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چکيده:
خانواده به عنوان باهويتترين نهاد اجتماعی از ديرباز موقعيت و مقام ممتازي را بين كليهي تأسيسات
حقوقی نوين و كهن احراز كرده است ،و پر واضح است كه از ميان مسايل و موضوعات پرشمار اين نهاد
«مسالهي مهر» به عنوان يكی از مسايل «روابط مالی زوجين» ،مهمترين موضوعی است كه هميشه ضمن بيان
عقد نكاح متبادر به ذهن است و امروزه يكی از موضوعات اصلی و اختالف برانگيز و گاه الينحل در عقد
نكاح« ،تعيين مهر» است موضوع ديگر ،مسألهي تعديل مهري كه وجه رايج بوده يا محاسبهي آن به نرخ
روز است بحث تعديل مهريه و محاسبه آن به نرخ روز در قانون احوال شخصيه شيعيان در ماده 129مقرر
شده ،در مواردي كه مهريه به پول تعيين شود و از حين تعيين تا موقع پرداخت بر اثر تورم ،پول دچار
كاهش ارزش شود ،بايد بين زوجين مصالحه شود .از نظر اجتماعی ضرورت گنجاندن محاسبه مهريه به نرخ
روز در قانون مدنی و قانون خانواده ،آشكار است .زنانی كه چندين سال قبل با مهريه پولی اندک ازدواج
كرده ،امروزه آن مبلغ ارزش خود را از دست داده و به منزله تلف شده محسوب میشود .از سوي ديگر
پولهاي كاغذي امروزي از نظر ماهيت با پول دوران گذشته (سكههاي طال و نقره) متفاوت است و
نمیتوان احكام آن را كه در روايات و اقوال فقهاي گذشته آمده به پول امروزي جاري كرد.بنابراين در اين
مقاله سعی بر آن شده تا بحث تعديل را در فقه اماميه وحقوق بررسی كرده ودر ضمن مباحث به نظرات
شافعی هم اندكی اشاره خواهد شد.
كلمات كليدي :تعديل ،نرخ تورم ،خسارت تأخير تأديه ،محاسبه مهر.

 - 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب
 - 2کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي
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مقدمه:

با توجه به اينكه در جوامع امروزي  ،مخصوصاً در دادگاههاي حقوق خانواده ،
بحث تقويم مهريه  ،يكی از جنجالی ترين بحثهاي روز می باشد.بنابراين در صدد
هستيم در اين مقاله طی چند مبحث به بررسی تعديل در فقه وحقوق بپردازيم.ودر
ضمن بحث به بررسی ماده  1082ق  .م و تبصره آن و همچنين ارتباط آن با
خسارات تأخيرتأديه بيان خواهد شد .با بيان اين مطالب در نهايت به نحوه عملی
تقويم به نرخ روز خواهيم پرداخت.
-1-1تعديل مهر در حقوق
 -1-1-1مفهوم تعديل

«تعديل» يک واژه مرادفی براي اصطالح محاسبه به نرخ روز است.
قبل از ورود به بحث بهتر ديديم كه واژه«تعديل » را از دو جنبه لغوي و اصطالحی
مورد بررسی قرار داده و پس از آن به تبيين جوانب اين مبحث بپردازيم :
الف-مفهوم لغوي :تعديل،مصدر عدل است و در لغت به معناي راست كردن ،
موزون ساختن ،صحيح گردانيدن،پاک وعادل شمردن

است(.المعجم البسيط ،ناصر علی عبداهلل،

ص)135

همچنين به معنی پخش كردن بر حسب قيمت نه بر حسب مقدار  .بخش بندي و
توزيع قيمتها «قسمه التعديل :تقديم بر حسب قيمت».

(فرهنگ الروس  ،ص ) 598

تعديل كردن يعنی برابركردن وازروي عدالت چيزي راتقسيم كردن.

(دهخدا ،ص)6803

ب -مفهوم اصطالحي:واژه« تعديل» مترادف است با عبارت « محاسبه مهريه به
نرخ روز » .فقهاي قديمی در مورد تعديل مهر و محاسبه آن به نرخ روز به طوري كه
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امروز اين بحث مطرح است مطلبی را به صورت مستقل بيان نكرده اند؛ و علت
عمده آن هم اين است كه در آن زمانها وجه رايج درهم و ديناربوده كه خود ارزش
ذاتی داشته و باگذشت زمان از ارزش آنها نمی كاسته است.می توان گفت مفهوم
تعديل مهردراصطالح اين است كه هرگاه مهربه صورت وجه نقد تعيين شده
باشد،وباگذشت زمان و نوسانات اقتصادي ارزش پول به شدت كاسته شود،اين امر
موجب بوجود آمدن مشكالتی خواهدشدكه ضرر اصلی آن متوجه زوجه خواهد
شد.مثالً زنی كه پنجاه سال پيش در قبال پنجاه ريال به عقد مردي در آمده است اين
مهريه گرچه در زمان عقد قابل توجه بوده  ،امروزه عرف آن را تلف شده و پرداخت
همين مبلغ را ستمی به زن می داند.چنانچه مالحظه می شود معناي اصطالحی تعديل
نزديک به معناي لغوي است و آنچه كه از مفهوم آن بدست می آيد  ،تقسيم عادالنه و
پرداختی كه خالی از ضرر و زيان به يک طرف باشد.همچنين بايدرعايت تسويه
صورت پذيرد و آنچه شخص مستحق آن است دريافت دارد .استفاده از واژه تعديل
درپرداخت مهر از سوي مرد نيزدقيقاً درهمين معنا استفاده می شود.چرا كه آن چه را
زن استحقاق دارد تحصيل نمی كند  .بنابراين بايد مهر او تعديل شود و مهري به زن
داده شود كه حق مكتسبه اوتضييع نگردد،پس تعديل همان محاسبه مهريه به نرخ روز
است.نرخی كه كمترين ضرر به زوجه باشد.
 -2-1-1ضرورت تعديل مهريه هاي پولي

از نظر فقهی هر آنچه كه قابل تملک باشد  ،می تواند مهر در نكاح قرار گيرد
براين اساس مهريه ممكن است عين  ،منفعت  ،ديون و حقوق باشد .ولی در بسياري
از خانواده ها هنگام ازدواج فرزندان  ،به جاي اينكه بخواهند عين يا منفعت ياحقوق
را به عنوان مهر قرار دهند  ،ترجيح می دهند كه وجه نقد را مهريه قرار دهند  .زيرا
تبديل اموال مذكور به اموال مورد نياز به آسانی مقدور نيست  .پول به عنوان واسطه
در مبادالت است  .گرچه مطلوبيت آن ذاتی نيست ولی مرغوبيت آن بيش از ساير
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اموال است  .با اين وجود  ،مشكل اساسی آن از دست رفتن نقش واسطه اي يا
كاهش آن است .امروزه ارزش پول اعتباري بوده و به همين دليل گاهی با تغيير نظام
سياسی از اعتبار ساقط و از گردونه مبادالت خارج می شود و نقش واسطه اي خود
را از دست می دهد .گاهی نيز به دليل شرايط اقتصادي ،نقش واسطه اي پول كمتر
شده به اصطالح ،از ارزش و قدرت خريد آن كاسته می شود  .در اين صورت تعيين
مهريه با پول كاركردهاي اقتصادي و اجتماعی اش را از دست داده و نمی تواند وثيقه
اي در قبال حق طالق مرد و تامين آينده زن باشد .در حقيقت می توان اضافه كرد كه
مهريه هاي پولی در فرض افت ماليت و ارزش شديد  ،به هيچ كاري نمی آيند و بی
خاصيت و تلف شده محسوب می گردند  .اين مسئله باعث شد كه تدبيري اتخاذ
شود تا ماليت پول به آن برگردانده شود و كاركردهاي اجتماعی و اقتصادي مهريه
هاي پولی حفظ گردد .اين تدبير همان تعديل مهريه است

(.هدايت نيا ،ص )141

طرح

تعديل مهريه از جمله تحوالتی بود كه در ارتباط با مقررات خانواده و روابط زوجين
پس از انقالب اسالمی ايران رخ داد.در اين خصوص يک تبصره به ماده  1082ق.م
الحاق شد.كه دگرگونی مهمی در روابط مالی زوجين بوجود آورد.
 -3-1-1ماده  1082قانون مدني

ماده  1082ق  .م مقرر می دارد  «:به مجرد عقد ،زن مالک مهر می شود و می
تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد».
تبصره « -چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص ساالنه زمان
تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران تعيين
می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به
نحو ديگري تراضی كرده باشند».
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اليحه مربوط به احتساب مهر به قيمت روز كه در تاريخ  76/4/29به تصويب
رسيد و در تاريخ  76/5/8عدم مغايرت آن با قوانين شرع توسط شوراي نگهبان اعالم
شد ،گامی موثر در جهت حفظ حقوق زنان و جلوگيري ازاجحاف وظلم توسط
برخی مردان نسبت به زنان به شمار می آيد.
 -4-1-1شرايط و قلمرو تقويم مهر به نرخ روز

الف -شرايط تقويم مهر به نرخ روز  -با دقت نظر در متن تبصره  ، 1082آيين نامه
اجرايی آن به عنوان تنها مستند قانونی تقويم مهر می باشد  .با توجه به اطالق
موضوع ماده  522ق.آ.د.م سال 1379ميتوان آنرا ،دومين مستند قانونی تقويم مهر به
نرخ روز به شمار آورد .با توجه به عام بودن اين ماده وخاص بودن تبصره  1082ق.م
سال  ، 76عليرغم اينكه نسبت به تبصره مذكور موخر واقع شده است ،تخصيص می
خورد.كتب اصولی علت تاخير عام را تاكيد بر خاص بيان می

دارند(.مظفر  ،ج ، 1ص -364

)362

واما شرايط مستفاد از تبصره ماده  1082ق.م عبارتند از :
 -1وجه باشد -با اين قيد مستقالت اراضی يا كاال از شمول قاعده خارج می شود
.روشن است كه اين موارد قابليّت اينكه موضوع مهر قرار گيرد را دارا هستند ليكن
به جهت آنكه ارزش آنها ذاتی و واقعی است نه اعتباري كه معرّف قدرت خريد
خاصی باشد،ديگر تقويم آنها بی معناست.

(داد مرزي ،تقويم مهريه به نرخ روز،ص)74

 -2رايج باشد  -با اين قيد ،وجه غيررايج اعم از ارز خارجی يا وجهی كه در ايران
از نظر زمانی درحال حاضر رايج نيست ودر گذشته رايج بوده از كليت اين قاعده
خارج می شوند.

(پوالدي ،ص)154
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 -3مسبوق به اداء نباشد  -به عبارت روشن تر درست است كه بر طبق راي
وحدت رويه شماره 647مورخ ، 1378/10/28به ترديدهاي قضات واداره حقوقی
دادگستري ،در خصوص امكان عطف به ماسبق نشدن قانون الحاقی يک تبصره به
ماده مذكور،پايان داده شد ،لكن ،ظاهر تبصره وآيين نامه اجرايی آن ناظر به موردي
است كه مهريه اي كه به وجه رايج است وقبالً دريافت نشده است وچنانچه مهر اي
كه دريافت شده ،خواه قبل از تصويب قانون مورد نظرخواه پس از تصويب آن ،قابل
تقويم به نرخ روزنمی باشد.چراكه زوج با پرداخت آن ميزان ازمهردين خود را
اداكرده وديگر نسبت به كاهش ارزش پول ،ضامن نخواهد بود.
اين مساله در حكم موردي است كه زوجين تراضی برخالف كرده باشند

(.تبصره ماده

 1082ق.م )

 -4عدم تراضي زوجين در نحوه وصول مهر – مفهوم چنين استثنايی اين ست كه
ساير مواردتحت شمول قاعده كلی «محاسبه در زمان تأديه » قرار می گيرد .ماده
واحده مقرر می دارد كه ،مهر متناسب با تغيير شاخص محاسبه می شود واز اين
قاعده يک مورد توافق حين العقد استثنا شده است .براساس اصول كلی ،حتی پس
ازعقددر زمان وفاي به عهدنيزمی توان در رابطه باميزان زمان،مكان و نحوه انجام
يافتن تعهد به توافق رسيد وچنين توافقی معتبر خواهد بود .البته پر واضح است كه
اين توافق نبايدبا توسل به اكراه ،تدليس و حتی سوء استفاده از موضع حاكم شوهر،به
نحوي كه رضايت زوج رامخدوش كندحاصل شده

باشد(.پوالدي  ،ص )172

 -5اثر توافق طرفين – در تبصره ماده  1082به اين صورت آمده «:در صورتی كه
زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهر وجه رايج به نحو
ديگري تراضی كرده باشند مطابق تراضی ايشان عمل خواهد شد».اجراي اين تبصره
زمانی صورت می گيرد كه زوجين درحين عقد به نحو ديگري تراضی نكرده
باشند.ولی اگرآنها بنابه مصالح ياشرايطی،هنگام عقدقراربگذارند كه هرموقع مهريه
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پرداخت شود،همان مقداري باشدكه درعقدنامه مندرج شده وباتوجه با تاثيرات زمانی
ومكانی در ارزش مهريه،مقدارآن تغيير پيدا نكند.
ب -قلمرو تقويم مهر به نرخ روز – تقويم مهرشامل مواردي است كه درذيل به آن
اشاره می شود:
 -1موضوع محاسبه به نرخ روز در مورد مهر می باشد وساير آثار مالی نكاح
همچون نفقه ازشمول اين حكم خارج است.
 -2تقويم مهر تنها در مورد عقد دائم صورت نمی گيرد.با استناد به ماده 1095
ق.م وبا لحاظ كردن اين مطلب كه كلمه مهر در ماده  1082ق.م مطلق و بدون هيچ
قيدي است ،روشن می شود كه مهر در عقد موقت نيز قابل تقويم به نرخ روز می
باشد.
 -3عواملی كه موجب ازهم پاشيدن رابطه زوجيت مثل (طالق ،فسخ ،انفساخ بذل
مدت و انقضاء مدت ) می شوند هيچ تاثيري درمحاسبه مهر به نرخ روز نمی كند.
 -4تقويم مهريه از بين اقسام آن تنها شامل مهرالمسمی می شود ومهرالمتعه ومهر
المثل از شمول اين قاعده خارج اند.
 -5منظور از زمان تاديه طبق ماده واحده قانون مدنی،زمان تنظيم دادخواست يا
زمان صدور حكم وغيره نيست .بلكه ،منظور زمان اجراي قطعی حكم است.چنانچه
مصوب تفسيري مجلس مورخ  1384/2/27چنين می گويد «:منظور از زمان تأديه
زمان اجراي قطعی والزم االجر است».
 -5-1-1تعديل ديون ديگر
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با توجه به اين كه قانونگذار تعديل دين را از دين ناشی از مهر آغاز كرد،وقانوناً
چنين تعديلی را در جهت حفظ حقوق زنان و جلوگيري از اجحافی كه ممكن است
بر آنان رواگرددپذيرفت.اماموضوع مهرخصوصيتی نداردوبايدهمه ديون راشامل
شود(.شهيدي«،نگاه قانونی به مساله مهريه زنان به نرخ روز»نشريه زن روز ،شماره
،1678ص)42قانون گذاردر سال 1379با تصويب ق.آ.د.م،در ماده ،522عمالً پذيرفت
كه طرح تعديل درسايرديونی كه وجه رايج اند قابل تسري می باشد.
با مداقه در ماده مذكور شرايط تحقق تعديل دين به شرح ذيل روشن می گردد:
 -1وجه رايج بودن دين  :بدين معنا كه موضوع دعواي خسارت تاخير تاديه ،وجه
رايج باشد.
 -2مطالبه داين :طلبكاربايدپرداخت دين رابه طريق مقتضی،مطالبه نمايددرديونی كه
داراي سررسيدبوده،حلول تاريخ پرداخت،دليل برمطالبه است واثبات آن الزم
نيست.امادرديون بدون مدت ،مطالبه دين بايد به طريق قانونی مانند،ارسال اظهارنامه
واقامه دعوي حقوقی صورت گرفته باشد.
 -3امتناع مديون از پرداخت.
-4تمكن مالی مديون  :كه همان توانايی و استطاعت مديون در پرداخت دين است.
-5تغيير فاحش شاخص قيمت ساليانه :اين شاخصها كه همان شاخص تورّم است
توسط بانک مركزي تعيين می گردد  .شروط فوق الذكر دال بر اين معناست كه عامل
استحقاق داين بر خسارت تأخير تأديه  ،خسارتی است كه به سبب عدم پرداخت
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دين در موعد  ،بر دائن وارد شده است و مبناي خسارت فوق  ،قاعده تسبيب 3است
كه به موجب آن هركس سبب ورود ضرر شود  ،مكلف به جبران آن است .
 -6-1-1بررسي تبصره ماده  1082ق.م در ارتباط با خسارت تأخير تأديه

الف -ماهيت خسارت تأخير تأديه:ماده719ق.آ.د.م سابق،كه در مرداد ماه سال،1362
توسط فقهاي شوراي نگهبان ،مغاير موازين شرع تشخيص داده شد ،بنابه تغييراتی كه
در سال  1379صورت گرفت اين ماده حذف و به اين صورت تغيير يافت«:در
دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ،
مديون امتناع از پرداخت نموده  ،در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساليانه از
زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبكار  ،دادگاه با رعايت تناسب
تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران تعيين می
گرددمحاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد .مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه
نمايند».اصطالح خسارت تأخير در مواردي استعمال می شود كه متعهد در انجام
تعهد خود در موعد مقرر تعلل نمايد و اجراي آن را به تأخير اندازد و در نتيجه اين
تأخير  ،خسارتی بر متعهدله وارد شود .به نظر می رسد اين اصطالح را در هر مورد
می توان به كار برد.خواه موضوع تعهد ،پرداخت مبلغی وجه نقدباشد ،خواه تسليم
مال ياانجام امري باشد.حال آيا محروم ماندن متعهدله ازمنافع خوددراثرتأخيرعرفاً
ضررمحسوب می شود ياخير؟
همان طوري كه اشاره شد خسارت تأخير تأديه فقط شامل موردي كه موضوع آن
پول باشد نيست بلكه در تمام انواع تعهدات مصداق پيدا می كند  .هرگاه متعهد در
سر موعد تعهد خود را انجام ندهد و مانع انتفاع متعهدله از اموالش بشود و از منافع
آنها محروم بماند و از اين جهت متحمل ضرر وزيان شود متعهد ملزم به جبران آن
 «-1من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن».
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است .و چون امروزه عرفاً اين گونه عدم النفع ضرر محسوب می شود براي اينكه
حداقل استفاده و بهره اي كه متعهدله می تواند از پول خود ببرد اين است كه با
سپردن به بانک از سود آن بهره مند شود ( .كاتوزيان ،ج ،4ص )337پس می توان گفت:
 -1به استناد قاعده الضرر،هرگونه ضرري قابل جبران است.
 -2عدم النفع در مواردي كه عرف آن را ضرر بداند ضرر محسوب شده وقابل جبران
است.
 -3محروم ماندن از منافع پول و كاهش ارزش آن امروزه در نظرعرف ضرر محسوب
می شود.
پس نتيجه اينكه مطالبه خسارت تأخير تأديه كه در واقع جبران ضرر و زيان ناشی از
محروم ماندن از منافع پول است شرعاً و عرفاً و عقالً درست و جايز می باشد.امام
خمينی (ره) در مورد پرداخت مبلغی اضافی از مهر مورد توافق توسط زوج ،نظر
منفی دادند و راجع به خسارت تاخير تاديه اعالم حرمت نمودند .در سوالی كه از
حضرت امام ،راجع به ازدياد مهريه بر اثر تورم شده جواب فرمودند :در مورد مهريه
زن همان مقدار كه در متن عقد قرار داده شده در ذمه زوج است و با اختالف ارزش
پول و قدرت خريد تغيير پيدا نمی

كند(.مجله حقوق زن  ،سال اول  ،شماره  2تير  ، 77ص 40و )41

ولی برخی فقهاهمچون خويی(ره)،آنجا كه پرداخت اضافه تنها جبران كننده تلف
ماليت پول باشدحكم به صحت و درستی آن پرداخت داده و مورد را از مصاديق ربا
خارج دانسته

اند(.نظرات آيات عظام خويی،اراكی،گلپايگانی،رساله تطبيقی،نشربالغت،چ،2ص85به بعد)

شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شورايعالی قضائی در مورد خسارت تأخير تأديه
( )64/4/12اعالم نمود:
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«مطالبه ما زاد بربدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخيرتأديه چنانچه حضرت امام
(ره) نيزصريحاً با اين عبارت«آنچه به حساب دير كردتأديه بدهی گرفته می شود ربا
وحرام است » اعالم نموده اند ،جايز نيست واحكام صادره براين مبنا شرعی نمی
باشد(.مهرپور،مجموعه نظريات شوراي نگهبان،ج،3ص)193

درسال 1367شوراي عالی قضايی به دليل برخی ابهامات موجود دوباره نظر
شوراي نگهبان را درباره خسارت تأخيرتأديه جويامی شود.فلذا شوراي نگهبان
نظرخودرابه شرح ذيل اعالم می دارد«:آن قسمت ازماده ي  34سابق قانون ثبت
وتبصره  4و  5آن وماده 36و 37آيين نامه اجرايی كه اخذ مازاد بربدهی بدهكار را به
عنوان خسارت تاخير تاديه مجاز شمرده است ،خالف موازين شرع و باطل اعالم می
شود .الزم به تذكر است كه تاخير اداء دين حال  ،پس ازمطالبه ي طلبكار  ،براي
شخص متمكن شرعاً جرم وقابل

تعزيراست»( .مهرپور،همان،ص)194

بانظريات فوق

الذكر،اخذ خسارت دير كرد  ،عمالً در محاكم ايران تعطيل شد و قوانين مربوط به
خسارت تاخير تاديه  ،غير قابل اجرا و مسكوت ماند .تبصره الحاقی به ماده 1082
ق.م ،در سال  1376مفهوم خسارت تاخير تاديه را مجدداً در حقوق ايران احياء نمود
و پس از آن قانون آ.د.م ،در ماده522مجدداً به اخذ خسارت تأخير تأديه صحه
نهاد(.اسدي  ،نقد تحليل مصوبات حقوقی زنان از طرح تا اجرا  ،شماره  ،1380 ،13ص )4

ب -ارتباط ماده 1082ق.م با خسارت تأخير تأديه:ازآنچه راجع به حساسيت فقهاي
اسالم در مورد ربا و طرد آن در صورت وجودكوچكترين شبهه وجوددارد،می توان
دريافت هرگاه به صورت مطلق مبلغی اضافه از دين به عنوان خسارت تاخير تاديه از
مديون گرفته شود ،احتمال ربا در آن منتفی نيست.زيرا خسارت تاخير تاديه الزاماً
مبلغی به عنوان جبران كننده تلف ماليت پول نمی باشد ،بلكه عوامل متعددي می
تواند مبناي حكم قانونگذار به خسارت تاخير تاديه باشد.شايديكی ازداليل،كاهش
ارزش پول ولزوم جبران تلف ماليت پول توسط مديون بوده است.اما ،تنهااين دليل
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مبناي منحصر اين مقررات مذكور نيست بلكه عوامل ديگري نيز موجب وضع اين
مقررات بوده است مثالً جلوگيري از ايجاد اختالل در سيستم تجارت و نيز ايجاد
عدالت و. ...اگرچه همه داليل مربوط به مقرر نمودن خسارت تأخير تأديه منطقی
بوده و براي ايجاد نظم در جامعه ضروري می نموده ،با اين حال چون به طور مطلق
تأخير در پرداخت هرگونه دين توسط بدهكار خواه متمكن و خواه فقير را موجب
الزام وي به پرداخت خسارت می دانسته لذا احتمال وجود ربا منتفی نبوده به همين
دليل شوراي نگهبان آن را غيرشرعی اعالم كرده است.اگرچه كاهش ارزش پول به
افزايش نرخ تورم در تعيين %12خسارت بی تأثيرنبوده ،اما مسلماً اين دليل به عنوان
مالک اصلی و منحصر تعيين خسارت نبوده است

(.كريمی ،ق.آ.د.م.ارتباط ماده  1082ق.م با

خسارت تأخيرتأديه،ص)24

اين درحالی است كه تبصره ماده  1082ق.م تنها يک دليل منطقی و قابل قبول
دارد ،و آن لزوم جبران تلف ماليت پول است.مقنن بااحترام به اراده طرفين وباملحوظ
داشتن نرخ رسمی تورم،زوج راملزم به پرداخت مبلغ واقعی مورد توافق (مبلغ عددي
مورد توافق  +مبلغ اضافی باتوجه به تغيير شاخص قيمتها )می نمايد.اين مبلغ واقعی
به هيچ وجه ازقبل نمی توانسته مقطوع باشد.چون نرخ تورم به طور دقيق ازگذشته،
قابل پيش بينی نيست.در مورد تبصره مذكور  ،مديون مبلغی جهت خسارت داين نمی
دهد بلكه در واقع با احترام به اراده خود وطرف عقد مبلغ واقعی مورد توافق را به
دائن پرداخت می نمايد  .مسلماً اگر تبصره مذكورمبلغ اضافی مقطوع را درسال براي
جبران خسارت زوجه درنظرمی گرفت شوراي نگهبان براي اجتناب ازرباي احتمالی
به دليل عدم تطابق با موازين شرعی آن را مردود می دانست ولی چون با طرح مسئله
پرداخت اضافی توسط زوج دقيقاً باتوجه به تغييرشاخص قيمت ها نسبت به سال
عقد قصد نائل آوردن زوجه به پول واقعی خويش راداشته ،لذا هيچ شبهه اي از ربا
در نظر فقهاي شوراي نگهبان نيامده واقدام به تأييد آن نموده اند.
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با امعان نظر به آنچه گذشت ،می توان دريافت كه ،هدف تبصره ماده 1082ق.م
رساندن دائن به پول واقعی خويش است ومبلغ اضافی كه مديون ملزم به پرداخت آن
می شود،به هيچ وجه ثبات ومقطوع نيست وباتوجه به نوسانات ارزش پول كم و زياد
می شود.چه بسا با رسيدن كشور به ثبات اقتصادي ،مديون الذامی به پرداخت مبلغ
اضافی نداشته باشد .در حاليكه هدف از خسارت تاخير تاديه عالوه براين كه وضع
مقررات تاخير به خاطر تهديد مديون به جريمه درصورت عدم پرداخت دين در
موعد معين نيز می باشد.

(كاتوزيان  ،صص 274و)275

اما در مورد جبران تلف ماليت پول ،موضوع تبصره ماده 1082ق.م وضع به گونه
ديگر است .تبصره مذكور به طور مطلق زوج را مكلف به پرداخت مبلغ مهر ،با توجه
به تغيير شاخص قيمتها ،نسبت به زمان انعقاد عقد نموده ومطالبه يا عدم مطالبه راموثر
در محاسبه مهر اعالم نداشته است .باتوجه به اطالق اين تبصره واين كه پرداخت
مبلغ اضافه ازمبلغ عددي مورد توافق در زمان عقد خسارت تاخير تاديه به حساب
نيامده ،بلكه تنها به خاطر رسيدن زوجه به پول واقعی خويش است  .لذا عدم مطالبه
مهر توسط زوجه هيچ تاثيري در محاسبه آن نداشته و زوج مكلف است مهر زن
را،باتوجه به تغييرشاخص قيمتها،نسبت به سال انعقاد عقدمحاسبه و پرداخت نمايد.
راجع به آنچه در قباله هاي نكاح به عنوان عندالمطالبه بودن مهر شرط می شود،
می توان چنين گفت كه شوهر تنها پس از مطالبه توسط زن مكلف به پرداخت مبلغی
اضافه از مبلغ عددي مورد توافق می باشد .چون طرفين در هنگام عقد  ،پرداخت مهر
را حال قرار نداده بلكه پرداخت آن آن منوط به مطالبه زوجه نموده اند .بنابراين
باتوجه به وضعيت عقد نكاح هرگاه زن در صدد دريافت مهرخويش برآيد،شوهر
مكلف است مبلغ مهر را با توجه به تغيير شاخص قيمتها از هنگام عقد محاسبه و
پرداخت نمايد وشرط عندالمطالبه بودن تاثيري براطالق تبصره ماده 1082ق.م نداشته
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وتنها اثرش اين است كه ،تا هنگام مطالبه توسط زوجه  ،زوج می تواند پرداخت دين
خويش را به تاخير اندازد.
ج -فرق بين ربا وخسارت تأخير تأديه:مهمترين فرق ربا وخسارت تأخير تأديه اين
است كه ،مبلغ اضافی اعطايی درخسارت (ديركرد) به دليل ضرري است كه به طلبكار
وارد آمده است .درحاليكه در ربا مبلغ اضافی ما به ازايی ندارد وصرفاً درمقابل توافق
به اعطاي دين يا تأجيل در پرداخت آن است ،به اضافه اينكه ميزان ربا براي مدت
قرارداد مشخص می شود درحاليكه خسارت تأخير تأديه  ،ضررهاي ناشی ازعدم
دسترسی طلبكار به سرمايه اش را بعد از رسيدن موعد پرداخت پوشش می دهد
(.سلطانی زمانی  ،نگاهی تطبيقی به جبران خسارت تأخير تأديه در فقه وحقوق ،سال چهارم شماره  ،14پاييز ،86ص
)163

د :علت ربا نبودن خسارت مندرج درماده  522ق.آ.د.م:در علت ربا نبودن خسارت
مندرج در ماده  522ق.آ.د .دادگاههاي عمومی وانقالب درامور مدنی ،بايد گفت كه
در ربا ميزان بهره ،بدون توجه به كاهش يا افزايش ارزش وجه نقد تعيين می گردد.
اما درماده فوق آنچه موجب ذيحق شدن دائن وامتناع مديون ازپرداخت در صورتی
كه داراي تمكن مالی درپرداخت دين باشد .با افزايش نرخ تورّم ،خسارتی به دائن
وارد می آيد كه مسبب آن مديون بوده است.پس ملزم نمودن مديون به جبران
خسارت مطابق قاعده

است(.اسدي،پيشين،ص)380

 -7-1-1مقايسه تبصره الحاقي با ماده  522قانون آيين دادرسي مدني

موضوع اين قانون ازاين جهت كه«دعواي دين ازنوع وجه رايج»است ونيز ازاين
جهت كه مربوط به موردي است كه مبلغ دين به دليل نوسانات قيمت ساالنه ،تغيير
كرده و بدهكار بايد قيمت تعديل شده را پرداخت نمايد،شبيه تبصره الحاقی است .
براساس هردو قانون ،مديون خواه زوج يا غير آن باشد ضامن كاهش ارزش پول
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است .باوجود اين بين اين دوقانون تفاوتهايی وجود دارد كه درمورد مبانی فقهی -
حقوقی اين قوانين بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف -ذكركلمه«فاحش»درماده522آمده است؛يعنی تغييراتی كه فاحش باشند در
ضمان بدهكار است.ولی اين قيددرتبصره الحاقی نيامده است يعنی به صورت مطلق
آمده است و از عبارت «تغييرشاخص قيمت ساالنه»مستفاد می شود كه ضمان هم
شامل تغييرات كم وهم شامل تغييرات فاحش می شود.
ب -ضمان كاهش ارزش در ماده522ق.آ.د.م منوط به دو شرط است:اوالً؛داين
طلب رامطالبه كند.ثانياً؛مديون درعين تمكن،ازپرداخت بدهی خودداري نمايد.هيچ
يک ازدوشرط مذكوردرتبصره الحاقی نيامده است.لذازوجه نيازي به اثبات«مطالبه
مهر»ندارد.همچنين مهم نيست كه زوجه درعدم پرداخت مهرتازمان طرح دعوي
متمكن يا غير متمكن باشد.
ج -تعديل مبلغ دين درماده،522درمحدوده زمانی سررسيدتاهنگام پرداخت مورد
محاسبه قرار می گيرد.باوجود اينكه در تبصره الحاقی تغييرات از زمان عقد تا سال
قبل از درخواست تعديل مورد توجه قرار می گيرد .رابطه منطقی تفاوت اول و دوم
وتبصره الحاقی عام وخاص مطلق است.تبصره الحاقی يک قانون خاص است وفقط
درموردمهريه زوجين قابل اعمال است.لذابحث ناسخ ومنسوخ بين اين دوقانون
مطرح نخواهد شد.لذاعدم درج شرايط مذكوردرماده، 522در تبصره الحاقی از روي
غفلت نبوده است .بلكه باوجوداصرار برخی نمايندگان براي اضافه نمودن قيود و
شروطی به آن،مدافعان طرح تعديل مهريه باآن موافقت نكردند،زيرادرخواست
تعديل،اثبات مطالبه زوجه وتمكن زوج نه تنها دشوار،بلكه غيرممكن
نيا،پيشين،صص )194-196

 -2-1تعديل مهردر فقه
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از جهت فقهی درمورد تعديل مهر برخی مخالف وبرخی موافق آن هستند كه در
ادامه به بررسی اين دو نظريه می پردازيم:
 -1-2-1داليل مخالفين :برخی ازفقها،باتقويم مهربه نرخ روز مخالفند و آنها
معتقدند كه ،درپرداخت ديون پولی بايدبه قدرت خريداسمی ومبلغ عددي توجّه شود
نه قدرت حقيقی ياقدرت خريدومهمترين داليل آنها به شرح ذيل می باشد.
الف -در فقه اماميه

 -1مثلي بودن پول  -ضمان كاالهاي مثلی به مثلی است و اين مسلمات فقه می
باشد.چنانچه مديون مبلغ اسمی را به دائن پرداخت نمايد بري الذمه می

شود.

(پيشين،ص)148

 -2مساله ربا -مساله ربا بايكی ازمهمترين داليلی است كه مخالفين تعديل مهر
مطرح می كنند .آنها معتقدند كه مطالبه بيش از آنچه كه به ذمه مديون است هرچند
براي كاهش ارزش پول باشد مصداق رباي حرام است.
 -3قاعده اقدام -استدالل ديگري كه دربيان مخالفين تعديل مشاهده می شوداين
است كه دردوصورت قاعده اقدام مانع ازآن است كه بتوان بدهكارراضامن افت ماليت
پول دانست.يک صورت افت ماليت پول درفاصله بين ايجادوسررسيدپرداخت
آن،درديون مؤجل است،اگركسی به ديگري قرض بدهدوبپذيردكه تا يک سال ديگردر
ذمه مديون باقی بماند مديون ضامن كاهش ارزش پول در طول اين يک سال نمی
باشد،زيرا بدهكار در طول اين مدت امين است وچون قصوري در وفاي به تعهد از
او سرنزده است ضامن نمی باشد.صورت ديگر،ديونی هستندكه زمان پرداخت آنها به
مطالبه داين،واگذارشده است وبه اصطالح،عنداالمطالبه انددراين قبيل تعهدات نيزتا
قبل ازمطالبه داين،بدهكارضامن كاهش ارزش پول نيست.
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 -4روايات– گروهی هم بر اين باورند كه روايات  ،داللت بر نامشروع بودن
جبران كاهش ارزش پول دارند و موافق تعديل مهريه نيستند.از آن جمله روايت
معتبر«يونس»از حضرت علی بن موسی الرضاءاست«:يونس درنامه اي به امام
رضا(ع)می نويسد :ده درهم بستانكارم و حاكم نيز آن در هم ها را امروز از گردش
انداخته و در هم هايی عالی تراز آنها را رواج داده است.در هم هايی كه من به وي
داده بودم ،ا كنون كم بهايند.اكنون كداميک ازدرهم ها برعهده بدهكاراست؟درهم
هاي نخست و از جريان افتاده،يا درهم هايی كه امروز رايج اند؟ حضرت
فرمودند:همان درهم هاي نخست را.»4

(حرعاملی ،ص )488

روايت ديگر،روايت صفوان است«.صفوان گفت:معاويه بن سعيد از معصوم (ع)
درباره كسی پرسيدكه،چنددرهم وام گرفته وآن درهم ها اكنون ازدورخارج شده يا
دگرگون شده اندوچيزي باآنهادادوستدنمی شود.آيا براي وام دهنده همان درهم هاي
پيشين است يادرهم هايی كه درگردش هستند؟امام فرمود:وام دهنده صاحب درهم
هاي پيشين است نه درهم هاي ديگر

5

»(.منبع پيشين ،ص)488

چنانچه گفته شد .پديده

كاهش ارزش پول در اثر تورم،در زمان ائمه معصوم (ع) وجود خارجی نداشته وبه
همين دليل بعيد به نظر می رسد كه روايتی به صراحت يا به طور ضمنی  ،داللت بر
قابل جبران بودن يانبودن كاهش ارزش پول داشته باشد.

1

 «-كُتِبَ يونُس بن عبدالرَّحمن اِلی الرِّضاء(ع) :انه كان لی علی رَجُل عشرهً دراهيم وان السُّلطانُ اسقَط تلکَ الدِّراهِم و

جاءَت دِراهم اعلَی من تلکَ الدِّراهم االُولی  .فَلَها اليُوم وضعيَّته ،فاي شی ء لی عليه ؟ االولی الَّتی اسقَطَهَا السُّلطان اوِ الدِّراهم
الَّتی اِجازَهَا السُّلطانُ ؟».
 «-2قَالَ  :سأَلَهُ معاوِيه بنِ سَعيد عَن رَجُلٍ استقرضَ دِراهم عَن رجُلٍ و سَقَطَتْ تِلکَ الدِّراهِم اَوْ تَغَيَّرَتْ  ،فَلَا يُبَاعَ بِشَی
ءٍ ،الصَّاحبُ الدِّراهم ،االُولی أَوِ الْجائِزهِ الَّتی تَجوزُ بينَ النَّاس ،فَقَالَ :لِصَاحِبِ الدِّراهِم :الدِّراهِم الْاولی ».
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ب -در فقه شافعيه :برخی از عالمان و اقتصاد دانان مسلمان اهل سنت ازجمله
شافعی ها  ،درمخالفت ياجبران كاهش ارزش پول ادله اي را ذكر كرده اند كه چكيده
آن چنين است:
-1مصداق ربا -جبران كاهش ارزش پول مصداق ربا است .معتقدان به اين دليل
،عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون مالی و امثال آن را  ،روبرو شدن با ربا
می دانند .يعنی به نظر اين گروه اگر كاهش ارزش پول جبران شود،ازمصاديق ارتكاب
ربا به شمار می آيد (.قحف،ص )85
 -2مثلي بودن پول  -چون پول درزمره اموال مثلی بوده،بنابراين براساس قاعده
مشهور پذيرفته شده درفقه ضمان مثلی به مثل است.چنانچه شخصی بدهكارباشد و
بخواهد بدهی خودراتاديه نمايداگر ارزش پولی كه دريافت كرده به شدت كاهش پيدا
كند،طلبكار حق دريافت بيش از مبلغ اسمی را ندارد.زيرا بين مثلی بودن درهم ودينار
و پولهاي فعلی تفاوتی

نيست(.پيشين ،ص )22

 -3خالف عدالت -جبران كاهش ارزش پول خالف عدالت و انصاف می
باشد.اصل عدل وانصاف بدون ترديدازاصول اساسی دين اسالم بوده ولی سوق دادن
ضرري راكه متوجه طلبكار است بربدهكار،عادالنه نيست.بنابراين جبران كاهش
ارزش پول جايز نمی باشد همچنين ضرر و
خسارتی كه ازتورم ناشی می شود ،نتيجه قرض و دين يا فعل مقترض و بدهكار
نيست،بلكه خارج ازاراده اومی

باشد(.همان،ص)22

 -4جهل و غرور -جبران كاهش ارزش پول موجب جهالت وغروردرعقد قرض
می شود.اگر معتقد به جبران كاهش ارزش پول در قرض وقراردادهاي مالی باشيم
،مقدار قرض ،مجهول ونامشخص می شود چون قرض دهنده مقدار زيادي پولی راكه
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قرض داده را نمی داند  .هم چنانكه ،قرض گيرنده نيز درباره مقدار زيادي كه بايد
بپردازد جاهل است وبراساس شريعت اسالمی عقودي كه جهل درآن باشد باطل و
ممنوع است

(.حكم المحكه الشرعيه االتحاديه الباكستانيه بشأن الفائده (الربا) 1416،ق  ،ص )174

نقد و بررسي داليل مخالفين:

 -1دليل مثلی بودن مورد ترديد و مناقشه ميباشد چون برخی از فقها مثلی بودن
پول را نپذيرفته اند،بلكه آن را جزءكاالهاي قيمی به شمار می آورند .استدالل يكی از
فقها اين گونه است كه اساساً پول قيمی است نه مثلی چون آنچه كه در پول معتبر
است ماليت آن می باشد.يعنی قدرت خريد آن ارزش دارد.
بيت،سال دوم ش،7ص)14

(محمد هادي معرفت،فقه اهل

با توجه به اين كه درصد تورم در حدود بيست يا سی سال به

اندازه اي نيست كه بتوان از آن چشم پوشی كرد ،بنابر اين بايد توان توان خريد پول
را در طول اين مدت در نظر گرفت.
 -2در اين كه ربا حرام است هيچ شک و ترديدي در مورد آن وجود ندارد.
همچنين روايات زيادي هم در حرمت آن بيان شده است.ولی آيا می توان گفت كه
مطالبه مبلغ اضافه بر مبلغ عددي به دليل كاهش ارزش پول،ربا محسوب می شوديا
خير؟بايد گفت كه اگر كسی مقداري پول به ديگري قرض بدهد و با فرض اين كه
ارزش پول ثابت بوده و از قدرت خريد آن كاسته نشده ،مبلغی اضافه را مطالبه
نمايد،اين زيادي ربا و حرام خواهد بود كه اين مورد از محل بحث خارج بوده وآنچه
كه مورد بحث است اين است كه در فاصله بين ايجاد دين و زمان پرداخت آن از
قدرت خريد وارزش ان به قدري كاسته شود كهدر عرف ادي ان جبران بدهی
محسوب نگردد،شخص طلبكار در عمل متضرر خواهد شد.پس می توان اين گونه
بيان كرد كه زيادي مذكور در اين فرض ربا نخواهد بود.چون هر گونه افزايش در وام
ربا به شمار نمی آيد.بلكه اين زيادي همان ارزش و ماليت مبلغ اسمی بوده
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است.واگر دريافت مازاد بر مبلغ اسمی پول ربا و حرام باشد،موضوع قرض وجود
نخواهد داشت.وبا توجه به نوسانات اقتصادي اگر كاهش ارزش مطالبه نشود،قرض
الحسنه هم از جامعه بر چيده خواهد شد.
 -3استدالل ديگر مخالفان تعديل مهريه قاعدةاقدام می باشد.در اين مورد فرض
بر اين بوده كه آنچه به ذمه زوج قرار گرفته ،فرضاًيک اسكناس هزار تومانی بدون
لحاظ قدرت خريدبوده است.گفته می شود كه هرگونه تغيير در ارزش و قدرت
خريد آن تا زمانی كه زوجه آن را مطالبه نكرده در ضمان زوج نخواهد بود وزوج
الزم نيست كه چيزي بيشتر از مبلغ مهر را بپردازد.بر خالف تصور آنها ،در جايی كه
ذمه شخصی به مبلغی پول امروزي مشغول شود آنچه كه به ذمةاو می آيد ارزش و
قدرت خريدپول است .مكارم شيرازي در پاسخ به نامه كميسيون امور قضائی اين
گونه بيان می كند كه «اگر تورم شديد وسقوط ارزش پول زياد باشدتا آن حد كه در
عرف پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد،بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه
كرد.ودر اين مسئله تفاوتی ميان مهر و ساير ديون

نيست(.»...پاسخ آيت اهلل مكارم شيرازي به نامه

شماره /56/619/5د  ،مورخ )1375/7/18

 -4در مورد روايات هم بايد اين گونه بيان كنيم كه موضوع روايات درهم ودينار
بوده كه پول رايج آن زمان بود.وبا پول هاي امروزي فرق دارد .همچنين داراي ارزش
ذاتی بودند ولی پولهاي امروزي داراي ارزش مبادله اي و قراردادي هستند كه اعتبار
ارزش مبادله اي به عنوان معيار سنجش الزم بوده است.به اين خاطر برخی از فقها
پول امروزي را امر مستحدثه دانسته

اند(.يوسفی ،ص)182

 -5مخالفين جبران كاهش در ارزش پول به رواياتی استناد كرده اند كه در رد اين
دليل آنها می توان گفت كه اين روايات مربوط به درهم هايی بود كه از سوي حكام
از رواج ساقط می شدند.همچنين بايد بگوييم كه روايات مذكور با روايت زير

72

فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال دوم  /شماره ششم  /زمستان 1389

معارض است.در اين روايت آمده «:يونس از امام علی بن موسی الرضا(ع)پرسيده كه
از كسی سه هزار درهم بستانكارم وآن درهم ها در آن روز ميان مردم در گردش بود
وامروز در گردش نيست،آيا همان درهم ها را از او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان
مردم داد و ستد می شود؟حضرت براي او نوشت:لکَ أنْ تأخذْ منهُ ما ينفق بين النّاس
كما أعطيتهُ ماينفق بين الناس».

(.حر.عاملی،.وسائل الشيعه،ج،12ص)488

 -6در نقد دليل سوم از داليل مخالفين فقهاي شافعيه می توان بيان كرد كه اگر
معتقد به اين باشيم كه جبران كاهش ارزش پول خالف عدالت است اين درست
نخواهد بود.چون با عدالت حقوقی سازگار نيست.عدالت حقوقی آن است كه دو
طرف به آنچه كه حقشان می باشد راضی باشند.با توجه به جو تورمی كه در جامعه
وجود دارد،اگر زوج فقط به أداي مبلغ عددي بسنده نمايد،اين در حق زوج عادالنه
نخواهد بود.وزوجه ضرري را متحمل خواهد شد كه هيچ دخالتی در بوجود آمدن آن
نداشته است.
 -7براي رد دليل چهارم(جهل وغرور)فقهاي شافعيه می توان گفت؛ هنگامی كه
كسی به ديگري قرضی ميدهد مقدارش هميشه آشكار است و عقد متضمن جهل
نيست وهرگاه زمان باز پرداخت فرا رسد،ارزش مبادله اي حقيقی پول بر اساس
شاخص قيمتها تعيين و پرداخت خواهد شد.ودر صورت بروز اختالف مصالحه
طريق آن است.
 -2-2-1داليل موافقين

تعدادزيادي ازفقيهان هم برخالف نظريه نخست،باجبران كاهش ارزش پول
درديون وضمانات وتعديل مهريه موافقندوآنها دراين باره به ادله متعددي استنادكرده
اندتاجايی كه برخی ازنويسندگان داليل زيادي براي موافقت خود نقل كرده اند.كه
مهمترين آنها به شرح ذيل می باشد:
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الف -در فقه اماميه

 -1نفي ضرر -يكی ازداليل طرفداران تعديل ،قاعده«الضرر»است.آنها مدعی بودند
كه دين مبين اسالم ضرررا نفی كرده است وكاهش ارزش پول درمهررا ضرري براي
زن تلقی می كردند،كه پس ازسالهازحمت درچارچوب مقدس خانه وخانواده،اگر به
داليلی درخواست مطالبه مهرش راكندبا وجه ناچيزي كه سالها پيش می توانست
داراي ارزش باشد مواجه

است(.هدايت نيا ،ص)166

 -2عدل وانصاف -موافقان تعديل مهريه معتقد هستند كه ،باتوجه به افت شديد
قدرت خريد پول ،عادالنه نيست كه به صورت تعديل نشده باقی مانده وهمان مبلغ
اسمی پرداخت شود.
-3تفريغ ذمه يقيني -يكی ديگرازداليل موافقان اين بودكه بيان می داشت ،فرد
هرگاه بخواهد مهرهمسرش راتأديه كند،بايدهمان ميزان قدرت خريد را بپردازد تا ذمه
اش تفريغ گردد.اگرترديدداشته باشدكه برائت ذمه حاصل شده يانه ،اصل اشتغال ذمه
است به عبارت ديگر،اشتغال ذمه يقينی،برائت ذمه يقيينی می خواهد .يكی از فقها در
اين زمينه می گويد:
«اداي وجه رايج روزدرمقام تاديه صداق زوجه مورد مثال ،برائت ذمه من عليه
االداء راموجب نمی شود

»( .فتواي محمدي گيالنی ،ص)19

ب -در فقه شافعيه

 -1اصل عدالت وانصاف  -بنيان اسالم بر اصل عدالت و انصاف است ،در حاليكه
تورم ،اين اصل را نابود می كند.زيرا هنگام تورّم گروهی دربرابرزيان ديگران سودمی
برندوزمينه تسلط دولت براموال مردم بدون اجازه آنها فراهم می شود .همچنين تورم
باعث می شود كه ثروتمندان از فقيران بهره كشی كنند ،واين سياست ،آثار تورم را از
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بين می برد يا دست كم كاهش می دهد  .رعايت اين قاعده ،هنگامی كه ارزش پول
به شدت كاهش می يابددرصورتی امكان دارد كه ،مالک دربازپرداخت قدرت
خريدحقيقی پول باشد.
-2قاعده الضرر -قاعده«الضَررو الضِرار فِی االِسالم ،ضرر وزيان در اسالم برداشته
شده»

(كلينی،ص)294

) ،از قواعد فقهی عام در شريعت اسالم است .تورم موجب ضرر

در قيمت حقيقی پول درقراردادهاي مدت دار می شود اما روش « ارتباط قراردادهاي
مدت دار به تغييرات قيمتها» ،می تواند از اين ضرر جلوگيري كند .مشخص است كه
نه مديون ونه طلبكار هيچكدام مسئول اين گونه ضرر درتغيير قيمتها نيستند .زيرا
عللی كه موجب تورم می شود از قدرت هردو خارج است وارتباط حقوق به
تغييرات قيمت ،هردو را از زيان محفوظ می

دارد(.قحف ،ص )85

 -3وفا به قسط و عدالت -خداوند متعالی در قرآن می فرمايد  «:حق پيمانه و وزن
را به عدالت اداكنيد(. » 6مائده ()1/)5
قرآن ،اين امر را در آياتی تكرار كرده است  .وفابه قسط شامل همه انواع معامالت
می شود  .روشن است كه ،قيمت حقيقی معامالت و قرضها هنگام تورّم پرداخت
نمی شود،ولی سياست « ارتباط حقوق به تغييرات قيمتها » اين ضرر را از بين می برد
و اين سياست موافق با شريعت اسالمی است .به مقتضاي داللت اين آيه ،در ديون ،
مديون بايد مساوي آنچه راكه از داين گرفته برگرداند ،نه كمتر از آن را  ،در ديون
نقدي مدت دار اگر ارزش پول كاهش پيدا كند ،تنها با جبران كاهش ارزش می توان
به اين حكم واجب الهی عمل نمود

(.قحف ،ص )188

« -1وَأوفُوالكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ».
75

تحليل و بررسی تعديل در فقه اماميه ـ شافعيه حقوق و نحوه محاسبه مهر به نرخ روز

 -4وفابه عهدوپيمانها -قرآن كريم به ماامركرده كه به عهد و پيمانها وفا كنيم .
خداوند متعال می فرمايد:
«اي كسانيكه ايمان آورده ايد به پيمانها[و قرادادها] وفا كنيد» 7

(.انعام ()152/)6

قرض دادن،نوعی عقد بين قرض دهنده ومديون است ،وبر مديون الزم است
تامقدار حقيقی را كه دريافت كرده به قرض دهنده برگرداند .سياست «ربط حقوق به
تغييرات قيمتها » تحقّق عملی اين واجب به شمار می

رود(.قحف ،ص )188

 -5عدم دليل – ماهيچ دليلی ازقرآن ياسنت نبوي مبنی برحرمت يادست كم،
كراهت اين موردنداريم.
-6حديث مثالً بمثلٍ -حديث نبوي شريف كه در آن عبارت «مثالًبمثل  »8آمده ،
مانع از مساوات در قيمت حقيقی اشياي مورد مبادله وپول نيست ونظام ربط حقوق
به تغييرات قيمتها ،اين مساوات حقيقی را تحقق می بخشد .چون اين روايات در
موردتساوي در كميت اشياي ربوي است وشامل تفاوت قيمتها نمی باشد .

(نوري ،

ص)347

-7حفظ ارزش پول در مهر ها -جبران كاهش ارزش پول موجب حفظ ارزش
حقيقی مهريه مدت دار درعقد ازدواج می شود.
 -3-1نحوه محاسبه مهر به نرخ روز
براي ماده  2آيين نامه «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است:

« -1يَا ايُّهَا الَّذينَ أَمَنوُا أوْفُوا بِالْعُقُودِ ».
 ...« -2الذَّهْبَ بِالذَّهْبِ وَالْفِضَّهَ بِالْفِضَّهٍ مِثْالً بِمِثْلٍ يَدَا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.»...
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متوسط شاخص بهادرسال قبل،تقسيم برمتوسط شاخص بها در سال وقوع عقد،
ضرب در مهريه مندرج درعقدنامه.مقصود ازسال قبل در اين ماده ظاهراً سال قبل از
محاسبه است كه شاخص آن دراختيارمرجع قضايی يا ثبتی می باشد.به موجب
ماده«،3درمواردي كه مهريه زوجه بايداز تركه زوج متوفی پرداخت شود،تاريخ فوت
مبناي محاسبه مهريه خواهدبود».
برابر ماده  1آيين نامه ،درخواست يكی از زوجين براي تعديل مهر الزم است.
آيين نامه ياد شده بانک مركزي را مكلف به تعيين شاخص بهاي سالهاي قبل از
اجراي قانون وسالهاي بعد واعالم آن را به قوّه قضائيه نموده( ،ماده )4واين بانک
شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ،در سالهاي  1315تا
 ،1388را در جدولی اعالم كرده است.
با توجه به آيين نامه و جدول مربوطه می توان نحوه محاسبه مهر در صورت
وقوع طالق يا مطالبه مهر،با وجود ادامه زندگی مشترک زوجين را از چگونگی
محاسبه مهر در صورت فوت تفكيک كرد.
 -1-3-1نحوه محاسبه مهر در صورت وقوع طالق و مطالبه مهر با ادامه زندگي

مشترک :در اين حالت بايد ،شاخص سال قبل از سال محاسبه را بر شاخص سال
وقوع عقد ازدواج تقسيم و حاصل اين تقسيم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب كرد تا
ميزان مهريه قابل پرداخت بدست آيد.

مبلغ مهريه به نرخ روز =

شاخص سال قبل ازتأديه

شاخص در سال وقوع عقد

77

× مبلغ مندرج در عقدنامه

تحليل و بررسی تعديل در فقه اماميه ـ شافعيه حقوق و نحوه محاسبه مهر به نرخ روز

مثال :اگر ازدواجی با مبلغ مهريه 200،000ريال در سال  1352تحقق يافته و قرار
باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد ،براي محاسبه مبلغ مهريه در حال
حاضر( )1389از رابطه ذيل استفاده می گردد:

مبلغ مهريه در حال حاضر(= )1389

عدد شاخص در سال 1388
عدد شاخص در سال 1352

×مبلغ مهريه در هنگام عقد

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول آمده است:
200000 × 203/03 =86395744/6
0/47
 -2-3-4نحوه محاسبه مهر در صورت فوت زوج:اگر زوجه بعد از فوت شوهرش
براي وصول مهريه خود از ماترک زوجه اقدام كند ،در اين فرض در هر تاريخی
زوجه بعد از فوت شوهرش مهريه خود را مطالبه كند،بايد شاخص سال فوت زوج بر
شاخص سال ازدواج تقسيم و حاصل بدست آمده ضرب در مبلغ مهرالمسمی گردد و
تاريخ مطالبه مالک محاسبه نخواهد بود .كه اين در مواردي ،غيرعادالنه و غيرموجه به
نظر می رسد و شايسته است كه تاريخ مطالبه مالک عمل قرار گيرد ،نه زمان فوت
همسر.
شاخص قيمت در سال فوت همسر

مبلغ مهريه به نرخ

روز =

شاخص قيمت درسال
وقوع عقد
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مثال :اگر زن و شوهر در سال  1350با مهريه 1،000،000ريال با هم ازدواج نموده
و در سال  ,1370زوج فوت نموده باشد حال چنانچه زوجه در سال1389مهريه خود
رامطالبه كند طبق ماده  3آيين نامه اجرايی ،مهريه قابل مطالبه به شرح ذيل است:

شاخص قيمت درسال 1370

× مبلغ مندرج در عقدنامه

مبلغ مهريه به نرخ روز=

شاخص قيمت درسال 1350

بنابراين:
8/17

×1000000

= 20425000
0/40

حال آنكه اگر شاخص قيمت در سال تأديه ( )1389مدنظر باشد ,مبلغ مهريه به
مبلغ زير افزايش می يابد:
= 507575000

203/03
0/40

×1000000

نتيجه گيري:تقويم مهر به نرخ روز آنطوري كه در تبصره الحاقی پيش بينی شده
در راستاي جبران كاهش ارزش پول قابل ارزيابی ومحاسبه است.وبر اين اساس است
كه عين مبلغ اسمی در عقدنكاح به ذمه زوج نمی آيد،بلكه اشتغال ذمه معطوف به
قدرت خريدي است كه پول به عنوان يک امر اعتباري معرف آن است.بنابراين اگراز
قدرت خريد پول بر اثر گذشت زمان كاسته شود،ذمه زوج با پرداخت مبلغ رايجی كه
نشان دهنده همان مقدار قدرت خريد است بريءخواهد شد.
پيشنهاد :پيشنهاد می شود براي حفظ حقوق زوجه در پرداخت مهردر صورت
فوت زوج،هنگام تأديه ،شاخص قيمت در سال تأديه تقسيم بر شاخص سال وقوع
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عقد،ضرب در مبلغ مندرج در عقدنامه شودتا بدين ترتيب از ضايع شدن حق زوجه
جلوگيري به عمل آيد.
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