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چکیده
در اين مقاله ،رأي وحدتروية شمارة  708هیئت عمومی ديوانعالی کشور ،که بعد از تقسیط قضايی مهر
حق حبس زوجه را شناسايی کرده ،مطابق موازين فقهی ـ حقوقی ،خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفة
انعقاد عقد نکاح ،مورد بررسی قرار گرفته است .آثار خانواده محدود به طرفین و اعضاي آن نیست و
موفقیت و شکست و تزلزل خانواده داراي تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسلاندرنسل است؛ لذا از اين
حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادين و سنگ زيربناي جامعة اسالمی توصیف
کرده است .اما علیرغم اين اهمیت ،به نظر میرسد رويکرد برخی تصمیمات قضايی به خانواده (مانند رأي
مذکور) رويکردي خالف اين اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده بهعنوان يک موضوع بنیادين
حمايت کند؛ بلکه درکنار ساير عوامل و مشکالت ،بهعنوان مانعی ديگر براي تشکیل خانواده عرفاً ظاهر
شده است .در اين مقاله ،با روش توصیفی ـ تحلیلی ثابت شد که اين رأي بهدلیل عدم توجه به نقش
ديوانعالی ،جايگاه مهريه در عقد نکاح ،توصیف واقعی موضوع ،اعسار زوج و حکم تقسیط قضايی مهر ،با
موازين فقهی ـ حقوقی منطبق نمیباشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده ،بايد
مورد بازنگري قرار گیرد.

کلیدواژهها
اعسار ،تقسیط ،حق حبس ،روية قضايی ،وظايف زوجین ،مهريه.
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مقدمه
عقد نکاح بهعنوان بنیان تشکیلدهندة خانواده از اهمیت زیادی در تمام ملل برخودار است .به
همین جهت ،باال رفتن نرخ طالق یکی از شاخصهای بحران اجتماعی محسوب میشود .در
حقوق اسالم ،نکاح و خانواده عالوهبر حیث اجتماعی ،از حیث تربیتی نیز دارای اهمیت خاصی
است؛ چون شخصیت هر انسانی در خانواده شکل میگیرد .لذا در ادله ،بهترین بنیان «نکاح» و
مبغوضترین حالل «طالق» تعبیر شده است (حر عاملی 1409 ،ق ،ج  ،14ص 3؛ فرید تنکابنی،
 ،1386ص  .)33آنچه از آیة  35سورة نساء (که لزوم حکمیت با هدف حل اختالف زناشویی را
واجب کرده است) و آیة  128همان سوره (که سفارش به صلح و آشتی به زوجین میکند اگر
زوجه بیم ناسازگاری زوج داشته باشد) و حتی از روح سورة طالق میتوان استنباط کرد که
مذاق شرع بر استحکام روابط خانوادگی و مانعتراشی در سست شدن آن قرار گرفته است.
در اصل  10ق .ا .نیز ،اصل استحکام خانواده بهعنوان اصلی راهنما و حاکم بر تمام مقررات
حقوق خانواده مطرح شده که مطابقت تمام مقررات با آن الزامی شده است.
رأی وحدترویهای به شمارة  708ازسوی هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر گردید
که بهموجب آن ،حق امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی درقبال دریافت مهر را ،که در
مادة  1085قانون مدنی ذکر گردیده است ،به تمام مدت زمان پرداخت اقساط مهر توسط
شوهرِ معسر توسعه داده و به این نحو ،زوجه تازمانیکه زوج تمام مهریه را نپرداخته است،
تکلیفی به تمکین از شوهر ندارد .اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این
رأی وحدترویة قضایی با اصل دهم قانون اساسی و همچنین اهداف نکاح سازگاری و
موافقت دارد یا خیر؛ ازسوی دیگر ،این رأی به لحاظ ماهیت مهریه و موازین فقهی و حقوقی
چه وضعیتی دارد؟ با توجه به مهرهای سنگین و بحرانهای اقتصادی موجود ،پرداخت مهر
اقساطی ،که غالباً باالی 110سکه است و پرداخت آن سالها به طول میانجامد ،آیا درصورت
مطالبة مهریه در ابتدای نکاح ،خانوادهای تشکیل میگردد یا این رأی به مانع دیگری برای
تشکیل خانواده بدل میشود؟ بهعنوان مثال ،در تاریخ  ،1399/7/31دادگاه بدوی اصفهان
دادخواست زوج به تعدیل اقساط مهر را قبول کرد و با توجه به وضعیت شغلی او ،حکم به
پرداخت  1سکه در هر 20ماه داد؛ درحالیکه بعد از اتمام اقساط و سقوط حق حبس زوجه،
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عمالً امکان زندگی مشترک زناشویی فراهم نمیباشد .فرضیة این تحقیق آن است که با لحاظ
جمیع موازین فقهی و حقوقی و مصالح خانواده ،ماهیت مهریه و واقعیت موضوع و خواسته؛
این رأی متقن ،صائب و صحیح نمیباشد .درادامه به بررسی دقیق موضوع پرداخته میشود.

مفهومشناسی و مصطلحات
 .1مَهَرَ (المَهر)
در لغت عربی ،به معنای عوض و مترادف صِداق (صَداق) آمده است (معلوف ،1386 ،ج ،2
ص  1529و ج  ،1ص  .)819در عرف فقها ،پول یا مالی است که هنگام ازدواج برعهدة شوهر
گذاشته میشود تا به زوجه بپردازد (مروج ،1379 ،ص  .)519همچنین مهر را به هرآنچه قابل
مالکیت ـ در میان مسلمانان ـ است ،تعبیر کردهاند؛ اعم از اینکه عین باشد یا منفعت (نجفی،
 1421ق ،ج  ،16ص 5؛ عاملی جبعی ،1378 ،ج  ،2ص  .)332در قانون مدنی نیز به تبعیت از
برخی کتب فقهی ،بدون ارائة تعریف از مهریه به ذکر شرایط صحت و اقسام آن پرداخته
میشود .نزد حقوقدانان نیز تعاریفی مشابه تعریف مذکور آمده است :مالی است که
بهمناسبت عقد نکاح ،مرد ملزم به دادن آن به زن میشود (کاتوزیان ،1385 ،ج  ،1ص ،138
امامی ،1377 ،ج  ،4ص 442؛ صفایی و امامی ،1382 ،ص 141؛ جعفری لنگرودی،1385 ،
ص  .)702الزام تملیك مهر ناشی از حکم قانون است و ریشة قراردادی ندارد و به همین
دلیل ،سکوت دو طرف عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد (حسب مادة ،)1087
نمیتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد (کاتوزیان ،1385 ،ج  ،1ص .)138

 .2حبس
در زبان عربی معنای «حَبس» را آببند ،آنچه برای بستن آب در مجرای آب میگذارند،
همچنین زندان و بازداشتگاه ذکر کردهاند (معلوف ،1386 ،ج  ،1ص  .)218در کتب لغت
فارسی ،به معنای بازداشتن ،واداشتن و قید کردن آمده است (لغتنامة دهخدا به نقل از
واژهیاب ،اسفند  .)1389در اصطالح حقوقی ،به حق امتناع متقابلی که هریك از طرفین درمقابل
طرف دیگر دارد ،حق حبس گویند .در عقود معوض ،هریك از طرفین بعد از انعقاد قرارداد
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حق دارد از تسلیم موضوع قرارداد به طرف مقابل امتناع کند تا طرف او هم متقابالً حاضر
به تسلیم شود؛ بهطوریکه در آنِ واحد تسلیم و تسلم به عمل آید .این عمل را فقیهان «تقابض»
مینامند (جعفری لنگرودی ،1385 ،ص .)221
قانون مدنی در مادة  1085بدون اشاره به عنوان ،این حق را ذکر میکند و به رسمیت
میشناسد« :زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است ،از وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع
کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» .قبالً نیز در
مادة  377در عقد بیع ،چنین حقی را برای متبایعین درخصوص تسلیم مبیع و ثمن ذکر مینماید.
در تألیفات حقوقی ،از این حق به حق حبس و حق امتناع زوجه تعبیر شده است (کاتوزیان،
 ،1385ج  ،1ص 154؛ امامی ،1377 ،ج  ،4ص  459ـ 460؛ صفایی و امامی ،1382 ،ص 156؛
محقق داماد ،1376 ،ص  .)244اما در کتب فقهی ،غالباً اصطالح حبس برای گونههایی از حق
انتفاع ،مانند وقف یا زندان به کار رفته است (هاشمی شاهرودی ،1382 ،ج  ،3صص  202و
 .)203شیخ انصاری حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین میداند (انصاری1415 ،ق،
ص  .)603اما در پذیریش حق حبس به معنای موردنظر ،در اینجا شهرت (و قبول اکثریت)
فقها مطرح است (خوانساری ،1355 ،ج  ،4ص .)599

 .3اعسار
اصطالح اعسار ریشه از عُسر یا عُسُر دارد و در کتاب المنجد ،به معنی تنگدستی ،سختی
و تنگی بیان شده است (معلوف ،1386 ،ج  ،1ص  .)988در فقه ،یعنى انسان بهعلت عدم مال
مازاد بر مستثنیات دین ،قادر به پرداخت بدهى خود نباشد (مروج ،1379 ،ص  .)54به عبارت
دیگر ،ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود براثر تنگدستی است .به فرد مبتال به اعسار
«مُعسر» گویند و در فقه به چنین فردی «مُفلس» نیز گفته شده است .درواقع بعد از حکم حاکمِ
شرع به محجوریت و ممنوعیت او از تصرّف در اموالش ،شرعاً «مفلّس» نامیده مىشود
(هاشمی شاهرودی ،1382 ،ج  ،2ص 563؛ بجنوردی ،1377 ،ج  ،7ص  .)199متضاد اعسار
«ایسار» میباشد و به شخص صاحب مال و وسعت «موسر» گفته میشود (المعانی ،مرداد
 ،1399مندرج در .)almaany.com
حسب مادة  6قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب « ،1394معسر کسی است
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که بهدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ،قادر به تأدیة دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است .اثبات عدم قابلیت
دسترسی به مال برعهدة مدیون است».

پیشینه
درخصوص موضوع حق حبس زوجه و تأثیر اعسار زوج بر آن ،در کتب فقهی و حقوقی
بحثهای زیادی شده است .برای نمونه میتوان به مقاالتی مانند «بررسی فقهی ـ حقوقی اثر
اعسار زوج بر حق حبس زوجه» نگاشتة رضا حقپناه و دیگران« ،احراز اعسار زوج» نوشتة
حکیمه شاهدی« ،حق حبس زوجه برای استیفاء مهر» بهنویسندگی فرجاله هدایتنیا« ،نقد رویة
قضایی در اعمال حق حبس زوجه درپرتو سابقة فقهی» بهقلم عیسی مقدم و همکاران و
همچنین «حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویة قضایی» تألیف امیر خواجهزاده و
دیگران اشاره کرد .اما این مکتوبات بیشتر در فضای کلی و مجرد تدوین شدهاند .نوآوری
مقالة حاضر ازجمله درزمینة رویکرد قضایی و واقعنگریِ عرفیِ موضوع ،تحلیل رأی
وحدترویه با توجه به نظرات مطرح درخصوص ماهیت مهریه و برررسی مشروح با دیدگاه
و ادلهای متفاوت درباب شرط حال بودن مهریه و پاسخ کامل به استداللهای موجود در
مشروح مذاکرات و اصل رأی میباشد.
لذا در این مقاله ،ابتدا به خالصهای از پرونده از دادگاه بدوی تا دیوانعالی اشاره میشود و
بعد اصل رأی مورد بررسی قرار میگیرد.

روششناسی
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و بهشیوة قضایی است .به این بیان که ابتدا واقعة قضایی
بهطور عینی و قضیة خارجی توصیف و مشخص میشود و بعد حکم مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد .لذا این سؤال مطرح است که رأی وحدت رویة شمارة  708هیئت عمومی
دیوانعالی کشور با چه اِشکال حقوقی ـ فقهی مواجه است .فرضیة مقاله نیز بر این است که
این رأی با اشکاالتی مانند عدم توجه به جایگاه قانونی دیوان ،هدف ازداوج ،عدم توصیف
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واقعی خواسته ،عدم تشخیص موضوع و بهتبعِ آن حکم غیرعقالیی و نتایج نامطلوب مواجه
است.

خالصة پرونده
براساس گزارش رئیس کل حوزة قضایی استان اصفهان ،شعب ششـم و نوزدهم دادگاههای
تجدیدنظر استـان در دادنامههای  1370ـ  1386/8/13پروندة کالسه  1220/86و  75ـ 1386/9/4
پروندة کالسه  ،105/86در استنباط از مادة  1085ق .م .آرای مختلف صادر کردهاند .شعبة
 6دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ،رأی شعبة  20دادگاه عمومیحقوقی اصفهان را تأیید
کرده است .در این پرونده ،زوج بعد از اثبات اعسار از پرداخت مهر بهطور یکجا و صدور
حکم تقسیط آن توسط دادگاه و شروع به پرداخت اقساط و دریافت آن ازطرف زوجه،
خواهان تمکین و زندگی مشترک شده و درمقابل زوجه بهاستناد مادة  1085ق .م ،.از تمکین
امتناع نموده است .شعبة  20دادگاه حقوقی تمسّك زوجه به حق حبس و اناطة تمکین به
دریافت کل مهر را با وضعیت اعسار زوج ،که مدتها طول خواهد کشید ،موجب حرج زوج
شمرده و مطابق اصل  167ق .ا ،.به استناد فتاوی معتبر فقهی ،حق حبس را ساقط و حکم به
الزام زوجه به تمکین کرد.
اما شعبة  19دادگاه تجدیدنظر استان رأی شعبة  20دادگاه حقوقی را ،که در پروندة دیگری
به همان استدالل حکم به الزام زوجه به تمکین نموده بود ،نقض کرد؛ به این دلیل که «اوالً،
قانونگذار درضمـن مادة 1085ق .م .صراحتاً نسبـتبه موضوع تعیین تکلیف نموده است و
چنانچه مهر حال باشد ،به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که درقبال شوهر دارد ،امتناع
ورزد .پس موضوع از شمول اصل  167ق .ا .خارج است و نمیتوان با وجود صراحت قانونی
به استناد فتاوی ،غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد .ثانیاً ،در این ماده ،پرداخت
مهر بهطور مطلق عنوان شده است و بر کل مهر اطالق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمیتواند
نافی حق حبس زوجه گردد .ثالثاً ،تصمیم دادگاه مبنیبر تقسیط مهر ،وصف حال بودنِ مهر
را ،که در زمان انعقاد عقد نکاح ،طرفین بر آن توافق کردهاند ،تبدیلبه مؤجل نمینماید .رابعاً،
زمانیکه قانون منتشر میگردد ،فرض بر این است که آحاد جامعه نسبتبه قانون عالماند و
با آگاهی از این حق ،زوجین نسبتبه انعقاد عقد نکاح اقدام نمودهاند و بهعنوان یك حق
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مکتسبه برای زوجه ،تصمیم بعدی دادگاه مبنیبر تقسیط مهر ،نمیتواند حق مذکور را ضایع
نماید؛ عالوهبر این ،زوج با علم و اطالع از چنین حقوقی ،اقدام به تعیین مهر نموده است و
عدم بضاعت وی نمیتواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید .»...
دادستان کل کشور اظهار نظر کرده که اصل مهر حق مکتسبه است نه حال بودن آن و
پرداخت مهر شرعاً و عرفاً منوطبه مطالبه و عندالقدره و عنداالستطاعه است .ادعای توافق
بر حال بودن درزمان عقد نیز ،ازسویی صحت ندارد و بهفرض صحت ،شامل اثبات اعسار
و تقسیط آن نمیشود .در عرف جامعه نیز ،اصل بر عدم حال بودن مهر است و برحال شدن
مهر عندالمطالبه داللت دارد .از سوی دیگر ،وی حق تمکین را از لوازم ذاتی عقد نکاح توصیف
کرده که مطلق است و نباید به مفهوم معاوضه و مبادلة مهر با بضع ،قلمرو آن محدود شود.
همچنین مقررات اعسار را از ادلة ثانویه شمرده که حاکم بر قوانین عامه است و درصورت
اعسار عمالً زوج با تکالیفی مواجه نمیباشد.
بنابراین استداللهای شعبة  19نیز موجه نمینماید؛ چراکه اوالً ،مادة  1085ق .م .در مورد
پرونده و تقسیط ،صراحت ندارد وگرنه اختالف شعب نیز معنا نداشت .لذا ادعای صراحت
بالوجه است .استنباط اینکه مهر بر کل مهر اطالق میشود و ادعای اینکه پرداخت قسمتی از
آن نمیتواند نافی حق حبس زوجه گردد ،ادعای بدون دلیل است .همچنین تصمیم دادگاه
مبنیبر اینکه تقسیط مهر وصف حال بودن مهر ،که در زمان عقد نکاح طرفین ،بر آن توافق
شده است ،تبدیل به مؤجل نمینماید ،صحیح نیست؛ چون وصف حال بودن مهر و توافق
طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمیشود و مهرهایی که در دهههای اخیر در دفترچهها
ذکر میشوند ،نوعاً امکان پرداخت بهصورت حال را ندارند و عندالقدره و عنداالستطاعه
است.
ثانیاً ،اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون یا حق مکتسبه است ،تردیدی نمیباشد،
بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصالح است .پس از اظهارات دادستان کل ،هیئت عمومی
دیوانعالی رأی وحدترویة شمارة  708را به این شرح صادر کرد« :بهموجب مادة 1085
ق .م .زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است ،از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد
امتناع کند؛ مشروطبر اینکه مهر او حال باشد .ضمناً درصورت احراز عسرت زوج ،وی
میتوانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند .با توجـه به حکم قانونی مادة مذکور که
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مطلق مهر موردنظر بوده و با عنایت به میزان مهر ،که با توافق طرفین تعیین گردیده است،
صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده،
مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت ارادة وی را متزلزل
نمیسازد ،مگر به رضای مشارالیها؛ زیرا اوالً ،حق حبس و حرج دو مقولة جداگانهاند که
یکی در دیگری مؤثر نیست .ثانیاً ،موضوع مهر در مادة مزبور ،داللت صریح به دریافت
کل مهر دارد و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه موردنظر
زوجه در هنگام عقد نکاح بوده است ،نیست .بنابه مراتب رأی شعبة  19دادگاه تجدیدنظر
استان اصفهان که موافق با این نظر است ،منطبقبا قانون تشخیص میشود .این رأی طبق
مادة  270قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ،در موارد مشابه
برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور الزماالتباع میباشد» ( https://rc. majlis.
 \ir/fa/lawتاریخ .)1399/7/12
این رأی از جهات مختلفی قابل بررسی است .در این مقاله ،صرفاً ازحیث موازین حقوق
خانواده و ابعادی همچون وظیفة دیوانعالی در مدیریت روابط حقوقی ،جایگاه مهر در نکاح،
توصیف موضوعی شرایط مطالبة مهر و دخالت حاکم در روابط زناشویی بررسی میشود.

نقش ديوانعالی
دیوانعالی کشور بهعنوان باالترین تشکیالت قضایی ،باید در نظارت قضایی و راهنمایی
رویة قضایی درجهت تحقق مقاصد شرعی و قانونی نقش اساسی داشته باشد .بهعنوان مثال،
بیشتر اصالحاتی که سال  2016در حقوق تعهدات فرانسه اعمال شده ،تحت تأثیر آرای
دیوانعالی فرانسه بوده است .در حقوق ایران نیز ،دیوان باید در ارائة راهکار تقنینی به
قانونگذار ،افزایش سرمایة علمی قضات ،فرانگری و مسلط بودن به مواد قانونی و شناخت
دقیق موضوع و مشکل حقوقی مورد بررسی ایفای نقش نماید؛ لذا رأی دیوان نباید حلوفصل
یك اختالف تلقی شود .بنابراین رأی وحدترویة شمارة  708ازجهت نقش دیوانعالی کشور
با چالش مواجه است .بهعنوان مثال ،ازحیث مدیریت حقوقی رابطه ،آیا عقالیی است که برای
یکی از زوجین بهمدت  30سال حق حبس شناسایی شود؟ آیا چنین تصمیمی با فلسفة انعقاد
نکاح مطابق است؟ مسلماً از دیدگاه واقعنگرانه ،پاسخ منفی این سؤاالت بدیهی است و بینیاز

تحلیل رأي وحدتروية شمارة  /... 708سید محمدباقر اخالقی و علیرضا باريكلو 13 

از استدالل؛ چون اگر متوسط سن ازدواج زنان 20سال و متوسط مدت اقساط مهرهای
سنگین 30سال فرض شود ،بعد از 50سال اختالف و گروکشی ،امکان زندگی مشترک برای
زوجین باقی نمیماند .عالوهبر این ،مطابق اصل  10ق .ا .استحکام و دوام زندگی زناشویی
باید حاکم بر تمام مقررات و نظریات حقوقی باشد .ازحیث توصیف موضوع و خواستة زوجه
نیز ،با توجه به اینکه عرفاً مهر نقش تضمینی در نکاح دارد ،اکثریت زنانی که قبل از زندگی
مشترک اقدام به مطالبة مهر میکنند ،قصد ادامة رابطه ندارند؛ لذا شایسته بود دیوان بهعنوان
عالیترین مرجع قضایی ،به این ابعاد توجه میکرد .ازحیث علمی نیز ،چندان رأی مستند
نیست؛ برای اثبات این موضوع به دو وجه از رأی شعبة  19دادگاه تجدیدنظر اصفهان استناد
میشود .در این استدالل ،از سویی به نظریة حق مکتسبه و از سوی دیگر ،به عذر نبودن
جهل به قانون استناد شده است تا زوجه از تکالیف زناشویی در ایام پرداخت اقساط مهر
بَری باشد؛ درحالیکه نظریة حق مکتسبه در این مورد قابل استناد نیست؛ چون اوالً ،موضوع
دعوی ،حق مرد و تکلیف و وظیفة زوجه است نه حقوق زن که دادگاه به نظریة حق مکتسبه
استناد کرده و نظریة حق مکتسبه در مواردی قابل استناد است که دعوای طرفین درمورد
اصل حق بهدلیل تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق یا تغییر محل اجرای حق از محل ثبوت و
تحقق حق باشد نه مواردی که دارندة حق و منعلیهالحق در نحوة اجرای حق اختالف کنند.
ثانیاً ،استناد به نظریة حق مکتسبه منوطبه دو شرط است :نخست اینکه حق ،طبق قانون
صالحیتدار بهطور کامل به وجود آمده باشد و دوم اینکه با رعایت شرایط قانونی ایجاد
شده باشد (ارفعنیا ،1389 ،ج  ،2ص 22؛ کاتوزیان ،1386 ،ص  )239که بنابر استداللهایی که
در ادامه میآید ،این حق فاقد شرایط قانونی (حال بودن مهریه) است .ثالثاً در فرایند رسیدگی،
باید جامعنگری و تمام ادلة مرتبط با موضوع مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله؛ آیة 280
سورة بقره و قانون اعسار است که مطالبه از معسر را نامشروع شمرده است.
اما عدم عذر بودن جهل به قانون نیز قابل استناد نیست؛ چون زوج مطالبة ایفای وظایف
زناشویی کرده است و قانون صریحی که در ایام اعسار و پرداخت اقساط مهر ،زوجه را از
ایفای وظایف زناشویی معاف کند ،وجود ندارد .عالوهبر این ،زوجه با آگاهی از وضعیت مالی
زوج (که معموالً درحین خواستگاری و آشنایی از اولین سؤاالت و موضوعاتِ بحثشده است
و با علم و فرض پذیرش آن) عقد را پذیرفته است و چون اکثر زوجها ناتوان از پرداخت مهر
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میباشند ،بهتعبیری این وضعیت را میتوان به شرط بنایی ضمنی ،به استناد مادة  225ق .م،.
تفسیر نمود که گفتار و رفتار زوجه حاکی از رضایت به آن است (کاتوزیان ،1395 ،صص 285
و  .)286چنین شرطی مشروع و الزامآور میباشد (نجفی 1421 ،ق ،ج  ،23ص 198؛ یزدی،1340 ،
ص  .)166چون قانون مدنی در مادة  ،1128اعتبار اصل شرط بنایی یا تبانی در عقد ازدواج را
پذیرفته است ،زوجه حق حبس خود را مستند به قاعدة اقدام ،اسقاط نموده است (حلی 1409 ،ق،
ج  ،2ص 547؛ عاملی جبعی 1413 ،ق ،ج  ،8ص .)191
استدالل دیگر شعبة  19دادگاه تجدیدنظر اصفهان اطالق مادة  1085است که در رأی
وحدترویه تأیید گردیده؛ درحالیکه باید توجه داشت که اطالق حمل بر موارد غالب است.
به عنوان مثال ،اگر درخواست آب شد ،اطالق آب حمل بر آب نوشیدنی خنك ،نه مطلق آب
ولو آب جوش است .بنابراین بین مطلق و اطالق خلط شده است؛ زیرا عقال امر شارع را حمل
بر موارد دارای منفعت عقالیی میکنند .همچنین از مقدمات حکمت که منجربه افادة اطالق
میشود ،عدم وجود قرینه بر تقیید است که در اینجا ،قرینة غیرلفظی ناشیاز سیرة عقال وجود
دارد؛ چون شارع تکالیفی بر عهدة افراد میگذارد که مقدور آنان است (قافی و شریعتی،
 ،1385ج  ،1ص  .)271بر این اساس ،این ماده موارد عجز و ناتوانی را شامل نمیشود .لذا
شایسته بود دیوان به مقدمات حکم و نحوة استدالل توجه میکرد تا رأی طوری صادر شود
که در اجرا ،مفاسدی بر آن مترتب نشود.

جايگاه مهر در عقد نکاح
یکی دیگر از ابعاد موضوع رأی ،توجه به جایگاه مهر است .مَهَرَ (المَهر) در لغت عرب بهمعنای
عوض و مترادف صِداق (صَداق) آمده (معلوف ،1386 ،ج  ،2ص  )1529و از دیدگاه فقهی ،مالی
است که هنگام ازدواج شرعاً بر شوهر واجب است تا به زوجه تملیك کند (مروج ،1379 ،ص.)519
اما مقدار و میزان آن تابع توافق طرفین است .هرچند به جایگاه این واجبِ مالی یا فلسفة آن
اشارهای نشده است ،با توجه به دیدگاههای مطرحشده ،بهعنوان یك موضوع مبتال به عرفی،
میتوان جایگاهی برای آن توصیف کرد که از این حیث ،رأی وحدترویه با چالش مواجه
است که به آن اشاره میشود.
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عوض بودن مهر
یکی از دیدگاهها درمورد جایگاه مهر ،عوض بودن آن درمقابل بضع و کامگیری مرد از
زن است .این دیدگاه به گروهی از فقها ،بهخصوص قدما ،قابل انتساب است .بهعنوان مثال،
گفتهاند که وقتی مردی با مهری معلوم با زنی ازدواج کند ،زن با عقد مالك مهر و مرد مالك
بضع میشود؛ زیرا در معاوضات ،هرکدام بهطور همزمان مالك عوض و معوض ،یعنی
«مهر» و «بضع» میشود (طوسی ،1387 ،ج  ،4ص  .)310همچنین با استناد به قول خداوند
متعال که فرمود :فَأتوهُنَ اُجُورَ ُهنَ (نساء )24 ،و عبارات متعاقدین تحت عنوان «زوجتك کذا»
همانگونه که در بیع «بعتك کذا» است و نیز بهدلیل امکان فسخ مهر بهواسطة عیب ازطرف
زوجه و حق حبس او تا وصول مهر ،معاوضی بودن نکاح توجیه شده است (عاملی جبعی،
 1413ق ،ج  ،8ص  .)187حتی تصریح شده است که مهر درقبال تملك منفعت بضع یا انتفاع
جنسی است (نجفی 1421 ،ق ،ج  ،16ص .1)5
برخی از حقوقدانان نیز عقد نکاح را بهجهت مهر ،تابع معاوضات دانستهاند و معتقدند:
«موقعیت مهر که جنبة فرعی در نکاح دارد ،ازنظر فن حقوقی ،مانند موقعیت عوض در عقد
معوض است و به اعتبار وابستگی مهر و بضع ،قاعدة حبس که از خصایص عقود معوض
است ،نسبتبه آن دو جاری میشود» (امامی ،1377 ،ج  ،4ص  .)459همچنین با توجه به
معیارهای مهرالمثل ،که به وضعیت زن ازحیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او نسبتبه
همتایانش مشخص میشود ،بعضی معتقدند برداشت کسانی که مهر را قیمت زن دانستهاند،
تا حدی خالی از وجه نیست (گرجی و همکاران ،1384 ،صص  229ـ  )230و فقدان نهادی
مانند مهر در حقوق غرب (ر .ک .نوین ،1395 ،ص  )130باعث شده تا برخی در مقام مقایسه،
نهاد مهر در اسالم را بهعنوان بهای زن تلقی کنند.
این دیدگاه مورد انتقاد بعضی قرار گرفته است که نباید نکاح را یك معاوضة حقیقی شمرد؛
چون از ارزش آن میکاهد و این برخالف روح قانون و شرع است (صفایی و امامی،1382 ،
ص  .)158حتی پیشنهاد حذف حق حبس ازسوی برخی مطرح شده است (گرجی و همکاران،
 ،1384ص  .)276اما جایگاه مهر با عوض در عقود معاوضی منطبق نیست؛ چون اوالً ،علیرغم

« .1هُوَ المُقابِل لِتَمَلُك منفِعه البَضع أو إستيفائِها»
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مطرح شدن جایگاه مهر به عنوان عوض در بعضی از نظریات فقهی ،تصریح شده که نکاح
معاوضة حقیقی نیست ،بلکه در حکم معاوضه است (عاملی جبعی ،1378 ،ج  ،2ص .)342
به تعبیری دیگر ،شبه معاوضه بودن نکاح به مشهور فقها منتسب شده است (همو،
1413ق ،ج  ،8ص  .)187لذا بعضی معتقدند مهر عوض حقیقی در نکاح نیست تا بین انشای
زن به تسلیط بر بضع در مقابل انشای مرد به قبول آن ،به تملیك م هر مانند خریدار باشد
یا به انشای تملیك مهر توسط مرد درقبال بضع باشد؛ مانند صلح که انشای ایجاب از
هر طرف صحیح است( 1انصاری 1415 ،ق ،ص )84؛ چون فساد مهر به عقد سرایت
نمیکند (مکارم شیرازی 1424 ،ق ،ج  ،6ص  .)53درحالی که در معاوضه وجود و قابلیت
معاملی عوض ،شرط صحت معاوضه است .ازاینرو ،بعضی معتقدند نکاح معاوضه نیست
و اگر باشد (شبیری زنجانی ،بیتا ،ج  ،22صص  7039و  ،)7040به تعبیر بعضی ،هریك
از زوجین عوضین هستند (شهیدی ،1384 ،ص276؛ جوادی آملی ،1393 ،ص .)271
کما اینکه غیرمالی بودن اصلِ عقدِ نکاح مورد اتفاق صاحبنظران است (باریکلو،1387 ،
ص  .)164لذا بعضی مهر را بهمنزلة شرط ضمن عقد توصیف کردهاند ،چون ارکان اصلی
نکاح ،زوجین میباشند (مکارم شیرازی 1425 ،ق ،ص .)63
ثانیاً ،در عقود معاوضی علم به شخصیت طرفین شرط صحت عقد نیست (انصاری،
مکاسب 1415 ،ق ،ج  ،3ص )303؛ چون برای متعاقدین تفاوتی ندارد که طرف مقابل چه
شخصی باشد ،ولی در عقد نکاح ،شخصیت هر طرف برای دیگری علت عمدة عقد است .پس
نکاح عقدی معاوضی نیست (شهیدی ،1384 ،ص  .)113عالوهبر این ،بعضی معتقدند بضع را
نمیتوان مهر قرارداد (نجفی 1421 ،ق ،ج  ،15ص )439؛ زیرا مال نیست (جعفری لنگرودی،
 ،1376ص .)126
ثالثاً ،در حقوق اسالمی ،علیرغم اینکه بر رعایت بیشترین احتیاط در حقالناس و معامالت
تأکید شده و در عقود معوض ،اصل بر تعادل عوضین قرار گرفته ،در عقد نکاح ،به سَبُك بودن

 « .1ليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح ،حتى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بإزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك
التسليط كالمشتري ،أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع ،كما في الصلح حيث يصح فيه اإليجاب عن كل من المتصالحين».
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مهر و کراهت کثرت آن 1و سپس به عفو و بخشش مهر ازسوی زوجه سفارش شده است
(عاملی جبعی ،1378 ،ج  ،2ص  )338و در آن خیار غبن راه ندارد (مکارم شیرازی 1424 ،ق،
ج  ،6ص  .)53حتی در برخی از موارد ،مانند موردی که شوهر پیش از نزدیکی فوت کند ،با
اینکه اصالً نزدیکی صورت نگرفته ،زوجه مستحق کل مهرالمسمی است .عالوهبر این ،التذاذ
و کامیابی جنسی و تشکیل خانواده و فرزند داشتن ،تمایل مشترک زن و مرد است .لذا حقوق
آنها نیز متقابل است« :و لَهُنَ م َثل الَذي عَلَيهُنَ بِالمَعروف» (بقره .)228 ،ازاینرو ،اگر مرد یا زنی
عمل منافی عفت (لواط یا زنا) انجام دهد ،حد شرعی بر او اجرا میشود و رضایت او یا
همسرش در سقوط حد تأثیری ندارد .لذا بعضی معتقدند زن و شوهر بهمنزلة ثمن و مثمن،
رکن اصیل عقد و دیگر مسائل عقد ازدواج ،مانند مهر ،فرع هستند (جوادی آملی،1393 ،
ص.)271
درنتیجه دیدگاه عوض بودن مهر در قانون مدنی قبول نشده است؛ چون در مادة 1085
فقط برای زن حق امتناع از ایفای وظایف ،که در ادبیات حقوقی به حق حبس زوجه تعبیر
شده ،شناسایی شده است (کاتوزیان ،1385 ،ج  ،1ص 154؛ امامی ،1377 ،ج  ،4ص  459و
460؛ صفایی و امامی ،1382 ،ص .)158پس اگر رأی دیوان برمبنای این دیدگاه صادر شده
باشد ،باید حق امتناع برای طرفین شناسایی شود؛ چون شائبة معاوضه بودن مهر ،همانگونه
که مشهور فقها به وجود حق حبس برای زوجین اعتقاد دارند (موسوی عاملی 1413 ،ق ،ص
191؛ انصاری 1415 ،ق ،ص  ،)265اقتضای امتناع متقابل دارد (کاشفالغطا نجفی 1422 ،ق،
ص .)232

وثیقة رابطة زناشويی
توصیف دیگری که میتوان با توجه به عرف معاصر نسبتبه جایگاه مهر در نکاح عنوان

 .1پیامبر اکرم (ص) فرمودند :نشانة میمنت زن این است که خواستگاریاش آسان و مهرش سبك باشد.
همچنین بهترین مهرها آن است که سبكتر باشد (فرید تنکابنی ،1386 ،ص  .)421از برکت زن کمىِ مهریّة
اوست و از بىخیرى او بسیارى آن (منالیحضرهالفقیه ،ج ،3.ص  387به نقل از پایگاه جامعاالحادیث ،شهریور
.)https://hadith.inoor.ir ،1399
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کرد ،نقش توثیقی است .مطابق این دیدگاه ،مهر نهاد مالی احتیاطی است برای اینکه زن بتواند
با تمسك به آن درقبال رفتار نامناسب زوج ،از خود حمایت کند .لذا اکثر زنان مهری مطابق
چندین برابر توان مالی زوج مطالبه مینمایند؛ چون ظاهر عرفی در این است که سنگینی مهر
عامل دوام و بقای خانواده است .مطابق این دیدگاه ،اوالً ،اگر زوج (که اختیار طالق دارد) قصد
طالق کند ،ناتوانی از پرداخت مهری سنگین در بیشتر موارد ،مانع طالق و عامل بقای زندگی
زناشویی است .ثانیاً ،درصورت وقوع طالق ،زیادی مهر ،سرمایه و عامل اطمینانی برای زوجه
نسبتبه هزینههای زندگی است .لذا در نظرسنجیای که در سالهای اخیر انجام شده است،
بیش از  90درصدِ پاسخدهندگان ،هدف از تعیین مهرهای هنگفت را ایجاد تضمین برای زن
درطول زندگی و حمایت بعد از طالق توصیف کردهاند (امامی نمینی ،1386 ،ص .)37
این دیدگاه مبتنیبر چند پیشفرض نادرست میباشد؛ اوالً ،در اینجا مهر نه یك طلب مالی،
بلکه یك اهرم فشار است که بهوسیلة آن ،زن میتواند رفتار مرد را کنترل و از خود حمایت
کند .ثانیاً ،مطالبة مهر ازطرف زوجه منوطبه زمانی است که یکی از طرفین قصد ناسازگاری
دارد .پس اگر مرد قصد ناسازگاری کند ،زن با مطالبة مهر ،مانع ناسازگاری میشود و اگر
طالق محقق شود ،مهر سنگین از موقعیت اجتماعی زن حمایت بیشتری میکند .اگر زن قصد
ناسازگاری داشته باشد ،سنگینی مهر و ناتوانی مرد در اغلب موارد ،موجب میشود که با
درخواست جدایی زن موافقت شود.
این رویکرد یکی از معضالت اساسی برای خانواده است؛ چون موجب شده زوجین در زمان
انعقاد عقد نکاح بهجای توجه به همتایی و کفویت ،که یکی از شرایط صحت نکاح است (شبیری
زنجانی ،بیتا ،ج  ،7ص  ،)2055با هدف استحکام روابط زناشویی به مهرهای سنگین توجه
کنند و در جریان زندگی مشترک نیز با کمترین اختالفی ،به جای تالش برای ایجاد تفاهم و حل
آن ،زوجه مهر خود را به اجرا گذارد و موجب حادتر شدن مشکل و حتی انحالل خانواده شود.
اما آنچه عمالً در جامعه و در دادگاههای خانواده مشاهده میشود ،این است که تضمینی از
این طریق برای دوام زندگی ایجاد نشده و حتی در اغلب موارد ،موقعیت اجتماعی زن نیز تقویت
نشده است؛ چون مرد با تکنیك طالق ندادن و بدرفتاری با زن ،موجب میشود زوجه برای
جلب رضایت او به طالق ،معموالً از مطالبة تمام یا بخشی از مهر اعراض کند.
با این حال ،رأی وحدترویه با این دیدگاه نیز مطابق نیست؛ چون اگر مطابق این دیدگاه

تحلیل رأي وحدتروية شمارة  /... 708سید محمدباقر اخالقی و علیرضا باريكلو 19 

و بنای طرفین صادر میشد ،میبایست زوجه را ملزم به زندگی مشترک کند؛ چراکه بنای
طرفین از توافق بر مهر سنگین ،یعنی مهری که فعالً زوج توان تأمین آن را ندارد ،بقای
زناشویی بود و به استناد قاعدة بنیادی تابعیت عقد از قصد ،همانگونهکه دربارة مهر نیز
قابل استناد شده است (فخرالمحققین ،1387 ،ص  ،)211باید در موارد تقسیط یا ناتوانی مرد
به پرداخت ،حکم به عدم وجود حق امتناع زوجه شود و او ملزم به زندگی مشترک و تشکیل
خانواده گردد .درحالیکه رأی وحدترویه ،قائل به حق امتناع برای زوجه شده است.

هدية شرعی
با توجه به اینکه حقوق اسالمی به خانواده نگاه ساختاری دارد و به استناد آیة «الرِجالُ
قَوامُونَ عَلَى النِساءِ» (نساء ،)34 ،که بعضی به وظیفة تأمین حقوق زن توسط زوج (امامی،1377 ،
ج  ،4ص  ،)324بعضی به تعهد و تکافل زوج از امور زوجه (قطبالدین راوندی 1405 ،ق،
ج  ،2ص  )116و بعضی دیگر به مدیریت و تدبیر امور معنا کردهاند (فاضل کاظمی،1365 ،
ج  ،3ص  ،)257زوج مسئول مدیریت امور خانواده است و زوجه نیز بهعنوان فردی از
خانواده ،باید تابع زوج شود .اما این تابعیت بهمعنای خودخواهی زوج و انکار ارادة زوجه
نیست؛ بلکه زوج باید با روش دوستانه و محبتآمیز و در چارچوب مقررات شرعی ،خانواده
را با تفاهم مدیریت کند .لذا با هدف جلب اعتماد زوجه به این روش زندگی ،حکم به پرداخت
مالی بهعنوان مهر توسط زوج شده است تا صداقت و محبت زوج دراینرابطه نمایان شود؛
چون هدیهها معموالً در عرف از موجبات تحکیم روابط برمبنای محبت و دوستی است.
بنابراین مهر یك هدیه است که قانوناً زوج باید به زوجه تقدیم کند .در قرآن کریم ،از عنوان
دیگری مانند «صداق» و «نحله» بهجای واژة مهر استفاده شده است .در آیة  4سورة نساء با
خطاب «وَ آتُوا النِساءَ صَدُقاتِهِنَ ِنحْلَه» ،پرداخت مهر واجب شده است« .صدُقه» و «صدَقه» و
«صداق» ،هر سه به معناى مهرند و واژة «نحله» بهمعناى عطیهاى مجانى که درمقابل آن ثمن
قرار نگرفته باشد ،است (طباطبایی ،1362 ،ج  ،4ص  .)269هرچند واژة نحله عالوهبر عطیه و
هدیه (عاملی جبعی 1413 ،ق ،ج  ،8ص 157؛ مکارم شیرازی ،1382 ،ج  ،3ص  )262به معنای
دِین (از ریشة انتحال) نیز قابل استعمال است ،اما در اکثر تفاسیر ،از ریشة نحل توصیف و
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به بخشش و عطیه معنا شده است (مکارم شیرازی ،1382 ،ج  ،3ص 262؛ قربانی الهیجی،
 ،1384ج  ،9ص 147؛ قرائتی ،1388 ،ج  ،2ص 20؛ طالقانی ،1362 ،ج  ،7ص  .)47لذا بعضی
لزوم پرداخت مهر را در طبیعتِ رابطة زناشویی دانسته و معتقدند بهلحاظ فلسفی و
جامعهشناسی ،مهر مادهای است از یك آییننامة کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده
و قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است؛ چون قانون خلقت جمال و غرور
و بینیازی را درجانب زن و نیازمندی و طلب را درجانب مرد قرار داده است .لذا یکی از
اقدامات مرد برای جلب رضایت زن ،نثار هدیهای است تا نشانهای از صداقت او باشد؛
درنتیجه مهر تدبیری است ازناحیة قانون خلقت تا از شخصیت زن تکریم شود (مطهری،
 ،1386ص .)184
بنابراین مهر هدیهای است که به حکم شرع ،مرد باید به زن تملیك کند .اما در عمل به
درخواست زوجه ،اغلب مقداری تعیین میشود که زوج توان مالی پرداخت فعلی آن را ندارد.
علیرغم اینکه سیرة شارع و عقال در هدایا ،اعطایی و دادوستدی بوده نه به عهده گرفتن و
تعهدی ،جهت تسهیل تشکیل خانواده ،تعهد به پرداخت مهر زوجه همراهبا حق امتناع زوجه
از زندگی زناشویی ،اگر مهر حال باشد ،نافذ شمرده شده است .با این حال ،رأی دیوانعالی
کشور با این دیدگاه نیز سازگار نیست؛ زیرا اوالً ،هدف اصلی از تشکیل نکاح و اعطای مهر،
زندگی مشترک است و مهر فرعی از این نهاد است .پس ازحیث منطقی ،نباید اصل را به علت
فرع نادیده گرفت؛ چون شناسایی 30سال زمان حبس برای زوجهای که بهعنوان مثال ،با
 313سکه مهر که تقسیط به یك سکه در هر ماه شده و اخیراً بهعلت رشد سریع قیمت سکه،
پرداخت یك سکه در چند ماه ممکن است ،اصل رابطة زناشویی را منتفی میکند و این روش
عقالیی نیست.
ثانیاً ،دیوان باید در تحلیل نهاد شرعیای مانند مهر ،مقاصد شرعیه را که ایجاد محبت و
صمیمیت است ،مورد توجه قرار میداد و مانع ابزار خصومت یا اطالة خصومت شود؛
درحالیکه در این رأی ،این اصل مهم رعایت نشده است .بنابراین رأی دیوان با این جایگاه
از مهر نیز منطبق نیست .اما باید دید ازحیث منطق حقوقی و فرایند رسیدگی ،مطابق قواعد
عمل شده است که در عنوان بعدی بررسی میشود.
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توصیف رابطه
یکی از موضوعات مهم فرایند رسیدگی قضایی ،توصیف رابطه است؛ چون اگر رابطه آنگونه
که هست ،بهدرستی شناخته نشود ،حکم نیز نامناسب صادر میشود .لذا باید بین افتا و قضا
فرق گذاشت .در افتا ،موضوع کلی است و فقیه برفرض وجود موضوع ،حکم صادر میکند.
اما قضا موردی است و قاضی باید موضوع را دقیق و واقعبینانه شناسایی کند و بعد حکم
کلی را بر آن منطبق کند .پس قاضی باید در تشخیص موضوع ،واقعنگر باشد تا بتواند حکم
آن را تشخیص دهد .لذا رأی وحدترویة شمارة  708نیز با این اشکال مواجه است که به آن
اشاره میشود.

فرصت پرداخت مهر
یکی از اشکاالت این رأی ،عدم توجه به فرصت زمانی پرداخت مهر است .مهمترین شرط
تحقق حق حبس زوجه« ،حال» بودن مهر به اجماع فقهی است و درصورت مؤجل بودن مهر،
تمکین بر اخذ مهر منوط نمیباشد (عاملی جبعی ،1378 ،ج  ،2ص 342؛ حلی 1408 ،ق ،ج ،2
ص 275؛ نجفی 1421 ،ق ،ج  ،16ص 92؛ موسوی الخمینی ،1392 ،ج  ،2ص 322؛ شبیری
زنجانی ،بیتا ،ج  ،22ص 7042؛ محقق داماد ،1376 ،صص  244و 245؛ مکارم شیرازی،
 1424ق ،ج  ،6ص 51؛ طباطبایی 1418 ،ق ،ج  ،12صص  72و  .)73لذا مطابق مادة  1085ق.
م .همین شرط ضروری است؛ درحالیکه عرفاً بیشتر مهریهها عندالمطالبهاند و اکنون بعد از
بحرانهای مالی اخیر ،عنداالستطاعه هم رایج شده است ،اما فیالحال و فیالمجلس عقد نیست.
پس اگر مهر مؤجل باشد ،چه عین خارجی چه کلی فیالذمه ،زوجه نمیتواند از تمکین امتناع
نماید (امامی ،1377 ،ج  ،4ص 460؛ کاتوزیان ،1385 ،ج  ،1ص  .)157زیرا با رضایت ،فرصت
تأخیر در پرداخت به زوج داده است.
بنابراین ،فرصت زمانی پرداخت مهر از سه حالتِ عنداالستطاعه ،عندالمطالبه و مطلق خالی
نیست :اگر شرط «عنداالستطاعه» باشد ،بهطور مسلم مهر حال نیست؛ چون ظاهر این است که
شوهر در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداخت مهر را نداشته و طرفین برای دادن فرصت بر مهر
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مدتدار توافق کردهاند( 1لذا در نظریة مشورتی شمارة  7/98/1432مورخ  ،1398/11/28همین
نظر و استدالل اظهار شده

است2.

اما اگر شرط عندالمطالبه باشد ،که در پرونده موضوع رأی وحدترویة شمارة  708اینگونه
است و دیوان آن را بر حال بودن حمل کرده ،باید دید که آیا مطابق توافق طرفین است؟ اشکال
اصلی این است که حال ،شناور تفسیر شده؛ یعنی هرلحظه زمان حال تصور شده است ،چون
زوجه هرلحظه حق مطالبه دارد و زوج فرصت تأخیر ندارد؛ درحالیکه عندالمطالبه عرفاً حال
نیست و درواقع مؤجل است؛ چون مراد از حال در ادبیات فقهی ،حال زمان انعقاد معامله یا
مجلس عقد است (میرزای قمی 1413 ،ق ،ج  ،4ص 546؛ شبیری زنجانی ،بیتا ،ج  ،22ص
 .)7020لذا بعضی معتقدند اگر برای پرداخت مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام تعهد نیز
با طلبکار نباشد ،تعهد حال است (کاتوزیان ،1383 ،ص  .)217درصورتیکه در عندالمطالبه،
شرط اول ،یعنی عدم تعیین مدت ،صدق میکند ،اما ویژگی دوم وجود ندارد؛ چون زمان مطالبة
مهر به زوجه سپرده شده است تا موعد را تعیین و به زوج ابالغ کند (قاسمزاده ،1387 ،ص
.)235
عالوهبراین ،امروزه تمامی نکاحهای دائم ثبت رسمی میشوند .وقتی در زمان ثبت ،متصدی
دفتر مهر را در عقدنامه و دفتر بهعنوان عندالمطالبه ثبت میکند و زوجه امضا میکند ،ظاهر در
تأخیر است؛ همانگونه که در آیة  282سورة بقره نیز ،دیون و طلب مدتدار امر به ثبت شدهاند
و در سیرة عقالیی نیز ،دیون حال ثبت نمیشوند ،بلکه فوراً مطالبه میشوند .لذا دربارة شرط
حال بودن مهر برای تحقق حق امتناع ،درحقیقت زمان حال یك زمان شناور نیست؛ بلکه زمان
انعقاد عقد یا بهتعبیری سر سفرة عقد است .پس اگر زوجه مدتی بعد از عقد ،مهر را مطالبه
نماید ،آن زمان ،حال محسوب نمیشود .بههمینجهت ،در مادة  344ق .م ،.درصورتی زمان
قبض و اقباض ثمن و مثمن حال محسوب شده است که طرفین برخالف آن شرط نکرده باشند
و عرفی هم بر فرصت اجرای تعهد قائم نشده باشد (باریکلو ،1395 ،ص  .)104این در حالی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استفتائات آیتاهلل هاشمی شاهرودی:1399/5/10 ،

 .2ادارة کل حقوقی قوة قضاییه:

https://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/139/2
https://edarehoquqy.eadl. ir
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است که در مهر ،توافق طرفین بر مدتدار بودن مهر و عرفِ مسلم بر عدم لزوم پرداخت
درهمانلحظه و مؤجل بودن قائم است و در عقد ،عبارت مشهور «کی داده و کی گرفته اما رسم
خدا و پیامبر است» ،داللت صریح بر مؤجل بودن مهر دارد .لذا مطابق مادة  225ق .م .چنین
عرفی بهمنزلة شرط ضمنی محسوب و مقرر شده است .بنابراین یکی دیگر از اشکاالت رأی
عدم توصیف واقعیِ فرصتِ پرداختِ مهر است.

توصیف خواسته
یکی دیگر از مشکالت این رأی ،توصیف خواستة خواهان است .به این بیان که درخواست
عرفی هر خواهانی باید طبق موازین حقوقی و فقهی توصیف و بعد حکم آن صادر شود.
مشکل توصیف خواستة زوجه در این نوع پروندهها این است که زن با توجه به عدم توانایی
مرد ،برای فرار از ایفای روابط زناشویی به مطالبة مهر متمسك میشود تا از یك طرف،
وظایف خود را انجام ندهد و از طرف دیگر ،زوج را وادار به طالق کند؛ درحالیکه با توجه
به مذاق شرعی ،مانعتراشی در اجرای تعهدات شرعی جایز نیست؛ چون از یك طرف ،نکاح
بهعنوان مستحب مؤکد و از طرف دیگر ،ایفای وظایف زناشویی بهطور مطلق واجب اعالم
شده است (کاشفالغطا نجفی 1422 ،ق ،ص  .)213لذا بعضی معتقدند وجود حق حبس در
مهلت پرداخت اقساط ،لوازمى دارد که پذیرش آن از مذاق شرع بعید است؛ یعنى اگر مهر
سنگین باشد و زوج هم توانایى پرداخت آن را نداشته باشد ،شاید حدود چهل سال طول
بکشد که تمام مهر را به زوجه بپردازد و این با روح ازدواج نمىسازد .آیا در این مدت باید
زوج نفقه بدهد؟ گفتهاند چون عدم تمکین زوجه به حقّ است ،مستحقّ نفقه میباشد .آیا چنین
کارى با مذاق شریعت اسالمى سازگار است؟ آیا میتوان زوج ناتوان را به اجرای چنین
وظیفهای الزام کرد؟ (مکارم شیرازی 1424 ،ق ،ج  ،6ص .)53
بنابراین خواستة زوجه از دو جهت ،نامشروع است :نخست ازحیث اصلِ مطالبه است؛
چون اکثر مهرها طوری سنگین است که زوج توان پرداخت آن را ندارد و زوجه نیز قصد
مطالبه(ی حداقل فوری) ندارد .به همین دلیل ،گفتهاند اگر زوجه به عدم قدرت پرداخت زوج
عالم باشد که قبل از مباشرت ،تمام مهر را دریافت نمىکند ،حق امتناع ندارد (شبیری زنجانی،
بیتا ،ج  ،22ص  .) 7020عالوهبر این ،همانطوری که در ادلة شرعی ،قصد مرد به پرداخت
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مهر از واجبات و عدم آن بهمنزلة سرقت و زنا شمرده شده است (حر عاملی ،ج  ،7ص ،)287
زوجه نیز باید قصد تمکین به زوج داشته باشد تا استحقاق مهر و مطالبة آن را داشته باشد؛
درحالیکه اکثر زنان مطالبهکنندة مهر قبل از زناشویی ،عرفاً قصد زندگی با زوج خود را
ندارند .لذا این مورد تحت شمول ادلة حرمت أکل مال به اسباب باطل درج میشود که آیات
قرآن داللت بر حرمت آن دارد.
دوم ازجهت هدف مطالبهکننده است که آیا عرفاً زوجه خواهان رسیدن به حق خود یا فرار
از انجام تعهدات نکاحی است؟ در این مورد نیز ،همانگونه که بعضی معتقدند عرفاً مهر مطالبه
نمیشود مگر هنگام طالق( 1مکارم شیرازی 1425 ،ق ،ص  ،)631باید دیوان به این موضوع
توجه کند و مانع استفادة زوجه از امری قانونی برای رسیدن به هدف غیرقانونی شود؛ چون
مطالبة مهر قبل از رابطة زناشویی عرفاً حکایت از ناسازگاری زوجه و نه حقخواهی او دارد،
نباید از خواسته حمایت شود؛ همانگونه که در موضوع نخل سمره ،او به حق خود استناد
کرد ولی چون از اجرای حق به ضرر صاحبخانه استفاده کرد ،حضرت(ص) به استناد الضرر،
از حق انتفاع که مستحق ابقای نخل در حیاط انصاری باشد و حق ارتفاق که وارد خانه شود،
حمایت نکرده ،فقط از حق مالکیت حمایت نمودند و دستور دادند انصاری نخل را بکند و به
سمره تحویل دهد (کلینی 1407 ،ق ،ج  ،5صص  292و  .)293همچنین درمورد زن و مردی
که با هم ازدواج و بعد از خلوت کردن ،ادعا کردند که دست به یکدیگر نزدهاند ،ادعای آنان
تصدیق نشد؛ زیرا زن قصد فرار از رعایت وظیفة عده و مرد نیز قصد فرار از پرداخت مهر
داشت (صدوق ،1386 ،ج  ،2ص .)517
درنتیجه ،محاکم باید به این نکتة اساسی توجه کنند که نقش آنان احیای حق است نه
حمایتی که منجربه ظلم یك طرف بر دیگری شود .افزونبر این ،این رأی با مقاصد شرعیه و
فلسفة اجتماعی مهر مخالف است؛ چون قرآن کریم تصریح مىکند که مهر «نحله» و عطیه
است .قرآن این عطیه و پیشکش را الزم کرده است تا مرد نقش مخصوصى را که در طبیعت

« .1تداول بَينَ الناس َعدَم مُطالِبه المهر غالِبا إلا عِند الطالق».
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ازلحاظ عالیق دوستانه به عهده دارد ،فراموش نکند .لذا نقش زن نیز این است که پاسخگوى
محبت مرد باشد (مطهری ،1376 ،ج  ،19ص  .)207بنابراین با توجه به این فلسفه ،مهر نباید
موجب کشمکش زناشویی شود.

ناتوانی زوج
یکی دیگر از مشکالت این رأی ،شناسایی مطالبة زوجه و نیز عدم توجه به موضع محاکم در
روابط حقوقی اشخاص ،خصوصاً رابطة زناشویی است؛ چون در این پرونده ،زوج از
پرداخت یکجای مهر ناتوان بوده ،حکم به پرداخت اقساط شده است .لذا باید دید ناتوانی زوج
و حکم محاکم به مهر اقساطی چه اثری بر تعهدات زوجه و حقوق او خواهد گذاشت که
درادامه ،هرکدام جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

حق مطالبة زوجه
تأثیر اصلیِ ناتوانی زوج این است که حق مطالبة زوجه ساقط میشود؛ چون مطالبه از ناتوان
قبح عقلی و ذاتی دارد .عالوهبر این ،آیة « َو ِإ ْن كانَ ذُو عُسْ َرةٍ فَنَظِرَ ٌة إِلى َميْسَرَة» (بقره)280 ،
بهصراحت لزوم امهال به شخص ناتوان را وظیفة طلبکار عنوان کرده است .لذا شخصی از امام
رضا(ع) پرسید :فدایت شوم؛ مهلتی که خدا در کتاب امر کرده تا چه زمانی است؟ چون مدیون
من نه خرمنی ،نه طلبی ،نه کسبوکاری دارد که در انتظار دارا شدنش بمانم! حضرت فرمودند:
اگر طلبت را در راه طاعت خداوند مصرف کرده ،فرصت او ،رسیدن خبر ناتوانی به امام است
تا امام دین را پرداخت کند یا ثروتمند شدن است که خود پرداخت نماید (طوسی 1407 ،ق ،ج
 ،6ص .)185
لذا به استناد این ادله ،ازسویی به وجوب مهلت دادن به مدیون (ابن بابویه قمی 1406 ،ق،
ص 106؛ حلی 1411 ،ق ،ص 118؛ عاملی جبعی 1413 ،ق ،ج  ،13ص  )445و از سوی دیگر ،به
حرمت مطالبة طلبکار حکم شده است (قطبالدین راوندی 1405 ،ق ،ج  ،1ص 381؛ عاملی،
1417ق ،ج  ،3ص 312؛ فیض کاشانی 1401 ،ق ،ج  ،3ص  )130و تمام فرقهها به استناد این
آیه ،مطالبه از مدیون را حرام دانستهاند (حلی 1414 ،ق ،ج  ،13صص  18ـ .)19
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بنابراین وجهی که اعسار را در منع مطالبه نه اسقاط حق حبس ،مؤثر دانسته (طباطبایی،
 1418ق ،ج  ،12ص 73؛ عاملی جبعی ،1378 ،ج  ،2ص 342؛ کاتوزیان ،1385 ،ج  ،1ص 159؛
صفایی و امامی ،1382 ،ص 157؛ محقق داماد ،1376 ،صص  245و  )246یا سقوط حبس را
ضرر و ظلم به زوجه دانسته است (امامی ،1377 ،ج  ،4ص  ،)460با ادله منطبق نیست؛ چون
اوالً ،وجود حق حبس منوطبه وجود حق مطالبة زوجه و امتناع زوج از پرداخت است که هر
دو طرفِ قضیه منتفی است .چون وقتی مهر به حکم شرعی غیرقابلمطالبه شد ،امتناعی محقق
نیست که ضمانتاجرای آن الزم باشد (حاجی رضوانی ،1394 ،ص  .)79لذا بعضی مطالبة
تمکین توسط زوج را موجه و بدون معارض دانستهاند؛ چون با عدم جواز مطالبة مهر ،مانع
شرعی برای عدم تمکین زوجه موجود نیست (موسوی عاملی 1413 ،ق ،ج  ،1ص  .)414بعضی
دیگر معتقدند پرداخت مهر و تمکین زوجه دو تکلیف جداگانه و غیرمرتبطاند که هرکدام در
جای خود بایستی انجام شود (بحرانی ،1363 ،ج  ،24ص  .)469لذا بسیاری به عدم حق امتناع
زوجه معتقدند (خوانساری ،1355 ،ج  ،4ص 425؛ مکارم شیرازی 1424 ،ق ،ج  ،6ص 54؛
شبیری زنجانی ،بیتا ،ج  ،22ص 7045؛ نوری همدانی ،1388 ،ج  ،1ص .)155
ثانیاً ،عالوهبر انطباق این نظر با قواعد حقوقی ،در اجرا نیز نتایج آن عقالیی است؛ زیرا رأی
وحدترویه زوج را واقعاً در حرج مضاعف قرار میدهد؛ چون از یك سو ،توان مالی پرداخت
مهر را ندارد و از سوی دیگر ،او متاهلی است که مانند افراد عذب ،همسری در کاشانه ندارد و
قانون نیز اجازة تزویج با شخص دیگری را بهعلت تأهل و عدم تمکن مالی به او نمیدهد.

اثر تقسیط مهر
یکی دیگر از موضوعات مهم که در این رأی نادیده گرفته شده ،تقسیط مهر توسط دادگاه
صالح است .با توجه به قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» ،که بعضی ادعای اجماع منقول و محصل
و داللت نصوص بر اعتبار آن کردهاند (بحرالعلوم 1403 ،ق ،ج  ،3ص  )259و در ابواب مختلف
فقه مورد استناد قرار گرفته است (عاملی جبعی 1413 ،ق ،ج  ،4ص 52؛ فخرالمحققین،1387 ،
ج ،3ص 217؛ حسینی مراغی 1417 ،ق ،ج  ،2ص 281؛ نجفی 1421 ،ق ،ج  ،27ص 405؛ انصاری،
 1415ق ،ج  ،6ص 217؛ حلی 1415 ،ق ،ص  ،)174حاکم به والیت از چه کسی مهر را تقسیط
کرده است؟ با توجه به اینکه مطالبة مهر از زوج ناتوان شرعاً حرام و اعطای فرصت واجب
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شرعی است ،درصورت امتناع زن ،حاکم وظیفة الزام وی را دارد (ابن زهره 1417 ،ق،
ص .)249لذا حاکم به والیت از زن ،مهر را تقسیط کرده و چنین مهری برفرض حال بودن،
به حکم حاکم ،که ولی زوجة ممتنع است ،از فرض حال خارج میشود .لذا آن دسته از فقها
که اعسار زوج را بیتأثیر در امتناع زوجه دانستهاند ،ناظربر قبل از دخالت حاکم است .به
همین دلیل ،معتقدند اگر ازسوى حاکم شرع ،مهر اقساط شود و زوج شروع به پرداخت اقساط
کند ،زن باید تمکین کند (مکارم شیرازی 1427 ،ق ،ج  ،3ص  .)247درنتیجه برفرض حال
بودن مهر و وجود حق حبس ،اعسار زوج موجب حرمت مطالبة آن و لزوم اعطای فرصت
به زوج است که درصورت امتناع زوجه از این وظایف ،حاکم به والیت از او ،اعطای فرصت
و پرداخت اقساطی داده و مهر را از وضعیت حال خارج کرده است .لذا زوجه بعد از اقساط،
حق امتناع ندارد.

يافتههاي پژوهش
در این مقاله ،رأی وحدترویة شمارة  708هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطابق موازین
فقهی ـ حقوقی با رویکرد قضایی بررسی و ثابت شد دیوان بنابه دالیل زیر ،باید از این نظریه
عدول کند:
اوالً ،دیوانعالی کشور بهعنوان باالترین مرجع قضایی ،باید در موضوع مهمی چون
خانواده ،به استناد اصل استحکام آن که اصل حاکم بر تمام مقررات حقوق خانواده مطرح
شده است (اصل  10ق .ا ،).ثبات خانواده را مورد توجه قرار میداد که شناسایی حق حبس
برای زوجه در ایام طوالنی پرداخت اقساط مهر توسط زوج با این اصل و حتی فلسفة
اجتماعی نکاح سازگار نمیباشد.
ثانیاً ،با توجه به ادعای مرد به مطالبة تمکین بعد قبول حکم قضاییِ پرداخت مهر به طور
اقساطی و ادعای زن به حق حبس ،میبایست به جایگاه مهر در عقد نکاح توجه میشد و با
انتخاب یکی از سه دیدگاه مطرح ،یعنی عوض ،وثیقه یا هدیة شرعی بودن ،رأی مناسب صادر
میگردید؛ درحالیکه رأی با هیچکدام از این سه دیدگاه منطبق نیست.
ثالثاً ،با توجه به عندالمطالبه بودن پرداخت مهر ،میبایست این شرط به ظهور عرفی آن،
که مؤجل است ،تفسیر میشد؛ اما برخالف این ظهور ،عندالمطالبه ،حال شناور و موجب حق
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حبس محسوب شده است؛ درحالیکه مراد از حال در ادبیات فقهی ،زمان انعقاد نکاح و سفرة
عقد است .عالوهبر این ،ثبت رسمی نکاح و درج شرط عندالمطالبه در سند ،حکایت از مؤجل
بودن دارد؛ چون به سیرة قطعی عقال ،طلب حال بهجای ثبت ،فوراً مطالبه میشود .افزونبر
این ،توجه به خواستة زوجه است که اغلب زنانی که مطالبة مهر قبل از برقراری رابطة
زناشویی میکنند ،قصد ناسازگاری دارند.
رابعاً ،به وضعیت مالی زوج و رسیدگیِ قضاییِ قبلی توجه نشده است؛ چون ناتوانی زوج
به پرداخت و اطالع زوجه از آن ،مانع تحقق حق حبس است؛ لذا در نظریات فقهی ،مطالبه،
حرام و حاکم ،موظف به ممانعت از مطالبه شده است .از طرف دیگر ،در این پرونده با دخالت
حاکم ،مهر تقسیط شده و بهاقتضای والیت حاکم از ممتنع ،به زوج فرصت اقساط داده شده
و مهر برفرض حال بودن ،تبدیل به مؤجل شده است.
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