دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده  /مقالة پژوهشی  /دورة  ،26شمارة  / 75پاييز و زمستان  /1400صص 27 :ـ 5

تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر
ابزارهای تفسیر ارادة زوجین
1

تاریخ دریافت1400/06/14 :

شبیر آزادبخت*2

تاریخ پذیرش1400/8/23 :

عباس میرشکاری

چکیده
زوجه بهعنوان مالک مهریه میتواند در مال خود تصرف کند .یکی از این تصرفات آن است که او از حق
خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد .در این نوشتار ،قالبهای مختلفی که زوجه
میتواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالبها بررسی
میشود .بهدلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالبها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطالحات
فقهی ـ حقوقی ،در عالم اثبات ،مواردی پیش میآید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورتگرفته را دشوار
میکند .در این مقاله ،تالش میشود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخداده ارائه شود .همچنین
با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها ،ورود قانونگذار و معرفی ابزارهای الزم در این خصوص توصیه
میشود .در این مقاله ،توجه به کارکرد عقد و موضوع آن بهعنوان ابزارهای قابل استفاده به قانونگذار
پیشنهاد میشود.

کلیدواژهها
مهریه ،نکاح ،طالق ،هبه ،تفسیر.
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مقدمه
یکی از آثار مالی نکاح مهریه است که در لغت فارسی به آن کابین میگویند (معین ،1375 ،ج ،4
ص  .)4471در اصطالح گفتهاند« :مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ،مرد ملزم
به دادن آن به زن میشود» (کاتوزیان ،1394 ،الف ،ج  ،1ص  .)131با توجه به تعریف مذکور،
مهر باید مال باشد (مادة  1078ق .م .).لذا هر نوع مالی اعم از عین (معنای عام) ،منفعت و حق
مالی میتواند توسط طرفین نکاح بهعنوان مهر قرار گیرد (سیستانی 1415 ،ق ،ج  ،3ص 90؛
روحانی 1435 ،ق ،ج  ،33ص 131؛ موسوی خمینی ،1392 ،ج  ،2ص .)319
سؤال مهم آن است که آیا به محض انعقاد عقد ،زوجه مالک تمام مهر میشود یا مالک
نیمی از آن؟ نظر مشهور فقها آن است که زن به محض انعقاد عقد نکاح ،مالک تمام مهریه
میشود؛ لیکن این مالکیت نسبتبه نیمی از مهریه متزلزل است (موسوی خمینی ،1392 ،ج ،2
ص 323؛ حلی 1420 ،ق ،ج  ،3ص 552؛ صاحب جواهر 1421 ،ق ،ج  ،16ص  .)84مادة 1082
ق .م .نیز از قول مشهور فقها پیروی کرده است.
نکتة قابل ذکر آن است که اصل وجود مهریه در عقد نکاح نوعی حکم میباشد؛ بدین معنا
که حتی با توافق طرفین نیز ،نکاح نمیتواند خالی از مهر باشد 1.با وجود این ،بعد از انعقاد
نکاح ،گذشت از مهریه در زمرة حقوق زوجه قرار میگیرد و زوجه میتواند بهعنوان مالک
مهریه ،در آن تصرفات دلخواهش را انجام دهد که یکی از این تصرفات ،بخشیدن مهریه
ال زوجه در چه قالبهایی میتواند مهر خود را به زوج
میباشد .سؤال اساسی آن است که او ً
ببخشد؟ ثانی ًا به فرض که زوجه مهریة خود را بخشید ،آیا میتواند از این بخشش پشیمان
شده ،به مهر رجوع کند؟ ثالث ًا با توجه به اینکه عموم مردم اطالعی از قالبهای ذکرشده ندارند
و از جمالتی استفاده میکنند که بهطور دقیق نوع آن عمل حقوقی را معین نمیکند ،در این
صورت چه باید کرد؟ درواقع ،از کجا و به چه طریقی باید قصد افراد را استنباط نمود .این
تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشهای مذکور است .اهمیت موضوع از آن جهت است که
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 .1البتــه انعقــاد نکــاح بهصــورت تفــویض باــع یــا تفــویض مهــر صــحین اســت ،لــیکن اینکــه بــهطور کلــی
نکاح خالی از مهر باشد ،صحین نمیباشد.
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ال برحسب آنکه مهریه
استفاده از هریک از قالبهای موجود از چند جهت قابل بیان است :او ً
عین باشد یا دین ،امکان بخشش آن در قالبهای بهخصوصی صورت میپذیرد و اینگونه
نیست که هر نوع مال موضوع مهریه در همة قالبهای موجود قابل بخشش باشد .ثانی ًا آثار
مترتب بر هر یک از این اشکال بخشش مهریه متفاوت میباشد؛ از جمله مهمترین آنها ،امکان
یا عدم امکان رجوع زن به مهریه درصورت پشیمانی از این بخشش است .ثالث ًا با توجه به
تخصصی بودن موضوع ،در عرف از الفاظی برای بخشش مهریه استفاده میشود که دقیق ًا
معین نمیکند که منظور کدام یک از قالبهای موجود است؛ به همین مناسبت ،زمانی که
موضوع در دادگاه مطرح میگردد ،وظیفة دادرس تعیین آن ماهیت حقوقی و اعمال آثار حاکم
بر آن است .رابع ًا شایع بودن موضوع در جامعه ،ذهن کنجکاو حقوقخوان را به این سمت
سوق میدهد که گره از این آشگفتی بگشاید و به نحو دقیق ،معین نماید که حسب شرایط
مختلف ،کدام قالب انتخاب شده است و آیا امکان رجوع از مهریه وجود دارد یا خیر؟ به
فرض ،اگر امکان تعیین دقیق ماهیت انتخابی با توجه به ارادة طرفین نبود ،آیا ابزاری در این
زمینه وجود دارد؟ فلذا شناخت قالبها و ذکر شرایط آن ضروری میباشد .در این نوشتار،
تالش بر آن است که ضمن استفاده از منابع فقهی ـ حقوقی ،از رویة قاایی نیز بهره برده
شود.
از لحاظ پیشینة پژوهشی قابل ذکر است که پژوهشهایی در زمینة اقسام قالبهایی که
زوجه میتواند مهریه را به زوج ببخشد ،صورت گرفته است؛ 1با این حال ،در پژوهشهای
انجامشده توجه کمتری به رویة قاایی شده است؛ لیکن در این نوشتار بهطور خاص،
عالوهبر استناد گسترده به منابع فقهی ـ حقوقی ،از آرای دادگاهها در هر قسمت استفاده شده
است .وانگهی برخی از این نوشتهها بر قالب خاصی از بخشش مهریه تمرکز کردهاند؛
درحالیکه در این مقاله ،تالش بر آن است که اقسام شیوههای بخشیدن مهریه بهطور جامع
مورد بررسی قرار گیرد .همچنین موضوع به اینجا خاتمه پیدا نمیکند؛ بلکه در این زمینه باید
معیارها و مالکهایی جهت تشخیص انواع قالبها بیان نمود تا در هنگام تردید ،در تشخیص
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این قالبها راهگشا باشد .در این نگارش ،عمدت ًا سعی بر آن است که این ابزارهای تفسیری
که اقسام قالبهای بخشش مهریه را از یکدیگر متمایز میکنند ،مورد مداقه قرار گیرد.
بر این اساس ،نخست به مفهوم بخشش و رجوع میپردازیم و بعد از آن ،اقسام قالبهایی
که زوجه میتواند از آنها برای بخشیدن مهریهاش استفاده کند ،با تأکید بر امکان یا عدم امکان
رجوع از آنها ،بررسی خواهد شد؛ سپس به ابزارهای تفسیر ارادة طرفین پرداخته خواهد شد؛
بدین معنا که قاات در موارد شک با چه وسایلی میتوانند ضمن کشف ارادة طرفین ،ماهیت
حقوقی منعقدشده را تشخیص دهند و آن را در یکی از قالبهای ذکرشده قرار دهند.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1صلح
صلن در لغت به معنای سازش و توافق است (معین ،1375 ،ج  ،2ص  .)2160در اصطالح ،در
معنای مایق عقدی است که جهت رفع اختالف موجود یا احتمالی آینده منعقد میشود
(رهپیک ،1395 ،ص 141؛ حلی 1408 ،ق ،ج  ،2ص .)99

 .2فدیه
یکی از اقسام طالق بائن ،طالق خلع و مبارات است (مادة  1145ق .م ).که بهواسطة کراهتی
که حسب مورد از طرف زوجه یا طرفین وجود دارد ،زن مالی را مطابق قرارداد منعقدشده
بین طرفین ،برای جلب رضایت شوهر جهت طالق به او منتقل میکند که به آن فدیه میگویند
(محقق داماد ،1395 ،ص  .)415انواع مال (عین ،منفعت و حق مالی) میتواند توسط زن به
مرد منتقل شود (موسوی خمینی ،1392 ،ج  ،2ص 377؛ سیستانی 1415 ،ق ،ج  ،3ص .)194
درنتیجه زن بهعنوان مالک مهریه میتواند مهر خود را بهعنوان فدیه به شوهر منتقل کند.

 .3بخشیدن
بخشیدن در لغت به معنای دادن چیزی به کسی بدون دریافت چیزی در قبال آن و عطا
کردن میباشد (انوری ،1390 ،ج  ،1ص 305؛ معین ،1375 ،ج  ،1ص  .)477هرچند در ادبیات
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حقوقی ،این واژه معنای معینی ندارد ،میتوان آن را جامع اَشکالی دانست که در آن شخص
بدون انتظار ما ِبازا از حق خویش چشمپوشی میکند .بر این اساس ،در فرضی که شخص
طلبکار بدهکار را از تأدیة دین خویش ابراء میکند یا طلبش را به مدیون هبه یا صلن میکند
یا آن را بذل میکند ،میتوان از اصطالح بخشیدن نیز استفاده کرد.

 .4رجوع
رجوع در لغت به معنای بازگشتن و برگشتن است (معین ،1375 ،ج  ،2ص  .)1640در
اصطالح ،رجوع اینگونه تعریف شده است« :بازگشت از عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) یا واقعة
حقوقی مانند اقرار و شهادت و رد یمین است» (جعفری لنگرودی ،1395 ،ج  ،3ص .)2034
این واژه در این نوشتار ،در معنای عام خود و برای توصیف حالتی که شخصی از عمل
حقوقی خویش منصرف شده ،به کار رفته است.

 .1بخشیدن مهریه و اَشکال آن
«به مجرد عقد ،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
(مادة  1082ق .م .).یکی از این تصرفات ،بخشیدن مهریه به زوج است .در این قسمت ،در پی
پاسخ به این پرسش هستیم که از کدام یک از اَشکال ذکر شده ،میتوان برای بخشیدن مهریه
استفاده نمود .بهعالوه ،درصورت بخشش ،آیا میتوان از عمل بخشیدن رجوع کرد یا خیر.

1ـ .1ابراء
ابراء در زمرة ایقاعات است و لذا صرف ًا به ارادة طلبکار محقق میشود .موضوع ابراء دین
میباشد .البته استقرار و تزلزل دین مؤثر در مقام نیست و داین در هر دو صورت میتواند
از طلب خود صرف نظر کند (امامی ،1395 ،ج  ،1ص  .)392بنابراین اگر مهریه مال کلی (دین)
باشد ،زوجه میتواند از حق خود نسبتبه تمام مهریه ،حتی قبل از استقرار نیمی از آن،
صرف نظر کند و ذمة زوج را بری سازد.
اثر ابراء اسقاط است؛ یعنی بهطور مستقیم سبب سقوط دین میشود (کاتوزیان ،1393 ،الف،
ص 360؛ جبعی عاملی 1410 ،ق ،ج  ،3ص  .)193لذا پس از ابراء دین توسط زن ،زوج بریالذمه
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میشود .حال جای این پرسش است که آیا زن حق رجوع به طلبی را که ساقط کرده است،
دارد یا خیر؟ در فقه ،به این پرسش پاسخ منفی دادهاند؛ بدین استدالل که ابراء اسقاط و رفع ید
از حقی است که بر ذمة غیر قرار دارد و اسقاط نیز به معنای از بین بردن موضوع حق و الغای
رابطة بین داین و مدیون است؛ لذا هنگامی که ابراء نافذ و صحین باشد ،مقتاای صحت ابراء
بهناچار ،لزوم آن است .درنتیجه بازگشت آن طلب به معنای ایجاد یک حق جدید است و این
حق جدید طبیعت ًا نیازمند سبب جدید میباشد (جمعی از پژوهشگران 1423 ،ق ،ج  ،18ص 384؛
فاضل مقداد ،1373 ،ج  ،2ص 57؛ هاشمی شاهرودی ،1382 ،ج  ،1ص .)213
در نظام حقوقی نیز ،با طرح اصل لزوم ایقاعات ،به همین پاسخ رسیدهاند؛ لذا با توجه به
اینکه ایقاع به حقوق دیگران ارتباط پیدا میکند و رجوع از ایقاع منعقدشده تصرف در حق
دیگران است ،اصل بر آن است که ایقاعات نیز مانند عقود ،به غیر از موارد استثنایی ،قابلیت
انحالل ندارند (کاتوزیان ،1393 ،الف ،ص 51 55؛ شهبازی ،1395 ،ص .)202

1ـ .2هبه
براساس مادة  795ق .م« ،.هبه عقدی است که بهموجب آن یک نفر مالی را مجان ًا به کس
دیگری تملیک میکند  .»...قانون مدنی برخالف نظر برخی از فقها که موضوع هبه را عین
میدانند (جبعی عاملی 1410 ،ق ،ج  ،3ص 192؛ حلی 1408 ،ق ،ج  ،2ص  ،)179برای موضوع
هبه ،ویژگی خاصی را الزم ندیده و بهصورت مطلق از کلمة مال استفاده نموده و سپس از
این مال با عنوان عین موهوبه یاد کرده است .با توجه به اینکه در فقه نیز برخی از فقها
موضوع عقد هبه را مال میدانند (روحانی 1435 ،ق ،ج  ،30ص 179؛ بجنوردی ،1377 ،ج ،6
ص 223؛ یزدی 1421 ،ق ،ج  ،6ص  ،)239انواع مال اعم از عین و منفعت و حق قابل هبه
خواهند بود (کاتوزیان ،1395 ،الف ،ج  ،3ص  62ـ 69؛ 1رهپیک ،1398 ،ص .)166
حال جای این پرسش است که آیا طلب نیز میتواند موضوع هبه قرار بگیرد یا خیر؟ در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف مــادة  769ق .م .را منصــرف از تملیــک رایگــان حــق دانســتهاند ،در
 .1هرچنــد در صــفحة  ،69ظــاه ِر تعریــ ِ
صفحة  ،65هبة دین را که تملیک رایگان حق دینی است ،پذیرفتهاند.
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پاسخ به این سؤال ،نهاد هبة طلب ایجاد گردیده است .هبة طلب عبارت است از تملیک طلب
توسط طلبکار به بدهکار یا شخص ثالث .درخصوص اینکه هبة طلب از سوی طلبکار امکان
دارد یا خیر ،اختالف نظر وجود دارد:
دستة اول هبة طلب به مدیون را بهعنوان هبه درست نمیدانند؛ بلکه معتقدند که آن عمل
حقوقی منعقدشده ،ابراء است و هبة طلب به غیرمدیون صحین نمیباشد (روحانی 1435 ،ق،
ج  ،30ص  182ـ 187؛ جبعی عاملی 1413 ،ق ،ج  ،6ص  12ـ  .)15این گروه در انکار هبة طلب
به مدیون معتقدند که انسان مالک مالی که بر ذمهاش است ،نمیشود و لذا آنچه در این عمل
حقوقی اتفاق میافتد ،همان ابرای دین است .در انکار هبة طلب به غیرمدیون نیز ،با توجه به
اینکه قبض شرط صحت هبه است ،لذا در هبة طلب به غیرمدیون ،قبض امکانپذیر نیست
(روحانی 1435 ،ق ،ج  ،30ص  182ـ  .)187دستة دوم معتقدند که هبة طلب چه به مدیون و
چه به غیرمدیون ،صحین میباشد؛ زیرا هرچند نتیجة هبة طلب به مدیون سقوط دین و این
اثر مشابه ابراء است ،این دو نهاد یکسان نیستند .بهعالوه ،قبض دین از سوی غیرمدیون به
موجب قبض مصداق آن صورت میگیرد (زینالدین 1413 ،ق ،ج  ،4ص 226؛ موسوی خمینی،
 ،1392ج  ،2ص 62؛ یزدی 1421 ،ق ،ج  ،6ص  .)242دستة سوم هبة دین به مدیون را ابرای
به لفظ هبه و به غیرمدیون را صحین میدانند (حلی ،1374 ،ج  ،6ص  276و 277؛ سیستانی،
 1415ق ،ج  ،2ص  .)352دستة چهارم نیز هبة دین به مدیون را صحین ،ولی هبة دین به
غیرمدیون را نادرست میدانند (صاحب جواهر 1421 ،ق ،ج  ،14ص 507 _ 506؛ رهپیک،
 ،1398ص .)175
به نظر میرسد که نظر گروه دوم درستتر باشد؛ درواقع ،هبة طلب عقد و ابرای ایقاع
است .اثر ابراء اسقاط ولی اثر هبه طلب تملیک حق است و بعد از تملیک طلب به مدیون ،بهدلیل
جمع دو عنوان بدهکار و طلبکار در شخص واحد ،مالکیت مافیالذمه رخ داده و طلب ساقط
میشود (مادة  300ق .م .).اثر آشکار این تفاوت در فرضی است که مسئولیت بین بدهکاران
تاامنی باشد؛ بدین معنا که اگر طلبکار یکی از بدهکاران را ابراء کند ،مسئول ابراءشده حق
رجوع به سایر مسئولین را ندارد؛ لیکن اگر طلبکار طلب خود را به یکی از بدهکاران هبه کند،
بدهکار مالک طلب میشود و میتواند به سایر مسئولین رجوع کند (مادة  321ق .م.؛ کاتوزیان،
 ،1393الف ،ص  .)361وانگهی در مسیر پذیرش درستی هبة طلب ،نباید دلنگران مفهوم قبض
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بود .درواقع زمانی که طلبکار طلب خود را به مدیون هبه میکند ،بهدلیل وجود دین در ذمة
بدهکار ،قبض خودبهخود صورت میپذیرد (مادة  800ق .م.؛ 1یزدی 1421 ،ق ،ج  ،6ص .)242
مادة  806ق .م .نیز ضمن پذیرش هبة طلب ،یکی از اثرات آن را بیان کرده است« :هرگاه داین
طلب خود را به مدیون ببخشد ،حق رجوع ندارد» .نتیجت ًا اگر موضوع مهر دین باشد ،زن
ف
میتواند در دو قالب ابراء یا هبة طلب از حق خود صرف نظر کند 2.البته دیدگاه فقهای مخال ِ
صحت هبة طلب در رویة قاایی بیتأثیر نبوده است (دادنامة شمارة 9109970220401257
مورخ .3)1391/08/21
با توجه به این نکته ،اگر مهریه عین معین باشد ،زوجه آن عین را هبه میکند و اگر مهریه
دین باشد ،میتواند از نهاد هبة طلب نیز استفاده کند .در فرضی که مال موضوع هبه ،عین
معین باشد ،علیاالصول ،هبه قابل رجوع خواهد بود (روحانی 1435 ،ق ،ج  ،30ص  )198و
تنها در بعای موارد که در قانون مدنی (مواد  803و  )805ذکر شده است ،واهب حق رجوع
به عین موهوبه را ندارد.
یکی از هبات غیرقابلرجوع ،هبه به خویشان است .نظر مشهور فقها آن است که اگر شخصی
مالی را به خویشان خود هبه کند ،حق رجوع ندارد (زینالدین 1413 ،ق ،ج  ،4ص  .)231لیکن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در تأیید هبة طلب :ر .ک .دادنامة شمارة  9209970221101807مورخ .1392/10/28
 .2نظــر مخــالف :ر .ک .معاونــت آمــوزش و تحقیقــات قــوه قاــائیه ،1392 ،ص 361؛ در انتقــاد از آن :ر .ک.
میرشکاری و مظفری ،1398 ،ص .238
 .3یکــی از اســتداللهای دادگــاه بــدوی بــه ایــن ترتیــب بــود ...« :برابــر مــواد  803 ،800و  804قــانون مــدنی،
هبــه نســبت بــه عــین واقــع میشــود و بــا فــرض اینکــه تعــداد  750ســکة بهــار آزادی  ...از مصــادیق عــین کلــی
تلقــی گــردد ،تــا زمــانی کــه عــین کلــی تعیــین مصــداق نگــردد و قــبض و اقبــاض صــورت نگیــرد ،هبــه واقــع
نمیگیرد؛ زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده .»...
همچنــین در ر ی دیگــری ،شــعبة  41دیوانعــالی کشــور در دادنامــة شــمارة  9309970925600240مــورخ
 1393/10/27اشــعار داشــته اســت کــه « ...نظــر بــه اینکــه مهریــة تعیینشــده در پرونــده عــین معــین نبــوده ،بلکــه
بهصورت دیــن و در ذمــة زوج بــوده اســت ،بخشــیدن تمــام یــا قســمتی از آن از مصــادیق عقــد هبــه نیســت کــه
مشــمول مــادة  803قــانون مــدنی بــوده و قابــل گذشــت باشــد؛ بلکــه از مصــادیق ابــراء و شــمول مــادة 286
قانون مزبور بوده .»...
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درخصوص رجوع در هبه بین زوجین اختالف نظر وجود دارد .نظر مشهور فقها بر جواز
رجوع زوجین به یکدیگر است (روحانی 1435 ،ق ،ج  ،30ص  .)202بر همین اساس ،قانون مدنی
در بند  1مادة  ،803نامی از زوجین نبرده و لذا اینگونه استنباط میشود که هبة زوجین از
هبههای قابل رجوع است ،مگر در فرضی که بهموجب قواعد عمومی حاکم بر هبه ،هبه
غیرقابلرجوع باشد .برای نمونه ،در فرضی که هبه ،معوض و عوض تسلیم شده باشد یا آنکه
تغییری در عین موهوبه ایجاد شود یا متهب در آن تصرف کند یا عین موهوبه از مالکیت متهب
خارج شود یا متعلق حق غیر قرار گیرد یا واهب یا متهب فوت شوند (مادة  805ق .م ).یا طرفین
بر عدم رجوع تراضی کنند ،هبه غیرقابلرجوع خواهد بود.
یکی دیگر از هبات غیرقابلرجوع و مغفول ،هبة طلب به مدیون میباشد (مادة  806ق .م).؛
زیرا بعد از سقوط دین بهدلیل مالکیت مافیالذمه ،دین مانند موجود مردهای است که دیگر واهب
ن ساقطشده بهمنزلة
نمیتواند بدون توافق جدید با مدیون آن را احیا کند؛ فلذا رجوع به دی ِ
تصرف در دارایی دیگران است .لیکن بعای دادگاهها بدون توجه به این نکته ،زن را پس از
هبة طلب ،محق در رجوع به مهر دانستهاند .بدین استدالل که او ًال زوجه حتی در فرضی که مال
موضوع مهریه کلی است ،بر مهریه حق عینی دارد و ثانی ًا مهریة هبهشده مشمول بندهای مادة
 803ق .م .نیست (دادنامة شمارة  9209970221101807مورخ 1392/10/28؛ دادنامة شمارة
 9209970907201308مورخ  .)92/12/12پذیرش دیدگاه اخیر دشوار مینماید؛ زیرا اگر متعلق
حق ،عین معین باشد ،حق شخص بر آن عین ،حق عینی است و اگر متعلق حق ،دین باشد ،حق
شخص بر آن دین ،حق دینی است (کاتوزیان ،1394 ،ب ،ص  14ـ  .)18این در حالی است که
در آرای مذکور ،مهریه هنوز وصول نشده و درنتیجه همچنان بهعنوان حق دینی قابل تحلیل
است .جدا از این ،نکتة قابل تأمل آن است که چگونه ممکن است دینی که بهموجب مالکیت
مافیالذمه ساقط شده ،موجود فرض شود؟ 1درواقع دین هبهشده مصداق بند  4مادة  803ق.
م .است؛ زیرا یکی از مصادیق عدم قابلیت رجوع در هبه ،تلف و تغییر در عین موهوبه است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1درصــورتی کــه هبـــة طلــب بــه غیرمـــدیون صــورت پــذیرد ،تصـــور بقــای دیــن و رجـــوع از آن
امکان پذیر است؛ لیکن درمورد هبة طلب به شخص مدیون چنین چیزی قابل تصور نیست.
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آیا سقوط دین چیزی جز تلف و تغییر آن است؟( 1میرشکاری و مظفری ،1398 ،ص 234؛
معاونت آموزش و تحقیقات قوة قاائیه ،1392 ،ص .)379
با این حال ،هرچند هبة مهریه به زوج غیرقابلرجوع است ،باید به یک نکته توجه نمود و
آن اینکه گاهی این هبه با این شرط تبانی صورت میپذیرد که زوجیت ادامه پیدا کند؛ یعنی
زن از مهریة خود با این قید که زندگی زناشویی ادامهدار باشد و باقی بماند ،گذشت میکند؛
در این صورت ،به نظر میرسد که هبة طلب قابل رجوع میباشد .به دیگر بیان ،اگر زوجه با
شرط دوام زوجیت (صریح ًا یا ضمن ًا) مهریه را هبه کند و بعد ًا زوج بخواهد او را طالق دهد،
میتواند به مهریه رجوع کند (دادنامة شمارة  9309970906800487مورخ  .)1393/5/11ایراد
ن ساقطشده چگونه قابلیت اعاده دارد؛ زیرا دین از ابتدا بهطور قطعی ساقط نشده
نشود که دی ِ
است ،بلکه یک تزلزل ابتدایی در دین وجود دارد که آن را مستعد اعاده میکند .به عبارت
دیگر ،مقصود طرفین از انعقاد هبه ،سقوط بیقید و شرط دین نبوده؛ بلکه دین مانند موجودی
بهکمارفته است که اگر شرایط حاکم بر عقد بهصورت تمام و کمال رعایت شود ،ساقط
میشود و دیگر قابل اعاده نیست؛ لیکن همین موجود نیمهجان ،اگر تخلفی از هبه صورت
گیرد ،به ارادة زوجه قابل احیا است.

1ـ .3صلح
همانطور که بیان شد ،صلن دارای دو معنا است .در معنای موسع ،نیاز به وجود یا احتمال
اختالف در آینده نیست؛ بلکه طرفین از صلن بهعنوان ظرف تحقق ارادة خود استفاده میکنند،
بدون اینکه بخواهند احکام خاص آن عمل حقوقی بر رابطة آنان حاکم باشد (مادة  758ق .م.).
در فقه معنای موسع صلن پذیرفته شده است (موسوی خمینی ،1392 ،ج  ،1ص 597؛ سیستانی،
 1415ق ،ج  ،2ص 326؛ زینالدین 1413 ،ق ،ج  ،4ص  .)195قانون مدنی نیز در مادة ،752
معنای موسع صلن را بیان کرده است؛ البته با این قید که موضوع صلن نباید برخالف قواعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک .نظریـــــة شـــــماره  7/5718مـــــورخ  1382/8/14ادارة حقـــــوقی (یـــــزدی ،1395 ،ص )191؛
همچنین ،دادنامة شمارة  9309980243501239مورخ .1394/2/14
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آمره باشد (مادة  754ق .م .).با توجه به این معنای موسع ،عقد صلن مانند قالب و ظرفی است
که اعمال حقوقی گوناگون در قالب صلن قابلیت بروز و ظهور دارند؛ فلذا زوجه میتواند هر
ی مرتبط با گذشت از مهریه را در قالب صلن منعقد کند (مادة  757ق .م .).اگر مهریه
عمل حقوق ِ
عین یا دینی است که تسلیم شده ،زوجه میتواند در قالب صلن ،آن را به زوج هبه کند و اگر
دین است ،میتواند در قالب صلن ابراء یا هبة طلب کند .نکتة قابل ذکر آن است که در هبهای که
در قالب صلن منعقد میشود ،قبض شرط صحت انعقاد آن نیست (کاتوزیان ،1393 ،ج ،ص
 .)326همچنین در ابرایی که در قالب صلن منعقد میشود ،قبول زوج الزم است.
اگر عمل حقوقیای که در قالب صلن ظهور پیدا میکند ،جایز باشد ،در ماهیت صلن که عقدی
الزم است ،تغییری ایجاد نمیکند (مادة  760ق .م ).و لذا در صلن اصل بر آن است که زوجه
به مهریه نمیتواند رجوع کند .بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که طرفین شرایطی
را در صلن در نظر بگیرند که بعد از تخلف از آن شرایط ،زن حق رجوع به مهریه را داشته
باشد (مادة  761ق .م.).

1ـ .4بذل مهریه (فدیه)
در این مورد ،زوجه میتواند تا زمانی که در عده است ،به فدیه رجوع کند (روحانی1435 ،ق،
ج  ،34ص 375؛ حلی 1408 ،ق ،ج  ،3ص  .)42در این صورت ،طالق رجعی میشود (جبعی عاملی،
 1410ق ،ج  ،6ص  .)104بنابراین مطابق قصد طرفین ،زن مالی به مرد میدهد و مرد نیز او را
طالق میدهد و حق رجوع به زن را ندارد .حال اگر زن بخواهد به فدیه رجوع کند ،بدون اینکه
طالق نیز به رجعی تبدیل شود ،زوج متارر میگردد؛ زیرا شوهر حق رجوع ندارد و زن نیز به
مالی که منتقل کرده است ،دست مییابد .لذا اگر زن عده نداشته باشد یا مرد فرصت و امکان
رجوع به زن را در زمان عده نداشته باشد ،زن نمیتواند به فدیه رجوع کند (کاتوزیان 1394 ،الف،
ج  ،1ص  .)404اما نکته آن است که در ابرا گفته شد که امکان رجوع وجود ندارد .حال اگر موضوع
فدیه دین باشد و زن ضمن آن عقد از مهریه بگذرد ،عدم امکان رجوع در ابراء با امکان رجوع به
فدیه چگونه قابل جمع است؟ آیا این مورد استثنا است؟ در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد
که این مورد استثنا نیست؛ زیرا فدیه قراردادی است که از سوی شارع ،رجوع به آن اجازه داده
شده است ،حتی اگر مابذل تلف شده باشد .این مورد نیز که ابراء موجب غیرقابلبرگشت شدن
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دین میشود ،مانند فرض تلف شدن عین معین است .لذا زوجه نسبت به مثل آن ،طلبکار میشود
(محقق داماد ،1395 ،ص  .)426دیگر اینکه زن در رجوع به کل یا جزء فدیه مختار است ،لیکن بعد
از رجوع به جزیی از فدیه ،طالق رجعی میشود (زینالدین 1413 ،ق ،ج  ،7ص 216؛ روحانی،
 1435ق ،ج  ،34ص 384؛ جعفری لنگرودی به نقل از یزدی ،1395 ،ص .)956

 .2ابزارهای تفسیر ارادة طرفین
همانطور که بیان شد ،در نظام حقوقی ایران از قالبهای مختلفی برای بخشیدن مهریه میتوان
استفاده کرد .طبیعت ًا اگر مرزهای قاطعی میان این قالبها وجود داشت ،تشخیص ماهیت
حقوقی بخشش مهریه آسان بود؛ اما حقیقت این است که قانون مدنی مرزهای تشخیص بین
اعمال حقوقی چهارگانه را بهطور دقیق مشخص نکرده است و همین مسئله موجب نوعی
آشفتگی جهت تمییز نوع اعمال حقوقی یادشده میشود .برای نمونه ،قانون مدنی صلن را در
معنای موسع پذیرفته است؛ درصورتی که اگر صلن را منحصر در معنای مایق خود (رفع
اختالف فعلی یا آینده) میدانست ،در هر موردی که قاضی هدف زن از بخشش مهریه را رفع
یا دفع اختالف تشخیص میداد ،بهراحتی آن را در قالب عقد صلن در نظر میگرفت یا اگر
قانون مدنی هبة طلب را نمیپذیرفت و بخشش دین را منحصر ًا در قالب ابراء قرار میداد ،در
هر موردی که دینی بخشیده میشد ،بهراحتی ماهیت عمل قابل تشخیص بود .بنابراین عدم
اقدام قانونگذار غباری از تردید را در عالم اثبات و در تشخیص ماهیت عمل حقوقی به وجود
آورده است .جدا از این ،مردم بهدلیل عدم آشنایی با اصطالحات فقهی ـ حقوقی ،گاه از
عباراتی استفاده میکنند که دقیق ًا مشخص نمیشود که کدام یک از اعمال چهارگانه را انتخاب
کردهاند .برای نمونه ،در عرف میبینیم که زوجه در مقام بخشیدن مهریه به شوهر میگوید:
«از مهریه گذشتم ،مهریه را حالل کردم ،مهریهام را بخشیدم یا نمیخواهم و  .»...اینجاست
که وقتی پرونده به دادگاه ارجاع میشود ،کار برای قاات در تشخیص ماهیت عمل حقوقی
دشوار میشود؛ زیرا نه قانون تالشی جهت ارائة معیار برای تشخیص نوع عمل کرده است
و نه طرفین پرونده بهطور مشخص ارادة خود را در یکی از این اعمال یادشده گنجاندهاند .با
توجه به این دو نکته ،اهمیت تفسیر به معنای «تبیین معنی درست و گسترة یک مفهوم» روشن
میشود (کاتوزیان ،1393 ،ب ،ج  ،2ص  .)208بر این اساس و در این بند ،به ابزارهایی کـه
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میتوانند در مقام کشف ارادة طرفین کمک کنند ،پرداخته میشود.

2ـ .1کارکرد عمل حقوقی
گفته شد که کارکرد اصلی عقد صلن (معنای مایق) تسالم و آشتی میان طرفینی است که
قبل از انعقاد صلن ،دارای رابطة حقوقی بودهاند و بهدلیل اختالف فعلی یا احتمالی آینده ،اقدام
به انعقاد صلن میکنند .یکی از معیارهای تشخیص نیز توجه به همین کارکرد است؛ بدین
معنا که اگر زن برای رفع یا دفع اختالفی که با همسرش دارد ،مهریهاش را به همسر خویش
ببخشد ،قاضی میتواند عمل مزبور را بهعنوان عقد صلن در نظر بگیرد .با این حال ،در نقد
این نظر میتوان گفت که این معیار درصورتی راهگشا بود که قانونگذار رفع اختالف را
کارکرد انحصاری عقد صلن میدانست؛ لیکن همانطور که گفتیم ،قانون مدنی در ذیل مادة
 ،752به پیروی از برخی از فقها ،برای موضوع صلن قیدی قائل نشده (موسوی خمینی،
 ،1392ج  ،1ص 597؛ سیستانی 1415 ،ق ،ج  ،2ص 326؛ زینالدین 1413 ،ق ،ج  ،4ص )195
و کارکردی مشابه مادة  10ق .م .برای آن در نظر گرفته است .بهعالوه ،حتی اگر صلن تنها
در همین کارکرد منحصر میشد هم ،دلیلی وجود نداشت که نتوان از سایر عقود مانند هبه،
برای دفع یا رفع اختالف استفاده کرد .بنابراین این ابزار بهدلیل پذیرش معنای گسترده برای
عقد صلن توسط قانونگذار ،نمیتواند به کار آید.

2ـ .2نوع مال موضوع عمل حقوقی
ل موضو ِع آن عمل است.
یکی از امارات قاایی جهت تشخیص نوع عمل حقوقی ،نوع ما ِ
بر حسب عین یا دین بودن مهریه ،محدودة انتخاب زوجین تغییر میکند .درواقع با توجه به
اینکه ابراء و هبة طلب تنها ویژة بخشش دین هستند ،اگر مهریه عین معین یا دینی باشد که
به زوجه تسلیم شده است ،بخشش آن در قالب ابراء یا هبة طلب قابل تفسیر نخواهد بود .با
این حال ،حقیقت این است که برای بخشش دین از قالب صلن یا بذل نیز میتوان استفاده کرد.
به بیان دیگر ،اگر موضوع مهریه دین باشد ،عمل حقوقی مزبور میتواند ابراء ،هبة طلب یا
صلن ،ابراء یا هبة طلب در قالب صلن یا ابراء و هبة طلب در قالب فدیه باشد .بنابراین توجه
به نوع مال نیز بهطور دقیق ماهیت عمل حقوقی را مشخص نمیکند؛ لذا با وجود استفاده از
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این معیار ،قاضی باز هم با گزینههای متعدد روبرو خواهد بود.

2ـ .3شرایط ایجاد عمل حقوقی
از عناصر اصلی تحقق عقود ،تراضی است .بنابراین در ایقاعات ،تراضی وجود ندارد
ل
ن عم ِ
(کاتوزیان ،1395 ،ص  438ـ  .)440حال سؤال آن است که اگر در عقد یا ایقاع بود ِ
ی منعقدشده تردید کنیم ،چاره چیست؟ برخی از حقوقدانان یکی از راههای تشخیص
حقوق ِ
عقد از ایقاع را اناطة رضا بیان کردهاند و به همین دلیل ،وصیت تملیکی را بهدلیل عدم وجود
اناطة رضای موصی به رضای موصیله ،عقد نمیدانند؛ بدین معنا که اگر هرکدام از طرفین
(اناطة متقابل) یا یکی از آنها (اناطة غیرمتقابل) رضای خودش را منوط به رضای دیگری کند،
به این شکل که اگر طرف مقابل او رضایت به تحقق عمل حقوقی نداشته باشد ،آن عمل محقق
ت محققشده عقد خواهد بود
نشود ،در این صورت ،بر فرض تحقق عمل حقوقی ،ماهی ِ
(جعفری لنگرودی ،1393 ،ج  ،1ص  45ـ  .)52با این توضین ،اگر قاضی در ایقاع یا عقد بودن
بخشش مهریه تردید کرد ،میبایست به این مسئله توجه کند که آیا زوجه بدون توجه به اراده
و رضایت زوج ،مهریه را به او بخشیده یا در نظر زوجه قبول زوج نیز یکی از ارکان تحقق
بخشش بوده است؟ گاه ممکن است زوجه بگوید« :چه بخواهی چه نخواهی مهریهام را
بخشیدم ،حالل کردم و  »...و همین مورد نشان میدهد که عمل مزبور از ایقاعات (ابراء) است؛
زیرا زن بخشش مهریه از سوی خویش را منوط به رضایت همسرش نکرده است .بر همین
مبنا ،میتوان گفت اگر یکی از طرفین سند را اماا کرده باشد (با در نظر گرفتن سایر ابزارها)،
میتوان آن را ابراء و اگر طرفین امااء کرده باشند ،میتوان آن را عقد دانست (دادنامة
شمارة  9109970220401257مورخ .)1391/08/21

2ـ .4اوضاع و احوال حاکم بر عمل حقوقی
ی انتخابی توسط قاضی را محدود میکند .در کشف
ت حقوق ِ
توجه به این مورد دایرة ماهی ِ
ارادة طرفین ،تدقیق در گفتار و رفتار آنها قبل (شروط بنایی) و بعد از انعقاد عمل حقوقی
ضروری است؛ زیرا عللی که زوجه اقدام به بخشیدن مهر میکند ،از البهالی این موقعیتها
به دست میآید .لذا قاضی باید تمامیت عمل حقوقی را برای کشف مقصود طرفین در نظر
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بگیرد .درواقع تمامی شرایط باید در پرتو یکدیگر بررسی شوند؛ زیرا تمامیت عمل مزبور،
هدف از انعقاد را هویدا میکند .یکی از این اوضاع و احوال ،حسب مورد ،کراهت زوجه از
ت یکسویه یا
ق خلع و مبارات ،کراه ْ
زوج یا هر دو از همدیگر است .بیان شد که در طال ِ
دوسویه وجود دارد (مواد  1146و  1147ق .م ).و زوجه بهدلیل جلب رضایت شوهر به
طالق ،مالی به او میدهد .در این موارد ،طرفین میتوانند هر نام یا لفظی جهت انتقال فدیه به
کار ببرند؛ لیکن این امر تأثیری در ماهیت عمل حقوقی مزبور ندارد .ممکن است زوجه بگوید:
«صلن کردم ،ابراء کردم ،بخشیدم و هبه کردم» ،ولی بهدلیل وجود شرایط فدیه ،بخشش
زوجه در قالب بذل قرار میگیرد .بنابراین اگر قاضی کراهت زوجه از زوج یا کراهت زوجین
از یکدیگر و همچنین دادن مال برای جلب رضایت شوهر به طالق را احراز کند ،عمل حقوقی
مزبور بخشیدن مهر در قالب فدیه است؛ هرچند مال موضوع مهر دین یا عین باشد.

2ـ .5عرف
«عرف قاعدهای است که بهتدریج و خودبهخود میان همة مردم یا گروه ویژهای از آنها
بهعنوان قاعدة الزامآور ،مرسوم شده است» (کاتوزیان ،1393 ،ب ،ج  ،2ص  474و .)475
یکی از نقشهای عرف ،یاری در تشخیص نوع عمل حقوقی است .درواقع تفسیر ،جستجوی
ارادة نوعی طرفین است و به همین دلیل ،عرف در کشف این اراده اهمیت دارد .مادة  224ق.
م .اشعار میدارد« :الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»؛ لذا نقش تفسیری عرف نتیجت ًا
منجر به توصیف عمل حقوقی میشود و ماهیت آن را مشخص میکند .البته با توجه به اینکه
عرف مفهومی سیال است ،قاضی نباید در تشخیص نوع عمل از زمان و مکان انعقاد غافل
ی منعقدشده ابراء
شود .به نظر میرسد که درصورت دین بودن مهر ،عرف ًا عمل حقوق ِ

باشد؛1

زیرا بین فقها و حقوقدانان درخصوص وجود هبة طلب اختالف نظر وجود دارد و از مردم
که آشنایی با اصطالحات دقیق فقهی ـ حقوقی ندارند ،انتظار اینکه بین این دو مفهوم تفاوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1در عـــرف ،گـــاه ابـــراء را بهصـــورت بخشـــش دیـــن بـــه مـــدیون اعـــالم میکننـــد  . ...بســـیاری از
نویســندگان بــر مبنــای شــیاع عرفــی ،هبــة دیــن بــه مــدیون را ابــراء شــمرده یــا ابــراء را بخششــی
غیرمستقیم دانستهاند» (کاتوزیان ،1393 ،الف ،صص  358و .)359
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قائل شوند ،بعید به نظر میرسد .دقت عقلی در اینکه اسقاط اثر مستقیم یا غیرمستقیم عمل
حقوقی است ،کار فقیه و حقوقدان است؛ لذا زوجه به دنبال اسقاط حق خویش است ،نه اینکه
به این فکر باشد که درابتدا آن را تملیک کند و در اثر تملیک ،اسقاط صورت پذیرد (دادنامة
شمارة  9209970224502137مورخ  .)1392/12/17اگر از زنی که هنوز مهریهاش را دریافت
نکرده و آن را بخشیده است ،پرسیده شود که «مهریه را به زوج تملیک کردی یا خیر؟» شاید
بیشترین پاسخی که شنیده شود ،آن است که «چیزی نگرفته بودم که تملیک کنم» .این غلبه
طبیعت ًا بهدلیل عدم دقت عقلی عرف در تمایز ابراء و هبة طلب است.

2ـ .6اصول عملی
د».
ناامیــدی از ابزارهــای پیشــین پایــان راه نیســت؛ زیــرا «األصللدلیل للدلال للیل لیل لل ل
بنــابراین اگــر هــی کــدام از وســایل تفســیری فــوق راهگشــا نبــود ،بــرای تشــخیص نــوع
عمل حقوقی باید به اصول عملیه تمسک کرد.

2ـ6ـ .1اصل برائت
اصل بر برائت ذمه است .به همین دلیل ،اشتغال ذمه دلیل میخواهد .لذا اگر شک کردیم که
آیا شخص مدیون هست یا خیر ،به حکم اصل برائت ،مدعی اشتغال ذمه باید دلیل اقامه کند.
حال اگر شخصی را مدیون دانستیم ،لیکن در قلمرو دین او تردید کردیم ،اقتاای اصل برائت
آن است که عمل حقوقی به نفع متعهد تفسیر گردد (مادة  197ق .آ .د .م.؛ کاتوزیان 1395 ،ج،
ج  ،3ص  .)41بنابراین در مواردی که در وجود یا قلمرو تعهدات زوج تردیدی وجود داشت،
تفسیر به نفع او ترجین دارد و اصل برائت ذمه متعهد (زوج) نسبتبه تعهد اضافی است و
متعهدٌله باید اشتغال ذمة او را ثابت کند (قاسمزاده ،1389 ،ص  .)366فرض ًا در پروندهای
قاضی ماهیت عمل حقوقی را هبة طلب تشخیص داده است ،لیکن تردید دارد که آیا این عمل
به شرط دوام زوجیت منعقد شده است که درنتیجة آن ،زوجه حق رجوع به زوج را داشته
باشد یا خیر ،اقتاای اصل برائت ـ همچنین لزوم ـ آن است که چنین شرطی مورد توافق
قرار نگرفته است و زوجه حق رجوع ندارد .بدیهی است اگر از اوضاع و احوال یا عرف قید
و شرطی مبنیبر قابلیت رجوع استنباط شود ،اصول عملی قابلیت اجرا ندارند.
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2ـ6ـ .2اصل لزوم
لزوم و جواز عمل حقوقی در تعیین نوع آن مؤثر است .اگر ماهیت عمل حقوقی ،الزم باشد،
عمل مزبور صلن یا ابراء است و اگر ماهیت آن جایز باشد ،هبه یا بذل در قالب فدیه میباشد.
ی واقعشده ،هبه
به همین علت ،سؤال اساسی آن است که اگر قاضی تردید کند که عمل حقوق ِ
است یا صلن و هی دلیل کمکیای نیز وجود نداشته باشد ،تکلیف او چیست؟ پاسخ آن است
که طرفین اعمال حقوقی ،علیاالصول ،به دنبال انعقاد عمل حقوقیای هستند که دارای ثبات
باشد ،بهگونهای که با پشیمانی بعدی یکی از طرفین ،آن عمل قابل انحالل نباشد .درخصوص
زوجین نیز این دیدگاه صدق میکند .لذا در موارد تردید در لزوم یا جواز ماهیت حقوقی ،به
حکم اصل لزوم ،عمل حقوقی مزبور را در قالب اعمال حقوقیای که الزم هستند ،توصیف
میکنیم .برخی در فقه ،درخصوص اعمال اصل لزوم در شبهات مصداقیه گفتهاند که عدم
جایز بودن عمل حقوقی مشکوک با استصحاب عدم ازلی اثبات میشود و بعد از آن ،عمل
مزبور تحت عموم « وفوا بالعقود» قرار میگیرد و حکم به لزوم آن عمل میشود .بنابراین
اثبات لزوم بدین صورت ،تمسک به عام در شبهة مصداقیه نیست ،بلکه بهدلیل اجرای
استصحاب عدم ازلی ،برای احراز آن است که عمل حقوقی منعقدشده ،فردی از افراد عام
است .البته این استدالل در موردی است که اثری بر موارد مشکوک مترتب نباشد 1،مانند هبه
و صلن (خویی 1418 ،ق ،ج  ،38ص  2.)47لذا قاضی میتواند آن را صلن در نظر بگیرد 3.به
هر روی ،زوجه برای رجوع باید بینه اقامه کند؛ زیرا او مدعی تسلط بر فسخ عمل حقوقی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1یعنی اگــر دوران بــین بیــع و هبــه باشــد ،دیگــر امکــان اســتناد بــه استصــحاب عــدم ازلــی نیســت؛ زیــرا
آثاری از جملــه وجــوب دفــع ثمــن بــه بــایع و جــواز رجــوع در هبــه بــر ایــن دو مترتــب اســت کــه اجــرای
اصل در آنها موجب تعارض میگردد .بنابراین موضوع با تصالن بین طرفین حل میشود.
 .2در تأییــد ایــن نظــر :ر .ک .محمــدی خراســانی ،1394 ،ج  ،8صــص  49ـ 51؛ بجنــوردی ،1377 ،ج ،5
صص  207و .208
 . 3البته ممکن است این ایراد مطــرح شــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه اصــل مثبــت حجــت نیســت ،اصــل لــزوم
نمیتوانــد نــوع عقــد واقعشــده را اثبــات کنــد؛ امــا همــانطور کــه بعاــی از حقوقدانــان نیــز گفتهانــد« :در
اصــول عملــی حکــم قانونگــذار خودســرانه و خــالف واقــع نیســت و اشــخاص نیــز تنهــا از راه تعبــد و
اجبــار آن را نمی پذیرنــد .لــذا اجــرای اصــل عملــی راهــی اســت کــه احتمــال اصــابت آن بــه واقــع بیشــتر
است و گــاه نیــز ظــاهر حــال نتیجــة آن را تأییــد میکنــد ،جــز اینکــه قــانون آن را بــهعنوان کشــف از واقــع
موضوع حکم قرار نمیدهد» (کاتوزیان ،1395 ،ب ،ج  ،2ص .)399
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است و این سیطره نیازمند اثبات از سوی اوست (مصطفوی 1423 ،ق ،ص 127؛ فیاض ،بیتا،
ج  ،3ص  .)255مادة  219ق .م .به بیان این اصل اختصاص یافته است (صفایی ،1395 ،ج ،2
ص  .)169برخی از حقوقدانان نیز مانعی در اجرای اصل لزوم در شبهات مصداقیه ندیدهاند
(رهپیک ،1397 ،ص 133؛ شهیدی ،1393 ،ص  279ـ .)283
1

2ـ6ـ .3اصل صحت

در معنای وضعی ،صحت در مقابل فساد مد نظر است؛ یعنی آثار و نتایج عملی حقوقی بر
اصل صحت مترتب است (محقق داماد ،1397 ،ج  ،1ص  )275و باید رفتار مسلمان را نوعی
تفسیر کنیم که از آن آثار صحین شرعی به بار آید (گرجی ،1394 ،ج  ،1ص  .)352یکی از
شرایط اعمال اصل صحت ،احراز عنوان عمل حقوقی منعقدشده است؛ بدین معنا که در عناوین
ال بیع ،صلن ،هبه و
ل منعقدشده (مث ً
ت عم ِ
قصدی مانند اعمال حقوقی ،درابتدا باید عنوان و ماهی ِ
 )...احراز شود (مکارم شیرازی ،1370 ،ج  ،1ص 128؛ بجنوردی ،1377 ،ج  ،1ص  .)290بنابراین
ی صورتگرفته توسط زن ،استناد به اصل صحت برای
ل حقوق ِ
ی عم ِ
ن عرف ِ
حداقل تا احرا ِز عنوا ِ
حکم به صحت عمل حقوقی صحین نیست 2.بهعالوه ،مادة  223ق .م .اشعار میدارد« :هر معامله
که واقع شده باشد ،محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن معلوم شود» .یکی از نتایج
اصل صحت آن است که اگر یک عمل حقوقی تاب چند تفسیر داشته باشد ،بهگونهای که بعای
ت
از آنها منجر به بطالن و بعض دیگر منجر به صحت عمل حقوقی مزبور گردند ،تفسی ِر در جه ِ
ت آن عمل ،مرجن است (کاتوزیان ،1395 ،ج ،ج  ،3ص  .)40در فقه نیز ،فقهای مخالف هبة
صح ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1درخصوص اصــل یــا امــاره بــودن قاعــدة صــحت اخــتالف نظــر وجــود دارد .بــا توجــه بــه اثــر عملــی نــاچیز
ایــن اخــتالف نظــر در ایــن بخــش ،آن را ذیــل اصــول عملــی ذکــر کــردیم .بــرای مالحظــة دیــدگاههای مختلــف

در ایـــن زمینـــه ر .ک .بجنـــوردی ،1377 ،ج  ،1صـــص  303ـ 307؛ مکـــارم شـــیرازی ،1370 ،ج  ،1صـــص  140ـ
.)145
 .2برخــی معتقدنــد کــه مــادة  223ق .م .از نظــر شــیخ انصــاری درخصــوص اعمــال اصــل صــحت
درمــورد تمــامی شــبهات پیــروی کــرده اســت ،حتــی اگــر عنــوان عمــل نیــز عرف ـاً احــراز نشــود (محقــق
داماد ،1397 ،ج  ،1ص 283؛ گرجی ،1394 ،ج  ،1ص .)374

تحليل حقوقی اَشکال مختلف بخشيدن  /...عباس ميرشکاری و شبير آزادبخت 23 

طلب در مواردی که اشخاص این عنوان را ذکر کرده و قصد اسقاط دین داشته باشند ،آن را
ابراء با لفظ هبه تلقی کردهاند و حکم به بطالن آن ندادهاند (روحانی 1435 ،ق ،ج  ،30ص 182
ـ 187؛ جبعی عاملی 1413 ،ق ،ج  ،6ص  12ـ 15؛ حلی ،1374 ،ج  ،6ص  276و 277؛ سیستانی،
 1415ق ،ج  ،2ص  .)352بدیهی است در وضعیت کنونی ،با توجه به مادة  806ق .م ،.مجالی
برای تردید در صحت هبة طلب نیست و اصل صحت از این منظر نمیتواند اثر قابل توجهی
داشته باشد.

2ـ6ـ .4اصل عدم والیت
«اصل عدم والیت به معنی سلطة یکی بر دیگری است ،بهگونهای که اختیار تمام یا قسمتی
از امور دیگری با وی باشد  ...و در فقه امامیه گفتهاند که در روابط اشخاص با یکدیگر کسی
بر دیگری والیت و تسلط ندارد ،مگر به موجب صرین قانون» (جعفری لنگرودی ،1388 ،ج ،1
ص  182و  .)183بر این اساس ،اینکه شخصی بتواند در وضعیت حقوقی دیگری بدون
رضایت او تغییری ایجاد کند ،ناممکن به نظر میرسد (کاتوزیان ،1395 ،ص 440؛ صاحب
جواهر 1421 ،ق ،ج  ،14ص 586؛ جبعی عاملی 1413 ،ق ،ج  ،5ص  .)313بر همین اساس،
میتوان گفت که در مقام تردید در میان اینکه عمل فرد ،عقد است یا ایقاع ،علیاالصول ،جانب
عقد ترجین دارد؛ زیرا تحقق عمل حقوقی را منوط به ارادة طرف دیگر میکند و این تفسیر بـا
اصل عدم والیت سازگارتر است.

یافتههای پژوهش
با توجه به مطالعة صورتگرفته ،از این نوشتار بهعنوان نتیجه ،مسائل ذیل قابل برداشت است:
 .1گاه زوجه بهعنوان مالک مهریه ،از حق خود استفاده و مهر را مطالبه میکند؛ لیکن
همواره این مورد پیش نمیآید؛ بلکه ممکن است زن بخواهد از مهر خود به دالیل متعدد
گذشت کند و آن را به شوهرش ببخشد.
 .2اگر مهر عین معین یا دینی باشد که به زوجه تسلیم شده است ،زن میتواند از قالبهای
ال از چهار قالب
هبه ،صلن و بذل در قالب فدیه استفاده کند و اگر مهر دین باشد ،زن اصو ً
ابراء ،هبة طلب ،ابراء و هبة طلب در قالب صلن یا ابراء و هبة طلب در قالب فدیه (خلع و مبارات)
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میتواند بهره ببرد.
 .3اگر عمل حقوقی منعقدشده ابراء ،صلن و هبة طلب باشد ،زوجه علیاالصول نمیتواند
به مهریه رجوع کند .البته اگر در صلن و هبة طلب شرایطی مثل شرط دوام زوجیت ذکر شده
باشد و زوج بخواهد زن را طالق دهد ،زوجه نیز متعاقب ًا میتواند به مهریه رجوع کند.
ی صورتگرفته هبه و بذل مهریه در قالب فدیه باشد ،زوجه علیاالصول
 .4اگر عمل حقوق ِ
میتواند به مهریه رجوع کند ،مگر اینکه هبه از موارد مواد  803و  805ق .م .باشد و در بذل
مهریه نیز به گونهای باشد که بعد از رجوع زن به مهر زوج نتواند به زوجه رجوع کند .درواقع
زن زمانی میتواند به مابذل رجوع کند که شوهر امکان رجوع به زن را داشته باشد.
 .5وضعیت نظام حقوقی ما در قبال اعمال حقوقی چهارگانهای که زوجه میتواند از آن
بهره ببرد و مرزهای تشخیص این اعمال از یکدیگر به اندازة کافی روشن نیست و این ،کار
را برای قااوت سخت میکند .در این مقاله ،معیارهایی برای تمییز این اعمال ارائه شد ،اما
در وضعیت کنونی نمیتوان به هی کدام از این معیارها بهطور قاطع دل بست .لذا الزم است
جهت جلوگیری از تشتت آرا و سردرگمی قاات ،قانونگذار معیارهای روشنی برای
تشخیص ماهیت اعمال چهارگانه ارائه و مرزهای قابل اتکایی برای تمییز این اعمال قرار دهد.
ال کارکرد عقد صلن منحصر در معنای مایق آن (دفع یا رفع
بنابراین پیشنهاد میشود که او ً
اختالف) شود .ثانی ًا با توجه به اثر عملی محدود هبة طلب و مرز نامشخص آن با ابراء در
عالم اثبات ،صرف ًا نهاد ابراء جهت بخشش دیون مورد پذیرش قانونگذار قرار گیرد.
 .6عالوهبر پیشنهادهای فوق ،توصیه میشود که برای جلوگیری از مشکالت پیشگفته در
این نگارش ،از جمله ایجاد اختالف در فهم مقصود طرفین ،تراکم پرونده در قوة قاائیه و ،...
زوجین برای انعقاد عمل حقوقیای که منتهی به بخشش مهریه میشود ،به دفتر اسناد رسمی
مراجعه کرده ،از ظرفیتهای تنظیم اسناد رسمی بهره ببرند .درواقع با توجه به اینکه سردفتر
عالم به مفاهیم حقوقی است ،قبل از تنظیم سند ،قصد طرفین را پرسیده ،مطابق با آنچه
مقصود زوجین است ،به تنظیم سند مبادرت میکند.
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مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع).
ـ حافظی ،سمیه؛ عظیمی گرگانی ،هادی و امام ،سید محمدرضا (« .)1400بررسی فقهی و حقوقی بذل
مهریه در حقوق خانواده» .مجلة حقوق پزشکی(15 ،ویژهنامة نوآوری حقوقی) ،ص  453ـ
.463
ـ حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف ( 1420ق) .تحریر األحکام الشرعیه علی مذهب اإلمامیه .قم :مؤسسه
اإلمام الصادق(ع).
ـ ــــــــــــــــ ( .)1374مختلف الشیعه فی حکام الشریعه ،قم :مؤسسه النشر اإلسالمی.
ـ حلی (محقق) ،جعفر بن حسن ( 1408ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام .قم :اسماعیلیان.
ـ خویی ،سید ابوالقاسم ( 1418ق) .موسوعه اإلمام الخویی .قم :مؤسسة إحیاء آثار االمام الخوئی.
ـ روحانی ،سید محمدصادق ( 1435ق) .فقه الصادق .قم :آیین دانش.
ـ رهپیک ،حسن ( .)1395حقوق مدنی عقود معین  .1تهران :خرسندی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1397حقوق مدنی؛ حقوق قراردادها ،تهران :خرسندی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1398حقوق مدنی عقود معین  .2تهران :خرسندی.
ـ زینالدین ،محمدامین ( 1413ق) .کلمه التقوی .قم :مطعبه مهر.
ـ سیستانی ،سید علی ( 1415ق) .منهاج الصالحین .قم :مکتب آیتاللالعظمی السید السیستانی.
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ـ شهبازی ،محمدحسین ( .)1395مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی .تهران :میزان.
ـ شهیدی ،مهدی ( .)1393اصول قراردادها و تعهدات .تهران :مجد.
ـ صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر ( 1421ق) .جواهر الکالم (ط .الحدیثه) .قم :مؤسسة دایرهالمعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت(ع).
ـ صفایی ،سید حسین ( .)1395دورة مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها .تهران :میزان.
ـ فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالل ( .)1373کنز العرفان فی فقه القرآن .تهران :مرتاوی.
ـ فیاض ،محمداسحاق (بیتا) .منهاج الصالحین .قم :مکتب سماحه آیتاللالعظمی الحاج الشیخ
محمداسحاق الفیاض.
ـ قاسمزاده ،سید مرتای ( .)1389اصول قراردادها و تعهدات .تهران :دادگستر.
ـ کاتوزیان ،ناصر ( .)1395اعمال حقوقی؛ قرارداد ـ ایقاع .تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1393الف) .حقوق مدنی ایقاع .تهران :میزان.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1393ب) .فلسفة حقوق .تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1393ج) .حقوق مدنی مشارکتها ـ صلن .تهران :گنج دانش ،چاپ دهم.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1394الف) .دورة حقوق مدنی خانواده .تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1394ب) .دورة مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت .تهران :میزان.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1395الف) .حقوق مدنی عطایا .تهران :گنج دانش.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1395ب) .قواعد عمومی قراردادها .تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـ ــــــــــــــــ ( ،1395ج) .قواعد عمومی قراردادها .تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـ گرجی ،ابوالقاسم ( .)1394مقاالت حقوقی .تهران :دانشگاه تهران.
ـ محقق داماد ،سید مصطفی ( .)1395بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحالل آن .تهران :مرکز
نشر علوم اسالمی.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1397قواعد فقه؛ بخش مدنی (مالکیت /مسئولیت) .تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
ـ محمدی خراسانی ،علی ( .)1394تقریرات درس مکاسب .به کوشش عبدالحسین فیاضی .قم :االمام
الحسن بن علی(ع).
ـ مصطفوی ،محمدکاظم ( 1423ق) .فقه المعامالت .قم :جماعه المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم،
مؤسسه النشر اإلسالمی.
ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوة قاائیه ( .)1392مجموعة نشستهای قاایی مسائل قانون مدنی.
تهران :جاودنه.
ـ معین ،محمد ( .)1375فرهنگ فارسی .تهران :سپهر.
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ـ مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1370القواعد الفقهیه .قم :دار النشر االمام علی بن بیطالب(ع).
ـ موسوی خمینی ،سید روحالل ( .)1392تحریر الوسیله .تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی
قدس سره.

ـ میرشکاری ،عباس و مظفری ،خدیجه (« .)1398هبة طلب» .مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق
اسالمی سابق) ،)18(10 ،ص  227ـ .248
(ع)
ـ هاشمی شاهرودی ،سید محمود ( .)1382فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  .قم :مؤسسة
دایرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع).
ـ یزدی ،امید ( .)1395حقوق خانواده در نظم حقوقی کنونی .تهران :کتاب آوا.
ـ یزدی ،محمدکاظم بن عبدالعظیم ( 1421ق) .العروه الوثقی (عده من الفقهاء ،جامعه مدرسین) .قم:
مؤسسه النشر اإلسالمی.

