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  مقدمه. 1
 ان در مورد هداياي دوران نامزدي رويكرد بديعي اتخاذ كـرده اسـت  گذار اير قانون

اعتبار و بدون الزام هداياي نامزدي را در دوران بي. شودكه در فقه آثاري از آن ديده نمي
به حقوق كشورهاي غربي قرار داده كـه ماهيـت    توجهنامزدي، تحت ضوابط خاصي با 

دف ما مشخص كردن اين موارد مجهول ، هجهت نيبد .استاتّكا  رقابليغآن مجهول و 
  .نهفته در آن است و احكامدر حقوق ايران به منظور تبيين مبنا، ضوابط 

، دكترين در تبيين ماهيت هدايا اخـتالف نظـر فـراوان و اتفـاق نظـر      نكهيا باوجود
بسيار نادري دارند، پـژوهش مسـتقل و متمركـزي در مـورد هديـه و هـداياي نـامزدي        

: دارنـد ي برخي از اسـاتيد راجـع بـه پيشـينه بحـث بيـان مـي       ا گونه به .است نشده انجام
در ميان ) 567: 1382جعفري لنگرودي، ( .»يو تازي در هديه نديدم به فارسي ها مدون«

ايـن هـدايا ماهيـت هبـه     : گرايش غالب بر مبناي فقـه و عـرف معتقدنـد    نظران،صاحب
: 1376؛ حـائري شـاه بـاغ،    36-44: 1378 ،محقق داماد. (مشروط به وقوع نكاح را دارد

) 205: 1374 ؛ كاتوزيـان، 35-29: 1379، زاده قاسـم ؛ 51-41: 1378؛ طاهرى،892-889
امـامي،  . (انـد دارا شدن بالجهت را اذعان داشته هينظر يغربر گرايشي بر مبناي حقوق د

ايقـاع  همچنين، نظريه  )39-41: 1387؛ دياني، 53-60: 1388؛ لطفي، 270-274: 1390
و عرفـي  توجه به مبـاني فقهـي    با) 569: 1382جعفري لنگرودي، ( لق همراه با امتاعمع

داشـتن  رسد، عدم تدقيق در مفهوم هديه با هبـه و تعـارض   به نظر مي. است اظهارشده
بـه  . اسـت  هـا  آنموارد قابل خدشه  ازجملهبا برخي از ضوابط قانوني و فقهي،  ها هينظر

دي به عرف و جامعه هر كشور، فقط آن را در حقوق منظور دقت بيشتر و وابستگي نامز
در هـر حـال در مقالـه حاضـر،     . انتقادي بررسي خـواهيم كـرد  -ايران، با روشي تحليلي

اي در نظريات به عمل آيد و با توجه به تفاوت هديه كوشش بر اين بوده تا نقد سازنده
هـا پاسـخ    ا و سـؤال هـ و به اين چالش با هبه و عطف به موازين فقهي مسائل را تحليل

  .مناسبي ارائه دهيم
سـپس،  )1(؛ گردد يمبراي آشنايي ذهن خواننده گرامي نعاريف و مفاهيم بيان ابتدا 

و هـا پرداختـه   هـاي موجـود و ارزيـابي آن   در قسمت اصلي پژوهش به بررسـي نظريـه  
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  .هيم نمودرا مطرح خوا مقاله) 4( هايپيشنهاد و) 3( و نيز نتايج) 2(نظريه مختار  متعاقباً
  

  و مفاهيم فيتعار. 2
  هيهد 2.1

تحفه، ارمغان، پيشكش؛ پولي كه خواستگار بـراي جشـن    به يلغوهديه در معناي 
، بـه  گـر يد يدرجـا ) 1233: 1387معـين،  . (پردازد؛ شيربها معني شده استعروسي مي

در معنـاي  ) 147: 1388الغزالـي و زراعـت،   . (معني جايزه، تشويق و پاداش آمده اسـت 
مجاني با انتقال از موضعي به موضـع ديگـر بـه قصـد      طور بهطالحي، به تمليك مال اص

، تمليك مالى به قصد تعظـيم و اكـرام   و) 763: 1388جعفري لنگرودي، ( تعظيم و اكرام
 .تري دارد به ديگرى كه مقامش بـاالتر از اوسـت   كسى كه مقام اجتماعى پايين از طرف

، به بخشش و اعطاي چيزي بدون عوض به ديگري به عالوه) 426: 2 ، ج1390امامي، (
طـاهري و  . (گيرد، تعبير شـده اسـت  و اكرام صورت مي داشتيگرامكه معموالً به قصد 

  )2263: 3 ، ج1388انصاري، 
؛ 257: 1409حـائرى،  . (انـد ، هديه را به عنوان اخـص از هبـه معرفـي نمـوده    فقها
انـد؛  يط ديگري عالوه بـر هبـه دانسـته   ، هديه را نيازمند شرارو نيازا) 16: 1419عاملي، 
كه از يك سوء مال، قابل نقل از مكاني به مكـان   شرايط حقوقي هديه اين است ازجمله

) 9: 1413، 1يثـان  ديشـه . (قصد تعظيم و اكرام داده شود به و از سوي ديگر، ديگر باشد
كـه   شـود  يمـ  يامـوال هديه بايد قابل نقل و انتقال باشـد، مشـمول    كه ييازآنجابنابراين، 

بـدين جهـت،   ) 6: 1387؛ عميـد،  53: 1387قمـي،  . (وصف منقول بودن را دارا هسـتند 
مـثالً، بايـد   . ممتنـع خواهـد بـود   ) ها رمنقوليغ(ياراضاصوالً، صدق هديه بر عقارات و 

 اهداءكننده، هديه عقدي است كه فرد جهيدرنت 2.»فالن زمين را هبه كرد؛ نه هديه«: گفت
  .كنداعطاء مي اهداء شوندهاحترام و يا تقرب فرد  مال منقولي را جهت

  نامزدي دوران 2.2
: ايران، براي برقراري علقه زوجيت دو مرحله وجود دارد حقوق نيدكتراز ديدگاه 

ي و تشخيص تمايل به وصـلت از جانـب   نظرخواه باهدفاول، خواستگاري  در مرحله
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مذاكرات دو خـانواده اسـت و    اي ابتدايي براي شروعكه مرحله دختر و خانواده اوست
در مرحلـه دوم، در صـورت پاسـخ    . شـود معموالً هدايايي در اين مرحله رد و بدل نمي

مثبت به خواستگاري مرحله نامزدي يا وعده ازدواج يا تعهد به ازدواج در آينـده شـكل   
. شـود در ايـن مرحلـه معمـوالً هـدايايي رد و بـدل مـي      ) 131: 1387ديـاني،  . (گيردمي

است، اين دوران از لحاظ  ذكر انيشا) 178: 1390؛ اسعدي، 36: 1384ي و امامي، صفاي(
؛ حميتـي واقـف،   271: 1390؛ امـامي،  40: 1390كاتوزيـان،  . (سـت ين آور الـزام حقوقي 

شود، بلكه هماننـد سـاير   ليكن، يك وعده اخالقي صرف هم محسوب نمي) 31: 1386
  )53: 1376 ،ريبازگ ؛59 :1388لطفي، . (قراردادهاي حقوقي آثاري دارد

ا  ضوابط است؛ سابقه وداراي ) خواستگاري( در فقه، مرحله اول علقه زوجيت امـ، 
بـه نظـر   ) 219: 1378داماد،  محقق. (و جايگاه شرعي ندارد شهير) نامزدي( دوم مرحله

هرچنـد امـروزه   . اصوالً با نامزدي موافق نيستند متقدمرسد، در ميان فقهاي متأخر و مي
، در شـرع بـراي نـامزدي مشـروعيت و     كنيل ف نامزدي مرسوم و متعارف است؛در عر

صريحي از اسالم در مورد نـامزدي و   نصاند؛ يعني،  مستقل قائل نشده طور بهجايگاهي 
ميان فقهاي سـابق، مشـاهده    در) 55: 1359مطهري، . (احكام آن به دست نرسيده است

: 1266نجفي، (. است زشدهيتجوستثنايي ا طور به وجود داردكسي كه قصد ازدواج با او 
مراجـع عظـام،    معاصـر و ديگـر، در ميـان فقهـاي    ازسوي) 40: 1387؛ شيخ طوسي، 63
خصوص صحبت كردن نامزدها تـا قبـل    در .ي با دوران نامزدي مخالف هستندطوركل به

: تا يب؛ تبريزي، 196: 1370بهجت،. (اندها دانسته ها را همسان ديگر نامحرم از ازدواج آن
ها و خـارج از شـهر بـه     و رفتن نامزدها را تا قبل از اجراي شرعي عقد به خيابان) 178

سـاير فقهـا بـا     ماننـد  )ره(همچنين، امام خميني . اند قصد گردش و تفريح جايز ندانسته
در -نگـاه كـردن را    دفعـه  كو فقط براي شناخت بيشتر نامزدها ي دوران نامزدي مخالف

، گويـا، اصـل عـدم    جـه يدرنت .اسـت  تجـويز نمـوده   -رارصورت عدم ضرورت بـه تكـ  
؛ ليكن، فقط استثناي كوچكي از اين اصل براي شـناخت  استمشروعيت فقهي نامزدي 

تـوان گسـترش داد   است، لذا اين استثناء را نمي شده ينيب شيپنامزدها و به حد ضرورت 
بـا رسـميت    آ. ق 4 بـه اصـل   تيبا عنابنابراين، ؛ )فيما خالف النص علي موضع النص(

را بـراي   ريو مس كند،شناختن هداياي دوران نامزدي محدوده اين استثناء توسعه پيدا مي
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  .)1390:12صفار،  دييتأبراي . (نمايدو تقلّب و مخالفت با شرع مفتوح مي سوءاستفاده
  

  ماهيت هداياي دوران نامزدي در حقوق ايران. 3
  هبه مشروط هينظر. 3.1

. نظـر دارنـد  گان در هبه مشـروط بـودن ايـن هـدايا اتفـاق      اين قشر از نويسند  
-41: 3،1378طاهرى ؛ 889-892: 1376؛ حائري شاه باغ، 36-44: 1378 ،محقق داماد(

هـا در شـرطي   آن اختالف ليكن،) 205: 1374 ؛ كاتوزيان،35-29: 1379، زاده قاسم؛ 51
قوع ازدواج، هبـه بـا   هبه با شرط و: است كه همراه با هبه وجود دارد، اين شروط شامل

نامزدي، هبه مشروط به شرط فاسخ در صورت بر هـم   برهم خوردنشرط فسخ ضمني 
  :شويمآشنا مي ها با آنكه در ادامه بيشتر  باشندخوردن نامزدي مي

هنگام نامزدى هديه دهنـده امـوالى را كـه عادتـاً     : هبه به شرط وقوع ازدواج) الف
شـرط   به بلكه كند، نحو مطلق هديه نمى به آالت،قابل نگهدارى است مانند طال و زيور

 فـوت  ماننـد  عللـى  به ازدواج چنانچه ،بنابراين .دهد ها را هديه مى وقوع عقد ازدواج آن
؛ 36: 1378 ،محقق دامـاد . (بود خواهد برگشت قابل شده هديه مال ،نيابد تحقق طرفين

فوق در مورد هبه و تطبيق گروه، با توجه به اظهارات  نيا). 889: 1376حائري شاه باغ، 
و پاسخ آن را بـراي رفـع    م، سؤاالت ذيل را مطرح. ق 1038و  1037مواد آن با مدلول 

  :اندنموده انيب ياحتمالاشكاالت 
اگر هداياى نامزدى از نظر فقهى و حقوقى از مصاديق هبه است؛ چـرا پـس از    -1
تلف شود ديگر واهـب حـق    اگر موهبهدانسته شده است، با آنكه مال  استرداد قابلتلف 

رجوع ندارد؟ هنگام نامزدى، هديه دهنده اموالى را كه عادتـاً قابـل نگهـدارى اسـت از     
كند، بلكه بـه شـرط وقـوع عقـد ازدواج      ، به نحو مطلق هديه نمىورآالتيزقبيل طال و 

 بنابراين، چنانچه ازدواج به عللى مانند فوت طرفين، تحقق نيابـد، . كند ها را هديه مى آن
به تعبير ديگر، هديه مزبور از هر يك از طرفين . خواهد بود برگشت قابلمال هديه شده 

. تمليـك قطعـى صـورت نگرفتـه اسـت      جهيدرنتاز ابتدا به نحو معلّق و مشروط بوده و 
  )38: 1378 ،محقق داماد(
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چنانچـه نـامزدى بـه علّـت فـوت يكـى از       . م. ق 1038به موجب مفهوم ماده  -2
 كه يدرحالاست؛  استرداد قابلورد و عين هداياى نامزدى موجود باشد، طرفين به هم بخ

 برگشـت  قابلبه موجب قوانين حاكم بر هبه، بعد از فوت واهب يا متهب، اموال موهوبه 
شـود؟ واهـب    اين تفاوت بين هداياى نامزدى و اعيان موهوبه چگونه تحليل مى. نيست

ت كه مال را به شخصـى كـه در صـورت    در هنگام هديه كردن هدايا، در نظر داشته اس
در اثـر فـوت طـرف     چـون وصـلت  زنده ماندن، وصلت را انجام خواهد داد، ببخشد و 

كننده حق استرداد هدايا را دارد، به عبارت ديگـر، هبـه مطلـق     مقابل انجام نگرفت، هبه 
  )43: 1378طاهرى، . (است گرفته انجامانجام نگرفته بلكه هبه مشروط 

برخي از محققان با تأمل بيشـتري بـه ماهيـت ايـن هـدايا      : فاسخ هبه با شرط) ب
ژرمني اين شـرط ضـمني را   -يروم حقوقي مبان از با استفاده راستا، نيدر ا. اندپرداخته

 بـه  .شـود  منحل مي خود خودبهبرهم خوردن نامزدي  در صورت، تمليك اند تصور كرده
دانند كه بر مبناي تراضي يميي ايهدا تيمالك فاسخ شرط راي نامزد خاتمه ،سخن گريد

 كننـده  هيهد در اين مورد،. شدطرفين در صورت وقوع نكاح به تمليك نامزدها داده مي
كنـد و طـرف    بخشد آن را تقديم مي يمي مال خود ندهيآ همسر به كه فرض به و ديام به

 بـه  وعرجـ  احتمـال  اشكال مورد در همچنين،. پذيردمتقابل نيز به همين عنوان آن را مي
 اذعـان  هبـه  قواعد با تعارض رشيپذ ضمن نامزدها ازي كي فوت صورت در ايهدا نيع
بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست و . م. ق 805 به موجب ماده«: دارنديم

 پـس  هديه از اقسام هبات است و نبايد بعد از فوت يكي از طرفين قابل رجـوع باشـد،  
ي بنـا  نيـ ا كـرد؛  وجـو  جست خاص حالت نيا در وعرج امكاني براي گريد ليدل ديبا

اند به هم خوردن نامزدي شرط انحالل هديه باشـد و مالكيـت   خواسته كه است نيطرف
  )205: 1374 كاتوزيان،. (»از بين برود خود خودبهگيرنده هديه 

برخي از نويسندگان در ضـمن  : هبه با شرط فسخ ضمني برهم خوردن نامزدي) ج
شرط فسخ «: دارندنوعي هبه است، بر مبناي قصد نامزدها، اذعان ميهديه  نكهياپذيرش 

، زاده قاسـم ( .»ضمني هديه قصد طرفين بوده است، نه شـرط انفسـاخ و انحـالل هديـه    
به مالكيت هـر   خود خودبهگويا، عقيده دارند در صورت زوال نامزدي هدايا ) 30: 1379

  .اعمال حق فسخ استكند؛ بلكه، نيازمند يك از طرفين اعاده پيدا نمي
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توجه مجدد به تفاوت هديه با هبه در قصد و نوع مـال  : نظريه هبه مشروط نقد. 3.1.1
نمايد، نسبت به مبناي نظريه هبه مشـروط در مـورد هـداياي دوران نـامزدي     ايجاب مي

همچنين، از نظر منطقي عام . زيرا، هديه ضوابط خاصي جدا از هبه دارد. مخالفت نماييم
، آيا از اين جملـه  »يك حيوان آمد« ، اگر بگوييممثال عنوان به. نمايدق نميبر خاص صد

صـدق  ) خاص( ، بر اسب)عام( توان استنتاج كرد كه يك اسب آمد؟ بنابراين، حيوانمي
  .موازين اصولي و علمي است برخالف، يكي دانستن اين دو مفهوم جهيدرنت. كندنمي

اين نظريـه،   روانيپ .نايي و ضمني استاشكال ديگر نظريه، از حيث تفاوت شرط ب
هستند كه خواست و اراده نامزدها زماني كه مال خود را بـه   »شرط ضمني«قائل بر اين 

بوده، در صورتي فرد مقابل مالك واقعي گردد كـه نكـاح    گونه نيادهد ديگري هديه مي
شرط بنايي  كه در اين نظريه توجه كافي به تفاوت اين است ذكر انيشا نكته .منعقد شود

و شرط ضمني مبذول نشده است، به اين معني كه شرط بنايي بر مبناي اراده طـرفين در  
گردد؛ اما شرط ضمني را بايـد  بندد، ليكن ذكري از آن در عقد نميهنگام عقد شكل مي

توان آن را شرط ضمني ناميد، بلكه بايد آن به اين جهت نمي. در متن عقد جستجو كرد
  .محسوب نمود »اييشرط بن«را نوعي 

بـه  . ها متفاوت اسـت  همچنين، بناي طرفين در هر موردي با توجه به تفاوت انسان
ي بـراي احـراز بنـاي    ا ضـابطه آيد، چه مالك و  همين جهت، اين سؤال اساسي پيش مي

تواند بناي طرفين را فلسـفه  گذار نمي ي بايد بگوييم، قانونطوركل بهطرفين وجود دارد؟ 
اي نسبي و عرفي است كه بـا توجـه بـه    قرار دهد؛ بناي طرفين ضابطه و علّت يك ماده

  .ي نيستگذار قانونعرف زماني و مكاني متفاوت است و شايسته مالك 
طرفـداران ايـن نظريـه    . ديدگاه هبه با شرط وقوع نكاح با مناقشاتي مواجـه اسـت  

مچنين، نظريـه  اند؛ هتفكيك دقيق علمي ميان عقد معلّق و عقد مشروط به عمل نياورده
رسـد، هـداياي دوران   بـه نظـر مـي   . با موازين عقد معلّق خالي از اشكال نيست محققان

از طـرف  . نامزدي، مشروط به نكاح نشده، بلكه معّلق بر انعقاد عقد نكـاح شـده اسـت   
در عقد معلّق قبـل از حصـول معلـق     -عالوه بر ساير ايراداتي كلي كه اشاره شد -ديگر
: 1382لنگـرودي،  ( حق تصرف و مـالكيتي نـدارد،   گونه چيهاليه تقلفرد من) نكاح( عليه
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كـه آن   آيـد به وجـود مـي   »قابل حمايتي«يك حق مكتسبه  متعهد لهو فقط براي ) 568
تواند بـه عنـوان ثالـث تَبعـي در     است و صاحب حق مي انتقال قابلحق، مانند هر حقي 

ايـن   لـذا  ،)56، 1379: كاتوزيـان . (دعاوي ناشي از آن تا قبل از ختم دادرسي وارد شود
 طـور  بـه پـس  ) 35: 1388 زاده قاسـم . (اثر و نفوذ حقوقي ديگـري نـدارد   گونه چيهحق 

حق تصرف ندارد؛ لـيكن، در   متعهد لهخالصه، در عقد معلّق قبل از حصول معلّق عليه 
  .توانند تصرف متعارف انجام دهندمي و شودهداياي نامزدي، هديه به تصرف داده مي

ريه هبه با شرط فاسخ، با مفاد عرف، بناي طرفين و اصول حقـوقي در تعـارض   نظ
اغلـب   بـااراده بدين تفصيل كه، اگر عرفاً بر مبناي قصـد طـرفين تفسـير نمـاييم      .است

نامزدها به علت غرور و يا احترام  بسا چهاز سوي ديگر، . نامزدها و عرف متفاوت است
استرداد هديه نداشته باشند، يا حتّي با اهتمام بـه  ديگري و يا به رسم يادگاري، تمايل به 

طور در نظريه هبه جنبه ديگر، همان از .احاديث كراهت رجوع، اعاده مال را قبيح بدانند
بناي طرفين در هـدايا بـر شـرط فسـخ     «با شرط فسخ ضمني، به اين نكته اشاره شد كه 

خـود   طور بهه مالكيت هدايا در هداياي دوران نامزدي، اين اعاد »استوار است نه انحالل
حتم بايـد برگشـت هـدايا را     طور به گيرد، بلكه نامزدها،به خودي و قهري صورت نمي

اصـل منـع    برخالفديگر، برگشت خود به خودي  بر جنبه عالوه .مطالبه و اراده نمايند
. اليـه اسـت   منتقـل ، تمليك قهري منّتي بر اوالً ؛ زيرا،استتمليك قهري و اراده نامزدها 

زند؛ ثالثاً، اصل عـدم  ثانياً، اگر تمليك قهري مجاز باشد به استقالل قضايي فرد لطمه مي
در  نظـر  صـرف ، جـه يدرنت) 255: 1390لنگرودي، . (واليت افراد جامعه بر يكديگر است

هبه بـا شـرط   ( ها عدم تدقيق و تحقيق در ضوابط عقد و لفظ هديه، وجه دوم اين نظريه
  .رسدبه نظر مي ادشدهها با عنايت به داليل ييدگاهتر از ساير دقوي) فسخ
  علّت قرارداد يا دارا شدن بالجهت هينظر. 3.2

يـا  ) 274-270: 1390امـامي،  ( صـريح  طـور  بـه برخي نويسندگان ماهيت هدايا را 
در ديدگاه علّت قرارداد و يا دارا شدن بالجهت جستجو ) 53-60: 1388لطفي، ( ضمني
يكى از نامزدهـا بـه ديگـرى بـه منظـور       آنچه«: است شده عنوانتا، در اين راس. اند نموده

كند، چـون وصـلت بـه    يي به زن هديه ميزهايچدهد، كه عموماً مرد است و ازدواج مي
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هم بخورد بايد به صاحبش مسترد شود، زيرا هدية آن اشياء بـه منظـور ازدواج بـوده و    
، چنانچـه آن امـوال در ملكيـت زن    نبنابراي ؛...گذاردعلّتي باقى نمي به هم بخوردچون 

: 1390امـامي،  ( .»...و بدون علّت قـانونى خواهـد بـود    رعادالنهيغباقى بماند دارا شدن 
271(  

ايـن  . شـود سرچشمه اين رويكرد، در قوانين كشورهاي عرفي و اروپايي ديده مـي 
 در حقوق فرانسه آمده، ناظر به موردي است كه شخص بدون سـبب بـه   گونه آننظريه 

زيان ديگري دارا شود و شخصي كه دارا شدن به زيان اوسـت سـبب دعـواي ديگـري     
  )55-54: 1392صفايي و رحيمي، (. براي مطالبه جبران ضررش در اختيار نداشته باشد

به ديگر سخن، در هداياي نامزدي بر طبق مبناي حاضر، اين استدالل وجـود دارد،  
ج آينده اعطـاء نماينـد؛ ايـن قصـد، علّـت      در صورتي كه نامزدها هديه را به قصد ازدوا

گـردد  بنابراين، در صورتي نامزدي به هم بخورد كشف مي. هداياي دوران نامزدي است
كه علت قرارداد نامزدي وجود نداشته و آنچه يكي از نامزدها از طرف ديگر بـه عنـوان   

  )39: 1387دياني، . (هديه گرفته، بدون سبب در دارايي او داخل گرديده است
مزيت اين نظريه بود، تطبيـق  : نقد نظريه علت قرارداد و يا دارا شدن بالجهت. 3.2.1

  :با منابع حقوق كشورهاي ديگر است؛ با اين وجود، به اين نظريه ايراداتي وارد است
م بين اموال مصرف شـدني  . ق 1037علت قرارداد، تفاوتي را كه ماده  هينظر) الف

اگـر نيـك بنگـريم،    ) 58: 1374كاتوزيـان،  . (كنده نميو ساير هدايا گذارده است، توجي
ي بـه  توان با اين استدالل كه، هداياي مصرف شدني به علـت زوال موضـوع، سـالبه   مي

  .انتفاء موضوع خواهد بود، ايراد آن را تعديل كرد
. دارا شدن بالجهـت، در حقـوق ايـران ظـاهراً قابليـت پـذيرش نـدارد        هينظر) ب

زيرا، در حقوق فرانسه استفاده بالجهت به عنوان يك قاعده كلي  )58: 1374كاتوزيان، (
، در كه يدرحال. است جادشدهياي موجود خألها؛ بلكه، استثنايي براي رفع نشده ينيب شيپ

، اصل تسليط ال ضررنظام حقوقي ايران در استرداد هدايا نامزدي قواعد مسلمي از قبيل، 
همين دليل نياز به استفاده بالجهـت بـه معنـاي    به . و احترام به مال مسلمان وجود دارد

؛ بـدين ترتيـب، ورود   )60: 1392صفايي و رحيمـي،  . (شودخاص چندان احساس نمي
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  .توجهي به مباني فقهي اقدام ناصوابي استمفاهيم مبهم در حقوق ايران و بي
را  اين نظريه، مبناي علّت عدم رجوع به قيمت هدايا در صورت فوت نامزدهـا ) ج
زيرا، در صورت فوت يكي از نامزدها ؛ كند و با مباني آن دچار تعارض استه نميتوجي
 رممكنيـ غبالجهت و بدون علّت مفروض است؛ امـا، رجـوع بـه قيمـت      دارا شدنباز 
اين ماده را مقنن از ذيل ماده «: برخي از نويسندگان در اين مورد چنين نظر دارند. است

دليل، اقتباس كرده اسـت و بـا اصـول و مـوازين      قانون سوئيس با اندك تغيير بدون 94
 .»دهـد بايـد در اصـالحات بعـدي قـانون مـدني حـذف گـردد        حقوق مدني وفق نمـي 

ها، اگر ماهيت هدايا بـه درسـتي مشـخص نگـردد،     بر اين عالوه) 13: 1386لنگرودي، (
قـانون  ) سكوت، مبهم، متعارض و پيش بيني نشده( توانيم پاسخگوي موارد نارساينمي
  .شوددر نتيجه، ايرادات فوق مانع از پذيرش اين نظريه مي. باشيم
  نظريه ايقاع معلّق همراه با امتاع. 3.3

هداياي دوران نـامزدي را ايقـاع    تيماهبرخي از متفكّران با عطف به مباني فقهي، 
به اين صورت كه، هديـه را در زمـره ايقاعـات محسـوب     . دانندمعلّق بر وقوع نكاح مي

مـواالت، معلـوم    تراضـي، : ، زيرا چهار عنصر عمومي عقود را كه عبارت اسـت اندكرده
  )569: 1382جعفري لنگرودي، . (ستينبودن موضوع عقد، ايجاب و قبول دارا 

در صـورتي كـه ايقـاع    : دانند، ايـن اسـت  ي كه به نظريه خود وارد ميمقدراشكال 
تصرف زن داده شود و زن در  معلّق به نكاح باشد، پس نبايد مورد هديه قبل از نكاح به

دارند، ايـن ايـراد را در مـورد هـداياي مصـرف      مي انياشكال بدر رفع . آن تصرف كند
را تـابع خصوصـيات رضـاي هديـه     ) اهـداء ( كه در اين صورت اثر ايقـاع  نشدني است

نسبت بـه حـق انتفـاع زوجـه حالـت      : امتاع حالت) الف :داننددهنده در اشكال ذيل مي
بنـابراين، در صـورت امتـاع مـال،     . مقابل تمليك است) انتفاع(ع امتا. اردوجود د 3امتاع

. مالكانه در آن همچون فروختن، جايز نيست و تنها، استفاده از آن مباح اسـت  تصرفات
نسبت به تملك زوجه معلّق به وقـوع  ) ب. از اين عنوان در باب نكاح سخن رفته است

شـود هـدايا   وم شد عقد ازدواج واقع نميبر اين اساس، به محض اينكه معل. نكاح است
  )150: 1384جعفري لنگرودي، . (دانندكنند، زيرا خود را مالك آن نميرا رد مي
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سازند، اقباض مال به جهت امتاع با تملّك معلّق هديه بر وقوع نكاح مي خاطرنشان
مـدت  دانند كه نسـبت بـه منـافع    عقود را در اجاره خانه مي نيا رينظاست و  جمع قابل

اجاره تمليك است و نسبت به عين آن ايداع است، يعني مستأجر بنا بر مشـهور وصـف   
، در اين ديدگاه انتقال مالكيـت و تعهـد بـه انتقـال داده     رفته هم يرو. كندامين را پيدا مي

شود، بلكه در هداياي مصرف شدني اباحه تصـرف و در هـداياي مصـرف نشـدني     نمي
  )12: 1386جعفري لنگرودي، . (گيردمياباحه انتفاع يا امتاع صورت 

هـايي كـه در   رغم شباهتاين نظريه، علي :نقد نظريه ايقاع معلق همراه با امتاع. 3.3.1
  :اموال مصرف شدني و مصرف نشدني دارد، ايرادات ذيل بر آن وارد است

امتاع دانستن هداياي مصرف نشدني و ايقاع دانستن آن قابـل   :با اشكاالتي از قبيل
اينكه، اباحه تصرف دانستن هداياي مصـرف شـدني بـا     به عبارت مشروح. شه استخد

-را نمـي » عمـل « قائل بر اين نظر هستند، فقهااغلب . عرق و حقوق كنوني تطابق ندارد
هديـه  «: توان در تعريف عقد دخيل كرد؛ از ثمرات اين مطلب اين اسـت، اگـر بگـوييم   

از آن شديم؛ به همـين جهـت، اعمـالي     با لفظ عقد، باعث خروج عمل »... عقدي است
شود، هـدايايي  ، طعامي كه نزد مهمان آورده مي)ريزندمالي بر سر عروس مي( چون نثار

هديـه و هبـه كـه     در بر ايـن اسـاس،  . داننداباحه تصرف مي فقهارا  شودكه مصرف مي
و فقـط  كند كفايت نمي) معاطات( ، ايجاب و قبول عمليباشد يقولايجاب و قبول بايد 

؛ از اين بابت، نظـر مشـهور ايـن اسـت كـه      )209:ق 1388عالمه حلي، . (اثر اباحه دارد
: 1375بروجـردي عبـده،   . (، بلكه موجب اباحه تصرف اسـت ستينمعاطات مفيد ملك 

، رو نيـ ازا .اسـت  داكردهيپها نفوذ ، در باب هديه هم اين اختالف نظريهسان نيبد. )175
  .داننداباحه تصرف مي هديه عرفي و عملي را يك نوع

از  هرچنـد با اين اوصاف، به عقيده نگارنده با توجه به ريشه تاريخي مفهوم اباحه، 
توانـد  ، قابليت مصرف هدايا، ماهيت هديه بودن آن را نمياما نظر فقهي پذيرفتني است؛

به اين لحاظ كه، قابليت اعاده هدايا، بر اساس عادت، عقل و عرف وجود را . تغيير دهد
تر، از جنبه عادت، اين هدايا بر حسـب عـادت و رِوال طبيعـي    ندارند؛ به عبارت مفصل
از جنبه عقلي، رجوع به اين هدايا به علت زوال موضوع . شوندامور، مصرف و تلف مي
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  .داند، عرف رجوع به اين هدايا را قبيح مينيهمچن .بر اساس عقل ممتنع است
اموال مصرف شدني چيزي جز هديه  تيماه م،بريي دقّت نظر پي ميباكمبنابراين، 

اينكـه، قصـد و غـرض     كمـا  ؛اسـت ؛ زيرا، مخاطب اين هداياي نامزدي مشخص ستين
مقابل جلب محبت و احترام به همسر آينده و خويشاوندان او  در يعننوعي اين هدايا، ي

تلـف و مصـرف    بسا چه، در اين نوع هدايا غرض نيهمچن .از نظر عقلي مفروض است
جنبه مهم ديگر، به استناد وحدت مالك معاطات مـذكور در عقـد بيـع، در     از .استآن 

 معاطـات » نيز واقع گردد دادوستدممكن است بيع نيز به «: م كه آمده است. ق 339ماده 
نتيجـه،  دراز نظر قانون مدني با عقد قولي و كتبي، جز در نكاح و طالق تفاوتي نـدارد؛  

است و هـداياي مصـرف    شده رفتهيپذ فقهانظر  برخالفهديه عملي از نظر قانون مدني 
  .شدني نيز منافاتي با عقد هديه ندارند و مطابقت دارند

داليـل منطقـي و    هرچنـد . ايقاع محسوب نمودن اين نظريه با اشكال مواجه اسـت 
. گيـرد اصولي مورد اهتمامي براي اين امر ذكر شد؛ ليكن، در هر حال قبول صورت مـي 

رود كه با يك انشاء محقق گردد، ولـي در هـداياي دوران   به شمار ميدر صورتي ايقاع 
اسـت كـه    شـده  دهيـ د بسـا  چه نامزدي قبول طرف مقابل در تمام شدن هديه تأثير دارد؛

  .ورزندها از قبول هديه استنكاف مي بسياري از نامزدها و خويشاوندان آن
با مباني و فلسفه امتاع ها در مورد هداياي مصرف نشدني، امتاع به شمار آوردن آن

توجيهي ميان هدايا مصرف نشـدني و امتـاع    قابل يها شباهت هرچند. در تعارض است
داده » ازاي تمكين«شود بلكه در مطلق مال بخشيده نمي طور بهوجود دارد؛ اما، در امتاع 

در  اذن«: گونـه اسـت  ايـن  فقهـا تر، محل امتاع بـر طبـق گفتـه    به عبارت مستند. شودمي
ستفاده از مال تا زماني است كه عين آن باقي باشد و زوج قصـد تبـديل بـه غيـر آن را     ا

ميـرزاي  ( .»مطلق داده نشده، بلكه در عوض تمكـين اسـت   طور بهندارد؛ ليكن، آن مال 
بـه تمكـين    مشـروط  شـود، ، امتاعي كه به زوجه داده مـي جهيدرنت 4) 277: 1378قمي، 
  .به انتفاء موضوع استي وران نامزدي سالبهمقابل، تمكين در هداياي د در .است
  مختار؛ هديه مرسوم هينظر. 3.4

قانوني هداياي دوران نامزدي با هديه مرسوم فقه سازگاري  مواد به عقيده نگارنده،
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حقيقت، مواد قانوني هداياي دوران نامزدي بر مبنـاي نظريـه دارا شـدن بـدون      در .دارد
 -ذكـر شـد   طور همان -شده است؛ اما، اين نظريه  جهت در كشورهاي اروپايي بنا نهاده

بديهي است، به كار بردن لفظ و نـام هديـه سـبب    . نيست رشيموردپذدر حقوق ايران 
نظـر   از تـر، عبارت مسـتدل  به .تا ما بر اساس آن نظريه خود را استوار نماييم شده است

 :شكلي به جهات زير هديه مرسوم پذيرفتني است
ر علم اصول، اصل بر اين اسـت الفـاظ در معنـي حقيقـي     از نظ: جهت شكلي اول

قـافي و  (. روند، لذا استعمال لفظ در معناي مجازي خـالف اصـل اسـت   خود به كار مي
در هداياي نامزدي، اصالة الحقيقـة اقتضـاء دارد، لفـظ هديـه در     ) 111: 1386شريعتي، 

  .معناي حقيقي خود يعني عقد هديه اتّخاذ شده باشد
بنـابراين، بـر طبـق    . رابطه ميان هبه و هديه، اعم به اخص است :جهت شكلي دوم

) هديـه (خـاص  ) 190: 1314حسيني شيرازي، ( »الخاص مخصص لمتعلقه العام« قاعده
  .زندرا تخصيص مي) هبه(عام احكام 

به هديه شونده يا احتـرام او و   تقرباز نظر ماهوي دانستيم، در مفهوم هديه قصد 
اين طريق، در هداياي دوران نـامزدي، هـر يـك از نامزدهـا      به .منقول بودن شرط است

ازدواج مال قابل انتقالي را به طرف مقابل يا پدر و مادر او، بـه  ) رضا( و اشتياق زهيباانگ
با انـدكي  . نمايدقصد تقرّب به طرف مقابل يا به قصد احترام به پدر و مادر او اعطاء مي

قصد و رضا تفكيك ظريفـي صـورت گرفتـه     ، ميانميابي يدرمدقت نظر در مطلب اخير 
از . ، منطبق با فقه و قانون مدني ايـران اسـت  5اين تفكيك برخالف حقوق فرانسه. است

شود؛ با اين حال، نياز نيست ميان قصد و رضا نظر فقها، اراده به قصد و رضا تقسيم مي
ممكن است بنابراين، عقدي ) 125: 1266نجفي، . (مالزمه و همراهي وجود داشته باشد

معامله اكراهي و فضـولي ميـان    در ،مثال عنوان بهواقع شود و يكي از آن دو مفقود باشد؛ 
از ايـن  . گـردد مـي  و نافـذ قصد و رضا مالزمه وجود ندارد و عقد با الحاق رضا كامـل  

  .شويمكه در ادامه با آن آشنا مي ي داردتوجه قابلجهت هداياي نامزدي وجه تشابه 
قوقي همان ميل و اشتياق باطني به انجام عمل حقوقي اسـت و  رضا در اصطالح ح

 ،نيبنـابرا ) 53: 1388، زاده قاسـم ؛ 62: 1387صـفايي  . (انشاء و ايجاد آن امر است: قصد
از چگونگي و علّـت آن   نظر صرف تيصورت رضاو در هر  »رضاست« مهم است آنچه
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حقـوق   علـم  ،گـر يد انيـ ب به .نياز دارد» مبرز«بايد به منصه ظهور برسد و در اصطالح به 
 كـه  يزمانداند و به نيت دروني و چگونگي آن تا اصل رضايت و شكل آن ضروري مي

يي باعـث  تنهـا  بهمهم بحث اين است، رضا  مطلب .ندارد اعتنا وارد تراضي نشده است؛
بدين جهت، قصد و رضـا بـراي تشـكيل    ) 105: 1388مراغي، . (گرددتشكيل عقد نمي

و جهت تعهد يـا علـت    به عقيده نگارنده، جهت معامله همان رضا. عقد ضروري است
خواهـد   معامله همان قصد طرفين از تشكيل معامله است؛ مثالًٌ، زماني كه فردي بيعي مي

تواند باشد اما قصد او قصدي است كـه بـه   منعقد كند، انگيزه و رضاي او هر چيزي مي
ن بـه عـوض معلـوم، بـر ايـن      طور نوعي و قانوني مالك عمل است، يعني تمليـك عـي  

. شود فرد با قصد تمليك مبيع از زمان عقد معامله را منعقد كرده استاساس، فرض مي
، قصد و علت معاملـه او انتقـال مبيـع و جهـت معاملـه همـان رضـاي درونـي         جهيدرنت

ها، اذني بـراي  همين جهت، در هداياي نامزدي، رضاي نامزد به .استدر فرد  جادشدهيا
اليجوز ألحد أني تصرف فيما لغيـره  « آورد كه بر اساس قاعدهبه وجود مي طرف مقابل

حق تصرف در مال را تا زمان وقوع قصد يعنـي تمليـك   ) 1413:190شيرازي،( »إلّا بإذنه
. تعبيـر كـرد  » رضـايت در تصـرف  «توان اذن را به لذا، مي. كنندپيدا مي ازدواج رادر اثر 

  :وجود دارد» اذن«ي در رابطه با ذكر انيشات جها) 368-367: 1391عميد زنجاني، (
 قاعـده  بـه ، مسـتند  نيبنـابرا . تصرف مأذون محدود به حدود اذن اسـت : جهت اول

توانـد  يمـ  اذن بـه تصـرف،  ) 70: 1427شهيد اول، ( »المنع الخاص ينافي ال العام اإلذن«
و ردد، گهمراه با منع خاص باشد، محدوده اين منع بر اساس نظر متعاملين مشخص مي

بـه عنـوان مثـال، در    . گـردد هـا مـي  صورت سكوت طرفين عرف جايگزين اراده آن در
هداياي نامزدي، اذن محدود به اين است، در تصرف مال تعدي و تفريط نبايد صـورت  

بـه ديگـر سـخن،    . گيرد و در صورت تعدي و تفريط فرد ضامن مثل يا قيمت آن است
به همـين طريـق،   ) 33: 1390تائيد يوسف زاده،  براي. (اين اذن همراه با يد اماني است

 يـا يـد ضـماني   ) عاريـه، وديعـه  ( تواند همراه با يد امـاني است اذن مي شده انيبدر فقه 
در ) 377: 1391عميـد زنجـاني،   . (باشـد ) مقبوض به سـوم، مقبـوض بـه عقـد فاسـد     (

  .با يد اماني است همراه مجموع، هداياي دوران نامزدي اذن در تصرّف آن،
حقيقـت، در   در .اذن در عقود تبرّعي وابسته به شخصـيت فـرد اسـت   : هت دومج
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كـه   آنجـا بدين لحـاظ، از  . دروني مالك است زهيانگ معوض است، آنچهعقود  گونه نيا
، بـا  جـه يدرنت .توانـد جانشـين او گـردد   رضا امر شخصي و دروني است هيچ فردي نمي

اساس، نامزدها بعـد از  ر اين ب) 32: 1426شاهرودي و ديگران، . (يابدفوت اذن زوال مي
  .االصول حق رجوع به هديه را ندارند فوت ديگري علي

ها در دو جنبه رجوع به عين و قيمـت در صـورت فـوت نامزدهـا     حق رجوع آن 
 بـه ع رجـو  ثيـ ح از قبل ماده مفاد«: كنديم انيب. م. ق 1308ماده ي است، در بررس قابل

 بخورد هم به نامزدها ازي كي فوت صورت در ظورمن وصلت كهي مورد درها  آن متيق
اذن بـه شخصـيت فـرد وابسـتگي      نكهيا ممكن است به نظر رسد،. »بود نخواهدي مجر

ي امكـان  عنـ ي شود در اثر فوت اذن فرد خاتمه يابد؛ با مفـاد ايـن مـاده،   دارد و باعث مي
فـوت در  رجوع به عين هديه بعد از فوت ممكن وعدم امكان رجوع به قيمـت بعـد از   

تعارض است، زيرا، در هر صورت با پايان يافتن اذن بايد رجوع به مال اعم از عـين يـا   
 واقعي وجود ندارد؛ زيرا، تعارض شويم،اما با دقّت نظر متوجه مي؛ بدل آن ممكن باشد

. گيردژرمني نشأت و ريشه مي-حق، به حق ديني و عيني از نظام حقوقي رومي كيتفك
حـق عينـي و   ( ، ايـن دو حـال   نيا با. اند آن به ملك و حق تعبير كرده در مقابل، فقها از

ي در طـوركل  بـه  آنكـه،  حيتوض .باشندبا يكديگر سازگار مي نجايادر ) و ملكديني، حق 
عينـي   حـق  سـان، نيبـد  .بر اساس حق عيني و ديني استوار اسـت  ژرمني-حقوق رومي
تواند مـال خـود را   ق عيني فرد ميگيرد، در حاز حقي كه بر مال تعلّق مي: عبارت است

ويژگـي حـق تعقيـب و تقـدم را دارا      دو هر شخص يافت آن را تملّك كند، لـذا،  ديدر
اما، حق ديني عبارت است حقي كه بر تعهد طرفين تعلّق ) 5: 1389ي،  اهللا نعمت. (است
بـر موضـوع   ) متعهد لهمتعهد و ( دو شخص نيب يحقوقگيرد، در حق ديني از رابطه مي

 شـده  انيـ باين راسـتا   در اين تعهد فقط بين دو طرف جاري و ساري است؛. تعهد است
شـود و بـه   در صورت فوت تبديل به حق عيني مي ازجملهاست، حق ديني در مواردي 

  )273: 1390امامي، . (كندورثه انتقال پيدا مي
ثـه  نكته مهم اين است، در عقود تبرّعي ديني وجود ندارد تـا در اثـر فـوت بـه ور    

به عنوان نمونـه، بعـد از   . هدف در اين عقود احسان و امتنان است بلكه .انتقال پيدا كند
انعقاد هبه و قبل از قبض و تماميت آن، ديني و حقّي وجود نـدارد تـا بـه ورثـه منتقـل      
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از قبض هم رجوع به عقد يك امر شخصي است و عقود تبرّعي وابسـته بـه    بعد گردد؛
صـورت   در بنـابراين،  .شـود وراث منتقل نمي به مين دليل،ه به شخصيت متبرع هستند؛

و چه بدون آن، حقي اسـت كـه از    تلف عين، حق مطالبه قيمت چه در اثر تقصير نامزد
بدين جهت، در وهله اول، بايد به قرارداد رجوع كرد، رجوع . شودمفاد قرارداد ناشي مي

هـا  ته بودن بـه شخصـيت آن  به قرارداد نامزدي فقط توسط شخص نامزدها به دليل وابس
به اين ترتيب، وراث به منزله افراد بيگانـه هسـتند كـه حقـي در عقـد      . است ريپذ امكان

، حق ديني ناشي از يـك  ني؛ بنابراي حقوق ناشي از آن ندارنداول قيطر بههديه نامزدي و 
فـرد  شود؛ مگر اينكه، شخصيت عقد تبرّعي در صورت فوت اصوالً به وراث منتقل نمي

وانگهي، در هداياي نامزدي به طـور حـتم شخصـيت طـرف     . عمده قرارداد نباشد تعلّ
، عـالوه  .گـردد پس، با فوت نامزد حق ديني تبديل به حق عيني نمي. مقابل اهميت دارد

احترام به ميت همچون احترام  »لثابتة بعد الوفاة كالحياة ها حرمتهتك «: است شده گفته
) 439: 1413ي، ثـان  ديشـه . (يمـت هديـه رجـوع نشـود    كند تـا بـه ق  به فرد، ايجاب مي

بـه  ) حـق عينـي  ( ، وراث فقط حق رجوع به عين مال به دليل عدم انتقـال مـال  جهيدرنت
اما، حق . دارند هيهدجهت برهم خوردن نامزدي، استصحاب بقاي ملك و تحقق نيافتن 

كه در » هديهحقي است ناشي از عقد «) خواه در اثر تقصير يا بدون آن( رجوع به قيمت
است، لذا رجوع به قيمت هدايا مستلزم رجـوع   جادشدهيااثر تبديل يد اماني به ضماني 

تبرّعـي بـودن ايـن عقـد و وابسـتگي آن بـا        توجه بـه ، وراث با آنكه حالبه عقد است، 
پـس  . توانند به اين عقد رجوع نمايند و در حكـم بيگانـه هسـتند   شخصيت نامزدها نمي

؛ )حق عيني و ديني در مقابل حق و ملـك ( مبنا متفاوت استشود، هرچند مشخص مي
  .و نتيجه يكسان است اثر ولي،

 فقهاتوضيح آنكه، . اذن در هدايا نامزدي اذن در استفاده شخصي است: جهت سوم
انـد، در اذن   به اذن عام و اذن خـاص تقسـيم كـرده    آن رادر تقسيم اذن به نسبت مأذون 
اذن استفاده از حـق شـرب يـا نثـار     ( زوايا اذن وجود دارد عام، به نسبت تمام افراد و يا

) اذن استفاده از ميوه باغ( و يا شخص خاص جهت كاما، در اذن خاص فقط ي). عروس
بنـابراين، در هـداياي نـامزدي    ) 286: 1426شاهرودي و ديگران، . (آيد اذن به وجود مي

  .شودفقط اين اذن در محدوده استفاده شخصي تفسير مي
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به عبارت ديگر، در ايـن  ؛ در هداياي نامزدي، اذن تكوينيه است اذن :چهارمجهت 
اذن تصرفات نامزدها حمل بر استفاده و انتفاع مادي اسـت و تصـرفات حقـوقي مجـاز     

: شـود ، به اذن تكوينيه و وضعيه تقسيم ميفقهاي بند ميتقستوضيح آنكه، اذن در . ستين
، اذن مالك در خوردن غذا يا نشستن در خانه يـا  در اولي، عمده اثر آن انتفاع است؛ مثالً

وكالـت در   ماننددر دومي، عمده اثر آن وكالت محدود به اذن است . احداث بنا و ديوار
  )285: همان. (خريد و فروش مال
. و نيازمنـد قبـول اسـت    اذن در تصرّف هدايا نامزدي، اذن ضمن عقد: جهت پنجم

، از يـك سـوء،   فقهـا ي بند ميتقسح آنكه، در توضي) 568: 1382نظر مخالف لنگرودي، (
اذن به اذن مجرد از عقد يا بدون عقد و از سوي ديگر، اذن در ضمن عقد يـا همـراه بـا    

 و اسـت ) تكويني يا وضـعي ( در اولي، اثر آن رفع مانع و رخصت. گرددعقد تقسيم مي
 ،مثـال  عنـوان  به در دومي، نياز به موافقت طرفين در ضمن عقد دارد،. نياز به قبول ندارد

در ضمن عقد مشخص نمايند اذن در صورت فسخ عقد باقي است يـا امانـت    نيمتعامل
بنابراين، اذن استفاده هدايا نـامزدي در  ) 279: 1426شاهرودي و ديگران، . (شرعي است

الـذكر، محـدوده اذن را    ي در جهات فوقطوركل به. ضمن عقد است و نياز به قبول دارد
  .سازندضمني يا صريح مشخص مي طور به در ضمن عقد طرفين

منشأ آثاري از جمله حق انتفـاع  ) رضاي استفاده از هديه( اذن هرچندمخفي نماند، 
گردد، تحقق قصد يـا علّـت معاملـه در    باعث مالكيت هدايا مي آنچهمتعارف است؛ اما، 

مقابـل   ها احترام و تقرّب به طـرف بدين شرح، در هدايا نامزدي قصد نامزد. هديه است
نه ثواب اخروي و تقرّب به پروردگار، يعنـي قصـد نـوعي هـر      استبراي تحقق نكاح 

فـرض  هديه را بـه   رايز نامزد مالكيت هديه گيرنده به علّت و در اثر عقد ازدواج است،
شـيرازي،  ( »ما يعطي هللا فـال رجـوع فيـه   « اخروي اعطاء نكرده كه به استناد قاعده ثواب
. وع باشد؛ بلكه، به قصد تحقق ازدواج خود اهداء نموده استرج رقابليغ) 181، 1413

-ها مالك هديه نـامزدي مـي  به همين جهت، در صورت وقوع ازدواج، هر يك از نامزد
تا  شودسوي ديگر، در صورت بر هم خوردن نامزدي، اذن سابق استصحاب مي از .شود

و ن لحظه در صورت اهمال را مطالبه كند، از اي و آناز زماني كه مالك به هديه رجوع، 
از اماني تبديل به يد ضماني شده و ضامن هـر   رندهيگ هيهد دي عدم اعاده بدون عذر، اي
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بدين طريق، مزيت اين تفكيك بين رضا و قصد سازگاري با جهت . است يبيعنقص و 
  .تعهد و علت معامله حقوق غربي است

  پيشنهادي؛ عاريه به شرط تمليك هينظر .3.5
ل اسـت        تطبيق هداي در . اي دوران نامزدي بـا عاريـه بـه شـرط تمليـك قابـل تأمـ

هـا را در ايـن قسـمت گـردآوري     يي وجود دارد كه، آنها يينارسا، شده ارائهي ها هينظر
توان با رجـوع بـه مقـررات    ها، مي؛ چراكه، در صورت برخورد با اين نارساييميينما يم

گـر حقـوق خصوصـي بايـد     هش، هـدف پـژو  ازآنجاكـه . نمـود  وفصل حلعاريه، آن را 
شناسايي موارد متعارض، مبهم، مسكوت و ارائه راهكارهـايي باشـد، در مـورد تأسـيس     

  :ميا افتهي دستهايي قانوني هداياي نامزدي به چنين نارسايي
-مطلق، نمي طور بهرابطه با دوران نامزدي  در .1موارد متعارض عبارت است از، 

رسـد، بـا مفـاد ديگـر روابـط      به نظـر مـي  . كرد تمليكي را هديه محسوب هرگونهتوان 
 بسـا  چـه در تعارض است، ) ...عاريه، قرض، جايزه، وديعه، هبه، بيع و سكني و( حقوقي

ديگر، در رويـه قضـايي   ازسوي. واقعي هديه نادر باشد دوران قصدممكن است در اين 
 .شودهديه ديده مي مثابه بهقصد عاريه هداياي نامزدي 

انـد؛ بنـابراين، نـامزدي در    صل را بر عدم مشروعيت نـامزدي قـرار داده  ا فقها مشهور .2
، با رسـميت  نيباوجودا. است ضرورتاستثناي اين اصل، در حد . شرع جايگاهي ندارد

شناختن هداياي اين دوران و مقرّر داشتن ضوابط اين دوران، باعث گسترش اين استثناء 
قرار  تيموردحماعدم مشروعيت و  بنابراين، بين اصل؛ است عمل كردنو خالف اصل 

 .هداياي اين دوران تعارض است دادن
رجوع هديه نامزدي مشروط به بقـاء   تيقابلرجوع بودن هبه در اثر فوت، با  رقابليغ .3

 .عين در صورت فوت، منافات دارد
رود؛ اما، در هداياي مطلق از بين مي طور بهصورت تلف عين موهوبه حق رجوع  در .4

قيمت آن قابل . ي كه عين با تقصير نامزد در غير مورد فوت تلف گرددر صورتدنامزدي 
  .رجوع است، بنابراين اين دو با يكديگر تعارض دارند

مدت در هداياي نامزدي مشخص  اثر .1مسكوت عبارت است از،  مبهم وموارد 
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 ؟است آور الزامبودن نامزدي، مدت هدايا  آور الزامآيا با توجه به غير  !؟نيست
مانند هديه ( آيددر اثر رجوع به نامزدها وارد مي جبران رقابليغمواردي كه ضرري  در .2
نيـز در چـه مـواردي هـداياي      و اسـت؟  ريپـذ  امكان، آيا رجوع )براي ساختمان رآهنيت

آيا شـرط   !است؟حقوقي شرط عوض مجهول  اثراسترداد است؟ رقابليغدوران نامزدي 
اني بودن عقد در تعارض است؟مادي ضمن هداياي نامزدي با مج 

، آيا دوران باشندشرط شود در صورت تقصير باز هم طرفين ضامن عين هداياي  اگر .4
 ؟ وضعيت شرط و هدايا چگونه است؟ آيا اسقاط ما لم يجب است؟استصحيح 
بعـد از رد و  : در فـرض اول : ي، در هداياي نامزدي دو فرض تصور استطوركل به

نامزدها در هدايا كامالً مسـلم   تيمالك واقع گردد؛ در اين فرض، بدل شدن هدايا، نكاح
در صورت بر هم خوردن نـامزدي و عـدم تحقـق    : فرض دوم در .و بدون مناقشه است

ها، انتفـاع و   تمام نظريه نيمتقچگونگي مالكيت اختالف نظر وجود دارد؛ قدر  در نكاح،
عقد  بارز يها يژگيونتفاع مجاني از ي است، اين اهيلذا بد استفاده مجاني از هدايا است؛

و جوهره عاريه را اذن  بنابراين، جوهره و ماهيت هدايا يك نوع عقد عاريه. عاريه است
ارائـه  ) سـابق ( همين طريق، مفاد اذن و يد اماني كه در نظريه مختـار  به .دهدتشكيل مي

-اسـتنكاف مـي  هـا   كه از تكرار آن مشهودي قابل تسرّي در اين نظريه است طور بهشد، 
. ق 631، يد اماني مزبور داراي مستند قانوني است، به استناد ماده ها بر آنافزون . ورزيم

كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون  هرگاه«: م
است، قصد  ذكر انيشا. »...است مستودع مثل .او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد

بدين جهـت، ايـن نظريـه بـا     . وعي نامزدها از اعطاي مال، استفاده متعارف در آن استن
بر قصد نـوعي نامزدهـا مبتنـي    ) 225: 1413شيرازي، ( »ال عمل إلّا بالنية«قاعده  بهتوجه 
) م. ق 224( شـوند، يي كه الفاظ عقود بر معاني عرفيه حمـل مـي  آنجابنابراين، از ؛ است
مقصود عرف نوعاً عاريه به شرط تمليك در اثر وقوع عقـد نكـاح    توان استنتاج كرد،مي

اماني است و در صورت تقصير يد او به يد  دي يدارا، هديه گيرنده جهيدرنت. بوده است
صورت عدم تحقق نكاح عاريه قابل رجوع و در صورت  در لذا شود؛ضماني تبديل مي

  .ء داشته استشود، شرط اثر خود را از زمان اعطاوقوع نكاح كشف مي
 ريپـذ  امكـان در اثر فوت رجوع به قيمـت مـال توسـط وراث     نكهياپوشيده نماند، 



 1394پاييز ، سوماره ، شمدوره هفتم /مجله مطالعات حقوقي                              20

 

امـامي،  ( گـردد، ي و تفريط باعـث انحـالل عاريـه نمـي    تعدكه  است علت نيا بهنيست؛ 
و تنها اثر آن تبديل شدن يد اماني به ضماني؛ و مسئوليت بر مبناي قاعـده  ) 265: 1390

شخصيت نامزدهـا در ايـن قـرارداد مهـم      نكهيابب، به دليل به همين س. ضمان يد است
بوده و اين نوع عاريه به دليل شخصيت طرف مقابل صورت گرفته اسـت، حـق مطالبـه    

  .گرددقيمت ناشي از يد ضماني قرارداد به ارث منتقل نمي
در . انـد به ايـن نظريـه تمايـل نشـان داده     فقهابايد افزود، رويه قضايي و برخي از 

چنانچه احراز شود «: است شده انيباداره حقوقي قوه قضاييه  7/206-1375/1/18نظريه 
براي زوج يا زوجه به عنوان هبه يا عاريه در  شده يداريخر و جواهراتكه تحويل طال 

در و مقـررات آن و   803اول به مـاده   در صورتاست،  شده گذاشتهاختيار طرف مقابل 
اسـت، امـا اگـر ثابـت شـود       اسـترداد  قابلاريه دوم، با در نظر گرفتن مقررات ع صورت

 اسـترداد  قابـل اشياي مذكور به صورت هبه معوضه رد و بدل شده است در اين صورت 
از جنبه ديگر، برخي از فقهـا در ايـن   ) 294: 1389مجموعه قانون مدني، ( .»نخواهد بود

 هيـ عار ر است،در عمل به ارسال كاال براي عروسي كه در خانه پد :اند باب اذعان داشته
  6 )348: 3 ، ج1419جزيري و غروري، ( .اندگوييم، هرچند آن را هديه ناميدهمي

از سوي ديگر، از نظر كاربردي در عرف نامزدها، هديه طال و نقره شايع اسـت؛ بـا   
اين وجود، يد اماني در طال و نقره به صالح نيست و با تطبيق به عاريـه مضـمونه ايـن    

شرح مطلب اينكه، معموالً اين هدايا بعد از بـر هـم خـوردن    . شود يممصلحت رعايت 
هـا بـر يـد امـاني     يي كه، تمـام نظريـه  آنجااز . هستند دعاوي خانوادگيموضوع نامزدي 

: 1400شـهيد اول،  ( »كل عارية أمانـة « ها اتفاق نظر دارند؛ همچنين، بر طبق قاعدهنامزد
يـد   نامزدها م،. ق 1037ه مفاد ماده و نيز، مستند ب .اي نوعي امانت استهر عاريه) 272

حسيني مراغـي،  ( »ليس على األمين إال اليمين« از اين بابت، به استناد قاعده. اماني دارند
ليكن، اين با عـدالت و منطـق حقـوقي    . شودبا قسم پذيرفته مي تألفقول ) 129: 1388

. و منـع نمايـد  ي نـ يب شيپتقلّب را  هرگونهكند، حقوق عدالت ايجاب مي. سازگار نيست
قائل به عاريه بودن هدايا در صورت عدم تحقـق نكـاح    اگر منطق حقوقي اقتضاء دارد،

عاريه طال و نقره، چون از اقسام عاريه مضمونه هستند، يـد نامزدهـا ضـماني     درباشيم؛ 
دختر در تلف هدايا به صرف قسم قابل استماع نباشـد، بلكـه بايـد     قول ،رو نيازا. باشد
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  )م.ق1258( .اثبات نمايد ا به بر طبق قانونادعاي خود ر
تواند فشرده كالم اينكه، مواد مذكور فقط به عنوان يك مورد شايع و غالب مي  
عاريه، هديه، (احرازشده مورد قضات بر مبناي قصد  حسب مشخص گرديد؛. مفيد باشد
ابع فقهـي  اينكـه، مبـاني و منـ    كما. توانند صادر نماينداحكام گوناگوني مي) هبه، سكني

  .تر اين دعاوي و لزوم بازنگري وجود داردمناسب وفصل حلمهمي براي 
  يريگ جهينت. 4

در مورد هدايا نامزدي، به دليل مباني، عرف و ضوابط مختلـف آن، اخـتالف نظـر    
مواد قانون مدني ايـران بـر اسـاس نظريـه دارا شـدن       هرچندالبته، . بسياري وجود دارد

است؛ اما، مباني ايـن نظريـه در حقـوق      شده ميتنظغربي  بالجهت، مقتبس از كشورهاي
توان بر طبـق ايـن نظريـه    ينم :، اوالًراي؛ زاست نشده رفتهيپذايران به استناد نظر دكترين 
نظريه در  نيا :اًيثان .آن را تبيين كرد) سكوت، مبهم، متعارض( احكام، آثار و موارد نارسا

حقوقي به  نظامهت پر كردن خالءها و معايب حقوق كشورهاي مبدأ به عنوان ابزاري ج
عقد هديـه، اصـل   : رود؛ با اين وجود، در حقوق ايران مباني مستحكمي همچونكار مي

خالءهـا   پـر كـردن  الضرر، اصل تسليط، احترام به مالكيت و بسياري موارد ديگر بـراي  
در صـورت  : ثالثاً. هدايا نامزدي را اين نظريه قرارداد مبناتوان ، نميجهيدرنت. وجود دارد

دارا نيست؛ حال اينكه، بر اسـاس ايـن نظريـه بـاز      ريپذ امكانفوت رجوع به قيمت مال 
مفروض است، درنتيجه، اين دو منافات دارند و اين نظريه را بـا اشـكال    بالجهت شدن

  .سازدمواجه مي
 هديه يكـي از . با اين وجود، در فقه مباني بسيار مستحكمي براي هديه وجود دارد

فـرق مهـم بـا آن در قصـد      دو است؛ اما، شده گرفتهعقد هبه در نظر  رمجموعهيزعقود 
رسد، هديه فـرض كـردن   به نظر مي. اكرام يا تعظيم و منقول بودن مال مورد هديه دارد

تر از هبه مشروط دانستن آن به لحاظ تطبيق با مفـاد قـانون، قصـد    هدايا مناسب تيماه
، رو نيـ ازا؛ شـده  استفادهدر ماده از لفظ هديه : زيرا، اوالً؛ طرفين و موازين حقوقي است

هديه مشمول : اًيثان. حمل گردد) هديه( اقتضا دارد، در معني حقيقي» اصالة الحقيقة«اصل
هبه دانستن ماهيت هدايا باعث ورود خالف قاعده اموال  لذا گردد،نمي رمنقوليغاموال 
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ث . ق 48 و 47ه شود نياز بـه ثبـت طبـق مـواد     اگر هبه دانست: ثالثاً. گرددمي منتقلغير 
: رابعاً. هديه است و از مواد مذكور تخصص و خروج موضوعي دارد درواقعدارد، ليكن 

در مورد تطبيق هبه مشروط بر مواد قانوني و قصد طرفين و موازين حقـوقي اشـكاالتي   
منـع تمليـك   اصل  برخالفهبه مشروط به شرط فاسخ،  هينظر ،نكهياوجود دارد، مانند 

ي طرفين در مورد هداياي مصرف شدني و نشـدني متفـاوت و نسـبي    مبنا .قهري است
ضابطه علّت عدم . تواند فلسفه وضع قانون گردداست، به همين لحاظ، بناي طرفين نمي

رجوع به قيمت هدايا در صورت فوت، با توجه به اصـول و قواعـد حقـوقي مشـخص     
عقد معلّق قبل از  در كاح اين است، اقوي اين است،اشكال نظريه هبه معلّق بر ن. نيست

حق تصرّف ندارد، ليكن در هداياي دوران نامزدي، مال بـه   متعهد له هيمعلّق علحصول 
شود، عالوه بر اين، تفكيك و تدقيق و تحقيق در شرط بنـايي و  تصرف نامزدها داده مي

نپذيرفتـه، حـال   و عقد مشروط و معلق از سوي ديگر، صـورت   سو كشرط ضمني از ي
  .اينكه با يكديگر تفاوت دارند

ايقاع همراه با امتاع و عاريه به شرط تمليك هـم   ازجملهمركب ديگري  هاينظريه
بـدين كـالم، امـوال    . داننـد اولي ماهيت هدايا را يك نوع ايقاع معلّق مي در .وجود دارد

مشابه انتفـاع  ( عمصرف شدني نوعي اباحه تصرف، اما هداياي مصرف نشدني نوعي امتا
ايـرادات وارد بـه ايـن    . نـد يآ يدرمهستند كه در صورت نكاح به تمليك ) زوجه از نفقه
امتـاع  . 2 نمودن ايقاع هدايا به دليل نياز به قبول داشتن هـدايا  محسوب .1: نظريه شامل

اباحـه تصـرف دانسـتن    . 3 در عوض تمكين است؛ اما، هدايا در عوض جلـب محبـت  
رسد، در باب هديـه فقهـا بـه    هرچند پذيرفتني است، اما به نظر مي مصرف قابلهداياي 

اند كه هديه با عمل صورت گرفته اسـت  هدايا را اباحه تصرف ناميده نوع نيااين دليل، 
نه با قول، به همين دليل براي عقد معاطاتي اثر اباحه تصرف به جاي انتقال مالكيـت در  

در . ي عقد معاطاتي و هديـه معاطـاتي نافـذ اسـت    اند، حال اينكه از نظر قانون نظر داشته
زيـرا،  ؛ اسـت  شنهادشـده يپدومي، نظريه مركب ديگري به نام عاريه بـه شـرط تمليـك    

در . دهـد و جوهره عاريه را اذن تشكيل مـي  جوهره و ماهيت هدايا يك نوع عقد عاريه
ر صـورت وقـوع   ، درو نيازا ،اند انتفاع دادهحقيقت، نامزدها هديه را به علت نكاح براي 

ي اسـت، اذن در  گفتن .شود، در غير اين صورت هديه مسترد گرددنكاح تمليك واقع مي
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همچنـين، عاريـه   . كنـد اين نظريه به خوبي روابط نامزدها و محـدوده آن را تبيـين مـي   
، در هديه طـال و  مثال عنوان بهدانستن اين هدايا با يد اماني و ضماني عاريه تطبيق دارد؛ 

  .تر به صواب است تا يد ضماني وجود داشته باشدنقره نزديك
 پيشنهادها. 4

 :مواد قانوني هداياي دوران نامزدي به شكل ذيل اصالح شود )1
هـا در  مالكيت هدايايي كه در دوران خواستگاري، به طرفين يا اقـوام آن : ماده اول

در  .شود؛ مشروط به تحقـق نكـاح اسـت   مي ازدواج اعطاءراستاي اكرام و تعظيم جهت 
در صورت  ؛ وهستند استرداد قابلصورت عدم تحقق نكاح هدايا، با رجوع هديه دهنده 

-نمـي  رمنقوليغهديه شامل اموال  -1 تبصره .استرداد هستند رقابليغتحقق نكاح هدايا 
  .باشند يم، مشمول مقررات هبه رمنقوليغبنابراين، اموال ؛ گردد

هديـه گيرنـده فقـط اذن در اسـتفاده     مادامي كه نكاح منعقد نشده است، : ماده دوم
اذن در اسـتفاده فقـط بـه هديـه     ) الف :دارد، بر اين اساس، بايد موارد ذيل رعايت شود

در استفاده، تكونيه است؛ و تصرف حقوقي  اذن) ب .گيرنده تعلق دارد و شخصي است
ـ  بنابراين، بنابراين، نمي؛ مجاز نيست  اذن) ج .دتواند عين، منافع آن را منتقل به غيـر نماي

در صـورتي  . متعارف در نظر طرفين و عـرف اسـت   حدودوثغوردر استفاده، محدود به 
  .اثبات گردد، استفاده هديه گيرنده، نامتعارف بوده است، مسئول خسارت خواهد بود

كـه قابليـت اعـاده     مورد هداياي مصرف شدني، فرض بر اين است در :سوم ماده
وجـود داشـته    ها آنها قابل اعاده بداند و موضوع نندارند؛ مگر اينكه، طرفين يا عرف آ

كه قابل اعـاده هسـتند، مگـر     در مورد هداياي مصرف نشدني فرض بر اين است. باشد
؛ هديه طال و نقره همراه با يـد ضـماني اسـت    -1 تبصره .اينكه بدون تقصير تلف شوند

در صـورت   مگـر . يعني، مسئوليت در حفظ و نگهداري آن به عهده هديه گيرنده اسـت 
  .آن شرط نمايند برخالفطرفين 

دليل عدم  به ايهدادر صورت فوت هر يك از طرفين، رجوع به عين : ماده چهارم
 ريپـذ  امكـان بـه قيمـت هـدايا     و رجوع. است ريپذ امكانتحقق نكاح توسط وراث وي 

 .نيست، مگر، در صورتي يد ضماني وجود داشته باشد
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شـش  (ز هداياي نامزدي مرور زمان كوتـاه  شايسته است، براي طرح دعوي ناشي ا )2
مشخص شود تا از طوالني شدن آن حداقل جلـوگيري شـود، زيـرا    ) ماه تا دو سال
. ها و كارشناسان به عواقب سـوء طـوالني شـدن آن اتّفـاق نظـر دارنـد       همه دولت

همچنين، به دليل مشكالت شرعي و مخالفت فقها با نهاد نامزدي؛ مناسب است، در 
 .اصالح يابد» دوران خواستگاري«نامزدي، به قانون دوره 

  
ها نوشت يپ

                                                 
 أن هو و الهبة، تعريف في ذكر ما إلى مضافا آخر قيد إلى تفتقر ألنّها أيضا، الهبة من أخص فهي الهدية أما و«. 1

 الممتنع العقارات على لفظها يطلق ال لهذا و توقيرا، و له إعظاما منه الموهوب مكان إلى مكان من الموهوب يحمل
  )9: 6 ق، ج 1413شهيدثاني، . (»ذلك هبة و: يقال و أرضا، ال و دارا إليه أهدي: يقال فال نقلها،

  .دييفرمامراجعه   www.sanlaw.ir براي مقايسه هديه با اين مفاهيم مشابه به سامانه. 2
گـردد و   زن مـى  اى كه ملك نفقه. 1. پردازد، بر سه قسم است شوهر به عنوان نفقه به زن مى آنچهدر امتاع نفقه،  3.

اى كـه امتـاع اسـت؛     نفقه. 2. ها، تلف شدن است مانند غذا و صابون آن در چيزهايى است كه الزمة استفاده از آن
هـا تلـف    زيرا تمليك در اين قسم از نفقه معتبر نيست و زن، تنها، حق استفاده از آن را دارد و الزمة استفاده از آن

اى كه در ملك يا امتاع بودن آن اختالف است و آن در چيزهايى است  نفقه. 3. شدن نيست مانند خانه و خدمتكار
  )655: 1426شاهرودي و ديگران، . (بشوند مانند فرش و رختخوا كه پس از مدتى استفاده، به تدريج تلف مى

ن التمكين ال بغيرها و لكن بقصد ان يكون عوضا ع ها ليتبداذن در انتفاع از عين ما دامت باقية و لم يشأ الزوج . 4
  مطلقاً

 ,consent :هايي مانندقصد و رضا از يكديگر تفكيك نشده است، بلكه قصد و رضا با واژه فرانسهدر  .5

volonte, consentment 273، 1391محقق داماد و همكاران، . (شودياد مي(  
 .»الهدية سماه إن و كذلك انك عارية سماه فإن أبيها دار في هي و للعروس متاع إرسال من العادة به جرت ما«. 6
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