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 چکیده  ت مقالهاطالعا

 1400/ 06/ 07 دریافت: تاریخ

 1400/ 11/ 04 پذیرش:  تاریخ

 1400/ 12/ 07 انتشار: تاریخ

ها طراحی شده است. این قواعد و  عالم حقوق بر اساس قواعد منطقی و نظم آن   هدف:   و   زمینه  

 که هنجارهای   شود می . به تعبیری باعث  شود می پذیری هنجارهای حقوقی  بور، موجب توجیه نظم مز 

ی هاه حقوقی از طرف جامعه مورد پذیرش و اجرا قرار گیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی جنب

از جمله رسوم    ،حقوقی هدایای نکاح در پرتو فرمالیسم حقوقی است. اعطای هدیه در زمان ازدواج

ی مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است. این نوشتار، هاه که در فرهنگ و توصی  باشدمی ایی  حسنه 

در مقام تحلیل و بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی هدایای ازدواج و تحلیل چندگانگی موجود در 

 ارتباط با ماهیت و آثار آن در پرتو فرمالیسم حقوقی دارد. 

و    باشد می تحلیلی    ـ   روش تحقیق به صورت توصیفی   ، این تحقیق از نوع نظری بوده   ها: روش   و   مواد 

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت  صورت کتابخانه ه  آوری اطالعات ب روش جمع 

 گرفته است. 

از منظر    دهد کهی پژوهش حاضر نشان می هاه یافت  : ها ه یافت  با ماهیت هدایای ازدواج  ارتباط  در 

وج منطقی، چندگانگی خاصی  را  نظم  این چندگانگی  دارد.  هدایای   توانمیود  مبانی خاص  در 

وجه پس   ،مزبور و  احسان  وجه  در یعنی  این چندگانگی  از طرفی  کرد.  اندوخته جستجو  و  انداز 

 چارچوب نظم کالسیک عالم حقوق قابل پذیرش نیست. 

و  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت    مالحظات اخالقی: 

 امانتداری رعایت شده است. 

باید دقت داشت که    گیری: نتیجه  نکاح  آثار هدایای  و  ماهیت  بر  با چندگانگی حاکم  ارتباط  در 

شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که  و پیچیده   مدرنیزمپست نگاه به عالم حقوق از زاویه  

د روابط توانمیهای سنتی، ندیبنمعنا که طبقه بدین   ،در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود 

 فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد.  هپیچید
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 مقدمه. 1

ها تنظیم  در عالم حقوق هنجارهایی وجود دارند که رسالت آن

تابعان  برای  نیازهایی  ابتدا  است.  حقوق  تابعان  میان  روابط 

و تابعان برای رفع نیازهای خود، روابطی    شودمیحقوق ایجاد  

کنند. تابعان به دنبال تأمین منافع خود یگر ایجاد میرا با یکد

دارد قدرت  میزان  به  بستگی  منافع  تأمین  هرچه   ،هستند. 

تأمین   نیز  بیشتری  منافع  باشد،  بیشتر  قدرت   شودمی میزان 

(. الزم است که هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را 1)

ا هنجارهای  قامت  در  ابتدا  هنجارها  این  کنند.  و مهار  خالقی 

میان   روابط  فضای  در  حقوقی  هنجارهای  قامت  در  سپس 

 (. 2یابند )تابعان حقوق، ظهور می 

تا حدود   اخالقی  و  نظم و شکل هنجارهای حقوقی  نتیجه  در 

.  باشدمیای از نظم و شکل نیازها، منافع و قدرت  هزیادی، سای

های مهم در عالم حقوق این است که آیا اساساً  یکی از چالش

تبع  نیازها به  تا  هستند؟  منطقی  نظم  دارای  قدرت  و  منافع   ،

وجود نظم مزبور بتوان ادعا کرد که در فضای هنجارهای عالم 

حقوق نیز نظمی منطقی حاکم است؟ در پاسخ به این سئوال  

دو رویکرد اصلی میان فالسفه و نویسندگان عالم حقوق شکل  

شخص  گرفته است: برخی اساساً قائل به وجود نظم منطقی و م

در فضای نیازها، منافع و قدرت نیستند و در نتیجه به طریق  

حقوقی   هنجارهای  فضای  در  منطقی  نظم  یک  وجود  به  اولی 

هنجارهای  فضای  اساساً  دیگر  برخی  مقابل،  در  نیستند؛  قائل 

می  منطقی  نظم  یک  دارای  را  که  حقوقی  معتقدند  و  دانند 

حقوق فرمالیسم  حقوقی،  هنجارهای  فضای  در  وجود اساساً  ی 

نظم  ،  دارد از  ناشی  حقوقی  فرمالیسم  آیا  اینکه  از  فارغ  البته 

سنت  قدرت،  و  منافع  نیازها،  فضای  در  موجود  و منطقی  ها 

کلی فضای روابط میان تابعان حقوق است   ها و به طورفرهنگ

 ( 3یا خیر؟ )

از  یکی  حقوق،  علم  گسترش  به  عنایت  با  دیگر،  سوی  از 

بررسی   درخور  که  و  باشد میموضوعاتی  رسوم  از  پشتیبانی   ،

حقوقی  فرهنگ اتفاقات  و  موضوعات  زیربنای  که  است  هایی 

ازدواج است. پرسش  از جمله اعطای هدایا در زمان  ،  باشندمی 

این در  که  مطرح  مهمی  کهشودمی جا  است  این  اصواًل    ،  آیا 

داده   زوجین  به  نکاح  زمان  در  که  نظر    ،شودمیهدایایی  از 

پراک دچار  حاکم  می مقررات  چندگانگی  و  عالوه  ندگی  باشند؟ 

قابل   فرمالیسم  فضای  در  یکپارچگی  عدم  این  آیا  این،  بر 

فرضیه  است؟  پرسش  پذیرش  این  به  پاسخ  راستای  در  که  ای 

که شودمی مطرح   است  این  و    ،  یکپارچگی  فضا  این  در  اصواًل 

جلو و  ندارد  وجود  مفهوم  هاهوحدت  این  بر  مدرنیزم  پست  ی 

 حکمفرماست. 

 

 حظات اخالقی. مال2

اصالت   رعایت  ضمن  حاضر،  پژوهش  نگارش  مراحل  تمام  در 

 متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. 

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی    ،این تحقیق از نوع نظری بوده

جمع  باشدمیتحلیلی  ـ   روش  بو  اطالعات  صورت ه  آوری 

کتب و مقاالت صورت    ای است و با مراجعه به اسناد،کتابخانه 

 گرفته است. 

 

 هاه. یافت4

در ارتباط با ماهیت    هد کهدی پژوهش حاضر نشان می هاهیافت

هدایای ازدواج چندگانگی خاصی وجود دارد. این چندگانگی را  

مزبور  توانمی  هدایای  خاص  مبانی  وجه  ،در  و   یعنی  احسان 

انگی  در ارتباط با چندگ  انداز و اندوخته جستجو کرد.پس  وجه

باید دقت داشت که نگاه   حاکم بر ماهیت و آثار هدایای نکاح 

زاویه   از  حقوق  عالم  پیچیده   مدرنیزمپستبه  روابط و  شدن 

و   شکست  حقوق،  عالم  در  که  است  شده  باعث  حقوق  تابعان 

شود ایجاد  طبقه بدین   ،انکسار  که  سنتی،  بندی معنا  های 

در   ،پوشش دهدفعلی تابعان حقوق را    هد روابط پیچیدتوانمین

این هستیم که حقوق اختصاصی    نتیجه در حال حاضر شاهد 

(Lex Special)کوچک طیف  که  حقوقی  یعنی  اما  ،  تر، 

تری از مصادیق روابط میان تابعان حقوق را به نسبت تخصصی 

می  پوشش  سنتی،  تحلیلحقوق  فضای  در  و دهد،  ها 

در    های حقوقی نوین پا به عرصه وجود نهاده است کهاستدالل 

اصل  این  از  نیز  نکاح  هدایای  به  راجع  مباحث  میان،  این 

 مستثنی نیستند. 
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 . پیشینه تحقیق 4-1

یعنی مفهوم فرمالیسم    ،در ارتباط با متغیر اول پژوهش حاضر

اند. حقوقی، برخی پژوهشگران به تحلیل و بررسی آن پرداخته

را   مزبور  مفهوم  تفصیل  به  زمینه  این  در  که  مقاالتی  از  یکی 

آن  مور از  نیز  حاضر  پژوهش  در  و  است  داده  قرار  بررسی  د 

  1400برداری شده است، مقاله فرید بیرانوند و همکاران )بهره 

»دریافت کمکش. عنوان  تحت  وقوع (  موارد  در  پزشکی  های 

بر   تأکید  با  نرم  حقوق  پرتو  در  انسانی  و  طبیعی  فجایع 

کثرت و  بین فرمالیسم  حقوق  اباشدمیالملل«  گرایی  در  ین  . 

کثرت  و  فرمالیسم  مفهوم  مورد  مقاله  حقوق  فضای  در  گرایی 

نگاه به عالم  بررسی دقیق قرار گرفته است. از نظر نویسندگان،  

زاویه   از  پیچیده   مدرنیزمپستحقوق  تابعان و  روابط  شدن 

انکسار   و  حقوق، شکست  عالم  در  که  است  باعث شده  حقوق 

شود طبقه  ،ایجاد  که  معنا  سنتیبندی بدین  نهای  د توانمی ، 

در نتیجه در    ، فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد  هروابط پیچید 

، در فضای حال حاضر شاهد این هستیم که حقوق اختصاصی

نوین پا به عرصه وجود نهاده    های حقوقیها و استداللتحلیل

کمک  است دریافت  بر  حق  بحث  میان،  این  در  های که 

یز از این اصل ن های پزشکی  بشردوستانه و به طور خاص کمک

 (.4مستثنی نیست ) 

( همکاران  و  گلشنی  عصمت  عنوان  ش.  1394مقاله  تحت   )

بر حقوق«:  یست یو فرمال ی اقتصاد ی ریسه اثر مکاتب تفسی»مقا

عل نویسندگان،  نظر  دقتیاز  و  زمان  به    یرغم  قانونگذاران  که 

ل عدم  یاز قب  ی مسائل  ،دهندمی  ن به خرجیب قوانیهنگام تصو

پ تغ  ی نی بش یامکان  احتماالت،  دگرگونییهمه  و   ی های رات 

از به    یب قانون، اقتضائات و احتماالت ناشیجوامع پس از تصو

  یاشتباهات شخص  اناًی، احیشناسالفاظ و مسائل زبان   ی ریکارگ

د علت  صدها  و  باعث یقانونگذاران  امکان  می   گر  که  شوند 

م  ی هابرداشت قانون  متن  از  ایمتفاوت  در  گردد.  جاست نیسر 

 یهادگاهیابند و دیمی   تیر و اصول حاکم بر آن اهمیفسکه ت

با هم    ی ریتفس  یهاک از مکاتب و روشیبان هر  ی پشت  یفلسف

مجادله و  مباحثه  می نشمی  به  در  اینند؛  دیان   یهادگاه ین 

در   ییگراکرد شکلیو رو   ی ر اقتصادیکرد تفسی، تقابل رویفلسف

چشمیتفس گردآور یگر  روش  است.  ا  ی ر  در  ن یاطالعات 

کتابخانه تجز  ی اپژوهش،  و  تحلیاست  و  دو یه  به  مباحث  ل 

ن مقاله نخست  یانجام خواهد شد. در ا  یلیتحل و  یفیروش توص

کرد  یاز آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رو   یر روشنیتصو

گرد ارائه  است،  تحلیمذکور  به  سپس  ایده،  رویل  دو   کرد ین 

ها و ی ن ینشهمن پرداخته شده است و نایر قوانیدر تفس  یفلسف

گردیم  ی هاتقابل  روشن  دو  آن  نت یان  عنوان  به  است.  جه  یده 

تحلیبا اقتصادی د گفت،  فرمال  ی ل  و  در دو    یسم حقوقیحقوق 

نظریح عمل  ی طه  به    یو  هستند؛  نزاع  و  کشاکش  در  هم  با 

کمال    ی ، بحث بر سر ادعای فکر  ی ن دو در مبانیا  ی لحاظ نظر

نت حصول  و  قطعیقانون  میو    ی جه  از  هم  کسان  با  قانون  تن 

 ی برا  یمتفاوت  کامالً  ی هاز از روشین  یمتفاوتند. به لحاظ عمل

 (. 5ند )یجومی  ر بهره یتفس

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .4-2

همانطور که در قسمت پیشین اشاره شد، متغیر اصلی پژوهش  

یعنی هدایای ازدواج از منظر رویکرد فرمالیسم حقوقی    ،حاضر

 حث و بررسی قرار گرفته است. مورد ب

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش .4-3

جانب   از  صریح  مواضع  فقدان  و  شفافیت  به  قانونگذارعدم   ،

زیرا    ،شودمیعنوان یک نقطه ضعف در نظام حقوقی محسوب  

توجیه ویژگی  حقوقی  هنجارهای  حالت،  این  را  در  پذیری 

عالم  پذیری حقوق است.  ندارند. مبنای اصلی فرمالیسم، توجیه

مجموعه صرفاً  بی حقوق،  هنجارهای  از  بی ای  و  منطق  نظم 

ها با  ارتباط آن  ه، بلکه در بطن هنجارهای مزبور و نحوباشد مین

. در پرتو (4)   ها، نظم منطقی مشهود استیکدیگر و نیز آثار آن

ای عالم حقوق قابل درک و این نظم منطقی است که هنجاره

توجیهوجود آن برای   ،پذیر خواهد شدها  است  نتیجه الزم  در 

بررسی دقیق هنجارهای حقوقی، رویکرد فرمالیسم حقوقی در  

 نظر گرفته شود. 

 

 های پژوهش محدودیت .4-4

بیماری جمع شیوع  زمان  در  حاضر  پژوهش  اطالعات  آوری 

صورت   پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  گسترده  تعطیلی  و  کرونا 
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ی اطالعات با آور نویسندگان برای جمع  ، در نتیجهگرفته است 

 اند. هایی مواجه بودهمحدودیت

 

 . بحث5

پایه مفاهیم  باید  ابتدا  موضوع،  تحلیل  به  ورود  از  را پیش  ای 

اولین مفهوم مهم در پژوهش حاضر،   قرار دهیم.  بررسی  مورد 

تحلیل آن خواهیم   باشدمی فرمالیسم حقوقی   به  ادامه  که در 

 پرداخت.

 

 . فرمالیسم حقوقی5-1

م حقوقی، مفهومی است که از نظر جایگاه، در مفهوم فرمالیس

می  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  حقوق  منطقِ  در   ،گیردفضای 

قرار  شناسایی  مورد  مزبور  مفهوم  ابتدا  که  است  الزم  نتیجه 

گیرد و سپس اهمیت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مورد  

 توجه قرار گیرد.

 

 . مفهوم فرمالیسم حقوقی5-1-1

جمله مفاهیم،    از  ،بط حقوقی باید عوامل متعددی در تحلیل روا

اعمال  برای  الزم  ساختارهای  نیز  و  ماهوی  هنجارهای 

فرمالیست   رویکرد  شود.  گرفته  نظر  در  مزبور  هنجارهای 

میان آن ارتباط  فوق،  عوامل  بیان ساده،  به  نقش حقوقی  و  ها 

هر و سیستمی  آن  فردی  از  مورد یک  روابط حقوقی  در  را  ها 

قرا می بررسی  عالم  (6)  دهدر  در  حقوقی  روابط  و  مفاهیم   .

  .باشدمی ی مختلفی  هاهحقوق از منظرهای مختلف دارای چهر

برای مثال مفاهیمی مانند جعل، زنا و... از منظر حقوق کیفری  

چهره می دارای  کیفری  غیر  فضای  با  متفاوت    در  ، باشندای 

ست. یافتن به یک نگاه جامع و مانع کاری دشوار انتیجه دست 

در حقوقی،  فرمالیسم  رویکرد  منظر  عوامل   از  بررسی  با  واقع 

حقوقی   مفاهیم  و  روابط  به  نسبت  جامع  نگاه  یک  اواًل  فوق 

توجیه  ؛شودمی حاصل   نظام حقوقی  مختلف  قطعات  پذیر ثانیاً 

خود یکی از عوامل بسیار    هپذیری نیز به نوب(. توجیه7)  شودمی 

به   پایبندی  و  پذیرش  فرایند  در  حقوقی  مهم  هنجارهای 

فرمالیسم    در  ، باشدمی  رویکرد  که  گفت  بتوان  شاید  نتیجه 

  یت و قالب مفاهیم و روابط حقوقی؛ حقوقی اواًل به تفکیک ماه

نقش هر تحلیل  به  از آن  ثانیاً  تنظیم  ها در شکلیک  و  گیری 

 . (8) پردازدروابط حقوقی می

.  شدبامیپذیری  ستون فقرات رویکرد فرمالیسم حقوقی، توجیه 

مجموعه صرفاً  حقوق  عالم  حقوقی  فرمالیسم  رویکرد  از  در  ای 

ن بلکه هنجارها و مقررات    ،باشدمیهنجارها و مقررات حقوقی 

نیاز طراحی شده  تأمین یک  به  پاسخ  اند. در رویکرد مزبور در 

نظر    فرمالیسم حقوقی تمام وجوه روابط اجتماعی به دقت مد

نظر    ، گیرندقرار می از  نباید  و  البته  دور داشت که در طراحی 

و   حیات  ابعاد  تمام  الزاماً  حقوقی  مقررات  و  هنجارها  تنظیم 

بلکه ممکن است تعداد   ،گیردنظر قرار نمی  روابط اجتماعی مد

(، باشند ب موارد اخالق، مذهب و اقتصاد می معدودی )که در اغل 

 (. 9-10) در نظر گرفته شود

 

 . اهمیت فرمالیسم در حقوق5-1-2

قوق شکلی یا به تعبیری »حقوق در نزد محاکم«، در فضای ح

شکل  بدین  هدهندقانون،  است.  حقوق  تابعان  که  روابط  معنا 

قرارداد   از  خارج  الزامات  با  ارتباط  در  اختالف  طرفین  چنانچه 

باشند داشته  رابطه  ا  ، اختالفی  که  است  مدنی  قانون  مواد  ین 

د. این  کنبندی می ها را نزد مرجع حل و فصل اختالف قالب آن

در نشان    امر  را  حقوق  عالم  به  فرمالیستی  نگاه  اهمیت  واقع 

زیرا چنانچه نگاهی جامع و مانع به هنجارها، مفاهیم    ،دهدمی 

فصل  و  حل  مرجع  باشد  نداشته  وجود  حقوقی  ساختارهای  و 

حقوقی و نیز    هفقدان درک صحیحی از رابط  هاختالف به واسط

به حل یا حسب مورد به   دتوانمی مزبور، ن  هقانون حاکم بر رابط

 .(11) فصل موضوع اختالف بپردازد

در نگاه رویکرد فرمالیسم حقوقی به صورت توأمان هر دو بعد  

تشکیل اجزای  بیرونی  و  هنجارهای    هدهنددرونی  و  روابط 

و   ماهوی  هنجارهای  قواعد،  اصول،  مفاهیم،  جمله  از  حقوقی 

گرفته   نظر  در  کلیشودمی ساختاری  مزبور    ه .  واقع   دراجزای 

تشکیلبخش  مختلف  می  هدهندهای  محسوب  کل  شوند.  یک 

به   هنکت اول  گام  در  چگونه  مزبور  اجزای  که  اینجاست  اصلی 

(.  4شوند )یکدیگر و در گام دوم به »کل« مورد نظر مرتبط می 

همجواری احتمالی با    هتر این اجزا صرفاً به واسطبه بیان ساده 

پیدا کرده ارتباط  یا  یکدیگر  و  واسطایناند  به  داشتن یک   هکه 
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سازند  هرابط اجزای  ذاتی،  منسجم   هسیستمی  ذاتاً  کل  یک 

 .( 12-13) هستند

در رویکرد فرمالیسم حقوقی، عوامل مختلفی که یک رابطه یا 

می توجیه  را  حقوقی  قرار هنجار  دقیق  بررسی  مورد  کنند، 

کننده، یکی از مسائل گیرند. ارتباط میان این عوامل توجیهمی 

حقوقی  اساس فرمالیسم  در  که  این  مسأله.  باشد میی  جاست 

توجیهنقش  عوامل  مستقل  آفرینی  و  انفرادی  صورت  به  کننده 

 ه سیستمی و در قالب یک مجموعـ    منداست یا به صورت نظام 

منطقی   نظم  دارای  که  محورهای  باشدمی منسجم  از  یکی   .

و   قالب  میان  تفکیک  حقوقی،  فرمالیسم  تحلیل  در  اصلی 

وابط حقوقی است. در رویکرد فرمالیسم حقوقی هدف  ماهیت ر

کننده  توجیه  ه این است که عالم حقوق به صورت یک مجموع

باید مد برای این منظور سه عنصر مهم  نظر    نشان داده شود. 

 (. 14مبنا ) ـ3؛ ساختار ـ 2؛  ماهیتـ 1قرار گیرد: 

 

 حاکم بر عالم حقوق  . منطق5-1-3

تابعان   روابط  سنتی،  رویکرد  و  در  قانونی  حالت  دو  در  حقوق 

ساده   غیر بیان  به  دارد؛  قرار  رویکرد،  قانونی  این  پرتو  در  تر 

حاکم  حقوق  عالم  بر  یکی  و  صفر  نگاه  یک  یا  ریاضی  منطق 

یا ریشه در    ،است تابعان  بر روابط  نتیجه هنجارهای حاکم  در 

موارد   اغلب  )در  حقوق  خارج  عالم  در  ریشه  یا  و  حقوق  عالم 

دار اخالق(  )عالم  حاکم4ند  و  زمان  گذشت  با  فضای  (.  شدن 

چالشپست با  سنتی  رویکرد  تابعان،  روابط  بر  های مدرنیزم 

بلکه    ،زیرا در فضای مزبور نه منطق ریاضی  ،اساسی مواجه شد

حاکم   فازی  نتیجباشد می منطق  نیز  امر  این  افزایش   ه. 

متغیرهای تأثیرگذار بر روابط تابعان بود. این باعث شد که در 

این    میان تابعان   مسألهحقوقدانان  رفتارهای  که:  شود  مطرح 

پست  فضای  تأثیر  تحت  است  ممکن  منطق  حقوق  و  مدرنیزم 

قانونی    های سنتی قانونی و غیرفازی، به جای اینکه در حالت

از حالت قرار گیرد، در طیفی  قانونی  بودن  از  های متنوع )اعم 

( بودن قانونی   غیر   بودن، کمتر قانونی   بودن، غیر بودن، کمتر قانونی 

( گیرد  غیر15قرار  مبهم،  معنای  به  فازی  واژه  غیر   (.  و    واضح 

دهه   در  رویکرد  این  است.  پروفسور    60دقیق  توسط  میالدی 

منطق لطفی  مقابل  در  خالصه  طور  به  و  شد  متولد  زاده 

بیان سادهارزش به  و یکی طراحی شده است.  تر در های صفر 

متغیرها، خروجی ممکن است  پرتو این منطق با توجه به تعدد  

غلط،   کامالً  غلط،  صحیح،  صحیح،  کامالً  مقادیر  از  طیفی 

توجه به این    (. با 16باشد )  حدودی غلط  تاحدودی صحیح، تا

قالب  در  حقوق  عالم  به  نگاه  مانند  دیدگاه،  سنتی  دوگانه  های 

فایده است. در واقع  الزامی بی   قانونی، الزامی و غیر   قانونی و غیر

را در شرایط و درجات مختلف و متنوعی از قانونی    باید حقوق

ند  توانمی تر هنجارها  (. به بیان ساده 4آوری دید )بودن یا الزام

  آور مطلق یا غیر الزام  آور باشند )و نه حتماًبیشتر یا کمتر الزام

اعمال    آور(الزام نه حتماًتوانمی و  )و  قانونی  یا کمتر  بیشتر   ند 

 (. 17ونی( باشند )قان قانونی مطلق یا غیر

 

 . فرمالیسم در نظام حقوقی ایران 5-1-4

نظام   در  حقوقی  فرمالیسم  نگاه  اصلی  عناصر  اوصاف  این  با 

تر اشاره شد که هنجارهای حقوقی حقوقی ایران چیست؟ پیش 

اند. از طرفی  برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق طراحی شده

حقوق تابعان  میان  روابط  ایجاد  مبنای  .  باشدمی  »نیاز« 

می تعریف  را  حقوق  تابعان  نیازهای  که  در معیارهایی  و  کند 

آن جایگاه  نظام حقوقی  می ساختار  را مشخص  متنوع  ها  کند، 

های جمله عوامل اقتصادی، اخالق و مذهب، آرمان   از  ، هستند

عنوان  به  حقوق  عالم  در  معیارها  این  اجتماعی.  و  سیاسی 

می  محسوب  حقوق  سازنده  نظام 4)شوند  نیروهای  در  های (. 

ویژگی به  بسته  مختلف  نظام،  حقوقی  هر  خاص  اوصاف  و  ها 

جایگاه نیروهای سازنده حقوق متفاوت است. در نظام حقوقی  

و  کارساز  همیشه  که  نیروهایی هستند  مذهب  و  اخالق  ایران 

در دارند.  غلبه  دیگر  عوامل  همه  بر  موارد  اغلب  در  و    پرتوان 

نی موجود  حقوقی  هنجارهای  آنمیان  است  بسیار  به  ز  که  ها 

دارد   ارتباط  اقتصادی  عوامل  از  بیش  مذهبی  و  اخالقی  اصول 

قسمت 18) و  (.  مبانی  مدنی،  قانون  مانند  قوانین  مختلف  های 

داردتکیه را  خود  خاص  اصول،    ،گاه  که  داشت  دقت  باید  اما 

صورت   به  تقریباً  مبانی،  سایر  کنار  در  فقهی  احکام   و  قواعد 

مشترک بر تمام ابواب قانون مدنی سایه انداخته است. اصول،  

عمومی   قواعد  فضای  در  را  اصلی  نقش  مزبور  احکام  و  قواعد 

کند. نباید از نظر دور داشت که اصول و قواعد  قراردادها ایفا می
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اند و اساساً بر مبنای اصول و قواعد منطقی طراحی شده   فقهی 

از طرفی اصول و قواعد منطقی جدای از اصول و قواعد فقهی  

مد ایران،  نظام حقوقی  محاسبات  و  طراحی   قانونگذار نظر    در 

 اند. قرار گرفته

 

 . مفهوم و اوصاف هدایای نکاح 5-2

 . مفهوم هدایای نکاح5-2-1

نی و احسان به عروس و داماد است  مبنای هدایای نکاح، قدردا

(. این آیین تمام و کمال به عنوان هدیه و بخشش هم به 19)

می  نیستکار  هدیه  یک  مفهوم  به  تنها  نکو،  آیین  این    ،رود. 

پس نوعی  به  محسوب  بلکه  هم  مالی  در   ،شودمی انداز  زیرا 

از طرفی   ،(20)  باشدمی حالی که کمک به هر یک از زوجین  

مفهوم ج  به  پرداخت هم  ازدواج  مراسم  این مساعدت در   بران 

 . شودمیکننده و یا نزدیکان او نیز قلمداد 

 

 . تعدد عناوین هدایای نکاح 5-2-2

هدایایی که در زمان برگزاری مراسم ازدواج به عروس و داماد  

این شودمیداده   هستند.  متعددی  عناوین  دارای  و  متنوع   ،

فرهنگ در  متفاعناوین  مختلف،  سنن  و  برای ها  هستند.  وت 

ها، هدایایی در قالب پول یا نقل و  مثال در بسیاری از فرهنگ

که در فضای فقهی تحت   شودمیشیرینی بر سر عروس ریخته  

گرفته قرار  شناسایی  مورد  انتفاع  در  اباحه  واقع  عنوان  در  اند. 

مباح   میهمان  برای  برای زوجین و چه  این هدایا چه  از  تمتع 

 . باشدمی 

 

 های حقوقی هدایای نکاحگی. ویژ5-2-3

بررسی ویژگی نکاح  در  برای هدایای  نظر   توانمیهایی که  در 

ند در توانمی یم به چند مورد مهم اشاره کنیم که  توانمی گرفت  

شوند.   محسوب  مهمی  راهنمای  مزبور  هدایای  ماهیت  تعیین 

ویژگیمهم  قبض؛ ترین  لزوم  از:  عبارتند  نکاح  هدایای  های 

از انعطاف  به    پذیری  اعطا  قابلیت  یا جهت  انفرادی  صورت 

وصف فقدان  مشخص  الزام  جمعی؛  زمانی  بازه  فقدان  آوری؛ 

و در   (21کننده )جهت پرداخت و جبران آن از سوی دریافت

 شوند. نهایت لزوم تعادل عرفی میان هدایایی که رد و بدل می 

 . ماهیت هدایای نکاح5-2-4

در آن  با  شدنظرگرفتن  بیان  حال  به  تا  را چه  نکاح  هدایای   ،

اما اینکه آن را ذیل کدام   ،بایستی یک فعل حقوقی قلمداد کرد

اعمال  است.  نظر  و  بحث  محل  دهیم،  قرار  حقوقی  عنوان 

قرار   عقد  یا  و  ایقاع  سنتی  قالب  دو  در  عمومی  حقوقی 

ویژگیمی  برخی  واسطه  به  است  ممکن  در گیرند.  که  هایی 

بتوا برشمردیم،  نکاح  هدایای  با  ایقاعارتباط  فرضیه  بودن  نیم 

( کنیم  مطرح  را  مزبور  حقوقی  این22-23عمل  در  البته  جا (، 

باید دقت داشت که به زعم برخی نویسندگان شاید بتوان یک 

نظر   در  مزبور  ایقاع  برای  را  »اعراض«  مانند  مشخص  عنوان 

گرفت. عالوه بر این، ممکن است بدون تعیین عنوان مشخص،  

خاص ذیل مفهوم ایقاع در  عنوان صرفاً عمل مزبور را تحت یک

به این فرضیه   ،معنای عام کلمه در نظر گرفت البته در پاسخ 

از  مصداقی  را  نکاح  هدایای  اگر  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 

مزبو اموال  عمالً  کنیم،  قلمداد  مالکیت  ایقاعات  دایره  از  ر 

خارج  اعطا می   شودمی کننده  مباح  مال  به  تبدیل  در   ،شوندو 

  در نتیجه   ،د اموال مزبور را تملک کندتوانمی کسی    نتیجه هر

نظر اشکاالتی در  با  نکاح  هدایای  برای  ایقاع  ماهیت  گرفتن 

 (. 24-25مواجه است )

فرضیه  نکاح  دومین  هدایای  ماهیت  با  ارتباط  در  که  ای 

بودن آن است. در چارچوب  یم مطرح کنیم، ماهیت عقدتوانمی 

ب قائل  حالت  دو  میان  باید  فرضیه  حالت  این  تفکیک شویم:  ه 

؛  باشدمی   از عناوین عقود معین به هدایای نکاح اول اطالق یکی  

  10عام توافق خصوصی موضوع ماده    حالت دوم اطالق عنوان

نظرگرفتن   در  با  و  اول  حالت  با  ارتباط  در  است.  مدنی  قانون 

یم نقاط مشترکی میان هدایای توانمی های هدایای نکاح  ویژگی

اما    ،(26د صلح، قرض، هبه، مشاهده نمود )نکاح و عقودی مانن

هدایای نکاح را به صورت دقیق در یکی   توانمیدر هر حال ن

قالب صلح  از  عقد  با  ارتباط  در  مثال  برای  داد.  قرار  فوق  های 

داش عنایت  اصلیباید  مبنای  که  خصومت    ت  رفع  مزبور  عقد 

آنباشدمی  حال  احسان  ،  و  کمک  نکاح  هدایای  مبنای  که 

باید  (27-28)  باشدمی  قرض  عقد  با  ارتباط  در  همچنین   .

 اجتماعی عنایت داشت که مبنای هدایای نکاح یک التزام درونی 

الزام حقوقی نهفته    مسألهکه در فضای عقد قرض  است حال آن
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. در ارتباط با هبه باید در نظر داشته باشیم که  (29-30است )

نکاح هدایای  خاص  جنبه  و    ،دو  احسان  مبنای  یعنی 

در شرایط مختلف و با در    شودمی بودن آن موجب  الحسنهقرض

مورد  نظر را حسب  آن  ماهیت  بتوانیم  عرفی  معیارهای  گرفتن 

 (.  31معوض قلمداد کنیم ) هبه معوض یا هبه غیر

چه که تا به حال از نظر گذشت، هدایای نکاح را  ه آنتوجه ب  با

توافقتوانمی  از  مصداقی  عنوان  به  موضوع  یم  خصوصی  های 

می   10ده  ما مقرر  مزبور  ماده  کنیم.  قلمداد  مدنی  دارد:  قانون 

منعقد  را  آن  که  کسانی  به  نسبت  خصوصی  »قراردادهای 

  ست.« در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ ا   ، اند نموده 

قانون مدنی با یک چارچوب بسیار منعطف    10در فضای ماده  

ربودن مفاد  و کلی مواجه هستیم. در این چارچوب اصل بر معتب

ها ممکن است به  . این توافقباشدمی های خصوصی افراد  توافق

مع  باشند؛  ضمنی  یا  صریح  که    الوصفصورت  است  این  مهم 

ایران  توافق حقوقی  نظام  در  نباشند.  قانون  مخالف  مزبور  های 

آثار هیچ و  نکاح  هدایای  با  ارتباط  در  ممنوعیت صریحی  گونه 

ز هدایای مزبور در هیچ کجای  آن نیز وجود ندارد، از طرفی نی

شناسایی   مورد  مشخص  عنوان  یک  تحت  ایران  حقوقی  نظام 

رسد ماهیت هدایای مزبور در نتیجه به نظر می   ،اندقرار نگرفته 

قانون مدنی مورد بحث و تحلیل   10در ذیل ماده    توانمیرا  

 (.32قرار داد )

 

 گیری نتیجه. 6

پیچید  مدرنیزمپسترویکرد    شدنحاکم با   روابط  ه و  شدن 

شدن نظم هنجارهای حقوقی شده  تابعان حقوق موجب پیچیده 

طبقه بدین   ،است که  نبندی معنا  سنتی،  روابط  توانمیهای  د 

در نتیجه در حال   ،فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد  ه پیچید

حقوقی   یعنی  اختصاصی،  حقوق  که  هستیم  این  شاهد  حاضر 

کوچک طیف  تخصصیکه  اما  مصادی تر،  از  میان  تری  روابط  ق 

می  پوشش  سنتی،  حقوق  نسبت  به  را  حقوق  در  تابعان  دهد، 

نوین پا به عرصه وجود    های حقوقیا و استداللهفضای تحلیل

است ازدواج   نهاده  هدایای  به  راجع  مباحث  میان،  این  در  که 

 نیز از این اصل مستثنی نیستند. 

هدایایهمان آثار  و  ماهیت  با  ارتباط  در  مشاهده شد،  که    طور 

اختالف  ازد ایران،  حقوقی  نظام  در  تکثرگرایی واج  و  نظرات 

دارد.   نکتوجود  نوشتار حاضر چند  در  راستا،  مهم    هدر همین 

 احراز گردید:

اول این است که هدایای نکاح را بایستی دارای اوصاف و   مسأله

مهم  که  آورد  شمار  به  بخصوصی  حقوقی  آناثرات  ها ترین 

بض موضوع، فقدان ضمانت اجرای  بودن، قتشریفاتی  : عبارتند از

بازه  وجود  عدم  اخالقی،  اجرای  وجود ضمان  و  زمانی    حقوقی 

کننده به پرداخت همسان از حیث مشخص، عدم الزام دریافت

تقارن و  به رعایت  الزام  مقدار، جنس و وصف و در عین حال 

 تعادل. 

موضوعات  و  مقوله  در  نکاح  هدایای  که  است  این  دوم  نکته 

ارای صفات خاصی  گیرد )به مفهوم عام(، دمی   اراحکام هبه قر

دوسویه  اصالت  از  آن  ذکرشده  اوصاف  که  برخوردار است    ای 

نیکوکاری و احسان در مجاورت  باشدمی  بعد  از  این خصیصه   .

 . باشدمی   الحسنهصورت قرضه انداز بپس 

شدن روابط میان تابعان حقوق، در ی این تکثرگرایی و اختصاص

حوز جوا  هاههمه  واقع  و  در  است.  کرده  پیدا  گسترش  نب 

با همان رویکردهای سنتی به تحلیل نهادها و مفاهیم    توانمین

های روابط میان تابعان  زیرا به تبع پیچیدگی   ،حقوقی بپردازیم

پیچیدگی  نیز  حقوقی  نهادهای  آثار  و  ماهیت  های حقوق، 

با قاطعیت در ارتباط   توانمیدر نتیجه ن   ،اندخاصی پیدا کرده

به    با حقوقی  نظام  در  که  مفاهیمی  و  نهادها  آثار  و  ماهیت 

 اند، سخن گفت. نشده  بینیپیش صراحت 

ای است که  به گونه   مدرنیزم پسترسد، ذات فضای  به نظر می 

، که دو رکن  بینیپیش های حقوقی و قابلیت  شفافیت در نظام 

را با چالش مواجه نموده است.    باشدمی مهم از حکومت قانون  

از نظر عملی امکان ایجاد مانع برای جلوگیری و مهار  در واقع  

چالش  مدرنیزمپستآثار   و  و  شفافیت  با  ارتباط  در  آن  های 

)مانند    بینیپیش   قابلیت حقوق  عالم  همه  بینی پیش در  کردن 

این وضعیت در ارتباط با ( وجود ندارد.  قانونگذارچیز از جانب  

نیز نهادهای مشابه  و  مفاهیم  و  ازدواج  به    هدایای  دارد.  وجود 

می  مواجهنظر  برای  تقویت رسد  بر  باید  مزبور  چالش  با  شدن 

روینظام  سوی  به  حرکت  و  قضایی  نظام    ههای  در  محوری 
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کرد حرکت  متغیرهای  ،  حقوقی  ورود  و  زمان  گذشت  با  زیرا 

بیش از حد به   هجدید به فضای روابط تابعان حقوق، امکان تکی

 نص قوانین وجود ندارد. و تأکید بر قانونگذارهای بینی پیش 

 

 تقدیر و تشکر . 7

و  مساعدت  مقاله  این  تدوین  و  تهیه  در  که  عزیزانی  تمام  از 

 کنم. ، تقدیر و تشکر میهمکاری نمودند

 

 سهم نویسندگان .8

پژوهش   تدوین  و  تهیه  در  برابر  صورت  به  نویسندگان  کلیه 

 اند. حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 نه تضاد منافعی وجود ندارد. گودر این مقاله هیچ
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Background and Aim: The world of law is designed based on logical rules and 

their order. These rules and regulations justify legal norms. In other words, it 

causes legal norms to be accepted and implemented by society. The purpose of 

this study is to investigate the legal aspects of marriage gifts in the light of legal 

formalism . 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles . 

Results: The findings of the present study show that there is a certain multiplicity 

in relation to the nature of marriage gifts from the perspective of logical order. 

This multiplicity can be sought in the specific principles of these gifts, namely the 

aspect of benevolence and the aspect of savings and savings. On the other 

hand, this multiplicity is not acceptable within the framework of the classical order 

of the legal world. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: In connection with the multiplicity governing the nature and effects 

of Shabash, it should be noted that looking at the world of law from the 

perspective of postmodernism and the complexity of the relations of the subjects 

of law has caused failure and refraction in the world of law; That is, traditional 

classifications cannot cover the current complex relationships of legal entities. 
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