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  ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آنبررسی
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 چکیده
 حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیـین بیـشتر نیـاز               يبحث ،حق حبس در نکاح   

 کمتــر مــورد توجــه ،منــدی زوجــین از آن ن حــق و چگــونگی بهــرهچیــستی ایــ. دارد
در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایـای             . اندیشمندان بوده است  

- و تجزیه و تحلیل داده     ای   کتابخانه ۀ با شیو  ، حاضر ۀمقال. باشد  مي آنپنهان بسیاری در    
واع آن پرداخته و سـپس بـه ماهیـت          های مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و ان         

، تبیین شده که حق حـبس در        م. ق ١٠٨٥ شده و ضمن واکاوی ماده       حق حبس اشاره  
 گرچـه از    ؛ تسالم است  ،آن بر وجود    ،به لحاظ حقوقی  .  از جمله حقوق عینی است     ،نکاح

 و آن را مقتضای       را برای مرد هم قائل شده      این حقّ عموماً  .  دارد ي مخالفین ،منظر فقهی 
 است که چنانچه زوجـین       همچنین مشخص گردیده   .دانند  اوضی بودن عقد نکاح می    مع

و نیز مبرهن شـده اسـت کـه         . هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد          
 .اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حالّ آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد

 
 . وظایف خانوادگی ـ نکاح ـ مهر ـ حق حبس ـحق هاکلید واژه

 
 ـ طرح مسأله١

 مهمقد
بشر به عنوان موجودی ذوابعاد و دارای روابط اجتماعی و هدفی متعالی و فراتر از حیـات مـادی                   
خویش، به دنبال آمال و آرزوهای آرمانی چـون جـاودانگی، کمـال، اخـالق و انـسانیت، خیـر و                     

هایی دست  این زمینه به تبیین اندیشه    برای خود و دیگران بوده و در        ...  فضیلت، حق و تکلیف و    
بـر   و   ی اسـت   آرمانی، حیاتی و جدّ    ، یکی از همین موضوعاتی است که برای بشر        ، حق .زده است 

.  بـه ویـژه فقهـا و حقوقـدانان قـرار گرفتـه اسـت               ، مورد توجه و دقـت اندیـشمندان       ،این اساس 
الق و مـوارد مـشابه ذکـر      عموماً این بحث را در ضمن مباحث بیع، نکاح، ط          ،دانشمندان اسالمی 
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 ١٣٦
عالمه در قواعد، شیخ انـصاری در مکاسـب، صـاحب جـواهر در کتـاب النکـاح و          : مانند. اند  کرده

البتـه ایـن    ) ٥٣٥ ص  الفقیه، ةبلغآل بحرالعلوم،   : نکـ  (محقق قمی در بخش طالق جامع الشتات        
 آن را آورده  اندیشمندان بوده و در ضمن مباحث خـود ۀ همیشه دغدغ ،له به صورت پراکنده   أمس

؛ افالطـون،    سیاسـت  ارسـطو، : نکــ   ( انـد و به نقض و ابرام و تبیین دیدگاههای مختلف پرداخته         
 تعابیر، معانی و برداشتهای متفاوتی بر حسب نوع نگاه به آن و انتظاری کـه از آن                  ،حقّ) جمهور

 عـانی حـق دارای م   : نویـسد در کتاب جامعه شناسی حقـوق مـی       » هانری لوی برول  «. است، دارد 
او معتقد است که بررسـی لغـوی ایـن          .  معنایی اخالقی را در خود دارد      ،نی است که ابتدا   گوگونا

  خـود را   ، بلکه کاربرد آن مهم بوده تـا در یـک بررسـی علمـی              ؛ چندان سودمند نیست   ،اصطالح
- نظریـه  ،در قـرن بیـستم    ) ٢١ لوی بـرول،  ( موظف بدانیم نسبت به اعمال حقوقی پایبند باشیم       

 ابا داشته و بیشتر بـه       ، به تحلیل عقالنی حقوق بپردازند      از این که صرفاً    ،مباحث حقوقی پردازان  
 روابط اجتماعی، کارکردهای بیرونی و هستی اجتماعی حقوق و قواعد حقوقی توجه نشان    ۀلأمس
گرایی حقـوقی، مطالعـات حقـوقی انتقـادی،          به همین دلیل است که مکاتبی چون واقع        ؛اندداده

  بـا  ،شناسـی حقـوق   هـای جامعـه   های فلـسفی و هـم در نظریـه        قی، هم در نظریه   فمینیسم حقو 
 قضاوتی  ،شود کسی سخن گفته می    دیدگاههای اجتماعی آمیخته شده است و اگر امروزه از حقّ         

شـود   مطـرح مـي     بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاهـای اجتمـاعی          ؛شود ارائه نمی  ،صرفاً اخالقی 
ها و کلمات، دارای دو معنای لغـوی و         مانند سایر واژه   حق هم    ۀ واژ ، در هر صورت   .)١٦٨راسخ،  (

 به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابـت  ،در قاموس لغت) حقّ(» ح ـ ق ـ ق   «.اصطالحی است
 الفیـومی،   ؛١/٥٤٥الطریحـی،   : نکــ   ( بـه کـار رفتـه اسـت          ،و وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد       

 مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیـدی تقییـد نـشده باشـد،      به معنای وجود   ،همچنین) ١/١٤٣
در فرهنـگ معـین بـه معنـای         ) ١/٦٨٣تهـانوی،   :  نکــ (یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است        

و یـا از خـالف باطـل،        ) ١/١٣٦٣معـین،   ( راست، درست، مقابل باطل، ملک و مال آمـده اسـت          
 )٢٨گرجـی،   : نکــ   ( ه یـاد شـده اسـت      واجب، ثابت، یقین، مال و عدل به عنوان معانی ایـن واژ           

حق نوعی سلطنت است که گـاهی مـورد و متعلـق آن             «:  گفته شده که   همچنین در تعریف حقّ   
 مانند حق خیار که متعلـق آن عقـد   ؛ مانند حق تحجیر و حق رهن، و گاهی غیر آن ؛عینی است 

) ٨٧بلو، جابری عر(» ... مانند حق قصاص و حق حضانت و؛است و گاهی متعلق حق شخص است
امـامی،  (انـد   کـرده دانند و تعریف به منشأ ارائه       برخی از حقوقدانان حق را یک اقتدار قانونی می        

و یا عبارت از توانایی یا اختیاری که نظام یا نظم حقوقی هر کـشوری بـه                 ) ١/١٢٥ ،حقوق مدنی 
، دنیگران بخواهد یا انجام کاری را از دنمند شودهد تا از چیزی به طور مستقیم بهرهاشخاص می

 ، در قـرآن کـریم   حقّ.)١/٢٤٩، حقوق مدنیکاتوزیان، ؛ ٤/٢ ،حقوق مدنی امامی،  : نکـ   (دانندمي
 سبأ؛  ۀ سور ٤٩ اسراء و    ۀ سور ٨١ ۀآی: در مقابل باطل  : الف. در مقابل معانی زیر به کار رفته است       

در مقابل  :  یونس؛ د  ۀ سور ٨٠ ۀآی: در مقابل سحر  :  یونس، ج  ۀ سور ٣١ ۀآی: در مقابل گمراهی  : ب
انـد   برخی دانشمندان حق را متشکل از چهار عنصر دانسته         . مؤمنون ۀ سور ٧١ ۀآی: هوی و هوس  
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 صـاحب حـق     ــ ٣ مورد حق    ـ٢.  خود حق که همان توانایی و شایستگی است        ـ١: که عبارتند از  
لط به او یـک تـس   یعنی کسی که ذوالحق نسبت  ( من علیه حق     ـ٤) گویندکه آن را ذوالحق می    (

 .)٢٠گرجی، : نکـ ) (یا حقی دارد
 

 تعریف حق حبس
 در صـورت عـدم      ،حقِ امتناعی است که هریک از طرفین معامله       : اند  گفته ،در تعریف حق حبس   

آراد، (  دارد که در اصطالح حقوقی به حق حبس معروف اسـت           ،تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر     
 در اصـطالح    ،شـود  یـا مـشتری داده مـی      حق خودداری از تسلیم را که به بایع         : همچنین و )٦٨

 ).٢٧١عدل، ( گویند حق حبس می،حقوقی
شود، حق حبس را باید از دسـتۀ حقـوق النـاس      که از حق می    هایيبا توجه به تقسیم بندی    

 .گردد حق عبد است که با اسقاط از جانب وی ساقط و منتهی می، به عبارت دیگر.دانست
بعضی آن را .  بین حقوقدانان اختالف نظر است،بس در مورد ماهیت حق ح     ،ولی در هر حال   

 امّا در فقه اسالمی از حق حبس به عنوان ؛دانندبعضی آن را حق دینی می دانند وحق عینی می
حـق  ( از حـق حـبس بـا عنـوان           ، در کتب فقه اسـالمی     ، به همین جهت   ؛اندحق عینی یاد کرده   

 .)٦٩ آراد،( یاد شده است )حبس العین
 حق حبس را به آن لحاظ که حق تعقیـب           ، از جمله حقوقدانان اروپایی    ،انانبعضی از حقوقد  

 .)٦٩ همان،( اند حق دینی شمرده،دهدبه کسی نمی
 

  مالی است یا غیر مالی؟،حق حبس
  لـذا حـق    ،با توجه به اینکه مورد و متعلقِ حق، گاهی عین، گاهی عقـد و گـاهی شـخص اسـت                   

 امّا حق حبس در     ؛ل دانست و آن را متعلق عین دانست        او ۀتوان از دست  حبس در عقد بیع را می     
رسـد کـه     به نظر می  .  مانند حق قصاص و یا حق حضانت       ؛ متعلق به حق شخص است     ،عقد نکاح 

 حـق  اختالف نظر حقوقدانان و فقها هم به همین دلیل باشد که بعضی آن را حق دینی و بعضی               
اند در مورد   وان حق حبس العین یاد کرده      به عن  ، لذا آنجا که فقها از حق حبس       ؛اندعینی دانسته 

امّـا در حـق   .  هر دو عین هـستند ، چون در عقد بیع دو رکن ثمن و مبیع     ؛ صادق است  ،عقد بیع 
تـوان آن را حـق       در این صورت می    ،مختص زن بدانیم  فقط  حبس در عقد نکاح، اگر این حق را         

 متعلق و مـورد  ،صورت در این ، ولی اگر این حق را برای شوهر هم بپذیریم      ؛ین دانست عحبس ال 
 بایـد ایـن     ، شخص است و عبارت است از حق تمتع از زن که با توجه به تقسیم بندی حق                 ،حق

 ، مالی دارد و از طـرف دیگـر  ۀ از یک طرف جنب، نتیجه اینکه حق حبس.حق را غیرمالی دانست 
 .توان آن را حق عینی دانست می، مالی داردۀ غیرمالی و آنجا که حق جنبۀجنب

 "Cabrye"بعضی ماهیت حق حبس را به نقل از علمـای حقـوق فرانـسه از جملـه کـابری                    
 انـد  از جملـه حقـوق عینـی دانـسته         "Pont" و پـون     "Cassin" کاسـان    "Glasson"جالسون  
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 ١٣٨

برخی با انکار عینی بودن حق      « گفته شده که     ،و باز در رابطه با ماهیت حق حبس        )٦٤قنبری،  (
) (Suigentisای آن را حق عینی از نـوع خـاص            آن دارند و پاره    اعتقاد به شخصی بودن      ،حبس

 بلکه حقی است برای هـر  ، نه حق شخصی،اند که حق حبساند و برخی هم تعبیر کرده پنداشته
 اسـتیفا   ،بدهکار در عدم انجام تعهدات پذیرفته شده تا زمانی که دینی که بر ذمـۀ طلبکـار دارد                 

 از مـصادیق دفـاع      ،که حق حبس   ستا  مکاسب گفته و همچنین صاحب     )٦٥ـ٦٤همان،  ( »کند
 .)٦٠٣ انصاری،: نکـ ( متقابل متبایعین است

کتـب    ولی در  ؛ مورد اختالف فقها و حقوقدانان است      ، ماهیت حق حبس   ،آنچه در فوق آمد    بنابر
 .است داده ماهیت حق حبس عالقه نشانۀلأحقوقدانی نسبت به طرح مس  کمتر،حقوقی موجود

ت کـه صـریحاً بـه حـق      . ق ٣٧١ قـانون مـدنی و       ١٠٨٥ و   ٣٧٧مذکور در مواد    به جز موارد    
 بعضی این حق را در سایر معامالت از جمله عقـد اجـاره و عقـد ودیعـه هـم                     ،حبس اشاره شده  

 انـد م در باب ودیعه اشاره کرده     . ق ٦٣٣م در مورد اجاره و ماده       .ق٤٧٦دانند و به مواد     جاری می 
 .)٦٦ـ٦٧قنبری، (

 در قانون ما یک نظر کلی در مورد حـق حـبس بیـان               ،همانطور که مالحظه شد    ،به هرحال 
 بـه   ، به طور متفرق   ،ای راجع به حق حبس نداریم و قانونگذار       شده و در کلیات تعهدات هم ماده      

 .این حق اشاره کرده است
م همان حق حبس مذکور . ق١٠٨٥ با طرح این سؤال که آیا مفاد مادۀ         ،بعضی از حقوقدانان  

از  م.ق٣٧٧اند که حق حبس مطرح شده که مادۀ         استدالل کرده  م است یا خیر؟   .ق٣٧٧ادۀ  در م 
حالی که   در؛ یعنی بایع و مشتری هر دو حق حبس دارند نسبت به ثمن یا مبیع      ،دو طرف است  

اند کـه حـق      فقط به زوجه داده شده است و همچنین استدالل کرده          ١٠٨٥حق مذکور در مادۀ     
 اخـتالف نظـر   ، در حالی که در معوض بودن عقد نکاح؛قابل تصوّر است حبس در عقود معاوضی     

اند که حکم مـادۀ     است و آنگاه با استناد به کتاب جامع الشتات مرحوم محقق قمی، عنوان کرده             
  چـرا کـه    ؛ نه معوض بـودن عقـد نکـاح        ؛ یک حکم خاص است که منشاء آن اجماع است         ١٠٨٥

 لـذا بـا   .  عقد نکاح صحیح است    ، ولی در عین حال    ؛شوداساساً گاهی در عقد نکاح، مهر ذکر نمی       
م را یک حکم خـاص و  .ق١٠٨٥اند و حکم مادۀ  به سؤال فوق پاسخ منفی داده  ،چنین استداللی 

 در مورد معـوض بـودن یـا غیـر           .)١٣٣ـ٤،  حقوق خانواده جعفری لنگرودی،   (دانند  استثنائی می 
 .آورد ای نظریات مختلف را خواهیمانهنظر است و طی بحث جداگ اختالف،بودن عقدنکاحمعوض
 

 آیا عقد نکاح عقد معوض است؟
بعضی از حقوقدانان معتقدند که عقد نکاح از لحاظ مهر پیرو احکام عقود معاوضی است وتسلیم                

گیـرد و    صـورت مـی    ،بدین مفهوم که تسلیم از طرف زن      . دانندمهر را عملی قائم به زوجین می      
بـا  «: گویدم می .ق٣٧٦ز جمله آقای دکتر علی آراد با اشاره به مادۀ           ا. از جانب مرد  ) قبض(تسلّم  
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 از احکـام  ،آنجایی که با جنبۀ عمومی آن مخالفت نشود توجه به اینکه عقد نکاح از لحاظ مهر تا        
 ،تـسلیم (گویـد   م کـه مـی    . ق ٣٧٦وحدت مالک مـادۀ     ه  کند لذا نظر ب   عقود معاوضی تبعیت می   

کن از انحاء تـصرفات و انتفاعـات        منحوی که مت  ه  رف مشتری ب  عبارت است از دادن مبیع به تص      
 عملـی اسـت     ،توان گفت تسلیم مهر   می)  مشتری بر مبیع   يباشد و قبض عبارت است از استیال      
  .)٦٣ آراد،( » است قبض یا تسلّم، تسلیم و به اعتبار زوجه،قائم به زوجین که به اعتبار شوهر

به نقل از صـاحب     ) ١٣٤ـ١٣٣،  حقوق خانواده ی،  جعفری لنگرود ( بعضی دیگر از حقوقدانان   
 ،و از طـرف دیگـر  . دانند که در آن صـداق ذکـر شـود     عقد نکاح را در صورتی معوّض می     ،جواهر
  لذا بـه عقـد نکـاح حـالتی نظیـر صـلح              ،بسیار ناچیز است  ) صداق(اند که چون گاهی مهر      گفته

 .دانستتوان اینگونه عقد نکاح را معوض محاباتی داده شده و نمی
 م را بـه عنـوان وحـدت مـالک و تـسرّی            . ق ٣٧٧ مادۀ   ، این دسته از حقوقدانان    ،در هر حال  

دانند و صرفاً منشاء حق حبس در عقد نکاح را اجماع  صحیح نمی،دادن حکم آن را به عقد نکاح
 . نه معوض بودن عقد نکاح؛دانندفقها می

حکـم مـادۀ    ) ١٣٠،  دنی خـانواده  حقـوق مـ   کاتوزیان،  ( و همچنین بعضی دیگر از حقوقدانان     
 و اصوالً قیاس عقد نکاح را با سایر عقـود معاوضـی و از               ؛دانندم را یک حکم خاص می     . ق ١٠٨٥

 .دانند نادرست می،جمله بیع
 وابـستگي و    بـا توجـه بـه      اسـت     معتقـد  ، در مورد معوض بودن عقد نکاح      ،آقای دکتر امامی  

، عدۀ حبس کـه از خـصایص عقـود معـوض اسـت             لذا قا  ، که بین مهر و بضع وجود دارد       اعتباري
 : کهستی نظر خود را بدینگونه بیان کرده او. شودنسبت به نکاح نیز جاری می

 مانند موقعیـت عـوض    ، از نظر فن حقوقی    ،موقعیت مهر که جنبۀ فرعی را در نکاح داراست        «
 حبس  ۀ قاعد ،در عقد معوض است و به اعتبار رابطه و وابستگی که بین مهر و بُضع موجود است                

 ،حقـوق مـدنی   امـامی،   ( ». نسبت به آن دو جـاری مـی شـود          ،که از خصایص عقود معوض است     
٤/٢٩٤(. 

 چنـین   ، عالمۀ حلّی در کتـاب تبـصره       ؛ چنانکه دانندبعضی از فقها نیز مَهر را عوض بُضع می        
 قعوض بکسر عین به چیزی اطال. مَهر عوض بُضع است«:  در این مورد گفته شده؛نظری را دارد

  جماع یا نام موضع مخصوص زن است،بُضع بضم باء. شودشود که جای چیزی دیگر واقع می   می
 ،شده اسـت و مـراد از آن در مـتن           استعمال   نیز) کابین، عقد، نکاح و طالق    (و برای معانی دیگر     

 .)٣٦٧ـ٢/٣٦٦ عالّمه حلّی،( ». یعنی جماع یا موضع مخصوص زن؛همان معنای اوّل است
 )٣٦٧همـان، ( ».و هو عوض البضع و تملکه المرأة بالعقد«ریف مَهر آمده است همچنین در تع 

ألن النکـاح مـع     ...« .دانـد صاحب جواهر نیز از جمله فقهائی است کـه مَهـر را عـوض بـضع مـی                 
 .)٣١/٤١نجفی، ( »...االصداق معاوضه بالنسبه الی ذلک
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ن و همچنـین نکـاح در   شود نسبت به تمکی مهر به عنوان عِوض محسوب می،یعنی در نکاح  
 .کیفیت با معاوضه یکی است

 دانسته و ایـن عقـد را معاوضـی            جاری ، معوضه را در نکاح    ۀمرحوم اراکی نیز مقتضای قاعد    
 : هم، چنین عبارتی دارد    ة همانگونه که صاحب تفصیل الشریع     .)٥٤٤ ،٥٤٦اراکی،  ( است   شمرده

 نکاحی که دارای مهر است،     :یعنی » ذالک  الی ة بالنسب ةانّ النکاح المشتمل علی الصداق، معاوض     «
 .)٤٣٢ص لنکرانی، فاضل: نکـ ( باشد مهر عوض نکاح و بُضع می

 امّا اغلب حقوقدانان و فقها ،هر چند که در مورد معاوضی بودن عقد نکاح اختالف نظر هست
اح  بعضی با توجه به ماهیت عقد نکـ         اما دانند؛حق حبس در عقد نکاح را پیرو عقود معاوضی می         

اند و بعضی نیز صرفاً اجمـاع       م این نظر را پذیرفته    .ق٣٧٧و بعضی با توجه به وحدت مالک مادۀ         
 دانند که پیش از این در مورد هـر یـک از ایـن نظریـات سـخن گفتـه شـد                     را سبب این امر می    

 .)٢٤٧محقق، (
 

 حق حبس و نظرات متفاوت
؛ نجفی،  ٨/٤٠٩؛ فاضل هندی،    ٦٢٦ ،٢/٥٩٤محقق حلّی،   : نکـ  (حق حبس را اکثر فقهای شیعه       

، ٢٦٦؛ اصـفهانی،    ٨/١٩٤ مسالک،   ،٢/١٠٣ شرح لمعه، ؛ شهید ثانی،    ٢/٥٤٢؛ عالمه حلّی،    ٣١/٤١
و حتّی فقهای اهل تـسنن      ) ٤٣٢ فاضل لنکرانی،    ؛٥٣٣ ،؛ اراکی ٢/٢٩٩؛ امام خمینی،    ١٠له  أمس

 بدان اشاره    مباحث آینده  احکام آن با هم اختالف نظر دارند که در         اند؛ فقط در بعضی از    پذیرفته
 نه برای ،که این حق است  المرام آمدهة به نقل از حدائق و نهای، ولی در کتاب جواهر  .خواهد شد 

 .)٢/١٠١؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ٣١/٤١نجفی، ( زن است و نه برای مرد
 : چنین آمده استة النجاةرکتاب تحریر الوسیله و وسیلـ  د

امـام خمینـی،    ( »....ن و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحـالّ        مکیتبل لها أن تمتّع من ال     «
تواند از تمکین   بلکه زن می  «:  یعني )١٠لهأ، مس ٢٦٦؛ اصفهانی،   ١١له  أ، مس ٢/٢٩٩تحریرالوسیله،  

 .» سر باز زند تا تمام مهر خود را دریافت دارد،و تسلیم خودش نسبت به مرد
جامع الشتات است که عـدم تمکـین         صاحب کتاب    ،از جمله دیگر فقهای موافق حق حبس      

 .)٤٢٥محقق قمی، (  جایز دانسته است،زن را به جهت گرفتن مَهر
 و مقتضای معاوضـی بـودن عقـد نکـاح را حـق حـبس                 له را بیان داشته   أبرخی اتفاق در مس   

 .)٤٣٢فاضل لنکرانی، : نکـ ( دانند می
دخـول   متنـاع نمـودن زن از     ا «:گوید؛ چنانکه مي  شیخ بهائی نیز از موافقین این نظریه است       

 .)٢٩٧شیخ بهائی، ( ». حرام است،کردن شوهر جهت گرفتن مَهر یا غیر آن بعد از دخول
 این حق را    ، قبل از دخول   وشود که ا  مشخص می » بعد از دخول   « عبارت از عبارت فوق و قید    

ن قبـل  جایز است از برای ز«: گویدصاحب کتاب منتخب الرسائل نیز می     . ستبرای زن شناخته ا   
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 شرط شده باشد که تمام یـا        ، مگر در عقد   ؛از نزدیکی امتناع کند از تمکین تا تمام مَهر را بگیرد          
 .)٢١٧عالمی، ( ».بعضی از مَهر را به مدت بگیرد که در آن صورت وفای به شرط الزم است

نده اند و نیـز نویـس     شیخ مفید و ابن براج نیز امتناع زن را به جهت گرفتن مَهر جایز دانسته              
 بـه علـت   ، امتناع زن را از انجـام وظـایف زوجیـت         ، آمد  پیشتر  همانطور که  ،کتاب جامع الشتات  
 .)همان مرجع( داندگرفتن مَهر جایز می

 
 ن حق حبسمخالفا

 بـدایع االحکـام   صاحب کتـاب    . اند حق حبس را نپذیرفته    ،ای از فقها   عده ،همانطور که گفته شد   
 جوز للمرئة ان تمنع زوجهـا حتـی تقـبض منـه المهـر االمـع               و ال ی   «:نویسد می ،فی فقه االسالم  

شوهر خود بـه جهـت گـرفتن     از نزدیکي  ، بعد از عقد ازدواج    ،زن که   جایز نیست «:  یعني »الشرط
 عَلَم الهدی، ابی صالح و ابن       .)همان( ». مگر اینکه در عقد ازدواج شرط شده باشد          مانع شود؛  مهر

 ، که اگر در عقد، گرفتن مَهر قبل از تمکین قائلندفق بوده وحمزه نیز با عقیده مؤلف نامبرده موا  
 اشکال دارد کـه زن      ، ولی اگر گرفتن مَهر شرط نشده باشد       ؛ امتناع مانعی ندارد   ،شرط شده باشد  

 خالف مقتضی عقد است و وفای به آن         ،ای از فقها معتقدند چنین شرایطی      ولی عده  ؛امتناع کند 
؛ ٥٤٤اراکـی،   : نکــ   (حدائق حق حبس را نپذیرفته اسـت        همچنین صاحب    .)همان( الزم نیست 

 المـرام   ةکتاب نهای  کتاب حدائق و به پیروی از      در کتاب جواهر نیز به نقل از      . )٢٤/٤٥٩بحرانی،  
 بلکه هـر کـدام   ؛برای مرد نیز وجود ندارداین حق، آمده است که برای زن چنین حقی نیست و       

 هـر چنـد کـه صـاحب         ؛دیگری عصیان کند یا اطاعت    از آن دو مأمورند به ادای وظایفشان؛ چه         
 اشکالی است که مخفـی نخواهـد        ،این مطلب   که در  گویددهد و می  جواهر به این نظر پاسخ می     

ضمناً ) ٢٤/٤٥٩؛ بحرانی،   ٣١/٤١نجفی،  (کند   ایجاب می  وجود این حق را    ،معاوضه  زیرا که  ،ماند
 ؛ باعث ضرر و عسرت خواهـد شـد       ،شود معتقد است که اگر این حق به زن داده ن          ،صاحب جواهر 

 .)نجفی، همان( زیرا بُضع هم دارای عوض است
 را بـه   زن دادن مهر از جانب مـرد و تـسلیم بُـضع     ، بعضی از حقوقدانان و فقها     ،در این رابطه  

 و اگـر  دنک یعنی بر هر یک الزم است که حق را بر مستحق آن تسلیم      ؛دانند امری الزم می   ،مرد
و بعضی هم حق حـبس را        )٢/٥٩٥محقق حلّی،   ( اند مرتکب معصیت شده   ،هر یک اخالل کنند   

 .)١٥٣شایگان، ( دانندضمانت اجرای دریافت مهر می
 

 متعلق به زن است؟فقط حق حبس آیا 
ولـی   است؛   م به بایع و مشتری هر دو داده شده        . ق ٣٧٧ به تصریح مادۀ     ،حق حبس در عقد بیع    

 ، هـر دو مـاده   ،لیکن.  فقط به زن اعطاء شده است      ،م. ق ١٠٨٥مادۀ    در ،حق حبس در عقد نکاح    
 صـراحت   علیـرغم ،در هر حـال . انددانسته) غیر مؤجل بودن(شرط اعمال این حق را حال بودن      
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 با توجه بـه معاوضـی بـودن عقـد     ،م اغلب حقوقدانان و همچنین فقها  . ق ١٠٨٥ در مادۀ    این امر 
 از تسلیم   ،تواند تا زن تمکین نکرده    مرد هم می   یعنی   ؛اندشناختهنیز   این حق را برای مرد       ،نکاح

 .)٢٤٨محقق، : نکـ (ند کمهر خودداری 
 صـاحب جـواهر ایـن       ، فوق نیز بین فقها اختالف نظر وجود دارد؛ از جمله          ۀلأدر رابطه با مس   

 حـق امتنـاع     ،همانا برای هر یک از دو طـرف       « : بیان داشته  حق را برای مرد هم شناخته است و       
 از مفهـوم    ،لهأایـن مـس   : تصریح کرده و نیز   ) ٣١/٤١نجفی،  ( ».اخذ کنند وض را    ع هست تا اینکه  

 .آشکار است) متعاوضین(کلمه 
اراکـی،  : نکــ   . ( مرد هم مانند زن حق حبس دارد       ،»معوّضه «ۀ که مطابق قاعد   اندگفتهبرخی  

 در تبیین حق حبس برای زوج که مقتـضای معـوض بـودن عقـد نکـاح اسـت،          ،همچنین) ٥٤٦
و من احکامها انّ لکلّ من المتعاوضـین االمتنـاع مـن التـسلیم حتـی یقـبض                  «: اندداشتهمرقوم  
از توانـد   مـي  معوضه هر کدام از زوجـین        ۀبر اساس قاعد  «: یعنی) ٤٣٣فاضل لنکرانی،    (».العوض

 زوجـه از تـسلیم بُـضعش و زوج از تـسلیم مهـر             ( تسلیم خودداری کند تا عوض را دریافت کند       
 .)خودداري کند

 ایـن   ،ل اگر حق حبس را برای زن و شوهر بپذیریم، در مقام جمع بین حق شـوهر و زن                  حا
 اجبار به ، پیش از گرفتن مهر،آید که کدامیک مقدم هستند؟ چرا که اگر زن اشکال به وجود می   

دهـد کـه جبـران پـذیر      حقی را از دست مـی      ،تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد          
رسد که بـرای  لذا به نظر می. توان جبران کردکه از بین رفتن مهر را با پول می     در حالی    ؛نیست

 که بعـد از تمکـین       کند) حاکم( نیز فرد ثالثي      مهر ۀ ابتدا مرد باید اقدام به تأدی      ،رفع این اشکال  
 .)٧/٤٠٩ ؛ فاضل هندی،٨/١٩٤ شهید ثانی، مسالک، :نکـ ( زن، حاکم مهر را به او بپردازد

 
 له چگونه است؟أ حل مس،مال حق حبس از جانب زن و مرددر صورت اع

تکلیـف چیـست و قـضیه را        کننـد،    اعمال حق حبس     ، هر دو  ،ست که اگر مرد و زن      ا له این أمس
 :مسالک چنین آمده است چگونه باید حل کرد؟ در کتاب شرایع به نقل از

 بلکـه یـا بایـد    ؛ کند که باید حتماً زوج مهر را بدهد و بعد زن خود را تسلیم       ستمراد آن نی  «
 مانند سایر معاوضات، با این  ؛تقابض به عمل آورند   ) منظور زن و مرد   (چنین نکنند یا آنکه با هم       

 بگذارد، یـا در     ،امر شود به زوج که مهر را به دست کسی که هر دو به آن راضی باشند                : قسم که 
  آن که زن تمکین شـوهر      ند و بعد از   کدست عادلی، و بعد از آن امر کنند که زن خود را تسلیم              

 در مـسأله دو احتمـال دیگـر         ،و لیکن در این صورت    تسلیم نماید   آن شخص مهر را به زن       کرد،  
بعـد از تـسلیم      و   تـسلیم کنـد   که صداق را به زن      مجبور کنند    اوّل آنکه زوج را      ؛نقل شده است  

 فاضـل هنـدی،   (ع   به خالف بُض   ؛مال اگر تلف شود، تالفی دارد     ؛ زیرا   مهر، زن خود را تسلیم کند     
کننـد  و احتمال دوم آنکه هیچیک را مجبور بـر تـسلیم ن            )٨/١٩٤،  مسالک؛ شهید ثانی،    ٧/٤٠٩
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 ).٢/٥٩٤محقق حلّی، ( » مجبور کننددیگری را بر تسلیم کرد، ولیکن اگر یکی مبادرت
 ایداع مهر نزد فرد موثق و اجبـار زن بـه            ،صاحب جواهر هم به نقل از مسالک و کشف اللثام         

 دخـول را نـوعی قـبض دانـسته          ، زیرا در عقد نکـاح     .)٣١/٤٢نجفی،  (  را بیان کرده است    تمکین
گویـد دلیلـی بـر      داند و مـی    یک تحمیل می   ، از جانب زوج   ،ولی گذاشتن مهر را نزد عادل     ؛  است

 ،و از آنجا کـه در مـسالک   . که ابتدا مهر را بدهد   نیست وجوب انجام چنین تکلیفی از جانب مرد      
کند به اینکه چارۀ   منحصر به فرد دانسته شده است، صاحب جواهر اشکال می          ۀراین راه حل، چا   

 . راه حلهای متعدد وجود دارد،منحصر به فرد نیست و در این مورد
  باز هم از تمکین خودداری کند،      ، مهر را نزد حاکم بگذارد ولی زن       ، چنانچه مرد  ،در هر حال  

غیر قابل جبران     قابل جبران بودن مَهر و     ،نکهنتیجه ای . شودبه حکم حاکم مجبور به تمکین می      
و کرده   دلیل تقدم تأدیه مَهر از جانب مرد دانسته، صاحب جواهر ردّ             ،ودن بُضع را که در شرایع     ب

 ایـن  ،له بیـان شـده  أ مـس  ایـن  امّا راه حل دیگری که برای.داننداین تقدم را تحمیلی بر مرد می  
  ولی هرگاه یکـی از آنهـا  ؛شوندل یا تأدیه ثمن نمی اجبار به عم،است که هیچیک از زن و شوهر 

 البتـه بعـضی از      .شـود  اجبـار مـی     به عمل و یـا تأدیـه مهـر          اقدام کرد، آن دیگری نیز     به تسلیم 
 داننـد این شیوه را موجب تزلزل بنیان خانواده دانسته وآن را یک نوع گروکـشی مـی           حقوقدانان

 .)١٣٣، ص حقوق خانوادهکاتوزیان،: نکـ (
م . ق١٠٨٥ فقط از حق حبس زن در مـادۀ  ، در این مورد که چرا نویسندگان قانون مدنی امّا

- نخواسته ،دهند که نویسندگان قانون مدنی    این احتمال را می      بعضی از حقوقدانان   ،اندیاد کرده 
 .های ناگوار قرار دهند و چهرۀ معنوی آن را از بین ببرنـد             اند پیمان زناشویی را در بند گروکشی      

و تـصور اینکـه     یست  دیگر عقود تفاوت دارد؛ چرا که انسان قابل مبادله با پول ن             عقد نکاح با   ازیر
 ۀ جنبـ   از آن رو کـه     .رسـد   مشکل به نظر می    ،معاوضه همخوابگی با مَهر است      زناشویی به معنی  

 .)١٣٣همان، ( گیرداع قرار میعروحانی نکاح تحت الش
 

 شرایط اعمال حق حبس
 یعنی مهلتـی بـرای پرداخـت آن    ؛ این است که مَهر حال باشد    ، حق حبس  یکی از شرایط اعمال   

 بـدین لحـاظ اسـت کـه بـه           ،این قید . م به این امر تصریح دارد     . ق ١٠٨٥مادۀ  . مقرر نشده باشد  
 بـرای   ،لذا قانونگـذار  . آن مدت دار باشد    تواند تماماً یا قسمتی از    م مهر می  . ق ١٠٨٣موجب مادۀ   

.  اسـت   حـال بـودن آن     ،که شرط اعمال حق حـبس     کرده  م تصریح   . ق ١٠٨٥رفع ابهام در مادۀ     
 امتنـاع   ،استناد حق حبس  ه   زن حق ندارد ب    ،هرگاه مهر مؤجل باشد   « :گویدآقای دکتر امامی می   

 .)٤/٣٩٨، حقوق مدنیامامی، (» .نماید
 زن مکلـف  ،شود که اگر مهر زن مؤجـل باشـد      م مستفاد می  . ق ١٠٨٥از مفهوم مخالف مادۀ     

قیـد   زیرا   .ندک اعمال حق حبس     ،تواند به استناد مادۀ فوق    شوهر تمکین کند و نمی     به   است که 
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 خـود بـا قبـول    ، زن؛ از آن رو کـه     گیرد مذکور این امکان را از زن نمی       ۀدر ماد ) حال بودن مهر  (
 .  استفاده از این حق را از خود سلب کرده است،مؤجل بودن مَهر

 آیا  ، حال و مقداری از آن مؤجل باشد       ،ری از مَهر  که اگر مقدا   مطرح در اینجا آن است       سؤال
 زن باز هم حق حبس دارد؟

 از  ، نگرفتـه  ،آن قـسمت از مَهـر را کـه حـال اسـت             وقتي   تواند تا رسد که زن می   به نظر می  
 دیگر زن حق امتناع ، بپردازد، آن مقدار از مَهر را که حال است  ،ولی اگر مرد  . ندکتمکین امتناع   

  که حق حـبس    ست همان حکم مؤجل بودن تمام مهر را دارا        ،دن باقی مَهر   چون مؤجل بو   ؛ندارد
، بـدان اشـاره      در مبحث دیگر    و صاحب جواهر نیز همین نظر را پذیرفته      . کرد از زن ساقط می    را

 مورد اتفاق همه فقهای امامیه و اکثریـت  ، برای اعمال حق حبس   ، شرط حال بودن مَهر    .شودمي
معتقـد  ، مانند برخي از فقهـا،       یوسف  ابو ،از علمای اهل تسنن   . فقهای اهل سنت و جماعت است     

 .)٤/٢٢١جزیری، (  باز زن حق حبس دارد، در صورت مؤجل بودن مَهر کهاست
  مطالبه کردن مَهر از جانب زن و عـدم پرداخـت آن از جانـب               ،شرط دیگر اعمال حق حبس    

 . به منظور قانونگذار پی بردتوانمی) م. ق١٠٨٥(در مادۀ ) تواندمی(مرد است که از قید کلمۀ 
 

  آیا زن حق حبس دارد؟، دین مرد باشد،اگر شرط شود که مهر
 آقای دکتر لنگرودی به نقل       است؛ اما   کمتر مورد توجه حقوقدانان و فقها قرار گرفته        ،لهأاین مس 

 شرط شود که صداق، دین بـر زوج         ،هر گاه در عقد نکاح    « که    است از کتاب جامع الشتات آورده    
صورت  زن در این  ) منظور نویسنده جامع الشتات   ( به نظر بعضی     ، که عند االستطاعه بدهد    است

 .)١٣٤حقوق خانواده،جعفری لنگرودی، ( ».ندکم استفاده . ق١٠٨٥حق ندارد که از اختیار مادۀ 
 دیـن  ، شرط شود مهـر  اگر بر این اساس باشد که،رسد که تحلیل حقوقی این امربه نظر می 
تـا  ( یعنی اینکه مهر مؤجل است و اجـل آن هـم نـامعلوم               ، بپردازد ةند االستطاع مرد باشد که ع   

م که شرط اعمال حق حبس      . ق ١٠٨٥که به تصریح مادۀ     :  و لذا باید گفت    )زمان استطاعت مرد  
 داند، حق حبس زن ساقط گردیده اسـت و دیگـر حـق اسـتفاده از چنـین             را حال بودن مهر می    

 .حقی را ندارد
 

  موجب سقوط حق حبس است؟، مهر ناقصۀآیا تأدی
 لذا چنانچه مقـداری از    .  تمام مهر الزم است    ۀ تأدی ١٠٨٥برای اسقاط حق حبس مذکور در مادۀ      

 .گردد و همچنان زن حق اعمال آن راداردحبس ساقط نمیبه زن تسلیم شود، حق) مهر( عوض
 اینکـه مـشتری   بـرای  مـثالً  . اسـت ة در مورد حق حبس در عقد بیع هم الزم الرعای        ،این امر 

 اگر چه   ؛ تمام ثمن حاضر باشد    ۀ خود او باید برای تأدی     ،بتواند بایع را مجبور به تسلیم مبیع کند       
 تـوان گفـت  وقتـی مـی  کـه  م این نکته تصریح نشده است؛ ولـی بـدیهی اسـت     . ق ٣٧٧در مادۀ   
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کـه  نـد؛ زیـرا   ک اقـدام   ، ثمن به طور کامـل     ۀ ثمن شده که نسبت به تأدی      ۀمشتری حاضر به تأدی   
 . حقیقی دانستۀتوان تأدیلین را نمیم مقداری از ثمن مقرر بین متعاۀتأدی

توانـد از تمکـین      حـق دارد و مـی      ،پس زن هم تا زمانی که تمام مهر مقرر را دریافت نکرده           
 .ندکتواند او را با پرداخت مقداری از مهر به تمکین اجبار ند و مرد نمیکخودداری 

 
 ی از تمتع جنسی است یا سایر وظایف؟آیا مراد از حق حبس خوددار

  وظـایفی يتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفازن می(گوید م که می. ق١٠٨٥با توجه به مادۀ     
شـود   چنین مستفاد مـی    ، وظایف يظاهراً از قید کلمه ایفا    )  امتناع کند  ،ه در مقابل شوهر دارد    ک

ایف مثل حسن معاشرت و یا با شـوهر         که وظایف اعم است از تمکین و تمتع جنسی و سایر وظ           
ای وظایف را    فقها و حقوقدانان در این مورد با هم متفق القول نیستند؛ عده            ،در هر حال  . زیستن

دانند از نزدیکـی و     ای آن را اعم می    به معنی خاص آن یعنی همخوابگی و نزدیکی دانسته و عده          
 وظایف را منحصر به نزدیکی دانـسته  دکتر امامی از آن دسته حقوقدانانی است که  .وظایفدیگر  

 با استناد   ، در صورتی که در چنین امری شک شود که آیا زن این حق را دارد یا نه                  است و گفته 
 .اندبه اصل عدم، این حق را برای او نپذیرفته

 وظایفی که در مقابـل      ياگر چه به زن اجازه داده است که بتواند از ایفا          ) م.  ق ١٠٨٥ (ۀماد«
 زن ، امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، ولی باید متذکر بود که در حقوق امامیه   ،شوهر دارد 

توانـد انجـام     واال زن نمـی    ؛تواند امتناع بنماید تا مهر خود را بگیـرد        فقط از نزدیکی با شوهر می     
وظایف دیگر را از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شـوهر و اطاعـت از او را موکـول بـه                       

رسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع زن را از  به نظر می، بدین جهت؛ مهر کندگرفتن
حقـوق مـدنی،    امـامی،   ( » منحـصر بـه نزدیکـی دانـست        ،ایفاء وظایفی که در مقابل شـوهر دارد       

 .)٣٩٤ـ٣٩٥
  در مورد وظـایف دیگـر زن       ،چنانچه در وجود حق مزبور     اشاره شد،     همانطور که  ،به هر حال  

 . اصل، عدم حق است،بشودتردید 
وظایف به   ي ایفا ،اند بر اینکه مراد   م را قرینه گرفته   . ق ١٠٨٦ ۀ ماد ،بعضی دیگر از حقوقدانان   

؛ چنانکه کاتوزیـان، در حقـوق مـدني          یعنی همان تمتع جنسی و نزدیکی است       ،معنی خاص آن  
 :نویسدمي

 سازگارتر اسـت و عبـارت       )منظور اعم بودن وظایف   ( با نظر اخیر     ١٠٨٥ ۀبا اینکه ظاهر ماد   «
 از سـابقه    ، مـشمول حکـم خـود کـرده اسـت          ، همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد         ،قانون

 به ،آید که قانونگذارم چنین بر می. ق١٠٨٦ ۀ موجود در مادۀ و به ویژه قرین١٠٨٥ ۀتاریخی ماد
 از اخـذ مهـر بـه        اگـر زن قبـل    «:  زیرا در این ماده آمده است که       ؛تمکین خاص نظر داشته است    

 ۀحکـم مـاد    توانـد از   قیام نمود دیگر نمی    ، وظایفی که در مقابل شوهر دارد      ياختیار خود به ایفا   
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نه تنها وظـایفی  »  ساقط نخواهد شد، مهر داردۀ حقی که برای مطالب   ؛ مع ذلک  قبل استفاده کند  
 لکه رعایت ایـن وظـایف      ب  ارتباط حقوقی ندارد،   ، با الزام به دادن مهر     ،که زن در برابر شوهر دارد     

سکونت ،کندباید در مسکنی که شوهر تعیین می.  زناشویی استۀ ناظر به تمام دور،در نظر عرف
 یـک بـار     پـس بـا    ، خانواده معاون و یاور همسر خود باشد       ۀگزیند، با او خوشرویی کند و در ادار       

و به وظایف زناشویی توان ادعا کرد که ا نمی، شوهر آمدنۀدقیقه به خان خوشرویی کردن یا چند 
پذیرد و  ولی مفهوم عرفی تمکین خاص با نخستین نزدیکی با شوهر تحقق می           . عمل کرده است  

 ».شود که تمام مهر بر ذمۀ شوهر مستقر شـود         به همین دلیل است که یک بار نزدیکی باعث می         
 .)١٣٢ـ١٣١ حقوق مدنی خانواده،کاتوزیان، (

- این اشکال به وجود مـی    ،ین و تمتع جنسی بدانیم     وظایف را منحصر به تمک     يولی اگر ایفا  
 ،توان پذیرفت که زنی به خانه شوهر بـرود         چگونه می  ، اعمال و اجرای این حق     ۀآید که در مرحل   

 ولی از همخـوابگی بـا او امتنـاع کنـد؟ بـه              ،با او زندگی بکند و با او حسن معاشرت داشته باشد          
 امتناع از رفتن به خانـه شـوهر و عـدم            ،اص حق حبس به معنی خ     ۀ زمینه و مقدم   ،عبارت دیگر 

 دادگاه با توجـه بـه اوضـاع و          ، رفع مخاصمه در این مورد     ۀ لذا در مرحل   ؛حسن معاشرت با اوست   
 بلکـه بایـد آن را       ؛امتناع زن را از رفتن به خانه شوهر از مـوارد نـشوز بدانـد              نباید  له،  أاحوال مس 

 . محسوب کند اعمال حق حبسۀمقدم
 شـاید بتـوان   ،ر که مراد از وظایف، همان همخوابگی و معنی خاص آن است    در تأیید این نظ   

رساند و   مفهوم خاص روابط جنسی را می      ، وظایف آمده  ۀکه بعد از کلم   ) زناشویی(گفت که قید    
 .لذا زن حق ندارد از انجام سایر وظایف خودداری کند

 همان همبستری ،ین یعنی منظور از تمک؛کتاب شرایع هم همین نظر پذیرفته شده است        در
 هر چند   ؛ انجام وظایف زناشویی مستمر است     زیرا.  نه انجام سایر وظایف زناشویی     ؛و دخول است  

 اما حق حبس را فقط در مورد اولین تمکین          ،که مفهوم تمکین به معنی خاص هم مستمر است        
اگـر   ،م تـصریح شـده    . ق ١٠٨٦ ۀماد همچنانکه در ) ٥٩٥ـ٢/٥٩٤محقق حلّی،   ( اند جاری دانسته 

 .ندکتواند اعمال حق حبس  دیگر نمی،زن تمکین کند
 حـق حـبس را بـه معنـای     ،فقهـا   گروهی از حقوقـدانان و ،همانطور که در مبحث قبلی آمد     

انـد و بعـضی نیـز وظـایف زن را اعـم از              آن یعنی همخوابگی و نزدیکـی جنـسی دانـسته          اخص
 .نددانمی.... همخوابگی و سایر وظایف از جمله حسن معاشرت و 

است که چون قید وظایف به جمع آمده، اعم اسـت از همخـوابگی و       آن   ،استدالل این دسته  
 وظایف اطالق دارد و شامل همبستری و حـسن معاشـرت و رفـتن بـه           ۀ یعنی کلم  ؛سایر وظایف 

 ۀ کلی ، جمع تعبیر شده   ۀمنظور از ایفای وظایف که با کلم      «: اند؛ چنانکه گفته  دشو شوهر می  ۀخان
 خـود را بـرای    ،که تسهیل کننده در استمتاع باشد و زوجه مکلف است همـه وقـت             اموری است   

 .)٧/١٢٧حائری شاهباغ، ( .»استمتاع زوج حاضر نماید
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  درمقابل ،بنابراین«: اند و مرقوم داشته   اندبعضی دیگر از حقوقدانان از همین نظر پیروی کرده        
اقامتگاه  مثالً به  ؛کندف زوجیت خودداری  ایفای وظای  تواند از  زن می  ،مهر يشوهرِ مستنکف از ادا   

تواند از می زن« :و باز گفته شده )١٥٤، حقوق مدنیشایگان، ( »شوهر نرود یا از او تمکین ننماید
اسـت در     مگر به علت اینکه آن مقدار از مهر را کـه مقـرر             ،انتقال به منزل شوهر خودداری کند     

 .)١٥١ـ١٥٠ خدوری و لیسبنی،( » کندشود را دریافت) صداق(انعقاد عقد پرداخت  حین
 هـر چنـد کـه در ایـن          ؛ همخوابگی و تمتع جنسی باشـد      ،رسد که مراد از تمکین    به نظر می  

 این امر را مورد توجـه قـرار   ،فقهای اهل سنت. شودای از حقوقدانان دیده میله کمتر نظریه أمس
نیفه گفته شده که سبب تثبیـت       به نقل از ابوح   ؛ چنانکه   اندداده و نظرات مختلفی را بیان نموده      

 دیگران خلوت کنـد و ایـن امـر را در    ۀ در محلی مصون از مشاهد،ست که مرد با زنش     ا مهر این 
جزیـزی،  ( دانـد  کالً تثبیت شـده مـی  ،اند و مهر را در این صورتحکم انجام عمل ازدواج دانسته    

 بـه محـل اقامـت    ،زنآمده است که در صورتی که  بن انس    و همچنین به نقل از مالک      )٤/٢٢١
.  در حکـم انجـام عمـل ازدواج اسـت          ،مدت یک سال در آنجا مانـده باشـد         شوهر منتقل شده و   

 کند کـه   لکن اضافه می   ؛ همان نظر ابوحنیفه را دارد     ،ر رابطه با خلوت کردن     د حنبل نیز بناحمد
 کنـد بیت میاعمالی از قبیل بوسیدن، بغل کردن هم در حکم انجام ازدواج است و مهر را کالً تث            

 .)٢٢٢همان، (
 یعنـی دخـول،     ، فوق دارد و معتقد است که تنها امـر ازدواج          ۀ نظری ٣ نظری مخالف    ،شافعی

 گردد مرد نمیۀ موجب تثبیت مهر بر ذم،سازد و خلوت و دیگر کارهامهر را تثبیت و مسجل می 
 .)٢٢٢همان،(

 باز زن   ،ام عمل زناشویی   چنانچه تمکین به معنای خاص باشد، با یک بار تمکین و انج            ،حال
 حـق حـبس زن را سـاقط شـده           ،حق اعمال حق حبس دارد یا خیر؟ عموم حقوقـدانان و فقهـا            

، حقـوق مـدنی  ؛ امـامی،  ٤٣٤؛ فاضل لنکرانـی،  ٥٣٦؛ اراکی،   ٢/٥٩٦محقق حلّی،   : نکـ  (دانند    می
 زن حـق   در این مورد هـم بـرای  ،و برخی از فقها  ) ١٣٦،  حقوق مدنی خانواده  ؛ کاتوزیان،   ٤/٣٩٦

 .)٤/٣١٣ ،؛ طوسی٥١٠مفید، : نکـ ( از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی ؛حبس قائل هستند
 مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط ،اگر در نکاح دائم«گوید   که می  ١٠٨٧چون به موجب مادۀ     

 مهر را به تراضی معین کنند و اگر         ،توانند بعد از عقد    نکاح صحیح است و طرفین می      ،شده باشد 
. » زوجه مستحق مهر المثل خواهد بـود      ،تراضی به مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود        قبل از   

 لذا این سؤال مطرح است که اگر عقد نکاح بـدون مهـر              ؛ صحیح است  ،نکاح دائم بدون ذکر مهر    
  آیا زن حق حبس دارد یا نه؟،منعقد شود

) ٤/٤٢٥حقوق مدنی، امامی،   :نکـ  (نظر وجود ندارد و بعضی از حقوقدانان         اتفاق ،مورداین  در  
 دور از انـصاف     ،اند و ندادن ایـن حـق را بـه زن در نکـاح مفوضـه               قائل به وجود حق حبس شده     
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 ٢. المهرة باشد و خواه مفوض١ البضعة نکاح، مفوضخواه .دانندقضایی و روش تحلیل حقوقی می
- مهر ذکر نمیست که هر چند در نکاح مفوضه، ااستدالل دیگر این دسته از حقوقدانان این

 و در صـورت     ٣ زن مـستحق مهـر المثـل       ، بعد از نزدیکی   ، البضع ة ولی از آنجا که در مفوض      ،شود
گردد؛ لذا باید گفت که سبب تملـک مهـر            می ٤ زن مستحق مهر المتعه    ،طالق و قبل از نزدیکی    

 پـس از تعیـین مهـر از         ، المهـر  ةبه زوجه ایجاد شده است و همین طور است که در نکاح مفوض            
نکاح   باید گفت که منشاء استحقاق زن در   ،به عبارت دیگر  . گرددحق آن می  تانب داور، زن مس   ج

تواند تعیین مهـر را مطالبـه        می ،گردد و زن پس از انعقاد عقد       موجود می  ، با انعقاد نکاح   ،مفوضه
 .ندکتا دریافت آن از تمکین هم خودداری  کند و بعد از تعیین مهر

 گوینـد م را به نکاح فاقد مهر تسری داده و می         . ق ١٠٨٥حکم مادۀ    ،این دسته از حقوقدانان   
  وظایفی که در مقابل شوهر دارد تـا        يم راجع به حق امتناع زن از ایفا       ـ ق ١٠٨٥حکم مادۀ   «که  

  ولـی از نظـر     ، اگر چه در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکـر شـده              ،مهر خود را دریافت کند    
 ۀلی که از طبیعت حقوقی نکاح بـه عمـل آمـده، حکـم مـاد      با توجه به تحلیل عق،وحدت مالک 

 رسد که اتخاذ نظـر خـالف و نـدادن         می  به نظر  .گردد در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می       ،مزبور
 ».باشـد  دور از انـصاف قـضایی و روش تحلیـل حقـوقی مـی              ،حبس به زن در نکاح مفوضـه       حق

نان نیـز بـا همـین اسـتدالالت فـوق           ایـن نظـر را سـایر حقوقـدا         .)٤/٤٢٦،  حقوق مدنی  امامی،(
المهـر و   ةنکـاح مفوضـ   (دو مـورد     باید گفت که در هـر     «: نویسد مي چنانکه علي آراد   .اندپذیرفته
 امامیـه و  يطوری که بعـضی از فقهـا  م همان. ق ١٠٨٥نظر به وحدت مالک مادۀ       )البضعةمفوض

 » حـق حـبس دارد     ،ردهمعتقدند، زن مادامی که مهرش تعیین نشده و آن را قبض نکـ            اهل سنت 
 .)٧٧آراد، (

 چون مهری ذکر نـشده تـا        ،نکاح بدون مَهر   بعضی دیگر از حقوقدانان با این استدالل که در        
 ، قائلنـد کـه    خالف اصول حقوقی اسـت ، حق حبس به ویياعطا از این رو، ،زن مالک آن بشود   

 لذا وقتی عوضی مقرر     ؛این حق زمانی برای زن متصور است که مرد از تسلیم مَهر امتناع بنماید             
تـوان ادعـا کـرد کـه        چگونه می «: گوید کاتوزیان در این باره مي     . حق حبس موردی ندارد    ،نشده

_____________________________________________________________ 
آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرار داده باشند که نکاح بدون  نکاحی است که در:  البضعةنکاح مفوض. ١  

 .)م.  ق ١٠٨٧مادۀ (مهر واقع شود 
مادۀ (نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا ثالثی  واگذار شده باشد :  المهرةنکاح مفوض. ٢ 

 .)م. ق١٠٩٠ و ١٠٨٩
و آن مالی است که با توجه به حیثیت خانوادگی و سایر صفات زن نسبت به اماثل و اقران و : مهر المثل. ٣ 

 ).م.  ق ١٠٩١دۀ ما(شود داده می همچنین معمول محل به او
شود که قبل از نزدیکی و آن مالی است که در نکاح مفوضه البضع به عنوان مهر به زنی داده می: مهر المتعه. ٤ 

 .شودطالق داده می
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 هیچ اثر حقوقی ندارد و همچنان حق حـبس بـرای او بـاقی    ،ۀ نخواستن مهر  ردربا) زن(توافق او   
 .)١٣٧، حقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ( »است؟
 
  حبس و نفقهحق

  حبس از موارد نشوز است؟آیا اعمال حق
توان از موارد نـشوز     امتناع از وظایف زناشویی را نمی     ا همان   اعمال حق حبس از جانب زن ی      

م .ق ١٠٨٥لذا مادۀ   یست؛   مسقط نفقه ن   ،ست که اعمال حق حبس     ا دانست و نتیجه این امر این     
د توجه داشـت کـه      بای ». مسقط حق نفقه نخواهد بود     ،این امتناع «له تصریح کرده که     أبه این مس  

 نـد؛ ک امتناع   ،شود که زن غیر قانونی از وظایفی که در مقابل شوهر دارد            زمانی محقق می   ،نشوز
.  به زن اعطاء شده اسـت      ،بینیم حق حبس حقی است که به موجب حکم قانون         در حالی که می   

 هرگـاه زن بـدون مـانع      «کـه   کرده   تصریح   ١١٠٨به همین جهت است که قانون مدنی در مادۀ          
در حالی که همانطور که      » مستحق نفقه نخواهد بود    ،ادای وظایف زوجیت امتناع کند      از ،مشروع

 تـوان گفـت کـه      می ،به عبارت دیگر  .  اعمال حق حبس امری است مشروع و قانونی        ،بیان گردید 
 وظایف مقرر در مقابل شـوهر       يم برای متنبه ساختن زنی است که از ایفا        .  ق ١١٠٨حکم مادۀ   

 به زن اعطاء شده و مـوجبی وجـود          ، به موجب قانون   ، در حالی که حق حبس     کندخودداری می 
نـشوز  «: نویـسد  دکتر امامي در این باره مي      .ندارد تا حق وی را نسبت به نفقه ساقط شده بدانیم          

 ». امتناع از وظایف زناشـویی نمـوده باشـد         ،گردد که بدون اجازۀ قانونی    زن در موردی محقق می    
 .)٤/٣٩٥ ، حقوق مدنیامامی،(

به ، مخالفی مطرح نشده باشد و عدم سقوط حق نفقه         ۀ نظری ،رسد که در این مورد    به نظر می  
نشده  امری است اجماعی و نظریۀ خالفی دراین مورد بیان         ،حبس از جانب زن   موجب اعمال حق  

 .)٥٣٧ اراکی،(القولند هم نداشته و متفق  مورد اختالفی بانو فقها هم در ای) ٧٦آراد، ( است
 

 ردی که مقداری از مَهر مؤجل باشدوضعیت حق حبس در مو
 ،م بـه آن تـصریح شـده       . ق   ١٠٨٥قبالً گفتیم که یکی از شرایط اعمال حق حبس که در مـادۀ              

توان گفت که با پذیرفتن چنـین شـرطی از      می ،حال بودن مهر است و چنانچه مَهر مؤجل باشد        
 .دمانجانب زن، دیگر موردی برای حق حبس باقی نمی

 این است که اگر مقـداری       ،لی که در اینجا مطرح است و مورد توجه فقها هم قرار گرفته            ؤاس
 آیا زن به اعتبار حال بودن همان مقـدار          ؟ وضع چگونه است   ،از مَهر حال و مقداری مؤجل باشد      

  حق اعمال حبس را دارد یا خیر؟،از مَهر
 :  بیان داشته استصاحب جواهر در این مورد

بعض المهر حاالً و بعضه مؤجالً فلکل واحد حکم نفسه، فلها أن تمتع حتّی تقبض               و لو کان    «
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 ١٥٠

 .)٣١/٤٤نجفی، ( ».الحالّ دون المؤجل و ان قل کما قرر
.  هـر قـسمت حکـم خـودش را دارد          ،هر گاه بعضی از مهر حال و بعضی مؤجل باشد         «: یعنی

قـسمت   اگر چه    ؛ت به مؤجل  دریافت کند نه نسب   قسمت حال را    امتناع کند تا    تواند   زن مي  پس
 ».اندک باشدحال 

 :در کتاب تحریرالوسیله هم چنین آمده
امـام  ( »... بعضه مؤجالً و قد أخذت بعضه الحـالّ         أو نعم لیس لها االمتناع فیما لو کان کله       ... «

 .)٥٩٥لهأ، مس٢٩٩، تحریرالوسیلهخمینی، 
 حـال  باشد، و زن مقـدار    ) جلمؤ( زمان دار    ،ر صورتی که همۀ مهر یا مقداری از آن        د«: یعني

 ».تواند امتناع کندباشد، دیگر نمیکرده  دریافت  رامهر
نعم لیس لها االمتناع، فیما لو کـان المهـر مـؤجالً            ...« نیز با این عبارت      ة النجا ةصاحب وسیل 

  نظـر خـود را بیـان داشـته        ) ١٠لهأ، مـس  ٢٦٦اصفهانی،  ( »...کله او بعضه و قد اخذت بعضه الحالّ       
 .)٢/٥٩٥محقق حلّی، ( این قول در شرایع نیز پذیرفته شده استو . است

 
 )نکاح موقت(حق حبس در عقد متعه 

 این سوال مطرح است که      ،ای با ماهیت حق حبس آشنا و موارد آن را دانستیم          حال که تا اندازه   
 ؟حق حبس اختصاص به نکاح دائم دارد یا در نکاح منقطع هم جاری است

) متعـه ( به وجود حق حبس در نکـاح منقطـع           ،م با نقل خبری از زرعه     در کتاب جواهر الکال   
چنانکـه آمـده    . )٣١/٤١نجفـی،   ( در عقد موقت هم جاری دانسته است      را  اشاره شده و این حق      

احتمـاالً امـام    ( از امام سـئوال کـرد         وي خبری از زرعه هست که از سماعه نقل شده که         «: است
توانـد   در این صورت آیا مرد مـی ،ع اگر زن مَهر را ببخشد  ازدواج دائم یا منقط    که در ) )ع (صادق

  چـون وقتـی زن مهـر را        ؛بلـی :  قبل از اینکه چیزی به او بدهد؟ امام فرمـود          ،با او همبستر شود   
، حـدیث   ٧/٣٧٤طوسی،  ( ». یعنی باید تمکین کند    ؛ معنی آن تحویل گرفتن عوض است      ،بخشید
 .)٢، حدیث ٤١ ، ابواب المهور، باب٢١/٣٠١؛ حرّ عاملی، ١٥١٣

دکتر امامی با توجه به طبیعت نکاح منقطع که معاوضی است، حـق حـبس را در ایـن نـوع                  
حق حبس برای هر یـک از زن و         « :ستا   برای مرد و زن هر دو شناخته و چنین گفته          ، هم ،نکاح

 بنـابراین و اولویـت مـستنبطه از         ؛شوهر در عقد منقطع هست که آثار الزمۀ عقد معاوضی است          
تواند از تمکین امتناع نماید تا مهـر خـود را دریافـت          می ،زن در نکاح منقطع   ) م. ق ١٠٨٥ (مادۀ

امـامی،  ( ». مهر خودداری کند تا زن از او تمکـین نمایـد          ۀتأدی تواند از  دارد و همچنین شوهر می    
 .)٥/١٠٥، حقوق مدنی

ا کـه عقـد      چـر  ؛ استحقاق مهر را ندارد    ،ندکپس در صورتی که زن در نکاح منقطع تمکین ن         
منقطع از بعضی از جهات تابع عقود معاوضی است و مَهـر ماننـد اجـرت یـا عـوض در اینگونـه                       



 

 بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٥١

 ناشـزه  ،نـد ک لـذا چنانچـه زن در مـدت زناشـویی از تمکـین امتنـاع                 ؛است) معاوضی(معامالت  
 به همان نسبت مستحق مَهر ،شود و استحقاق مهر ندارد و اگر مدتی را تمکین کند     محسوب می 

شود و اگر شوهر قبالً مهـر را         از مَهر او ساقط می     ،ه مدتی که از تمکین خودداری کند      و نسبت ب  
نـد ولـی مـرد بـه        ک ولی در صورتی که زن تمکـین         ؛توانند آن را مسترد دارد     می ،پرداخته باشد 
 مـرد   ، چـون در چنـین مـوردی       ؛ زن استحقاق مَهر را دارد     ، از نزدیکی امتناع کند    ،خواست خود 

 .)١٠٦همان، ( ت منفعت خود گردیده استخودش باعث تفوی
م در مـورد نکـاح      . ق ١٠٨٥مـادۀ   «کند کـه     بیان می  ، به نقل از کتاب شعائر     ،دکتر لنگرودی 

 .)١٣٤، حقوق خانوادهجعفری لنگرودی، ( ».منقطع هم جاری است
 

  با تسلیم دختر صغیر توسط ولیحق حبس در رابطۀ
آیا ، ولی مَهر را قبض نکنـد ،ود را به تسلیم بدهدست که چنانچه ولی، دختر صغیر خ اله این أمس

  ساقط شده است؟، حق امتناع دارد تا مهر را بگیرد یا حق حبس، بعد از کامل شدن،دختر
له دو وجه هست و عدم      أمساین   آمده است که در      ، به نقل از مسالک    ،در کتاب جواهر الکالم   

مگر در جائیکه ولـی      است؛   تسلیم شرعی  به این دلیل که تسلیم ولی،         است جواز را اولی دانسته   
 بعد از ذکر    ،البته صاحب جواهر  .  منع شود  ، قبل از گرفتن مهر    از تسلیم دادن دختر صغیره خود     

 .کند به نقل از کتاب مسالک، خود به آن ایراد کرده و این عقیده را تضعیف می،این نظر
م یقـبض الـصداق، فهـل لهـا         و فی معناه ما لو سلّم من لیست بکامله و ل          (بل فی المسالک    «

القول بعدم الجواز ألن تسلیم الوّلی شـرعی، اال         : االولی: االمتناع بعد الکمال حتی تقبضه؟ وجهان     
)  فی الحکـم   ةان یمنع من جواز تسلیمه قبل قبض المهر کغیره من المعاوضات، فتساوی المکره            

 .)٨/١٩٩ ،مسالک شهید ثانی، ؛٣١/٤٤ نجفی،( ».و هو کما تری
 فقط در کتاب شـرح قـانون  . نداده است  عالقه نشان،لهأکسی به طرح این مس ،وقداناناز حق 

 قرار علیه خود را تزویج کند و اخذ مَهر را مانع تسلیم         والیتاً مولی  ،اگر ولی « :مدنی آمده است که   
 .)١٣٠شاهباغ،حائری( ». حق امتناع خواهد داشت، قبل از اخذ مهر،علیهندهد، بعد از رشد، مولی

 له چیست؟أ حکم مس، صغیره باشد و صالحیت تمتع خاص نداشته باشد،اگر زوجه
 اگـر ولـی او از       ، صالحیت جماع کردن نداشـته باشـد       ،ست که چنانچه صغیره    ا له این أفرض مس 

 آمـده   ،به نقل از صاحب کفایه     ،کتاب شرایع   طلب مَهر کند آیا تسلیم مَهر واجب است؟ در         ،زوج
 .)٢/٥٩٦محقق حلّی،( داندمال وجوددارد و وجوب تسلیم را اقرب می دو احت،لهأاست که در مس

 و وجـوب تـسلیم   ست دو وجه را بیان کرده ا   ،لهأ در مس  ،صاحب جواهر نیز به نقل از مسالک      
 .)٨/١٩٩ مسالک،؛ شهید ثانی، ٣١/٤٥نجفی، (ست  اقوی دانسته ا،مَهر را از جانب مرد

 آن ر و قول شیخ طوسی را در مبـسوط مخـالف   موافق این نظ  ،سپس قول عالمه را در قواعد     
.  مـرد نیـست    ۀ بـر عهـد    ، وجوب تـسلیم   ، یعنی اینکه به علت ممکن نبودن تقابض       .دانسته است 
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 ١٥٢

 باز هـم  ،ندک طلب مهر ، از ولی زوج، هر دو صغیر باشند و ولی زوجه ، اگر زوج و زوجه    ،همچنین
 وجـوب   حقیقت نزدیکتـر اسـت   آنچه به  دو احتمال هست و    ،مانند فرض قبلی که مرد کبیر بود      

 ).٣١/٤٥نجفی، ( تسلیم کندبه ولي زوجه است که ولیّ زوج، مَهر را 
 
  پایانیۀنکت

 روابـط   ، یک دولـت نباشـند     ۀ تبع ،م بیان داشته است که اگر زوجین      . ق ٩٦٣ ۀاز آنجا که در ماد    
 کشوری ۀتبع ، حال اگر زوج، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود،شخصی و مالی بین آنها

 ساقط شده است یا خیر؟ ، آیا حق حبس زن،بود که حق حبس در نکاح را برای زوجه قائل نبود
 از مختصات فقه و     ، شود که حق حبس در نکاح        اشاره ،بی مناسبت نیست که در پایان این بحث       

حقوق سـایر    ولی در  هست؛    ضمانت اجرای حقوق زن نیز     ،حقوق اسالمی است که بر این اساس      
 قانونی برای ایفای حق خود نـدارد؛        ۀ چندان مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین زن حرب         ،رهاکشو

 از جملـه فرانـسه، آلمـان، مـصر، انگلـیس،            ،گرچه حق حبس در معامالت، در بعضی از کشورها        
 امّا به درستی معلوم نیست که آیا این حق را در عقـد نکـاح                ؛لبنان و اتیوپی پذیرفته شده است     

 .)٢٤٤ حقوق تعهدات،جعفری لنگرودی، (دانند یا خیر  میهم جاری
 :از دارد، عبارت است به حق حبس در معامالت اشاره،موادی که در قوانین بعضی از کشورها

م ایـن  .  ق١٧٥٩ و  ١٧٥٨م اتیوپی و همچنین مواد      . ق ١٧٥٧مادۀ  . م فرانسه . ق ١١٣٨مادۀ  
 .م آلمان. ق٣٢٢ تا ٣٢٠مواد . کشور

 مگر اینکه از    ؛ مطلق بیان شده و ناظر به معامالت است        ، این حق  ،نه که بیان شد   ولی همانگو 
 . مالک، عمومیت استفاده شده و بتوان آن را به نکاح هم سرایت داد

 
 نتیجه و نظر نگارنده

 حـق  ، خـصوصاً فقـه شـیعه      ،توان دریافت که در فقـه اسـالمی       بنابر آنچه بیان شد، به خوبی می      
 است، پذیرفته ، مخصوصاً حق زوجه،ان یک اصل که ضامن حقوق زوجین به عنو،حبس در نکاح

 آن و مقدار مانوری که زوجین در این جهت دارند و نیز در شرایط            ۀگرچه در محدود  شده است؛   
ای نکـاح را    لهأچنـین مـس    نظر فقهی وجـود دارد و       اختالف ،اعمال و چگونگی استیفای این حق     

 بـا کرامـت انـسانی و روح روحـانی و معنـوی              يرد و منافات  آو طرفینی درنمی  ۀیک معامل  همانند
 حقوقدانان هـم در     .است نکاح   ۀ بلکه یک اصل حقوقی و مالی مقرر در نظامنام         ؛ازدواج هم ندارد  

-اند به گونـه    همگام با فقه، مبانی این حق را ترسیم و به تجزیه و تحلیل آن پرداخته               ،این جهت 
 . اندکردها داشتن آن را تسهیل ای که امکان اجرایی شدن و ضمانت اجر

 نیـست؛  صرفاً مبادلـۀ کـاال       ، هدف از انعقاد عقد    ، بر خالف سایر عقود    ،هر چند در عقد نکاح    
حـسن    ایجاد یک زندگی مشترک بـر اسـاس تفـاهم و           ،بلکه هدف اساسی و اصلی در عقد نکاح       
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١٥٣

 ؛اشد تا اسـتوار بمانـد      دور از آالیشهای مادی ب     ،بایست بنیان خانواده   و اساساً می    است همزیستی
وجـود مهـر، تمکـین و    ( یعنی ، فرعی نکاحۀاما فراموش نشود که در کنار این هدف اساسی جنب   

ایم که جنبـۀ فرعـی      نیز بر این عقیده    لذا ما ؛  هم باید مورد توجه قرار گیرد     ...) رابطۀ زناشویی و    
 سـی آن را تحـت      اصـلی و هـدف اسا      ۀ نبایـد جنبـ    ،معاوضی یا شبه معاوضی دانستن عقد نکاح      

 .الشعاع خود قرار دهد
 باید دانست که قانونگذار قانون مدنی نیز در تدوین مواد مربوط بـه         ،همچنین از طرفی دیگر   

 عموماً نظر مشهور فقهـا را       ،له عنایت داشته و در تدوین مواد مربوط به آن         أعقد نکاح به این مس    
 .مورد توجه قرار داده است

 ۀ سست کنند  ،توان وجود حق حبس را در عقد نکاح       ب فوق نمی   با توجه به مرات    ،در هر حال  
 به عنوان ضمانت اجرای پرداخت      ، زیرا حق حبس   ؛اساس و بنیان استوار زندگی زناشویی دانست      

 کـه  هر چنـد  . سازدای به فلسفه اصلی عقد نکاح وارد نمی        لطمه ،مهر به زن و تمکین زن از مرد       
 موجب لوث شدن هدف اساسی عقد       ،ی برای زوجه   وجود حق حبس را حت     ،بعضی از نویسندگان  

 .دانندنکاح می
 ابتدا به علت ایجاد ،شود که اصوالً در تشکیل زندگی مشترکشاید این فکر از آنجا ناشی می

حیـای    روحانی حاکم بر ازدواج و شاید هـم بـه دلیـل حجـب و     عاطفی و وجود جوّ    ۀهمان رابط 
 زوجـین و  ،آیـد و یـا اساسـاً   ل آن به میان نمـی  سخنی از حق حبس و اعما  ،موجود بین زوجین  

 ولی  ؛دننکاولیای آنها از آن اطالعی ندارند تا بتوانند با تمسک به آن احیاناً حق مذکور را اعمال                  
شـود وجـود    که بعضاً هم منجر به طالق مـی      بین انعقاد عقد و ازدواج به معنای اخصّ        ۀدر مرحل 

 رابطۀ عاطفی و فلسفه اساسی      توان آن را مخلّ    نمی رسد و اساساً   چنین حقی ضروری به نظر می     
 .عقد ازدواج دانست
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