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صرفقه و حقوق معا یتخصص یفصلنامه علم  

725 -551 ، ص1401، تابستان 20هشتم، شماره  سال  

 و استرداد هدایا زدن نامزدیهمبررسی جبران خسارات ناشی از به

 از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق مدنی افغانستان 

 1محمّدزکی علیزاده

 2محمّدمهدی کریمی نیا
 چکیده

برای جلب نظر عروس و اش، داماد و خانواده، مذکوردر طول دوران پس از ایجاد توافق نامزدی و 

رساند و عروس نیز با ورود میمصرف را به های زیادی ازدواج، سرمایه تحققنیز به هدف ی او و خانواده

این،  عالوه بر دهد.خوردن نامزدی از دست میهمهای دیگر را پس از بهانتخاب به توافق نامزدی، فرصت

سئوال گردد. عکس، اهداء میری وی و بو خانوادهاش به عروس هدایای نیز از سوی داماد و خانواده

خوردن نامزدی، چه نوع خساراتی قابل جبران بوده و هدایای هماز به اساسی حاضر این است که پس

باشد؟ در پاسخ به همین ضرورت فقهی و حقوقی، دیدگاه فقه نامزدی تحت چه شرایطی قابل استرداد می

مدنی افغانستان را سو و نظر فقه حنفی و حقوقیان افغانستان را از یکی شیعامامیه و قانون احوال شخصیه

از جانب دیگر به صورت توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یازیده است که 

زدن نامزدی دانسته و همهزننده نامزدی را مسئول جبران خسارات ناشی از بهمفقه و حقوق اسالمی، به
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ی قاعده انندبر اساس قواعد فقهی مداند. یعنی رد و بدل شده میان نامزدها را قابل استرداد می یهدایا

توان فردی میمدنی در حقوق،  قواعد عام مسئولیتو ممنوعیت سوء استفاده از حق و  ، غررالضرر، تسبیب

هم زده و موجب ضرر دیگری شده است را که با سوء استفاده از حق، نامزدی را بدون دلیل منطقی، به

سبب مستقیم  ،نامزد خاطیزیرا  های مذکور داد.به جبران خسارتدانست و حکم به الزام وی مسئول 

هدایای است.  ها شدهزیانمتحمل آن طرف دیگر به امید ازدواج با او گردد که محسوب میهای زیان

 باشد.نامزدی نیز بالتردید قابل استرداد می

 خسارات مادی، خسارات معنوی ، هدایای نامزدی، استرداد هدایا. ها:کلید واژه

 مقدمه

هم بزند و از این طریق خسارات مادی و هرگاه یکی از نامزدها بدون دلیل موجه، توافق نامزدی را به

فقه و حقوق اسالمی او را ملزم به جبران خساراتی که  ،توافق نامزدی وارد نماید معنوی را به طرف دیگر

خوردن نامزدی قابل همداند؛ چه نوع خساراتی پس از بهها اقدامات وی بوده است، میسبب مستقیم آن

دو پرسش فوق به پاسخ در باشد؟ این مقاله، چگونه قابل استرداد می ی دوران نامزدی،جبران است و هدایا

لی پرداخته و به نتایج تحلیتوصیفی ـ از منظر فقه امامیه و فقه حنفی و حقوق مدنی افغانستان به صورت 

 دست یافته است. بدیعی 

 هم خوردن توافق نامزدیخسارات قابل جبران پس از به .1

ی خسارات عمدههم خورد نامزدی، به دو بخش ابتدا باید دانست که خسارات قابل مطالبه پس از به

 دهیم. شود که هریک را به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار میهای معنوی تقسیم میمادی و خسارت

 پس از به هم خوردن نامزدی های مادیخسارت .1-1

شماری در دوران نامزدی، از سوی های بیمخارج و هزینهافغانستان،  یعنیدر جامعه هدف این تحقیق، 

، از این جهت از توافق نامزدی نامزدشده دخترِ دلیلِخروج بیکه گیرد اند، انجام میشده پسران که نامزد

؛ نامزدی جشنی مانند: مخارج تواند خسارات معتنابهی را به پسران مذکور، تحمیل نماید. خساراتمی

اد، به امو مبلغ کالنی که پدر عروس از د ؛گیردکه در دوران نامزدی توسط طرف پسر صورت می خریدهائی

 گیرد!صرف دادن دخترش می

ی خسارات مادی قابل مطالبه را تحت عنوان »مخارج نامزدی« و »قلین« در اینجا قصد داریم، کلیه

 نماییم. ها را به اختصار تحلیل آنی جبران دهیم و نحوهمورد بررسی قرار 

 مخارج نامزدی .1-1-1

ی وی به مخارج سنگینی از طرف داماد و خانوادهپس از قبول خواستگاری و در طول دوران نامزدی، 

، تهیه اجاره کردن خانه، تهیه وسائل زندگانى، خرید جهیزیه گیرد:ی ازدواج در آینده انجام میاتکا
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قیمت برای عروس و اطرافیان او و برپایی محافل جش و سرور از جمله مخارجی است که های گرانلباس

های مذکور که تماماً به امید وقوع هزینه. رسدبه انجام میاماد وسط دت مردم افغانستان،بر مبنای عرف 

های اتکایی که به شرط بنایی هزینه .های اتکایی« نام نهادتوان »هزینهشود را میازدواج در آینده انجام می

های زینهچنین ه ،بودنمیدر آینده ازدواج امید به  گردد که اگر، به مخارجی اطالق میدر فقه نزدیک است

. پسر نامزدشده به امید (187ق، صهـ1419طباطبایی، )گرفت انجام نمیتوسط پسر نامزدشده، اساساً 

ماند و در آینده هردو زیر یک سقف زندگی خواهند کرد، اقدام به اینکه نامزدش به توافق نامزدی پایبند می

نماید؛ حال اگر توافق نامزدی قیمت گزاف میی اسباب و وسایلی زندگی تحت عنوان خرید جهیزیه با تهیه

های انجام شده به هدف خود رسیده است، اما اگر دختر نامزدشده و به ازدواج ختم گردد، هزینه

ه و ب فتهمورد استفاده منظور قرار نگر ،هم بزند، وسایل مذکوراش، بدون دلیل موجه، نامزدی را بهخانواده

گردد که فقه بر پسرنامزد شده تحمیل میزیادی  ن ناحیه، خسارات مادیرود و از ایمی قیمت کمتر بفروش

   را قبول نخواهد کرد.  و حقوق هرگز عدم جبران آن

هم خوردن همین اساس است که فقیه و فیلسوف معاصر امامیه، با توجه به خسارات ناشی از به بر

دیده داشته و های نامزد زیانجبران زیانزننده نامزدی و لزوم همنامزدی، بیان قاطعی در مورد ضمان به

باشد، ضامن ضامن مخارجى که شخص نامزد متحمل شده است مى ،نه تنها طرف متخلفنویسد: »می

  (.56صتا، بیمطهری، ) «باشدمخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز مى

نظر ایشان، دختر و داند؛ زیرا از ی غرور و تسبیب میایشان مستند حکم فقهی مذکور را قاعده

مخارجی را برای رسیدن به  ،داماد تاشوند اش با قبول خواستگاری و توافق بر نامزدی، باعث میخانواده

ر و ضرر، رَسبب انحصاری این نوع غَ، انجام دهد. بدین جهت اج در آینده و تأسیس زندگی مشترکازدو

ی ازدواج در آینده لی، اگر توافق نامزدی و وعدهباشد. به بیان عالمه حی وی میدختر نامزدشده و خانواده

ی کلی ارائه نموده و شد. ایشان در این زمینه قاعدهبود، مخارج یاد شده از سوی پسر هرگز انجام نمینمی

شود که اگر عامل زیان نبود، جای محقق می ؛ تسبیب درو ضابطها ما لواله لما حصل التلفنوشته است: »

 (.237: ص4ق/هـ1408(، )حلی )محقق وست«پیضرری به وقوع نمی

ها نیز ها، مجالس جشن و مهمانیکردن ها، حلقه نشانبود، از مراسم گرفتناگر توافق نامزدی نمی

ب آن نیز شود و سبزدواج در آینده انجام میخبری نبود. لذا تمام مخارج دوران نامزدی به اتکا و امید ا

 نماید. های سنگینی میپسر، وی را وادار به چنین هزینهدختری است که با امیدوار کردن 

ی فقه حنفی نیز، بنابراین و بر اساس نظریه ، مقصر و غار را ضامن دانسته است.فقه حنفی نیز مسبِّب

مادی را به طرف دیگر نامزدی تحمیل  نامزدی خارج شده و خسارات زیاددختری که بالجهت از توافق 
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زننده همزیرا به است؛ هزینه شدهان مخارجی است که توسط طرف دیگر نامزدی، نموده است، ملزم به جبر

 مدنی داشته و ضامن است. نامزدی به استناد قواعدی چون تقصیر، غرور و تسبیب مسئولیت

 وی نوشته است:  .باشدمیعبارت کاسانی حنفی در این زمینه جامع و گویا 

لِأَنَّ إتْلَافَ الشَّیْءِ إخْرَاجُهُ  ؛لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ »فَلَا شَکَّ أَنَّ الْإِتْلَافَ سَبَبٌ

 ؛إِضْرَارٌ هَذَا اعْتِدَاءٌ وَ مِنْ أَنْ یَکُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً، وَ

شود، شکی وجود ندارد؛ زیرا اتالف یک سبب ضمان میدر اینکه اتالف، با تحقق جمیع شرایط ضمان، 

 «باشد که مصداق تعدی و اضرار استشیء، خارج کردن آن شیء از مدار انتفاع مطلوب از آن شیء می

 . (167ص :7ق/هـ1406 )کاسانی،

خروج بالوجه دختر نامزدشده از خساراتی که به پسر نامزدشده به خاطر با توجه به عبارت فوق، 

نسبت به نیز مصداق تعدی، اتالف و اضرار بوده و موجب ضمان و مسئولیت  گردد،، وارد میتوافق نامزدی

، اقدامات انجام شده است پسرنامزدشدهمخارج که توسط باشد؛ زیرا سبب اتالف تمام می دختر مذکور

اموال طرف مصرف سبب دختر نامزدشده در دوران نامزدی، است و اوست که با ورود به توافق نامزدی، 

؛ 937ص م:2000 السنهوری، احمد)و موجبات اضرار به وی را فراهم نموده است.  شدهدیگر نامزدی 

 (.36ص :1992/1 مرقس،

در اعتماد وقوع ازدواج به اتکا و  که نامزد و اطرافیان اومخارج متعارفى نیز  دکترین حقوق اسالمی

 .(47ص: 3ق/هـ1418؛ طاهری، 273ص :4تا/بی امامی،) داندمیقابل مطالبه  اند راآینده انجام داده

توان مالی و مکانت  توجه به باپسران نامزدشده هاى الزمى است که هزینه ،از مخارج متعارف قصودم

های مالی، رسیدن به دهد و هدف او از این هزینهو شأن اجتماعی دختر نامزدشده انجام میخانوادگى 

های لباسی تهیه ،اجاره کردن خانه، تهیه وسایل زندگىبا آن دختر در آینده است. گرفتن مراسم، ازدواج 

از مخارج متعارف دوران نامزدی است. بدیهی است که سبب و امثال آن ، خرید شیرینی و میوه قیمت گران

ی دختر نامزدشده و خانواده وی ار فریبکارانههای هنگفت و سنگین، اقدامات و رفتمستقیم این هزینه

 (.990صم: 2000 السنهوری، احمد) باشدمی

عصبانى و بد خلق و یا داراى  ،کننده از وصلتدر صورتى که امتناع»دانان اسالمی اتفاق دارند: حقوق

باشد و  میظن است و در اثر این حالت وصلت با نامزد خود را بر هم زده است، بدون علت موجه سوء

ازدواج متحمل شده بدهد،  هباید خسارت نامزد دیگر را که در اثر وعد ،زند کسى که نامزدى را بر هم می

  (.47ص بی تا، )امامی، «طرف خود شده استه زیرا او سبب توجه خسارت ب

ازدواج  بنابراین، اگر در دوران نامزدی، شخصی در اثر گفتار یا رفتار فرد دیگر، بر بسته شدن قرارداد

های را متحمل شود و به خاطر عدم وقوع ازدواج در آینده، این در آینده امیدوار گشته و به این امید، هزینه
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هم زده است، های اتکایی خود را از کسی که نامزدی را بهدیده حق دارد زیاننتیجه بماند، زیانمخارج بی

 (.36صم. 1992 مرقس، ؛937صم: 2000السنهوری، احمد ؛364ص :1316 احمدی،) مطالبه نماید

به صراحتِ  «78»ماده از قانون مدنی، در جلوتر  گامیی شیعیان افغانستان نیز در قانون احوال شخصیه

عذر موجه بعد  یاو  یقانون یلرا بدون دل یاز نامزدان، قرارداد نامزد یکیهرگاه : »کامل، مقرر کرده است که

مقدمات ازدواج از جانب مقابل به  یکه برا باشدیم یفسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضرور ی،از قبول

را وعده  «، نامزدی64در ماده »با اینکه قانون مدنی افغانستان « اعتبار وقوع ازدواج مصرف شده است.

گذار از وعده در کرده است که منظور قانون مقرر « همان قانون755»ازدواج معرفی کرده است، اما در ماده 

 متن قانون، یک وعده اخالقی و بدون اثر حقوقی نیست؛ بلکه مقصود این است که وعده دهنده، در مواردی،

 براساس ماده فوق، ملزم به وفاست.

فای مفلس نگردیده است، بای که وفات نه نموده یا وقتی وعده دهنده تاماده یاد شده مقرر کرده است: »

گذار رسیم که قانونمی « قراردهیم، به این نتیجه64ی »« وقتی این ماده را کنار مادهباشد.وعده مکلف می

ی توافق نامزدی زنندههممدنی بهمسئولیتعلی االطالق ی افغانستان نیز در قانون مدنی، طرفدار نظریه

 است.  

زننده نامزدی را به جبران خسارت ناشی از همتوان، الزام بها. نیز می م. ق. «756از مالک ماده »

ه انجام عمل معین ب برابر که در شخصی»زدن نامزدی، استنباط نمود؛ زیرا ماده فوق مقرر داشته است: همبه

 انجام داده است اعطا را که آن به شخصی اعطای جایزه وعده کرده باشد، مکلف است جایزه وعده شده را

 «نظرداشت وعده انجام شده باشد. نماید، گرچه عمل بدون در

 شود:نکات ذیل استفاده میاز ماده فوق، 

 اوال: عمل انسان مالیت داشته و دارای ارزش است؛

 باشد؛م آور میی است که اثر حقوقی دارد و تا حدودی الزاثانیا: منظور از وعده در قانون مدنی وعده

کننده به وعده به قصد رسیدن به جایزه معینه عمل را انجام ندهد بازهم صاحب وعده ثالثا: هرچند عمل 

ی دیگران دهد که اگر کسی مبتنی بر وعدهباشد. این مسئله نشان میملکف به اجرای وعده در حق وی می

 . خواهد بودهای او وعده دهنده مسئول و ضامن هزینه ،کار یا عملی انجام دهد

هم زدن نامزدی هم بزند و برای بهین شد که چنانچه دختر نامزدشده، توافق نامزدی را بهنتیجه این بند ا

تعهدی به چنین اقدامی دست بزند، مسئول یا فقط از سر هوس و بی ،دلیل موجه و عقالیی نداشته باشد

 است؛ زیرا دهشهای است که طرف دیگر نامزدی به اتکا و امید ازدواج در آینده، انجام جبران تمام هزینه

دیده را فراهم نموده است که موجبات غرور زیانبوده های دختر نامزدشده ها و امید ایجاد کردندادنوعده

ی الضرر، تسبیب، غرور و یعنی قاعده را فراهم نموده است؛وی و موجبات ضرهای مادی و معنوی 
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نجفی، ) زیان تأکید دارد ها از سوی وارد کنندهی تقصیر، همگی بر جبران این خسارتنظریه

 (.117ص :3ق/هـ1419جزیری، ؛ 444ص: 2 /ق.1417، ؛ مراغی48ص: 29ق/هـ1404

فرض دیگر داستان نامزدی این است که پسری که اقدام به توافق نامزدی نموده است، بالجهت یا از 

جهت نامزدی از سوی زدن بیهمروی هوس و به صورت یکجانبه از توافق مذکور خارج گردد؛ چنانچه به

و امید به پسر صورت بگیرد، وی نیز ضامن خسارات مادی و معنوی است که دختر نامزدشده، به اتکا 

بر مبنای عرف و فرهنگ مردم افغانستان، ضرر مادی برای  البتهازدواج با پسر مذکور، متحمل شده است؛ 

، تصور ندارد. زیرا دختر زنندمیهمو بالجهت توافق نامزدی را به شونددخترانی که وارد توافق نامزدی می

کند تا بر اثر رود، یک توت نیز خرج نمیاش از زمان خواستگاری تا زمان که به منزل شوهر میو خانواده

زدن نامزدی متوجه همخوردن نامزدی، ضرر مادی متوجه وی گردد. بنابراین، تمام ضررهای که از بهبرهم

کند این با ورود به توافق نامزدی، تنها کاری که می دختر چونشود، ضرر معنوی است؛ چنین دختری می

ی ازدواج در آینده، طرف دیگر نامزدی را در حریم خصوصی خود و است که با اتکا و امید به وعده

های دیگر را از دست داده و نماید، فرصت انتخاباش را به مردم اعالن میدهد، نامزدیاش راه میخانواده

تمام  .نمایدماند و رنج کشیده آبروداری میشخص در خانه پدرش به امید عروسی میسالها در انتظار این 

 گردد. ای را متحل نمیاین موارد فوق، خسارت معنوی است و دختر در دوران نامزدی هیچ هزینه

خوردن نامزدی، تنها طرفین نامزدی نیستند؛ بلکه  همکه مطالبه کنندگان خسارت از به پایانی ایننکته

اند؛ دیده هم خوردن نامزدی، زیانتمام کسانی است که در دوران نامزدی متحل هزینه شده و بعد از به

 ،بنابراین، اگر دختری بدون علت موجه، نامزدی را به هم بزند، همزمان با پسری که یک طرف نامزدی است

و در مواردی از پدر و مادر  زنندهمزدن نامزدی را از به ههمتوانند خسارات ناشی از بهاطرافیان وی نیز می

باشند. ها نیز شرعا و قانوناً ملزم به جبران خسارات فوق الذکر میایشان، مطالبه نمایند. در مقابل، آن

اش وارد نماید، ضامن خسارات معنوی او و چنانکه اگر پسرنامزدشده نیز زیان معنوی را به دختر یا خانواده

، ؛ محقق داماد550ص م.2000 السنهوری، احمد؛ 56ص بی تا، مطهری،) اش خواهد بودخانوده

 (.35ص :1/ش.1383

 قلین )به قول برخی اهالی مناطق هزارستان، »گَلَه«( .2-1-1

رود، بعد از موافقت پدر در افغانستان رسم بر این است که وقتی شخصی به خواستگاری دختر کسی می

رسد؛ یکی از آن های آنان میبه تصویب نامزدها و خانوادهدختر بر اصل ازدواج، امور اساسی دیگری نیز 

ی قلین یا گله است. قلین، مبلغی است که پدر دختر بدون هیچ باشد، مسئلهامور اساسی که مالی نیز می

گیرد. گرفتن قلین از پسری که دلیل منطقی و شرعی از پسر که به خواستگاری دختر او آمده است، می

ی و مهم است که چنانچه یک ریال یا یک روپیه آن کمتر از مبلغ ، به قدری جدّخواستگاری آمده است
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البته باید  هم خواهد زد!ظه بهعلیه را در لحاری شده، وصلت متفقمورد توافق باشد، پدر دختر خواستگ

مهر، و غیر از  کند بسیار زیادتوجه داشت مبلغی را که پدر دختر به عنوان قلین از خواستگار دریافت می

باشد. آخرین سقف متعارف قلین که فعال در بین اتباع افغانستان در ایران شیربها و پول تهیه جهیزیه می

مرسوم است، مبلغ پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تومان و در داخل افغانستان تا سه میلیون افغانی گزارش 

 شده است. 

مهمترین  اند. به حرمت اخذ قلین فتوا دادهتاًمراجع عظامی که با این فرهنگ و عرف آشنا هستند، صراح

محقق کابلی، در این زمینه صادر فرموده مرحوم اهلل العظمی ی است که حضرت آیتیفتوا در این زمینه، فتوا

ه ب یا یربهاعنوان شه آنچه در بعضى بالد، مرسوم است که مالى را از داماد ب»است. ایشان فرموده است: 

اندازم، حرام است و به تا فالن مبلغ را ندهى کار شما را راه نمى یندگوو به داماد مى یرندگمى یگرىعنوان د

 . (6528تا، مسئله)محقق کابلی، بی «منزله دختر فروشى است

فتوای فوق، از مبنای فقهی و حقوقی قوی برخوردار است؛ زیرا این پول از نظر حقوقی و فقهی، مصداق 

یا دارا شدن غیر عادالنه محسوب شده و از همین  (15و ص 36، ص1388رحیمی، ) استفاده بالجهت

 جهت، شدیدا مورد نهی قرآن کریم نیز واقع گردیده است. 

 « سور نساء فرموده است: 29ی »قرآن کریم در آیه

 ؛ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ»

 نکهیمگر ا ،دیرا به باطل )و از طرق نامشروع( نخور گریکدی! اموال دیاآورده مانیکه ا یکسان یا

  «.ردیشما انجام گ تیبا رضا یتجارت

قانونی باشد گردد که دارا شدن اموال دیگران باید با سبب شرعی و از استثناء متصل در آیه استنباط می

کل مال جهت به دست بیاورد، مالک آن نشده و تصرف در آن، مصداق اَو چنانچه فردی مال دیگران را بی

 باشد.آن فاقد مجوز شرعی میو تصرف در ک و تملّگردد میمحسوب حرام به باطل و 

برهان اولویت به دست آورده برخی از فقهای اسالمی نیز قاعده استفاده بالجهت را از فقه با استفاده از 

ایشان معتقد است وقتی تصرف در مال غیر، بدون اذن یا والیت بر او، جایز  .و بر طبق آن نظر داده است

م، 1972و  1983صبحی، ) جواز نداردنباشد، پس به طریق اولی تصرف در مال دیگران بدون سبب شرعی 

  (.93ص

عادالنه به ضرر دیگران است و هم مصداق اکل مال به اداق استفاده بالجهت و داراشدن نقلین، هم مص

تواند زیرا گرفتن قلین توسط پدر دختر، هیچ سبب شرعی و قانونی نداشته و می گردد؛باطل محسوب می

باشد. بنابراین، پدر دختر اساسا مالک چنین پولی مصداق سوء استفاده نابجا از موقعیت پدری نیز می

هم غ که به عنوان قلین گرفته، ممنوع و نامشروع است. به هرحال، پس از بهشود و تصرف او به مبلنمی
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که حق  دیده جبران نماید؛ چنانخوردن نامزدی، پدر دختر، مکلف است چنین خسارتی را نسبت به زیان

 :1هـق/1423، ابن سلیمان؛ 480ص بی تا، مطهری،) باشددیده نیز محفوظ میمطالبه قلین برای زیان

  (.355ص

از مالک کالم زحیلی نیز که گفته است آنچه را خواستگار به عنوان مهر، در دوران نامزدی، به طرف 

  3،(6509ص :9تا/بی )زحیلی، تواند مسترد نمایدکند، میدیگر نامزدی پرداخت می

زیرا وقتی مهر  ابت کرد؛خوردن نامزدی ثهمتوان ممنوعیت گرفتن و تصرف در قلین را پس از بهنیز می

هم خوردن نامزدی قابل مطالبه باشد، مطالبه قلین که تواند سبب شرعی داشته باشد پس از بهکه می

 باشد. گرفتنش از اول سبب قانونی و شرعی نداشته است، به طریق اولی قابل مطالبه می

باغی را به عنوان مهر در زمان دانان مسلمان تصریح دارند که اگر زوج گوسفند یا برخی از حقوق

 تواند پس از انحالل نامزدی گوسفند و باغ پرداخت شده را بانامزدی به نامزدش پرداخت نموده باشد، می

زیرا سبب مهر که عقد ازدواج بود محقق نشده و بعد از انحالل نامزدی،  نمائاتش از گیرنده مطالبه نماید،

هم ی گوسفند و باغ پس از بهباشد؛ بنابراین، گیرندهروا نمی بودن مهر در دست زوجه، بدون سبب شرعی

 (.22صم: 1979الصابونی، )باشد ها با تمام منافعش میخوردن نامزدی، ملزم به استرداد آن

 زدن نامزدیهمناشی از به های معنویخسارت .2-1

 که غالباً یاندیدهو زشود می یو معنو یماد خسارات شامل زدن نامزدی،همهای ناشی از بهخسارت

را از یشان و معنو یماد اتتمام خسار توانندیمهم خوردن نامزدی، هستند، پس از به ی نامزدشدهپسرها

دیده، زننده نیز به محض مطالبه زیانزیانالبته نمایند.  مطالبه هستند، نامزدشده که اغلب دختران مقصر نامزدِ

: 1385؛ صفایی و امامی، 48ص ق.1404 نجفی،) باشدمیدیده نبر زیاملزم به جبران خسارات وارده 

  (.112ص: 1392احمدی،  ؛34ص

منصفانه و عادالنه است که  یاربس دی، پسرنامزدشده باشد،نامزی بالجهت توافق زنندههمکه اگر به چنان

، ید. صابونیعروس را جبران نما یهاها و فرصت از دست دادنمنتظرماندن ها،یدنکش رنجخسارت 

هم خوردن نامزدی، ضررهای را به دنبال دارد؛ گاهی، به»در این زمینه نوشته است:  دان اهل سنت،حقوق

افتد که پسر از کشد و در این دوران اتفاق میهای متمادی طول میزیرا در مواردی، دوران نامزدی، سال

اش را ترک نماید و گاهی نیز دختری که خواهد که ترک تحصیل نماید یا شغل کارمندینامزدش می

 
أما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن یسترده، سواء أکان قائماً أم هالکاً أم مستهلکاً، وفی حال الهالک أو االستهالک یرجع ». 3

 بقیمته إن کان قیمیاً، وبمثله إن کان مثلیاً، أیاً کان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق علیه

 «.فقهاً
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 «دهدخواستگاری دیگران نسبت به خودش را از دست می کند، فرصتخواستگاری پسری را قبول می

  (.970احمد السنهوری، ص 4؛24ص م:1979 )الصابونی،

 ی،به محض شروع نامزد ان،است که دختر اتفاق افتاده یادز یران،ا ین افغانستانی مقیممهاجر یندر ب

که نامزد شدنشان  اند؛ چنانهای تحصیلی را از دست دادهو فرصتاز مدرسه رفتن منع شده توسط نامزدش 

 نیز، فرصت انتخاب همسر دلخواه غیر از نامزد فعلی را نیز از آنان گرفته است. 

« بر جبران خسارات 778« ماده »1اجحافی، قانون مدنی افغانستان در بند »برای جلوگیری از چنین 

 .«باشدمی جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیزمعنوی نیز تصریح نموده و مقرر داشته است: »

محکمه جبران ا. که مقرر کرده است: » م. « ق.779های معنوی، بر اساس ماده »تعیین میزان خسارت

نماید، مشروط بر اینکه ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت یاسب ضرر عایده تعیین مخساره را به تن

« همان قانون، 781» مادهشده است. دادگاه طبق قسمت اول واگذار «، به نظر قاضی با صالحیت کرده باشد

خوانوادگی وی، تعیین دیده و جایگاه اجتماعی و میزان خسارت معنوی را با رعایت شرایط شخص زیان

طرف محکمه  طریقه جبران خساره بارعایت احوال از؛ زیرا در ماده مذکور مقرر شده است: »خواهد کرد

 «.گرددتعیین می

 شکست روحی .1-2-1

دانان تابع فقه امامیه، تصریح قانون احوال شخصیه براساس اجماع فقهای امامیه و اتفاق حقوق

یک  انان تابع فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان، توافق نامزدی صرفاًدافغانستان، فقه حنفی و اتفاق حقوق

کند؛ با وجود که هیچ محرمیتی با ی زوجیت ایجاد نمیوعده به ازدواج در آینده است و به هیچ عنوان، علقه

ی عقد ازدواج را ی اسالمی با توافق نامزدی معاملهشود، نامزدها در جامعهتوافق نامزدی ایجاد نمی

های وحیانی و رفتارهای گانگی با گزارهنمایند. زیرا عصر ما عصر تأثیر پذیری از فرهنگ غرب و بیمی

دیگر های عاشقانه، عکس و فیلم بین همروند، پیامایمانی است. به همین جهت نامزدها به تنهایی به سفر می

نمایند. رفتارهای که یمی برقرار میی صمنشینند و رابطهمی کنند، بدون حضور محارم با همرد و بدل می

 گردد. بار بودنش برای نامزدها به ویژه برای دختران، نمایان میخوردن نامزدی خسارتهمپس از به

دهد، هم خوردن نامزدی برای پسر خود را نشان میاز دیگر خسارات مهمی که در عصر ما پس از به

حساب و کتاب در دوران نامزدی، شهره شهر شدن های بیهزینهقیمت به دختر، صرف تقدیم هدایای گران

هم خوردن ترین خسارت معنوی که پس از بهنامزدی، پرداخت قلین کذای به پدر دختر است. بزرگ

 
الخاطب من مخطوبته ترک  یطلبالعدول عن الخطوبة بعض االضرار، فقد تستمر الخطوبة سنوات مثال، أو  یعل یترتبقد . 4

 ین.خطابا آخر یبتهخط یالخاطب عل یفوتو قد  یفتها،دراستها أو االستقالة من وظ
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زیرا نامزد شدن پسر را  آید، شهره شدن نامزدی پسر است؛نامزدی توسط دختر، برای پسر به وجود می

دهد؛ به نحوی که عرف مردم چنین مردی را به مثابه مرد تأهالن قرار میدار نموده و در جرگه منشان

رغبتی زنان نسبت به او، وی کند؛ بینمایند و کسی نسبت به ازدواج با وی رغبت نمیدارد محسوب میزن

را دچار شکست روحی خواهد نمود. زیرا این مسئله خواهی نخواهی، آثار مخربی بر روان و شخصیت او 

زدن نامزدی از سوی دختر البته ممکن است برهم .نمایدگیر میگذارد و تا آخر عمر وی را گوشهیبه جا م

نماید. از دست نیز پسر را به همین وضعیت دچار نموده و خسارات بزرگ روحی ـ روانی بر وی تحمیل 

سبت به آنان و از دست اعتمادی نمیلی به ازدواج، تنفر از مردان و بیرفتن اعتماد به نفس، سرخوردگی، بی

نماید. زننده نامزدی به دختر وارد میهمدادن فرصت ازدواج، از پیامدهای مهم انحالل نامزدی است که به

بنابراین، قاعده انصاف و عدالت، فقه و قانون، همگی بر این امر تأکید دارد که چنین خساراتی باید از سوی 

؛ احمد 117؛ جزیری، ص112؛ احمدی، ص48ص ق.1404 )نجفی، زننده نامزدی، جبران گرددهمبه

 (.937السنهوری، ص

 از دست دادن فرصت ازدواج با دیگران .2-2-1

شود؛ ها به ازدواج ختم نمیی ما درصد زیادی از نامزدیداده است که در زمانهی میدانی نشانتجربه

بند شرعی و قانونی بین نامزدها، زیرا در اکثر موارد و بعد از ایجاد روابط صمیمانه و گاه خارج از قید و 

های حیثیتی و از خورد. بعد از انحالل نامزدی پشیمانی، آسیبهم میتوافق نامزدی، بدون دلیل منطقی به

دهد. اش را تماماً از دست میاش شده و داماد توان مالیدست دادن فرصت ازدواج نصیب دختر و خانواده

ه فقه امامیه، قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، فقه حنفی به خاطر همین خسارات قابل توجه است ک

زند و سبب هم میو قانون مدنی افغانستان فردی که با سوء استفاده از حق و بدون علت موجه نامزدی را به

 داند. شود را مسئول و ضامن دانسته و ملزم به جبران میخسارات مذکور می

یعیان افغانستان که متخذ از فقه امامیه است، در این مورد به ی ش« قانون احوال شخصیه78» ماده

عذر موجه بعد  یاو  یقانون یلرا بدون دل یاز نامزدان، قرارداد نامزد یکیهرگاه »صراحت مقرر کرده است: 

مقدمات ازدواج از جانب مقابل به  یکه برا باشدیم یفسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضرور ی،از قبول

  «.قوع ازدواج مصرف شده استاعتبار و

ی فوق تنها سخن از جبران خسارات مادی به میان آورده است، اما حکم به جبران گرچند ماده

خسارات مادی را معلول علتی دانسته است که علت مذکور، در لزوم جبران خسارات معنوی نیز جریان 

ن خسارات مادی چنین استدالل نموده دارد؛ قانون گذار در قسمت اخیر ماده یاد شده، برای لزوم جبرا

 است: »چون مخارج مذکور به اعتبار وقوع ازدواج انجام شده است.« 
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زیرا  خسارت معنوی است نیز جریان دارد؛ عین همین استدالل در از دست دادن فرصت ازدواج که

دهد. ز دست میدهد، یقینا فرصت ازدواج با دیگران را ادختری که به خواستگاری پسری، جواب مثبت می

زده و مرتکب تقصیر گشته است، ملزم به جبران خسارت همحال که پسر، بدون دلیل موجه نامزدی را به

 باشد.معنوی فرصت از دست رفته وی نیز می

 هم خوردن نامزدی:تعبیر زحیلی، نمای کلی است  از نگاه فقه حنفی به جبران خسارت پس از به

زدن نامزدی همسنت در مورد جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از به»متاسفانه فقهای قدیم اهل 

تصریحی ندارند؛ اما تردیدی نیست که تهیه وسایل منزل، لباس، منع دختر از شغل و تحصیل، تفویت 

فرصت ازدواج با شخص دیگر و لطمه وارد کردن به شهرت نامزدها خساراتی است که به مجرد عدول از 

آید. لکن فقه معاصر با توجه به ی ممکن است تا چهار سال طول بکشد، به بار مینامزدی که در موارد

قواعد عمومی شریعت، مثل قاعده حرمت غرر و ضمان آورد بودن آن و قاعده الضرر و ال ضرار و قواعد 

نموده و تابعی که بر الضرر استوار است، مانند قاعده سوء استفاده از حق که مالکیه و حنابله نیز به آن عمل 

توان مسئولیت ناشی از نامزدی را اثبات داند، میحنفیه فقط در مورد همسایه باال و پایین آن را مجری می

 (.6511صبی تا، )زحیلی،  نمود«

« بر جبران خسارات معنوی تصریح نموده و مقرر 778« ماده »1قانون مدنی افغانستان نیز در بند »

 « باشد.می ش ضرر معنوی نیزجبران خساره شامل سنجدارد که: »می

که مورد تعدی  اگربه سبب وفات شخصی« همان ماده مثال جالبی زده و مقرر کرده است: »2و در بند »

درجه  اقارب تا تواند برای زوج واقارب وی عاید گردد، محکمه می معنوی به زوج ور واقع گردیده، ضر

 « جبران خساره حکم نماید.ه دوم ب

دیگر نامزدی، در میان  طرفِ زدن نامزدی بدون علت موجهِهمهرگاه دختری بر اثر بهبنابراین، 

اش اش تحقیر گردد، فرصت ازدواج با دیگران را از دست بدهد، به آبروی خانوادگیقطاران و فامیلهم

تحمل شده را تا های می توافق نامزدی، مطالبه خسارت نماید و زیانزنندههمتواند از بهلطمه وارد گردد، می

 حد معقول، جبران نماید.

 استرداد هدایا .2

ی وی، داماد و اطرافیان ایشان به هدف بعد از جواب مثبت توسط دختر خواستگاری شده یا خانواده

بخش قابل  ؛نماینداش، هدایای را به عروس و گاه به اطرافیان وی تقدیم میتألیف قلب دختر و خانواده

همین هدایای  ،گرددی وی وارد میزدن نامزدی به داماد و خانوادهه پس از بهمتوجهی از خسارات مادی ک

 ش. ش. ا. «ق.79شود. در هر صورت، براساس ماده »ها خریداری شده و هدیه داده میاست که توسط آن

به طرف  تواندیاز نامزدها م یکهر ی، تحت شرائطی، خوردن نامزد هم پس از بها.  م. ق. «65ا. و ماده »
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دانان به اعتقاد حقوق .یردپس بگ ،داده استبه طرف دیگر و اطرافیانش را که  ایایهدنموده و رجوع  یگرد

صفایی ) شود یم داده وصلت منظوریقینا به قصد و متفاوتی با هبه داشته وضع  یدوران نامزد ییههدنیز، 

  (.36صش. 1385و امامی، 

و  داده یندهآن را به شرط وقوع ازدواج در آ دهد،یم یههدطرف دیگر نامزدی، که به  ینامزد یعنی

ی مشروط، در صورت عدم تحقق شرط، قابل ؛ هدیهنمایدقبول می ،ن شرطیرا با هم یههد یزطرف مقابل ن

  .باشداسترداد می

دارد و  یبستگ یزن یهبه نوع هد ی،و چه ضمن یحچه صر ی،نامزد یایباره هدا دو طرف در توافق

را مقرر  یحکم خاص ،شودیم یعادتا نگهدار یا است یکه مصرف شدن یاییاز هدا یک هر یقانونگذار برا

غیر قابل استرداد و هدایای غیر مصرفی را قابل استرداد را هدایای مصرفی  ،دانان؛ یعنی حقوقاستنموده 

زدن نامزدی، به این باور هستیم که تفاوتی مدنی ناشی از به همباب مسئولیتدانند. با وجود این، ما در می

مدنی باشد؛ زیرا از مبانی مسئولیتبین هدایای مصرفی و غیر مصرفی وجود نداشته و هردو قابل استرداد می

هدیه  آید. در هرحال، از یک سو فقه اسالمیمانند تسبیب، الضرر، اتالف و... چنین تفصیلی به دست نمی

را از مصادیق هبه دانسته و از سوی دیگر در هدایای نامزدی و استرداد آن، قواعد هبه تماماً تطبیق و اجرا 

گردد؛ از همین رو بحث استرداد هدایای دوران نامزدی را از دیدگا فقه امامیه و قانون احوال شخصیه نمی

زیرا بسیار  دهیم.ه مورد بررسی قرار میشیعیان افغانستان و فقه حنفی و قانون مدنی به صورت جداگان

زدن نامزدی، وضعیت فقهی ـ حقوقی همبایسته است که پس از بحث لزوم جبران خسارات ناشی از به

ها رد و بدل شده است را از نظر فقه امامیه، استرداد هدایای که در دوران نامزدی بین نامزدها و اطرافیان آن

 نستان، فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان کامال مشخص نماییم. قانون احوال شخصیه شیعیان افغا

 افغانستان استرداد هدایا از دیدگاه فقه امامیه و قانون احوال شخصیه .1-2

ند تا زمانی که موانع رجوع از اهدایای دوران نامزدی را از مصادیق هبه دانسته و معتقد ،فقهای امامیه

بنابراین، ما باید موانع رجوع از هبه عین موهوبه را مسترد نماید؛  تواندهبه به وجود نیامده است، واهب می

 شود، امور ذیل است: موانعی که مانع رجوع از هبه میرا در اینجا کامال بشناسیم. 

هبه به زوج از طرف زوجه و بالعکس، هبه به غیر محارم به شمار له؛ االرحام بودن موهوبـ ذوی1

 (.365ق: صهـ1419جزیری، ) ی استرداد هدایای نامزدی وجود نداردآمده و از این جهت مانعی برا

 .است ـ تلف شدن عین هبه؛ در فقه امامیه تلف چه جزئی باشد یا کلی، مانع رجوع از هبه دانسته شده2

 ـ معوض بودن هبه؛ 3

 ـ قصد تقرب داشتن در هبه و صدقه محسوب شدن آن؛ 4

  (.17ص :تاخمینی، بی) ـ فوت یکی از طرفین عقد هبه5
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قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان که تابع فقه امامیه است در رابطه با وضعیت هدایای نامزدی، در 

 ی،در صورت فسخ قرارداد نامزد یا،هدا یمتق یامثل  ین،ع« مقرر کرده است: »79»ماده « 2و  1بند »

 :باشدیم استردادقابل  یلذ یطتحت شرا

 ؛مصرف نشده باشد ی،تا قبل از فسخ قرار داد نامزد یمصرف یایدر صورت که هداـ 1

 باشد؛  نشده تلف شود،یم یکه عرفاً نگهدار یمصرف یرغ یایدر صورت که هداـ 2

 یه، همراه باشد؛ ی هدگیرنده یر،تقص هدایای غیر مصرفی باتلف ـ 3

 « .باشدیباشد، قابل مطالبه نم یدهکه به مصرف رس یمصرف یایاز نامزدان، هدا یکیدر صورت فوت ـ 4

 ی فوق، مطالب زیر قابل استنباط است: با توجه به سه بند اول ماده

توانند، عین اموالی را که به هم خوردن نامزدی، هریک از نامزدها و اطرافیان آنان میـ پس از به1

 اند، در صورت موجود بودن مسترد نماید؛ عنوان هدیه به طرف مقابل یا ابوین او داده

 ـ چنانچه عین هدایا موجود نباشد، دو حالت زیر متصور است: 2

 عادتا قابل نگهداری نیست؛ الف: هدایا از اموالی است که 

 ب: هدایا از اموال قابل نگهداری است. 

 در صورت اول قیمت آن قابل مطالبه نبوده و در صورت دوم باز هم دو صورت قابل تصور است: 

 گیرنده تلف شده باشد؛ صورت اول: هدیه با تقصیر هدیه

 صورت دوم: عین موهوبه بدون تقصیر وی تلف شده باشد. 

 در صورت دوم قیمت موهوبه نیز قابل مطالبه نبوده و در صورت اول دو حالت تصور دارد: 

 الف: برهم خوردن نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها بوده است؛ 

 ب: انحالل نامزدی به علت فوت یکی از آنان نبوده است. 

 یمت قابل مطالبه نیست و در حالت دوم، قیمت قابل مطالبه است. در صورت اول، ق

با توجه به تفاوتی که بین قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و نظر فقهای امامیه در زمینه هبه 

 دهیم: مختصرا پاسخ میبوده که ذیال آنه را بیان و سؤاالت زیر قابل طرح  ،وجود دارد

پس از تلف این هدایا چرا داند، می از مصادیق هبههدایای نامزدی را  امامیه، فقهبا توجه به اینکه ـ 1

  ؟یسترجوع نقابل تلف  پس ازکه مال موهوبه  قابل استرداد دانسته شده است، با آن

عادتا قابل نگهدارى است که  هدایای در توافق نامزدی، هدیه دهندهجواب پرسش فوق این است که 

در آینده، به طرف دیگر نامزدی و یا اطرافیان او به شرط وقوع عقد ازدواج را،  (تطال و زیور آال)مانند 

موانع رجوع تحقق در صورت عدم بنابراین،  گردد.اهدا نمی به نحو مطلقی او دهد و به هیچ وجه هدیهمی
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؛ حلی 5ص ق.1418 طاهری،) باشدمطالبه و استرداد میقابل  ی نامزدی در فرض فوق،، هدیهاز هدیه

  (.237(، صمحقّق)

شود، از نظر شود و اموالى که عادتا نگهدارى نمىبین اموالى که عادتا نگهدارى مىمذکور چرا قانون ـ 2

 تفاوت قائل شده است؟  جواز استرداد و مطالبه،

 ،مواد خوراکى و مصرفىی ی که اصل اولی در مورد هدیهئتوان گفت از آنجادر جواب این سؤال نیز می

تملیک به نحو منجز، به موهوب، از همان ابتدا چنین هدایای  باشد،می هابر مصرف و عدم نگهدارى آن

این نوع هدایا، در صورت مصرف،  ،ن جهتبه همی گردد؛میهدایا این نوع مالک  گردد و موهوب از ابتدامی

 (.402ص :قهـ1413میرزای قمی، ) باشدمیقابل استرداد ن

چنانچه نامزدى به علت فوت یکى از طرفین به « ق.ا.ش.ش.ا. 79ماده » «2بند »به موجب مفهوم ـ 3

، بعد از فقه امامیهقابل استرداد است؛ در حالى که به موجب هدیه، موجود باشد،  هدیه نیز،هم بخورد و عین 

  باشد؟مینرجوع فوت واهب یا متهب، اموال موهوبه قابل 

نه است مشروط انجام گرفته از اول به صورت هبه است که در فرض مذکور،  پاسخ این پرسش نیز این

در این فرض، به این قصد به طرف دیگر نامزدی داده است که او انشاءاهلل  ههبتر، ؛ به عبارت روشنمطلق

ه است، وصلت در اثر فوت طرف مقابل انجام نگرفت و چونگیرد؛ نیز صورت میوصلت ماند و زنده می

 کند.بر مبنای شرط مذکور، پیدا میکننده حق استرداد هدایا را هبه

باشد، به صورت مشروط به طرف دیگر نامزدی می ینگهدارقابل  عرفای که ئهدایای این که نتیجه

بر مبنای همین شرط است  نماید.قبول میرا ن آ یشرط ضمن همینبا نیز  یههد یرندهگگردد و پرداخت می

ی نامزدها، داند. به عبارت دیگر، تحلیل دقیق ارادهآن می ینگهداری هدیه را مکلف به ، گیرندهکه عرف

کند؛ زیرا قصد نامزدها در زمان هدیه تملیک بدون قید شرط موهوبه مشروط بودن هدیه را تأیید می

یعنی در سویدای دل نامزدها این امر بوده است که اگر توافق نامزدی  (.52ص :1385کاتوزیان، )باشد نمی

 شان را مطالبه و مسترد نمایند.به ازدواج منتهی نشد، آنها حق دارند هدایای رد و بدل شده میان

پس  ،شودیم داده یندهوقوع نکاح در آ شرط به ی،نگهدارو قابل  یمصرف شدن یایهدابنابراین، چون 

یا و  که موجود است یاییهدا ینع له ملزم استی و موجود بودن عین هدیه، موهوبنامزد وردنخ همبهاز 

 ش. ش. ا. « ق.79« ماده »1)مستفاد از بند »باشد کرده است میتلف  یرتقص اکه برا  یاییهدا یمتق یا مثل

 .ا.(

 ی،قاعده حقوق ینبرخالف ا هم بخورد،از نامزدها به یکیعلت فوت  به ینامزدچنانچه  ین،با وجود ا

 ؛است طرف مقابل داده نشده به ،نامزد تلف شده یرتقص اثر که درایای مصرف شدنی هد یمتبه ق رجوع حق

 ا. به صورت مطلق، مقرر شده است:  ش. ش. ا. «ق.79« ماده »2زیرا در بند »
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 .باشد«یباشد، قابل مطالبه نم یدهکه به مصرف رس یمصرف یایاز نامزدان، هدا یکیدر صورت فوت »

 شودیداده م یندهنکاح در آ وقوع شرط به است، یکه عرفا مصرف شدن یایهدا به عبارت دیگر، گرچه

)صفایی و  رود حتی اگر مصرف شده باشد نیز باید قابل استرداد باشدو قاعدتا و قتی سبب هدیه از بین می

  (.37ص ش.1385 امامی،

 باشد: اما در دو مورد زیر چنین هدایای قابل استرداد نمی

« 1هم بخورد )مستفاد از قسمت اول بند »یای مصرفی، بهبعد از مصرف شدن هدا ،ینامزد الف: هرگاه

 ماده فوق(؛ 

  « ماده فوق(.2)مستافد از بند »ب: زمانی که نامزدی بر اثر فوت یکی از نامزدها پایان یابد 

له داشته و از همان ابتدا تملیک هدیه را به موهوبقصد در زمان اهدای این نوع هدایا،  دهنده یههدزیرا 

له موهوب برساند؛مصرف به صورت دلخواه به  یگر،هر مالک د مانند را هانامزدش آنخواسته است که می

هم خوردن نامزدی، از به پسهر گاه قبول کرده است. با وجود این، را  مصرفیایای هد ،به همان قصدنیز 

که گفته  یرا، چنانز و استرداد نماید؛ها را مطالبه آن تواندیدهنده م یههد ،باشد یباق یای مصرفیهدا ینع

نموده و رجوع  از هبه ،موهوبه ینبا بقاء ع تواندیواهب م یزقبض ن از »بعد از انواع هبه است و یههد شد

 .«آن را مسترد نماید

 از دیدگاه فقه حنفی و قانون مدنی ی نامزدیاسترداد هدایا .2-2

اند که واهب حق مدنی نیز هدایای دوران نامزدی را مصداق هبه دانسته و معتقدفقهای حنفی و قانون

را از وی بازستاند؛ موانع و آن  له مراجعه نمایددارد تازمانی که موانع رجوع از هبه تحقق نیافته به موهوب

 گردد: مدنی امور زیر است که به صورت خالصه تبیین میهبه از نظر فقهای حنفی و قانون

ـ ایجاد زیادی متصل در عین موهوبه که در افزایش قیمت آن مؤثر باشد؛ اما زیادی منفصل مانع 1

بزاید،  هبه کند و آن گاب گوسالهی را به کسی باشد. بنابراین، اگر واهب، گاب مادهرجوع در هبه نمی

 5(.359صق: 1419جزیری، ) نه به گوساله ،تواند به گاب رجوع نموده و آن را استرداد نمایدواهب می

هرگاه یکی از « ق.م.ا. در این زمینه مقرر داشته است: »1206»ماده ـ فوت یکی از طرفین عقد هبه؛ 2

 .«گرددق رجوع در آن ساقط میطرفین عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نماید، ح

مقابل ه هرگاه هبه ب« ق.م.ا. چنین منعکس شده است: »1211»ماده ـ معوضه بودن هبه؛ این مانع در 3

برابر قسمتی از  گردد، مشروط بر اینکه عوض درعوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط می

 
هدى له بقرة فولدت کان له حق الرجوع فی البقرة ال فی أما الزیادة المنفصلة فإنها ال تمنع الرجوع فی أصل العین، فإذا أ». 5

 «.الولد
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تواند مشروط بر اینکه برده شود واهب رجوع کرده میموهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق 

 .«به موهوبه زیادتی که مانع رجوع شود یا مانع دیگری، موجود نگردد

هرگاه هبه بین زوجین صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز »ا.  م. « ق.1208»ماده  6:ـ زوجیت4

قه حنفی زوجیت را مانع رجوع دانسته و لذا ف« ندارد، گرچه بعد از هبه در بین آنها تفریق واقع شده باشد.

 فقهای حنفی چنین فتوا داده است: 

فإذا وهب الزوج لزوجته شیئا فإنه ال یصح له الرجوع فیه، أما إذا وهب لها قبل أن یتزوج بها ثم تزوج »

 «؛فإن له الرجوع

بل از ازدواج با را به زوجه هبه دهد، حق رجوع نخواهد داشت؛ اما چنانچه زوج قی هرگاه زوج چیز

همسرش، چیزی را به وی هبه کند و بعد از هبه با او ازدواج نماید، حق رجوع به هبه را خواهد داشت 

 .)همان(

  « ق.م.ا. در این مورد مقرر نموده است:1209»ماده ـ قرابت: 5

  «.هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد»

 فقه حنفی چنین بیان شده است: در مثال این مورد 

 ؛ فإذا وهب ألبیه أو ابنه أو أخیه أو عمه أو غیر ذلک من محارمه بالنسب فإن حقه فی الرجوع یسقط»

اش، هدیه نماید، حق رجوعش هرگاه شخصی چیزی را به پدر، فرزند، برادر، عمه و سایر محارم نسبی

   )همان(.گردد« ساقط می

: تلف عین موهوبه یکی دیگر از موانع رجوع است؛ در این صورت چنانچه واهب، مدعی بقا و ـ تلف6

خورد و با تراضی یا حکم دادگاه، رجوع او به هبه میسر له، منکر بقای آن باشد، منکر، قسم میموهوب

 « در این زمینه مقرر داشته است: 1« در بند »1210»ماده گردد. می

 « گردد.ف گردد یا از بین برده شود، حق رجوع در آن ساقط میهرگاه عین موهوبه تل»

« همان ماده مصوب شده است که اگر موهوبه دو جزء مجزا از هم داشته باشد و در یک 2و در بند »

جزء آن تصرف یا اتالف صورت گرفته باشد، واهب حق رجوع در قسمت دیگر را دارد؛ متن بند مذکور 

 چنین است: 

 .«وع در مقدار باقیمانده جواز دارداتالف شامل یک قسمت از عین مذکور باشد، رجاگر هالک یا »

 
 کند تا مانع استرداد هدایا باشد.ی زوجیت، ایجاد نمی. نامزدی، رابطه6
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قه حنفی از آن که در فکرده است ا. مانعی دیگری را برای رجوع از هبه ذکر  م. ق. «1213»ماده ـ 7

حق خروی باشد، مانع یاد شده این است که اگر انگیزه واهب از هبه، صدقه و ثواب اُ نام برده نشده است.

 گردد. ماده مذکور مقرر کرده است: رجوع از او ساقط می

 « منظور خیر صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد.ه ا بیصفت صدقه ه هرگاه هبه ب»

گیرد. ی خیر و نیکی )انفاق در راه خدا(، همواره به قصد ثواب انجام میهبه به نیت صدقه یا به انگیزه

افغانستان در مورد این مانع، از فقه مالکی تبعیت کرده که با فقه امامیه نیز هماهنگی کامل و گذار قانون

 (.362ص ق:1419 جزیری،)برای تفصیل مطلب:  بنیادین دارد

ماده گردید، فهم مطرح مدنی، در مورد هدیه، با توجه به مطالبی که از فقه حنفی و اکثرا مواد قانون

 گردد؛ در ماده فوق، مقرر شده است: تر میا. سهل م. « ق.65»

تواند در صورت انصراف جانب مقابل و هدیه دهنده می هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد،»

موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت 

 « تواند.یچ صورت مطالبه کرده نمیه رد آن را به گردیده باشد،بگیرد یا هدیه هالک و یا استهالک 

گرفتن هدایای نامزدی، پس از انحالل توافق نامزدی به دو شرط زیر قابل ی فوق، پسبه استناد ماده

 مطالبه است: 

 یکم: اینکه عین هدیه باقی باشد؛ 

 شد. ی هدیه بازدن توافق نامزدی نیز گیرندههمدوم: اینکه عامل به

گردد این است که قانون گذار افغانستان از بین نظریات مطرح نکته سومی که از ماده فوق استنباط می

زدن نامزدی، نظریه جبران خسارت به صورت مطلق را پذیرفته است. هممدنی ناشی از بهدر باب مسئولیت

ز دلیل موجه و غیر موجه زدن نامزدی را تقصیر و سوء استفاده از حق برشمرده و اهمزیرا صرف به

زننده نامزدی حرفی به میان نیاورده است. به هر حال، صور زیر در تحلیل ماده فوق، قابل تصور همبه

 است:

 هم خوردن نامزدی، عین هدیه موجود است؛الف: در صورت به

 7هم خوردن نامزدی، عین هدیه از بین رفته یا مصرف شده است.ب: پس از به

 استرداد هدایا منتفی است و صورت اول نیز دو صورت دارد: در صورت دوم، 

 هم خورده است؛ ـ نامزدی از طرف هدیه دهنده به1

 ـ نامزدی از سوی گیرنده هدیه منحل شده است؛ 2

 
 .مثل اینکه انگشتر گم شود، طعام مصرف گردد و پارچه، لباس دوخته شود. 7
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تواند عین هدیه یا قیمت روز در فرض اول، هدایا قابل مطالبه نبوده و در صوت دوم، هدیه دهنده می

هدیه مطالبه نماید. قانون مدنی فوت نامزدها را مانع رجوع از هبه ندانسته و لذا خرید آن را از گیرنده 

در باب نظریات مطرح در  8،دوم یهماهنگ با نظریه شده، نکه ماده یادتصریحی در این زمینه ندارد؛ چنا

زدن نامزدی را تقصیر و سوء استفاده از حق همزدن نامزدی، صرف بههمناشی از بهباب مسئولیت مدنی

 داند. دانسته و موجب ضمان می

 بحث تکمیلی .3

توان گفت با اینکه فقه امامیه و فقه حنفی هدایای نامزدی را مصداقی از با توجه به مباحث گذشته، می

های دوران نامزدی جاری نبوده و هدیه در هبه در هدیهتمام شرایط و احکام مصادیق هبه دانسته است، اما 

، بینانه و منصفانه این است که فقه اسالمی راباشد. با وجود این، واقعاین دوران، دارای احکام ویژه خود می

ی بسیار بروز ندانیم و سعی کنیم نظریه پویا و خالی از نظریه زدن نامزدی،همدر باب مسئولیت ناشی از به

، استوار بر مبانی فقهی و جامعی که در فقه اسالمی مطرح شده است را از متون فقهی استخراج مترقی

که بیان شد، فقه امامیه و فقه شافعی، در مبحث هدایای نامزدی، بسیار به روز و مترقی عمل  نماییم. چنان

 نموده است؛ این شافعی است که در باب استرداد هدایای نامزدی گفته است: 

ببدله إن  رأى الشافعیة: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ ألنه إنما أنفق ألجل تزوجها، فیرجع إن بقی، و و»

 ؛تلف

تواند تمام هدایای که به دختر مورد خواستگاری و دهنده میشافعی این است که هدیه یهنظری

رط اینکه در آینده ازدواج اتفاق اطرافیانش داده است را مطالبه و مسترد نماید؛ زیرا او تمامی هدایا را به ش

تواند عین هدایای نامزدی را می هدهندافتد اهدا نموده است. بنابراین و بر اساس این شرط ضمنی، هدیهبی

در صورت بقا و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف، از طرف دیگر توافق نامزدی و اطرافیانش پس بگیرد 

  (.6510صبی تا، )زحیلی، 

گردد که در باب استرداد هدایای نامزدی، هیچ تفاوتی بین هدایای ای شافعی استنباط میاز اطالق فتو

ی هدایای پرداخت شده را عینا یا قیمتا از عروس تواند کلیهمصرفی و غیر مصرفی وجود نداشته و داماد می

 اش پس بگیرد.  و خانواده

هم ، پس از بهبه عروس و خانواده وی داده استتواند تمام آنچه را که فقهای شافعی معتقدند: داماد می

ها را به نیت و ها مطابله نموده و پس بگیرد؛ زیرا داماد، و احیانا، خانواده وی، آناز آن خوردن نامزدی،

ها داده است و چون سبب هدیه دادن که وقوع عقد ازدواج در اتکای وقوع عقد ازدواج در آینده به آن

 
 نامزدی، به قسمت اول این مقاله رجوع نمایید.زدن هممدنی ناشی از به. برای دیدن نظریات در مورد مسئولیت8
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ها در صورت ها در حال بقاء و به مثل یا قیمت آنتواند به عین آنرفته است، او می آینده بوده است، از بین

؛ مرقس، 937صم: 2000 السنهوری، احمد) 9.ها را پس بگیردنعدم بقای هدایا، مراجعه نموده و آ

شافعی  ینظریهاند نیز را مطرح نموده ی تسبیب که فقهای امامیه و حنفی آنمبنا و قاعده (.36صم. 1992

داند. بنابراین، فقهای امامیه، حنفی و نماید. زیرا تسبیب، متلف را به صورت مطلق، ضامن میرا تأیید می

ق: 1408(، محققحلی )) دانندی تسبیب مطلق هدایای نامزدی را قابل استرداد میشافعی استنادا به قاعده

 (.165ص ق:1406 ؛ کاسانی،46صق، 1404؛ نجفی، 237ص

ی بروز و فقه شافعی در باب استرداد هدایای نامزدی، ی شافعی، در باب استرداد هدایا، یک نظریهنظریه

هدایای نامزدی را به هیچ عنوان مصداق هبه ی مذکور، نظریهزیرا گردد؛ یک فقه بروز و پویا ارزیابی می

نیاز فعلی جوامع  گویتواند پاسخمیی شافعی، ، نظریهدانند. بنابراینندانسته و آن را تابع احکام هبه نمی

زدن نامزدی و به خصوص استرداد هدایای نامزدی تلقی هماسالمی در باب مسئولیت مدنی ناشی از به

ی ی نامزدی مطلقا وظیفه دارد که کلیهزنندههمگردد. عالوه بر این، اگر مثل شافعی معتقد باشیم که به

ی مصارفی که داماد به اتکای ازدواج در آینده، متحمل شده را مسترد نماید و کلیه هدایای دوران نامزدی

شود گردد و اکثر توافقات نامزدی به ازدواج ختم میتوافقات نامزدی پایدارتر می است را پس بدهد،

  (.31ص :1393)حیاتی، 

نامزدی را در جامعه بگیرد، نامزدها با تواند جلو انحالل توافقات ی شافعی میاضافه بر آنکه نظریه

گردد و در صورت تر و احساس مسئولیت خطیرتر، وارد توافقات نامزدی میاحتیاط بیشتر، جدیت افزون

 گردد.ماند و عدالت در جامعه شکوفا میهم خوردن نامزدی هیچ خسارتی بدون جبران نمیبه

 یجهنت

زدن نامزدی، مبتنی بر قواعد فقهی و حقوقی همـ لزوم جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از به1

رار«، تسبیب، سوء استفاده از حق، غرر و مبانی ر و الضِرَ»الضَ یقاعدهتأکید زیرا ؛ باشدمیمتعددی 

  ، بالتردید است.نامزدیتوافق ن دزهمبهبر لزوم جبران خسارات ناشی از  حقوقی،

زند، ملزم به جبران خسارات هم میـ نامزد خاطی، یعنی کسی که بدون علت موجه نامزدی را به2

 باشد. گردد، میمعنونی و مادی که اثر مستقیم فعل او محسوب می

زدن توافق نامزدی همی افغانستان، مقصر بهاز منظر فقه امامیه و حنفی و نیز قوانین موضوعه ـ گرچه3

باشد، اما دیده بوده و تنها هدایای غیر مصرفی قابل استرداد میسارات مادی و معنوی زیانملزم به جبران خ

دی به صورت مطلق، قابل جبران است، زدن نامزهماز منظر فقه پیشرو شافعی، تمام خسارات ناشی از به

 
 . از نظر شافعی، هدایای نامزدی به هیچ عنوان مصداق هبه نبوده و شرایط و احکام خاص خود را دارد.9
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 به ؛باشدقابل استرداد میتمام هدایای نامزدی، اعم از مصرفی و غیر مصرفی که از از نگاه فقه مذکور،  چنان

أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ ألنه إنما أنفق ألجل »که گفته است: توجه نمایید شافعی مترقی جناب فتوای 

اش را تواند تمامی هدایی مصرفی و غیر مصرفی؛ پسر نامزدشده میتزوجها، فیرجع إن بقی، وببدله إن تلف

سرها تمام مخارج و هدایا را به شرط اینکه دختر نامزدشده بعدا از دختر نامزدشده، استرداد نماید؛ زیرا پ

عینا و هدایای نماید. بنابراین، تمامام هدایای باقی مانده را زنش بشود مصرف و به او و اطرافیانش اهدا می

  10«ستاند.مصرف شده را قیمتا باز می

است، هماهنگی فقه امامیه با فقه مدنی مطرح کرده حلی در باب مسئولیت ی که محققـ از ضابطه4

 ایشان فرموده است: زیرا باشد؛ شافعی در این زمینه قابل استنباط می

 ؛و ضابطها ما لواله لما حصل التلف»

(، )حلی )محقق پیوست«شود که اگر عامل زیان نبود، ضرری به وقوع نمیمحقق می جائی تسبیب در

   (.237: ص4ق/هـ1408

باید مبنای تنظیم قواعد حقوقی ، باشدکه با فقه امامیه هماهنگ می نویسنده، فتوای جناب شافعیبه نظر 

هم زدن نامزدی و استرداد هدایای دوران ، در باب جبران خسارات ناشی از بهدر کشور و وضع قوانین

ی، مفاد صریح منطق زدن نامزدهممدنی ناشی از بهنامزدی قرار گیرد. زیرا فتوای شافعی در باب مسئولیت

باشد و نیاز جامعه امروزی نیز همین را مدنی و اصول عدالت قضایی نیز میحقوق و قواعد عام مسئولیت

 کند. اقتضا می

های نهاد یلهوس به ینامزد دفترچهو صدور عقد موقت  یم با اجراأتو ینامزد رواج رسدینظر م هبـ 4

به پسران  . بنابراین،باشد یو خانوادگ یاقتصاد ی،فرهنگ ،یاجتماع مؤثرو  یدآثار مف یداراتواند قانونی، می

تن به عقد دایم ندهند؛ زیرا اگر عقد دایم خوانده شود و  ،عروسیانجام مراسم گردد که تا زمان توصیه می

دشوار شود و خالصی از چنگال آنان هم بخورد، دختران مستحق نصف مهر و نفقه میپس از آن نامزدی به

باشد؛ هم خوردن نامزدی، به نفع دختران نیز میکه عدم اجرای عقد دایم، در صورت به چنان 11گردد.می

زیرا عقد دایم، پسران نامزدشده را بیشتر به حریم خصوصی دختران برده و کار را به جاهای باریک 

 گردد. میقرار بیوه در ردیف زنان  شده،هم خوردن نامزدی، دختر نامزدکشاند و در صورت بهمی

  است.اثبات عمل حقوقی نامزدی نامزدی سهل شدن از فواید دیگر دفترچه ـ5

 
 . 6510، ص9. به نقل از: وهبه زحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، ج 10

 شود.. ممکن است مصداق آش نخورده و دهن سوخته 11
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 تواندمدنی نامزدها، روابط نامزدی و استرداد هدایا، میی مسئولیتزمینهتصویب قواعد قانونی در ـ 6

جلوگیری پروا قانونی، لجام گسیخته و بیروابط غیرمنظم و از روابط نامزدی توافق نامزدی را استحکام، 

 های احتمالی جلوگیری نماید. خسارتاز و نموده 
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