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چکیده
حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مبین اسالم نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است .از جمله این
حقوق« ،حق امتناع زوجه از تمکین جهت دریافت مهریه» است که متأسفانه بهرغم برخورداری از موضوعی
عمیق و جایگاهی ویژه ،به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شــده است .قانون مدنی ایران با اختصاص
تنهــا دو ماده  1085و  1086به حق حبس زوجه ،ابهاماتی را در این راســتا ایجاد کرده و در تعیین قلمرو
وظایف زوجه و به ویژه در بقا یا سقوط حق وی در صورت اعسار زوج ،سبب تردید شده است .نکته قابل
توضیح دیگر اینکه به نظر فقهای مالکی ،شــافعی و حنبلی ،زوجه در صورت عدم توانایی مالی زوج برای
پرداخت مهر ،حق فســخ نکاح را خواهد داشــت ،اما اکثر فقهای حنفی همچون علمای شیعه معتقدند که در
فرض یاد شــده ،زوجه فقط حق حبس دارد ،نه حق فســخ نکاح .شاید بتوان گفت :وقتی مطابق نظر فقهای
مالکی ،شافعی و حنبلی ،در صورت اعسار زوج ،زن حق فسخ نکاح را داشته باشد ،به طریق اولی حق حبس
را هم خواهد داشــت .در نوشته حاضر ،شرایط ایجاد حق حبس ،دامنه آن ،تأثیر اعسار زوج بر حق امتناع
زوجه از تمکین ،تقسیط مهر و تأثیر آن بر بقا یا عدم بقای حق حبس از دیدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق
موضوعه ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژهها :حق حبس ،اعسار زوج ،تمکین خاص ،امتناع از تمکین.
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مقدمه
ازدواج ،قدم اول در تشکیل واحد مهم و ارزشمندی به
نام خانواده است .مهمترین مسئله در پیمودن این راه،
احترام گزاردن به حقوق انســانی ـ اجتماعی زوجین
نسبت به یکدیگر و رعایت آنها است .از جمله حقوقی
که جلوهای ویــژه به این پیمان الهــی داده ،پرداخت
مهر از طرف زوج به زوجه اســت .از جمله مســائل
پیرامون «مهر»« ،حق حبس» برای زوجه است .چنین
حقی در راســتای حفظ حریم حقوقی ـ اجتماعی زن،
از طرف شریعت اســام برای او پیشبینی شده که در
واقع ضمانتی جهت وصول مهریه اســت .با گذر زمان
مشاهده میگردد که افراد ســودجو با ایجاد تغییراتی
در نگــرش عموم افراد جامعه ،ســعی کردهاند از این
مســئله ،به نفع خود و به ضرر زن ،سوءبرداشت کنند.
به همین دلیل ،الزم اســت که برخی از قوانین ،دقیقتر
مــورد مطالعه قرار گیرند .در رابطه با حق زن مبنی بر
حق حبس و امتنــاع از تمکین ،قانون مدنی جمهوری
اســامی ایران ،احکامی را در مواد  1085و ،1086
به صورت کلی تصویب نموده که سبب طرح سؤاالت
متعددی در جزئیات این حق گشــته اســت .از جمله
اینکه قلمرو و محدوده این حق تا چه حدی اســت؟
ناتوانــی زوج در پرداخت مهریه چه تأثیری در بقا یا
سقوط حق حبس دارد؟ آیا تقسیط مهریه ،موجب زایل
شدن حق حبس زوجه میگردد؟ در غیر این صورت؛
یعنی در فرض احتمال حفظ این حق ،تا چند سال ،آیا
عدالت در حق زوج رعایت میشــود؟ به نظر میرسد
زوایایی از این قبیل مســائل نیاز به بررسی و بازبینی
دارد .بــا توجه به اینکه قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه
امامیه است ،استخراج دیدگاه فقهای شیعه در این رابطه
و مقارنه و تطبیــق آن با نظر فقهای مذاهب چهارگانه
اهلسنت ،جهت تکمیل پژوهش و نتیجهگیری دقیق و
کامل ،ضروری میباشد.
هدف این پژوهش ،پاســخگویی به پرســش اساسی
پژوهش؛ یعنی تأثیر اعســار زوج بر حق عدم تمکین

زوجــه از دیدگاه فقهــای مذاهب خمســه و حقوق
موضوعه ایران و افغانستان است که از روش توصیفی
ـ تحلیلی با اســتناد به منابع کتابخانهای استفاده شده
اســت .در راســتای این بحث ،فرضیات زیر مفروض
است:
 -1مشــهور فقهای امامیه و اهلسنت ،اعسار زوج را
در زوال حق حبس زوجه ،غیرمؤثر دانسته و معتقدند
که با وجود اعســار زوج ،حق حبس زوجه همچنان
باقی اســت .ماده  106قانون احوال شخصیه اهلتشیع
افغانســتان ،به صراحت ،بر وجود ایــن حق ،در هر
شــرایطی حتی در صورت اعســار زوج ،تأکید نموده
اســت .ولی نســبت به قانون مدنی جمهوری اسالمی
ایران میتــوان این نکته را از اطــاق مواد  1085و
 ،1086استنباط نمود.
 -2نــکاح دارای دو جنبه مالی و غیرمالی اســت که
مهریه و نفقه از آثار مالی ،و حسن معاشرت و برقراری
رابطه زناشــویی از آثار غیرمالی آن میباشد .اعسار
زوج در پرداخت مهریه و حق امتناع زن از تمکین قبل
از دریافت مهریه در قلمرو آثار مالی نکاح محســوب
میشود؛ زیرا محوریت موضوع در آن ،مهریه میباشد.
براساس نظر اکثر فقهای امامیه و اهلسنت و همچنین
اطالق قانــون مدنی ایران و صراحــت قانون احوال
شــخصیه افغانستان ،اعســار زوج در پرداخت مهریه
سبب زوال حق حبس زوجه نمیگردد.
مفاهیم نظری تحقیق

 )1تعریف حق

الف) دیدگاه فقهی
«حق» در نظر برخی فقها به توانایی و ســلطنت فعلی
تعریف شــده اســت 1.آيتاهلل خویي مينويسد :حق،
نوعي از سلطنت است كه امور آن به دست کسی است
که حق به نفع او اســت 2.به طــور کلی میتوان گفت:
 .1المکاسب ،ج ،3ص.9
 .2مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.333

 .3قمر األقمار ،ج ،2ص.186
 .4الحق و الذمة ،ص.57
 .5الفقه اإلسالمی و أدلته ،ج ،4ص.94
 .6همان ،ج ،4ص.18
 .7مقدمه علم حقوق ،ص.24

 )2تعریف اعسار

الف) دیدگاه فقهی
بنابه تعریف رافعی از فقهای قرن هفتم مذهب شافعی،
اعسار به وضعیتی گفته میشــود که در آن ،فرد فاقد
حدی است
هرگونه دارایی است ،یا دارایی او فقط در ّ
که دیگر اســتحقاق دریافت سهم مساکین از زکات را
ندارد 9.فقهای حنفی نیز معســر را به «کسی که گذشته
از نیازهــای اولیه زندگی مثل خوراک و پوشــاک و
مسکن ،داراییاش کمتر از دویست درهم؛ یعنی معادل
 .8مبانى و کلیات علم حقوق ،ص.24
 .9العزيز شرح الوجيز ،ج ،10ص.6
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حق در اصطالحات فقهي اغلب به معني «ســلطنت»
آمده است.
فقهای اهلسنت ،به جز معدودی از متأخران و معاصران
ایشان ،در مؤلفات خود تعریفی از حق ،ارائه نکردهاند.
از میان آنان ،لکنوی از اندیشمندان متأخر اهلسنت در
تعریف حق مینویسد« :حق یعنی چیزی که بر ذمه فرد
بوده و اختصاص به او دارد» 3.علی خفیف ،از محققان
معاصر اهلســنت هم حق را به «مصلحت استحقاقی
شرعی» تعریف کرده اســت؛ یعنی فایده و منفعتی که
4
اختصاصی یک فرد بوده و مورد تأیید شــرع باشد.
وهبه زحیلی نیز در تعریف حق مینگارد« :حق عالقه
و رابطه خاصی است بین صاحب حق و منفعتی که وی
از آن بهرهمند میشود» 5.وی تعریف مصطفی زرقاء را
که میگوید« :حق اختصاص دارد به نوعی ســلطنت
یا تکلیف» ،نیکو شــمرده اســت و بیان میکند« :این
تعریف شــامل انواع حقوق دینی مانند حق خداوند بر
بندگانش مانند نماز ،روزه و  ،...حقوق مدنی مانند حق
تملک ،حقوق ادبی مانند حق اطاعت والد بر فرزندش
و اطاعت زوجه از زوجش ،حقوق عمومی مانند حق
دولت در سرپرستی رعیت ،حقوق مالی مانند حق نفقه،
و غیرمالی مانند حق والیت بر نفس میشود» .بنابراین
وهبه زحیلی در بیان انواع حق ،به جنبه غیرمالی اشاره
نموده اســت که یکی از مصادیــق آن «حق حبس»
6
میباشد.
ب) دیدگاه حقوقی
واژه حــق در منابع حقوقی تعاریــف زیادی دارد .از
جمله« :حق» امتیازى اســت که قواعد حقوقى براى
تنظیم روابط اشخاص به سود پارهاى از آنان در برابر
دیگران ایجاد مىکند« 7.حق» اقتدار ،سلطه و امتیازى
است که براى اشخاص یا شخص ،اعتبار شده و دیگران

مکلف به رعایت آن مىباشند ،مانند :حق مالکیت ،حق
زوجیت ،ابوت ،اکتشــاف و  8. ...به طور کلی میتوان
گفت« :حق» امری اعتباری است که تعریف آن نسبت
به قوانین جوامع و فرهنگها تغییر میکند.
اغلــب فقها و حقوقدانان ،حــق حبس در عقد نکاح
را ملحق به عقود معاوضی یا شــبه معاوضی میدانند.
بنابراین متعلق حق حبس در عقد نکاح ،شخص است،
مانند حق حضانت .بالفاصله پس از انعقاد عقد ،زوجه
میتواند مهریه خود را طلب کند .حق تسلط و تصرف
در مهریه همــراه با ایجاد حق دیگــری به نام «حق
حبــس» یا «حق امتناع زوجه از تمکین» اســت .در
قوانین ایــران نیز در مواد  1085و 1086ق.م به طور
صریح بیان شده اســت .قسمت آخر بند  2ماده 117
قانون مدنی افغانستان نیز این مورد را بیان میکند.
ماده  377ق.م بیان میدارد« :هریک از بایع و مشتری
حق دارد که از تســلیم مبیع یا ثمــن خودداری کند،
تا طرف دیگر حاضر به تســلیم شــود .»... ،این ماده
مشــخص میکند که «حق حبس» حقی دوطرفه است
که هریک از طرفین عقــد میتوانند از آن برخوردار
گردند .اما در ماده  1085ق.م به صراحت آمده است
که زوجه میتواند از حق امتنــاع بهره ببرد ،نه زوج.
بنابراین ،ماهیت حق امتناع زوجه با ماهیت حق حبس
مطرح در عقود معاوضی در بیع ،متفاوت میباشد.

نصاب زکات فطر ،باشد» ،تعریف کردهاند.
ب) دیدگاه حقوقی
اعسار حقوقي؛ یعنی عدم كفايت داراييهاي بدهكار
براي پرداخت بدهيهاي شايســته پرداخت (بدهيهاي
ّ
حــال) 11.این موضوع که عالوه بر زن که حق حبس
10
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به او تعلق دارد ،مرد نیز مانند عقود معاوضی و شــبه
معاوضی ،بتواند متقاب ً
ال دارای حق حبس؛ یعنی امتناع
از پرداخت مهریه تا زمان تحقق تمکین همســرش،
باشــد ،مطلبی اســت که از طرف برخــی از فقها و
حقوقدانان مــورد انتقاد قرار گرفته اســت .عدهای
از فقها حق حبس را قاعدهای اســتثنایی میدانند و
اســتفاده از آن را تنها برای حمایت از زن قبول دارند
و معتقدند که مرد در این زمینه ،نباید با زن مقایســه
شــود 12.البته در صورت بیاطالعی مرد از بیماری
زن چه قبل و چه ضمن عقد ،حق او نیز با اســتفاده
از قاعده «تدلیس» محفوظ اســت و وی میتواند با
استفاده از این قاعده از حقوق خود دفاع نماید.
 )3مبانی فقهی حق حبس در نکاح
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الف) روایات
گروهی از فقیهان برای اثبات مشروعیت امتناع زوجه
از تمکین ،قبل از دریافت مهریه ،به روایات متعددی
اســتناد جســتهاند 13.از جمله آنها ،روایت ُزرعه از
سماعه است که در آن آمده است« :از امام(ع) درباره
مردی ســؤال کردم که با زنــی ازدواج دائم یا موقت
کرده و آن زن ،مهریهاش را به مرد ،بخشیده است ،آیا
میتواند با آن زن رابطه زناشــویی برقرار کند یا نه؟
حضرت فرمــود :آری ،چون وقتی مهریهاش را بر او
بخشیده ،به منزله آن است که مهریه را دریافت نموده
اســت» 14.مفهوم مخالف این روایت بیانگر آن است
که اگر زوجه مهریه را به هر طریقی ،قبض و دریافت
 .10العناية شرح الهداية ،ج ،4ص389؛ تبيين الحقائق ،ج ،3ص.64
 .11الوسیط ،ج ،2ص.1213
 .12حقوق مدنی ،طاهری ،ج ،3ص.176
 .13ریاض المسائل ،ج ،12ص72؛ جواهر الکالم ،ج ،31ص.41
 .14تهذیب األحکام ،ج ،7ص.261

نکرده باشد ،میتواند از تمکین ،خودداری کند و مرد،
حق برقراری نزدیکی جنسی با او را ندارد.
ب) قاعده نفی عسر و حرج
طبق قاعده نفی عسر و حرج که از قواعد فقهی است،
هرگاه تکلیفی دارای مشــقت و دشــواری شدیدی
باشــد که تحمل آن عادت ًا برای مکلف سخت است،
آن تکلیف ساقط میگردد .توضیح قاعده اینکه ،بناى
عقال ،قائم بر عدم تجويز تشــريع احكام حرجيه در
تمامى ابعاد است و شارع مقدس كه خود رئيس عقال
است ،نمىتواند از يك ســيره مس ّلم عقاليى تخطى
بكند .به تعبير ديگر ،مدركات عقل عملى ـ كه همان
آراى محموده باشــد ـ حكم به عــدم تجويز حكم
حرجى مىكند (الينبغى فعله) و شــارع مقدس ،پس
از كشف اين مطلب كه در متعلق حكم حرجى مفسده
وجود دارد ،قهرا ً آن حكــم را فاقد مالك و بنابراين
15
مرفوع اعالم مىكند.
پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه به محض انعقاد
عقد ،دینی است که بر عهده زوج قرار میگیرد .حال
در صورتــی که زوج به دالیلی از جمله عدم توانایی
مالی ،از پرداخت این ِدین ،معذور باشــد ،میتواند به
قاعده «الحرج» تمســک جوید؛ زیرا از جمله آثار
مهم قاعده «الحرج» در معامالت ،معافیت معســر از
ایفای دین تا زمان رفع اعســار او است و مستند آن
ان ُذو
«وإ ِْن َك َ
آیه  280سوره بقره است که میفرمایدَ :
ــر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِإلَى َم ْي َس َر ٍة» .عالوه بر این آیه ،اجماع
ُع ْس َ
مسلمانان در ســدههای مختلف نیز مؤید این مطلب
است.
بنابراین اگر کســی به سبب اعسار قادر به ادای دین
خود نیســت ،پس از ثبوت اعســار ،آزاد میشود.
ماده  277ق.م مقرر مــیدارد« :حاکم میتواند نظر
به وضع مدیون ،مهلت عادله یا قرار اقســاط دهد».
قاعده «الحرج» به مردی که عاجز از پرداخت مهریه
زنش گشــته است ،این فرصت را میدهد که با اثبات
 .15قواعد فقهیه ،ج ،1ص.368

 .16کتاب النکاح ،ج ،4ص.41
 .17قواعد فقه ،ج ،1ص.227

 .18الفقه اإلسالمی و أدلته ،ج ،1ص.539
 .19قواعد فقهیه ،ج ،1ص.92
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وضعیت اعســار خود ،تا زمان توانمندی ،از پرداخت
مهریه معاف گردد.
ج) قاعده عدل و انصاف
قاعده «عدل و انصاف» ،يك قاعده عقاليى در ابواب
اموال اســت ،مث ً
ال در جايى كه بين دو نفر يا بيشــتر
بر ســر مالى اختالف افتاده و معلوم نيست كه حق با
كيســت ،در اين صورت قرعــه نمىزنند ،بلكه قاعده
عدل و انصاف حاكم است 16.باید در تطبیق این قاعده
با مسئله چنین گفت :اگر تشخیص اینکه حق به جانب
کدامیک از طرفین دعوا است ،مشکل باشد ،این قاعده
حکم میکند دعوا به گونهای رســیدگی شده و پایان
یابد که در حق هیچیک ظلم نشود.
د) قاعده سلطنت
مفاد قاعده «ســلطنت بر مال» یا «تسلیط» ،اين است
كه هر مالكى ،نســبت به مال خود تسلط كامل دارد و
مىتواند در آن هرگونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى
بكند ،و هيچكس نمىتواند او را بدون مجوز شــرعى
از تصرفات منــع كند .به عبارت ديگر ،به موجب اين
قاعده ،اصل بر آن اســت كه همه گونه تصرفات براى
مالك مجاز اســت ،مگر آنكه به موجب دليل شرعى
خــاف آن ثابت گردد .كاربرد ايــن قاعده در موارد
شــك و ترديد اســت؛ بدين معنا كه هرگاه نسبت به
جواز تصرف مالك ترديد شود ،با استناد به اين قاعده
مىگوييم :با توجه به عدم دليل شــرعى بر منع ،مالك
17
مجاز به تصرف است.
البته فقهای حنفی و شــافعی قائل به اطالق تســلیط
هســتند و اصل تســلیط را مقدم بر ضرر به دیگران
میداننــد .این دســته از فقها ،مبانی نظــر خود را با
«الجواز الشــرعی ینافی الضمــان» توجیه میکنند.
ابوحنیفه میگوید« :نمیتوان متعرض کسی شد که در
ملک خــود تصرفاتی میکند ،ولو اینکه تصرفات وی

سبب ضرر همسایه گردد» 18.این در حالی است که در
فقه شــیعه در صورت ایجاد ضرر برای دیگری قاعده
«تسلیط» رنگ باخته و قاعده «الضرر» بر آن حاکم
میگــردد .بنابراین طبق قاعده «تســلیط» ،به محض
انعقاد عقد ،زن مالک تمام مهریهای اســت که برایش
مشخص گردیده است و حق دارد که طبق ماده 1085
ق.م جمهوری اسالمی ایران ،از تمکین و بنابر بند دوم
ماده  117ق.م افغانستان از نزدیکی یا خلوت صحیحه
با همســر ،امتناع ورزد ،تا تمــام مهر خود را به دلیل
تسلط بر آن ،از مرد درخواست کند.
هـ) قاعده اقدام
مفاد قاعده «اقدام» چنين مىباشــد :هركس به ضرر
خود نســبت به مال خود اقدامى كند ،در مورد اقدام
19
وى كســى به نفع او ضمان قهرى يا مسئوليت ندارد.
بر این اساس ،باید گفت :معمو ً
ال زوجه و خانواده وی
ادعا میکنند که زوج به هنگام مشــخص نمودن مقدار
مهریه ،بهرغم اصرار خانواده زوجه مبنی بر ســنگین
بودن مقدار مهر ،باید قبول نمیکرد و عدم توانایی خود
را برای پرداخت آن بیان میکرد .این در حالی اســت
که غالبــ ًا زوجه و خانواده او ،چه به طور علنی و چه
از قرائــن حالیه و مقالیه ،به مســئله عدم توانایی وی
برای پرداخت مهریه اشــراف دارند ،پس با آگاهی از
این شــرایط ،اقدام به مشخص نمودن این مقدار مهریه
کردهاند و طبق قاعده «اقدام» هرگاه شخصی با توجه
و آگاهی ،عملــی را انجام دهد که موجب ورود زیان
توسط دیگران به او گردد ،وارد کننده زیان که شخص
دیگری اســت ،مسئول خســارت نخواهد بود؛ زیرا
شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش
شده است.
مفاد قاعده اقدام در فقه حنابله هم بیان شــده است و
پیروان این مذهب نیز در اقدام شــخص به زیان خود،
فرد واســطه را مقصر نمیدانند ،بلکه خود شــخص
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باید مراقــب میبود تا با اقدام خود ،زیانی متوجهش
20
نگردد.
و) قاعده نفی ضرر
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که مستند بسیاری از
مسائل فقهی اســت ،قاعده «الضرر» میباشد .جعفر
سبحانی از زبان شیخ طوسی میگوید :هر حکمی که
از آن ضرر متولد شــود ،اطالقش با قاعده «الضرر»
21
قیچی میشود؛ البته نه اصلش ،بلکه اطالقش.
نتیجــه اینکه ،مــرد در آغاز زندگی زناشــویی ،با
قبول پرداخت مهریه ســنگین به هــر دلیلی ،خود را
در تنگنایی از ســختی و مشقت مالی و روحی قرار
میدهد .از طرفی براســاس قاعده «عدل و انصاف»،
هم زن باید به حقی که شــرع و قانون به طور مس ّلم
برایش قائل شده اســت ،برسد و هم مردی که دچار
اعسار شده اســت ،حق دارد که از قانون فرد معسر
بهرهمند شــود .حال اگر به طــور مطلق زن را محق
بدانیم ،عدم تمکین وی تا پرداخت کامل مهریه ،سبب
ایجاد ضرری فاحش برای مرد خواهد بود؛ زیرا هدف
حقیقی از قصد ازدواج برای وی محقق نمیشود .قاعده
«الضرر» در اینجا به کمک فرد معسر میآید .چنانچه
شمول قوانین اجتماعی در موارد خاص موجب زیان
بعضی افراد توسط دیگران شود ،آن قوانین به موجب
«الضرر» مرتفع میشوند 22.با این توضیحات ،حکم
اباحــه حق حبس در ماده  1085ق.م ،به دلیل اینکه
اعمال حــق حبس زوجه در فرض اعســار زوج و
تقسیط مهریه ،سبب اضرار زوج میگردد ،برداشته ،و
تبدیل به ممنوعیت میشود.
 )4مبانی حقوقی حق حبس در نکاح

الف) اصل معاوضه
به اذعان حقوقدانان ،گرچه بین الزام مرد به دادن مهر
و پیوند زناشــویی ،رابطه علیت وجود ندارد و نباید
 .20المغني ،ج ،5ص.413
« .21درس خارج فقه» ،سبحانی1390/12/6 ،ش.
 .22بررسي فقهي حقوق خانواده ،ص.150

نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض ،قیاس
کرد ،اما قانونگــذار تا حدودی که با جنبه اجتماعی
نکاح ،منافات نداشــته باشد ،قواعد معامالت معوض
را در موارد خاصی از آن نیز جاری ساخته است که
23
از جمله آنها حق حبس در قبال مهریه ،میباشــد.
بر این اســاس ،حق امتناع زوجــه از تمکین ،قبل از
دریافت مهریه ،مبتنی بر اصل معاوضه است که ناشی
از رابطه عوض و معوض میباشد؛ 24چون حق حبس
براى هريك از طرفين ،مولود عقد معاوضى اســت و
موقعيــت مهر از جنبه مالى نكاح در مقابل تمكين در
25
حكم عوض است.
ب) علت تعهد
علت ،مقصود بالفاصله و مستقيمى است كه متعهد را
وادار به تعهد مينمايد ،به طورى كه هرگاه اشــتياق
رسيدن به آن مقصود براى متعهد نبود ،هيچ زمان خود
را دچار بار ســنگين تعهد نمينمــود .بنابراين رابطه
علت و تعهد چندان است كه هركجا علت نباشد ،تعهد
موجود نيســت و اثر قانونى ندارد 26.در مقابل ،جهت
تعهــد یا معامله قرار دارد که همــان ،هدف و انگيزه
غيرمستقيم و بدون واسطه معامله است 27.طبق نظریه
علت تعهد ،قراردادهاى معوض داراى علت مخصوصى
هستند كه در قراردادهاى غيرمعوض يافت نميشود
و آن رسيدن به عوض است؛ يعنى علت تعهد هريك
از طرفين ،تعهد طرف ديگر ميباشد .در قراردادهاى
معوض ،هرگاه يكى از طرفيــن معامله تعهد خود را
انجــام ندهد ،طرف ديگر ميتواند از انجام تعهد خود
28
امتناع نمايد ،تا ديگرى آن را انجام دهد.
علت تعهــد معاوضى اختصاص به بيع ندارد و در هر
عقد معوض جارى ميباشد .گرچه قانون مدنی ایران
 .23حقوق مدني خانواده (نكاح و طالق) ،ج ،1ص.154
 .24حقوق مدنی ،امامی ،ج ،1ص.225
 .25همان ،ج ،4ص.379
 .26همان ،ج ،1ص.219
 .27قواعد فقهیه ،ج ،2ص.265
 .28حقوق مدنی ،امامی ،ج ،1ص.220

 .29همان ،ج ،1ص.225
 .30حقوق مدنی ،طاهری ،ج ،3ص.176

ص409؛ جواهر الکالم ،ج ،31ص.42
 .32رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،3ص.143
 .33تبيين الحقائق ،ج ،3ص.54
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به صراحت تحت عنوان مخصوصــى از نظریه علت مانع پیش روی زن برای اخذ مهر در اســتفاده از حق
تعهد بحث ننموده اســت ،ولی مسائلى كه حقوقدانان حبس ،اعسار مرد باشد ،بنابر قول مشهور امامیه ،حق
31
غربی حل آن را مبتنى بر نظريه علت تعهد دانستهاند ،زن ثابت است و اعسار زوج مسقط آن نیست.
در قانون مدنى ايران نيز حل شــده اســت و ميتوان
گفت كه قانون مدنى نيز معتقد به علت تعهد ميباشد .اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین
از جمله اين مســائل ،حق امتناع زوجه از تمكين تا در فقه اهلسنت
29
دريافت مهريه خود است.
به طور کلی فقهای مذاهب خمسه «حق امتناع زوجه
از تمکین به جهت دریافت مهــر» را قبول دارند .اما
اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین آنچــه در اینجا مورد بحث و بررســی قرار میگیرد،
در فقه امامیه
اختالفاتی اســت کــه در احکام و قوانیــن مذاهب
یکی از احکام مورد توجه و بدیهی در عقود معاوضی چهارگانه اهلســنت با امامیه بهخصوص در رابطه با
آن اســت که وقتی حق حبس برای طرفین ثابت شد ،بحث «حق حبس زوجه» وجود دارد:
در صورت اعسار و عدم توانایی یکی از طرفین عقد  )1حنفیه
در تأدیــه تعهد خود ،حق حبس طرف دیگر ســاقط علمای حنفی ،امتناع زوجه از تمکین را به دو صورت
نمیگردد .همین موضوع در نکاح نیز جاری اســت .مطرح کردهاند :حالت اول زمانی اســت که مقدار مهر
در صورتی که زن دارای یکی از موانع نزدیکی باشد( ،تمام یا بخشــی از آن) به صورت معجل باشــد ،در
مانند مریضیای که نتوان با او نزدیکی کرد ،با این شرط این حالت بر مرد واجب اســت کــه مهریه را به زن
که مرد قب ً
ال و یا ضمــن عقد از مریضی وی بیاطالع تحویل دهد و چنانچه مــرد از اين كار امتناع ورزد،
باشــد ،مرد میتواند از پرداخت مهریه امتناع کند ،تا حقوقی که با عقد ازدواج برای مرد مقرر شــده است،
زمانی که مانع نزدیکــی مرتفع گردد .این موضوع که ساقط میشود .بنابراین زن میتواند از آمیزش امتناع
عالوه بر زن که حــق حبس به او تعلق دارد ،مرد نیز نماید ،هرچند که در منزل شــوهر به سر ببرد .حالت
مانند عقود معاوضی و شــبه معاوضی ،بتواند متقاب ً
ال دوم مربوط به مدتدار بودن مهریه اســت که نظرات
32
دارای حق حبس؛ یعنی امتنــاع از پرداخت مهریه تا مختلفی بیان شده که خارج از این بحث میباشد.
زمان تحقق تمکین همســرش ،باشد ،مطلبی است که طبق عقیــده علمای حنفی در اعمــال «حق حبس»
از طرف برخی از فقها و حقوقدانان مورد انتقاد قرار ـ کــه در این مذهب فقط مختص زن اســت ـ فرقی
گرفته است .ایشــان حق حبس را قاعدهای استثنایی بین اعسار برای مرد و عدم آن نیست؛ یعنی در هردو
میدانند و اســتفاده از آن را تنها برای حمایت از زن حالت زن حق فسخ نکاح را ندارد و تنها میتواند در
قبول دارند و معتقدند که مــرد در این زمینه ،نباید با هردو شرایط ،از حق عدم تسلیم خود در برابر زوج و
زن مقایسه شــود 30.البته در صورت بیاطالعی مرد عدم تقید به اجازه گرفتن برای سفر و خروج از منزل،
از بیمــاری زن چه قبل و چه ضمن عقد ،حق او نیز با استفاده نماید 33.فســخ نکاح از دیدگاه فقهای حنفی،
استفاده از قاعده «تدلیس» محفوظ است و میتواند با
 .31جامــع المقاصد ،ج ،13ص353؛ کشــف اللثــام و اإلبهام ،ج،7
اســتفاده از این قاعده ،از حقوق خود دفاع نماید .اگر

زمانی مطرح است که هنگام عقد ،مرد برای زن شرط
کند که بدون اجازه وی از شهر و خانه خارج نشود و
به مسافرت نرود که واجب است زن به این شروط وفا
34
کند و عدم رعایت آنها سبب فسخ نکاح میشود.
 )2مالکیه
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از نظر فقهای شافعی ،زن میتواند با انعقاد عقد نکاح
ـ در صورتی که مهریهاش عین معین باشد ـ در مهریه،
تصرف نماید .همچنین وی میتواند طلب مهر خود را
شرط تمکین از شوهر قرار دهد ،البته در صورتی که
37
مهریهاش ّ
حال بوده و آمیزش صورت نگرفته باشد.
البته اگر زوج معســر باشد و نتواند مهریه را پرداخت
کند ،زن دو راه پیش روی خود خواهد داشــت :یک
راه اینکه صبر پیشــه کند و با شرایط مرد بسازد ،تا
وضعیت مالی مرد بهبود یابد .دوم اینکه تحت شرایطی
نکاح را فســخ کند شرایطی همچون آزاد و بالغ بودن
38
زن ،قبل از آمیزش بودن فسخ نکاح و . ...
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طبق نظر علمــای مالکیه ،در صورتی که مهریه معیّن
باشد ،پرداخت آن واجب است ،اما چنانچه غیرمعیّن
باشــد ،تســلیم مهر بر تمکین زن تقدم دارد و فرقی
ندارد که زن دارای عیبی باشــد که ســبب فسخ عقد
میشود یا نه 35.زوج تنها میتواند در شرایطی که زن
دارای بیماری شدیدی باشد ،از پرداخت نفقه اجتناب
کند .البته در صورتی که یکی از زوجین حق دیگری
را تســلیم نمود ،دیگری ملزم به پرداخت حق طرف
مقابل میشود.
نتیجه اینکه حق حبس تنها در صورتی اعمال میشود
که مهریه غیرمعیّن باشد .زمانی که زوج اظهار اعسار
و عــدم توانایی پرداخت مهریه کنــد ،پس از اثبات
ادعای وی به وســیله بیّنه یا تصدیق زوجه ،امر نزد
قاضی برده میشــود که در این صورت به پرداخت
مهریه مجبور نمیشود ،بلکه فرصتی به او داده میشود
و فرقی نمیکند که در این مدت اعســار زوج مرتفع
گردد یا نه .پس اگر بعــد از این مدت ،عدم توانایی
وی برای پرداخت مهریه غیرمعیّن رفع نشــد ،قاضی
طــاق زن را از مرد میگیرد (طالق قضایی) و یا زن
خودش ،خود را مطلقه میکند ،در حالی که قاضی به
آن حکم میدهد و این زمانی است که مرد معسر باشد
و آمیزش هم صورت نگرفته باشد؛ زیرا بعد از آمیزش
زن از مرد معســر به دلیل عدم پرداخت مهریه طالق
36
داده نمیشود.

فقهای حنابله همچون شافعیان معتقدند که در صورت
معجل بودن مهریه و قبــل از تمکین خاص ،زوجه
حق دارد از تســلیم خود و دیگــر حقوق زوجیت
امتناع نماید؛ زیرا مهریه بر تسلیم وی به شوهر تقدم
دارد .از نظر فقهای حنبلی در مدت زمانی که زوجه
از تمکین خاص امتناع مینماید ـ چه دور از همسر
خود باشــد و چــه در یک خانه به ســر ببرند ـ از
39
دریافت نفقه بیبهره خواهد بود.
اگــر در مدت زمان امتناع زوجه از تمکین ،بین آنها
نزاع به وجود آید ،بدین صورت که مرد شرط کند که
در صورت تمکین زن ،مهریه را پرداخت خواهد کرد
و زن هم ابراز کند که در صورت تحویل مهریه ،خود
را تسلیم مرد خواهد کرد ،در چنین شرایطی زوج به
پرداخت مهریه به زن ملزم ميشــود ،اما اگر دوباره
او از تمکین ـ بدون هیچ عذری ـ امتناع نمايد ،زوج
میتواند مهریه را از او طلــب کند ،برخالف فقهای
حنفی و مالکی که معتقدند مرد حق رجوع به مهریه

 .34الفقه علي المذاهب الخمسة ،ج ،2ص.346
 .35التاج و اإلكليل ،ج ،5ص.175
 .36الذخيرة ،ج ،4ص373؛ المختصر الفقهي ،ج ،3ص.505

 .37الفقه علی المذاهب األربعة ،ج ،4ص.222
 .38حاشیة شرح المنهاج ،ج ،4ص82؛ إعانة الطالبین ،ج ،4ص.98
 .39مطالــب أولي النهى ،ج ،5ص229؛ كشــف المخــدرات ،ج،2
ص.612

 )3شافعیه

 )4حنابله

را ندارد 40.بدین صورت کــه زوج تنها به پرداخت
مهریه مجبور میشود یا نمیشود .از نظر شافعیان ،به
هنگام نزاع زوجین در زمان امتناع زوجه از تمکین،
بر ســر تقدم تسلیم مهر توســط مرد یا تقدم تمکین
توسط زن ،مهریه نزد فرد نائب عادلی قرار میگیرد
و زن مجبــور به تمکین میگــردد .پس از تمکین،
مهریه توســط فرد عادل به زن پرداخت میشود ،در
غیر این صورت مــرد حق رجوع به مهریه را دارد.
پس عقیده حنابله و شافعیان در رجوع به مهریه ،به
هنگام امتناع از تمکین ،یکی است.
پس ،عقیده فقهای این مذهب در زمان اثبات اعسار
زوج و عدم توانایی وی برای پرداخت مهریه ،فســخ
نکاح است که البته براساس شرایطی محقق میشود.

 )1حقوق موضوعه ایران

قانــون مدنی ایران محدوده امتنــاع زن از تمکین را
جهت دریافت مهریه ،ـ چه مرد معسر باشد چه نباشد
ـ ،تمام وظایف زناشویی بیان کرده است .به قول دکتر
کاتوزیان ،جدا کردن چنیــن وظایفی از یکدیگر در
پارهای از امور دشوار اســت .ایشان این چنین مثال
میزند« :چگونه میتوان از زنی انتظار داشــت که به
خانه شوهر برود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین
خــودداری نماید» 41.مــاده  1082ق.م ،به مالکیت
زن نســبت به مهریه به محض وقوع عقد نکاح حکم
میکنــد .بنابراین از نظر قانونــی معجل بودن مهریه،
اقدام نکردن به وظایف زناشویی قبل از گرفتن مهریه،
 .40المغني ،ج ،7ص.260
 .41حقوق مدني خانواده (نكاح و طالق) ،ج ،1ص.150

 .42دوره حقوق مدني :حقوق تعهدات ،ص.133
 .43مجموعه نظرهاي مشورتي ـ حقوقي اداره حقوقي ،ج ،1ص.42
 .44حقوق مدني خانواده (نكاح و طالق) ،ج ،1ص.135
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اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین
در حقوق موضوعه ایران و افغانستان
موضوعی کــه در اینجا مورد بحث و بررســی قرار
میگیرد ،امکان یا عدم امکان اجرای حق عدم تمکین
از سوی زوجه در صورت اعسار زوج برای پرداخت
مهریه ،از نگاه حقوقی است.

و عدم علم و آگاهی زن هنگام عقد ازدواج ،سه شرط
مهمی است که براساس آنها زن میتواند از حق خود
برای امتناع از تمکین استفاده کند ،تا ناشزه محسوب
نشود.
الف) دیدگاه حقوقدانان
مشــهور حقوقدانان ایران نیز به تبع مشــهور فقیهان
شــیعه معتقدند که اعسار شوهر ،اثری در سقوط حق
حبس زوجه ندارد .برای نمونــه ،دکتر لنگرودی در
این رابطه مینویســد« :هرگاه مرد معسر باشد ،خواه
زن در حین عقد نکاح ،علم به اعســار او داشته باشد
خواه نه ،البته در حال اعســار ،حــق مطالبه مهر را
ندارد ،لیکن این امر مانع نمیشــود که از حق امتناع
42
از وظایف زناشویی تا وصول صداق استفاده نکند».
طبق نظریه شماره  83/2/31-7/1020اداره حقوقی
دادگســتری« ،اعسار شوهر ،حق حبس زن را از بین
نمیبرد؛ زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه
مهــر از او امکان ندارد ،ولی باید دانســت که امکان
43
گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ،مالزمه ندارد».
دکتر کاتوزیان بیان میکند« :به هر حال اعسار شوهر
حق حبس زن را از بیــن نمیبرد» 44.البته چه زن و
چه مرد ،باید بدانند که مهریه یک وثیقه نزد زن نیست
که هر زمان که قصد جدایی یا زورگویی نســبت به
همســرش داشــت ،از آن به عنوان اهرم فشار علیه
وی اســتفاده کند و یا میزان باالی مهریه را وسیلهای
برای نشان دادن شــأن باالی خود و خانوادگیاش
بداند .علــت اینکه اکثر زوجین هدیــه بودن مهر را
از جانــب مرد به زن در نظــر نمیگیرند و اینکه مهر
وســیلهای برای افزایش الفت و محبت بیشــتر آنها
نسبت به یکدیگر اســت ،نهادینه نشدن این فرهنگ،
و موسع نمودن ضمانت اجرای پرداخت مهریه توسط
قانونگذار میباشد .بدین صورت که در صورت عدم
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پرداخت مهر از ســوی زوج به هر دلیلی ،طبق ماده
 1085ق.م زوجــه میتواند از انجــام تمام وظایفی
که در برابر شــوهر دارد ،خــودداری کند .اما اینکه
محدود کردن این قانون توســط قانونگذار را راهی
برای اصالح این دیدگاه بدانیم ،مشــکل خواهد بود؛
زیرا همانطور که افزایش محدوده اختیارات زن در
حوزه مهریه ،عاملی سختگیرانه برای مرد به حساب
میآید ،چه بســا محدود کردن این قانون هم راه فرار
بسیاری از افراد سودجو را از پرداخت مهریه باز کند.
دکتــر حبیباهلل طاهری در کتــاب حقوق مدنی بیان
میکند که نکاح عقدی معاوضی یا شبه معاوضی است
و در معاوضات هریک از طرفین میتوانند از اجرای
تعهــد خود امتناع ورزند ،تا طرف دیگر به تعهد خود
عمل کند ،اما استفاده از «حق حبس» در عقد نکاح،
قاعدهای اســتثنایی است که تنها برای حمایت از زن
پیشبینی شده و قانون آن را فقط برای زن قرار داده
است ،نه مرد ،پس مرد در این زمینه نباید با زن قیاس
شود .وی در ادامه توضیح میدهد که ایسار و اعسار
مرد برای استفاده از حق حبس فرقی نمیکند ،هرچند
نمیتوان از فرد معســر مطالبه مالی کرد ،اما این امر
45
باعث نمیشود که زن موظف به تمکین باشد.
نكاح از نظر جنبه ماليای كه دربر دارد ،تا آنجا كه با
جنبه اجتماعي آن منافات نداشته باشد ،تابع مقررات
عقــد معاوضي خواهد بود ،اگرچــه مهر در عقد ذكر
نشــده باشــد 46.ماده  1085ق.م در امتناع زوجه از
تمكين تا اخذ مهريه ،مبتني بر اصل معاوضه است كه
ناشي از رابطه بين عوض و معوض است .علت تعهد
معاوضي اختصاص به بيع ندارد و در هر عقد معوض
جاري ميباشــد 47.دكتر امامي بيان ميكند كه طبق
ماده  1085ق.م زن ميتواند از ايفای وظايف زوجيت
امتناع كند ،تا مهر خود را دريافت نماید ،خواه شوهر
 .45حقوق مدنی ،طاهری ،ج ،3صص.176-174
 .46حقوق مدنی ،امامی ،ج ،4ص.425
 .47همان ،ج ،1ص.225

معســر باشــد ،يا آنكه قادر بر تأديه آن باشد؛ زيرا
اعسار شــوهر اگرچه حق مطالبه را ساقط ميكند و
زن نميتواند مادام كه شوهر معسر است ،مهر خود را
از او بخواهد ،ولي اين امر موجب سقوط حق امتناع
48
او كه مبتني بر قاعده معاوضه است ،نميگردد.
برخــي از حقوقدانان متأثر از منابــع فقهي ،بر اين
باورند كه نكاح اگرچــه از جمله معاوضات حقيقي
به شــمار نميآيد ،اما ملحق بدانها محسوب ميشود،
بهخصوص اگر در آن مهر ذكر شــود 49.برخي دیگر
نيز آن را داراي دو جنبه خصوصي و عبادي ميدانند
و جنبــه خصوصي نكاح (مهر) را هــرگاه قانون در
موردي به حكم مخصوصي تصريح نكند ،تا آنجا كه
به حقــوق عمومي و جنبه مذهبي آن لطمه نزند ،تابع
اصول و قواعد معاوضات ميشمارند 50.بعضي نيز نه
تنها آن را عقدي معاوضي نميدانند ،شــبه معاوضي
51
بودن آن را هم مورد انتقاد قرار میدهند.
با اين توضيح ،هريك از طرفيــن بعد از انعقاد عقد،
حق دارد تا زماني كه طرف مقابل ،حاضر به تســليم
موضوع تعهد خود نشــده است ،مالي را كه به طرف
منتقل كرده اســت ،به او تسليم نكند .در قانون مدني
در قوانين مربوط به بيع ،اين موضوع به «حق حبس»
مشهور اســت .در ماده  377ق.م آمده است :هريك
از بايع و مشــتري حق دارد از تســليم مبيع يا ثمن
خودداري كند ،تا طرف ديگر حاضر به تســليم شود،
مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشــد .در اين صورت
هركدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد ،بايد تسليم شود.
امــا قانونگذار در مــاده  1085ق.م اين حق (عدم
تمکین) را تنها براي زن قائل شــده است كه پشتوانه
شرعي دارد و مورد تأييد و تصريح اكثر فقهاي اماميه
است.
 .48همان ،ج ،4ص.395
 .49بررسي فقهي حقوق خانواده ،ص.242
 .50حقوق مدنی ،امامي ،ج ،4ص.442
 .51حقوق خانواده :نكاح و انحالل آن ،ج ،1ص.158

 .52کتاب النکاح ،ج ،6ص.52

 .53مجموعه نظرهاي مشورتي ـ حقوقي اداره حقوقي ،ج ،1ص.42
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الزم به ذكر اســت كه با وجود بيان اكثر حقوقدانان
مبني بر معاوضي يا شبه معاوضي بودن نكاح و قبول
حــق امتناع زوجه از تمكيــن در قبال پرداخت مهر
به عنوان اســتثنا ،ذكر توضيحات مكارم شيرازي در
رابطه با معاوضي يا شــبه معاوضي بــودن يا نبودن
نكاح ،خالي از لطف نيست .ايشان ميگويد« :درست
است كه نكاح شبيه معاوضه و مهر شبيه اجور است،
ولي واقع ًا معاوضه نيســت؛ اين مسئله شواهدي دارد
از جمله اينكه :او ً
ال؛ ذكر مهر در عقد واجب نيســت
حد و حدود
و اگر معاوضه حقيقيه باشــد ،حتم ًا بايد ّ
عوض تعيين شود ،در حالي كه ذكر مهر در عقد نكاح
واجب نيست .ثاني ًا؛ در صورتي كه عوض و مهر فاسد
باشــد ،معامله باطل است ،ولي عقد باطل نيست ،در
حالي كه در معاوضه اگر يكي از طرفين فاســد باشد،
معامله باطل اســت .ثالث ًا؛ در نكاح نميتوان از الفاظ
معاوضه انشــاي نكاح كرد ،در حالــي كه اگر نكاح
حقيقت ًا معاوضــه بود ،بايد امكان اســتفاده از الفاظ
معاوضه در عقد نكاح ميبــود .رابع ًا؛ در تمام ابواب
معاوضات ،مغبون خيار فسخ دارد ،ولي در باب نكاح
اگر كسي مغبون شــود ،خيار غبن ندارد .اين شواهد
نشان ميدهد كه نكاح معاوضه حقيقيه نيست .بنابراين
با اثبات معاوضه حقيقــي نبودن نكاح ،كالم صاحب
مدارك اثبات ميشــود كه مهــر و تمكين دو وظيفه
واجب و مستقلاند .ايشان وضع مهريههاي سنگين و
عدم توانايي زوج براي پرداخت آن را و اجبار مرد به
پرداخت مهريه را در طي سالهاي زياد با روح ازدواج
52
سازگار نميدانند».
اطالق عقــد بيان كننده حال بودن مهريه اســت .اما
متأســفانه در بيشتر موارد تعيين مهريههاي سنگين و
عدم توانايي زوج در پرداخت آن ،سبب ايجاد شرايط
ســخت براي زوج و زوجه ميگردد كه طبق دستور
دادگاه در اكثر موارد حكم به تقسيط در پرداخت مهر
میشود.

ب) رابطه اعسار زوج و تقســیط مهریه از دیدگاه
قوانین و رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شــماره 7/1020
مورخ  1381/2/31آورده اســت« :در مواردی که
دادگاه با اجرای ثبت درخواســت شــوهر و به دلیل
اعسار ،مهلت عادله میدهد یا قرار اقساط میگذارد،
نباید مهر را مؤجل پنداشت؛ زیرا اجلی که بدینگونه
بر زن تحمیل میشــود ،حاکی از اراده وی بر سقوط
حق حبس نیســت ،بنابراین حق حبس زن محفوظ
است» 53.همچنین در استفتائات شورای عالی قضایی
در این باره آمده اســت« :تــا وصول مهر[ ،زن] حق
امتناع از تمکین و اســتحقاق نفقه را با توجه به ماده
 1085ق.م دارد».
دري نجفآبادي ،دادســتان کل کشور در زمان طرح
این موضوع ،در جلســه هيئــت عمومي ديوان عالي
کشور مورخ  22مرداد  1387در مورد طرح گزارش
وحدت رويه نســبت به اختالف نظر در مسئله «حق
حبس برای زوجه» چنین نظر داده اســت :در عرف
جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه اســت ،بلکه
بر حال شدن مهريه عندالمطالبه داللت دارد .اين قبيل
موارد احکام شــرعي است و معيارهاي شرعي بر آن
حاکم اســت و نميتوان به بهانه اجمال يا ابهام قانون
به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود .مصالح اجتماعي
و تحکيم پيوندهاي خانوادگــي و پرهيز از طالق و
فســاد نيز ايجاب ميکند که با اثبات اعسار و تقسيط
پرداخت مهريه ،زوجه بــه تکاليف و وظايفي که در
مقابل زوج دارد ،عمل نمايد و تقســيط مهريه مجوز
عدم تمکين زوجه نميشود.
حق تمکين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نکاح ميباشد
و تمکين حق مطلق است ،جز در مواردي که خالف
آن احراز شود و عقد نکاح را نبايد به مفهوم معاوضه
و مبادله مهر با بضع تفســير و تبييــن کرد .موضوع
تقاضاي مهر و اعســار زوج و عدم امکان پرداخت،
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حق خاص اســت و محدود به شرايط امکان است و
در صورت شک يا ابهام ،حق مطلق از بين نميرود و
دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احکام اوليه
نکاح نميباشد.
وانگهي قانون اعســار ،قانون خــاص و از عناوين
ثانويه اســت و حاکــم بر قوانين عامه اســت و در
صورت اعسار عم ً
ال زوج با تکليفي مواجه نميباشد
و در محدوده خاص به اعسار عمل ميکند ،نه اينکه
قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعســار
محدود نمايد و فرض آن اســت که حکم اعسار نيز
طبق قانون و توسط محکمه صادر شده است .مشکل
مهريههاي غيرمتعارف و سوءاســتفاده نيز بايد توسط
شرايط ضمن عقد و راهکارهاي ديگر برطرف شود.
در اين مورد نيز امکان عســر و حرج براي زوجه نيز
ميسر اســت و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب
ّ
ميکند که ارتباط زناشويي برقرار شود .استنباط اينکه
مهريه نيز بر کل مهريه اطالق ميشود و ادعاي اينکه
پرداخت قســمتي نميتواند نافــي حق حبس زوجه
گردد ،اول الکالم و ادعاي بدون دليل است.
مهريههايي که در دهههــاي اخير در دفترچهها ذکر
ميشــود ،نوع ًا امکان پرداخت بــه صورت حال را
ندارند و توافق نيز معلوم نيســت ،بلکه عندالقدره و
االستطاعه اســت .اينکه انتشار قانون دليل بر علم به
قانون است يا حق مکتســب است ،ترديدي در حق
مکتسب بودن نميباشــد ،بلکه فرض تقسيط توسط
مرجع ذيصالح است و حقي نيز ضايع نميشود.
چطور عدم بضاعت زوج موجب ميشود تا زوجه فرد
غيرملئي را زنداني کند .زنداني کردن فردي که مالئت
ندارد ،خود خالف شرع اســت .فرض اين است که
زوج از اول نيز واجد نبوده يا دچار ســانحه و حادثه
شــده ،آيا باز حکم به محبوس کردن زوج مينماييم.
اين با سياستهاي حبس زدايي نيز منافات دارد.
در شرایطی که زوج مهریه را به طور اقساطی پرداخت

میکند ،اما در عین حال زوجه بر حق امتناع خود از
تمکین پافشاری مینماید ،چیزی جز سوءاستفاده از
حق و لج و لجبازی به نظر نمیرســد؛ «آنچه مفهوم
عدالت معاوضی در قراردادها ایجاد میکند در روابط
زن و شــوهر قابل اعمال نیست .تن انسان و عشق و
وفاداری او قابل خرید و فروش و معاوضه نیست ،تا
بتوان تکلیف شوهر به پرداختن مهر را تعهد متقابل زن
به سکونت مشترک و داشتن رابطه جنسی او پنداشت
و از این رابطه احکامی مانند حق حبس برای شوهر
اســتنباط کرد ،یا قواعد تدلیس و عیب را چنانکه در
54
سایر معامالت است ،در نکاح نیز به کار بست».
میتوان حقوق خانواده را آمیزهای از اخالق و حقوق
دانســت .آنچه دو طرف به دنبال آن هســتند ،باید
اســتفاده از حقوق برای یکی شدن و پیمودن مدارج
واالی انســانی باشد ،نه بهره جستن از حقوق به طور
معاملهوار برای سودجویی؛ زیرا تالش حقوق انسان
جهتدهی صحیح به انســانها است ،هرچند نتایج آن
به دلیل تفاوت در برداشــتها از فقه اسالمی ،متفاوت
اســت ،اما هدف غایی آن حفظ ع ّزت انســانها و به
ثمر رسیدن حقوق مختص آنها است .وظیفه قاضی یا
وکیل به عنوان یک حقوقدان این است که در شرایط
خاصی که در پرونــده وجود دارد ،روح قانون را در
نظر گیرد و تنها به ظاهــر آن اکتفا نکند .آنچه هدف
مقنن میباشد ،تحکیم پایههای خانواده است.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1318در ماده سه
قانون خود مقرر میدارد« :وقتی قانون ساکت است،
قاضی میبایست با توجه به روح جاری در قوانین و
عرف و عادت مســ ّلم ،حکم قضیه را صادر کند .بهتر
است که قاضی زمانی که با اجمال یا تعارض یا نقض
قانون مواجه شــد ،ابتدا به قانون استناد کند و در غیر
این صورت اگر از روح قانون نتوانســت حکم مسئله
را اســتنباط کند ،به منابع فقهی رجوع نماید .چه بسا
« .54حقوق عاشقانه عليه حقوق كامجويانه» ،ص.211

رجوع به منابع فقهی به دلیل وجود تنوع نظرات فقهی
مختلف ،بیشتر سبب سردرگمی قاضی گردد که نتیجه
آن ،میشود صدور آرای مختلف از قضات متعدد».
نمونه این قضاوت همین معتبر شــناختن یا نشناختن
حق حبس زوجه در فرض اعســار زوج اســت .در
صورتی که مرد معســر باشد و امکان پرداخت دفعی
مهر را نداشــته باشد ،پافشــاری زن بر حق حبس
میتواند نتایج بدی را به دنبال داشــته باشد ،از جمله
افتادن مرد به گناه برای ارضای تمایالت جنسی خود.
شاید چنین به نظر برســد که کامجویی و هوس مرد
نباید در پی مباحث حقوقی در نظر گرفته شود ،اما از
نظر عقلی و حقوقی ،نکاحی که در آن رابطه جنســی
تحریم شده باشد ،باطل است.
«در چهارچوب عقد نکاح ،عشــق و هوس و وظیفه
باهــم درمیآمیزد و کانونی برای رشــد جســمی و
عاطفی فرزندان ناشــی از این رابطه به وجود میآید،
پس اگر زوجین اتحادی تشکیل دهند که در آن رابطه
جنســی ممنوع باشــد ،ارتباط بین آن دو با سازمان
حقوقی و عرفی نکاح بیگانه است» 55.گذشته از این،
عدم تمکین زوجه در حالت اعســار زوج و پرداخت
اقســاطی مهر از ناحیه وی ،سبب طالق عاطفی بین
زوجین میشود.

 .55همان ،ص.212

 .56بررسي مسائل خانواده (حقوق فاميل) ،ج ،1ص.7

 )2حقوق افغانستان
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مطالعه اعتقادات تمام تمدنهای بشــر و اندیشــههای
اجتماعی نشان میدهد که هرکدام به نوبهی خود در
باب خانواده سخن گفتهاند .ایدئولوژی مارکسیسم در
قرن بیستم و اندیشه لیبرالیسم در طی قرنهای متمادی
تا امروز فرضیههای جدیــدی را در این باب و نوع
سیســتم زندگی خانواده ارائه کردهاند ،اما هیچکدام
نتوانســتهاند همچون دین مبین اســام ،روشــهای
نظاممنــدی را بــرای ایجاد کانون پــر از آرامش و
خوشبختی ،جهت بالندگی زن و شوهر و رشد صحیح

فرزند ارائه نمایند.
اجرا نشــدن صحیح این روشها به دلیل جهل و عدم
داشــتن اطالعات کافی از قوانین ،در بین عدهای از
افــراد جامعه یا از طرف عــدهاي از افراد مغرض و
ســودجو که خواستهاند از آب گلآلود ماهی بگیرند،
سبب شده است در بســیاری از کشورها دستورات
صحیح دین اســام به صورت غلط به اجرا درآید یا
اص ً
ال اجرا نگردد .این عامل باعث ایجاد مشــکالتی
در خانوادهها شــده است که افراد سودجو با انگشت
گذاشــتن روی ایــن حقارتها و جهالتهــا ،مادهها و
تبصرههایی به ظاهر عالی ولی با قصد شیطانی به نفع
زن با احساس یا فرزند نیازمند به محبت وضع نمایند،
تا با سســت کردن بنیان خانواده به مقاصد مورد نظر
خود در این کشورها برسند.
به عنوان نمونه در کشــور افغانستان عملی به نام «بد
دادن دختران» که توضیح آن خواهد آمد ،ازدواجهای
اجباری ،گرفتن مهریههای سرســامآور و تصرف آن
توســط ولی دختر اعم از پدر یا مــادر ،عدم تربیت
اطفال ،عقیده داشتن به اعتقادات عامه در باب ازدواج
بهخصــوص در میان خانمها ،و محــروم بودن زنان
از حق تملک مالی ،ســبب بروز مشــکالت فراوانی
شــده اســت که به طور واضح مشــکالت زاییده از
این اشــتباهات ،متوجه نظام مقدس خانواده اســت؛
خانوادهای که سعادت اعضای آن و رسیدن تک تک
افراد آن به حقوق خود ،اســاس جامعه را تشــکیل
میدهد 56.با سست شدن بنیان کانون به ظاهر کوچک
خانواده ،جامعه به خطر میافتد و افراد ســودجو به
آســانی میتوانند بر افکار افــراد آن و به تبع آن بر
امــاک آنها حاکم شــوند .بیپناه مانــدن فرزندان،
هرزگی زنان ،و الابالی شــدن مــردان دریچهای را
باز میکند برای ســودجویی کشــورهایی که آگاه به
ذخایر معدنی آن کشور هستند ،از طرفی کارخانجاتی
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همچون اسلحهســازی ،وســایل آرایشــی ،البسه و
زیورآالت خاص این کشــورها بیش از پیش رونق
خواهد گرفت؛ زیرا خواســته یا ناخواســته توجه به
کانون خانواده ،ارزش و مقام واالی زن ،اهمیت دادن
بــه تربیت صحیح فرزند ،و احترام به قدرت مدیریتی
مرد ،جای خود را بــه جهالت ،و بیقید و بندی داده
و بستری مناسب را برای کسانی که جهت رسیدن به
این اهداف وقت گذشته و برنامهریزی کردهاند ،فراهم
میکند.
در قانون کشور اسالمی افغانستان نیز پرداخت مهريه
توسط زوج به زوجه واجب است و این وجوب ناشی
از حکم قانون است و ریشــه قراردادی ندارد؛ زیرا
وجوب پرداخت مهر توســط زوج به زوجه براساس
قرآن ،ســنت و اجماع ثابت شده است .ماده  98ق.م
افغانســتان بیان میکند« :مهــر از جمله حقوق مالی
زوجه اســت که به سبب ازدواج صحیح ،زوج مکلف
اســت که به زوجه بپردازد» .طبــق این ماده کل مهر
با خلوت صحیحه ،دخول و مــوت یکی از زوجین
گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه باشــد ،الزم
میگردد .ماده  99ق.م افغانستان در این زمینه چنین
حکم میکند« :زوجه مســتحق مهر مسمی میباشد و
اگر مهر حین عقد تعیین نشــده یــا نفی آن به عمل
آمده باشد ،مهر مثل الزم میگردد» .میزان مهر نیز با
توجه به تفــاوت توانایی مالی و تمکن افراد متفاوت
اســت .قانون مدنی افغانستان نیز با پیروی از حقوق
اســام ،در مورد میزان حداقل مهریه سکوت اختیار
کرده است .هرچند در دین مبین اسالم به جهت ایجاد
فرصت ازدواج برای عموم افراد اعم از متمکن و فقیر،
تعیین حداقل مهریه مستحب و نیکو شمرده شده است.
ماده  110ق.م افغانستان همچون قانون ایران ،ملکیت
و تصــرف زن در مهریــهاش را به طــور علنی بیان
میکند« :مهر ملکیت زوجه محسوب میگردد .زوجه
میتواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید».

این ماده نیز از فقه و از قاعده تســلیط اتخاذ شــده
است 57.اما متأسفانه همانند بســیاری از قوانین این
کشور ،مورد کملطفی و غفلت مردم جامعه افغانستان
قرار گرفته است .در عرف این کشور ،مالکیت زن بر
مهریهاش به رسمیت شناخته نشده است و کمتر زنی
جرئت میکند در دادگاه حاضر شــده و علیه شوهر
خود اقامه دعوی کند.
در عــرف اجتماعی افغانســتان ،موضــوع مهر از
چهارچوب شرعی و قانونی خود فاصله گرفته است و
از قوانین و آداب و رسوم عرفی اشتباه تبعیت میکند.
اکثــر زنان از میزان مهریه خود اطــاع ندارند و در
جریان تعیین مهــر در تصمیمگیریهای بزرگان فامیل
شــرکت نمیکنند؛ زیرا مالک مهریه شمرده نمیشوند
که در مورد آن هم بتوانند نظر دهند .این سنت همان
اســت که در دوره جاهلیت از آن پیروی میشد .چه
بسا در جریان تعیین مهریه ،پدر دختر در قبال گرفتن
مهریه ،چیزهایی از پدر دامــاد همچون طویانه 58یا
شیربها 59گرفته باشد که آن را همان مهریه به حساب
میآورند ،در حالی که طویانه و مهریه دو چیز جدا از
هم هستند .بدين ترتيب چيزي به عنوان مهريه جهت
ضمانت مالي يا هديهاي براي همسر باقي نميماند.
دو كشور ايران و افغانستان كشوري با قوانين اسالمي
هســتند ،چه پيرو فقه جعفري و چه پيرو فقه حنفي،
داراي اشــتراكاتي در قوانين خود بهخصوص قوانين
خانواده هســتند ،البته تفاوتهايــي هم وجود دارد كه
حاصل تفاوت مذهبشان اســت .از جمله اشتراكات
عبارتنــد از :اصل وجود مهر ،شــرايط مهريه ،نحوه
پرداخت ،حق حبس ،مهر المســمي ،مهر المثل ،مهر
 .57فقه السنة ،ج ،3ص.1408
 .58طویانه یا مصارف عروسی؛ چیزی است که از طرف پدر عروس
برای مصارف مراسم عروسی و جهیزیه خواسته میشود و داماد باید
آن را بپردازد.
 .59اگر داماد به پرداخت شــیربها راضی نباشــد ،دریافت آن حرام
است؛ چون خالف شرع اسالم است.

نتیجهگیری
 .1ماهیت حق حبس در عقود معاوضی با ماهیت آن
در عقد نکاح متفاوت اســت ،بنابراین حق امتناع از
تمکین مختص زن است و مرد نمیتواند به بهانه عدم
تمکیــن زن ،از پرداخت مهریه خودداری کند .از این
رو ،پذیرش حق امتنــاع زوجه در نکاح ،یک حکم
اســتثنایی است که قانونگذار برای حمایت از حقوق
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المتعه ،تفويض مهر بــه زوج ،تنصيف مهريه ،و اصل
عوامل استقرار مهريه.
از جمله تفاوتها در مصاديق عوامل اســتقرار مهريه
اســت كه قانون ايران تنها نزديكي بين زن و شــوهر
را باعث استقرار مهريه ميداند ،ولي قانون افغانستان
عالوه بر آن ،وفات يكــي از آنها و خلوت صحيحه
را نيز از عوامل اســتقرار مهريه برشمرده است .یا در
شــرايط مهريه ،قانون مدني ايــران در ماده ،1079
«معلوم بودن» مهريه را از شرايط مهريه دانسته ،ولي
در قانون افغانســتان چنین چيزي بیان نشــده است.
همچنین درباره ســقوط حق امتناع از تمكين ،طبق
مــاده  1086ق.م ايران پس از يك بار نزديكي ،حق
حبس زن ساقط ميشود ،اما در قانون مدني افغانستان
به اين مسئله به طور صريح اشاره نشده است ،ولی با
استفاده از روايات رسيده از ابوحنيفه ،زن چه قبل از
نزديكي و چه بعد از آن داراي حق حبس ميباشد.
دين مبين اسالم مطالبه مهر را حق مس ّلم و مبرهن زن
ميداند؛ زیرا وي مالك مهريه است و ميتواند به هر
نحوي در آن تصرف نمايــد .بند دوم ماده  117ق.م
افغانستان چنين بيان ميكند« :زوجه وقتي حق دارد
از رفتن به مســكن زوج امتناع ورزد كه  ...و يا مهر
معجل تأديه نگرديده باشــد» .هرچند در اين ماده به
طور صريح از امتنــاع زن از تمكين قبل از دريافت
مهريه ســخن نگفته است ،اما مفهوم اين قانون به حق
حبس زوجه در صورت معجل بودن مهريه و استفاده
از ايــن حق در صورت عدم تأديه مهر از طرف زوج
تصريح دارد .نظامالدين عبداهلل در كتاب حقوق فاميل،
اين مسئله را به روشني توضيح ميدهد« :در صورت
عدم پرداخت ،زوجه ميتوانــد قبل از اينكه ميان او
و شــوهرش آميزش جنسي صورت گيرد ،از آميزش
جنسي استنكاف ورزد».
اگر قبل از دريافت مهريه ،رابطه جنسي بين زن و مرد
برقرار شــود ،طبق نظر فقهاي حنفی ،مالكي ،شافعي،

حنبلي و مشــهور فقها و به تبع آن طبق قانون مدني
ايران ،اين حق از زن ســاقط ميشــود ،در حالی كه
ابوحنيفه اعتقاد دارد كه زوجه ،قبل و بعد از نزديكي
نيز حق استنكاف از رابطه جنسي را دارد .از آنجا كه
قانون مدني افغانستان از مذهب حنفي پيروي ميكند،
ميتوان اســتنباط كرد كه قبل و بعــد از نزديكي نيز
زنان اين كشــور حق امتنــاع از آميزش و طلب مهر
خود را دارند .بنابراين در صورت اعســار زوج در
پرداخت مهريه ،زن ميتواند از رفتن به خانه شــوهر
امتناع كند و ناشــزه محســوب نگردد .حتی اگر با
همسر خود رابطه زناشــويي برقرار نمايد ،بعد از آن
نيــز ميتواند از ماندن در خانه شــوهر امتناع ورزد
و مهر خود را مطالبه كند و شــرط بازگشت خود را
منوط به دريافت مهريه نمايد .این در حالی است که
زوجه حق فسخ نکاح را ندارد و قاضی هم نمیتواند
طالق او را بدهد .اما نسبت به شيعيان افغانستان نكته
حائز اهميت اين است كه طبق قانون احوال شخصيه
اهلتشيع افغانستان ،اعسار زوج ،مسقط حق قانونی
زوجه مبنی بر امتناع از تمکین ،نیســت .بند دوم ماده
 113قانون مذکور در این رابطه مقرر میدارد« :زوجه
میتواند الی تأدیۀ کامل مهر ،ولو زوج معسر باشد ،از
تمکین امتناع نماید ،مشــروط بر اینکه قبل از مطالبه
مهر با اختیــار ،تمکین نکرده و مهــر او نیز مؤجل
نباشد .دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع
نمیگردد».

زن ،آن را وضع کرده است.
 .2به اعتقاد فقهای حنفی ،چنانچه مهریه ،معجل باشد،
زن حق حبس خواهد داشت ،خواه شوهر معسر باشد
یا نه ،ولی حق فســخ عقد نکاح را به استناد اعسار
زوج از پرداخت مهریــه ،ندارد .اما طبق نظر علمای
مالکی ،حق حبس تنها در صورتی اعمال میشود که
مهریه غیرمعیّن باشد ،در این صورت ،چنانچه شوهر
اظهار اعســار در پرداخت مهریه کند ،فرصتی به او
داده میشود ،اما اگر بعد از این مدت عدم توانایی وی
برای پرداخت مهریه ،رفع نشد ،قاضی طالق زن را از
مرد میگیرد ،مشروط به اینکه آمیزش صورت نگرفته
باشد .از دیدگاه فقهای شافعی و حنبلی نیز اگر شوهر
معســر بوده و توان پراخت مهریه را نداشته باشد ،در
این صورت چنانچه هنوز نزدیکی انجام نشده و مهریه
نیز ّ
حال باشــد ،زن افزون بر حق حبس ،حق فسخ
نکاح را نیز دارا است.
88

 .3در مورد حق امتناع زوجه در عقد نکاح نسبت به
ایفای وظایف زوجیت ،در میان فقها نظرات مختلفی
وجود دارد که قانون مدنی ایران طبق ماده  1085از
نظر مشهور فقها تبعیت کرده است .بر این اساس ،طبق
قوانین کنونی ایران ،اعسار زوج و صدور قرار اقساط
مهریه ،تأثیری در سقوط حق امتناع زوجه ندارد و او
میتواند تا وصول مهریه ،از تمکین خودداری کند.
 .4قانون مدنی افغانســتان که از مذهب حنفی تبعیت
میکنــد ،طبق بند دوم مــاده  117به زن این حق را
میدهد که برای دریافــت مهریهاش از رفتن به خانه
شــوهر امتناع کند .همچنین طبق بند دوم ماده 113
قانون احوال شــخصيه اهلتشــيع افغانستان كه فقط
نسبت به شيعيان ،اعمال میگردد ،اعسار زوج ،مسقط
حق قانونی زوجه مبنی بر امتناع از تمکین نیست.

سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

کتابنامه
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 لکنــوی ،محمدعبدالحلیم ،قمر األقمار لنور األنوارفی شرح المنار ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1415 ،ق.
 محقق داماد ،ســيد مصطفي ،بررسي فقهي حقوقخانــواده (نكاح و انحــال آن) ،تهران ،اســامي،

1368ش.
 همو ،قواعد فقه ،تهران ،مركز نشــر علوم اسالمي،1383ش.
 محقق كركي ،علي بن حســین ،جامع المقاصد فيشرح القواعد ،قم ،مؤسسه آل البيت(ع) إلحیاء التراث،
1411ق.
 مدنی ،سید جاللالدین ،مبانی و کلیات علم حقوق،تهران ،پایدار1377 ،ش.
 مغنيــه ،محمدجواد ،الفقه علي المذاهب الخمســة،بيروت ،دارالتيار الجديد1421 ،ق.
 مكارم شــيرازى ،ناصر ،كتاب النكاح ،قم ،مدرسهامام على بن ابیطالب(ع)1424 ،ق.
 موسوی بجنوردى ،سيد محمد ،قواعد فقهيه ،تهران،مؤسسه عروج1401 ،ق.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائعاإلسالم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1404 ،ق.

سال سیزدهم
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