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چکیده
قرارداد بهمثابۀ قانون طبیعی است .این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار دولتی
به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعیی ،نیه اراده ،به یه
عدالت و انصاف طبیعی است .مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیهشده به چنیین قیانونی را بایید در ممیان
عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد .با اتخاذ این روی رد ،اصیل عیدالت و انصیاف قیراردادی -نیه اصیل
حاکمیت اراده و یا اصل لزوم -اصل برتر قراردادی خوامند بود .چنین نگرشی ،با نظام حقوق قراردادمای
ایران نیز سازگارتر است .در نظام حقوقی ایران ،نه ارادۀ قیانونگیذار دولتیی و نیه اصیل حاکمییت اراده،
میچکدام مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیستند تا «ستایش قرارداد» نتیجه شیود ،به یه ارادۀ شیارب مبنیای
اعتبار مفاد قرارداد است و ارادۀ شارب نیز اصل الضرر و اصل نفی عسر و حرج را حیاک بیر سیایر اصیو
قراردادی میداند.

واژگان کلیدی
اصل انصاف قراردادی ،اصل عدالت قراردادی ،قانون ،قرارداد ،مبنای اعتبار مفاد قرارداد.
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مقدمه
قانونگذار فرانسوی در بند او مادۀ  4491قانون مدنی فرانسه ،قرارداد را بهمثابۀ قیانون
دانسته است .با این ه قانونگذار ایرانی در مادۀ  40قانون مدنی ایران از این تشبیه دست
شسته ،اما میتوان در نوشتهمای حقیوقدانیان ایرانیی نشیانهمیای ایین تشیبیه و حتیی
استدال بر اساس آن را یافت (امامی ،4961 ،ص.)61
بیتردیدی درک معنای این تشبیه و تحهیل درست آن و استدال بر اسیاس آن ،بیه
تحهیل مفهوم قانون وابسته است .در نگاه او  ،بهنظر میرسد مراد از قانون ممیان قیانون
دولتی است؛ قانونی که منشأ وجودی و اعتبار خود را در ارادۀ دولت بازمییابید .معنیایی
که میتوان در اندیشۀ مابز ( )Habsو کانت ( )Kantو بسیاری دیگر از طرفداران اندیشۀ
حقوق طبیعی مدرن یافت و به برداشت ارادهگرا ( )Volontarismeاز قانون شیهرت دارد.
گفتنی است که قانون مابزی یا کیانتی ،توجییه و جایگیاه خیود را در چیارچوا قیرارداد
اجتماعی پیدا میکند ()Rousseaux, 1996, p. 70؛ دولت بناست بیا قیانون بیه تنیمین
مفاد قرارداد اجتماعی بپیردازد و البتیه ممیین قیانون بیهمیرور زمیان و بیهدنبیا لهبیۀ
پوزیتیویس دولتی بر عقالنیت فطری در طو قرن نوزدم میالدی ،از ابزار بیان به ابیزار
ایجاد قاعدۀ حقوقی تبدیل میشود و در مر حا  ،عنصر اجبار ،ذاتیی آن اسیت ( Bastit,
.)1990, p. 211, 212
اما مم ین اسیت واژۀ «قیانون» منیدرج در میادۀ  ،4491معنیای متفیاوتی از قیانون
دولتی داشیته باشید .عهیت ایین تردیید ،آن اسیت کیه عبیارت بنید او میادۀ  4491و
تشییبیه قییرارداد بییه قییانون ،در نوشییتهمییای دومییا ( ،)Domatحقییوقدان مسیییحی و
مشییهور فرانسییوی ،وجییود دارد ( .)Aynès, 2005, p. 121, 122برداشییت مییابزی یییا
کانتی از قانون ،بیگمان در ذمن دومای مسیحی و حتی بسییاری از اندیشیمندان عصیر
روشیینگری ،ازجمهییه مونتسیی یو و پوفنییدورف ( )Pufendorfجایگییامی نییدارد .قییانون
دومییا ،مونتسیی یو و پوفنییدورف ،منشییأ وجییودی خییود را نییه در ارادۀ دولتییی ،به ییه
در نوعی عقالنیت انسیان گرایانیه کیه البتیه متیافیزی ی محین می نیسیت و احسیاس
اجتماعی از عدالت را ممراه با خود دارد ،جستجو میکند و در مر حا  ،قیانونی طبیعیی
است .عنصر ذاتی قانون طبیعی اجبار نیست ،به یه عادالنیه و منصیفانه بیودن آن اسیت؛
یعنی ممان عدالت و انصاف طبیعیی کیه ریشیه در عقالنییت انسیانی ()Rationnalisme
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دارد .به عبارت دیگر ،قانون در صورتی معتبر است که عادالنه و منصفانه باشد ( Chazal,

.)2001, p. 270, 271
اگر منظور از قانون ،معنای مابزی یا کانتی آن باشد ،بهنظر میرسید قیانون دانسیتن
قرارداد کنایه از اصل حاکمیت اراده یا ارادۀ قانونگذار بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد
باشد که در مر حا  ،برتری اصل لزوم قیراردادی برآمیده از ارادۀ قیانونگیذار 4ییا اصیل
حاکمیت اراده 2را بر سایر اصو و ازجمهه اصل عدالت و انصاف قراردادی نتیجه میدمد.
با این حا  ،در این نوشتار ،نگارنده بحث خود را محدود به معنای طبیعی قانون میکنید
و تحهیل قرارداد بهمثابۀ قانون مابزی یا کانتی را به فرصت دیگری وامیگذارد.
در این پژومش ،در صدد پاسخ به این پرسش مستی که شناخت قیرارداد بیهعنیوان
قانون طبیعی ،آنگونه که در اندیشۀ دوما مطرح شده و با فرض این ه نویسندگان قیانون
مدنی فرانسه نیز از آن اقتباس کرده باشند ،چه معنا و آثاری دارد؟ آیا به ایین معناسیت
که مبنای اعتبار مفاد قرارداد یا منشأ و نیروی التیزامآوری مفیاد قیرارداد را ،نیه در ارادۀ
قانونگذار دولتی یا در اصل حاکمیت اراده ،به ه باید در عدالت طبیعی یا انصاف طبیعیی
جستجو کرد؟ در این صورت ،توافق ارادۀ طرفین رابطۀ قراردادی ،چه نقشیی در قیرارداد
دارد؟ آیا میتوان آن را فقط روش ایجاد آثار قراردادی و نه مبنیای اعتبیار مفیاد قیرارداد
دانست؟ اگر قانونگذار دولتی ،نقشی در ایجاد آثار قیراردادی نیدارد ییا نقشیی در ایجیاد
اصل حاکمیت اراده بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیدارد ،پیس چیه نقشیی خوامید
داشت؟
اگر مبنای اعتبار مفاد قرارداد عدالت یا انصاف طبیعی باشد ،نسبت ییا رابطیۀ اصیو
قراردادی چگونه خوامد بود؟ به عبارت دیگر ،آیا اصل برتر قراردادی -نه اصیل حاکمییت
اراده و اصل لزوم برآمده از آن و یا اصل لزوم برآمده از ارادۀ قانونگیذار -اصیل عیدالت و
انصاف قراردادی خوامد بود؟ باید توجه داشت که اگر اصل عدالت و انصیاف ،اصیل برتیر
قراردادی باشد ،بر سایر اصو و بهویژه اصل لزوم ح ومت داشته ،میتواند زمینیۀ فسیخ،
تعدیل و انحال قرارداد را در جهت عادالنه و منصفانه کیردن آن ،فیرام آورد .وانگهیی،
سایر اصو و ازجمهه اصل حسننیت قراردادی را باید در ذیل اصل عدالت و انصاف معنیا
 .4چراکه اجبار عنصر ذاتی قانون مابزی یا کانتی است.
 .2زیرا طرفین را بطۀ قراردادی باید به آنچه با ارادۀ خود ایجاد کردهاند ،مهتزم باشند.
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کرد و تردیدی نیست که این اصل حسننیت ،در مقایسه با اصل حسننیت معناشیده در
ذیل اصل لزوم یا اصل حاکمیت اراده ،معنای موسعی مییابد و محدود به اجرای مطهوا
مفاد قرارداد یا سوء استفاده ن ردن از حقوق و امتیازات قراردادی نمییشیود و مییتوانید
منشأ تعهد جدید قراردادی نیز باشد.
آیا آثار تشبیه قرارداد به قانون طبیعی ،م در سطح مبنای اعتبار مفاد قرارداد و می
در سطح رابطۀ اصو قراردادی ،در نظام حقوق قراردادمای ایران قابل پذیرش است؟ آییا
می توان گفت تشبیه نشدن قرارداد به قانون در قانون مدنی ایران و در مادۀ  ،40نشان از
نپذیرفتن چنین آثاری دارد و قانونگذار ایرانی با آگیامی ،از ایین تشیبیه دسیت شسیته
است؟ اگر اینگونه است ،پس مبنای اعتبار مفیاد قیرارداد در نظیام حقیوق قراردادمیای
ایران چیست؟ و این مبنا چه نسبت یا رابطهای را میان اصو قراردادی برقرار میکند.
برای پاسخ به پرسشمای پیش گفته ،نخست به برداشت عقلگرا یا مبتنی بر عدالت
و انصاف از قانون پرداخته ،معنای آن را تحهییل مییکنیی  ،سیپس مبنیای اعتبیار مفیاد
قرارداد را از منظر قرارداد بهمثابۀ قانون طبیعی تبییین مییکنیی و در پاییان نسیبت ییا
رابطۀ اصو قراردادی را با توجه به چیستی مبنای اعتبار مفاد قرارداد ،واکیاوی خیوامی
کرد.

تحلیل برداشت عقلگرا یا مبتنی بر عدالت و انصاف از قانون
در کنار برداشتی ارادهگرا از قانون که منشیأ وجیودی و اعتبیار قیانون را در ارادۀ دولتیی
جستجو میکند و اجبار را عنصر ذاتی قانون میداند ،برداشیتی مبتنیی بیر عقالنییت ییا
طبیعت انسانی از قانون وجود دارد که بر اساس آن ،عنصر وجودی و ذاتیی قیانون و نییز
اعتبار آن را باید در عادالنه بودن و منصفانه بودن قانون ،یعنیی انطبیاق آن بیا احساسیی
اجتماعی از عدالت جستجو کرد .از دیدگاه منتس یو« ،قانون به معنای کهی ،ممان عقیل
انسانی است که حاک بر ممۀ مردم روی کرۀ خاکی است و قوانین سیاسی و میدنی میر
مهتییی ،مصییادیقیانیید کییه در آن ،اییین عقییل انسییانی ،جنب یۀ اجرایییی پیییدا میییکنیید»4
( .)Montesquieu, 1998, p. 29از نظر منتس یو ،تنها قانون مدنی و سیاسی مبتنیی بیر
1. «La loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois
politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison
humaine».
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قانون طبیعی ،حقوق واقعی خوامد بود؛ چراکه تجس عینی حقوق آنگونه کیه مسیت و
آنگونه که باید باشد ،است؛ حقوقی که مصداق آشتی تجربهگراییی و عقالنییت شیمرده
میشود.
بیتردید ،بین برداشتی که روسو از قیانون دارد و آن را بییان ارادۀ عمیومی مییدانید
( - )Rousseaux, 1996, p. 53, 70ممیانطیور کیه در میادۀ  6اعالمییۀ حقیوق بشیر و
شهروند فرانسه نیز انع اس یافته است -و برداشت منتس یو از قانون تفیاوت وجیود دارد.
قانون روسو منشأ و مبنای خود را در طبیعت انسانی نمییابد ،به یه مبنیایی ارادی دارد.
از این منظر ،مونتس یو ،آکویناس ( )Aquinasو جان فینیس را باید می عقییده دانسیت.
آکویناس ،اعتبار قانون بشری را در احترام به اصو کهی حقوق طبیعی یا ممیان قیوانین
طبیعی جستجو میکند ( )Villey, 2003, p. 16و بر اساس این تحهیل ،قانون از آنجا که
رفتار انسان را به یک لایت طبیعی و برای مثا عیدالت (تعیاد ) قیراردادی در تعهیدات
قراردادی سوق میدمد ،الزامآور است .از نگاه جان فینیس نیز مالک الزامآور بودن قانون
را باید در میزان ارتباط و انطباق آن با آموزهما و الزامات عقل عمهی جسیتجو کیرد؛ ایین
آموزهما و الزامات ،چیزی جز اصو و قواعد عدالت و اخالق نیسیتند ( Finnis, 1998, p.
 .)255بر این اساس ،ضمانت اجرای دولتی و یا حتی قالب دولتی ،ذاتیی قیانون نیسیت و
امری عارضی است که در چارچوا ممان الزامات عقل عمهی معنا پییدا مییکنید .آنچیه
ذاتی قانون و مالک اعتبار آن است ،عادالنه بودن و اخالقی بودن آن میباشید .بنیابراین،
باوجود نظر برخی از حقوقدانان (راسخ ،4916 ،ص ،)90عادالنه و اخالقی بودن قانون را
نباید جزء ویژگیمای عرضی آن دانست.
تشبیه قرارداد به قانون ،اگرچه در مادۀ  4491قانون مدنی فرانسیه آمیده و در هیامر
میتواند منع سکنندۀ تعامل اندیشۀ حقوق طبیعیی بیا پوزیتیویسی ارادهگیرای دولتیی
مابزی و کانتی باشد ،اما واقعیت این است که این تشبیه را ممانطور کیه در مقدمیه بیه
آن اشاره شد ،پیش از قانون میدنی فرانسیه ،در نوشیتهمیای دومیا ،حقیوقدان مسییحی
فرانسوی ،مییابی ( )Aynès, 2005, p. 121, 122و منگامی که دومیا قیرارداد را قیانون
توصیف میکند ،معهوم نیست که ممان معنایی را که حقوق طبیعی میدرن تحیت تیأثیر
پوزیتیویس مابزی و کانتی به قانون میدمد ،در ذمن داشته باشد.
ممانطور که پیشتر گفته شد ،تشبیه قرارداد بیه قیانون میابزی و کیانتی مییتوانید
بهمعنای پذیرش حاکمیت ارادۀ متعاقدین یا پذیرش ارادۀ قیانونگیذار بیهعنیوان مبنیای
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اعتبار مفاد قرارداد باشد .مبنای او به برتری اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم برآمیده از
آن بر سایر اصو قراردادی میانجامد .مبنای دوم نیز برتری اصل لزوم را بر سایر اصیو
قراردادی به دنبا خوامد داشیت .بیا ایین حیا  ،در اندیشیۀ دومیا اصیل حاکمییت اراده
نمیتواند مبنای اعتبار مفاد قیرارداد و اصیل برتیر قیراردادی باشید؛ چراکیه از ییک سیو
مسیحیتگرایی دوما به وی اجازه نمیدمد که آزادی را بیر اسیاس نیوعی انسیانگراییی
مدرن معنا کند .آزادی در اندیشۀ دوما در رعایت قانون خدایی است؛ قانونی که انسیان را
به سوی مدفی متعالی که ممان عشق به خوبیماست ،رامنمیایی مییکنید؛ قیانونی کیه
تعبیر دیگر آن ،قانون طبیعی و عقالنی است؛ قانونی که مبنای اعتبار آثار حقیوقی بیوده،
حقوقدان و قاضی را به عدالت و انصاف رمنمون اسیت .بنیابراین ،از تشیبیه قیرارداد بیه
قانون نباید برتری اصل حاکمیت اراده را استنباط کرد .از سیوی دیگیر ،از منظیر دومیا و
دیگر ممف ران او ازجمهه مونتس یو و پرتالیس ،قوانین ،اعما قدرت محن نیستند تا بیا
تشبیه قرارداد به قانون ،ارادۀ قانونگیذار مبنیای اعتبیار قیانون و قیرارداد باشید؛ قیوانین
مصداق عینی اِعما عدالت و عقلاند .حقوق ،عقل جهانی است و قوانین ممان حقوقاند؛
ولی حقوقی که به قواعد موضوعه تنز یافته است ( )Portalis, 2007/1, p. 92و قیوانین
موضوعه نیز در صورتی معتبرند که مفاد آنما بیا طبیعیت و عقیل ییا عیدالت طبیعیی و
عقالنیی در تعیارض نباشید (.)Aubenque, 1980, p. 148; Sériaux, 1993, p. 291
بنابراین ،از تشبیه قرارداد به قانون نباید نتیجه گرفت که ارادۀ قانونگذار مبنیای اعتبیار
مفاد قرارداد بوده و اصل لزوم برآمده از این اراده ،برتر است.
به ایین ترتییب ،بیرخالف آنچیه در اندیشیۀ کسیانی چیون میابز ،بنتیام ()Bentham
( )Batiffol, 1980, p. 79و حتی کهسن ( )Kelsen, 1940, p. 36, 37مالحظه میکنیی ،
قانون محدودکنندۀ آزادی نیست تا با تشبیه قرارداد به قانون نوعی الیزامآوری خشیک و
بیروح نتیجه شود ،به ه آزادی و نیز ارادۀ قانونگذار ،معنای خود را در تبعییت از قیانون
خدایی و طبیعی بازمییابند؛ قانونی کیه بیه ایین ترتییب ،آزادی و اصیل حاکمییت ارادۀ
برآمده از آن و ممینطور ارادۀ قانونگذار را ذیل عدالت و انصاف میفهمد و مییخوامید
( .)Chazal, 2001, p. 272, 273از این منظر ،قانون بشری که مصداق آن میتواند ممین
مادۀ  4491قانون مدنی فرانسه باشد ،باید اجازه دمد تا قاضی در مقام اجیرا بتوانید امیر
عادالنییه و منصییفانه را از امییر ناعادالنییه و لیرمنصییفانه تف یییک کنیید و تشییخی دمیید
(.)Perelman, 1968, p. 18
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شَزَ  ،استاد حقوق مدنی فرانسه ،برای فاصهه گیرفتن از برداشیت میابزی و کیانتی از
قانون ،و تحهیل درست تشبیه قرارداد به قانون ،الزم میبیند که پیش از مر چییز ،مییان
دو مفهوم اجبار ( )Contrainteو التزامآوری ( )obligatoireقانون یا به عبارت دیگیر بیین
دو مفهوم اجبار و التزام یا تعهد ( )Obligationتف ییک قالیل شیود ( Chazal, 2001, p.
 .)268, 270از نظر شز  ،اجبار یا ضمانت اجرا ،مبنای خود را در خارج از قانون میییابید
که چیزی جز ارادۀ حاک نیست .به عبارت دیگر ،اجبار ،یاریرسان قانون اسیت و بیدون
آن ،قانون مرده خوامد بود .بیتردید ،اجبار ،عنصر تأثیربخشی قیانون اسیت ،امیا ویژگیی
التزامآوری آن را توجیه نمیکند و جزء مامیت قانون م نیست .آنچه مبنای التیزامآوری
قانون است ،ضرورت طبیعت و عقالنیت است و ممین طبیعت و عقل الزم مییدانید کیه
قانون برای الزماالتباب بودن عادالنه بوده ،بیا انصیاف کیه احساسیی اجتمیاعی از عیدالت
است ،مطابق باشد.
از نظر شز  ،عبارت مشهور دیژست ( )Digestرا کیه دومیا نییز از آن اقتبیاس کیرده
است ،باید بر ممین سیاق تفسیر کرد:
Hoc servabitur, quod initio convenit; legem enim contractus dedit
(Chazal, 2001, p. 271).

ترجمۀ فارسی عبارت پیشگفته را میتوان اینگونه بیان کرد:
« به قراردادی که در ابتدا منعقد شده است ،باید مهتزم بیود؛ چراکیه قیرارداد ،قیانون
طرفین رابطۀ قراردادی است».
در این عبارت که میتوان آن را ممان عبارت منیدرج در میادۀ  4491قیانون میدنی
فرانسه ،یعنی «قرارداد بهمثابۀ قانون است» دانست ،ویژگی التزامآوری و لیرقابیل ت یییر
بودن مفیاد قیرارداد ،نیه از واژۀ « »Legemییا «قیانون» ،به یه از واژۀ « »Servabiturییا
«مهتزم بودن» استنباط می شود تا گمان نرود که التزامآوری قرارداد میرادف بیا اجبیاری
بودن قانون است و بر اساس ممین ترادف ،اصل لزوم قرارداد بایید بیهعنیوان اصیل برتیر
رابطۀ قراردادی شناخته شود .قانون طرفین پیش از این ه یک منجار اجبارکننیده باشید،
قاعدهای است که اجازه میدمد حقوق مریک از متعاقدین را عادالنیه و منصیفانه تعییین
کنی ؛ چراکه اقتنای عقالنیت و طبیعت ممین است .بیه ایین ترتییب ،بایید اجبیار را از
التزام جدا دانست.
عبارت التین « »Pacta sunt servandaنیز نوعی التیزام بیه رعاییت مفیاد قیرارداد را
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بهدنبا دارد و نه اجباری که مشابه اجبار برآمده از ارادۀ دولتی باشید ( Chazal, 2001,

.)p. 271

تحلیل مبنای اعتبار مفاد قرارداد بر اساس برداشت عقل گرا از قانون
برداشت عقلگرا از قانون و تشبیه قرارداد به چنین قانونی نمیتواند ارادۀ قیانونگیذار ییا
ارادۀ متعاقدین را به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد نتیجه دمد .برای تحهیل این مسئهه
و بررسی مبنای درست اعتبار مفاد قرارداد تشیبیهشیده بیه قیانون طبیعیی ،نخسیت بیه
تحهیل چگونگی ردّ ایدلولوژی اراده گرایی در حقوق قراردادمای فرانسه پرداختیه ،سیپس
چگونگی و چرایی ردّ این ایدلولوژی در حقوق قراردادمای ایران را تببین مییکنیی و در
خال مباحث ،به مبنای درست اعتبار مفاد قرارداد میپردازی .
 .1ردّ ایدئولوژی ارادهگرایی در نظریۀ عموومی قراردادهوای فرانسوه؛ الول حاکمیوت
اراده ،روش ایجاد آثار قراردادی و ارادۀ قانونگذار ،منبع آثار قراردادی
اگر بر اساس برداشتی عقلگرا یا مبتنی بر عدالت و انصاف از قانون ،نتوان اجباری بیودن
را عنصر ذاتی قانون دانست ،تشبیه قرارداد به قانون نیز قادر نیست به معنیای الیزامآوری
و اجباری بودن قرارداد یا به عبارت بهتر ،نمیتواند به معنای برتری اصل لیزوم بیر سیایر
اصو قراردادی باشد .درواقع ،قانون مبتنی بر روی رد عقلگرا ،به قاعدهای مییمانید کیه
قاضی را در رسیدن به راهحل عادالنه و منصفانه کمک مییکنید .پیس قیرارداد بیهمثابیۀ
قانون نیز باید چنین وضعیت یا کارکردی داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،نمییتیوان منشیأ
الزماالتباب بودن قانون را عدالت دانسیت و منشیأ الزماالتبیاب بیودن قیرارداد را در اصیل
حاکمیت اراده یا در ارادۀ قانونگیذار جسیتجو کیرد .مبنیا و منشیأ التیزامآوری قیانون و
قرارداد را باید در ممان عدالت طبیعی و انصاف طبیعی یافت .به ممین دلییل اسیت کیه
دوما اگرچه آزادی قراردادی را بهرسمیت میشناسد ،ولی آن را مطهق ارزیابی نمییکنید.
از نظر وی قراردادی که خالف انصاف و عدالت باشد ،التزامآور و الزامآور نیست .درواقیع،
منگامی که دوما از واژۀ قانون استفاده میکند ،به ایدۀ عدالت و انصاف نظیر دارد .قیانون
ابزاری خوامد بود برای محقق کردن امر منصفانه و عادالنه و قرار است در ممیین مسییر
رامنمای قاضی باشد و اگر قرارداد نیز قانون طرفین است ،به این دلیل است که میتواند
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رامنمای قاضی باشد تا حقوق و ت الیف طرفین را عادالنیه و منصیفانه مشیخ و اعیالم
کند .درواقع ،اصل برتر قراردادی ،اصل عدالت و انصاف است و دیگر اصو بایید ذییل آن
معنا و تفسیر شوند.
با این حا  ،برای این ه قرارداد با برداشت مبتنی بر عدالت و انصاف از قیانون ممسیو
باشد ،خود نباید از ایدلولوژی ارادهگرایی در موضوب روابط انسانی متأثر گردد ( Ghestin,
 .)1993, p. 251; Ghestin, 1981, p. 40بیتردید ،روی یرد حقیوق طبیعیی میدرن کیه
الهامبخش چنین ایدلولوژیای است ( ،)Rouhette, 1987, p. 27قیرارداد را سینبل اصیل
حاکمیت اراده دانسته ،مفهوم و معنایی جدای از آن برای قرارداد قالل نبوده و قیرارداد را
به توافق ارادهما معنا کرده است و ممین اصل حاکمییت اراده را نییز منشیأ الیزامآوری و
التزامآوری آن میداند؛ بهگونهای که میتوان گفت بر اساس این دییدگاه ،قیراردادی کیه
منع سکنندۀ اصل حاکمیت اراده نیست ،قرارداد شمرده نمیشیود ،ییا اگیر بیا تنیعیف
جایگاه و حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادی در حقوق قراردادما روبرو شوی  ،بایستی
سخن از افو قرارداد یا بحیران قیرارداد بیهمییان آوریی ( ;Morin, 1927, p. 111, 112
Morin, 1940, p. 7 et s; Hébraud, 1960, p. 420; Savatier, 1964, p. 19; Terré,
 .)1968, p. 71; Chazal, 2003, p. 327شیایان ذکیر اسیت کیه ممیین اندیشیۀ حقیوق

طبیعی مدرن ،متأثر از اعتماد کامل بیه پوزیتیویسی دولتیی ،درنهاییت بیه ایین راضیی
میشود که نه اصل حاکمیت اراده ،به ه ارادۀ قانونگیذار را منشیأ اعتبیار مفیاد قیرارداد
بداند.
در مر حا  ،در ایدلولوژی ارادهگرایی ،چه از نوب ارادۀ قانونگذار و چیه از نیوب اصیل
حاکمیت اراده ،در مقایسۀ میان اصو حاک بر قراردادما ازجمهیه اصیل حاکمییت اراده،
اصل الزامآوری قرارداد ،اصل اجرای باحسننیت قرارداد ،اصل عیدالت قیراردادی و اصیل
انصاف قراردادی ،باید ،قالل به سهسههمراتب بود و اصل لیزوم برآمیده از اصیل حاکمییت
اراده یا برآمده از ارادۀ قانونگذار را مقدم بر ممۀ اصو دانست و سایر اصیو را ذییل آن
معنا کرد .مفهوم این سخن آن است که نمیتوان با استناد به اصل عدالت و اصل انصیاف
قراردادی ،اصل لزوم را کنار زد و برای مثا زمینۀ فسخ قرارداد یا تعیدیل قیرارداد را بیه
دلیل لبن حادث فرام آورد .دیگر این ه نمیتوان اصل اجیرای باحسیننییت قیرارداد را
منشأ تعهد به مذاکرۀ مجدد دانست و از این طریق زمینۀ تعدیل قیرارداد را ایجیاد کیرد.
اصل عدالت و انصاف قراردادی و نیز اصل اجرای باحسننیت قرارداد ،معنایی جز اجیرای
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مطهوا مفاد قیرارداد نخوامنید داشیت؛ چراکیه آنچیه طیرفین رابطیۀ قیراردادی منعقید
کردهاند ،عادالنه و منصفانه است و اگر طرفین رابطۀ قراردادی ،قرارداد را بهنحو مطهیوا
اجرا کنند ،آن را با حسننیت اجرا کردهاند.
حتی منشأ و توجیه شرایط صحت قرارداد ( Terré, Simler et Lequette, 2005, p.
 ،)93خیار لبن و عیب و نظریۀ عهت ،جهت و  ...را باید در ممین اصل حاکمیت اراده ییا
در ارادۀ قانونگذار مبتنی بر چارچوا حقوق طبیعی مدرن جستجو کرد .بر این اسیاس،
شرط اساسی صحت و اعتبار قرارداد ،تراضی است و بقیۀ شرطما اعتبار خود را از توافیق
ارادهما و اصل حاکمیت اراده میگیرند .امهیت ،شرط اساسی صحت قرارداد است ،چراکه
اشخاص فاقد امهیت ارادۀ سالمی ندارند؛ پس ،شرط امهیت اصالت ندارد و تابعی از اصیل
حاکمیت اراده بهعنوان شرط اصهی و بنیادین است .موضوب ،شرط اساسی اسیت ،چراکیه
تراضی برای تحقق فعهی نیاز به موضوب دارد .مشروعیت جهت نیز وسیهۀ مدایت تراضیی
است تا در مسیر زیر سؤا بردن آزادیمای فردی قرار نگیرد (کاتوزیان ،4910 ،ص420
و .)424
با این حا  ،ممانطور که گِستن ،رمی ،دُنی مازو و فَبر مَنیان ،استادان فرانسیوی ،بیه
آن تصریح دارند ( Ghestin, 1993, p. 239; Mazeaud, 2003, p. 295; Rémy, 1987, p.
 ،)273; Fabre-Magnan, 2001, p. 300, 301اندیشۀ حقوق طبیعی مدرن و آثیار آن در
حقوق قراردادما و از ممه مه تر ،شناخت ارادۀ متعاقدین ییا ارادۀ قیانونگیذار بیهعنیوان
مبنای اعتبار مفاد قرارداد یا بهعنیوان مبنیای الیزامآوری و التیزامآوری قیرارداد ،بایید در
حقوق فرانسه ،سنّتی تهقی شود .نظریهای که امروزه بیشیتر میورد توجیه اسیت ،مبنیای
التزامآوری قرارداد را نه در اصل حاکمیت اراده و نه در ارادۀ قیانونگیذار ،به یه در اصیل
فایده و اصل عدالت جستجو میکند؛ دو اصهی که میتوان آنما را اصو بنیادین نظرییۀ
عمومی قرارداد دانست ( Ghestin, 1993, p. 239; Gaillard, 1987, p. 91, 98; Jamin,
)2002, p. 902؛ این دو اصل ییادآور ایین ن تیهانید کیه مهی در قیرارداد ،ارادۀ طیرفین
قرارداد -آنگونه که روی رد حقوق طبیعی میگوید -نیست ،به ه مهی فاییدۀ اجتمیاعی
قرارداد و رعایت مستمر عدالت و انصاف در قرارداد است .پس ،باید اراده ،چه ارادۀ فردی
و چه ارادۀ قیانونگیذار ،نقیش مبنیایی نداشیته باشید و تنهیا جنبیۀ شی هی پییدا کنید
( .)Chehata, 1968, p. 140, 141از نظیر گسیتن ،بنید او میادۀ  ،4491اگرچیه اصیل
التزامآوری مفاد قرارداد را مطرح میکند ،ولی بهمیچوجیه بییانکننیدۀ ایین نیسیت کیه
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مبنای اعتبار مفاد قرارداد-که نیروی الیزامآوری قیرارداد نییز از آن برمییآیید -در اصیل
حاکمیت اراده یا در ارادۀ قانونگذار نهفته است (.)Ghestin, 1981, p. 37
به این ترتیب ،احراز عدم تعاد فاحش (لبن ابتدایی و حادث ،عییب و  )...ییا اثبیات
این ن ته که ی ی از طرفین در موقعیتی نبوده که بتواند منافع خود را دنبا کنید (عیدم
امهیت) ،یا احراز این موضوب که تعهد قراردادی بدون عهیت اسیت ییا عهیت متناسیب را
ندارد ،التزامآوری و الزامآوری قرارداد را زیر سیوا بیرده ،دخالیت قاضیی را -کیه ممیان
عدالت و انصاف زنده است -ایجاا میکند و میتواند تعیدیل مفیاد قیرارداد را بیهدنبیا
داشته باشد ( .)Ghestin, 1990, p. 149, 150بهنظر میرسید توجییه انحیال و انفسیا
قرارداد در چنین شرایطی بر اساس نظریۀ عیب اراده ،ش هی و سیاختگی باشید .واقعییت
این است که نظریۀ حاکمیت اراده ،نه میتواند مبنایی برای پذیرش لبن حیادث باشید و
نه توضیح میدمد که چرا تعهد بیدون عهیت باطیل اسیت ()Kelsen, 1940, p. 35, 36؛
توضیح آن را باید در ایدۀ بیعدالتی و نابرابری جستجو کرد .به عبارت دیگر ،باید با امیل
دورکی  ،جامعهشناس حقیوقی فرانسیوی ،می داسیتان شید کیه در قیرارداد ممیه چییز
قراردادی نیست ()Durkheim, 1995, p. 189؛ عقیدهای که البته بهشیدت میورد انتقیاد
ریپر ،حقوقدانان فرانسوی لیبیرا و طیرفدار اصیل حاکمییت اراده ،قیرار گرفتیه اسیت
(.)Ripert, 1949, p. 38, 39
گفتنی است ،نظریۀ کسانی چون گستن ،اگرچه جایگاه اصل حاکمییت اراده ییا ارادۀ
قانونگذار مبتنی بر چارچوا حقوق طبیعی را در قرارداد کامش میدمد ،ولی معنیایش
این نیست که اراده و توافق اراده جایگامی در قرارداد و ش لگییری آن ندارنید .واقعییت
این است که بر اساس این نظریه ،اصل حاکمیت اراده و توافق ارادهما نقش مبنایی خیود
را در قرارداد از دست داده ،به روش اختصاصی ایجاد آثار قراردادی ( Ghestin, 1990, p.
 )148, 149یا به عبارت دیگر ،به منبع آثار قراردادی تنز مییابند .ارادۀ قانونگیذار نییز
به ابزار بیان یا ممان منبع ،و نه ابزار ایجاد و اعتبار اصیو و آثیار قیراردادی تنیز پییدا
میکند .از این منظر ،محدود شدن اصل حاکمییت اراده و ییا حتیی ارادۀ قیانونگیذار در
قرارداد ،به دلیل مقتنیات عدالت و فایده میتوانید از منظیر حقیوق طبیعیی میدرن بیه
معنای افو قرارداد یا بحران قرارداد باشید ( Ghestin, 1990, p. 154; Terré, 1968, p.
.) 71; Batiffol, 1968, p. 30
میدانی که تفاوت زیادی میان مبنای اعتبار آثار حقوقی و منبع آثار حقیوقی وجیود
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دارد؛ مبنا ،منشأ وجودی و اعتبار آثار است و منبع تنها ابزار بیان و اجرای آنماست .بیه
این ترتیب ،منبع بیشتر نقشی ش هی دارد و طبیعی اسیت کیه نیوب مبنیا ،بیر مامییت و
چیستی و کارکرد منبع تأثیرگذار است (شهابی و جاللی ،4934 ،ص .)33این یه مبنیای
اعتبار مفاد قرارداد ،قانونگذار دولتی باشد یا ارادۀ شارب ،ییا عیدالت و فاییده باشید و ییا
اصل حاکمیت اراده ،در مامیت این منبع و کارکرد آن نییز تأثیرگیذار خوامید بیود .اگیر
قانون باشد ،اصل حاکمیت ارادۀ منبع باید نسبت خود را با اصیو و قواعید بییانشیده و
پدیدآمده از سوی قانونگذار دولتی تعریف کند و اگر شارب باشید ،ایین نسیبت بایید بیا
اصو و قواعد ایجادشده از طرف شارب مقدس تعریف شیود و چنیدان اممیتیی نخوامید
داشت که قانونگذار دولتی آن اصو و قواعد شرعی را بییان ن یرده باشید .اگیر مبنیای
اعتبار ،فایده و عدالت باشد ،این نسبت باید با آموزهما و اصو برآمده از عیدالت و فاییده
تعریف شود؛ اصولی که مم ن است قانونگذار دولتی بیان ن رده باشد و اگیر مبنیا اصیل
حاکمیت اراده باشد ،بی گمان دیگر اصو قیراردادی بایید نسیبت خیود را بیا ایین اصیل
حاکمیت اراده ممامنگ کنند؛ خواه اصل حاکمیت اراده از سوی قانونگذار دولتیی بییان
شده باشد یا خیر.
 .2ردّ ایدئولوژی ارادهگرایی در نظریوۀ عموومی قراردادهوای ایوران؛ الول حاکمیوت
اراده ،روش ایجاد آثار قراردادی و ارادۀ قانونگذار ،منبع آثار قراردادی
از نظر برخی از حقوقدانان ایرانی ،اصل حاکمییت اراده مبنیای التیزام بیه مفیاد قیرارداد
نیست ،به ه منشأ التزام به عقد را باید اخالق دانست .این اخالق کیه آمییزهای از اخیالق
فطری یا مذمبی و اخالق اجتماعی است ،از دیرباز پیمانش نی را ن ومش ،و وفاداری به
عهد و پیمان را ستایش کرده و معیار فنیهت دانسته است .حقوق نییز بایسیتی بیه ایین
مبنای عرفی ،مذمبی و عقهی وفادار بوده ،آن را محترم بشیمرد .بنیابراین ،بیرای توجییه
نیروی التزامآوری و الزامآوری قرارداد ،ضرورت ندارد به اندیشهمای فهسفی و برای مثیا
به اندیشۀ حقوق طبیعی مدرن توسل جست و قالل بود کیه ارادۀ انسیان مبنیای اعتبیار
مفاد قرارداد بوده ،تنها ممین اراده نیز میتواند انسان را محدود کند .فایدۀ مه انتخیاا
مبنای اخالقی برای اعتبار مفاد قرارداد در این است که اگر نیروی التزامآوری قرارداد ،بیا
اصل اخالقی یا ارزش واالتری مانند رعایت اصل حسننییت قیراردادی و اصیل عیدالت و
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انصاف قراردادی که تعاد اقتصادی میان دو عوض را نتیجه میدمد ،تعارض پییدا کنید،
اصل و ارزش واالتر بر آن حاک میشود« .بیدین وسییهه راه بیرای ادارۀ محیدود قیرارداد
فرام میآید؛ در حالی ه اگر گفته شود ارادۀ انسان تنها بیا رضیای او محیدود مییشیود
(اصل حاکمیت اراده) ،چارهای جز ستایش قرارداد باقی نمیماند و درمان ممیۀ دردمیا را
بایستی از قرارداد خواست» (کاتوزیان ،4910 ،ص .)499واقعیت این است که اراده بایید
در خدمت حقوق باشد ،نه حقوق کارگزار اراده (کاتوزیان،493 ،ج ،4ص.)416
از منظر نگارنده ،سخن گفتن از «اخالق» ،بهعنوان مبنای التزام به مفاد قرارداد یا بیه
عبارت بهتر مبنای اعتبار مفاد قرارداد ،اگرچه میتواند به معنای عبور از حاکمیت اراده و
یا ارادۀ قانونگذار بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد ،اما مبه و کهی است؛ چراکیه
میتوان در خصوص محتوا و نوب اخالق مناقشه کرد.
وانگهی ،اخالق بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد ،چندان بیا نظیام فقهیی -حقیوقی
ایران منطبق نیست .بیتردید ،در روی رد فقهی ،اصل حاکمییت اراده ییا توافیق ارادهمیا
مبنای اعتبار آثار قراردادی نبوده ،جایگاه آن از مبنیای اعتبیار آثیار قیراردادی بیه روش
ایجاد آثار قراردادی تقهیل مییابد (السند ،4190 ،ص231 ،231؛ بجنوردی ،4916 ،ج،4
ص493 ،496؛ )Chehata, 1968, p. 136, 140؛ روشی که شارب مقدس آن را بهرسمیت
شناخته و البتیه در شناسیایی آن نییز بیدون مبنیا عمیل ن یرده اسیت (السیند،4190 ،
ص)236؛ چراکه قرارداد و التزام برآمده از آن ،در مر حا  ،امری قهبی است و نه صرفاً از
باا الفاظ .بیگمان ،وقتی سخن از توافق اراده بهمیان میآید ،منظور صرف الفاظ ایجیاا
و قبو نیست؛ ن تهای که مادۀ  434قانون مدنی نیز بیر آن تأکیید دارد .پیذیرش اصیل
حاکمیت اراده بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد ،نشان از پذیرش انسانگرایی قراردادی
دارد که در نظام حقوقی دینی تردیدی در ردّ آن نیست.
ارادۀ قانونگذار دولتی نیز نمیتواند بهعنوان مبنای اعتبار آثار قیراردادی قابیل طیرح
باشد؛ چراکه پذیرش آن به معنای ردّ ارادۀ شارب بیهعنیوان ایجادکننیدۀ آثیار حقیوقی و
ازجمهه آثار قراردادی است و این نتیجه ،از منظر حقیوق موضیوعه ،یعنیی بنید  2 ،4و 1
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز قابل پیذیرش نیسیت؛ بیا ایین حیا ،
نفس وجود نظام حقوق موضوعه به این معناست که قانون میتواند منبع یا ابیزار بییان-
البته نه انحصاری -اصو قراردادی و آثار قراردادی باشد.
معنای قاعدۀ «العقود تابعه لهقصود» م در فقه این نیسیت کیه مبنیای اعتبیار مفیاد

241

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 4931

قرارداد ،حاکمیت اراده است .این قاعده گویای روشیی بیرای تعییین ییا شناسیایی مفیاد
قرارداد است ،ولی گویای مبنای اعتبار این محتوا نیست و مبنای اعتبار را بایید در جیای
دیگری که البته جز ارادۀ شارب نمیتواند باشد ،جستجو کرد و ممین اراده در عین این ه
توافق اراده را بهعنیوان روش ایجیاد آثیار قیراردادی معتبیر اعیالم مییدارد ،اصیل نفیی
عسر و حرج و اصل الضرر را نیز مطرح میکند (بجنوردی ،4916 ،ج ،4ص )261 ،292و
به این ترتیب ،از آنجیا کیه حاکمییت اراده روش اسیت ،بایید نسیبت و جایگیاه خیود را
بامبنا و اصو برآمده از ارادۀ شارب ،یعنی ممین اصل نفی عسر و حرج و الضرر ،تعرییف
کند.
از نظر بجنوردی در کتاا القواعد الفقهیه و ذیل قاعدۀ «العقود تابعیه لهقصیود» ،میر
عقدی عنوانی دارد و «...تحقق عنوان عقود( ،این ه عقد ،برای مثا بیع باشید ییا اجیاره)
تابع قصد آن عنوان است و بدون قصید عنیوان (بیرای مثیا عنیوان بییع ،بییع) محقیق
نمی شود؛ با اینحا  ،معنای این سخن آن نیست کیه میر آنچیه متعاقیدین قصید و اراده
میکنند ،شرعاً نیز در عال اعتبار تحقق پیدا میکند؛ چراکه آنچه طرفین قصد کردهانید،
اگر از مصادیق معامالت عقالیی نباشد ،یا از مصادیق معامالتی که شارب ایجاد کرده نییز
نباشد ،یا این ه معامهۀ عقالیی باشد ،اما شارب آنرا امناء ن رده باشد ،بیتردید میچ یدام
از مصادیق ذکر شده از نظر شرعی تحقق پیدا نمی کند .بنابراین ،وقتی سخن از معامالت،
عقود و تعهدات رایج عقالیی بهمیان میآید ،اگر شارب آنها را امنیا کیرده باشید ،جیز بیا
قصد و اراده تحقق نمییابنید( 4» ...بجنیوردی ،4916 ،ج ،9ص )493 ،496و بیه ممیین
دلیل نتیجه میگیرند «پس معنای این ه عقد تابع قصد است ،این است کیه عقید بیدون
قصد مفاد آن و ویژگیمای آن (مانند این ه ثمن معامهه قسطی باشد) تحقیق نمیییابید،
اما بدین معنی نیست که مر آنچه را متعاقدین قصد کنند ،در عال اعتبار تحقق مییابید،
حتی اگر آنچه قصد شده ،شرایط معتبر در آن عقد یا ایقیاب را نداشیته باشید»( 2ممیان،
 ،... « .4تحقّق مذه العناوین تابع لقصدما ،و بدون القصد التقع و لیس المراد أنّ کلّ ما یقصده و یریده
یقع شرعاً؛ ألنّ ما قصده إن ل ی ن من المعامالت العقاللیه و أیناً لیس ممّا أحدثه الشارب ،أو کان
من المعامالت العقاللیه و ل ن ل یمنها الشارب ،فجمیع ذلک ال یقع شرعاً قطعاً ،بل المراد أنّ
المعامالت العقاللیه و عقودم و عهودم الدالره فیما بینه إن أمناما الشارب ،فال تقع اال مع قصدما
و ارادتها .»...
« .2فمعنی أنّ العقود تابعه لهقصود ،أی الیقع العقد ب یر قصد منمونه و خصوصیاته ،ال أنّ کلّ ما قصده
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ص.)491
بجنوردی در جای دیگری بیان میدارد که «...عقود و تعهدات تابع قصد متعاقیدین و
متعامدیناند ،منتهی بعد از این ه مرحهۀ تشریع عقد را پشت سر گذاشته باشی  .بنابراین
اگر عمل حقوقی مزبور از طرف شارب مقدس امناء نشده باشید ،اثیر آن در عیال اعتبیار
محقق نخوامد شد چه آن عقد و معامده قصد شده باشد یا نشده باشد .بنابراین ،قصد در
ش ل گیری مقصود تأثیر گذار است؛ اما بعد از آن ه آن معامهه توسط شارب مقدس تشریع
شده باشد»( 4ممان ،ص.)414
م ارم شیرازی نیز در کتاا القواعد الفقهیۀ خود و ذیل قاعدۀ «العقود تابعه لهقصیود»
تصریح میکند« :تش یل ساختمان عقد به قصد نیاز دارد ،اما اح ام عقد بیه ارادۀ شیارب
بستگی دارد .قصد طرفین رابطۀ قراردادی مییچ تیأثیری در اح یام عقیود نیدارد و ایین
مسئهه بدیهی است»( 2م ارم شیرازی ،4930 ،ج ،2ص.)931
شایان ذکر است که اصل التیزامآوری قیرارداد نییز در فقیه از قاعیدۀ «العقیود تابعیه
لهقصود» استنباط نمیشود ،به ه از قاعدۀ أوفوا بالعقود برمیآید (محقیق دامیاد 4934 ،و
 ،4932ص.)61
از سیاق برخی از عبارات فقهی میتوان اینگونه برداشیت کیرد کیه اصیل حاکمییت
اراده مبنییا بییوده ،ولییی در طییو ارادۀ الهییی قییرار دارد تییا بییه اییین ترتیییب نییوعی
کثییرتگرایییی سهسییههمراتبییی در مبنییای اعتبییار مفییاد قییرارداد نتیجییه شییود .میییرزای
نالینی در کتاا الم اسب و البیع بییان مییدارد کیه «...صیحت عقید در خیارج ،منیوط
به دو امیر اسیت :او این یه صیدور عقید از ناحییۀ متعاقیدین تیوأم بیا قصید باشید تیا
مییامیتی انشییایی و قصییدی عقیید تحقییق یابیید و دوم این ییه شییارب انشییای متعاقییدین
را امنا کند .پس ،اگر این دو امر تحقق پیدا کند ،عقد صحیح خوامد بود و اگیر ی یی از
یقع و إن ل ی ن واجداً لهشرالط المعتبره فی ذلک العقد أو فی ذلک اإلیقاب».
...« .4أنّ العقود و العهو د تابعۀ لقصد المتعاقدین و المتعامدین بعد الفراغ عن تشریع ذلک العقد ،و إلّا لیو
ل ی ن ممنى من قبل الشارب األقدس ال توجد نتیجۀ ذلک العقد و المعامیده فیی عیال التشیریع،
سواء قصدا أو ل یقصدا ،فالقصد یؤثّر فی وجود ما قصد بعد کون تهک المعامهیۀ مشیروعۀ مین قبیل
الشارب األقدس».
« .2ان الحاجه الى القصد انما مو فی قوام العقد و تحققه ،و اما األح ام فهی أمور أخر تیرتبط بالشیارب و
ارادته ،و ال دخل لقصد العاقد فیها ابدا و األمر واضح».
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این دو امر یا میر دو منتفیی باشیند ،عقید صیحیح نیسیت»( 4مییرزای نیالینی،4149 ،
ص.)414
با این حا  ،حتی با پذیرش چنین تحهیهی ،ممانطیور کیه خیوامی دیید ،تفیاوتی از
منظر نسبت اصو قراردادی در مقایسه با وحدتگرایی مبتنی بیر ارادۀ شیارب ،بیهوجیود
نخوامد آمد؛ چراکه شارب در مر حا مبنای برتر است و اگر اراده کرده باشد که اصیولی
و برای مثا اصل نفی عسر و حرج حاک بر اصیل حاکمییت اراده باشید ،ایین ح ومیت
تحقق خوامد یافت.
گفتنی است که از عبارات فقهی پیشگفته ،نمیتوان این استنباط را م داشیت کیه
ارادۀ شارب مبنیا نیسیت و تنهیا بیه تعییین محیدودیتمیای اصیل حاکمییت ارادۀ مبنیا
میپردازد.
نی نگامی به مواد قانون مدنی ایران نیز میتواند بهنوعی ممین تحهیل را تقویت کنید
که قانونگذار مدنی ،جایگاه اصل حاکمیت اراده را نه مبنای اعتبیار مفیاد قیرارداد ،به یه
روش ایجاد آثار قراردادی اعالم کرده است .قانونگذار در میادۀ  966قیانون میدنی مقیرر
میدارد« :مر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرالن
داللت بر دخو آن در مبیع نماید ،داخل در بیع و متعهق به مشیتری اسیت؛ اگرچیه در
عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعامهین جامل بر عرف باشند» .جهیل متعیامهین،
به معنی عدم اراده و قصد آنها بر مصداق عرفی است و معنای آن این است که ممه چیز
در قرارداد ،قراردادی نیست .میتوان تعاد اقتصادی دو عوض را مهحق به اراده و نیوعی
شرط ضمنی دانست ،ولی ممۀ خصوصیات یا عناصر مرتبط با تعاد اقتصادی قیراردادی
به شرط ضمنی برنمیگردند .واقعیت این است که در این ماده ،قانونگذار از توابع مبییع
سخن مییرانید؛ تیوابعی کیه مییتوانید در تعیاد عوضیین تیأثیر و عیدالت معاوضیی را
تحتالشعاب قرار دمد .به این ترتیب ،قیانونگیذار میالک عیدالت معاوضیی را تنهیا ارادۀ
طرفین قرار نداده است.
مم ن است استدال شود که مادۀ  966قاعدهای ت میهی را بیان میکنید و بنیابراین
... « .4فصحه العقد فی الخارج موقوفه عهی أمرین احدمما صدوره مین المتعاقیدین بالقصید ل ونیه أمیرا
انشا لیا متوقفا عهی القصد و ثانیهما امناء الشارب لمّا صدر منهما باالنشیاء فیاذا تحقیق األمیران صیح
العقد و عند انتفالهما أو انتفاء احدمما ال یصح.»...
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طرفین میتوانند خالف آن توافق کنند؛ پس نمیتوان از این ماده ،تقهییل نقیش اراده در
ایجاد آثار حقوقی را استنباط کرد .پاسخ این است که شناسایی توافق اراده بهعنوان ابیزار
ایجاد آثار قراردادی یا منبع آثار قراردادی ،ممین معنا یعنی ت میهی بودن را مییرسیاند.
ولی اگر قالل باشی که اراده مبنای اعتبار مفاد قرارداد اسیت ،بییتردیید قسیمت پاییانی
مادۀ پیشگفته توجیهی نخوامد داشت و باید یا آن را یک استثنا دانست (جهیل قنیواتی،
 ،4914ص )23یا با نظریۀ ارادۀ مفروض و نیه واقعیی توجییه کیرد و بیه حاکمییت اراده
برگرداند (قاس زاده ،4936 ،ص .)63واقعیت این است که عرف در صیورتی م میل اراده
است و آثار حقوقی قراردادی را بهدنبا خود دارد که اراده مبنای اعتبار آثار قراردادی ییا
مفاد قرارداد نباشد.

تبیین نسبت الول قراردادی بر اساس چیستی مبنای اعتبار مفاد قرارداد
قالل نبودن به ارادۀ طرفین رابطۀ قراردادی یا ارادۀ قانون گذار بهعنوان مبنای اعتبار مفاد
قرارداد ،برتری اصل عدالت و اصل انصاف قراردادی در حقوق قراردادمای فرانسه ،و اصیل
الضرر و اصل نفی عسر و حرج در حقوق قراردادمای ایران را بیر سیایر اصیو قیراردادی
نتیجه میدمد .در آلاز این موضوب را در حقوق قراردادمای فرانسیه و سیپس در حقیوق
قراردادمای ایران مطالعه میکنی .
 .1برتری الل عدالت و الل انصاف قراردادی بر سوایر الوول قوراردادی در حقووق
قراردادهای فرانسه
برداشت ارادهگرا از قانون و تشبیه قرارداد به چنین قانونی ،بیتردید اصل لزوم قیراردادی
برآمده از اصل حاکمیت اراده یا برآمده از ارادۀ قانونگذار را به اصل برتر قیراردادی ارتقیا
داده ،به این ترتیب اگر اصل حسننیت قراردادی ،اصل عدالت قیراردادی و اصیل انصیاف
قراردادی بتوانند مستند توسعۀ تعهدات قراردادی یا تعیدیل مفیاد قیرارداد باشیند ،بایید
سخن از تعارض این اصو با اصل لزوم قراردادی بهمیان آورد.
شز به وجود چنین تعارضی بین اصو قراردادی معتقد نیسیت و اسیتنباط چنیین
تعارضی را زادۀ قرالتی میداند که در قرن نوزدم و تحت تأثیر اندیشیۀ حقیوق طبیعیی
مدرن بر مادۀ  4491قانون مدنی فرانسه تحمیل شده است .از این منظر ،باید قالیل بیود
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که رویۀ قنایی فرانسه و ازجمهه رأی کانا کراپُن ( Canal de Craponne, Civ. 6 mars

 )1876نیز در تبعیت از این قرالت یا در تثبیت آن نقش عمدهای ایفا کرده اسیت .شیز
بر این ن ته تأکید دارد که باید به برداشتی از مادۀ  4491رسید که دو اصیل الزماالتبیاب
بودن قرارداد و لزوم قرارداد را از یک طرف ،و عادالنه و منصفانه کردن قرارداد را از طرف
دیگر با م داشته باشد (.)Chazal, 2001, p. 272, 273
بیتردید ،اگر قالل به برداشت عقلگرا از قانون باشیی و اصیل حاکمییت اراده را نییز
تنها روش ایجاد آثار قراردادی و نیه مبنیای اعتبیار آن بیدانی ؛ در ایین صیورت نیهتنهیا
تعارضی بین دو بند او و سوم مادۀ  4491وجود ندارد ،به ه ممامنگی کامهی نیز مییان
آنما برقرار خوامد بود .اصل حاکمیت اراده و بهدنبا آن اصل الیزامآوری قیرارداد ،اصیل
برتری در نظریۀ عمومی قرارداد نخوامند بود تا اصل اجرای باحسیننییت قیرارداد ،اصیل
عدالت قراردادی و اصل انصاف قراردادی تابعی از آنما یا در تعارض با آنما باشد .حتیی
باید سخن از برتری اصل عدالت و اصل انصیاف قیراردادی بیر سیایر اصیو قیراردادی را
بهمیان آورد؛ چراکه مبنای اعتبار مفاد قرارداد ،مفیید بیودن و عادالنیه بیودن آن اسیت؛
ممانطور که مبنای اعتبار قانون ،عادالنه بودن و درست بودن آن است .از این منظر ،مر
دو اصل لزوم و اصل اجرای باحسننیت قرارداد در سطح ی سانی قرار دارند؛ چراکیه میر
دو ذیل اصل عدالت و اصل انصاف قراردادی قرار گرفته ،معنا و مفهوم کیارکردی خیود را
از آنما میگیرند.
از دیدگاه شز  ،نظریهای که بر اساس آن ،اصل اجرای باحسننییت بایید ذییل اصیل
لزوم قرارداد و اصل حاکمیت اراده معنا شود ،نه به « ادارۀ قرارداد» ،به یه بیه «سیتایش
قرارداد» میانجامد که قابل پذیرش نیست ( .)Chazal, 2001, p. 274, 275از این منظیر
و از دید شز  ،رأی سا 4332م شعبۀ تجاری دیوان عالی کشور ،مشهور بیه رأی میوارد
( ،)Huard, Cass. Com, 31 mars 1992که اصل اجرای باحسننیت را منشأ تعهد جدید
قراردادی دانسته است ،باید در مقایسه با رأی سا 4136م کانا کراپُن ،تحو در روییۀ
قنایی فرانسه قهمداد شود .به عقیدۀ شز  ،این تحو رویۀ قنایی ،به معنای رما کیردن
اراده و ارادهگرایی بهعنوان مبنای قدرت الزامآوری قرارداد است .قرارداد ،تنها در صیورتی
اجباری است که عادالنه باشد ( .)Chazal, 2001, p. 274به این ترتیب ،نقیش قاضیی در
خصوص قرارداد افزایش مییابد و برخالف روی رد لیبرالی یا مبتنیی بیر اندیشیۀ حقیوق
طبیعی مدرن ،نمیتوان او را محدود به اجرای قرارداد و «ستایش قرارداد» کرد.
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بهنظر میرسد باید با پیروان م تب مطالعات انتقادی حقوقی و ازجمهیه روبرتیو آنگیر
( )Ungerم عقیده شد کیه اگیر تیاکنون اصیل آزادی قیراردادی و اصیل حاکمییت اراده
مبنای حقوق قراردادما و تعهدات دانسته شده است ،ولیی مییتیوان از بیین آمیوزهمیای
موجودِ گاه متناد و متعارض ،اصهی رقیب چون اصل عدالت را پیدا کیرد و بیا جیایگزین
کردن آن با اصل حاکمیت اراده ،نظامی نو در حقوق تعهدات اراله داد ( Collins, 1987,
 .)p. 391, 398باید پذیرفت که ی ی از راهمیای حیل مشی الت نظیام حقیوقی و پیشیرو
ساختن آن ،ات ا به اصولی از نظام حقوقی است که گاه نادییده گرفتیه شیدهانید (راسیخ،
 ،4916ص ،)16 ،91اگرچه قانونگذار آن اصو را بیان ن رده باشد؛ قرار شید نیه قیانون
کانتی مبنای اعتبار قرارداد باشد و نه اصل حاکمیت اراده .دانستی که اگر قیانون دولتیی
مبنای اعتبار قرارداد باشد ،در این صورت ،معنا ،محتوا ،و چیستی قرارداد و کارکرد آن را
باید از قانون پرسید و سراغ اصو قراردادی را نیز از ممان قانون گرفت.
 .2حاکمیت الل الضرر و الل نفی عسر و حرج بر سایر الول قوراردادی در حقووق
قراردادهای ایران
قانون مدنی ایران ،ممانطور که اشاره شد ،به اصل اجرای باحسننیت قرارداد نپرداختیه
است ،ولی اصولی چون اصل الضرر (مادۀ  492قانون مدنی) و اصیل نفیی عسیر و حیرج
(مادۀ  4490قانون مدنی) را پذیرفته است .آیا دو اصل پیشگفته را مییتیوان بیهعنیوان
اصو حاک بر نظریۀ عمومی قرارداد پذیرفت؟ اگر قالل بیه برداشیتی ارادهگیرا از قیانون
باشی  ،بایستی پاسخ این پرسش را از قانون دریافت کنی و پاسخ بهنظر میرسید منفیی
باشد؛ چراکه قانونگذار اصل آزادی قراردادی و اصیل الزماالتبیاب بیودن قیرارداد و اصیل
لزوم قرارداد را در مواد  40و  243قانون مدنی ایران مطرح کرده و به این ترتیب ،اصیو
برتر در نظریۀ عمومی قرارداد را معرفی کرده است .دو اصل الضرر و نفیی عسیر و حیرج
نیز در جای خود و در مقام مستحیهی کیه قیانون مشیخ کیرده اسیت (تعیارض اصیل
تسهیط و الضرر و باا ن اح) ،باید محل استناد قرار گیرند.
ولی میدانی که نظام حقوق مدنی ایران در محتوا ،تفاوت قابلتوجهی با نظام فقهیی
ندارد .بهنظر میرسد برداشت ارادهگرا از قانون که متأثر از روی رد حقوق طبیعیی میدرن
است و ممۀ گزارهمای حقوقی را در قانون جستجو میکند ،ممانطور که پیشتیر گفتیه
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شد ،سنخیتی با نظام فقهی -حقوقی ندارد؛ چراکه به حذف ارادۀ الهی بیهعنیوان مبنیای
اعتبار و ایجاد قواعد حقوقی میانجامد و این نتیجه ،بیرخالف اصیل دوم قیانون اساسیی
است .بیتردید ،در نظام فقهی ،اصل الضرر و اصل نفی عسر و حرج اصو مهی و حیاک
بر ممۀ ابواا فقه و ازجمهه عقودنید (بجنیوردی ،4916 ،ص292-299؛ شییخ انصیاری،
 ،4931ص906 ،906؛ حسینی مرالهای ،4936 ،ج ،4ص .)216 ،413اصرار بر برداشیت
ارادهگرا از قانون ،به این ترتیب ،تعارض نظام فقهی و نظام حقوقی را در حوزۀ قراردادمیا
نمایان میسازد و تنها در صورتی میتوان به آن قالل بیود کیه بیر تفیاوت فقیه و حقیوق
تأکید کنی  .نی نگامی به برخی از اندیشهمای حقوقی ایران که جستجوی مبنای قیانونی
برای مر اصل حقیوقی را الزم مییداننید (شیهیدی ،4911 ،ص ،)266 ،431 ،429ایین
تعارض را نمایانتر میسازد و از منظر نگارنده ،این روی رد عهمی قابل پذیرش نیست.
بهنظر میرسد برداشت عقلگرا از قانون ،تعارض یادشده را بسییار تعیدیل مییکنید.
بیگمان ،مفهوم عدالت و انصاف در معنای کهی خود نمیتواند چندان با گزارهمای فقهی
سازگاری داشته باشد (رحمانی ،4919 ،ص ،)423ولی سخن گفتن از برداشت عقیلگیرا
از قانون در این نوشته ،به معنای پذیرش عدالت و انصاف به صیورت مفیامیمی مجیرد و
کهی در نظام حقوقی ایران نیست ،به ه منظور ایجاد زمینه برای پذیرش دو اصل الضیرر
و نفی عسر و حرج بهعنوان دو اصل مه و تأثیرگذار حقیوق قراردادمیا در نظیام حقیوق
قراردادمای ایران است؛ دو اصهی که بیان عینی و مشخ و البته شرعی ممان عیدالت و
انصافاند .اندیشۀ حقوقی در نظام حقوقی ایران نباید در حوزۀ اصو  ،خود را محیدود بیه
قانون کرده ،تنها در قانون به جستجوی اصو حقوقی بپیردازد و حتمیاً مبنیایی قیانونی
برای اصو حقوقی پیدا کنید (Le Gac-Pech, 2011, p. 4, 5؛ انصیاری ،4911 ،ص.)96
این دیدگاه که ممه چیز را باید در قانون جستجو کرد ،نتیجۀ ممان برداشت ارادهگیرا از
قانون و یادگار اندیشۀ حقوق طبیعی مدرن و سازگاری این اندیشه با ارادۀ دولتی میابزی
و کانتی در برمهای از تاریخ حقوق مدنی فرانسه است.
اصل  466قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز اجازه میدمد که قاضی بر اساس
اصو حقوقی ح دمد .سیاق این اصل بهخوبی نشان میدمید کیه مم ین اسیت ایین
اصو در قانون نباشند .اصل  463قانون اساسی نیز میتواند در این زمینه رامگشا باشد.
پذیرش دو اصل الضرر و اصل نفی عسر و حرج ،در کنار بهرسمیت نشیناختن اصیل
حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار بهعنوان مبنای اعتبیار مفیاد قیرارداد ،نظیامی از حقیوق
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قراردادما را نتیجه میدمد که بیتردیید چیالشمیای نظیام حقیوق قراردادمیای حقیوق
طبیعی مدرن را ندارد و به «ستایش قرارداد» نیز نمیانجامد ،به ه بستر «ادارۀ قیرارداد»
را فرام میکند .شایان ذکر است که در قانون مدنی دو اصل یادشده با آگامی در تقابیل
با حاکمیت اراده برتری یافتهاند .اصل الضرر بر اصل تسهیط که بیان دیگری از حاکمییت
ارادۀ مادی و حقوقی است (مادۀ  492قانون میدنی) و اصیل نفیی عسیر و حیرج کیه بیر
حاکمیت ارادۀ شومر در بقا ،استمرار یا زوا قرارداد ن اح ،برتری داده شده اسیت (میادۀ
 4490قانون مدنی).
باید توجه داشت که نگارنده قصد ان یار جایگیاه اصیل حاکمییت اراده را در قیرارداد
ندارد ،به ه آن را بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد نمیپذیرد .ممانطور که بیان شید و
سیاق عبارات فقهی نیز بهخوبی نشان میدمد ،ارادۀ شیارب مبنیای اعتبیار مفیاد قیرارداد
است .وانگهی ،ممانگونه که اشاره شد ،نوعی کثرتگرایی سهسههمراتبی در مبنای اعتبار
مفاد قرارداد نیز از عبارات فقهی قابل استنباط نیست و حتی اگر این قابهیت می وجیود
داشته باشد ،نتیجۀ آن ،برتری اصل حاکمیت اراده بر اصولی چیون اصیل الضیرر و اصیل
نفی عسر و حرج قراردادی نیست؛ چراکه ارادۀ شارب در میر حیا  ،مبنیای برتیر بیوده و
ممین اراده ،ایجادکننده و مبنای اعتبار اصو پیشگفته است و آنما را حاک بیر اصیل
حاکمیت اراده قرار داده و مواد  492و  4490قانون مدنی نمودی از این ح ومت است.
تحهیل نویسنده این است که اصل حاکمیت اراده ،روش ایجاد آثار قراردادی یا منبیع
آثار قراردادی است .به عبارت دیگر ،شارب مقدس توافق ارادهما را بهعنوان روش یا منبیع
بهرسمیت شناخته است .دلیل آن م این است که شارب نمیخواسته آزادی قراردادی را
کامالً محدود کند و ممین نقشی که به اصل حاکمیت اراده داده است ،ایجیاا مییکنید
که اراده نقش مثبت خود را داشته باشد؛ مطهبی که در تفسیر مادۀ  966قانون مدنی نیز
به آن اشاره شد .درواقع ،شناسایی اصل حاکمیت اراده بهعنوان روش ،اقتنا میکنید کیه
در صورت تصریح ارادهما به اجرا نشدن اصل الضیرر و اصیل نفیی عسیر و حیرج ،اصیو
پیشگفته حاک بر اصیل حاکمییت اراده نباشید و اصیل التیزامآوری قیرارداد را متزلیز
نسازد .ولی اگر ارادهما س وت کرده باشند ،در این صورت ،زمینیه بیرای حاکمییت اصیل
الضرر و اصل نفی عسر و حرج در مقام مستحیل و برای مثا وقتییکیه ت یییر بنییادین
اوضاب و احوا حاک بر قرارداد ،اجرای آنرا مش ل کرده باشد ،فرام خوامد آمد .بیدیهی
است که اگر اصل حاکمیت اراده را مبنای اعتبیار مفیاد قیرارداد بیدانی  ،اصیو یادشیده
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زمینۀ اجرا ندارد و باید راهحل را در خود اصل حاکمیت اراده جستجو کرد و برای مثیا
به شرط ضمنی متوسل شد که به نظر نگارنده راهحل قابل دفاعی نیست؛ چراکه طیرفین
نسبت به ت ییر بنیادین اوضاب و احوا کامالً ناآگاه بودهاند.
با این حا  ،شناسایی اصل حاکمیت اراده بهعنوان روش ایجاد آثار قراردادی یا منبیع
آثار قراردادی از یک طرف و پذیرش برداشت عقلگرا از قیانون از طیرف دیگیر ،بیه ایین
معنی نیست که شرایط مقرر در مادۀ  4401قانون میدنی فرانسیه ییا میادۀ  430قیانون
مدنی ایران الزمالرعایه نیست؛ چراکه توافق اراده بهعنوان روش ایجاد آثار قیراردادی نییز
باید تابع شرایطی باشد ( .)Savaux, 1997, p. 121به مر حا  ،باید احیراز شیود کیه آییا
توافق ارادهای ،حتی بهعنوان روش ،تحقق یافته است یا خیر .شرایط مقرر در ایین میاده،
یادآور نقش ضمانت اجرایی قانون است؛ به عبارت دیگر ،نه تأییدکننیدۀ نقیش میاموی و
مامیتی قانون در قرارداد است و نه یادآور آموزهمای م تب حقوق طبیعی.

نتیجه
قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است .قانونی که به عدالت طبیعی و انصیاف طبیعیی ت ییه
زده است و عادالنه و منصفانه بودن و نه اجبار ،ویژگی ذاتی آن قهمداد میشود .پیذیرش
برداشت عقلگرا از قانون ،زمینۀ مناسبی را برای عبور از اصل حاکمییت اراده و نییز ارادۀ
قانونگذار بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد فرام آورده و پیذیرش فاییده و عیدالت در
دکترین حقوق مدنی فرانسه و ارادۀ شارب در دکترین حقیوق میدنی اییران را بیهعنیوان
مبنای اعتبار مفاد قرارداد فرام ساخته است و تقیدّم و حاکمییت اصیل عیدالت و اصیل
انصاف قراردادی یا به بیان فقهی ،حاکمیت اصل الضرر و اصل نفیی عسیر و حیرج را بیر
سایر اصو قراردادی ،بهویژه اصل لزوم قرارداد موجب شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده
را به روش ایجاد آثار یا مفاد قرارداد ،و جایگاه قانونگذار دولتی را به منبع اصیو و آثیار
قراردادی تنز داده است و نیز زمینۀ بسط مفهومی و تفسیر موسیع اصیو قیراردادی و
ازجمهه اصل حسننیت قراردادی را پدید آورده است .نتیجۀ این تحو  ،عمومی دانسیتن
قاعدۀ لبن ،ام ان پذیرش تعدیل قرارداد و ممچنین توسیعۀ داییرۀ تعهیدات قیراردادی،
بدون لزوم استناد بیه شیرط ضیمنی ،و در ییک کهمیه «ادارۀ قیرارداد» و نیه «سیتایش
قرارداد» است.
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