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 چکیده 

ها در مبناي قرارداد در چگونگي تفسير شرايط اساسي صحت قرارداد، جايگاه آن
مبناي قرارداد  تأثيربسزايي دارد. در اين پژوهش در مقام تحليل  تأثيرقرارداد و آثار آن 

بر شرايط اساسي صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به اين پرسش را داريم كه آيا شرايط 
قوانين يا مقررات شرع  هوسيله اي است كه بساختهاساسي صحت قرارداد، الگوي پيش
ها را ضروري دانسته بايد در تمامي گذار وجود آننمعين شده و چون شارع يا قانو

اينکه لزوم وجود شرايط صحت قرارداد به علت اين است كه اگر اين عقود باشند يا 
گيرد طرفين ناقص است و در نتيجه تراضي به درستي صورت نمي هشرايط نباشند اراد

يا اينکه لزوم وجود اين شرايط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معامالت 
ت فرد باشد يا ضرورت اصال هاست؟ به اين ترتيب، شرايط صحت ممکن است بر پاي

كدام از اين موارد نباشد و تنها هيچ هاجتماع يا اصالت قانون و حتي ممکن است بر پاي
 شارع باشد. هاصالت اراد هبر پاي

 

 واژگان کلیدی

 مبناي قرارداد، شرايط اساسي صحت قرارداد، قانونگذار، شارع، اصل حاكميت اراده

 

                                                           
 Mozhdeh.abooie@yahoo.com                             اصفهان دانشگاه خصوصي حقوق ارشد كارشناسي  *

 m_shahabi@ase.ui.ac.ir   مسئول( نويسندهاصفهان، ) دانشگاه اقتصاد و اداري علوم دانشکده حقوق گروه استاديار **



 مقدمه

آوريم، منظور همان نيرويي استت كته بته مفتاد ميان ميوقتي سخن از مبناي قرارداد به 
رستد ايتن نيترو را دنبال دارد؛ به نظر ميآوري قرارداد را بهقرارداد اعتبار بخشيده، التزام

گتذار يتا همتان قانون هاي حقوقي ديني، در ارادهشارع به ويژه در نظام توان در ارادهمي
هتاي در وجدان اجتماعي كته تبلتور ضترورتعقالنيت دولتي، در عقالنيت فطري و يا 

 (.  75 -75، ص3131اجتماعي است، جستجو كرد )شهابي، الف. 
دهد كه هر كدام از سته مبنتاي تاريخ تحول قرارداد در نظام حقوقي غربي نشان مي

حقوقي خاص ت  عقالنيت دولتي، عقالنيت فطري و وجدان اجتماعي، در بستر اجتماعي
اند. عقالنيت فطتري مبنتا، بتا تأكيتد بتر آزادي فلسفي مطرح بودهخود و متأثر از مباني 

اي كه اعتبار همته گونهكند؛ بهفردي، اصل حاكميت اراده را بنيان اصلي قرارداد تلقي مي
، 3131شرايط و ديگتر اصتول قتراردادي را بايتد در آن جستتجو كترد )شتهابي، التف. 

طبيعي مدرن استت كته متتأثر از  (. عقالنيت فطري تعبير ديگري از مکتب حقوق13ص
 كساني چون كانت و ديگران مطرح شده است.انديشه 

مراد از عقالنيت دولتي مبنا، اراده دولت است كه منشأ اعتبار قواعد حقتوقي استت 
بيان قواعد حقوقي است )شتهابي،  عنوان ابزاري دولتي، ابزار ايجاد و نه صرفاًو قانون به

ه دولتي، مبناي اعتبار قرارداد هم استت و معنتاي آن ايتن (. اين اراد371، ص3131ب. 
گتذار است كه اصول قراردادي، شروط قراردادي و آثار قراردادي را بايد در لسان قتانون

(. پس 16-11، ص3131دولتي و در چارچوب آن جستجو و تفسير كرد )شهابي، الف.  
انون نيامده بود، معنتاي آن اگر اصلي قراردادي و براي مثال اصل نفي عسر و حرج در ق

توان در تفسير و تحليتل روابتط قتراردادي اين است كه چنين اصلي وجود ندارد و نمي
عنوان مبناي اعتبار مفاد قرارداد را بايد متتأثر از طرح عقالنيت دولتي به به آن استناد كرد.

كره دو متالبر  فرانستوي  (،Jellinek. 155703. pp. 765 et 765)كساني چون ژلينك آلماني 
(Carré de Malberg, 155103, : 15 و حتتتي كستتاني چتتون ژرژ رينتتر فرانستتوي ) 
(Ripert, 3363, p. 15, 13( و ژان دابتتن بلژيکتتي )Dabin, 3313: 33 دانستتت. ايتتن )

طتور كلتي مکتتب حقتوق كانتي قرارداد و بته بسزايي در عبور از انديشه تأثيرها انديشه
 اند.شتهطبيعي مدرن دا
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عنتتوان مبنتتاي اعتبتتار قتترارداد را بايتتد متتتأثر از انديشتته طتترح وجتتدان اجتمتتاعي بتته
 لئتون دوگتي (،Durkheim, 3337, p. 353)شناسان حقوقي به ويژه كساني چون دوركتيم جامعه

(Duguit, 3333, 15( ژوستتران ،)Josserand,3313 (A) :113; Malaurie, Aynès et Stoffel-

Munck, 1555: 157, 155( و دمتو  فرانستوي )Demogue, 3355: 116; Demogue, 3313: 3, 
گرايي حقوقي است. اينکه قرارداد اعتبار ختود را از دانست. وجدان اجتماعي تبلور واقع (35

 .Ghestin, 3331, p ؛ 133، 135، ص 3136كنتد )شتهابي، بطن زندگي اجتمتاعي خختذ متي

113.) 

عنتوان هاي حقوقي ديني و از جمله نظام حقوقي استالم بتهشارع نيز در نظام اراده
ه.ق،  3615 ،يبجنتورد؛ ال131، ص 3136شود )شتهابي، مبناي اعتبار قرارداد شناخته مي

 (.  156ص ،315501 ،يرازيش مکارم؛ 315، 311، ص3ج
 ارادهطتور ترديدي نيست كه با خخذ عقالنيت دولتي و وجتدان اجتمتاعي و همتين

كننده مفاد قترارداد عنوان مبناي اعتبار مفاد قرارداد، اصل حاكميت اراده نه ايجادشارع به
، 3136كننده اين مفاد و آثار تلقي خواهد شتد )شتهابي، و آثار قراردادي، بلکه تنها اجرا

(؛ مفاد و آثاري كه دولت يا وجتدان Chehata, 3315, p. 365, 363؛ 131، 131، 133ص 
 عي ايجاد كرده است.اجتما

عنوان مبنتاي كننده مفاد قرارداد، بهيك از مبناها يا نيروهاي ايجادبسته به اينکه كدام
 اعتبار مفاد قرارداد پذيرفته شود، تحليل شرايط اساسي صتحت قترارداد و ميتزان اعتبتار

ه، در ها پرداختتها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحليل همين تفاوتآن
و چگتونگي  تتأثيراساس همان شرايط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعته چهار بند بر

 هر كدام از مباني ذكر شده پرداخته است. تأثير

 آثار مبنای اعتبار مفاد قرارداد بر روی قصد و رضا  .1

پتن  ترين شرط صحت قترارداد را در عنوان بنياديمبناي قرارداد بر قصد و رضا به تأثير
ها و زمتان و مکتان محور گستره عيوب اراده، اراده سازنده عقد، اعالم اراده، توافق اراده

 دهيم.وقوع عقد مورد مطالعه قرار مي



 عیوب اراده همبنای اعتبار مفاد قرارداد و گستر. 1-1

 . عقالنیت فطری و گستره عیوب اراده1-1-1

دانتد و تنهتا گذار مردم ميخدمت ، دولت را3گرايي خاص خودعقالنيت فطري با انسان
گرايي، خواستتار برقتراري نظتم اجتمتاعي داند و با اين افراطانسان را راهبر او مي هاراد
)داويتتد،  ،(11، ص 3157)ر.ک. ضتتميران، عبتتادي،  استتاس توجتته بتته انستتان استتتبتتر

 (. اين ديدگاه، با توجه بته11، ص3157لنگرودي،  )جعفري ،(73، ص3155اسنينوزي، 
( بتا تکيته بتر اصتل Slawson, 3313, p. 13دانتد )اينکه قصد را دليل تمتام هستتي متي

 ، ج3135 پردازد )صتفايي،اراده، تنها به مقاصد دروني و نفساني طرفين قرارداد ميحاكميت 
عيتوبي كته  ههاي رواني و گسترده شدن دامنت(. اين امر موجب فزوني يافتن تحليل55ص ،1

شود و در نتيجه معامالت باطل به دليل نقصتان اراده، ازديتاد است، مي موجب نقص در اراده
طور كلتي، ايتن ديتدگاه، فترد را اصتل و (، به131ص ،3، ج 3156 كاتوزيان،. ک.يابند )رمي

 (.111 ص ،1 ، ج3115 )جوان، كندحقوق برون ذاتي را فرع بر آن قلمداد مي
شتود و ب عتدم تحقتق تراضتي متياز منظر اصل حاكميت اراده، عيب اراده، موج
 ، ش3155-3153 كاتوزيان،. ک.گردد )رهمين امر موجب بطالن يا عدم نفوذ معامله مي

( به اين ترتيب، بطالن عقد به دليل عدم قصد، به خاطر اساسي بودن 151ص  ،11 و 17
ايتن كند، بته قصد براي وقوع تراضي است؛ بطالن يا عدم نفوذ معامالت فردي كه اشتباه مي

 هواقعي طرف قرارداد، منطبق نيستت و نتيجت هدليل است كه آنچه در خارج واقع شده با اراد
 دهد.متعاملين است كه اساس عقد را تشکيل مي هعدم انطباق از ميان رفتن تالقي اراد

 . وجدان اجتماعي و گستره عیوب اراده1-1-2

هتاي اجتمتاعي استت را گرايي و توجه به ضترورتاگر وجدان اجتماعي كه تبلور واقع
جتاي اينکته اراده، منشتأ تعهتد مبناي اعتبار مفاد قترارداد بتدانيم، در ايتن صتورت، بته

شتود )ر.ک. صتفايي، عنوان منشأ تعهد قتراردادي شتناخته متيبه جامعه ،قراردادي باشد
( به اين ترتيتب و بتا ايتن 55، ص3، ج 1553السنهوري، . ک.)ر ،(61، ص 1، ج 3135

 (،Tamanaha, 1535, p. 113قوق، انعکاسي از جامعه و تجلي مبتاني نظتم استت )تلقي كه ح
شتود و اراده در ختدمت حقتوق برآمتده از وجتدان شعاع حاكميتت اراده محتدود متي

تتوان گفتت كته از ( بنابراين مي65، ص1، ج3115گيرد )ر.ک. جوان، اجتماعي قرار مي
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گرايانته قترارداد فهتوم اجتمتاعي و واقتعمفهوم متافيزيکي و انتزاعي قرارداد به سمت م
 (.Slawson, 3313, p.35) ،(15، ص3133ايم )ر.ک. شهابي، حركت كرده

عنتوان يتك عنصتر مفيتد آور است، زيرا اگر قرارداد بهاز اين ديدگاه، قرارداد التزام
صتورت آوري قترارداد، بتهبينتد. امتا التتزاماجتماعي اجرا نگردد، نظم اجتماع آسيب مي

شتود مطلق نيست، بلکه هرگاه با عدالت اجتماعي در تعارض قترار گيترد، محتدود متي
 (.156 ص  ،11 و 17 ، ش3155-3153 كاتوزيان،. ک.)ر

در مورد ميزان تأثير عيوب اراده بايد گفت، به دليل حفظ نظم در قراردادها و لزوم 
در موارد خاص، حکم  استواري معامالت، بايد قلمرو تأثير عيوب اراده را محدود و تنها

به بطالن عقد داد و در بقيه موارد آن را قابل فسخ دانست يا حتي با ناديده گرفتن تتأثير 
شتود كته قترارداد از دستته ها، معامله را مقرون به صحت دانست. اين امر باعث متيآن

 ناصتر، كاتوزيتان،. ک.اعمال حقوقي خارج و به دسته وقتايع حقتوقي نزديتك شتود )ر
 .(131 و 13 ص ،3، ج3156

اش معيتوب از منظر وجدان اجتماعي، علت بطالن يا عدم نفوذ معامالت فردي كه اراده
 است، اين خواهد بود كه در صورت تنفيذ معامالت ايتن افتراد، مصتالج اجتمتاعي و

 (.335ص ،75، ش 3133 باقري، گيرد )شريعتهاي حمايتي، مورد خدشه قرار ميضرورت

 لتي و گستره عیوب اراده. عقالنیت دو1-1-3

( و قواعتد 33، ص 1، ج3135در اين رويکرد، دولت اقتدار كامتل دارد )ر.ک. صتفايي، 
حقوق، توسط دولت، با ابزار قانون ايجاد شده است؛ به اين ترتيب، قواعتد ايجتاد شتده 

ها حفتظ نظتم توسط دولت، خود به خود هميشه محترم هستند، خواه هدف از ايجاد آن
راي اصول عدالت باشد. بنابراين، به سخن ديگر، در اين رويکرد، قتانون معنتايي و يا اج

(، پس قترارداد، 73، ص3157جز نظارت اجتماعي دولت ندارد )ر.ک. ضميران، عبادي، 
گتذارد و اجتراي قترارداد را طرفين احتترام متي هگذار، به ارادمحترم است؛ چون قانون

گذار، حاكميتت از اراده گرفتته عدم حمايت قانونداند. بنابراين، در صورت ضروري مي
 (.75-75، ص 3، ج3155شود )شهيدي، فرد ناتوان مي هو اراد

شتود كته بستياري از متي« 1قياسي هنظري» هاعتقاد به جامع بودن قانون سبب توسع
شتوند احکام منحصراً با توجه به قياس از ديگر احکامي كه اوليته هستتند استتنباط متي



(Benson, 1553, p. 135« .) كند و در مورد احکامي قاضي، تنها بايد به نص قانون توجه
« هتاي لفظتي متوستل شتودكه در قانون نيامده است به انواع وستالل منطقتي و دتلتت

 هحلتتي را كتته بتتا ارادتتتا بتتا يتتاري ايتتن روش، راه .(156، ص51، ش3157)كاتوزيتتان، 
 (.355، ص3155ند )داويد، اسنينوزي، كشف ك گذار انطباق بيشتري دارد راقانون

در حقوق ايران و در بحث عيوب اراده، دو مصلحت حمايت از فرد و حمايتت از 
گذار بوده است كه براي رعايت اين دو مصتلحت، استحکام معامالت، مورد توجه قانون

قتانون  333 همطابق با متادگذار تمامي عيوب اراده را مؤثر در معامله ندانسته، تنها قانون
مدني، عيوب اراده را محدود به اكراه و اشتباه اعالم كرده و به مواردي ديگر مانند غتبن 
و تدليس، سرايت نداده است، زيرا اگرچه در اين موارد، اراده، در حقيقت معيوب است 

شناسد و تنها حتق فستخ را بتراي عنوان عيب اراده نميگذار اين عيوب را بهولي قانون
كننده مقرر شده نته كه اين حق به علت جلوگيري از زيان معامله است ذيرفتهپ ديدهزيان

، 3، ج3156( )كاتوزيتان، 51، ص 1، ج3135به دليل اينکه اراده، معيوب است )صفايي، 
 (.136ص 

 هگتردد؛ زيترا ارادپذيرش مبناي قانوني، موجب بطالن عقتد فترد فاقتد قصتد متي
شتود قترار گرفتته و عقودي كه بدون قصد واقتع متي طور مطلق بر بطالنگذار بهقانون

قتانون متدني،  337 هاست. ماد نافذ بودن را در هيچ حالتي ننذيرفتهادعاي صحيج يا غير
 مؤيد همين نظر است.

 عیوب اراده. اراده شارع چون مبنای اعتبار مفاد قرارداد و گستره 1-1-4

را معتبتر  زمتاني معتبتر استت كته شتارع آناساس رويکرد اراده شارع، قرارداد تنهتا بر
اي تزم استت، شناخته باشد. به عبارت ديگر، اگرچه براي انعقاد قرارداد، شرايط اساسي

تواند مؤثر واقع شود كه شارع متعلق اراده را پذيرفتته ولي وجود اين شرايط هنگامي مي
آن  هاست و نتيجت صورت، وجود و يا عدم وجود اين شرايط، بالسويه باشد؛ در غير اين

)المؤمنون عند الشروطهم اما ما خالف كتتاب ا((  هگردد. قاعددر عالم تشريع ايجاد نمي
، 3155( )احمتدي، 366-311ه.ق، ص  3615نيز بر اين امتر دتلتت دارد )البجنتوردي، 

 (.31، ص3ش
داند؛ ستخن پيتامبر )ص( كته اين نگرش، فقدان قصد را موجب بطالن قرارداد مي
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، فقال: ت يجوز و : سألته عن طالق السکرانقال )ع(لحلبي، عن خبي عبد ا( » رمايند:فمي
بتر « للقصود ةتابعالعقود »و « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» قاعده  و« ت عتقه

 (.71، ص1، ج3133كنند )درايتي، اين امر دتلت مي
ت تأكلوا » نساء: هسور 13 هفقدان رضا نيز موجب عدم صحت معامله است؛ زيرا آي

و   (31، ص35، ج3361)الحلتي، « عن تراض متنکم ةاموالکم بينکم بالباطل ات ان تجار
بر لزوم وجتود رضتا « ت يحل مال امريءٍ مسلمٍ ات عن طيب نفسه»حديث پيامبر )ص(: 
 (.11، ص 1، ج 3133كنند )درايتي، در معامالت، تأكيد مي

 عقد هسازند هقرارداد و اراد . مبنای اعتبار مفاد1-2

قانون متدني، بته آن اشتاره  333 هعقد است كه در ماد هي، همان عنصر سازندلانشا هاراد
قصدي كه به انشاء رستيده  هشده است. حال سؤال اين است كه آيا وقوع عقد، در مرحل

گفتتار يتا عمتل  هدروني بته وستيل هاي كه قصد و اراديابد يا در مرحلهاست، تحقق مي
 يابد؟ آشکار شده است، موجوديت مي

 عقدسازنده . عقالنیت فطری و اراده 1-2-1

نتيجۀ نگرش عقالنيت فطري و توجه به اصل حاكميت اراده، اين است كه الفاظ ايجاب 
برختورد  هكنند نه اينکه عقد در نتيجتنقش كاشف خارجي قصد را ايفا مي يا قبول، تنها
ود آمده باشد. در حقتوق قراردادهتاي اروپتايي ايتن نظريته بتا عنتوان وجاين مظاهر به

شود كه اساس آن، مبتني بر قصتد طترفين استت؛ ولتي بايتد مطرح مي« 1ديدگاه ذهني»
دانست كه اگر چه ديدگاه ذهني، قصد طرفين را، عنصر اساستي بتراي صتحت قترارداد 

ينتي كته عوامتل بيرونتي شمارد، اما اثبات قصد و نيات قراردادي، توستط عناصتر عمي
 (.Perillo, 1555, vol. 13, p. 615) ،(Zhang, 1551, p. 11شود )هستند، انجام مي

پذيرش اين رويکرد اين خواهد بود كه قصد مشترک طرفين،  هطور خالصه نتيجبه
( 375، ص3157هاي طرفين را تعيين مي كند )كُتس، فلستنر، معناي عيني و بيروني گفته

ضتمني و يتا  هاستاس قترالن موجتود، ارادم وجود اراده صريج، بايد برو در صورت عد
اساس فرض معقول ممکن استت وجتود داشتته باشتد احتمالي طرفين كه بر هحتي اراد

 (.33-35، ص 75، ش 3133كشف گردد )شريعت باقري، 



بنابراين، چنانچه عبارات طرفين قرارداد، متوجه عمل حقوقي خاصتي باشتد، ولتي 
اساس قصد واقعتي حقوقي ديگري را داشته باشند، قاضي بايد برها قصد ايجاد رابطه آن
طتتوري كتته (، همتتان65، ص 1، ج3135هتتا، حکتتم مقتصتتي، صتتادر كنتتد )صتتفايي، آن

صورت واضتج و مشتخص هر زمان نيتي، به»... گويد: مريکايي، ميآ، نويسنده 6استوري
صتورت واضتج بيتان نشتده استت بلکته در به هايي كه نيتتنها در پروندهثابت شود نه

« هايي كه نيت مورد نظر بتا مفتاد قترارداد تنتاقر دارد نيتز غالتب خواهتد بتودپرونده
(Perillo, 1555, vol. 13, p. 661 نتيجه .) اين ديدگاه، اين خواهد بود كه تمتامي عقتودي

 7شوندبطالن منجر مياند، به كه با جهالت يا اشتباه طرفين يا با الفاظ صوري منعقد شده
 (.35 ص ،5ج  ،3635اتنصاري،  ک.)ر

 . اراده شارع و اراده سازنده عقد1-2-2

شارع همانند رويکرد اصل حاكميت اراده استت، زيترا آيته  هنتيجۀ پذيرش رويکرد اراد
و روايتت امتام صتادق كته « قتل كتل يعمتل علتي شتاكله»فرمايتد: سوره اسراء مي 56
 و رسول اكترم« هي العمل ةيالنافصل من العمل ات و ان  ةيالنو »فرمايند: مي

، مبتنتي بتر پتذيرش، «انما اتعمال بالنيات و انما كل امري متانوي»فرمايد: )ص( كه مي
هر عمل آدمي از جمله اعمال حقوقي استت، البتته  هعنوان سازندهباطني، ب هقصد يا اراد

ا اعتبتار نفستاني و تعهتد قلبتي پذيرش اين نظر به معناي رد مبرز خارجي نيستت، زيتر
)ر.ک.  ،(351، ص 1، ش3156مستتر شتده بتراي انعقتاد عقتود كتافي نيستت )نقيبتي، 

 ،(176، ص11ه.ق.، ج 3635)ر.ک النجفتي،  ،(113و 33، صص1ه.ق.، ج 3631الخويي، 
 (.361، ص 1الف، ج  3635)اتنصاري،  ،(361-367ص ،1ج ه.ق، 3615 البجنوردي،)

 ان اجتماعي و اراده سازنده عقد. وجد1-2-3

گيرد، زيترا ايتن پذيرش رويکرد وجدان اجتماعي در مقابل دو رويکرد قبل، قرار مي هنتيج
روابط تجاري و مصون ماندن معامالت از خطتر تیييتر اراده طترفين  هرويکرد براي توسع
گويند كه طرفين مي داند و تنها به آنچهاراده ميبرتر  هخارجي را چهر هقرارداد، لفظ و اراد

(. ايتن نظريته كته از آن در حقتوق 335-55، صتص 3، ش 3155كند )احمدي، توجه مي
كند كته شود، وقتي قرارداد را منعقد شده تلقي ميياد مي«  1ديدگاه عيني»خارجي با عنوان 
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(. Stone, 1551, p.337با توجه به تمام ظتواهر ختارجي، قتراردادي وجتود داشتته باشتد )
تواند مستقل از رضتايت واقعتي طترفين، در عتالم ين است كه وقتي قراردادي ميتوجيه ا
تواند معناي مستقل از قصد واقعي طترفين نيتز داشتته وجود داشته باشد، پس مي خارج
 (.Slawson, 3313, p. 13باشد )

اما، نکته اين است كه ديدگاه عيني ممکن استت بتا واقعيتت منطبتق نباشتد، يعنتي در 
كه طترف حاليقانوني را داشته باشد در هاد قرارداد، يکي از طرفين، قصد يك رابطهنگام انعق

صتورت بتا متالک قترار دادن  ديگر به قرارداد، صرفاً نگاه اخالقي، داشته باشتد كته در ايتن
 ,p. 3313Slawson ,) ،( ,p. 1551Stone ,331مشکل حتل خواهتد شتد )« 5شخص متعارف»

15  .) 
كه معناي ظاهري و باطني بتا هتم  شود كه هنگاميميپذيرش اين رويکرد موجب 

قصتد مشتترک طترفين تفستير و اساس آن در تصاد هستند، به معناي ظاهري توجه و بر
براي مثال، شخصي موجب اشتباه يکي از طترفين گتردد، ختودش  مشخص شود و اگر

مسئول جبران خسارت گردد، بدون اينکه خللتي بته صتحت عقتد وارد شتود. بته ايتن 
رتيب، اشتباه طرفين قرارداد و نيز مواردي چون اكراه و اضطرار، تأثيري در نفتوذ عقتد ت

توانند مورد ادعاي جهل يا اشتتباه قترار عقود مي هندارند؛ زيرا، اگر غير از اين باشد، هم
 (.115، ص3، ج3156گيرند و از ثبات عقود كاسته شود )كاتوزيان، 

 سازنده عقد. عقالنیت دولتي و اراده 1-2-4

)ر.ک. شتايگان، « داننتدقانون را زبتان كامتل حقتوق متي»طرفداران رويکرد قانوني كه، 
(، به تبعيت از قانون ايران، هتر دو نظريته اراده بتاطني و اراده ظتاهري را 35، ص3113

 دهند.قبول دارند؛ ولي يکي را اصل و ديگري را استثنا قرار مي
شتوند را از متي« فقدان قصد»اردي را كه موجب قانون مدني، صراحتاً مو 337ماده 

قانون مدني، بتر  135و  611و  333داند. از نظر برخي، ظاهر مواد عوامل بطالن عقد مي
 هسازد، همان حركت دماغي انسان، يعنتي ارادآنچه عقد را مي»كند كه اين امر دتلت مي

اقعي نيست. ايتن ابتراز اراده، و هواقعي است... و ابراز اراده، چيزي جز اعالم وجود اراد
تتوان باشد، بنتابراين نمتيي و ثبوتي ميلاخباري و اثباتي و فاقد جهت انشا هداراي جنب

 (.331، ص3، ج3155)شهيدي، « ايجاد عقد را به آن نسبت داد



گذار ما، به لزوم ظاهري، مطلق نيست؛ زيرا قانون هباطني بر اراد هاما اصل تقدم اراد
ه است كه نشانگر اين است كه عامالت غافل نبوده و موادي را انشاء كردحفظ نظم در م

قانون متدني  116 هشمارد. همانند ماددر برخي موارد اراده ظاهري را بر باطني مقدم مي
قانون مدني،  135 هو يا ماد« الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه»دارد: كه مقرر مي

)كاتوزيتان، كنتد صحت و بطتالن معاملته ايفتا متي كه اعالن جهت، نقش اساسي را در
   .(331، ص1، ش3156)نقيبي، ابوالقاسم ، (111، ص3، ج3156

 چگونگي اعالم اراده .1-3

 . عقالنیت فطری و چگونگي اعالم اراده1-3-1

رويکرد عقالنيت فطري و توجه به اصل حاكميت اراده، منجر به پذيرش اصتل رضتايي 
شود براي وقوع عقتد، هتيچ تشتريفات خاصتي اين امر باعث ميشود و بودن عقود مي

كدام بر تزم نباشد و هرچيزي اعم از لفظ يا نوشته يا عمل بتواند مبين اراده باشد و هيچ
 ديگري تفوق نداشته باشند.

 . وجدان اجتماعي و چگونگي اعالم اراده 1-3-2

اين خواهد بود كته  ءاقتصارسد در صورت پذيرش رويکرد وجدان اجتماعي، به نظر مي
 ايتن براي انعقاد قرارداد، فرماليسم و تشريفات خاصي رعايت شتود، چترا كته در غيتر

طبيعتي و  هيابد و حق طلبکار تنها جنبصورت، امکان اشتباه و اكراه و تدليس فزوني مي
 كند. اخالقي پيدا مي

 . عقالنیت دولتي و چگونگي اعالم اراده1-3-3

بته بعتد قتانون  3156متواد و 331و  333و  335 هقانوني، مطابق متاد طرفداران رويکرد
و هتر  هستتندعقتود  بتودن رضتايي اصتلمعتقد به به بعد قانون ثبت،  61مدني و مواد 

)ر.ک. شهيدي،  پذيرنداي كه بتواند موجب تبادل افکار شود را براي بيان اراده ميوسيله
 (.173-175، ص 3، ج3156)كاتوزيان،  ،(366، ص3، ج3155

 كته عملتي وستيله بته است ممکن انشاء معامله: »قانون مدني 331به موجب مادۀ 
 قتانون كته گردد، مگتر در متواردي حاصل و اقباض قبر مثل ،صد و رضا باشدن قمبي
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چته ماننتد ؛ بنابراين، اصل رضايي بودن عقود، پذيرفته شده است اگر«باشد كرده ءاستثنا
گذار بتا آوردن استتثنالاتي، نمانده است و توسط قانون ءصل ديگري مصون از استثناهر ا

 (.17، ص1، ج3135محدود شده است )صفايي، 
قتانون  3511 هيکي از استثنالات اين ماده در باب نکاح است؛ زيرا به موجتب متاد

 هابق متادشود كه قاصد، تل باشد. همچنين مطمدني، نکاح در صورتي به اشاره واقع مي
قانون ثبت، براي انعقاد معامالتي كه بتا ستند رستمي واقتع شتده استت، تشتريفات  11

خاصي بايد رعايت شود، وگرنه دولت، منتقل اليه را مالك نخواهد شناخت )كاتوزيتان، 
 (.115، ص3، ج3156

 . اراده شارع و چگونگي اعالم اراده1-3-4

« احل ا( البيتع» هباشد، با استناد به عموميت آي اگر اراده شارع، مبناي اعتبار مفاد قرارداد
فرماينتد: و همچنين با استناد به عموميت سخن پيامبر )ص( كه مي« اوفوا بالعقود» هو آي
بايد اعتقاد به رضايي بودن عقود و صحت شرعي آن داشتت « المؤمنون عند الشروطهم»

)رک. اتنصتتاري،  ،(333، 355، 337، 351، صتتص 1التتف، ج  3635)ر.ک. اتنصتتاري، 
 (.  73، ص5ب، ج3635

نظر برستد  هعربي بودن صيیه عقود شايد در ابتداي امر بدر مورد لزوم عربي يا غير
معصتومين  هكه مبناي اراده شارع مبين لزوم عربي بودن عقود است؛ زيرا پيروي از ستير

نظتر رستيد، زيترا توان به خالف اين اتتباع است، اما با كمي تأمل ميجزء سنت و تزم
گتذاري، بته زبتان عربتي انشتاء عنوان تشريع و قتانونعقود را به همعصومين، صيی هالم

واقتع در»عقود عربي، به دليل عربي بتودن زبانشتان استت.  هكار بردن صيیاند؛ بلکه بهنکرده
ي بودن عقود و ايقاعات است كه بايد توسط مظهر ختارجي كشتف شتود، لحقيقت امر، انشا

 (.136، ص1ه.ق.، ج 3631)الخويي، « عربي باشدربي باشد و خواه غيرخواه ع

 . مبنای اعتبار مفاد قرارداد و توافق دو اراده1-4

يکي از شرايط انعقاد عقد، توالي ميان ايجتاب و قبتول استت. امتا در اينکته بايتد ميتان 
اص خت هايجاب و قبول توالي منطقي وجود داشته باشد يتا بايتد تراضتي در يتك لحظت

صورت گيرد و همچنين قابليت رجوع از ايجاب و مر  و حجر موجب، قبل از قبولي، 



 اختالف نظر وجود دارد.

 . عقالنیت فطری و توافق دو اراده1-4-1

پذيرش رويکرد عقالنيت فطري و توجه به اصل حاكميتت اراده، منجتر بته ايتن نتيجته 
شتود. صورت، عقد واقع نمي شود كه تراضي، بايد همزمان صورت گيرد، در غير اينمي

از نتاي  نامطلوب چنين تحليلتي، بطتالن عقتودي استت كته بتين غايبتان )ماننتد عقتد 
گيرد؛ زيرا در اين عقود به ناچار بين ايجاب و قبتول كتم و بتيش اي( صورت ميمکاتبه

 (.153، ص11و  17، ش 3155-3153افتد )ر.ک. كاتوزيان، فاصله مي
يکرد در مورد قابليت رجوع از ايجاب و مر  و حجتر نتيجه ديگر پذيرش اين رو

كند. با توجه بته ايتن نگترش، موجب است كه موجب را ملزم به نگهداري ايجاب نمي
شود، نه آنکته  شترط مستتقلي از قصتد و رضتا اهليت در عنصر قصد و رضا ادغام مي

راين، عدم رضايت استت. بنتاب هواقع، رضايت شخصي كه محجور است به منزلباشد، در
اگر عدم تطابق ايجاب و قبول از سوي شخص محجور، به خاطر عتدم اعتبتار رضتايت 
اين اشخاص باشد، پس شرط اهليت به خاطر ايتن استت كته چنتين عقتدي از عنتوان 

شود؛ زيرا رضايت شرط صحت عقد است و اين رضايت بايد در زمان تعاقد، خارج مي
اگر قبل از قبولي، موجب بميرد يا اهليت  انشاي طرف مقابل وجود داشته باشد، بنابراين
شود و بتا حجتر يتا متر  او، امکتان تالقتي خود را از دست بدهد، ايجاب، معدوم مي

 (.311، ص5ب، ج3635رود )اتنصاري، ها از بين مياراده

 . وجدان اجتماعي و توافق دو اراده1-4-2

كه قبتولي بايتد در متدت  شودپذيرش رويکرد وجدان اجتماعي، منجر به اين نتيجه مي
اي واقع در اين رويکرد، ضترورت قراردادهتاي مکاتبتهزمان متعارف صورت پذيرد؛ در

گونه قراردادها اين توجيه وجود دارد كه، حتي اگر بته شود و براي صحت اينانکار نمي
يتد اي را بالزوم همزماني قراردادها اعتقاد داشته باشيم، باز قراردادهاي غيتابي و مکاتبته
هتاي عينيتت درست تلقي كرد، زيرا منظور از همزماني، يعني لتزوم همزمتاني رضتايت

نامه، در حال ابراز كتردن رضتايت  هكننديافته؛ بنابراين با در نظر گرفتن اينکه فرد ارسال
قبتول، در زمتان  هنامت هكنندشود؛ زيرا ارسالباشد معامله درست فرض ميعيني خود مي
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دهد و تا زمتان عيني رضايت خود را با پست كردن نامه نشان ميصورت ارسال نامه، به
شتود صتورت عينتي مشتاهده نمتيدست گيرنده، تیيير نظر فرستتنده بتهرسيدن نامه به

(Perillo, 1555, vol. 13, p. 665.) 
واقعيت اين است كه نظريات موجود در اين مبنتا، بته مصتالج اجتمتاعي و حفتظ 

و اقتصادي جامعه نزديك استت و بتر ايجتاد اعتمتاد در حقوق ديگران و نظم اجتماعي 
روابط تجاري استوار است. در مورد قابليت رجوع از ايجاب بايد گفتت، تتا زمتاني كته 
ايجاب به اطالع مخاطب نرسيده است، قابل رجتوع استت ولتي زمتاني كته بته اطتالع 
ق مخاطب رسيد و به اجتماع راه يافت، اين وضتع منقلتب خواهتد شتد و موجتب، حت

 (.135، ص 3، ج 3156رجوع از پيشنهاد خود را از دست مي دهد )كاتوزيان، 
ايجاب، در بقاء و اعتبار آن اثر ندارد و كافي استت  ههمچنين، فوت و حجر گويند

ظاهري مستتقل  هايجاب در زمان انشاء، اهليت و حيات داشته باشد، زيرا اراد هكه گويند
موت صتاحب اراده و يتا بعتد از حجتر او بتاقي باشد و اراده، بعد از از صاحب آن مي

ملزم به  و وارثان يا نمايندگان قانوني او( 335-31 ص ،3 ج ،1553 السنهوري،)ماند مي
 ادامه دادن روند تحقق عقد هستند. 

 . عقالنیت دولتي و توافق دو اراده1-4-3

عرفي ميان ايجاب و با پذيرش مبناي قانوني بايد گفت مطابق با قانون ايران، لزوم توالي 
(. در قانون متدني ايتران، متواتت 335ص ،3، ج3155 قبول شرط صحت است )امامي،

متورد اشتاره قترار گرفتته استت.  3517 هميان ايجاب و قبول تنها در باب نکاح در متاد
دانند و آن را به ستاير متوارد تعمتيم نکاح نمي هبسياري از نويسندگان اين حکم را ويژ

دانند )شتعاريان، عمومي قراردادها مي هن ماده را يکي از موارد اجراي قاعددهند و ايمي
 (.  363ص ،3153 ترابي،

در مورد قابليت رجوع از ايجاب و مر  و حجر موجتب، در قتانون متدني ايتران 
حکم صريحي وجود نتدارد، پتس باتوجته بته اصتول منطقتي بايتد قاعتده را از قتانون 

 استخراج كرد.
قبتل از  موجب است، اصل اوليه ايتن استت كتهه جاب، معلول اراداز آنجايي كه اي

تواند از ايجاب ختود عتدول آنکه قبول طرف مقابل به ايجاب ضميمه شود، موجب، مي



، 3135كند و آن را ملیي سازد مگر اينکه قانون، عدول از ايجاب را منع كنتد )صتفايي، 
كته حتاليت عقد و پيمتان استت، در(؛ زيرا آنچه از ديدگاه ما تزم الوفاء اس13، ص1ج

)امتامي،  ،(365، ص3، ج3155پيش از قبول، هنوز عقدي محقق نشده است )شتهيدي، 
گتذار منتع (. بنابراين، در صورتي كه عدول از ايجاب توسط قتانون335، ص3، ج3155

 گذار نيز از اين اصول منطقي تبعيت كرده است. نشده باشد، نشانگر آن است كه قانون
گتذار بته پيتروي از رسد كه تمايل قانونر مورد فوت و حجر موجب، به نظر ميد
 استت؛ باطني بر عقد و زوال ايجاب در اثر مر  و حجتر موجتب هحکومت اراد هنظري

گتردد، بته زيرا با فوت و حجر او، آثار ايجاب مرتفع شده و قبولي كه بعتداً اعتالم متي
قتانون  551 هان بتا استتفاده از متالک متادتوشود. همچنين ميايجاب معدوم متصل نمي

مدني، قانوني عام مبني بر بقاي اهليت متعاملين تا پايان عقد ايجاد كرد، زيترا عقتد هبته 
 ،3، ش3155 ويژگي خاصي ندارد كه نتوان آن را به ساير عقود سرايت داد )استماعيلي،

 (.317ص ،3135 )زراعت، ،(55ص

 اراده. اراده شارع و توافق دو 1-4-4

اي وجتود ها، حقيقت شترعيهراجع به توافق اراده ،با توجه به اينکه در مبناي اراده شارع
ت عقود، حکم خاصتي را نتدارد، ئندارد و شارع در مورد مالک اتصال و عدم اتصال هي
(، پتس، ضتمانت 53ص ،5ب، ج 3635بايد مالک اتصال را عرف دانست )اتنصتاري، 

جاب و قبول، بطالن است، زيرا عرف، چنين ايجاب و قبولي اجراي عدم مواتت ميان اي
 داند. را عقد نمي

در مورد قابليت رجوع از ايجاب و مر  و حجر موجب، از آنجتايي كته در فقته، 
عقد مركب از ايجاب و قبول است و مانند كالم واحدي است كته هركتدام بته ديگتري 

تعاقتد استت )اتنصتاري،  اي بتر ايجتاب، موجتب انحتاللمرتبط است، هرگونه خدشه
اي، زوال عقتد بتر اثتر عتواملي ماننتد رد، (، كه نتيجه چنين عقيده53ص ،5ب، ج3635

 جنون و مر  قبل از قبولي است. 

 . مبنای اعتبار مفاد قرارداد و زمان و مکان وقوع عقد1-5

، زمتان وقتوع عقتد هلئتعيين محل وقوع عقد، تابع زمان انعقاد قرارداد است و حل مست
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 (.55، ص1، ج3135مشکل تعيين مکان وقوع عقد را حل خواهد كرد )صفايي، 
تعيين زمان وقوع عقد، هنگامي كه طرفين در مجلس عقد حصور دارند، با مشکلي 

شود كه عقتد بتين دو طترف كته در يتك مواجه نيست ولي مشکل در جايي شروع مي
 (.371، ص3، ج3155ي، گيرد )شهيداي( صورت محل نيستند )مانند عقود مکاتبه

 . عقالنیت فطری و زمان و مکان وقوع عقد1-5-1

 هرسد در رويکرد عقالنيت فطري و با توجه بته اصتل حاكميتت اراده، نظريتنظر مي هب
اعالن قبول، قابل پذيرش باشد و بيان قبولي مخاطب براي وقوع عقد، كافي است، حتي 

 اگر اين قبولي به اطالع موجب نرسيده باشد.

 . وجدان اجتماعي و زمان و مکان وقوع عقد1-5-2

تر است، زيترا بتراي وقتوع اطالع از قبول پذيرفتني هدر رويکرد وجدان اجتماعي، نظري
ها تزم است و قبول نيز تا زماني كه به اطالع موجب نرستد هتيچ عقد تالقي اعالم اراده

 .(175، ص3، ج3156اثري نخواهد )كاتوزيان، 

 عقالنیت دولتي و زمان و مکان وقوع عقد. 1-5-3

رستد در نظتر متيه در رويکرد قانوني نيز تعيين زمان و مکان وقوع عقد اهميت دارد؛ ب
گتذار اطالع از قبول مردود است، زيترا قتانون هوصول قبول و نظري هحقوق ايران، نظري
را ننذيرفتته  صورت صريج يا ضمني، ايتن دو نظريتهيك از مواد قانون، بهايران در هيچ

گذار نخواسته است، به آن است و اگر اين دو را در عقد تزم بدانيم، شرطي را كه قانون
 .(51ص ،1ج ،3135 صفايي،)ايم افزوده

تر استت و بته صدور قبول با قوانين ايران سازگار هاعالن قبول و نظري هاما دو نظري
يت دارد؛ زيرا ستبب واقعتي عقتد، اعالن قبول ارجح هرسد از ميان اين دو، نظرينظر مي

شتود. هاي باطني است و همين كه قبول اعتالن شتود، تراضتي كامتل متيبرخورد اراده
هاي ظاهري بوجود آيد، پس از اعالن قاطع قبتول، دو وانگهي، بر فرض كه عقد از اراده

 113و  351آيتد. ظتاهر متواد دست ميهشوند و توافق بظاهري نيز با هم جمع مي هاراد
 (.116، ص3، ج3156قانون مدني، مؤيد همين نظر هستند )كاتوزيان، 



 . اراده شارع و زمان و مکان وقوع عقد1-5-4

گونه نظر داد كه مسالل مربوط بته تجتارت شارع، شايد بتوان اين هدر مورد رويکرد اراد
استت و شتارع، تنهتا اگتر اشتتباهي در  از مساللي هستند كه قبل از اسالم وجود داشتته

 ،گونه روابط بين مردم رواج داشته باشد، براي اصتالح امتر تجتارت، ايتن اشتتباه رااين
 مشمول حکم حرمت قرار داده است تا تجارتي صحيج بين مسلمين رواج داشتته باشتد.

ن و تعيتين زمتا هلئعقالست و از آنجايي كته مست هسير هكنندءهمچنين، شارع، تنها امصا
مکان وقوع عقد، كامالً عقاليي است، نبايد آن را تعبدي دانست، بنابراين بايد ديد روش 

انتد و بته ها كدام زمان را براي وقوع عقد تعيتين كتردهعرف چيست و آن هعقال و سير
 (.351ص ،1، ج3155 بجنوردي، همان اكتفا كرد )موسوي

 عاقدين . آثار مبنای اعتبار مفاد قرارداد بر اهلیت مت2

صورت، قترارداد،  براي صحت هر معامله، متعاملين بايد اهليت داشته باشند. در غير اين
شود. اما در مورد مبناي بطالن يا عدم نفتوذ، نافذ و يا حتي باطل تبديل ميبه عقدي غير

شود ايتن استت با اهليت مطرح ميديگري كه در رابطه له ئاختالف نظر وجود دارد. مس
رستد شود؟ بته نظتر متيس و بيمار رو به موت، از موارد حجر محسوب ميكه آيا افال

 گذار است.تأثيرله ئچيستي مبناي اعتبار مفاد قرارداد، در اين مس

 . عقالنیت فطری و اهلیت متعاقدين2-1

در رويکرد عقالنيت فطري و با تکيه بر اصل حاكميت اراده، وجوب داشتن اهليتت، بته 
رضا براي انجام عمل حقتوقي استت و شترطي مستتقل از دليل ضرورت وجود قصد و 

توانتد مجنتون قصد و رضا نيست؛ زيرا معلوم است كه شخص داراي قصد و رضا، نمي
 (.115، ص3، ج3155يا صیير يا سفيه باشد )شهيدي، 

شتوند، زيترا ايتن متوارد نمتيهمچنين افالس و مرض رو به موت، منجر به حجر 
آيتد تتا شود، پس مانعي در تراضي به وجتود نمتينمي هموجب زايل شدن قصد و اراد

 نافذ، تلقي كنيم.معامالت اين دو گروه را باطل يا غير
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 . وجدان اجتماعي و اهلیت متعاقدين2-2

شود و بته در نگرش وجدان اجتماعي، اهليت شرطي مستقل از قصد و رضا قلمداد مي 
 هاقد اهليت و ناتواني انديشتتجربگي اشخاص فخاطر حفظ منافع عمومي و به علت بي

آنان در تشخيص و ضرورت حمايت از ايشان و طترف مقابلشتان، معتامالت اشتخاص 
 ،3155-3153 كاتوزيتان،) ،(163ص ،3ج ،3155 شتهيدي،)شتود محجور، فاقد اعتبار تلقي مي

 (.Charman, 1555, p. 55) ،(151 ص ،11 و 17 ش
شتوند؛ نافذ يا باطل اعتالم متيغيردر اين مبنا، معامالت مفلس و بيمار رو به موت 

زيرا معامالت اين دو گروه هم بر خالف مصالج اجتماعي است و هم ممکن استت موجتب 
شود و به صلج اجتماعي آسيب برستاند؛ متثالً فترد بيمتار، ضرر به طرفين قرارداد يا ديگران 

كه به ورثه ضرر وارد شود و مفلس نيز قراردادي منعقد كنتد كته هتم كند قراردادي را منعقد 
 به خودش ضرر وارد كند و هم حقوق طلبکاران را مورد خدشه قرار بدهد.

 .  عقالنیت دولتي و اهلیت متعاقدين2-3

طرفين معامله بايد داراي اهليت باشند، زيرا در صتورت فقتدان اهليتت،  در رويکرد قانوني، 
   شود.كند و براي آن، اثر حقوقي قالل نميها را باطل اعالم ميمعامالت آنگذار قانون
دانتد و آن را شترط قانون مدني ايران، اهليت طرفين را وابستته بته تراضتي نمتي 

قانون مدني، اهليت طرفين، يك شترط مستتقل  335 هكند؛ زيرا در مادمستقل قلمداد مي
چنين مواد ديگر نيز، موضوع فقدان قصتد و در رديف قصد و رضا آورده شده است. هم

قتانون  337 هانتد، چنانکته مطتابق متادو عدم اهليت طرفين را به كلي از هم جدا كترده
 توان محجور تلقي كرد.مدني، مست و بيهوش را، نمي

قانون مدني مورد اشتاره قترار گرفتته  135 هدر حقوق ايران، لزوم وجود اهليت، در ماد
سيدن به سن بلوغ و داشتن عقل و رستيدن بته ستن رشتد را شترط ، ر133 هاست و در ماد

شتوند. ولتي، اعستار از موجبتات محجور شناخته متي 3155 هطبق ماد وگرنه داندمي اهليت
 شود. فهميده مي 3133قانون اعسار مصوب  11 هشود، اين امر از مادحجر محسوب نمي

ه متوت، حکمتي ندارنتد و قوانين ايران در مورد اعمال حقوقي شخص بيمار رو ب
قانون مدني، در بحث وصيت، تبرعات معلق بر مر  )وصتايا( را بته  561  هتنها در ماد

يك سوم تركه محدود كرده است؛ اما در خصوص تبرعات منجز بيمار، سکوت اختيتار 



صورت عمتدي گذار بهتوان به اين روش تحليل كرد كه سکوت قانونكرده است كه مي
ري منتهي به مر ، جزء اسباب حجر نيستت )محقتق دامتاد، استالمي، بوده است و بيما

 (.311، ص35، ش3153

 . اراده شارع و اهلیت متعاقدين2-4

آيد كه صتیر، ستفه، شارع، اسباب متعددي از موجبات حجر به شمار مي هدر مبناي اراد
ار خصوص اعمال حقوقي بيمتجمله موجبات حجر است. اما درجنون، افالس، رقيت از

رغم نظري كه وجود دارد كته مترير تنهتا بتر رسد كه، علينظر ميه متصل به موت، ب
، 3136ثلث اموال خود حقي دارد و مازاد بر آن منوط بته تنفيتذ ورثته استت )النجفتي، 

اتنستان احتق »استاس روايتت (، كليه اعمال حقوقي او نافذ باشد. زيرا بتر73ص ،11ج
كه روح در بدنش است بتر  از ابي عبدا(، مرير تا زماني «بماله مادامت الروح في بدنه

صورت تام است و انسان، هر نوع تصترفي تمامي اموال خود تسلط دارد و اين سلطه به
تواند انجام دهد مگر اينکه، عمل او حرام باشتد و چتون تصترفات فترد بيمتار از را مي

يمار نافذ و صتحيج جمله عناوين حرمت شرعي نيست، پس تصرفات و اعمال حقوقي ب
و « النتاس مستلطون علتي امتوالهم» فرمايتد:است؛ اين قول را سخن ديگر پيامبر كه مي

كنتد كته ، نيتز تأييتد متي«البيتع احل ا(»و « اوفوا بالعقود»و « المؤمنون عند الشروطهم»
 (.31-37صص ،3د، ج3635اتنصاري، . ک.)ر شودتمايزي را بين فرد بيمار و سالم قالل نمي

براي اينکه فرد از حجر خارج شود تنها رسيدن به سن بلتوغ شترط نيستت، بلکته 
قتانون  3135 همتاد 1 هرسد كه مفتاد تبصتربه نظر مي. احراز رشد در او نيز شرط است

و ابتلتوا اليتتامي »فرمايد: باشد كه شارع، مينساء  هسور 7 هآي همدني، ظاهراً همان ترجم
، 3151)عباسي داكاني، « نستم منهُم رُشداً فادفعوا اليهم اموالهمحتي اذا بلیوا النکاح فان آ

(. با توجه به اين آيه، غايت آزمايش يتيم تا زمان رسيدن به بلتوغ جنستي 75، ص65ش
است؛ اگر هنگام بلوغ يا قبل از آن، رشد كودک تشخيص داده شود، اموالش را در زمان 

رشد او محرز نشد، تسليم امتوال او جتايز  كنند ولي اگر هنگام بلوغ،بلوغ، تسليمش مي
وت تُوتوا السُفهاءَ امتوالَکُم : »كندنساء نيز بر اين امر دتلت مي هسور 7نيست. اطالق آيه 
 درايتتي،)« لکم قياماً و ارزُقوهُم فيها واكسوهُم و قولوا لَهُتم قَتوتً معروفتاً اَلَتي جَعَلَ ا(

 .(351ص ،1ج ،3133
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 اعتبار مفاد قرارداد بر موضوع قرارداد. آثار مبنای 3

داشتن موضوع معين، شرط ضروري براي انعقاد تمامي قراردادها است. امتا ستؤال ايتن 
است كه، چرا تمامي معامالت بايد داراي موضوع معين باشند؟ آيا مورد معامله مقيد بته 
شروطي خاص است؟ اگر داراي شروط است، علتت داشتتن ايتن شتروط بته چته بتاز 

هتاي معتين گردد؟ آيا موضوع قراردادها محدود استت و تراضتي بايستتي در قالتبمي
رستد چيستتي مبنتاي اعتبتار مفتاد قترارداد، در نتوع پاستخ بته عرضه شود؟ به نظر مي

 گذار است. تأثيرهاي فوق پرسش

 . عقالنیت فطری و موضوع قرارداد3-1

تتوان گفتت كته ت اراده، متياز منظر رويکرد عقالنيت فطري و با استناد به اصل حاكمي
گيرد؛ زيرا تقتوم هتر براي تحقق تراضي، لزوم وجود موضوع معين، مورد تأكيد قرار مي

چيز، به موضوع آن است. همچنين، متورد معاملته بايتد تمتام شترايط اساستي صتحت 
واقعتي  هقرارداد را داشته باشد؛ زيرا فقدان اين شرايط، منجر بته ترديتد نستبت بته اراد

  شود.راي انعقاد قرارداد ميطرفين، ب
در صورت حاكم شدن اين نظريته و نمتود پيتدا كتردن نظتام قتراردادي در قالتب 

(،  ,p. 1551Zhang ,71) 5ليبراليسم و پيروي از تئتوري حاكميتت اراده يتا استتقالل اراده
توانند انواع قراردادها را چه در قالب عقود معين و چه در قالب عقودي كته در افراد مي

قانون، عنواني خاص ندارد، منعقد كنند، زيرا هدف ليبراليسم، تشکيل جامعه آزاد استت 
 هتاي آزاد داشتته باشتند )بتاقري،تا افراد بتوانند طبق تشخيص فردي خودشان، انتخاب

 (.61 ص ،33، ش 3157

 . وجدان اجتماعي و موضوع قرارداد3-2

شود، وجود موضوع معين و شروط له نگاه ئاگر از منظر رويکرد وجدان اجتماعي به مس
، از ضروريات لوازم اجتماعي هستند كه عدم وجودشان، بته ذكر شده براي مورد معامله

 ،11 و 17ش ،3155-3153 ر.ک. كاتوزيان،)رساند همبستگي و نظم اجتماعي آسيب مي
 .  (151ص

يتد مفتاد با اين رويکرد، ديگر اعتقاد به توقيفي بودن عقود تتوجيهي نتدارد، امتا نبا



هاي اجتماعي تعارضي داشته باشد وگرنته شتعاع حاكميتت اراده در قرارداد با ضرورت
 .(156ص ،11 و 17ش ،3155-3153 ر.ک. كاتوزيان،) شوداين مرزها متوقف مي

 . عقالنیت دولتي و موضوع قرارداد3-3

پتذيرفتني  در رويکرد قانوني، لزوم وجود موضوع معين براي معامله، صرفاً به اين دليتل
گذار، وجود آن را ضروري دانسته و عدم وجود آن را سبب بطتالن عقتد است كه قانون

 به شمار آورده است. 
عنوان يکتي قانون مدني، موضوع معين كه مورد معامله باشد، به 335 هماد 1در بند 

( براي بيان شترايط 131تا  136) هاست. ماد از شرايط اساسي صحت معامله معرفي شده
( بتراي 165( و )161اي ديگر از مواد قانوني، نظير مواد )طور كلي و پارهورد معامله بهم

 اند.تعيين شرايط مورد عقود معين، وضع گرديده
هگل )مبتکر مبناي قانوني(، آزادي انسان تا جايي است كه نظم اجتماعي  هبه عقيد»

ي چيتزي بتيش از حتق اين نظم، دولتت استت. آزاد هرا بر هم نزند، مظهر و نگهدارند
 ،3ج ،3155 كاتوزيتان،)« اطاعت از قوانين، كه دولت آن را تدوين كترده استت، نيستت

قانون مدني، مجالي براي ترديد در اعتبار حقوقي قراردادهاي  35و چون مادۀ  .(337ص
شوند )شتهيدي، اتجرا دانسته ميگذارد، تمامي قراردادها تزمعقود غير معين، باقي نمي

 (.16، ص3157

 . اراده شارع و موضوع قرارداد3-4

شارع نيز، به جهت پيشتگيري از وقتوع نتزاع، داشتتن موضتوع معتين و ه در مبناي اراد
شرايط خاصي )مانند شرايط قانون مدني( كه مورد معاملته بايتد داشتته باشتد ضتروري 

ي (، امتتا در متتورد اينکتته آيتتا بتترا311ص ،31، ش3155 بجنتتوردي، استتت )موستتوي
مشروعيت يتك قترارداد بايتد نتص ختاص از شتارع وجتود داشتته باشتد و يتا آنکته 
قراردادهاي عقاليي در هر چارچوبي مشروعيت دارند، بايد گفت با توجه بته عموميتت 

« عتن تتراض ةتجتار»مالتده(،  هسور 3 ه)آي...« يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»هاي آيه
قين و ما وجدنا» و نساء( هسور 13 ه)آي  « ألكثَرِهِم متن عهتدٍ و ان وجتدنک اكثَترَهُم لفاستِ
 شتهيدي،) و... مؤمنتون( 5)و الَذينَ هُم علي لِأماناتِهِم و عَهدِهم راعون »اعراف(،  351)
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توقيفي بودن عقود است و هر عمل حقوقي را كه عرفاً ، نظر به غير(11و  13ص ،3157
شود، البته به شرطي كه، مطتابق مقتررات بر آن عنوان عقد اطالق شود، درست تلقي مي

وا انَمَتا هَتا الَتذينَ آمَنُتيا ايُ» مالده: هسور 35 هطور كه شرع، به استناد آيشرع باشد، همان
 «ونَفلِحُتلَعَلکم تُ هُمِن عَمَلِ الشَيطَانِ فَاجتَنِبوا رِجسٌ و اتَزتَمُ و اتَنصَابُ و المَيسِرُ الخَمرُ
 ا(ِ يترِیَل لِهِتا اُو مَت يرِنزِالخِ حمُو لَ و الدمُ ةَ تَ يالمَ  مُليکُت عَرمَحُ»مالده:  1 هو سور

خريد و فروش شراب، خوک و... را عمل حرام و معامالت مربوط به آن را باطل، « ...هِبِ
كته حتالي، در(13ص ،11ج ،.ق.ه3635 النجفتي،) ،(17ص ،.ق.ه 3361 الحلي،)داند مي

كنند، هيچ ارتباطي را بين حقتوق و مستالل دينتي فکر ميصورت سکوتر كساني كه به
 كنند.گونه معامالت را صحيج قلمداد ميكنند و اينبرقرار نمي

در اين رويکرد، مبيع و ثمن بايد از حيث مقتدار و جتنس و وصتف، نتزد طترفين 
 نهتي النبتي»)ص(:  معلوم و مقدور التسليم باشد وگرنه، معامله به استناد حتديث پيتامبر

 .(71ص ،.ق.ه 3361 الحلي،)باطل است، « ص( عن بيع الیرر)

 . آثار مبنای قرارداد بر جهت قرارداد4

 . عقالنیت فطری و جهت قرارداد4-1

له نگريسته شود، شرط جهت، شرط مستتقلي از ئاگر از منظر اصل حاكميت اراده به مس
ر.ک. )كنتد كته ختود اراده دارد شود و همان مبنا و توجيهي را پيدا ميتراضي تلقي نمي

 .(151 ص ،11 و 17 ش ،3155-3153 كاتوزيان،
( 3 :گونته محتدوديتي بتا داشتتنبدون هيچ اساس رويکرد عقالنيت فطري، افرادبر
، ايجاد قرارداد، معتامالت 35«براي»( آزادي 1قانون و دستورات حکومتي، و  3«از»آزادي 

( و دولتت Slawson, 3313, p. 33عقتد كننتد )خود را به هر شکلي كه خواستار آننتد، من
دفاع ملي، حفاظت از ثروت و دارايي و حفظ نظم عمتومي بايد خودش را به سه وظيفه 

گذارند، هتدف دولتت نيتز حفاظتت و  تأثيرمحدود كند. از آنجا كه قراردادها بر دارايي 
)باقري،  ،(11ص ،3155 اسنينوزي، داويد،) ،(Slawson, 3313, p. 33ها است )اجراي آن
 (.61، ص33، ش 3157
ختود  هعنتوان اشترف مخلوقتات قتادر استت بتا ارادمطابق اين رويکرد، انسان به 

هتاي طترفين قترارداد استت كته هرگونه تعهدي را خلق كند. به عبارت بهتر تنهتا اراده



اما  .(11ص ،3157 لنگرودي، جعفري)ها حق و تکليف به وجود آورد تواند براي آنمي
هتاي فتردي ثر واقع گردد نبايد بر خالف حقتوق و آزاديؤاي اينکه اين تالقي اراده مبر

 است. باشد وگرنه معامله، فاقد جهت مشروع و باطل 
عنوان مبناي قترارداد، مفهتوم به اين ترتيب، با در نظر گرفتن اين عقالنيت فطري به

 خواهتد بتود كته جهت، مصيق خواهد شد؛ زيرا تنهتا قراردادهتايي جهتشتان نامشتروع
هاي فردي باشند و اگتر بترخالف شترع يتا ختالف ضترورت خالف حقوق و آزاديبر

 ها نامشروع تلقي نخواهد شد.اجتماعي يا خالف قانون باشند، جهت آن

 . وجدان اجتماعي و جهت قرارداد4-2

له نگريسته شود، شرط جهتت امتري تتابع ئاگر از منظر رويکرد وجدان اجتماعي به مس
بلکه، شرط جهت به اين علت ضروري است كه جهل و شتيطنت »شود؛ تلقي نمياراده 

« اي وارد نکند و حقوق ديگران قرباني تباني آزمندان نشودبه همبستگي اجتماعي صدمه
عنتوان . با قرار دادن ايتن رويکترد بته(151 ص ،11 و 17 ش ،3155-3153 كاتوزيان،)

ختالف نظتم عمتومي هت مشروع هستند كه برمبناي قرارداد، تنها قراردادهايي داراي ج
اجتماعي و مصالج اجتماعي نباشند و چتون مفهتوم مصتالج اجتمتاعي و نظتم عمتومي 

 گردد. مفهوم جهت نيز موسع مي ،گسترده است

 شارع و جهت قرارداد. اراده 4-3

مورد تأكيتد قترار داده شتده استت. در  شارع، داشتن جهت مشروع نيز هدر رويکرد اراد
عنتوان خالف شترع نباشتد. بتهاين رويکرد، مقصود از جهت مشروع، جهتي است كه بر

مثال، در اين رويکرد، قصد قربت يکي از شرايط اساسي بتراي صتحت قترارداد وقتف 
 شود. كه در نظام سکوتر، قصد قربت، شرط صحت قرارداد، محسوب نميحالياست، در
المومنون عنتد الشتروطهم »ات باطل بودن معامالت جهت نامشروع، حديث مستند

 النجفتي،)استت  (115ص ،31 ش ،3155 بجنتوردي، موستوي) «اما ما خالف كتاب ا(
 .(76 ص ،11 ج ،.ق.ه3635

ها شترط نشتود و نامشروع از مورد عقد، در آن هولي نسبت به معامالتي كه استفاد
باشد، اما طرف ديگر معامله، به هنگام عقتد از آن آگتاهي يکي از دو طرف  هصرفاً انگيز
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 هداشته باشد، بين فقهاي اسالمي اختالف نظر است. برخي اين معامله را با استناد بته آيت
 شتديدُ ا(َ نَاِ و اتقوا ا(َ دوانِو العُ ثمِتِي الَوا عَنُاوَعَو ت تَ يقوو التَ رِي البِلَوا عَنُاوَعَتَوَ »...
انتد باطل و برخي ديگر آن را جايز ولي مکروه اعالم كترده مالده( هسور 1 ه)آي« قابِالعِ
درونتي بتراي  هاما اگر جهت نامشروع صرفاً جنبت .(71 ص ،11 ج ،.ق.ه3635 النجفي،)

او نداشتته باشتد،  هيکي از متعاملين داشته باشد و طرف مقابتل هتيچ اطالعتي از انگيتز
 معامله نافذ است.

 دولتي و جهت قرارداد. عقالنیت 4-4

گردد و جهت مشروع، همتان رسد در رويکرد قانوني، مفهوم جهت مصيق مينظر ميه ب
گذار آن را اجازه داده است، حتي اگر ايتن جهتت، مختالف جهتي خواهد بود كه قانون

 شرع  و اخالق يا حقوق فردي باشد.
ز شترايط صتحت قتانون متدني، يکتي ا 335 هدر قانون ايران، عالوه بر اينکه متاد

همان قانون، بيتان شتده  135 همعامله را مشروعيت جهت معامله بيان كرده است، در ماد
 است كه اگر جهت تصريج شده باشد، ولي مشروع نباشد، معامله باطل است. 

ختالف قتانون و  قانون مدني، جهت نامشروع، جهتي استت كته بتر 357 هطبق ماد
دار كردن احساسات جامعه يا مخالف با نظتم حهجري هخالف اخالق حسنه يا با واسطبر

 عمومي باشند. 

 . نتیجه گیری5

حقتوقي، بايتد داراي شترايطي ترين ابزارهاي ايجاد رابطته عنوان يکي از مهمقرارداد، به
گردد. ايتن شتروط در باشد كه فقدان آن شرايط، منجر به بطالن يا عدم نفوذ قرارداد مي

 صريحاً ذكر شده است. قانون مدني ايران  335 هماد
ها در قرارداد، نياز به تحليل مباني اين شروط اين شروط و پيدا كردن اثر آنتحليل 

هتا، نگتاهي متفتاوت بته شوند و هركتدام از آندارد. اين مباني به چهار دسته تقسيم مي
 له شروط اساسي قرارداد دارند. ئمس

داند كه تمام نيتروي ختود مي اصل حاكميت اراده، قرارداد را عنصري قابل ستايش
طترفين، تتوان محتدود كتردن آن را نتدارد  هگيرد و هيچ عتاملي جتز ارادرا از اراده مي



در ايتتن رويکتترد، قتترارداد، قتتانون  .(153 ص ،11 و 17 ش ،3155-3153 كاتوزيتتان،)
باشد كه مشروعيت اين قانون نيتز از رضتايت طترفين ناشتي قراردادي ميطرفين رابطه 

(، در چنين ديدگاهي، وجود شترايط صتحت تنهتا بتراي Salwson,3313, p.15)شود مي
رود و فقدان اين شرايط، موجب عدم تحقتق تراضتي كار ميبخشي به اراده و قصد بهاثر
گرايتي، عتدالت و برابتري را در روابتط شود. اما  اين رويکرد به دليل افراط در فتردمي

 اجتماعي در نظر نگرفته، بسيار متافيزيکي و تصنعي است. 
مبناي وجدان اجتماعي، بر محور جامعه شکل گرفتته استت. بتا اينحتال، بته نظتر 

توجه بوده و هم نقش دولتت را در رسد اين رويکرد، هم به مباني متافيزيك كامالً بيمي
عنتوان ابتزار مفيتد كنند. طرفداران اين مبنا، قترارداد را بتهار ميحقوقي انک هايجاد قاعد

دانند، كه بايد آن را اداره كرد و هر جتا مفتاد ثروت مي هتوزيع عادتن هاجتماعي و وسيل
 شود. آن با مصالج اجتماع در تصاد باشد، مصالج اجتماع بر آن چيره مي

ا، بته معنتاي پتذيرش دولتت گذار است؛ پتذيرش ايتن مبنتقانون همبناي سوم، اراد
شتود عنوان منشأ قواعد حقوقي است. در اين مبنا، قرارداد در صورتي درست تلقي ميبه

 هكه مطابق قانون باشد. وجود شرايط اساسي صحت قرارداد ضروري استت؛ چتون اراد
 گذار مبني بر لزوم وجود اين شرايط است.قانون

هاي حقوقي دينتي ين رويکرد در نظامشود. اشارع جستجو مي همبناي آخر، در اراد
تواند جايگاهي داشته باشد، در اين رويکرد، هاي سکوتر نميپذيرفته است ولي در نظام

شرايط صحت قرارداد، ضتروري استت؛ زيترا، شتارع مقتدس، وجتود ايتن شترايط را 
 ضروري دانسته است.

  ت )شتهابي، گرا استرسد، حقوق ايران، در پذيرش مبناي حقوقي، كثرتبه نظر مي
(؛ اصل دوم قانون اساسي، مبنتاي اعتبتار قواعتد را اراده شتارع 355، 313، ص ب3131

حال، حوزه منطقه الفراغي نيز وجود دارد كه شتارع مقتدس ايجتاد  كند؛ با ايناعالم مي
توانتد در قالتب عقالنيتت ين انستان متيا حقوقي را به انسان واگذار كرده است؛قاعده 

توان در حوزه النيت فطري و يا وجدان اجتماعي عينيت يابد. بنابراين، ميدولتي و يا عق
گرايي را پذيرفت و نتيجه گرفت كته مبنتاي اعتبتار مبناي اعتبار قرارداد نيز نوعي كثرت

قتترارداد، در قراردادهتتاي معتتين، اراده شتتارع استتت و در قراردادهتتاي نتتامعين و يتتا 
ار دولتي، اين مبناي اعتبتار، اراده دولتت استت؛ گذقراردادهاي معين شده از سوي قانون
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دولتي نيز نيست كه با ابزار قتانون چيزي جز اراده  چرا كه ابزار اعتبار چنين قراردادهايي
 شود.بيان مي

 هايادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. humanism 
2. Deductive Theory 

3. Subjective Theory 
4. Story 

 «فال يقع من دون القصد الي الفظ كما في الیالط او الي المعني» .7
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7. Reasonable Person 
8. Autonomy Theory 

9. Freedom of 

10. Freedom from 
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