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 مقدمه. 1
قراردادهـاي صصوصـي،   »دارد : قانون مدني فرانسه مقرر مي 4491ي بند اول ماده

  اند، در صـورتي کـه مطـابا بـا قـانون باشـد، بـه        را منعقد نموده نسبت به کساني که آن

 ،4491ي از مـاده  در متني متفاوت ،قانون مدني ايران 41ي . ماده1«ي قانون است مثابه

انـد، در  را منعقـد نمـوده   قراردادهاي صصوصي نسبت به کساني کـه آن »دارد : مقرر مي

 وي،گـذار فرانسـ  بدي  ترتيب، قانون«. صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است

ـ کند، در حالي که قانونقرارداد ميان دو طرف را به قانون تعبير مي بـه نافـذ    ي،گذار ايران

 از اي  تفـاوت گذشـت و آن   يداست. آيا با کرده با قانون اکتفاء ن قراردادهاي مطابابود

 ،گـذار فرانسـوي  تأثير است يـا اينكـه قـانون   را اصتالفي عبارتي دانست که در محتوا بي

با درك درست آن مقصود و با توجـه   ي،گذار ايرانمقصودي از اي  تعبير داشته که قانون

 وقي، آگاهانه از اي  تعبير عبور کرده است؟  به تفاوتهاي دو نظام حق

تنها تأکيد بر اعتبار قراردادهاي صصوصي  ،گذار فرانسوي از تشبيهاگر منظور قانون

ي توقيفي بودن عقود باشد، بدون اينكه صواسته باشـد در مـورد مبنـاي    و عبور از نظريه

، بـراي  ايـران  قانون مدني 41ي اعتبار مفاد قرارداد اظهار نظر کند، بي ترديد عبارت ماده

تر است؛ چرا که بدون توسل به تشبيه و استعاره، تر و روش سليس ،رساندن اي  مقصود

 بر نافذ بودن و اعتبار قراردادهاي صصوصي صحه گذارده است.

   در معنـاي  واقعيت آن است که قـانون و قـرارداد مفهـوم يكسـاني ندارنـد؛ قـانون      

ديگـر  بسياري و  4کانت و 3ي کساني چون هابزدر انديشه، که 2گرا يا مبتني بر ارادهاراده

بناست ابزار مدرن و دولتي بيـان  ، از انديشمندان طرفدار حقوق طبيعي مدرن ريشه دارد

نـه از عـدالت و    باشد و اعتبـار صـود را  کلي و عمومي ي حقوقي و يا حتي ايجاد قاعده

نـه انطبـاق آن    ،عنصر ذاتي قانونل، و به همي  دلي ي دولتي أصذ کنداز اراده انصاف که

 . البتـه، بايـد   141، 144: 4331، )الـف  5که اجبار است )باسـتيت  با انصاف و عدالت

گرا، از قانون طبيعي يا قـانون  توجه داشت که از اي  منظر، قانون مبتني بر برداشت اراده

تحليـل   شود. با اي  حال، در اي  نوشتار، نويسـنده، چـارچون نظـري   عقلي تفكيک مي

گـرا  صود را نه قانون طبيعي که قانون دولتي يـا همـان قـانون مبتنـي بـر برداشـت اراده      
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ي قـانون طبيعـي و   انتخان کرده است. واقعيت اي  است که تحليـل قـرارداد بـه مثابـه    

 طلبد.ي آثار آن، فرصت ديگري را ميمطالعه

و گيـرد  شكل مـي ي قراردادي بر اساس توافا طرفي  رابطه قرارداد صصوصي، اما،

مفهـومي بـي     ي قراردادي است. همي  تفـاوت مفاد آن، حقوق و تكاليف طرفي  رابطه

 يـ  گذار فرانسوي به اتشبيه قانون ايشود که آاي  پرسش را موجب مي قرارداد و قانون،

و همـانطور کـه   ي فردي )اصل حاکميت اراده ، همانقـدر  معني است که قرارداد و اراده

اعتبـار دارد؟ و شـرم مطابقـت     ،د آثار حقوقي اعتبـار دارد و نافـذ اسـت   در ايجاقانون 

به معناي رعايـت شـرايا اساسـي صـحت      صرفاً ،4491ي قرارداد با قانون نيز در ماده

قانون مدني فرانسه  که انعكاسي از لزوم احترام به اصل حاکميت  4411ي معامله )ماده

نظر باشد، تشبيه قرارداد به قـانون، حكايـت    ؟ اگر اي  معني مداستاراده در قراردادند، 

از استقالل اصل حاکميت اراده در مبناي اعتبار مفاد قرارداد دارد؛ اسـتقاللي کـه از يـک    

محـدود و مفهـوم نظـم عمـومي      اردادي با قرطرف نقش و اصتيار قانونگذار را در رابطه

دهـد و از طـرف   مـي  هاي فردي تقليـل قراردادي را تنها به جلوگيري از برصورد آزادي

طور اصل لـزوم  اصل الزم االتباع بودن مفاد قرارداد و همي اصل آزادي قراردادي، ديگر 

بـدون پـذيرش اصـل لـزوم قـرارداد، اسـتقالل اصـل         چرا کـه  دهد؛قرارداد را نتيجه مي

 .  برآمده از آن، بدون معنا و مفهوم صواهد بود اصل آزادي قراردادي و ادهحاکميت ار

ي قانونگـذار  رداد را تابعي از قانون بدانيم و مبناي اعتبار آن را تنهـا در اراده قرا اگر

ي حقوق طبيعي مدرن و بـر صـالف   جستجو کنيم، نقشي که قانون در نهايت در انديشه

تواند بـه معنـاي اسـتقالل حاکميـت     هاي آن پيدا کرد، تشبيه قرارداد به قانون نميآموزه

ي نظم عمومي به نظـم  ي دايرهقرارداد بوده، عدم امكان توسعه مفاد اراراده در مبناي اعتب

 عمومي اقتصادي و اجتماعي و براي مثال عدم امكان تعديل قانوني قرارداد بر اساس آن

تنها بايسـتي مفيـد اصـل     ،، آيا تشبيه قرارداد به قانون رافرض نتيجه دهد. در اي نظم را

دانست و البته مشروم بر اينكه قرارداد، مطـابا  التزام آوري قرارداد لزوم قرارداد و اصل 

گذار تعيي  کرده است منعقد شده باشد؟ شـرايا صـحتي کـه    با شرايا صحتي که قانون

گذار و مصلحت سـنجي او  ي قانونمبناي صود را، نه در اصل حاکميت اراده که در اراده
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 کنند؟  جستجو مي

از اصل حاکميـت  ي تشبيه، نتيجهبه عنوان قراردادي که لزوم هر حال، آيا اصل  در

به معناي عدم اصل برتر قراردادي بوده و آيد، بر ميمبنا ي قانونگذار يا از ارادهمبنا اراده 

 نصـاف اصل عدالت )تعادل  قراردادي و ا به اصولي چون اصل حس  نيت،امكان استناد 

 وق ايران قراردادي )در حقوق فرانسه  و اصل الضرر و اصل نفي عسر و حرج )در حق

و براي مثال ، ي تعهدات قرارداديي دايرهفسخ و يا تعديل قضايي قرارداد و يا توسعهو 

گر به صاطر تغيير بنيادي و غير قابل پيش بيني اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد نيست؟ ا

ـ )کاتوز« ي قرارداداداره»و عدم امكان « ستايش قرارداد» اي جز ، نتيجهگونه باشداي   ان،ي

 ت.نخواهد داشبه دنبال   444: 4911

مـدرن   يعـ يفرانسـه متـأثر از حقـوق طب    يدر ظاهر امر، قانون مدن نكهيبا توجه به ا

بدي  معني  ،توان گفت که عدم تشبيه قرارداد به قانون در قانون مدني ايرانياست، آيا م

داشـت  است که تدوي  کنندگان قانون مدني، با توجه بـه سـنت فقهـي، موافـا ورود بر    

ي حقوق طبيعي مدرن از قانون در نظام حقـوقي ايـران و بـه    گرا يا مبتني بر انديشهاراده

اند؟ برداشتي که با تشبيه قـرارداد بـه   طور صاص در نظام حقوق قراردادهاي ايران نبوده

گـذار را مبنـاي اعتبـار مفـاد     ي قـانون آن، قرارداد، اصل حاکميت اراده يا در نهايت اراده

 ابد.يصود مي

گـرا از قـانون کـه در    با عنايت به مطالب فوق، در ابتـدا بـه تحليـل برداشـت اراده    

ي بزرگاني چون هابز و کانت مطـر  شـده اسـت پرداصتـه و سـثس تـأثير ايـ         انديشه

برداشت را در ميناي اعتبار مفاد قرارداد با توجـه بـه تشـبيه قـرارداد بـه قـانون مطالعـه            

ي اصول قـراردادي  اي  مبناي متأثر از اي  تشبيه را، در نوع رابطه کنيم. در پايان، تأثيرمي

 مورد مداقه قرار صواهيم داد.

 

 ؛ قانون هابزي يا کانتياز قانون گرارادها برداشت. 2
 يدولتـ  يرا بـه ابـزار  « قـانون »مـدرن،   يعيحقوق طب يشهياز سردمداران اند کانت

ـ ترت  ي. بد 73: 4339کانت، ) رفتار باشد يدهد که بناست قاعدهيم ليتقل قـانون   ب،ي
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 ،6تـاگوراس اپر يهـا شـه يدر اند يسـت يرا با که البته منشأ آن ابدييم يستيويتيپوز ييمعنا

پراتـاگوراس، از پيشـگامان فلسـفي       و ديگـران جسـتجو کـرد.    8هـابز، هگـل   ،7افالطون

اجبـاري   ي مبناي ارادي براي قانون است؛ او بر همي  اساس قائـل اسـت قـانون   انديشه

ي برتـري  است نه به اي  دليل که درست و عادالنه است، بلكه به اي  دليل کـه بـر اراده  

 . بايستي صاطر نشان کرد که افالطون 141، 149: 4331استوار است )باستيت، )الف  

اي ي وي را بايـد، انديشـه  کند، با اي  حال انديشهجستجو مي طبيعتمبناي قانون را در 

ت؛ زيرا، طبيعت براي افالطون نه به معناي طبيعت و عقل انساني، بلكه بـه  گرا دانساراده

ي معناي قدرت نياز است که ضرورت تأييد قدرت به صورت مكانيكي و بدون دغدغـه 

مشروعيت را، به عنوان مبناي اعتبار قـانون بـه دنبـال دارد. اگـر گمـان رود کـه معنـاي        

ز تفاوت چنداني نخواهد کـرد، چـرا کـه    طبيعت افالطوني واقعيت برتر ارزشي است، با

: 4311، 9گردد )شـانتور اي  واقعيت برتر ارزشي به فيلسوف برتر به عنوان حاکم بر مي

گـرا از قـانون را   ي چني  حاکمي به عنوان مبناي قانون، همان برداشت اراده ؛ اراده414

 دهد.نتيجه مي

، 10)روکـس  آزاد اوست ياراده بر يمقام برتر و مبتن کيفرمان  ،از نظر هابز، قانون

الـزام   و نه به صاطر اينكه درسـت و عادالنـه اسـت،    ل،يدل  يو به هم  44، 41: 4331

؛ باسـتيت، )الـف    96: 1111)کانـت،   شـود يآن محسون م يو اجبار عنصر ذات يآور

  .114: 4311، 11؛ دوفور141، 149: 4331

 ،يعـ يي طرفـداران حقـوق طب  يابد که در انديشـه الزام آوري چندان اهميت مي اي 

حقوق با قانون، که اجباري بودن ويژگي منحصر به فرد و ذاتي آن اسـت، يكـي دانسـته    

زمان است که اصطال  حقوق موضوعه در برابر حقوق فطري شكل   يشود و از هممي

بودن و عادالنه  يبه مرور زمان، اصالق گر،ي. به عبارت د 166: 1114، 12)شزل رديگيم

، 91: 4916)راسـخ،  کنيمنطور که در تحليل برصي از نويسندگان مالحظه ميهمابودن، 

 .شوديم ليآن تبد يعرض يژگيو به و افتهيقانون تنزل  يذات يژگياز و،  94

ي حقـوق طبيعـي مـدرن،    قانون در انديشه يمهم برا يسه شاصصه افت ي تيرسم

 ظهـر و سـنبل حقـوق بـودن    بودن و از همـه مهمتـر م   يبر اراده برتر، اجبار يمبتن يعني
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ـ ا ليـ دالبيشتر، ،  941، 193: 4331)باستيت، )ن   يـد از آن  باندارد کـه   يكيدئولوژي

، 13افراد که روسـو  يتواند به برابرياست و م يشگيو هم يعموم ،: الف. قانونغافل شد

دارند، کمک کند؛ ن. قانون نقـش سياسـي دارد، چـرا کـه      ديبر آن تأک گرانيو د 14الك

تدوي  هنجارهاي ملي در جهت ملي گرايي اسـت؛ ج. از آنجـا کـه قـانون از      ابزار مهم

  يشـود؛ بـد  يم ليتحم يبر قاض نطوريشود، بر افراد و هميم يناش ياسيقدرت برتر س

کـه همـان    يمفاد قرارداد اجتماعبدي  ترتيب، را محدود و  يقاض يرينقش تفس بيتتر

  .163، 161: 1114)شزل،  شودياست، بهتر حفظ م يفرد يهايحقوق و آزاد

اول و  يمـه يدانان فرانسوي نغالب حقوق تياز قانون و حقوق، ذهن يليتحل  يچن

 انيـ و حقـوق را در ب  يحقـوق  ياست. بسياري از ايشان قاعده يالديدوم قرن نوزدهم م

ـ برتـر حـاکم    ياراده يشـگ يحكم الـزام آور و هم  زيقانون صالصه کرده و قانون را ن  اي

 يدارا يکرد که با صالصه کردن حقوق در قاعـده  ذعانا يستيدانند. البته بايمقانونگذار 

صود را در  يکه ضمانت اجرا يعيتوان از حقوق طبيم يدولتي، به سخت يضمانت اجرا

. در واقـ،،   11، 96، 11: 4331، 15)گـرت  سـخ  گفـت   د،يـ جويباز م يوجدان فرد

اول  يمـه يدانـان ن از حقوق گريد ياريو بس 18دوراتون ،17هي، تول16همانند مورل  يستيبا

نظـري   يهـا را به گزاره يعيهابزاند، حقوق طب يقرن نوزدهم فرانسه، که متأثر از فلسفه

و بــدي  ترتيــب، چنــدان   17، 16: 1141، 21و ســاوو 20، اوبــرت19)فلــور داد ليــتقل

 .  11: 4311، 22)باتيفول و اصالق نداشت يعيهم بر تفاوت حقوق طب ياصرار

 

 گرا از قانون:برداشت ارادهليل مبناي اعتبار مفاد قرارداد بر اساس . تح3

بر اساس برداشت هابزي و کانتي از قانون، و با توجه به تشبيه قـرارداد بـه قـانون،    

گـذار  ي قـانون توان، يا اصـل حاکميـت اراده و يـا اراده   مبناي اعتبار مفاد قرارداد را، مي

 دانست.

 

 اعتبار مفاد قرارداد: يبنام ؛اراده تياصل حاکم. 3.1

 کيکه کانت از قانون دارد، نزد يکانت و برداشت يمدرن قرارداد به فلسفه يهينظر
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داند، التـزام  يمقام برتر م ياز اراده يبودن قانون را ناش ياست. کانت همانطور که اجبار

، 616: 4336، 23)پـوتم   دانـد يقـرارداد مـ    يطرف ياز اراده يناش زيقرارداد را ن يآور

از  يكـ يآن،  لهياسـت کـه بـه وسـ     يادو طرفه ي. از نظر کانت، قرارداد عمل اراد 616

چـرا   نكـه يآورد. کانت در پاسخ بـه ا يبه دست م يبر امر ي،گريتعهد و التزام د  ،يطرف

عقل مستقل از حس و تجربه  يعنياست، عقل محض،  يتعهد قرارداد يتوافا اراده مبنا

کـه   يکشد؛ عقل محضـ يم شيپ  را 17: 4911 ،يمي؛ رح111: 4976دورانت،  لي)و

ـ ترت  ي. بـد  161، 167: 1114)شـزل،   دانـد يم يرا منشأ اثر حقوقآزاد اراده  وي  ب،ي

شناسد. ژان يم تيقرارداد، به رسم جاديا يقانون و هم برا جاديا يتقدم اراده را، هم برا

ـ کانـت را، از ا  ،يپاسكال شزل، استاد فرانسو ـ نمنظـر، ب   ي  سـم يويتيعصـر پوز  گـذار اني

بـه اوج   25قراردادي کلس  شهيکه با اند يسميويتي؛ پوز 161)همان:  دانديم 24يراردادق

  .14، 11: 4311، 26)کلس  رسديم

قـانون   4491 يقانونگذار در بنـد اول مـاده   ،يدانان فرانسونظر برصي از حقوق از

کانـت را بـه    يهـا شـه يصـود از اند  يريپذ ريقرارداد به قانون، تأث هيفرانسه، با تشب يمدن

، 29؛ ريثـر 136: 1119، 28بـه بعـد؛ مـازو    419: 4376، 27)پـر وو  گذارده اسـت  شينما

 ابزار ايجـاد اثـر حقـوقي   و همانقدر که قانون  انطورهم ب،يترت  ي. بد 91، 97: 4313

ـ برتر قانونگذار است، قرارداد ن ياست و منشأ آن اراده ده، و التـزام آور بـو   الـزام آور  زي

، 30)روات قرارداد اسـت   يطرف ياراده زيو منشأ آن نآثار قراردادي است  يهايجاد کنند

اراده اسـت   تيـ اصل حاکم يتجل ،يي قراردادرابطه  ي. اراده طرف 631، 634: 4366

قـرارداد الزم و التـزام آور    ب،يترت  يندارد. بد يانسان تيصجز احترام به شخ ييکه مبنا

اند. بنابراي ، نيـروي الـزام و التـزام    صواسته  يچن  يا ،صود ، يطرفصواهد بود، چرا که 

ـ . ا 16: 4361)بـاتيفول،   زديـ صيآوري قرارداد نه از قانون که از درون قرارداد بر م   ي

هاي فردي نيز بايستي به حقوق و آزادي يهم است؛ چرا که و يقاض يلزوم و التزام برا

 . 411، 419: 1116، 31)اينِس احترام بگذارد

تـوان قـرارداد را   ياز مفهوم قـرارداد، نمـ   يريو تعب ليتحل  ياست که با چن يهيبد

ـ  رياز عدالت دانست و بر اساس آن تفسـ  يهمگام و همراه با احساس اجتماع  ليتعـد  اي
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و  ييقضـا  ليشـده، فسـخ و تعـد    يتلق ياستثنائ ،غب  يمنحل کرد. در واق،، قاعده اي و

 رييمثال به صاطر تغ يبا عدالت و انصاف و برا اردادقر يگاري سازبه بهانه ،يقانون يحت

کـه قـرارداد    چـرا  سـت؛ ين رشياوضاع و احوال، قابل پـذ  ينيب شيقابل پ ريو غ ي اديبن

قانون را به همراه دارد و همانند قانون جز  ياجبار يژگياراده بوده، و تيبر حاکم يمبتن

 يهيـ اصـول حـاکم بـر نظر    نظـر از م كـه، نيا جـه ي. نتستين رييي صالقش قابل تغبه اراده

اراده و نيروي الـزام   تياصل حاکم طور که مطالعه صواهيم کرد،و همان قرارداد، يعموم

اصل عـدالت و انصـاف    ،يقرارداد تيچون اصل حس  ن يآوري  برآمده از آن، بر اصول

ن  )در حقوق فرانسه  و اصل نفي عسر و حرج و اصل الضرر )در حقوق ايرا يقرارداد

چون اصـل   ياصول نطورياصول ذکر شده و هم گاهيحكومت صواهد داشت و معنا و جا

 يـد ذيـل  با ،يقـرارداد  يبودن قراردادها و اصل آزاد يبودن قراردادها، اصل نسب ييرضا

  .419)همان:  شود و هماهنگ با آن معنااراده  تياصل حاکم  يهم

قـرارداد بـر اسـاس    و التزام آوري  نيروي الزام آوري انيقرارداد به قانون و بن هيتشب

رسوخ کـرده اسـت )قاسـم     زين يرانياز حقوقدانان ا ياراده، در ذه  برص تياصل حاکم

ـ ا و  61: 4961 ،ي؛ امـام 411: 4977 ،يآباد  ي؛ حس496: 4911زاده،   يدر حـال   ي

از  ،يقانون مـدن  143 يماده طور يو هم 41 يدر ماده ران،يا ياست که قانونگذار مدن

ـ بـا تأک  ،يرانياز حقوقدانان ا ياريقرارداد به قانون حذر کرده است. بس هيشبت ـ بـر ا  دي   ي

و   يطرف يآن برا ياست، بر التزام آور يي قراردادرابطه  ينكته که قرارداد، قانون طرف

 ،ينـ يبشيقابل پ ريقرارداد را به صاطر اوضاع و احوال غ ليدل  يو به هم ديتأک يقاض زين

دانند و معناي الزم االتباع باقي مانـدن عقـد نيـز چيـزي     ينم ييقضا ليتعد اي قابل فسخ

؛ قاسـم  179، 171: 4911؛ شـهيدي،  11، 93: 4913 ،يديجز لزوم عقد نيست )شـه 

ـ بـر ا  شـان ي . برصي از ا71: 4917 ان،ي؛ رك. کاتوز417، 496: 4911زاده،  نكتـه    ي

ـ ا يقـانون مـدن   143 ياز مادهدارند که نيروي التزام آوري قرارداد، مستنبا  ديتأک  ران،ي

 . 417، 496: 4911)قاسـم زاده،   ديـ جوياراده باز مـ  تيصود را در اصل حاکم يمبنا

اراده و  تيبه حاکم يستيبا زيرا ن اراتيص يمبنا سندگان،ينو  ياز نظر ا کهاست  يهيبد

ـ برگردانـد )رك. کاتوز  ياقتصـاد  -ياجتمـاع  يفلسـفه  يو نوع ينه عدالت معاوض  ،اني

 يباشـد، تنهـا بـر مبنـا     يرفتنياگر پذ زيغب  حادث ن يهي . نظر61، 61، 6/67: 4976
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 يرا مصداق ياستناد به شرم ضمن انبتو حتي اگر شود؛ هيتواند توجيمي      شرم ضمن

چرا که اصل حسـ    کند؛، باز هم فرقي نميدانست يقرارداد تياصل حس  ن ياز اجرا

  ي ؛ بـد 411، 33: 4917 ان،يـ سته شـده اسـت )کاتوز  اراده دان تياز حاکم يتابع تين

توانـد  يمـ  يو بر اساس شرم ضمن يقاض ريقرارداد تنها در چارچون تفس رييتغ ب،يترت

  . 417، 496: 4911؛ قاسم زاده، 11:  4913 ،يدي)شه رديصورت گ

  ،يي متعاقـد قرارداد حاصل از توافا اراده ي،رانياز حقوقدانان ا گريد ينظر برص از

از  يارزش قـرارداد از ارزش برصـ   زيـ معـادل اعتبـار قـانون دارد. گـاه ن     يعتبار و ارزشا

بـا  تـوان  يمـ  چرا کهاست،  شتريدارند، به مراتب ب كميليت اي يريي تفسکه جنبه  ،يقوان

. قانون مد نظر ايشـان،   61:  4961 ،ي)امامدتوافا کر يريتفس  يصالف قوانقرارداد بر 

 زين يدر ادامه، به قرارداد اجتماع ،ي  حقوقدانابزي است؛ چراکه همان قانون کانتي و ها

ـ  يدانند. تفاوت چنـدان يم يگذاررا منشأ و چارچون قانون کرده و آن حيتصر ـ ا  يب   ي

: 1117)مـازو،   مدرن از قرارداد وجود نـدارد  يعيحقوق طب يشهيو برداشت اند دگاهيد

4441.  

 

به قهانون   يعبور از قرارداد کانتار مفاد قرارداد؛ گذار؛ مبناي اعتبي قانون. اراده3.2

 اعتبار مفاد قرارداد: يدر مبنا يا هابزي يکانت

امر اي  است که تشبيه قرارداد به قانون در گفتمان حاکم بر تدوي  کننـدگان   ظاهر

دولت که قانون ابـزار   يقانون مدني فرانسه را، بايستي تقابل اصل حاکميت اراده و اراده

اي که مبناي صـود را در اصـل آزادي فـردي     ن است، دانست. اصل حاکميت ارادهآ انيب

کند. بدي  ترتيب، همان انـدازه کـه قـانون در    جستجو مي رنبرآمده از حقوق طبيعي مد

ي فردي و قرارداد مبتني بـر آن  نقش در ايجاد حقوق و تكاليف دارد، اراده ،نظام حقوقي

 .  311: 32،1111)ژم  از اعتبار و الزام استنيز نقش دارد و داراي همان درجه 

، کـه  کانـت قـراردادي  ي اي  تفسير از قرارداد در قـانون مـدني، متـأثر از انديشـه     

، قرارداد مبناي اعتبار صود را نـه  33بر اساس فهم متافيزيكياي متافيزيكي است، باشد. انديشه

ي     قـراردادي را نـه در اراده  يابـد؛ مبنـاي تعهـد    در قانون که در اصـل حاکميـت اراده بـاز مـي    
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و نقـش قـانون را در   نبهوده  ي طـرفي   جسـتجو کـرد و    گذار که بايد در قرارداد )ارادهقانون

، اسـتاد حقـوق مـدني    34دهـد. الرومبيـر  ي با قرارداد به ضمانت اجراء تقليـل مـي  رابطه

سـتقل از آن  داند، چرا که همانند قانون و مفرانسه، قرارداد را قانون صصوصي طرفي  مي

 يق. مـدن  4491ي مـاده بنـد اول  و به همي  دليل هم، از نظـر وي،   دکنايجاد تعهد مي

؛ ايـ  قـانون    931: 4337)الرومبيـر،   ي قانون دانسته اسـت فرانسه، قرارداد را به مثابه

، 35)بوفنـوار  و ... تغييـر داد  يي انصاف، عـدالت قـرارداد  توان به بهانهصصوصي را نمي

1116 :711.  

ي کنندگان قانون مـدني فرانسـه، متـأثر از فلسـفه    حال، بعيد است که تدوي  اي  با

 ،يعصر روشنگري، نظر بر رهايي فرد از قيمومت دولت داشته باشند )شهابي فردگرايانه

ــ  ؛493، 491: 4931 ــاتيفول، 434: 4311، 36گروتوس ــه 961، 963: 4373؛ ب  ؛ ب

مي  آزادي فردي و با ابزار قانون، برعهده آن ي تضظيفهي ودولتي که بناست همه ،ويژه

. بـه عبـارت ديگـر،    14، 11: 4311؛ بـاتيفول،  319، 311: 1111)ژم ، گذارده شود 

است و نـه مفـاد    يکه نه منب، آن دولت يتوان قرارداد را قانون دانست، در حالچطور مي

 ؟ 963: 4161، 37؛ دومولومب163: 1114)شزل،  است يو کل يآن عموم

دارد : حقوقـدانان فكـر   از تدوي  کنندگان قانون مدني فرانسه اعالم مـي  38ليسپرتا

توانند بي  صود قراردادهايي را منعقد کرده و مناف، کنند که اگر قانون نباشد، افراد ميمي

صود را دنبال کنند. اي  انديشه صطرناك است و بايستي در برابر تقـدس قـانون حـذف    

قانون براي قرارداد و حمايت از قرارداد در برابر قـانون،   لمعادشود. قائل شدن به وزني 

ي عمومي است. امـري کـه   به معناي برتري دادن به اراده هاي فردي و شخصي بر اراده

، 39)فنـت  انـدازد به تضعيف دولت انجاميده و تضمي  آزادي فـردي را بـه مخـاطره مـي    

4361 :111  . 

بـر ايـ  مبتنـي     ،دانان فرانسويقوقح در ميان ي غالبآن است که انديشه تيواقع

است که مبناي احترام به قرارداد، احترام به قانون اسـت و آزادي فـردي و قـراردادي را    

. به همي  دليل و بر صـالف   963: 4161)دومولومب،  کندنيز قانون به افراد اعطاء مي

يت اراده توان از اصل حاکمرود، نميطبيعي مي قي حقوتصوري که از حاکميت انديشه

 4491 يمـاده بند اول .  311، 319: 1111)ژم ،  به معناي اصص سخ  به ميان آورد
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 يطيشرا تيي قانون دانسته که مطابا با قانون و با رعارا به مثابه ييقراردادها ، صرفاًزين

ـ ترت  ي. بـه همـ   16: 4361)بـاتيفول،   که قانونگذار مقرر کرده، منعقد شده باشـند   ب،ي

: 1111)ژمـ ،   رفتيرا پـذ  تـوان آن يار به غب  حادث نثرداصته است، نمقانونگذ يوقت

گـذار و  قـانون  ياراده ياست، چرا که در مواجهـه  يرفتنيپذ يقانون ليتعد ،ي. ول 311

ـ ا ليـ گذار مقدم اسـت. دل قانون يقرارداد، اراده  يطرف ياراده آن اسـت کـه    يبرتـر   ي

بـه   ،يبـا قاضـ   سهيدر مقا ،يشتريالبته اعتماد باست و  ياجتماع يمظهر اراده ارگذقانون

 . 431: 4371، 40)اُپ تي آن است

ي ي دولت، سر انجام برتري بـا اراده واق،، در تقابل حقوق طبيعي مدرن و اراده در

ي حقوقي و هم در ساصتار قرارداد نمود است و اي  برتري، هم در ساصتار قاعدهدولت 

انجامد و ي حقوقي ميحقوقي به وحدت قانون و قاعدهي کند؛ در ساصتار قاعدهپيدا مي

ي قانونگذار بـه عنـوان مبنـاي اعتبـار مفـاد      در ساصتار قرارداد، صود را، به صورت اراده

 قـانون مـدني فرانسـه را، در    4491ي بايسـتي مـاده   نكه،يا جهي. نتدهدقرارداد نشان مي

-. ماده 319، 311: 1111 ، )ژم ي آن دانستآن قانون و ميوه و نتيجه6ي ماده جهت

ي قراردادهاي صصوصي، قواني  مربوم به نظـم  وسيله بهتوان نمي»دارد : مقرر مي 6ي 

. قرارداد بايستي قانون را محترم شمارد و چنـي   41«عمومي و اصالق حسنه را نقض کرد

    گـذار تبـديل   گيرنـد. طـرفي  بـه قـانون    قراردادهايي براي متعاقدي  جاي قـانون را مـي  

اسـت. بـه عبـارت     ياجبـار شوند؛ بلكه قرارداد مثل قانون براي ايشان الـزام آور و  نمي

 جـاد يبرابرنـد، ا  يکه از لحاظ حقوق يدو شخص  يچرا که ب ست،يديگر، قرارداد قانون ن

است که بـه    يا صرفاً ،4491 يمادهيبند اول . معنا 961: 4161)دومولومب،  شوديم

ندارد.  ادکه قانون دارد و اي  معنايي جز الزام آوري قرارد ميهرا بد يقرارداد همان قدرت

ي آثـار  تشبيه قرارداد به قانون بدي  معني نيست که قرارداد همانند قانون، ايجـاد کننـده  

بلكه، به اي  معني است کـه هماننـد قـانون الـزام آور اسـت.       حقوقي )قراردادي  است؛

لزام آوري ندارد؛ بلكه، براي قاضي نيـز الـزام آور   ي االبته، قرارداد تنها براي طرفي  جنبه

را تعـديل   تواند به بهانه عدم مطابقت قرارداد با عـدالت يـا انصـاف، آن   بوده و وي نمي

ي تشـبيه قـرارداد بـه قـانون، برتـري اصـل لـزوم        اي  بدي  معني است که نتيجه نمايد.
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صـل عـدالت و اصـل    قراردادي بر ساير اصول قراردادي و از جمله اصل حس  نيـت، ا 

انصاف قراردادي است و اصول اصير را بايد در هماهنگي کامـل بـا اصـل لـزوم معنـا و      

ي فسخ يـا  ها، اصل لزوم قرارداد را کنار زده، زمينهتوان با استناد به آنتفسير کرد و نمي

 تعديل قرارداد را فراهم کرد.

در نظام حقوق  يواردات يعنصر ،قانون نكهيرغم ايعل ،يرانيدانان ااز حقوق يبرص

    الزم  ياعتبـار آثـار قـرارداد    يبـرا  ،را آن دييـ و تأ تيـ شـود، حما يما محسون م يمدن

ـ اگر اصل حاکم شان،يدانند. از نظر ايم  ياعتبـار و نفـوذ اعمـال حقـوق     ياراده مبنـا  تي

شناصته اسـت.   تيآن به رسم يرا برا ينقش  يچناست که قانونگذار  ليدل  ياست، به ا

ـ کنند که بدون حمايم حيتصر يحت نفـوذ و   چگونـه يانسـان ه  ياراده يقـانون، بـرا   تي

ـ ترت  ي . بـد 63: 4977 ،يديتوان شناصت )شهينم يدر اعمال حقوق يتيحاکم بـه   ب،ي

ـ اعتبار مفاد قرارداد را ن يبنارسد توجيه نيروي الزام آوري قرارداد و منظر مي  يسـت يبا زي

ـ دل  ي. بـه همـ  قانونگذار جستجو کرد يدر اراده  ليايـ  دسـته از حقوقـدانان، تعـد     ل،ي

دانند؛ چرا که قانونگذار بدان نثرداصتـه  نمي رشيقابل پذ ،غب  حادث يهينظر و ييقضا

ضـمني   م  و از طرف ديگر شـر 491:  4911؛ قاسم زاده، 93: 4913 ،يدياست )شه

دانـيم کـه   و مـي  ي آن باشد؛ زيرا مبتني بر فرض آگاهي استتواند توجيه کنندهنيز نمي

 بيني بوده است.تغيير اوضاع و احوال غير قابل پيش

کانـت مجـال    يشهيگرا از قانون، اگر چه در اندکه برداشت اراده ميکنيمالحظه م 

ـ را به اصل حاکم يقابل توجه   يهمـ  ت،يـ وجـود و در نها   يـ دهـد، بـا ا  ياراده مـ  تي

ي حقـوقي غلبـه پيـدا کـرده     اعـده ، همانطور که بر ساصتار و ماهيت قبرداشت از قانون

تـوان قـرارداد،   يکـه نمـ   ياکند، به گونهيم دايقرارداد غلبه پ تيبر ساصتار و ماه است،

ــا  ــارکرد و آث ــا، ک ــدا رمعن ــرد  يآن را ج ــم ک ــانون فه ــول از ق ؛ 116: 4313، 42)پالني

در ايـ   ي قانونگذار مبناي اعتبار مفاد قرارداد باشد، اگر اراده . 19، 11: 4311باتيفول،

توان به دو صورت تحليل کرد. اول اينكه اصل فرض، جايگاه اصل حاکميت اراده را مي

حاکميت اراده از مبنا به روش اجراي آثار قراردادي که قانون ايجاد کـرده اسـت، تنـزل    

گـذار کـه   ي قـانون کند و دوم اينكه حاکميت اراده مبنا است، ولي در طول ارادهپيدا مي

ي قانونگـذار  ي طرفي ، تحت حاکميـت اراده ارد. در هر دو حالت، ارادهمبنا است قرار د
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 است و از نظر نتيجه، تفاوتي بي  اي  دو حالت نيست.

 

 بيين نسبت اصول قراردادي بر اساس چيستي مبناي اعتبار مفاد قرارداد :ت. 4

در ابتدا اي  نسبت را در حقوق قراردادهاي فرانسه و سثس در حقوق قراردادهـاي  

 ايران مورد مطالعه قرار صواهيم داد.

 

 يفرانسه، نماد تعارض اصول قرارداد يقانون مدن 1134 يماده. 4.1
تعـارض را در   يگرا از قانون و فهم قرارداد بر اساس آن، نوعاراده كرديرو رشيپذ

آن قـانون   4496 يبـا مـاده   يطور در رابطـه   يق.م. فرانسه و هم 4491 يدرون ماده

رسد استنبام نيـروي الـزام آوري قـرارداد از    به نظر مي گر،يسازد. به عبارت ديم انينما

ي ي ارادهي اصل حاکميت اراده يا به عنوان نتيجهبه عنوان نتيجه، 4491ي بند اول ماده

قـانون   4496ي طور بـا مـاده  بند را با بند سوم اي  ماده و همي   يا ضتعارقانونگذار، 

قراردادهـا  » دارد کـه  مقـرر مـي   4491ي ود. بند سـوم مـاده  شيمدني فرانسه موجب م

و ممك  است که اجراي تام قرارداد، به استناد و بـر   43«بايستي با حس  نيت اجرا شوند

ماندن قـرارداد، بـدون توجـه بـه اوضـاع و       باعاساس اصل الزم االتباع بودن و الزم االت

دارد نيز مقرر مي 4496ي ماده احوال پيش بيني نشده، اجراي با حس  نيت تلقي نشود.

نمايد، عقود نه فقا متعاملي  را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي: »

عادت يا بـه موجـب    وي نتايجي هم که به موجب انصاف، عرف بلكه متعاملي  به کليه

ـ « انصـاف »ترديـد،  . بي44«باشند شود، ملزم ميقانون از عقد حاصل مي  عـرف و  يو حت

اصـل   ليتعـد  جهيتواند مسير صوبي براي تعديل قرارداد توسا قاضي و در نتعادت مي

 الزم االتباع بودن قرارداد باشد.  

بـه نفـ، اصـل حسـ       ايبه نف، نيروي الزام آوري قرارداد،  ايتواند يتعارض م  يا

 حل شود. يو اصل انصاف و عدالت )تعادل  قرارداد تين

 

و اصل  تي؛ فهم اصل حسن نيقرارداد لزوم اصلحل تعارض به نفع . 1.1.4
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 اراده:   تيقرارداد و اصل حاکم لزوم اصل ليدر ذ عدالت و انصاف قراردادي
بنـد   ديحال که بر تأک  يدانان در عفرانسه، برصي از حقوق يحقوق مدن  يدکتر در

وسـوم بـه   م يبر نيروي الزام آوري قرارداد اصرار دارند، به اسـتناد رأ  4491 ياول ماده

کشـور   يوانعـال يي مـدني د توسـا شـعبه   4176که در ششم مارس سال  45کانال کِراپُ 

بر بنـد سـوم    4491 يو تقدم بند اول ماده تيقائل به حاکم ،46فرانسه صادر شده است

، 48، تُـر ه 47)کاپيتـان  کننـد يمـ  ريدو بند تعب  يب يهماهنگ يبه نوع زيتقدم را ن  يبوده و ا

ـ  ينه تنها تعارضـ  شان،ي. از نظر ا 419: 1111/1، 49لُكِت بنـد اول و سـوم وجـود      يب

ـ دارند. بنـد اول ا  گريكديبا  زين کاملدو بند، هماهنگي   يندارد، بلكه ا مـاده، اصـل     ي

ـ دارد. رعامي انيقرارداد را ب يقدرت الزام آور  ياصـل و مفـاد آن در رابطـه     يهمـ  تي

  يبر هم زين 4491ي و بند سوم مادهشده  يقرارداد تلق تيبا حس  ن ياجرا ،يقرارداد

مفاد قـرارداد   و مطلون کامل ياجرا ت،ياصل حس  ن گر،يدارد. به عبارت د دينكته تأک

 که قـرارداد و مفـاد آن   يکند و کسيقرارداد را من، م ينيرا به دنبال داشته و هرگونه بازب

اد را بـا حسـ    اسـت و قـرارد   تيحس  ن يکند، داراياجرا م و مطلون را به نحو کامل

: 1116و لكـت،   50؛ تُره، سـيملِر 974، 971: 4161)دومولومب،  اجرا کرده است تين

. بدي  ترتيب، هماهنگي دو بند  916: 1117، 52مونک-، اينس و ستوفل51؛ مالوري19

شود. حتي اصل انصـاف منـدرج   ، به نف، اصل الزام آوري قرارداد تمام مي4491ي ماده

شود. اصل انصاف در حقـوق قراردادهـا   مي  راستا تحليل مينيز در ه 4496ي در ماده

را متزلـزل   پايبنـد باشـند و آن  به نحو مطلـون  قرارداد  دکند که طرفي  به مفاايجان مي

ي يـا بـر اسـاس اراده   اراده  تيـ کـه بـر اسـاس اصـل حاکم     ينسازند؛ چرا که قـرارداد 

؛ دومولومـب،  61 :4977 ،يدي)شـه .است، صود منصـفانه اسـت  قانونگذار شكل گرفته 

4163 :1/41  

صدور رأي فوق الذکر ديوان بدي  صورت بوده است که دادگاه تجديد نظـر   روند

قرارداد مسـتمر اسـت،    نكهيبه ا تياوضاع و احوال و با عنا  ياديبن ريياِکس، به استناد تغ

 يهدهـد. شـعب  يم شيمبلغ قراردادي که راج، به کانال آبرساني کِراپُ  بوده است را افزا

 نكـه ي، ا4491  اسـتدالل را رد و بـه اسـتناد بنـد اول مـاده      يکشور ا يعال وانيد يمدن
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ـ کند. عالوه بر اياعالم م رييقابل تغ رياست، قرارداد را غ  يقرارداد قانون متعاقد بـه    ،ي

-ينمـ  جـان ينه تنها ا يدارد که انصاف قراردادياعالم م يقانون مدن 4496استناد ماده 

    ميبـه تقسـ   يقرارداد يرابطه  يکند که طرفيم جانيشود، بلكه ا ليد تعدکند که قراردا

 باشند.   بنديکه هنگام انعقاد قرارداد صورت گرفته است، پا ييهانهيهز

 يرغـم صـدور برصـ    يفرانسـه، علـ   ييقضا يهيرو ياصل يريجهت گ ز،ين امروزه

حكومـت آن بـر اصـل    و  يقرارداد تيموس، از اصل حس  ن ريبه تفس ليکه متما يآرائ

يا نيروي الـزام آوري برآمـده از    اراده و نيروي الزام آوري قرارداد برآمده از آن تيحاکم

است، به سمت حل تعارض به نف، اصل التزام آوري قـرارداد اسـت.    گذارقانون يهاراد

، نه تنها تقدم اصـل حسـ  نيـت بـر     1117ي ژوئيه 41ديوان در تاريخ  جاريي تشعبه

 يدو بنـد مـاده    يتعارض ب يضمن رشيم آوري قرارداد را رد کرده، بلكه با پذاصل الزا

بر اصل حس  نيـت يعنـي    4491ي ، از تقدم اصل الزام آوري يعني بند اول ماده4491

-...اگر چه قاعده» است. ديوان اعالم کرد :  دهسخ  به ميان آور 4491ي بند سوم ماده

دهـد  ياجازه مـ  ياجرا شوند، به قاض تيبا حس  ن يستيکه بر اساس آن قراردادها با يا

 اما، ضمانت اجراء قائل شود، ي،قرارداد ازيامت ايحا  کي يصادقانه ريکاربرد غ يکه برا

 جاديمطابا با قانون ا کهي دهد که به صود حقوق و تعهدات قراردادياجازه نم يبه قاض

تناد بـه اصـل حسـ  نيـت، بـه      نظر )که با اسـ  ديدادگاه تجد ياند ضربه بزند و قاضشده

)اصـل   4491ي نادرسـت از بنـد سـوم مـاده     ريتعديل قرارداد دست زده است  با تفس

ـ را ن 4491 ينقض بند اول مـاده  ينهي  زمتيحس  ن   يبـد  .53«فـراهم آورده اسـت   زي

قـانون   4491 يدو بنـد مـاده   انيـ م يسلسله مراتبـ  يکشور در رابطه يوانعاليد ب،يترت

 حقوق قراردادها، به صراحت قائل به تقدم اصل يدو اصل راهبرد اني، مو در واق يمدن

ـ ؛ ا 4441، 4449: 1117)مـازو،   اسـت  يردادقرا تيقرارداد بر اصل حس  ن لزوم   ي

و اصـل  اصل التزام آوري قرارداد  ليدر ذ يستيرا با تياست که اصل حس  ن يمعننيبد

کـه حـا    يطلبكـار   .9: 1113، 55و آکيـورك  54مـارو -)کارتيـه  فهم کـرد لزوم قرارداد 

 انـد تويصـود، نمـ   ياصرار بر حـا قـرارداد   ليکند، تنها به دليم صود را دنبال يقرارداد

مونـک،   -)مـالوري، ايـنِس و سـتوفل    .نشـود  يقـرارداد تلقـ   تنيبا حس   ياجرا کننده
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  .16، 16، 11: 1116؛ تُر ه، سيملِر و لُكِت، 971: 1116

فرانسـه مراجعـه    يحقـوق   يبه دکتـر  يستيالذکر، بافوق  يدرك بهتر مفاد رأ يبرا

فرانسـوي،   دياسات ،57کيو پاسكال لُك 56يدو موناگور ناسيکرد؛ از نظر لوران اينِس، آنس

 ي دو دسته از عناصر است:هر قراردادي در برگيرنده

مانند حا درصواست ابطال يا فسـخ قـرارداد؛ توسـل بـه      ؛58. امتيازات قراردادي4 

  يسـنگ  يصطـا  يجهيقرارداد؛ انتقال قرارداد؛ و فسخ قرارداد در نت يينااستث يعدم اجرا

بايسـتي بـا حسـ  نيـت بـوده و قاضـي صـالح بـه          ،طرف قرارداد. اجراي اي  امتيازات

حس  نيت منجر به مسئوليت قراردادي بـر   لرسيدگي به اي  امر است. عدم رعايت اص

اصـل   ليـ و در ذ يرم ضـمن را در قالـب شـ   تياساس رويكرد فردگرا که اصل حس  ن

کـه   ياجتمـاع  كـرد يبر اساس رو يقرارداد ريغ تيکند و مسئوليم ياراده معن تيحاکم

و  ياصالقـ  يکه در چارچون مفهوم يرا نه در قالب مفهوم شرم ضمن تياصل حس  ن

 تيـ اصـل حاکم  ليـ در ذ ي؛ معنـ شود، ميکنديم ياراده معن تياصل حاکم ليذ رالبته د

تواند، در هـر حـال، حـاکم بـر اصـل      ينم تياصل حس  ن  يت که ااس  ياراده بودن ا

 اراده باشد.   تيحاکم

هزار توماني که طلبكار به عنوان  411. مانند طلب 59. حقوق و تكاليف قراردادي1

يک حا از آن برصوردار است. بحث اجراي با حس  نيت حقوق و تكـاليف قـراردادي   

يا طلبي به وجـود آمـده اسـت يـا بـه       ،اردادبالواق، بي معني است؛ چرا که بر اساس قر

ـ تيتوان گفت که طرف با حس  نيوجود نيامده است. در واق،، نم ـ بـدون حسـ  ن   اي  تي

؛ 66: 4336؛ آنسـيناس دو مونـاگوري،   4413: 1117)ايـنس،   طلبكار است ايبدهكار 

حاکم  يبر رفتار قرارداد تيبه عبارت ديگر، اصل حس  ن به بعد . 474: 1111لكيک، 

به  هشود و نيم تيو منجر به مسئول يقرارداد فيحقوق و تكال ياست و نه بر معاوضه

تواند به استناد اصل حس  برآمده از قرارداد.  بنابراي  قاضي نمي فيحقوق و تكال رييتغ

  .134، 131: 1111، 60)مسترها ايجاد کند نيت تغييري در آن

 اعـالم   1113ي ژانويـه  11تـاريخ    نيز در 41ي تجديد نظر پاريس )شعبه دادگاه

تواند به صاطر تغيير شرايا اقتصـادي قـرارداد و   نمي ،ي قرارداديکند که طرف رابطهمي

ي مجـدد از طـرف ديگـر    قرارداد، متقاضـي مـذاکره   تيبا حس  ن يبه استناد اصل اجرا
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 مذاکره وجود نخواهـد داشـت. دليـل آن هـم ايـ       هقرارداد باشد و بدي  ترتيب تعهد ب

است که قرارداد قانون طرفي  است و همان قدرت قانون را دارد و به همي  دليل طرف 

 .61ي قراردادي بايستي بدان ملتزم بوده و آثار سوء تغيير اوضاع و احوال را بثذيردرابطه

در واق،،  ت،يقرارداد بر اصل حس  ن زومتقدم اصل ل يشهيذکر است که اند انيشا

 يريپـذ  رياسـت کـه نشـان از تـأث     تيـ دود از اصل حسـ  ن و مح ايمض ريتفس يجهينت

اعتبـار   يکـه مبنـا   يكرديمدرن دارد. رو يعيحقوق طب كردياز رو ،شهياند  يطرفداران ا

 ريجستجو و مرجـ، تفسـ  گذار ي قانونيا در ارادهاراده  تيکممفاد قرارداد را در اصل حا

يا اصل لزوم برآمـده از   دهارا تيهمي  اصل حاکم زيرا ن ياصول قرارداد گريد ليو تحل

 دهد.  يقرار م گذاري قانوناراده

 

و اصهل انصهاف و عهدالت     يقهرارداد  تيحل تعارض به نفع اصل حسن ن. 4.1.2

 ي:قرارداد

قرارداد در ذيل اصل حسن نيت و اصل انصاف و عدالت  لزوم فهم اصل: 4.1.2.1

 قراردادي:  

حـاوي دو مبنـا و    ،را 4491ي ژَمَ ، استاد حقوق مـدني فرانسـه، مـاده    کريستوف

بـا تشـبيه    4491ي . بند اول مـاده به بعد  16: 4331)ژم ،  داندي متعارض ميفلسفه

ي غير قابـل  کند و بنابراي  بر فلسفهمفاد قرارداد تأکيد مي ر الزام آوريقرارداد به قانون ب

ي بر فلسـفه  گريو عدم انطباق آن با انصاف و عدالت يا به عبارت د دادتعديل بودن قرار

مبتني است. بند سوم اي  ماده با ارجاع به مفهوم حس  نيت و لـزوم  « ستايش قرارداد » 

و قابـل تعـديل بـودن آن در    « اداره قـرارداد  » ي رعايت آن در اجراي قرارداد، بر فلسفه

ـ   رعايت جهت   ليتعـد  رشيعـدم پـذ   گـر، يعبـارت د  هعدالت و انصـاف تأکيـد دارد. ب

در  4491ي نخواهـد شـد. بـدي  ترتيـب، مـاده      يآن تلقـ  تيبا حس  ن يقرارداد، اجرا

  از  يتعارض، با توجه بـه برصـ    يدرون صود با نوعي تعارض روبروست. از نظر ژم ، ا

 شود.يحل م يقرارداد تيبه نف، اصل حس  ن يستيبا ،يخيتار يهاگزاره

چه در حقوق روم و در  اگر ،قرارداد به قانون هيدارد که تشب دينكته تأک  يبر ا ژَمَ 
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و  واند اصـل التـزام آوري  تيسابقه دارد و م 63دوما يهاطور در نوشته يو هم 62ژستيد

سد معنايي را که امـروزه از  به نظر نمي يشود، ول دهيقرارداد از آن فهم اصل الزام آوري

اصـل  االتباع بودن و ماندن قرارداد بـه عنـوان    زمشود، يعني تقدم اصل الآن استنبام مي

در  يقضـات فرانسـو   تيـ حاکم و برتر بر ساير اصول قراردادي، سابقه داشته باشد؛ ذهن

دانسـته و    ينبود که قرارداد را قانون طرف  يا يقانون مدن  يپس از تدو ييابتدا يسالها

 جرا از آن اسـتنتا قانونگـذار   يا مبتنـي بـر اراده  اراده  تيبر حاکم يمبتن يالزام آور ينوع

4161سال  هيژوئ 1 يالزم بود رأ يمقدم بدارند. حت ياصول قرارداد رياکنند و بر س
64، 

  يکـه طـرف   يکه شرم فاسخ رنديا قضات بثذت 65صادر شود وانيد يي مدنتوسا شعبه

قـرارداد از آن   الـزام آوري  اسـت و   يورند، از آنجا که قرارداد قانون طرفيدر قرارداد م

 است. هيشود، الزم الرعافهميده مي

تواند مفيد اصل الـزام  ، مي4491 يقرارداد به قانون در بند اول ماده هيتشب ابراي ،بن

گـذار بـه   ي قـانون و يا ارادهآوري مفاد قرارداد باشد، ولي اصرار بر اصل حاکميت اراده 

بر ساير اصول قراردادي و فهـم سـاير    عنوان منشأ الزام آوري قرارداد و تقدم اصل لزوم

و  ايقرارداد و انطباق آن با شـرا  ييقضا ليأصذ اي  نتيجه که تعد اصول بر اساس آن و

 يقانون مـدن  4496ي ماده نطوريو هم 4491 ياوضاع و احوال به استناد بند سوم ماده

 يو رأ 4176سـال   يرأ ژهيـ و به و يعال وانيکه آراء د يامر ست،ين ريفرانسه امكان پذ

ـ بر آن داللت و تأک وانيد 1117سال  ؛ 167: 1114)شـزل،  ستين يرفتنيپـذ  دارنـد،  دي

است که با عبـور    يا تي. واقع 416، 411: 4393؛ ژوسران، 911: 4391، 66ژوسران

 يگـر يل دو، بـا اصـ  4496 يماده و بـه مـاده    يبه بند سوم ا 4491 ياز بند اول ماده

به  قرارداد هيتشب يقرارداد که مبناي لزوم متعارض با فلسفه ياکه فلسفه ميشويروبرو م

  يکنـد کـه همـ   يمـ  حيتصـر  4491 يسـوم مـاده   ندگذار در بقانون است، دارد. قانون

ـ ن 4496 ياجرا شوند و ماده تيبا حس  ن يستيمثل قانون، با يقراردادها انصـاف را   زي

ـ با حسـ  ن  يکند؛ اجرايم يمعرف يدنبال کردن عدالت )تعادل  قرارداد يبرا يمنبع  تي

 ايـ غـب  و   يشـدن قاعـده   يتوانـد عمـوم  يانصاف، م رعايت اصلطور يقرارداد و هم

دهـد.   جـه يرا نت ينـ يبشيقابل پ رياوضاع و احوال غ يهينظر رشيو پذ يقرارداد ليدتع

و صـادرکنندگان آراء   يکننـدگان قـانون مـدن     ياگر در ذه  تدو يحت گر،يبه عبارت د
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 يدهرارداد فهمق لزوم در ذيل اصل ي،انصاف قرارداداصل و  تيگفته، اصل حس  ن شيپ

ـ قـرارداد را با و اصل لزوم آوري  امشد، امروزه بر عكس، اصل التزيم اصـل   ليـ در ذ دي

، 67؛ بنابنـت 61: 4331)ژمـ ،   کـرد  ي معناو اصل انصاف قرارداد يقرارداد تيحس  ن

بر اصل التزام  يانصاف قرارداداصل و  تياصل حس  ن گر،ي. به عبارت د 911: 4331

اگر قائـل بـه تعـارض بنـد اول      ب،يترت  يداد حكومت دارد. بدقرارو اصل لزوم آوري 

بـه   م،يباش يقانون مدن 4496 يفرانسه با بند سوم آن و با ماده يمدن نقانو 4491ماده 

از  يکنـد کـه احسـاس اجتمـاع    يمـ  جانيقرارداد ا تيبا حس  ن ي. اجراميانرفته راههيب

  .911: 4391ن، )ژوسرا مد نظر باشد شهيهمان انصاف هم يعنيعدالت 

 يي تجـار ، توسا شـعبه 68مشهور به رأي هوارد يي، رأ4331سوم نوامبر سال  در

 يبـر اسـاس بنـد سـوم مـاده      ،وانيکه در آن، د 69شوديکشور فرانسه صادر م يوانعاليد

قرارداد، قـرارداد را   يدر اجرا تياصل حس  ن تيرعا يعنيفرانسه،  يقانون مدن 4491

قرارداد محسـون    يطرف يبرا يتعهد يدانسته که به مثابه يضمن ينيمتضم  شرم بازب

و بـا   افتهي تينيکه در قالب تعهد به مذاکره ع يباشند. تعهد بنديبدان پا يستيبا  يو طرف

و دچـار    ياز طـرف  يكـ ي يشدن قـرارداد بـرا   يو اوضاع و احوال و ضرر ايشرا رييتغ

و در صـورت تخلـف متعهـد از    کند يم دايپ يياجرا ينهيحرج، زم وبه عسر  يشدن و

ـ ا د،يترديب . 4161: 1141)ساوو،  مكلف به جبران صسارت است يانجام تعهد، و   ي

ـ تغ يو اوضاع و احوال اقتصاد ايکه شرا يدر صورت ،تعهد  يـي اجرا ينـه يزم ،نكنـد  ريي

ـ تعهـد جد   يمنشأ ا ان،است که بر اساس رأي ديو  يمهم ا ي. نكتهافتينخواهد  ـ  دي  اي

ـ بـا حسـ  ن   ينه اصل حاکميت اراده، بلكه همان اصـل اجـرا   ،يضمن ينيشرم بازب  تي

با ارجاع به مفهـوم حسـ     ب،يترت  ي. بد 416: 4339)مستر،  قرارداد اعالم شده است

قـرارداد را   ينيرا توسـعه داده و بـازب   يو قلمرو تعهد قرارداد رهيدا تواندي ميقاض ت،ين

ي بثذيرد؛ بدي  ترتيب، بايـد سـخ  از تحـول    نيبشيقابل پ ريو احوال غ وضاعبه صاطر ا

 4176مفهومي و به عبارت ديگر بسا مفهومي اصل حس  نيت در مقايسه با رأي سال 

طور که اشاره شد، عدم انجام تعهد، منجر همان ،؛ البته 44: 4333به ميان آورد )اينس، 

کنـد  يم يمدن تيمسئول جاديمتعهد ا يشود، بلكه براينم يقرارداد توسا قاض ليبه تعد
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ـ     يقرارداد ريرا از نوع غ آن يستيکه البته با   يطـرف ي بـر اراده  يدانسـت، چـرا کـه مبتن

  .761، 763: 1111، 70)کاروال ستيقرارداد ن

اراده و اصل الـزام آوري قـراردادِ    تيبر صالف اصل حاکم وانينظر د  يواق،، ا در

 يو در رأ 4491 يه در بنـد اول مـاده  است ک قانونگذار يهيا برآمده از ارادبرآمده از آن

 ينيبازب يقرار گرفته بود. تعهد به مذاکره برا ديمورد تأک 4176به سال  وانيگفته د شيپ

ـ کننـد و ا يمـ  ليـ تحم يراردادق  يبر طرف ،را آن ،قرارداد، در قرارداد نبوده و قضات   ي

ـ   قـرارداد  يدر تضاد با اصل الزم االتباع د،يترد يب ل،يتحم   ، قـرار  زوم قـرارداد و اصـل ل

 يکـه رأ  يريو تفسـ  4491 ي. بر اساس بند اول مـاده  4167: 1141)ساوو،  رديگيم

حـا   ابنـد، ياز آن ارائه داده بود، قضات، هر چه قدر که منصفانه و عادالنه ب 4176سال 

ـ ترت  يقرارداد را فراهم آورند. بـد مفاد رييتغ ينهيندارند که زم هـوارد کـه بـر     يرأ ب،ي

ـ    يگفته، بر گفتمان تعارض مبتن شيپ يأصالف ر بنـدهاي    ياست، تعـارض موجـود ب

و بـا تقـدم آن بـر اصـل التـزام       تيـ اصل حس  ن يعنيرا به نف، بند سوم  4491 يماده

موسـ، و   يريتفسـ امر امكان نداشت جز با   يکند و ايقرارداد حل مو الزام آوريآوري 

توان سـخ  از  ي؛ حتي ميقرارداد و اصل عدالت و انصاف تياز اصل حس  ن ياجتماع

برتري و تقدم اصل عدالت و انصاف قراردادي، بر ساير اصول به ميان آورد. اي  برتـري  

بدي  معني است که ساير اصول قراردادي و از جمله همي  اصـل حسـ  نيـت و اصـل     

لزوم، اصل التزام و اصل آزادي قراردادي و اصل حاکميت اراده، بايد ذيل اصل عـدالت  

موسـ، از اصـل حسـ      ريهوارد، در تفسـ  يالبته رأ اصل انصاف قراردادي معنا شوند.و 

 يوانعـال يد يي تجـار ، کـه توسـا شـعبه   71شواسـوس -ي مارش. در رأستيتنها ن ،تين

  صادر شد، ديوان همي  استدالل را مطر 4331نوامبر سال  11 خيکشور فرانسه در تار

ي اول مـدني ديوانعـالي   بهشـع  72پـاريس  شرکت تهيه غـذاي  کند. در رأيمي   و دنبال 

صادر شده است، نيز همي  تعهـد بـه مـذاکره و     1111مارس  46کشور فرانسه، که در 

 تجديد قرارداد مطر  شده است.  

تـدوي    1111ي فرانسه کـه در ژوئيـه   يي تجديد نظر در حقوق قراردادهااليحه

ـ دارد؛ ايگام بر مـ  ريمس  يدر هم ده،ينرس بيشده است، و البته هنوز به تصو  حـه يال  ي

اگر تغيير غير قابل پيش بيني اوضاع و احوال، اجراي »دارد : صود مقرر مي 496در ماده 
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تواند از طرف قراردادي قرارداد مشكل کند، آن طرف مي ي قرارداد را براي يكي از طرف

اجـراي  ي مجدد براي باز بينـي قـرارداد را نمايـد؛ منتهـي بايسـتي      صود تقاضاي مذاکره

تعهدات برآمده از قرارداد را در طول دوران مذاکره ادامه دهد. در صورت رد مذاکره يـا  

طـرفي  بـه تعـديل قـرارداد      تتوانـد در صـورت موافقـ   به نتيجه نرسيدن آن، قاضي مي

: 1111)کـاروال،  « بثردازد و در صورت عدم موافقت متعاقدي  به قرارداد صاتمـه دهـد  

  .9: 1113، ؛ کرتيه مرو و آکيورك461

اصـل حسـ  نيـت و اصـل عـدالت و انصـاف        رسـد تقـدم  يبه نظر م حال،  يا با

به گفتمان  «قرارداد شيستا»عبور از گفتمان  ي، که به معناقراردادي بر اصل لزوم قرارداد

 يمبنـا  رشيقـرارداد و پـذ   ياجتمـاع  ريتفسـ  ياز نـوع  تيـ است، حكا «قرارداد ياداره»

ـ بـه و  ،اعتبار مفاد قـرارداد  ياراده، برا تياصل حاکم ايمتفاوت از قانون  ،يگريد بـا   ژهي

. البتـه،  بـه بعـد    139: 1111، 73)نيـور  دارد يالديم ستميبه قرن ب وزدهمگذار از قرن ن

شود؛ گـذار  ينم تيتحول تنها محدود به تقدم اصل حس  ن  يذکر است که آثار ا انيشا

قانون مدني فرانسـه،   4499تا  4494ي جهت در تفسير مواد ي علت به نظريهاز نظريه

 . به 911، 914: 4976 ،يياست )صفا رارداداز ق ياجتماع ريتفس  ياز هم يگريد انيب

: 1114، 75و ديـدري  74)آنسل ي سوء استفاده از حانظريه ،ياجتماع ريتفس  يدنبال هم

، براي ارزيابي شرايا اجراي قرارداد مطر  و ضمانت اجراي بطالن  66، 69، 66، 61

کـارکرد   ضو تبلور واکنش نظـام حقـوقي در برابـر نقـ     ابدييقرارداد، قلمرو وسيعتري م

. در واقـ،، کـارکرد اجتمـاعي     341، 313: 1111)ژمـ ،   شـود ياجتماعي قـرارداد مـ  

قرارداد، نوعي نظم عمومي اجتماعي را به دنبال دارد؛ بـدي  ترتيـب، نظـم عمـومي نـه      

-قوق طبيعي مدرن و اصل حاکميت اراده مـي مالك محدوديت قرارداد، آنگونه که در ح

 .  94: 4366، 76)گودمه قرارداد صواهد بود وعيتبينيم، که مالك اعتبار و مشر

ي بر اصـل لـزوم يـا بـه     قرارداد تيتقدم اصل حس  ن ياز ورود به بحث مبنا قبل

 ،عبارت بهتر مبناي تقدم اصل عدالت و انصاف قراردادي به عنوان اصل برتـر قـراردادي  

بر  ،و اصل عدالت و انصاف قراردادي تينكته الزم است که تقدم اصل حس  ن  ير اذک

 ليـ دل  ياست، و بـه همـ   يمبتن 4491ي يمندرج در مادهگفتمان تعارض اصول قرارداد
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پـردازان آن   شـه ياعتبار مفاد قـرارداد در ذهـ  اند   يمتعارض برا يتواند به طر  مبانيم

از اعتبار اصل الـزام   تيقرارداد به قانون حكا هيه تشبک رنديپذيطرف م کي. از انجامديب

ـ با تقدم اصـل حسـ  ن   گرياراده دارد و از طرف د تيآوري قرارداد و اصل حاکم و  تي

 کنند.ياعتبار مفاد قرارداد حرکت م يبرا يگريد يبه سمت مبنا اصل عدالت و انصاف

 

 

اصهل انصهاف   ، اصهل عهدالت و   مبناي تقدم اصل حسن نيت قهراردادي : 4.1.2.2

 :   قراردادي

 دياسات ،77يگلفوکس رژيبيژم  و ت کريستوف : مبناي اعتبار مفاد قرارداد:. کارکرد تعاون4

ي برداشـت يـا   را نتيجـه و اصـل عـدالت و انصـاف    فرانسوي، تقدم اصل حسـ  نيـت   

ـ بيت؛ 67، 66: 4331)ژمـ ،   داننـد مفهومي نوعي از قرارداد مي : 4337ي، گلفوکسـ  رژي

نيسـت کـه در    78يقـرارداد  يهمبستگ ايرداشت چيزي جز تعاون قرادادي . اي  ب 911

، 117: 1114)ژمـ ،  گيـرد  و مفهوم ليبرال قـرارداد قـرار مـي    اديجايي بي  مفهوم ارش

: 1111، 79رد )کربونيــهدا زيــن يو البتــه مخالفــان بــه بعــد  449: 1111؛ لكيــک، 113

4316 ،4316.  

ي مـاده  9فرانسه، کـارکرد بنـد    يقانون مدن  يرسد تا سالها پس از تدويبه نظر م 

ـ اي  بوده که به قضات نشـان دهـد تفك   صرفاً 4491 و  80ايمضـ  يقراردادهـا  انيـ م کي

در حقـوق روم دارد، در حقـوق فرانسـه     شهيکه ر يكي، تفك81تيبا حس  ن يقراردادها

ـ بند، ا  يا گر،ي. به عبارت د 4/971: 4161)دومولومب،  نشده است رفتهيپذ اصـل    ي

از قـرارداد اکتفـاء    يو متن يادب ريتفس کيبه  يستينبا گريگذارد که قضات، ديم انيا بنر

 باشند.   يقرارداد به دنبال کشف قصد مشترك طرف ريبا تفس يستيکنند؛ بلكه با

بـه سـمت    يحقـوق  يهاشهياند ،يالديم 11قرن  يکه اشاره شد، از ابتدا همانطور

کننـد.  يحرکت مـ  يقرارداد تيو اصل حس  ن 4491 ياز بند سوم ماده يموسع ريتفس

کـه امـروزه بـه      41، 3: 4394؛ دمـوگ،  161: 4317)دمـوگ،   82انديشه هاي دِموگ

ــر يحقوقــدانان يلهيوســ ــريو،  83ويچــون سِ : 1111)لكيــک، کي و لُك 113: 4331)سِ
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-ينبـال مـ  ي دژم  و گلفوکسـ  طور يمشهور حقوق مدني فرانسه، و هم دي، اسات 449

 يـا از اراده اراده  تيـ است که قرارداد احترام صـود را از اصـل حاکم   يمبتن  يشود، بر ا

ـ کند، بلكه به اينم    صذ قانونگذار ا ـ دل  ي قابـل احتـرام اسـت کـه کـارکرد ايجـاد        لي

ي قراردادي را دارد. بدي  ترتيب، مكتـب تعـاون قـراردادي،    همكاري بي  طرفي  رابطه

ه و مبناي اعتبار مفاد قرارداد را نيز در همـي  کـارکرد   نگاه کارکردگرايانه به قرارداد داشت

دهنـد؛  يکوچک را شـكل مـ   يجم، فرد کي يي قراردادرابطه  يکند؛ طرفجستجو مي

 يهدف مشترك گـام بردارنـد؛ هـدف    کيهتدر ج يستيکوچک که اعضاء آن با يجامعه ا

دارد؛ بنـابراي ،   برتري يقرارداد يرابطه  ياز طرف کيهر  يکه در مقايسه با اهداف فرد

شـود؛  مـي   يگزيجـا  يبه جاي تقابل حقوق طلبكار و تعهـد بـدهكار، تعـاون و اتحـاد    

ـ ن 84يبـه همكـار  يـا تعهـد    فيـ کنـد، تكل يمـ  افـت يکـه در  ييايـ طلبكار در برابر مزا  زي

 . 443: 1111؛ لكيک، 911: 1119)مازو، .دارد

 هيچنـدان بـا تشـب    ي،تعـاون قـرارداد   يشـه ياذعان کرد کـه اند  يستيحال، با  يا با

ـ    يگرا سـازگار بر برداشت اراده يقرارداد به قانون مبتن گفتـه را   شينـدارد و تعـارض پ

ي توان از يک طرف قائل بود کـه قـرارداد قـانون طـرفي  رابطـه     نمي سازد.يتر م انينما

 قراردادي است و از طرف ديگر، مبناي اجتماعي براي اعتبار مفاد قرارداد قائل بود.

حقوقدان مشهور  ژوسران،: : مبناي اعتبار مفاد قرارداد 85گرايي اجتماعي ژوسراناراده. 1

 ينـه يرا زم 4496 يمـاده  طـور  يو همـ  4491ي استناد به بنـد سـوم مـاده    ،يفرانسو

ـ داند. از نظر ژوسران، تعهدات جديم يو قلمرو تعهد قرارداد رهيدا يتوسعه )ماننـد   دي

قـرارداد و البتـه نـه     يينهـا  ليتواند به تعـد يارداد که متعهد به مذاکره مجدد در مفاد قر

 يدر طـول اجـرا    يبه تعادل و تناسب عوض يتعهد به وفادار اي انجامد،يب يقاض توسا

ـ نظر رشيپـذ  ينهيو زم دهيي غب  انجامشدن قاعده يتواند به عموميم قرارداد که   يهي

اراده کـه در اصـل    تيـ صل حاکمغب  حادث را فراهم آورد  مبنا و منب، صود را نه در ا

 .  نديجويانصاف باز ماصل عدالت و و  تيحس  ن

غب  در حقوق  يقاعده يساز يعموم يبرا ،صود يهينظر  يواق،، ژوسران از ا در

ي يـا صاتمـه  قرارداد ليتعـد  يبـرا  يقائل به دصالـت قاضـ   يول رد،يگيقراردادها بهره م
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 يقـرارداد  يص بـدهكار از تعهـدات اصـل   تواند منجر به رها شـدن شـخ  ي، که مقرارداد

  يبـه همـ   د،يکند. شـا يم فاءو به تعهد به مذاکره مجدد در مفاد قرارداد اکت ستيشود، ن

دانسـت.   گرانيو د کيدِموگ، کُل ياز تعاون قرارداد زيمتما ،را يو يشهيبتوان اند ل،يدل

بـه   يسـت يباانصـاف  اصل عدالت و و  تياز نظر ژوسران، اصل حس  ن گر،يبه عبارت د

. يتعهدات قـرارداد  فيتضع ايو نه به کاهش  انجامنديقرارداد ب يقدرت تعهد آور يغنا

اسـتدالل،    يقرارداد را به هم بزند. ژوسـران بـا همـ    يسازمانده يستينبا گريبه سخ  د

را نه موجب بحران قـرارداد،   يو عدالت و انصاف قرارداد تياستناد به دو اصل حس  ن

 .  963: 4393)ژوسران، داند يفهوم قرارداد مم شرفتيکه موجب پ

شـهرت دارد و   ياجتمـاع  ييگرابه اراده ،فرانسه يدر حقوق مدن ،ژوسران يهينظر

؛ مـالوري،  31، 37: 1141)فلـور، اوبـرت و سـاوو،     دارد يطرفـداران  ،زيامروزه ن ،البته

ـ د 4331سال  يرسد، رأي. به نظر م 917، 916: 1117مونک،  -اينس و ستوفل  واني

دمـوگ و تابعـان او؛    يهاشهيدارد تا به اند يشتريقرابت ب وا يهاشهيفرانسه به اند يعال

ييا غناي قدرت تعهـد آوري  گسترش قلمرو تعهدات قرارداد جهتدر  ي،رأ  يچرا که ا

 يرابطـه   ياز طـرف  يكـ ي يرا بـرا  ديـ جد تيمسـئول  يدارد و نـوع يقدم بـر مـ  قرارداد 

 شود.  يموجب م يقرارداد

ـ     هيبـا تشـب  ترديد، بي شه،ياند  ياشايان ذکر است که  بـر   يقـرارداد بـه قـانون مبتن

ـ بـا اصـل حاکم   گريبه عبارت د ايگرا اراده تبرداش  و اصـل  يعـ يحقـوق طب  ياراده تي

از قـرارداد   يو محـدود  ايکه مفهوم مضي قانونگذار يا برآمده از ارادهبرآمده از آن لزوم

ثابـت   ه،يو توافقات اول  يطرف يرا بر اساس اراده يرارداددهد و تعهدات قيم جهيرا نت

  .917، 916: 1119)شزل،  انگارد، تعارض دارديم

 

 نيدکتهر نسبت اصول قهراردادي در  و ابهام در  رانيا يقانونگذار مدن.  فراست 4.2

 : رانيا يحقوق مدن

ـ 4491 يفرانسـه و در مـت  مـاده    يکه در نظام حقوق مـدن  يتعارض ل اصـو   ي، ب

ـ ا يقانون مدن 143و  41شود، در مواد يمشاهده م يقرارداد شـود؛  يمالحظـه نمـ   راني
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 صصوص ندارد.    يدر ا يموض، روشن ران،يا ييقضا يهيالبته رو

 تيبا حس  ن يو اجرا تيبه اصل حس  ن حيعدم تصر ي،رانياز حقوقدانان ا يبرص

به نقل از  4971 ان،يند )دروددانيم يرا سهو رانيا يقانون مدن 143 يقرارداد در ماده

کـه در   يتعارض ز،يبدان ن حيدر صورت تصر يحت حال،  ي . با ا99: 4911 ،ي: انصار

آن روش   ليآمد. دليبه وجود نم رانيا يمدن قانونفرانسه مشهود است، در  يقانون مدن

آثـار   جـاد يا يتوافا اراده را برا رانيا يقانون مدن 41 يدر ماده يرانيگذار ااست؛ قانون

  قـرارداد حاصـله از توافـا اراده را بـه      ي، بـا فراسـت،  داند؛ ولـ يمعتبر و نافذ م ،يحقوق

 رسـد علـت آن  ي. به نظر متنكرده اس هيي قانون ندانسته و قرارداد را به قانون تشبمثابه

 جستجو کرد:  يستيرا در دو نكته با

انـد، قـانون،   بـوده  يفقه مكتب افتهيکه پرورش  رانيا يقانون مدن سندگاني. نوالف

ـ تأک يکـه بـرا   دنديديدانسته و الزم نم يرا واردات يآثار و ابعاد آن در نظام حقوق بـر   دي

بوده و اعتبـار صـود را از    يي دولترا به قانون که برآمده از اراده معتبر بودن قرارداد، آن

 ي قانون بدانند.کرده و به مثابه هيکند، تشبيم صذأ يي دولتاراده

داشـته باشـد؛ دو    جهينت ايتوانسته دو معنا يقانون دانست  قرارداد، م ين. به مثابه 

 ي. به معنـا 4نبوده است :  رشيقابل پذ يفقه يشهيدر دستگاه اند چكداميکه ه ياجهينت

که  يمعنا و نقش ؛قراردادي آثار جادياراده، در ا تيکامل به اصل حاکم دنيبخش تيرسم

بـدان   يگـر يد يطـور کـه در جـا   مدرن داشت. همـان  يعيق طبحقو يشهياراده در اند

ـ قـانون در ا  تيحاکم يشهي ، با ورود اند491، 494: 4931 ،ي)شهاب ميپرداصته ا  ران،ي

قانون که البته بـه برداشـت    تيحاکم ينظر يبه عنوان مبان يعيحقوق طب يشهيورود اند

ـ بوده است  يجد زين ده،يانجاميم زيگرا از قانون ناراده ـ بعـدها ن  يو حت دنبـال شـده    زي

پـذيرش   ي. به معنا1نداشته است.  يهمخوان يکه چندان با مذاق سنت فقه ياست؛ امر

 يشـه يباشـد. اند قانونگذار دولتي به عنوان مبناي آثار حقوقي و آثـار قـراردادي    يهاراد

ـ بنـا بـود قـانون، بـه و     يول رفت؛يدر صدر مشروطه، قانون را پذ يفقه  يدر حـوزه  ژهي

بـه   ياعتبـار بخشـ   گـاه يجا وتنها به عنوان شكل و قالب مطر  بوده  ،يقوق صصوصح

نباشد؛  يي حقوققاعده جاديقانون ابزار ا گر،يرا نداشته باشد؛ به عبارت د يقواعد حقوق
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در کنـار   يدولتـ  ،يتشـر  يحـوزه  صـورت   يا ريباشد؛ چرا که در غ انيبلكه تنها ابزار ب

بـه تعـارض دو    تيکه در نها يکند. امريم دايپ تيروعمش يو اله ينيد ،يي تشرحوزه

  .411، 419، 411: همان) .ديانجاميم يدولت ،يو تشر ينيد ،يي تشرحوزه

ـ يگذار اقرارداد توسا قانون يدر اجرا تيبه اصل حس  ن حيعدم تصر ـ را ن يران  زي

ندارد  يقهف يسابقه چيکه ه يانتظار داشت اصطالح يددانست. در واق،، نبا يسهو يدنبا

 بر فقه آورده شود.   يمبتن يدر قانون مدن كبارهيبه  ست،يو مفهوم آن روش  ن

بـا   ياصـل اجـرا   بـا  قراردادلزوم  اراده و اصل تيتعارض اصل حاکم حال،  يا با

ـ تواننـد ب ياصل نفي عسر و حرج و ال ضرر )که مـ  ايقرارداد  تيحس  ن از  يگـر يد اني

ـ ا يدر حقوق مـدن  ،باشند  يتعادل قراردادو عدالت يا  ياصل انصاف قرارداد ـ ن راني  زي

اگر توجـه   ژه،يآن ضرورت دارد. به و يبرا يي پاسخ روشنتواند مطر  باشد و ارائهيم

انـد، بـر   کـرده  يطور که اشـاره شـد، سـع   همان ،يرانيکه اغلب حقوقدانان ا ميداشته باش

ـ ترت  يار باشـند و بـد  گرا از قانون وفـاد به برداشت اراده ،يفقه ينظر يصالف مبان  ب،ي

از  ،يقانون مدن 143و  41قرارداد را به استناد مواد  لزوم اصليا اراده و  تياصل حاکم

برداشـت    يقرارداد دانسـته و در چـارچون همـ    يعموم يهينظرو برتر   يادياصول بن

ه نيروي در جهت وفاداري ب ميدانيکه، م ياند. برداشتگرا از قانون بدان وفادار ماندهاراده

از اصل الضـرر و اصـل    يحت و تياز اصل حس  ن ايمض ريالزام آوري قرارداد، به تفس

 انجامد.ينفي عسر و حرج م

قانون  116و  111را به استناد مواد  تياصل حس  ن ،يرانياز حقوقدانان ا ياريبس

ـ )کاتوز.اندرفتهيپذ يمدن  ،يي؛ صـفا 31، 13: 4971راد،  ي؛ صـالح 66، 66: 4917 ان،ي

ـ با حسـ  ن  ياجرا ب،يترت  ي . بد449: 4913 ،يدي؛ شه473: 4976 قـرارداد بـه    تي

داننـد،  يمـ  كـو يرا ن کـه صردمنـدان آن   يعرفـ مطابا با  يتعهدات قرارداد ياجرا يمعنا

نـه تنهـا بـه     ،يرانيحقوقدانان ا يهاشهي . با کاوش در اند449: 4913 ،يدي)شه .است

  يقـرارداد و بـد   لينظـر بـر تعـد    ت،يل حس  نکه با استناد به اص ميصوريبر نم ينظر

ـ     لزوم بر اصل تيحكومت اصل حس  ن بيترت در  رعكسقرارداد داشـته باشـد، بلكـه ب

ـ قرار گرفته اسـت )کاتوز  زيامر مورد انتقاد ن  ياز موارد ا ياريبس ؛ 66، 66: 4917 ان،ي

ده شـ  رفتـه يپذ دگاهيـ د  ي . ا414، 411: 4977 ،يآباد  ي؛ حس449: 4913 ،يديشه
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 يرا بـرا  يتـوان تعهـدات  يمـ  ،يو نـه شخصـ   ينـ يع تيبر اصل حس  ن هياست که با تك

در قـرارداد   يو شـرم ضـمن    يقصد مشترك طرف ريفسقرارداد و در چارچون ت ياجرا

حس   گر،ياند. به عبارت دندانسته ريصارج از قصد مشترك امكان پذ يوارد دانست، ول

و صـادقانه   حيصـح ي مطلون، رداد، بر اجراي تعهدات مصر  در قرامحدوده  در  تين

شـود  يمـ  يسع ب،يترت  ي ؛ بد37، 36، 36: 4971راد،  يکند )صالحيم ها نظارتآن

و يـا اصـل   اراده  تيـ در چارچون اصل حاکم ،انصافيعدالت و و حت تياصل حس  ن

 توان قائـل ينم صورت،  ياست که در ا يهيشود؛ بد معنا و رديقرار گ هاآن ليو ذلزوم 

ـ برآمـده از اصـل حاکم   زومو اصل ل تيبه تعارض اصل حس  ن يـا برآمـده از   اراده  تي

ـ بـود )کاتوز گذار ي قانوناراده ـ 66، 66: 4917 ان،ي نظـر در   ديـ تجد رشيپـذ  ي، . حت

توانـد  ينم ز،يو قصد مشترك دو طرف ن يشرم ضمن يامكان فسخ آن بر مبنا اي راردادق

 ،يبجنـورد موسـوي  شـود )  ياراده تلقـ  تيـ کمقرارداد و اصـل حا  لزوم بر صالف اصل

 انيـ که ب  يدر چارچون قصد مشترك طرف ، ؛ چرا که در هر حال411و  493: 4973

 . بـه  19، 11: 4917 ان،يرد )کاتوزيگياراده است، صورت م تياز اصل حاکم يگريد

ـ قـرارداد   يهمان حكم اول گر،يعبارت د اسـت کـه در درون صـود     يقـانون قـرارداد   اي

 يوجـود  ي . فلسفه19: 4917 ان،يرا فراهم آورده است )کاتوز يرييتغ  يچن يمقتضا

ـ تلـف مب  يکه متضـم  قاعـده    917)   يو از جمله ماده ياز مواد قانون مدن يبرص  ،ي

ـ بر پا زيقبض است، ن ازقبل   يدر اجـرا  تيـ حسـ  ن  تيـ و رعا يعـدالت معاوضـ   يهي

معاوضــه  عـت يو طب  يطـرف  يمنضــي   و البتــه منسـون بـه اراده  66: همـان قـرارداد ) 

 شود.يم لي ، تحل493: 4973 ،يبجنوردموسوي)

مـوارد صلـا    ياگر چه در برص ران،يا يحقوق مدن  يذکر است که در دکتر انيشا

طـرف و حسـ     کيمفهوم عدالت و انصاف از   يب  ياديوجود دارد، تفاوت بن يمفهوم

ورود  ينهـ يدالت و انصـاف زم روبرو بوده است. عـ  يشتريبا اقبال ب گرياز طرف د تين

ـ  )مثل تعهد بـه مـذاکره   ديتعهدات جد طلبكـار  و صـارج از چـارچون     يراي مجـدد ب

طـور کـه گفتـه    همان ت،يکه حس  ن يکنند، درحالياراده را در قرارداد وارد م تيحاکم

. رديـ گيقرار م  يقصد مشترك متعاقد لياست و ذ يشد، در چارچون تعهدات قرارداد
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ــالح ــ؛ کاتوز37: 4971راد،  ي)ص ــتر، 66، 66: 4917 ان،ي  .  661، 613: 4331؛ مس

ـ ا يقانونگذار مـدن  ليدل  يهم هب ديشا  يقـانون مـدن   4496 يدر اقتبـاس از مـاده   راني

ـ ا يقانون مـدن  111ي فرانسه و نگارش ماده ي انصـاف  داده اسـت کلمـه   حيتـرج  ران،ي

ـ تـا اصـل حاکم   اورديرا ن 4496ي ماده مندرج در  از احتـرام  يـا اصـل لـزوم     اراده تي

  .66: 4917 ان،يبرصوردار باشد )کاتوز يشتريب

قرارداد و برداشت  نيروي الزام آوري قرارداد بـا   ليتعد ران،ينظر علماي حقوق ا از

شـود؛ چـرا کـه اصـل     ينمـ  يابيارز زين ينيمنطبا با حقوق د ت،ياستناد به اصل حس  ن

ـ  ياست که در فقه اسالم يدر حال  يشده و ا يابيارز ياصالق صرفاً تيحس  ن   يهم، ب

 ،ي)فخـار طوسـ  . شـود يتفاوت گذارده مـ  ياصالق اًصرف يو گزاره ها يفقه يگزاره ها

4911 :413 .  

ـ ياز حقوقدانان ا يبرص يهاوجود، در نوشته  يا با از  ياريبسـ  طـور  يو همـ  يران

 اصل الضرر، اصلبر اصل نفي عسر و حرج و  هيکه با تك ميکنيمالحظه م عه،يش يفقها

 ،يانصـار  خي؛  شـ 199، 4/191: 4916 ،يشود )البجنورديقرارداد کنار گذارده م لزوم

ـ قـرارداد   لي . تعـد 116، 413: 4976 ،ياهمراغ يني؛ حس916، 9/916: 4971 بـه   اي

جز اصل نفي عسـر و   ييغب  حادث که مبنا يهيعبارت بهتر فسخ قرارداد بر اساس نظر

ـ قرار گرفتـه اسـت )کاتوز   رشيمورد پذ رانيد، در حقوق احرج و اصل الضرر ندار  ان،ي

غـب    يدهبودن قاع ياز عموم يگريد انيغب  حادث که ب يهي ؛ نظر411، 33: 4917

    شـود،  يتعهـد قـرارداد   يرهيي داي حقوق قراردادهاست، اگر منجر به توسعهحوزه در 

ـ توانـد تعب يم باشـد. در واقـ،، گسـترش     ژوسـران  ياجتمـاع  يـي گرااز اراده يگـر يد ري

ـ باشد. با ا يتعهد قرارداد يرهيدا يتوسعه يجهيتواند نتيم يقرارداد يمدن تيمسئول   ي

ـ از نظر يگونه کـه برصـ  حا فسخ باشد، آن جادياگر موجب ا حال،  يپـردازان حقـوق   هي

غـب ، اصـل    يدانسـت  قاعـده   يعمـوم  ديتردي ، ب417، 416 همان:بدان قائلند ) رانيا

آن  يدر راسـتا  زيـ که اصل الزم التباع بودن و مانـدن قـرارداد ن   يقرارداد يحقوق تيامن

ـ ياز حقوقـدانان ا  يموجب شده برصـ  تهنك  ياندازد. هميقرار دارد را به مخاطره م  يران

  و نه بـه  469، 461: 4977 ،يآباد  ي)حس .غب  نباشند يبودن قاعده يقائل به عموم

ـ استناد به اصل نفي عسر و حرج و بـا ا  استناد غب  حادث، بلكه تنها با اسـتدالل کـه     ي
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 ليتعـد چون نكا ، عسر و حرج را سبب طالق دانسته اسـت،   يقانونگذار در عقد مهم

استناد بـه   د،يتردي . ب469، 461: همان) رنديبثذ يمعوض مال يرا در قراردادها ييقضا

 يـي گرافراتر از ارادهکنند، که به عنوان اصول برتري قراردادي نمود پيدا مي ،دو اصل  يا

ـ مانـد. جالـب ا  يمـ  گـران يدمـوگ و د  يژوسران بوده و به تعاون قـرارداد  ياجتماع   ي

غـب  بـوده و    يدانست  قاعده يمخالف عموم ،يرانيدسته از حقوقدانان ا  يکه ا جاست

       قـرارداد را   ييقضـا  ليبه استناد اصل نفي عسر و حرج و اصل الضرر، تعـد  حال  يبا ا

    تنـاقض در اسـتدالل و     يـ رسـد علـت ا  ي . بـه نظـر مـ   469، 461: همـان ) رنديپذيم

 بر آن است. ديگرا از قانون و تأکاراده يمفهوم و برداشت رشيپذ ،يپردازهينظر

ـ قـرارداد   لزوم اصل اياراده و  تيتقابل اصل حاکم در قـانون   گـر يبـه عبـارت د   اي

ـ ترد گر،يرج و اصل الضرر از طرف دطرف و اصل نفي عسر و ح کياز  يقرارداد  يدي

ـ ترت  ي. بدستين ريدو اصل اص تيدر تقدم و حاکم ـ    يحكـم ثـانو   ب،ي  يبـر حكـم اول

اعتبـار   ياست که مبنا  يا تي . واقع19: 4917 ان،يحاکم صواهد شد )کاتوز يقرارداد

ـ بـر فقـه امام   يکه مبتن رانيا يدر نظام حقوق مدن ،يتام و تمام قرارداد  اسـت، اصـل   هي

در  ياز اصول قـرارداد  گريد ياريتا اصل الزام آوري قرارداد و بس ستياراده ن تيحاکم

  بـه نظـر    سـت؛ يي قانونگـذار هـم ن  و معنا شـود. اراده  ريآن تفس ليبا آن و در ذ يرابطه

وارد  اصل نفي عسر و حرج و اصل الضرر را رسماً ،يرانيگذار ااگر قانون يرسد حتيم

توان انتظار داشـت  ينكرده بود، باز هم قابل استناد بودند. نم زين نرايا ينظام حقوق مدن

واقعيت آن .  6، 1: 1144، 86پ ش -)لو گاك ي اصول در قانون وارد شده باشندکه همه

ي شـارع اسـت و   است که مبناي اعتبار مفاد قرارداد در نظام فقهي حقـوقي ايـران، اراده  

اصـل الضـرر را حـاکم بـر سـاير اصـول       شارع نيز، اصل نفي عسـر و حـرج و    يهاراد

داند. حتي اگر قائل باشيم کـه حاکميـت اراده مبنـاي    قرارداديو اصول برتر قراردادي مي

ي شارع اسـت، تـابعي از آن   اعتبار مفاد قرارداد است، از آنجا که اي  اراده در طول اراده

نيسـت کـه    کند. ولـي، در هـر حـال، ترديـدي    است و به همي  دليل، نتيجه تفاوت نمي

گذار بـه معنـاي هـابزي و کـانتي، مبنـاي اعتبـار قواعـد در نظـام حقـوق          ي قانوناراده

ـ ا يشد نظام حقوق مـدن  بناقراردادهاي ايران نيست؛   يعـ يحقـوق طب  يشـه ياز اند ران،ي
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و وحـدت حقـوق و    کنديمفاد صود استفاده مي همه انيب يمدرن، که از ابزار قانون برا

گـرا از مفهـوم قـانون    برداشت اراده گر،ي، متأثر نباشد. به عبارت دهددقانون را نتيجه مي

 ميکنـ يمـ  ديـ اسـت کـه تأک   ليدل  ياست. به هم ديمحل ترد رانيا يدر نظام حقوق مدن

مفـاد  ي اعتبـار  يما را در شـناصت مبنـا   ران،يا يمدن يمفهوم قانون در نظام حقوق  ييتب

قـرارداد کـه تعـارض اصـول      يبـرا  ييااز قـانون و مبنـ   يکند؛ مفهـوم يقرارداد کمک م

قانون به معناي حقوق نيست و مبنـاي   کند. ليتبد يرا به تعامل اصول قرارداد يقرارداد

 ي شارع است.اعتبار مفاد قرارداد نيز اراده

 

 يريگجهينت. 5

اگر لفـظ قـانون    ژهيعبارت، به و  ياست. ا يقرارداد يرابطه  يقانون طرف ،قرارداد

 ،راگـذار  ي قـانون يا ارادهاراده  تيباشد، اصل حاکم يکانتهابزي و يا شت بر بردا يمبتن

از  ياصـول قـرارداد   ريابر سـ  اصل لزوماعتبار مفاد قرارداد ساصته و موجب تقدم  يمبنا

اصل الضـرر و اصـل    ،يقراردادو انصاف اصل عدالت )تعادل   ت،يجمله اصل حس  ن

 رياند، شده، به تفسيانصاف قراردادلت و عدااز اصل  يگريد انينفي عسر و حرج، که ب

        يقـرارداد  و انصـاف  عـدالت اصـل  و  تيـ اصـل حسـ  ن   ژهيـ اصـول، بـه و    يا ايمض

غـب    رشيغب  و عدم پـذ  ياستثناء دانست  قاعده ا،يمض ريتفس  يا يجهيانجامد. نتيم

. اگـر  است يتعهدات قرارداد يتوسعه رشيقرارداد و عدم پذ ييقضا ليحادث، رد تعد

 يتعهـد بـه مـذاکره    رشي)ماننـد پـذ   يتعهدات قرارداد يتوسعه ايو  ييقضا ليهم تعد

را به هم بزند،  يدادتعادل قرار ينيب شيقابل پ ريکه اوضاع و احوال غ يمجدد در صورت

 يبا توسل به شرم ضـمن  رد،يغب  حادث مورد اقبال قرار گ يحت ايو ...   يمنيتعهد ا اي

يا با توسل به مواد قانون و رو  قانون، اگر  اراده است تيصل حاکماز ا يگريد انيکه ب

 . رديگي، صورت مامكان آن باشد

اعتبـار مفـاد    يبه عنوان مبنـا گذار ي قانونيا ارادهاراده  تيحال، اصل حاکم  يا با

  يقـانون طـرف   ،. قـرارداد نـد اديـ و فرانسه، محل ترد رانيا يقرارداد، در نظام حقوق مدن

ي از آنجا که بـا اراده  ران،يا يفقه -يقانون در نظام حقوق ،ياست؛ ول يقرارداد يرابطه
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 خيداشـته باشـد و تـار    ي يا هـابزي کانت يعناتواند ميگيرد، نمشارع در تعارض قرار مي

 يشهيقبول اند يقانون، که به معنا يبرا ييمعنا  يچن رشيبا پذ زيفرانسه ن يحقوق مدن

و نظام حقوق قراردادهاست، مطابقت ندارد. عالوه  يحقوق مدرن در نظام يعيحقوق طب

از قانون و تشبيه قـرارداد بـه چنـي  قـانوني، تعـارض در       يا هابزيبر اي ، برداشت کانتي

شود. منظور تعارض قراردادها، در نظام حقوق مدني ايران و فرانسه را موجب مي اصول

از ي قانونگـذار  ا برآمـده از اراده يـ اصل حاکميت اراده و اصل الزام آوري برآمـده از آن  

يک طرف، و اصل حس  نيت و اصل عدالت و انصاف قراردادي )در حقوق فرانسه   و 

اصل الضرر و اصل نفي عسر و حرج )در حقـوق ايـران  از طـرف ديگـر اسـت. ايـ        

گذار به تشبيه قـرارداد  تعارض در حقوق مدني فرانسه نمود بيشتري دارد، چرا که قانون

ون تصريح دارد. تعارضي که فهم اصل حس  نيت و عدالت و انصاف قراردادي را به قان

 دهد.را نتيجه مي هاموجب شده، تفسير مضيا از آن لزوم در ذيل اصل

حـال، در   به تشبيه قرارداد به قانون تصريح ندارد، با اي  ،يگذار ايرانقانون ،اگرچه 

قـوق، تعـارض در اصـول    عالمـان ح ي انديشـه نظام حقوق مدني ايـران و بـه ويـژه در    

قراردادها مشهود است و راه حل اتخاذ شده همان راه حل حقوق مدني فرانسـه اسـت؛   

ي تفسيري مضيا از اصل حسـ  نيـت و بـه    و ارائه لزوم يعني حل تعارض به نف، اصل

ويژه دو اصل نفي عسر و حرج و الضرر در نظام حقـوق قراردادهاسـت؛ همـانطور کـه     

 ي اي  تفسير، فهم اصول پيش گفته در ذيل شرم ضمني است.  جهاشاره شد، نتي

ي بخشي از دکتري  حقوق مـدني فرانسـه و ايـران و بـه طـور صـاص رويـه        البته،

قرارداد و انتخان مبنايي اجتماعي يا اصالقي بـراي   لزوم قضايي فرانسه، با گذار از اصل

نيـت و اصـل عـدالت و    ، سعي در حل تعارض به نف، اصـل حسـ    مفاد قرارداد اعتبار

ند و بـا بسـا مفهـومي    اقراردادي يا اصل نفي عسر و حرج و اصل الضرر داشته افانص

اصول اصير، سعي در تقدم اي  اصول بر اصل لزوم و در واق، سعي در اعالم برتري اي  

ديوان عالي فرانسه نمـاد ايـ     4331. رأي سال انداصول در ميان اصول قراردادي داشته

دانـان ايـران بـراي    حال، بايستي اعتراف کرد که ترديد در بي  حقوق با اي  تالش است.

ي شارع توان اي  تعارض را، با توجه به ارادهمي ، بيشتر است.شيوهحل تعارض، به اي  
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اي که اي  اراده براي تقدم و حاکميـت اصـل   به عنوان مبناي اعتبار مفاد قرارداد و اجازه

ها به عنوان اصـول برتـر   آنبر اصل لزوم و حتي طر   نفي عسر و حرج و اصل الضرر

 قراردادي قائل است، به حل اي  تعارض رسيد.

توان اي  پرسش هايي که صورت گرفت، ميي تحليلبا اي  حال، و علي رغم همه

 گـرا ارادهتوان بر اساس برداشـتي  را مطر  کرد که آيا تشبيه قرارداد به قانون را، تنها مي

توان مراد از قانون را قانون عقلي يا قانون طبيعـي دانسـت و   ير کرد؟ آيا مياز قانون تفس

بر اساس آن اي  تشبيه قرارداد به قانون را تحليل و آثـار آن را مـورد مطالعـه قـرارداد؟     

 طلبد.هاي فوق فرصت ديگري را ميپاسخ به پرسش
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