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 به حقوق فرانسه و مصر ياراده با نگاه رآن ب تأثيرمفهوم اكراه و 
  

  ∗محبوبه مينا
     

  چكيده  
برخـي از   نشده است هر چنددر فقه بحث عيب رضا يا اراده مطرح 

آن چه از نظـر   .نويسندگان اين اصطالح را به حقوق اسالم نسبت داده اند
مشهور فقها مي توان برداشت كرد اين است كه اكراه، عيب رضا يا عيـب  

فشار «  :اكراه عبارت است از .تنها رضا را از بين مي برد اراده نيست بلكه
است؛ بـه   با قصد از بين بردن رضاغيرعادي و نامشروعي از طرف انساني 

گونه اي كه تهديد شونده تحت تأثير ترس با اعتقاد به ورود ضرري قابـل  
قانونگذار ايران در زمينـه   .»مي شود حاضر به انجام عمل حقوقي، مالحظه

قانون مدني فرانسه را عـالوه بـر    ).م.ق 209تا  199ماده ( اكراه و اشتباه، 
اده است و با وجود اين كه در مقام بيـان احكـام   مد نظر قرار د فقه اماميه
اعالم نكرده  به عنوان عيب اراده يا رضا دو بوده، اكراه واشتباه را كلي اين

رضـاي معـاملي و رضـاي بـه      :رضا در يك تحليل دو گونه اسـت  .است
رضاي معاملي آن است كه شـخص حاضـر بـه انجـام     . معناي طيب نفس

) رضـاي ذاتـي  (مان حال طيب نفـس  معامله مي شود و ممكن است در ه
به نظر مي رسد رضاي حاصل در نتيجه  .يعني خوشنودي هم نداشته باشد

قانون مدني موجب عدم نفوذ معاملـه اعـالم شـده     199اكراه كه در ماده 
در نتيجه براي مؤثر بودن عقـد مكـره، رضـاي    . است رضاي معاملي است

  . ذاتي مكره پس از رفع فشار الزامي است
                                                            

      amfars@hotmail.comاستاديار حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز * 
  4/7/1391 :تاريخ پذيرش                           13/2/1391: تاريخ دريافت
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 .اكراه، اختيار، رضا، قصد، عيب اراده: كليدي هايواژه

  
  مقدمه. 1

گاه و بيگاه اشخاصي در نتيجه ترس ناشي از تهديد حاضر بـه انجـام معاملـه مـي     
در حقوق فرانسه و مصـر اراده  . شوند، چنين شخصي در اصطالح مكره ناميده مي شود

ان حقوقي ايـران بـه   نويسندگ. علي رغم اين كه موجود است مي تواند معيوب هم باشد
تبع از حقوق فرانسه، نظريه عيب اراده را پذيرفته اند و اكراه را به عنـوان عيـب اراده و   

آيا اين طرز تلقي مي تواند وارد نظام حقوقي ما . گاه با عنوان عيب رضا مطرح كرده اند
  گردد؟

ني از طرف ديگر در قانون مـد .شوددر فقه معروف است كه اكراه با رضا جمع نمي
اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ  رضاي حاصل در نتيجه«: بيني شده استپيش) 199ي ماده(

 چگونه مي توان تعارض بين اين دو مطلب را برطرف كرد ؟» معامله نيست
اي به آن نپرداخته است اما در هر چند موضوع اكراه از مباحثي است كمتر نويسنده

  .ديگري به آن پرداخته شود اين مقاله سعي بر اين است كه از منظر
  .مطالب اين مقاله در دو قسمت مفهوم و تأثير اكراه بر اراده ارائه مي شود

  
  مفهوم اكراه .2

اختيار در لغت به معناي برگزيدن، ترجيح و تقـديم  . اكراه در برابر اختيار قرار دارد
اختيـار در   1در علـم كـالم و فلسـفه   )1276 :بي تا ،1دهخدا،ج( .چيزي بر ديگري است

كـه شـخص در   برابر جبر و به معناي اراده داشتن است و بـه عكـس، جبـر يعنـي ايـن     
  . اي نداشته و در حكم شيء باشد كارهايش اراده

مقصـود از اختيـار در بحـث    . اختيار در اصطالح، به معناي اراده و رضايت اسـت  
ه شرط ديگري بر اكراه اين نيست كه شخص قصد داشته باشد چون اختيار به اين معنا ب

وقتي مي گويند عاقد بايد مختار باشد بـه ايـن معنـا اسـت كـه      . گردد كه قصد است مي
  .يعني رضايت داشته باشد. مكره نباشد
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قصد لفظ . گيرد، معناي ديگري دارد قصد به معناي اختيار كه در برابر اكراه قرار مي
مقاله اسـت بـه معنـي    به يك معنا از مقومات عقد است، قصدي كه مورد بحث در اين 

  .اي كه مدلول آن در خارج محقق شود ايجاد معنا با لفظ است به گونه
خاطر ترس از ظـالم اسـت بـه    به) مثل بيع(دواعي متعدد هستند، گاهي ايجاد عقد 

اي كه خود عقد متعلق جبر است و گاهي براي مثال، ثمن معامله بايد به ظالم داده  گونه
فروشد تا ثمني بدست  و به همين علت مظلوم، مالي را مي شود چون ظالم مالي خواسته

اختياري كـه  ) 419-1418 :418 آملي،. (آورد تا از اين رهگذر خواسته ظالم تأمين شود
است در حالت اول مفقود است، اما در حالـت دوم وجـود دارد؛    2معتبر در صحت عقد

يعنـي   از شر ظالم اسـت؛  كند به علت فرار چون بايع در حالت اول عقد را كه منعقد مي
برخالف مورد دوم كه در آن داعـي عقـد، خـود بيـع اسـت      . خود عقد مورد اكراه است

: 1418آملـي، . (هرچند كه غرض از وجود آن، رسيدن به ثمن و اعطاي آن به ظالم است
419(  

  

  تعريف اكراه در لغت . 1-2
اجبـار اراده   در لغت عبـارت اسـت از   است واكراه مصدر باب افعال از ريشه كره 

بـه ضـم و   (و كره  3.انسان، بدون وجه قانوني، بر انجام كاري كه شخص رضايت ندارد
 )419:همان. (چه نفس انسان به آن تمايل نداردعبارت است از مشقت و آن) فتح

رضا به معني خرسـندي، موافقـت، سـرور، طيـب     . كراهت در برابر رضا قرار دارد
در زبان عربي رضايت نيامده و به همين )10662:،بي تا7دهخدا،ج. (و اختيار است نفس

امروز شايع اسـت، رضـا را اسـتعمال مـي      جاي رضايت كه در نثرعلت اساتيد قديم به 
  4.اندكرده

  
   تعريف اكراه در اصطالح. 2-2

در حقوق اسالم و قانون مدني ايران قصد و رضا متفاوت هسـتند و هـر يـك اثـر     
در . اين مبنـا در تفسـير فقهـا از اكـراه نقـش مهمـي دارد      . فاوتي در تشكيل عقد داردمت

حقوق فرانسه تفكيكي از قصد و رضا مثل حقوق ايران به عمل نيامده است و با اين كه 
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قصد نقش اصلي در تحقق عقد و بلكه هر عمل حقوقي دارد نامي از آن به عنـوان يـك   
بدين ترتيب جداگانه به تعريف اكـراه در فقـه و    .عنصر جداي از رضا برده نشده است

  .حقوق تطبيقي پرداخته مي شود
  تعريف اكراه با توجه به فقه و حقوق ايران . 1-2-2

قاعده كلي در اكراه آن است كه نسبت به هر كاري، فاعل آن اسـتقالل در تصـرف   
در اثر تهديد و ارعاب دهد؛ بلكه اي كه اگر آزاد باشد آن كار را انجام نمي ندارد به گونه

  )312:1418انصاري،. (آن كار را انجام مي دهد
به طور فطري نفس انسان از كار تحميلي متنفر است حتي اگر با فكر و انديشـه و  

و به عكس هر كاري كـه بـه ميـل و تصـميم     . گيري از ضرر آن را انجام دهد براي پيش
آن فعل اختياري است، حتي اگر  خود انجام دهد و استقالل در رأي و عمل داشته باشد،

آيد و به قصد دفع آن، كاري را انجام  يعني به علت ضرري كه پيش مي(اضطراري باشد 
  )312:1418انصاري،( . اكراه صادق نيست) دهد

گفته شده اكراهي كه در معامالت مطرح است به معناي عدم طيب نفـس اسـت و   
كه اكراه به معناي عـدم طيـب نفـس    يندليل ا 5.الزم نيست كه به حد جبر و الزام برسد

 :نسا(» التأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض«: باشد، آيه شريفهمي
در اين آيه، معيار صحت معامله، تراضي دو طرف است؛ پـس اگـر تراضـي    . است) 29

حـر  (» اليحل مال امرئ مسـلم اال بطيـب نفسـه   «يا در حديث . نباشد معامله باطل است
؛ محمـدي ري  182:، بي تـا 8؛ بيهقي،ج3،22:1417؛ الدار قطني،ج5،120:1414عاملي،ج
 :317 انصـاري، ( . معيار، صحت معامله با طيـب نفـس اسـت   ) 683 :بي تا ،1ج شهري،
1418(  

در قانون مدني ايران، اكراه تعريف نشده است؛ برخي از حقوقدانان بدون ايـن كـه   
) 1380:23بروجـردي، . (انـد مستقيم وارد احكام اكراه شـده تعريفي از اكراه كنند به طور 

ــندگان      ــي از نويس ــه برخ ــم ك ــاريفي ه ــامي،(تع ــفايي،191:1368ام ؛ 104:1382؛ص
اما با توجه به مواد و متون مربـوط بـه   . اند جامع نيستارائه كرده) 511:1364كاتوزيان،
عي از طرف انساني با فشار غيرعادي و نامشرو« : توان آن را چنين تعريف كرد اكراه، مي
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قصد از بين بردن رضا است؛ به گونه اي كه تهديد شونده تحت تأثير ترس با اعتقاد بـه  
  .»مي شود حاضر به انجام عمل حقوقي، ورود ضرري قابل مالحظه

  تعريف اكراه در حقوق فرانسه. 2-2-2
ناشـي  واسطه ترسي كه شود و به  اكراه عاملي است كه اراده شخص متأثر از آن مي

 6تر،لكوئت و سيملر،. (گردد از تهديد به ضرر است، شخص حاضر به انعقاد قرارداد مي
234:1999(  
اكراه فشاري غيرقانوني است كه شـخص  «: اكراه را چنين تعريف كرده است 7دوما

رود كـه   واسطه ترس از ضرري قابل مالحظه به سمت رضايي مـي  اش به برخالف اراده
برخي ضمن تعريـف  ) 200:1998،)ها( 8مازو( .»رفت فشار بود، نمياش آزاد از  اگر اراده

كـه او بـه   شـود تـا ايـن   ي فردي اعمال ميالزامي است كه بر اراده«كه اكراه مبني بر اين
شود، ترس است چه موجب معيوب شدن اراده مياند آن، بيان داشته»كاري رضايت دهد

  ).579-561: 9،1993ژستن. (و نه اكراه
  ريف اكراه در حقوق مصرتع.3-2-2

نويسندگان مصري مانند ساير نويسندگان عربي معموالً تعريـف يكسـاني از اكـراه    
اكراه اجبار شخص به غير حـق بـر انجـام كـاري بـدون اينكـه       «: اند، از جمله ارائه كرده

و يـا اكـراه در معاملـه آن    )77:1975؛ فتيـان، 88:1949ذنون،(» شخص رضا داشته باشد 
كامـل مرسـي بـك،    (« در نتيجه ترس، ملـزم بـه انعقـاد عقـد شـود       شخص«: است كه

-و اين طور گفتـه : اند برخي هم در تعريف اكراه، واژه كراهت را ذكر كرده )345:1954
اكراه وادار كردن انسان است بر آنچه كه كراهت دارد و اگر وادار كردن او به عقـد  « :اند

  )197:1930صالح،. (»كند نباشد، او اراده بر آن نمي
امـا تعريـف    10.در برخي از تعاريف، مادي يا معنوي بودن اكراه نيز ذكر شده است

» كند شود و او را وادار به انعقاد عقد مي ضعفي كه اراده شخص از آن متأثر مي«اكراه به 
تواند تعريف صحيحي از خود اكـراه باشـد، چـون ضـعف،      نمي) 334:1952سنهوري،(

  .شود تأثير پذيري براي اكراه مي بازتاب نفس شخص است كه باعث
برخي از نويسندگان مصري مانند برخي از نويسندگان فرانسوي اذعان داشـته انـد   
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شـود سـبب    آن در نفس مكره ايجاد مـي  اكراه سبب فساد عقد نيست، بلكه ترسي كه از
يا به عبارت ديگر از نتايج اكراه، تـرس شـديد   ) 29:1923سامي مازن،. (فساد عقد است

كند كـه اگـر اختيـار     اي كه چيزي را قبول مي شود، به گونه كه بر مكره تحميل مياست 
همـانطور كـه در تـدليس، آنچـه اراده را     ) 162:1954حجـازي، . (پـذيرفت  داشت، نمـي 
يعنـي  (كند، روشهاي فريب آميز نيست بلكه چيزي است كه در نفس متعاقد  معيوب مي

  .شود ايجاد مي) وهم
   )مطالعه تطبيقي( مقايسه . 4-2-2

نكته مهمـي كـه در   . فرانسه و مصر اكراه تعريف نشده است در قانون مدني ايران،
در . ارتباط با تعريف اكراه بايد مورد مطالعه و بررسـي قـرار گيـرد مسـأله تـرس اسـت      

بسياري از تعاريف، حقوقدانان به اين مورد توجه نكـرده انـد و بـه عكـس عـده اي از      
كرده اند كه اكراه سبب فساد عقد نيست، بلكه ترسـي كـه از آن    نويسندگان خاطر نشان
حسـب اخـتالف آراء و مـوارد    ( شود سبب بطالن يا عدم نفـوذ  در نفس مكره ايجاد مي

قانون تعهـدات سـوئيس ايـن     29به همين علت بهتر است مانند ماده . عقد است) اكراه
رم و قـانون مـدني   اصـطالح حقـوق    11.پـيش بينـي شـود    در تعريف اكراه) ترس(قيد 

انـد، ايـن    ها اصطالح ترس را به كار بـرده تر است، چون آن سوئيس در اين ارتباط دقيق
و نـه معلـول   ) اكـراه (هرچند به طورمعمول صحبت از علت . مطلب اهميت كمي ندارد

ويل و .(جاي معلول، دقيق نيستشود اما از لحاظ حقوقي، استعمال علت به  مي) ترس(
  )207:1974 ،12تر
  
  مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه . 3-2

در حقوق ايران مفهـوم اضـطرار و اجبـار قابليـت بررسـي و مقايسـه بـا اكـراه را         
جا كه اكراه، اشتباه و تدليس از موارد عيـوب اراده هسـتند،   در حقوق فرانسه ازآن..دارند

به همـين علـت   . موارد عيوب اراده بي فايده و خالي ازدليل نيست مقايسه اكراه با ساير
  .بحث حقوق تطبيقي به طور جداگانه مطرح مي شود

  



199  به حقوق فرانسه و مصر ياراده با نگاه رآن ب تأثيرمفهوم اكراه و 

  مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در فقه و حقوق ايران . 1-3-2
  :مطرح مي شود مطالب اين مبحث در دو قسمت

  مقايسه اكراه با اجبار . 1-1-3-2
ـ     ت مكرِه در حالت عادي مكرَه را وادار به انعقاد عقد مي كنـد؛ مكـره در ايـن حال

فرصت انديشيدن دارد، اما گاه شخص آن چنان در فشار است كه قدرت تصميم گيـري  
  .شود، اين حالت به اجبار معروف استاز او سلب مي

اجبار و اكراه وادار كردن كسي به انجام يا ترك كاري است، منتهـا اجبـار فشـاري    
شـود و   لب ميدر اجبار، قصد فعل از شخص س. برداست كه اراده و قصد را از بين مي

اجبار، فرصت انديشـيدن را از انسـان سـلب    . به طريق اولي، قصد نتيجه فعل هم ندارد
  13. كند؛ چنين حالتي مانع قصد است مي

كـه دسـت   وسيله اجبار ديگري اگر مادي باشد، آن را اجبار مادي گويند؛ مانند اين
نوي باشد، آن را اجبـار  اگر وسيله اجبار مع. كسي را به زور گرفته تا سندي را امضا كند

  )138:1378جعفري لنگرودي، . (معنوي گويند؛ مانند اغواء و امتناع توأم با تهديد
اي از خود ندارد و هرگز فرصـت بررسـي و    گونه ارادهكسي كه مجبور است، هيچ

كسي كـه بـراي   . تواند براي رفع تهديد چيزي را انتخاب كند سنجش ندارد و حتي نمي
كند؛ بـراي   شود، صرفاً كلمه را براي ايجاد صداي حروف ادا مي ور ميانجام معامله مجب

به  .كند مثال كسي كه تحت شكنجه است، براي نجات خود كلمات قرارداد را تكرار مي
چه آن. شود عكس، مكره از خود اراده دارد و فرصت سنجش و تصميم از او سلب نمي

مكـره بـدون طيـب نفـس، قصـد      در بحث اكراه مطرح است، حالت عادي آن است كه 
كند اما چون فاقد رضاي به معناي طيب نفس اسـت،   انشاي معامله را در عالم اعتبار مي

اما در صورتي كه ) هم همين است  نظر صحيح. (معامله بدون تنفيذ او اثر خارجي ندارد
ر مكره را فاقد قصد بدانيم، تفاوتي بين او و فرد مجبور نيست و در حقيقت مكره، مجبو

  )1417، 214؛،ابن زهره،374، 1413بحراني، ( .شود قلمداد مي
  مقايسه اكراه با اضطرار. 2-1-3-2

اضطرار در لغت به معناي بيچاره شدن، بيچاره كردن، العـالج شـدن، حاجـت بـه     
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اضطرار ) 454:1378جعفري لنگرودي،.(چيزي يا كسي پيدا كردن و به او پناه بردن است
چه مورد بحـث اسـت، اضـطرار در انعقـاد      اوتي دارد؛ اما آندر فقه و حقوق معاني متف
كه كسي به علت نياز به مبلغي پول، خانـه خـود را بفروشـد تـا     قرارداد است؛ مانند اين

  .هزينه عمل جراحي فرزند خود را تأمين كند
نيز معامله مكـره را از معاملـه    قانونگذار. باشنددر فقه، اكراه و اضطرار متفاوت مي

اگـر كسـي در   «: اعالم كرده است 206دا كرده است؛ و به طور صريح در ماده مضطر ج
نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد 

 . »بود
در قانون مدني، اضطرار تعريف نشده اسـت؛ امـا يكـي از مصـاديق آن در قـانون      

 تـوان گفـت   عريف اضطرار در معـامالت مـي  به هر حال در ت 14.دريايي ذكر شده است

  .كند وضعيتي است كه شخص را ناچار به انجام معامله مي
پس از ذكر اين مقدمه، شباهت هـا و تفـاوت هـاي اكـراه در دو عنـوان جداگانـه       

  .مي شود بررسي
  هاي اكراه و اضطرارشباهت. 1-2-1-3-2

  .ندده مكره و مضطر هر دو تحت فشار، كاري را انجام مي -الف
  .دهند مكره و مضطر هر دو كاري را با قصد انجام مي -ب
علت انجام كار، حكم عقل به دفع ضرر يا پذيرش ضـرر كمتـر اسـت؛ ماننـد      -ج

كسي كه مجبور شود عضوي از اعضايش را قطع كند تـا بيمـاري شـديدتري را تحمـل     
ني عـدم رضـاي   پس هر دو اراده انجام كاري را دارند و اين منافاتي با كراهت يع. نكند
  )220:1410طباطبايي يزدي،. (ها نداردآن

بر طبق نظر برخي از فقها، مكره و مضطر در مرحله اول كراهت دارنـد و بعـد    -د
تبـديل بـه   ) به علت دفع ضرر(ولي به اين معنا نيست كه كراهت آن دو . رضايت دارند

بـراي  . قـرار دارنـد  اي هستند كه در طول هـم   بلكه كراهت و رضا دو مرحله. رضا شود
مثال فردي كراهت دارد منزل خود را بفروشد؛ اما اگر مبلغ زيادي به او بدهند رضـايت  

  )220:همان.(شود كند؛ در اين حالت كراهت تبديل به رضا مي خود را اعالم مي
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ندارند؛ امـا رضـاي عقاليـي    » طيب نفس معاملي«مكره و مضطر، رضاي به معناي 
ي طيب نفس، معاملي باشد، بايـد بسـياري از معـامالت، باطـل     دارند و اگر رضا به معنا

در نهايت علت عدم نفوذ در معامله مكره، ادله خاصي اسـت كـه در   ) 220:همان.(باشند
  .مورد مضطر وجود ندارد

شود؛ براي مثال مكره و مضطر در شـرب   در هر دو مورد حكم تكليفي رفع مي -ه
  ) 220:همان.(شوند ب نميخمر يا انعقاد بيع ربوي كار حرامي مرتك

در صورت سوء استفاده از اضطرار، معامله اضطراري بايد مانند معامله اكراهـي   -ز
  .باشد) حسب مباني مورد اختالف(غيرنافذ يا باطل 

  .غرض مكره و مضطر تحصيل منفعت نيست -ح
تواند همـراه   مي اضطرار هم گاهي اكراه همواره با تهديد خارجي همراه است؛ -ط

تهديـد شـونده   . خواهد كند كه مبلغ معيني مي براي مثال كسي تهديد مي. هديد باشدبا ت
 .اين مورد، مشمول اضطرار و نه اكراه است. فروشد براي تهيه آن مبلغ، خانه خود را مي

  .شود طور غيرمستقيم مربوط به معامله ميتهديد در اين حالت به
. هـا باشـد  طر يا نزديكان آندر هر دو، ضرر ممكن است نسبت به مكره و مض -ي

در اضطرار مانند اكراه، مصاديق ضرر تنها شامل ضرر جاني و مالي نيست؛ بلكه حيثيـت  
  .انسان نيز ممكن است در معرض خطر قرار گيرد

  هاي اكراه و اضطرارتفاوت .2-2-1-3-2
اضطرار در موردي است كه فشار، خـارجي نباشـد؛ يعنـي از فعـل ديگـري       -الف

براي مثـال، وضـعيت خـاص خـود يـا نزديكـان، مثـل اوضـاع و احـوال          . نشأت نگيرد
اقتصادي، طبيعي و يا اجتماعي شخص را وادار به انجام معامله كند يا فردي كـه دچـار   
حادثه يا سانحه شده، قرارداد گزافي منعقد كند، كه در حالت عادي اين اشخاص بـه آن  

  .يابد دادند، مورد اضطرار تحقق مي رضايت نمي
كنـد؛ بلكـه    ابراين در اضطرار، انساني شخص را به انعقـاد قـرارداد تهديـد نمـي    بن

گيرد كه براي رهايي از وضعيت خاص، دست به كاري زنـد كـه در    شخص تصميم مي
وسيله شخص يـا  اما در اكراه، تهديد از خارج و به. دهد حالت عادي به آن رضايت نمي
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  .گيرد اشخاصي به منظور عقد قرارداد صورت مي
منشاء معامله مضطر، ضرورت است؛ آن هم ضرورتي كه بيش از حد معمولي  -ب

كند؛ چون به هر حال اكثر  هاي عادي معامله را اضطراري نميضرورت. و متعارف باشد
اما علت معامله مكره، تهديد خـارجي  . شوند معامالت در حال ضرورت و نياز انجام مي

  .است
ست؛ اما داعي مستقيم مضطر، به دست آوردن داعي مستقيم مكره، رفع فشار ا -ج  

  .عوض است، هرچند كه داعي غيرمستقيم او رفع فشار است
. اكراه، رافع حكم وضعي است؛ در حالي كه اضطرار، رافع حكم وضعي نيسـت  -د

شود؛ اما معامله اضطراري محكوم به  هرچند كه حديث رفع هر دو را به ظاهر شامل مي
رت بطالن معاملـه ناشـي از اضـطرار، شـخص در حالـت      ؛ چون در صو15بطالن نيست

: 1418نـائيني، . (ماند و اين مخالف با امتنان و توسيع بر اشخاص است اضطرار باقي مي
384(  

اگر معامله مضطر باطل اعالم گردد، بايد بسياري از معـامالت عقاليـي نيـز باطـل     
) 120:1410طبايي يزدي،طبا. (شوند اعالم شوند؛ چراكه در زمان حاجت و نياز انجام مي

-شود، چنـان  اش مي براي مثال كسي كه براي پرداخت دين خود، مجبور به فروش خانه
مانـد؛ در حـالي كـه در     اش را صحيح تلقي نكنيم، در حالت اضطرار باقي مي چه معامله

شـود، بلكـه موجـب توسـيع بـر       اكراه، رفع حكم وضعي نه تنها موجـب مشـقت نمـي   
  .اشخاص است

طـور مسـتقيم   ي كه اضطرار ناشي از تهديد غير باشد، معامله مضطر بـه درصورت -ه
شود تا راه حلي براي نجـات از اضـطرار فـراهم     خاطر تهديد نيست؛ معامله انجام ميبه

  .طور مستقيم معلول تهديد استشود؛ در حالي كه معامله شخص مكره به
كـه  شود؛ نـه ايـن   ميدر اكراه، شخص به طور مستقيم بر انجام خود معامله مجبور 

: 1418نـائيني، . (معامله واسطه اكراه قرار گيرد و اين مورد بحث در مسـأله اكـراه اسـت   
384- 385(  

باشـد؛ و ايـن نيـاز،    كه، غرض از معامله، گاه تجارت و گاه رفع نياز ميخالصه آن
 -384: همـان (ممكن است براي رفع ضرر از ترك معامله و يا دفع ضرر ديگـري باشـد  
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  .اولي مورد اكراه و دومي مورد اضطرار است) 385
  :در مورد استقالل در تصميم گيري چند نظر مطرح شده است -و
مطابق اين نظـر،  . مكره استقالل در تصميم گيري ندارد؛ اما مضطر مستقل است -1

دهد، بر اساس قاعده، رضاي  گيري از دست نميمضطر چون استقالل خود را در تصميم
؛ 318-1418:309انصـاري، .(است؛ پـس معاملـه او بايـد نافـذ باشـد      معاملي او محفوظ

  )1368:194 ؛ امامي،125:1373؛ عدل،185:1418نائيني،
برخي معتقدند مكره و مضـطر هـر دو رضـا دارنـد؛ داشـتن رضـا، بـه معنـاي          -2

امـا قصـد ايـن گـروه از رضـا، رضـاي معـاملي        . باشداستقالل در تصميم گيري نيز مي
 طباطبـايي حكـيم،  (يا اعم از آن است  )68:1410؛ خميني،120:1410 طباطبايي يزدي،(

امـا  . هـا وجـود نـدارد   و اال رضاي اولي، طيب نفس يا انشراح صدر در آن). 188 :بي تا
  اند؟ چرا معامله مكره را غيرنافذ؛ و معامله مضطر را نافذ اعالم كرده

  :در ارتباط با نظر دوم دو نظر مطرح شده است
ي وجود دارد كه بيانگر عدم نفوذ معامله مكره اسـت كـه در مـورد    ادله خاص -يك

  )120:1410طباطبايي يزدي،. (اي وجود ندارد مضطر چنين ادله
و نـه  (عدم رضا، هنگامي موجب عدم نفوذ است كه ناشي از اكراه مكره باشد  -دو

و گفتـه شـده    )188:؛طباطبايي حكيم،بي تا68: 1410موسوي خميني،(؛)وضعيت خاص
رضا و طيب نفس با نظر به ذات معامله مردود است بـه ايـن دليـل كـه در اكثـر      «: است

خـاطر ارزيـابي معاملـه اسـت؛     شوند، رضا و طيب نفس به معامالتي كه صحيح واقع مي
آن . دهد كه آن را واقـع سـازد   سنجد و ترجيح مي يعني معامل مصلحت و مفسده را مي

. س الزم نباشد، مصلحت و ضـرورت اسـت  شود رضاي به معناي طيب نف باعث مي چه
يـا  (كه، بطالن خالصه اين. باشدمي 16پس آنچه شرط است رضاي اعم از اولي و ثانوي

. عقد مكره، تنها به اين علت است كه عقد از روي اكـراه واقـع شـده اسـت    ) عدم نفوذ
  17 )188 :همان(

ميـل بـر اراده   كند كه تح تفاوت نمي. مكره و مضطر استقالل در تصرف ندارند -3
 :1364 كاتوزيان،. (نتيجه تهديد انساني ديگر باشد يا اوضاع و احوال آن را بوجود آورد

517(  
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برخي معتقدند اضطرار شديدتر از اكراه اسـت تـا حـدي كـه بـه جبـر منتهـي         -ز
تري است يعنـي بـه حـد جبـر      شود و راه فراري وجود ندارد؛ اما اكراه مرتبه ضعيف مي
ايـن  : در پاسخ به اين نظـر بايـد گفـت   ) 317: 1418انصاري،. (فرار داردرسد و راه  نمي

رسد؛ به حكم تبادر، اكراه و اضطرار به معناي اجبـار و التـزام    تفاوت صحيح به نظر نمي
  .كه در اكراه راه فرار وجود دارد، هميشگي نيستهستند و اين

همراه با  انند اكراهبنابراين مي توان نتيجه گرفت علي رغم اين كه حالت اضطرار م
حمايت از مضطر اقتضا مي كند كـه معاملـه او   . فشار است، مؤثر در نفوذ معامله نيست

  .نافذ قلمداد شود، مگر اين كه از حالت اضطرار سوء استفاده شود
  مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه و مصر.2-3-2

-اراده در حقوق فرانسه و مصـر مـي  هرچند اشتباه، تدليس و اكراه از موارد عيوب 
تــر، لكوئــت و ســيملر، . (كنــد متفــاوت اســت اراده را معيــوب مــي باشــند، امــا آنچــه

در اين قسمت سعي بر اين است كه مقايسه اي اجمـالي بـين ايـن مفـاهيم     )1999:234
  .انجام شود

  مقايسه اكراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر . 1-2-3-2
  :ددي از اشتباه ارائه شده است از جملهدر اصطالح تعاريف متع

  )18،131:1961مارتي. (اشتباه نمايش نادرست حقيقت است :يك
  )131:1998مازوها،( . اشتباه مطابق نبودن اراده ظاهري با اراده باطني است :دو
اشتباه عبارت است از تصور خالف واقع از امري به نحوي كه شخص آنچه را  :سه

. اقعي اسـت و آنچـه غيـر واقعـي اسـت، حقيقـت مـي پنـدارد        واقعي مي پندارد غير و
  )241:1956؛ مرقس،98 :1950سنهوري،(

امـا  . كند، عدم آگاهي كافي طرف قرار داد اسـت  دراشتباه آنچه اراده را معيوب مي
در اكراه، شخص جاهل نيست و آنچه سبب معيوب شدن اراده اسـت، تـرس ناشـي از    

ر از ضرر بيشتر، راضي مي شود كـه خـود را درگيـر    قرباني اكراه، براي فرا. تهديد است
 بنابراين بر خالف اشتباه، در اكراه) 1999:234تر، لكوئت و سيملر، . (انعقاد قرارداد كند

شايان ذكـر  ) 207:1974ويل و تر،. (گردد ديگري سبب معيوب شدن اراده مي) همواره(
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. نباشـد  19ه مـانع قصـد  اسـت كـ   است كه اشتباه مانند اكراه در صورتي از عيـوب اراده 
  )1952:290سنهوري(

اند و ذينفع تنها به يك دليل استناد كـرده   دعاويي كه بر مبناي عيب اراده اقامه شده
توانند دعـاويي   همچنين گفته شده است كه محاكم مي. است، قابليت جابجايي نيز دارند

عـالي  ديـوان .ابطال كنند را كه براي مثال، بر اكراه بنا شده اند، به علت اشتباه در ماهيت،
امـادر  (اسـت،  فرانسـه بـوده  . م.ق 1110بر مـاده    كشور تأييد كرده در دعوايي كه مبتني

علـت عيـب اراده،   بر اكراه غيرقانوني تكيه كرده است، اجازه ابطال قـرارداد را بـه  ) واقع
انـد   بردهبه عبارت ديگر محاكم باالتر، مرزهاي سنتي اكراه و اشتباه را از بين . داده است

بايد به يـك   از زيان ديده. پوشانده اند ، همه را »عيب اراده«و در حقيقت با لباس واحد 
: 1999تر، لكوئت و سـيملر،، . (كه طرف عقد يا ثالث باشدنحو حمايت شود؛ اعم از اين

246(  
  مقايسه اكراه با تدليس در حقوق فرانسه و مصر . 2-2-3-2

خواهد اراده طـرف   ت كه از طريق آن، مدلس مياي اس تدليس، عمليات فريبكارانه
كه تهديدي باشد، مدلس از طريق جـدل و منطـق   مقابل تحت تأثير قرار گيرد، بدون اين

اما در تهديد مادي و معنوي، حقيقـت بـراي مكـرَه    . نادرست قصد خدعه و نيرنگ دارد
  .واضح و روشن است

آن شكل كه وجـود دارد و  تدليس امحاء واقع است؛ و اكراه ترك حقيقت است به 
به هـر  . باشدشخص كاري به حقيقت ندارد؛ تنها الزام عاقد است به آنچه مكره مايل مي

شـود و هـم در اكـراه آزادي اراده وجـود      حال، هم در تدليس كه حقيقت پوشـانده مـي  
نادرسـتي اسـت كـه باعـث انجـام      «مطابق آراي برخي از محاكم،مصداق تدليس، .ندارد

ايـن عمليـات مـي توانـد     . يعني تنها فريب موجـب تـدليس نيسـت   » د عملياتي مي شو
ويـل و  . (مشمول عنوان تدليس گردد، مشروط به اين كـه منشـأ هـيچ اشـتباهي نباشـد     

  )207:1974تر،
-همواره جنبه اثباتي و وجودي دارد ولي تدليس، گاه بعد سلبي به خود مـي  اكراه 
از عيب كاال خودداري مي كنـد و در نتيجـه   براي مثال در عقد بيع، فروشنده از ابر. گيرد
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كه عامل سكوت مي توانـد از عناصـر تشـكيل دهنـده     در اين. خريدار به اشتباه مي افتد
عـالوه بـر نفـي و اثبـات ايـن      . نظر استتدليس باشد يا خير، ميان نويسندگان اختالف 

سـت  اهل سنت مطـرح شـده ا   ركن، پيشنهاد سومي توسط برخي ازحقوقدانان و فقهاي
به هر حال در صورت پذيرش اين شرط به صورت مطلـق يـا   . 20)378:1934سنهوري،(

  .مشروط، مي توان اين تفاوت را نيز ذكر نمود
. زماني كه تدليس و اكراه متفاوت باشند، منشاء اكراه و تدليس هم متفـاوت اسـت   

 در. تدليس فقط از سوي عاقد مؤثر اسـت . يعني شخصيت مكره و مدلس متفاوت است
تدليس زماني موجب فسخ است كه اعمال «: بيني شده استم فرانسه پيش.ق 1116ماده 
اي كه اگر طرف مقابل حيله نكنـد،   كارانه از جانب يكي از متعاقدين باشد به گونهفريب

در برابر تدليس، اكراه مشروط به اين نيسـت كـه   . »دهد ديگري هم رضايت به عقد نمي
بـر  . ين تفاوتي است كه بين اكـراه و تـدليس وجـود دارد   مقصر، طرف قرارداد باشد و ا

فرانسه، در صورتي كه شخص ثالث عامل اكـراه باشـد، قـرارداد    . م.ق 1111اساس ماده 
  )565-582 :1993ژستن، ( . مي تواند قابل ابطال باشد

برخي معتقد به عدم تفكيك بين اكراه حاصـل از غيـر يـا تـدليس حاصـل از غيـر       
كساني كه معتقد )21،288:1961كاپيتان( . دو حالت اراده سالم نيستچون در هر . هستند

اگر تدليس ناشي از غير باشد، فريـب خـورده چگونـه    « :باشند؛ مي گويندبه تفكيك مي
ذهني .(»تواند طرف مقابل عقد را مؤاخذه به چيزي كند كه او مسؤوليتي نداشته است مي

  )127:بك،بي تا
پاسـخ داده  . باشـد استدالل، در اكراه نيز جاري مي ايراد اين نظر آن است كه همين

شود كه مكرَه، آزادي تفكر و تميز و تشـخيص نـدارد؛ در حـالي كـه مـدلّس چنـين        مي
نظر، به خدعه پي برد؛ غالباً اراده مكـره تحـت   تواند با تفكر و دقت نيست؛ چراكه او مي

  )127:همان. (تأثير تهديد كننده قرار دارد
نيست كه مكره مباشر عقد باشد؛ پس اگر ثالث هم تهديد كند  در حقوق مصر الزم

در حالي كه در تـدليس، مـدلس   . گردد و شرايط اكراه فراهم باشد، باعث عيب اراده مي
اما در ) 1923:31سامي مازن،. (بايد طرف عقد و يا كسي كه با او تباني كرده است، باشد

است كه طرف عقد اراده شرط شدهبراي ابطال عقد و معيوب شدن  22قانون جديد مصر
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در غير اين صـورت موجـب   . بايد از اكراه ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وي فرض شود
با اين بيـان، تفـاوتي ميـان اكـراه و     )371: 1945كامل مرسي بك،. (گرددفساد اراده نمي

  )234 :1999تر لكوئت و سيملر ( . تدليس از اين جهت وجود ندارد
دليس قلمرو محدودي دارد؛ اما اين واقعيـت مـانعي بـراي قواعـد     اكراه نسبت به ت
اكراه جرم بزرگي است كه به صـلح اجتمـاعي خسـارت وارد مـي     . مربوط به آن نيست

قانون با اكراه برخورد شديد تـر   )515 :2004، 25، ستفل مانك24، اينس23مل اغي( . كند
 .كه در تدليس هم وجـود دارد از تدليس دارد؛ در اكراه يك نوع دوگانگي ديده مي شود 

  )1324، 1999تر، لكوئت و سيملر، (
كند؛ در حـالي كـه تـدليس چنـين      اعمال ناشي از اكراه، نظم عمومي را تهديد مي 
  )1923:31سامي مازن، .(نيست

اكراه، نيرويي خارج از انسان است كه شخص در برابر آن، آزادي خود را از دست 
اي  اما تـدليس خدعـه   و اميد به زمان ديگري هم ندارد جز تسليم ندارد؛دهد و راهي مي

؛ 32: 1923 سـامي مـازن،  . (توانـد از بنـد آن رهـايي يابـد     است كه شخص، با توجه مي
  )1930:200صالح،

بايـد نافـذ باشـد و در     )و نـه مـدلَّس  (نظران معتقدند عقد مكَـره  برخي از صاحب
تنها فاقـد مـدرك   اين نظر مورد قبول همگان نيست؛ زيرا نه. مقابل، مطالبه خسارت كند

  )همان. (باشد، بلكه صرفاً از قواعد حقوق رم اقتباس شده استقانوني مي
  )مطالعه تطبيقي(مقايسه . 3-3-2
محدود بـه اشـتباه و   عيوب اراده را . م.ق 199حقوقدانان ايران با توجه به ماده  -1

  .عنوان عيب اراده يا رضا مبنايي ندارد 26اما همان طور كه خواهد آمد.اكراه مي دانند
اشتباه اگر اساسي باشد مانع قصد و موجب بطالن عقـد اسـت و نوبـت بـه عيـب      

 200در مـاده   ممكن است گفته شود اثر اشتباه در خود موضوع .رضا يا اراده نمي رسد
به  در پاسخ بايد گفت عدم نفوذ در ماده مذكور. فوذ اعالم شده استقانون مدني عدم ن

درحالي كـه در حقـوق فرانسـه و مصـر     .معناي عام است، كه شامل بطالن هم مي شود
اشتباه درصورتي كه اساسي باشد و مانع قصد نباشد ماننـد اشـتباه در خـود موضـوع و     
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آن بـا شـرايطي بطـالن     شخص از موارد عيوب اراده تلقي شده است و ضمانت اجراي
  .نسبي قرارداد است

اراده ي ظـاهري بـا اراده ي بـاطني    (در صورتي كـه اشـتباه در تطـابق اراده باشـد    
 .باطـل اسـت   در حقوق ايران، فرانسه و مصر عقد به علت فقدان قصـد )هماهنگ نباشد

وضعيت تدليس هم به همين منوال است؛ يعني در صورتي كه تدليس اساسي باشـد بـه   
  .قد كه همان قصد است لطمه وارد مي كندركن ع

صورتي كه اشتباه و تدليس اساسـي نباشـند تيـررس تـدليس و      در حقوق ايران در
  .شرط ضمني بين طرفين است و با شرايطي ايجاد خيار مي كند اشتباه

اعـالم شـده   » قاعـده ال ضـرر  « به طور معمول در كتاب هاي حقوقي مبناي خيـار  
تخلـف از شـرط   «اما بر طبق نظر صحيح تر مبنـاي خيـار   )1364:408 كاتوزيان،. (است

اشكال قاعده ال ضرر اين است كه توان اثباتي ندارد؛ يعنـي بـه موجـب    . است» ضمني 
اثبات خيار بـه موجـب تخلـف از شـرط ضـمني      . شوداين قاعده فقط ضرر برداشته مي

گـري را فريـب   بناي عقال و خردمندان در عقد قرار داد بر اين است كه يكـي دي . است
در . ندهد، يا مورد معامله را با همان اوصاف شرط شده صريح يا ضـمني تحويـل دهـد   

 .غير اين صورت زيان ديده تعهدي بر پاي بندي به عقد ندارد
در حقوق ايران، فرانسه و مصراكراه، همواره جنبه اثباتي و وجـودي دارد ولـي    -2

 .گيردتدليس، گاه بعد سلبي به خود مي
حقوق ايران، فرانسه و مصر اكراه اعم از اين اسـت كـه از طـرف عاقـد يـا      در - 3

م برمي آيـد كـه فقـط تـدليس     .ق 439بيگانه از عقد باشد؛در حقوق ايران از ظاهر ماده 
: 1377؛كاتوزيـان، 1382:293صـفايي، (يكي از طرفين قرارداد خيار فسخ ايجاد مي كنـد  

ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وي فـرض  ،مگر اين كه طرف عقد از اكراه يا تدليس )337
شود، همان طور كه در حقوق مصر چنين است ولي تدليس در حقوق فرانسـه فقـط از   

  .سوي عاقد مؤثر است
  

  تأثير اكراه بر اراده .3
اين رابطه، سنگ بنـاي  . يكي از نكات مهم در بحث اكراه، رابطه اكراه با اراده است
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فقه اماميه برطبـق نظـر مشـهور، قصـد و رضـا از هـم       در . آثار اكراه را تشكيل مي دهد
ماهيت عقـد بـا قصـد    . تفكيك شده است و احكام متفاوتي در مورد آن بيان شده است

است يا اين كه قصد و رضا با هم عقد را تشكيل مي دهند ؟ آيا ايـن تفكيـك در سـاير    
ن كـه  مي شود ؟ در حقـوق فرانسـه اراده علـي رغـم ايـ      نظامهاي مختلف حقوقي ديده

آيا اين طرز تلقي مـي توانـد وارد نظـام حقـوقي مـا      . موجود است معيوب هم مي شود
  .گردد ؟اين ها نكاتي است كه بايد روشن شود

  
  تأثير اكراه بر اراده در فقه و حقوق ايران . 1-3

با توجه به تحليلي كه فقها از اراده و رابطه اكراه با آن دارنـد، بـه نظـر مـي رسـد       
و . نمي تواند عيب رضا يـا عيـب اراده باشـد   ) رتي كه اكراه اساسي نباشددر صو( اكراه،

هرچنـد بسـياري از   ). رضا به معناي طيب نفس اسـت ( بلكه از بين برنده ي رضا ست 
حقوقدانان ايران به تبع حقوق فرانسه، عيب رضا و اراده را در مباحث مختلفي از جمله 

  .هد آمد اين نظر قابل قبول نمي تواند باشداما همان طور كه خوا. اكراه مطرح كرده اند
به منظور روشن شدن اثر اكراه بر اراده، شايسـته اسـت از پيـدايش اراده بـاطني و     
ظاهري در ايجاد يك عمل حقوقي سخني به ميان آيد تا از اين رهگذر رابطـه اكـراه بـا    

   .27اراده معلوم گردد
  28تصور -1

اعمال حقوقي نيز از اين مرحله مستثني  .اولين مرحله در هر كاري تصور آن است
ايـن  . نيستند، مانند تصور خريد يك منزل مسكوني كه اولين مرحله عمل خريـد اسـت  

قهري نبـودن ايـن مرحلـه موجـب     . شود مرحله ارادي نيست و به طور قهري انجام مي
معامله فرد ديوانه و مست به علت عدم تصـور صـحيح از معاملـه، باطـل     .تسلسل است

  .شدبامي
  29سنجش يا تدبر -2

انديشد كه از انجام يا ترك عمل چه منافعي را تحصـيل و   در اين مرحله، انسان مي
در اين حالـت  . آرمانهاي مختلفي در ذهن انسان وجود دارند. كند چه مضاري را دفع مي
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  .عوامل هيچ ترجيحي بر يكديگر ندارند
  30ميل نفس يا تصميم -3

هـا مشـتاق   انسـان سـرانجام نسـبت بـه يكـي از آن     از ميان عوامل مختلف، نفـس  
اين تمايل كه رضا ست، با پيدايش تصميم مالزمه دارد و در معني وسيع كلمـه  .شود مي
و همـين شـوق و رضـا    )136:1377شـهيدي، ).توان از رضا، به تصميم نيز تعبير نمود مي

مقـدم بـر    برخي از حقوقدانان مرحله ميل نفس را. 31شود است كه مبناي قصد عاقد مي
زماني كه شخصـي نفـع و ضـرر معاملـه را      )61:1382صفايي،).مي دانند مرحله تصميم

رضـا ميـل   . شود دهد، راضي به انجام معامله مي سنجد و منافع را بر مضار ترجيح مي مي
قلب است به طرف يك عمل حقوقي كه سابقاً انجام شده يا اكنون در حال انجام اسـت  

رضا امـري انشـايي نيسـت و    ) 325:1372جعفري لنگرودي،).و يا بعداً واقع خواهد شد
وجود رضا به معناي قصد نيست، ممكن است فردي راضي بـه  . قدرت سازندگي ندارد

  انجام معامله باشد، اما آن را قصد ننمايد
. تواند طيب نفس، و يـا صـرفاً يـك رضـاي عقاليـي باشـد       رضا در اين مرحله مي

. بع انسان است، منشـاء رضـاي ذاتـي مـي گـردد     تصور وتصديق چيزهايي كه موافق ط
شهيد (اند ها را براي نفوذ عقد شرط دانستهمشهور فقها اختيار متعاقدان يعني رضا ي آن

برخي واژه ) 373:1413؛ بحراني،1418:307انصاري، ؛260:1368؛ نجفي،154:1421ثاني،
؛ 423-418: 1412؛ خـويي،  61:1411محقق ثاني،. (رضا يا طيب نفس را به كار برده اند

شرط اختياري بودن اختيار هم در نوشته برخي از فقها ديده  )249:1411مكارم شيرازي،
  )380:1368نائيني، ).32شودمي

. انـد پاره اي از فقها مانعيت اكراه، اكراه غير يا شـرطيت عـدم اكـراه را ذكـر كـرده     
دارد، رضا را  )نه كرهو (  و ضمن اين كه گفته اند مكره مانع اكراه را)57:1410خميني،(

اعم از ذاتي و عقلي مي دانند و مكره و غير مكره را از جهت وجود شرط طيـب نفـس   
  )40:1418اصفهاني،( برابر مي دانند

كساني كه اختيار را به معناي طيب نفس نمي دانند و بلكه به معناي عدم اكراه مـي  
كـه قصـدي نيسـت    وقتـي . ماهيت انشاء، به قصد وقوع منشاء اسـت «  :دانند مي گويند

اختيار چيـزي  . اين قصد، عين اختيار براي وقوع منشاء است. آيد وجود نميمنشاء هم به
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. به طور حقيقي يا اعتباري، متوقف بر ترجيح وجود بر عدم آن، در نظر فرد مختار است
شود اراده و قصد به آن تعلق گيرد و همين ميل اسـت   چون ميل نفس به آن، موجب مي

بنابراين قصد انشا، به معناي انتخاب معامله و اعتبار طيب . شود نفس ناميده ميكه طيب 
گـردد چـون    شرط اختيار، به طيب نفس بر نمـي . است) تا چه رسد رضاي به آن(نفس 

. گـردد  شرط اختيار به عدم اكراه بـر مـي  . است) طيب نفس(شرط قصد، كافي براي آن 
كه چون فاقد رضا و طيب ه است نه اينپس عقد مكره صحيح نيست چون ناشي از اكرا

نفس است، ممكن نيست قصد به مضمون چيزي تعلق گيـرد امـا رضـا و طيـب نفـس      
و در پاسخ اين اشكال كه مقصود از طيب نفس و رضا، رضا و طيب نفس ذاتـي  » نباشد

در اكثر معامالت صحيح، رضا و طيب نفس به مالحظه دفـع مفسـده و   «: اند است، گفته
چـه در  آن. در معامالت، طيـب نفـس و رضـاي ذاتـي الزم نيسـت     . است جلب منفعت

گونه كه در عقد مكـره،  همان) از اولي و ثانوي(معامالت شرط است، رضاي اعم است 
چنين رضايي وجود دارد و از اين رو، علت بطالن عقد مكره، فقدان اين رضـا نيسـت؛   

  )188:،بي تاطباطبايي حكيم (.»صدور آن از اكراه است«بلكه از جهت 
رضاي معاملي  :در برابر قول اخير مي توان گفت رضا در يك تحليل دو نوع است

رضاي معاملي آن اسـت كـه شـخص حاضـر بـه انجـام       . و رضاي به معناي طيب نفس
  .معامله مي شود و ممكن است در همان حال طيب نفس هم نداشته باشد

رضاي (ك اين دو نوع رضا هاي حقوقي و فقهي در برخي موارد، به تفكي در نوشته
جـاي هـم بـه كـار     توجه نشده است؛ يا اينكه به) معاملي و رضاي به معناي طيب نفس

  .اند نيز به عكس استعمال كرده) 421:1418آملي،(( 33برخي. اند رفته
بدون ترديد در زمان انعقاد معامله اكراهي، رضا به معناي طيب نفس وجود نـدارد؛  

انجام مـي   معامله ضروري نيست؛ چه بسا انسان كارهايي را طيب نفس، در انعقاد شرط
دهد اما طيب نفس ندارد؛ انسان صبوري را پيشه مـي كنـد تـا از مشـقات و مشـكالت      

تـوان  از طـرف ديگـر مـي   . دسـت آورد گيري كند و يا مصالح باالتري را بهديگري پيش
امـا  .الم رهـا شـود  گفت مكره رضا هم دارد چون به واسطه معامله، مي خواهد از شر ظ

  .اين رضا، رضاي عقاليي و معاملي است
قـانون   199اكراه كه در مـاده   بدين ترتيب معلوم مي شود رضاي حاصل در نتيجه
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در نتيجـه  . مدني موجب عدم نفوذ نفوذ معامله اعالم شده است رضـاي معـاملي اسـت   
  .استبراي مؤثر بودن عقد مكره، رضاي ذاتي مكره پس از رفع تهديد الزامي 

توان مكره را با وصف اكراه در نظر گرفت و معتقـد بـود كـه ميـل      به هر حال نمي
توان گفت او رضاي معاملي دارد و اين، همان سـنجش و رفـع    هرچند مي. نفساني دارد

برخـي از  .رغم ميل نفساني، معامله را منعقد كنددهد علي ضرر است كه مكره ترجيح مي
توان نـوعي   ميل حاصل از دخالت فشار خارجي را نيز مي«: اندحقوقدانان هم بيان داشته

  . »گردد  رضا دانست، كه با لحاظ فشار خارجي در مرحله سنجش، حاصل مي
گيـري عقـد نيسـت و بلكـه     بدين ترتيب رضاي به معناي طيب نفس شرط شـكل 

كننـد، بـا    را بر رضا مبتنـي مـي  ) قصد(اما كساني كه مرحله چهارم . شرط تأثير آن است
  .شوند دان آن، تشكيل عقد را منكر ميفق

 ؛ كاتوزيـان، 118:1373؛ عدل،184:،1363 جعفري لنگرودي،( برخي از حقوقدانان
كـه موجـود   رغم اينتواند علي دارند در اين مرحله، رضا ميبيان مي) 574و 512: 1364

در فقه بحـث عيـب رضـا يـا     . تواند منتهي به قصد شود است، معيوب گردد و حتي مي
اين اصطالح را به حقوق اسالم ( 508: 1364كاتوزيان،(ده مطرح نشده است اما برخيارا

هم گفته اند اين اختالف يك اختالف لفظـي  ) 62:1382صفايي،( برخي .نسبت داده اند
مي توان گفت كه منظور فقها از اين كـه مكـره فاقدرضاسـت ايـن اسـت كـه        است چه

ر او وجود نـدارد و بـه عبـارت ديگـر     رضاي كامل كه براي صحت معامله الزم است د
  34.رضاي او معلول و معيوب است

چه كه گاه تصـور  تا اين مرحله هنوز قصد انشاي معاملي وجود ندارد؛ برخالف آن
زيرا، اين تصميم، سازنده عقد نيست و . شود، تصميم مذكور، غير از قصد انشا است مي

  )136:1377شهيدي،).باشد ميصرفاً يك آمادگي رواني براي ايجاد عقد در آينده 
  قصد -4

پس از غلبه يكي از عوامل بر ديگري و شوق انسان به ايجاد عمل حقوقي، عاقد با 
وجـود مبـرز    35م.ق191بر اساس ماده . كند قصد خود، عمل را در عالم اعتبار ايجاد مي

  .شرط تحقق عقد است) عالوه بر قصد(نيز 
با اين توضيح كه عمل حقـوقي در  .از ديد ديگري مي توان به تشكيل عقد نظر كرد
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كه در عالم خارج اثر و نفوذ حقوقي داشته يابد، اما براي اين تحقق مي) قصد(اين مرحله
قصد، هرچند عنصر اصلي و سازنده عقد است، اما اين . باشد، بايد به مرحله ابراز برسد

تمام ماهيت عقد بـا قصـد   .خارج راه نيابد، اثر حقوقي نداردموجود اعتباري تا به جهان 
؛ عقد از مقوله معناست، وجود عقد،وجودي اعتباري است، )العقود تابعه للقصود(است 

در عالم اعتبار اين موجود با وسيله غير مادي به وجود مي آيد منتها از آنجـا كـه قصـد،    
بايد بعد مادي به خـود گيـرد تـا     امري دروني است و فقط خالق آن از آن آگاهي دارد،

  .اثرحقوقي داشته باشد
ابـراز اراده، شـرط تحقـق عقـد      تفاوت اين دو ديدگاه اين است كه در نظريـه اول 

  .است و در نظر دوم شرط تأثير عقد است
رضا در اعمـال حقـوقي عبـارت    : در نهايت با توجه به مقدمات باال مي توان گفت

شـود و ايـن شـرط بـا      از مرحله سنجش حاصـل مـي   است از ميل به انجام آن، كه پس
با وجود رضا معلوم نيست كه حتمـاً  . كه عنصر اساسي عقد است، متفاوت است» قصد«

  .قصد هم باشد؛ چون ممكن است به مرحله قصد منتهي نشود
اسـت؛ امـا مكـره، قصـد      )به معناي طيب نفس ذاتي(معامله مكره فاقد شرط رضا 

دهد از ضـرر جلـوگيري كنـد يـا ضـرر كمتـر را        ترجيح ميعمل حقوقي را دارد؛ يعني 
بنا بـر ايـن بـراي تشـكيل معاملـه      . است 36بپذيرد و اين همان رضاي معاملي يا عقاليي

با توجه به اين معنا، بايد مرحله .براي تأثير آن كافي نيست رضاي عقاليي الزم است اما
ـ  . تشكيل عقد را از مرحله تأثير آن تفكيك كـرد  ي، شـرط انعقـاد عقـد و    رضـاي عقالي

  .رضاي ذاتي، شرط تأثير آن است
رضاي معـاملي و نـه   . م.ق199رسد مقصود از رضا در ماده  به هر حال، به نظر مي

كـه مشـهور بـين فقهـا     ( بدين ترتيب تعارض ميان عدم رضا در مكره. طيب نفس است
  .رودو رضاي حاصل از اكراه در ماده از بين مي )است

  

  بر اراده در حقوق رم  تأثير اكراه. 2-3
در حقوق رم و پيش از آن در حقوق باستان، براي اكراه مجازات تعيين شـده بـود؛   

نقشي كه براي اراده شناختند . شده است نظمي اجتماعي محسوب مي چون اكراه منبع بي
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در . اي كه موجب معيوب شدن اراده گـردد  اين بود كه ترس، معلول اكراه باشد؛ به گونه
دادند قربـاني اكـراه تحـت     كه اجازه مياكراه به عنوان جرم تلقي شد، درحالي وهله اول

و پس از آن، به عنـوان  . قرارداد را مطالبه كند 38، اصالح37»دعواي ناشي از ترس«عنوان 
در حقـوق  .عيب اراده با اكراه برخورد شد و عيب قرارداد علتي براي ابطال قرارداد بـود 

) مانند پوتيه(نظرانبود؛ كه اين معيار، توسط صاحب» د شجاعمر«رم معيار اشتباه اساسي 
اين معيار هرچند با قانون طبيعي هماهنگ ) 199:1998مازوها،. (مورد انتقاد واقع گرديد

  )335:1952سنهوري،. (باشد، اماشديد استمي
  

  تأثير اكراه بر اراده در حقوق فرانسه. 3-3
. اسـت   بيني كرده  پيش 1115تا  1111قانون مدني فرانسه، احكام اكراه را در مواد  

  41.است» 40پوتيه«و » 39دوما«اين احكام برگرفته از افكار دو حقوقدان بزرگ 

. در مقايسه با اشتباه، ضمانت اجراي اكراه، زماني است كه اكراه علت تـرس باشـد  
و مواد بعـدي مربـوط بـه آن، هنـوز نشـان جـرم       فرانسه . م.ق 1111با وجود اين، ماده 

  )565-582: 1993ژستن،. (اند بودن اين عيب اراده را حفظ كرده) مدني(
در (شـود   محسـوب مـي   42از يك طرف براي اكراه كننده جـرم : اكراه دو جنبه دارد
 312-10گيري در مـاده  قانون كيفري و باج 312در ماده ] اكراه[حقوق جزا براي تهديد 

؛ و از طرف ديگر از لحاظ مدني براي قرباني )قانون مجازات پيش بيني شده استهمان 
  .شود محسوب مي 43اكراه، عيب اراده

تهديد جرم است و در اين راستا تقلبي . واضح است كه اين دو جنبه متفاوت است
جا اشتباه نيسـت، بلكـه ترسـي اسـت كـه      و از طرف ديگر عيب در اين. شود ديده نمي
  )234:1999تر،. (برد ده را از بين ميآزادي ارا

هرچند در حقوق مدرن فرانسه بر جنبه مدني بودن اكراه تأكيد بيشتري شده است، 
خاطر مشكالت اجتمـاعي آن  اند به طور كامل مفهوم جرمي اكراه را به اما هنوز نتوانسته

و تأكيـد  برخي از نويسندگان معتقدند به جنبه عيب بـودن اكـراه بايـد توجـه     . رها كنند
  )208:1998مازوها و هنري،. (بيشتري شود
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   )مطالعه تطبيقي( مقايسه . 4-3
 از بـين  بلكـه  به تبع در حقوق ايران اكراه، عيب رضا يا عيب اراده نيست در فقه و

قانونگذار ايران در زمينه اكـراه و اشـتباه، قـانون مـدني فرانسـه را      ..رضا است برند ه ي
و با وجود اين كه در مقا م بيان احكام كلـي   44قرار داده است مدنظر عالوه بر فقه اماميه

  .اعالم نكرده است به عنوان عيب اراده يا رضا دو پديده بوده است، اكراه واشتباه را اين
در زمينه عيـب اراده در حقـوق فرانسـه اعـم از رويـه قضـايي و در نوشـته هـاي         

اعـث شـده اسـت كـه     نويسندگان مباحث زيادي مطرح شده اسـت و همـين نگـرش ب   
موجـود و در عـين حـال معيـوب      توانـد  ايران بيان كنند رضا يا اراده مي اكثرحقوقدانان

  .تواند منتهي به قصد گردد گردد و حتي مي
به نظر مي رسد اين نظر علي رغم شهرت آن با توجه بـه ماهيـت رضـا پـذيرفتني     

نفـرت دايـر مـدار     نباشد؛ زيرا رضا امري بسيط است و اموربسيط مثل عشق، محبـت و 
كه رضا موجود ولي معيـوب  اين. وجود و عدم هستند؛ يعني يا موجود هستند يا معدوم

درامور مادي ممكن است كسـي تهديـد بـه انجـام     . است، با ماهيت آن سازگاري ندارد
كاري شود، همان طور كه با اكراه شخصي خانه اي را مي سازد، با اكراه هـم مـي تـوان    

  .به آن نبودقصد كرد اما راضي 
در حقوق فرانسه اكراه دو جنبه دارد؛ اكراه هم به عنـوان عيـب اراده مطـرح شـده     

در حقوق مصر و كشور هاي مشابه علـي رغـم ايـن كـه     . است و هم جنبه جرمي دارد
اكـراه بـه عنـوان     قانونگذار هم به حقوق اسالم و هم به حقوق فرانسه نظر داشته است،

ها به رضـا  اما اين بدان معنا نيست كه نگرش آن. ه استعيب رضا و نه اراده مطرح شد
  .دارند) از تفكيك قصد و رضا(همان چيزي است كه فقهاي ما 

در قانون مدني فرانسـه  »  consentement« در حقيقت نويسندگان مصري واژه ي 
اين ترجمه آن چنان هم دور از ذهن نيست، چون در زبـان  .ترجمه كرده اند» رضا«را به 
  .اين واژه به همين معنا است 45التين

از هم تفكيك شده است و كـاربرد  » رضا « و » قصد « در نظام حقوقي اسالم واژه 
  .آن در مباحث مختلف به طور تصادفي نبو ده است
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 يعنـي (در حقوق فرانسـه بـه طـور معمـول قصـد و رضـا را تحـت عنـوان اراده         
consentement (د و رضـا سـخن نمـي گوينـد،     مطرح كرده اند و از تحليل آن به قص

چنان كه برخي از استادان حقـوق  . يعني در حقوق فرانسه رضاي جداي از قصد نيست
گفته اند واژه ) 1382:62به نقل از صفايي، 180،ص4ژان كاپونيه،حقوق مدني ج(فرانسه 

consentement بدين ترتيب به نظـر   )62:1382صفايي،).و توافق است 46به معني اراده
  .عيب اراده و نه رضا است» vice di consentemen« جمه صحيح عبارترسد ترمي

  
  نتيجه گيري. 4

علي رغم شهرت آن با توجه به ماهيت رضا » عيب اراده«به نظر مي رسد اصطالح 
پذيرفتني نباشد؛ زيرا رضا امري بسيط است و اموربسيط مثل عشق، محبت و نفرت داير 

كـه رضـا موجـود ولـي     اين. موجود هستند يا معدوممدار وجود و عدم هستند؛ يعني يا 
درامور مادي ممكن است كسي تهديـد بـه   . معيوب است، با ماهيت آن سازگاري ندارد

انجام كاري شود، همان طور كه با اكراه شخصي خانه اي را مي سازد، با اكراه هـم مـي   
  .توان قصد كرد اما راضي به آن نبود

با ايـن  . بت به عيب رضا اشكال كمتري دارددر هر صورت اصطالح عيب اراده نس
بيان كه جزيي از اراده كه همان رضااست موجود نيست بنابراين عيب به معنـاي نقـص   

  .است و در حقيقت در معناي مجازي آن استعمال مي شود
در حقوق فرانسه اكراه دو جنبه دارد؛ اكراه هم به عنـوان عيـب اراده مطـرح شـده     

  داست و هم جنبه جرمي دار
اما اين بـدان  . در حقوق مصر اكراه به عنوان عيب رضا و نه اراده مطرح شده است

از تفكيك قصـد و  (معنا نيست كه نگرش آن ها به رضا همان چيزي است كه فقهاي ما 
  .دارند) رضا

اسـت؛ امـا مكـره، قصـد      )به معناي طيب نفس ذاتي(معامله مكره فاقد شرط رضا 
دهد از ضـرر جلـوگيري كنـد يـا ضـرر كمتـر را        عمل حقوقي را دارد؛ يعني ترجيح مي

  .بپذيرد و اين همان رضاي معاملي يا عقاليي است
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رضاي معـاملي و نـه   . م.ق199رسد مقصود از رضا در ماده  به هر حال، به نظر مي
كه مشـهور بـين فقهـاء    (ه بدين ترتيب تعارض ميان عدم رضا در مكر. طيب نفس است

  رودو رضاي حاصل از اكراه در ماده از بين مي )است
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