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 چكيده :

 »حق حبس « قانون مدني يا به عبارت ديگر 1086و  1085 ماده و حقوقي بررسي فقهينقد و «  تحت عنوانحاضر  مقاله

 . بپردازد به الي كتب فقهي و رواييدر ال  مبناي شرعي آندر صدد است به بيان 

و نظر  و روايي ، مبنا و مالك بررسي، فقه اسالمي است كه سعي بر آن شده تا با رجوع به كتب فقهيمقالهوان نظر به عن

كه در واقع استفاده كتب حقوقي و نظر در اقوال چند تن از حقوقدانان  و همچنين ،در اقوال علماء از متقدمين و متاخرين

كه منظور از امتناع زوجه از گردد و بيان پرداخته حق حبس سقاطاثبات و ا شرائط يانبه ب از روش كتابخانه اي است،

 نه همه ي وظائف. خاص مي باشدي تمكين ، تنها تمكين به معنا

نتيجه اين كه: در بررسي ماده فوق، ممكن است دهها پرونده در دادگاههاي كشور مطرح بوده و يا باشد؛لذا با ارائه 

ضمن احقاق حقوق هر يك از زوجين ،به آن هدف متعالي كه حفظ بنيان تفصيلي راهكارهايي چون تقسيط مهريه ها 

خانواده  و ارزش نهادن به آن است دست يافته و ديگر شاهد تراكم عجيب پرونده هاي قضايي مربوط به طالق ، به اجرا 

 گذاردن مهريه ها و

 مي نماييم. رسيدن به مقاصد پليدشان كوتاهاز مطالبه ي نفقه نخواهيم بود و دست سوء استفاده ها گران از اين ماده را  

 

 كليد واژه ها: حق حبس ، نشوز، نفقه ، عندالمطالبه ، ايفاي وظيفه ، تمكين
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 بخش اول : بررسي فقهي و حقوقي

 تعريف حق حبس گفتار اول:
 

امتناع كند مشروط بر ايـن كـه مهـر او    زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد،  "

 "حال باشد و اين امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود. 

زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد، قيـام نمـود،    "اما اگر مهر او حال نباشد و يا 

"ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده نمايد.
1  

از آن ياد مي شود ، مبنايي شرعي دارد كه برگرفته  از احاديث و » حبس حق «تحت عنوان   كه در اصطالح فقهن ماده اي

 ر گرفته است.ن را براي زنان در نظو از جمله حقوقي است كه نظام اسالم آ روايات ائمه اطهار عليهم السالم مي باشد

 حق حبس يعني چه؟.1-1

 2رند مادام كه طرف مقابل عوض را تسليم ننموده از تسليم خودداري نمايد.در معاوضات هر يك از طرفين حق دا

مي  »حق حبس«ي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي حقوقدرادبيات فقه و 

به جهت آنكه مي توان آن را خالي از مهر قرار  ( عاوضات حقيقي به شمار نمي رودنكاح نيز هر چند از جمله م .گويند

 ولي به آنها ملحق است بخصوص آنكه در آن مهر ذكر گردد. ) داد

 

 :شرائط اعمال حق حبس گفتار دوم:

ه به تفصيل بـدان  ك براي اين كه زن بتواند اين حق قانوني و شرعي خويش را اعمال نمايد ، بايد داراي شرائط ذيل باشد

 :پرداخته مي شود

 تسليم مهر توسط مرددم عالف) 

 توسط زناختيارا قبل از اخذ مهرب) عدم ايفاي وظائف 

                                                 
 قانون مدني. 1086ماده  -1

هريك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين كه مبيع يا ثمن موجل «  قانون مدني: 377ماده  -2

 »بيع يا ثمن حال باشد بايد تسليم گردد.باشد در اين صورت هر كدام از م
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 عند المطالبه بودن ( حال ) مهر پ)

 :و حقوقي يبررسي فقه

 
 توسط مرد عدم تسليم مهر الف)

 
آن جا كه بر كراهت داشتن دخول قبل از اعطاء  " ه مي گذارد.صح بر ماده فوق 2و اقوال علماء 1بالطبع دليل روايات

اين ممانعت تنها  "دخول ممانعت نمايد.مهر يا هديه اذعان داشته و زن مي تواند تا زماني كه مهرش را قبض ننموده، از

 در صورتي است كه مهر او، حال باشد.

، عن علي بن النعمان ، عن سويد القال ، عن أيوب بن محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي « 
ئا درهما فما فوقه أو شي : إذا تزوج الرجل المرأة فال يحل له فرجها حتى يسوق إليهاعن أبي عبد اهللا عليه السالم قالالحر ، عن أبي بصير ، 

 3»سويق أو غيره . ة منهدي
 

 ر قبل از تمكين مي كند.بر اعطا مه لتالين روايت واژه ( شيئا و هديه ) ددر ا

 

از  ضه است، اگرچه معاوضه ي صرف نيست واين حكم آن است كه نكاح در حكم معاو دليلمي فرمايند :شهيد ثاني "

ري نيـز  جمله احكام معاوضه آن است كه هر يك از طرفين مي تواند از تسليم كردن متاع خود سرباز زند تا آن كه ديگ

 ٤".متاع خود را تحويل بدهد

ثابـت  به نوعي وضه حقيقي نيست معاكه اين حق در معاوضات هر چند نكاح قانون مدني  377آنكه مطابق با ماده  ضمن

   مي باشد كه در ادامه اشاره مي گردد.

                                                 
ه ، ص هتحريرالوسيل. امام خميني ، 7، باب 12، ص 15( بيروت: دار احياء التراث العربي، [ بي تا ] )، ج  وسائل الشيعهعالمه شيخ محمد بن حسن حر عاملي،   -1

 .214، ص 2ج  المهذب ،. ابن براج ، 11، مساله  533
 . 369ص  ،5، جلمعةشرح ال، الشهيد الثاني -2
 12ص    15ج  - وسائل الشيعة (اإلسالمية)، الحر العاملي  - 3

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القال ، عن أيوب بن « 
ئا درهما فما فوقه أو شي زوج الرجل المرأة فال يحل له فرجها حتى يسوق إليهاالحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال: إذا ت

 »ة منسويق أو غيره . هدي
 67، ص 10شهيد ثاني، پيشين، ج  -1



 علمي فقه و حقوق دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره)نجمن ا

 

٦ www.Theology-Club.Blogfa.com |  P a g e

 

همچنين بايد توجه داشت كه تحويل دادن مهريه به زن در آنجا كه مهر حال است در صورتي واجب است كه زن آماده 

مانعي از بهره وري جنسي وجود نداشته باشد. پس اگر مانعي از استمتاع وجود داشته باشد و لـو آن   براي استمتاع باشد و

مانع شرعي باشد ، مانند احرام، پرداخت مهر و تسليم آن به زن واجب نيست؛ چون تسليم از دو طرف واجب مي باشـد،  

از سوي طرف ديگر واجب نخواهد بود. پس اگر نسبت به يك طرف مانعي از تسليم وجود داشت، تسليم كردن عوض 

1اين تنبيهي است كه شهيد ثاني در تشريح كالم شهيد اول بيان نموده اند.
 

 تنگدستي و عجز شوهر از پرداخت مهريه. 1 – 1
 

يا شوهر قادر به پرداخت تمـام مهـر مـي باشـد و يـا از پرداخـت آن بـه صـورت كامـل و يكجـا بـه             ،در مورد تسليم مهر

كه تأديه مهريه همسرش را داشته باشـد توانايي مورد حالت اول، در صورتي كه شوهر ناتوان است. در  همسرش عاجز و

فرضي كـه داراي صـفت حـال بـودن      اما اگر شوهر تنگدست بوده و يا ناتوان از پرداخت مهريه همسرش در ،فبها المراد

ديدن نظرات و اقوال علماء  حقوقي و فقهي وبا رجوع به كتب  هباشد، آنگاه تكليف چيست؟ بد نيست در اين مقال است

 موضوع مورد بررسي را بهتر بشكافيم.

و معين بودن  زوج، عين بودن يا منفعت بودن بين غني بودن يا نبودن علماء ظاهراً ،2در كتب فقهيطبق نظر مشهور فقها 

د مهر همسر خويش را در صورتي باي ،فرقي قائل نشده اند. يعني شوهر چه تنگدست باشد و چه غني ،يا كلي بودن آن

وظايف  كه حال باشد، ادا نمايد تا او نيز تمكين كند در غير اين صورت، زوجه مي تواند تا زمان تسليم مهر، از انجام

مانند ابن اما برخي از فقهاء . 1085ي ) امتناع ورزد و اين در واقع مطابق است با ماده قانون زناشويي ( تمكين خاص

اگر شوهر تنگدست و فقير باشد [ و نتواند مهريه را به زن بپردازد] زن حق ندارد از نزديكي با  "اند: گفتهنيزادريس 

"شوهرش امتناع كند و از وي تمكين ننمايد، چون در اين فرض حق مطالبه ي مهريه از شوهرش را ندارد.
٣ 

                                                 
 69، ص 10شهيد ثاني، پيشين، ج  -2

  .11، مساله 533، ص  ، تحريرالوسيله؛ امام خميني 66، ص 10: ج شرح لمعهرجوع شود به كتب فقهي ، باب مهور مانند:   -1

 همانجا. -2
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 1تاعسار شوهرمانع از استفاده زن از حق حبس نيسدكتر كاتوزيان قائل است كه 

اگر زوج در حال ايسار از پرداخت مهريـه خـودداري كنـد ،     «دكتر محقق داماد در توضيح نظر مشهور فقها، مي فرمايد:

در حالي كه حق نفقـه وي نيـز سـاقط نشـده و      اوالً معصيت كرده است و ثانياً زوجه مي تواند از تمكين خودداري نمايد

ه مراجعـه و دادگـاه زوج را نسـبت بـه عـدم انجـام وظيفـه شـرعي         براي گرفتن حقوق خويش مي تواند به دادگاه صالح

 2« مواخذه و او را به پرداخت مهريه ملزم نمايد

 :در تأييد اين حكم چنين آمده است همچنين در سئوال و جوابي انجام شده از كميسيون حقوقي شوراي عالي قضايي

كسـر نمـودن از    پرداخـت مهريـه بـه صـورت نقـد و     در صورتيكه مهريه زوجه حال باشد با عدم قدرت زوج از  -سئوال

، آيا زوجه تا وصول كليه مهريه حق امتناع از تمكين از تمكين دارد، و در صورت امتناع، حق نفقه حقوق به طور اقساط

 دارد يا خير؟

ــاده     -جــــواب ــه مــ ــه بــ ــا توجــ ــه را بــ ــاع از تمكــــين و اســــتحقاق نفقــ ــق امتنــ ــه حــ ــا وصــــول مهريــ   1085تــ

 ) 30ص واالت ئ( شماره اول جزوه سقانون مدني دارد. 

 ب) عدم ايفاي وظائف اختيارا قبل از اخذ مهرتوسط زن

قبـال شـوهر    دومين شرط براي اعمال حق حبس اين است كه زن قبل از اخذ مهر ، به اختيار خويش به ايفاي وظايف در

 سئواالت زير پاسخ داده شود:م است دهيم، الزبراي اين كه بهتر بتوانيم مسئله را مورد بررسي قرار نپرداخته باشد.

 چيست؟ معاني لغوي و اصطالحي تمكين  -1

يـا تمكـين   ،تمكين خـاص  از تمكين چيست مراد شارع و قانون گذار ؟تچيس و عام خاصاي منظور از تمكين بمعن -2

 ؟اعماي بمعن

                                                 
 و  96، ش 1ه ، ج خانوادكاتوزيان،  -3

 246، ص  حقوق خانوادهمحقق داماد،  -4
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شود؟چگونه مـي   پس اطاعت و فرمانبرداري زن از شوهرش چه مي ، مي باشد آن اعماي معن،  منظور ازتمكيناگر  -3

اعمال حق حـبس از سـوي زن    توان ناشزه بودن و خارج شدن زن از اطاعت شوهرش را اثبات نمود به طوري كه با

 قرار نگيرد؟  نافي در ت

 منظور از اين وظائف، چه مي باشد؟ نهايتاً -4

  :و اصطالح تمكين در لغت1-1

 .1منزلت يافتن، قادر شدن برچيزيدر لغت: 

از تمكين كه در متون فقهي آمده ، عبارت است از آنكـه زوجـه خويشـتن را بـراي اسـتمتاعات در       : منظور 2دراصطالح

اختيار زوج قرار دهد و يا به ديگر سخن ، قرار دادن نفس در اختيار زوج در هر زماني و ازاله نمودن چيزهـاي تنفـرآور   

. همچنين است مي باشدردن زن براي همسرش مودن و آرايش ككه ضديت با تمتع و لذت بردن از زن دارد و نيز تميز ن

 خروج او از خانه او بدون اذنش و غير اينها.

 خته شود. ، الزم است به بيان مقدماتي پردا براي پاسخ دادن به سئوال دوم

 اطاعت زن از شوهر. 1-2

خدشه دارد ) و بـا   ر حاضر جاياين حقوق در عصبعضي از  د (البتهز احاديث و روايات فهميده مي شوا ه كهطبق آن چ

ايد شـ  نمي دانند، د خدشه قرار گرفته و او را توثيقبعضي از روايتها از جمله روايات عبداله بن سنان مورتوجه به اين كه 

از همسرش اطاعت نمايد و در تمام امور مطيع او باشد به طوري كه در سخت ترين شرايط  كالًزن بايد كهبتوان قائل شد

 ده، خود را ملزم به رعايت حقوق همسرش بداند. در روايت عبداهللا بن سنان آمده است:نيز تعدي و تخطي ننمو

مردي از انصار در زمان رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم به جهت حوائجش از خانـه خـارج شـد و بـا زنـش      «  -1

را نزد رسول خدا فرستاد تا بـراي  عهدي نمود تا وقتي كه برنگشته، از خانه بيرون نرود. پدر زن مريض بود لذا زن كسي 

                                                 
 )؛ 1380، ترجمه ي المنجد ( تهران: انتشارات اسالم ، فرهنگ بزرگ جامع نويناحمد سياح   -1
 . 543، ص 3، ترجمه علي اسالمي، ج تحريرالوسيلهروح اهللا خميني،   -2
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نـزد ايشـان    ديدن او از ايشان اذن بگيرند. حضرت فرمودند: بنشين در خانه ات و اطاعـت نمـا همسـرت را. پـس مجـدداً     

فرستادند و باز پيامبر فرمودند: بنشين در خانه ات و همسرت را اطاعت نما. پس پدرش مـرد. نـزد رسـول خـدا صـلي اهللا      

د و از ايشان جهت گزاردن نماز اذن خواستند، حضرت فرمودند: نه ، بنشين در خانه ات و شوهرت را عليه و آله فرستادن

اطاعت نما. آن گاه پس از دفن پدر زن، رسول خدا شخصي را نزد او فرستاده  و به ايشان گفتند: به درستي كه خداونـد  

 » تو و پدرت را به جهت اطاعت از همسرت آمرزيده است.

 1ردحقوق م. 1-3

 واطاعت زوج و عدم عصيان ا -1 

 2»جهاد المراة حسن التبعل «   عده اي از اصحاب، از علي بن ابراهيم عليه السالم نقل نموده اند كه ايشان فرمودند:

 . »خوب همسرداري نمودن وي استجهاد زن ، « 

 شوهرشعدم دادن صدقه، هبه و نذر مگر به اذن  -2  

او بـر والـديها أو صـلة     في عتقٍ و ال صدقةَ  و ال تدبيرُ  و ال هبةَ  و ال نذر في مالهـا اال فـي زكـاةٍ    ليس للمراةِ أمرّ مع زوجها« 

 3»قرابتها.

 عدم گرفتن روزه مستحبي بدون اذن شوهر: -3 

 4» ... تطوعاً اال بِاذنه  و ال تصوم... «   

 ايـــــن مطلـــــب  و روايـــــت عمـــــرو بـــــن جبيـــــر العزرمـــــي از ابـــــي عبـــــداهللا عليـــــه الســـــالم گويـــــاي 

 1مي باشد.

                                                 
 .507، ص 5؛ شيخ كليني، پيشين، ج 79، باب 111، ص 14ر عاملي، پيشين، ج شيخ ح -1

جاءت امرأة إلى النبي صلى اهللا عليه وآله فقالت: يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ما حق الزوج على  عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السالم قال:« 
من بيته إال باذنه وال تصوم تطوعا اال باذنه وال تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب وال تخرج من بيتها إال باذنه المرأة ؟ فقال لها ان تطيعه وال تعصيه وال تصدق 

اهللا عليه وآله من وان خرجت بغير اذنه لعنتها مالئكة السماء ومالئكة االرض ومالئكة الغضب ومالئكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت: يا رسول اهللا صلى 
ال وال من كل الناس حقا على الرجل ؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال: زوجها قالت: فمالى عليه من الحق مثل ماله على قال: أعظم 

 مأة واحدة الحديث.
 .507، ص 5پيشين، ج ،شيخ كليني -2
 .514، ص 5شيخ كليني، پيشين، ج  -3

 .  514همان، ص  -4
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 عدم ممانعت نفس خويش در برابر شوهر -4

و  2»... و ال تمنعه نفسها ... « . به اين كه  زن، نفس خويش را در هر زماني، صبح و شب، در اختيار زوجش قرار دهد 

 3»... و تعرض نفسها عليه غدوةً وعشية ... «

 عدم خروج زن از خانه بدون اذن شوهرش: -5

مي تواند بدون اجازه ي همسرش از خانه بيرون رود مگر در امور ضروري و واجب و در واقع اين عمل زن هيچ گاه ن

ة در روايات چنـين آمـده كـه زن نمـي توانـد حتـي بـدون اجـاز         از او سلب شده است و ملزم به رعايت آن مي باشد.

 4د.شوهرش، براي عيادت پدر و مادرش، نمازگزاردن و تدفين آنان از خانه خارج شو

 5» ...و ان خرجت بغيرِ اذنه لعنتها مالئكةِ السماء  و مالئكة االرضِ و مالئكة الغضبِ و مالئكة الرَحمةِ حتي ترجع الي بيتها ... «

 : فرمودند ( ص )كه حضرت محمدعلي بن ابراهيم به اسنادش از ابي عبدهللا عليه السالم نقل مي كند 

 6» .اذنِ زوجِها فال نفقة لها حتي ترجعأيما امراة خرجت من بيتها بغيرِ « 

 موارد استثناء از طاعت زوج  1-4

ء به دست مي آيد، تنها زن مي تواند براي اداي زكات، نيكي به پدر و مادر 8و اقوال فقها 7طبق آن چه كه از روايات

ا مي تـوان از جملـه   و صله ارحام و همچنين حج، بدون اذن شوهرش اقدام نمايد. و همچنين انجام مقدمات واجب ر

 د.آن ها به شمار آور

 طيب نمودن زن، خويش را به بهترين پاك كننده ها، پوشيدن بهترين لباس ها و زينت نمودن به بهترين زينت ها.  -6

                                                                                                                                                                  
 .508، ص 5شين، ج شيخ كليني، پي  -1
 .507، ص 5پيشين، ج ،شيخ كليني -2
 .508، ص 5شيخ كليني، پيشين، ج  -3

 .91، باب 125، ص 14؛ شيخ حر عاملي، پيشين، ج 513، ص 5شيخ كليني، پيشين، ج  -4
؛ ابي حنيفه النعمان بن محمد بن  60،  باب 237 پيشين، ص، ؛ ميرزاي نوري 507،  ص 5پيشين، ج  ،؛ شيخ كليني 79، باب  111ص  14پيشين، ج  شيخ حر عاملي، -5

 216ص  2پيشين، ج  ،منصور بن احمد حيون التميمي المغربي
 . 514، ص 5شيخ كليني، پيشين، ج  -1

 .514،  ص 5پيشين، ج ،شيخ كليني  -2
 . 539، ص  3روح اهللا خميني، پيشين، ج   -3
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 1»...  زينتها و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس احسن ثيابها و تزين بأحسن ... «

اقوال علما نيز برگرفته از  .مي باشد مله از حقوق مردان است كه بر عهده زنانذكر گرديد في الج رواياتآنچه از 

 همين روايات مي باشد.

تمكين و دوري نمودن و برطرف كردن آن چه « حقوق مرد را چنين بيان مي دارد: »  2ارشاد االذهان« صاحب 

 » موجب نفرت است. 

از حق مرد بر زن اين است كه او را اطاعت كند، معصيت او را  «مي فرمايند: »  3تحرير الوسيله«  امام نيز در كتاب

 » ننمايد، از خانه اش بدون اذن او بيرون نرود و لو نزد اهل خودش حتي اگر براي عيادت پدر، و يا در عزاي او. 

 حق خاص و حق عام.: عبارتند از مردان حقوق پس

ويش را در هر زماني، صبح و شب، در اختيار عبارت است از  اين كه  زن، نفس خ( تمكين خاص )  حق خاص

و تعرض ... « و  4»... و ال تمنعه نفسها ... « .زوجش قرار دهد و بدون وجود هيچ مانع شرعي ، ممانعتي به عمل نياورد

و منظور از در اختيار قرار دادن ( عشيه  البته ذكر اين نكته ضروري است كه بدانيم  5»... نفسها عليه غدوةً و عشية 

) اين نيست كه زن در همه ساعات روز و شب تمكين دهد بطوري كه باعث شكنجه جسمي و روحي وي غدوه

و زن امتناع  گردد بلكه مالك آن است كه هر يك از ساعات شبانه روز فردي از افراد زماني جهت استمتاع باشد

 .نورزد

      و رعايت حقوق مرد در امور ديگر زندگي  از مرداطاعت نمودن و فرمانبرداري زن  حق عام( تمكين عام ) يعني

 د كه بدان ها اشاره شد ).(  جز در چند مور

                                                 
 .79،  باب 112، ص 14يشين، ج پ، ؛ شيخ حر عاملي 507، ص 5ج  ،پيشين، شيخ كليني -4

ه. 1410( قم: موسسه النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين،  ، ارشاد االذهان الي احكام االيمان] اي منصور حسن بن يوسف بن مطهر اسدي [ عالمه حلي -5

 . 33، ص 2)، ج 

 . 539، ص 3روح اهللا خميني، پيشين، ج   -1
 .507، ص 5پيشين، ج ،شيخ كليني -2
 .508، ص 5شيخ كليني، پيشين، ج  -3
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 خروج از اطاعت يا ( نشوز ). 1-5

پس اطاعت و فرمانبرداري زن از شوهرش  ،باشدآن  اعماي معن ، تمكيناگر منظور از در پاسخ به سئوال سوم، اينكه 

و خارج شدن زن از اطاعت شوهرش را اثبات نمود به طوري كه با چگونه مي توان ناشزه بودن و  چه مي شود؟

 الزم است مفهوم نشوز و ارتباط آن با حق حبس بررسي گردد. اعمال حق حبس از سوي زن در تعارض قرار نگيرد؟

 تعريف نشوز در لغت. 1-5-1

 1» به معناي ارتفاع و بلند شدن است. « 

 عني از جايش برخاست. ، ي» نشز َ من مكانه اذا ارتفع عنه  «

 . نشوز در اصطالح شرعي 1-5-2

 »خارج شدن از طاعت. « 

اين كه زن و شوهر حقوقي را كه نسبت به طرف مقابل خود دارند، ادا نكنند و خواسته او را اجابت ننمايند. اين 

   2معناي اصطالحي نشوز است در تمام كتب فقهي.

 عناي لغوي . مناسبت معناي اصطالحي نشوز  با م 1-5-3

زن و شوهر با بيرون رفتن و خارج شدن از آن چه خداوند « چنين بيان مي دارند:  3»شرح لمعه « شهيد ثاني در كتاب 

 »بر آنان واجب نموده، از طاعت برتري جسته و اين يكي از مصاديق ارتفاع مي باشد. 

 امارات (نشانه هاي) نشوز  .1-5-4

                                                 
، )؛ مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري [ ابن اثير ]  1380، ترجمه ي المنجد ( تهران: انتشارات اسالم ، فرهنگ بزرگ جامع نويناحمد سياح -1

 . 55، ص 5)، ج  1364(  قم: موسسه اسماعيليلن،  النهاية

 ؛ ابوالقاسم نجم الدين                                     131، ص 10، ترجمه و تبيين علي شيرواني، جشرح لمعهي العاملي، [ شهيد ثاني ]، مانند: زين الدين بن عل-2

دين ابوالقاسم علي ؛ زين ال560، ص 2ه. )، ج  1409( تهران: انتشارات استقالل،  ، شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرامجعفر بن الحسن، [ محقق حلي ]

 . 203ه. )، ص  1418( شيراز: مكتبة مدرسه امام العصر [ عج ]،  ، الدرالمنضودالعاملي الفقعاني

 .131، ص 10، ترجمه و تبيين علي شيرواني، ج شرح لمعه زين الدين بن علي العاملي، [ شهيد ثاني ]، -1
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اگر چنان چه در زن چنين نشانه هايي ( در ذيل  1بارات فقهاء به دست مي آيد،بنا بر آن چه كه از كتب فقهي و ع

آورده مي شود ) بروز دهد، و بر آن اعمالي كه شايسته رفتار او با همسرش نمي باشد مداومت ورزد، زن از طاعت 

 اين نشانه ها عبارتند از: همسرش خارج شده و او را ناشزه گويند

 رويي زن با شوهر ترش -1

دمات او.( البته نيازهايي كه برآوردن آن بر زن واجب باشد. مانند: مق بي ميلي و بي رغبتي نسبت به نيازهاي -2

گاه شوهرش او را فرا خواند، خودداري كند و يا سنگيني و بي رغبتي، نشان دهد نه مطلق استمتاع؛ بدين گونه كه هر

از خواسته هاي شوهر كه ربطي به استمتاع ندارد، بر زن برآوردن آن دسته ،  نيازها و خواسته هاي شوهر.) زيرا

                                 واجب نيست. مثال اگر زن لباس مرد را ندوزد، اين عمل او، نافرماني و نشوز گفته نمي شود.

قبال به طور نرم با ؛ مانند آن كه با كالم خشن و درشت، پاسخ شوهر را بدهد، با آن كه تغيير گفتار نسبت به شوهر -3

او سخن مي گفت، يا آن كه هنگام سخن گفتن با شوهرش، پشت خود را به او نمايد و از او روي برتابد، حال آن 

 چنين رفتاري را نمي كرد.  كه قبالً

از  با لطف و مهرباني و گشاده رويي با شوهرش روبه رو مي شده اما اكنون ؛ مثل آن كه قبالًتغيير رفتار با همسرش -4

 مي باشد. وي اعراض مي كند، گرفته و عبوس و مانند آن

در صورتي كه اين نشانه ها در زن ظاهر گردد، زن ناشزه است و در واقع نسبت به مرد برتري جسته، خروج كرده 

 د.بماند و اصرار بر آن داشته باشاست. چنين زني، از حق قسم و نفقه نيز محروم مي گردد، مادامي كه بر نشوز باقي 

                                                 
؛ محمد بن جمال الدين مكي  132ص  10ترجمه و تبيين علي شيرواني، ج شرح لمعه،  هيد ثاني ]،رجوع كنيد به كتب فقهي: زين الدين بن علي العاملي، [ ش -2

، ص 3، پيشين، ج تحريرالوسيله ؛  87 -86صص  2)، ج ، 1380( قم: انتشارات دارالفكر،  ، ترجمه علي شيرواني و محسن غرويانلمعه دمشقيه العاملي [ شهيد اول ]،

 7ه. )، ج  1416] ( قم: موسسه النشراالسالمي التابعة لجماعة المدرسين،  ط.ج [كشف اللثام  الحسن بن محمد اصفهاني [ فاضل هندي]، ، ؛ بهاء الدين محمد بن543

 . 338ص  4ه. )ج  1387( تهران: المكتبة المرتضويه الحياء اآلثار الجعفريه،  ، مبسوط في فقه االماميه، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي517ص 



 علمي فقه و حقوق دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره)نجمن ا

 

١٤ www.Theology-Club.Blogfa.com |  P a g e

 

خروج از اطاعت شوهر محسوب مي شود  1085وظائف در ماده  يحال سئوال: آيا حق خودداري كردن زن از ايفا

و بگوييم كه اين ماده با نشوز آثار اين حكم مانند سقوط نفقه را مترتب بر آن بدانيم  تا در نتيجه او را ناشزه بناميم و

 ؟يا نه در تنافي است

  در تحقق نشوز چيست؟  مالك

و  م نشوز در جايي ثابت است كه نشانه هاي فوق الذكر ظاهر گردد و زن بدون وجود مانع مشروعمي گوي -جواب

از ايفاي وظائف و اطاعت همسرش سرپيچي نمايد اما اگر خودداري نمودن زن بواسطه وجود مانع شرعي  قانوني

معذور است مانند حيض و نفاس ، روزه  باشد از قبيل عذرهاي شرعي كه زن با وجود آنها از انجام وظائف شرعا

واجب ، انجام هر گونه عمل واجبي كه وقت آن مضيق باشد و يا كسالتي كه پزشك او را از آميزش ممنوع ساخته 

مي دهد تا قبل از اخذ مهريه اش از  كه اين حق را به زن 1085باشد مانند ماده  قانونييا بواسطه وجود مانع  و است

  طاعت زوج است منتفي گرديده و موضوعيت پيدا از انمايد ، موضوع نشوز كه خروج  تمكين خاص خودداري

اما اگر ديگر حقوق  .تحقق يابد ( قسمت كردن شب هاي زنان ) نمي كند تا در نتيجه احكام سقوط نفقه و حق قسم

ن زن بدو ود و مثالًمرد كه بيان آنها در اقوال علما و روايات گذشت به واسطه اعمال حق حبس ناديده گرفته ش

ديده و موضوع نشوز تحقق ناسزا بگويد وي ناشزه گر ضرورت از خانه بيرون رود يا با همسرش بد رفتاري نمايد يا

   ست كه آثار مترتب بر نشوز از جمله سقوط نفقه و حق قسم بار مي گردد.يافته و آنگاه 

 ظائف وي ايفا« اين كه منظور از  ال چهارم،پاسخ سئو مجدد به اصل مبحث وبا توجه به اين دو مقدمه حال 

دانان وظايف زناشوئي منحصر در تمكين خاص زوجه از زوج نيست،  حقوقبه قول اكثر  بر مي گرديم.  »؟چيست

ونت زن در منزل شوهر و بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظايف زندگي مشترك مانند سك

بررسي فقهي  ((دكتر سيد مصطفي محقق داماد در كتاب ر بر خانواده خودداري نمايد. پذيرش حق رياست شوه
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كني كه شوهر زوجه مي تواند مادام كه مهر را دريافت نداشته است از سكونت در مس((مي گويند:  ))خانواده  حقوق

))رد ناشزه محسوب نمي شود. . . تهيه نموده خودداري كند و اگر چنين ك
1  

دكتر شايگان نيز بر اين عقيده است كه زن مي تواند در همان حال ( دارا بودن شرائط حق حبس ) به خانه اي كه 

 2شوهر براي او جهت سكني بر مي گزيند نرود.

-2460ي مي باشد. كما اينكه شعبه سوم ديوان طي حكم شماره حقوقاط رويه قضائي نيز گوياي صحت اين استنب

 3ت.بازگشت زن به منزل شوهر را از مصاديق تمكين دانسته اس 29/4/1318

 اما برخي ديگر از حقوقدانان از جمله دكتر كاتوزيان بر اين عقيده است:

  4»يفاي وظائفي كه زن در مقابل شوهر دارد تمكين به معناي خاص است نه همه آنها.ا« مقصود از« 

بايد «. . .  اگرچه ايشان نيز به نوعي عقيده مشهور حقوقدانان را پذيرفته است. وي در همان كتاب خانواده مي گويند:

. براي مثال چگونه مي توان از اعتراف كرد كه جدا كردن وظايف زناشوئي از يكديگر در پاره اي امور دشوار است

 » زني انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگي كند و بتواند از تمكين امتناع ورزد. . . 

، تنها اي وظائفمشهود است ، منظور از ايف پيش گفته بنابر آن چه كه از اقوال علماء و رواياتاما به نظر مي رسد 

حبس و شرائط آن باشد ، تنها مي تواند از در اختيار قرار دادن  گر زن داراي حقيعني اخاص است؛ ي تمكين به معنا

نفس خويش در مقابل شوهر ممانعت به عمل آورد تا آن كه حق خويش را كه همان مطالبه مهريه است ، دريافت 

ز ايفاي وظائف ، ا گذارمراد شارع و قانونچرا كه اگر نيز همين باشد. 1085به نظر مي رسد مراد قانون در ماده  دارد؛

) باشد ، آن گاه روايات عديده اي كه در باب وجوب اطاعت زن از شوهر وارد اعم ي تمكين به معناتمام وظايف ( 

از طرفي آن هدف  است نقض گرديده و ارزشي را كه اسالم براي مردان لحاظ نموده ، ناديده گرفته مي شود و

                                                 
 247، ص حقوق خانوادهمحقق داماد،  -1

 787، ش 1، ج خانواده؛ دكتر شايگان ،  659، ص 1085، ذيل ماده  قانون مدني در نظم حقوق كنونينقل ازكاتوزيان،  -١

 مقاله محمد رضا وكيليان از سايت اينترنت -2

 ؛  94، ش 1، جخانواده ؛  659، ص 1085، ذيل ماده  قانون مدني در نظم حقوق كنونيكاتوزيان،  -  -3
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اين مهم اثرات منفي و سوئي بر روي ن مي باشد زير پا نهاده مي شود  كه متعالي كه تشكيل خانواده و حفظ بنيان آ

افراد و جامعه مي گذارد. سوء استفاده هايي كه ممكن است زنان در پرتو اين ماده ، مرتكب شوند ؛ اطاعت 

هره مند گشته و نفقه ب رج شوند و ... همچنين ازشوهرانشان را ننمايند، بدون اجازه و بدون ضرورت مكرراً از خانه خا

 .آن كه في الواقع ناشزه مي باشند حال

 باشد ( عندالمطالبه ) حال هر اوپ) مشروط بر اين كه م

 حال بودن شرط : سومين

يعني زماني براي تاديه آن معين نشده باشد همانطور كه مي دانيد مهر مي تواند حال يا موجل باشد اگر  مهريه حال باشد 

زن مي تواند بالفاصله پس از عقد مهريه را مطالبه كند و مرد نيز موظف است بي درنگ  ، باشد و عقدنامه فاقد قيد زمان

 تأديه نمايد.

، اگر تسليم مهر داراي صفت حال و بدون مدت باشد، زن مي تواند قبل از نزديكـي و آميـزش بـا    1بنابر قول مشهور فقها

قانون مدني نيـز قـول مشـهور    كند تا مهر خود را دريافت نمايد.مرد، خود را در اختيار شوهر قرار ندهد و از وي تمكين ن

 پيروي نموده استفقها را 

 

 حق حبس سقوط گفتار سوم:

در اعمـال ايـن حـق    اما اين مقدار حالل اختالفات بـين زوجـين   در گفتار پيشين به شرائط اثبات حق حبس پرداخته شد. 

كه گاها موجب كج فهمي و استنباط غلـط از مـواد قـانوني     دو سئواالتي به ذهن عوام و خواص خطور مي كن نمي باشد

ايـن   شرائطي پيش مي آيد كه زنان ديگر محق اعمال اين حق نيستند حـال آنكـه مـدعي اسـحقاقند.    چه بسا و  مي گردد

     عـرض  بـراي بيـان اسـقاط حـق حـبس مقـدمتاً      مي پردازد.و پاسخ به آن سئواالت گفتار به بيان شرائط سقوط حق امتناع 

 مي شود:

                                                 
 .66، ص 10، ج  شرح لمعهرجوع شود به كتب فقهي مبحث مهور مانند:   -1
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وضوعه بسيار كاربرد دارد.يكي از اين مو حقوق ل مبحث مفاهيم مي باشد كه در فقه و اصوا از جمله مباحث الفاظ

مفهوم شرط عبارت است از اين كه با از بين "  .كه حجيت آن نزد اكثريت اهل فن ثابتمي باشد مفاهيم مفهوم شرط است

 " 1رفتن شرط حكم نيز از بين برود.

در ضمن ماده در ابتداي گفتار پيشين  مثالً مفهوم شرط در حقوق موضوعه كابردي اساسي دارد.شرط و كه گفته شد 

، هر يك از طرفين حق دارند مادام كه طرف مقابل عوض را تسليم ننموده از  تقانون مدني بيان شد كه در معاوضا 377

يكي از طرفين تسليم انجام گيرد و طرف ديگر از تسلم با توجه به مفهوم شرط ، چنانچه از جانب تسليم خودداري نمايد.

و اين يك قاعده است كه در نكاح هم سريان دارد ولي 2خودداري كند، حق حبس و امساك او ساقط خواهد شد.

 سخن در اين است كه تسليم از ناحيه زوجه به چه چيز تحقق مي يابد كه در ادامه بدان اشاره مي گردد.

 اسقاط حق حبس

 استناد نموده است.در اثبات و اسقاط حقوق افراد مفهوم شرط  شرط و ه قانون مدني به پيروي از فقه اسالمي بهگفتيم ك

  مستثني نبوده است. هق.م. نيز از اين قاعد 1085 – 1086ماده 

 س عبارت است از :حبطبق مفهوم شرط شرائط اسقاط حق 

 الف ) تسليم كردن تمام مهر توسط مرد

 اختيارا قبل از اخذ مهرتوسط زن ايفاي وظائفب) 

 مدت دار بودن مهريهپ) 

 الف ) تسليم كردن تمام مهر توسط مرد

م شرط هرگاه مرد تمام مهريه را اولين شرط در اثبات حق حبس ، عدم تسليم نمودن كامل مهريه بود. طبق قاعده و مفهو

خودداري نمايد چرا كه تسليم  ن به معناي اعم )( تمكي ديه نمايد پر واضح است كه زن نمي تواند از ايفاي وظائفشتأ

                                                 
  105، باب مفاهيم ، ص  ، اصول استنباطعالمه حيدري  -١

 اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت ... ق.م. 378ماده  -2
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از ايفاي  و اگر و وقتي موضوع منتفي شد حكمي نيز منتفي مي گردد.كامل مهريه موضوع حق حبس را منتفي مي نمايد 

 ناشزه است و احكام نشوز بر آن مترتب مي گردد.  وظايف خودداري نمايد

                                                                                                                     نقبل از اخذ مهرتوسط ز ب) ايفاي وظائف اختياراً

. بنا بر مي باشد عدم ايفاي وظائف اختيارا قبل از اخذ مهرتوسط زن ، دومين شرط در اثبات حق حبس بيان شد كه

بپردازد حق حبس وي ساقط اختيار خود به ايفاي وظائف ( تمكين خاص ) به  قبل از اخذ مهر مفهوم شرط هرگاه زن

 مي گردد و نمي تواند به استناد اينكه مهر خويش را دريافت نكرده است ، از تمكين خودداري نمايد.

يه و برخي مانند شيخ طوسي در نها «تحليل اول:( وجود دارد. است و دو تحليل ن فقها اختالفخصوص اين شرط بيدر 

مبسوط و نيز شيخ مفيد و بعضي ديگر از قدما بر اين عقيده اند كه هرگاه زن قبل از اخذ مهر تمكين خاص نمايد ( يكبار 

چون در نكاح بضع  و يا چند بار ) حق خودداري از تمكين دارد و مي تواند تمكين خود را موكول به تسليم مهر نمايد

  زوج در نمي آيد. يد سليم محقق نمي گردد و بضع تحتبار نزديكي تچيزي است كه بايد تسليم شود لذا با يك 

مطابق با نظر مشهور فقها كه قانون مدني نيز از آن پيروي نموده است ، زوجه پس از يكبار نزديكي ديگر  تحليل دوم:

نزديكي مهر  نمي تواند از حق حبس استفاده نمايد زيرا وطي در نكاح بنزله قبض در ساير معاوضات است و لذا با

 ) 1»استقرار مي يابد.

داللت دارد: اين قاعده  استناد به قاعده اقدام مي باشد. همچنين يكي ديگر از داليلي كه مويد قول مشهور فقها مي باشد

مالك با اين اقدام   زيرا» هر كس به ضرر خود اقدامي كند در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسؤوليت مدني ندارد«

 .شود كه در نتيجه، ضمان ساقط مي گذاشتهمجاني بودن  رو بنا بكرده  ال خودش را اسقاطاحترام م

 تنبيه :

شرط دوم مقيد است به قيد اختيار، يعني اگر زن به اختيار خود به ايفاي وظائف بپردازد حق حبس وي ساقط است اما 

گردد اگرچه خواه ناخواه حبس وي ساقط نمي  اگر زوجه به جبر و زور يا اكراه يا در حال بيهوشي تسليم زوج شود حق

                                                 
 .71، ص 10، ج شرح لمعهشهيد ثاني،  ؛  432، ص 1، ج مسالك االفهام؛ شهيد ثاني ،  45، ص 31، ج  جواهرالكالم -1
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بر نزديكي مترتب مي گردد مانند استقرار مهريه ولي نمي توان گفت كه حق حبس از آثاري است  ييك سلسله آثار

 1دكتر محقق داماد نيز قائل به اين نكته مي باشند.كه با انجام نزديكي باجبار ساقط شود.

 

 مدت دار بودن مهريهپ) 

است در نتيجه با توجه به مفهوم شرط اگر مهر حال نباشد بلكـه   يهثبات حق حبس ، عندالمطالبه بودن مهرسومين شرط ا

 مهريه او مدت دار باشد در حقيقت بطور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است.،  كه زوجه مي پذيرد

مـواردي كـه مهريـه مـدت دار اسـت       شهيد اول بـا آوردن ايـن قيـد، از   «  2شهيد ثاني در تشريح كالم شهيد مي فرمايند:

اجتناب كرد، زيرا در صورت مدت دار بودن مهريه ، تمكين كردن زن متوقف بر گرفتن مهريه نيست؛ به دليل آنكه قبل 

رسيدن مدت تعيين شده، زن استحقاق چيزي را ندارد، بنابراين وجوب حـق مـرد [ كـه همـان تمكـبن زوجـه ] بـدون         از

 »و مستقر مي ماند.معارض بر عهده ي زن ثابت 

زن پس « مي باشد كه شهيد ثاني در تشريح آن مي فرمايند:  3مؤيد اين مطلب نظر اكثريت فقها من جمله كالم شهيدين

از نزديكي و آميزش با شوهر، بنابر قول صحيحتر، حق امتناع ندارد؛ چون اوالً: بواسطه وطي و آميزش مهر مستقر گشته 

د را به مرد تسليم كرده است ، در نتيجه حق او منحصر در مطالبه مهريه است نه امتناع است، و زن نيز با رضايت ، خو

ازآميزش. ثانباً: نكاح معاوضه است و هرگاه يكب بز طرفين معاوضه با اختيار و رضايت خود، عوضي را كه در اختيار 

. ثالثاً: پيش از آميزش ، اجماع فقها داشت تسليم نمود، ديگر حق ندارد آن را حبس كند تا عوض ديگر را تحويل بگيرد

پس از آميزش دليلي بر جواز امتناع زن وجود ندارد و در نتيجه بااصل،  داللت بر آن دارد كه زن مي تواند امتناع كند اما

اين حق نفي مي شود. چون تمكين كردن از شوهر، حقي است بر عهده ي زن و مهر، حقي است بر عهده شوهر، و اصل 

اين دو حق ربطي به يكديگر ندارند و دو حق مستقل از هم مي باشند. پس به اين اصل تمسك مي شود تا  آن است كه

آنكه دليلي كه موجب عدول از آن مي شود ، ثابت گردد مشروط بر اين كه زن با اختيار خود از مرد تمكين كند و با او 

                                                 
  250، ص  بررسي حقوق خانوادهمحقق داماد ،  -2

 .68، ص 10، ج شرح لمعهشهيد ثاني،   -1

 .71، ص 10پيشين، ج   -2
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اع همچنان به حال خود باقي است. چون چنين جماعي به آميزش نمايد اما اگر به اجبار با مرد آميزش نمايد ، حق امتن

منزله ي قبض فاسد است و لذا اثر قبض صحيح برآن مترتب نمي شود؛ نيز اصل [ استصحاب پ] بقاي اين حق است تا 

ان بردارد ] ثابت شود. البته احتمال دارد كه زن در صورت نزديكي اجباري نيز ني كه مزيل [ چيزي كه آن را از ميزما

: زن همانند 1برخي نيز مانند شيخ طوسي گفته اند »ديگر حق امتناع نداشته باشد؛ چون در هر حال قبض صدق مي كند. 

زمان قبل از آميزش ، حق امتناع از تمكين دارد ، چون مقصود از عقد نكاح ، منافع بضع است و در نتيجه مهر در برابر 

ند تعلق آميزش دوم و سوم به آن است. [ چنين نيست كه مهريه در برابر اين منافع است و تعلق آميزش اول به مهريه مان

 آميزش اول باشد و هبچ تعلقي به آميزش هاي بعدي نداشته باشد. ] 

 ت) نتايج اعمال حق حبس

 »اين امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود... «  :مي گويد به ذكر تنبيهات پرداخته، 1085قانون مدني در ادامه ماده 

 نتايج ذيل حاصل مي گردد: اني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كندزم

 تفصيل آن گذشت. .زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص نمود -1

 ق.م. 1085اين حق مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده  -2

 

 بررسي فقهي :

هيچگونـه  رد اسـت ، و زن از ايـن نظـر    مين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصـي زن بـه عهـده ي مـ    از نظر اسالم تأ

مين هزينه هاي شخصي زن توسط شوهر اختصاص به مـوردي نـدارد كـه زن از تـامين آن عـاجز      مسئوليتي ندارد. البته تأ

مايحتـاج  باشد بلكه حتي اگر وي داراي ثروت كالني هم باشد ، الزامـي نـدارد كـه از امـوال شخصـي خـود مخـارج و        

     واصـله مبتنـي    1و روايـات  2جوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقـوق اسـالمي اسـت و بـر آيـات     مين نمايد. وخويشتن را تأ

 مي باشد.

                                                 
 همانجا. -1

 ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا ( 7؛ سوره طالق ، آيه 232سوره بقره ، آيه  -1

 از ابواب نفقات. 1، باب  وسائل الشيعهرجوع شود به  -2
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 شرط وجوب نفقه دو چيز است : 

 دائم بودن نكاح -1

 تمكين زوجه -2

خب بالطبع دائم بودن ازدواج در اين مسئله ، شرط اصلي است و در آن شكي نيست اما اگر بخواهيم محـق بـودن زن را   

 ، جاي بحث دارد. بس و عدم تمكين به اثبات برسانيمحبه نفقه با توجه به اعمال حق  تنسب

است به دليل اين كه عدم تمكين معلول امري غيـر مقـدور اسـت ،    ممكن است گفته شود كه در اين صورت نفقه ساقط 

ز شـرعي و  دون مجـو رسد نفقه وقتي ساقط است كـه عـدم تمكـين زوجـه بـ      پس مسقط نفقه خواهد بود ولي به نظر مي

، هرچند در مانحن فيه عدم پرداخت مهر هم غير شرعي نبوده ولي بـا وجـود ايـن بـاز هـم بـه       قانوني صورت گرفته باشد

 علت اين كه عدم تمكين با مجوز قانوني صورت گرفته لذا مسقط نفقه نخواهد بود.

 

 بخش دوم: نقد اجتماعي

 
و ارزش  و افتخـار  بـاال مرسـوم مـي باشـد. حتـي از آن بـه عنـوان اعتبـار        امروزه در جامعه اسالمي ما گرفتن مهريه هـاي  

از . اج و غيـره قرار دادن سكه هايي به سن سال تولد، سال مـيالدي، سـال ازدو   ؛خانوادگي در ميان يكديگر ياد مي كنند

توانـد مهـر    ، مـي يك شي، هر چند كم بهـا در مهر معتبر نيست. پس  نيز كمي و زيادي جهت طرفي اندازه ي خاصي از

ايـن فتـواي مشـهور     بها باشد كـه هـيچ قيمتـي نداشـته باشـد ماننـد يـك دانـه گنـدم.         گيرد. البته نبايد آن اندازه كم  قرار

 ، و دليل ايشان دو امر است:2فقهاست

و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخـاب كنيـد، و مـال    « يكي آيه شريفه اي كه مي فرمايد:  

واني [ به عنوان مهر ] به او پرداخته ايد، چيزي از آن را پس نگيريد. آيا براي باز پس گرفتن مهـر زنـان، بـه تهمـت و     فرا

                                                                                                                                                                  
 
 رجوع شود به كتب فقهي. -1
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به كسر قاف ، به معناي مال عظيم است و در قاموس قنطـار را معـادل ده هـزار     قنطار  1 »گناه آشكار متوسل مي شويد؟ 

بارت از وزني دانسته كه مقدار ثابتي ندارد و به تحول ايام متغير مـي شـودو   دينار طال دانسته است ، و در المنجد آن را ع

 گرو است نيز اطالق مي گردد. 2564رطل كه هر رطل خود  100به 

، يعني مقداري كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و آله به عنوان مهريـه بـراي تمـام    راهت دارد مهر را بيش از مهرالسنةاما ك

 داده اند، ( كه پانصد درهم ) معادل پنجاه هزار دينار است، قرار دهد. همسرانشان قرار مي

كه اگر مهر را بيش از اين مقدار بيش از اين مقدار را ممنوع و حرام دانسته اند و حكم كرده است  2مرحوم سيد مرتضي

گـرفتن مهريـه بـه     پـس ي باشـد.  م 3قرار دهند بايد آن را به مهرالسنة باز گردانند. مستند ايشان اجماع و و روايت ضعيفي

 داند. به بيش از مهرالسنة را مكروه مي بلكه اخذ منهي نيستدر شرع،  ميزان زياد

 

 :مل است كهنيز قابل تأ به اين نكاتتوجه 

ارا نمايند، داراي مال و مكنت فراواني نيستند، شايد افرادي در اين بين د وقتي اقدام به ازدواج مي ،معموالً جوانان ما ً:اوال

باشند ولي اكثر قريب به يقين ايشان فاقد تمكن مالي در حـد ادا نمـودن مهريـه هـاي بـاال و گـزاف آن هـم بـه صـورت          

 عندالمطالبه مي باشند.

در مقابـل   خـويش  تعيين مقدار زياد مهريه را به عنـوان اعتبـار و ارزش خـانوادگي    ،والدين ايشان نيز در ابتداي امر ً:ثانيا 

        ( چشم رو هم چشمي ) قلمداد مي كنند نه به عنـوان اخـذ آن و بـه همـين جهـت مـي گوينـد:       فاميل  ديگر خانواده هاي

  تـن بـدان    در هنگـام تعيـين مهريـه    خانواده ها از روي صداقت و جوانان از روي جهالت لذا . " كي داده و كي گرفته "

  هم ناخواسته، توجه نمي نمايند. به اتفاقات ناگواري كه ممكن است در آينده رخ دهد آن مي دهند و

در واقـع ايشـان از عسـر و     ند با توجه به قرائن موجـوده، خانواده اي كه مبادرت به تعيين مهريه باال مي نماي و دختر :ثالثاً

     يعني زن بـا قبـول چنـين ازدواجـي     دارند؛نسبي آگاهي  آن چناني عدم توانايي زوج در پرداخت كامل و يكجاي مهريه

عالم  اگر زن با علم به عدم توانايي زوج در پرداختش، خود منجر به ضرر به خويش گشته است. پس يه هاي باال )( مهر

                                                 
 20خذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا [ نساء أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأ -2
 29، ص10، ج  شرح لمعهنقل از كتاب  -1
 .14ور، ح از ابواب مه 8پيشين، باب  -2
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از همان ابتدا در ذمه بودن مهريه به عنوان  خويش ممانعت ورزد. در نتيجهبه اعسار زوج باشد ديگر نمي تواند از تمكين 

ريه بعضي از آيات عظام من جمله حضرت آية اهللا مكارم شيرازي نيـز   و اين در واقع همان نظ دين نزد ايشان ثابت است.

مگر اين كه عدم توانايي او قرينه بر اين باشد كـه مهـر از اول بـر     " 1مي فرمايند: 2069مسئله مي باشد كه ايشان در ذيل 

  "ذمه بوده نه به صورت نقدي. 

اشد، از همان ابتدا مي داند كه اين شخص به طور معمول آن خانواده اي كه مهريه ي دخترش به ميزان سال تولدش مي ب

مي        بر عدم توانايي و اين خود بهترين قرينه سكه بهار آزادي را يكجا و عندالمطالبه،تقبل نمايد 1370نمي تواند مثالً 

 ند. نولي بدان توجه نمي ك باشد

وجه از اين امر آگاه بوده است و مهريه نيز حال اين پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نكاح زوج ندار بوده و ز حال 

 باشد آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس از تمكين و ايفاي وظايف در مقابل شوهر تا گرفتن مهريه خودداري كند؟

دو راي روشن شدن موضوع مي توانيم اين مثال را در نظر بياوريم: خانمي به همسري مرد جوان دانشجوئي با مهريه ب

د اين در حالي است كه زوجه وضعيت و شرايط اقتصادي و عدم قدرت طال كه بر عهده زوج است در مي آير سكه هزا

از ايفاي وظايف زناشويي خودداري  وي را در هنگام عقد اطالع داشته است. آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس

 كند؟

انين و مقررات مربوط به موضوع هاي خانوادگي مانند قرابت، براي پاسخ اين سؤال: ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه قو

مصالح «نكاح و طالق، اوالد، نگهداري و تربيت اطفال، واليت و حضانت كه بنيان جامعه را شكل مي دهند مربوط به 

و به  بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذير هستند. عقد نكاح هم كه بر اساس رضايت زوجين» اجتماعي

» مصالح عمومي«قصد تشكيل خانواده و زندگي مشترك و نگاهداري و تربيت فرزندان واقع مي شود در ارتباط با 

قانون مدني مقرراتي را پيش بيني كرده است كه به  1100و  1087و  1081جامعه مي باشند.كما اينكه قانونگزار در مواد 

                                                 
 .399، ص  توضيح المسائل -1
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دو در بخش اول به  از سوي ديگراطي با اصل نكاح و طالق ندارد.طور حتم داللت بر آن دارد كه وضعيت مهريه ارتب

 نظريه پرداخته شد:

نظريـه   حبس ) چه شوهر غني باشد و چه تنگدست. قائلين به خودداري زن، از انجام وظائف زناشويي (  اعمال حق  -1

 اكثر فقها

وتنگدسـتي زوج. ( عـدم اعمـال حـق      به عدم خودداري زن از انجام وظائف زناشويي در صورت اثبـات عسـر   قائل  -2

 نظريه ابن ادريس حبس )

گاه بوده باشد نمي توان اگر هنگام عقد نكاح زوج ندار بوده و زوجه از اين امر آبا توجه به اوضاع اجتماعي امروز،  حال

د مادام العمر تـاوان  تنها به نظر اول توجه شود، پس مرد باي اگر شد ؛ زيرا از اين دو نظريه به طور مطلقبه هيچ يك قائل 

مهريه اي را كه توان پرداخت آن را به صورت يكجا و نقد ندارد بپردازد؛ مهريه اي كه زوجه نسبت به عدم پرداخت آن 

كـه ايـن نظريـه بـا عـدل و انصـاف       را اعمـال مـي نمايـد     توسط زوج علم دارد و در اين مدت نيز همسرش حق حبسش

رات منفي مخربي بر روي فرد و جامعه مي گذارد چه از بعد روحي و روانـي و چـه   اين مسئله تاثي در نتيجهمغايرت دارد 

 از بعد اجتماعي و در ارتباط با افراد جامعه.

پذيرش نظريه دوم نيز خالي از اشكال نمي باشد. زيرا ممنوع بودن مطالبه دين در فرض تنگدستي زوج ،  ،از سوي ديگر 

. [ فرض كنيد كسي متاعي را به هزار تومان مي فروشد، در حـالي كـه   مقتضي وجوب تسليم پيش از قبض عوض نيست

خريدار فعالً اين مبلغ پول را در اختيار ندارد. درست است كه فروشنده نمي تواند هزار تومان را مطالبه بكند، اما ملزم به 

قتضي تمكـين زن قبـل از   يعني درست است كه زوج معسر است اما اعسار متحويل دادن متاع خود به خريدار نيز نيست.

 اخذ مهر نيست.

 پس چاره چيست؟ 

 شايد بتوان به سه راهكار اشاره كرد: 

 ثبت نمودن مهريه ها در دفاتر ثبت ازدواج با قيد عنداالستطاعه -1

 به مهرالمثل آنتبديل بطالن مهريه هاي سنگين  و  -2
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 زوجه به تمكين تقسيط نمودن محكوم به پس از اثبات عسر و تنگدستي زوج و الزام همزمان -3

 

نگين ثبت  مهريه هاي س، مي گردد  دفاتر ثبت ازدواج اعمالراهكار كه هم اكنون نيز در بيشتر  البته بهترين راهكار اول:

را محدود به نمي توان مقدار مهريه  با توجه به مطالب پيش گفته چرا كه از نظر اكثر فقها  - با قيد عنداالستطاعه است

 .را به دنبال دارد در واقع اسقاط ضمني حق حبس ، چنين تقييدي ازير  - حد خاصي نمود

چنانچه مهريه زن از ابتدا به قدري زياد باشد كه «اعتقاد دارند:  مانند آيه اهللا مكارم شيرازي 1برخي از مراجع :راهكار دوم

در صورت ساقط است و  زوجه از اول مي دانسته كه شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنين صورتي حق حبس از او

 عدم تمكين ناشزه مي شود.

ي گيرد آيا سئوال : چه مي فرماييد درباره ي مهريه هاي سنگيني كه مرسوم شده و زوجه مي داند كه زوج هيچ مال و اموالي ندارد و مهريه را به ذمه م 

 زوجه مي تواند از حق حبس استفاده كند و تمكين نكند ؟

 

ده سنگين كه نشان از سفاهت زوج مي دهد يا قرينه بر عدم قصد جدي نسبت به آن است ، باطل است و تبديل به مهرالمثل مي جواب : مهريه ي فوق العا

 شود ولي اصل عقد در هر حال صحيح است.

 

و نظريه دوم مورد پذيرش قرار نگيرد ( چون شرع حد  اما اگر مهريه مقيد به قيد عنداالستطاعه نباشد  راهكار سوم:

پرداخت يكجاي مهريه  جه به عسر و عدم تمكن مالي زوج درعلم زو توجه به با براي مهر تعيين ننموده است ) و خاصي

هريه تقسيط نمودن م ،جمع بين حقوق زن و مرد را مي نمايد و از تضييع حقوقشان جلوگيري مي كند چهآندر اين فرض  ،

كه حق حبس  بعضي از دالئل درستي اين ادعا .ه تمكين مي باشدپس از اثبات عسر و تنگدستي زوج و الزام همزمان زوجه ب

 مي باشد: زيربه شرح  اسقاط مي گردد

قاعده ال ضرر استنباط مي شود، اگر كسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب كند كه  از قاعده ال ضرر: -1

شود به آن حق يا امتياز وجه ديگري نموجب ضرر ديگري شود در حالي كه مي توانست از طريقي ديگر كه ضرري مت

مي باشد (ممنوعيت استيفاي حق به ضرر غير). خانمي كه يكي از مقاصد  مذموم و ممنوع ، اين نحو عمل دست يابد ،

                                                 
 استفتاحی که شخصا به عمل آوردم. -١
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وي تحصيل مهريه (حق مشروع و قانوني) است، مي بايست همسري مردي را برگزيند كه هنگام عقد متمكن باشد و 

اينكه زوج متمكن نيست نمي تواند استيفاي حقش (حق حبس براي گرفتن مهريه) را به ضرر گرنه با علم و اطالع از 

 زوج اعمال نمايد. 

 

هر كس به ضرر خود اقدامي كند در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسؤوليت «داللت دارد: » اقدام«قاعده فقهي  -2

ينكه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهريه را ندارد، به در فرضي كه خانمي هنگام عقد نكاح با علم به ا» مدني ندارد

عليه خود كرده است. لذا نمي تواند به لحاظ اقدام خود » اقدام«عقد نكاح وي درمي آيد، في الواقع مبادرت به 

مسؤوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد، بلكه مكلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و 

از سوي ديگر نبايد چنين پنداشت كه حق و حقوق زن ناديده گرفته زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند. استطاعت 

 به حق خويش مي رسد. د.لذا با پرداخت اقساطي مهريه ، وي نيزشو

مي  بنابراين خانمي كه اطالع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي در

قانون مدني)  1081بطالن عقد (د نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي آي

و را بنمايد بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بالفاصله پس از عقد با درخواست زوج 

 محسوب خواهد شد. » ناشزه«نمايد و گرنه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام دريافت اقساط مهريه 

ــين ــا از   همچنـــ ــه شخصـــ ــتفتاحي كـــ ــارم   در اســـ ــة اهللا مكـــ ــرت آيـــ ــان    حضـــ ــل آوردم ، ايشـــ ــه عمـــ  بـــ

     ه ناشـزه محسـوب   نـ فت اولـين قسـط بايـد تمكـين كنـد وگر     در صورتي كه مهر تقسيط شود ، زن با دريا ": 1رموده اندف 

  " مي شود.

 

 :نتيجه

                                                 
 سط و حتي پرداخت نفقه زن حق الحبس دارد يا نه ؟استفتاح از ايشان در پاسخ به اين سئوال : در صورت اقساط و پرداخت چند ق -1
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دختر و خـانواده ي وي ،   قهي و حقوقي و با توجه به اوضاع و احوال جامعه امروزي كه معموالًف ه بررسي هايا توجه بب

، خود اقـدام بـه ضـرر و قبـول چنـين      اب چشم رو هم چشمي و اعتبار كاذبعلم به عدم تمكن مالي مرد دارند و به حس

ري خـوددا ه ي مشهور فقها بطور مطلق ( شدن به يكي از دو نظري قائلمي توان نتيجه گرفت كه  مهريه هايي مي نمايند ،

عدم خودداري زن ابن ادريس بطور مطلق( نظريه ) يا  چه شوهر غني باشد و چه تنگدست زن، از انجام وظائف زناشويي

جـاي خدشـه دارد و بـدون    از اشكال نيست و  يخال ) وتنگدستي زوج از انجام وظائف زناشويي در صورت اثبات عسر

 امروزي، منشا ارائه راهكارهاي فوق الذكر گرديده است. توجه به اين مسائلشك 

ن تقسيط نمودراهكار سوم يعني با اعمال اگر مهريه هاي سنگين مقيد به قيد عنداالستطاعه نباشد ،  ،به نظر مي رسد

ن ادرس مشهور و اب ي بين دو نظريه مي توان ،پس از اثبات عسر و تنگدستي زوج و الزام همزمان زوجه به تمكين مهريه

، حقاين نبايد اعمال  ، حق شرعي و قانوني زنان مي باشد ، بايد اذعان داشت كه زيرا همانطور كه حق حبس .كردجمع 

بايد به آن ها فهماند كه ايشان موظفند در منزل . شود از اطاعت شوهرانشانو سوء استفاده بعضي از زنان  منجر به خروج

و اين مهم را  از خانه خارج نشوند مگر به جهت امر ضرورت يت هيچ شرائطحپدري خود سكني گزينند و هيچ گاه و ت

بايد قضات دادگاه ها ضمن بيان حكم اصلي خويش به زنان گوشزد نمايند و از ايشان در همان محل رسيدگي تعهد به 

ضمن اثبات د در امر حقوقي، انجام آن را خواستار باشند تا هر زمان كه ايشان تعهد مربوطه را زير پا نهادند، مردان بتوانن

از انجام تمام وظائف و حقوق  ) 1085ماده ( چه بسيار زناني كه به موجب اعمال اين .دنفقه آن ها را ساقط نماين، نشوز

مي باشند و حق نفقه نيز ندارند. آيا بهتر نيست زماني كه زنان اقدام به  شوهرانشان تمرد مي نمايند و حال آن كه ناشزه

ن حق شرعي و قانوني مهريه خويش مي نمايند با توجه به ادله و شواهدي كه بيان آن ها گذشت، ايشان نيز اجرا گذارد

در  اي ملزم به رعايت حقوق همسرانشان اعم از تمكين خاص و عام شوند؟آن گاه ديگر شاهد چنين مشكالت عديده

لي يعني حفظ خانواده و تحكيم پايه هاي آن و آن هدف متعا ها نخواهيم بودروابط خانوادگي و تراكم انبوه پرونده

  .محقق مي گردد

 والسالم.
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