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Abstract 

The present study was conducted on the subject of "Comparative comparison of 

the role of will in the formation of contracts in Iranian and Egyptian law" through 

library studies and classification of related documents through filing and then 

adapted to descriptive-analytical analytical method (role of will in contracts). 

The results show that both countries, considering the reliance on jurisprudence 

as the main source of civil legislation, believe in and insist on recognizing the 

role of the will of individuals in the validity of contracts. A contract based on 

reluctance and coercion is considered null and void. But in terms of the type of 

will, from the esoteric and outward point of view, there are differences in form 

and substance. Among other things, by defining the intermediate variable of fear 

or compulsion in the degree of reluctance, the subjects find certain legal nuances. 

As an example, in discussing the conditions of reluctance, the issue of fear was 

mentioned in relation to the conditions of reluctance in Iranian and Egyptian law. 

The same is true for sharing these views. According to jurisprudence, it is valid 

for the rights of both countries. These three factors create restrictions for the will 

of individuals in the field of contracts (both outward and inward will), because 

the parties to the contract have no right to step out of this circle To conclude a 

contract, but in order to maintain public order, they must respect these rules. Is 

justified. With this explanation and the importance of category three, good 

morals and authoritative rules, the apparent will is placed next to the esoteric 

will, and this legal approach is quite evident in the regulations of Iran and Egypt. 
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 چکیده

به روش "حقوق ایران و مصر  قراردادها در  یلنقش اراده در تشک  یقیمقایسه تطب"حاضر با موضوع  پژوهش

 یفیتوص  یوهبه دسته بندي مستندات مرتبط پرداخته و سپس به ش  برداريفیشو از طریق    ايکتابخانه مطالعات

که هر دو کشور با    دهدمیگردید. نتایج نشان    یق)نقش اراده در قردادها( تطبیقتحق  مستقل یرمتغ  یلیتحل

شناختن نقش اراده افراد   یت به رسم  در خصوص  یمدن  گذاريقانون  یاصل  منبع عنوانبهتوجه به اتکا به فقه  

هرگونه    یو چه از جنبه فقه  یدر هر دو دیدگاه چه از جنبه حقوق  و در صحت قراردادها اعتقاد و اصرار دارند 

نوع    یف. اما در خصوص کم و ک کنندمیقلمداد    غیر نافذ و   بر اکراه و اجبار را باطل  ی عقد مبتنو    قرارداد

 یرتعریف متغ  اینکه با   ازجمله دارند.    ماهوي و  یاز لحاظ شکل  هایی تفاوتو ظاهري    ی اراده از دیدگاه باطن

  نمونه در   عنوانبه.  کنندمی   پیدا یخاص  ی حقوق  هايظرافت اکراه موضوعات    یزانواسط ترس یا اجبار در م

 حقوق ایران و  در اکراه تأثیر شرایطدر ارتباط با  اشاره گردید اکراه، مساله ي اندازه ترس  تأثیر شرایطبحث 

 ،اخالق نظم عمومی یلقب  یاز  عوامل  از  ی ناش  هادیدگاهارائه شده است.اشتراک در این    یموارد یکسان  مصر

  اراده  نافذ است.این سه عامل براياست که به اعتبار فقه براي حقوق هر دو کشور    قواعد آمرهء   و  حسنه

عقد حق    زیرا طرفین،  کندمیرا ایجاد    هایی محدودیت (ی)هم اراده ظاهري و باطنقراردادهاافراد در حوزه  

پاي ب از    ندارند  به    یروناین دایره  انعقاد قرارداد مبادرت   نظم عمومینهند و برخالف ضوابط مربوط  به 

ظاهري تشتت  حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند.هرچند که ورطبهجامعه  ورزند،بلکه براي حفظ نظم

ایران و مصر  در باطن  در موضوع بحث   یاحکام فقه  و حقوق موضوعه دو کشور  در  (ی)اراده ظاهري و 

 آمره، قواعد   و حسنه   ،اخالق مقوله سه   و اهمیت  یح . با این توضتوجیه است و  یرقابل تفس فوق چارچوب

و    مقررات ایران  در  ی حقوق  رویکرد   و این  گیرد می قرار  ی مرتبه بعدي نسبت به اراده باطندر    ظاهري   اراده

 است.  مشهود کامالً مصر
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 مقدمه 

دو   هر  در فقه و حقوق موضوعه  يبر اراده ظاهر  یارده باطن  یگاهبر تفوق جا  قرائن بسیارو    یلدال  باوجود

 اراده   در حجیت   یديکه ترد  یوجود احکام و مواد قابل توجه  که  رسدمی  به نظر  ین و مصر چن  یرانکشور ا

 اندیشد نمیاراده  اعالم یلوسا یقبه طر گذار قانونحرف اســت کــه  ینا یدمؤ  ،گذارندنمی یباق يظاهــر

که  کندمی یتلق یاجتماع پدیدهاي مــوارد، قرارداد را یندر ا گذارقانونمعتقدند،  گراهاجمعکه   و همچنان

ملتزم   یزياراده ممکن اســت به چ  اظهارکننده  اي که گونهبه  ؛ شودمی  یامر ناش  ینآن از هم  آورالزام  یروين

است که    يامر، احکام مختلف ناظر به اســناد تجار  این  که اراده نکرده اســت. نمونه بارزشود    و متعهد

در سند و   یلمختلف دخ  هايطرفخواست    یانتعارض م  وجود  با  ی، حتهاآن از احکام ناظر به    یاريبســ 

 ي موارد  یلاز قب  یروز اجتماع  یاتضرور  تائیدبر    یمبتن  یدگاهد  ین.و ایابدنمی  ییرياسناد تغ  یاحکام قانون

که    است  ي ظاهر هب  ی باطن  اراده  دال بر تفوق  یآمرهاست که همگ  قواعد و  حسنه  ی،اخالقعموم  مانند نظم

 مقوالت پرداخته خواهد شد ینا یاتبه جزئ تحقیق ینا یط

 

 مسئله یانب

از   بعد ، که  ینفسان  یفاست که عبارت است از ک  یحقوق  و اعمالاز عناصر مهم در تعهدات    یکی  اراده

و ترک    فعل  طرفبهانسان را    ینفسان  یفک   ینو ا  گرددمیآن حاصل    یقو تصد  یعمل حقوق  یکتصور  

 ی اخطار قلب  اراده ( معتقد است ياز حقوقدانان)لنگرود  یکیاساس است که    ینبر هم  ید. شادهدمیسوق  

 ین بدن است، ا  ياعضا  از يو مقرون به عمل عضو   شودمیحاصل    و تصدیقاست که قهرا ً بعد از حضور  

شد اراده  یبه عمل خارج یمنته قتیو یندگو ینشده آن را اراده داخل یبه عمل خارج یمنته یاخطار تا وقت

  گیري شکل  ینددارد و در فرآ  ییباال  جایگاه امر  ینا  یمبناست که در فقه اسالم  ین. بر هم  یندگو   یخارج

 یجاد در ا  يو ظاهر  یاست. تعارض اراده باطن  گرفته مورد توجه قرار   یگرد  هر چیزاز    یشب   یاعمال حقوق

  بر اساس مطرح نمود،    توانمیاراده در حقوق قراردادها،    مورد مباحث مهم در  ازجملهرا    یحقوقعمل    یک

است. در واقع اگرچه   یعقد از قصد«، قصد و اراده باطن  تبعیت »قاعده منظور از قصد و اراده در یق،تحق ینا

 ی نفسان  یفک   ینو ا  ،گرددمیآن حاصل    یقعمل و تصد  یکپس از تصور    که است   ینفسان  یفک   یکاراده  

عقود   ازجمله   ی. در حقوق اسالم نقش اراده در اعمال حقوقدهدمیترک فعل سوق    یا فعل  طرفبهانسان را  

 یکه به بررس  انددادهنشان    اي ویژه  یت بحث اهم  ینبه ا   ی قابل انکار است و حقوقدانان اسالم  غیر یقاعاتو ا

هنگام  به  ینقصد مشترک طرف  معموالًقرارداد    یردر تفس  یرانقوق ادر ح  ینکها  ازجملهپرداخت    یمخواه  هاآن 

  یتاصل حاکم  (اندخواسته  دو طرفاست که    یزي احراز آن چ  به دنبال  ی. و قاضشودمیبستن قرارداد جستجو  

 :موجود است  یوههدف دو ش ینبه ا یلن يبرا(. اراده

 .يآن بر اراده ظاهر و ترجیح یکشف اراده باطن.1

 .یدادن آن بر اراده باطن يمتعارف الفاظ و اعمال و برتر  یبا توجه به معن  ياحراز اراده ظاهر.2
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حقوق   گفت در  توانمیرا انتخاب نکرده است، اما    یوهدو ش  یناز ا  یکهیچبه صراحت    یرانا  گذارقانون

  ی اصل  عنصر یشده و قصد درون  یرفتهپذ  یاراده باطن  یهنظر  یه،امام  ياز فقها  یاز نظر گروه  یرويبه پ  ،ایران

جز از راه   ی،باطن  اراده به  یچون دسترس  یکن( لیقانون مدن1۹1)ماده  دهدمی  یلو سازنده قرارداد را تشک

که دو طرف   یندیشدب  اعمالی و عبارات و الفاظ  یربه تفس  یدبا  یقاض  یست،ن  پذیرامکانابراز آن،    هاي وسیله

 یناست که طرف  ینکند. اصل ا  احراز قصد مشترک آنان را  یمعقول منطق  یرو با تفس  اندگرفته  باکاررا    هاآن 

شخص متعارف و معقول    یراز  ؛آیدبرمی  متعارف طوربهاعمال آنان    یاکه از عبارات    اندخواستهرا    یزيهمان چ

عقد تابع اراده    یرانحقوق ا  در  یم،چنانکه گفت  ،هر حال به .آن ثابت شود  اینکه خالفمگر    ،کندمی  ینچن

به  1۹1 و463باشد )مستنبط از ماده یکه کاشف از اراده باطن دارد تا آنجا ارزش ياست و اراده ظاهر یباطن

مدن قانون  صوریبعد  و  بد  خالف یا  ي(  نباشد.  صور  یهیآن  عقد  است    یزن  ياست  بالاثر  و  باطل 

کاشف    عنوانبهبه الفاظ قرارداد    یدقرارداد نخست با   یردر تفس  ین(. بنابرامدنی قانون  یاصالح21۸و1۹۵)ماده

و را در قالب الفاظ    یشو قصد مشترک خو  یاراده واقع  ین،است که طرف  ین بر ا  فرض اراده توجه کرد، چه 

  ثابت یااز آناست که در قرارداد آمده است،    یرغ  ینطرف  یاقع. هرگاه معلوم شود که اراده واندریخته هاعبارت

نبا   يشود که عقد صور و    شودمی یینحکم مسئله تع  یبه آن توجه کرد، بلکه مطابق اراده واقع  یداست، 

( . در حوزه حقوق  مدنی قانون  یاصالح1۹1،1۹۵،21۸محکوم به بطالن است )مستنبط از مواد  ي قرارداد صور

  عنوان بهاست .    یازن  تريمفصل یینیتب  یمذاهب چهارگانه بررس  نظر درموضوعه مصر با توجه به اختالف  

  یمآن تصم  یلهکه به وس  داندمی   یدرون  روانی عمل  یک  ذاتاًاراده را    يحقوقدان مصر  ینبارزتر  ينمونه سنهور

در   یخاص  یلمصر، تفص  یدر قانون مدن  هرحالهب(  .1۹۹۸:۷۵ي،)سنهور  گیرد می قرار    ینشخص بر امر مع

مشاهده    ینهزم اراده  مواد  شودنمیانشاء  ا  خصوص در  يو  به  قبول  الحاق  که   یجابزمان  دارد  وجود 

 آورالزامقبـول باشـد    يبـرا  یمقرون به مهلت  یامتضمن    یجابیا  اگر اسـت، و مقرر شده است که  مالحظهقابل

است که    یاز حاالت  یکیحالـت    یـناسـت. ا  یالزام بر اراده منفرد مبتن  سنهوري یاتمطابق نظر  یعنیاست؛  

فرض   یباق  یجابآن ا  ی که ط  یمدت  یینکه منبع تعهد در آن، اراده منفرد است. تع  داشته قانون مصر مقرر

 سـتنباطآن ا  یت ماه  یامعامله    یطاز شرا  یگاه به طور ضمن  یذکر گردد؛ ول  یحبه طور صر  یدبا  اصوالً ،شودمی

کـه   شودمی اسـتنباط ینچنـ  یـد،آن نما یشآزما مشروط بهرا  ايوسیلهفروش  یهرگـاه مالک مثالً. گرددمی

شخص   يبرا  یجاب ا  هرگاه  .است   ی باق  ی کاال به طور ضمن   یش آزما  يبرا  یازدر طول زمان مورد ن  ي و  یجابا

 ي ، موعدکندمی  یجابمعامله ا  ماهیت  چون  ینجااعالم قبول ابراز شود، در ا  يبرا  یمهلت  یینبدون تع  یبیغا

قبول به او الزم    یدنرس  يبرا  معموالًکه    یزمان يتا انقضا  ید، و موجب باشودمیدر نظـر گرفتـه    یضـمن

  یـز ارسال نموده و ن  تأخیرقبول را بدون    یجابا   مخاطب  شودمیبماند، البته فرض    یباق  یجابشاست، بر ا

  یدهاست، به موجب در نظر گرفته شده به دست او رس  رسیدنش يکه برا  ی در طول همان مدت زمان  یجابا

  ینده . خالصه در فصول آشودنمی در رابطه با قصد و رضا مالحظه    تفکیکی ینمصر چن  یلهذا در قانون مدن

 ت. پرداخ  یمخواه  یمباحث ینبه چن یلیتفص طور به وضوح و دقت به

امر   این یاست که در فقه اسالم  یلدل  یناراده است. به هم  یاز عناصر مهم در تعهدات و اعمال حقوق  یکی

است.    قرارگرفته توجه مورد دیگر چیز هر از بیش حقوقی اعمال گیريشکل فرآیند در دو  باالي جایگاه
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 حقوق در مورد اراده  در مباحث مهم  ازجمله را    یعمل حقوق  یک  یجاددر ا  ي و ظاهر  یباطن  ارادهتعارض  

 ارادة  و  قصد  ،«قصد  از  عقد  تبعیت »  قاعده در اراده و تحقیق،  اینبر اساس    ،مطرح نمود توانمی قراردادها،

  یف ک   ینو ا  ،گرددمیآن حاصل    یقعمل و تصد  یککه پس از تصور    است   اراده  چه  اگر   واقع   .دراست  باطنی

  یتموجود  یاست که عمل حقوق  ین. اما سؤال ادهدمیترک فعل سوق    یا  فعل طرفبهانسان را    ینفسان

به عبارت   ی؟ باطن  اراده از    یا   گیرد می  يظاهر   اراده از    ین، طرف  ینروابط ب  یمو در تنظ  اثبات را در مقام  یشخو 

عقود    ازجمله  ی در حقوق اسالم نقش اراده در اعمال حقوق  یرد؟مالک قرار گ   یداز اراده با  چهره کدام  یگرد

 هاآن  اعتقاد .بهانددادهنشان    اي ویژه  یت بحث اهم  ینبه ا   ی قابل انکار است و حقوقدانان اسالم  یرغ  ایقاعات و

 قصد و  اراده از کاشف  که ینمگر ا یستند،ن یفی تعهد و تکل یچ مؤثر نبوده و موجد ه تنهایی بهالفاظ و افعال 

 برانگیزاست چالش موضوعات ازجمله دو،  این تعارض در صورت آن بودن ظاهري اراده، باب در .باشند

 پرداخت.  خواهیم هاآن به ادامه در که

 

 ی باطن ارادهظاهری يا  اراده

 ی باطن ارادهظاهری يا  اراده

 ظاهری  ارادهنظرية 

  و متوجه ند  قرارداد  یلو تحل  یهرا مورد تجز  یباطن  اراده  یةنظر  یقرن نوزدهم حقوقدانان آلمان  دوم یمةن  در

که  ینا شدند  اثر  تواندنمی  ینفس  اراده امر  ا  يدر حقوق  بلکه  باشد  خارج  ینداشته    اجتماعی  و  یجنبة 

اگر   ین. بنابراکنندمی یتلق  عنصر اصلیو    یلاعالن اراده را دل  وسیله اساس  ینقراردادها هستند که مؤثرند.بر ا

ضم در  آنچه  کند  ادعا  غ  یرمشخص  چ  یرداشتم  اظهار    یزياز  که  بود   مسموع  امکردهاست  نخواهد 

 ).1۹34:1۷6ي)سنهور

 

 ی باطن ارادهنظرية 

قرارداد به آنچه    یرکه در تفس  کندمیاراده، اقتضا    یت حاکم   اصل یهدر فقه امام  یباطن  اراده  یت حاکم  نظریة

باشد و اگر   طرفین یواقع  اراده  ینمعتبرند که مب  ي شود. الفاظ قرارداد تا حد  توجه اندناخواستهضم  یا  صریحاً

در نظر    یدآنان با  یواقع  اراده  کندمیاست که ظاهر الفاظ اقتضا    یزياز چ  یر غ  ینطرف  مقصود معلوم شود که 

 مفاد که  است معتقد جواهر که صاحب  اي گونهبهشده است.    یانب  یمختلف نظرات  یه .در فقه امامشود گرفته

 این   بر «للقصود تابعة العقود»مشهور قاعده یزن و (1:4۸ج1414ی)حرعامل «بالنیات  االعمال  انما» روایات

قصد  که   یتا اگر کس یست فقط تلفظ الفاظ عقد سبب عقد ن یرا ز است؛ باطنی اراده تابع عقد که دارد داللت 

کاشف   یرتبر مغا  یلینظر، اگر دل  این طبق).  22:266ج136۸  یشود )نجف واقع عقد ندارد آن را ادا کند عقد

  یتحاکم  یروان روست که پ  ین . از ايظاهر  اراده نه    است معتبر  ی باطن  ارادهاقامه گردد به موجب آن    ی خارج

 .( 13۷۷:12۵یان)کاتوز انددانسته یباطن ارادهرا  یحقوق آثار یجاددر ا  یمنبع اصل یاناراده و فردگرا
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 طریقت  است. و الفاظ مبرز هستند و  ی باطن  اراده  یاعمال حقوق  سازنده  یعنصر اصل  یهنظر  ینبر اساس ا

 .است  باطنی اراده یو در صورت احراز اشتباه بودن کاشف، مالک در عمل حقوق  یت دارند نه موضوع

 

 ظاهری   ارادهبر  یباطن ارادهتقدم  داليل

 ۸4 یهاسراء آ  سوره.  است  هاآن يو فکر  یروان  شاکلهبر    یمبتن  یآدم  يگفتارها و رفتارها   یمقرآن کر  در

 ی باطن  قصد و  یت ن  دهنده شکل  یهر انسان  يو فکر  یروان  شاکله شاکلته...«  یعل  یعمل»قل کل   :فرمایدمی

 کنیدمی یاد توجه که بدون یىسوگندها  به خاطر»خداوند شما را   :فرمایدمیسوره بقره   22۵یهآ یااوست و 

 کندمی مؤاخذه شماست  قلب  رد آنچه خاطر  به اما  .«اللَّهِبِاللَّغْوفِیْأَیمانِکم  کمُ  اخِذُ  الیؤ »ُ  «نخواهد کرد مؤاخذه

آنچه بدون خواست و    یجهدرنت .«غَفُورٌحَلِیم  بُکمَُواللَّهٌ   اخِذُ  وْلکنْیؤ »َ  «است   حلم  داراى و آمرزنده خداوند و

 آمَنُوا ال   َینالَُّذ  یُُّهَاأَ  یا»َّشریفه  یهآ  .یست و منشأ اثر ن  شودنمی بار  آن بر  يظهور و بروز دارد، اثر  یدرون  اراده

  تَراض« ْعَن»ٍ  ید( که بر اساس ق 2۹)نساء:  تَراض«  تَکون َ تِجارَة ً عَن ْ ْأَن بِالْباطِل ِ إِال  ْیْنَکمتَأْکلُوا أَمْوالَکم ْ بَ 

 انجام شود.  باطنی یت رضا ياز رو یدمعامالت با

 

 ايران  یو ظاهری در قانون مدن یباطن اراده

 دنبال به  ی. و قاضشودمیبستن قرارداد جستجو    هنگام  به  ینقصد مشترک طرف  معموالًقرارداد    یردر تفس

موجود    یوهش  دو هدف  ینبه ا   یلن  ياراده( . برا  یت )اصل حاکم  اندخواسته  دو طرفاست که    یزياحراز آن چ

 :است 

 ي؛ ظاهر ارادهآن بر  و ترجیح یباطن ارادهکشف  .1

 .یباطن ارادهدادن آن بر  يمتعارف الفاظ و اعمال وبرتر  یبا توجه به معن  يظاهر ارادهاحراز  .2

  حقوق  گفت در  توانمیرا انتخاب نکرده است، اما    یوهدو ش  یناز ا  یکهیچبه صراحت    یرانا  گذارقانون

  ی صلا  عنصر یشده و قصد درون  یرفتهپذ  یباطن  اراده  یةنظر  یه،امام  ياز فقها  یاز نظر گروه  یرويبه پ  یران،ا

جز از راه   ی،باطن  اراده به  یچون دسترس  یکن( لیقانون مدن1۹1)ماده  دهدمی  یلقرارداد را تشک  سازندهو  

که دو طرف   یندیشدب  اعمالی الفاظ و عبارات و  یربه تفس  یدبا  یقاض  یست،ن  پذیرامکانابراز آن،    هاي وسیله

 یناست که طرف  ینکند. اصل ا  احراز قصد مشترک آنان را  یمعقول منطق  یرو با تفس  اندگرفته  باکاررا    هاآن 

شخص متعارف و معقول    یراز  ؛آیدبرمی  متعارف طوربهاعمال آنان    یاکه از عبارات    اندخواستهرا    یزيچ  همان

 اراده عقد تابع ایران در حقوقگفتیم، که ،چنانهر حال به .شود ثابت  آن خالف که این مگر ،کندمی  ینچن

  از   )مستنبط باشد باطنی اراده از کاشف که دارد ارزش جا آن تا  ظاهري  اراده و  است  باطنی

 یزن  ياست عقد صور   یهیخالف آن نباشد. بد  یا(  واقعی یر)غ  ي( و صوریبعد قانون مدن به1۹1و463ماده

به الفاظ قرارداد   یدقرارداد نخست با  یرتفس  در .(یقانون مدن  اصالحی 21۸و1۹۵باطل و بالاثر است )ماده

را   یشو قصد مشترک خو  یواقع  اراده  ین،که طرف  است  ینکاشف اراده توجه کرد، چه فرض بر ا   عنوان به

از آن است که در قرارداد   یرغ ینطرف  یواقع  ارادهشود که    معلوم . هرگاه اندریخته  ها و عبارتدر قالب الفاظ  
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حکم مسئله    یواقع  ارادهبه آن توجه کرد، بلکه مطابق    یداست، نبا  صوري ثابت شود که عقد  یاآمده است،  

 ( یقانون مدن  یاصالح1۹1،1۹۵،21۸محکوم به بطالن است )مستنبط از مواد  صوري و قرارداد  شودمی   یینتع

 

 به مفهوم عدالت در فقه معامالت ی نگاه

از    برخی یدگاهد  از دلیل  ینهم .*بهشودمیمقدس اسالم محسوب    یعت شر  یاهداف عال  جملهاز  عدالت 

 احکام واقع  علل فقاهت است و در سلسله  يبرا  یزانیو م  یارو مع  ياصل محور  یکعدالت،    یشمندان،اند

و    یاتاز آ  یاري . بساست  مردود   ايظالمانهاسالم هر قانون و حکم    یدگاه(. از د14، ص13۷3ي،است )مطهر

دارد و از نظر شارع مقدس،   داللت  عدل و قسط  یت بر ضرورت رعا  یرمستقیمغ  یا  یمبه صورت مستق  یاتروا

به ضرورت   یمدر قرآن کر  یاريبس  نیز آیات العقود  و مذموم است. در فقه  یحجهات خود قب   یعظلم در جم

 به داللت دارد  یخصوص  يعدالت در قراردادها  رعایت  لزوم  یجهآن و در نت  یفايزن و او کیلدر    یانت عدم خ

  . باشدمی  نیز  العقود  فقه  شامل   خود  عام  مفهوم  با کریم قرآن آیات از یاريبس در ،و عدل قسط  به  امر که  عالوه

معتقدند، در حوزه    برخی .باشد مقدس شارع  تائید مورد که هایی است آن ظالم قرارداد  هیچ  مبنا  بر همین

عام قاعده  قراردادها،  تدو  یحقوق  عدالت،  قاعده  عنوان  اصل    تواننمی  روشنیبهو    است  نشده  ینتحت 

را   کل  یک  عنوان بهعدالت  کردحاکم    ی اصل  استنباط  قراردادها  گروه13۵، ص13۸۵ی،قنوات (بر   یز، ن  ی (. 

 ي اگر عدالت را قاعدها  یو معتقدند حت  کنندمی محسوب  یو ارزش  یاخالق  یمانصاف و عدالت را از مفاه

  ی خلط مباحث اخالق  ي اصول صحت و لزوم به معنا  با تقابل آن  یم،در حوزه حقوق قراردادها محسوب کن

 در   .خود علم کرد  ي اصل صحت و لزوم قراردادها به خود  عدالت را در مقابل  ،تواننمیاست؛لذا    یو حقوق

  یتواقع  این یرش( و پذ۸عدالت )مائده:  یتقرآن ناظر بر رعا  یاتاستناد به آگفت: با    یدفوق با  یدگاهنقد دو د

  ی قاعده مستثن  این از  یزفقاهت و در سلسله علل احکام است و فقه معامالت ن  یزانو م  یارکه عدالت، مع

اخالق   یه،عالوه در فقه امام   هقراردادمد نظر    ی قاعده فقه  یکفراتر از    یگاهیعدالت جا  يبرا توانمی  یست،ن

وافر  یزن اجتماع  تنظیم در    يسهم  قرارداد  ازجمله  یروابط  که   یمدع  تواننمی لذا    دارد؛ يروابط  شد 

 ی و حقوق   یعدالت، خلط مباحث اخالق  عام لزوم قراردادها با تمسک به قاعده  اصل صحت و  هايتخصیص 

به ذکر است که    الزم .خالف عدالت است   ینوع  دخو  اخالق و فقه،  ینب  ی حائل  ینچن  یجاد ا ُّاصوالًاست و  

 »ان   :فرمایدمی ینیامام خم  مثال يبه مصداق است. برا  یفناظر به تعر  یشترب   یه،امام  يعدالت در لسان فقها

  فوق   نظر  دیدگاه  این  بر  یمبتن  .(260،ص141۵ینی،)خم «االقدس شارع فینظر  الظلم  راسالم  عن  یادهالز  اخذ

ظلم محسوب گشته و محکوم  باشد،    عدالتی  تحققنا  از   مصداقی  که  توافقی  هر که   بیان  این   با  گرددمی  تقویت 

عدالت از منظر طرفداران   زیادي بهشباهت    ی،عدالت در حقوق اسالم  یز،است. ن  یا تعدیلبه بطالن، فسخ  

اخالق    فطري حقوق مقوله  به  توجه  بدون  لذا  کرد   یروشن  یفتعر  تواننمی دارد؛  ارائه  عدالت  از 

 توازن در حقوق و تعهدات  یت بر اساس رعا  یدالعقود با  عدالت در فقه  یجه(. در نت2۸1، ص13۸6ي،)اصغر

 گردد. یفو توجه به اصل انصاف تعر  یبا لحاظ ضوابط اخالق متعاقدین

 

 یبر ادلّه فقه یمبتن یعدالت معاوض
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 مفهوم  به  هاآنهستند که مدلول    ايادلُّهتوجه کرد. دسته اول    توانمی  یلبه دو دسته دل   یادله فقه  یبررس  با

است   معاوضی  ده عدالت متعارض با قاع  یامدلولشان    یگرد  ايدستهاست؛ اما    یکنزد  یمتداول عدالت معاوض

همسو با    ظاهراً  هاآن پرداخته خواهد شد که مدلول  یلی . ابتدا به دالگرددمی بر آن محسوب  یصیتخص  یا

 است.  یمفهوم عدالت معاوض

 

 و اصول توازن و کفالت عام  یحاکم اسالم یاراتاخت

به    بیشتر است که   یاقدامات  يوجود دارد که به معنا  یهشرع  یاساتتحت عنوان س  ی مفهوم  ی،در فقه شافع

 شرع در  و باشد نکرده بیان یامبر هرچند پ  کندمیو فساد دور    یاست و جامعه را از تباه  یکاصالح نزد

  وجود   حکومتی   احکام  و اسالمی  حاکم  آن،اختیارات   معادل  اما ؛  .(14،ص2000  الجوریه، ي)جوز  باشد نیامده

راف و زعامت  ارکان جامعه، اش  تمام بر مطلقه  نظارت  یک قالب   در اسالمی جامعه  حاکم  اساس،  ینا  بر  .دارد

نظارت که   ین. انمایدمی  یريجلوگ  یو نابسامان  یاز بروز هرگونه ناهماهنگ  حکومتی دارد و با وضع احکام

چهارچوب جامعه صورت    مصالح در  مفاسد  موارد  ،گیردمیو  تحد  يدر  حقوق    یاراتاخت  ید به  و  افراد 

 یرهبر جامعه اسالم  یزن  یخصوص  یت لذا در حدود حقوق قراردادها و مالک  .انجامدمی   یزن  هاآن یخصوص

  مالکیت  و اعمال حق  یاز سوءاستفاده مالکان و سوداگران از حقوق خصوص  ییسازوکارها  یدبا تمه  تواندمی

  فی  که  معامالتی   سلسله  یک  در  دارد  حق  اسالمی  حکومت   معتقداست، يمطهر   شهید .کند  یريخود جلوگ

 آزادي   يجلو   دهدمی  یصکه تشخ  یمصالح  يطبق قانون فوق قانون رو  است،  مجاز  فردي  نظر  از  و  ذاته  حد

 مال   اجبار محتکر به فروش  یلدل  ین(. به هم113، ص13۷1ي،)مطهر  یردکه خود شارع داده است بگ  را یاول

 دانندنمی  جایز خصوص  ین را در ا  یرهر چند عموما ً تسع  ،شودمی  یدهفقها د  یت اکثر   ياحتکار شده در فتاوا

باقر  حق )  یناز ا  سوءاستفاده است وهم از جهت منع  یخصوص  یت هم از بابت احترام به حق مالک  ینو ا

ارکان جامعه  حق نظارت بر تمام    مستلزم داشتندر اداره جامعه،    یحاکم اسالم  یق(. توف66، ص13۸1،زاده

آن ممانعت به عمل آورد.   یختگیگس  مو از لجا اقتصاد را در  ینظارت  ينهادها  یسبا تأس  تواندمیاست، لذا  

 یموظف است اقتصاد اسالم  یصدر، دولت اسالم  یدهمچون شه  فقها از  ی برخ ِیفقه  یبر اساس مبان  ینهمچن

 ینگردد. در ا  تأمینسوق دهد که مصالح عامه    یکفالت و توازن، به سمت  ساختن اصلمحقق    يرا در راستا

 گذاريقیمت  یسمعادالنه ثروت و مکان یع توز یلهاز آن به وس ی ناش يو قراردادها خصوصی  یتنگرش مالک

  بر ). 1۸2، ص13۵0)صدر،  شودمی   یدتحد  ی،حکومت اسالم  یشیخاص، بر محور مصلحت اند  شرایط در

دولت   توازن نیزمردم است و طبق اصل    یاتیو ح   يضرور   یازهاياساس اصل کفالت عامه، دولت متکفل ن

خصوص، ضمان   این ن دولت را درمردم است. ضما  یعموم  یدر سطح زندگ   و تناسب  يبرابر  تأمینضامن  

  یشتر،نگرش که ب  ین. ااست  از جامعه  یت دولت در رفع فقر و محروم  مسئولیت   يکه به معنا  اندنامیدهإعاله  

است   ياقتصاد یت درآمد و فعال کسب  مقدس اسالم، در خصوص نحوه یعت شر یاخالق هايتوصیهناظر به 

 یزندو قانون ارث و منع تکاثر و کنز دور م  انفال و  یء ف  یع اسراف، تشر  یمهمچون تحر  یو بر محور احکام

، 13۵0صدر،   یدر.ک: شه  یشترمطالعه ب  ي/برا1۸2، ص13۵0دارد )صدر،  یشتريب  یلتما  یعیو به عدالت توز

 به بعد.1۸2ص
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 ادلّه یقتطب 

 احترام قسم اول، ضمن  یلبه دال  یمتک  یه فقه امام  گردد کهمیحاصل    یندبرآ  ینبا تأمُّل در مطالب مطروحه ا

و   باز گذارد يروابط قرارداد  یمرا در تنظ  یناراده تالش دارد تا حد ممکن، دست متعاقد  یت به اصل حاکم 

  ی معاوض  عدالت  از آن، همچون  یقراردادها و تبعات ناش  آزاديشناختن    یتبه رسم   يدر ظاهر به معنا  ینا

 اي ادلُّهو اطالق    از عموم که  یدرس  توانمی معنا    ینبه ا  یمادلِّه مذکور فراتر رو  از ظاهر  یست؛ امُّا اگر اندک ا

در لسان   تريدقیقمفهوم    دنبال عدول کرد و به  یدبا  ،دهدمی  یب را به ذهن تقر  ی که مفهوم عدالت معاوض

همان   اسالم کهمقدس    یعت شر  اصلی که با هدف یتوجه کرد، مفهوم  یخصوص قرا رداهايشارع در حدود 

در قراردادها به ارمغان آورد. عموم و اطالق   را یقسط و عدل است در تعارض نباشد و عدالت واقع ییبرپا

راه سوءاستفاده افراد را    یزکند و ن  تأمینبازار را    نظم یشتر است که هرچه ب  یذکر شده در جهت ارائه اصول

و منع تعرض   یت حق مالک  دائمی بودنمطلق و    انحصاري، .فسخ قراردادها مسدود کند  یا  یلکان تعداز ام

افراد  ی حمل اعمال حقوق ي،اراد به مفاد تعهدات  ینمتعامل پایبندي مالک، لزوم یاراتدر حدود اخت یگراند

و   یراز آن، منع تسع  یآگاهانه در قالب قاعده اقدام و سقوط ضمان ناش  تعهدات از  یت ، عدم حمابر صحت 

ود داشته  وج   ینمتعاقد  یاربر اراده و اخت  یامکان تحقق عدالت مبتن  است که  یطیشرا  مربوط به  یهمگ  یره،غ

و خارج  گونههیچ باشد  ا  ی،عامل  را    ینتحقق  عدالت  ندهد  الشعاعتحت نوع  قرار   یقیحق  عدالت  .خود 

  ی، خصوص  قراردادهاي در حوزه  یعت قاعده عام و حاکم بر تمام ابواب فقه و علت احکام شر  یک  عنوانبه

آنان   خواهیزیادهو گاه    طلبی فعت من  يرا که عموما ً بر مبنا   یناز اراده متعاقد  یتا هرگونه رفتار ناش  طلبدمی

  ي در راستا  یلدل  ینگردد به هم  یععادالنه توز  یدثروت با  ینظام اقتصاد اسالم  در.یماست، بر عدالت حمل نکن

و سوء استفاده  نا عدالتی ی،انصاف یباشد؛ اما مصداق ب ینو تفاهم متعاقد یتاز رضا  ناشی ولو  يهر قرارداد

ادله به عموم و اطالق    تواننمیاز موارد    یاري بر بازار باشد عدالت مخدوش است. لذا در بس  حاکم یطاز شرا

  محصول  ینکهگشته نه ا  یفارزش تعر  یکبه مثابه    یر واقع عدالت در فرهنگ اسالممتمسک شد. د  مذکور

  یتو حاکم  آزادي که شارع مقدس، عدالت را بر  یابیمدرمیادلِّه قسم دوم،    یصرف توافقات باشد. با بررس

و به دنبال عدالت   کندمی یاراده، نه  یت حاکم   یختگیو از افسار گس  دهدمی  ياراده در موارد خاص برتر

  یی تحقق و شناسا  یارمع  ی،اخالق  و یارزش  ینانصاف و مواز  یتاست. رعا  یعت شر  ینبر اساس مواز  یحیتصح

و لزوم قراردادها است. اعتقاد آن   صحت  است. لذا عدالت اساس اصل  ی عدالت معاوض   اراده و  یت حاکم 

آن است که    یلبُّ  یصائل شد. منظور از تخصق  اول  ادلِّه قسم  یلبُّ  یصبه تخص  توانمیموارد،    یناست که در ا

قطع   آن  یت معارض با عموم  یمحکم  یلامُّا به و جود دل  نباشد؛ یندر ب  یلفظ   یصتخص  یعام  یلهرگاه بر دل

و مرحوم    يانصار  یخچون ش  ی . به اعتقاد بزرگانیخوردم  یصتخص  خصوص، وجود داشته باشد، عام در آن

به  و  (2۸6،ص1،ج13۸6)مظفر،است  مطلقاجایز لبُّی تخصیص مظفر تق  تمسک  در  موارد شک  در    ییدعام 

چون صحت و لزوم و... ما را بر    یادلُّه عام هرچند یدگاهد  ین)همان(. بر اساس ا یستن یز موضوع حکم جا

  یعتشر  ینفسه هدف عال  یاز آنجا که عدالت و انصاف ف  اما یریم؛را بپذ  یتا اصول عدالت معاوض   داردمیآن  

شارع    است که   یحاست و قب  یعت شر  یهدف عال   ینفسهانصاف، ف  عدالتو  ست؛ اما از آنجا کها  یحاست و قب
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  ی خصوص  يقراردادها  ین،را الزم االجرا بداند، بنابرا  یرمنصفانهشروط گزاف و غ  حاوي يمقدس قراردادها

  یا   یضمن  یهرگاه نه  یراز  یگردند؛عام خارج م  یلخورده و از تحت دل  یصتخص  ی،لبُّ  صورت  ناعادالنه به

  بسیاري  به آن، خود ظلم است. به عالوه کهصحت قراردادها اثبات گردد، التزام    یا برمتعلق لزوم    شارع آشکار

 کرد.  بر ادلِّه قسم اول محسوب یلفظ هايتخصیص  توانمی یزاز ادلِّه مذکور در قسم دوم را ن

 

 اراده  یتنتايج اصل حاکم

 : است  یرز  به شرحخالصه   طوربه اراده یت مهم حاصل از اصل حاکم  نتایج

اصل1 منشاء  اراده  ناش  یـ  است.بد  یتعهدات  قرارداد  مسئول  یاتعهد    هرگونهکه    یانب   یناز  و   یتیالتزام 

التزامات و    يقرارداد   یشهر  يدارا  االصولعلی  همهایناست با    هامسئولیت است ت. در واقع اراده خالق 

 قسم  ین , بلکه منشاء ا  یستن  هاآن  یدآورندهندارند و اراده افراد پد  يقرارداد  یشهر  ها مسئولیت از    بعضی

 آورده  تحت الزامات بدون قرارداد  موارد را  ینا یرانا  یحاصل از قانون است . قانون من امرونهی  هامسئولیت 

 .گفته است  امثال آن سخن و یراداره مال غ یا,  یراز عمل و مال غ  یفاءو است یب و از غصب و اتالف و تسب

ارزش قرارداد   یز ن  گاه . معادل اعتبار قانون دارد  یاعتبار و ارزش  ینـ قرارداد حاصل از توافق اراده متعاقد2

خالف   توان می  یعنی ,    است یشتردارند به مراتب ب  یضیتعو   یا  یريکه جنبه تفس  ین از قوان  یاز ارزش بعض

قرارداد است و   یزاز علما معتقدند که منشاء جامعه ن ايعدهشد   یانکه ب همانطور توافق کرد یريتفس ینقوان

 قرارداد   یقدرت اساس را آن و گفته سخن اجتماع یئت دانسته حاکم ه  اند از ینهزم یندر ا

 . کنند ياز انعقاد قرارداد خوددار یارا منعقد سارند  يـ افراد و اشخاص آزادند که قرارداد3

دارند    حق  و  یندقرارداد مذاکره نما  شرایط  ینهبا هم در زم  يدارند در وضع مساو  آزادياص  ـ افراد و اشخ4

 سازند را مشخص يو موضوع ر قرارداد يو اخالق حسنه محتو  یاصول نظم عموم یت با رعا

مذکور   قوانین و  یندتوافق نما  ینجانش  یا  یريتفس  ینخود حق دارند برخالف قوان  يدر قراردادها  ینـ متعاقد۵

 ینقرارداد حق دارند در ب  ینفرانسه , طرف  ازجملهاز کشورها    یبعض  در یرندبگ  یدهرا در قرارداد خود ناد

را انتخاب کنند تا بر روابط حاصل از قراردادشان حاکم باشد .    یخود قانون  یلم   به مختلف   يکشورها  ینقوان

  یط و آثار و شرا  یتد , خواه از جهت ماههم معتقد است , قانون قابل اجراء در عقو   فرانسه کشور  یواند

بع از عقود تا  ی, تعهدات ناش  یرانا  یقانون مدن۹6۸ماده  طبق اندکردهانتخاب    یناست که طرف  قانونی , آن

ضمنا َ تابع قانون    یا   َصریحاًاتباع خارجه بوده و آن را    ینمتعاقد  اینکه قانون محل وقوع عقد است ، مگر

 . باشندداده  قرار یگرد

قرارداد   طرفین اراده  یضمن  یا  یحو در اثر توافق صر   نیستند  یفاتی تشر  گونههیچقراردادها تابع    االصولعلیـ  6

ضرورت   یفاتتشر  بعضی یترعا  یعمل حقوق  یجادا  ي، برا  یاستثنائ  یار، اما در موارد بس   آیندمیبه وجود  

 . نمونه مثال زد عنوانبهطالق را  یقاعا توانمی یراندارد . در حقوق ا

،    است  شده  واردقرارداد    یناست که در قصد مشترک طرف  ياز قراردادها همان آثار  یناش  یـ آثار حقوق۷

 ین در ب  را مکلف است قصد مشترک   ی، قاض  یدآ  به وجوددر آثار قرارداد اختالف    ینمتعاقد  ینچنانچه ب

 یر مس  یکآمده است    یدکه پد  ید و رفع ابهامدر قراردا  ینقصد طرف  کشف . سطور قرارداد جستجو کند
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مستلزمم تجربه   یو تسلط بر آن عالوه بر داشتن اطالعات کاف یرمس  ینا  شناسایی  و آیدمی  حساببه  یقضائ

 . است 

  احراز و عدم  ینهزم   ینا  تردید دردارد . در صورت    استثنائیجنبه    قراردادهااراده در    آزادي  یتـ محدود۸

اصل ،   یعنی   است  ي، اصل عدم جا  یگرقواعد آمده د  یاو اخالق حسنه    یعموم   بانظممفاد قرارداد    یرتمغا

 یگرقواعد آمره د  یاحسنه    اخالق و  یعموم  بانظم   منعقدهقرارداد    یرتاراده و اصل ، عدم مغا  یت عدم محدود

 ممکن  یاست ول  یکننده عدالت اجتماع  تأمینقراردادها    آزادياراده در قراردادها و اصل    استقالل . باشدمی

  شود میساقط    یو فرض  یقیحق  یارات، خ  ینبا توافق طرف  یرارا به همراه نداشته باشد. ز  اقتصاديتعادل    است 

 ی ضرر وارده ، از حمله مظالم  یب ترت  یننموده است و بد  یش، اقدام به ضرر خو   خود امر  ینو متضرر از ا

 شده باشد . یلکه به متضرر تحم  شودنمی محسوب

 

 اراده یتحدود اصل حاکم

افراد    اراده  يو انعقاد قرارداد برا  یمکه در تنظ  یستن  ی معن  به ایناستقالل اراده در قراردادها    یا  یت حاکم   اصل

مطلق    طور به  ي فرد  هايآزاديحقوقدانان همانطور که    یشترب  به عقیده . وجود نداشته باشد  یتی محدود  یچه

 ي فرد ي آزار  يحدود و ثغور برا  یینمفهوم داشته باشد و عدم تع  تواندنمی یاجتماع  یچو حد و حصر در ه

منوال   ینوضع به هم  یز، در قلمرو قراردادها ن  شودمی  آزادي سلب   َیتانها   و یسبب هرج و مرج اجتماع

خود در   یافراد جامعه را در روابط خصوص  ینمع  ايمحدوده  یمبا ترس  کشورها ان همهگذارقانوناست و  

هر طور که    توانندمیمحدوده مشخص است که    ینقرارداد در ا  ین. در واقع طرف  گذاردندمیقلمرو آن آزاد  

 خاص حاکم بر  یاست در اثر س  یزاست و گاه ن  یع، گاه وس  کندمی   یممورد نظر را تنظ  قرارداد باشند  یلما

 و با  یست نامحدود قابل تصور ن  آزادي، اما هرگز    شودمیعت آن کاسته  و نوع حکومت از وس   افراد جامعه

 در جامعه برقرار نخواهد شد یآن نظم وجود

 

 اراده در حقوق موضوعه  یتمصاديق اصل حاکم

  مصادیق  از  یکیشده است.    یرفتهپذ  یرانا  ازجملهکشورها    از  یاريبس  یاراده در نظام حقوق   یت حاکم  اصل

را   که آن  ینسبت به کسان  ی خصوص  قراردادهاي : داردمیاست که مقرر    یران ا  یقانون مدن10اصل ماده  ینا

که شرح    یگرمذکور و مواد د10وجود ماده  با ، نافذ است  قانون نباشد  یحمخالف صر  که  ی در صورت  اندنموده

شده است و آنچه استقالل اراده   یرفتهاصل پذ  عنوانبه اراده  آزادي  یخصوص  يهاقرارداددر    خواهد آمدآن  

  اند عبارتآمره است که    ینمخالفت با قوان10البته منظور ماده همان مخالف با قانون است   کندمی را محدود  

 که فاقد اوصاف  یضوابط آمره و نه هر قانون  یگرو د  یمربوط به اخالق حسنه و نظم عموم  مقررات : از

 گذارقانون توافق کرد و  توانمی  یريتفس  ینقوان  برخالفمسلم    طوربه.    يامر   ینباشد . در واقع قوان  مذکور

آنچه را   مقابل افراد نهاده است و در  به اختیار  آن رانداد و    یلیگونه مقررات نظر تحم  یننسبت به ا  یزن

و حقوقدانان   یداز اسات  ايعده . آمره آورده است   در قوانیندارد    هاآندر    به امرونهیکرده است و نظر    یفتکل

است و قبل از    یدهاقتباس گرد   فرانسه یاز حقوق مدن  یران ا  یقانون مدن10است که ماده  ین بر ا  یدهرا عق
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معتبر بود    یمنعقده وقت  قرارداد یهاز فقها امام  ايعدهاز نظر   یت به تبع  یرانا ی ماده در نظام حقوق ینا  یب تصو 

اگر  گرددمی  یمتنظ  ینکه در قالب عقود مع نام عقد مع قراردادي و  ارزش و   آمدنمی  به وجود  ینیتحت 

 یلدل  ین. و به هم  یددر قالب عقد صلح درآ  نامبی  قراردادهاي همه  شدمی  یسع  یجهنداشت ، در نت  ياعتبار

 یگر د  ايعده  . یدمشکل مرتفع گرد  ینا  یقانون مدن10ماده  یب با تصو   ولی .اندنامیدهالعقود    یدعقد صلح را س

 یحی تصور صح  ندارد در قراردادها وجود  آزاديتصور که در فقه و حقوق اسالم    ینبر عکس معتقدند که ا

 یرانسابقه دارد و حقوق ا  قرارداد یناستقالل اراده در تکو   ی، بلکه بر عکس در اسالم و حقوق اسالم  یست ن

که :   کنندمیجامع الشقات اشاره  کتاب    صاحب  مطلب به نظر  اثبات  يسابقه بهره گرفته است و برا  یناز ا  یزن

است در   یو نه اباحه است ، عدم ورود منع ، کاف  برائت  چون اصل ،  خواهدنمی  یلجواز اصل معاوضه دل

  ود  ستب  در و  ستاست  در عقدي هر  یا و  معاوضه  یا  معامله  هر  فقها   اکثر   نزد  در   که  کنندمی  اضافه  جواز...و 

 صحت براي   باشد نداشته  وجود  شرعی ونیو  منعقان  قدرکه همین  و ندارد الزم  دلیل طالق ال اتعلیا نمعاوض

 یانگرب  یقتعده در حق  ینا  یدهبه عق  یرانا  یقانون مدن10ماده  بنابراین  .کندمی  تکفایت   معاوضه و  معامالت

  یتقراردادها حاکم  اراده در  آزاديدر اسالم    ینکهبا ا   رسدمی  به نظر . فکر صاحب کتاب جامع الشقات است 

ورده ضمن عقد آ را ه در یشروط ابتدائ یاري و بس دهدمینشان ن تمایل اصل ینقول مشهور به ا یدارد ، ول

.    دانندنمی را که در ضمن عقد گنجانده نشده باشد الزم االتباع    هاییقولنامه  همچنین و  انددانستهنشود معتبر ن

 بردارد . یانرا از م یدوضع شده است تا ترد یقانون مدن10طرز تفکر ، ماده همین یجهدر نت

 

 گیرینتیجه 

از  بحث  در ینشده است. همچن یرفتهبه اتفاق قراردادها پذ یب قر یت بودن اکثر ییاصل رضا یدر فقه اسالم

. در مباحث  است  وداراده فرد )در هر دو مکتب( مشهکننده  یینبر نقش تع تأکید يو اراده ظاهر  یاراده باطن

است عموم فقها صحه گذاشته   جریان  در  یعرف  دادوستدکه به صورت    آزاد افرادچون بر معامالت    یگريد

ن صلح  عقد  دا  یزاند  که    یعیوس   یرهخود  طرف  تجلی  يبرا  ايعرصهاست  آزاد  را   یناراده  آنچه  تا  است 

 از آنچه که گفت  توانمی مطروحه  مباحث  از  استنتاج   مقام  در  لذا  .ینددر قالب صلح منعقد نما  خواهندمی

 دو   از یک  هیچ  آیدمی  به دست   نهایت   در  خارجی  حقوق  و حقوق علماء هاي دیدگاه و آیات و فقها نظریات

 .نشود  اعالم  تا  باطنی   اراده   ،کندنمی  حقوقی  رابطه  در   ایجاد  دیگري،  بدون  اراده،   و ظاهري   باطنی   چهره 

 همه   نیز  يظاهر  اراده  .باشدمی  ضروري  قراردادها قلمرو  در  مشروع  اعتماد  از حقوقی هايحمایت   ینهمچن

  اعتبار بی  را  چهره دو  این  از  یکی  کی  نیست   شایسته  گفت   باید  و گیردمی  خود درونی  مبناي  از  را  خود  اعتبار

 اندازه  چه   تا  دید  و  پرداخت   اندیشی  مصلحت   به  باید  رسدمی   نظر  به  و  کنیم  تأکید  دیگري  بر  تنها  و  بدانیم

 این کاست  است   شده  اعالم  آنچه  از اعتبار  آن،   درونی  مبناي  با  ظاهري  اراده   ناسازگاري  اثبات  با  ،توانمی

 بایع قصد که شود معلوم شرط یعب در اگر :داردمی اشعار که ق.م 463مواد به توجه  با و مراتب  به بنا است 

 رجوع :داردمی  مقرر که قانون همان 114۹ ماده و .بود نخواهد  مجري آن در بیع احکام نبوده،  بیع حقیقت 

  قصد  به  مقرون که این بر مشروط نماید، رجوع بر داللت  که شودمی واقع فعلی یا لفظ هر به طالق   در

 اعمال  انجام در اشخاص اعالم بر باطنی اراده که است  این اصل گفت، باید رسدمی  نظر به باشد رجوع
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 عنوانبه قاعده این  از باید باشد، تردید مورد ظاهري اراده برتري  که جا هر پس کندمی حکومت  حقوقی

 اعتقاد به احترام لزوم از مقنن و نمانده باقی  استثنا بدون اصل این که دانست  باید منتها کرد استفاده اصل

مقوله در ابعاد   ینا  به  تردقیق  بررسی يوجود برا  ینق.م(. با ا224)ماده  .است  مانده غافلن اشخاص مشروع

شد.   خواهد  پرداخته  درمختلف  امام  ازجمله  حاکم   مستقلی  بحث   یهفقه  عنوان  و    یتتحت   آزادياراده 

کتاب خود نام برده است.    در«یهالمش  سلطان»اصطالح معاصر از  یناز محقق  یکیوجود ندارد تنها    يقرارداد

است که    ي انسان در حدود  آزادي  یاحکام شرع  يبرا  عمومی خود آورده است: که»اصل   یح در توض  يو

اصل در شرع مقدس بر موضوع    این (.13۹0مقدم،  یعیاست)رف  سپرده آن را به او  یت شرع مقدس صالح

شرع آزادند.    ی و در چارچوب احکام عموم  خود مطابق اراده  اجراي عقود پس افراد در   شودمیعقود منطبق  

و   داندمی  یکه عقود را فقط شکل  یدگاهید  یعنی.  است  یو افراط  یطیتفر  یدگاهد  ینحد وسط ب   یدگاهد  ینا

مصالح مردم با احکام شرع مضر باشد.    ي اگر برا  یحت  دهدمی به اشخاص  یکامل  ي فرد  آزاديکه    یدگاهید

 با جوهر معامله  ًیاباشد و ثان  یاعمال در حدود احکام شرع  ین ا ًاوال آنکه،  شرطبه   قراردادي پذیرفته  آزادي

 تفسیر و در تشکیل ظاهري اراده حاکمیت  نظریه در مقابل یاراده باطن  یت نظریه حاکم در تناقض نباشد

 آن بررسی به حاضر، تحقیق هدف حدود  در که دارد وجود باطنی اراده حاکمیت  نظریه قراردادها؛

 .پردازیممی

 که اوست  تنها  دارند اعتقاد  و دانندمی مدیون اراده  را اصلی  منبع ،فردگرایان  و اراده حاکمیت  پیروان

 (  44۸ص13۹0یان.)کاتوزخودش بکاهد آزادي تواندمی

  به  هرگاه  و کند  جستجو   را  متعهد  حقیقی  اراده  باید  نخست  مرحله  رسد  داد  تعهد،  هر  قلمرو  حدود  تمیز  در

  که   است   باطنی  اراده تنها زیرا  ،کندمی  تعیین  را  باطنی  نیت   تخمین  و  ظن  راه  از  یابد،  دست   آن  بر  نتواند  یقین

صادر  و  آزاد  شخص  از  اگر   . گیردمی  اتقرار  تعهد همه  منشاء  نباشد،  اشتباه  به  آلوده  و  شود  مختار 

  مثل   آورد  وجودبه   را   حقوقی  اثر  و  شود   ایجاد   انشاء  قصد  نفس،  در  رسدمی  نظر  به (22۸ًص13۸۸یان)کاتوز

  گرفته   صورت  درگذشته  که  ابرائی   به  اقرار  مدتی  از  بعد  و   نماید  ابراء  خود  قلب  در  را مدیون  دائن،  که  این

  عنوان   که این ولو  ،شودمی واقع مؤثر (اقرار یختار از )نهابراء تاریخ از مذبور ابراء صورت این در کند، است 

 منبع(  .)هماننشود داده آن به   است  ایقاعی عنوان یک  که ابراء

 

 ايران در باطنی اراده حاکمیت داليل

 که  چیزي به  بودن  مقرون  شرط  به  انشاء  قصد  به  شودمی  محقق  عقود  »  داردمی  مقرر  مدنی  قانون  1۹1  ماده

  کاشف  همراه  باید  قصد البته  است.  حقوقی  ماهیت   کننده  ایجاد  درونی  نیت   و  قصد  ،پس «کند  قصد  بر  داللت 

 نظریه  توجیه  در  حقوق  علماء ندارد.  ماهیت   ایجاد  در  نقشی  دارد،  طریقتی  جنبه   کاشف   این  و   باشد  خارجی

  آئین  قانون  6ماده  همچنین  مدنی،  قانون ۹۷۵  و  ۷۵۸،  464،  463،  21۸  ،1۹۵،1۹6،  1۹4  ،6۵  مواد  به  خود

  .نمایندمی استناد ثبت  قانون 33ماده و مدنی دادرسی

 باطنی  اراده حاکمیت نظريه نقد 
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  آن   از و مانع   است   سازگارتر  فردي  حقوق  از  حمایت   و  خواهیآزادي   روح  با  باطنی  اراده  ترجیح  چه  گرا

 قراردادها  در که داشت  دورن نظر از نیز را نکته این باید ولی کند، پیدا ناخواسته تعهدي شخص  که شودمی

  شود می  برقرار   دو شخص مبین  دستک  که  اجتماعی  است  يهارابط  عقد.  نیست  مطرح  اراده  کننده  اعالم  تنها

  دو این  نفع ببرد.  پی او درونی هاي خواسته  به تواندمی دیگر طرف هاياعالم  راه از تنها دو، آن از یک هر و

 این  در  را   گوناگون  نفع  دو   فردگرایی  معیارهاي با  توانمی  چگونه   پس،  است.   متعارفی  معمول  طور   به  نیز

 نیت  به احترام گاه گیرد،  قرار  باطنی  اراده  به  تا عقد اگر  کرد؟  جمع   عادالنه  شیوهاي   به  اجتماعی  رابطه

 بین از  است،  دانستهمی قرارداد  پایبند را  خود شده اعالم آنچه اعتماد به دیگري، حقوق طرف یک درونی

 نیز  دیگران  با روابط در شمارد، محترم را باطنی عهد شخص تا کندمی  حکم اخالق که گونه همان .رودمی

  کاتوزیان   از  نقل  به1۹0،ص1بطورکلی،ج  تعهدات  دموگ،)  .سازدمی  خود  هايگفته   به  محترم  را  شخص

  یا  عجله  حقوقی  از  نبودن  آگاه  دلیل  به   عقد  طرف   دو  که  میدانیم  هاگذشته،همه  این  از(  22۹ همان،ص

 توان می چگونه  پس   بگیرند،  نظر  در  عقد  انشاي  هنگام  را  آن  نزدیک  و  دور  آثار  همه  توانندنمی  ،اعتناییبی

 برخالف ،رسدمی نظر به حقیقت  در  )همان کاتوزیان)  کرد؟  تعیین  آنان  مشترک   اراده  طبق  بر  را  عقد  آثار  تمام

 بارزیان اجتماعی نظر از عقد، دو طرف دواعی  و مقصود به دادرس رجوع  ،اندگفته اراده پیروان آنچه

 دو هاياعالم  مطالعه به حدود دادرسم و شود بررسی کامل طوربه جهان این بودن اخالق اگر زیرا نیست،

 روانی امور در کاوش از را ان دادرس هم باز شود، تکیه ظاهري اراده اعتبار بر هرچه ،اضافهبه نباشد، طرف

 مادي   حقایق با    میشه  دعاويِ  وفصلحل  در   و  نظریها  این  مبناي  بر  که  پنداشت  چنین  نباید  و  کندنمی  از  بینی

  است.   رضایت  و  قصد  از  ترکیبی   اراده  ایران  در حقوق  عناصر تشکیل دهنده اراده   است. روبرو  محسوس  و

 باشد  داشته  خود  اقدام  به  رضایت   گیرنده  تصمیم  خواه  حقوقی  عمل  یک  انجام  به   شدن  مصمم   معناي  به  قصد

  قصد   باشد،  کرده  فروش  و  خرید  به  اقدام  اکراه  روي  از  که  شخصی  مثال  بطور  باشد.  نداشته  رضایت   خواه

  میل   و  اختیار   معناي   به  نیز  رضایت   بنابراین  است.  نداشته  آن  کردن  منعقد  رضایت   اما  است  داشته  را  بیع  انجام

  اما   است   باطل   معامله   باشد  نداشته  قصد  معامله  انجام  هنگام  شخص  اگر   .است   حقوقی   عمل  انجام  به  قلبی

 درون   در  که  زمانی  تا  قصد  قصد ظاهري  و   واقعی  قصد.  است   نافذ  غیر  معامله  باشد  نداشته  رضایت   اگر

 ظاهري  قصد  به  تبدیل  ،کندمی  ابراز  را  خود  قصد  شخص  که  زمانی  اما  است   واقعی  قصد  ،باشدمی  شخص

 ظاهري  قصد  با  واقعی  قصد  اگر  هستند.  یکدیگر  خالف  ظاهري  قصد  با  واقعی   قصد  اوقات  گاهی  .شودمی

 واقعی قصد دلیلی به طرف دو اگر مثال ًبود.  خواهد حاکم ظاهري قصد بر واقعی قصد باشد، داشته تعارض

  قصد   بر   ها  آن  واقعی  قصد  کنند،  اعالم  دیگري   قرارداد  صورت  به  و  ظاهر  به  را  آن  و  نمایند  مخفی  را  خود

  قصد  برخالف  ظاهري  قصد  که  این  ادعاي  که  شود  توجه  هم  هنکت  این  به  .خواهد بود  مقدم  ها  آن  ظاهري

 همان  شخص ظاهري قصد  که است  براین اصل نشود، اثبات چه  چنان و باشدمی اصل خالف  است، واقعی

یکی از شرایط صحت معامله   عنوانبه  هاآنقصد طرفین و رضاي   اراده در حقوق ایران اوست   واقعی  قصد

به بعد این قانون، اثر قصد 1۹1در مادة  گذارقانونشده است، اما در ادامه،   ق.م. در کنار هم ذکر1۹0در مادة

و دیگر 1۹۹اثر رضا و شرایط و... مربوط به آن را در مادة  وآن را ذکر کرده است   و... مربوط به  و شرایط

، اخالل و فقدان قصد را موجب  گذارقانونکه    یابیمدرمیاد مذکور  آورده است. از مالحظة مو  مواد مربوطه
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ازآنجاکه نویسندگان قانون مدنی ایران، طرح    و اخالل در رضا را سبب عدم نفوذ آن.   داندمی معامله   بطالن

ه شرایط اساسی صحت معامل110۸در این قانون در مادة و  اندکردهاین قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس  

برخالف رقم مزبور، این شرایط را پنج رقم    اندنخواستهایشان    رسدمی چهار مورد ذکر شده است، لذا به نظر

جهت  همین  به  و  کنند  بند   ذکر  یک  در  و  همدیگر  کنار  در  را  رضا  و  قصد  که   اندآوردهاست 

 حقوقی مشابه، به   هايسیستمو    مصر  در سیستم حقوقی حقوق مصراراده در     (.1:2۹،131ج13۷۷)شهیدي

و رضاست که منشأ تشکیل عقد    دانندمیبراي تشکیل عقد، الزم   جاي دو عنصر قصد و رضا، فقط رضا را

  هاي ارادهباطنی و اعالم آن و توافق    ارادهرضا به اراده تعبیر شده است و   حقوقی از  هاينوشتهاست. در  

، برخی از اشتباهات را که  مدنی مصر، لذا نویسندگان حقوق  دانندمیقصد، ضروري   را براي ایجاد  شدهاعالم

 مراحل  به  با توجه  .اندآوردهعیوب رضا    زمرهبه همراه اکراه در    کندمیمستقیما ً قصد را معیوب   در حقوق ما

  ،جاي مصر حقوقی  سیستم  در  که  بریممی  پی  وجدان  به  رجوع  نیز  و  عقد  انشاي  تا  ابتدا  از  اراده  حرکت   روانی

کنیم فردي به    فرض   :کرد  مالحظه  خوبیبه  زیر  مثال  در  توانمی  را  امر  این   .خالی است   عقد  انشاي  قصد

توجه او را به خود جلب   هافرشکه ناگهان یکی از    گذردمی  فروشیفرشهمراه دوستش از مقابل مغازه  

قیمت به من بفروشد   به فالنفرش را   اگر صاحب مغازه این  گویدمیو به دوستش    ایستدمی. این فرد  کندمی

قبول خود را اعالم کند و    تواندمیرا بشنود، آیا   او  هايصحبت . حال اگر صاحب مغازه  خرممیاز او    مطمئناً

که جاي قصد انشا در این میان خالی است و صرف  شودمیحس    خوبیبهفرش را بفروشد؟ در این مثال  

به نام قصد انشا الزم است. حتی اگر فردي به   ايایجادکننده عقد را ایجاد کند و نیروي  تواندنمیرضایت  

خود صرفا ً قصد   هگفتفالن قیمت معین حاضرم بخرم و از این   بگوید این جنس را در مقابل  داريمغازه

وقوع عقد بیع را   تواننمیبگوید آن را به تو فروختم،    دارمغازهاین حین   را داشته باشد و   دارمغازهاخبار به  

 به بعد(. 13۷۷:1۹0براي ایجاد عمل حقوقی وجود نداشته است )ر.ک: شهیدي محقق دانست؛ زیرا قصدي

در بند یک  بلکه در مورد رضا هم  دانندنمیدر این سیستم حقوقی نه تنها قصد انشا را براي تحقق عقد الزم  

اساسی معامله ذکر  یکی از شرایط  عنوانبه  کندمیرضایت کسی که معامله    مصر فقطقانون مدنی  110۸ماده

انتقاد نویسندگان حقوقی  مصر  گذارقانونشده است. این طریقة   این کشور واقع شده  از این جهت مورد 

این نقص    مصر  البته رویة قضایی  است که ایجاد هر عقدي حتی غیرمعوض، نیاز به توافق دو طرف آن دارد.

 به معنايهرچند اراده در زبان جاري مردم    که  کندمیگونه اظهارنظر    را جبران کرده است و این  گذاريقانون

. بنابراین واژة رضایت مذکور  هاست ارادهتوافق    به معنايرضایت یک طرف عقد است اما در زبان حقوقی،  

ها   م اراده، و توافق ارادهباطنی، اعال عنصر: وجود ارادة  به سهباید  مصر راقانون مدنی 110۸در بند یک مادة

  تعبیر کرد.

 

 منابع و مأخذ 
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