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 مقدمه

نشده قائل  محدوديتي  نحله  براي  اسالم  و  در  اند 

مقدار معیني هم بیان نشده است، بلکه هر آنچه که  

تواند به عنوان نحله قرار  ارزش مالي داشته باشد مي 

هاي رايج، لوازم زندگي،  مانند طال، نقره، پول گیرد؛  

يا حتي آموزش قرآن يا آموزش علم يا مهارتي ويژه  

بايد  مي  شود.  گرفته  نظر  در  نحله  عنوان  به  تواند 

مي  نیز  آموزش  براي  که  داشت  ارزش  توجه  توان 

مالي تعیین کرد. در صدر اسالم  نیز نحله از قسمتي  

 . شد از اموال موجود مرد پرداخت مي 

در اسالم بیان شده که نحله محصول توافق است و  

مي مي  يعني  گفت.  زياد  يا  کم  را  نحله  توان  توان 

ويژگي  زياد  براساس  عقاليي  نحله  زوجین  هاي 

هايي که عقاليي نیست و توان  تعیین کرد، اما نحله 

امکان   شود.  گفته  نبايد  ندارد  وجود  آن  پرداخت 

باشد. اين  پرداخت و تهیه نحله بايد وجود داشته  

عده  زوج که  از  مي اي  هیچ  ها  که  بگويند  خواهند 

نمي  جدا  هم  از  يا    وشوند وقت  شاعرانه  نحله  يک 

مي  بیان  پرداخت  غیرقابل  هم  غیرعقالني  کنند 

اما   ندارد.  مالي  ارزش  معموالً  زيرا  نیست،  درست 

آنچه را ارزش مالي داشته و عرفاً هم قابل پرداخت  

ميمي  را  براساس  باشد  تعیین  توان  توافق طرفین 

نمود. در اسالم حق نحله متعلق به خود زن است  

حالت   به  نحله  ديگر.  شخص  هر  يا  والدينش  نه 

نمي اختراعي  است،  آمده  طبیعي  و   باشد. فطري 

نحله معموال از جانب کسي که طالب يا خواستگار 

 (.230،ص1374مکارم شیرازي،).گردداست ارائه مي 

یش کشي و عطیه و  به دلیل اين که نحله جنبه پ 

بردند. ضمن اين  اهدايي دارد اين واژه را به کار مي 

که مهريه بايد ارزش اقتصادي داشته باشد، بر کسي  

.)فیض  نیز روا نیست که در آن دخل و تصرفي بکند  

 (78،ص1391،

مقدار نحله امر ثابتي نیست و رضايت و توافق میان   

است. همچنین   نحله  مقدار  کننده  تعیین  زوجین 

بررسي نگرش اسالم به نحله حاکي از آن است که  

نحله پس از جاري شدن حکم عقد و يا ارتباط و  

مي  دانسته  مسلم  زن  براي  زوجین  شود.  نزديکي 

با انجام  برخي ديدگاه  ها بر اين عقیده هستند که 

شود و با برقراري  مي   نحلهعقد، زن تنها مالک نصف  

مي  مالک  را  آن  تمامي    گردد. نزديکي، 

 (.88،ص1422)نجفي،

در اين مقاله بر آنیم که تغییر مقدار نحله وتأثیر آن  

 بر اقتصاد خانواده را مورد بررسي قرار دهیم. 

 نحله -1

تغییر بررسي  ابتداء  مقدار  براي  و   نحله    مفاهیم 

از    نظرات صاحب نظرات در اين خصوص را بازگو و 

 زواياي مختلف مورد بازبیني قرارخواهیم داد. 

 مفهوم نحله-1-1

مهر يا نحله که در لغت به آن »کابین« نیز گفته  

شود، مالي است که زن بر اثر ازدواج صاحب آن  مي 

شود و مرد ملزم است تا آن را بپردازد.  شناخته مي 

  ( 148،ص1382)صفايي امامي ،
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»مهر يا نحله مالي است که زن بر اثر ازدواج مالک  

مي  زن  آن  به  آن  دادن  به  ملزم  مرد  و  گردد 

 )همان( شود.« مي 

شود، بلکه  نحله از ارکان عقد نکاح دائم تلقي نمي 

آثار آن محسوب مي  بدون  از  نکاح  زيرا عقد  شود، 

نحله صحیح است. قانون مدني ايران نحله را تعريف  

آن    1078ي  نکرده است و به صورت کلي در ماده 

را توصیف نموده و بیان داشته است که : »هرچیزي  

توان  را که مالیت داشته وقابل تملک نیز باشد مي 

 نحله قرار داد«. 

در زمره    نحلهبنابراين از نظر فقه و حقوق اسالمي، 

است زنان  جايز    حقوق  آن  در  ديگري  تصرف  و 

باشد  در لغت به معناي کابین مي   نحلهنیست. پس 

است    نحلهدر اصطالح يکي از حقوق مالي زن،    و

 گیرد. که به موجب عقد ازدواج به وي تعلق مي 

 نظرات آن   تغيير در ميزان نحله و -2

بحث تغییر در میزان نحله، موضوعي است که قانون  

است. در  مدني نسبت به آن سکوت اختیار نموده  

رويه قضايي، احکام متفاوتي در اين خصوص صادر  

است   اين   با  هادادگاه   برخي  ،   مثال   براي  شده 

  در   که   است  چیزي   همان  قانوني  نحله  که  استدالل

  از   بیش   براي  ادعايي  ،  استشده   تعیین  ازدواج  طول

  1230؛ دادنامه شماره    کنند نمي   ايجاد  جهیزيه  حد 

صادره از شعبه دوم تجديدنظر    16/9/1383مورخ  

  3799/82استان تهران که با تأيید دادنامه شماره  

ازشعبه    21/12/138مورخ    3798و     240صادره 

دادگاه خانواده تهران، اعتراض خواهان نسبت به رد  

از سوي دادگاه بدوي    نحله  دعواي مطالبه مازاد بر

ندانست وارد  نموده  را  تأيید  را  مذکور  دادنامه  و  ه 

مي .  است مقابل  آزادي  در  اصل  به  استناد  با  توان 

  و   اعمال  ثبت  قانون   9  مادهق. م.،    10اراده و ماده  

  و  هابدهي   به  مربوط  رسمي   اسناد  کلیه  که  اموال

  دادگاه   سفارش   به  نیاز  بدون  را  منقول   اموال  ساير

مازاد    دعواي .  دهد مي   تشخیص  را  مطالبه  برنحله 

چنانچه مستند آن سند رسمي باشد وارد دانست؛  

صادره از    31/2/1384مورخ    1179دادنامه شماره  

شعبه بیست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران  

شماره   دادنامه  نقض  مورخ    1521-1522در 

  احوال   ثبت  قانون  92  ماده  طبق  ...» : 25/7/1383

  رعايت  به  ملزم  دادگاه  قضات  آن  طبق   ،  اموال  و

  غیرقابل   حقوق   کامل  ادعاي   و  رسمي  اسناد   مقررات

  قرارداد   اين   ،  رسمي  سند   طبق   ،  باشند مي   فسخ

  وجود   قانوني  منع  هیچ  و   بود   توافقنامه  يک   از   بیش

  قانون   اين   ،   باال  سطوح   با   مطابق   بنابراين   ،  نداشت

يک    .  استکرده   تنظیم  را  استیناف   درخواست  يک

شود اين است که گاهي  بحث که ممکن است ايجاد  

مي ذکر  عقد  در  که  واقعي  مهري  مقصود  شود 

از مهر   تر  زياد  دارد  احتمال  به طوري که  نیست؛ 

واقعي يا کمتر از آن باشد. بدين ترتیب مهرالمسمي  

شود صوري است.  ماند و آنچه اعالم مي پنهان مي 

شود که کدام  در اين وضع اين پرسش مطرح مي 

يک از اين دو اعتبار دارد؟ مقصود واقعي که پنهان  

مانده يا ظاهر ناخواسته که اعالم شده؟ و يا اينکه  

اصالً به دلیل صوري بودن آنچه اعالم شده و اعالم  

نشدن آنچه مقصود است، عقد در حکم موردي  
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است که بدون مهر المسمي واقع شده يا مهر آن  

 (  138، ص1389)کاتوزيان،باطل است؟

 نظرات موافقين ومخالفين  -2-1

توان در نظر  در بررسي اين موضوع دو فرض را مي 

گرفت؛ يکي فرضي که دو عقد بین زن و شوهر واقع  

شده است، و دوم فرضي که تنها يک عقد واقع شده  

منتها در آن عقد مقصود واقعي پنهان مانده    ،است

دارد. در خص تفاوت  آن  با  اعالم شده  آنچه  وص  و 

فرض اول يعني فرضي که دو عقد بین زن و شوهر  

واقع شده است؛ مثل اينکه عقد نخستین که در آن  

نرفته و مقصود پنهان مانده است و    نحله سخني از  

عقد ديگري که به ظاهر مهري گزاف يا ناچیزتر از  

فقهاي   نظر  از  است.  آمده  آن  در  واقعي  مقصود 

بعد از    امامیه عقد نخست معتبر است و نکاحي که

ظاهري واقع شده    نحلهآن به انگیزه وانمود کردن  

لغو است. همچنین است اگر نخستین عقد حاوي  

باشد. زيرا با انعقاد نخستین    نحلهو دوم بدون    نحله

 عقد نکاح، عقد دوم بدون موضوع و بیهوده است.

با اين وجود يکي از استادان معتقد است اگر احراز   

دوم عقد  از  مقصود  که  تراضي    شود  مفاد  تغییر 

يا میزان آن بوده است، اين  درباره  ي مهرالمسمي 

تراضي را بايستي محترم شمرد، زيرا فرض اين است  

توانند به تراضي  که زن و شوهر بعد از نکاح نیز مي 

مال   يا  بکاهند  آن  از  يا  بیافزايند  مهر  میزان  بر 

را   اين  )همان(قرار دهند   نحلهديگري  . بحث ديگر 

است که چنانچه مهر المسمي در ضمن عقد تعیین  

توانند به تراضي پس از  شده باشد، آيا زوجین مي 

يا   افزايش دهند  يا  عقد نکاح میزان آن را کاهش 

اهلل گلپايگاني، از نظر حقوقي  خیر. به اعتقاد آيت  

توان پس از توافق بر میزان مهرالمسمي میزان  مي 

از   بیشتر  زوجه  که  معتقدند  نیز  داد.  تغییر  را  آن 

آنچه که در عقد ذکر شده يعني مهرالسمي، حق  

مطالبه ندارد مگر اين که به يکي از عقود الزم زوج  

مقابل   در  يا  رابپردازد  آن  که  باشد  شده  متعهد 

باشد   چیزي نموده  تعهد  دارد  مالیت  )محقق  که 

 (244،ص1380داماد، 

   مبانی نظري تحقيق -3

 اين مباني عبارتند از:  

بررسی مشروعيت افزایش ميزان نحله    -3-1

 در اقتصاد خانواده 

امکان  تا چند   ثبتي  مقررات  اساس  بر  اخیر،  سال 

افزايش نحله، وجود داشت؛ به موجب قسمت)ب(  

بند   بخشنامه   151از  اول  مجموعه  تا  ثبتي  هاي 

  زوج   اين  که  مختلفي  داليل  به  اگر»  1365مهرماه  

  اقدام   اين ,    شوند مي   همسر  وضعیت   افزايش   به   موفق 

  ثبت   محزر  دفتر  در   که  رسمي  اعتراف  با  مطابق  بايد 

  به   جهیزيه  میزان   افزايش...«.    شود   انجام  استهشد 

  قانون   92  بند   مفاد  که   شد   موجب  اعالمیه   شکل

  معناي  بنابراين,  برسد  تصويب به  اموال  و  آثار  ثبت

در پي    .االجرا بودالزم  دادگاه  حکم  به نیاز بدون  آن

شکايت يک شاکي حقیقي به خواسته ابطال قسمت  

در  بخشنامهمجموعه  151بند    )ب( ثبتي،  هاي 

  دادخواست   يک  در   را  شاکي   اداري   عدالت  ديوان 

  بخشنامه   از  151  بخش  که   بود  کرده   اعالم  اولیه

  ثبت اداره و  دولتي  اموال ثبت  شوراي  151 شماره
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  به   جهیزيه  بیشتر  افزايش  امکان  به  توجه  با  احوال

مهريه     بود  کرده  تقديمي  رسمي  اعالمیه  يک  شکل

از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس  

مستلزم فسخ    نحلهاسالم، هرگونه افزايش در میزان  

نکاح و جاري شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق  

باشد. در مقابل، سازمان  ايجاب و قبول طرفین مي 

شکايت  به  پاسخ  در  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت 

  151)ب( بند  مذکور اعالم داشته بود که قسمت  

  اصول   براساس   اساسا,    ثبت   دستورها  از   ايمجموعه 

علي  "  قانون   و   انسان   آزاد   اراده  مسلطون  الناس 

  دائمي   قرارداد   در   سهام  اينکه   به   توجه   با   "اموالهم

  با  همچنین   و  نیست  قرارداد   هايستون   از  يکي

  تنظیم   مدني  قانون  190  ماده  شرايط   مشاهده

  قرارداد   از   بعد   سهم   افزايش   منظور   به   و   استشده

  با   زوجین   رسد مي   نظر  به ؛    است  نشده   تنظیم 

  کاهش   براي   گاهي ,    قاعده  و   اصل   همین  از   استفاده

  اقدام   ازدواج  از   پس  ما  بین  متقابل  احترام   حق   میزان

  حقوق   چنین  اعمال  از  گیريپیش   و  منع  و  کنند مي 

,    حال   اين  با.    است  مذکور   اصول   خالف  بر   مسلم

  اعمال   صلح   يا  فروش   طريق   از   تواند مي   حقوق   اين

بند  شود قسمت)ب(  لذا  مجموعه    151. 

موضوعه  بخشنامه  مقررات  و  قوانین  با  ثبتي  هاي 

 مغايرت ندارد. 

ديوان عدالت اداري با توجه به ادعاي خالف شرع  

قانون  41بودن اين جزء از بخشنامه، مستند به ماده 

را   نگهبان  شوراي  اظهارنظر  اداري  عدالت  ديوان 

شماره   نظريه  در  نگهبان  شوراي  شد.  خواستار 

اعالم فرمود:    12/05/1388مورخ    35079/30/88

  طول   در  که  است  چیزي  همان  شريعت  در  مهريه»  

  ازدواج   از   پس  مهريه   افزايش   و ,    افتاد   اتفاق   زدواج ا

  آن   در   که   ترتیبي   و ,    نیست   صحیح  قانوني  طور  به

  تلقي   اسالم  شريعت  خالف   بر   جهیزيه   تاثیرات

 .«  شودمي 

رسد نظريه شوراي نگهبان مبني بر  اما به نظر مي  

فقدان وجهه شرعي براي افزايش بعدي میزان نحله،  

تبديل   و  تعديل  تغییر،  هرگونه  لذا  و  دارد  اطالق 

نحله که چنانچه موجب افزايش میزان نحله گردد  

مي  شامل  نميرا  بنابراين  سکه    1000توان  شود. 

ملک، تغییر داد  نحله را به مالي، به عنوان مثال يک  

سکه باشد. در مواردي    1000که ارزش آن بیش از  

مال   زوج  که  کنند  توافق  طرفین  است  ممکن 

به زوجه بدهد. اين عمل    نحلهديگري را به عنوان  

توان  است. اين که آيا مي   نحلهدر حقیقت تبديل  

هر  ه  اين نوع توافق را تبديل تعهد دانست يا خیر، ب 

بیشتر از مهريه باشد، که  تواند تعهد جديد  حال نمي 

در اين صورت بر مازاد، عنوان مهريه شرعي صدق  

ماده  نمي مي   292کند.  مقرر  مدني  دارد:  قانون 

»وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي  

شود به سببي  به تعهد جديدي که قائم مقام آن مي 

ازاسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت  

شود«. از نظر تحلیل حقوقي،  بري مي به تعهد اصلي  

تعهد  رابطه  پیدايش  و  سابق  تعهد  سقوط  بین  ي 

جديد، رابطه علت و معلولي است، بنابراين هرگاه  

تعهد   باشد،  باطل  سابق  تعهد  از جهات  به جهتي 

آيد، در اين حالت تعهد سابق  جديد به وجود نمي 

،  1411.)امامي ،ساقط نشده و به حال خود باقي است

(337ص
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تعهد، تبديل  موجب  به  چنانچه  نحله    بنابراين 

نحله   افزايش  خود  که  اين  به  نظر  يابد،  افزايش 

شرعي نیست، پس در تبديل تعهد نیز افزايش آن  

قانوني نیست. لکن اگر تبديل تعهد موجب پیدايش 

تعهد جديدي نگردد که میزان نحله در آن افزايش  

مطلقاً نحله قرار  تواند  منافع مي   يابد، صحیح است.

موجود در ماده    طگیرد به شرط آن که واجد دو شر

ق. م. مقرر داشته    1078ق. م. باشد. ماده    1078

که : »هر چیزي را که مالیت داشته و قابل تملک  

مي  باشد  نیروي    نحلهتوان  نیز  و  کار  داد«.  قرار 

مي  محسوب  منفعت  که  آنجا  از  نیز  انساني  شود 

قرار گیرد به شرط آن که واجد    نحله   تواند مطلقاً مي 

ماده   در  موجود  شر  آنچه    1078دو  باشد.  م.  ق. 

مطرح شود اين  نحله  ممکن است در مورد موضوع  

است   منفي  آن  موضوع  که  تعهدي  آيا  که  است 

توان  قرار گیرد؟ به عنوان مثال آيا مي   نحله تواند  مي 

قرار داده    نحلهابراء زوجه از ديني که به زوج دارد  

آن که زوج تعهد به نساختن بناي مرتفعي  شود يا  

را در مقابل خانه متعلق به زوج نحله او قرار دهد؟  

داده  پاسخ  موضوع  اين  به  استادان  اند برخي 

قانون مدني    1078اند با توجه به ظاهر ماده  وگفته 

مي  ولي  بود،  خواهد  منفي  تفسیر  پاسخ  با  توان 

آن    باشد بروسیعي که به دور از احتیاط قضايي مي 

تواند  شد که منظور ماده بر آن است که چیزي مي 

مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در اين  

امر زوجه از حق نساختن بناي مرتفع در مقابل خانه  

مي  منتفع  ابراء  خود  هرگاه  است  همچنین  شود. 

داده   قرار  او  مهر  دارد  زوج  به  که  ديني  از  زوجه 

ن اگر چه ابتدائاً مال  شود. بنابراين منفعت انسامي 

مي  واقع  اجاره  مورد  که  گونه  همان  شود نیست. 

از  مي  پس  منفعت  زيرا  گیرد  قرار  نیز  نحله  تواند 

مي  مال  به  تبديل  ديگري  به  .)محقق  گردد تملیک 

 (112، ص1390داماد،

به هر حال بر اساس اطالق نظر شوراي نگهبان، مهر  

و چه  انساني  نیروي  و  کار  باشد، چه  منفعت    چه 

,    اساس   اين   بر  تواند افزايش يابد.تعهد منفي، نمي 

  و   ندارد  حقوقي   اساس   ازدواج  از  پس   نحله  افزايش

. لذا    شودمي   تلقي   شرعي  آن   در   نحله  ترتیب   و   نظم 

هیأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به همین  

  1388/  15/06مورخ    488نظريه، در دادنامه شماره  

کالسه   پرونده  عمومي    516/ 87موضوع  هیأت 

نظريه   شرح  به   « داد:  راي  اداري،  عدالت  ديوان 

فقهاي    1388/ 12/5مورخ    35079/30/88شماره  

  زيرا   است  سانيک   مهريه  "محترم شوراي نگهبان  

  طور   به   ازدواج   از  پس  نحله   افزايش  و  ازدواج   طول   در

  آن   در  مهريه  ترتیب  و   نظم  و  نیست  صحیح  قانوني

بنابراين جزء)ب(از قسمت    "  است  شريعت   خالف   بر

امکان  بخشنامه 151 مبین  نتیجتاً  که  ثبتي  هاي 

به شرط تنظیم سند رسمي است،   افزايش مهريه 

اصل   دوم  قسمت  به  اساسي قانون    170مستنداً 

ماده   و  ايران  اسالمي  ديوان    41جمهوري  قانون 

 شود.«  ابطال مي  1385عدالت اداري مصوب 

رسد با استنباط از مفهوم مخالف  بنابراين به نظر مي 

میزان   کاهش  نگهبان،  شوراي  هر نظر  در    نحله 

قالبي، چه شرط ضمن عقد باشد و چه صلح، هبه  

شوراي   نظريه  اطالق  از  لیکن  است.  قانوني   ... و 

شود که کاهش میزان نحله نگهبان، استنباط مي 
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همان   شرعي  نحله  که  چرا  است.  شرعي  غیر  نیز 

نظر   به  است.  شده  واقع  عقد  ضمن  در  که  است 

مقدار  رسد، همانمي  افزايش  که  که  نحله گونه  اي 

در ضمن عقد واقع شده است، عنوان نحله شرعي  

  ندارد، کاهش آن نیز عنوان نحله نداشته باشد. لکن، 

الزم به ذکر است که اين مورد را نبايد با عقودي  

حقوقي  در  اعمال  اگر  بنابراين  گرفت؛  اشتباه  اي 

قالب  در  سندي  رسمي  اسناد  حقوقي  دفاتر  هاي 

صلح، هبه و بذل تنظیم  متفاوتي چون اقرار، ابراء،  

 شود.شود، کاهش نحله تلقي نمي 

 شرایط تغيير ميزان نحله در ضمن عقد   -2  -3

کاهش   يا  افزايش  نکاح،  عقد  ضمن  است  ممکن 

قالب شرط   در  يا زوجه  زوج  از سوي  نحله  میزان 

فعل و يا شرط نتیجه، ضمن عقد نکاح قرار گیرد.  

تعیین   و  نکاح  عقد  از  پس  که  گونه  بدين 

سمي، يک شرط ضمن عقد، امکان کاهش يا  مهرالم

 افزايش نحله را براي متعهد له فراهم نمايد.

در خصوص فرض مربوط به اشتراط افزايش میزان  

نحله در ضمن عقد نکاح درقالب شرط فعل يا شرط  

نتیجه، بايد توجه داشت که اصل آزادي قراردادها،  

نحله   قراردادي  ماهیت  و  طرفین  اراده  حاکمیت 

اقت صحیح  همگي  شرط  اين  که  دارد  را  آن  ضاي 

در زمره هیچ    تلقي شود؛ ضمن آنکه شرط مذکور 

مواد   موضوع  مبطل  يا  باطل  شروط  از    233يک 

افزون بر اين، به    گیرد.قانون مدني قرار نمي   232و

و   نکاح  عقد  در ضمن  اندراج چنین شرطي  دلیل 

شمول عنوان نحله بر آن و بالطبع، حکومت قواعد  

توان اين فرض را  رسد نميآن، به نظر مي نحله بر  

دانست. نکاح  ازعقد  پس  نحله  افزايش  ) مصداق 

 (   81،ص1383بروجردي عبده،

قانون مدني:»طرفین عقد ازدواج    1119طبق ماده  

عقد  مي  مقتضاي  با  مخالف  که  شرطي  هر  توانند 

الزم   عقد  يا  ازدواج  عقد  ضمن  در  نباشد،  مزبور 

قابل تصور در باب    ديگري بنمايند... «. يک فرض

تواند اين باشد که زوجین يا يکي از آنان  نحله مي 

شرط کنند که در آينده نحله معین شده در ضمن  

چنان يابد.  افزايش  بتواند  مي عقد،  گفت  که  توان 

فالن   به  زوج  دارايي  صورتي  در  باشد  شده  شرط 

مقدار برسد، نحله زوجه نیز مقداري افزايش يابد.  

م اين  حالت  اين  مي در  مطرح  آيا  سئله  که  شود 

مي  شرطي  برخوردار  چنین  اجرا  ضمانت  از  تواند 

يا خیر. به شروط ضمن    باشد  قانون مدني نسبت 

عقد که به صورت شرط فعل در عقد نکاح گنجانده  

شود سکوت اختیار کرده است. برخي از حقوق  مي 

قانون مدني و    444دانان معتقدند با توجه به ماده  

انون مدني، زوجه ابتدا بايد از  ق  240  تا   237مواد  

شرط   دادن  انجام  به  را  زوج  الزام  دادگاه  طريق 

نکاح   فسخ  امکان، حق  عدم  صورت  در  و  بخواهد 

 ( 194، ص1386.)جعفري لنگرودي، خواهد داشت

لیکن به نظر بعضي ديگر، اين استدالل مخدوش به  

رسد زيرا از نظر فقهي عوامل جدايي زن و  نظر مي 

مرد محدود به طالق ، فسخ، انقضاء مدت و يا بذل  

موجب   به  فسخ  میان  اين  در  و  است  آن  امثال  و 

خیار حاصله از تخلف انجام تعهد در شريعت منظور  

. قانون مدني نیز به پیروي از فقه  نگرديده است
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نداده   قرار  طرفین  احد  براي  را  خیاري  چنین 

 (329، ص 1380.)محقق داماد، است

مقتضاي ذات عقد نکاح، تمکین و تعیین نحله به  

است،   شرط  سايرمعاوضات  و  بیع  در  که  مقداري 

ماده   وفق  ضمناً  نیست.  مدني    1119الزم  قانون 

مي  ازدواج  عقد  که  »طرفین  شرطي  هر  توانند 

مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد. در ضمن عقد 

اين  جمع  از  بنمايند.«  ديگر  الزم  عقد  يا  ازدواج 

موارد، خارج بودن شرط افزايش يا کاهش نحله از  

قانون مدني    233و    232شمول شروط موضوع مواد  

قانون مدني بر آن    234و نتیجتاً شمول احکام ماده  

 استنباط مي گردد. 

براي تحقق اين شرط، همزمان با انعقاد عقد نکاح  

تعیین   مي نحلهو  زوج شرط  بر  سالیانه  ،  که  گردد 

فعل   )شرط  بیفزايد  شده  تعیین  نحله  به  مبلغي 

مي  شرط  زوجه  بر  يا  عدم  اثباتاً(  صورت  در  گردد 

ايفاي وظايف زناشويي، مبلغي از طلبش بابت نحله  

زنجاني، کسرگردد   اين  (153،ص1418.)شبیري 

ها ذکر دو حالت از حاالت متعدد شروط ضمن  مثال

العقد است که قطعاً جزء شروط صحیحه و قابلیت  

 ترتیب اثر دارد. 

بنابراين به نظر نگارنده تکلیف دفاتر ازدواج در ثبت  

در اسناد ازدواج و طبعاً    نحلهشرط افزايش يا کاهش  

با عنايت به اعتبار اسناد رسمي، عنداللزوم، صدور  

اجرائیه به مبلغ تعديل شده نحله خواهد بود. با اين  

شرط   منع  از  حاکي  قانون  تصويب  تا  توصیف، 

معتبر   ازدواج،  عقد  ضمن  نحله  کاهش  يا  افزايش 

دانستن چنین شرطي الزامي و در نتیجه اعتقاد به  

گردد. لکن  تر مييش يا کاهش نحله راسخامکان افزا

نظريه شوراي نگهبان و رأي ديوان عدالت اداري که  

اين خصوص   در  را  زوجین  اراده  ذکر آن گذشت، 

شد که ازدياد نحله    محدود نموده و مالحظه خواهد  

رسد بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و به نظر مي 

 کاهش میزان نحله نیز غیر شرعي است.  

 كميت و كيفيت نحله در گذر زمان  -3-3

هاي فقها نشان دهنده آن است که  بررسي روايت 

فقهاي شیعه با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و  

اجتماعي حاکم بر جامعه، رويکردهاي متفاوتي در  

قبال نحله و میزان کم و کیف آن مطرح کردند. از  

)ره(   خمیني  امام  به  متعلق  رويکردها  اين  جمله 

معیار   گرفتن  نظر  در  ضمن  که  دينار    500است 

براي نحله که در زمان رسول گرامي اسالم )ص(  

نحله   براي تعیین  تراضي طرفین  بر  وجود داشت، 

مي  تأکید  چنین    کنند.نیز  باره  اين  در  ايشان 

مي مي  مالکش  مسلمان  آنچه  »هر  شود،  فرمايند: 

صحیح است که نحله قرار داده شود عین باشد يا  

دين، يا منفعت عین مملوکي از خانه يا مزرعه يا  

شخص   منفعت  که  است  صحیح  و  باشد.  حیوان 

و   تعلیم صنعت  مانند  شود  داده  قرار  نحله  آزادي 

مانند آن از هر عمل حاللي، بلکه ظاهر آنست که  

الي که قابل نقل و انتقال است، صحیح است  حق م

قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن    نحلهکه  

شود، بلکه آنچه زوجین به  و به مقداري تقدير نمي 

آن رضايت پیدا کنند، زياد باشد يا کم مادامي که  

از   البته  نشود.  مالیت خارج  از  بودن  کم  سبب  به 

بیشتر  طرف زيادي مستحب است که از مهرالسنه 
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است« درهم  پانصد  آن  و  .)موسوي  نباشد 

 ( 33،ص1412خمیني،

بدين ترتیب امام خمیني )ره( از جمله فقهايي است  

که حد و سقفي از نظر کثرت براي نحله قائل نشده  

و آن را به تراضي طرفین عقد واگذار نموده است و  

اقل آن را نیز به میزان مهرالسنه و در حدي دانسته  

اي که به آن بتوان  باشد به گونه   که مالیت داشته

 مال گفت. 

از  گذاري زن نمي اسالم،نحله را وسیله ارزش  داند. 

اين رو کوشیده است نگرش به نحله را تغییر داده،  

براي ارزش زن و استحکام خانواده عوامل ديگري  

مايه   زن  ،نحله سنگین  ديني  نگاه  از  کند.  معرفي 

ک زنان  برترين  و  اوست  قدمي  بد  و  ساني  شومي 

کم  و  خوشرو  که  از    هستند  زيادي  تعداد  مهرند. 

روايات تشويق و توصیه به آسان گرفتن در نحله و  

خدا  رسول  است.  سنگین  نحله  مذمت  مقابل  در 

)صلي اهلل علیه و آله( فرمودند: خَیرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ  

ترينِ آن است و نیز فرمودند:  ؛بهترين نحله، سبک

أقَلُّهُنَّ مَهراً«.  »أفضَلُ نِساءِ امَّتي   أصبَحُهُنَّ وَجهاً و 

»برترينِ زنانِ امّت من، خوبروترين و کم مَهرترينِ  

 (117،ص1416)کیدري،آنان است«. 

با اين همه نظر مشهور بین متخصصین اين است   

که براي نحله سقف معیني وجود ندارد و زن مجاز  

مي  مرد  يا  و  يا  است  خواست  که  مقدار  هر  تواند 

در  توانست   آنچه  ولي  دهد  قرار  نحله  عنوان  به 

روايات به عنوان حداکثر نحله بیان و به آن توصیه  

  "مهر السنة"شده است مبلغ معیني است که به آن  

استحباب  مي  فقهاء  بین  مشهور  چند  هر  گويند. 

است، ولي برخي مانند آيت اهلل سید    "مهر السنة"

موسي زنجاني از مراجع تقلید قم در مواردي حکم  

مي  آن  وجوب  اهلل  به  آيت  مانند  برخي  کنند. 

 دانند.بهجت)ره( نحله بیشتر از آن را مکروه مي 

عقد بي نحله فوق العاده ناچیز، مورد رضايت دين  

نیست. ناگفته نماند که اين سخن غیر آن است که  

نحله  با  شروع  زن  از  بعد  و  درآيد  مرد  عقد  به  اي 

بب مرد  به  را  آن  تمامي  يا  مقدار  خشد.  زندگي، 

سپرده   زن  به  نحله  تعیین  که  جايى  در  بنابراين 

مهر السنة را تعیین    شود، او حق ندارد بیش ازمى 

زيادى  مقدار  کند،  تعیین  هم  اگر  و  نافذ  کند  اش 

اي تعیین  نیست. همین طور در جايى که اصال نحله 

نشده است، مهرالمثلى که بیش از مهر السنة نباشد، 

مى  قرار  نحله  عنوان  .  گیردبه 

 (. 134،ص1380)میرشمسي،

قرار   نکوهش  مورد  سنگین  نحله  اسالم  ديدگاه  از 

از ارزش  ها و  گرفته و در مقابل سبک بودن نحله 

استخوبي شده  برشمرده  زن  .)زماني  هاي 

فرمودند:  (  1387،1/39درمزاري، )ص(  اکرم  پیامبر 

از  " او  نحله  که  است  زني  من  امت  زنان  بهترين 

 ديگران کمتر باشد.  

که    است  آمده  خدا  رسول  از  ديگري  روايت  در 

از شومي  " از برکت زن و زيادي نحله  کمي نحله 

شود  اين، برخالف آنچه تصور مي بر    اوست« . عالوه 

استح موجب  سنگین  نحله  و  که  زندگي  کام 

تضمیني براي تداوم آن است.تجربه نشان داده که  

  نحله سنگین در بسیاري از موارد موجب اختالف و 

دشمني است. بنابراين نحله سنگین نه دلیلي بر  



 1400بهار  کم،ی/ فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، دوره سوم، شماره  99

 

مي  محسوب  زن  خوبي  مالک  و  نه  ارزش  و  گردد 

هاي زندگي و تضمین کننده  موجب استحکام پايه 

 آن است.

اهمیت   زمان  گذشت  توجه  با  مورد  نحله  معنوي 

از    فقهاي شیعه حتي در دوران معاصر شده است.

اهمیت   درباره  که  مطهري  مرتضي  و    نحلهجمله 

جايگاه آن در استحکام خانواده در عصر جديد نیز  

کند: »يکي از اقدامات مرد در زندگي اين  بیان مي 

است که براي جلب رضايت زن و به احترام موافقت  

هديه  ااو،  نثار  مي اي    (.1369،3/45)مطهري،کند«و 

به   نسبت  آمیز  محبت  و  محور  هديه  رويه  همین 

نحله در اسالم باعث شده تا تراضي و توافق زن و  

مرد در مقوله نحله حائز اهمیت باشد. حقوقدانان 

ديدگاه  راستا  همین  در  مطرح  نیز  را  خود  هاي 

به  مي  زوجین  توسط  نحله  تعیین  امروزه  کنند. 

وجه قرار گرفته است. از جمله  عنوان اصل مورد ت

مي  استدالل  حقوقي  منظر  از  توافق  که  که  شود 

يک   مثابه  به  نحله  نوع  و  مقدار  باب  در  زوجین 

نکاح محسوب مي  تبعي در عقد  اين  قرارداد  شود. 

قرارداد تبعي تابع قواعد عمومي ساير معامالت است  

و موضوع آن جنبه مالي دارد، زيرا بدين وسیله مرد  

را   تملیک  مالي  زن  به  خود  قانوني  الزام  باب  از 

 (78،ص1385)کاتوزيان،کند. مي 

مقدور   و  بودن  معین  همچون  اموري  ضرورت  لذا 

التسلیم بودن مهريه نه به خاطر وجود يک قرارداد  

و سپس تطبیق شرايط صحت قرارداد بر آن وضع  

از عقد  تامین تعهدات ناشي  بلکه به منظور  شده، 

 (31،ص1389،)سعیديبرقرار شده است .

ق.م مهرالمسمي زماني صحیح    1078مطابق ماده  

است که داراي دو شرط مالیت و قابل تملیک باشد. 

به صورت   را  محققان که حقوق خانواده  از  برخي 

قانون مدني بررسي کرده  تنها همین دو  شرح  اند، 

دانسته  مهر  صحت  براي  کافي  را  لیکن  شرط  اند؛ 

را   ديگري  شرايط  حقوقدانان  براي  برخي  نیز 

اند، هرچند که اين شروط  مهرالمسمي تعیین کرده 

در قانون مدني نیامده است،    نحلهدر مواد مربوط به  

مي  ماده  ولي  در  مذکور  موارد  نظريه    1078تواند 

ق.م که منفعت    348و    215ق.م و مالک از مواد  

عقاليي داشتن مورد معامله را شرط صحت تملیک  

شرط چهارمي نیز    مال به ديگري قرار داده است.

وجود دارد و آن معین بودن مهر است که از تنقیح  

مناط از قواعد عمومي معامالت با موضوع نحله بر  

بودنمي  معلوم  پنجم  است که    نحله  آيد؛ و شرط 

مي   1079ماده   عنوان  »ق.م  بین    نحله دارد:  بايد 

ها بشود معلوم  طرفین تا حدي که رفع جهالت آن 

شرط  نهايت  در  و  اين   باشد«.  بايد    نحله که    آخر 

ماده   مالک  از  که  باشد  ق.م    348مقدورالتسلیم 

از  استنباط مي  بنابراين در صورتي که يکي  گردد. 

 باطل است. نحلهشرايط مذکور موجود نباشد،  

 بررسی نحله سنگين -3-4

تعیین   بذکر است که  از    نحلهالزم  و خارج  گزاف 

توان مالي زوج ، نقشي در تحکیم روابط زناشوئي و  

آنجـا   از   ، نـدارد  فروپاشـي خـانواده  از  جلوگیري 

کـه در اغلب موارد قبول چنین تعهدات طاقت فرسا  

قلبي   و رضايت  باطني  برخالف میل  مرد  از سوي 

بـوده ،و در مواردي زن نیز به منظور به کرسي  
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خود در مقام سوء استفاده از    هاينشاندن خواسته

آيد ، ثمره عملي تعیین نحله گزاف  اين حق بر مي 

، در صورت تمايـل از سـاير شـروط ضـمن عقـد  

مـؤثر درتحکیم مباني خانواده نظیر، اعطاي وکالت  

در طالق به زن در صورت ناسازگاري و عدم تفاهم  

زوجین ، يا شرط تعیین محل سکونت زوجین ، يا  

ک اموال زن و شوهر و با نظر کارشناس  شرط اشترا

است   بهتر   . نمايند  استفاده  امر  متخصص  يـا  و 

هاي   نحله  معضل  با  مقابله  جهت  اجرايي  راهکار 

شرط   درج  به  طالق  و  ازدواج  دفاتر  الزام  سنگین 

اين   در  باشد که  نکاح  قباله  در  االستطاعه«  »عند 

هاي گزاف زوج را با عسر  صورت نه تنها تعیین نحله 

نمايد، بلکه زوجین را به تعیین  حرج مواجه نمي و  

دهد. در  هاي معقول و واقعي سوق مي میزان نحله 

مواقعي هم که به هر علت زوجین قصد کاهش نحله  

و يا اسقاط آن را دارند ، حتماً قبل از امضاي هرگونه  

سند عادي يا رسمي بـا اهـل فـن دقیقـاً مشـورت  

 نماينـد .

 

 

 

 

 گيري نتيجه  -4 

نحله در معناي خاص نهادي است که معادل آن در  

نمي  يافت  غربي  و  حقوق  نحله  اين  وجود  با  شود. 

احکام آن از نهادهاي تأسیسي اسالم نیست، بلکه  

اسالم آن را، که در ملل و اديان گذشته بوده ، امضا  

 نموده است.

قانوني   الزام  يک  و  مرد  وظیفه  زن  نحله  پرداخت 

ن را تشريفاتي و صوري  آ  هرگز  است که قانونگذار

نحله نمي تعیین  امروزه  بدون  داند.  سنگین،  هاي 

ساز   زمینه  زوج،  وتوانايي  واحوال  اوضاع  به  توجه 

شده   خانوادگي  و  اجتماعي  مشکالت  از  بسیاري 

    . توان تغییر ايجاد کرددر هر حال در نحله مي   است.

 

 مالحظات اخالقی 

اخالقي  و    مالحظات  مقاله  نگارش  خصوص  در 

 داري در ارجاعات رعايت گرديد.  امانت

 

 سهم نویسندگان

تمامي   توسط  مشترکأ  مقاله  اين  تألیف  و  نگارش 

 نويسندگان صورت گرفته است.

 

 تضاد منافع 

در اين تحقیق تضاد منافعي وجود ندارد. 
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Background and Aim: The financial relations of a couple are 

determined as dowry by agreement and will of the two families, 

which is in full support of the law and can be collected by special 

legal tools and levers and has value and tax independently. The 

couple agrees with the parties. They can change it. 

Materials and Methods: This is a theoretical research. The 

research method is descriptive-analytical. The method of collecting 

information is library. It has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, 

while respecting the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Results: After marriage, a couple can increase or decrease the 

dowry by compromise or seal another's property; Of course, 

different opinions have been expressed in this regard, some have 

said: "Sharia dowry is the same as it was during the contract and 

increasing the dowry after the contract is not legally valid." 

Increasing or decreasing the amount of dowry by the husband or 

wife during the marriage may be in the form of a condition of action 

or a condition of result.The wife looks at it from an economic point 

of view.  

Conclusion: Therefore, the dowry is determined by the will of the 

couple, who can either spend part of it, or forgive the whole of it, 

reduce it or increase it. 
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