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 مقدمه
و اصول، تعاريف گوناگون از سـبب ارائـه و صـفات مختلـف بـه آن شـ در علوم منطق ده

سب. منتصب شده است  كه تصور آن مقدم بـر از ويژگي هايي كه براي ب بر شمرده اند آن است

و جدايي آن از مسبب محال است ص 1367تفتازاني،(تصور مسبب بوده با اين حـال، تقـدم.)124،

به تعبير ابن سينا رتبتي است  از. سبب بر مسبب زماني نيست، بلكه كه زمان، عبارت اسـت چرا

و  تـ مقدار حركت فلك و خود ظرف است، پس نمي وان ظـرف را مقـدم بـر مظـروف كواكب

ص 1331ابوعلي سينا،(دانست  در.)10، به اسباب طبيعـي اسـت، امـا با اين حال، اين صفات مربوط

و هم جـدايي  كه عالم اعتبارات است، هم تقدم تصور مسبب بر سبب ممكن است علم حقوق

چه در امـور واقعـي دوركردر همين راستا، مي توان اشاره. اين دو  كه اگر درد  محـال اسـت،

كه در مباحـث حقـوقي بـه وفـور"دور اتكايي"حقوق از نوعي دور تحت عنوان مي شود  ياد

مي گردد ص 1379شيخ انصاري،(يافت در دور اتكايي، هم صحت عقـد وابـسته بـه صـحت.)131،

و هم صحت شرط وابسته است به صحت عقد  با اين حال، امـور حقـوقي. شرطي خاص است

ك  و طبيعي وجود نداشته باشد، از قواعـد حـاكم نيز تا جايي ه دليلي براي تخلف از امور واقعي

مي نمايد و سبب. بر امور طبيعي تبعيت كه شباهت شرط اما در خصوص شرط بايستي دانست

دو در كه هر واسـت كـه تفاوت آنها در اين در وجود يافتن شيء دخيل اند، اما آن است  ذات

به سبب و ماهيـت شـيء نـدارد، ماهيت شيء وابسته است در حالي كه شرط تـأثيري در ذات

.مانند آنكه شرط حيات تغذيه است، اما سبب آن نيست

و عدم آن اسـت، بـدون حـصول كه دائر مدار وجود به رغم آن كه سبب عقد، امري است

آن. شروط عقد به نتيجه مطلوب منتهي نمي گردد  عقـد، در هر عقـد، سـبب در كنـار شـروط

مي آيد متقضاي و آثار خاص عقد به بار در. عقد را تشكيل داده به اين ترتيب، هـر امـري كـه

 قـانون مـدني، متـضمن190ماده. وجود عقد نقش داشته باشد را نمي توان سبب عقد دانست

و. شروط اساسي انعقاد عقد است مي توان سبب عقـد دانـست از اين شروط تنها يك مورد را

كه نامشروع بـودن جهـت، مـانعي. گذاري اين سبب اند موارد ديگر تنها شرط اثر  روشن است

و تحت هيچ عنوان نمي توان آن  عـالوه بـر آن،. را سبب عقد دانـست است در راه انعقاد عقد

و نمي تواند سـبب انعقـاد عقـد باشـد  و سالمت اراده است بـه ايـن. اهليت نيز شرط صحت

و عوضين از قابليت سببيت  نظريـه سـببيت اراده. در انعقاد عقود برخوردارند ترتيب، تنها اراده

 ,Carbonnier(مـي نامنـد (objective)و نظريه مقابل را نظريه عينـي (subjective)را نظريه ذهني 

1976,p.77(.انتخاب يكي از اين. در ذيل، به بررسي داليل هر يك از اين دو نظريه مي پردازيم

ميت نيست، بلكه آثاري نيز بر آن بار است كـه در گفتـار دو نظريه، تنها از لحاظ نظري حائز اه 

.دوم اين مقاله به آن خواهيم پرداخت
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و عيني در سببيت عقود: گفتار اول  مقايسه داليل نظريات ذهني
و عيني در سببيت عقود، مبتني بر داليلي است كـه در زيـر بـه هر يك از نظريه هاي ذهني

و تحليل هر يك از آنها خواهيم  در مقابل هر يك از داليل توجيه كننده نظريه. پرداخت بررسي

به همين خـاطر در ايـن نوشـته، در مقابـل هـر. ذهني، دليلي در توجيه نظريه عيني وجود دارد 

كه در توجيه نظريه ذهني در عقود ذكر گرديده است، دليلي نيز در توجيـه نظريـه عينـي  دليلي

وع داليل مطروحـه، نتيجـه گيـري نهـايي در ايـن به اين ترتيب، مطالعه مجم.شدخواهد ارائه 

البته اين بحث اختصاص به حقوق كـشورمان نداشـته، در حقـوق. خصوص را ميسر مي سازد 

و هـر يـك  و يا عوضين در عقود اختالف نظر وجود دارد فرانسه نيز در خصوص سببيت اراده

كه به نظرات ايشان اشاره خواهد شد   (Carbonnier,1976,pp.77-8).از دو نظريه طرفداراني دارد

 داليل نظريه ذهني: بند اول
در. نظريه ذهني مبتني است بر سببيت ارده در عقود اغلب حقوقـدانان فرانـسوي ترديـدي

به جايگاه حقوق رم در حقوق فرانـسه، بـه امـري. سببيت اراده درعقود ندارند  اين امر با توجه

،در حقوق ايران نيز سببيت اراده در عقـود. استدهشپذيرفته شده در حقوق اين كشور تبديل 

به نحوي كه مي توان، نظريه ذهني را نظريـه غالـب در حقـوق داراي طرفداران بسياري است،

. كشورمان دانست

 ويژگي شخصي عقود: الف
چـرا كـه در حقـوق. ويژگي شخصي عقود در حقوق فرانسه داراي سابقه اي طوالني است

كه طلبكار حقي رم، اصوال تعهد رابطه  و بدهكار بوده است، به نحوي اي شخصي ميان طلبكار

و حتي نمي توانسته اموال وي را بابـت مطالبـات خـود توقيـف  به اموال بدهكار نداشته نسبت

و دين جداي از صاحب هر يـك. نمايد كه طلب به گونه اي بوده است چهره شخصي تعهدات

ان  به همين خاطر، غيرقابل و در. تقال شناخته مـي شـدند وجود نداشته در ايـن نظـام حقـوقي،

و مجددا بـه  به انتقال طلب يا دين، مي بايست تعهد نخست منحل گشته صورت تمايل طرفين

غير قابل انتقال بودن تعهدات، حتي نسبت به ورثـه. نفع يا بر عهده شخص ديگري ايجاد گردد 

و مطالب  مي گرديد، چرا كه با مرگ شخص، ديون و بـه ورثـه نيز رعايت ات وي نيز منتفي شده

در. انتقال نمي يافت  به ورثه، بـه جهـت آثـار نـامعقول آن غيرقابل انتقال بودن تعهدات متوفي

و انتقال بـودن تعهـدات، ميـان اشـخاص  دوران بعدي حقوق رم ملغي گرديد، اما غيرقابل نقل

.(Terré et al. 2006, pp 5-6)زنده، تا پايان تاريخ رم پابرجا باقي ماند
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بيع در حقوق رم، عقدي قلمداد مي گرديد كه به موجب آن بايع، در مقابل دريافت مبلغـي،

مي گرديد  في نفسه انتقال مالكيـت را در پـي. ملزم به تسليم مالي به خريدار در اين معني، بيع

به انجام تشريفاتي خاص، تحـت عنـوان   بـود) (mancipatioنداشت، بلكه انتقال مالكيت موكول
 عقد بيع در حقوق رم، حتـي مـستلزم تعهـد.(Cardahi, 1968, p 2) از بيع بوده استكه متفاوت

به انتقال مالكيت مبيع. به انتقال مالكيت نيز نبوده است  بـه خريـدار (dominium)فروشنده ملزم

مي (Vacua possession)نمي شده، بلكه تنها تصرف بدون مزاحمت ده اسـتكر وي را تضمين

ص 1386رودي، لنگ( از.)998، ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه عقد بيع در اقـوام سـامي پـيش

به انجام تشريفات خـاص بـوده  و تحقق اين امر موكول اسالم نيز في نفسه ناقل مالكيت نبوده

براي مثال در حقوق بابل، جهت آنكه بيع، انتقال مالكيت را به بار آورد، بايستي تـوام بـا. است

حقوق اعراب پيش از اسالم نيز. همچون تكان دادن چوب دستي مي شده استيعمال نمادينا

به سوي مبيع پرتابكرمقرر مي  و يـاكرد كه جهت انعقاد عقد بيع، فروشنده بايستي سنگي ده

مي بود، جهت انتقال مالكيـت آن، بـايع  و چنانچه مبيع منقول دست خود را بر روي آن بگذارد

را  به بيع المالمسه،،اين گونه بيع ها در فقه اهل سنت.به سوي مشتري پرتاب نمايد بايستي آن

و بيع المنابذه موسوم گرديد .(Cardahi, 1968, p 2)بيع بااللقاء الحجر

با آغاز شكل گيري حقوق فرانسه، حقوقدانان اين كشور سعي نمودند تا از چهره شخـصي

اي. تعهدات بكاهند  كه ايشان با وضع قاعده به اين گشتند  كه در حقوق رم سابقه نداشت، قائل

به وجود مـي آيـد، حقـي نيـز كه ميان طرفين يك تعهد شخصي با انعقاد قرارداد در عين حال

مي گردد  در. براي طلبكار نسبت به اموال بدهكار ايجاد اين در حالي است كـه در حقـوق رم،

به اموال بدهكا  و وي تنهـا در مقابـل اثر تعهد، حقي براي طلبكار نسبت ر ايجـاد نمـي گرديـد

و يـا بـه بردگـي گـرفتن وي شخص بدهكار، از حقوقي همچـون الـزام وي بـه ايفـاي تعهـد

در راستاي همين تحوالت، قانون مدني فرانسه با پذيرش اثر عينـي بـراي. برخوردار مي گرديد 

د حـق عينـي بـراي با اين حـال، در حقـوق فرانـسه ايجـا. عقد بيع، از حقوق رم فاصله گرفت 

به انتقال مالكيت بـوده مشتري اثر مستقيم عقد بيع نيست، بلكه اثر مستقيم عقد بيع ايجاد تعهد

مي شود  به خود به اجرا گذارده به اين ترتيـب، در حقـوق ايـن.و اين تعهد با انعقاد بيع، خود

و از لحاظ ماهيتي تفاوتي ميان بي و كشور همچنان اثر بيع ايجاد تعهد بوده ع قانون مدني فرانسه

به چشم نمي خورد كه تحت. بيع در حقوق رم با اين حال، در حقوق ديگر كشورهاي اروپايي

در حقـوق. تأثير حقوق رم بوده است، عقد بيع تا اين حد نيز متضمن اثر عيني نگرديده اسـت 

ت هماننــد حقــوق رم بــه موجــب قــراردادي جداگانــه از بيــع، صــور، مالكيــتانتقــالآلمــان 

در حقوق اين كشور انتقال مالكيت امـوال غيرمنقـول موكـول بـه انعقـاد قـراردادي.مي پذيرد

و ثبت آن در  و انتقال مالكيت اموال منقول نيز موكول به انتقال جداگانه دفاتر اسناد رسمي بوده
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به مشتري است  مدني اتريش نيـز قانون425به موجب ماده (Cardahi,1968, p 8).تصرف مبيع

مي پذيرد)(traditioانتقال مالكيت مبيع منقول، تنها پس از تسليم مبيع  ,Cardahi,1968( صورت

p. 9(.قانون مدني اين كشور، انتقال مالكيت امـوال غيرمنقـول نيـز،432و431به موجب مواد 

به ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي اسـت ق اسـپانيا نيـز بـه در حقـو. عالوه بر تسليم، موكول

به صرف عقد بيع صورت نمي پذيرد، بلكه ايـن قانون مدني، 1905موجب ماده انتقال مالكيت

 نيـز بـراي انتقـال 1937 ژانويـه28قانون مدني لتوني مصوب. مهم موكول به تسليم مبيع است 

و ثبت معامله غير منقول در دفاتر رسـمي را ضـروري دانـسته مالكيت مبيع، تسليم مبيع منقول

در حقـوق سـوئيس نيـز هماننـد حقـوق). قانون مدني لتوني994 ماده1 وبند987ماده(است

به ثبـت در دفـاتر  و مبيع غير منقول، موكول آلمان، انتقال مالكيت مبيع منقول، موكول به تسليم

كه فروشـندهدر. اسناد رسمي شده است  حقوق انگليس نيز مالكيت مبيع غيرمنقول، تا هنگامي

نق به خريدار سنديكررارداد را اجرا و و قـانوني تـسليم ننمايـد، بـه (deed)ده  با شكل صـحيح

و امضاي ذيل قرارداد از سـوي طـرفين اثـري بـيش از ايـن نخواهـد خريدار منتقل نمي گردد

كه طرفين داراي حق مطالبه خسارت گردند  مقابل، در خصوص اموال منقول، انتقالدر. داشت

بـه ايـن ترتيـب، . (Marsh,1993,p 240) امري جز انعقاد بيـع صـحيح نيـست مالكيت موكول به

كه تحت تـأثير حقـوق رم بـوده انـد، عقـود  كه در حقوق تمامي كشورهايي مي گردد مالحظه

و به صرف انعقاد عقد، حق عيني براي هيچ  يك از طرفين ايجـاد ابتدئا داراي اثر شخصي بوده

. نمي گردد

به خوبي نشان دهنده جايگاه نظريه شخصي عقود در حقوق فرانـسه نباشـد، شايد عقد بيع

به طور غيرمستقيم پذيرفته است، اما ايجـاد  كه حقوق اين كشور در بيع ايجاد حق عيني را چرا

كه در حقوق اسالم، عقودي مانند اجاره. مي نمايد چنين حقي در ديگر عقود را انكار  در حالي

به  مي نمايد، در حقـوق فرانـسه در براي مستاجر حق مالكانه نسبت  منافع عين مستاجره ايجاد

 قـانون مـدني1709مـاده. كند حقي شخصي عليه موجر پيدا مي اثر عقد اجاره، مستاجر صرفاً

مي دارد كه اجاره اموال، عبارت اسـت از قـراردادي كـه بـه موجـب آن يكـي از فرانسه عنوان

را در مدت معيني براي شـخص ديگـري ممكـن طرفين متعهد مي شود تا بهره برداري از مالي 

ده شخصي عقد اجاره تأكيـد كـر رويه قضايي فرانسه نيز در آراي متعدد بر ماهيت صرفاً. نمايد

در حقوق اين كشور، انتفاي مالكيـت مـوجر نـسبت بـه (Wiederkehr et al.2004, p1468). است

به شخص ثالث  ، موجب انفـساخ عقـد اجـاره عين مستأجره، مثال به علت انتقال عين مستاجره

 اگر در زمان انعقاد عقـد،در مقابل، در حقوق ايران.(Wiederkehr et al.2004, p 1462)مي گردد

از).م.ق473ماده(اجاره، موجر مالك منافع باشد، اجاره صحيح خواهد بود در حقوق فرانـسه

كه مستـأجر حقي عيني نسبت به مال موضوع عقـد پيـدا نمـي  كنـد، بـا انتقـال عـين آن جايي
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و مـوجر بايـستي بـه مستأجره از موجر به شخص ثالث، اصوالً  عقد اجـاره قابـل فـسخ اسـت

 قانون مدني فرانسه تنها در برخي از موارد، همانند 1743ماده. مستأجر خسارت پرداخت نمايد

كه داراي اجاره نامه رسمي يا اجـاره نامـه بـا تـاري و يا مستأجري خ معـين اجاره براي زراعت

حكم ايـن. باشد، عقد اجاره را با فروش عين مستأجره از سوي موجر قابل فسخ ندانسته است

م  و هدف آن مصونيت مستأجرين ر در مقابل فـروش عـين زبوماده نيز تنها جنبه حمايتي داشته

و در هر حال، در حقوق فرانسه حكمي خـالف قاعـده محـسوب مستأجره توسط موجر است

اد حق عيني در عقد اجاره، موجب شده است تا در حقوق فرانسه عقد اجاره عدم ايج.مي شود 

و زوال سمت يكي از طرفين، عقـد را  و مستأجر ايجاد نمايد تنها رابطه اي شخصي ميان موجر

 اما در حقوق اسالم، مستأجر، حقـي عينـي نـسبت بـه عـين مـستأجره پيـدا. قابل انحالل سازد 

م و تغيير ).م.ق498ماده(الك خللي به اين حق مستأجر وارد نمي نمايدمي كند

 حقـي در حقوق ديگر كشورهاي متاثر از حقوق رم نيز اصل بر آن است كـه اجـاره صـرفاً

مي نمايد مي توان شـرط در حقوق سوئيس تنها در مثالً. شخصي ايجاد اجاره اموال غير منقول

به نفع مستأجر ايجاد گردد  برخي). قانون تعهدات سوئيس282و 260مواد(نمود كه حق عيني

 سـال9 در صورتي كـه مـدت اجـاره بـيش از از حقوقدانان ايتاليايي نيز اعتقاد دارند كه صرفاً 

مي گردد اين در حالي اسـت كـه در . (Cardahi, 1968, p 6)باشد، براي مستأجر حق عيني ايجاد

و مالكيت نيـز صـرف نظـر از موضـوع آن، حقوق اسالم، اجاره مفيد انتقال مالكيت منافع بوده 

ص 1376مكي،( حقي است عيني ،103(.

و اغلب حقوقدانان كشورمان ترديدي در در حقوق ايران نيز نظريه ذهني، نظريه غالب بوده

يكي از حقوقدانان كشورمان اعتقاد دارند كـه. پذيرش اين نظريه توسط قانون مدني نداشته اند 

و شرايط ديگر صرفاً ركن اساسي عقد، توافق   براي نفوذ اين توافق ضرورت دو طرف آن است

ص 1383كاتوزيان،(دارد در.)144، كه فقه اماميه هـر عقـدي، حتي برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند

چه عهدي نباشد در واقـع عقـد نيـست  و آن ص 1354جعفـري لنگـرودي،(عهد است .)51، شـماره36،

و فقهاي متأخر بر ايـشان نيـز عبـارات مـشابه برخي از فقها از جمله شا  ذكـريرحين مكاسب

1 شيخ محمد حسين غروي اصفهاني مضمون همه عقود را عهد مـي دانـد،براي مثال. ده اند كر

ص 1365غروي اصفهاني،( .)139 ق،

سيد محمد جعفر جزايري نيز در شرح مكاسب حقيقت عقد را ايجاد ارتباط ميان دو تعهـد

ص 1416جزايري،( دانسته است  ،6(
و مبادلـه.2 ايشان عقد بيع را در ابتدا مستلزم ايجاد تعهد دانسته

مي دان  به مال را نتيجه اين الزام به تعبير ايشان انتقـال مالكيـت در بيـع، نتيجـه تعهـدي.دنمال

." جميعا عهوداو به هذا العتبار تكون مضامين العقود".1
."ان العقد حقيقه هو نفس الربط الحاصل بين االلتزامين".2
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كه با انعقاد عقد ايجاد شده است كـه چرا. مطابق نظريه ذهني عقود استاين تعبير كامالً. است

و آثار خاص هر عقد، ماننـد انتقـال مالكيـت در  مطابق اين نظريه جوهر اصلي عقد، تعهد بوده

و نتيجه آن است . بيع، فرع بر تعهد

 قاعده العقود تابعه للقصود:ب
به اجمال آن است كه عقد تـابع قـصد اسـت در خـصوص معنـاي ايـن. معناي اين قاعده

كه عقد محقق نمي گردد، مگر تابعيت، صاحب عناوين دو احتمال مطرح  مي نمايد؛ نخست آن

و ناسـي نيـست. با قصد  به دليل عدم وجود قصد، اعتباري به عقد مست، هـازل به اين ترتيب،

ص 1425مراغي،( مطابق اين تعريف، معناي تبعيت، عدم تحقق عقد بدون قصد است، چـرا.)48ق،

در.كه متبوع بدون تابع وجود نمي يابد  خصوص معناي تابعيت آن است كه عقـد احتمال دوم

و بعد از حصول اين  و معوض است و عوض و قابل كه براي ايجاد نيازمند موجب امري است

و ايـن آثـار نيـز كيفيـاتي دارنـد  و غير آن اسـت امور، هر عقدي مقتضي آثار خاص از تمليك

و تقيي  و اطالق و تعليق و جواز، تنجيز و تراخي، لزوم ه همچون فور كه مه اين كيفيات تـابعد

ص 1425مراغـي،(بنابراين در معناي دوم كيفيات آثار عقد، تابع قصد طـرفين اسـت. قصد است ق،

49(.

برخي از حقوقدانان كشورمان از كالم شيخ انصاري در مكاسب در خصوص لـزوم داشـتن

و بطالن عقد در غير اين صورت، استنباط  كهكرقصد در بيان صيغه عقود بـق تعبيـرط"ده اند

يعني قصد عقـد. آمده است، قصد در تحقق عقد موثر است)ره(دقيق تري كه در مكاسب شيخ 

كه فقدان قصد موجب فقدان عقد است  و مفهوم آن نيز اين است مي آورد به وجود ايشان."را

كه  مي نمايند  معناي اين قاعده اين اسـت كـه عقـد"با نقل قول ار برخي فقهاي متأخر اضافه

و عدما تابع قصد است وجود ص 1412مصطفوي، قواعد فقه،(."ا ص 1380، بـه نقـل از محمـدي، 179ق، ،291(.

به عبـارت ديگـر امـري"به اعتقاد ايشان و و وجداني است تابعيت عقد از قصد حكمي عقلي

به استدالل ندارد كه نيازي ص 1380محمدي،("است بديهي ،289(.

و انحالل عقد به ارا:ج  ده طرفينانعقاد
و انحالل عقد به اراده طرفين است مهم  تـا اصوالً. ترين دليل نظريه ذهني، وابستگي انعقاد

و اين اراده به نحـوي ابـراز نگـردد، عقـد منعقـد  هنگامي كه اراده طرفين بر انعقاد تعلق نگيرد

كه اراده يكي از طرفين يا هر دوي ايشان. نمي شود بر فسخ عقد در انحالل عقد نيز تا هنگامي

در. تعلق نگيرد، عقد منحل نمي گردد  و انحالل عقد به نظـربه اين ترتيب، سببيت اراده انعقاد

و مسلم مي آيد   قانون مدني نيز تحقق عقد را موكـول بـه ابـراز قـصد انـشاء191ماده. بديهي
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كه بداهت سببيت اراده در انعقاد عقد، در نظر حقوقدانان كشورمان تا حدي. ده استكرن است

به اين امر، به شرايطي اشاره كر اغلب ايشان بدون اشا  ده اند كـه اراده بايـستي جهـت منعقـد ره

ص 1383كاتوزيان،(نمودن عقد از آن برخوردار باشد  ص 1383و صفايي، 213، ،61(.

 داليل نظريه عيني: بند دوم
و ديگر كشوره اي متأثر از حقـوق تأثير پذيري سنتي حقوقدانان كشورمان از حقوق فرانسه

و بروز نظريـه عينـي در حقـوق كـشورمان توجـه شـود  به نمود . رم، باعث شده است تا كمتر

به اراده ضمني طرفين ص 1381كاتوزيان،(چنانكه ارجاع ضمان معاوضي و يا تعبير تعلق عقد)190،

و قبـول بـه حكمـي اسـتثنايي، ناشـي از نه ابراز كنندگان ايجاب و  همـينبه صاحبان عوضين

در اين بخش تالش مي شود تا امكان توجيه چنين احكامي در قـانون مـدني بـا. رويكرد است

به نظريه عيني عقود، مورد ارزيابي قرار گيرد  و قانون مدني بـه. توسل كه از فقه در ذيل اموري

را در نفع نظريه عيني عقود قابل احصاء بوده است، گرد آورده شده تا بتوان آثاري از اين نظريه 

و پذيرش نظريه عيني. حقوق ايران يافت  به معني نفي نظريه ذهني با اين حال، طرح اين داليل

. به عنوان نظريه غالب در حقوق ايران نيست

 ويژگي عيني عقود: الف
و صـحت اراده اگـر چـه بـراي انتقـال مالكيـت عوضـين مطابق نظريه عيني عقود، وجـود

 تقـدم اراده،بـه بيـان ديگـر. نوعي سبق يا مقارنه زماني اسـت ضروري است، اما اين امر صرفاً 

و منطقـي نسبت به انتقال مالكيت عوضين، صرفاً و نه تقدم ذاتي بـه همـين. تقدم زماني است

كه در عقد فـضولي بنـابر نظريـه كـشف، ايـن تقـدم  خاطر، اين تقدم قابل تخطي است، چنان

كه مطابق نظريه كـشف، زمـا. رعايت نمي شود  ن انعقـاد عقـد فـضولي، زمـاني محـسوب چرا

به عنوان طرف عقد، كه هنوز اراده مالك، نمي تـوان. بر انعقاد عقد تعلق نگرفته استمي گردد

و صرفاً پذيرش نظريه   ناشي از وجود احـاديثي در ايـن كشف در فقه اماميه را حكمي استثنايي

ع مطـابق ايـن. يني عقود نيـز قابـل توجيـه اسـت زمينه دانست، بلكه اين امر با توسل به نظريه

به عنوان شرط عقد، صرفاً  بـه بيـان ديگـر. موجب تاثير اقتضاي آن مي گرددنظريه، اراده مالك

به عنوان شـرط  و صرفا اراده مالك در عقد فضولي، سبب عقد يعني تقابل عوضين فراهم است

كه با الحاق آن به عنوان شرط  مي گردد تاثير اين سبب مفقود است در. موخر، عقد منعقد اگـر

و رضـاي وي  كه در انعقـاد عقـد، قـصد مالـك موجـود مي شود خصوص عقد اكراهي عنوان

و با الحاق رضا، مقتضاي عقد كامل مي گردد، در خصوص عقد فضولي نمي توان  مفقود است

م  به اين امر بود، زيرا وجود قصد مالك بدون رضاي وي در زمان انعقاد عقد، بتني بر هيچ قائل
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به عقـد ملحـق به صورت همزمان و رضاي مالك دليلي نيست، بلكه در زمان تنفيذ عقد، قصد

.مي گردد

و توجيه پذيرش صحت عقد فضولي در حقوق رم كامالً كه مبنا به ذكر است  متفـاوت الزم

كه ذكر گرديد، عقد بيع در حقوق رم، حتي مستلزم تعهد. از حقوق اسالم است  بـه همان گونه

به خريدار ( dominium)فروشنده ملزم به انتقال مالكيت مبيع. انتقال مالكيت مبيع نيز نبوده است

مي (Vacua possession)نمي شده، بلكه تنها تصرف بدون مزاحمت . ده اسـتكر وي را تضمين

كه تعهد بـايع در معاملـه فـضولي، هماننـد به اين طريق توجيه مي شده صحت بيع فضولي نيز

به مال خود است تع به اسـتفاده بـدون مزاحمـت مـشتري،. هد بايع معامله نسبت كه تعهد چرا

بنابراين، از آنجا كه بيع در حقـوق رم مـستلزم انتقـال مالكيـت. مستلزم مالك بودن بايع نيست 

مي توانسته نسبت به انتفاع بدون مزاحمت مشتري از مال غير نيـز تعهـد  مبيع نبوده است، بايع

و  مي شده اسـت نمايد و حساب فضول انجام امـا در حقـوق. عقد فضولي در هر حال، به نام

و تنهـا از ايـن بابـت اسـت كـه احتمـال  اسالم، معامله فضولي به حساب مالك انجام گرديـده

مي رود . صحت آن

دليل ديگري كه براي نظريه عيني در فقه مي توان يافت آن است كـه برخـي از فقهـا دليـل

به رغم وجود اراده معتبر در آن را اين گونـه توجيـه صحت عقد فضولي  و قابليت اثر دهي آن

و نـه تمـام آن و انتقال عوضين محسوب گردد كه لفظ عقد جزئي از علت تامه نقل مي نمايند

ص 1385نجفي،( )274الف،
كه مبناي آن لفظ اسـت.1 بـا پـذيرش. منظور فقها از لفظ، اراده اي است

كه در اين عقد سـبب عقـد كـه عوضـين اسـت، دليل صحت،اين تعبير  عقد فضولي آن است

و صرفاً  كه اراده طرفين است مفقود است كه بـا الحـاق آن عقـد كامـل حاصل بوده  شرط عقد

.مي گردد

در. از ديگر داليل نظريه عيني عقود، امكان تصور عقد، پـيش از وجـود يـافتن اراده اسـت

حـال. شناخت سبب، تقدم تصور سبب بر مـسبب اسـت مقدمه ذكر گرديد، يكي از معيارهاي

و به هم پيوستن اراده ها محـال اسـت، در  اگر اراده سبب عقد باشد، تصور عقد پيش از ايجاد

كه عقـد پـيش از ايجـاد اراده، شـكل  به چشم مي خورد كه در فقه اماميه، موارد بسياري  حالي

ن.مي گيرد به عقد شركت اشاره مي توان كه به صرف مزج دو مال، عقـد در اين خصوص مود

كه طرفين اراده اي بر ايجاد شركت نداشته شدهمنعقد  و شركت مدني ايجاد مي گردد، هر چند

در عقد فضولي نيز، پيش از اعالم اراده مالك، عقد، هر چند به طور ناقص، شكل گرفته. باشند

ص 1385نجفي(دو تأخر اراده مالك نسبت به عقد، مانع تحقق مفهوم عقد نمي گرد .)274الف،

ال تمامها".1 و االنتقال و هو بعض العله التامه لحصول النقل ."و الحاصل سابقا لفظ العقد
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كه صرفاً به ذكر است و فقهاي پس از ايشان از تعهد بـه عنـوان جـوهر الزم  شيخ انصاري

دليل اين امر نيز گذشته از آشنايي فقهاي دوران مشروطيت با مفـاهيم حقـوق. عقد نام برده اند

و شمول آيه شريفه   نـسبت بـه"قوداوفو بالع"غربي، تالش ايشان براي توجيه صحت معاطات

به آن كه معاطات مطابق نظر مشهور، صـرفاً. آن بوده است كه با توجه  مفيـد اباحـه توضيح آن

و بنابراين تصرف است، با تعريف بيع، به تمليك عين، عنوان عقد بر معاطات قابل اطالق نبوده

ع.، معاطات را صحيح دانست"اوفوبالعقود" نمي توان مطابق آيه شريفه  به عهـد، اما تعريف قد

و مـشمول  مي شود تا معاطات عقد محسوب شـده كه معاطات مفيد تعهد است، باعث از آنجا

و يا فقهاي متأخر كـه اقـدام بـه شـرح. آيه شريفه قرار گيرد  اما ساير فقها، اعم از فقهاي متقدم

اكركتبي غير از مكاسب  و يا بيع به طور خاص، اشاره ي بـه ده اند، در تعريف عقد به طور عام

ننموده اند، چنانكه محمد هادي طهراني در شرح شرايع، بيع را به ايجاد ارتباط ميان مبيـع تعهد

مي نمايد  1و ثمن توسط متعاقدين تعريف
ص 1320طهرانـي،( برخي از حقوقـدانان كـشورمان.)2ق،

و التزام اسـتكرنيز تصريح  كه حقيقت عقد سواي تعهد ص 1383عبـده بروجـردي،(ده اند بـه.)60،

نه ايجـاد تعهـد  و مي گردد، تمليك يا مبادله است به ايجاب انشاء ايـشان. اعتقاد ايشان آن چه

و يا جزء عقد باشـد، اضافه كه خود عقد نه آن مي نمايند كه التزام حكمي است از احكام عقد،

ا مي شود گفت از لوازم آن نيز نبوده، بلكه از عوارض مفارقه است، يعني ممكـن اسـت ز حتي

ص 1383عبده بروجردي،(آن منفك شود ،60(.

 تعلق عقد به مالكين عوضين:ب
و حقوق ايران را تعلق عقـد بـه شايد بتوان مهم ترين دليل نظريه عيني عقود در فقه اماميه

به پيروي از فقه اماميه عنوان مـي دارد كـه عقـد196ماده. مالكين عوضين دانست   قانون مدني

م كه فـضول در فـروش مـال غيـر،. حسوب است براي مالك عوضين با اين حال، روشن است

به فروش رساند  طرف عقد نيز نمي خواهد ثمن داخـل. قصد ندارد تا مبيع را به حساب مالك

كه اراده طرفين را اين گونـه تعبيـر نمايـد، بـر  و هر گونه تفسيري در مالكيت مالك مبيع گردد

و اراده واقعي طرفين است  گذار بر خالف اراده طرفين، عقـد را متعلـق اما قانون. خالف ظاهر

به وي تعلق دارد  كه مال موضوع عقد استثنايي خواندن حكـم معـامالت. به كسي دانسته است

فضولي نيز نمي تواند تاثير پذيري اين قاعده فقهي از نظريه عيني عقود را رد نمايـد، چـرا كـه 

كه عموم  به مال خود اقدام به معاملهاًعقد فضولي از اين جهت استثنايي است مي مالك نسبت

و مالكيت عوضـين، تعيـين كننـده به مالك عوضين بوده كه عقد متعلق نمايد، اما از اين جهت

و جنبه استثنايي نـدارد   اسـتثنايي بـودن عقـد،در واقـع. طرفين عقد است، مطابق با قاعده بوده

و الثمن".1 ." فالبيع هو الربط الحاصل بين المبيع
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ن. فضولي از لحاظ عددي است نه حكمي ده انـد كـه صـحت عقـدكريز تصريح برخي از فقها

ص 1331نائيني،(فضولي مطابق با قاعده است  ،407(
م.1 ر در توجيه نظريه خود مبنـي بـر زبومولف

كه ركـن مي نمايد و نكاح، عنوان به غير از عقود بيع و تعميم آن مطابق اصل بودن بيع فضولي

و اجاره، عوضين است   عـدم،به همـين خـاطر.)408ص،1331نائيني،(عقود معاوضي همچون بيع

به اعتقاد. الحاق اراده مالك عوض در هنگام انعقاد قرارداد، مانع تشكيل ماهيت عقد نمي گردد

به اراده طرفين است) عوضين(ايشان در نهايت، تاثير ركن .مشروط

مي نمايند به شرطيت اراده تصريح مـسئله بـه ايـن. برخي از فقها نيز در مسئله بيع فضولي

كه آيـا بـدون وجـود اراده مالـك  كه صاحب جواهر اين پرسش را مطرح مي نمايد  نحو است

به معامله فضولي، عنوان عقد را اطالق  ايشان در پاسخ عنوان مـي دارنـد كـه در كرد؟مي توان

ش مي نمـاييم صورت شك در به استناد اصل عدم شرطيت، اين امر را نفي نجفـي،(رطيت امري،

ص 1385 مي توان اين گونه استنباط.)274الـف، كه صاحب جواهر، اراده را شرطكراز اين جمله د

كه در غير اين صورت، پيش از الحاق رضـاي مالـك بـه عقـد، نه سبب عقد، چرا و دانسته اند

و يا ناق  و در اين صورت اطالق سبب عقد منتفي بـ عنوانص بوده ه نتيجـه اقـدام فـضول عقد

.صحيح نخواهد بود

 بـه وجـود دو نظريـه"العقود تابعـه للقـصود"برخي از فقهاي متاخر نيز در بحث از قاعده

كه ميان قاعده فـوق. مختلف در خصوص سبب عقد در فقه پي برده اند دليل اين امر آن است

به مال   قانون مدني نيـز بـر مبنـاي آن تنظـيم گرديـده 196ك عوض كه مادهو قاعده تعلق عقد

مي خورد به چشم به مال غيـر صـورت مـي گيـرد،. است، تعارضي كه نسبت كه در بيعي چرا

 قصد فضول انجام معامله براي خود است، حـال آن كـه عقـد بـراي مالـك عـوض محـسوب 

آن.مي گردد آنچه كه مورد بنابراين، در عقد فضولي، و چه كـه واقـع قصد است، واقع نشده

ص 1425مراغي،(شده مورد قصد نبوده است ايشان بـراي فـرار از بطـالن عقـد در چنـين.)163ق،

به طرح توجيهات مختلف  يك را به طور قاطع قابل پذيرش ده كه خود نيز هيچكرفرضي اقدام

ص 1425، مراغي( اند ندانسته د آن اسـت كـه غاصـبي كـه مـاليكي از اين توجيهـات مفيـ.)64ق،

به طور فضولي مي فروشد، قصد ندارد واقعا ثمن را داخل در ملـك خـود نمايـد، مغصوب را

آن. بلكه تنها خواستار انتفاع از آن است  كه عقد تـابع توجيه دوم آن است كه منظور از قصدي

غ  به صورت شرط يا غير آن ذكر مي گردد، اما قـصد كه در عقد اصـب در است، قصدي است

و اثر شرعي بر آن بار نمي گردد  كه روشـن اسـت، هـيچ. مثال فوق، بدون دال بوده همان طور

.يك از اين بيانات، توجيه كننده عدم تعارض ميان دو قاعده مذكور نيست

ا".1 ."لفضولي موافقا مع القاعدهاعلم انه سيجئي في باب الفضولي كون صحه العقد
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مي موجود ميان اين دو قاعده، نظري اما در مقام حل تعارض به نظر كه بيشتر قابل پذيرش

ا كسترسد عبارت خـصوص معـامالت فـضوليدر"العقـود تابعـه للقـصود"ه قاعـده از آن

كه مطابق نظر مشهور فقها، ايـن قاعـده تنهـا نـاظر بـه كيفيـات  و يا آن تخصيص خورده است

و انحالل عقد نه اصل انعقاد و . شروط عقد است

 انعقاد يا انحالل عقد در نتيجه وضعيت عوضين:ج
كه در و انحـالل از ديگر داليل نظريه عيني عقود  جهت خنثي نمودن نقش اراده در انعقـاد

و بـدون اراده به صرف وضـعيت خـاص عوضـين مي گردد، انعقاد يا انحالل عقد، عقد مطرح

به صـرف وضـعيت خـاص. طرفين است  و و قانون مدني، بدون اراده طرفين عقدي كه در فقه

مي گردد، عقد شركت است  ام. چند مال ايجاد به  اصوالً. وال واضح است وابستگي عقد شركت

و اذن طرفين در تصرف جزء ماهيـت حقـوق،در ايجاد شركت  صرف مزج دو مال كافي است

در. شركت نيست محقق حلي در شرايع عقد شركت را به عنوان اجتماع حقوق مالكين متعـدد

مي نمايد  به نحو اشائه تعريف 1شيء واحد
ع.)255ص 1346محقق الحلي،( قد ايشان پس از تعريف

و آن را موكـول بـه اذن ديگـر شـريكان  به چگونگي تصرف در مال مشاع اشاره كرده  شركت،

كه يكي از حقوقدانان كشورمان عنوان. مي نمايند ده انـد از مجمـوع ايـن دو كـر اما همان طور

كه انعقاد عقد شركت نيازمند اذن طـرفين اسـت، بلكـهكرسخن نمي توان استنباط   ماهيـت"د

و اذن در حقوقي شركت به صـورت اشـاعه اسـت شي واحد،  مدني، اجتماع حقوق مالكان در

ص 1386تفرشي،("تصرف از ماهيت حقوقي شركت خارج است ،91(.

نه تنها باعث شـده اسـت تـا ايجـاد وجود نشانه هايي از نظريه عيني عقود در قانون مدني،

ا  به صـرف وضـعيت برخي از عقود مستقل از اراده باشد، بلكه در برخي موارد، نحالل عقد نيز

مي گيرد  و مستقل از اراده صورت قاعده تلف مبيع قبـل از قـبض، يكـي از احكـامي. عوضين

كه مطابق نظريه عيني عقود نيز قابل توجيه است   مفيد آن است كه تا هنگـامي،اين حكم. است

و با از بين رفتن يكي از آنها، عقد كه عوضين مبادله نگردند، عقد به صورت كامل محقق نشده

مي شود و پـيش از قـبض، تلـف. منفسخ در بيع عين كلي نيز چنانچه مبيع پـس از تـشخيص

مي گردد  از. گردد، بيع منفسخ در نظريه عيني عقود، انفساخ عقد در صورت تلف عوضين قبل

مي گردد  به سببيت عوضين در عقد، توجيه كه تالش نمـاييم انحـالل. تسليم، با توسل هنگامي

مي گرديم، چرا كه اراده طـرفينب به اراده طرفين مستند نماييم، دچار تكلف يع در اين فرض را

و معلق به تـسليم  به انعقاد قرارداد تعلق گرفته به طور منجز در فرض تلف مبيع پيش از قبض،

در. عوضين نگرديده است  كه انحالل عقـد يكي از فقها يكي از حقوقدانان نيز در انتقاد از نظر

 
."اجتماع حقوق مالك في الشي الواحد علي سبيل الشياع".1



و عيني در سببيت عقود نگاهي اجمالي به نظريه  141 هاي ذهني

اثر تلف مبيع پيش از قبض را ناشي از تعلق قصد طرفين بر انحـالل عقـد در صـورت انتفـاي

مي داند  و گرفتن كاال ص 1389بجنوردي،(قابليت دادن و" عنوان مـي دارد؛)119ق، توجـه خريـدار

به احتمال تلف مبيع قبل از قبض بعيـد مـي باشـد  ، 1380محمـدي،("فروشنده به هنگام انعقاد بيع

بنابراين، نمي توان انحالل عقد در صورت تلف مبيع پيش از قبض را مبتني بـر قـصد.)294ص

در واقع، مطابق نظريه عيني، اراده طرفين صرفا شرط تاثير سببي است كه همانـا. طرفين دانست 

آن. تقابل عوضين است  و انتقال عوضين، تحقق شـرط اراده(با عدم تحقق سبب بيع، يعني نقل

و نمي تواند موجب اعتبار آن گرددت) طرفين . اثيري در صحت عقد نداشته

كه صرفاً  نظريه ذهني در سببيت عقـود را مـورد قبـول قـرار داده اسـت، در حقوق فرانسه

و بـا تلـف مبيـع پـيش از به چشم نمي خورد قاعده اي مشابه با قاعده موجود در حقوق ايران

به صحت عقد وارد نمي گردد  آن). قـانون مـدني فرانـسه1138و1583 مواد(قبض، خللي از

كه در حقوق فرانسه، سبب عقد اراده است، تلف عوضين موجب انتفاي عقـد نمـي گـردد،  جا

به هم پيوستن اراده ها، عقد بـه طـور صـحيح منعقـد گرديـده  چون با وجود عوضين در زمان

. است

آ و ممكن است، بـيش از ن كـه مطـابق بـا نظريـه از ديگر احكامي كه در فقه وجود داشته

. ذهني عقود باشد، با نظريه عيني عقود سازگار باشد، لزوم استرداد عين عوضين در اقالـه اسـت

و كاست، براي تحقق اقالـه ضـروري و كم در فقه اماميه بازگشت مالكيت عوضين بدون تغيير

و زيـاد. است و در ايـن كـر مطابق نظر مشهور فقها در اقاله نمي توان ميزان عوضـين را كـم د

به بطالن است ص 1385نجفي،(صورت اقاله محكوم حقوقدانان كشورمان نيز ايـن حكـم.)352ب،

و استرداد عين عوضين را شرط تحقق اقاله دانسته اند  ص 1381شهيدي،(فقهي را پذيرفته و 125 ب،

ص 1380كاتوزيان، ن سبب اصلي با قبول نظريه عيني در سبيت عقود، بازگشت مالكيت عوضي.)26،

و اراده طرفين تنها شرط تاثير اين سبب اسـت بـه همـين خـاطر، اقالـه بـر اقاله محسوب شده

دليل اين امر در حقوق كشورمان ايـن گونـه. اساس تغيير ميزان يكي از عوضين صحيح نيست 

كه اقاله يك سبب مملك نيست تا در قالب آن مـثال مـال زايـد بـر ثمـن بـه  بيان گرديده است

ص 1381شهيدي،( تمليك گردد خريدار از.)125ب، كه بگوييم تنها روش توجيه اين حكم آن است

و اراده طرفين تنها شرط تاثير اين  به نحو عكس بوده كه سبب اقاله، تحقق مفهوم معاوضه آنجا

و اصـوال بـدون تحقـق سـبب  سبب است، شرط اخير نمي تواند تغييري در سبب ايجاد نمايد

منظـور از معاوضـه. نمي تواند موثر واقع گـردد) اراده(، شرط)ضه معكوس تحقق مفهوم معاو(

كه عوض از دارايـي وي خـارج  معكوس، بازگشت هر يك از عوضين به دارايي شخصي است

و خارج گرديدن مالي كه در مقابل آن عوض، بـه دارايـي وي وارد  . اسـت شـده بـوده گرديده

و تنفيـذ تحقـق مفهـوم بنابراين، مطابق نظريه عيني، اراده طـرفين در اقالـه تنهـا در حـد تاييـد
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و از آنجا كه اين اراده شرط اثر دهي ايـن سـبب معاوضه به نحو عكس مي تواند كارگزار باشد

در. است، نمي تواند تغييري در آن حاصل نمايد  و زيـاد كه فقها شرط كم به همين خاطر است

. اقاله را خالف مقتضاي ذات اقاله دانسته اند

 آثار تشخيص سببيت اراده يا عوضين در عقود: گفتار دوم
و عيني، بيش از آنكه فوايد نظري در بر داشته باشـد، داراي آثـار بحث از نظريه هاي ذهني

مي گردد.و نتايج عملي است به برخي از اين آثار اشاره .در ذيل

 تعريف عقد: بند اول
و عيني، تعار . قانون مدني اسـت 338و183ض مواد از مصاديق تعارض نظريه هاي ذهني

كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند در تعريف عقد، آن را عبارت مي داند از اين 183ماده

و مورد قبول آنان باشد   بيـع را عبـارت از 338در مقابـل مـاده. نفر ديگر تعهد بر امري نمايند

و در اين ماده مي داند كه در مقـام تعريـف يكـي از انـواع تمليك عين در مقابل عوض معلوم

در توجيه اين تعارض به نظـر مـي رسـد كـه پـذيرش. عقود است، ذكري از تعهد نشده است

چنانچه معتقد به آن باشـيم كـه در فقـه نظريـه عينـي،. اختالف منبع اين دو ماده راهگشا باشد 

چه دليل، در ماده مبناي بسياري از احكام عقود است، روشن مي شو   قـانون مـدني 338د كه به

. ذكري از طرفين عقد يا اراده آنان به ميان نيامده است

كه در حقوق فرانسه همـان گونـه بيع در حقوق اسالم سبب انتقال مالكيت است، در حالي

و انتقـال مالكيـت اثـر  كه مالحظه گرديد، بيع در ابتدا تعهد بـه انتقـال مالكيـت ايجـاد نمـوده

در قانون مدني فرانسه (L’autonomie de volonté)حاكميت اراده اصل. غيرمستقيم عقد بيع است

كه بر تمامي مواد آن سايه افكنده است  1789اين اصل پس از انقـالب. مفهومي محوري است

و حقوقي اين كشور گرديـد به مهم ترين مفهوم در عرصه هاي سياسي، اقتصادي فرانسه تبديل

به همـين خـاطر اسـت كـه. ين فضا تدوين شده استو قانون مدني فرانسه نيز تحت تاثير هم 

 1101مـاده. اراده طرفين مبناي تمامي اعمال حقوقي در قانون اين كشور، محسوب مـي گـردد 

و محصول آن يعني تعهد اشـاره ده كـر قانون مدني اين كشور نيز در تعريف عقد به نقش اراده

كه تعارض ميان مواد. است مي گردد  قانون مدني كـه مـورد 338و183به هر ترتيب مالحظه

و ذهنـي توجه اغلب حقوقدانان كشورمان قرار گرفته است، ناشي از بكارگيري نظريـات عينـي

.در مواد مختلف قانون مدني است

 در اين خصوص، برخي از حقوقدانان كشورمان، از آن جا كه جوهر همـه عقـود را تعهـد

مي داند، مباينتي قانون مد 338مي دانند، اعتقاد دارند كه ماده ني كه بيع را موجب تمليك عين
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و مـشتري 183با ماده  قانون مدني كه جوهر عقد را تعهد مي داند، ندارد، زيرا هر يك از بايع

مي شوند به تسليط طرف ديگر بر مبيع يا ثمن ص 1380جعفـري لنگـرودي،(در عقد بيع، ملتزم ،11(.

ز به نظر نمي رسد، يرا همان گونه كه مالحظـه گرديـد التـزام بـه تـسليط اين توجيه قابل قبول

رم،مشتري بر مبيع  ، اما در حقوق اسالم اثر مستقيم بيـع انتقـال است اثر مستقيم بيع در حقوق

به تسليم فرع بر اين اثر است و تعهد ص 1376مكي،( مالكيت عوضين بوده ،83(.

 طرفين عقد: بند دوم
ذهني يا عيني در سببيت عقود آن است كه با پذيرش دومين اثر پذيرش هر يك از نظريات

نظريه ذهني، طرفين عقد كساني محسوب مي گردند كـه عقـد بـا اراده ايـشان منعقـد گرديـده 

 در مقابل، مطـابق نظريـه عينـي، مـالكين هـر يـك از عوضـين، طـرفين عقـد محـسوب. است

براي مثال، چنانچـه. اشخاص ثالثمي گردند، خواه خودشان عقد را منعقد نموده باشند، خواه

به عنوان عوض پرداخت نمايد، مطابق نظريه ذهني، معاملـه بـراي  به غير را مشتري مال متعلق

كه مطابق نظريه عيني، مالك ثمن، طرف معامله محـسوب  مي گردد، در حالي مشتري محسوب

به196قانون مدني كشورمان در ماده. (Carbonnier, 1976, pp. 77-8)مي گردد  در معامله نسبت

اين در حالي است كه حكم ماده. مال غير، مالكين عوضين را طرفين عقد محسوب نموده است

كه مطابق اين نظريـه،  به هيچ وجه قابل پذيرش نيست، چرا مذكور مطابق نظريه شخصي عقود

كه مالك عوضين نباشند مي گردند، هرچند . صاحبان اراده، طرفين عقد محسوب

گر نشانه هاي نظريه عيني در حقوق كشورمان، امكان فـروش مـال بـال مالـك اسـت، از دي

كه شخـصي بـه. همانند بيع وقف يا مفتوح العنوه  در اين عقود، مالي فروخته مي شود بدون آن

تنها با پذيرش نظريـه عينـي. عنوان مالك، تعهد بر تسليم آن نموده يا درك آن را بر عهده گيرد 

ا  كه نعقاد چنين عقودي قابل تصور اسـت، چـرا كـه بـا پـذيرش نظريـه ذهنـي، در عقود است

و اصوالً  كه يكي از طرفين تعهدي را بـر عهـده موضوع اصلي عقد تعهد طرفين بوده  بدون اين

.گيرد، عقد قابل تحقق نيست

 وحدت يا تعدد عقد: بند سوم
م به وجـب يـك عمـل حقـوقي چنانچه دائر مدار عقد را اراده طرفين بدانيم، مبناي اين كه

بنـابراين، چنانچـه. خاص، يك معامله صورت گيرد يا چند معامله، قصد طـرفين خواهـد بـود 

و فروش چنـد مـال  به خريد و قبول، اقدام به موجب يك ايجاب و طرفين در قراردادي واحد

با  به دليلـي يكي از اين كاالها به كه معامله نسبت و در صورتي طـل نمايند، يك عقد واقع شده

 بـا مبنـا دانـستن،براي مثال. يا فسخ شود، طرفين معامله داراي خيار تبعض صفقه خواهند بود 
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و قبول، چند خودرو در مقابل چند ثمن و به موجب يك ايجاب اراده، چنانچه در عقدي واحد

و مـشتري داراي  به يكي از خودروها فسخ گردد، بايع و پس از آن معامله نسبت فروخته شوند

ت  و قبول واحد، ظهور در آن دارد كـه قـصد طـرفين. بعض صفقه خواهند بود خيار زيرا ايجاب

و با تحقق تبعيض در مبيع در عقدي واحد، براي مشتري خيـار ايجـاد  انعقاد عقدي واحد بوده

كه معامله اي واحـد)ره(با اين حال، برخي از فقها از جمله شيخ انصاري.مي شود  ، معيار اين

در.د است يا خير را وحدت يا تعدد ثمن دانسته اند متضمن عقدي واح به ايـن معنـا كـه اگـر

و چنانچه براي مبيـع متعـدد، ثمـن  قرارداد يك ثمن معين شده باشد، عقد واحد محسوب شده

هاي متعددي نيز در نظر گرفته شده باشد، چند بيع منعقد گرديـده اسـت، هرچنـد كـه طـرفين 

.باشندقصد انعقاد بيع واحدي را داشته 

و بيـع حال در فرضي كه چند مال در بيعي واحد در مقابل چند ثمـن فروختـه مـي شـوند

مي گردد، چنان  به دليل عيب فسخ به يكي از اين اموال از نسبت چه اراده را معيار قرار دهـيم،

كه اراده طرفين بر انعقاد عقدي واحد تعلق گرفته است، با فسخ بخشي از عقد، خريدار آن جا

مي باشد نسب به باقيمانده بيع داراي خيار تبعض صفقه اما ايـن حكـم مـورد پـذيرش قـرار.ت

كه برخي از فقها  و همان گونه ص 1382پايـاني،(نگرفته  تصريح كرده اند، مشهور در فقـه آن)246،

كه اگر در عقدي واحد، براي مال هاي متعدد ثمن هاي متعدد تعيـين شـده باشـد، از آن  است

كه مال يكي از عقـود، جا ك وحدت بيع، وحدت صيغه نيست، بلكه وحدت ثمن است، با فسخ

به جهت عدم تحقق تبعيض در عقدي واحد، خيـار تـبعض صـفقه بـراي هيچيـك از طـرفين

مي رسد كه مالك قرار دادن وحدت يـا تعـدد ثمـن، در تـشخيص. حاصل نخواهد شد  به نظر

كه با نظريه ذهن ي تناسب داشته باشد، با نظريه عينـي سـازگار وحدت يا تعدد عقد، بيش از آن

.است

 عنوان عقد: بند چهارم
بنـابراين، عنـواني كـه طـرفين. مطابق نظريه ذهني اراده طرفين تعيين كننده نوع عقد است

و احكام آن عقد است  مي گيرند، تعيين كننده ماهيت حال اگـر عنـواني كـه. براي عقد در نظر

مي  نمايند، سازگار با ماهيت موضوع عقد نباشد، عقد به دليل منحـل طرفين براي عقد انتخاب

مي گردد  ،در مقابل، برابر نظريه عيني عقود، موضوع عقـد). ما وقع لم يقصد(شدن اراده، باطل

و عنوان آن كه در فقه اماميه كـدام. استتعيين كننده نوع يـك از اراده يـا در بررسي اين نكته

ع  كه فقها عنـوان مورد معامله تعيين كننده مي خورد نوان قرارداد است، موارد متعددي به چشم

كه طرفين قـصد انعقـاد عقـد ديگـري را داشـته  معامله را تابع موضوع آن دانسته اند، هر چند

و. باشند كه مطابق نظر مـشهور فقهـا، چنانچـه مبلـغ يكي از اين موارد، انعقاد عقد نكاح است
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كه طرفين قصد انعقاد نكاح موقت را داشـته باشـند، نكـاح مدت در نكاح ذكر نگردد، هر چند

مي گردد  ص 1367امام خميني،(دائم محسوب در عقود ديگر نيز چنانچه عقد مطابق با عنوان.)427،

بـراي. استعمال شده توسط طرفين عقد نباشد، عنوان عقد از مورد معاملـه، تبعيـت مـي نمايـد 

مي گردد، هر چنـد كـه مثال، چنانچه مورد معامله انتقال مال  كيت عين باشد، عقد، بيع محسوب

در مقابل نيز اگـر موضـوع معاملـه، انتقـال مالكيـت. ده باشندكرطرفين از عنوان اجاره استفاده 

كه طرفين از لفظ بيـع اسـتفاده  ده يـا كـر منافع باشد، عقد اجاره محسوب خواهد شد، هر چند

برخي از فقهـا در ايـن خـصوص، قائـل بـه احتمـال البته. حتي قصد انعقاد بيع را داشته باشند 

1بطالن عقد نيز گشته اند 
ص 1376مكي،( اما اگر با هـر اسـتداللي عقـد را صـحيح بـدانيم،.)140،

كه طرفين قصد انعقاد بيع را داشته  عنواني غير از اجاره بر آن قابل اطالق نخواهد بود، هر چند

. باشند

 اجراي اصل صحت: بند پنجم
و ذهني، در پذير روشـن. امكان اجراي اصل صحت، موثر استش هريك از نظريات عيني

و زماني كه اصوالً. شدن اين امر، مستلزم ذكر مقدماتي است   در خصوص قلمروي اصل صحت

و سـه به عقد خاصي امكان پذير است، ميان فقها اختالف نظر وجـود داشـته اجراي آن نسبت

و،بر ديدگاه نخست برا. ديدگاه مختلف قابل طرح است  به دليـل سـيره مـسلمانان  اصل صحت

و در همـه مـوارد قابـل لزوم اختالل در روابط معامالتي مردم بر هر اصل ديگري حـاكم بـوده

را. اعمال است  و آن  ناميـده اسـت"نظريـه تعمـيم"شيخ انصاري از طرفداران اين نظريه بوده

ص 1375انـصاري،( صحت هنگامي قابل اعمال است كه اركان عقـد، برابر ديدگاه دوم، اصل.)89ق،

و كامل باشد  و شرعي محقق از. اعم از عرفي شرايط شرعي عقد نيـز در ايـن ديـدگاه عبـارت

و متعاقدين است  و اراده طرفين به انـضمام. عوضين بنابراين، تنها پس از احراز وجود عوضين

ص 1389وردي، بجنـ(شرايط عرفي عقد است كه اصل صحت، قابليت اعمـال دارد  ديـدگاه.)248ق،

سوم نيز آن است كه صرف تحقق صورت عرفي عقد جهت اعمال اصـل صـحت كـافي اسـت 

ص 1381محمدي،( در.)250، كه ديدگاه سـوم در مقايـسه بـا دو ديگـاه ديگـر كـه مي رسد به نظر

و تفريط را رفته اند، قابل قبول تـر باشـد  د. قلمروي اجراي اصل صحت، راه افراط يـدگاه ايـن

كـه يكـي از حقوقـدانان عالوه بر فقه، در حقوق كشورمان نيز داراي طرفداراني اسـت، چنـان 

 الـف، 1381شـهيدي،(كشورمان نيز تحقق ماهيت عرفي عقد را شرط اعمال اصل صحت دانسته اند 

حال، با پذيرش نظر سوم، چنانچه سبب عقد را هر يك از اراده يا عوضين بـدانيم، بـا.)190ص

بـا قبـول ايـن. آن، صورت عرفي عقد محقق شده واصل صحت قابل اعمال خواهد بود تحقق

 
و".1 ."جهانو ان قال بعتك سكناها مثال، ففي صحته
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كه عبارت ماده مي توان قائل به آن شد م مبني بر مشروط نمـودن اعمـال اصـل.ق223ديدگاه

به تحقق ماهيت عرفي عقد است چه اراده طـرفين بنابراين چنان. صحت بر وقوع عقد نيز ناظر

و را سبب عقد محسوب نمايي و قبول صورت عرفي عقد حاصـل شـده م، پس از وقوع ايجاب

و انتقـال اما چنان. عقد محقق خواهد بود  چه، سبب عقـد را عوضـين بـدانيم، بـا وجـود نقـل

و  عوضين، هر چند بدون اراده مالك، همانند عقد فضولي، صورت عرفـي عقـد حاصـل شـده

ين، پـذيرش نظريـه عينـي عقـود، بنـابرا. اصل صحت نسبت به آن عقد قابل اعمال خواهد بود 

و بالعكس پـذيرش نظريـه  مي شود تا در عقد فضولي نيز اصل صحت قابل اعمال باشد باعث

ذهني باعث خواهد شد تا در عقد فضولي، پيش از الحاق اراده مالك، اصل صحت قابل اعمـال 

كه در  ما نباشد، چرا و مطابق نظريه ذهنـي، هيـت عرفـي عقد فضولي اراده مالك وجود نداشته

با توجه بـه نقـش نظريـه عينـي در عقـد. عقد شكل نگرفته است تا اين اصل قابل اعمال باشد 

به اين عقـد، بـر خـالف نظـر برخـي از  فضولي، براي توجيه امكان اعمال اصل صحت نسبت

حقوقدانان كشورمان، ضرورتي ندارد تا قائل بـه آن شـويم كـه در عقـد فـضولي قـصد مالـك 

و تنه  به تحقق مفهوم عرفـي عقـد وارد موجود بوده و اين امر خللي ا رضاي مالك مفقود است

ص 1381شهيدي،(نمي نمايد به نظريه عيني در سببيت عقود، دليل تحقـق.)19 الف، كه با توجه چرا

و نـه پيوسـتن  و امكان تحقق مفهوم معاوضـه اسـت ماهيت عرفي عقد فضولي، وجود عوضين

ا  كه يكي از و اراده وي قانوناً اراده دو طرف عقد و اثـر در عقـد يشان مالك نبوده  فاقـد اعتبـار

. است

و با اين حال، اين بحث از اين لحاظ قابل خدشه است كه بحث سبب عقود جنبـه شـرعي

و نمي تواند بيانگر مفهومي عرفي عقد باشد  به اين ترتيب، پـذيرش سـببيت هـر. قانوني داشته

تأ يك از اراده يا عوضين در  بـه تعبيـر ديگـر عـرف،. ثيري در مفهوم عرفي عقـد نـدارد عقود،

مي داند  در مقابل، با پذيرش نظـر. مفهوم عقد را بدون توجه به اين مفاهيم محقق يا غير محقق

ص 1381شهيدي،(يكي از حقوقدانان كشورمان  منظور از ماهيت عرفي عقد، مـاهيتي كـه) 190 الـف،

و جداي از قانو صرفاً به زعم خود مقصود ماهيتي اسـت كـه قـانون.ن لحاظ كنند، نيست عقال

و. مقرر نموده است  به اين ترتيب، به موجب نظريه عيني، مفهوم عرفي عقـد، وجـود عوضـين

و با تحقق مي گردد امكان معاوضه است  در حـالي كـه مطـابق. آن، اعمال اصل صحت ممكن

م ي سازد، هر چنـد كـه مـورد نظريه ذهني عقود، الحاق دو اراده، اعمال اصل صحت را ممكن

.معامله در آن زمان وجود نداشته باشد
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 نتيجه
كه برخي از مـواد و عيني در سببيت عقود، مالحظه گرديد در بررسي داليل نظريات ذهني

البتـه. قانون مدني با توسل به نظريه عيني در سببيت عقود، بيشتر قابل توجيه به نظر مـي رسـد 

ا هدف نشان دادن قابليت طرح نظريه عيني در حقوق ايران صـورتب احصاي اين موارد، صرفاً 

و و يا غلبه اين نظريـه در فقـه و نه اثبات تبعيت حقوق مدني ايران از نظريه عيني گرفته است

. قانون مدني

و ماخذمنابع
 فارسي-الف

، شيخ الرئيس،.1 تس"،) 1331(ابوعلي سينا و و كيفيت سلسله موجودات و مـسببات رساله در حقيقت ، بـا"لسل اسـباب

و حواشي دكتر موسي عميد، انتشارات انجمن ملي، تهران .مقدمه

.، مطبعه االطالعات، تبريز"مكاسب"،)1375(انصاري، شيخ مرتضي،.2

قم15و جلد5 جلد"در محضر شيخ انصاري"،)1382(پاياني، احمد،.3 .، دارالحكمه،

م،)1386(تفرشي، محمد عيسي،.4 و شركت سهامي ماهيت حقوقي شركت ، تـأملي در حقـوق)از نظر مبـاني فقهـي(دني

و موسـسه حقـوق تطبيقـي)2(تطبيقي به مناسبت برگزاري نكوداشت دكتر حسين صفايي به قلم گروهي از مولفان، سـمت

و علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران .دانشكده حقوق

. لطفي، مجد، تهراناسداهللا:، مباحث حقوقي، بكوشش"شرح لمعه"،)1380(شهيد ثاني،.5

و تعهدات" الف،)1381(شهيدي، مهدي،.6 .، مجد تهران"اصول قراردادها

.، مجد، تهران"سقوط تعهدات"ب،) 1381(شهيدي، مهدي،.7

قم1ج،هدي الطالب الي الشرح المكاسبق،)1416(جزايري المروج، سيد محمد جعفر،.8 .، موسسه دارلكتاب،

ج"مبسوط در ترمينولوژي حقوقي"،)1386(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،.9 .، گنج دانش، تهران2،

ج"فلسفه حقوق مدني"،)1380(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،. 10 .، گنج دانش، تهران1،

وحقوق تعهدات،)1354(جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 11 قم، مدرسه عالي امور قضايي .اداري،

ا،)1367(خميني، سيد روح اهللا،. 12 جلوسيلهتحرير .، مكتب العلميه االسالميه، تهران2،

.، ميزان تهرانقواعد عمومي قراردادها،)1383(صفايي، سيد حسين،. 13

.، چاپ چهارم، ميزان، تهران"نظريه عمومي تعهدات"،)1386(كاتوزيان، ناصر،. 14

.ار، تهران، شركت سهامي انتش4 جلد"قواعد عمومي قراردادها"،)1380(كاتوزيان، ناصر،. 15

.، شركت سهامي انتشار، تهران"1 دوره عقود معين"،)1381(كاتوزيان، ناصر،. 16

.، شركت سهامي انتشار، تهران1 جلد"قواعد عمومي قراردادها"،)1383(كاتوزيان، ناصر،. 17

جا:، ناشرتعليقه علي المكاسب بي تا،، غروي اصفهاني، محمد حسين.18 .محمد غروي اصفهاني، بي

.، طبع حجر، تهران"كتاب شرح البيع من شرايع االسالم"ق،)1320(طهراني، محمد هادي ابن محمد امين،. 19

و چاپ دانشگاه تهران، تهرانكليات حقوق اسالمي،)1383(عبده بروجردي، محمد،. 20 .، موسسه انتشارات

نش2، جلد"عناوين"ق،)1425( مراغي، سيد ميرعبدالفتاح،. 21 قم، موسسه .ر اسالمي،

.ابوالقاسم ابن احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران:، ترجمهشرايع االسالم،)1346(محقق حلي،. 22

.، نشر دادگستر، تهرانقواعد فقه،)1380(محمدي، ابوالحسن،. 23



 1389 بهار، 101شمارة مقاالت موضوعي،، فصلنامه حقوق 148

.ن، انتشارات دارالفكر، تهرالمعه الدمشقيه،)1376(مكي العاملي، محمد ابن جمال الدين،. 24

و تفسير تهذيب المنطق تفتازاني"،)1367(ملكشاهي حسن،. 25 .، انتشارات دانشگاه تهران، تهران"ترجمه

.، مكتب الصدر، تهران1، جلدقواعد الفقهيهق،)1389(موسوي البجنوردي، حسن،. 26

بو"تعليقه علي المكاسب المرحوم العالمه االنصاري"،)1331(نائيني، محمد حسين،. 27 .ذرجمهري، تهران، چاپ

.، مطبعه المرتضويه، نجف"منيه الطالب"ق،) 1358(نائيني، محمد حسين،. 28

.تهران، دارالكتاب االسالميه،22، جلد جواهر الكالم الف،)1385(نجفي، محمد حسن،. 29

.، دارالكتاب االسالميه، تهران24، جلد جواهر الكالمب،)1385(نجفي، محمد حسن،. 30

 خارجي-ب
1- Carbonnier, Jean,(1976), Droit civil: Les obligations, Press Universaire de france, Paris. 
2- Cardahi, Choucri, (1968), La vent en droit comparé occidental et oriental, , LGDJ, 

Paris. 
3- Mazeaud, Henri, Léon et Jean, Chabas, François, 1998, Leçons de droit civil: Les 

obligations, Montchrestien, Paris. 
4- Terré (François), Weill (Alex), (2006), Droit Civil: les obligations, Dalloz, Paris. 
5-  Marsh (P.D.V), (1993), Comparative Contract Law: England, France, Germany,

Cower, London. 
6- Wiederkehr(George)et al.(2004), Code civil, Dallos, Paris. 


