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چکیده
حقوق زنان از جمله مسائلی است كه دين مبين اسالم نسبت به آن اهتمام خاصی ورزيده است. از جمله اين 
حقوق، »حق امتناع زوجه از تمكين جهت دريافت مهريه« است كه متأسفانه به رغم برخورداری از موضوعی 
عميق و جايگاهی ويژه، به صورت كلی در قانون ايران از آن ياد شــده است. قانون مدنی ايران با اختصاص 
تنهــا دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتی را در اين راســتا ايجاد كرده و در تعيين قلمرو 
وظايف زوجه و به ويژه در بقا يا سقوط حق وی در صورت اعسار زوج، سبب ترديد شده است. نكته قابل 
توضيح ديگر اينكه به نظر فقهای مالكی، شــافعی و حنبلی، زوجه در صورت عدم توانايی مالی زوج برای 
پرداخت مهر، حق فســخ نكاح را خواهد داشــت، اما اكثر فقهای حنفی همچون علمای شيعه معتقدند كه در 
فرض ياد شــده، زوجه فقط حق حبس دارد، نه حق فســخ نكاح. شايد بتوان گفت: وقتی مطابق نظر فقهای 
مالكی، شافعی و حنبلی، در صورت اعسار زوج، زن حق فسخ نكاح را داشته باشد، به طريق اولی حق حبس 
را هم خواهد داشــت. در نوشته حاضر، شرايط ايجاد حق حبس، دامنه آن، تأثير اعسار زوج بر حق امتناع 
زوجه از تمكين، تقسيط مهر و تأثير آن بر بقا يا عدم بقای حق حبس از ديدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق 

موضوعه ايران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 49/ بهار و تابستان 1397

صص 90-73
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مقدمه
ازدواج، قدم اول در تشكيل واحد مهم و ارزشمندی به 
نام خانواده است. مهم ترين مسئله در پيمودن اين راه، 
احترام گزاردن به حقوق انســانی ـ اجتماعی زوجين 
نسبت به يكديگر و رعايت آنها است. از جمله حقوقی 
كه جلوه ای ويــژه به اين پيمان الهــی داده، پرداخت 
مهر از طرف زوج به زوجه اســت. از جمله مســائل 
پيرامون »مهر«، »حق حبس« برای زوجه است. چنين 
حقی در راســتای حفظ حريم حقوقیـ  اجتماعی زن، 
از طرف شريعت اســالم برای او پيش بينی شده كه در 
واقع ضمانتی جهت وصول مهريه اســت. با گذر زمان 
مشاهده می گردد كه افراد ســودجو با ايجاد تغييراتی 
در نگــرش عموم افراد جامعه، ســعی كرده اند از اين 
مســئله، به نفع خود و به ضرر زن، سوءبرداشت كنند. 
به همين دليل، الزم اســت كه برخی از قوانين، دقيق تر 
مــورد مطالعه قرار گيرند. در رابطه با حق زن مبنی بر 
حق حبس و امتنــاع از تمكين، قانون مدنی جمهوری 
اســالمی ايران، احكامی را در مواد 1085 و 1086، 
به صورت كلی تصويب نموده كه سبب طرح سؤاالت 
متعددی در جزئيات اين حق گشــته اســت. از جمله 
اينكه قلمرو و محدوده اين حق تا چه حدی اســت؟ 
ناتوانــی زوج در پرداخت مهريه چه تأثيری در بقا يا 
سقوط حق حبس دارد؟ آيا تقسيط مهريه، موجب زايل 
شدن حق حبس زوجه می گردد؟ در غير اين صورت؛ 
يعنی در فرض احتمال حفظ اين حق، تا چند سال، آيا 
عدالت در حق زوج رعايت می شــود؟ به نظر می رسد 
زوايايی از اين قبيل مســائل نياز به بررسی و بازبينی 
دارد. بــا توجه به اينكه قانون مدنی ايران مبتنی بر فقه 
اماميه است، استخراج ديدگاه فقهای شيعه در اين رابطه 
و مقارنه و تطبيــق آن با نظر فقهای مذاهب چهارگانه 
اهل سنت، جهت تكميل پژوهش و نتيجه گيری دقيق و 

كامل، ضروری می باشد.
هدف اين پژوهش، پاســخ گويی به پرســش اساسی 
پژوهش؛ يعنی تأثير اعســار زوج بر حق عدم تمكين 

زوجــه از ديدگاه فقهــای مذاهب خمســه و حقوق 
موضوعه ايران و افغانستان است كه از روش توصيفی 
ـ تحليلی با اســتناد به منابع كتابخانه ای استفاده شده 
اســت. در راســتای اين بحث، فرضيات زير مفروض 

است:
1- مشــهور فقهای اماميه و اهل سنت، اعسار زوج را 
در زوال حق حبس زوجه، غيرمؤثر دانسته و معتقدند 
كه با وجود اعســار زوج، حق حبس زوجه همچنان 
باقی اســت. ماده 106 قانون احوال شخصيه اهل تشيع 
افغانســتان، به صراحت، بر وجود ايــن حق، در هر 
شــرايطی حتی در صورت اعســار زوج، تأكيد نموده 
اســت. ولی نســبت به قانون مدنی جمهوری اسالمی 
ايران می تــوان اين نكته را از اطــالق مواد 1085 و 

1086، استنباط نمود.
2- نــكاح دارای دو جنبه مالی و غيرمالی اســت كه 
مهريه و نفقه از آثار مالی، و حسن معاشرت و برقراری 
رابطه زناشــويی از آثار غيرمالی آن می باشد. اعسار 
زوج در پرداخت مهريه و حق امتناع زن از تمكين قبل 
از دريافت مهريه در قلمرو آثار مالی نكاح محســوب 
می شود؛ زيرا محوريت موضوع در آن، مهريه می باشد. 
براساس نظر اكثر فقهای اماميه و اهل سنت و همچنين 
اطالق قانــون مدنی ايران و صراحــت قانون احوال 
شــخصيه افغانستان، اعســار زوج در پرداخت مهريه 

سبب زوال حق حبس زوجه نمی گردد.

مفاهیم نظری تحقیق
1( تعریف حق

الف( دیدگاه فقهی
»حق« در نظر برخی فقها به توانايی و ســلطنت فعلی 
تعريف شــده اســت.1 آيت اهلل خويي مي نويسد: حق، 
نوعي از سلطنت است كه امور آن به دست كسی است 
كه حق به نفع او اســت.2 به طــور كلی می توان گفت: 

1. المكاسب، ج3، ص9.
2. مصباح الفقاهة، ج1، ص333.
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حق در اصطالحات فقهي اغلب به معني »ســلطنت« 
آمده است.

فقهای اهل سنت، به جز معدودی از متأخران و معاصران 
ايشان، در مؤلفات خود تعريفی از حق، ارائه نكرده اند. 
از ميان آنان، لكنوی از انديشمندان متأخر اهل سنت در 
تعريف حق می نويسد: »حق يعنی چيزی كه بر ذمه فرد 
بوده و اختصاص به او دارد«.3 علی خفيف، از محققان 
معاصر اهل ســنت هم حق را به »مصلحت استحقاقی 
شرعی« تعريف كرده اســت؛ يعنی فايده و منفعتی كه 
اختصاصی يك فرد بوده و مورد تأييد شــرع باشد.4 
وهبه زحيلی نيز در تعريف حق می نگارد: »حق عالقه 
و رابطه خاصی است بين صاحب حق و منفعتی كه وی 
از آن بهره مند می شود«.5 وی تعريف مصطفی زرقاء را 
كه می گويد: »حق اختصاص دارد به نوعی ســلطنت 
يا تكليف«، نيكو شــمرده اســت و بيان می كند: »اين 
تعريف شــامل انواع حقوق دينی مانند حق خداوند بر 
بندگانش مانند نماز، روزه و ...، حقوق مدنی مانند حق 
تملك، حقوق ادبی مانند حق اطاعت والد بر فرزندش 
و اطاعت زوجه از زوجش، حقوق عمومی مانند حق 
دولت در سرپرستی رعيت، حقوق مالی مانند حق نفقه، 
و غيرمالی مانند حق واليت بر نفس می شود«. بنابراين 
وهبه زحيلی در بيان انواع حق، به جنبه غيرمالی اشاره 
نموده اســت كه يكی از مصاديــق آن »حق حبس« 

می باشد.6
ب( دیدگاه حقوقی

واژه حــق در منابع حقوقی تعاريــف زيادی دارد. از 
جمله: »حق« امتيازی اســت كه قواعد حقوقی برای 
تنظيم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در برابر 
ديگران ايجاد می كند.7 »حق« اقتدار، سلطه و امتيازی 
است كه برای اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران 

3. قمر األقمار، ج2، ص186.
4. الحق و الذمة، ص57.

5. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج4، ص94.
6. همان، ج4، ص18.

7. مقدمه علم حقوق، ص24.

مكلف به رعايت آن می باشند، مانند: حق مالكيت، حق 
زوجيت، ابوت، اكتشــاف و ... .8 به طور كلی می توان 
گفت: »حق« امری اعتباری است كه تعريف آن نسبت 

به قوانين جوامع و فرهنگها تغيير می كند.
اغلــب فقها و حقوق دانان، حــق حبس در عقد نكاح 
را ملحق به عقود معاوضی يا شــبه معاوضی می دانند. 
بنابراين متعلق حق حبس در عقد نكاح، شخص است، 
مانند حق حضانت. بالفاصله پس از انعقاد عقد، زوجه 
می تواند مهريه خود را طلب كند. حق تسلط و تصرف 
در مهريه همــراه با ايجاد حق ديگــری به نام »حق 
حبــس« يا »حق امتناع زوجه از تمكين« اســت. در 
قوانين ايــران نيز در مواد 1085 و 1086ق.م به طور 
صريح بيان شده اســت. قسمت آخر بند 2 ماده 117 

قانون مدنی افغانستان نيز اين مورد را بيان می كند.
ماده 377 ق.م بيان می دارد: »هريك از بايع و مشتری 
حق دارد كه از تســليم مبيع يا ثمــن خودداری كند، 
تا طرف ديگر حاضر به تســليم شــود، ...«. اين ماده 
مشــخص می كند كه »حق حبس« حقی دوطرفه است 
كه هريك از طرفين عقــد می توانند از آن برخوردار 
گردند. اما در ماده 1085 ق.م به صراحت آمده است 
كه زوجه می تواند از حق امتنــاع بهره ببرد، نه زوج. 
بنابراين، ماهيت حق امتناع زوجه با ماهيت حق حبس 

مطرح در عقود معاوضی در بيع، متفاوت می باشد.
2( تعریف اعسار

الف( دیدگاه فقهی
بنابه تعريف رافعی از فقهای قرن هفتم مذهب شافعی، 
اعسار به وضعيتی گفته می شــود كه در آن، فرد فاقد 
هرگونه دارايی است، يا دارايی او فقط در حّدی است 
كه ديگر اســتحقاق دريافت سهم مساكين از زكات را 
ندارد.9 فقهای حنفی نيز معســر را به »كسی كه گذشته 
از نيازهــای اوليه زندگی مثل خوراك و پوشــاك و 
مسكن، دارايی اش كمتر از دويست درهم؛ يعنی معادل 

8. مبانی و كليات علم حقوق، ص24.
9. العزيز شرح الوجيز، ج10، ص6.
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نصاب زكات فطر، باشد«، تعريف كرده اند.10
ب( دیدگاه حقوقی

اعسار حقوقي؛ يعنی عدم كفايت دارايي هاي بدهكار 
براي پرداخت بدهيهاي شايســته پرداخت )بدهيهاي 
حــاّل(.11 اين موضوع كه عالوه بر زن كه حق حبس 
به او تعلق دارد، مرد نيز مانند عقود معاوضی و شــبه 
معاوضی، بتواند متقاباًل دارای حق حبس؛ يعنی امتناع 
از پرداخت مهريه تا زمان تحقق تمكين همســرش، 
باشــد، مطلبی اســت كه از طرف برخــی از فقها و 
حقوق دانان مــورد انتقاد قرار گرفته اســت. عده ای 
از فقها حق حبس را قاعده ای اســتثنايی می دانند و 
اســتفاده از آن را تنها برای حمايت از زن قبول دارند 
و معتقدند كه مرد در اين زمينه، نبايد با زن مقايســه 
شــود.12 البته در صورت بی اطالعی مرد از بيماری 
زن چه قبل و چه ضمن عقد، حق او نيز با اســتفاده 
از قاعده »تدليس« محفوظ اســت و وی می تواند با 

استفاده از اين قاعده از حقوق خود دفاع نمايد.
3( مبانی فقهی حق حبس در نکاح

الف( روایات
گروهی از فقيهان برای اثبات مشروعيت امتناع زوجه 
از تمكين، قبل از دريافت مهريه، به روايات متعددی 
اســتناد جســته اند.13 از جمله آنها، روايت ُزرعه از 
سماعه است كه در آن آمده است: »از امام)ع( درباره 
مردی ســؤال كردم كه با زنــی ازدواج دائم يا موقت 
كرده و آن زن، مهريه اش را به مرد، بخشيده است، آيا 
می تواند با آن زن رابطه زناشــويی برقرار كند يا نه؟ 
حضرت فرمــود: آری، چون وقتی مهريه اش را بر او 
بخشيده، به منزله آن است كه مهريه را دريافت نموده 
اســت«.14 مفهوم مخالف اين روايت بيانگر آن است 
كه اگر زوجه مهريه را به هر طريقی، قبض و دريافت 

10. العناية شرح الهداية، ج4، ص389؛ تبيين الحقائق، ج3، ص64.
11. الوسيط، ج2، ص1213.

12. حقوق مدنی، طاهری، ج3، ص176.
13. رياض المسائل، ج12، ص72؛ جواهر الكالم، ج31، ص41.

14. تهذيب األحكام، ج7، ص261.

نكرده باشد، می تواند از تمكين، خودداری كند و مرد، 
حق برقراری نزديكی جنسی با او را ندارد.

ب( قاعده نفی عسر و حرج
طبق قاعده نفی عسر و حرج كه از قواعد فقهی است، 
هرگاه تكليفی دارای مشــقت و دشــواری شديدی 
باشــد كه تحمل آن عادتًا برای مكلف سخت است، 
آن تكليف ساقط می گردد. توضيح قاعده اينكه، بنای 
عقال، قائم بر عدم تجويز تشــريع احكام حرجيه در 
تمامی ابعاد است و شارع مقدس كه خود رئيس عقال 
است، نمی تواند از يك ســيره مسّلم عقاليی تخطی 
بكند. به تعبير ديگر، مدركات عقل عملی ـ كه همان 
آرای محموده باشــد ـ حكم به عــدم تجويز حكم 
حرجی می كند )الينبغی فعله( و شــارع مقدس، پس 
از كشف اين مطلب كه در متعلق حكم حرجی مفسده 
وجود دارد، قهراً آن حكــم را فاقد مالك و بنابراين 

مرفوع اعالم می كند.15
پرداخت مهريه از طرف زوج به زوجه به محض انعقاد 
عقد، دينی است كه بر عهده زوج قرار می گيرد. حال 
در صورتــی كه زوج به داليلی از جمله عدم توانايی 
مالی، از پرداخت اين ِدين، معذور باشــد، می تواند به 
قاعده »الحرج« تمســك جويد؛ زيرا از جمله آثار 
مهم قاعده »الحرج« در معامالت، معافيت معســر از 
ايفای دين تا زمان رفع اعســار او است و مستند آن 
آيه 280 سوره بقره است كه می فرمايد: »َوِإْن َکاَن ُذو 
ُعْســَرٍة َفَنِظَرٌة ِإلَی َمْيَسَرٍة«. عالوه بر اين آيه، اجماع 
مسلمانان در ســده های مختلف نيز مؤيد اين مطلب 

است.
بنابراين اگر كســی به سبب اعسار قادر به ادای دين 
خود نيســت، پس از ثبوت اعســار، آزاد می شود. 
ماده 277 ق.م مقرر مــی دارد: »حاكم می تواند نظر 
به وضع مديون، مهلت عادله يا قرار اقســاط دهد«. 
قاعده »الحرج« به مردی كه عاجز از پرداخت مهريه 
زنش گشــته است، اين فرصت را می دهد كه با اثبات 

15. قواعد فقهيه، ج 1، ص368.

76

م 
ده

یز
 س

ال
س

13
97

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
- ب

49
ره 

ما
ش



وضعيت اعســار خود، تا زمان توانمندی، از پرداخت 
مهريه معاف گردد.

ج( قاعده عدل و انصاف
قاعده »عدل و انصاف«، يك قاعده عقاليی در ابواب 
اموال اســت، مثاًل در جايی كه بين دو نفر يا بيشــتر 
بر ســر مالی اختالف افتاده و معلوم نيست كه حق با 
كيســت، در اين صورت قرعــه نمی زنند، بلكه قاعده 
عدل و انصاف حاكم است.16 بايد در تطبيق اين قاعده 
با مسئله چنين گفت: اگر تشخيص اينكه حق به جانب 
كدام يك از طرفين دعوا است، مشكل باشد، اين قاعده 
حكم می كند دعوا به گونه ای رســيدگی شده و پايان 

يابد كه در حق هيچ يك ظلم نشود.
د( قاعده سلطنت

مفاد قاعده »ســلطنت بر مال« يا »تسليط«، اين است 
كه هر مالكی، نســبت به مال خود تسلط كامل دارد و 
می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی 
بكند، و هيچ كس نمی تواند او را بدون مجوز شــرعی 
از تصرفات منــع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين 
قاعده، اصل بر آن اســت كه همه گونه تصرفات برای 
مالك مجاز اســت، مگر آنكه به موجب دليل شرعی 
خــالف 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 
می گوييم: با توجه به عدم دليل شــرعی بر منع، مالك 

مجاز به تصرف است.17
البته فقهای حنفی و شــافعی قائل به اطالق تســليط 
هســتند و اصل تســليط را مقدم بر ضرر به ديگران 
می داننــد. اين دســته از فقها، مبانی نظــر خود را با 
الضمــان« توجيه می كنند.  الشــرعی ينافی  »الجواز 
ابوحنيفه می گويد: »نمی توان متعرض كسی شد كه در 
ملك خــود تصرفاتی می كند، ولو اينكه تصرفات وی 

16. كتاب النكاح، ج4، ص41.
17. قواعد فقه، ج 1، ص227.

سبب ضرر همسايه گردد«.18 اين در حالی است كه در 
فقه شــيعه در صورت ايجاد ضرر برای ديگری قاعده 
»تسليط« رنگ باخته و قاعده »الضرر« بر آن حاكم 
می گــردد. بنابراين طبق قاعده »تســليط«، به محض 
انعقاد عقد، زن مالك تمام مهريه ای اســت كه برايش 
مشخص گرديده است و حق دارد كه طبق ماده 1085 
ق.م جمهوری اسالمی ايران، از تمكين و بنابر بند دوم 
ماده 117 ق.م افغانستان از نزديكی يا خلوت صحيحه 
با همســر، امتناع ورزد، تا تمــام مهر خود را به دليل 

تسلط بر آن، از مرد درخواست كند.
هـ( قاعده اقدام

مفاد قاعده »اقدام« چنين می باشــد: هركس به ضرر 
خود نســبت به مال خود اقدامی كند، در مورد اقدام 
وی كســی به نفع او ضمان قهری يا مسئوليت ندارد.19 
بر اين اساس، بايد گفت: معمواًل زوجه و خانواده وی 
ادعا می كنند كه زوج به هنگام مشــخص نمودن مقدار 
مهريه، به رغم اصرار خانواده زوجه مبنی بر ســنگين 
بودن مقدار مهر، بايد قبول نمی كرد و عدم توانايی خود 
را برای پرداخت آن بيان می كرد. اين در حالی اســت 
كه غالبــًا زوجه و خانواده او، چه به طور علنی و چه 
از قرائــن حاليه و مقاليه، به مســئله عدم توانايی وی 
برای پرداخت مهريه اشــراف دارند، پس با آگاهی از 
اين شــرايط، اقدام به مشخص نمودن اين مقدار مهريه 
كرده اند و طبق قاعده »اقدام« هرگاه شخصی با توجه 
و آگاهی، عملــی را انجام دهد كه موجب ورود زيان 
توسط ديگران به او گردد، وارد كننده زيان كه شخص 
ديگری اســت، مسئول خســارت نخواهد بود؛ زيرا 
شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مالش 

شده است.
مفاد قاعده اقدام در فقه حنابله هم بيان شــده است و 
پيروان اين مذهب نيز در اقدام شــخص به زيان خود، 
فرد واســطه را مقصر نمی دانند، بلكه خود شــخص 

18. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج1، ص539.
19. قواعد فقهيه، ج1، ص92.
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بايد مراقــب می بود تا با اقدام خود، زيانی متوجهش 
نگردد.20

و( قاعده نفی ضرر
يكی از مشهورترين قواعد فقهی كه مستند بسياری از 
مسائل فقهی اســت، قاعده »الضرر« می باشد. جعفر 
سبحانی از زبان شيخ طوسی می گويد: هر حكمی كه 
از آن ضرر متولد شــود، اطالقش با قاعده »الضرر« 

قيچی می شود؛ البته نه اصلش، بلكه اطالقش.21
نتيجــه اينكه، مــرد در آغاز زندگی زناشــويی، با 
قبول پرداخت مهريه ســنگين به هــر دليلی، خود را 
در تنگنايی از ســختی و مشقت مالی و روحی قرار 
می دهد. از طرفی براســاس قاعده »عدل و انصاف«، 
هم زن بايد به حقی كه شــرع و قانون به طور مسّلم 
برايش قائل شده اســت، برسد و هم مردی كه دچار 
اعسار شده اســت، حق دارد كه از قانون فرد معسر 
بهره مند شــود. حال اگر به طــور مطلق زن را محق 
بدانيم، عدم تمكين وی تا پرداخت كامل مهريه، سبب 
ايجاد ضرری فاحش برای مرد خواهد بود؛ زيرا هدف 
حقيقی از قصد ازدواج برای وی محقق نمی شود. قاعده 
»الضرر« در اينجا به كمك فرد معسر می آيد. چنانچه 
شمول قوانين اجتماعی در موارد خاص موجب زيان 
بعضی افراد توسط ديگران شود، آن قوانين به موجب 
»الضرر« مرتفع می شوند.22 با اين توضيحات، حكم 
اباحــه حق حبس در ماده 1085 ق.م، به دليل اينكه 
اعمال حــق حبس زوجه در فرض اعســار زوج و 
تقسيط مهريه، سبب اضرار زوج می گردد، برداشته، و 

تبديل به ممنوعيت می شود.
4( مبانی حقوقی حق حبس در نکاح

الف( اصل معاوضه
به اذعان حقوق دانان، گرچه بين الزام مرد به دادن مهر 
و پيوند زناشــويی، رابطه عليت وجود ندارد و نبايد 

20. المغني، ج5، ص413.
21. »درس خارج فقه«، سبحانی، 1390/12/6ش.

22. بررسي فقهي حقوق خانواده، ص150.

نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض، قياس 
كرد، اما قانون گــذار تا حدودی كه با جنبه اجتماعی 
نكاح، منافات نداشــته باشد، قواعد معامالت معوض 
را در موارد خاصی از آن نيز جاری ساخته است كه 
از جمله آنها حق حبس در قبال مهريه، می باشــد.23 
بر اين اســاس، حق امتناع زوجــه از تمكين، قبل از 
دريافت مهريه، مبتنی بر اصل معاوضه است كه ناشی 
از رابطه عوض و معوض می باشد؛24 چون حق حبس 
برای هريك از طرفين، مولود عقد معاوضی اســت و 
موقعيــت مهر از جنبه مالی نكاح در مقابل تمكين در 

حكم عوض است.25
ب( علت تعهد

علت، مقصود بالفاصله و مستقيمی است كه متعهد را 
وادار به تعهد مي نمايد، به طوری كه هرگاه اشــتياق 
رسيدن به آن مقصود برای متعهد نبود، هيچ زمان خود 
را دچار بار ســنگين تعهد نمي نمــود. بنابراين رابطه 
علت و تعهد چندان است كه هركجا علت نباشد، تعهد 
موجود نيســت و اثر قانونی ندارد.26 در مقابل، جهت 
تعهــد يا معامله قرار دارد كه همــان، هدف و انگيزه 
غيرمستقيم و بدون واسطه معامله است.27 طبق نظريه 
علت تعهد، قراردادهای معوض دارای علت مخصوصی 
هستند كه در قراردادهای غيرمعوض يافت نمي شود 
و آن رسيدن به عوض است؛ يعنی علت تعهد هريك 
از طرفين، تعهد طرف ديگر مي باشد. در قراردادهای 
معوض، هرگاه يكی از طرفيــن معامله تعهد خود را 
انجــام ندهد، طرف ديگر مي تواند از انجام تعهد خود 

امتناع نمايد، تا ديگری آن را انجام دهد.28
علت تعهــد معاوضی اختصاص به بيع ندارد و در هر 
عقد معوض جاری مي باشد. گرچه قانون مدنی ايران 

23. حقوق مدني خانواده )نكاح و طالق(، ج1، ص154.
24. حقوق مدنی، امامی، ج1، ص225.

25. همان، ج4، ص379.

26. همان، ج1، ص219.
27. قواعد فقهيه، ج 2، ص265.

28. حقوق مدنی، امامی، ج1، ص220.
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به صراحت تحت عنوان مخصوصــی از نظريه علت 
تعهد بحث ننموده اســت، ولی مسائلی كه حقوق دانان 
غربی حل آن را مبتنی بر نظريه علت تعهد دانسته اند، 
در قانون مدنی ايران نيز حل شــده اســت و مي توان 
گفت كه قانون مدنی نيز معتقد به علت تعهد مي باشد. 
از جمله اين مســائل، حق امتناع زوجه از تمكين تا 

دريافت مهريه خود است.29

اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین 
در فقه امامیه

يكی از احكام مورد توجه و بديهی در عقود معاوضی 
آن اســت كه وقتی حق حبس برای طرفين ثابت شد، 
در صورت اعسار و عدم توانايی يكی از طرفين عقد 
در تأديــه تعهد خود، حق حبس طرف ديگر ســاقط 
نمی گردد. همين موضوع در نكاح نيز جاری اســت. 
در صورتی كه زن دارای يكی از موانع نزديكی باشد، 
مانند مريضی ای كه نتوان با او نزديكی كرد، با اين شرط 
كه مرد قباًل و يا ضمــن عقد از مريضی وی بی اطالع 
باشــد، مرد می تواند از پرداخت مهريه امتناع كند، تا 
زمانی كه مانع نزديكــی مرتفع گردد. اين موضوع كه 
عالوه بر زن كه حــق حبس به او تعلق دارد، مرد نيز 
مانند عقود معاوضی و شــبه معاوضی، بتواند متقاباًل 
دارای حق حبس؛ يعنی امتنــاع از پرداخت مهريه تا 
زمان تحقق تمكين همســرش، باشد، مطلبی است كه 
از طرف برخی از فقها و حقوق دانان مورد انتقاد قرار 
گرفته است. ايشــان حق حبس را قاعده ای استثنايی 
می دانند و اســتفاده از آن را تنها برای حمايت از زن 
قبول دارند و معتقدند كه مــرد در اين زمينه، نبايد با 
زن مقايسه شــود.30 البته در صورت بی اطالعی مرد 
از بيمــاری زن چه قبل و چه ضمن عقد، حق او نيز با 
استفاده از قاعده »تدليس« محفوظ است و می تواند با 
اســتفاده از اين قاعده، از حقوق خود دفاع نمايد. اگر 

29. همان، ج1، ص225.
30. حقوق مدنی، طاهری، ج3، ص176.

مانع پيش روی زن برای اخذ مهر در اســتفاده از حق 
حبس، اعسار مرد باشد، بنابر قول مشهور اماميه، حق 

زن ثابت است و اعسار زوج مسقط آن نيست.31

اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین 
در فقه اهل سنت

به طور كلی فقهای مذاهب خمسه »حق امتناع زوجه 
از تمكين به جهت دريافت مهــر« را قبول دارند. اما 
آنچــه در اينجا مورد بحث و بررســی قرار می گيرد، 
اختالفاتی اســت كــه در احكام و قوانيــن مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت با اماميه به خصوص در رابطه با 

بحث »حق حبس زوجه« وجود دارد:
1( حنفیه

علمای حنفی، امتناع زوجه از تمكين را به دو صورت 
مطرح كرده اند: حالت اول زمانی اســت كه مقدار مهر 
)تمام يا بخشــی از آن( به صورت معجل باشــد، در 
اين حالت بر مرد واجب اســت كــه مهريه را به زن 
تحويل دهد و چنانچه مــرد از اين كار امتناع ورزد، 
حقوقی كه با عقد ازدواج برای مرد مقرر شــده است، 
ساقط می شود. بنابراين زن می تواند از آميزش امتناع 
نمايد، هرچند كه در منزل شــوهر به سر ببرد. حالت 
دوم مربوط به مدت دار بودن مهريه اســت كه نظرات 

مختلفی بيان شده كه خارج از اين بحث می باشد.32
طبق عقيــده علمای حنفی در اعمــال »حق حبس« 
ـ كــه در اين مذهب فقط مختص زن اســت ـ فرقی 
بين اعسار برای مرد و عدم آن نيست؛ يعنی در هردو 
حالت زن حق فسخ نكاح را ندارد و تنها می تواند در 
هردو شرايط، از حق عدم تسليم خود در برابر زوج و 
عدم تقيد به اجازه گرفتن برای سفر و خروج از منزل، 
استفاده نمايد.33 فســخ نكاح از ديدگاه فقهای حنفی، 

31. جامــع المقاصد، ج13، ص353؛ كشــف اللثــام و اإلبهام، ج7، 
ص409؛ جواهر الكالم، ج31، ص42.

32. رد المحتار علی الدر المختار، ج3، ص143.
33. تبيين الحقائق، ج3، ص54.
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زمانی مطرح است كه هنگام عقد، مرد برای زن شرط 
كند كه بدون اجازه وی از شهر و خانه خارج نشود و 
به مسافرت نرود كه واجب است زن به اين شروط وفا 

كند و عدم رعايت آنها سبب فسخ نكاح می شود.34
2( مالکیه

طبق نظر علمــای مالكيه، در صورتی كه مهريه معيّن 
باشد، پرداخت آن واجب است، اما چنانچه غيرمعيّن 
باشــد، تســليم مهر بر تمكين زن تقدم دارد و فرقی 
ندارد كه زن دارای عيبی باشــد كه ســبب فسخ عقد 
می شود يا نه.35 زوج تنها می تواند در شرايطی كه زن 
دارای بيماری شديدی باشد، از پرداخت نفقه اجتناب 
كند. البته در صورتی كه يكی از زوجين حق ديگری 
را تســليم نمود، ديگری ملزم به پرداخت حق طرف 

مقابل می شود.
نتيجه اينكه حق حبس تنها در صورتی اعمال می شود 
كه مهريه غيرمعيّن باشد. زمانی كه زوج اظهار اعسار 
و عــدم توانايی پرداخت مهريه كنــد، پس از اثبات 
ادعای وی به وســيله بيّنه يا تصديق زوجه، امر نزد 
قاضی برده می شــود كه در اين صورت به پرداخت 
مهريه مجبور نمی شود، بلكه فرصتی به او داده می شود 
و فرقی نمی كند كه در اين مدت اعســار زوج مرتفع 
گردد يا نه. پس اگر بعــد از اين مدت، عدم توانايی 
وی برای پرداخت مهريه غيرمعيّن رفع نشــد، قاضی 
طــالق زن را از مرد می گيرد )طالق قضايی( و يا زن 
خودش، خود را مطلقه می كند، در حالی كه قاضی به 
آن حكم می دهد و اين زمانی است كه مرد معسر باشد 
و آميزش هم صورت نگرفته باشد؛ زيرا بعد از آميزش 
زن از مرد معســر به دليل عدم پرداخت مهريه طالق 

داده نمی شود.36
3( شافعیه

34. الفقه علي المذاهب الخمسة، ج2، ص346.
35. التاج و اإلكليل، ج5، ص175.

36. الذخيرة، ج4، ص373؛ المختصر الفقهي، ج3، ص505.

از نظر فقهای شافعی، زن می تواند با انعقاد عقد نكاح 
ـ در صورتی كه مهريه اش عين معين باشدـ  در مهريه، 
تصرف نمايد. همچنين وی می تواند طلب مهر خود را 
شرط تمكين از شوهر قرار دهد، البته در صورتی كه 
مهريه اش حاّل بوده و آميزش صورت نگرفته باشد.37

البته اگر زوج معســر باشد و نتواند مهريه را پرداخت 
كند، زن دو راه پيش روی خود خواهد داشــت: يك 
راه اينكه صبر پيشــه كند و با شرايط مرد بسازد، تا 
وضعيت مالی مرد بهبود يابد. دوم اينكه تحت شرايطی 
نكاح را فســخ كند شرايطی همچون آزاد و بالغ بودن 

زن، قبل از آميزش بودن فسخ نكاح و ... .38
4( حنابله

فقهای حنابله همچون شافعيان معتقدند كه در صورت 
معجل بودن مهريه و قبــل از تمكين خاص، زوجه 
حق دارد از تســليم خود و ديگــر حقوق زوجيت 
امتناع نمايد؛ زيرا مهريه بر تسليم وی به شوهر تقدم 
دارد. از نظر فقهای حنبلی در مدت زمانی كه زوجه 
از تمكين  خاص امتناع می نمايد ـ چه دور از همسر 
خود باشــد و چــه در يك خانه به ســر ببرندـ  از 

دريافت نفقه بی بهره خواهد بود.39
اگــر در مدت زمان امتناع زوجه از تمكين، بين آنها 
نزاع به وجود آيد، بدين صورت كه مرد شرط كند كه 
در صورت تمكين زن، مهريه را پرداخت خواهد كرد 
و زن هم ابراز كند كه در صورت تحويل مهريه، خود 
را تسليم مرد خواهد كرد، در چنين شرايطی زوج به 
پرداخت مهريه به زن ملزم مي شــود، اما اگر دوباره 
او از تمكين ـ بدون هيچ عذری ـ امتناع نمايد، زوج 
می تواند مهريه را از او طلــب كند، برخالف فقهای 
حنفی و مالكی كه معتقدند مرد حق رجوع به مهريه 

37. الفقه علی المذاهب األربعة، ج4، ص222.
38. حاشية شرح المنهاج، ج4، ص82؛ إعانة الطالبين، ج4، ص98.

39. مطالــب أولي النهی، ج5، ص229؛ كشــف المخــدرات، ج2، 
ص612.
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را ندارد.40 بدين صورت كــه زوج تنها به پرداخت 
مهريه مجبور می شود يا نمی شود. از نظر شافعيان، به 
هنگام نزاع زوجين در زمان امتناع زوجه از تمكين، 
بر ســر تقدم تسليم مهر توســط مرد يا تقدم تمكين 
توسط زن، مهريه نزد فرد نائب عادلی قرار می گيرد 
و زن مجبــور به تمكين می گــردد. پس از تمكين، 
مهريه توســط فرد عادل به زن پرداخت می شود، در 
غير اين صورت مــرد حق رجوع به مهريه را دارد. 
پس عقيده حنابله و شافعيان در رجوع به مهريه، به 

هنگام امتناع از تمكين، يكی است.
پس، عقيده فقهای اين مذهب در زمان اثبات اعسار 
زوج و عدم توانايی وی برای پرداخت مهريه، فســخ 

نكاح است كه البته براساس شرايطی محقق می شود.

اثر اعسار زوج در حق امتناع زوجه از تمکین 
در حقوق موضوعه ایران و افغانستان

موضوعی كــه در اينجا مورد بحث و بررســی قرار 
می گيرد، امكان يا عدم امكان اجرای حق عدم تمكين 
از سوی زوجه در صورت اعسار زوج برای پرداخت 

مهريه، از نگاه حقوقی است.
1( حقوق موضوعه ایران

قانــون مدنی ايران محدوده امتنــاع زن از تمكين را 
جهت دريافت مهريه، ـ چه مرد معسر باشد چه نباشد 
ـ، تمام وظايف زناشويی بيان كرده است. به قول دكتر 
كاتوزيان، جدا كردن چنيــن وظايفی از يكديگر در 
پاره ای از امور دشوار اســت. ايشان اين چنين مثال 
می زند: »چگونه می توان از زنی انتظار داشــت كه به 
خانه شوهر برود و با او زندگی كند و بتواند از تمكين 
خــودداری نمايد«.41 مــاده 1082 ق.م، به مالكيت 
زن نســبت به مهريه به محض وقوع عقد نكاح حكم 
می كنــد. بنابراين از نظر قانونــی معجل بودن مهريه، 
اقدام نكردن به وظايف زناشويی قبل از گرفتن مهريه، 

40. المغني، ج7، ص260.
41. حقوق مدني خانواده )نكاح و طالق(، ج1، ص150.

و عدم علم و آگاهی زن هنگام عقد ازدواج، سه شرط 
مهمی است كه براساس آنها زن می تواند از حق خود 
برای امتناع از تمكين استفاده كند، تا ناشزه محسوب 

نشود.
الف( دیدگاه حقوق دانان

مشــهور حقوق دانان ايران نيز به تبع مشــهور فقيهان 
شــيعه معتقدند كه اعسار شوهر، اثری در سقوط حق 
حبس زوجه ندارد. برای نمونــه، دكتر لنگرودی در 
اين رابطه می نويســد: »هرگاه مرد معسر باشد، خواه 
زن در حين عقد نكاح، علم به اعســار او داشته باشد 
خواه نه، البته در حال اعســار، حــق مطالبه مهر را 
ندارد، ليكن اين امر مانع نمی شــود كه از حق امتناع 
از وظايف زناشويی تا وصول صداق استفاده نكند«.42 
طبق نظريه شماره 7/1020-83/2/31 اداره حقوقی 
دادگســتری، »اعسار شوهر، حق حبس زن را از بين 
نمی برد؛ زيرا درست است كه در چنين حالتی مطالبه 
مهــر از او امكان ندارد، ولی بايد دانســت كه امكان 
گرفتن مهر با استفاده از حق حبس، مالزمه ندارد«.43

دكتر كاتوزيان بيان می كند: »به هر حال اعسار شوهر 
حق حبس زن را از بيــن نمی برد«.44 البته چه زن و 
چه مرد، بايد بدانند كه مهريه يك وثيقه نزد زن نيست 
كه هر زمان كه قصد جدايی يا زورگويی نســبت به 
همســرش داشــت، از آن به عنوان اهرم فشار عليه 
وی اســتفاده كند و يا ميزان باالی مهريه را وسيله ای 
برای نشان دادن شــأن باالی خود و خانوادگی اش 
بداند. علــت اينكه اكثر زوجين هديــه بودن مهر را 
از جانــب مرد به زن در نظــر نمی گيرند و اينكه مهر 
وســيله ای برای افزايش الفت و محبت بيشــتر آنها 
نسبت به يكديگر اســت، نهادينه نشدن اين فرهنگ، 
و موسع نمودن ضمانت اجرای پرداخت مهريه توسط 
قانون گذار می باشد. بدين صورت كه در صورت عدم 

42. دوره حقوق مدني: حقوق تعهدات، ص133.
43. مجموعه نظرهاي مشورتي ـ حقوقي اداره حقوقي، ج1، ص42.

44. حقوق مدني خانواده )نكاح و طالق(، ج1، ص135.

81

ان
ست

غان
 اف

ن و
یرا

ق ا
قو

 ح
ی، 

الم
ســ

ه ا
فق

در 
ن 

کي
تم

از 
ه  

وج
ع ز

تنا
 ام

حق
بر 

ج 
 زو

ـار
سـ

 اع
اثر



پرداخت مهر از ســوی زوج به هر دليلی، طبق ماده 
1085 ق.م زوجــه می تواند از انجــام تمام وظايفی 
كه در برابر شــوهر دارد، خــودداری كند. اما اينكه 
محدود كردن اين قانون توســط قانون گذار را راهی 
برای اصالح اين ديدگاه بدانيم، مشــكل خواهد بود؛ 
زيرا همان طور كه افزايش محدوده اختيارات زن در 
حوزه مهريه، عاملی سخت گيرانه برای مرد به حساب 
می آيد، چه بســا محدود كردن اين قانون هم راه فرار 
بسياری از افراد سودجو را از پرداخت مهريه باز كند.

دكتــر حبيب اهلل طاهری در كتــاب حقوق مدنی بيان 
می كند كه نكاح عقدی معاوضی يا شبه معاوضی است 
و در معاوضات هريك از طرفين می توانند از اجرای 
تعهــد خود امتناع ورزند، تا طرف ديگر به تعهد خود 
عمل كند، اما استفاده از »حق حبس« در عقد نكاح، 
قاعده ای اســتثنايی است كه تنها برای حمايت از زن 
پيش بينی شده و قانون آن را فقط برای زن قرار داده 
است، نه مرد، پس مرد در اين زمينه نبايد با زن قياس 
شود. وی در ادامه توضيح می دهد كه ايسار و اعسار 
مرد برای استفاده از حق حبس فرقی نمی كند، هرچند 
نمی توان از فرد معســر مطالبه مالی كرد، اما اين امر 

باعث نمی شود كه زن موظف به تمكين باشد.45
نكاح از نظر جنبه مالي ای 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 5 108 ق.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 مي باشــد.47 دكتر امامي بيان مي كند كه طبق 
ماده 1085 ق.م زن مي تواند از ايفای وظايف زوجيت 
امتناع كند، تا مهر خود را دريافت نمايد، خواه شوهر 

45. حقوق مدنی، طاهری، ج3، صص176-174.
46. حقوق مدنی، امامی، ج4، ص425.

47. همان، ج1، ص225.

معســر باشــد، يا آنكه قادر بر تأديه آن باشد؛ زيرا 
اعسار شــوهر اگرچه حق مطالبه را ساقط مي كند و 
زن نمي تواند مادام كه شوهر معسر است، مهر خود را 
از او بخواهد، ولي اين امر موجب سقوط حق امتناع 

او كه مبتني بر قاعده معاوضه است، نمي گردد.48
برخــي از حقوق دانان متأثر از منابــع فقهي، بر اين 
باورند كه نكاح اگرچــه از جمله معاوضات حقيقي 
به شــمار نمي آيد، اما ملحق بدانها محسوب مي شود، 
به خصوص اگر در آن مهر ذكر شــود.49 برخي ديگر 
نيز آن را داراي دو جنبه خصوصي و عبادي مي دانند 
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 مي شمارند.50 بعضي نيز نه 
تنها آن را عقدي معاوضي نمي دانند، شــبه معاوضي 

بودن آن را هم مورد انتقاد قرار می دهند.51
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 377 ق.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 قانون گذار در مــاده 1085 ق.م اين حق )عدم 
تمكين( را تنها براي زن قائل شــده است كه پشتوانه 
شرعي دارد و مورد تأييد و تصريح اكثر فقهاي اماميه 

است.

48. همان، ج4، ص395.
49. بررسي فقهي حقوق خانواده، ص242.

50. حقوق مدنی، امامي، ج4، ص442.
51. حقوق خانواده: نكاح و انحالل آن، ج1، ص158.
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الزم به ذكر اســت كه با وجود بيان اكثر حقوق دانان 
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 مي گويد: »درست 
است كه نكاح شبيه معاوضه و مهر شبيه اجور است، 
ولي واقعًا معاوضه نيســت؛ اين مسئله شواهدي دارد 
از جمله اينكه: اواًل؛ ذكر مهر در عقد واجب نيســت 
و اگر معاوضه حقيقيه باشــد، حتمًا بايد حّد و حدود 
عوض تعيين شود، در حالي كه ذكر مهر در عقد نكاح 
واجب نيست. ثانيًا؛ 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. ثالثًا؛ در نكاح نمي توان از الفاظ 
معاوضه انشــاي نكاح كرد، در حالــي كه اگر نكاح 
حقيقتًا معاوضــه بود، بايد امكان اســتفاده از الفاظ 
معاوضه در عقد نكاح مي بــود. رابعًا؛ در تمام ابواب 
معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد، ولي در باب نكاح 
اگر كسي مغبون شــود، خيار غبن ندارد. اين شواهد 
نشان مي دهد كه نكاح معاوضه حقيقيه نيست. بنابراين 
با اثبات معاوضه حقيقــي نبودن نكاح، كالم صاحب 
مدارك اثبات مي شــود كه مهــر و تمكين دو وظيفه 
واجب و مستقل اند. ايشان وضع مهريه هاي سنگين و 
عدم توانايي زوج براي پرداخت آن را و اجبار مرد به 
پرداخت مهريه را در طي سالهاي زياد با روح ازدواج 

سازگار نمي دانند«.52
اطالق عقــد بيان كننده حال بودن مهريه اســت. اما 
متأســفانه در بيشتر موارد تعيين مهريه هاي سنگين و 
عدم توانايي زوج در پرداخت آن، سبب ايجاد شرايط 
ســخت براي زوج و زوجه مي گردد كه طبق دستور 
دادگاه در اكثر موارد حكم به تقسيط در پرداخت مهر 

می شود.

52. كتاب النكاح، ج6، ص52.

ب( رابطه اعسار زوج و تقســيط مهریه از دیدگاه 
قوانين و رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائيه در نظريه شــماره 7/1020 
مورخ 1381/2/31 آورده اســت: »در مواردی كه 
دادگاه با اجرای ثبت درخواســت شــوهر و به دليل 
اعسار، مهلت عادله می دهد يا قرار اقساط می گذارد، 
نبايد مهر را مؤجل پنداشت؛ زيرا اجلی كه بدين گونه 
بر زن تحميل می شــود، حاكی از اراده وی بر سقوط 
حق حبس نيســت، بنابراين حق حبس زن محفوظ 
است«.53 همچنين در استفتائات شورای عالی قضايی 
در اين باره آمده اســت: »تــا وصول مهر، ]زن[ حق 
امتناع از تمكين و اســتحقاق نفقه را با توجه به ماده 

1085 ق.م دارد«.
دري نجف آبادي، دادســتان كل كشور در زمان طرح 
اين موضوع، در جلســه هيئــت عمومي ديوان عالي 
كشور مورخ 22 مرداد 1387 در مورد طرح گزارش 
وحدت رويه نســبت به اختالف  نظر در مسئله »حق 
حبس برای زوجه« چنين نظر داده اســت: در عرف 
جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه اســت، بلكه 
بر حال شدن مهريه عندالمطالبه داللت دارد. اين قبيل 
موارد احكام شــرعي است و معيارهاي شرعي بر آن 
حاكم اســت و نمي توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون 
به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي 
و تحكيم پيوندهاي خانوادگــي و پرهيز از طالق و 
فســاد نيز ايجاب مي كند كه با اثبات اعسار و تقسيط 
پرداخت مهريه، زوجه بــه تكاليف و وظايفي كه در 
مقابل زوج دارد، عمل نمايد و تقســيط مهريه مجوز 

عدم تمكين زوجه نمي شود.
حق تمكين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نكاح مي باشد 
و تمكين حق مطلق است، جز در مواردي كه خالف 
آن احراز شود و عقد نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه 
و مبادله مهر با بضع تفســير و تبييــن كرد. موضوع 
تقاضاي مهر و اعســار زوج و عدم امكان پرداخت، 

53. مجموعه نظرهاي مشورتي ـ حقوقي اداره حقوقي، ج1، ص42.
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حق خاص اســت و محدود به شرايط امكان است و 
در صورت شك يا ابهام، حق مطلق از بين نمي رود و 
دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه 

نكاح نمي باشد.
وانگهي قانون اعســار، قانون خــاص و از عناوين 
ثانويه اســت و حاكــم بر قوانين عامه اســت و در 
صورت اعسار عماًل زوج با تكليفي مواجه نمي باشد 
و در محدوده خاص به اعسار عمل مي كند، نه اينكه 
قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعســار 
محدود نمايد و فرض آن اســت كه حكم اعسار نيز 
طبق قانون و توسط محكمه صادر شده است. مشكل 
مهريه هاي غيرمتعارف و سوءاســتفاده نيز بايد توسط 
شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود. 
در اين مورد نيز امكان عســر و حرج براي زوجه نيز 
ميّسر اســت و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب 
مي كند كه ارتباط زناشويي برقرار شود. استنباط اينكه 
مهريه نيز بر كل مهريه اطالق مي شود و ادعاي اينكه 
پرداخت قســمتي نمي تواند نافــي حق حبس زوجه 

گردد، اول الكالم و ادعاي بدون دليل است.
مهريه هايي كه در دهه هــاي اخير در دفترچه ها ذكر 
مي شــود، نوعًا امكان پرداخت بــه صورت حال را 
ندارند و توافق نيز معلوم نيســت، بلكه عندالقدره و 
االستطاعه اســت. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به 
قانون است يا حق مكتســب است، ترديدي در حق 
مكتسب بودن نمي باشــد، بلكه فرض تقسيط توسط 

مرجع ذي صالح است و حقي نيز ضايع نمي شود.
چطور عدم بضاعت زوج موجب مي شود تا زوجه فرد 
غيرملئي را زنداني كند. زنداني كردن فردي كه مالئت 
ندارد، خود خالف شرع اســت. فرض اين است كه 
زوج از اول نيز واجد نبوده يا دچار ســانحه و حادثه 
شــده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي نماييم. 

اين با سياستهاي حبس زدايي نيز منافات دارد.
در شرايطی كه زوج مهريه را به طور اقساطی پرداخت 

می كند، اما در عين حال زوجه بر حق امتناع خود از 
تمكين پافشاری می نمايد، چيزی جز سوءاستفاده از 
حق و لج و لجبازی به نظر نمی رســد؛ »آنچه مفهوم 
عدالت معاوضی در قراردادها ايجاد می كند در روابط 
زن و شــوهر قابل اعمال نيست. تن انسان و عشق و 
وفاداری او قابل خريد و فروش و معاوضه نيست، تا 
بتوان تكليف شوهر به پرداختن مهر را تعهد متقابل زن 
به سكونت مشترك و داشتن رابطه جنسی او پنداشت 
و از اين رابطه احكامی مانند حق حبس برای شوهر 
اســتنباط كرد، يا قواعد تدليس و عيب را چنان كه در 

ساير معامالت است، در نكاح نيز به كار بست«.54
می توان حقوق خانواده را آميزه ای از اخالق و حقوق 
دانســت. آنچه دو طرف به دنبال آن هســتند، بايد 
اســتفاده از حقوق برای يكی شدن و پيمودن مدارج 
واالی انســانی باشد، نه بهره جستن از حقوق به طور 
معامله وار برای سودجويی؛ زيرا تالش حقوق انسان 
جهت دهی صحيح به انســانها است، هرچند نتايج آن 
به دليل تفاوت در برداشــتها از فقه اسالمی، متفاوت 
اســت، اما هدف غايی آن حفظ عّزت انســانها و به 
ثمر رسيدن حقوق مختص آنها است. وظيفه قاضی يا 
وكيل به عنوان يك حقوق دان اين است كه در شرايط 
خاصی كه در پرونــده وجود دارد، روح قانون را در 
نظر گيرد و تنها به ظاهــر آن اكتفا نكند. آنچه هدف 

مقنن می باشد، تحكيم پايه های خانواده است.
قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1318 در ماده سه 
قانون خود مقرر می دارد: »وقتی قانون ساكت است، 
قاضی می بايست با توجه به روح جاری در قوانين و 
عرف و عادت مســّلم، حكم قضيه را صادر كند. بهتر 
است كه قاضی زمانی كه با اجمال يا تعارض يا نقض 
قانون مواجه شــد، ابتدا به قانون استناد كند و در غير 
اين صورت اگر از روح قانون نتوانســت حكم مسئله 
را اســتنباط كند، به منابع فقهی رجوع نمايد. چه بسا 

54. »حقوق عاشقانه عليه حقوق كامجويانه«، ص211.
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رجوع به منابع فقهی به دليل وجود تنوع نظرات فقهی 
مختلف، بيشتر سبب سردرگمی قاضی گردد كه نتيجه 

آن، می شود صدور آرای مختلف از قضات متعدد«.
نمونه اين قضاوت همين معتبر شــناختن يا نشناختن 
حق حبس زوجه در فرض اعســار زوج اســت. در 
صورتی كه مرد معســر باشد و امكان پرداخت دفعی 
مهر را نداشــته باشد، پافشــاری زن بر حق حبس 
می تواند نتايج بدی را به دنبال داشــته باشد، از جمله 
افتادن مرد به گناه برای ارضای تمايالت جنسی خود. 
شايد چنين به نظر برســد كه كامجويی و هوس مرد 
نبايد در پی مباحث حقوقی در نظر گرفته شود، اما از 
نظر عقلی و حقوقی، نكاحی كه در آن رابطه جنســی 

تحريم شده باشد، باطل است.
»در چهارچوب عقد نكاح، عشــق و هوس و وظيفه 
باهــم درمی آميزد و كانونی برای رشــد جســمی و 
عاطفی فرزندان ناشــی از اين رابطه به وجود می آيد، 
پس اگر زوجين اتحادی تشكيل دهند كه در آن رابطه 
جنســی ممنوع باشــد، ارتباط بين آن دو با سازمان 
حقوقی و عرفی نكاح بيگانه است«.55 گذشته از اين، 
عدم تمكين زوجه در حالت اعســار زوج و پرداخت 
اقســاطی مهر از ناحيه وی، سبب طالق عاطفی بين 

زوجين می شود.
2( حقوق افغانستان

مطالعه اعتقادات تمام تمدنهای بشــر و انديشــه های 
اجتماعی نشان می دهد كه هركدام به نوبه ی خود در 
باب خانواده سخن گفته اند. ايدئولوژی ماركسيسم در 
قرن بيستم و انديشه ليبراليسم در طی قر نهای متمادی 
تا امروز فرضيه های جديــدی را در اين باب و نوع 
سيســتم زندگی خانواده ارائه كرده اند، اما هيچ كدام 
نتوانســته اند همچون دين مبين اســالم، روشــهای 
نظام منــدی را بــرای ايجاد كانون پــر از آرامش و 
خوشبختی، جهت بالندگی زن و شوهر و رشد صحيح 

55. همان، ص212.

فرزند ارائه نمايند.
اجرا نشــدن صحيح اين روشها به دليل جهل و عدم 
داشــتن اطالعات كافی از قوانين، در بين عده ای از 
افــراد جامعه يا از طرف عــده اي از افراد مغرض و 
ســودجو كه خواسته اند از آب گل آلود ماهی بگيرند، 
سبب شده است در بســياری از كشورها دستورات 
صحيح دين اســالم به صورت غلط به اجرا درآيد يا 
اصاًل اجرا نگردد. اين عامل باعث ايجاد مشــكالتی 
در خانواده ها شــده است كه افراد سودجو با انگشت 
گذاشــتن روی ايــن حقارتها و جهالتهــا، ماده ها و 
تبصره هايی به ظاهر عالی ولی با قصد شيطانی به نفع 
زن با احساس يا فرزند نيازمند به محبت وضع نمايند، 
تا با سســت كردن بنيان خانواده به مقاصد مورد نظر 

خود در اين كشورها برسند.
به عنوان نمونه در كشــور افغانستان عملی به نام »بد 
دادن دختران« كه توضيح آن خواهد آمد، ازدواجهای 
اجباری، گرفتن مهريه های سرســام آور و تصرف آن 
توســط ولی دختر اعم از پدر يا مــادر، عدم تربيت 
اطفال، عقيده داشتن به اعتقادات عامه در باب ازدواج 
به خصــوص در ميان خانمها، و محــروم بودن زنان 
از حق تملك مالی، ســبب بروز مشــكالت فراوانی 
شــده اســت كه به طور واضح مشــكالت زاييده از 
اين اشــتباهات، متوجه نظام مقدس خانواده اســت؛ 
خانواده ای كه سعادت اعضای آن و رسيدن تك تك 
افراد آن به حقوق خود، اســاس جامعه را تشــكيل 
می دهد.56 با سست شدن بنيان كانون به ظاهر كوچك 
خانواده، جامعه به خطر می افتد و افراد ســودجو به 
آســانی می توانند بر افكار افــراد آن و به تبع آن بر 
امــالك آنها حاكم شــوند. بی پناه مانــدن فرزندان، 
هرزگی زنان، و الابالی شــدن مــردان دريچه ای را 
باز می كند برای ســودجويی كشــورهايی كه آگاه به 
ذخاير معدنی آن كشور هستند، از طرفی كارخانجاتی 

56. بررسي مسائل خانواده )حقوق فاميل(، ج1، ص7.
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همچون اسلحه ســازی، وســايل آرايشــی، البسه و 
زيورآالت خاص اين كشــورها بيش از پيش رونق 
خواهد گرفت؛ زيرا خواســته يا ناخواســته توجه به 
كانون خانواده، ارزش و مقام واالی زن، اهميت دادن 
بــه تربيت صحيح فرزند، و احترام به قدرت مديريتی 
مرد، جای خود را بــه جهالت، و بی قيد و بندی داده 
و بستری مناسب را برای كسانی كه جهت رسيدن به 
اين اهداف وقت گذشته و برنامه ريزی كرده اند، فراهم 

می كند.
در قانون كشور اسالمی افغانستان نيز پرداخت مهريه 
توسط زوج به زوجه واجب است و اين وجوب ناشی 
از حكم قانون است و ريشــه قراردادی ندارد؛ زيرا 
وجوب پرداخت مهر توســط زوج به زوجه براساس 
قرآن، ســنت و اجماع ثابت شده است. ماده 98 ق.م 
افغانســتان بيان می كند: »مهــر از جمله حقوق مالی 
زوجه اســت كه به سبب ازدواج صحيح، زوج مكلف 
اســت كه به زوجه بپردازد«. طبــق اين ماده كل مهر 
با خلوت صحيحه، دخول و مــوت يكی از زوجين 
گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه باشــد، الزم 
می گردد. ماده 99 ق.م افغانستان در اين زمينه چنين 
حكم می كند: »زوجه مســتحق مهر مسمی می باشد و 
اگر مهر حين عقد تعيين نشــده يــا نفی آن به عمل 
آمده باشد، مهر مثل الزم می گردد«. ميزان مهر نيز با 
توجه به تفــاوت توانايی مالی و تمكن افراد متفاوت 
اســت. قانون مدنی افغانستان نيز با پيروی از حقوق 
اســالم، در مورد ميزان حداقل مهريه سكوت اختيار 
كرده است. هرچند در دين مبين اسالم به جهت ايجاد 
فرصت ازدواج برای عموم افراد اعم از متمكن و فقير، 
تعيين حداقل مهريه مستحب و نيكو شمرده شده است.
ماده 110 ق.م افغانستان همچون قانون ايران، ملكيت 
و تصــرف زن در مهريــه اش را به طــور علنی بيان 
می كند: »مهر ملكيت زوجه محسوب می گردد. زوجه 
می تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالكانه بنمايد«. 

اين ماده نيز از فقه و از قاعده تســليط اتخاذ شــده 
است.57 اما متأسفانه همانند بســياری از قوانين اين 
كشور، مورد كم لطفی و غفلت مردم جامعه افغانستان 
قرار گرفته است. در عرف اين كشور، مالكيت زن بر 
مهريه اش به رسميت شناخته نشده است و كمتر زنی 
جرئت می كند در دادگاه حاضر شــده و عليه شوهر 

خود اقامه دعوی كند.
در عــرف اجتماعی افغانســتان، موضــوع مهر از 
چهارچوب شرعی و قانونی خود فاصله گرفته است و 
از قوانين و آداب و رسوم عرفی اشتباه تبعيت می كند. 
اكثــر زنان از ميزان مهريه خود اطــالع ندارند و در 
جريان تعيين مهــر در تصميم گيريهای بزرگان فاميل 
شــركت نمی كنند؛ زيرا مالك مهريه شمرده نمی شوند 
كه در مورد آن هم بتوانند نظر دهند. اين سنت همان 
اســت كه در دوره جاهليت از آن پيروی می شد. چه 
بسا در جريان تعيين مهريه، پدر دختر در قبال گرفتن 
مهريه، چيزهايی از پدر دامــاد همچون طويانه58 يا 
شيربها59 گرفته باشد كه آن را همان مهريه به حساب 
می آورند، در حالی كه طويانه و مهريه دو چيز جدا از 
هم هستند. بدين ترتيب چيزي به عنوان مهريه جهت 

ضمانت مالي يا هديه اي براي همسر باقي نمي ماند.
دو كشور ايران و افغانستان كشوري با قوانين اسالمي 
هســتند، چه پيرو فقه جعفري و چه پيرو فقه حنفي، 
داراي اشــتراكاتي در قوانين خود به خصوص 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 

57. فقه السنة، ج3، ص1408.
58. طويانه يا مصارف عروسی؛ چيزی است كه از طرف پدر عروس 
برای مصارف مراسم عروسی و جهيزيه خواسته می شود و داماد بايد 

آن را بپردازد.
59. اگر داماد به پرداخت شــيربها راضی نباشــد، دريافت آن حرام 

است؛ چون خالف شرع اسالم است.

86

م 
ده

یز
 س

ال
س

13
97

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
- ب

49
ره 

ما
ش



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 مي داند، ولي قانون افغانستان 
عالوه بر آن، وفات يكــي از آنها و خلوت صحيحه 
را نيز از عوامل اســتقرار مهريه برشمرده است. يا در 
شــرايط مهريه، قانون مدني ايــران در ماده 1079، 
»معلوم بودن« مهريه را از شرايط مهريه دانسته، ولي 
در قانون افغانســتان چنين چيزي بيان نشــده است. 
همچنين درباره ســقوط حق امتناع از تمكين، طبق 
مــاده 1086 ق.م ايران پس از يك بار نزديكي، حق 
حبس زن ساقط مي شود، 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 مي باشد.
دين مبين اسالم مطالبه مهر را حق مسّلم و مبرهن زن 
مي داند؛ زيرا وي مالك مهريه است و مي تواند به هر 
نحوي در آن تصرف نمايــد. بند دوم ماده 117 ق.م 
افغانستان چنين بيان مي كند: »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. نظام الدين عبداهلل در كتاب حقوق فاميل، 
اين مسئله را به روشني توضيح مي دهد: »در صورت 
عدم پرداخت، زوجه مي توانــد 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 مي شــود، 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 مي كند، 
مي توان 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 مي تواند از رفتن به خانه شــوهر 
امتناع كند و ناشــزه محســوب نگردد. حتی اگر با 
همسر خود رابطه زناشــويي برقرار نمايد، بعد از آن 
نيــز مي تواند از ماندن در خانه شــوهر امتناع ورزد 
و مهر خود را مطالبه كند و شــرط بازگشت خود را 
منوط به دريافت مهريه نمايد. اين در حالی است كه 
زوجه حق فسخ نكاح را ندارد و قاضی هم نمی تواند 
طالق او را بدهد. اما نسبت به شيعيان افغانستان نكته 
حائز اهميت اين است كه طبق قانون احوال شخصيه 
اهل تشيع افغانستان، اعسار زوج، مسقط حق قانونی 
زوجه مبنی بر امتناع از تمكين، نيســت. بند دوم ماده 
113 قانون مذكور در اين رابطه مقرر می دارد: »زوجه 
می تواند الی تأدية كامل مهر، ولو زوج معسر باشد، از 
تمكين امتناع نمايد، مشــروط بر اينكه قبل از مطالبه 
مهر با اختيــار، تمكين نكرده و مهــر او نيز مؤجل 
نباشد. دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع 

نمی گردد«.

نتیجه گیری
1. ماهيت حق حبس در عقود معاوضی با ماهيت آن 
در عقد نكاح متفاوت اســت، بنابراين حق امتناع از 
تمكين مختص زن است و مرد نمی تواند به بهانه عدم 
تمكيــن زن، از پرداخت مهريه خودداری كند. از اين 
رو، پذيرش حق امتنــاع زوجه در نكاح، يك حكم 
اســتثنايی است كه قانون گذار برای حمايت از حقوق 

87

ان
ست

غان
 اف

ن و
یرا

ق ا
قو

 ح
ی، 

الم
ســ

ه ا
فق

در 
ن 

کي
تم

از 
ه  

وج
ع ز

تنا
 ام

حق
بر 

ج 
 زو

ـار
سـ

 اع
اثر



زن، آن را وضع كرده است.
2. به اعتقاد فقهای حنفی، چنانچه مهريه، معجل باشد، 
زن حق حبس خواهد داشت، خواه شوهر معسر باشد 
يا نه، ولی حق فســخ عقد نكاح را به استناد اعسار 
زوج از پرداخت مهريــه، ندارد. اما طبق نظر علمای 
مالكی، حق حبس تنها در صورتی اعمال می شود كه 
مهريه غيرمعيّن باشد، در اين صورت، چنانچه شوهر 
اظهار اعســار در پرداخت مهريه كند، فرصتی به او 
داده می شود، اما اگر بعد از اين مدت عدم توانايی وی 
برای پرداخت مهريه، رفع نشد، قاضی طالق زن را از 
مرد می گيرد، مشروط به اينكه آميزش صورت نگرفته 
باشد. از ديدگاه فقهای شافعی و حنبلی نيز اگر شوهر 
معســر بوده و توان پراخت مهريه را نداشته باشد، در 
اين صورت چنانچه هنوز نزديكی انجام نشده و مهريه 
نيز حاّل باشــد، زن افزون بر حق حبس، حق فسخ 

نكاح را نيز دارا است.

3. در مورد حق امتناع زوجه در عقد نكاح نسبت به 
ايفای وظايف زوجيت، در ميان فقها نظرات مختلفی 
وجود دارد كه قانون مدنی ايران طبق ماده 1085 از 
نظر مشهور فقها تبعيت كرده است. بر اين اساس، طبق 
قوانين كنونی ايران، اعسار زوج و صدور قرار اقساط 
مهريه، تأثيری در سقوط حق امتناع زوجه ندارد و او 

می تواند تا وصول مهريه، از تمكين خودداری كند.
4. قانون مدنی افغانســتان كه از مذهب حنفی تبعيت 
می كنــد، طبق بند دوم مــاده 117 به زن اين حق را 
می دهد كه برای دريافــت مهريه اش از رفتن به خانه 
شــوهر امتناع كند. همچنين طبق بند دوم ماده 113 
قانون احوال شــخصيه اهل تشــيع افغانستان كه فقط 
نسبت به شيعيان، اعمال می گردد، اعسار زوج، مسقط 

حق قانونی زوجه مبنی بر امتناع از تمكين نيست.
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- ابن عابدين، محمدامين بــن عمر، رد المحتار علی 
الدر المختار، بيروت، دارالفكر، 1412ق.

- ابن عرفــة، محمد بــن محمد، المختصــر الفقهي، 
بی جا، مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية، 

1435ق.
- ابن قدامه، عبداهلل بن احمد، المغني، بيروت، مؤسسة 

تاريخ العربي، 1404ق.
- امامي، ســيد حســن، حقوق مدنــي، ج1، تهران، 
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- همــو، حقوق مدنــي، ج4، تهران، كتاب فروشــی 

اسالميه، 1377ش.
- انصــاري، مرتضي بن محمدامين، المكاســب، به 

كوشش محمد كالنتر، بيروت، 1410ق.
- ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظرهاي مشورتي ـ 

حقوقي اداره حقوقي، تهران، مجد، 1386ش.
- بعلــي، عبدالرحمن بن عبداهلل، كشــف المخدرات، 

بيروت، دارالبشائر اإلسالمية، 1423ق.
- جزيــری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب األربعة، 

بيروت، دالكتب العلمية، 1424ق.
- جعفری لنگرودي، محمدجعفر، دوره حقوق مدني: 
حقوق تعهدات، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1389ش.

- جعفري تبار، حسن، »حقوق عاشقانه عليه حقوق 
كامجويانــه«، در: بر منهج عدل: مقاالت اهدا شــده 
به اســتاد ناصــر كاتوزيان، تهران، دانشــگاه تهران، 

1388ش.
- خفيف، علی، الحق و الذمة، قاهره، دارالفكر العربی، 

1431ق.
- خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهة في المعامالت، 
به قلم ميرزا محمدعلي توحيدي، بيروت، دارالهادي، 

1412ق.
- دمياطي، عثمان بن محمدشطا، إعانة الطالبين علی 

حل ألفاظ فتح المعين، بيروت، دارالفكر، 1418ق.
- رافعي، عبدالكريم بن محمد، العزيز شــرح الوجيز، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق.
- رحيبانی، مصطفی بن ســعد، مطالــب أولي النهی 
فی شــرح غاية المنتهی، بيروت، المكتب اإلسالمي، 
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- رومی بابرتی، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
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خانواده: نكاح و انحالل آن )فســخ و طالق(، تهران، 

دانشگاه تهران، 1382ش.
- طاهري، حبيب اهلل، حقوق مدني، قم، دفتر انتشارات 

اسالمي، 1392ش.
- طباطبايی، سيدعلی بن محمدعلی، رياض المسائل 
فی تحقيق األحكام بالدالئل، قم، مؤسسه آل البيت)ع( 

إلحياء التراث، 1418ق.
- طوســي، محمد بن حسن، تهذيب األحكام، تهران، 

دارالكتب اإلسالمية، 1407ق.
- عبداهلل، نظام الدين، بررسي مسائل خانواده )حقوق 

فاميل(، كابل، سعيد، 1392ش.
- عبدري غرناطی، محمد بن يوسف، التاج و اإلكليل 

لمختصر خليل، بيروت، دارالكتب العلمية، 1416ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام و اإلبهام 
عن قواعد األحكام، قم، دفتر انتشــارات اســالمی، 
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1416ق.
- فايز، عبدالبصير، توضيحي بر قانون مدني افغانستان 

)حقوق فاميل(، كابل، سعيد، 1388ش.
- قرافی، احمد بن ادريس، الذخيرة، بيروت، دارالغرب 

اإلسالمی، 1994م.
- قربانــی، فرج اهلل، قانون مدنی جمهوری اســالمی 

ايران، تهران، دانشور، 1381ش.
- قليوبي، احمد سالمة، حاشية شرح المنهاج، بيروت، 

دارالفكر، 1415ق.
- كاتوزيــان، ناصر، حقوق مدنــي خانواده )نكاح و 

طالق(، تهران، بهمن برنا، 1378ش.
- همو، مقدمه علم حقوق، تهران، شــركت ســهامي 

انتشار، 1382ش.
- لكنــوی، محمدعبدالحليم، قمر األقمار لنور األنوار 

فی شرح المنار، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
- محقق داماد، ســيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق 
خانــواده )نكاح و انحــالل آن(، تهران، اســالمي، 

1368ش.
- همو، قواعد فقه، تهران، مركز نشــر علوم اسالمي، 

1383ش.
- محقق كركي، علي بن حســين، جامع المقاصد في 
شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت)ع( إلحياء التراث، 

1411ق.
- مدنی، سيد جالل الدين، مبانی و كليات علم حقوق، 

تهران، پايدار، 1377ش.
- مغنيــه، محمدجواد، الفقه علي المذاهب الخمســة، 

بيروت، دارالتيار الجديد، 1421ق.
- مكارم شــيرازی، ناصر، كتاب النكاح، قم، مدرسه 

امام علی بن ابی طالب)ع(، 1424ق.
- موسوی بجنوردی، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، 

مؤسسه عروج، 1401ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع 

اإلسالم، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1404ق.
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