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تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان با تنقیح مناط و
الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه
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چکیده
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعدة تنقیح مناط و الغای خصوصیت در
تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که
توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است ،معیاری فرض شده که تنقیح مناط
و الغای خصوصیت در مستندات آن میتواند امکان تعدیل در تفاوتهای حقوقی زنان را نتیجه دهد .در این
نوشتار ،سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت ،اصل امکان تعدیل دیگر تفاوتهای
حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی ـ کتابخانهای و در نوع توصیفی ـ تحلیلی و جامعة تحقیق آن
منابع فقه و حقوق و اصول فقه میباشد؛ مسئلة اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به
آنها استدالل شده ،اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطالق دارند و میتوان در دیگر تفاوتهای
حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارتاند از قاعدة الضرر ،نفی
حرج ،غبن حادث ،شرط ضمنی ،اصالت بقا ،قیاس اولویت ،جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به
مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیة تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان
از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت،
امکان تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان در حقوق اسالمی ،خصوصا حقوق مادی ،وجود دارد.
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مقدمه
حقوق ایران تابع گزارههای حقوق اسالمی است که از منبع عظيم فقه اماميه تبلور یافته و
همين امر موجب شده تا تفاوتهای فقهی زن و مرد به حقوق اسالمی و همچنين ایران وارد
شود .تفاوتهای حقوق زن و مرد در حقوق اسالمی گاهی از عقد ناشی شدهاند؛ مانند نکاح
که تنها عقد اسالمی با تفاوتهای جنسيتی است و گاهی از عقد ناشی نشدهاند؛ مانند حدود
و قصاص .این مسئله در حالی است که هدف حقوق ،ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق
فردی است .برای رفع این تناقض ،میتوان در اصل نوع اجتهاد و استنباط این تفاوتها روش
جدیدی ارائه داد؛ اما شاید با اصل پذیرش همة تفاوتها در فقه ،راهحل و راهکاری برای
ی حداقل بعضی از تفاوتهای حقوقی وجود داشته باشد .اگر راهکار و گزارهای
یکسانساز ِ
باشد که به فقيه اجازه دهد تفاوتها را با استناد به آن تغيير دهد ،میتوان با استناد به آن،
تفاوتهای حقوقی زنان در اسالم را تغيير داد که بهمراتب از اجتهاد برای انکار تفاوتها و
رد آنها از پایه آسانتر و مورد پذیرش فقه سنتی هم خواهد بود .با توجه به اینکه تمام
گزارههای فقهی غيرمتغير نيستند و از خصایص مؤثر فقه پویا ،امکان تغيير گزارههاست ،در
فقه اماميه از ابتدا راهکارهایی برای تغيير حکم وجود دارد؛ برای مثال ،احکام ثانویه که به
مجتهد اجازه میدهد تا حکم مستنبط از ادله را با استناد به آن تغيير دهد.
تعدیل یک اصالح و راهکار حقوقی است که امروز برای قراردادها به کار میرود و بر
توافق و قانون غلبه کرده و میتواند برخالف ارادة اولية طرفين ،حقوق را برای رفع ضرر
تعدیل کند و در تفاوتهای ناشی از عقد نکاح مثل مهریه و نفقه ،مسلم و پذیرفتهشده است.
حال این سؤال مطرح است که تعدیل منحصر در مهریه است یا امکان سرایت به تمام
تفاوتهای حقوقی را دارد؟ یا چگونه از قاعدة عموم و اطالق که یک قاعدة عام و قابلسرایت
از جمله ادلة تعدیل مهریه است ،بتوان استفاده کرد که دیگر تفاوتها را به استنا ِد آن تعدیل
کرد و آن را با مناطیابی به سایر حقوق مالی سرایت داد؟
آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود ،بررسی امکان تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان با
استفاده از مستنداتی است که در تعدیل مهریه مورد استدالل قرار گرفته است؛ به نحوی که
با بررسی مستندات تعدیل مهریه و تنقيح مناط و الغای خصوصيت در آنها ،به یک اصل قابل
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سرایت دست پيدا کنيم و اصل امکان تعدیل تفاوتهای حقوقی زنان از منظر فقه اماميه را به
اثبات رسانيم؛ اما شایان ذکر است که تعدیل در تکتک تفاوتها ،مانند تفاوت قصاص و دیات،
اختيارات عقد نکاح و مجازاتها ،هر کدام بهصورت تخصصی نيازمند اجتهاد فنی و استدالل
خاص خود میباشد که ادله در هر یک بهصورت فنی با شيوة اجتهادی پرداخته شود تا
تعدیل در آن تفاوت به اثبات رسد که خارج از غرض این مقاله است.

 .1روششناسی
روش گردآوری اطالعات این مقاله اسنادیـکتابخانهای و نوع تحقيق توصيفيـتحليلی میباشد
و جامعة تحقيق عبارت است از منابع فقه ،حقوق و فلسفة فقه که به اجتهاد و استنباط و
مالکیابی از ادله پرداخته است.

 .2بیان مسئله
هر انسان به حکم طبيعت و شریعت دارای حقوق و تکاليفی میباشد .حقوق انسان طيف
گستردهای از مسائل مختلف را تحت تأثير قرار میدهد که از مصادیق یقينی آن ،میتوان به
مسائل اجتماعی ،خانوادگی ،سياسی ،اقتصادی ،تربيتی و روانی اشاره کرد .امروزه در
نظامهای مختلف حقوقی ،حقوق مختلف انسانها در قالب قانون به تصویب و تدوین درآمده
است .یکی از نظامهای حقوقی ،نظام حقوقی اسالم میباشد که در کشورهای اسالمی،
علیالخصوص در ایران ،مورد توجه قرار گرفته است .از طرف دیگر ،آرمان عدالت و برابری
در حقوق ،هميشه از مسائل اصلی در نظامهای حقوقی محسوب میشده است که از ابعا ِد
مختلفی همچون تعریف عدالت ،چگونگی برابری و تشخيص مصداق عدالت مورد توجه و
بحث قرار گرفته و میتوان گفت از مهمترین و اساسیترین مسائل مربوط به حقوق در مرحلة
قانونگذاری ،تدوین ،تصویب ،تصحيح و اجرای قانون میباشد که همواره مورد توجه
حقوقدانان و صاحبنظران این عرصه بوده است .در حقوق اسالمی همانند تمام نظامهای
حقوقی ،برابری و عدالت از اهميت و جایگاه ویژهای برخوردار است و نهضتها و مسائل
زیادی را با خود درگير کرده است .با این حال ،تفاوتهایی بين زن و مرد در حقوق اسالمی
دیده میشود که عمده در مسائلی همچون حقوق خانواده ،ارث ،قضاوت ،زعامت اجتماعی،
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شهادت ،دیه و قصاص آشکارا دیده میشود .گزارههای فقهی از مبانی اجتهادی و اصول فقه
توليد میشوند که ابزار اجتهاد هستند .تعدیل یک مقولة حقوقی مقبول جهانی است که در
ایران در امر اجاره و مهریه پذیرفته و وارد قانون شده و مستندات فقهی برای آن ارائه
دادهاند .آنچه در این پژوهش بررسی میشود ،عبارت است از اینکه آیا مستنداتی که برای
تعدیل مهریه ارائه شده ،جنبة اختصاص به مهریه دارند یا اینکه در مهریه خصوصيت ویژهای
وجود دارد که تعدیل را در آن منحصر کنيم یا اینکه عموميت و اطالق دارند و میتوان با
وحدت مالک ،تعدیل را در دیگر تفاوتهای حقوقی ميان زنان و مردان اعمال کرد؟ در پاسخ
به این مطلب ،به مستندات فقهی تعدیل مهریه و تنقيح مناط و الغای خصوصيت در آنها
پرداخته میشود.

 .3پیشینه
3ـ .1پیشینة نظری تعدیل
از نگاه تاریخی ،در قانون و قانونگذاری تعدیل در امور مالی مطرح شده است ،اما هيچ دليل
حصری برای متوقف کردن تعدیل در امور مالی در نظامهای حقوقی ،خصوص ًا حقوق
فرانسه ،ذکر نشده است .با این حال ،عمده در مسائل مالی مطرح و مورد استناد قانون و
رویة قضایی قرار گرفته است .در حقوق ایران ،تعدیل از دین شروع شده و اولين مصداق آن
تعدیل دین ناشی از مهر زن است که برای جلوگيری از اجحاف در حقوق زنان مطرح شده
است (شهيدی ،1379 ،ص  .)42قانونگذار ایران در سال  ،1379با تصویب ق .آ .د .م .مادة
ال پذیرفت که طرح تعدیل در سایر دیونی که وجه رایجاند ،قابل تسری میباشد .با
 ،522عم ً
دقت در مادة مذکور ،شرائط تعدیل دین به این شرح است :الف .وجه رایج بودن دین؛ ب.
مطالبة دین؛ ج .امتناع مدیون از پرداخت؛ د .تمکن مالی مدیون؛ د .تغيير فاحش شاخص قيمت
ساليانه ،یعنی شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعيين میشود .یکی دیگر از مسائل
مرتبط با تعدیل در حقوق ایران ،گزارههای حقوقی خسارت تأخير تأدیه است که در مادة
 719ق .آ .د .م .سابق ذکر شده و در مردادماه سال  ،1362آن را فقهای شورای نگهبان مغایر
موازین شرع تشخيص دادند .بنابه تغييراتی که در سال  1379صورت گرفت ،این ماده حذف
شد و تغييراتی در مسئله شکل گرفت و در دعاوی دیون و در فرض تغيير فاحش شاخص
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قيمت ساليانه ،دادگاه به محاسبة تناسب نرخ روز ملزوم و از تعدیل در آن استفاده شد
(کاتوزیان ،1371 ،الف ،ج  ،4ص .)337
برخی از حقوقدانان در قواعد عمومی تعهدات در بحث خسارات عدم اجرای تعهد پيرامون
اثر قرارداد ذیل مادة  227قانون مدنی (که تقصير را شرط خسارات معرفی کرده) و مادة
 229قانون مدنی ،درمورد خساراتی که ناشی از حادثة خارج از اقتدار شخص باشد ،بحث
تعدیل را مطرح فرمودند و تعدیل را راهکار رهایی از شرایط طاقتفرسا و بحران ناشی از
تحوالت اقتصادی و سياسی ،بهخصوص در قراردادهایی که اجرای آن در بستر زمان است،
معرفی کردند (شهيدی ،1379 ،ص .)117
از دیگر موارد تعدیل در حقوق ،بحث شرط کيفری میباشد .شرط کيفری توافقی است که
به موجب آن ،طرفين ميزان خسارتی را که درصورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید
پرداخت شود ،از پيش معين میسازند (کاتوزیان ،1398 ،ص  .)190این شرط در حقوق
کنونی کموبيش وسيلة قراردادی برای جبران خسارت است و حتی در حقوق بسياری از
کشورها مانند سوئيس ،آلمان و فرانسه ،دادرس میتواند درصورتی که شرط را متناسب با
ميزان خسارت نيابد ،آن را تعدیل کند (.)Marty et Raynauld, 1988, P.543مادة  230قانون
مدنی اختيار حاکم را در بيشتر یا کمتر کردن مبلغ شرطشده محدود کرده است .اصل عدم
دخالت دادرس در مفاد قرارداد در قانون قدیم فرانسه پيش از  1975نيز پذیرفته شده بود،
ولی در مادة  1231قانون مدنی فرانسه ،به دادرس اجازه داده شده است تا هرگاه بخشی از
تعهد اجرا شده باشد ،ميزان وجه التزام را تعدیل کند .در حقوق آلمان و سوئيس ،دادرس
میتواند شروط کيفری را تعدیل کند؛ یعنی اگر ثابت شود بيش از خسارت واقعی است ،از
آن بکاهد یا اگر کمتر باشد ،آن را افزایش دهد ،این قاعده بازرسی قوة قضائيه را در مبارزه
با تحميل شروط گزاف و غيرعادالنه ممکن میسازد ( .)Carbinnier, 1954, P. 543در فرانسه
نيز قانون ژوئية سال  1975تبصرهای بر مادة  1152قانون مدنی افزود که بهموجب آن،
دادرس میتواند وجه التزام مقرر را در مواردی که گزاف یا ناچيز و صوری است ،تعدیل
کند (کاتوزیان ،1371 ،الف ،ج  ،1ص .)329
امروزه تعدیل در مسائل حقوقی و خصوص ًا در قراردادهای مالی در نظامهای حقوقی
مورد پذیرش میباشد؛ حتی در قراردادهای جدید مانند قرارداد عدم رقابت در حقوق اداری
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و قراردادهای دیگر نيز پذیرفته شده است .در کشورهای کامنال بهویژه آمریکا ،در تعدیل
قاعدة قلم آبی 1در چارچوب قرارداد عدم رقابت معياری حقوقی برای تصميمگيری
ل توافق عدم رقابت ،بهمنزلة حفظ اعتبار آن
درخصوص حذف یا تعدیل برخی مفاد غيرمعقو ِ
قلمداد میشود .بنيان این قاعده متکی بر این امر است که باید از شخصی که با حسن نيت در
پی حمایت از منافع مشروع خود است ولی از برخی جنبههای اعتبار و رعایت دقيق
محدودیتهای متعارف غفلت کرده ،حمایت کرد .علت نامگذاری این قاعده به قلم آبی آن است
که بهطور سنتی ،سردبيران و ویراستاران بهجای یک نوشته ،خواستار انجام اصالحاتی در
آن میشوند و برای نشان دادن عبارات نيازمند اصالح ،قلم آبی را به کار میگيرند .
قبل از اصالحات  ،1975قانون فرانسه درمورد تعدیل ساکت بود .در سير تاریخی ورود
تعدیل به حقوق فرانسه واژة سبب تعهد( 2که از حقوق بلژیک وارد فرانسه شد) و مفهوم تقلب
نسبت به قانون 3در قرارداد وام در فرانسه دیده میشود .از سال ،1970برخی از حقوقدانان
ل
ی تعدی ِ
با تکيه بر آموزههای تاریخی و حقوق تطبيقی ،صراحت ًا درخواست اصالحية قانون ِ
ی تعدیل ،اشاره به فلسفة حقوق
ط کيفری را مطرح کردند .نکتة مهم در مبحث تطبيق ِ
شرو ِ
اقتصادی در بحث تعدیل است که مبنای اصالحية تعدیل در نظر حقوقدانان قرار گرفته است
و تحت عنوان عدالت و انصاف قراردادی 4و با عنوان نظم عمومی اقتصادی 5در نيمة دوم
قرن بيستم تبلور یافت (داکسبری .)1377 ،در تاریخ حقوق انگليس نيز در سيستم کامنال،
تعدیل سابقة تاریخی دارد.
تعدیل در حقوق و اسناد بينالملل هم امری مقبول و مورد تأیيد و تأکيد حقوقدانان است.
تغيير شرایط اقتصادی از مهمترین مسائل منجر به تعدیل در قراردادهای بينالمللی است .در
قراردادهای بينالمللی شروطی را برای امور مربوط به تعدیل قرار دادهاند که عامل تعدیل
قرارداد بوده است ،از جمله قوانين ناظر به تعدیل میتوان به مقررات اتاق بازرگانی بينالمللی6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. blue pen
2. Cause of commitment
3. Cheating on the law
4. Contractual justice and fairness
5. General economic order
6. icc: International chamber of commerce
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و مقررات پيشنهادی کميسيون حقوق تجارت بينالمللی سازمان ملل متحد 1مصوب 1966
اشاره کرد .همچنين مؤسسة یکنواختسازی حقوق خصوصی (یونيدوا) 2که در سال 1926
توسط دولت ایتاليا در جهت هماهنگ ساختن و یکسانسازی قواعد حقوق خصوصی تأسيس
شد ،در ژوئية  1983در بحث اصول قرارداد بينالمللی ،قانونی در هفت فصل تدوین کرد که
فصل ششم بخش دوم آن به تعدیل پرداخته است (یوسفزاده و سخنور ،1395 ،ص .)83
در کشورهای اسالمی هم که نظام حقوق اسالمی مد نظر است ،کليت تعدیل در امور
اقتصادی پذیرفته شده؛ از جمله کشورهای اسالمی میتوان به مصر اشاره کرد .در مصر
تعدیل ،خصوص ًا تعدیل قضایی ،بهصراحت مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و حقوقدانان
و رویة قضایی آن را تحت عنوان الحوادثالطارئه و نظریة استغالل به رسميت شناختهاند.
در نظام حقوقی مصر با هدف برقراری تعادل اقتصادی قرارداد ،در مادة  147قانون مدنی و
سایر مواد ،تعدیل پذیرفته شده است (السنهوری ،1383 ،ج  ،1ص  .)706استغالل هم که به
سوءاستفاده و بهرهبرداری ناعادالنة مالی اشاره دارد ،در نظر حقوقدانان مصر به غبن
قرارداد مربوط میشود و مبنای تعدیل قرار گرفته است و برخی هم مبنای اخالقی در تعدیل
ذکر کردند (السنهوری ،1383 ،ج  ،1ص .)393
تا اینجا با بررسی گزارههای حقوقی و تتبع در حقوق تطبيقی دیگر کشورها و اسناد
ل نظامهای حقوقی معرفی شد و
ق مور ِد قبو ِ
بينالمللی و حقوق بينالملل ،کليت تعدیل در حقو ِ
اگرچه در متن یا لفظ قانون ،قيد یا لفظ خاصی تعدیل را مقيد کرده باشد ،دليل بر حصر تعدیل
به یک مسئلة خاص وجود ندارد؛ تعدیل در امور مالی و حقوق یک مسئلة مورد تسلم حقوق
ایران و جهان است.

3ـ .2پیشینة پژوهشی
تعدیل حقوق زن بهصورت مستقل با این عنوان کار نشده و آنچه کار شده ،درمورد تعدیل
مهریة زن و محاسبة آن به نرخ روز یا مسائل بازاندیشی دینی در حقوق زن بوده است که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The United Nations commission on International trade law
2. The international institute for the unification of private law
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به این مسئله اشاره دارند ،اما درخصوص این موضوع ،پيشينهای یافت نشده .در بحث
مستندات تعدیل مهریه در حقوق و فقه اسالمی پيشينة پژوهشی عبارت است از:
مقالة «بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه» نوشتة زهرا هاشمنژاد و محمدرضا غالمپور
که در سال  1394چاپ شده است و تعدیل در مهریه را از لحاظ حقوقی و با ارائة ادلة فقهی
بررسی میکند.
مقالة «تحليل و بررسی تعدیل در فقه اماميه ،شافعيه ،حقوق و نحوة محاسبة مهریه به نرخ
روز» و مقالة «بررسی نکاح معاطاتی» اثری از سيد باقر سيدی بنایی ،در سال  1390منتشر
شده است و تعدیل در مهریه و سایر حقوق مالی را ابتدا از نظر حقوقی و بعد از نظر مذهب
و فقه مورد بررسی قرار میدهد.
یکی از مقاالتی که در آن به مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده« ،بررسی آرای فقها
دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز» نوشتة زینت جعفری فشارکی ( )1388است که بهطور کلی،
آرای فقها را به دو دستة موافق و مخالف تقسيم و بهصورت تحليلی ،به ادلة هر دو طرف
اشاره میکند و در پایان با تأیيد شرعی تعدیل و وارد نبودن ایرادات تعدیل در مهریه ،به
بحث خاتمه میدهد.
کتاب حقوق مالی زوجه :اجرتالمثل ،نحله و تعدیل مهریه از فرجاهلل هدایتنيا ( )1385که در
آن ،مسائل حول محور دو قانون مربوط به بند اول اصل  21ق .ا .میچرخد که تأثير بهسزایی
در احيای حقوق زنان داشته است :اولی قانون اصالح مقررات مربوط به طالق است که در
تبصرة ششم آن ،موضوع اجرتالمثل و نحله در ایام زوجيت را بررسی میکند .دومی تبصرة
مادة  1082ق .م .است که به تعدیل مهریه میپردازد .در این کتاب ،اول منابع اصيل فقهی و
آرای فقها و بعد مسائل حقوقی ذکر شده و عالوهبر تجزیه و تحليل متن قانون ،آرای حقوقدانان
نيز آورده و در آخر ،به مطالعة تطبيقی قانون موجود و نظام حقوقی اسالم پرداخته شده است.

 .4مفاهیم و تعاریف
4ـ .1مفهوم تعدیل
تعدیل در لغت به معنای برابری کردن چيزی با چيز دیگر و راست کردن آن میباشد و در
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فارسی امروزی کاستن از شدت چيزی یا عملی است .اصطالح تعدیل قرارداد به معنای اصالح
قرارداد پيشين و تغيير در شرایط و اوصاف عوض و معوض ،کاستن در مقدار آن دو یا
افزودن آن را شامل میشود (بيگدلی ،1386 ،ص 16ـ18؛ ابن منظور 1988 ،م ،ج  ،15ص
 .)473تعدیل مترادف اصطالح محاسبه به نرخ روز است؛ تعدیل در لغت مصدر تفعيل از عدل
است و در لغت به معنای راست کردن و موزون ساختن ،صحيح گرداندن ،پاک و عادل
شمردن است (علی عبدااهلل ،1391 ،ص  .)135تعدیل گاهی به معنای پخش کردن بر حسب
قيمت در مقابل مقدار است (جر ،1391 ،ص  .)598تعدیل کردن یعنی برابر کردن و از روی
عدالت چيزی را تقسيم کردن (دهخدا، 1372 ،ص  .)6803تعدیل در قرارداد را تصرف در مفاد
تراضی و تغيير شروط قراردادی که دو طرف یا ضروریات اجتماعی و اقتصادی حاکم
خواستار انطباق و تغيير آن هستند نيز ،گفته شده است که گاهی موجب حذف و گاهی موجب
اضافه میشود (شفائی ،1376 ،ص .)149

4ـ1ـ .1اقسام تعدیل
تعدیل مفاد قرارداد ممکن است با توافق طرفين یا تصميم دادگاه یا حکم قانون صورت
پذیرد .لذا تعدیل در قرارداد را به اعتبار سبب و منشأ آن ،میتوان به سه قسم قراردادی،
قانونی و قضایی دستهبندی کرد (کاتوزیان ،1371 ،ج  ،3ص .)73

4ـ1ـ .2تعدیل قراردادی
طرفين بعد از انعقاد قرارداد با توافق و تراضی یکدیگر میتوانند هرگونه تغييری را در
قرارداد خود ایجاد کنند؛ بدین صورت که یا در قرارداد خود بهطور صریح یا ضمنی تعدیل
قرارداد را پيشبينی کنند یا پس از عقد با تراضی انجام دهند .تعدیل قرارداد با گنجاندن شرط
تعدیل هنگام انعقاد یا تعدیل با توافق طرفين در ضمن اجرای قرارداد صورت میپذیرد
(ميرحاج ،1397 ،ص  .)16برخی دیگر معيار تعدیل در قرارداد را رویداد غيرمنتظره که تعادل
قرارداد را به هم بزند و قلمرو تعهدات را دگرگون سازد ،بهنحوی که موجب ضرر شود،
دانستهاند که برای ایجاد موازنه بين شروط قرارداد و وضع جدید پيشبينی شده است
(شفائی ،1376 ،ص  151و  .)152برخی از نویسندگان تعدیل را در همة عقود جاری نمیدانند
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و عقد نکاح و قرارداد کارگر و کارفرما در کار را از این نوع ذکر کردهاند (ميرحاج،1397 ،
ص  11و .)12

4ـ1ـ .3تعدیل قانونی
تعدیل قانونی ،تعدیلی است که قانونگذار به بهانة تفسير ارادة طرفين با هدف تأمين
مصالح اجتماعی ،عادالنه ساختن قرارداد یا حمایت از فرد زیاندیده یا اوضاع و احوال
غيرعادی ،بر طرفين تحميل میکند (بيگدلی ،1386 ،ص .)333.تعدیل قانونی به دو صورت
شکل میگيرد :الف .تعدیل مستقيم بهوسيلة قانون که قانونگذار مستقيم در قرارداد دخالت
میکند و با تصرف در قلمرو خواست مشترک طرفين ،مفاد تراضی را با اوضاع و احوال
جدید منطبق و آن را بهنحو عادالنه ،اصالح یا تکميل میکند (شفائی ،1376 ،ص )153؛ نمونة
ل اجارهبهای واحدهای مسکونی مصوب آبان 1357
ن تقلي ِ
این تعدیل را در مادة واحدة قانو ِ
داریم .ب .تعدیل به حکم قانون توسط قاضی در جایی که پيشبينی امکان تعدیل و شرایط و
ضوابط آن به ذینفع حق میدهد تا از دادگاه درخواست اجرای آن را بنماید و این پيشبينی
از ناحية قانون و قاضی میباشد (کاتوزیان 1371 ،ب ،ص )79؛ مثال این مورد را مادة 4
قانون روابط موجر و مستأجر معرفی کردند.

4ـ1ـ .4تعدیل قضایی
مرحوم کاتوزیان در این زمينه معتقد است :تعدیل قضایی که در امکان آن ،گفتگو و تردید
فراوان است ،به موردی گفته میشود که دادرس با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگيری
از بیعدالتی و ضرر یکی از دو طرف ،مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط میسازد
ی نوشتهشده نمیپذیرند و تغيير و
(همان ،ص  .)73برخی تعدیل قضایی را در نظام حقوق ِ
متعادل ساختن در این نظام را در صالحيت قانونگذار میدانند؛ اما وجود تعدیل قضایی در
برخی نظامهای حقوقی را انکار نکردهاند (حسينآبادی ،1376 ،ص  .)13رویة قضایی ایران
در این خصوص ساکت است .امروزه بيشتر طرفداران تعدیل قضایی قرارداد ،امکان آن را
نتيجة اجرای حکم ثانوی بهمنظور جلوگيری از ضرر و رعایت انصاف دانستهاند و برای
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اثبات ادعای خود به نظریههای منع سوءاستفاده از حق و استفادة بدون جهت و غبن حادث
استناد کردهاند (کاتوزیان ،1371 ،ب ،ص .)84

 .5مستندات فقهی تعدیل مهریه
مهریه هر شیء قابل تملکی میباشد که در عقد نکاح مرد به زن تمليک میکند که از لحاظ
زمان پرداخت بر سه قسم است؛ گاهی مرد در حين عقد ،مهریه را به زن تمليک میکند که
این صورت در تعدیل بحث نمیشود؛ اما درصورتی که مهریه با فاصلة طوالنی از عقد
پرداخت شود ،خصوص ًا با ورود عنصری به نام پول که حيثيت مبيع ندارد و تورم و دیگر
نوسانات در آن مؤثر است ،بحث تعدیل مهریه و محاسبه به نرخ روز مطرح میشود
(بهمنپور و جعفرپور.)1396 ،
در فقه اماميه که منبع اصلی حقوق ایران تلقی میشود ،مطابق اصل  167قانون اساسی،
قاضی موظف است در موارد سکوت ،نقص ،اجمال یا تعارض قوانين ،با استناد به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر ،حکم هر دعوی را صادر نماید و از طرفی ،تعدیل یک اصطالح
حقوقی میباشد که از مستحدثات فقه محسوب میشود و ما به دنبال آنيم که با ارجاع آن به
مستندات فقهی ،تعدیل را در حقوق به جریان بيندازیم.
ق م ِد نظر ،پيشينة فقهی ندارد و باید بهعنوان مسئلة
مسلم است تعدیل به معنای دقي ِ
مستحدث بدان نگاه کرد .در کتب فقهای متقدم اشاره ای به آن نشده است و فقط ادلة تعدیل
ال مد نظر فقها نبوده و اولين مسئلهای که در
در آن وجود دارد؛ زیرا تعدیل به این شکل قب ً
فقه وارد شد و فقه را به چالش کشيد ،محور تعدیل مهریه است .در بحث امکان یا عدم امکان
تعدیل مهریه ميان فقها اختالف نظر وجود دارد .مخالفان تعدیل به دالیلی همچون اصل
حاکميت ارادة طرفين ،اصل لزوم توافق قراردادی ،قاعدة اقدام و احتمال ربا استناد کردند
(هدایتنيا ،1385 ،ص 141ـ)194؛ اما با مسلم دانستن این استدالل و با غض نظر از تماميت
ادله این مستندات ،عموماتی هستند که با عمومات و قواعد مجوز تعدیل در تعارض است و
نمیتواند تعدیل را بهکلی منتفی سازد؛ از طرفی ،موافقان تعدیل مهریه به دالیل زیادی اشاره
کردهاند :از جمله رکن نبودن مهریه در نکاح دائم و صحت نکاح مفوض المهر .همچنين
براساس نظریة حجيت داوری عرفی در تعدیل مهریه (مکارم شيرازی ،1388 ،ص  ،)161تغيير
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شرایط زمان عقد و نوسانات (که بحث ضرر ،عسر و حرج و جمع مهما امکن را شامل
میشود) ،به عرف حاکم قراردادها ،عرف روابط انسانی و شرط ضمنی در امکان تعدیل
استدالل شده است (السنهوری ، 1382 ،ج  ،1ص 417؛ نجفی 1410 ،ق ،ج  ،23ص 190؛
انصاری 1401 ،ق ،ج  ،3ص  .)221بنابراین بعد از بيان اجمالی موافقان و مخالفان ،باید اذعان
داشت که پذیرش تعدیل مهریه با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی ،تغيير شکل اجتماعی
نقش زن ،ورود سبک زندگی غيردینی و مدرنيته که مقتضی تغيير نگرش در نقشهای حقوقی
شدهاند ،برای جبران ضرر و عدم خسارت ،با استناد به شرط ضمنی و الضرر غير قابل
انکار است.
برای ارزیابی امکان تعدیل تفاوتهای حقوقی به مستندات و ادلة فقهی مورد استناد فقها
در تعدیل میپردازیم که عبارتاند از :قاعدة الضرر ،قاعدة الحرج ،استغالل ،غبن حادث،
ميسور ،نظریة شرط ضمنی ،اصالهالبقاء ،الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،تعذر وفا و اولویت.

5ـ .1قاعدة الضرر
مستند اصلی قاعدة الضرر روایات است؛ هرچند عقل نيز آن را تأیيد میکند .این رویات
تواتر معنوی دارند بر اینکه ضرر و ضراری در اسالم وجود ندارد .ضرر هر چيزی را شامل
میشود که مقابل نقص مالی یا بدنی قرار بگيرد ،اما ضرار اعم از ضرر است و هر چيزی را
که به ناراحتی ،ضيق و سختی شخص منجر شود ،شامل میشود (موسوی الخمينی 1418 ،ق،
ج  ،3ص  574ـ  )588و این بدیهی است که مراد خود ضرر مالی و بدنی نيست؛ زیرا خالف آن
واقع شده است .چيزی که منظور است نفی وجود هرگونه ضرر مالی و بدنی در احکام تشریعی
است؛ زیرا خداوند حکم ضرری وضع نکرده (خویی 1417 ،ق ،ج  ،3ص  )540و مسلمين را از
اضرار به یکدیگر نهی نموده است (موسوی الخمينی 1418 ،ق ،ج  ،3ص  .)594ضرر و حرج
عناوینیاند که بر هر موضوعی که تحت دایرة آنها واقع شود ،بار میشود؛ چه از عبادات باشد
و چه از معامالت (همو 1423 ،ق ،ج  ،3ص  .)39لذا قاعده به یک حکم غير از حکم دیگر یا یک
ضرر غير از ضرر دیگر اختصاص ندارد و هر حکمی که منجر به ضرر شود ،چه متعلقش
ضرری باشد و چه غير آن ،مشمول این حکم ثانوی میشود (همان ،ص  .)513منتها برخی
احکام مثل خمس ،زکات ،عدم ضمان در اتالف و جنایات تخصص ًا از موضوع قاعده خارجاند
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نه تخصيصاً؛ زیرا اینها از باب امتنان بر امت وضع شدهاند؛ اگرچه امتنان بر جميع نباشند.
درنتيجه قاعدة الضرر ،احکامی را که مقوم آنها ضرر است ،شامل نمیشود (خویی 1417 ،ق،
ج  ،3ص  549و )550؛ زیرا نفی حکم در این موارد منافی با امتنان است (همو 1422 ،ق ،ج ،1
ص  .)623پس هر حکمی که مشمول ضرر بشود و موضوعش ضرر نباشد ،میتوان به قاعدة
ال تعيين
حکم الضرر آن را برداشت کرد؛ زیرا الضرر از احکام ثانویه است؛ پس مهری را که قب ً
شده و االن پرداخت آن موجب ضرر است ،باید اصالح کرد.
البته یک مسئله درمورد الضرر وجود دارد و آن اینکه اگر ال در این قاعده برای نهی باشد،
میتوان گفت نهی در این روایات یک نهی سلطانی است و اینکه پيامبر(ص) و سایر ائمه این
کالم را فرمودند ،از این جهت است که آنها قاضی و حاکماند نه از این جهت که احکام الهی
را تبليغ میکنند .درنتيجه این قاعده ،ارشاد به حکم الهی ندارد و ثبوت این مسئله نياز به قرینه
دارد و درصورت عدم احتجاج به الضرر برای تعدیل تام است (موسوی الخمينی 1423 ،ق،
ج  ،3ص 520ـ.)528

5ـ .2نفی عسر و حرج
نفی دشواری و حرج یک قاعدة مسلم در فقه است که از جهت ادله ،خصوص ًا آیة  78حج
و قابليت سرایت به احکام و ابواب وسعت دارد (محقق داماد 1398 ،ب ،ص  )112و میتوان
در نفی جعل احکام حرجی و حرجی بودن افعال به آن استناد کرد (محقق داماد 1398 ،الف،
ص  .)70یک تفاوت اساسی بين قاعدة الحرج و الضرر وجود دارد و این است که درمورد
الحرج دیگر احتمال نهی والیی بودن وجود ندارد ،برخالف الضرر؛ علتش هم این است که
الحرج اساس قرآنی دارد (فاضل موحدی لنکرانی 1425 ،ق ،ص )9؛ نفی در قاعدة الحرج به
عنوانی تعلق گرفته که بر حکم منطبق میشود و داللت میکند بر اینکه حکمی که عنوان حرج
بر آن منطبق باشد ،تشریع نشده است (سيد اشرفی ،1385 ،ج  ،2ص  .)658عبارت «فیالدین»
در آیة شریفة «و ما َجعَل َعلَیکُم فِی الدین مِن حرج» ،اشعار به این دارد که نفی حرج به احکام
اسالمی تعلق گرفته است و به فرد خاصی تعلق ندارد؛ زیرا همه در مقابل احکام مکلفاند
(فاضل موحدی لنکرانی 1425 ،ق ،ص  .)43قاعدة عسر و حرج از عموم و اطالق برخوردار
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است و میتواند مبنای تعدیل حق قرار بگيرد (موسوی بجنوردی ،1341 ،ج  ،3ص .)114
الحرج از این جهت که حکم ثانویه است ،مثل مصلحت و احکام حکومتی میتواند مبنای تعدیل
قرار بگيرد (هدایتنيا ،1385 ،ص .)123

5ـ .3استغالل
در حقوق مصر ،نظریههای حوادثالطارئه و استغالل مبنای تعدیل قرار گرفتهاند که در
مادة  147مصر و سایر مواد به آن اشاره شده و انحالل عقد را درصورت امکان تعادل و
توازن نپذیرفته است .همچنين در مواد  658و  ،709به نظریة حوادثالطارئه اشاره شده که
مبنای آن را الضرر دانستهاند (السنهوری 1988 ،م ،ج  ،1ص  .)706استغالل هم که مبنای
تعدیل در حقوق مصر قرار گرفته ،در لغت به معنای طلب غله کردن ،غله برداشتن و غله
گرفتن آمده است (عميد ،1376 ،ص  .)129استغالل را بهرهبرداری ناعادالنه معرفی کردهاند
که برخی وجود غبن را اساس استغالل میدانند؛ اما برخی حقوقدانان به تبعيت از دیدگاههای
فقهی ،مبنای استغالل را قاعدة الضرر دانستهاند (نجفی 1404 ،ق ،ج  .)42در مادة  129قانون
مدنی مصر نيز ،به استغالل اشاره شده است.

5ـ .4غبن حادث
غبن حادث یکی دیگر از مستنداتی است که از آن در تعدیل قراردادها استفاده شده است.
طبق این نظریه ،غبن و اثر حقوقی آن نباید تنها به زمان انعقاد عقد منحصر گردد؛ بلکه
همانگونه که عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد و تراضی باعث خيار غبن است ،در تعهد هم
اگر تعادل نباشد ،امکان نسخ و تعدیل وجود دارد (کاتوزیان ،1371 ،ب ،ج  ،3ص  ،)103چون
غبن در همة عقود راه دارد و مختص بيع نيست ،مبنایی برای قراردادهای مختلف قرار میگيرد
و ادلة غبن از عموم و اطالق برخوردارند.
درمورد غبن ،برخی مبنای الضرر را مطرح کردهاند .کاتوزیان در این زمينه گفتهاند :اگر
مالک ،قاعدة الضرر باشد ،برای برقراری تعادل ،این قاعده ظرفيت هر ضرر ناروایی را دارد
و دليلی بر اجرای تعهد تسليم کاالی گران و کمياب و غيرمتعادل وجود ندارد (کاتوزیان،
 1371ب ،ج  ،3ص  .)105برخی غبن حادث را قابل استناد تعدیل ندانستهاند و منظور فقه و
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فقها را ناظر به تعدیل استفاده نکردهاند (بيگدلی ،1386 ،ص  .)168برخی از حقوقدانان
اصلیترین راهکار تعدیل حق را غبن حادث معرفی کردند .در مجموع ،قيد نابرابری عوضين
در زمان وقوع تراضی و انعقاد ،امکان الغای خصوصيت دارد و این وصف دخالتی در عموم
و اطالق غبن ندارد .اثبات غبن حادث منحصر در دليل نقلی نبوده و دليل عقلی و سيرة عقال
از مستندات آن دانسته شده است (موسوی بجنوردی ،1341 ،ص  .)67غبن حادث دليل عامی
است که اگر عدم تعادل و توازن مصداق غبن باشد ،میتواند تعدیل را نتيجه دهد.

5ـ .5قاعدة میسور
قاعدة ميسور از قواعد فقهی بوده که عمده مستند روایی دارد (مشکينی ،1374 ،ص )210
و بنای عقال نيز بر همين طریق است (مکارم شيرازی 1428 ،ق ،ج  ،3ص  .)179مضمون
قاعده این است که هرگاه انجام دادن تکليفی بهصورت کامل با تمام اجزا و شرایط دشوار و
ناممکن باشد ،آن مقدار از تکليف که ممکن و مقدور است ،ساقط نمیشود؛ بلکه عمل در بخش
دشوار ساقط میشود (طباطبایی قمی ،1371 ،ج  ،2ص  .)283این قاعده عموميت و اطالق
گستردهای دارد و در معامالت خالصه نمیشود و هم احکام وضعی و هم تکليفی را شامل
میگردد .قاعدة ميسور هم واجبات بسيط و هم مرکبات را شامل میشود و بر سایر ادله
حکومت دارد؛ منتها مسئلهای که مهم است ،این است که باید صدق کردن ميسور بر باقی
احراز شود و این کار در عرفيات راحت است ،اما در شرعياتی که عرف دخالتی در آنها
ندارد ،مشکل است؛ زیرا ثبوت ميسور بر باقی متوقف بر احراز عدم رکنيت جزء متعذر برای
واجب است و درصورت عدم احراز ،مسئله وارد شبهة مصداقيه میشود که احکام خود را
دارد (نایينی ،1352 ،ج  ،2ص .)315
ال اگر در آن قرارداد ،حوادث
از این قاعده در تعدیل قراردادهایی استفاده شده که مث ً
پيشبينینشدهای منجر شود که برخی از مفاد آن قرارداد از حد توان یکی از طرفين خارج
شود ،شخص موظف است که نسبتبه مقدار ميسور اقدام کند (مرادی ،1392 ،ص .)340

5ـ .6نظریة شرط ضمنی
شرط از جایگاه ویژهای در فقه و حقوق برخوردار است و شارع اجازه داده که درصورت
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ت شرط ،مکلفين اغراض خود را بهعنوان فعل الزماالتباع در عقد شرعی
ط صح ِ
رعایت شرای ِ
شرط کنند و شارع از ارادة شارط دفاع کرده است؛ بهنحوی که عدم اجرای شرط به اصل
عقد خلل وارد کرده است و تحت عنوان تخلف شرط امکان انحالل عقد را در نظر گرفته و
عموماتی مانند «المومنون عند شروطهم» دایرة وسيعی از شروط را در بر میگيرد که یکی از
این شروط شرط ضمنی میباشد (محقق داماد 1398 ،الف ،ج  ،1ص  .)91شرط ضمنی تعهدی
ال ذکر نمیشود
است که در ضمن عقد ذکر نمیشود؛ بلکه یا قبل از عقد ذکر میشود یا اص ً
و از اوضاع و احوال و سيرة عرفی و سایر قرائن استنباط میشود .درنتيجه شرط ضمنی یا
بنایی است یا عرفی (همو ،1383 ،ج  ،2ص .)54
درمورد حجيت شرط ضمنی بنایی ،هرچند اختالف وجود دارد ،اما بزرگانی چون صاحب
جواهر ،صاحب عروه ،محقق کمپانی ،ميرزا حبيباهلل رشتی ،آیتاهلل خویی و شهيد صدر
(صدر 1408 ،ق ،ج  ،4ص  ،)579حجيت آن را از طریق «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند
شروطهم» مقبول میدانند (محقق داماد ،1383 ،ج  ،2ص  .)57این قسم از شرط ضمنی در بند
 7مادة  13ق .آ .د .م 1318 .و حقوق کامنال به رسميت شناخته شده است (همان ،ص .)59
مبنای اساسی شرط ضمنی عرفی اهتمام به نظر عرف و تأثير شروط متعارف و اجتماع بر
قرارداد است که در تعدیل قراردادی مورد استناد قرار گرفته است (بيگدلی ،1386 ،ص .)155
عرف در عقود و معامالت بهمنزلة شرط ضمنی است؛ یعنی متعاقدین خود را ملزم به شروطی
میکنند که اگرچه بهصراحت در عقد ذکر نشده ،ولی عرف به آن حکم میکند و اگر به این
شرط وفا نشود ،موجب ضمانی است که با حق خيار و فسخ محقق میشود (صدر1408 ،
ق ،ج  ،4ص  .)579طبق نظر آیتاهلل خویی در این مورد ،خيار غبن ثابت است؛ بدین جهت که
بنای عقال بر حفظ ماليت درصورت تبدیل صور شخصيه است (خویی 1422 ،ق ،ج  ،1ص
 .)544اگر در قرارداد تعدیل بهگونهای باشد که مورد تأیيد عرف باشد ،طبق شرط ضمنی
قابل اعمال است (بيگدلی ،1386 ،ص )155؛ البته درصورتی که در قرارداد ،خالف آن شرط
نشده باشد؛ زیرا در این صورت ،دیگر جایی برای عرف باقی نمیماند و طبق متن قرارداد
باید عمل شود (مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،1389 ،ص .)510
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5ـ .7نظریة اصالهالبقا
مسنتد فقهی اصالهالبقاء اخبار ،اجماع ،عقل و استصحاب میباشد (وحيد بهبهانی،1378 ،
ص  .)313این اصل از اصول موضوعه است و در تعدیل قضایی مورد استفاده قرار گرفته
است .از جمله شخصيتهایی که اصالت بقا را در تعدیل مطرح کرد ،مرحوم لنگرودی بود که
در مقابل اصل لزوم به آن پرداخت و آن را یک اصل مبنای تعدیل دانست .با توجه به اینکه
ن
ض قواع ِد مستن ِد مخالفان و موافقا ِ
ض تعار ِ
اصالت بقا یک اصل است ،ما میتوانيم در فر ِ
تعدیل ،به آن استناد و امکان تعدیل را مستند کنيم (جعفری لنگرودی ،1381 ،ص 313؛ همو،
 ،1388ص  .)165اصالهالبقا هم شامل عقود و هم شامل ایقائات میشود؛ لذا عموميت دارد
(همو ،1381 ،ص .)49

5ـ .8قاعدة الجمع مهما امکن اولی من الطرح
قاعدة جمع یک قاعدة اصولی است که موضوع این قاعده تعارض بين ادله ،مخصوص ًا
روایات است (کرباسی ،بیتا ،ص  .)361این قاعده داللت بر این دارد که اگر بين دو شیء
تعارض وجود داشت ،درصورتی که بشود بين آن دو جمع کرد ،بهتر از آن است که یکی را
ترک کرد .نحوة جمع در این قاعده باید جمع عرفی یا داللی باشد نه جمع تبرعی (مظفر،1380 ،
ص 566؛ خویی 1417 ،ق ،ج  ،4ص )341؛ زیرا جمع خالف اصل است و خالف اصل نياز به
دليل دارد (رشتی ،بیتا ،ص  .)409جمع عرفی یا داللی در موارد زیر واقع میشود :الف.
زمانی که یکی اخص از دیگری باشد؛ ب .زمانی که از خارج برای یکی از آنها قدر متيقن
وجود داشته باشد؛ ج .درصورتی که بين آن دو عامين من وجه باشد و عموم یکی بهگونهای
باشد که اگر در آن فقط به موارد غيرمشترک عمل شود ،تخصيص اکثر الزم بياید؛ د .زمانی
که یکی از عامين من وجه درمورد تحدیداتی مثل وزن ،مقدار یا مسافت باشد که از تخصيص
ابا دارند .این موارد مورد اتفاق همة علماست (مظفر ،1380 ،ص 566ـ .)1568جمع عقلی نيز
زمانی که عرف آن را مساعدت کند ،شامل این قاعده میشود؛ البته این هم برگشتش به جمع
عرفی است (کرباسی ،بیتا ص .)361
برخی برای تعدیل قرارداد ،به این قاعده استناد کردهاند که اگر بتوانيم با تعدیل قرارداد
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بهوسيلة جمع حقوق متعاقدین از فسخ کليت قرارداد و ضرر طرفين جلوگيری کنيم ،تعدیل
قرارداد بر فسخ قرارداد از باب جمع ،اولویت دارد (بنایی اسکویی ،1392 ،ص .)56

5ـ .9قاعدة تعذر وفا به مضمون عقد
مستند این قاعده اجماع و حکم عقل به تکليف ما ال یطاق و عدم ماليت و لزوم ضرر است
(محقق داماد ،1383 ،ج  ،2ص 141؛ همو ،1391 ،ج  ،2ص  .)150اگر بهسبب عذری که ارتفاع
آن در اختيار طرفين نيست ،اجرای عقد ممکن نباشد ،عمل به مضمون عقد دارای عذر است.
پس این قاعده صورتی را که یکی از طرفين باالختيار به عقد عمل نمیکند ،شامل نمیشود؛
بلکه در این صورت باید امر را به حاکم شرع موکول کرد .اگر از شروط عقد ،قدرت بر تسليم
است ،بهسبب همين امر است؛ زیرا تسليم موضوع عقد یکی از مصادیق وجوب وفای به
مدلول عقد است؛ حال چه عين باشد و چه منفعت و حتی صورتی را که مورد معاملة
کلیفیالذمه است نه عين شخصی ،نيز شامل میشود (محقق داماد ،1383 ،ج  ،2ص 134؛
همو ،1391 ،ج  ،2ص  .)153پس در تمامی عقود و قراردادها این قاعده جاری است (همو،
 ،1383ج  ،2ص  .)153درمورد تعدیل ،اگر شخص بعد از عقد نتواند مورد عقد را انجام دهد
و انجام آن تکليف الیطاق باشد ،چون قدرت بر تسليم آن ندارد ،الزام از شخص برداشته
میشود.

5ـ .10قیاس اولویت
از جمله قواعدی که در تعدیل قراردادها به آن استناد کردند ،قياس اولویت است که یک
روش استنباط عقلی بهطریق اولویت میباشد و عقل حاکم به اولویت تعدیل درمقابل ضرر
طرفين درمقابل فسخ یا عدم تعادل اقتصادی است .مضمون این قاعده داللت دارد که فرع از
اصل نسبتبه حکم اولی است؛ زیرا علت در آن قویتر است (سبحانی ،1383 ،ب ،ص .)243
این قاعده تخصص ًا از قياس خارج است؛ زیرا در این به مدلول عرفی عمل میشود نه به
تعدی از موضوع بهخاطر مشابهت (همو ،1388 ،ج  ،2ص  .)70این قاعده بيشتر در معامالت
جاری میشود تا عبادات؛ زیرا در معامالت رسيدن به علل ،عقالنی است و شارع نقش
امضایی دارد (محمدی ،1379 ،ج  ،2ص  .)427در قياس الویت بحث میشود که بقای قرارداد

تعديل تفاو تهای حقوقی زنان /....فائزه عظيم زاده اردبيلی و علی صابر ماهانی 147 

نسبتبه فسخ کلی آنها اولویت دارد و اگر در جایی فسخ کلی بهعلت تعذر و عسر و حرج
جایز دانسته شود ،تعدیل قرارداد بهطریقاولی اولویت دارد.

5ـ .11تنقیح مناط
تنقيح مناط در تعریف عبارت است از« :کشف کردن مالک حکم در اصل که شارع از آن
مالک سخنی نگفته و بعد احراز وجود آن مالک در فرع و نفی وجود مانع یا مزاحمی قویتر
از آن مالک در فرع .نتيجه این میشود که در فرض ثبوت این سه مقدمه ،قبيح است شارع از
ثبوت حکم در فرع امتناع بورزد» (مرکز االدارات العلميه 1442 ،ق ،ص  .)197منظور از مالک
حکم اعم از مصالح و مفاسد و هر چيز دیگری است که شارع آن را علت حکم در اصل قرار
داده است .فیالواقع علت حکم با در نظر گرفتن اوصافی که در ثبوت آن بر اصل دخيل است،
باید استخراج شود و اگر این کار نتيجة قطعی بدهد ،حجت است و میتوان حکم را سرایت
داد؛ اما اگر حتی موجب ظن بشود ،اماميه آن را قبول نمیکنند (مرکز اطالعات و مدارک
اسالمی ،1389 ،ص .)653
تنقيح مناطی که عرف آن را همراهی میکند ،مورد اشکال واقع نمیشود و هم مرد و هم زن
را شامل میشود .درنتيجه در الغا و ثبوت بعضی از قيو ِد حکم باید دقت شود که با استحسان
و سایر مواردی که عرف آنها را همراهی نمیکند ،صورت نگيرد (سبحانی ،1383 ،ب ،ص
 106و .)107
بهوسيلة تنقيح مناط میتوان تعدیل مهریه را نيز تعميم داد؛ زیرا حکم این موضوع را
میشود از زوائدی که در حکم تأثير ندارند ،تهی کرد و به سایر موضوعاتی که مالک حکم
را دارا هستند ،سرایت داد؛ البته درصورتی که مانعی از این کار وجود نداشته باشد .بهعنوان
مثال ،الضرر که یک حکم ثانوی است ،اگر موجب تعدیل در مهریه میشود ،بهدليل یک ویژگی
خاص در مهریه نيست؛ بلکه بهدليل رفع ضرر است .لذا میتواند سایر حقوق مالی را نيز
شامل بشود .این مسئله درمورد قاعدة الحرج نيز صادق است .مسئلهای که مهم است ،این
است که از چه راههایی باید مناط را استخراج کرد تا بتوان آن را به سایر موضوعات سرایت
داد که در ادامه به این مهم میپردازیم.
یکی از راههای استخراج مناط ،ظهور عرفی است؛ مثالً در باب امر بـه معروف و نهی از
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منکر ،ادله ،ظهور در امر و نهی قولی دارند ،اما عرف حکم را به موعظه و اعمال قدرت نيز
سرایت میدهد .گاهی اوقات نص بهصراحت یا با ظهور لفظی به مناط حکم اشاره میکند .در
برخی موارد نيز ،برهان سبر و تقسيم الزم است تا به مالک حکم دست پيدا کنيم؛ بدین
صورت که اوصاف باید از هم جدا شوند و هر کدام مورد آزمایش قرار گيرد که آیا صالحيت
برای علت بودن را دارد یا خير .البته این روش درصورتی مفيد قطع است که تمامی اوصافی
ن این کار بسيار اندک است.
را که میتوانند در حکم دخيل باشند ،احراز کنيم که ممکن بود ِ
همچنين اجماع و ارتکاز متشرعه نيز اگر افادة قطع کنند ،میتوانند در کشف مناط دخيل باشند
(مرکز االدارات العلميه 1442 ،ق ،ص 199ـ .)202برخی از علما قائل هستند که مالکات و علل
احکام قابليت استنباط ندارند و عقل انسان به دین خداوند متعال نمیرسد (مکارم شيرازی،
ک مستندات تعدیل مهریه ،به این نتيجه
 1428ق ،ج  ،2ص  .)138با برسی انجامشده در تکت ِ
میرسيم که تنقيح مناط از همگی آنها امکانپذیر است و برای عدم تنقيح در آنها نيازمند دليل
و مانع هستيم و همة آنها مستندی هستند که نهتنها فقط در مهریه به کار نرفتند ،بلکه فقها در
کتابهای فقهی در امور مختلف از آنها استفاده کردند و این عمل فقها و شهرت در عموميت
و تنقيح از مستندات است.

5ـ .12الغای خصوصیت
یکی از وسيعترین ادله برای سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر الغای
خصوصيت است؛ بهگونه ای که برخی علما با الغای خصوصيت از شهرت روایی ،حجيت
شهرت عملی و فتوایی را نيز قابل قبول دانستهاند (همان ،ج  ،3ص .)524
الغای خصوصيت بدین صورت است که احتمال دخالت وصفی را که در اصل موجود
است ولی در فرع نيست ،در حکم منتفی کنيم تا حکم به فرع نيز سرایت داده شود؛ البته با
استظهار یا استنباط نه با یک نص شرعی .همچنين اگر خصوصيتی در فرع است که ممکن
است مانع از وجود حکم در فرع بشود ،باید مانعيتش نفی شود؛ درنتيجه در الغای خصوصيت
دو انتفا صورت میگيرد (مرکز االدارات العميه 1442 ،ق ،ص .)178
اگر ما حکمی را بهوسيلة الغای خصوصيت یا تنقيح مناط به موضوعی سرایت بدهيم ،درواقع
درصدد تعيين دایرة منطوق دليل هستيم و کاری با مفهوم دليل نداریم؛ بهعبارتی داللت دليل بر
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مورد دیگر (فرع) منطوق ًا صورت میگيرد نه مفهوم ًا (مکارم شيرازی 1428 ،ق ،ج  ،3ص .)138
مثالی که برای الغای خصوصيت میزنند ،این است که نزد امام(ع) عرض کردند« :رجل شک بین
الثالث و االربع» و امام حکم را بيان کردند که بنابر چهار گذاشته میشود و نماز احتياط
میخواند .چيزی که معلوم است ،این است که مرد بودن در این حکم خصوصيتی ندارد؛ زیرا
امام در مقام بيان حکم نمازگزاری است که شک دارد؛ حال چه مرد باشد و چه زن .اطالق
عنوان مفهوم «رجل» در این مسئله ،نوعی مسامحه و از باب مثال است و روایت منطوق ًا داللت
بر اطالق دارد (فاضل موحدی لنکرانی 1430 ،ق ،ج  ،2ص 534؛ خرازی 1422 ،ق ،ج  ،5ص
 .)218همين امر یکی از موجبات فرق الغای خصوصيت و قياس اولویت است؛ زیرا مرجع در
الغای خصوصيت عموميت منطوق است که مفهوم با داللت تطابقی به آن داللت میکند؛ یعنی
سرایت حکم در الغای خصوصيت بدون هيچ واسطهای با خود منطوق صورت میگيرد؛
برخالف قياس اولویت که به واسطه نياز دارد (همان ،ج  ،4ص  .)192اینکه الغای خصوصيت
منطوق را عام میکند ،موجب تفاوت بين آن و تنقيح مناط نيز میشود؛ زیرا در تنقيح مناط،
موضوع در اصل و فرع هيچ تغييری نمیکند؛ برخالف الغای خصوصيت که در آن برای سرایت
دادن حکم ،موضوع را عامتر میکند تا فرع را هم شامل شود (مرکز االدارات العلميه لجنه الفقه
المعاصر 1442 ،ق ،ص  202و  .)203شباهتی که تنقيح مناط و الغای خصوصيت دارند ،این
است که هر دو باید مفيد قطع باشند و حتی اگر افادة ظن کنند ،دیگر از این باب حجت نيستند
(همان ،ص .)190
مهمترین راه برای رسيدن به الغای خصوصيت ،ظهور عرفی و کسب علم از طریق نص
به عدم خصوصيت است (همان ،ص 179ـ .)187در روایات به برخی از الغای خصوصيتها
در جایی که شبهة دخالت یک خصوصيت در حکم میرفته ،اشاره شده است؛ مثال در روایتی
امام(ع) شخصی را از کاری منع فرمودند و بهدليل آنکه شبهة اسنا ِد این منع به عدوان و تعدی
به حق غير پيش نياید ،با عبارت «الیضر اخاه المؤمن» ،مالک حکم را ضرر بيان فرمودند (مکارم
شيرازی 1428 ،ق ،ج  ،3ص  .)225درنتيجه با الغای خصوصيت از عنوان تعدی به حق غير
در حکم ،میتوان قائل به عدم جواز اضرار بهصورت مطلق شد و از این عدم جوا ِز اضرار،
در هر جایی که موضوعيت دارد ،استفاده کرد .با بررسی صورتگرفته و تبيين الغای

  150دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /75پاييز و زمستان 1400

خصوصيت امکان الغای خصوصيت از مهریه وجود دارد و اینکه مهریه خصوصيتی ندارد
که ما ادله را منحصر در مهریه کنيم؛ بلکه میتوانيم به امور دیگر سرایت دهيم و تعدیل را
در تفاوتهای دیگر اجرا کنيم.

 .6جمعبندی بحث
تعدیل یک مقولة بينرشتهای و یک ابزار و نظریه در علوم است که در علوم طبيعی ،علوم تجربی
و علوم انسانی به پراکندگی علوم و نظریات مختلف وجود دارد .علم حقوق هم با تعدیل روبرو
بوده است و اصو ًال تعدیل در جایی معنا دارد که تفاوتی وجود داشته باشد و در جهت رفع آن
تعدیل استفاده میشود .با بررسی مستندات تعدیل مهریه در فقه ،به این نتيجه رسيدیم که در
تعدیل از مستندات کلی مثل الضرر ،غبن حادث و موارد دیگری استفاده شده که عموم و اطالق
وسيعی دارند و تقييد و منحصر کردن تعدیل در موردی مثل مهریه ،از باب توقف در مورد
است که با وحدت مالک و تنقيح مناط و الغای خصوصيت (که در علم اصول پذیرفته شده) و
ل حقوق اسالمی ،میتواند بسياری از تفاوتهای حقوقی زنان و
ت ادلة تعدی ِ
استناد به عموما ِ
مردان را همانندسازی کند و اصل امکان تعدیل حقوق زن مورد پذیرش فقه و حقوق قرار بگيرد؛
اما در چگونگی تعدیل درمورد تفاوتها ،از جمله تفاوت در مقدار دیه ،تفاوتهای قصاص و
تفاوت در اختيارات زناشویی ،نيازمند بازنگری و اجتهاد تخصصی هستيم که میتواند موضوع
پژوهشهای بعدی قرار بگيرد تا بتوانيم با نگاهی جامع و دقيقتر به ادلة تعدیل ،که تعدیل مهریه
را در حقوق ایران مورد پذیرش قرار داده است ،از منظر فقهی ،اصل امکان تعدیل را در دیگر
تفاوتهای حقوقی بين زنان و مردان سرایت دهيم و آن را بهصورت یک قاعده و اصل بپذیریم
و برای عدم اجرای تعدیل در تفاوتهای حقوقی زنان ،دنبال دليل باشيم و اگر دليلی نيافتيم،
فقيه بتواند اجازة تعدیل تفاوتها را با توجه به این مستندات حاصل کند.

یافتههای پژوهش
• با بررسی انجامشده در تکتک مستندات تعدیل مهریه ،به این نتيجه میرسيم که امکان
تنقيح مناط از همگی آنها امکانپذیر است و برای عدم تنقيح در آنها نيازمند دليل و مانع
هستيم و همة آنها مستندی هستند که نهتنها فقط در مهریه به کار نرفتند ،بلکه فقها در
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کتابهای فقهی در امور مختلف از آنها استفاده کردند و این عمل فقها و شهرت در عموميت
و تنقيح از مستندات است.
• از جمله قواعدی که در تعدیل قراردادها به آن استناد کردند ،قياس اولویت است که یک
روش استنباط عقلی به طریق اولویت است.
• یافتة اصلی این پژوهش این است که تعدیل بهعنوان یک اصل و قاعدة عام و قابل شمول
در فقه و حقوق اسالمی پذیرفته شده و امکان مستندسازی تعدیل در تفاوتهای حقوقی
زنان با مردان در حقوق اسالمی با استناد به گزارههای فقهی وجود دارد.
• با تنقيح مناط و الغای خصوصيت ،امکان تعدیل در تفاوت قصاص مرد و زن ،تفاوت دیة
مرد و زن ،تفاوت اختيارات مرد و زن در عقد نکاح و تفاوت در مجازات و تعزیرات وجود
دارد.
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تأکيد بر قانون حمایت خانواده» .مجلة فقه و حقوق خانواده.)67(22 ،
ـ بيگدلی ،سعيد ( .)1386تعدیل قرارداد .تهران :ميزان.
ـ جر ،خليل ( .)1391فرهنگ الروس .تهران :اميرکبير.
ـ جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)1381تئوری موازنه .تهران :گنج دانش.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1388دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت .تهران :گنج دانش.
ـ جعفری فشارکی محمد و جعفری فشارکی ،زینب (« .)1398واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو
قاعدة العقود تابعه للقصود» .فصلنامة فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی،)1(12 ،
ـ خرازی ،محسن ( 1422ق) .عمده االصول .قم :مؤسسة درراهحق.
ـ خویی ،سيد ابوالقاسم ( 1417ق) .هدایه فی االصول .قم :مؤسسة صاحب االمر.
ـ ـــــــــــــــ ( 1422ق) .مصباح االصول .قم :مؤسسه احياء آثار االمام الخوئی.
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ـ داکسبری ،رابرت ( .)1377مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان .ترجمة سيد حسين
ميرمحمدصادقی .تهران :حقوقدان.
ـ دهخدا ،علیاکبر ( .)1372لغتنامه .تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران.
ـ رشتی ،حبيباهلل بن محمدعلی (بیتا) .بدائع االفکار .قم :مؤسسة آلالبيت.
(ع)

ـ سبحانی ،جعفر ( ،1383الف) .اصول فقه مقارن فی ما ال نص فيه .قم :مؤسسة امام صادق .
ـ ـــــــــــــــ ( ،1383ب) .رسائل اصوليه .قم :مؤسسة امام صادق(ع).
ـ ـــــــــــــــ ( .)1388الوسيط فی اصول الفقه .قم :مؤسسة امام صادق(ع).
ـ السنهوری ،عبدالرزاق احمد ( .)1382الوسيط فی شرح القانون المدنی الجدید .ترجمة محمدحسين
دانش .قم :دانشگاه قم.
ـ سيداشرفی ،حسن ( .)1385نهایه االیصال .قم :قدس.
ـ سيدی بنایی ،سيد باقر (« .)1390بررسی نکاح معاطاتی» .پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی،)23(7 ،
ـ شهيدی ،مهدی (« .)1379نگاه قانون به مسئلة مهریة زنان به نرخ روز» .مجلة روز زن ،شمارة .1678

ـ شفائی ،محمدرضا ( .)1376بررسی تطبيقی نظریة تغيير اوضاع و احوال در قراردادها.
پایاننامة کارشناسیارشد حقوق .دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
ـ صدر ،سيد محمدباقر ( 1408ق) .مباحث االصول .قم :مطبعه مرکز النشرـمکتب االعالم االسالمی.
ـ طباطبایی قمی ،تقی ( .)1371آراؤنا فی اصول الفقه .قم :محالتی.
ـ علی عبداهلل ،ناصر ( .)1391گفتگو روشی نوین در آموزش مکالمة عربی .تهران :مجد.
ـ عميد ،حسن ( .)1376فرهنگ لغات عميد .تهران :اميرکبير.
ـ فاضل موحدی لنکرانی ،محمد ( 1425ق) .رسائل ثالث .قم :مرکز فقهی ائمة اطهار.
ـ ـــــــــــــــ ( 1430ق) .داراسات فی االصول .قم :مرکز فقهی االئمه االطهار.
ـ کاتوزیان ،ناصر ( ،1371الف) .قواعد عمومی قراردادها .تهران :دانشگاه تهران.
ـ ـــــــــــــــ ( ،1371ب) .ضمان قهری .تهران :دانشگاه تهران.
ـ کرباسی ،محمدابراهيم بن محمدحسن (بیتا) .اشارات االصول .بیجا :بینا.
ـ محقق داماد ،سيد مصطفی ( .)1383قواعد فقه .تهران :مرکز نشر علوم انسانی.
ـ ـــــــــــــــ ( ،1398الف) .نظریة عمومی نفی دشواری در حقوق اسالمی .تهران :نشر اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( ،1398ب) .نظریة شروط در حقوق اسالمی .تهران :نشر اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1391قواعد فقه مدنی .تهران :نشر اسالمی.
ـ محمدی ،علی ( .)1379شرح اصول استنباط .قم :دار الفکر.
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ـ مرادی ،خدیجه (« .)1392تحليل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه اماميه» .مجلة فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،)2(46 ،ص 321ـ.344
ـ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ( .)1389فرهنگنامة اصول فقه .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،معاونت پژوهشی دفتر تبليغات اسالمی حوزة علمية قم.
ـ مرکز االدارات العمليه ،لجنه الفقه المعاصر ( 1442ق) .الفائق فی االصول .قم :مرکز اداره الحوزات
العلميه.
ـ مشکينی ،علی ( .)1374اصطالحات اصول و معظم ابحاثها .قم :الهادی.
ـ مظفر ،محمدرضا ( .)1380اصول الفقه .قم :بوستان کتاب.
ـ مکارم شيرازی ،ناصر ( 1428ق) .انوار االصول .قم :مدرسة علی ابن ابیطالب.
ـ موسوی بجنوردی ،سيد حسن ( .)1341قواعد الفقيه .قم :الهادی.
ـ موسوی الخمينی ،روحاهلل ( 1418ق) .تنقيح االصول .تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
ـ ـــــــــــــــ ( 1423ق) .تهذیب االصول .تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
ـ ميرحاج ،کامران ( .)1397طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی .تهران :پژوهشگاه قوة
قضائية مجلة حقوقی.
ـ نایينی ،محمدحسين ( .)1352اجود التقریرات .قم :مطبعه العرفان.
ـ نجفی (صاحب جـواهر) ،محمدحسن ( 1410ق) .جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرایع االسـالم .بيروت:
دار احياء التراث العربی.
ـ وحيد بهبهانی ،محمدباقر بن محمد اکمل ( .)1378الرسائل الفقهيه .قم :مؤسسه العالمه المجدد الوحيد
البهبهانی.
ـ هدایتنيا ،فرجاهلل ( .)1385حقوق مالی زوجه .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

ـ هاشمنژاد ،زهرا و غالمپور ،محمدرضا (« .)1394بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه» .فصلنامة
فقه و تاریخ تمدن،)46(10 .
ـ یوسف زاده ،احمد؛ سخنور ،مهدی؛ رستم زاده اصلی ،سروش ( .)1397تعدیل قضایی قرارداد بر

مبنای عدم تعادل اقتصادی آن در حقوق ایران ،حقوق آمریکا و اسناد بين المللی .نشریه
دانش حقوق مدنی ،)14(7 ،ص.86-75
ـ آیين دادرسی مدنی مصوب .1318
ـ آیين دادرسی مدنی مصوب .1379
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.1307 ـ قانون مدنی ایران مصوب
.1358 ـ قانون اساسی ایران مصوب
-Carbinnier jean. Droit.T.4. obligations. presses universtaire de France 1956.
-Marty Gabriel et Raynauld Pierre. Droit civil. T.sirey 1988.

