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 چکیده

هر شخصی، مالک اموال خویش است اعم از اینکه آن مال، 

قانون مدنی  1807به ماده  توجه باباشد.  غیرازآنمهریه و یا 

در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام  تواندمیزوجه 

های حقوقی یا دوجانبه در قالب جانبهیکدهد و باعمل حقوقی 

معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی که 

 هایقالببخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در 

ر د و ؛مسائل حائز اهمیتی است دربرگیرندهحقوقی مختلف 

 است: آیا زوجه طرحقابلمختلفی  سؤاالتاین خصوص 

موضوع مهریه را  تواندمیکند یبا زوج زندگی م باوجوداینکه

حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه  هایقالبدر 

که در توقیف نیست انتقال  ایمهریهچگونه است؟  شدهتوقیف

ارادی آن به چه شیوه است؟ بر اساس نتایج حاصل از این 

تحقیق، زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی 

 هایرا بکار ببرد و مهریه را در قالب ایویژهراهکارهای  تواندمی

ز تا ا حقوقی بالعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد

این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به 

توان معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند؛ و حتی می

 با که حق انتفاع از مال موقوفه است، ایمهریهگفت انتقال 

ا اخالقی ت ازلحاظشرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد؛ اما 

زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است. این 

تحلیلی به مسائل حقوقی انتقال  -تحقیق با روش توصیفی

 مهریه پرداخته است.

مهریه، انتقال ارادی، عین معین، عقد  :هاکلیدواژه

 اخالقی.معوض، عقد تبرعی، ارزش 

 

  
Abstract 

Every person owns his property, whether it is 
property, dowry or otherwise. According to 

Article 1082 of the Iranian Civil Code, the wife 

can make any legal acquisition in her dowry and 
transfer the dowry belonging to herself to any 

person she wishes, in the form of unilateral or 
bilateral legal acts in the form of legal exchange 

or Gratuitous. The transfer of a certain dowry in 

various legal forms involves important issues. 
And in this regard, various questions can be asked: 

Can a wife, even though she lives with her 

husband, transfer the issue of dowry in different 
legal forms? How is the transfer of the confiscated 

dowry? How is the voluntary transfer of a dowry 

that is not under arrest? Based on the results of this 
research, the wife can use special solutions to 

claim her dowry according to the legal rules and 

transfer the dowry in free or exchangeable legal 
forms to third parties, so that she need not go to 

the judicial authorities or implement it. Record the 

equivalent of their dowry or less; And it can even 
be said that the transfer of the dowry, which is the 

right to use the endowment property, will be 

possible under certain conditions; But morally, as 
long as the family center is intact, it is unusual. 

This research has dealt with the legal issues of 

dowry transfer in a descriptive-analytical way. 
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 مقدمه

ارادی در دارایی خود هرگونه تصرفی  صورتبه تواندمیمالک اموال خویش است و  هر شخص  

ی سلطنت )الناس مسلطون علی اموالهم( عمل ق.م و قاعده 03ی و مطابق ماده دهد را انجام

های حقوقی معوض یا تبرعی جانبه یا دوجانبه و در قالبعمل حقوقی یکیوسیلهکند؛ و به 

مقام خاص و هر شخصی را قائم ل دهدانتقااموال متعلق به خود را به هر شخصی که بخواهد؛ 

هرچند در انتقال غیرارادی هم اموالی که اشخاص بر آن تسلط  حقوق و تعهدات خود نماید.

تر است، زیرا شخص با اراده و ، اما وسعت انتقال ارادی بسیار گستردهگرددمیداشته منتقل 

گیرد، اموالی را که تحت تملک هایی که در آن قرار میاختیار خویش و با توجه به موقعیت

در آن دخل و تصرف به عمل آورد و از سود این کار منتفع گردد. الزم  تواندمیخویش است 

د. دیگران ش حقبهال ضرر نباید با تصرف خویش باعث اضرار ی به ذکر است که مطابق قاعده

ق.م راجع به تصرفی است که به ضرر همسایه صورت گرفته است؛ لکن این ماده  201ی ماده

بلکه شامل ضررهایی است که شخص به دیگران وارد  ،ی همین مصداق نیستفقط دربرگیرنده

ی الضرر از این امر رد. در این حالت قاعدهکند تا با ضرر رساندن به دیگران خودش سود ببمی

موارد باید رعایت  یدر همه کهی قواعد عمومی است کند. این ماده دربرگیرندهجلوگیری می

وقی حق هایقالبی عین معین در گردد. موضوع پژوهش بررسی انتقال مهریه است. انتقال مهریه

 طرحقابلمختلفی  سؤاالتاین خصوص ی مسائل حائز اهمیتی است که در مختلف دربرگیرنده

های موضوع مهریه را در قالب تواندمیکند که با زوج زندگی میاین باوجوداست: آیا زوجه 

چگونه است؟ مالی که در توقیف نیست  شدهفیتوق؟ انتقال مهریه انتقال دهدحقوقی مختلف 

ی خویش مهریه تواندیمحقوقی  هایقالبانتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه در چه 

 انتقال دهد؟

طور انتقال ارادی معوض ی عین معین را بهمهریه تواندمیهای حقوقی که زوجه در ذیل قالب

گردد. در این مورد مطرح می و غیرمعوض به هر شخصی )اعم از زوج و یا ثالث( انتقال دهد،

که در توقیف باشد و زوجه بخواهد  یاهیمهراینکه  ازجملهاست  طرحقابلهای مختلفی فرض
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آن را به ثالث یا زوج انتقال دهد به چه صورت است؟ مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی 

 د.گیرقرار می موردبررسیطور جداگانه های حقوقی به، برخی از قالبرونیازاآن چگونه است؟ 

 

 . عقود معاوضی2

های آن از حیث وحدت و تعدد بندیکی از تقسیمهای مختلفی است. یبندیعقود دارای تقسیم

دانان عقد بندی است. برخی از حقوقموضوع است که عقود تبرعی و معوض جزء این تقسیم

شود عقود معوض یا همان عقود معاوضی به عقودی گفته می»اند: گونه تعریف کردهمعوض را این

به مال دیگر مدنظر است و هدف  که دارای دو عوض موجود است. در این عقد، مبادله مالی

یکی »(. برخی دیگر معتقدند: در عقد معوض 1/03، 2030)صفایی، « نوعی مبادله متقابل است

دهد درعوض مال و یا تعهدی که از طرف از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهد و یا مالی را می

ی طرف دیگر است. یهگرفتن مال از ناح طرفکیی گیرد که علت دادن مال از ناحیهدیگر می

)امامی،  «شودعقود معوض دارای دو مورد است که یکی عوض و دیگری معوض نامیده می

(. بعد 30/ 1، 2073)کاتوزیان، « جایی استمقتضای هر معامله مبادله و جابه(. »271، /2031

در برخی  ی عین معین رااز تعریف مختصری از عقود معوض در ذیل انتقال ارادی مهریه

 داد. فقهی و حقوقی شرح خواهیم ازلحاظمعوض،  هایقالب

 

 . بیع2.2

یات آ ترین عقود معین و معاوضیی است که مبیع آن حتما  باید مالیت داشته باشد.بیع از متداول

تِجَارَة  عَنب إِال أَنب تَک ونَ »( وَ قَالَ: 173)البقرة: « وَ أَحَیل  الل ه  الببَیبعَ»فرمیاینید: می بیارهنیدراقرآن کریم 

إنشاء تملیک عین بمال و ال یلزم علیه شیء ممّا »فقهای امامیه معتقدند:  ( و13)النساء: « تَرَاضٍ مِنبک مب

در مورد بیع بدین شییرح اسییت:  نظر برخی از فقهای شییافعی (.0/22، 2123)انصییاری، « تقدّم

ربعِ وَفِی بِالبمَالِ البمَالِ م قَابَلَة  فَه وَ» ( و 3/213، 2113)نووی، « تَمبلِیک ا نَحبوِهِ أَوب بِمَالٍ البمَالِ م قَابَلَة  الشیی 

تَمبلِیک یا وَتَمَلكک یا، فَیِْنب و جِدَ  البم تَقَو مِ بِیالبمَیالِ البم تَقَوِّمِ البمَیالِ م بَیادَلَیة »فقهیای حنفییه عقییده دارنید: 

)حنفی، البلدحی، « وب نِکَاحٌ، وَإِنب و جِدَ مَج ان ا فَه وَ هِبَةٌ، وَه وَ عَقبدٌ مَشبر وعٌبِالبمَنَافِعِ فَه وَ إِجَارَةٌ أَ البمَالِ تَمبلِیک 

عةِ م بَادَلَة  مَالِ وَلو فی الذِمة أو مَنف»کنند: فقهای حنابله در کتاب البیع اینگونه بیان می(. 1/0، 2123
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یعنی بیع را  ؛(1/33 تا)حجاووی، بی « وَقرض م بیاحیة کممر الیدار بِم لِ أحَدَه مَا عَلل التدبید غیر رِبا

عقد بیع اعیان شییامل اموالی غیراز اند که: ]و فقهای مالکی بر این عقیده دانندی مال به مال میمبادله

دانند و موجب شییده میانشییای طرفین تشییکیل محضبهمنافع اسییت و درمجموع عقد بیع را 

(. با اسیییتناد به دیدگاه فقهای 1/1 تای تعهدات[ )مالکی، بی دانند نه در زمرهتملیک عین می

ای در این زمینه وجود ندارد و با ی عین معین ممکن اسییت و هیش شییبههاهل سیینت بیع مهریه

شییرط طهارت و قدرت بر تسییلیم و مالکیت داشییتن بر عین معین و علم به عوضییین متوجه 

 (.133-0/033، 2123شویم که انتقال عین معین در قالب حقوقی بیع ممکن است )رملی، می

( معتقدند مبیعی که عین هم 113، 2032حقوقی برخی از حقوقدانان )شهبازی،  ازلحاظ 

در مورد م من هم در قانون مدنی با توجه به  ؛ وتوان موضوع معامله در نظر گرفتنباشد را می

ر اما برخی دیگر از حقوقدانان ب؛ ردیقرار گعین یا ثمن  تواندمی، مبیع تعریفی که از عقد نموده

د، گیرکه ثمن عین باشد عقد معاوضه را دربرمیاین موضوع اشکال گرفتند، زیرا درصورتی

؛ شمس و 23و  2/21، 2031هستند )کاتوزیان،  ی جدا از همکه بیع و معاوضه دو مقولهدرحالی

(. فارغ از اختالفات حقوقدانان در این قسمت الزم است به سؤالی که 2/27، 2031منصوری، 

توان در فقهی و حقوقی می ازلحاظکه آیا مهریه را  مربوط به پژوهش است پرداخته شود

عین را به شخص ثالث در ی عین مهای حقوقی انتقال داد؟ اگر زوجه بخواهد مهریهقالب

 های حقوقی بیع انتقال دهد آیا چنین انتقالی در قالب حقوقی بیع صحیح است یا خیر؟قالب

آن ی جداگانه است؛ یک قرارداد اصلی زوجیت که به عقد نکاح مرکب از دو مقوله

 «مقصود بالعرض»گویند و دیگری قرارداد تبعی مهریه که امری فرعی و « مقصود با لذات»

 قابلریغو  انتقالرقابلیغی شخصی در روابط زوجین همان مقصود بالذات است که ست. جنبها

ی مالی عقد ماست جنبه موردبحثآید. آنچه ی غیرمالی به شمار میتوقیف است؛ زیرا جنبه

ذکر شده در این قسمت زمانی که مهریه در قالب عقد بیع به ثالث  سؤالنکاح است. در پاسخ به 

عامله مبیع م صورتبهی زوجه ی مهریه بر این واقف است که مهریهیابد انتقال گیرندهانتقال می

اقدام تمام مشکالت در این زمینه را  یقاعدهبهموضوع عقد بیع قرار گرفته است و با استناد 

یار و اخت باارادهی دو کاال و شرایط آن که خریدار و فروشنده درباره مبادلهپذیرفته است. همین
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شود و نیاز به تعهد و اجرای خود مبادله میخود انتخاب و بر آن توافق دارند مبیع و ثمن خودبه

رسد انتقال مهریه در قالب عقد بیع صحیح باشد، زیرا شرایطی که آن نیست. درنتیجه به نظر می

 (.2/7، 2031برای موضوع عقد بیع الزم است بر مورد مهریه صادق است )کاتوزیان، 

که فورا  مالکیت طرفین بر مبیع و ثمن صورت  شودمیی عین معین منجر مهریهانتقال 

انعقاد عقد نکاح  محضبهقانون مدنی مقرر داشته است  2331ی (. ماده137، 2011گیرد )عدل، 

در مال خود دخل و تصرف نماید و آن را به هر  تواندمیگردد؛ بنابراین زوجه مالک مهر می

ریه فوری مالک مه طوربها باوجوداینکه شخص انتقال گیرنده در عقد بیع ام؛ انتقال دهدشخصی 

مابین زوج و زوجه است گردد اما انتقال گیرنده از امتیاز حق حبس که مختص مهریه فیمی

ی عین معین ای که راجع به مهریه است با انتقال مهریهبرخوردار نخواهد بود؛ و حقوق ممتازه

، بنابراین؛ تی که در عقد بیع وجود دارد در مهریه وجود نخواهد داشتگردد؛ و خیارامنتقل نمی

کند احکام و آثار عقد بیع بر آن ی خود را در قالب عقد بیع منتقل میزمانی که زوجه مهریه

است و تا قبل قانون مدنی مهریه متعلق به زوجه بوده 2331ی گردد. با توجه به مادهمترتب می

ی عین معین مالکیت استقرار داشته و نسبت به نصف دیگر فی از مهریهاز نزدیکی نسبت به نص

وجه ز درهرصورتگردد. مالکیت متزلزل است که با وقوع نزدیکی مالکیت متزلزل مستقر می

اما زمانی که نکاح ؛ ی عین معین خویش را به هر شخصی حتی زوج انتقال دهدمهریه تواندمی

منجر به نزدیکی نشود و زن و مرد از هم طالق بگیرند حتی اگر قبل از نزدیکی کل مهریه را به 

 شدهفیتوقی . در مورد انتقال مهریهبازگرداندزوج انتقال داده باشد باید نصف دیگر را به زوج 

 پردازیم:است که در ذیل به آن می طرحقابلهای مختلفی فرض

صحیح نیست؛  یاهیمهری زوجه قرار دهد چنین عین معین توقیفی را مهریه اگر زوج

 توان آنچون این مال متعلق حق طلبکاران است و تا زمانی که از آن رفع توقیف نگردد، نمی

را مهر قرار داد؛ مگر با رعایت شرایط مربوط به توقیف، با این وصف آن مال با همان موقعیت 

تواند در شود اما تا زمان رفع توقیف نمیگیرد و زوجه مالک میر میو وضعیت موجود مهر قرا

آن دخل و تصرف نماید و آن را به شخص ثالث در قالب بیع انتقال دهد. زمانی که مال از 

که بعد از بازداشت توسط مقام اجرایی بازداشت آزاد شد مال متعلق به زوجه است، اما درصورتی

، 2033باید م ل یا قیمت حین ادا را از زوج بخواهد )کاتوزیان،  تماما  به مزایده گذاشته شد
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 که همچون نقص است که به استناد رسدیمبعضی به فروش رفته باشد به نظر  چنانچه( و 2/213

خیار تبعض صفقه نسبت به میزانی که به فروش نرفته مالکیت زوجه باقی و نسبت به مابقی باید 

 ان گردد.توسط زوج به قیمت حین ادا جبر

توان مالی را که در توقیف است مهریه قرار داد گردد که: آیا میاما این سؤال مطرح می

و سپس زوجه آن را در قالب عقد بیع انتقال دهد؟ در این فرض آثار عقد بیع نسبت به انتقال 

ن ی عیقانون اجرای احکام مدنی انتقال مهریه 33ی ی مهریه چگونه است؟ مطابق مادهگیرنده

شده توسط زوجه صحیح نیست و به دلیل اینکه زوجه مالک نگردیده است، انتقال  معین توقیف

آن ممکن نیست و چنین انتقالی باطل است و بر باطل اثری مترتب نیست و باید ثمن به انتقال 

برای م ل یا  تواندمیقانون مدنی زوجه  2331ی گیرنده مسترد گردد. با وحدت مالک از ماده

االدا را از زوج دریافت شده به زوج مراجعه نماید و قیمت حینو جبران خسارات وارد  قیمت

 نماید.

ی زوجه قبل از تسلیم توسط زوج تلف گردد، اما زوجه مهریه کهیدرصورتفرض دوم: 

ل وضعیت انتقا انتقال دهدکه مال تسلیم وی گردد آن را به ثالث در قالب عقد بیع بدون این

شده  مهریه چگونه است؟ اگر قبل از انتقال مهریه در قالب حقوقی عقد بیع موضوع، مهریه تلف

کس قدرت بر تسلیم آن را ندارد؛ بنابراین عقد باطل است. اگر باشد مال موجود نبوده و هیش

اشد، صیر داشته بشده باشد و زوج تق بعد از انتقال مهریه در قالب عقد بیع مال در نزد زوج تلف

گردد تلف گردیده بیع ثالث حساب می عنوانبهعقد بیع صورت گرفته اما چون توسط زوج 

تقصیر بوده و زوجه ثمن را به گردد؛ چون بایع که همان زوجه است در اینجا بیمنفسخ می

ین ح زوج مراجعه و م ل یا قیمتبه  از باب تسبیب تواندیمنماید و بعد زوجه مشتری مسترد می

 (.2/213، 2033ادا و ضرری که بر وی وارد شده را مطالبه نماید )کاتوزیان، 

 

 . اجاره2.2

عقد اجاره، عقد الزم، معوض، رضایی، دارای مدت و حسب مورد تملیکی یا عهدی است 

(. در انتقال ارادی مهریه عین معین تملیکی بودن اجاره 217و  213، 2/210، 2031)کاتوزیان، 
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عین معین به ثالث مدنظر است، نه تعهد به تملیک منافع و یا تسلیم عین مستاجره؛ منافع مال 

در معین و کلی فی ذمه ی کلی گیرد که شامل اجارهچون مورد آخر اجاره عهدی را در برمی

 (.273 /2، 2031است )شمس و منصوری، 

است، در ق.م در کلیه عقود الزم و ضروری  233ی طور که شرایط عمومی مادههمان

اجاره هم الزم است. در اجاره، معلوم بودن عین مستاجره و منافع آن و مدتی که مورد اجاره 

گیرد دارای اهمیت خاصی است که در صورت عدم ذکر هرکدام باعث بطالن عقد اجاره قرار می

(. ازنظر 1/31، 2031)امامی، « عوض معلومتملیک منفعت به»گردد. اجاره عبارت است از: می

ترین تفاوتی که (. عمده1/03، 2123شده است )فاضل،  فقها، امامیه و عامه این تعریف پذیرفته

عقد اجاره با عقد بیع دارد در همین تملیک عین و منفعت است، در صورتی اثر عقد بیع تملیک 

 (.1/03، 2123عوض معلوم است )فاضل، عوض معلوم و اثر عقد اجاره تملیک منفعت بهعین به

ی عین معین جزء عقود تملیکی است انتقال فوری مالکیت با توجه به اینکه عقد اجاره

قانون مدنی انتقال فوری مالکیت منافع  133ی منافع به مستدجر از آثار مهم آن است که از ماده

قانون مدنی، هرکدام  173و  013ی گردد؛ و در خصوص قدرت بر تسلیم مطابق مادهبرداشت می

ا مستدجر قدرت بر تسلیم عین مستاجره داشته باشند، کافی است و اجاره صحیح از موجر ی

ی عین معین ی مهریه. اگر توسط زوجه در قالب حقوقی عقد اجاره(22، 2133)اصفهانی، است 

 ی عین معین به ثالث اعطا گردد چنین انتقالی صحیحبه ثالث انتقال یابد و مالکیت منفعت مهریه

ی زوجه را فقط مالکیت عین تعیین کرده باشد که در این صورت وج مهریهاست، مگر اینکه ز

 گیرد.اجاره دادن زوجه در قالب عقد فضولی قرار می

اگر زوجه مالک عین و منفعت مهریه باشد و قبل از اینکه نزدیکی واقع گردد زوجه 

و تمام منافع متعلق  ی صحیحی عین معین را به ثالث در قالب عقد اجاره انتقال دهد اجارهمهریه

مجرد عقد، زوجه مالک عین قانون مدنی به  2331و  03ی به زوجه است، زیرا مطابق ماده

های حقوقی مختلف آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد، اما اگر در قالب تواندمیمعین بوده و 

انون مدنی ق 2331ی در اثنای مدت اجاره و قبل از نزدیکی زوجه مطلقه گردد، مطابق ماده

زوجه فقط مستحق نصف عین معین است و باید نصف دیگر را به زوج مسترد کند و درنهایت 

قانون مدنی آیا در چنین  173ی گردند. مطابق مادهزوج و زوجه در عین مورد اجاره شریک می



 

 حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین –بررسی فقهی  / 9

 

ی شریک است؟ وضعیت اجاره با مطلقه شدن زوجه ی اجاره الزم به اجازهشرایطی برای ادامه

قانون مدنی زوجه در  03ی ل از نزدیکی چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه مطابق مادهقب

هرگونه تصرفی بنماید چون ملک عین معین بوده؛ بنابراین  تواندمیی عین معین خود مهریه

اجاره دادن عین معین قبل از نزدیکی صحیح و مالکیت زوجه نسبت به نصف مهریه ثابت و 

مده آدستدر تصرف زوجه است منافع به که یزمانر متزلزل است، اما تا نسبت به نصف دیگ

 137ی قانون مدنی متعلق به زوجه است و با وحدت مالک از ماده 01و  00ی مطابق ماده

ی عین قانون مدنی منافع از زمان عقد تا زمان مطلقه شدن متعلق به زوجه است، چون مهریه

و  123ی اع نبوده است و چون عقد اجاره هم مطابق مادهمعین قبل از اجاره توسط زوجه مش

توانند آن را تا پایان اجاره فسخ نمایند. یک از طرفین نمیقانون مدنی عقد الزم است؛ هیش 137

ی شریک را برای تسلیم مال مشاع الزم دانسته است. در این قانون مدنی اجازه 173ی ماده

ین در مالکیتش قرار گرفته است همچنان در حین ی عین معفرض چون زوجه از قبل مهریه

ی زوجه قرار دهد ی زوج در اینکه عین معین را مهریهمالک عین معین بوده و اجازه اجاره

ی عین معین علیه خود اقدام نموده است، دیگر مستغرق بوده است و زوج با معین نمودن مهریه

ی ی نشده بعد از مطلقه شدن نیازمند اجازهی اجاره که مدت آن منقضتوان گفت برای ادامهنمی

اما راجع به ؛ ، زوجه موجر عین مستاجره استتا پایان مدت اجاره بنابراین؛ مجدد شریک است

زوج محق خواهد بود و بعد از مطلقه شدن نسبت به منافع منفصل سهم زوج  بهااجارهنصف 

وجه حین عقد اجاره مالک منفعت االجاره متعلق به زوج است؛ زیرا زحقی ندارد؛ و نصف مال

ی عین معین برای (. بعد از طالق و قبل از نزدیکی نصف مهریه1/33، 2030)امامی،  بوده است.

و در عین معین مالکیت مشاع ایجاد  گرددیبازمزوجه ثابت و نصف متزلزل دیگر آن به زوج 

 گردد.می

زوجین سابق( ملک مشاع راضی ) نیمالککه بعد از انقضای مدت اجاره یکی از درصورتی

ی استیجاری خود ادامه دهد شریکی که راضی به ی اجاره نباشد و مستدجر به رابطهبه ادامه

 اندتومیی استیجاری نیست و مستدجر نسبت به سهم وی در حکم غاصب است؛ ی رابطهادامه

، ش را تقاضا کندالم ل ایام تصرف حصه خویاز دادگاه تقاضای خلع ید مستدجر نماید و اجرت
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بنابراین حکم  (؛1/33، 2031ی شریک الزم است )امامی، زیرا بعد از انقضای مدت اجاره اجازه

ق.م ناشی از قواعد حاکم بر مال مشاع است که مطابق آن تصرف حقوقی در آن  173ی ماده

 اکه یکی از شرکی سایر شرکا است و درصورتیصحیح است ولی تصرف مادی نیازمند اجازه

آن را به اجاره داده باشد چون موجر مالک منافع کامل ملک نیست عقد اجاره نسبت به قسمت 

 (.2/203، 2031شریک فضولی تابع قواعد مربوط به معامله مال غیراست )کاتوزیان، 

 

 . عقود تبرعی3

های عقود از حیث وحدت و بندیهای مختلفی است که یکی از تقسیمبندیعقود دارای تقسیم

بندی است. در قسمت قبل راجع به تعدد موضوع است که عقود تبرعی و معوض جزء این تقسیم

گردد توضیحات الزم صورت بیع و اجاره مورد انتقال واقع میانتقال ارادی عین معینی که به

 شد. عقود مطابق موضوع پژوهش مطرح گردید. در این قسمت به عقود تبرعی پرداخته خواهد

نماید دهد و یا تعهدی در مقابل او میکه یکی از طرفین مالی را به دیگری میینتبرعی یعنی ا

که برای چنین تعهداتی ایجاد التزام شود. برخی از گردد بدون آنو یا مالی به رایگان اعطا می

عقد غیرمعوض عقدی است که فقط »گونه تعریف می نمایند: دانان عقود تبرعی را اینحقوق

صورت مجانی و بالعوض شخصی مال خود را به موجب آن مانند عقد هبه که بهیک مورد دارد 

( و عقود غیرمعوض ممکن است جایز یا الزم باشد 0/13، 2033)شهیدی، « بخشدبه دیگری می

(. در این قسمت 2/33، 2030 )شهیدی، الزم(بالعوض )مانند عقد هبه )جایز( و عقد صلح 

 گیرد وقرار می موردبررسیهای حقوقی عقود تبرعی در قالب ی عین معینانتقال ارادی مهریه

طور مختصر از لحاظ فقهی و حقوقی هر قالب حقوقی تبرعی را مرتبط با موضوع مارالذکر به

 مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

 

 هبه .2.3

تعریفی که در میان فقها در مورد هبه قابلیت طرح دارد و قانونگذار هم متاثر از فقه است، بدین 

« هعن القرب مجرّدا   منجّزا  عوض، تملیکا غیر من العین تملیک المقتضی العقد هی الهبة»شرح است: 

 ن، عینی و تبرعیی هبه را جزء عقود معیگذار با اقتباس از فقه امامیه. قانون(3/7، 2123)عاملی، 
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 یدر ماده مشخص کرده است. شرط تحقق عقد هبه وجود سه رکن ایجاب، قبول و قبض است.

شده است. برای صحت عقد هبه همانند سایر عقود باید قانون مدنی به این موضوع اشاره  733

سری شرایط این عقد هبه دارای یکبر ق.م رعایت گردد و عالوه 233ی شرایط اساسی ماده

در صورت عدم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی، عقد هبه باطل است.  اختصاصی است که

ی همهری تواندمیاست این است که آیا زوجه  طرحقابلسوالی که مرتبط با این قالب حقوقی 

و  103ارادی در قالب حقوقی هبه انتقال دهد؟ در تفسیر آیات  صورتبهعین معین خویش را 

عام راجع به امکان هبه تصریح شده است؛  طوربهنساء  یسوره 1 یی بقره و آیهسوره 107

هبه بر مدیون یا غیر مدیون  صورتبهی عین معین خویش را بنابراین زوجه می تواند مهریه

ی مهریه باید این موضوع رعایت گردد که در صورتی که عقد انتقال دهد. با پذیرش امکان هبه

ر جهت انتقال وجود داشته باشد تا بدین وسیله ی صحیحی صورت پذیرد نباید هیش مانعی دهبه

عنوان قانون مدنی مهریه که بر ذمه زوج مستقر است، زوجه به 2331و  737ی بتوان مطابق ماده

که بخواهد آن را به ثالث )اشخاص مذکور دهد. درصورتیمال موهوبه در قالب عقد هبه انتقال 

های مختلفی است که دهد این امر دارای فرضو یا شخص دیگر( انتقال  330ی ماده 2در بند 

 گردد:در ذیل مطرح می

ی عین معین توسط طلبکاران زوجه توقیف شده باشد اگر بخواهد که مهریه( درصورتی2

قانون اجرای احکام مدنی چنین  33ی آن را در قالب عقد هبه به ثالث انتقال دهد مطابق ماده

ی له نباشد مطابق مادههبه که منعقد شده به ضرر محکومکه عقد عقدی باطل است، اما درصورتی

له صحیح است، زیرا ممکن است زوجه عین قانون اجرای احکام مدنی با رضایت محکوم 37

معین خویش را در قالب هبه با شرط عوض به ثالث انتقال داده باشد که در این شرایط سودی 

خود  حقبهی عین معین زوجه باشد و بهتر بیشتر از توقیف مهریه شودمیکه عاید طلبکاران 

از حیث ارزش با عین موهوبه یکسان و یا  تواندمیبرسند، زیرا در عقد هبه معوض، عوض 

 (.177 /1، 2031بیشتر یا کمتر درآید )امامی، 

ی عین معین خویش را که به وی ی عین معین در توقیف نبوده و زوجه مهریه( مهریه1

قانون مدنی هبه برای اینکه  733ی ب هبه به ثالث انتقال دهد. مطابق مادهتسلیم نگردیده در قال
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که  در صورتی»دارد: قانون مدنی مقرر می 333ی اما ماده؛ محقق گردد الزمه آن قبض است

آیا اگر در فرضی که مهریه عین معین «. عین موهوبه درید متهب باشد محتاج به قبض نیست

ی عین معین را به زوج هبه کند، قبض که شرط ه زوجه همین مهریههنوز به زوجه تسلیم نگردید

 گردد؟قانون مدنی در این قسمت حاکم می 333ی تحقق عقد هبه است، الزم است؟ آیا ماده

ی واهب در دست متهب بوده با زمانی فقهای امامیه بین موردی که قبل از عقد هبه مال با اجازه

در دست متهب است؛ و واهب  اند. در مورد مالی که با اجازهشدهکه بدون اذن بوده فرق قائل 

، 2031دانند )امامی، با علم و آگاهی و اختیار آن را به متهب هبه می کند، قبض را الزم نمی

ی عین معین است و در تصرف زوج است. وی داند که مالکِ مهریه(، زیرا زوجه می1/133

ی عین معین را مطالبه ننموده تا ال  از زوج پرداخت مهریهکند که اصای را هبه میچنین مهریه

تعهد به پرداخت مهریه بر گردن زوج مقرر گردد. بنظر می رسد زوجه رضایت داشته است مهریه 

معناست، زیرا از تا زمان عقد هبه در تصرف زوج باشد و با هبه قرار دادن آن قبض دیگر بی

 بنابراین، در عقد؛ گرددازه با ایجاد عقد هبه محرز میقبل اجازه در تصرف داشته و قبض در اج

توان تدثیر قبض را به دو صورت از هم تفکیک نمود: مورد اول: هبه مال معینی که در هبه می

طور ضمنی ی اقباض بهدست متهب باشد و واهب همان مال را موهوبه قرار دهد؛ در اینجا اراده

ق.م در اینجا صادق است.  333ی هب مستتر است و مادهمادی مت یبا هبه دادن مال در استیال

ی دیگر برای اثبات این موضوع درجایی است که ولی یا قیم محجور مالی را که در تصرف نمونه

 1/11، 2037گردد )کاتوزیان، دارد به محجور ببخشد؛ در اینجا با وقوع تراضی هبه محقق می

ی واهب در تصرف متهب نیست که بل از هبه(. مورد دوم: در جایی که مال موهوبه ق13و 

که واهب نتواند آن را به استیال بدهد؛ و متهب یا ی آن قبض واهب است و درصورتی الزمه

ق.م عقد هبه صحیح؛ و  37ی شخص ثالث بتواند آن را قبض کنند، در این صورت مطابق ماده

 در غیر این صورت هبه باطل است.

 

 )بدون عوض(. صلح 2.3

صلح )سیدالعقود( عقدی الزم و حسب مورد تملیکی و یا عهدی معوض، تبرعی، رضایی و عقد 

(. در قرآن 2/01، 2033عبداللهی نژاد و همکاران، ؛ 073/2 ،2031ای است )کاتوزیان، مسامحه
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 23و  3ی ی نساء به صلح بین زوجین اشاره شده است. آیهسوره 03و  213ی کریم در آیه

ی انفال به صلح اشاره دارد و فقهای اهل تسنن روایاتی از سوره 2ی یهی حجرات و آسوره

الصلح جایز بین المسلمین اال صلحا  حرم حالال »نمایند به صلح نقل میپیامبر اکرم )ص( راجع

، هر عقد صلحی بین مسلمین جایز است مگراینکه حاللی را حرام و یا حرامی «او احل حراما 

(. فقهای امامیه عالوه بر روایت نبوی روایاتی از امام صادق 0/313 تای را حالل کند )ترمذی، ب

ر ، فقال: إذا کان بطیبة نفس من صاحبه فال بدس؛ اگفیصالح فی الرجل یکون علیه الشئ»نمایند: نقل می

، 2121چیزی بر ذمه کسی باشد؛ و با رضایت طرف دیگر، صلح کردن نسبت به آن اشکالی ندارد )عاملی، 

ع( و اجماع فقهای ) تیبص( و احادیث اهل ) امبریپبنابراین، طبق قرآن و روایات (؛ 20/323

شده در قانون مدنی که بر موارد ذکراهل سنت و امامیه مشروعیت عقد صلح مسلم است. عالوه

طور گسترده بیان قانون مدنی مفهوم صلح را به 731ی است در مادهشدهاز فقه امامیه گرفته 

دارد تسالم یا گذشت جوهر اصلی این عقد که آن را از سایر عقود دیگر متمایز مینموده که 

بنابراین عقد صلح ازجمله ؛ (2/073، 2031کاتوزیان، ) ردیگبرمیاست که جنبه اصلی صلح را در

 دانان معتقدند عقد صلحگردد. برخی از حقوقترین عقود مشروع محسوب میترین و گستردهعام

ی آن گره بسیاری از معضالت را ای برخوردار است که به وسیلهم از اهمیت ویژهدر جهان اسال

بخشد بلکه از مرز روابط تنها حاکمیت اراده را وسعت می کند. این مفهوم گسترده نهباز می

؛ زندگردد و نظم عمومی را به هم میرود و گاهی باعث ضرر به ثالث میطرفین عقد فراتر می

یع حق شفعه برای شریک محفوظ است اما با آوردن عقد بیع در قالب صلح حق م ال  در عقد ب

ق.م هرچند در مقام عقد بیع باشد موجد اثر عقد بیع نیست و از شریک  733ی شفعه مطابق ماده

ت به تقلب نسب»کند. آنها معتقدند عقد صلح گاهی راهی برای تسهیل ناخواسته جلوگیری نمی

توان مورد صلح قرار گیرد که (؛ بنابراین موضوعی می2/070، 2031است )کاتوزیان، « قانون

قابل اسقاط و انتقال باشد و یا صلحی که عمل حقوقی آن با طبیعت حق مورد نزاع و قواعد 

تواند موضوع صلح واقع مربوط به آن با نظم عمومی در تعارض نباشد. در غیر این صورت نمی

درمجموع فقهای امامیه معتقدند آنچه مورد صلح  (.2/033 ،2031گردد و باطل است )کاتوزیان، 

معوض یا  تواندمیها عقد صلح گیرد عین، منفعت، حق و دین است که در همه اینقرار می
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متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق و علی التقادیر إما أن یکون مع العوض أو »تبرعی باشد: 

العوض عینا أو منفعة أو دینا أو حقا، فهذه عشرون صورة کلها بدونه و علی األول إما أن یکون 

فیصح الصلح عن عین بعین و منفعة و دین و حق و بال عوض و عن منفعة بمنفعة و عین و دین  صحیحة

أمر؛  علل التسالم و التراضی هو»الصلح  و ؛(23/273، 2120)سبزواری، « و حق و بال عوض و هکذا

(. صلح یعنی تسالم 033، 2033)اصفهانی، « غیر ذلک و أو إسقاط دین أو حقّمن تملیک عین أو منفعة 

 عام هر چیزی را در قالب طوربهو تراضی بر امری از جمله تملیک عین یا منفعت یا اسقاط حق یا دین و 

 دهد.صلح قرارمی

عین ی عین مکه آیا انتقال مهریه شودبا توجه به مطالب فقهی و حقوقی این سوال مطرح می

ی ذاتی عقد صلح می توان در قالب حقوقی عقد صلح امکان پذیر است؟ با توجه به جوهره

معامله  ی آنکه شرایط و احکام خاصهگفت که صلح با داشتن نتیجه معامالت گوناگون بدون این

در آن جاری باشد هرگونه دعوی و معامله را میان مصالح و متصالح به صلح خاتمه خواهد داد 

(. فلذا ممکن 21، 2031که موضوع خاصی برای خصومت تعیین گردد )حسن پور، آن بدون

است طرفین صلح زوج و زوجه باشند و در خصوص برخی از مسائل مالی در روابط زناشویی 

ی عین که زوجه بخواهد مهریهمورد اختالف در مراجع قضایی اقدام به صلح نمایند و یا این

لث در مقام معامله صلح نماید. در صورت صلح مهریه با زوج، معین خویش را به زوج یا ثا

مقامی خاص برای ثالث جهت گردد. در صورت صلح با ثالث، قائمالذمه ایجاد میمالکیت مافی

که موضوع صلح در مقام معامله و یا صلح در گردد. درصورتیمطالبه مهریه از زوج ایجاد می

 که الزم است مورد بحث و بررسی قرار گیرد:هایی است دعاوی باشد؛ صلح دارای فرض

ی باطله: این امر در جایی است که زوجه مهریه را در ( صلح دعوی مبتنی بر معامله2

القول باشد و طرفین در مورد صحت معامله متفقهقالب بیع یا معاوضه یا هبه به ثالث انتقال داد

کنند. فرضا  طرف مقابل مدعی عیب هستند، اما در متفرعات آن با یکدیگر اختالف پیدا می

خواهد به استناد خیار عیب آن را فسخ کند. طرف دیگر عقد منکر این موضوع و می گرددمی

الصلحی را به مدعی پرداخت گردد و درنهایت طرفین راجع به این موضوع مصالحه کنند و مال

وضوع معامله مدنظر ای که م(، بعدا  کاشف به عمل آید مهریه1/133، 2030کند )امامی، 

قانون اجرای احکام مدنی عقد  33قرارگرفته است از قبل در توقیف بوده است و مطابق ماده 
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 ی باطله باطل است و بیع و ثمن به طرفین مستردباطل گردیده فلذا صلح دعوی مبتنی بر معامله

گردد. مطابق گردد و مال صلحی که هرکدام از طرفین پرداخت کرده باشد به وی مسترد میمی

ی باطله، باطل است )کاتوزیان، قانون مدنی صلح دعوی مبتنی بر معامله 733ی ماده 2بند 

ق.م چون موضوع عقد بیع در توقیف بوده در حکم صلح  737ی ( و مطابق ماده2/030، 2031

 ،)کاتوزیان« بطالن معامله معلوم است ولی دعوا ناشی از آثار معامله است»بدون موضوع است. 

دانند مال در توقیف (. فرضا  مهریه عین معین زوجه در توقیف است و طرفین می2/031، 2031

های حقوقی است و هر عقدی نسبت به چنین مالی باطل است؛ و مهریه را دریکی از قالب

نمایند؛ اما بعدا  بین متبایعین در مورد استرداد مبیع و ثمن اختالف پیش موردنظر منعقد می

ای صلح راجع به آن صلح دعوی ناشی از بطالن معامله است که مطابق در چنین معاملهآید؛ می

شده که ی واقعمعامله»ق.م چنین صلحی در مقام معامله صحیح است.  733ی قسمت دوم ماده

)کاتوزیان، « انجامدیکی از دو طرف معامله ادعای بطالن آن را دارد و این دعوا به صلح می

ی عین معین صورت گرفته بعدا  مشتری مدعی به مهریهای راجعرضا  معامله(. ف2/031، 2031

است فروشنده )زوجه( به دلیل وجود طلبکاران معامله صوری منعقد نموده و ادعای بطالن 

معامله نماید و فروشنده منکر این امر گردد و اگر طرفین آن را به صلح خاتمه دهند شخص 

 حی به شخص مدعی بطالن معامله به جهت معامله صوری بپردازدالصلمنکر عدم بطالن باید مال

قانون مدنی است که صلح دعوای ناشی از بطالن  733که این دومین نمونه از قسمت دوم ماده 

 گیرد.معامله را در برمی

مابین زوج و زوجه: اختالفی در دادگاه راجع به پرداخت مهریه ( صلح در دعاوی فی1

زوج ادعا کند که مهریه را پرداخته است و زوجه هم منکر این ادعا گردد،  عین معین پیش آید و

اما ؛ قانون مدنی چنین صلحی صحیح است 733ی اگر خوانده درخواست صلح کند مطابق ماده

ای اگر خوانده درخواست تملیک کند متضمن اقرار به مالکیت مخاطب است، مگر اینکه قرینه

کننده باید وجود این قرینه را اثبات کند. فقهای عامه به استبرخالف آن موجود باشد که درخو

فرماید: )هرگاه کسی دانند و امام شافعی میمتابعت از امام شافعی صلح را با انکار جایز نمی

مدعی عینی که در دست دیگری است و مدعی علیه منکر آن گردد، سپس مدعی دعوا را در 
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، داند()زحیلیحیح نیست و آن را تحصیل حاصل میالصلحی مصالحه نماید صلح صمقابل مال

ی امامیه که قانون مدنی هم منطبق با نظر آنان در این خصوص است، (، اما فقها3/137، 2133

 (.1/037، 2031و صلح را صحیح می دانند )امامی،  برعکس نظر فقهای عامه نظر داده

 

 . عقد مفید حق انتفاع4

و جزء عقود عینی است و تنها حق  ی حبس مطلق، الزم استاست نا عقد مفید حق انتفاع به

کند. تعیین مدت از شرایط الزم عقد مفید حق انتفاع نیست و این استفاده از مال را ایجاد می

االصول سازد و حسب مورد علیشود آن را از اجاره و سایر عقود متمایز خصوصیت باعث می

دانند و دانان آن را فقط غیر معوض میی از حقوقاما برخ؛ گرددمعوض و یا غیر معوض واقع 

، 2011شود )عدل، که بین مالک و منتفع عوضی واقع گردد، اجاره میمعتقدند که در صورت این

ق.م برای  233ی (. در حق انتفاع عالوه بر شرایط اساسی که برای صحت معامله در ماده13

، 2031شرط صحت آن است )امامی، تمامی عقود شرط صحت عقد است، در حق انتفاع قبض 

ای هموجب عقد، حق انتفاع ازملک خود را به شیوه به تواندمی(. با این اوصاف مالک عین 2/31

ن که عین آمختلف )عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف( به دیگری واگذار کند بدون این

که از اسم آن طورانکه حق انتفاع عمری باشد همرا از ملکیت خویش خارج کند. درصورتی

است دهشپیداست به مدت عمر مالک یا منتفع یا ثالث است و در رقبی مدت توسط مالک تعیین 

هرکدام از موارد  تواندمیو در سکنی موضوع آن سکونت در محل است که مدت انتفاع از محل 

ا که ب صورت حبس مطلق استکه مدت در آن وجود نداشته باشد بهمذکور باشد و درصورتی

حبس  تواندمیگردد، مگر از طرف مالک رجوع کند که منتفع فوت مالک یا منتفع منحل می

خالصه مطرح نمودیم  طوربه(. مطالب حق انتفاع را 133، 2033زند )کاتوزیان، مطلق را برهم

انتفاع مرتبط با موضوع پژوهش ایجاد گردد و سپس با طرح  حقبهمناسبی راجع یزمینهتا پیش

 سوال به رسیدگی آن بپردازیم.

طور ارادی در قالب حقوقی حق توان بهصورت عین معین است را میای که بهآیا مهریه

 حقبهطور خالصه راجع شده که بهانتفاع به شخص ثالث انتقال داد؟ با توجه به مطالب طرح

ع که حق انتفاتوان گفت شخص زوجه که مالک عین معین است درصورتیمی انتفاع مطرح شد
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آن را به ثالث به هر مدتی که  تواندمیباشد، آن از طرف زوج برای خود یا ثالث انتقال نداده

 صورت عمر یا رقبی یا حبس مطلق انتقال دهد.خود بخواهد یا به

لح عمری به زوج و یا شخص ی عین معین را در قالب عقد صزوجه ممکن است مهریه

ثالث انتقال دهد و حق انتفاع از عین معین را تا پایان عمر همراه با خیار فسخ برای خود تعیین 

کند که در صورت پشیمانی بتواند صلح عمری را فسخ نماید و قید این نوع خیار مانع انتقال 

 تواندمی(؛ زیرا مالک 30، 2037شود )بیات، مالکیت نبوده و مشمول معامله با حق استرداد نمی

ا ملک خود ر تواندمیعین ملک انجام دهد و هرگونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نباشد در

ن حق گردد، چومقام زوجه میالیه قائمبا انتقال عین ملک منتقل ؛ وبا رعایت حق منتفع بفروشد

ود شهر قالب حقوقی باعث نمی انتفاع حقی ثابت و عقد مفید آن الزم است و انتقال عین در

الیه حقی که در سابق برای منتفع نسبت به آن مال به وجود آمده را ساقط کند، مگراینکه منتقل

؛ زیرا آیدنسبت به این حق جاهل باشد که در این صورت برای منتقل الیه حق فسخ به وجود می

است را به دیگری واگذار موجب عقد حق انتفاع عین معین که ملک خویش به تواندمیمالک 

 (.2/33، 2031کند بدون اینکه عین آن را از ملکیت خویش خارج سازد )امامی، 

دانان در خصوص اصل حق انتفاع )عمری، رقبی و فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق

نظر هستند که پرداختن به این به برخی مسائل دارای اختالفنظر دارند؛ اما راجعسکنی( اتفاق

چه مورد بحث است انتقال مال معین در ی موضوع پژوهش است و آنخارج از حیطه مسائل

( و 2/203، 2112؛ انصاری، 3/111، 2121قالب حق انتفاع است که فقهای امامیه )عاملی، 

طورکه عقیده دارند ملکی که (، همان1/33، 2123؛ شافعی، 030-032 /23، 2113)نووی، 

ن ی عیاولی در خصوص مهریه طریقنتقال دارد؛ بنابراین به دارای حق انتفاع است قابلیت ا

 معین که زوجه می تواند برای دیگری در آن حق انتفاع ایجاد کند.

 

 . وقف5

دراین قسمت از پژوهش هدف این است که از لحاظ فقهی و حقوقی به بررسی این سوال پرداخته 

ارادی در قالب عقد وقف  صورتبهی عین معین خویش را مهریه تواندمیشود که آیا زوجه 
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دانان را در مورد شرایطط ای از عقد وقف و دیدگاه فقها و حقوقدهد؟ در ابتدا خالصه انتقال

 نماییم.آن بیان می

(. 33-27، 2030ای و موجد حق انتفاع است )صفایی، وقف عقدی عینی، الزم، مسامحه

ی صحت معامله است برای مدنی الزمه قانون 233ی همانند سایر عقود شرایطی که در ماده

پذیر است که بسته به نوع مصرف با بقای برآن وقف مالی امکانعقد وقف هم مدنظر است. عالوه

ق.م به این موضوع  33و  33ی عین بتوان از آن منتفع شد و قابلیت قبض داشته باشد. در ماده

حث قبل بدان اشاره شد مورد مهریه طورکه در مبا(. همان2/71، 2031اشاره شده است )امامی، 

هم باید قابلیت تمللک، اسقاط، مالیت و...داشته باشد؛ بنابراین اگر با چنین ویژگی هایی مهریه

 بر اساس اصل آزادی قراردادها تواندمیعین معین برای زوجه مشخص گردد، آیا زوجه  ی

قرار دهد؟ آیا انتقال ارادی های حقوقی مختلفی ازجمله وقف ی عین معین را در قالبمهریه

مهریه در قالب عقد وقف ممکن است و شخص ثالث می تواند دارای حق انتفاع از مهریه موقوفه 

های مختلفی از فقهای اسالمی طرح شده است. مجموعه این دیدگاهها گردد؟ در این زمینه دیدگاه

 در مورد مالک مال موقوفه، به قرار زیر اند:

گردد و در ز فقها معتقدند که مالکیت واقف از عین معین سلب میدیدگاه اول: برخی ا

 گیرد.تعالی قرار میمالکیت حق

دیدگاه دوم: برخی از فقها معتقدند که مال موقوفه همچنان در مالکیت واقف باقی 

 یابد.ماند و مالکیت منافع به موقوف علیهم انتقال میخواهد

تری دارند و بین موقوف علیه عام و خاص وتدیدگاه سوم: برخی از فقها دیدگاه متفا

که موقوف علیه خاص باشد شخص معین مالک است اند و معتقدند درصورتیتفکیک قائل شده

 تعالی است.حقبهو اگر عام باشد مالکیت مال موقوفه متعلق 

 گردد.دیدگاه چهارم: مالکیت موقوفه به موقوف علیهم منتقل می

دانان معتقدند که مالکیت نه به موقوف ای معاصر و اک ر حقوقدیدگاه پنجم: برخی از فقه

-تعالی، بلکه مال موقوفه همانند مال بدون مالک قرارمیحقبهرسد و نه علیه عام و یا خاص می

 (.3، 2033گیرد )جهانیان، 
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ها طرفدارانی دارند. برخی از فقهای اهل تسنن ازجمله فقهای هرکدام از این دیدگاه

و زیدیه )شوکانی،  (23/7333، 2133(، حنابله )زحیلی، 333-0/313، 2123ینی، شافعی )شرب

( معتقدند که با عقد وقف مالکیت مال وقفی اعم از عین و منفعت از واقف سلب 2/303، 2113

گردد؛ زیرا تعالی میداشت و مالک مال وقفی حقشود و حق تصرف در مال موقوفه نخواهدمی

 است.ای در راه خدا قرار دادهمال موقوفه را صدقهشخص واقف با وقف دادن 

/ 2، 2033برخی دیگر از فقهای اهل تسنن از جمله فقهای حنفی و مالکی )زمخشری، 

ماند و به حدیث اند که مال وقفی در مالکیت واقف باقی خواهد( اصل را براین گذاشته130

است نای آن زمانی است که واقف در زمان  و؛ استناد می کنند« و سبل ال  مَرَة األَصبل حبس»نبوی 

ردد گصورت مالکیت آن از واقف سلب میباشد که دراینوقف عین معین مبلغی را دریافت کرده

 گیرد.میتعالی قرارو در مالکیت حق

 آوردمشهور فقهای امامیه معتقدند که واقف مال موقوفه را به مالکیت موقوف علیه درمی

ر اند. در وقف ببین وقف به موقوف علیه عام و خاص تفکیک قائل شده و برخی دیگر از فقها

گردد ولی در وقف بر موقوفه علیه عام مالک خدای موقوفه علیه خاص شخص معین مالک می

 (.2/037، 2121عاملی، است )متعال 

برخی از فقهای معاصر امامیه و اک ر حقوقدانان معتقدند که شخص واقف با انتقال مال 

دهد؛ و عالوه عین در قالب وقف مالکیت خود را نسبت به عین و منفعت از دست میعین م

گیرد و چنین این، مالکیت عین معین به شخص موقوف علیه اعم از عام و خاص تعلق نمیبر

 (.130-1/133، 2123مالی همچون مال بدون مالک است )طباطبایی، 

لب حقوقی وقف ممکن است اما انتقال به نظر می رسد که انتقال ارادی عین معین در قا

ارادی وقف عین معین معنا ندارد، زیرا وقف حبس عین و تسبیل منفعت است و مالکیتی برای 

قانون تشکیالت  0ی گردد تا انتقال در این مورد را بپذیرد و مطابق مادهموقوف علیه ایجاد نمی

گردد. ی شخصیت حقوقی میگردد داراو اختیارات سازمان اوقاف عین معینی که وقف می

های ذیل عنوان متولی یا سازمان حسب مورد وظیفه اداره آن را دارد در باره فرضشخصی به

 شود:میمطرح 
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ی زوجه در توقیف طلبکاران باشد و زوجه بخواهد آن را وقف کند، مطابق ( اگر مهریه2

(، اما بر 2/113، 2031)امامی، قانون اجرای احکام مدنی چنین انتقالی باطل است  33ی ماده

یان است، زیرا این اموال وثیقه  33ی طبق ماده قانون مدنی نافذ بودن آن را منوط به اجازه د 

نیاز به تنفیذ و اجازه طلبکاران دارد  طلب بستانکاران قرارگرفته و همانند معامله مال غیر

دهد آن عقد نافذ است. برای اینکه (. اگر دارایی مدیون کفاف بدهی او را ب2/71، 2031)امامی، 

غیر نافذ بودن عقد وقف محقق گردد، باید قصد فرار از دین و اضرار به طلبکاران اثبات گردد. 

دین و اضرار به  یقصد عدم تددیهی عین معین در قالب عقد وقف به اگر قرار دادن مهریه

که توان اثبات نمود درصورتیم میبنابراین، با این ماده ه؛ طلبکاران نباشد عقد وقف صحیح است

آن  وانتقالنقلمال در توقیف باشد و مدیون آن را انتقال دهد درست است؛ و برای مالی که 

توان ضمانت اجرای سختی را برای همه عقود منعقده تعیین نمود و گفت ممنوع بوده است نمی

طالن ت یا خیر، نسبت بکه عقد صورت گرفته باطل است. باید برحسب موضوع که عین معین اس

 (.31، 2031قرارداد )کاتوزیان،  موردبررسیو عدم بطالن آن موضوع را 

قرار ی آن اموال معینی را جهت ( اگر واقف اموالی را وقف نماید که از منافع حاصله1

ی مردانی که توانایی مهریه قرار دادن نداشته باشد، تعیین گردد؛ و توابع و متعلقات مهریه دادن

ق.م منافع  33و  01ی ف را است نا نکرده باشد، آن منافع داخل در وقف است. مطابق مادهوق

که مالک آن را وقف نماید، منافع حاصله از متعلقات عین به مالک آن تعلق دارد و درصورتی

 تواندیمانتقال نیست. موضوعی آید و قابلحساب میحاصله و تمام ثمرات و متعلقات موقوفه به

دل عین معین مبواقع گردد که قابل تملک باشد و این منافع حاصله از عین موقوفه که به  مهریه

(. سؤالی 2/037، 2030وانتقال را ندارد )شهیدی، ق.م قابلیت نقل 33ی گردیده، مطابق ماده

عنوان مهریه صحیح است این است که آیا قرار دادن چنین موردی به طرحقابلکه در این فرض 

 انتقال است؟و قابل

موقوف علیه باید کسی باشد که بتواند »دانان بر این عقیده هستند که برخی از حقوق

تملک نماید، زیرا وقف در حکم تملیک است و قابلیت تملک موقوفه علیه شرط عقلی برای 

(، با توجه به این سخن طبق قانون و تعریفی که 2/77، 2031)امامی، « صحت آن است

 در آن وانتقالنقلوقف نموده، وقف حبس عین و تسبیل منفعت است و منع از گذار از قانون
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 ؛محرز است و اثر وقف فک ملک از مالک و ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیه است نه تملیک

های مال موقوفه را به غیر انتقال دهد نه موقوف علیهم و طبق ویژگی تواندمیبنابراین نه مالک 

فقها قائل عدم  ( و2/33، 2031موضوع مورد مهریه وقف برای مهریه جایز نیست )امامی، 

توان اموال موقوفه را منتقل کرد )امینی و وقف هستند فقط در موارد است نایی می وانتقالنقل

 (.133، 2033آیتی، 

توان ق.م هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می 2373ی مادهمطابق 

شود آن مهریه داخل در مهر قرار داد. ویژگی قابلیت تملک داشتن موضوع مهریه باعث می

ات توان موقوفانتقال گردد. این ویژگی در موقوفات حاکم نیست و نمیملکیت زن شود و قابل

توان منافع مالی از گردد را مهر قرارداد، پس نمیاموال موقوفه حاصل میو یا توابعی که از این 

(. همچنین 201/ 2، 2033ی زوجه درآید )کاتوزیان، مال موقوفه را به شکل عین معین مهریه

وان تای باشد نمیتوان چنین استدالل نمود که طبق قانون موضوعی که فاقد ارزش معاوضهمی

ای که از مابین زوجین در مورد چنین مهریهکه فیار داد اما درصورتیعنوان مهریه قرآن را به

عنوان مهریه واقع گردد و زوجه نسبت به این امر آگاه باشد گردد بهمنافع موقوفه حاصل می

مابین طرفین رضایت موجود است و در نظر طرفین دارای ارزش شاید بتوان گفت که چون فی

، 3331ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی )شماره داد. توان آن را مهریه قراراست می

( مفهوم نسبی بودن مالکیت را پذیرفته است در این رأی وحدت رویه استدالل 23/22/03مورخ 

شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل»...شود که می

مطلق  طوربهبراین، وقف عالوه«. ت و...چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده اس

ممکن است و  33و  33، 33ی انتقال نیست بلکه قابلیت انتقال هم در وقف مطابق مادهغیرقابل

ی آن منتفع توان از منافع حاصلهگردد اما میدر موقوفات تملک حاصل نمی نکهیباوجودا

ه ای کتوان نتیجه گرفت که مهریهگردید؛ بنابراین با وحدت مالک از این رأی وحدت رویه می

 (.210، 2033کند )صفایی و امامی، ازنظر طرفین ارزش داشته باشد کفایت می

گونه نتیجه گرفت که موقوف علیهم نه مالک عین و نه منفعت است، توان ایندرنهایت می

ملک ف، تکند، زیرا با توجه به قوانین مربوط به وقبلکه حق انتفاعی از عین موقوفه پیدا می
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عنوان تعیین چنین مال معینی به راجع بهموقوف علیهم ممکن نیست و در صورت توافق زوجین 

است،  انتقالرقابلیغق.م  33ی منافع موقوفه جزء موقوفه است و طبق ماده نکهیباوجودامهریه، 

است؛ مانند مواردی که بیم سفک دماء یا خراب شدن مال موقوفه  انتقالقابلمگر با شرایطی 

انتقال نیست اما حق انتفاع از مال موقوفه که به موقوف علیهم باشد؛ در غیر این صورت قابل

تعلق گرفته است قابلیت انتقال دارد، پس تنها حق انتفاع پدید می آید. هرچند برخی از 

دانند اما با توجه به توضیحات مذکور ن مهریه صحیح نمیحقوقدانان اموال موقوفه را در تعیی

 توان منافع حاصله از موقوفات را مهریه قرار داد.می

ی عین معین در توقیف نباشد و جزء توابع و متعلقات موقوفه نباشد که مهریهدرصورتی 

وقف  در اموال خود به هر طریقی دخل و تصرف نماید و آن را در قالب عقد تواندمیزوجه 

ی خود را در انعقاد قرارداد محدود آزادی اراده که یزمان. افراد تا قرار دهدزوج یا شخص ثالث 

تواند که بخواهند اموال خود را وقف دهند هیش شخص یا مقامی نمیو درصورتی نکرده باشند

 ص کردهشرایطی را که قانون مشخ تواندمیها را مجبور به انعقاد یا عدم انعقاد وقف کند و آن

و ترتیبات و آثار آن را تعیین کند، طوری که خالف مقتضی ذات عقد و نظم عمومی و اخالق 

(، اصل آزادی قراردادها مصداق اساسی و قسمت 3، 2033حسنه نباشد آن را تغییر داد )عرفی، 

توان هرگونه روابط قراردادی که شخص آن می یوسیلهی اصل حاکمیت اراده است که بهعمد

ی تعیین قراردادها این نیست که حتما  از یکی عقود معینی که الزمه ؛ وواهد تنظیم کندخمی

گذار بنابراین، با توجه به آزادی که قانون؛ گذار در قوانین وضع نموده است، پیروی گرددقانون

گردیم که اشخاص در قالب هر قراردادی در کنار عقود معین قرار داده، به این مسئله واقف می

که  ی عین معینکه زوجه مهریه(. درصورتی273، 2073توانند قرارداد منعقد کنند )صفایی، یم

 0ی مانعی در آن نیست بخواهد آزادانه در قالب عقد وقف را به ثالث انتقال دهد مطابق ماده

رود و مال موقوفه شخصیت شخص زوجه مالکیتش از بین می 2030قانون اوقاف مصوب 

خواهد؛ و گردد که نماینده و مدیر میند و مالک آن همان شخص حقوقی میکحقوقی پیدا می

زوجه مال را به قبض موقوف علیه  که یزمانگردد؛ و تا ی اراده میوسیله مدیر و نمایندهبه

 32ی رود که بعد از قبض مطابق مادهنداده باشد با حجر و رجوع و فوت زوجه وقف از بین می

 تواند تغییراتی ایجاد نماید.ردد و زوجه دیگر در آن نمیگق.م عقد وقف الزم می
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موقوفه، مال موقوفه به ملکیتش  نیعبهکه واقف شرط کند در صورت نیاز درصورتی

 بازگردد. سه قول راجع به این موضوع از فقهای امامیه مطرح گردید که قول اصلح بر این است

گردد و دلیل این است که حبس و وقف مشترک است و چنین شرطی در وقف حبس تلقی می

صحت وقف با مقتضای وقف که تدیید و دوام است منافات دارد؛ بنابراین بر فرد دیگری  ازآنجاکه

 (.10، 2073شود )صفایی، که حبس است حمل می

 

 . نتیجه6

و انتقال ارادی مهریه  شرعی و قانونی زوجه استکه مهریه حق این باوجودحاصل پژوهش این است که 

 قرار دادنای و ی چنین مهریهاما از لحاظ اخالقی راجع به مطالبه؛ از لحاظ فقهی و حقوقی ممکن است

ی ی زوجین رابطههای حقوقی معوض یا بالعوض باید مالحظاتی رعایت گردد، زیرا رابطهآن در قالب

مناسبت عقد نکاح بر ذمه زوج ایجاد شده است امری شخصی و برای  بدهکار نیست. طلبی که به-طلبکار

که باید برای تحکیم خانواده تالش کرد با انتقال مهریه توان با وجود اینتشکیل خانواده بوده است. نمی

توسط زوجه به اشخاص ثالث زوج را در مضیقه قرار داد، هرچند این امکان وجود داشته باشد که زوجه 

ی حقوقی این موضوع مورد اقبال قرار نگرفته است، زیرا امری یه را انتقال دهد، اما در جامعهبتواند مهر

ه مهریه کعقالیی، مشروع و اخالقی نیست، زیرا در رابطه با حقوق خانواده باید محتاط بود و با وجود این

 -ی طلبکاری زوجین پابرجاست با رابطهرابطه که یزمانحق زوجه است، باید در این خصوص تا 

ه توان بشد می یختهگسازهمی ازدواج کانون خانواده و رابطه که یزمانبدهکاری سنجیده نشود و تنها 

شود، استناد نمود. با بررسی فقهی و مهریه که از عقد نکاح ناشی می راجع بهبدهکاری -ی طلبکاررابطه

کانون  که یزماناما تا است  تصورقابلهای حقوقی که انتقال مهریه در قالبحقوقی به این نتیجه رسیدیم 

خانواده پا پرجاست اگر زوجین م ل طلبکار متعارف رفتار کنند و یا مهریه را به شخص ثالث و یا دالل 

گی دگردد، بنیاد زناین که عقد نکاح متزلزل میبرانتقال دهند، این زندگی دوام نخواهد داشت؛ و عالوه 

ریزی خواهد شد که هرآن امکان تخریب و ویرانی آن قابل تصور است، زیرا مشترک بر ستون سستی پای

 اخالقی و عقالنی ازلحاظی دو شخص موقت و بیگانه نیست؛ پس چنین اقدامی ی زوجین رابطهرابطه

مری قانونی چنین ا ازلحاظعرفی بسیار ناپسند است، اما  ازلحاظرجوع از هبه  کهآنمانند ؛ صحیح نیست
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الجمله با ممکن است. راجع به انتقال مهریه هم همین امر حاکم است، در قرارداد ازدواج رژیم حقوقی فی

ی قراردادی مالی متفاوت است؛ و بنا نیست که زوجه در قرارداد نکاح همانند یک شخص طلبکار رابطه

 محض رفتار کند.
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