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 Background and Aim: Adjustment and updating the value of 

dowry is one of the important issues that is discussed from a 

jurisprudential point of view. This article tries to examine the 

important approach of jurisprudence in this regard and how it can 

be evaluated from the economic point of view of dowry 

adjustment. 

Materials and Methods: The present type of research is 

theoretical and the research method is descriptive-analytical and 

the method of collecting information is library which has been 

studied by referring to books and articles. 

Ethical considerations: In different stages of writing the article, 

ethical and scientific principles have been observed. 

Results: The findings indicate that from a jurisprudential point of 

view, Adjustment and updating the dowry is a matter of 

controversy; Some believe that it is possible to adjust the dowry 

based on the devaluation of money, and some other jurists do not 

allow the adjustment of the dowry under their definition of 

money. Among the jurisprudential rules, the rule of deducting a 

certain obligation, more than any other rule and theory, explains 

the modification and improvement of dowry. From a legal point 

of view, however, the dowry adjustment is accepted, and if the 

subject of the dowry is cash, the wife can request pricing or a 

calendar at the current rate, as the cash loses its value over time. 

Conclusion: The most important economic dimension of dowry 

adjustment is economic fluctuations and a sharp decline in the 

value of money in society, which has made dowry adjustment 

justifiable. 
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روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است تعدیل و به زمینه و هدف:

که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تالش شده به بررسی 

این خصوص داشته و از منظر این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در 

 اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است.

 تحلیلی -نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی  ها:مواد و روش

ای است که با مراجعه به کتب و کتابخانه باشد و شیوه گردآوری اطالعاتمی

 .است شدهپرداخته  موضوع بررسی مقاالت به

 علمی و اخالقی اصول مقاله، نگارش مختلف مراحل در اخالقی:مالحظات 

 .است شده رعایت

روزرسانی ها بر این امر داللت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و بهیافته: هایافته

نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس مهریه محل اختالف

تعریفی که از پول دارند، تعدیل کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها 

یقینی، بیش از  ذمه دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغمهریه را جایز نمی

کند. از روزرسانی مهریه را تبیین میهر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به

 مهریه موضوع که صورتی منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در

 دست از را خود ارزش نقد پول زمان گذر در اینکه به توجه با باشد نقد وجه

 .بنماید را روز نرخ به ان تقویم یا گذاریقیمت تقاضای تواندمی زوجه دهدمی

مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش  :نتیجه

 پذیر ساخته است.شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه
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 مقدمه. 1

 و داد عرصه در شخصی هر امروز جامعه در

 خوردبرمی بسیاری موارد به خود روزانه ستدهای

 قبلی قرارداد تعدیل نیازمند پیمان یک طرف دو که

 شدید نوسانات که همچنان. شوندمی خود

 و کاال ارز، نرخ مکرر کاهش و افزایش و اقتصادی

 و ایجاب را قراردادها تعدیل ضرورت خدمات

 آیا که دهدمی قرار پرسش این راه سر در را طرفین

 یا کندمی حمایت قرارداد تعدیل در هاآن از قانون

 چقدر حمایت این محدوده حمایت صورت در خیر

 نجات راه حمایت عدم صورت در و است چگونه و

 سخت نشیبی و فراز دوره طول در که قراردادی از

 ناگواری وضعیت در را طرفین عمالً و نموده طی را

برای مواجه با چنین  .چیست است داده قرار

وضعیتی بحث تعدیل قرارداد به عنوان یک امر 

های استثنایی نسبت به اصل لزوم قرارداد در نظام

، 1396، بیگدلی)نیا مطرح گردیده است مختلف د

 نسبتاً رکن عنوان به احوال و اوضاع (. تغییر131

 قرار مدنظر حقوق جامعه در قرارداد تعدیل اصلی

 داشت توجه باید اما(. 22 ،1376، شفاهی)گیرد می

 ایجاب را تعدیل ضرورت زمانی تغییرات این که

 اقتصادی تعادل خوردن هم به موجب که کندمی

در این مقاله تالش شده به امکان  گردد. قرارداد

فقهی پرداخته شود. در قانون تعدیل مهریه از منظر 

مدنی تعریفی از مهر به تبعیت از فقها ارائه نشده 

است. از دیدگاه حقوقدانان، مهریه در اصطالح مالی 

است که به هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و 

گردد رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می

 شودو صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می

 ؛ کاتوزیان،3577، 1381، ودیری لنگرجعف)

 مهریه (.148 ،1390 امامی،و  ؛ صفایی148 ،1378

. باشد حقوق یا و دیون منافع، اعیان، است ممکن

 مالیت که را چیزی هر»: م.ق 1078 مطابق ماده

. «داد قرار مهر توانمی باشد نیز تملک قابل و داشته

 هستند طال و معین کاالی که هاییمهریه مورد در

 هر در آن پرداخت مستقل ذاتی ارزش به توجه با

 وجه مورد در اما .شودمی زوج ذمه برائت باعث زمان

مسئله اینجاست، . نیست چنین( نقد وجه) رایج

ثیر تحت تأتعیین مهریه به صورت وجه رایج، 

نوسانات اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول، از 

 مشکلارزش آن کاسته شد و این موضوع ایجاد 

 دارای امروزی پول طورکلیبه و رایج کند. وجهمی

 اعتباری آن ارزش بلکه نیست واقعی و ذاتی مالیت

 امور در زحمت هاسال از پس زن دید باید لذا است،

 یا کند مطالبه را خود مهریه بخواهد اگر زندگی

 آیا برآید، خویش دین کردن ادا درصدد مرد خود

 برائت تواندمی ذکرشده عقدنامه در که مبلغی همان

کند؟ این مسئله بحثی تحت  حاصل را مرد ذمه

آورد تا بدین عنوان تعدیل مهریه را به میان می

واسطه بتوان مالیت پول را به آن بازگرداند. نظر به 

کاربردی موضوع و طرح دعاوی بسیار زیاد در  جنبه

های خانواده و مهم بودن محاسبه مهر به نرخ دادگاه

 اقتصادی ر این مقاله تالش شده به تحلیلروز، د

فقهی  رویکرد با مهریه روزرسانیبه و تعدیل

پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص 

 و شود این است که تعدیلمطرح و بررسی می

 اقتصادی چگونه قابل مهریه از منظر روزرسانیبه

فقه در این خصوص چیست؟  رویکرد تحلیل است و
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اشاره ابتدا،  بررسی و پاسخ به سؤال مورددر راستای 

شده، سپس بعد اقتصادی  تعدیل و انواع آن بررسی

گرفته و در ادامه تعدیل  تعدیل مورد بحث قرار

روز کردن آن از منظر حقوقی و فقهی مهریه و به

 تبیین شده است.
 

 اهمواد و روش. 2

 نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق آن

باشد و شیوه گردآوری می تحلیلی توصیفی

ای است که با مراجعه به کتب و کتابخانه اطالعات،

 .شده است پرداخته موضوع بررسی مقاالت بوده به
 

 مالحظات اخالقی. 3

 و اخالقی اصول مقاله، نگارش مختلف مراحل در

 .است شده رعایت علمی
 

 هایافته. 4

 ارد که از منظر فقهی،ها بر این امر داللت دیافته

نظر است؛ روزرسانی مهریه محل اختالفتعدیل و به

معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس برخی 

 ،1384 شیرازی، کاهش ارزش پول هستند )مکارم

 موسوی ؛68 ،1374 شاهرودی، هاشمی ؛217 ،1

و برخی دیگر از فقها  (110 ،1372 بجنوردی،

دارند، تعدیل مهریه را جایز تعریفی که از پول 

بین  (. از98، 1372 گلپایگانی، دانند )صافینمی

یقینی، بیش از هر  ذمه قواعد فقهی، قاعده تفریغ

روزرسانی مهریه قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به

کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه را تبیین می

 ،1390 کاتوزیان، ؛78 ،1371، پذیرفته شده )امامی

 باشد نقد وجه مهریه موضوع که صورتی ( و در663

 خود ارزش نقد پول زمان گذر در اینکه به توجه با

 تقاضای تواندمی زوجه دهدمی دست از را

 .بنماید را روز نرخ به تقویمان یا گذاریقیمت
 

 بحث .5

 تعدیل و انواع آن .1-5

، عمید)از نظر لغوی به معنای برابرکردن تعدیل 

( و یا 82، 7 ،1988، ؛ مصباح المنیر343، 1356

، 1377، )دهخدا کاهش شدت چیزی یا عملی است

 (.286، 1363، و آذرتاش زادهاهلل؛ آیت57-59، 4

 قرارداد اصالح» معنای به قرارداد تعدیل اصطالح

 معوض یا عوض اوصاف و شرایط در تغییر و پیشین

 دو آن مقدار در افزودن یا کاستن تغییر این است،

 (.34 ،1381، فخارطوسی) «گرددمی شامل نیز را

گفت،  تواندر تعریف اصطالح تعدیل قرارداد می

هرگاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در 

قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا 

ان مورد تغییر قرار گیرد، تعدیل مفاد مورد تراضی آن

 (.16، 1396، قرارداد صورت گرفته است )بیگدلی

ایراد به نظر  شده از دو جهت قابل تعریف ارائه

شده هدف رسد: نخست آنکه در تعریف ارائهمی

تعدیل برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد 

داند این در حالی است هدف تعدیل، متناسب می

نمودن مفاد قرارداد با توجه به تغییرات حاصله و 

جلوگیری از ضرر نامتعارف و ناهمگون به یکی از 

 بیان اینکه؛ دوم باشد. ایرادارداد میطرفین قر

 قرارداد در طرفین تعهدات ساختن برابر»...  گردیده

 عنوان به قرارداد تعدیل...«  ممکن طریق هر به

 کامالً صورت به باید قرارداد لزوم اصل استثناء
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 مورد حقوقی سازگار قواعد با مطابق و خاص

 قرارداد طرفین از یکی بنابراین گیرد قرار استفاده

 بپردازد قراردادی رابطه تغییر به تواندنمی تنهاییبه

 یا و کند زیاد و کم را قرارداد مفاد و شرایط و

 موارد در طرفین از یکی درخواست بدون دادرس

 .نماید قرارداد تعدیل به اقدام نشده،بینیپیش

 نویسنده دیگری اصطالح در تعدیل قرارداد این

اصطالح تعدیل قرارداد به »چنین بیان کرده، 

معنای اصالح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و 

اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر کاستن یا 

« گردددو را نیز شامل میافزودن در مقدار آن 

به تعاریف  با توجه (.97، 1381طوسی، )فخار

توان به این نتیجه رسید که تعدیل شده میارائه

قرارداد به عنوان یکی از استثنائات اصل قداست یا 

بودن قرارداد است با وجود اینکه اصل الزامی 

« اصل لزوم»قداست قراردادها و یا به تعبیر فقها 

مورد توجه و  ( همیشه30-38 ،6 ،1384ی، )خوی

طور که بوده است و همان داناناحترام فقها و حقوق

عقودی »دارد: قانون مدنی مقرر می 219در ماده 

شده باشد بین متعاملین و  که بر طبق قانون واقع

ها الزم اتباع است. مگر اینکه به رضای مقام آنقائم

 عین در« طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

حال نباید تصور کرد که مفاد عقد بدون تغییر و 

در برخی مواقع، تحت  ماند.نخورده باقی میتدس

ثیر تغییرات وضعیت اقتصادی، شرایط زمان تأ

شود. در چنین انعقاد قرارداد دچار تحول می

وضعی، تجدیدنظر در قرارداد به منظور متناسب 

وضعیت جدید ضروری و ساختن شروط آن با 

-24، 1390نماید )صادقی مقدم، انکارناپذیر می

(. 149، 1376ی، شفاه؛ 91، 1382 ؛ دوراهکی،32

منظور از تعدیل قرارداد، این است که  بنابراین

دادگاه و یا متعاقدین، مشخصات و آثار عقد را با 

، 1 ،1381ابقای آن تغییر دهد )جعفری لنگرودی، 

از دالیل و عوامل مختلف  تواندمی تغییرات (.89

شود که متن قراردد متناسب با ناشی 

های جدید طرفین متأثر از شرایط درخواست

 (.70 ،1387، کاتوزیان)اقتصادی تنظیم شود 

؛ تعدیل قضایی، پذیر استتعدیل به سه قسم امکان

تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی. تعدیل قضایی 

وقتی است که قاضی به موجب یک حکم کلی 

نظر قاعده امکان تجدیدیا بر اساس یک گذار قانون

ک قرارداد در نتیجه وقوع حوادث در ی و تعدیل

، آبادیبینی نشده را داشته باشد )حسینپیش

تعاریف فوق تعدیل قضایی تابع  (. طبق207، 1377

نظر از اینکه طرفین گذار است. صرفنظر قانون

بینی قرارداد حق دارند تعدیل را در قرارداد پیش

ز ممکن است به صراحت تعدیل گذار نیقانونکنند، 

، 1397بینی نماید )کرمی، قرارداد را در قانون پیش

گذار، الزم است قانون هایی(. در چنین موقعیت19

شرایط و اوضواع و احوالی امکان تعدیل را به صورت 

روشن تعیین و جزئیات تحقق چنین امکانی را 

بینی نماید تا قراردادهای خصوصی از اعمال پیش

های ناخواسته در امان ها و تغییر و تحولسلیقه

این وجود، چون تعیین دقیق مصادیق در  بماند. با

گذار بسیاری موارد ممکن نیست، الزم است قانون

دست قاضی را تشخیض اوضواع و احوالی که منجر 

گونه موارد شود را باز بگذارد. اینبه تعدیل قرار می
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تعدیل شوند ظاهراً یکه توسط قاضی تعدیل م

 (.28، 1397محمودی، )اند قضایی

تعدیل »شده است:  در تعریف تعدیل قراردادی بیان

قراردادی ناظر به موردی است که دو طرف در متن 

یا پس از انعقاد آن به کنند بینی میقرارداد پیش

(. در 71، 1387)کاتوزیان، « تراضی انجام دهند

اشاره  متعددیتوان به موارد نظام حقوقی ایران، می

گذار با هدف متعادل ساختن کرد که قانون

قراردادها میان طرفین، مداخله کرده است. به 

 توان به ماده واحده تقلیلعنوان مثال می

اشاره  1358مسکونی مصوب  واحدهای بهایاجاره

های بهای خانهی اجارهکلیه»کرد که بر اساس آن: 

اجاره استیجاری که به عنوان محل مسکونی به 

واگذارشده و مستأجر از عین مستأجره به صورت 

 1358ز تاریخ اول آذر کند، امسکن استفاده می

بر اساس « شود.صد تقلیل داده میدر 20شمسی 

گذار با امکان اعطای مهلت عادالنه قانون فوق، قانون

خیر حکم تخلیه، به نفع مساجر، امکان تعدیل ا تأی

 .بینی کرده استقرارداد را پیش

 

 . بعد اقتصادي تعدیل2-5

ترین بعد تعدیل در های اقتصادی مهمجنبه

 متفاوت اثر دو دارای قرارداد قراردادهاست. تعدیل

 تبدیل( 2 واردشده؛ خسارت برانج( 1 :است

 دوراهکی،)متعارف  موقعیت به آورزیان موقعیت

در صورت بروز حوادث و  . بنابراین(93-94 ،1382

توان برای تحقق تغییر اوضاع و احوال قرارداد می

هدف تعدیل که همان متناسب ساختن مفاد و 

شرایط قرارداد است، شروطی را به قرارداد اضافه 

کرد که بر اساس آن در صورت تغییر بنیادین اوضاع 

بینی و خارج از کنترل و احوال که غیرقابل پیش

ط قرارداد به نفع طرفیت تعدیل طرفین است، شرای

ای باشد گردد. تغییر اوضواع و احوال باید به گونه

 که شرایط جدید با شرایط زمان انعقاد قرارداد کامالً

فرق کرده باشد و از طرفی به صورت غیرقابل 

بینی و خارج از کنترل طرفین صورت گرفته پیش

باشد به نحوی که اجرای قرارداد را از طرف یکی از 

طرفین از نظر اقتصادی غیرممکن سازد. نکته حائز 

و تشخیص اهمیت آن است که مبنا و مالک تعیین 

تعادل اقتصادی قرارداد میان طرفین به هم خوردن 

نوعی بوده و شخصیت شخص متعهد مبنا نباشد 

به عبارت دیگر الزم است  (.105، 1387، کاتوزیان)

آمده نوعاً چنان متعهد را دچار سختی شرایط پیش

و مشقت غیرمتعارف سازد که هر عقل سلیمی 

 حمایت از او و قرارداد را امری بدیهی بداند.

های اقتصاد ایران ترین چالشتردید یکی از مهمبی

در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این 

ریق تأثیرگذاری بر رشد معضل اقتصادی از ط

گذاری، اشتغال و توزیع درآمد اقتصاد، سرمایه

زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است در 

ویژه در چند ماه گذشته تورم چند سال گذشته به

به صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن 

های بسیار زیادی بر اقتصاد اقتصاد ایران هزینه

. تورم حاد یکی از انواع تورم است کردایران وارد 

 شودکه از آن به عنوان تورم مهارناپذیر یاد می

اساس گزارش صندوق  (. بر56، 1391)زاهدی، 

المللی پول ایران در سطح خاورمیانه باالترین بین

 درصد را داراست. در 26نرخ تورم سالیانه معادل 
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نه که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیا حالی

درصد است. ایران دومین نرخ دهم  3/3برابر با 

، 1397حسینی، ) باالی تورم در سطح جهان دارد

ای ایران به گونه اقتصاد (. بر این اساس تورم در12

که الزم است در قراردادهای مستمر و بلندمدت 

 مورد توجه طرفین قرارداد قرار گیرد. حتماً
 

 . تعدیل مهریه در حقوق موضوعه3-5

قانون مدنی  1082ای به ماده تبصره 1376سال در 

توان به نهاد تعدیل مهریه الحاق شد که از آن می

 تبصره یک الحاق قانون  تعبیر کرد. بر اساس تبصره

 وجه مهریه چنانچه» مدنی: قانون( 1082) ماده به

 ساالنه قیمت شاخص تغییر با متناسب باشد رایج

 توسط که عقد اجرای سال به نسبت تأدیه زمان

 تعیین رانـای اسالمی وریـجمه زیـمرک بانک

 اینکه مگر شد خواهد پرداخت و محاسبه گرددمی

 تراضی دیگری نحو به عقد اجرای حین در زوجین

ق.م، فقط  1082تبصره ماده  «.باشند کرده

ای را که وجه رایج مملکت ایران باشد قابل مهریه

نماید. میتعدیل دانسته و آن را به نرخ روز محاسبه 

 شامل رایج کلمه واقع مطابق تبصره مذکور، در

 شودنمی باشند خارجی پول که هاییمهریه

 این( 185-187 ،1385 گنجی، یانهدایت)

 قابل واحده ماده نص به توجه با که است برداشتی

 است. دریافت

 تبصره یک الحاق قانون اجرایی نامهآیین 6در ماده 

در مورد نحوه محاسبه مدنی  قانون 1082ه ماد به

هزینه دادرسی، به مطلب مفیدی تصریح کرده 

اساس این ماده، چنانچه زوجه برای وصول  است: بر

مهریه از طریق دادگستری اقدام کند متناسب با 

شده است هزینه  مقدار مهری که در سند تعیین

کند و برای تعیین هزینه دادرسی پرداخت می

ا دخالت داده های بهدادرسی از ابتدا شاخص

شوند، ولی چنانچه حکم به نفع زوجه صادر نمی

ای که زوجه تأدیه تنها معادل هزینهشد، زوج نه

کند، بلکه کرده، به حکم دادگاه به وی پرداخت می

ای که متناسب التفاوت هزینه دادرسی )هزینهمابه

شود منهای هزینه شده تعیین میمحاسبهبا مهریه 

را نیز از طریق ابطال تمبر پرداختی توسط زوجه( 

؛ 191، 1385گنجی،  نیاهدایت) تأدیه خواهد کرد

محاسبه که  ( در مورد این نحوه1، 1377کریمی، 

بهترین روش دخالت دادن نرخ تورم در تعیین 

گردد، در واقع میزان دقیق مهریه محسوب می

شود و این احراز اراده مشترک طرفین نیز تلقی می

در محاسبه قیمت مهریه، نرخ کند امر ایجاب می

تورم نیز لحاظ شود، به نحوی که ارزش اقتصادی 

آن برابر با آنچه در زمان عقد نکاح تعیین شده، برابر 

دادرسی، در صورت  از آنجا که پرداخت هزینه باشد.

محکوم  تقاضای خواهان در ستون خواسته، برعهده

 یاجرای نامهآیین 6 علیه است، بر همین اساس ماده

مدنی،  قانون 1082ه ماد به تبصره یک الحاق قانون

و در صورت صدور حکم به »... مقرر کرده است: 

نفع وی، )زوجه(، زوج عالوه بر پرداخت مهریه، 

نامه، مسئول پرداخت طبق ضوابط این آیین

ی دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال هزینه

مورد البته مقرره «. التفاوت خواهد بود.تمبر مابه

دیوان عدالت اداری با  عمومی اشاره از سوی هیأت

ابطال  2/5/1378به تاریخ  226ی شماره صدور رأ
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شده مهر روزشد و هزینه دادرسی به میزان بهای به

 شود.از سوی زوجه تعیین می

 قانون اجرایی نامهآیین 3 رسد مادهبه نظر می

مدنی نیز  قانون 1082 ماده به تبصره یک الحاق

اساس  چندان با متن و روح قانون سازگار نیست. بر

ی زوجه باید از در مواردی که مهریه»، 3 ماده

ی زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت ترکه

 این در حالی« ی مهریه خواهد بود.مبنای محاسبه

گذار تعیین قیمت مهریه است که هدف اصلی قانون

 تغییر»دیه آن و به صراحت از عبارت در زمان تأ

 شده استفاده «تأدیه زمان ساالنه قیمت شاخص

دیه مهریه در زمان فوت و است و تفاوتی میان تأ

زمانی که زوجه در قید حیات هستند، قائل نشده 

دیه مهریه نابراین، اگر زوجه قبل از زمان تأاست ب

فوت کند، شاخص ارزش مهریه در زمان فوت زوج 

 انون قانونمالک نیست. این امر مغایر با روح ق

است و قضات الزم   1082 ماده به تبصره یک الحاق

قانون اساسی از اجرای  170است مطابق با اصل 

 آن سرباز زنند.

عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون تعدیل مهریه 

اثر »قانون مدنی،  4مطابق ماده  مشخص نیست.

قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل 

مگر اینکه در خود قانون مقررات  خود، اثر ندارد؛

در « شده باشد. خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ

اجرایی آن، به  ینامهآیین م و.ق 1082 ماده تبصره

ای نشده عطف به ماسبق شدن این قانون اشاره

است. به نظر برخی حقوقدانان، ماهیت قانون مورد 

کند عطف به ماسبق شود، هر چند اشاره ایجاب می

، امامی) ه چنین قیدی نیامده استتن ماددر م

در حالی است که از دید برخی  (. این78 ،1371

دیگر از حقوقدانان، عطف بماسبق شدن قانون 

 قانون مدنی نیست 4 مادهمذکور بر خالف 

گذار به عدم توجه قانون (.663، 1390کاتوزیان، )

موضوع عطف به ماسبق سبب ایجاد مشکالتی در 

رویه قضایی نیز شده بود که دادستان کل، موضوع 

صدور آراء متناقض در نتیجه ابهام قانون مورد اشاره 

را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرد. 

، به تاریخ 647ی هیأت مذکور در رأی شماره

 ماده ف به ماسبق بودن تبصرهبر عط 24/10/1378

منظور مقنن از »... : مدنی رأی داد قانون 1082

تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به 

، با 1379قانون مدنی مصوب سال  1082ی ماده

ی وضع آن، توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه

ی زوجه است که معمواًل حفظ ارزش ریالی مهریه

شود. اگرچه یالی( تعیین میبرحسب وجه رایج )ر

تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از 

ی مزبور باشد. با این وصف قانون تصویب تبصره

قانون مدنی مبایتی  4مرقوم )تبصره الحاقی( با ماده 

ندارد. لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه 

تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به 

ثریت آراء، صحیح و موافق موازین شرع و قانون اک

 270ی شود. این رأی بر طبق مادهتشخیص می

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه

، در موارد مشابه 1378امور کیفری، مصوب سال 

ها الزم عالی کشور و دادگاه برای شعب دیوان

از سوی با صدور رأی مورد اشاره «  باشد.االتباع می

هیأت عمومی دیوان، قاعده عطف به ماسبق شدن 

 یماده به تبصره یک الحاق قانون واحده ماده
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دنی در تعدیل مهریه به نرخ روز م قانون 1082

 یید شد.تأ

 رایج وجه به نسبت که تعهداتی تعدیل توجیه برای

 اقتصادی ماهیت بررسی ممکن؛ راه بهترین است

 موجود اسکناس یا پول که شرح بدین. است پول

 قدرت معینی مقدار نمایندگی جز ماهیتی واقع در

 وقتی من مثال برای. نیست اقتصادی ارزش یا خرید

 در برگی واقع در دارم، ریالی هزار اسکناس یک

 و ارزش ریالهزار  یک نمود وسیله که دارم اختیار

 دیگر شخص به را آن وقتی و است خرید قدرت

 اندازه به دهممی امکان او به واقع در دهممی قرض

 مطلوب و باشد داشته خرید قدرت ریال هزار یک

 ارزش دادن، پس موقع که هست این من منطقی

 خریدی قدرت که زمان آن ریال هزار یک معادل

 اسکناس یک نه شود، داده من به داشت مشخص

 نماینده دیگر است ممکن اسکناس زیرا ریالی، هزار

 کاهش و نباشد بودم داده من که خریدی قدرت

 که پذیردمی راحتی به عقل و باشد داشته ارزش

 این. آورم دست به را داده دست از خرید قدرت من

 رایج وجه تعهد، موضوع که تعدیلی هر برای توجیه

 باب این از خصوصیتی مهریه است و مناسب باشد،

 با تا واداشت را قانونگذار توجیهات این وجود. ندارد

 به مدنی قانون 1082 ماده به ایتبصره الحاق

 وجه که صورتی در را مهریه تعدیل قانونی، صورت

 بپذیرد. باشد، رایج
 

 . تعدیل مهریه در فقه4-5

در خصوص تعدیل مهریه نظریات متفاوتی بین فقها 

 وجود دارد. برخی از فقها مخالف تعدیل مهریه و

تعیین آن بر اساس نرخ روز هستند. از دید آنها، 

قدرت خرید اسمی پول باید مبنا قرار گیرد و 

پرداخت مهریه آنچه باید مبنا قرار گیرد بنابراین در 

نه قدرت حقیقی پول که قدرت خرید اسمی آن 

برخالف  (.98، 1372 )صافی گلپایگانی، است

یل از فقها معقتد به لزوم تعدنظریه نخست، برخی 

 مکارم) مهریه تعیین آن بر اساس نرخ روز هستند

شاهرودی،  هاشمی ؛217 ،1 ،1384 شیرازی،

با » (.110، 1372؛ موسوی بجنوردی، 68، 1374

معتقدند که کاهش ارزش پول آنکه برخی از فقها 

رسد طرح ثیری در مهر زن ندارد، اما به نظر میتأ

بحث از جهت فقهی بدون اشکال باشد؛ زیرا  مورد

عرف و عقال در مبادالت خود با پول، کانون توجه 

ای و قدرت خرید آن خود را روی ارزش مبادله

کنند نه روی ارزش مصرفی یا عدد و متمرکز می

ای پول در نظر عرف مبادلهرقم آن و تنها ارزش 

های عرف در مقابل ارزش اهمیت دارد و واکنش

 (.141، 1388فشارکی، ) «ای آن استهمبادل

مهریه در  شواقعیت امر این است که حفظ ارز

مقابل تورم و کاهش ارزش آن، زیاد شدن آن 

شود. در واقع اگر مردم در راستای حفظ قلمداد نمی

ارزش دارایی خود، پولشان را به کاالهایی چون طال 

تبدیل نمایند، به معنای افزایش دارایی آنها نیست. 

ر خصوص مهریه نیز این امر مصداق دارد. تعدیل د

مهریه و تعیین آن به نرخ روز، افزودن بر آن نیست 

بلکه حفظ ارزش آن است؛ امری که عرف نیز آن را 

گذارد.. در تبیین مبانی پذیرفته و بر آن صحه می

فقهی تعدیل مهریه الزم است به قواعد الضرر، 
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یقینی  هذم عدال و انصاف، عسر و حرج و تفریغ

 پرداخته شود.

 

 . قاعده الضرر1-4-5

ترین قواعد ترین و کاربردیقاعده الضرر یکی از مهم

که در همه مباحث فقه از عبادات تا  فقهی است

گرفته است.  معامالت، مورد استدالل و استفاده قرار

 از الضرر قاعده یا ضرر نفی به عبارتی قاعدة

 مهم مبانی از و اسالمی فقه قواعد ترینمهم

یکی از  .است اسالم حقوق در مدنی مسئولیت

های این قاعده این است که در بسیاری از ویژگی

توان برای اثبات حکم ای که میمسائل تنها قاعده

آورد قاعده الضرر است. زیرا از پشتوانه محکمی 

فقها  باشد.همچون قرآن، عقل و روایت برخوردار می

یات، آیاتی از قرآن برای مدرک این قاعده به روا

 از بسیاری عقیده اند. بهو عقل استناد نموده کریم

 است روایت الضرر، قاعده یکی از دالیل اصلی فقهاء

 شیرازی، مکارم ؛179 ،1371 بجنوردی،موسوی )

بسیاری وجود دارد که به  اما روایات (.26 ،1382

دلیل تعدد سبب تواتر شده است. به این صورت که 

ه یک لفظ نیست اما مضمون واحدی همه روایات ب

ترین روایت مربوط به داستان سمره دارند. معروف

بن جندب است که مرحوم کلینی در کافی از زراره 

کند که امام باقر )ع( این روایت را فرموده نقل می

الضَرََر »فرماید: ر پایان روایت پیامبر میاست. که د

-292 ،1369 کلینی،) «وَ الضِرارَ على المومن

حقوقی پس از بررسی  یکی از نویسندگان(. 296

قاعده الضرر و شرایط و نتایج آن، معتقدند که 

مشکل و ضرری شدن اجرای قرارداد مستمر به 

نشده نیز، از جمله مصادیق بینیعلت حوادث پیش

نفی شده طبق قاعده الضرر است و بنابراین حکم 

چنین رود، هملزوم پایبندی به قرارداد از بین می

دارند: ... به این ترتیب، مستنبط از قاعده بیان می

الضرر، در موردی که رویدادی غیرمترقبه و 

هم زده و اجرای  غیرمنتظره تعادل قراردادی را به

طور عمده، متعهد تعهد را برای یکی از طرفین و به

 شودرداشته میضرری نماید، حکم ضرری ب

مهم  وط(. یکی از شر136، 1390، صادقی مقدم)

وی قاعده الضرر این است که ضرر واردشده از س

شخص مدیون حادث شده باشد. یعنی زوج باعث 

کاهش ارزش پول و لذا کاهش ارزش مالی مهریه 

شده باشد. بر این اساس اگر نتوان بین کاهش 

وج( رابطه سببیت برقرار )ز ارزش پول و فعل مدیون

ارزش ن کاهش توان وی را مسئول جبراکرد، نمی

هر چند از دید برخی فقها، بر  پول دانست. در واقع

ر نفی ضرر، اثبات ضمان اساس قاعده الضرر، عالوه ب

( اما در 397 ،1373 نائینی،) پذیر استنیز امکان

قائل به  توانصورت فقدان رابطه سببیت، نمی

جبران خسارت شد، مگر اینکه مهریه عندالمطالبه 

یه به عنوان دین بوده و مدیون از پرداخت مهر

 موجل خودداری کرده باشد.
 

 قاعده نفی عسر و حرج .2-4-5

حرج در کتب لغت به معنای تنگی و تنگنا، ضیق، 

شده است. کلمه عسر نیز در  دشواری تعریف

 های لغت در مقابل پسر به معنی آسانی قرارکتاب

گرفته است پس مقصود از این کلمه مشقت و 

، )مصباح المنیر بت و شدت استسختی و صعو
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نفی عسر و حرج مستنداتی از  (. قاعده7، 1988

 َوجَاهِدُوا»سوره حج  78قرآن و احادیث دارد، آیه 

 فِی عَلَیُْکمْ َجعَلَ وَمَا اجْتَبَاکُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقََّ اللََّهِ فِی

 یکی از مستندات قوی قاعده نفی «حَرَجٍ مِنْ الدَِّینِ

 و عسر نفی قاعدة اساس باشد. برحرج می و عسر

 عقال باشد، مشقت موجب که چیزی هر حرج،

 لیکن شود،می نقض انگیزه زیرا است، محال

 اطاعت تکالیف «تحمل غیرقابل امر» از بسیاری

 یا جهاد چون تکالیف به تکلیف با هدف این و است

 خصوص این در است، سختی و حرج با قصاص

 حرجی احکام نوع دو با ما که است شده داده پاسخ

 وجود با اصل و ابتدا از احکام از بعضی هستیم؛ روبرو

 اوضاع در دیگر بعضی و اندشده تشریع حرجی حکم

 واقع در. شودمی عارض آنان بر حرج خاص، احوال و

 طوربه که اول نوع بر نه بوده، دوم نوع بر شارع نظر

 داماد، محقق) است خارج قاعده این از خاص

قاعده  آنچه از مستندات مربوط به. (7 ،2 ،1392

شده و مورد تأکید اندیشمندان حقوق  استنباط

گرفته است اینکه، بر اساس قاعده  اسالمی قرار

آور شود، حرج، هرگاه تکلیفی دشوار و مشقتال

شده و فرد مسئولیتی در اجرای آن نخواهد ساقط

داشت. اما نکته حائز اهمیت، دانستن حدود سختی 

که این دشواری به مرحله عدم گامیعمل است. هن

رسد، قاعده فوق به عنوان یک قاعده امکان اجرا می

استفاده قرار گیرد. چه  تواند موردکننده میتعدیل

اند، در شده هر چیزی که مردم به آن فرمان داده

هاست و اگر چیزی خارج از توان و حد توانایی آن

 استخارج ها باشد از عهده آنان نیز طاقت آن

(. لذا برای رفع حرج، 210، 1 ،1372، بجنوردی)

شود. برخی احکام اولیه می احکام ثانویه جایگزین

از قوانین ایران به صراحت قاعده نفی عسر و حرج 

 را بیان و یا با الهام گرفتن از این نظریه وضع

 1130توان به ماده طور مثال میاند. که بهشده

قانون روابط موجر و مستأجر  9قانون مدنی و ماده 

قانون مسئولیت مدنی نیز  7و ماده  1362سال 

گذار نیز با پذیرش صریح نظریه اشاره نمود. قانون

عسر و حرج در موارد مشابه، تمایل خود برای 

ر حل استفاده از قاعده فقهی مذکور به منظو

مشکالت و نیازهای جدید و نوظهور اجتماعی نشان 

 داده است. 

 

 عدل و انصاف. 3-4-5

 بین وسط حد و اعتدال معناى به لغت در عدالت

 تفریط و افراط طرف دو بین میانه و دانى، و عالى

 و عدل ( قاعده205 ،6 ،1417، طباطبایی) است

 شارع مواردی در که است عقالیی قواعد از انصاف،

 حقوقی اختالف و دعوا در و است، کرده امضا را آن

 که این تشخیص اگر. رودمی کار به افراد میان

 مشکل است، دعوا طرفین از ککدامی جانببهحق

 حکم انصاف و عدل قاعده، این اساس بر گردد،

 یابد پایان و شده رسیدگی ایگونهبه عواد کندمی

 ،2 ،1413 خویی،) نشود ظلم یکهیچ حق در که

 ،3 ،1419 انصاری، ؛645 ،6 ،1413 جزایری، ؛62

مطابق قاعده مورد اشاره، با انصاف مغایرت  (70

ها و کاهش شدید دارد که مهریه بعد از گذشت سال

وجه نقد تعیین شده، بدون اینکه به نرخ روز تعیین 

گردد و براساس مبلغ اسمی پول پرداخت شود. بر 

کند که عدل و انصاف اقتضا می.. .»اساس فقه: 
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پول ادا شود، زیرا نظر به آن بوده و پول مالیت 

، گیالنی )محمدی معین طریق به آن بوده است

اسکناس که »از منظر فقهی:  واقع (. در16، 1378

گیرد ارزش اعتباری دارد، از آن نظر مهریه قرار می

که دارای قدرت خرید معینی بوده، با فالن کاال یا 

که موقع مهربری، باشد. گواه اینقدینه معادل مین

زنند تا بر حدی توافق پیدا کنند، طرفین چانه می

لذا پس از سی سال اگر همان ریال سابق را بپردازد، 

زن، شوهر را مجحف و ظالم و متعدی تلقی کرده 

شمارد. این نوع و خود را مظلوم و مورد تجاوز می

فقیه دور بماند. های فطری نباید از نظر داوری

اسالمی که دعوت به عدالت کرده، ظلم و تعدی را 

کند، و از نظر عرف نیز چنین کاری محکوم می

مصداق ظلم و تعدی است، طبعاً باید زوجین از در 

ا در نظر مصالحه درآمده و ارزش آن روز ریال ر

« ال تظلمون ال تظلمون و»بگیرند و همگان به آیه 

یکی  (. و145، 1378ی، گیالن )محمدی عمل کنند

نظران ضمن اشاره به این استدالل دیگر از صاحب

بهره جستن از قاعده عدل و انصاف »فرمایند: می

له( و دیده )مضمونبرای اثبات حق شخص زیان

بهره ساختن او از توان خرید پیشین پولی، بیکه این

)هاشمی شاهرودی،  «برخالف عدل و انصاف است

انصاف یکی از مبانی  و ع، عدلواق (. در78، 1374

 منصفانه و تعدیل مهریه به نرخ روز است. عادالنه

 خود زمانی ظرف در اگر که ایمهریه نیست

 فراوان مشکالت از گره توانستمی شد،می پرداخت

 به پول، خرید قدرت شدید افت وجود با بگشاید،

 پرداخت اسمی مبلغ همان به و نشده تعدیل صورت

 .گردد

 تفریغ ذمه یقینی. 4-4-5

های ریالی، هرگاه زوج در مورد کاهش مالیت مهریه

مبلغ اسمی مهریه را بپردازد، برائت ذمه حاصل 

نشده است و در فرض تردید در حصول برائت، اصل 

دیگر، اشتغال ذمه  بیان اشتغال ذمه است. به

کند. یکی از یقینی، برائت ذمه یقینی را ایجاب می

ادای وجه رایج روز در مقام »فقها فرموده است: 

صداق زوجه مورد مثال، برائت ذمه من علیه تأدیه 

گیالنی،  )محمدی «شوداالداء را موجب نمی

زوجه مالک »اند: فقیه دیگری فرموده (.19، 1378

وقت بخواهد  است و هر آن میزان توان خرید

تواند آن را مطالبه کند و زوج نیز هرگاه بخواهد می

تأدیه نماید، باید همان میزان این بدهی خویش را 

 «اش تفریغ گرددقدرت خرید را بپردازد تا ذمه

این نظر باید  در .(17، 1378گیالنی،  )محمدی

اشتغال ذمه زوج یقینی باشد تا برائت ذمه یقینی 

ند. برخی از فقها که فتوای ضرورت را ایجاب ک

جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم صادر 

اند به این دلیل است که معتقدند قدرت خرید کرده

، نجفی) نیز به ذمه مدیون آمده استو مالیت پول 

1362، 37 ،94.)  

 را کاالها بودن قیمی یا مثلی مالک بخواهیم اگر

 مثلی؛ کاالهای عرف، دید از دهیم، قرار عرف داوری

 مثل عقال و عرف نظر در هنگامی شیء یک افراد

 هم جای به را آن افراد باشند حاضر که هستند هم

 که شودمی محقق صورتی در امر این و بپذیرند

 باعث که باشند ایگونه به شیء آن افراد هایویژگی

 مالیت در تفاوت نتیجه در و مطلوبیت رغبت، تفاوت

 و «حاکی» نگاه پول، به عرف نگاه لذا نشود آن
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 ارزش فاحش تغییرات قبال در عرف و است «آلی»

 پول افراد نتیجه، در و دهدمی نشان واکنشی پول

 باشد، برابر آنها حقیقی خرید قدرت که صورتی در

 چشم قابل و ناچیز تفاوت این هست، تفاوتی اگر یا

 هستند، هم مثل عرف در هاپول این باشد، پوشی

 قانونگذار .شوندنمی تلقی هم مثل اینصورت غیر در

 مبنای از مدنی قانون 1082 ماده تبصره تصویب در

 بحث این در لذا است، کرده پیروی ذمه تفریغ لزوم

 توجیه در مبنا بهترین را ذمه تفریغ لزوم توانمی

 توجه در مجموع با .دانست مهریه در تعدیل قاعده

 که اعتباری ارزش و پول ینظریه و مال مفهوم به

 با و شودمی گرفته نظر در حاضر حال در پول برای

 وحدت خصوص در حقوقی تحلیل به نظر امعان

 توانمی پولی، دیون مورد در تسلیم و تعهد موضوع

 که مهری( روز نرخ به محاسبه) تعدیل که گفت

 .نیست شرع خالف بوده، رایج وجه

مهریه  روزرسانیبه و در تحلیل اقتصادی تعدیل

الزم به ذکر است در شرایط اقتصادی کشور که 

شاهد نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش 

درپی نرخ کاال و خدمات هستیم، تعدیل پی

قراردادها امری ضروری و منطقی و عاقالنه است. 

هرگاه در جهت متعادل ساختن قرارداد، شرایط 

اولیه قرارداد تغییر نمادی، تعدیل قرارداد انجام 

است. در برخی موارد بروز حوادث  شده

نشده و غیره منتظره باعث به هم خوردن بینیپیش

تعادل اقتصادی و کاهش شدید ارزش مالی مهریه 

شود، لذا برای و مشقت و دشواری زوجه می

جلوگیری از بروز چنین مشکلی تعدیل مهریه 

 ضروری است.

 . نتیجه6

مبنای تعیین بها و ارزش مالی آن بر  و مهر تعدیل

ای ندارد، زیرا در گذشته نرخ روز در فقه سابقه

کاهش ارزش دینار و درهم به عنوان پول آن روزگار 

مانند امروز مصداق نداشت. دینار و درهم دارای 

ارزش ذاتی بود و دچار کاهش ارزش در نتیجه تورم 

ای معاصر نیز در این خصوص شد. در میان فقهنمی

و برخی نیز مخالف  نظر است؛ برخی موافقاختالف

روزشدن ارزش مالی آن هستند. تعدیل مهریه و به

رغم مخالفت برخی فقها، به روز شدن دیون در علی

ناپذیر است تیجه کاهش ارزش پول ضرورتی انکارن

 کاهش جبران که عرف نیز آن را پذیرفته است.

 یا و نکاح عقد در مهر خصوص در پول، چه ارزش

در تبیین  .دارد یتمشروع پولی، دیون هرگونه

شدن ارزش مهریه، به روزبه و مبانی فقهی تعدیل

قواعد فقهی مختلفی مانند قاعده الضرر و عدل و 

توان ادعا کرد که از شود اما میانصاف استناد می

میان مبانی فقهی و حقوقی در بحث مهریه در 

حقوق ما، مبنای فقهی تفریغ ذمه یقینی پذیرفته 

 شده است.

روزکردن نرخ آن دیل مهریه و بهحقوقی، تعاز منظر 

از شرایط تعدیل مهریه؛ وجه رایج  شده وپذیرفته

ای دیگر گونهبودن آن است و اینکه زوجین به

در سه قسم تعدیل که اشاره  تراضی نکرده باشند.

شد )تعدیل قراردادی، قانونی و قضائی(، تعدیل 

ر شود. دمهریه از اقسام تعدیل قانونی محسوب می

ذار مستقیماً در تعدیل گاین قسم از تعدیل، قانون

نماید. یکی از برخی از قراردادها دخالت می

های تعدیل در قراردادها، افزایش میزان تعهد شیوه
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است که در بحث تعدیل مهریه، این شیوه به سود 

متعهدله صورت گرفته است، لذا این نوع افزایش 

مهریه که میزان تعهد به سود متعهدله در بحث 

دلیل آن است که زمان و نرخ پول  باشد بهزوجه می

در کشور ما در روزگار اخیر بیشتر به شکل کاهش 

دلیل  آنکه اگر به ارزش پول نمایان شده است، حال

گذشت زمان و نوسانات ارزش پول، بر ارزش آن 

توان این قرارداد را به نحو متعهد افزوده شود، می

این شیوه در قراردادها،  )زوج( تعدیل نمود، لذا

امکان تعدیل در قراردادها را به سود هر دو طرف 

 آورد.قرارداد، متعهد و متعهدله فراهم می

نیز باید گفت،  در تحلیل اقتصادی تعدیل مهریه

نظیر آنچه در  نوسانات اقتصادی و تورم مستمر

ایم سبب شده ارزش پول بوده های اخیر شاهدسال

مهریه  بد، به نحوی که مثالً نقد به شدت کاهش یا

تعیین شده به میزان یک میلیون تومان در سه دهه 

ارزش اقتصادی خود را  قبل در شرایط کنونی کامالً

خاصیت و تلف شده بی از دست داده و عمالً 

گردد. طبیعی است در چنین شرایطی محسوب می

تعدیل مهریه و تعیین ارزش آن براساس نرخ روز 

ر و ارزش مالی زمان انعقاد عقد شود اعتباسبب می

نکاح به مهریه برگشته و مهریه کارکرد خود را از 

 دست ندهد.

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

 

  



 179 / نو همکارا ناصری                                                          رویکرد ... روزرسانی مهریه باتحلیل اقتصادی تعدیل و به

 
 

 منابع

 مجمع، آذرنوش آذرتاش، مرتضی، زاده،اهللآیت -

 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران، اول، الغات، چاپ

1363. 

 چهارم، جلد مدنی، حقوق حسن، سید امامی، -

 .1371، اسالمیه فروشیکتاب تهران، هفتم، چاپ

 األصول، فرائد محمدامین، بن مرتضی انصاری، -

 .1419 االسالمی، الفکر مجمع قم، سوم، جلد

چاپ  جلد اول، فقه، قواعد حسین، بجنوردی، -

 .1372 میعاد، انتشارات دوم، تهران،

 چهارم، چاپ قراردادها، تعدیل سعید، بیگدلی، -

 .1396 نشر میزان، تهران،

 توضیح فی الدرایة منتهی محمدجعفر، ری،جزای -

 .1413، دارالکتاب موسسه قم، ششم، جلد الکفایة،

 مبسوط محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -

 جلد دوم، چاپ سوم، تهران، حقوق، ترمینولوژی

 .1381 دانش، گنج انتشارات

 ایشاخصه بررسی» الدین،شمس سید حسینی، -

 مجمع پژوهشی معاونت ،«درآمد توزیع گیریاندازه

 .1397، مصلحت تشخیص

 فی الفقاهه مصباح ابوالقاسم، سید ی،خوی -

 چاپ ششم، جلد المحرمه، المکاسب: المعامالت

 .1384 خویی، امام آثار احیاء موسسه قم، اول،

 دوم، جلد األصول، مصباح ابوالقاسم، سید خویی، -

 .1413 الداوری، مکتبه قم،

 از یکی عنوان به قرارداد تعدیل حیدر، دوراهکی، -

 انتشارات قم، چاپ اول، خسارت، جبران هایشیوه

 .1382، نورالنور

 چهارم، جلد دهخدا، نامهلغت اکبر، علی دهخدا، -

 .1377، تهران دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ

 چاپ کلوب، گلدو ترجمه محمدجواد، زاهدی، -

 .1391 مازیار، نشر تهران، دوم،

 تغییر نظریه تطبیقی بررسی محمدرضا، ی،شفاه -

 تهران، چاپ اول، قراردادها، در احوال و اوضاع

 .1376ققنوس،  انتشارات

 شرایط در تغییر محمدحسن، مقدم، صادقی -

 .1390 میزان، انتشارات تهران، سوم، چاپ قرارداد،

 پیرامون نظرخواهی» اهلل،لطف گلپایگانی، صافی -

 ،«پول ارزش کاهش از ناشی حقوقی و فقهی مسائل

 .1372شش،  شماره رهنمون، مجله

 مختصر اسداهلل، امامی، ،حسین سید صفایی، -

 میزان، تهران، هشتم، و بیست چاپ خانواده، حقوق

1390. 

 فی المیزان حسین، محمد سید طباطبایی، -

 انتشارات موسسة قم، جلد اول، القرآن، تفسیر

، قم علمیه حوزة مدرسین جامعة به وابسته اسالمی

1417. 

 اول، چاپ عمید، فارسی فرهنگ حسن، عمید، -

 .1356، اشجع انتشارات تهران،

 تعدیل در پژوهشی» جواد، طوسی، فخار -

شماره بیست و  بیت، اهل فقه مجله ،«قراردادها

 .1381، هفت



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /180

 

 لتبدی درباره فقها آرای بررسی» زینب، فشارکی، -

 مدنی، فقه هایمجله آموزه ،«روز نرخ به مهریه

 .1388 ،شماره دو

 حقوقی نظم در مدنی قانون ناصر، کاتوزیان، -

 .1390 میزان، تهران، هشتم، بیست چاپ کنونی،

 جلد قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، -

 انتشار، سهامی شرکت تهران، پنجم، چاپ سوم،

1387. 

 پنجم، چاپ خانواده، حقوق ناصر، کاتوزیان، -

 .1378 انتشار، سهامی شرکت تهران،

 ،«قراردادها حقوق الزمه تعدیل» مید،ح کرمی، -

 .1397 ،هفت شماره طاها، قانون حقوقی فصلنامه

 رایج وجه که ایمهریه تعدیل» عباس، کریمی، -

 اجتماع، و حقوق نشریه ،«روز نرخ به مهریه است،

 .1377 ،شماره هشت

 نشر قم، کافی، فروع یعقوب، بن محمد کلینی، -

 .1369، قدس

 بخش فقه قواعد مصطفی، سید داماد، محقق -

 علوم نشر مرکز تهران، چهلم، چاپ دوم، جلد مدنی،

 .1392 اسالمی،

 پیرامون استفتائات» محمد، گیالنی، محمدی -

 ،شماره هفده دادرسی، نشریه ،«پول ارزش کاهش

1378. 

 ،«قرارداد تعدیل شرایط» ملکیا، محمودی، -

 .1397 ،هشت شماره طاها، قانون حقوقی فصلنامه

 بیروت، جلد هفتم، العرب، لسان از المنیر، مصباح -

 .1988 التراث، احیاء دار

چاپ  جدید، استفتاءات ناصر، شیرازی، مکارم -

 ،(ع) طالب ابى بن على االمام نشر مدرسه قم، دوم،

1384. 

 شرن قم، الفقهیه، القواعد ناصر، شیرازی، مکارم -

، (السالم علیه) طالب أبی بن علی اإلمام مدرسة

1382. 

 فقهیه، قواعد محمد، سید بجنوردی، موسوی -

 عروج، نشر و چاپ موسسه چاپ سوم، تهران،

1372. 

چاپ دوم،  فقه، قواعد محمد، بجنوردی، موسوی -

 .1371 میعاد، انتشارات تهران،

 سوم، جلد االصول، فوائد حسین، محمد نائینی، -

 .1373، اسالمی نشر مؤسسه قم،

جلد سی و  جواهرالکالم، محمدحسن، نجفی، -

، دارالسالمیه االسالمیه دارالکتب تهران، هفتم،

1362. 

 فقهی احکام» محمود، سید شاهرودی، هاشمی -

 ،شماره دو بیت، اهل فقه مجله ،«پول ارزش کاهش

1374. 

 زوجه مالی حقوق اهلل، فرج گنجی، نیاهدایت -

 قم، ،چاپ اول ،(مهریه تعدیل نحله، المثل،اجرت)

 .1385، اسالمی فرهنگ و علوم انتشارات پژوهشگاه

 

 


