوجه بگیرد.
شود. پس قبل از دریافت چیزی  کند، سبب حلّیت زناشویی می زناشویی دریافت می

ص  ،24ج ، 8. [زوجه حق امتناع از تمکین را دارد زناشویی حرام است  و به همین دلیل
  ]7029ص ، 22ج  ،18 ؛468

کیدی بر رعایت آداب أت »بی بصیرأ«روایت  .است  استدالل به روایات فوق رد شده
را کنایه از رضایت  به قدر درهمیهرچند  پرداخت مال توان اوالً نمیزیرا  ،استزناشویی 

. به ویژه گاهی مختصر ممکن نباشده با این د تحصیل رضایت زوجشایو  ،زوجه گرفت
روایت ه کنهایت امر آن. نظر روایت فاصله بسیار دارد مدّ اندکمهریه باال است و با مقدار 

اختالف موجود در این  ، به ویژهدانیم می اعطای مالبر کراهت زناشویی قبل از  را دالّ
ن روایات بر استحباب و سبب تقویت نظریه حمل ای ،روایات در زمینه میزان پرداخت

به نه زناشویی  حلّیت ثانیاً .شود یت زناشویی قبل از اعطا بر کراهت میحمل عدم حلّ
بودن مهریه در نکاح مورد اتفاق علما نرکن  ثالثاً .بلکه به وقوع عقد است مهر،تقدیم 
  ]7036و  7027ص  ،22ج  ،18؛ 465ص ، 24ج ، 8. [است

اگر بخواهیم  .مطلب روشن است ،یبه طریق اولیه مالی غیر از مهر ءدر مورد اعطا
 نیم زوجه را به گرفتن مالیوات حداکثر می ،بگیریم بر جواز حق حبس لّروایت را دا

  .مجاز بدانیم ،گرفتن تمام مهره مختصر قبل از زناشویی و ن هرچند
 ،بدون مشکل باشد است که اگر از جهت سندده گفته ش »هعسما«در مورد روایت 

ال ؤثانیاً س .دارند حبسنیست که بگوییم طرفین حق  یعمثل بای  نکاح معاوضهاوالً 
ین در حالی که ادعای مستدلّ ،سائل از جواز اعطای چیزی به زوجه قبل از زناشویی است

مستفاد از روایت عدم جواز خصوص ثالثاً  .است تا قبض کامل مهریهزوجه  امتناع جواز
 »بی بصیرأ« پس مساق این خبر هم مانند خبر زناشویی است، نه سایر استمتاعات.

ابراء  ، فرض»هعسما«به عالوه در روایت ] 425، ص 4، ج 17. [محمول بر کراهت است

                                                                                                                                                                        
ا شَيْ«. 1 دَ ذلِکَ فَلَ تْ بَعْ ، ثُمَّ طَلَبَ تْ بَیْتَهُ خَلَ لَیْهِ وَدَ تْ إِ دِیَ ا أُهْ ا إِذَ هَ  ]2، ح 736ص  ،10ج ، 35. [»ءَ لَ
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اند همین امر سبب توصیه به اعطای تو ست که میا مطرح شده همهریه از جانب زوج
  .قبل از زناشویی باشد ای هدیه

این اشکال وجود  »دالرحمن بن حجاجعب«و  »فضیل بن یسار« صحیحهدر استدالل به 
سقوط مهریه با زناشویی حلّیت مباشرت با اعطاء چیزی به زوجه و بر  دالّرا  ها آندارد که 
ثانیاً اگر با  .آید نه با دادن مهریه یت با عقد میشود که حلّ تکرار می در پاسخ اوالً. اند گرفته

داریم که ندلیلی  ،شود برداشته میدیگر حرمت زناشویی   اعطای بخشی از مهریه یا هدیه
مقرر شده هر زیرا پرداخت کامل م ،کند میهر سقوط م ،گرفتای  بگوییم اگر زوجه هدیه

تواند باقی را مطالبه  می است، بخشی را گرفتهزوجه بر زوج واجب است و اگر  ،در عقد
ر مه جه زوبلکه تسلیم حق به مستحق آن است چون چ سلیم بضع نه فوات آن،ثالثاً ت .کند
عوضین منتقل  داست که با عق »أوفوا بالعقود« موافق عدل و عموم ،هدیه بدهد چه ندهد یا

  ]287، ص 20؛ 469-467، صص 24، ج 8. [بدون آنکه یکی متوقف بر دیگری باشد ،شود
و  »عبدالحمید بن طایی«روایت را مثل صاحب حدائق روایاتی  ،عالوه بر اشکاالت فوق

 اعطاءیت مباشرت بدون حلّ که در مقابل روایات قبل و بیانگر دهد ائه میار »هاررز« هموثق
  ]17، ح 262ص  ،21ج  ،29؛ 16، ح 357، ص 7، ج 25هستند. [چیزی 

 یتحلّ عدم برای را مذکور روایات به استناد ی که اشاره رفت، فقهااشکاالت به دلیل
به د و ندان ق حبس توهم میح جواز به را آن از استنتاج و مهریه تسلیم از قبل زناشویی

قبل از  ای استحباب تقدیم مهر یا هدیه ایبر ای به عنوان ادلّه این روایات حداکثر
  ]517ص ، 1 ؛467- 465 صص ،24ج ، 8. [ندنگر زناشویی می

  
 . اجماع1 .3

لین فردی است که دهد ابن ادریس اوّ منابع فقهی نشان می .دلیل دیگر اجماع است
  ]313ص  ،4ج ، 26؛ 591ص  ،2ج ، 15. [است ح کردهرا مطرماع دلیل اج
حکم تعبدی است  زوجهشاید حق حبس دانند، چرا که  می  را ضعیف ماعدلیل اج برخی

پس دلیل اجماع تمام نیست. به  .که به دلیل افتاء اصحاب بر آن ادعای اجماع شده است
ی نهسنت و اجماع م و کتاب در است که باطل به مال اکل عالوه خود عدم تسلیم، غصب و

شیخ انصاری با ابراز تردید در اجماع ] 214- 213، ص 41؛ 414ص ، 1ج ، 31[ .است
- 267، ص 7. [کند برای وجوب اطاعت زوجه و حرمت نشوز وی دلیل داریم یادآوری می

مهریه مسائل چون حق حبس از اصول  ،اند اما به هر حال اجماع منقول را پذیرفته] 268
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ست و دلیل ا السالم رایج بوده و مستحدثات و در زمان معصوم علیه است نه از فروعات
  ]7022، ص 22، ج 18. [شود حجیت اجماع یعنی تقریر معصوم شامل آن می

  
 حرج و ضرر و عسر. 1 .4

سبب عسر و حرج و  ،نرسد هه باشد و تمکین کند و به مهریداشتن بساگر زوجه حق ح
. قابل جبران نیست وات بضعو ف است داده بضع را از دست چون  ؛شود میظلم به او 

  ]409/ ص 7ج ، 16 ؛41ص  ،31ج  ،42[
و ظلم به زوجه و موضوع عدم تمکین قبل از دریافت ایجاد عسر د نبرخی معتقد اما
توان گفت با  نمی .تمکین را نفی کنیم ،حرجدو امر مساوی نیستند تا برای نفی  ،مهریه

 ،چه بسا با عدم تمکین .آید ند و عسر پیش نمیک می قبضزوجه مهریه را  ،عدم تمکین
 دمبرای تق، ید و در تعارض حرج زوجه و زوجزوجین پیش آیا عسر و حرج برای زوج 

به طول انجامد که  اه شاید سالمهریه سنگین  پرداخت .نداریممرجح دام ک نفی هیچ
  ]7024/ ص 22ج ، 18. [حرج است ینطرفبرای 

  
  رف و سنتع. 1 .5

 چون کند. می رد سپس و بیان جزائری احمد شیخ از نقل به حدائق صاحب ار دلیل این
ق عقد انصراف به اطال لذا است، بوده سنت همیشه زوجه به آن از بخشی مهر یا تقدیم

نی ضمشرط  گویی .شرط شده باشد رمتعارف دارد و به منزله آن است که تقدیم مه
ه نتیجه آن جواز امتناع زوجه از وجود دارد کقبل از زناشویی  رتقدیم مهمبنی بر 

  ]466-464ص  ،24ج ، 8. [دریافت مهریه است تاتمکین 
تقدیم مهریه یا بخشی از  که ایناوالً  ،چون ،چنین استداللی مردود دانسته شده است

ار سنت بدانیم و قائل به وجود حق در همه اعص را دیگر قبل از زناشویی ای آن یا هدیه
الزم  تاءعلم و یقینی که در افو  و افتاء است یاهمیت فتو توجهی به کم، یموشحبس 

در حالی  ،حکم دهیم حق حبسی به جواز آسانتوانیم به  نمی .رود ال میؤاست به زیر س
توانیم بگوییم این حکم  ه میکامر آننهایت  .شده است بضعزوج مالک  ،که به مجرد عقد

 ،24ج ، 8. [سیس حکم بگیریمأرف را دلیل شرعی برای تعه یک کنه آن ،محتمل است
 یقیناً ،ستا متعارف بوده اه ر پرداخت هدیه در بعضی زمانثانیاً اگ ]465- 463ص 

ه شد دیگر اعطا می ای ست و بخشی از آن یا هدیها پرداخت تمام مهریه متعارف نبوده
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 ،ستا اگر پرداخت تمام مهریه متعارف بوده. ثالثاً است یخص از مدعأدلیل  ، پساست
 زناشویی ،نکرد اعطاد که بگوییم اگر زوج چیزی باش عرف دلیل بر شرط ضمنی نمیاین 

  ]7022ص  ،22ج ، 18. [حلیت ندارد
 

  . معاوضی بودن نکاح1 .6
 . حق حبس در عقود معاوضی1 .6 .1

ست و بر ا حق حبس در عقود معاوضی حقی است که برای طرفین در نظر گرفته شده
او نیز از  ،ورتی که طرف مقابل تعهد خود را ایفا نکندتواند در ص اساس آن هر طرف می

  نیز به این حق اشاره دارد.قانون مدنی  377ماده  .ورزد خود امتناع عمل به تعهد
 طرح را تقابض طرفینی برخی دارند. مختلف فقها درباره دلیل حق مذکور نظرات

ی بوجو ،طرفینی است یمسلت بمقتضی وجو ،تأخیر طآن از شر لوّاطالق عقد و خ اند. کرده
بر  الّاست که د »أوفوا بالعقود« عموم، مهمترین دلیل .آید و به تبع آن شرعاً می اًکه عرف

 .یم تقدم نداردسلتای ین برطرفتسلیم برای طرفین است و هیچ یک از  بوجوتساوی 
یا به اصطالح دست به دست به ید، ید  و مبتنی برصول ملکیت برای طرفین همزمان ح

 عصیان ،یم امتناع کندسلهر کدام از ت. باید همزمان باشد ضتقاب لذااست و  وضینع شدن
حاکم هر دو را مجبور به  ،اگر هر دو امتناع کنند. شود م میسلیست و اجبار به تا دهکر
  ]141- 140، ص 3، ج 6؛ 522، ص 3، ج 27؛ 145-144، ص 23، ج 42. [کند یم میسلت

یم طرفینی سلت بق عقد را منصرف به وجوطالا در عین حال بعضی عقیده دارند اگر
امری  ،دارد عبیمیم سلت برچون مطالبه ثمن هنگامی که طرف اراده ؛ داردن جهیبدانیم و
برخالف جایی مثل اجاره که مطالبه اجرت قبل از اتمام عمل  .واجب استو نه  عرفی

یم سلتضین را عو باید رساند که طرفین می اًنهایت آنکه اطالق عقد عرف .قبیح است
محقق ] 578ص ،4ج ،12[ .باید دنبال دلیل دیگر باشیم ب آنولی برای وجو ،کنند
و عقیده داند  یصحت عقد م لیجواز حق حبس را در خود دل لیدل یگرید انیبا ب یرشت

دارد و  ینیطرف ضخود معاوضه اقتضاء تقارن در تقابدارد این حق نیازی به دلیل ندارد. 
  ]111ص ، 37[ .دهد یمال حق حبس ماجازه اع نیبه طرف
بناء  که ای هستند، به گونه معاوضی عقد در ضمنی شرط وجود به قائلروه دوم گ

  گشته عرفی ارتکازات و تسلّم از تسلیم این و است و تسلّم طرفینی تسلیم متعاملین بر
  ]163ص  ،1ج  ،40[ .است
که حکم عقالیی لب ،منیض نه شرط و تسلّم را تسلیم که هستند سوم مقابل گروه در
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چیزی  یعب. توسعه داد »عطاهو األخذ و اإل«را به  عتوان تعریف بی می که دانند می یعمترتب بر ب
حق . در نفس معاوضه التزام وجود ندارد ونیست مگر تملیک انشایی بدون التزام به چیزی 

از حق حبس به جو .ه حق مطالبه از آثار آن استک همچنان ،حبس از آثار وجوب تسلیم است
» الناس مسلّطون علی أنفسهم«بر طبق  ملک شخص است و ،این دلیل نیست که این مال

حکم عقالیی بر دلیل و این  ای است الیی مترتب بر هر معاوضهعقبلکه حق  ،چنین حقی دارد
  ]564- 562، ص 5، ج 16[ .مقدم استلطنت و بر دلیل حرمت حبس مال غیرس

از جمله مقدس اردبیلی که حق حبس در عقود  ،دارد یمخالفینحبس نظریه جواز حق 
 داند. می تکلّف را موافقین استدالالت حدائق نیزصاحب  .ندک می را ردّبیع معاوضی حتی 

مقتضی  ،عقدسبب ل عوضین به انتقا نداریم. ثانیاً نصّ اوالً که آن مثل دارند، دالیلی مخالفین
یم دیگری سلمشروط به تحقق ت طرفر تسلیم برای ه باما وجو ،یم عوضین استسلت

م ظلیک طرف سبب جواز  ظلمحبس به منظور قبض جایز نیست و ظلم است و ثالثاً  .نیست
  ]461، ص 24، ج 8 ؛504، ص 8، ج 2؛ 197، ص 3، ج 17[ .شود دیگری نمی
 ضاز آن جهت واضح است که بر مبنای همان اصل تقاب استدالل بخش سوماشکال 

به  »لفا«اگر تمسک طرف  .خواهند به منافع خود برسند ین میطرف ،طرفینی ساویو ت
در این  ،باشد »الف«باشد و این ظلم به  حبس برای »ب«تواند جواز طرف  حق حبس نمی

  .یم منجر به ظلم به خود او خواهد شدسلت هب »ب« دانستن لزمصورت م
اگر  .ددانن نحو مشروط درست میبه را  حق حبسبرخی  ،کاالت واردهبرای حل اش

یم عوض سلابس را مجبور به تح دکه بتوان باشد برای شخص راهی مثل مراجعه به حاکم
درست آن  ،اما اگر راهی نداشته باشد .امتناع از تسلیم برای طرف دوم جایز نیست ،دنک

 ]299ص  ،10[ .است که جواز حق حبس را بپذیریم
نان متبایعین به در صورت عدم اطمی دانند. حق حبس را مشروع می حقوقدانان

شود، باید عوضین  یکدیگر، چون استفاده هر دو از حق حبس سبب اختالل در معامله می
را به دست حاکم بسپارند تا او هر یک را به مالک آن تسلیم کند. بنابر این حق حبس از 

با این حال  ]221ص  ،1ج ، 14؛ 103ص.  ،4ج  ،24. [مظاهر قاعده عدل و انصاف است
به مجرد  زیرا .ح در قانون اکتفا کردف قاعده است و باید به موارد مصرّخالحبس حق 
استحقاق  آن،نتیجه  کهشود  مورد عقد به اراده طرفین به ذیحق منتقل می ،عقد
یم مال دیگری هر سلامتناع از ت. لیه نسبت به تصرف در مال مورد انتقال استإ لٌمنتق

مدلول عقد بیش از این  .بل توجیه نیستبدون مجوز قانونی قا، چند به منظور گروکشی
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نیست که مالکیت مال یا حق متعلق به هر یک از دو طرف در عوض انتقال مالکیت مال یا 
تواند طرف دیگر را ملزم به تسلیم  است و هر یک می حق طرف دیگر به او انتقال یافته

زمان با مطالبه اگرچه این مطالبه هم ،یک حق دارد مال خود را مطالبه کند هر پس .کند
] 162- 161، ص 21[ .تفاوت دارد حبساین مطالبه همزمان با  لیو ،طرف دیگر باشد

 حق حبس به عنوان قاعده کلی ذکر نشدهمدنی شاید به همین دلیل است که در قانون 
  .ستا به رسمیت شناخته شده، »1085«و » 377« وادبلکه در برخی مواد مثل م ،است 

 
 قد نکاح. حق حبس در ع1 .6 .2

 . گروهیسه نظر مطرح است ،آن معاوضی بودن با توجه بهنکاح حق حبس در در مورد 
 تعیین مهریه اگر دانند. بضع می عوض را مهریه و معاوضی عقد را معلوم مهریه با نکاح
. شود ضی ملحق میمعاو عقود به نکاح شود، می الزم مهریه از زناشویی که بعد نشود

  ]191ص  ،8ج ، 28 ؛310ص  ،4ج ، 26[
است و دیگر  یعقد معاوض حه نکاکاول آن ،شود با این دیدگاه دو مقدمه تشکیل می

نتیجه  .ای برای طرفین حق حبس به منظور قبض عوض وجود دارد هعاوضه در هر مکآن
  .وجود دارد حبسهم حق کاح ه در نکآن

 پس نکاحی که در آن مهریه ذکر شود، از جهت کیفیت اقتضای وجود حق حبس
  ]41ص  ،31ج ، 42. [برای طرفین، با عقود معاوضی اتحاد دارد

مخالفان حق  هچمشابه آن با استدالل ،کنند می بودن نکاح را ردّ یاما گروه دوم معاوض
و  ثبوت انیاًث ،نداریم نصّ اوالً اند و در بخش قبل آمد؛ حبس در عقود معاوضی ارائه داده

یم عوض ظلم سلعدم تهمچنین  .واجب است مسلیت ود عقد است تحقق انتقال به مجرّ
این گروه که شاید  ]462ص  ،24ج ، 8. [نیست یدیگرمجوز ظلم  ظلمولی این  ،است

معاوضه  یعاگر هم معاوضه باشد مانند ب .دانند می یمعاوض نکاح را غیر ،اکثریت هستند
ر ذک ،که تعیین عوضین الزم استبیع برخالف ، نکاحدر چون  ،محض و حقیقی نیست

 همچنان حق حبس دبایبعد از تمکین  ،عوض باشد هرعالوه اگر مبه  .ستنی الزم هرم
 در همچنین هستند. کینبعد از تمآن که فقها قائل به سقوط  در حالی ،باقی بماند
. کند می پیدا اشکال معاوضه اصل عوض فساد صورت در نکاح، برخالف دیگر معاوضات

  ]269ص ، 7 ؛424ص  ،4ج  ،17؛ 42ص  ،31ج ، 42[
 چون دانند، نمی مهریه بودن معاوضی غیر مهر را مصحح بدون نکاح صحتنیز  برخی

در . کند با معاوضات دیگر فرق می ، امااست همعاوض ،مهریهر در صورت ذک نکاح اگرچه
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 ،ها و تمام مهریه عوضین باشند ترشابماگر تمام  .ن مشخص شودیمعاوضی باید عوضعقد 
 ه مباشرتطبیعال در نظر گرفتن اصل و ی نامعلوم استامراست که  الزمه آن تقسیط مهریه

بلکه  ،معاوضه بین مهر و تمکین زوجهنه نکاح  .نیست مندی ضابطهقابل  ،به عنوان عوض
زوجه  اگر و لذا نفقه است ،آنچه در مقابل تمکین قرار دارد .بین مهر و نفس زوجیت است

، ص 22، ج 18 ؛315، ص 4، ج 26هریه او. [شود نه م نفقه او ساقط می ،شودنشوز دچار 
که به صرف عقد، زوجه مستحق  عالوه بر آن ).7992، ص 25، ج 7039و  7032، 7010

شود. پس حداقل در مورد این نیمی از مهریه، عوضیت مهریه در برابر  نیمی از مهریه می
  توان با قاطعیت رد کرد. تمکین را می

 ،غیر معاوضی وضی و نهاند و عقد نکاح را نه معا گروه دیگر راهکار سوم را برگزیده
 یک ،ای است جنبه ود ،عقد نکاح .دانند ملحق به معاوضات میو یا  یمعاوض بلکه شبه

 ،8ج  ،28 ؛546ص  ،4ج  ،38. [عبادی و دیگری خصوصی و مالی استجنبه عمومی و 
 آن عبادی تا جایی که به بعد، اما جاری است نکاحدر  عاوضاتقواعد ملذا  ]212ص 

، ص 4، ج 5. [توان شرط خیار فسخ یا اقاله قرارداد نمی کاحدر ن الًمث، لطمه وارد نشود
  ]131، ص 3، ج 24؛ 378

برخی  .ماهیت حق حبس اثر مستقیم دارد نکاح بر دانستن یمعاوض غیر یا یمعاوض
ممکن ا ، زیردانند برای زوج نیز ثابت می حبس راحق  ،نکاح بودن یفقها با مبنای معاوض

  .است زوج هم از تمکین زوجه پس از دادن مهریه مطمئن نباشد
تعهد  ءبدون انشا ،ک عوضینیت و انشاء تملیک و تملّجمقتضی عقد نکاح صرف زو

چه را آن باید تعهد به تسلیم هم در آن وجود دارد و هر یک ، بلکهنیست یم عوضسلبه ت
متفاهم  و این م کندتسلّ، ک کردهلّتسلیم کند و آنچه را خود او تمدیگری تملیک کرده 

کند  طرفینی را ثابت میحبس این تعهد حق  .عرفی از لفظ عقد در عقود معاوضی است
در عقد نکاح با آن مهریه ه در صورت ذکر کآنحاصل  .دارند حبسحق  ینو لذا زوج

  ]280ص  ،2ج  ،34؛ 517-514ص  ،1. [شود می برخوردهمچون معاوضات دیگر 
به انحصار حق حبس  در اقلیت است و نظر غالبه مستدلّ است، فوق اگرچنظر 

را  حبس حق ،دانند می یمعاوضرا  کاحبه بیان دیگر تمام کسانی که ن .زوجه است
را نوعی خاص از حق  کاحبلکه اکثر این گروه نیز حق حبس در ن ،دانند نمی نیطرفی

 .عقود معاوضی نیستنکاح از صنف سایر  بدان جهت که ،دانند حبس و مختص زوجه می
شود که در قانون مدنی نیز به  استثنایی تلقی می ای در واقع حق حبس زوجه قاعده

  ]175ص  ،3ج  ،24. [است بینی شده زن پیش برای حمایت از فقهپیروی از 
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ست ا ه حق حبس سبب شدهنکاح در کنار تردید در ادلّیر معاوضی بودن ی به غأر
به همان دو دلیل اساسی، عدم نصّ و  وع ندانندرا مشر حبس در نکاح که برخی حق

  ]413ص  ،1ج  ،31 ؛469-460ص  ،24ج ، 8. [وجوب تسلیم به مجرد عقد
  

  718و  708. آراء وحدت رویه 2
قطعاً قلمرو اعمال  ، اگر بتوان از تردیدهای موجود درباره مشروعیت آن عبور کرد،حق حبس
که زوجه حق حبس را تا  رفتیتوان پذ ینم .مطرح است زیچرا که حق زوج ن ندارد،نامحدود 

 لذادر نظر گرفته شود.  یادامه زندگ یکه حق زوج برا هر کجا اراده کرد اعمال کند، بدون آن
  کننده باشد. نییگستره حق حبس زوجه تع نییدر تع تواند یزوج م تیوضع

  
  708. اعسار زوج در رأی وحدت رویه 2 .1

اند، اما به  زوج موسر و معسر قائل به تفاوت نشده نیب هیپرداخت مهر بارهفقها عموماً در
 نیطرح نظرات مخالف ،هنگفت یها هیدر مهر ژهیموضوع اعسار زوج به و تیاهم لیدل

 زوجه را حتی در صورت عسر زوجکه جواز حق حبس  فقها ریتاکث .استراهگشا 
ب سقوط حق سب ،مسلین در تییکی از متعاوض عجزاند که  دلیل آورده ،اند پذیرفته

. وجود ندارد م حق مطالبه زوجه و وجوب تمکینای بین عد هشود و مالزم دیگری نمی
 نظر در تردید ابراز با برخی وجود با این ]353ص  ،13ج  ،30؛ 195ص  ،8ج  ،28[

 برای را احتمال دو عوض، تسلیم در زوجه یا زوج برای اعسار وجود عذر یا فرض در فوق،
 ادلّه مشروعیت حق حبس به استناد با آنکه اول اند. کرده رحمط یدیگر حق حبس جواز

وان نیست دع تسلیم،در  ذرع زیرا ،دوم آنکه حق حبس ندارد دارد. حبس حق همچنان
  ]214-213ص  ،41. [کند مثل به مقابله که طرف مقابل بخواهد

 اند. دانسته زوجه حبسحق  مسقط را مهریه پرداخت در زوج عسر صراحت به برخی
از یکی ر بودن زوج را سوم صراحتاً است که ادریس ابن نظر این به قائل نخستین هراًظا
یید أرا توی نظر گروهی  ]591ص  ،2ج ، 15. [است ط جواز حق حبس دانستهایشر
وجوب  ولی اوالً ،نیستمعسر گرچه چیزی بر عهده زوج با این استدالل که  ،کنند می

ثانیاً عموم وجوب اطاعت زوجه از زوج  .ماند بدون معارض می درباره استمتاعحق زوج 
؛ 470ص  ،24ج ، 8؛ 414ص  ،1ج ، 31. [رساند که زوجه در اینجا حق حبس ندارد می
ر جایز نیست و امتناع زوجه عرفاً ظلم و ظلم عسمطالبه از م اًثالث ]219ص  ،2ج  ،19
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حبس ، »لی المیسرةالنظرة إ«قاعده لذا شاید همانند مورد دین به حکم  .شرعاً حرام است
  ]214ص  ،41؛ 265ص ، 7. [باشدنجایز 

 ،مانند زمان یعوامل به خرأمتفقهای است برخی  سبب شده این نقدهای مستدلّ
مانعی برای زوج در پرداخت مهر  اگرمثالً  .اند مدخلیت داده هشرایط زوج و علم زوج

تواند تمکین  زوجه می ،ت باشد و امید به رفع و زوال آن باشدوجود داشته باشد که موقّ
 بسزوجه حق ح ،پرداخت مهر نباشد به قادر نزدیک زمانی در زوج عادتاً اگر د، امانکن

. ستا با این علم اقدام به ازدواج کردهبه خصوص اگر عالم به اعسار زوج بوده و  .ندارد
به بیان دیگر، اقدام زوجه به تزویج با علم به عسر زوج، متضمن دادن ] 535ص  ،1[
ر بودن زوج سیعنی مو تیقّنلذا در این باب به قدر مهلت به زوج برای تأدیه دین است. م

  ]341/ ص 2، ج 12. [کنیم اکتفا می
  د:دار میجنین مقرر ی قانون مدن »1083«ماده 

 ریتعبه توجه ب ».قرار داد یاقساط ای مدت توان یم هراز م یقسمت ایتمام  هیدأت یبرا«
مهریه  هیدأت یبرا یبه عنوان راهیا پرداخت تدریجی  طیه تقسک دهد ینشان م »توان می«
  .است  شده رفتهیذپ

تقسیط مهریه، حق ، زوجه در صورت 708بر اساس رأی وحدت رویه با این وجود 
  حبس دارد:

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای  قانون مدنی زن می 1085ده به موجب ما«
ضمنا در  .مشروط بر اینکه مهر او حال باشد ،دنمایامتناع وظایفی که در مقابل شوهر دارد 

با توجه به حکم  .اقساط پرداخت کند صورت به را مهر تواند می یو ،صورت احراز عسر زوج
مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین  رقانونی ماده مذکور که مطلق مه

جای  و حرج زوج در پرداخت یک عسرناشی از  که صرفاً سیطصدور حکم تق ،تعیین گردیده
مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل 

این رأی در پی آراء متهافت در محاکم خانواده صادر ....».  ،لیهاإمگر به رضای مشارٌ ،سازد نمی
دانند با استناد به اطالقی  وجه نمیاز حقوقدانان نیز عسر زوج را رافع حق حبس ز شد. برخی

  ]395، ص 4، ج 5قانون مدنی وجود دارد. [ 1085که در ماده 
توان  نمی برخی تردیدهای فقهی جدی که اشاره شد،به دلیل با وجود چنین رأیی 

اعسار زوج و که  زوجه حق حبس را تا هر کجا اراده کرد اعمال کند، بدون آن رفتیپذ
عالوه بر دو بعد دارد و نکاح د. گفته شد که در نظر گرفته شو یادامه زندگ یبرا اوحق 

  .استنکاح عقد  وقوع معنوی عامل مهمی در بعد ،جنبه مادی
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تر است و به دلیل اهمیت آن، جنبه اجتماعی  البته وجه معنوی و روحانی نکاح قوی
به هر  نکاح از تحت آزادی اراده طرفین خارج نگاه داشته شده است تا زوجین نتوانند

  ]395ص  ،4ج  ،5. [ای خواستند میل خود را بر آن اعمال کنند گونه
 قسیط مهریه و پرداخت اولین قسطحکم به زوال حق حبس با ت ی متأخربرخی فقها

قرار دادن و  مقداری از مهریه به صورت نقدگرفتن همین که  اند ندانستهبعید و  اند داده
ص.  ،4ج  ،11؛ 318، ص. 4، ج 36. [متناع باشدظاهر در اسقاط حقّ ا ،هدر ذمّآن بقیه 

  ]16ص  ،6ج  ،23؛ 365. ص، 1ج  ،13؛ 34-35
  
  718. قلمرو تمکین در رأی وحدت رویه 2 .2

، نظرات مختلفی که زوجه نسبت به آن حق حبس دارد نیقلمرو تمک نهیدر زم
یی ناشووجود دارد. غالب فقها و حقوقدانان، حق حبس را ناظر بر تمکین خاص یعنی ز

اإلمتناع من تسلیم «، »أن تمنع نفسها منه«ابیری همچون دانند. فقها با استفاده از تع می
تمکین را خاص و صرف » لها اإلمتناع من الدخول«تر همانند  و حتی تعابیر صریح» نفسها

  ]265ص  ،7؛ 424ص  ،4ج ، 17؛ 37ص  ،9. [دانند زناشویی می
مرز سقوط حق حبس را زناشویی » الدخول لقب«یر تعب کاربرد با جواهر صاحب 
ج ، 42. [»اش را دریافت کند زوجه حق امتناع از زناشویی را دارد تا آنکه مهریه: «داند می
  ]41ص  ،31

عام  تمکین محدوده در زوجه حبس حق وجود به قائل کسی متقدم فقهای از هراًظا
ص  ،39. [داندانسته عام نتمکی را تمکین قلمرو د کمیتعدا نیز ینخرأمت از و است نبوده

 ،ندکن زوج تسلیم مطلقاً را خود واندت می زوجه که دانندمی آنظاهر امر را  گروه این] 97
 یا شوهر منزل در اقامت مثل اموری در چه و عاتاستمتا سایر چه زناشویی در چه

  ]218ص ، 1ج ، 22. [او اذن به مسافرت
را تمکین خاص  ها، مراد از تمکینثر فقاز سوی دیگر اغلب حقوقدانان همچون اک

 آمده» 1085«چه در ماده  آن تمکین عام را برساند.» 1085«دانند، هرچند ظاهر ماده  می
است. در فصل هشتم قانون  است که به شکل جمع و مطلق آمده» وظایف«است، کلمه  

  است: مدنی وظایف زوجه مشخصاً بیان شده
 »:1104« ماده .»گرندیکدیمعاشرت با زن و شوهر مکلف به حسن « »:1103«ماده 

 .»ندیمعاضدت نما گریکدیاوالد خود به  تیخانواده و ترب یمبان دییدر تش دیبا نیزوج«
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 »:1114« ماده .»شوهر است صیخانواده از خصا استیر نیدر روابط زوج« »:1105« ماده
منزل  نییعت اریمگر آنکه اخت دینما یکند سکن یم نییکه شوهر تع یدر منزل دیزن با«
  »داده شده باشد زنه ب

شامل تمام وظایف زوجه در برابر  ،عام است» وظایف«چون واژه طبق مواد مذکور، 
 نیعوض ، یعنیمعاوضات است ریبه منزله قبض در ساشود. همچنین وطی  همسرش می

در منزل » 1114«آنکه زوجه موظف است طبق ماده  جهنتی است. هیخاص و مهرتمکین 
زوجه  فیوظا یفایاز موارد ا یبه عنوان مورد تواند یسکونت نم نیکند و ا یشوهر زندگ

  ]176ص  ،21؛ 176ص  ،3ج  ،24. [سبب سقوط حق حبس شود
آید که  می بر» 1086«که از سابقه تاریخی ماده مذکور و نیز به قرینه ماده  عالوه بر آن

ارتباط حقوقی با الزام نظر قانونگذار تمکین خاص بوده است. وظایف زن در برابر شوهر، 
زوج به تسلیم مهریه ندارد و از نظر عرف یک بار حسن معاشرت یا سکونت کوتاه در 
مسکن شوهر به معنی عمل زوجه به وظایفش نیست. اما مفهوم عرفی تمکین خاص با 

شود.  شود و لذا با آن تمام مهریه بر ذمه زوج مستقر می نخستین زناشویی محقق می
در صورت وجود تردید در جواز حق حبس نسبت به وظایف دیگر غیر از  نهایت امر آنکه

با وجود ] 394، ص 4، ج 5؛ 176، ص 21؛ 109، ص 33زناشویی، اصل عدم آن است. [
را  ییزناشو فیحقوقدانان جدا کردن وظا ی، گاهیقانون مدن 1086از ماده  یریتفس نیچن

 یاشت به منزل شوهر برود و با او زندگوان از زن انتظار دت یچرا که نم ،دانند یدشوار م
 ،اگر زوجه به منزل زوج برود یاساس حت نیبر ا .خاص نداشته باشد نیتمک یول ،کند

امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را به عنوان  ،واند با توجه به اوضاع و احوالت یم دادگاه
  ]109، ص 33. [اوردیو آن را نشوز به حساب ن ردیحق حبس زوجه بپذ یالزمه عرف

صادر  13/2/90در تاریخ  718، رأی وحدت رویه ه بر خالف نظر مشهورشگفت آنک
قانون مدنی آن است که زن در صورت حال بودن مهر  1085مستفاد از ماده « شد:
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر  می

  ».دارد امتناع نماید
حاصل رأی مذکور آن است که چون با تحقق هر یک از مصادیق تمکین، مثل 

تواند با بهانه  شود، زوجه می سکونت زوجه در منزل شوهرش، حق حبس ساقط می
دریافت مهریه، حتی از رفتن به منزل شوهر امتناع داشته باشد و عمالً زندگی مشترک و 

  خانواده شکل نخواهد گرفت.
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مهر  نیزوجه بلکه ب نیو تمک مهریه نیمعاوضه بنه د که نکاح در بخش قبل اشاره ش
زوجه نشوز  یطرفاز  .هیشود نه مهر یبا نشوز نفقه ساقط م نیبنابرا، است تیو نفس زوج

 یبه روشن یو قانون مدن قهزوجه در ف فیشود و وظا یاز زوج محقق م ویبا عدم اطاعت 
خاص  نیحق حبس را تمک قلمروه ک یپس با توجه به نظر مشهور فقه .شده است انیب
 هزوج .استثنا وجود دارد ییدر زناشو نیتمک فهیتوان گفت فقط در مورد وظ یم ،داند یم
حال ناشزه هم به  نیامتناع ورزد و در ع ییاز زناشوفقط  هیمهر افتیدر یتواند برا یم

 تیسرا عام نیرا به تمک نیمراد از تمک 718 هیوحدت رو أیاگر بر طبق ر .دنیایحساب 
 حتی هیمهر افتیچرا که زوجه به بهانه در ،خواهد رفت نیاصل نهاد خانواده از ب ،میده

نشوز عمل او را  نیحال دادگاه ا نیکند و در ع یاز سکونت در منزل شوهر امتناع م
  .خواهد بود زیمستحق نفقه نآن داند و به تبع  ینم
  

  نتیجه
قانون  22در ماده انون است و شده برای زوجه در فقه و ق حق حبس حق شناخته

نت اجرای برای آن ضما یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا درو حمایت از خانواده 
صورت عدم تسلیم مهریه زوج در  زندانی شدنست که ا شدهکیفری در نظر گرفته 

نکاح با عقود  به آیات، روایات، و  قرابت عقد چند برای اثبات مشروعیت آن هر .است
ست، اما برخی این ادلّه را به طور مستدلّ مورد تردید و ردّ قرار استناد شده ا معاوضی

برای و راهکاری تضمینی ثر در حمایت از زنان ؤعاملی مرا حق مذکور چه  اند. گر داده
باید  به محدوده این حمایتبا فرض پذیرش مشروعیت آن اما  اند، هستناددریافت مهریه 

از آن و لطمه به  ویسوء استفاده  سببزوجه  توسطتوجه کرد تا اعمال این حق 
ی أرهای سنگین که زوج در پرداخت آن معسر است.  ، به ویژه در مهریهخانواده نشود

رساند که عقد نکاح فقط  فقها به غیر معاوضی دانستن نکاح یا الحاق آن به عبادات می
اما برخالف  ،شود ه میبرقراری نظم در جامع سبب قانوناجرای وضع و  .ی نداردمالجنبه 

 آنعبادی و اخالقی  ، چرا که جنبهبنگریم دید معامله انکاح ببه توانیم  سایر عقود نمی
حق حبس زوجه کارکرد ویژه و به تبع آن آثار  لذا. سبب تمایز آن از عقود دیگر است

، قلمرو 718رأی وحدت رویه  فقها و حقوقدانان و بر خالف مطابق نظر اکثر خاص دارد.
که در وظایف دیگر غیر از  عمال حق حبس زوجه، تمکین خاص است. نتیجه آنا

زناشویی، زوجه ملزم به اطاعت از زوج است و در صورت عدم ایفاء این وظایف، به دلیل 



  369  در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه 718و  708بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه 

تحقق نشوز استحقاق نفقه ندارد. اما در مورد تمکین خاص، یعنی زناشویی استثنائاً 
. پذیرفتن قدر متیقن یعنی هستمستحق نفقه نیز زوجه حق امتناع دارد و با این امتناع 

حق  حفظای که در عین  به گونه شود، می ین حقوق زوجینتمکین خاص، سبب جمع ب
. با حفظ شودحق زوج نسبت به تمکین زوجه و ادامه زندگی  برای دریافت مهریه، زوجه

روابط  یارو استو خانوادهاز قداست  یپاسداری بر قانون اساس 10اصل توجه به تأکید 
مقام و  دیاجرا و استقرار عدالت در کانون خانواده با ی، درحقوق و اخالق اسالم هیبر پا یخانوادگ

 708که رأی وحدت رویه  همچنین با توجه به آنرعایت شود. منزلت هم زوجه و هم زوج 
ست که حتی با اجرای تقسیط، زوجه همچنان حق امتناع از انجام تمام ا سبب شده

تواند سبب  ا داشته باشد، توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج میر شوظایف
  پایداری خانواده شود و شرایط زوج را مخصوصاً در حالت اعسار وی بهبود بخشد.
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