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حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه
سید مهدی میرداداشی



(تاریخ دریافت9310/52/50 :؛ تاریخ پذیرش)9310/53/50 :

چکیده
میدانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت (موضوع ماده  915قانون مدنی) و قواعدد عودومی معدامبا دایدد در ن
رعایت شود ،یکی از قواعد عوومی معامبا ،حق حبس (موضوع ماده  333قانون مدنی) است ،ولی تردیدی نیسدت هدق قواعدد عودومی
معامبا تا جایی در نکاح می ید هق دا طبیعت اولیق نکاح سازگار داشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح ،دحثهای جدی
در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفتق است ولی قانون مدنی دا پیروی از مشهور فقهای امامیق و دا اختصاص دو مداده  9500و 9501
دق حق حبس زوجق درای دریافت مهر ،دق هوق این دحثهای نظری پایان داده است البتق درای ایجداد حدق حدبس زوجدق وجدود دو شدر
ضروری است الف) حال دودن مهریق ،ب) عدم دخول .قانون گذار مدنی در ماده  9500دق شر حالّ دودن مهریق اشاره نووده است؛ و در
ماده  9501دق شر عدم دخول اشاره هرده است؛ ما در صدد دررسی این دخش – هق ناظر دق هلیاا است-نیستیم دلکق رسالت ایدن قلدم
پاسخ دق این سوال است هق یا در وضعیتی هق مهریق زوجق در عهده شخص ثالث یا پدر زوج است ،حق حبس درای زوجق قبل از وصدول
مهریق از ضامن داقی است یا این هق حق حبس مختص موردی است هق متعهد ن زوج است نق ثالث؟

کلیدواژگان
حق حبس ،ضوان ،مهریق.

 استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :
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طرح بحث
ضمان در لغت به معناى پذیرفتن التزام است(فيومى/بی تا 563 /2/؛ طریحىى 4146 /ه ق.)561 /2/
و در اصطال ح فقیی باار

است از بقد هه براى تعید هردن به ما یا نس

تشری دده اسىت.
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(حلّىىى 4141 /ه 11 /2 /؛ ابىىن فیىىد  4141 /ه ق 324 /2/؛  /صىىيمرى 4124/ه ق 494/2/؛ دىىیيد
ثانى 4145/ه ق 414 /1/؛  /بحرانى 4143 / ،ه ق 5 /24/؛ /نجسى ،ب تا )441/26/این تعریى ،،در
واق تعری ،ضمان به معناى بام است هه دامل حواله و هسالت نيز مىدىود ولىى متاىادر از بقىد
ضمان ،همان ضمان به معناى اخص است لذا برخی از فقیا نودته اند هه واژه ضمان هرگاه به طور
مطلق و بدون قرینه به هار رود ،به معناى ضمان بقدى اخىص اسىت و انان ىه حوالىه و هسالىت
مقصود بادد ،باید به وسيله قرینه مشخص دود( 2.دیيد ثانى 4145/ه ق)415 /1/
ماده  611قانون مدنی نيز در تعری ،ضمان مقرر دادته است« :بقد ضمان باار

است از ایىن

هه دخصی مالی را هه بر ذمه دیگر است بىه بیىده بگيىرد .متعیىد را ضىامن طىري دیگىر را
مضمونله و دخص ثالث رامضمونبنه یا مدیون اصلی میگویند».
برا پاسخ به سوا تحقيق ،ابتدا باید به ماهيت ضمان اداره نمایيم ،در مورد ماهيت ضمان بين
فقيیىىان و حقىىوقدانىىان دو نيریىىه بىىه ودىىود آمىىده اسىىت ،نيریىىهاى هىىه در حقىىوق اروپىىایى
(هاتوزیان )223/1 /4511/و نزد فقیاى بامه پذیرفته دده و آن را نوبى تضمين و وثيقه براى دیىن
اصلى و در هنار این دین و همراه با بقاى آن مىدناسد و دیگر ،نيریىهاى هىه مىورد قاىو فقیىاى
اماميه قرار گرفته و آن را وسيله برائت ذمه مدیون اصلى مىدانند و ادماع و تسىالم فقيیىان اماميىه

« .4الضمان و هو عقد شرع للتعهد مبال أو نفس».
« .2ملااا ااان ّ
الضاامان ّملعاام اإعا ّاق م قلااما ان اإملااا ال ا انقلااا ال لّااىل ان يّاتّا ااال عل مااال علاان ا ّار واحلااد م هااا ر ا ا قتق ا ت ا ّ
ّ
ال ق الضمان علن ا والا و ال فالا حلقتقا ّاأ أن املعام املت اا ا ماا الضامان شارعا ع اد الا ق لفياال ماا لام متاد هاو الضامان ّاا لاتس
علتاال ماال للمضامون و هاو املعام اإها ّ لاال .و ّأماا اخهاران و اا ا والا و ال فالا
الذم للمضمون و حنو ذلك».
التال و هو ضمان ال فس أو ضمان مشغول ّ

عياا فهاق م هماا معام الضامان مال انضاما لفا

هاار
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بر این نير است( 4.نجسى ،ب تا426/26/؛ طااطاایى یزدى 4149/ه ق144 / ،3/؛خمينی / ،بیتىا/2/
 26؛ مقدادبی تا)311 /2 /
بر اساس این دو نحوه تصور ،دستهاى ،اقتضاى ضمان را ،ضم ذمه به ذمه مىىداننىد و دسىتها
دیگر آن را مسيد نقل ذمه به ذمه مىدناسند .به باار

دیگر ،به مودب نيریه نخست ،وقتىى بقىد

ضمان بين ضامن و مضمونله برقرار دد ،ضامن و مضمونبنه توأمان در مقابل مضمونله ،مسىوو
خواهند بود.
قانون مدنى ایران به پيروى از فقه اماميه ،نقل ذمه را پذیرفته است این معنی از ماده  611قىانون
مزبور هه در مقام تعری ،بقد ضمان میبادد قابل استنااط است زیرا باار

به بیده گرفتن هه در

ماده استساده دده ،ظاهر در انتقا دین از ذمه مىدیون بىه ذمىه ضىامن مىیبادىد (بىاریللو/4511 /
 .)414/2انان هه در ماده  691به این امر تصریح هرده است 2.هم نين مساد ذیىل مىاده  699ق.م
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مانى بر اینله ضامن مى تواند التزام بر تأدیه را بر فرض بدم پرداخىت مىدیون اصىلى معلىق هنىد،
بى تردید دليل بر آن است هه قانون گذار با قاو نيریه فقیىاى اماميىه مانىی بىر نقىل ذمىه ،در پىى
راه حلى بوده است هه در ااراوب فتواى این دسته از فقيیان ،طرفين بتوانند ضمان را به صىور
وثيقه دین درآورند (.محقق داماد 4146/ه ق.)415/2/
« .4و تف ان مل حتق الضمان اجلامل لشرااط ال ح تقر املال ان ذم الضاما و اأأ املضامون ع اال و حلت تاذ لاقط امل ال ا ماا املضامون لاال
ع ال لعد ا

لال يف ذمتال ا ها يف يف شاىلء ماا ذلاك ع اد و أ اشا ال ار ابقااع قلامتال علتاال ار لعلاال ماا ضاروا

الفقاال ».؛«اذا

ذما املضاامون ع اال ّبقااع و ال اوص ه ااا
ذما الضااما و اأأ ّ
ذما املضامون ع اال ان ّ
اح انتقار ا ا ّ مااا ّ
حت ّقا الضامان اجلاامل لشارااط ال ّ
اح ماا ذ اروّت حل ّاع مال الت ار اال علان هاذا ال حاو
ذم  .و ظاهر لما اإصحاب عد ص ّ
ذم ان ّ
ضق ّ
للجمهوا حلتث ا ّن الضمان ع دهق ّ
و مي ا ا ق حتال حلت ٍ
تذ للعموما ».
ّ
 .2ماده  691قانون مدنی« :بعد از این هه ضمان به طور صحيح واق دد ذمه مضمونبنه بر و ذمه ضامن به مضمونله
مشغو میدود».
 .5ماده  699قانون مدنی « :تعليق در ضمان مثل این هه ضامن قيد هند هه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولىی التىزام
به تأدیه مملن است معلق بادد».
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هراند برخی از حقوقدانان ضمن بررسی و نقد ادله فقیا اماميه و بامىه ،بىه نيریىه سىومی
رسيده اند هه به مودب آن ،مقتضاى ذا

بقد ضمان ،نه نقل ذمه است و نه ضىم آن ،بللىه آناىه

میم و مؤثر است اراده طرفين و مساد تراضى و توافق آنان است هه آیا این توافق بىه نحىو انضىمام
دو ذمه صور

گرفته است یا به دلل انتقا ذمهاى به ذمۀ دیگر؟(همان)491/

ولی با بنایت به نص قانون مدنی در پيرو از نيریه مشیور فقیا اماميه مانىی بىر نقىل ذمىه،
میتوان گست حداقل ،ضمان مطلق منصري به نقل ذمه است .در مورد ضمانت از میریىه ،فقیىا در
ذیل فرع تزویج صغير از طري ولی قیر  ،متعرض مااحثی ددهاند از دمله این هه اگر پدر ،فرزند
صغير خود را تزویج نماید در صورتى هه فرزند مالى دارد میر بر بیده خىود

مىىبادىد و اگىر

مالى ندارد میر بر بیده پدر مىبادد( 4.دیيد ثانى 4144 /ه ق) 512 /3/فربی هه مستقيما به مىورد
سوا تحقيق ما ،ارتااطی پيدا نمیهند .اون مورد سوا ابم از فرع مذهور میبادىد یعنىی مملىن
است فرزند نه صغير بلله هاير بادد و اقدام به ازدواج نمایىد و پىدر زوج از میىر ضىمانت هىرده
بادد ،آیا این ضمانت از نوع نقل ذمه است یا ضم ذمه؟ می دانىيم نیىاد میریىه از مختصىا

نيىام

حقوقی اسالم است و در سایر سيستم ها حقوقی ،مانند ندارد .در بقد نلا ح مرد ملل ،است تىا
مالی را به زن تمليك نموده یا آن را به مثابه یك تعید مالی بر بیده گيرد .ایىن تعیىد مىالی ماننىد
سایر دیون ،می تواند از دانب دخص ثالثی از دمله پدر دوهر تضمين گردد .ضىمان از پرداخىت
میر مشمو قوابد بمومی بقد ضمان است و بدون تردید این ضمانت صحيح است خواه ضىامن
پدر دوهر بادد یا بيگانه و نمیتوان گست هه این مورد از مصادیق ضمان «ما لم یجىب» اسىت تىا
حلم به ابطا آن داده دود (2.ديخ طوسى 4511 /ه)291 /1/
« .4التاسع  -اذا زوج اإب ولدّت ال غم الذي مل لغ و رشد و للولد مال فىل ّملهر فاىل مالاال املهار و اأ اا لاال ماال أصا فاىل ماال اإب و

لو ملك مقداا عضال هو يف مالال و ال امىل علن اإب هذا هو املشهوا ني اإصحاب و نلا ال يف التاذ رإ ان علماا اا و هاو شاعر ّأ فااق

علتال».
 .2مگر میریه به صور
خواهد بود.

مسوضه المیر بادد هه در این صور

به بقيده برخی از فقیا ضىمان مىا لىم یجىب بىوده و باطىل
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اه این هه اگر ساب ضمان ایجاد دود هافی است تا به ودود دین حلم دود و طاعا حلم بىه
صحت ضمان گردد ،انانله از مسیوم مخال ،ماده  694قانون مدنی همين معنا بردادت میگردد.
به باار
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دیگر فقیا در باب ضمان دو ايز را در مضمون درط هردهاند :یلى آن هىه مضىمون

ما بادد و دیگر آن هه بر ذمّه هسى ثابت دده بادد .مىثال هسىى میریىهاى را بىراى زن از طىري
دوهر

ضمانت هند ،این ضمانت صحيح خواهد بود ،خواه این ما برذمه دوهر به طىور مسىتقر

ثابت دده بادد -و آن در صورتى است هه مرد به همسر خود دخىو هىرده بادىد -یىا بىه طىور
متزلز بر ذمه دوهر ثابت دده بادد و آن در صورتى است هه دخو صور

نگرفته بادد.

در فتاوا زیر نيز به صحت انين ضمانی اداره دده است:
سؤال
زید داراى زن و دو پسر و سه دختر است دخترها دوهر دارند و پسىرها یلىى از پىدر
دیگرى با پدر بوده و فو
دیيزیه دختر

دىدا و

نموده است و از او دو پسر و بيا بىاقى مانىده پىدر بيىالر میریىه و

را ادباء و مطالاه مىهند و پدر متوفى اظیار مىدارد هه میریه بر ذمۀ من نيسىت و

مدیون نيستم در این صور

نير ماارك را مرقوم فرمائيد.

جواب :آیه اهلل العظمي سیدمحمدرضا موسوى گلپایگانى(ره):

« در فرض سؤا اگر دوهرى هه فو

دده در حا هار ازدواج نموده بادد ،میریه بر بیىده خىود

او است و از ترهه او باید ادا دود و بر بیده پدر نيست بلى اگر در حا صغر پىدر بىراى او بيىا
گرفته بادد و در حا صغر ما ندادته یا آن هه پدر ضمانت میر را نموده بر بیده پدر است و اما
ايزهائى هه پدر زن به بنىوان دیيزیىه بىه دختىر خىود داده از ترهىه متىوفى نيسىت( ».موسىوى
گلپایگانى 4149/ه ق.)465 /2/

 .4ماده  694قانون مدنی« :ضمانِ دینی هه هنوز ساب آن ایجاد نشده است ،باطل است».
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سوال
پدر زوج ضمانت نموده مقدارى یا تمام میریه را بدهد ،آیا ضامن است یا خير؟
جواب :آیه اهلل العظمي سیدمحمدرضا موسوى گلپایگانى(ره):

« در فرض سؤا اگر در صيغه بقد نلا ح تمام میر بر ذمىه زوج قىرار داده دىده و بعىد پىدر زوج
ضامن مقدارى از آن دده هه از طري زوج ادا هند ،زوده مىتواند آن مقدار را از پدر زوج مطالاىه
هند و اگر ابتدا مقدارى از میر را بر ذمه پدر زوج و بقيه را بر ذمىه زوج قىرار دادهانىد نسىات بىه
مقدارى هه بر ذمه پدر زوج بوده ،میر باطل است و زوده حق گرفتن از پدر زوج ندارد و انان ه
میر المثل بير از مالغى است هه بر ذمه زوج بوده ،زوج باید داران نماید ( ».همان.)523 /1/
سؤال
زید از براى پسر بزرگ خود زن خواسته و ضامن وده صداق او دده و بعىد از آن فىو

دىده ،و

زوده پسر ادّباى میر خود بر ترهه ميّت مىنماید ،او را مىرسد یا نه؟
جواب :آقا محمد على بهبهانى کرمانشاهى

«هرگاه ضمان به نیج دربى دده بادد و آن از قايل دیون مىگردد ،و للن اگر ضمان به اذن پسىر
بالغ رديد دده بادد ورثه مى توانند هه به قدر حصّىه خىود از آن پسىر مطالاىه نماینىد( ».بیایىانى
هرمانشاهى 4124 /ه ق.)294 /4/
ديخ طوسی در پاسخ به این سوا هه اگر دخصی برا پسر بالغ خىویر بقىد ازدواج منعقىد
نماید و از طري و م یریه را ضمانت نماید ،این ضمانت بر و الزام آور است یىا خيىر؟ نودىته
است بقد و میرمذهور الزام آور نيست مگر این هه پسر به آن راضی بادد و میر بر پىدر [ضىامن]
الزام آور است( 4.طوسی 4141 /ه ق)295 /
« .4ملأل  :عا الرير اذا عقد علن ا ال ال الغ ال اح و ضما ع اال املهار لّماال ذلاك أ أو اجلاواب :أ لاّ اأ ماا ال االغ ذلاك العقاد و أ املهار ّاأ
اذا اضىل ال و لّ املهر اإب».
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انان هه در بيان برخی از فقیا نيز همين صور
بیده مى گيرد ،هه این صور

آمده است« .صور

اوّ  :ولىىّ ضىمان را بىه

بلى القابده درست است ،اگر اه میریّه بر ذمّۀ زوج مىآیىد ،ولىى

هسى مى تواند آن را ضمانت هند هه به صور
ديرازى 4121/ه ق .)96 /6/در باار

نقل ذمّه به ذمّه است ،نه ضمّ ذمّه بر ذمّه( ».ملىارم

فوق به این نلته نيز به صىراحت ادىاره دىده هىه هرانىد

میریه بر ذمه زوج میبادد ولی ضمانت از آن ،از دانب دیگر صحيح اسىت و در ایىن صىور ،
ضمانت مذهور به صور

نقل ذمه خواهد بود.

در نشست قضائی مجتم قضائی خانواده یك تیران نيز به همين مطلىب تصىریح دىده اسىت،
«در سند نلاحيها پرداخت قسمتی از میریه نقد فرضا  4/2به مالغ یك ميليىون ریىا در ضىمانت
پدردوهر قرار گرفته است ،پدردوهر قال از تصویب قانون میریه به نرخ روز ( )4516/1/29فو
نموده سپ

زوده میریه مورد ضمانت را از ورثه مطالاه و از ماترك به همان مالىغ ریىالی منىدرج

در سند نلاحيه دریافت مینماید ،در فرض فوق آیا زوده میتواند مابهالتساو
را با توده به حيا

میریه به نىرخ روز

دوهر از و مطالاه نماید؟

نير اهثریت قریب به اتساق :با توده به اثر بقد ضمان هه نقل ذمه به ذمه است بىا وقىوع بقىد
ضمان ،ذمه دوهر نسات به  4/2میریه بر و ذمه پدردوهر (ضامن) به آن مشغو میدىود .للىن
ضامن و مطالاه میریه قال از تصویب قانون الحاق یىك تاصىره بىه مىاده  4412قىانون

اون فو
مدنی صور

گرفته است مابهالتساو

میریه به نرخ روز از زوج قابل مطالاه نيسىت و زودىه تنیىا

استحقاق دریافت میریه مورد ضمانت از ماترك متوفی را دارد (».نشریه قضاوت /دىماره )54/11
از نيریه اهثریت قریب به اتساق قضا
پ

مذهور استساده میدود هه اصل در ضمان نقل ذمه است.

اطالق بقد ضمان منصري به نقل ذمه است و در فرض سوا  ،با تحقق بقد ضىمان ،زوج

در مقابل زوده دینی ندارد تا زوده برا مطالاه آن اقدام به حق حا
برا ایجاد حق حا

زوده دو درط الزم است:

 .4حا بودن میریه
 .2بدم دخو

نمایىد بىه باىار

دیگىر
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قانون گذار مدنی در ماده  4413به درط حا ّ بودن میریه اداره نموده است؛ « زن میتوانىد تىا
میر به او تسليم نشده از ایسا وظایسی هه در مقابل دوهر دارد امتناع هند مشروط بر اینهه میر او
حا بادد و این امتناع مسقط حق نسقه نخواهد بود ».و در ماده  4416به درط بدم دخىو ادىاره
هرده است؛ « اگر زن قال از اخذ میر به اختيار خود به ایسا وظایسی هه در مقابل دوهر دارد قيىام
نمود دیگر نمیتواند از حلم ماده قال استساده هند م ذلك حقی هه برا مطالاىه میىر دارد سىاقط
نخواهد دد».
دروطی هه در هالم فقیا نيز بدان تصریح دده است« :ولیا ان تمتنى مىن تسىليم نسسىیا حتىی
را دریافىت نمایىد» (محقىق

تقاض میرها؛ زن می تواند از تملين خىوددار نمىوده تىا میریىه ا

حلی/بی تا269/2/؛ سيستانی/بی تا93 /5/؛ امام خمينی 291 2/و .)...مرحوم صاحب دواهر در مقام
در ح باار

درائ ضمن اداره به یلی از درایط ابما حق حا

(بدم دخو ) ،بر ودىود حىق

حا  ،ادبا اتساق نمودهانىد؛ « لهاا ان تت ال م ار الادهول ناا ماا لالتق نفلاها حلتار قا ف مهرهاا ا فاماا» ...
(نجسىىی 12 /54/؛ االصىىسیانی144/1/؛ الخوانسىىار 121 /1/؛ الموسىىو السىىازوار 431 /23/؛
االنصار  263 /؛ طااطاایی419 2/؛ دیيد ثانی494 /1/؛ حلی145 /5/؛ بالمه حلىی .)11 /5/انىان
هه برخی ادبا ادماع نمودهاند( .دىايرى زنجىانی 4149 /ه ق  .)1422 /22/ایىن بىده معتقدنىد،
"ادماع در مساله ما به گونهاى است هه در همتر مسألهاى تا این اندازه ادباى ادمىاع دىده اسىت،
لذا نتيجه مى گيریم هه از آنجا هه این مسأله از اصو مسائل میر است (و از فروع نيست تا بگویيم
از مستحدثا

است و خارج از محل ابتالء) و در زمان معصوم هم رایىج بىوده و در منيىرِ ایشىان

بوده است ،پ

ادله تقریر معصوم هه دليل حجيت ادماع است دامل این مسأله مىدود و ادمىاع

دليل مستقلى بر آن مىبادد(".همان)
درط دیگر هه در هالم فقیاء آمده است ،نقد بودن میر است ،بنا بر این اگر میریىه تمامىای یىا
بخشی از آن مؤدل بادد ،حق حا
لو هان هله أو بعضه مؤدال و قد أخذ
پ

برا زوده ودود نخواهد دادت؛ "نعم لي

لیا االمتناع فيما

بعضه الحا "( امام خمينی) 299/2/

وقتی میر ودود دادته بادد ولی مودل بادد ،زوده حق حا

ندارد مىیتىوان گسىت در
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صورتی هه میر اساسای به خاطر تحقق ضمان و برائىت ذمىه مضىمون بنىه(زوج) ،ودىود خىاردی
ندادته بادد به طریق اولی زن حق حا

نخواهد دادت.همان طور هه مىیدانىيم بقىد ضىمان بىا

ایجاب از سو ضامن و قاو از طري مضمون له(زوده) منعقد دده و خىود زودىه بىا پىذیر
ضمانتِ پدر دوهر بر اسقاط دین از ذمه دوهر خود اقدام نموده و املان استناد بىه حىق حىا
ندارد .بله اگر طرفين بر ضم ذمه به ذمه تراضی و توافق نماینىد ،در ایىن صىور

را

زن حىق حىا

خواهد دادت اون همان گونه هه گستيم هراند اطالق بقد ضمان منصري به نقل ذمه است ولىی
طرفين میتوانند بر ضم ذمه به ذمه تراضی و توافق نمایند .به باار

دیگر نقل ذمىه مقتضىا ذا

بقد ضمان نيست هه نتوان خالي آن توافق نمود بلله مقتضا اطالق بقد ضمان است فلذا توافق
بر خالي آن املان پذیر است.
انان هه مرحوم سيد محمد هاظم طااطاایى صاحب بروة الوثقى نيز بر پایىه بمومىا  ،املىان
صحت درط ضم ذمه به ذمه را پذیرفته و در این باره گسته اسىت« :همىين هىه ضىمان بىا ربایىت
درایط صحت ،تحقق یافت ،به دليل ادماع و روایاتى هه در ایىن بىاب ودىود دارد ،حىق از ذمىه
مضمونبنه به ذمه ضامن منتقل مىدود و ذمه مضمونبنه برى مىدود ،بر خالي اهىل تسىنن هىه
ضمان در نزد آنیا ضم ذمه به ذمه است؛ و ...ظاهر هلما

اصحاب [اماميه] بدم صىحت اظیىارا

اهل تسنن است ،حتى اگر در بقد نيز تصریح به این موضوع [ضم ذمه به ذمه] دود؛ ولى بر طاىق
بموما

مملن است در صور

اخير [تصریح به ضم ذمه] به صحت انين ضىمانى حلىم داد».

4

 .4زید از بمرو طلب دارد .بلر مىگوید« :اگر بمرو نداد ،من ضامنم هه بدهم آیا صحيح اسىت یىا نىه؟ دىواب :هىر انىد
ضمان بند االماميه ،نقل دین از ذمه مدیون به سوى ذمه ضامن ،نه ضم ذمه به ذمه ،انان ىه مىذهب بامىه اسىت ،و از
اخاار هم مستساد مىدود برائت ذمه مضمون بنه به مجرد ضمان ،إال این هه اقوى صحت ضمان به معنى ضىم ذمىه بىه
ذمه است نيز ،هر گاه قصد این معنى هنند ،نه ضمان مصطلح .و یىد بليىه بمىوم «أ َْوُاوا لّل ُْع ُقاول» و«املؤم اون ع اد شارولهق»،
بلله در ضمان ابيان مضمونه ،مثل غصب و باریه مضمونه ،نزد قائل به صحت ،ذمه هر دو مشغو مىدود ،بىه معنىاى
این هه ذمه غاصب برى نمىدود انان ه منقو از بالمه است .و فرق ما بىين ضىمان دیىن و ضىمان بىين نيسىت .و
دبوى این هه معقو نيست ادتغا ذمه دو نسر به یك ما  ،مدفوع است به من بدم معقوليت ،انان ه در تعاقب ایىدى
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(طااطاایى یزدى 4149/ه ق144 / ،3/؛ همو 4143/ه ق /232 /سؤا 141؛ ملارم ديرازى 4129 /ه
ق 119 /؛ ساحانى تاریز  4129/ه ق 154 /؛ داير زنجانی ؛ اراهی ؛ خىوئی و تاریىز  4121 /ه
ق)125 /2/ ،
مرحوم حليم در مقام در ح و استدال بر نيریه سيد مینویسد« :امور ابتاىارى ناایىد بىا امىور
حقيقى مقایسه دود ،گراه در امور حقيقى ،ودود دىء واحد در ملانهىاى متعىدد محىا اسىت،
ولى در امور ابتاارى نه تنیا من بقلى ندارد ،بلله وقوع آن در موارد اون تعاقب ایادى بیتىرین
دليل بر محا ناودن آن است( 4.طااطاایى حليم 4146 /ه ق)215 /45/
برخی از حقوق دانان نيز به املان ادتراط بر خالي نقل ذمه تصریح نمودهاند (.امامى/بی تىا/4/
/ 511هاتوزیان )255/به بالوه ،امروزه مسووليت تضامنی در برخی از قوانين ما پذیرفته دده است،
از دمله میتوان به مواد 446، 145و 219قانون تجار  2ماده  21قىانون امىور حسىاى 5مىاده 541
انين است .و نيير آن در تلالي ،وادب هسائى است .حاصل این هه با فرض قصد معناى مذهور ،مانعى از صىحت آن
نيست .و ادماع هم ممنوع است .غایه ما یلون ،ضمان مصطلح ،نقل ذمه به ذمه است و از اخاارى هه مستساد مىىدىود
از آنیا برائت ذمه مدیون ،حصر مستساد نمىدود»

« .4اذ أ مااانل مااا اشااتغال ذمااق متعااد إ مبااال واحلااد علاان أن ااون عضااها اادأ عااا اخهاار مااا يف املقااا أو مل لحا

تهااا ذلااك مااا يف عاما

اإ ادي اعن العاني املغ او اذا عام اه علتهاا اإ ادي اان ار واحلاد ماا ذوي اإ ادي ضاام ا اا علان اللاواء تماا تا هق مل اا ماد لوحلياه
ال دلت معال .و امت اع ون الشىلء الواحلاد يف م اانني صات ّإماوا ا قتقا و أ اري يف اإماوا اأعت اا ا الاا هاىل وياو ا ا عااتا اعتاأ
ماا ا اعت ااا
ع د العق ء إس اب امتضه ذلك اأعت اا .و نيم ذلك الويوب ال فااىل .عنال تعد الواي علتهق مال وحلادإ الوايا
اعت اا ضامان متعاد ملضامون واحلاد .و أ ارق اأ ماا حلتاث الت لتاف و الوضال الوايا ال فاااىل مال أناال
ويوب متعد لواي واحلد
واحلد اث ه علن ر واحلد ما امل لفني أو يف ذمتال و املضمون يف عام اإ دي أ ضا اث ه يف ذم ر واحلد ما ذوي اإ دي».

 .2ماده  446قانون تجار

ایران« :در هت تضامنى درهتى است هه در تحت اسم مخصوصى براى امور تجارتى بىين دو یىا

اند نسر با مسووليت تضامنى تشليل مىدود .اگر دارایى درهت براى تأدیه تمام قروض هافى ناادد ،هر یىك از دىرها
مسوو پرداخت تمام قروض درهت است .»...ماده  219قانون تجار « :برا
ظیرنوی ها در مقابل دارنده برا

مسووليت تضامنى دارند .دارنده برا

دهنده ،هسى هه بىرا

در صور

را قاىو هىرده و

بدم تأدیه و ابتراض مىتوانىد بىه

هر هدام از آنیا هه بخواهد منسردا یا به اند نسر یا به تمام آنیا مجتمعا ردوع نماید».
 .5ماده  21قانون امور حساى« :در صورتى هه قيّم متعدد بوده و با درهت یكدیگر در اموا محجور تعدى یا تسریط نمایند
هر یك از آنیا مسووليت تضامنى دارند.»...
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قانون مدنی 4ماده  41قانون مسووليت مدنی 2اداره نمود .بنابراین در بقد نلىا ح مىیتىوان دونسىررا
متضامنای مسوو پرداخت میریه قرار داد.
نتیجه
اطالق ضمانت پدر دوهر از میریه بروس ،منصري به نقل ذمه است؛ ،و بىا تحقىق بقىد ضىمان،
زوج در مقابل زوده دینی ندارد تا زوده برا مطالاه آن اقدام به حق حا
درایط تحقق حق حا
زوده حق حا

نماید اون یلىی از

 ،نقد بودن میر است وقتی هه میر ودود دادته بادد ولىی مودىل بادىد،

ندارد میتوان گست در صورتی هه میر اساسای به خاطر تحقق ضمان و برائت ذمه

مضمون بنه(زوج) ،ودود خاردی ندادته بادد به طریق اولی زن حق حا
این هه طرفين به صور

ضم ذمه به ذمه توافق هرده بادند هه در این صور

نخواهد دادىت مگىر
زودىه حىق حىا

خواهد دادت .بدییی است دادرس محترم دادگاه بایىد بررسىی نمىوده و ضىمن مرادعىه بىه مىتن
قرارداد مودود ،اراده طرفين را هش ،نماید .در صورتی هه دادرس دادگاه نتواند بىه طىور رودىن
اراده طرفين را هش ،نماید ،براساس قوابد بمومی دادرسی ،مدبی باید بينه اقامه نماید و گرنه بىا
سوگند مدبیبليه ،دبو ختم خواهد دد ،در بحث ما مدبی ،هسی است هه میگویىد ضىمان بىه
دلل ضم ذمه است و همو باید دليل اقامه نماید اون سخن و بر خالي اصل(نقل ذمه) است و
مدبی هسی است هه امر را بر خالي اصل ادبا میهند.

 .4ماده  541قانون مدنی« :مالك میتواند بين و در صور

تل ،ددنِ بين ،مثل یا قيمت تمام یا قسمتی از ما مغصوب را

از غاصب اولی یا از هر یك از غاصاين بعد هه بخواهد مطالاه هند».
 .2ماده  41قانون مسووليت مدنی« :در مورد ماده  42هر گاه اند نسىر مجتمعىا زیىانی وارد آورنىد متضىامنا مسىوو داىران
خسار

وارده هستند».
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منابع و مآخذ
 .4ابن فید حلی 4141،ه ق ،المیذب الاارع فی در ح المختصر الناف  ،قم ،دفتر انتشارا

اسىالمى،

او  ،ج.2
 .2االصسیانی ،الشيخ بیاءالدین محمدبن الحسن ،بی تا،هش ،اللثام بن قوابد االحلام ،ج.1
 .5امام خمينی ،بیتا ،تحریر الوسيلۀ ،قم،مؤسسه مطاوبا

دار العلم ،ااپ او  ، ،ج.2

 .1امامى ،سيد حسن ،بی تا،حقوق مدنى ،تیران ،انتشارا

اسالميۀ ،ج.4

 .3باریللو ،بلیرضا ،4511،بقود معين ،تیران ،مجد ،ااپ او  ،ج .2
 .6بحرانى ،یوس 4143،،ه ق ،الحدائق الناضرة فی أحلىام العتىرة الطىاهرة ،قىم ،دفتىر انتشىارا
اسالمى ،ااپ او  ،ج.24
 .1بیایانى هرمانشاهى ،آقا محمد بلى 4124 ،ه ق ،مقام السضل ،قم ،مؤسسه بالمه مجدد وحيىد
بیایانى ،ااپ او ،ج.4
 .1توضيح المسائل (محشّی) 4121 ،ه ق ،قم ،دفتر انتشارا

اسالمى ،قم ،ااپ هشتم ،ج.2

 .9الخوانسار  ،السيد احمد،بی تا ،دام المدارك فی در ح مختصرالناف  ،ج.1
 .44زنجانى دايرى  ،سيد موسى  4149،ه ق ،هتاب نلا ح  ،قم،مؤسسه پژوهشىى راىپىرداز ،اىاپ
او  ،ص . 1422299
 .44ساحانى تاریز  ،دعسر 4129 ،ه ق ،رساله توضىيح المسىائل ،قىم ،مؤسسىه امىام صىادق بليىه
السالم ،ااپ سوم.،
 .42سيد بلی ،ریاض المسائل ،ج.2
 .45سيستانی ،السيد بلی ،منیاج الصالحين ،ج.5
 .41دیيد ثانى 4144،ه ق ،الروضۀ الایيۀ فی در ح اللمعۀ الدمشقيۀ ،قم ،هتابفرودى داورى ،اىاپ
او  ،ج.3

حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه 030  ................................................................... ............................

 .43دیيد ثانى 4145،ه ق ،مسالك األفیام إلى تنقيح درائ اإلسالم ،قم ،مؤسسۀ المعاري اإلسالميۀ،
ااپ او  ،ج.1
 .46ديخ طوسى 4511 ،ه ،الماسوط فی فقه اإلماميۀ ،تیران،الملتاۀ المرتضویۀ ،ااپ سوم ،د.1
 .41ديخ طوسی 4141،ه ق ،الرسائل العشر ،قم،دفتر انتشارا

اسالمى ،ااپ دوم.

 .41صيمرى ،مسلح بن حسن 4124،ه ق ،غایۀ المرام فی در ح درائ اإلسالم ،بيىرو  ،دار الیىاد ،
ااپ او  ،ج.2
 .49طااطاایى حليم ،سيد محسن 4146،ه ق ،مستمسك العروة الىوثقى ،قىم ،مؤسسىۀ دار التسسىير،
ااپ او  ،ج.45
 .24طااطاایى یزدى ،سيد محمد هاظم 4149،ه ق ،العروة الىوثقى (المحشىی) ،قىم ،دفتىر انتشىارا
اسالمى ،ااپ او  ،ج.3
 .24طااطاایى یزدى ،سيد محمىد هىاظم 4143،ه ق ،سىؤا و دىواب ،تیىران ،مرهىز نشىر العلىوم
اإلسالمی ،ااپ او .
 .22طریحى ،فخر الدین  4146،ه ق،مجم الاحرین ،تیران ،هتابفرودى مرتضوى ،سوم ،ج.2
 .25بالمه حلی ،قوابد االحلام ،ج.5
 .21فاضل مقداد ،متردم :باد الرحيم بقيقى بخشایشى،بی تا ،هنز العرفان فی فقه القرآن ،قم ،اىاپ
او  ،ج.2
 .23فيومى ،المصاا ح المنير  ،قم ،منشورا

دار الرضی ،ااپ او  ،ج.2

 .26هاتوزیان ،ناصر ،4511 ،بقود معين ،تیران ،درهت انتشار ،ااپ سوم ،ج .1
 .21محقق حلّى 4141 ،ه ق ،درائ اإلسالم  ،قم ،مؤسسه اسمابيليان ،ااپ دوم ،ج.2
 .21محقق داماد ،سيد مصىطسى 4146،ه ق ،قوابىد فقىه ،تیران،مرهىز نشىر بلىوم اسىالمى ،اىاپ
دوازدهم.2 ،
 .29ملارم ديرازى ،ناصر  4129،ه ق ،رساله توضيح المسائل ،قم ،انتشارا
ابى طالب بليه السالم ،ااپ پنجاه ودوم.

مدرسه امىام بلىى بىن
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 .54ملارم ديرازى ،ناصر  4121،ه ق ،هتاب النلا ح ،قم ،انتشارا

مدرسه امام بلى بن ابىى طالىب

بليه السالم ،ااپ او  ،ج.6
 .54الموسو السازوار  ،السيد باداالبلی ،میذب االحلام ،ج.23
 .52موسوى گلپایگانى ،سيد محمد رضا 4149،ه ق ،مجم المسائل ،قم ،دار القرآن اللىریم ،اىاپ
دوم ،ج.2
 .55نجسى ،محمد حسن،بی تا ،دواهر اللالم فی در ح درائ اإلسىالم ،بيىرو  ،دار إحيىاء التىرا
العربی ،ااپ هستم ،ج.26
 .51نشریه قضاو  ،ماهنامه دادگستر استان تیران ،دماره .11

