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  چکیده

شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن  مهریه از اموری است که در عقد توافق می
گذار عرفی برای  به آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانونکند و حق مطال پیدا می

، که زن با  ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده
امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع 

زمان این دو حق، تزاحم  ورت اعمال همتواند از زن، لذت جنسی ببرد. در ص داشته و می
که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع  شود چرا بین آن دو ایجاد می

شود. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی به  جنسی را نداشته و حق او محدود می
چهار بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، 

مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن  طیتقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسمورد: 
، بوده و فروضی که در آن حق حبس فرض عنداالستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر ه؛یمهر

؛ مهر ضیتفو؛ ستطاعه و متعارفاإل عند هیفرض وجود مهرزوجه مقدم است در سه مورد: 
  مورد بررسی قرار گرفته است. ،هیبضع و عدم توافق بر مهر ضیتفو

  
  حبس، حق استمتاع. حق ، زوجین،تزاحم واژگان کلیدی:
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  . طرح مسئله1
انسان موجودی اجتماعی است که برای رفع نیازهای عاطفی و جنسی خود، اقدام به 

کند، اگرچه عقد نکاح اساساً یک قرارداد غیرمالی بوده ولی جنبه  تشکیل خانواده می
مهریه است که زن به مجرد  ،ر نظر گرفته شده است، از جمله آثار مالیمالی نیز در آن د

از آنجا که امکان دارد  .تواند در آن تصرف کند خوانده شدن عقد، مالک مهریه شده و می
در صورت مطالبه مهریه، مرد از پرداخت آن امتناع کرده یا قدرت مالی برای پرداخت آن 

، حق حبس جعل کرده که ضمانت اجرایی برای را نداشته باشد، شارع مقدس برای زن
  وصول مهریه باشد، که زن بتواند با امتناع از تمکین، مهریه خود را دریافت کند.

تواند  مندی جنسی از زن را پیدا کرده و می مرد حق بهر ،عقد وقوعاز طرف دیگر با 
شده  از زن لذت برد و در صورت اعمال حق حبس توسط زن، حق استمتاع مرد محدود

  کند و هر یک خواستار اعمال و اولویت حق خود هستند. و این دو حق با هم تزاحم می
در اینجا جمع بین این دو، موجب تزاحم دو حق شده به این صورت که اگر زن از 

چون در حق حبس  ؛شود مرد به حق خود نرسد حق حبس خود استفاده کند موجب می
دهد و اشاره کردیم که  ت جنسی مرد پاسخ نمیزن از تمکین خودداری کرده و به تمایال

در اینجا اعمال  .آید استمتاع حق مرد بوده و به محض عقد نکاح برای مرد به وجود می
شود مرد از حق خود بازمانده و عمالً نتواند از حق خود  حق توسط زن موجب می

شخص کنیم در استفاده کند. در این تحقیق بر آن شدیم این تزاحم را بر طرف کرده و م
  چه مواردی حق مرد مقدم است و در چه صورت حق زن.

  
  پیشینه تحقیق

 دهیجهان د هیانس خانمبه عنوان نکته آغازین در مورد پیشینه تحقیق باید عرض شود: 
 نیهمچن .کرده است یبحث را بررس نیا »نیتزاحم حقوق زوج«به نام  یا نامه انیدر پا

 نیحدود تمک یبررس«با عنوان  یا نامه انیدر پا یارمحمّدی میاشاره مختصر توسط مر
 تمقاال» حق حبس«در رابطه با  ؛شده است» مستحدثه لیزوجه در فقه و حقوق و مسا

 ،یفقه یبررس«، »مهر یفایاست یحق حبس زوجه برا«، »حق حبس«همچون  یمختلف
چون  یمقاالت» حق استمتاع«... و در رابطه با و» حق حبس در نکاح یچگونگ یحقوق

 یعموم هیئت 708شماره  هیوحدت رو یأر«، »زن و شوهر در اسالم یحقوق جنس«
و موارد مشابه،  »ستین جهمسقط حق حبس زو ه،یمهر طیکشور تقس یعال وانید
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رد و در هیچ عنوان وجود ندا نیبا ا ای کتاب یا مقالها امّ ؛اند موضوع داشته نیبه ا یاشارات
 نکهیبا توجه به ا و لذا ؛های حل آن پرداخته نشده استپژوهشی به مبحث تزاحم و راه کار

  .است یامر ضرور نیا زبحث ا ،مسئله است نیا ریبحث نکاح مورد ابتال بوده و جامعه درگ
  
  . مفاهیم و کلیات1

پردازیم و مفهوم حق حبس، حق استمتاع، اقسام  در این بخش به مفاهیم و کلیات می
  نماییم. بررسی می تمکین و قلمرو حق حبس در تمکین را

  
  . مفهوم حق حبس1ـ1

  دکتر جعفري لنگرودي ذیل واژه حق، معاني ذیل را به کار برده است:
بیني شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخي  اموري که در قانون پیش الف)

 حق به این معني در مقابل گویند. »حق«از آنها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را 
  گیرد. حکم قرار مي

  رود. کار ميه ب) نوعي از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع ب
شود؛ در فقه در  ج) قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده مي

برند. حق در این معني داراي ضمانت اجراست و  همین معني کلمه سلطه را به کار مي
، جعفری لنگرودی. (اند نیز گفته »حقوق مثبته«و  »حقوق موضوعه«و  »حققيحق ت«آن را 

 )216 ،ترمینولوژی حقوق
حبس در اصطالح فقهی در دو بخش معامالت و جزائیات استفاده شده است، حبس 
در بخش نخست، نوعی عقد شبیه وقف بوده و به معنای اباحه مجانی منافع برای جهتی 

عناوین به کار رفته است؛ به عبارت دیگر فردی عینی معین  یا شخص معین یا عنوانی از
از ملک خود را برای جهتی از جهات معین یا عنوانی از عناوین یا برای شخصی معین 
حبس کند، اینگونه که منافع آن برای همیشه یا مدت معینی در آن جهت یا برای آن 

د. در جزائیات نیز به یکی ده د، ولی مالکیت خود را انتقال نمیشوعنوان یا شخص صرف 
از پژوهشگران زیر  یجمعنکـ : های مجازات به معنای زندانی کردن آمده است. ( از روش

) حق حبس در اصطالح فقهی عبارت از اینکه زن حق 204و  3/202، ینظر شاهرود
دارد قبل از نزدیکی کردن با مرد، از تمکین خودداری کرده و خود را در اختیار شوهر 

که مهریه خود را بگیرد، مشروط بر اینکه مهریه حال و بدون مدت باشد.  دهد تا آنقرار ن
  )65 مختاری،؛ 251 یی،مسجدسرا(
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حق حبس در اصطالح حقوقی نیز به معنای حبس مال تا گرفتن عوض به کار رفته 
کند: در معاوضات، هر یک از طرفین،  است؛ محقق داماد حق حبس را این گونه معنا می

نمایند.  یند مادام که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خوددارحقّ دار
) همچنین اشاره 245 ،نکاح و انحالل آن ـحقوق خانواده  یفقه یبررسمحقق داماد، (

تواند  از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر مي یکه یک یشده در صورت
) و نیز آمده 225، امامیزبور را حق حبس نامند. (از انجام تعهد خود امتناع نماید؛ حق م

تواند از تمکین و وظایف  یکه مهر خود را دریافت نکرده است، م یاست زن تا زمان
نامند و با استفاده زن  یم» حقّ حبس«امتناع نماید، و این حق را در فقه به نام  یهمسر

زیرا این عدم  شود؛ یقط نماز این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او سا
س مجاز است.   )3/174 طاهری،( تمکین از طرف شرع مقدّ

  
  . مفهوم حق استمتاع2ـ1

استمتاع باب  ی منفعت و لذت بردن از چیزی است؛به معنا» م ت ع«استمتاع از ماده 
استفعال به معنی طلب منفعت و لذت است؛ همچنین در معنای انتفاع نیز به کار برده 

ذت جنسی است. لذا حق استمتاع به معنای بهرمندی از منفعت و ل شده است و
  )8/329 ابن منظور،؛ 3/1282 جوهری،(

استمتاع همانند معنای لغوی خود که به معنای طلب لذت و انتفاع است، در فقه 
غالباً در مورد لذت بردن از زن از طریق آمیزش جنسی یا لمس یا نگاه کرده و غیره 

) از این عنوان در باب 12/212 ،یمؤسسه دائره المعارف الفقه االسالمشود. ( استعمال می
طهارت، صوم، اعتکاف، حج، تجارت و حدود نیز سخن  یها نکاح و به مناسبت در باب

  )1/455 ،یاز پژوهشگران زیر نظر شاهرود یرفته است. (جمع
  

  . اقسام تمکین3ـ1
رفته است امّا با توجه به احکام گرچه تقسیم تمکین نوعاً به تمکین عام و خاص صورت گ

و آثار متفاوت، برخی از حقوقدانان معاصر آن را به نحو ثالثی به تمکین، خاص و اخص 
  )149 ،هللا حبیبی تبار تقریرات درس خارج نکاح آیتتبار،  یبیحباند. ( تقسیم کرده

ر است. (1 بُ ل یا دُ  فی،نج. تمکین اخص به معنای نزدیکی زن و شوهر از طریق قُبُ
ر می32/211 بُ شود یا نه؟ اختالف وجود  ) البته در اینکه آیا دخول شامل نزدیکی در دُ
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) و برخی به طور 2/335؛ خمینی، 12/284 ؛ حائری،393- 25/394 : بحرانی،نکـ دارد (
اند. (محقق  به میان نیاورده مطلق به داخل کردن حشفه اشاره کرده و نامی از قُبُل یا دُبُر

  )297 /2 ؛ خویی،9/214 ،، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةیهید ثانش؛ 3/22 حلی،
ر بُ ل یا دُ ) 3/170 طاهری،نکـ : دانند. ( می حقوقدانان نزدیکی را اعم از نزدیکی در قُبُ

باشد عبارت  ق.م متذکر مي» 1092«که ماده  ینزدیک«نویسد:  دکتر امامی در این باره می
 یمزبور خواه از مجرا هآید. رابط یزن و شوهر به وجود م است که بین یجنس هاز رابط

 مزبور آن یشرط نزدیک یگردد، ول مهر مي یجلو یا عقب زن باشد موجب استقرار تمام
نشود. داخل کردن  الست که از آلت مرد بقدر حشفه داخل در آلت زن گردد، اگرچه انزا

گردد  محسوب نمي ی، نزدیکیجنساز آن مقدار یا تفخیذ، و انواع دیگر از تمتعات   کمتر
  )4/411 امامی،.» (شود و موجب تثبیت نصف دیگر مهر نمي

شود؛ التذاذ  . تمکین خاص: با عقد ازدواج، روابط جنسی بر زوجین حالل می2
ای این لذت برای شخص  جنسی منحصر در نزدیکی در قبل یا دبر نیست و گاه با بوسه

توان لذت جنسی را  کشیدن همسرش، لذا نمی شود و گاه دیگر، با در آغوش حاصل می
شود، از قبیل:  محدود به نزدیکی کرد بلکه تمکین با سایر استمتاعات نیز حاصل می

  تقبیل، تفخیذ، مضاجعه و... .
اطاعت زن از مرد است در امور زندگی زناشویی مثل قبول سکونت در  ،عام . تمکین3
ن از خانه بدون اجازه شوهر و نیز حسن ای که شوهر انتخاب کرده و عدم خروج ز خانه

عام به  نیتمک«گویند:  ) برخی از نویسندگان می59 شریف،معاشرت زن با شوهر خود. (
آن را تابع  قیآمده است و مصاد زیاطاعت زن از شوهر در حدود قانون و عرف ن یمعنا

ر شده که عمدتاً تا از شرع مقدس متاث یاجتماع یقانون عرف و عادت و رسوم اخالق
همچون سپاس از زحمات مرد با محبت با او سخن گفتن صبر بر  یاند امور است دانسته

استقبال از او به وقت آمدن بدرقه او به وقت  ،یعاشقانه از و ییرایاو پذ قرو ف یمستمند
و  ستهیبه نحوه شا یاو اداره امور زندگ یبرا دنیو خوب پوش نتیو ز شیرفتن آرا

از حد قدرت بر شوهر و امثال آن که در  شینمودن ب لیتحم مناسب قناعت در مخارج
شده  نیزن در مقابل شوهر مع فهیظسخنان رسول خدا و امامان معصوم به عنوان و

 نیتمک قیاز آن ممکن است از مصاد یاو است و موارد یشوهردار کویجهاد زن ن ،است
  )77 پیک، ره؛ 228 می،کاتوزیان، مبانی حقوق عمونکـ : ؛ و نیز 16حسنی، .» (عام باشد
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  . قلمرو حق حبس در تمکین4ـ1
با توجه به اینکه اقسام مختلف تمکین را بیان کردیم، حال باید بررسی کنیم حق امتناع 
زوجه از تمکین شامل چه نوع تمکینی است و اساساً چه نوع تمکینی مسقط حق حبس 

ق حبس شود. تفکیک بین دو حوزه محدوده شمول حق حبس و مسقطات ح می
: نکـ شود ( اند، دخول موجب سقوط حق حبس می ضروری است چراکه مشهور قائل

) و در عین حال برخی از آنها شمول حق حبس را منحصر در دخول 31/41 نجفی،
) و برخی سایر استمتاعات را نیز جزء محدوده حق حبس 265 انصاری، کتاب النکاح،(

) و برخی دیگر محدوده حق حبس را 3/35 معاونت آموزش قوه قضائیه،: نکـ دانند ( می
) البته 2/299 خمینی،کنند ( عام دانسته و آن را به خودداری از تمکین عام معنا می

دانند و آن را حتی بعد  برخی در مقابل مشهور، دخول را موجب سقوط حق حبس نمی
  )2/269 محقق حلی،دانند. ( از دخول نیز جاری می

خص: در اینکه زن تا اخذ تمام مهریه حق خودداری . قلمرو حق حبس در تمکین ا1
از تمکین اخص را دارد مورد وفاق همه علما است و اختالف در شمول این حق در 
محدوده تمکین خاص و عام است؛ برخی حق امتناع را منحصر در تمکین اخص 

د شهی: نکـ دهند؛ ( دانند و برخی دیگر آن را در تمکین خاص و عام نیز جریان می می
؛ 265 انصاری، کتاب النکاح،؛ 5/465 ،، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةیثان

) بحث دیگر در این زمینه این است که آیا تمکین 3/35 معاونت آموزش قوه قضائیه،
شود یا نه؟ برخی در مقابل مشهور تمکین  اخص موجب سقوط حق حبس زوجه می

ین حق را حتی بعد از دخول نیز جاری دانند و ا اخص را موجب سقوط حق حبس نمی
؛ 2/591 ،قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،یعالمه حلّ: نکـ دانند. ( می

  )4/424 خوانساری،
تواند از تمکین  . قلمرو حق حبس در تمکین خاص: حال که مشخص شد زن می2

اعات خودداری تواند از سایر استمت کنیم که آیا زن می اخص خودداری کند، بررسی می
شود این است که آیا  کرده تا مهریه خود را اخذ کند؟ و سوال دیگری که مطرح می

شود یا نه؟ بنا بر نظر فقهایی که حق حبس  تمکین خاص موجب سقوط حق حبس می
: نکـ ، حق حبس زوجه در این صورت نیز جاری است؛ (هستندرا مطلقاً برای زن قائل 
  )3/35 ،ییهمعاونت آموزش قوه قضا
ایفای وظایفی که در مقابل «درباره قید   30/5/81مورخ  5455/7در نظریه مشورتی 
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قانون مدنی آمد، تمکین خاص را موجب سقوط  1086و  1085که در مواد » شوهر دارد
ایفای وظایفی که در مقابل شوهر «داند و آمده است: منظور از عبارت  حق حبس نمی

قانون مدنی، تمکین خاص به معنی مطلق دخول  1086و  1085مذکور در مواد » دارد
است و لذا اذن زوجه به زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون دخول حق 

  )172 عرفانی،کند. ( حبس زوجه را ساقط نمی
. قلمرو حق حبس در تمکین عام: برخی محدوده تمکین را تا تمکین عام سرایت 3

امتناع از جواز قائل به  دیمف خیشاند.  ن عام شدهداده و قائل به حق حبس زن در تمکی
 دیگو یکند و م از لفظ نفس استفاده می ،زوجه یحق حبس برا انیعام بوده در ب نیکمت
» نفس«لفظ  نکهیبا توجه به ا) 37ص ،46( »تقبض مهرها یفلها أن تمنع نفسها منه حت«

 انیکه به صراحت بشود حق حبس منحصر در دخول نبوده چرا اند مشخص می را آورده
که این به معنای جواز خودداری از تمکین را از مرد حبس کند  خود کند زن نفس می

شیخ طوسی، کرده است. (از لفظ نفس استفاده نیز در این راستا  یطوس خیش .عام است
  )2/299 خمینی،؛ 287 شریف مرتضی،نکـ : و نیز  4/393 الخالف،

  
  کارهای حل آن و راه نیزوج نیتزاحم حق حبس و حق استمتاع ب. 2

شود، راه جمع بین  با توجه به تزاحمی که بین حق حبس و حق استمتاع زوج ایجاد می
این دو حق از موارد الزامی است، برای حل این تزاحم، الزم است حق یکی از زوجین بر 
دیگری مقدم شود و لذا در بخشی از موارد، حق مرد مقدم بر حق زن شده و زن 

  د مبادرت به اعمال حق حبس کند و بالعکس.توان ینم
  
  . فروض تقدم حق استمتاع زوج1ـ2
  . تقدم شرط1ـ1ـ2

شود و گاه همراه با شرط؛ در  عقد نکاح گاهی به صورت مطلق و بدون شرط منعقد می
کنند، حال سوال این است  برخی موارد زوجین عدم حق حبس را در عقد نکاح شرط می

شود یا نه؟ جواب به این سوال با  ط حق حبس زوجه میکه آیا این شرط موجب سقو
ه به نحوه شرط متفاوت خواهد بود:   توجّ

. شرط صریح: شرط صریح یک نوع تعهد تبعی است که در متن عقد به صورت 1
) به عبارت دیگر شرط صریح شرطی است که بین 34 سیمایی،شود ( صریح ذکر می

شخصی هنگام فروش مال خود در ضمن  ایجاب و قبول عقد ذکر شود به این صورت که
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فروشم به شرط اینکه یک سال به من اجاره  خانه خود را به تو می عقد شرط کند مثالً
گوید قبول کردم این نوع شرط که به صراحت در ضمن عقد ذکر  دهی و خریدار می

  )40 شهیدی،شود را شرط مصرح گویند. ( می
اند حق حبس زوجه ساقط شده و حق  فقها شرط صریح را نافذ دانسته و لذا قائل

محقق ؛ 3/53 ،مختلف الشیعة في أحکام الشریعةعالمه حلی، استمتاع مرد مقدم است. (
اند به  در اینجا تفصیلی قائل شده ،) البته بعضی از اساتید معاصر خارج فقه13/31 کرکی،

نداشته  این بیان که اگر مرد با زن شرط کند که اصالً حق استفاده از حبس بضع را
زیرا داشتن حق حبس برای  ؛باشد، این شرط که به نحو شرط نتیجه است، باطل است

اما اگر این شرط به نحو شرط فعل  ،شود زوجه حکم شرعی است و با شرط ساقط نمی
منفی باشد، به این صورت که شوهر شرط کند که زن از حق حبس بضع خود استفاده 

تقریرات درس خارج نکاح آیت هللا ، جواد ،ارتب یبیحباین شرط صحیح است. ( ،نکند
 )373 ، حبیبی تبار

ای یا بنایی گفته شده، شرطی  ای یا بنایی: در تعریف شرط مقاوله . شرط مقاوله2
شود، لیکن  است که به هنگام ایجاب و قبول هر چند به اشاره، نامی از آن برده نمی

د را با بنای ذهنی نسبت به آن پیش از عقد طرفین نسبت به آن توافق کرده و سپس عق
  )2/124 نائینی،نکـ : ؛ و نیز 40شهیدی، کنند. ( انشاء می

النهایة في مجرد الفقه شیخ طوسی، ای الزم الوفا نیست ( به نظر مشهور شرط مقاوله
 ،مختلف الشیعة في أحکام الشریعةعالمه حلی، ؛ 2/250 محقق حلی،؛ 493 ،یو الفتاو

دانند  آور می خی از فقیهان بزرگ، شرط بنایی را مشروع و الزام) بر خالف مشهور بر3/53
 ابن براج،با این قید که در ضمن عقد متعاملین به شرط سابق التفات داشته باشند. (

 خمینی،؛ 23/198 نجفی،؛ 5/63 ،مختلف الشیعة في أحکام الشریعةعالمه حلی، ؛ 1/54
  )54 ،سیمایی صرافنکـ : ؛ و نیز 2/70 ایروانی،؛ 2/296

نویسد: به نظر  داند و می یکی از نویسندگان معاصر، شرط بنایی را الزم الوفا می
بالضروره صحیح و الزم الوفا است. در تایید این نظر » شرط بنایی قبل از عقد«رسد  می

عالوه بر توجیهی که در ذیل نظریه صحت آمد، توجیه علمی و کاربردی برگرفته از 
ه تجارت و بازرگانی نیز وجود دارد. در عرف معامالت بزرگ های موجود در عرص واقعیت

شود هر قراردادی قبل از انعقاد آن دارای جلسات متعدد است که در  و مهم مشاهده می
شود ولی به خاطر زیادی مطالب آن را در ضمن  آن تعهداتی بین طرفین رد و بدل می

مشروط بر اینکه  ،اعتنا گذر کرد یتوان از کنار این نوع شروط ب آورند و لذا نمی عقد نمی
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محقق داماد، متعاملین هنگام عقد به آن توجه داشته و عقد را بر آن مبتنی سازند. (
  )203 ی،شروط و التزامات در حقوق اسالم یعموم یهنظر

، هستندای  در نتیجه باید گفت: بنابر نظر فقهایی که قائل به عدم نفوذ شرط مقاوله
ای قبل از عقد، حق حبس ساقط  بس به صورت مقاولهدر صورت شرط سقوط حق ح

دانند، در صورت  نشده و به قوت خود باقی است؛ و طبق نظر کسانی که آن را نافذ می
مقاوله قبل از عقد و توافق بر سقوط حق حبس، این حق ساقط شده و حق استمتاع مرد 

 رسد به صواب نزدیکتر است. شود؛ که این قول به نظر می مقدم می
. شرط ارتکازی: شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین رسوخ کرده و 3

منشاء پیدایش آن برای طرفین مشخص نباشد، هر چند طرفین قرارداد نسبت به آن 
ای الزمه عقد است و دارای اعتبار هستند به طوری که  التفات نداشته باشند، امّا به گونه

) بنا بر نظر محقق 163 اسماعیلی،نکـ : ن است. (حتی بدون تصریح، قرارداد دربردارنده آ
نائینی در صورتی که عقد به صورت مطلق ذکر شود، وجود حق حبس در آن متصور 
است چراکه وجود چنین حقی از امور ارتکازی است که حتی در صورتی که در ضمن 

  )1/163 نائینی،عقد ذکر نشود وجود آن نزد عرف نیز ثابت است. (
انان معاصر، شرط ارتکازی را از اقسام شروط ضمن عقد دانسته و بعضی از حقوقد

آن دسته از شروط ضمنی است که در قرارداد تصریح نشده، ولی قصد «نویسد:  می
مشترک طرفین نسبت به آن محرز باشد، این دسته شروط در صورتی قابل مطالبه و 

  )284 کی،محقق کر( »الزامند که احراز گردد میان طرفین معلوم بوده است
با توجه به اینکه در صورت اطالق عقد، بیع انصراف به تسلیم و تسلم دارد، در نکاح نیز 
در صورت اطالق آن و بنا بر معاوضی یا شبه معاوضی بودن عقد نکاح، شرط ارتکازی 
انصراف به وجود حق حبس خواهد داشت؛ بنابراین زمانی که عقد به طور مطلق ذکر شود 

بتی از حق حبس نکنند، به مقتضای شرط ارتکازی، حق حبس برای و در آن زوجین صح
  شود و در نتیجه حق حبس مقدم بر حق استمتاع زوج است. زوجه حاصل می

  
  . تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس2ـ1ـ2

مهریه به صورت حال، مؤجل یا بخشی حال و بخش دیگر مؤجل قابل تصور است؛ در اینکه 
ل بودن مهریه زن تا فرا رسیدن أجل حق امتناع از تمکین را ندارد بین فقها در صورت مؤج

اختالفی نیست؛ عمده اختالف در صورتی است که مهریه به صورت حال باشد که در 
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های مختلف اختالف شده در اینکه آیا حق حبس منحصر در تمکین اخص است یا  صورت
شود یا نه؟  از دخول، حق حبس ساقط می شود؟ آیا بعد تمکین خاص و عام را نیز شامل می

  آیا اعسار زوج موجب سقوط حق حبس است یا نه؟ که مورد بحث، سوال آخر است.
اند؛ به طور مثال  برخی از فقها، قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار زوج شده

اطاعت شوهرش امتناع کند، و واجب است در  اززن  ستین زیجا: «فرماید می سیابن ادر
شوهر کند چه دخول شده  میزن خود را تسل ،مرد بر پرداخت مهر ییرت عدم تواناصو

 ،أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفةابن ادریس حلی، ( »نشده باشد. ایباشد 
گوید: فقط در صورتی که زوج توانایی مالی داشته باشد،  ) ایشان در جای دیگر می484

صاحب  )1/591 ،یالسرائر الحاوي لتحریر الفتاو ی،ابن ادریس حلزن حق حبس دارد. (
  )24/469 بحرانی،( داند. مینظر ابن ادریس را نیکو  زیحدائق ن

به   دانند و قائل آیت هللا مکارم نیز تقسیط مهریه را موجب سقوط حق حبس می
مکارم شیرازی، احکام . (هستندسقوط حق حبس، در صورت پرداخت اوّلین قسط 

و در  نیستندزوجه قائل  یحق حبس را برا یشان در کتاب نکاح خود،) ا166 بانوان،
سلّمنا، اگر بخواهیم کوتاه هم بیاییم و احتیاط کنیم، تفصیل ابن «فرمایند:  ادامه می

در مقابل  یول ؛حقّ امتناع از تمکین ندارد ،شویم که در برابر معسر یادریس را قائل م
  )6/54 رم شیرازی، کتاب النکاح،مکا( »مؤسر حقّ امتناع از تمکین دارد.

با توجه به اینکه عقل یکی از ادله اربعه در استنباط احکام است، با مراجعه به عقل در 
یابیم که از نظر عقلی، محروم بودن مرد از حق استمتاع از کل عمر خود یا به مدت  می

تشکیل خانواده سالیان متمادی، مورد پذیرش عقال نبوده و حتی با ماهیت ازدواج که برای 
و تکثیر نسل است، منافات دارد چراکه با اعمال حق حبس توسط زن، با توجه به 

های سنگین امروز، مرد در برخی موارد تا پایان عمر نیز باید به پرداخت مهریه اقدام  مهریه
  کند! حال آیا معقول است شخص تا این مدت از استمتاع از همسرش محروم باشد؟

بس، تنها ضمانت اجرایی برای وصول مهریه نیست که با سقوط از طرف دیگر حق ح
توان از طریق الزام قانونی، مرد را به تأدیه  آن زن نگران وصول مهریه باشد بلکه می

تواند حبس مرد را به خاطر عدم پرداخت مهریه، از مقام  مهریه ملزم کرده و حتی زن می
به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در  قضایی طلب کند، همانطور که امروزه افراد زیادی

 برند. زندان به سر می
از طرف سوّم در صورتی که مهریه سنگین باشد و دادگاه حکم به تقسیط آن دهد، 
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شود و  در این صورت اگر بگوییم زن حق حبس دارد، موجب وارد شدن ضرر بر مرد می
  طبق قاعده ال ضرر حق حبس زن ساقط است.

ه ادله بیان شده از عقل و منحصر نبودن وصول مهریه به اعمال در نتیجه با توجه ب
توان گفت: حق حبس در صورت تقسیط مهریه ساقط  حق حبس و قاعده الضرر، می

شود و این حکم در صورتی که زن راضی به  شده و در نتیجه حق استمتاع زوج مقدم می
  تقسیط باشد، واضح است.

  
  . مؤجل بودن مهریه3ـ1ـ2

السرائر  ابن ادریس حلی،بودن مهریه است. (» حال«ط وجود حق حبس یکی از شرای
 هیکه مهر یدر صورت) به عبارت دیگر 2/297 حکیم،؛ 2/591 ،یالحاوي لتحریر الفتاو

کرده  افتیرا در هیحال بوده و زن مقدار حال از مهر یمؤجل و بخش یبخش ایمؤجل 
و لذا نتیجه گرفته  )749 ،ة النجاةوسیلاصفهانی، ( را ندارد. نیباشد حق امتناع از تمک

تواند مهر را  یشود در صورتی که مهر مؤجل باشد تا رسیدن زمان تأدیه، زن نم می
تواند حق حبس خود را اعمال کند زیرا حق حبس  یمطالبه نماید و به طریق اولی نم

تواند از حق حبس خود  یبرای وصول مهریه بود و زمانی که مهریه مؤجل است زن نم
  )36 شهبازی،؛ 98 روشن،تفاده کند. (اس

صاحب جواهر در مقام بیان دلیل برای سقوط حق حبس در صورت مؤجل بودن 
کند که حق استمتاع زوج مقدم بر حق حبس زوجه است چراکه حق  مهریه اشاره می

استمتاع زوج به صورت حال و حق حبس زوجه به صورت مؤجل است؛ ایشان حتی 
ین مدت تا اینکه زمان مشخص شده، فرا رسد از تمکین امتناع فرماید: اگر زن در ا می

زیرا وجوب تسلیم از  ؛کند کند در این صورت نیز با حلول زمان، زن حق حبس پیدا نمی
طرف زوجه قبل از حلول زمان بوده و بعد از حلول زمان وجوب تسلیم را استصحاب 

  )31/43 نجفی،کنیم. ( می
آن عمومات  لیدلنویسد:  لیل بر این مطلب میدر مقام بیان د ی نیزقم یرزایم

صورت که ادله وجوب اطاعت عام بوده و فرض  نیبه ا استوجوب اطاعت و عدم مانع 
  )4/546 میرزای قمی،. (شود را شامل می هیمؤجل بودن مهر

 لیمؤجل دل هینبود حق حبس در مهر یدر مبسوط برای طوس خیشچنین  هم
 ،تیبا رضا ایگو ،کار نیدار را قبول کرده و با ا مدت هیرخود مه تیآورد که زن با رضا می
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 ،المبسوط في فقه اإلمامیةشیخ طوسی، ( .است داده رشوهرش قرا اریخود را در اخت
  )4/546 میرزای قمی،نکـ : ؛ و نیز 4/313

ی هم برای سقوط حق حبس در صورت مؤجل بودن مهریه به اجماع سبزوارمحقق 
مؤجل باشد، زن حق  هیکه مهر یاب قطع دارند در صورتاصح :گوید می تمسک کرده و
 )2/219 سبزواری،( برسد.مدت مشخص شده فرا نکهیرا ندارد تا ا نیامتناع از تمک

ای  بنابراین حال بودن مهریه یکی از شروط ثبوت حق حبس است و با توجه به ادله
، مهریه به که در ضمن عقد شود در صورتی که در باال ذکر کردیم نتیجه گرفته می

دار ذکر شود، زوجه حق حبس ندارد چراکه حق استمتاع زوج حال  صورت مؤجل و زمان
عالوه بر این، عمومات  خواهدبود. - که مؤجل است-  بوده و لذا مقدم بر حق حبس زوجه

شود و همچنین تمکین بر  وجوب اطاعت از شوهر، فرض مؤجل بودن مهریه را شامل می
تواند مانع از لزوم تمکین باشد، و از طرفی  ین مهریه نمزن واجب بوده و مؤجل بود

اجماع اصحاب بر عدم وجود حق حبس در صورت مؤجل بودن مهریه وجود دارد و 
گویی با قبول أجل در ضمن عقد حق حبس خود را ساقط کرده است؛ و لذا در  وجه،ز

 این صورت حق استمتاع زوج مقدم است.
  
  گرفتن تأدیه مهر. فرض عنداالستطاعه قرار 4ـ1ـ2

بیان شد که حق حبس در صورتی که مهریه به صورت حال باشد برای زوجه ثابت است؛ 
حال اگر در ضمن عقد، پرداخت مهریه به صورت حال بیان شده ولی متوقف بر شرطی 
شده باشد که در زمان نکاح آن شرط وجود ندارد، آیا ذکر اینگونه شرط در حکم تعین 

شود یا اثری  و آن را مؤجل کرده و موجب سقوط حق حبس می زمان برای مهریه است
نداشته و حق حبس زن به قوت خود باقی است؟ در محل بحث نیز مهریه به صورت 

آورده شده است، این قید باعث » عنداالستطاعه«حال در ضمن عقد بیان شده ولی قید 
  شود. مؤجل شدن مهریه و به تبع آن از بین رفتن حق حبس می

اثبات عدم حق حبس، در فرض عنداالستطاعه بودن مهریه و تقدم حق برای 
  کنیم: استمتاع زوج به ادله زیر اسناد می

شود حق حبس از اساس ایجاد نشود: در  موجب می» عنداالستطاعه«. وجود قید 1
شود تا بگوییم ساقط  حق حبس ایجاد نمی صورت وجود قید عنداالستطاعه، اساساً

شود یا نه، زیرا موجب بطالن مهرالمسمی شده و با نبود مهرالمسمی حق حبسی  می
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زیرا موضوع حق حبس، مهریه بود و با نبود آن، موضوع حق حبس  ؛شود محقق نمی
شود که خود این  شود؛ از طرف دیگر مهرالمثل نیز در صورت دخول ثابت می محقق نمی

 )78 سعیدی،ول نیز از مسقطات حق حبس است. (دخ
اگر زوج در شود:  حق حبس می ی، موجب اسقاط ضمن»عنداالستطاعه« دیوجود ق. 2

زمان عقد، توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، این قید موجب سقوط حق حبس 
شود؛ اما اگر زوج حین عقد، توانایی پرداخت مهر را نداشت، حق حبس ساقط  نمی
  ) 158 ،مبانی حقوق عمومیکاتوزیان، : نکـ شود. ( می

. لزوم زمان دادن به بدهکار معسر و حرمت تحت فشار قرار دادن آن، که مهلت 3
دادن در حکم مؤجل شدن مهریه است: با توجه به اینکه اغلب مواردی که قید 

توانی موارد سنگین بودن مهریه است و چون زوج علم به نا ،شود عنداالستطاعه ذکر می
پرداخت دفعی مهریه را دارد، اقدام به درج این قید در عقد ازدواج کرده است و لذا در 

دانیم مهریه  این فرض که مهریه سنگین بوده و مرد توان پرداخت آن را ندارد و می
دینی بر گردن مرد است؛ در این صورت، حرام است زن مطالبه دفعی مهریه را داشته 

أدیه مهریه به زوج فرصت دهد و این در حکم مؤجل شدن مهریه باشد، لذا باید برای ت
شود. (بخش پاسخ به سؤاالت دفتر آیت هللا فاضل،  است و باعث سقوط حق حبس می

  )78 سعیدی، :به نقل از 51701پاسخ 
  

  . فرض تقدم حق حبس زوجه2ـ2
  . فرض وجود مهریه عندالمطالبه و متعارف1ـ2ـ2

نبه اصلی و عمومی و دیگری جنبه فرعی و مالی است؛ نکاح عقدی است که دارای دو ج
جنبه اصلی نکاح به معنای این است که توسط عقد نکاح، رابطه زوجیت بین زن و مرد 

آید.  شود، و جنبه مالی و خصوصی که به صورت مهریه در خارج به وجود می حاصل می
کاح، به زوجه تملیک ) با توجه به اینکه مهریه مالی است که زوج برای ن4/378 (امامی،

کنند، که  کند، گاهی زوجین در عقد نکاح بر مهریه به صورت عنداالستطاعه توافق می می
در این صورت استطاعت زوج در پرداخت مهریه مالک وجوب آن است و صرف مطالبه 
  زوجه باعث لزوم وفای به آن نیست و مرد در صورت توان مالی مکلف به پرداخت آن است.

ث ما در جایی است که اوالً در ضمن عقد مقدار مهریه تعیین شده و حال محل بح
ثانیاً نوع تأدیه آن را عندالمطالبه معین کنند؛ در این صورت به محض درخواست مهریه 
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تواند از حق  مهریه بر گردن زوج ثابت شده و زن برای دریافت آن می ،از جانب زوجه
  ند تا مهریه را به صورت کامل اخذ کند.حبس خود استفاده کرده و از تمکین امتناع ک

شود، یا مهریه سنگین  در صورت عندالمطالبه بودن مهریه نیز دو صورت مطرح می
است که در گفتار سابق، ثابت کردیم در صورت سنگین بودن مهریه حق استمتاع زوج 
مقدم است؛ یا به صورت متعارف بوده که در اینجا ما قائل به تقدم حق حبس زوجه 

ای که داللت بر وجود حق  تیم و زن حق امتناع از تمکین را دارا است چراکه ادلههس
اند  حبس برای زوجه داشتند انصرف به مهریه عندالمطالبه و متعارف دارد زیرا علما گفته

) که قدر متیقن از 31/41 نجفی،زن حق حبس خود را دارد تا مهریه خود را بگیرد (
ه و متعارف است و لذا در این صورت حق حبس زوجه مهریه همان مهریه عندالمطالب

  مقدم بر حق استمتاع زوج است.
  

  . تفویض مهر2ـ2ـ2
تواند به چند صورت تصور شود: اگر مهریه در ضمن عقد، قرار داده  مهریه در عقد نکاح، می

گویند؛ و اگر به طور کلی در ضمن عقد ذکر نشده یا عدم مهریه » مهرالمسمی«شود به آن 
گویند؛ امّا اگر تعیین » مفوضه البضع«و به زن » تفویض بضع«شده به این نوع عقد شرط 

» مفوضه المهر«مهریه در اختیار زوج یا زوجه یا شخص ثالث قرار داده شود، چنین زنی را 
البضع باشد و  هزن در نکاح مفوضه، خواه مفوض) به طور کلی 112وفادار، نکـ : گویند. (

) 4/425(امامی،  تواند امتناع از تمکین نماید تا مهر او معین شود. المهر، مي هخواه مفوض
  لذا در صدد اثبات حق حبس برای زوجه در صورت تفویض مهر هستیم.

امام خمینی قائل به جواز تفویض مهر در عقد نکاح بوده و تفویض مهر به زوجین را 
است مهر فی الجمله  نویسد: جایز ) صاحب جواهر نیز می2/299 خمینی،داند، ( جایز می

در عقد نکاح ذکر شود و تعیین مقدار آن به یکی از زوجین تفویض شود، این جواز به 
دلیل اصل و همچنین عموم المؤمنون عند شروطهم و اولویت تفویض مهر نسبت به 

في شرح اللمعة  الروضة البهیةشهید ثانی، نکـ : ؛ و نیز 31/66 نجفی،تفویض بضع است. (
  )5/350 ،الدمشقیة

گوییم: تعیین مهر  بعد از اینکه جواز تفویض مهر در ضمن عقد مطرح شد، حال می
کنند یا  بعد از عقد، به چند صورت تصور دارد: یا زوجین بعد از عقد بر مهریه توافق می

کند  کند یا داور قبل از تعیین مهریه فوت می بعد از عقد داور مقدار مهریه را مشخص می
  کنیم. به این موارد پرداخته و بعد حکم همه آنها را بیان می که به طور اختصار
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تواند  . توافق بر مهریه بعد از عقد: با توجه به اینکه گفتیم تعیین مقدار مهریه، می1
بر عهده هر یک از زوجین یا شخص ثالث قرار داده شود، در این صورت اگر زوجین بعد 

در این صورت باید گفت: اگر حاکم در از نکاح بر مهریه مشخصی توافق کرده باشند، 
مهر، یکی از زوجین باشد، مثالً تعیین مقدار مهر به زوج تفویض شده و زوج با مشورت 
با زوجه به مقدار معینی از مهر توافق کرده و در نتیجه مقدار مورد توافق را به عنوان 

ق طرفین کند، در این صورت چون تعیین مهر فقط مستند به تواف مهریه تعیین می
  نبوده بلکه به خاطر حکم داور در مهریه بوده از این جهت مقدار تعیین شده نافذ است.

امّا اگر حاکم در مهر، شخص ثالث باشد در این صورت توافق زوجین تأثیری در تعیین 
مهریه ندارد چراکه حکم داور در تعیین مهر مسموع است؛ حال یا داور نیز بر توافق طرفین 

کند، یا آن را قبول نداشته و  و مقدار مورد توافق را به عنوان مهر اعالم میصحه گذاشته 
کند؛ زیرا ماهیت داور با وکیل متفاوت بوده و  خود مقدار دیگری را به عنوان مهر تعیین می

به طور یک جانبه قابل فسخ نیست، حتی در صورتی که داور ذی نفع نیز باشد، زوجین 
را از سمت خود بر کنار نمایند و این نشان دهنده این است که فقط  توانند با اقاله، داور نمی

 )174: حیدرپور، نکـ حکم داور نافذ بوده و توافق زوجین مالک نیست. (
تواند زوجین یا شخص  . اعالم نظر حَکَم بعد از عقد: در مفوضه المهر، حاکم (داور) می2

، مقدار مهریه را مشخص کند، و انعقاد عقد تواند بعد از ثالث، قرار داده شده باشد، و داور می
  شود. که مهریه را مشخص کند همان مقدار به عنوان مهر ثابت می صورتیدر

م بودن زن و غیر او وجود دارد، به  البته در آزادی مقدار تعیین مهر، تفاوتی بین حَکَ
دیتی این معنا که اگر حاکم تعیین مهر، زوج یا شخص ثالث باشد، در این صورت محدو

توانند هر مقداری را بخواهند به  از نظر تعیین مهر از جانب حداقل و حداکثر ندارد و می
) و 31/6 نجفی،عنوان مهریه تعیین کنند مشروط بر اینکه آن چیز مالیت داشته باشد (

زن نیز به خاطر اینکه قبول داوری کرده است موظف به رضایت بر مهر تعیین شده 
) ولی 240 لطفی،ن بوده و خود اقدام بر این کار کرده است (چراکه مهر، حق ز ؛است

او از نظر حداقل، محدودیتی ندارد ولی از نظر  ،اگر اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود
تواند بیش از مهرالمثل  یمقرر داشته که زوجه نم 1090حداکثر، قانون مدنی در ماده 

شود حداکثر اختیار زوجه  ای فقها دیده می) اما آنچه در فتاو112 وفادار،تعیین نماید (
  )2/300 خمینی،یعنی پانصد درهم است. ( ،در این فرض مهر السنه

در نتیجه زمانی که داور بعد از عقد مقدار مهریه را تعیین کند، حکم او نافذ بوده و 
 شود. مقدار مهر مطابق با حکم داور بر ذمه مرد مستقر می
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ت حاکم تعیین مهر، در مفوضه المهر: در فرض قبل داور . عدم توافق بر مهریه با فو3
ا در این فرض، داور قبل از مشخص کردن  بعد از عقد مهریه را مشخص می کرد، امّ

مهریه، فوت کرده است. در این صورت تکلیف عقد و مهریه چگونه است؟ از آنجا که 
لت در آن جاری ماهیت داوری در تعیین مهریه با وکالت متفاوت بوده لذا احکام وکا

کند و به طور یک جانبه نیز قابل  است، پس مرگ یکی از زوجین، داوری را منحل نمی
) در صورتی که داوری مهر به زوج یا زوجه واگذار شده 174 حیدرپور،فسخ نیست. (

باشد، اگر قبل از نزدیکی و همچنین قبل از اینکه مهریه را معین کند داور فوت کند، 
شود، ولی اگر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، داور فوت کند، در  یمهرالمتعه ثابت م

یثربی شود. ( صورتی که زوج داور بوده مهرالمثل و اگر زن داور بوده مهرالسنه ثابت می
  )140، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، نکـ : ؛ و نیز 83 قمی،

در  :گوید می ،گیرد علق میالمتعه برای زن تثانی در بیان دلیل اینکه چرا مهرشهید 
یا مهرالمثل ثابت شود  ؛صورت فوت حاکم قبل از تعیین مهر، چند صورت متصور است

که مهرالمثل به خاطر عدم دخول منتفی است؛ یا نصف مهریه مستقر شود که این نیز 
به خاطر عدم تعیین مهریه در ضمن عقد منتفی است؛ یا بگوییم عقد بدون مهر باشد 

تواند باشد لذا باید بگوییم در این صورت  یزیرا عقد بدون مهریه نم ؛یز نیستاین نیز جا
  )5/351 ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةشهید ثانی، مهر المتعه ثابت است. (

با توجه به اینکه در هر سه فرض باال مهریه ثابت است، ما در صدد اثبات حق حبس 
ه زیر تمسک کرده و حق حبس زن را بر حق استمتاع یم، لذا به ادلهستدر مفوضه المهر 

  داریم. زوج مقدم می
بلکه مهر وجود دارد و تنها  ،. انصاف قضایی: تفویض مهر به معنای نبود مهر نیست1

تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است و لذا در این صورت قائل شدن به سقوط حق 
 )4/426 امامی،حبس، دور از انصاف قضایی است. (

. وجود مقتضی و عدم مانع: از آنجا که مقتضی وجود حق حبس، عقد نکاح همراه 2
شد، در  مهریه بود، و همچنین حق حبس، ضمانت اجرایی برای اخذ مهریه محسوب می

فرض تفویض مهر نیز این مقتضی موجود است چراکه در این صورت هر چند مهریه در 
ا در واقع عقد ؛ضمن عقد ذکر نشده است دارای مهریه است، در این قسم مهریه فی  امّ

الجمله در عقد ذکر شده و عقد دارای مهریه است منتهی تعیین آن موکول به بعد از 
) لذا در صورت تفویض مهر نیز حق حبس وجود 31/67 نجفی،: نکـ عقد شده است (

 دارد و عدم تعیین مقدار مهر، در ضمن عقد مانعی از اعمال حق حبس نیست.
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با توجه به اینکه نکاح عقد معاوضی است لذا احکام معاوضات بودن نکاح:  یوضمعا. 3
شود و حق حبس نیز یکی از احکام است؛ پس در صورت تفویض  نیز بر آن جاری می

مهر با توجه به اینکه مهریه وجود دارد، معاوضه اتفاق افتاده و در نتیجه زن حق حبس 
  )31/62 نجفی،: نکـ دارد. (
توان به وحدت مالک  ک: برای اثبات حق حبس در تفویض مهر، می. وحدت مال4

نسبت به عقد، در صورت تعیین مهر با صورت تفویض مهر تمسک نمود چراکه در هر دو 
 )4/426 امامی،مهریه وجود دارد (

با توجه به ادله ذکر شده در صورتی که زوجین عقد نکاح را واقع سازند و تعیین مهر 
زوجه یا شخص ثالث قرار دهند، ضمن صحت این نوع عقد، مهریه نیز را بر عهده زوج یا 

شود و زن بالفاصله بعد از  وجود دارد و با تعیین داور زن مستحق مقدار معین شده می
تواند از داور درخواست تعیین مقدار مهریه کند لذا با وجود مهر حق حبس برای  عقد می

نیست، لذا حق حبس زوجه مقدم بر حق  زن وجود دارد و مانعی نیز از اعمال حق حبس
  استمتاع زوج است.

 
  . تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه3ـ2ـ2

توان عقد را بدون تعیین مهریه واقع ساخت، ولی بعد از عقد، زن  در ازدواج دائم، می
کند عقد نکاح را بدون مهریه جاری کرده  تواند درخواست مهریه نماید و فرقی نمی می

ی از مقدار مهریه نزده باشند یا اینکه شرط کرده باشند که زن حق مطالبه باشند و حرف
) و اختالفی در این 172 ،28مهریه را ندارد زیرا ظاهراً حق مهریه قابل اسقاط نیست (

نیست که ذکر شدن مهریه، شرط در صحت عقد نیست چراکه مهریه، جنبه فرعی در 
مهریه در آن مشخص نشود یا شرط کنند نکاح دارد، لذا اگر عقد واقع شود و مقدار 

  )31/49 نجفی،مهریه نباشد، در این صورت عقد صحیح است. (
صدد بررسی گستره حق حبس در مفوضه البضع هستیم که آیا در این حال در

صورت نیز زن حق اعمال حق حبس را دارد؟ امام خمینی در توضیح مفوضه البضع، ذکر 
د، لذا قائل است در صورتی که مهریه در عقد ذکر دان مهریه را در ضمن عقد شرط نمی

نشود یا عدم مهریه شرط شود در این صورت عقد صحیح بوده و به این نوع عقد 
 خمینی،اش ذکر نشده را مفوضه البضع گویند. ( گویند و زنی که مهریه» تفویض البضع«
البضع  مذکور است در مورد مفوضه 1087در ضمن ماده » مفوضه البضع«) حکم 2/298

توانند بعد از انجام عقد نکاح مهریه را با توافق یکدیگر معین کنند که در این  طرفین می
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  )112 وفادار،صورت مهر معین شده مهرالمسمی خواهد بود. (
برای اثبات حق حبس در مفوضه البضع به ادله زیر استناد کرده و حق حبس را بر 

  داریم: حق استمتاع زوج مقدم می
ایی: در صورتی که مهریه در ضمن عقد ذکر نشود و ما قائل به سقوط . انصاف قض1

 )4/426 امامی،حق حبس شویم دور از انصاف قضایی است. (
. سببیت عقد برای تملیک مهر: با توجه به اینکه حق حبس متفرع بر وجود مهریه 2

مرد مطالبه تواند از  بود، در مفوضه البضع نیز با انعقاد عقد مهریه وجود دارد و زن می
  )31/61 نجفی،مهریه کند. (

. جواز مطالبه تعیین مهریه توسط زن: اگر زوجین بعد از عقد به مقدار مهریه توافق 3
شود زیرا تعیین مقدار مهریه حق زوجین بوده و  کردند در این صورت مهریه مستقر می

  د.همانطور که در ابتدا حق تعیین مهر را داشته بعد از عقد نیز دارا هستن
تواند بدون  با توجه به اینکه نکاح عقد معاوضی است لذا نمیبودن نکاح:  یمعاوض. 4

مهریه باشد و این صورت باید حتماً مهریه وجود داشته باشد و در صورت وجود مهریه 
تنقیح شرائع  یمسالک األفهام إلشهید ثانی، : نکـ شود. ( حق حبس نیز موجود می

  )8/162 اإلسالم،
تواند حق حبس را در صورت مفوضه  ای که می ک: یکی دیگر از ادله. وحدت مال5

البضع بودن ثابت کند، وحدت مالک است به این معنا که، مهریه ذکر شود یا نشود 
 )4/426 امامی،مالک حق حبس وجود دارد و فرقی بین ذکر یا عدم ذکر مهریه نیست. (

در صورت مفوضه البضع شود که  با توجه به مطالب گفته شده، نتیجه گرفته می
بودن زن، حق حبس مقدم بر حق استمتاع زوج بوده و زن حق دارد تا وصول مهریه از 

شود و مستحق دریافت نفقه  تمکین امتناع کند و در صورت امتناع ناشزه محسوب نمی
  نیز است چراکه امتناع از تمکین مستند به قانون و شرع بوده است.

  
  گیری . نتیجه3

با ترسیم نمایی کلی از بحث به جمع بین حق حبس زوجه و حق  در این تحقیق
استمتاع زوج پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم، در مواردی حق استمتاع زوج را مقدم 
بر حق حبس کرده و قائل شویم زن حق امتناع از تمکین را ندارد و در مواردی حق 

  حبس را مقدم کرده و زن توان اعمال حق خود را دارد.
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مواردی که زوجین شرط کرده باشند که زن، حق امتناع از تمکین را نداشته  در
باشد، حق استمتاع زوج مقدم است. همچنین در صورتی که مهریه تقسیط شده باشد 

، زن هیمؤجل بودن مهررود و در صورت  که با پرداخت اولین قسط، حق حبس از بین می
ده زن حق مطالبه مهریه را ندارد و پس حق امتناع ندارد زیرا تا رسیدن زمان تعیین ش
شود. در صورتی که تأدیه مهریه با قید  از حلول اجل حق استمتاع زوج استصحاب می

  ه باشد و مرد هم توان مالی نداشته باشد، حق استمتاع زوج مقدم استعند االستطاع
حق حبس زن مقدم است. مهریه عندالمطالبه و متعارف باشد، که  امّا در صورتی

مچنین در صورت تفویض مهر، زن حق حبس دارد چراکه واگذار کردن تعیین مقدار ه
مهر به داور، به معنای تأجیل مهر نیست بلکه عقد دارای مهریه است و فقط تعیین آن 
متوقف بر اعمال نظر داور است. در صورت تفویض بضع نیز، زن حق حبس دارد زیرا 

یا تأجیل مهر نیست بلکه زن حق مطالبه شرط فقدان مهر به معنای فقدان شرعی آن 
شود  توافق بر مهریه با مرد را دارد، که در صورت توافق بر مهر، حق حبس نیز برقرار می

تواند تا مهر امثال او به زن تحویل شده از تمکین  و چنانچه توافق حاصل نگردد، زن می
  خودداری کند.
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