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 ربرسی تطبیقی مبانی التزام هب عقد با تأکید رب نظرهی اعتماد
1پورفرد ابراهيم عبدي

 

2عبدالرضا پرهيزگار  

 چکيده
م آ   کدداده   هام اخالقی قادر  اجااار   ترین وجم تاایز تعهدا  حقوقی از وعده مهم

آور از کجاا   ایان نیاروم الازام   . شود اجرام حقوقی راهر میاست کم بم شکل ماانت 
هاایی   م نظریام  مهام بام ارائام     خاویی بام ایان پرساش     خیرد؟ مرور  پاسخ نشا  می
از یا  ساو، طرفادارا     . حامیاا  بسایار دارناد    ،کم هر یا  بام تفااو     است انجامیده
  باا ماداا   کدداد و از ساوم دیگار، اجتاااعیو     م اراده بر قصد متعهاد تسکیاد مای    نظریم

ام کم دارند اا هر ی  بر معیارم متاایز  هام خوناخو  اا بستم بم داعیم قرارداد  مالک
اندیشدد و عدالت جویا  بر طال انصااف   اقتصادیو  بم کارآمدم می. جویدد ا رار می

م متعهد ، اعتقاد معقاو  و   در این میا ، قائلین بم نظریم اعتااد بم جام اراده. کوبدد می
هاام   ترین نظریم در این مقالم مهم .اند ا  مشروع مخاطب را مطاح نظر قرار دادهانتظار

در ایان راساتا   . خیرناد  حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار می م مطر  در حوزه
هام نظریم اراده را جاارا  کداد باا     تواند کاستی ام کم می نظریم اعتااد بم عدوا  نظریم

و اسات،  بددم بم آ  ارزیابی شاده   ات و مدفی پامج ملو نتای ،تفصیل بیشترم بررسی
 .م ماانی فقهی آ  مطالعم خواهد شد جایگاه آ  در حقوق موموعم ایرا  با مالحظم

 
 .ترامی، انصاف  نظریم اراده، نظریم اعتااد، انتظارا  معقو ، :کلیدی گانژوا

                                 
 e.abdipour@qom.ac.ir: رايانامه، (نويسنده مستول)دانشگاه قم  دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق .1

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد درود  .2

  3/2/13پذيرش  تاريخ  -   3/2/13  درياف  تاريخ
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 مقدمه 

ايدن شدهرت تدا حددي     . نکار نيس در قلمرو اعمال حقوقي قابل ا 1«نظريه اراده»چيرگي 

تدرين نظريدات حقدوق     هاي حدرفين از رايدج   اس  که بازگرداندن عقد و محتواي آن به اراده

ي آزادي و  دغدغده . اي کده مناقشده در آن دشدوار اسد      نظريده . رود قراردادها به شدمار مدي  

وي و اي اخالقدي بده ايدن بداور داده و انگداره تسدا       ، چهدره 2«استقالل و خودمختداري »ارزش 

به عالوه آن که بازگردانددن  . اند ي فرار از اجبارهاي بيروني به تعالي آن کمک کرده انگيزه

از ايدن رو، در  . کندد  تدر مدي   را آسدان   ها تعهدات افراد به خواس  خودشان امکان اجراي آن

قلمرو اعمال حقوقي، از قصد انشا، و آثدار آن فدراوان سدخن رفتده و بداز بدر همدين اسداس،         

 . اند اعتباري اعمال حقوقي در عيوب اراده خالصه شده ين اسباب بيتر اصلي

  .هاي عمي  در گرفته و همچنان در جريدان اسد    با اين همه در وراي اين شهرت، بحث

نه تنهدا  . ي اراده به تدريج نمايان شده اس  هاي نظريه تر شده و کاستي ترديدها هر روز بيش

ي  نشده که بدر ذهندي و غيرقابدل کشدف بدودن اراده      هنوز کاسته از قوت اين اشکال قديمي 

اي اجتماعي مانندد   بايس  پديده چرا مي: پرسند واقعي خرده گرفته شده اس ، بعضي نيز مي

که هر يدک از ايشدان در ذهدن خدود      عقد، که محصول اعالنات دو حرف اس ، به مفهومي

هدا   بده کددامين اراده   3«تبعيد  عقدد از قصدد   »قاعدده فقهدي   ! اند فدرو کاسدته شدود؟    پرورانده

                                 
1. The Will Theory 

2. Autonomy 
بجندوردي،  ) اسد   هاي متعاقددين  مجعول و معلول اراده، عنوان و محتواي عقد  ود،صللق هود تابععقال براساس قاعده. 3

1311 :132-133). 
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هداي ايشدان کده نمدودي      از اراده ترکيبي   ي مستقل هر يک از حرفين يا بازگش  دارد؟ اراده

 بيروني يافته اس ؟

ترغيدب   فزوني گرفتن اين ايرادها، در سوي مواف ، ملتزمين نظريه اراده را به تعديل آن  

کردن نواقص آن بکوشند و  نموده تا با پيش کشيدن مفهوم اراده ظاهري در جه  بر حرف

در جبهدده مخددالف، منتقدددين را متقاعددد سدداخته تددا بدده کلددي از نظريدده اراده دسدد  شسددته و  

آور بدودن تعهدد بدانندد، انتظداراتي کده       هر يک از حرفين را مبناي الدزام  1«انتظارات معقول»

ايدن مددعا    در پدي اثبدات   2«نظريه اعتمداد ». باشد ها مي ظاهر رفتار حرف مقابل منشأ ايجاد آن

 .اس 

پژوهش ما بر اين فرضديه اسدتوار اسد  کده قدرارداد، تعهددات ناشدي از آن و ضدرورت         

احترام به عقد، برخاسته از اراده باحني شخص متعهد نبوده بلکه ناشي از ضدرورت بدرآورده   

بدا  . شدن انتظارات مشروعي اس  که به دليل ظاهر رفتار معامل در مخاحب ايجاد شده اس 

نظريه اعتماد نيز از گزند انتقادها در امان نمانده اس ، گرچه آثار گرايش به آن وجود اين، 

 . همواره رو به افزوني اس 

نظددري اسدد  کدده جامعيدد  الزم بددراي پاسددخگويي بدده    چددارچوبي « نظريدده»منظددور از 

. اي معين از قلمرو يک دانش خاص را داشته باشدد  هاي مطر  يا قابل حر  در حوزه پرسش

با وجود اين، . ها اس  حل و اعتبار يک نظريه در گروي وسع  شمول و قوت راهاز همين ر

حلي مناسب ارائه کندد، مدالک برتدري     ي مسائل راه تواند براي همه اي نمي چون هي  نظريه

 . دهد بستگي دارد هايي اس  که پاسخ مي هر نظريه به تعداد و اهمي  پرسش

رو اعمدال حقدوقي کده شايسدتگي توضديح      فراگيدر در قلمد   تالش براي يافتن چدارچوبي  

چرايي و چگونگي تشکيل، تفسير و اجراي تعهدات را داشته باشد بده چالشدي جددي مبددّل     

هاي دو حرف قدرارداد   هاي موجود، بعضي بر پايه احترام به خواسته از ميان نظريه. شده اس 

را مبندا   3ين شدده برخي يک ضابطه رفتاري از پيش تعيد  3اند، يا يکي از آن دو پي ريزي شده

                                 
1. Reasonable Expectations. 

2. Reliance Theory 

3. Party – based Theory. 

4. Standard – based Theory. 
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بده عدالوه بده بداور     . جويندد  تأکيد مدي  1اي نيز بر رعاي  برخي تشريفات اند و دسته قرار داده

مندد از قواعددي کده بدا      اي نظدام  حقوق قراردادها، به عنوان مجموعه برخي، تحليل و ارزيابي

بندا  آميز اخذ، اعطا و انتقدال هدر يدک از حقدوق      هاي مسالم  هدف سامان بخشيدن به شيوه

 .پدذير نيسد    موضوع قرارداد امکدان « ح ِّ»ي وض،  گذاشته شده، بدون توجه به مبنا و فلسفه

(B
arnett, 1986: 292
) 

هاس ، زيرا در عين حال که بر قصدد   ي نظريه در باور ما، نظريه اعتماد قدر مشترک همه

ن رو در از ايد . کند ظاهري دو حرف متکي اس ، از هنجارهاي عيني و نوعي نيز حماي  مي

هاي مطر  در حوزه حقوق قراردادها به فراخور بدازبيني شدده،    ترين نظريه مقاله حاضر، مهم

شدود و در نهايد ،    سپس با تفصيل بيشتر به نظريه اعتماد و نتدايج التدزام بده آن پرداختده مدي     

 .جايگاه اين نظريه در حقوق ايران مطالعه خواهد شد

 

 هاي سنتی حقوق قراردادها نظريه. 1

آن دسته از نظرياتي اس  که از قددم  يدا شدهرت فراگيدر      2«هاي سنتي نظريه»نظور از م

هداي   نظريده ». اندد  برخوردار و همواره در جريان وض، قوانين و تفسير آنها مطمدح نظدر بدوده   

در کامن ال به حدور خداص، در ذيدل ايدن      3«نظريه عو »به حور عام و « شکلي و تشريفاتي

اي قابدل اعتندا،    ، بدا شدهرتي عظديم و فاصدله    «نظريده اراده »چندين  هدم  . گيرندد  عنوان جاي مي

نظريه »ي سنتي در زمينه حقوق قراردادها اس  که در حقوق مدرن با عنوان   ترين نظريه رفي،

 .سر برآورده اس  3«وعده

 هاي شکلی و تشريفاتی نظريه. 1-1

. اندد  ريفاتي داشدته اي آييني و تشد  دهد که نخستين قراردادها چهره تاريخ حقوق نشان مي

در آن . هاي ويژه بدوده اسد    در حقوق قديم اروپا، تحق  قراردادها در گروي رعاي  آيين

                                 
1. Process - based Theory. 

2. Classic Theory. 

3. Consideration Theory 

4. Promise – model of contract or contract as a promise. 
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ي  هاي دو حرف وابسته باشد بده نحدوه   زمان يک قرارداد بيش از آنکه به کيفي  تواف  اراده

 (31: 1333لويي وکاستادلو، . )گيري آن وابسته بوده اس  شکل

کده انجدام آن غالبداً مسدتلزم      شر اوليه تح  تدأثير مناسدک مدذهبي   به نظر اميل دورکيم، ب

« سدوگند »دانسدته کده بدر يدک      هاي ويژه اس ، قرارداد را عملي تشريفاتي مدي  رعاي  آيين

واژگان مربوط به سوگند که به صدورت آييندي و بدا تشدريفات خداص ادا      . مبتني بوده اس 

ايدن رهگدذر، دو حدرف را ملتدزم     شدده اسد  بده قدرارداد نيرويدي مقددس بخشديده و از         مي

اي شکلي و مسدتلزم   در حقوق رم نيز انعقاد عقد شيوه( 123: 1332عليزاده، . )کرده اس  مي

مجدرد  . يافته اس  کتاب  بوده که در اشکال معيني از حرکات و اشارات و الفاظ، تجسم مي

ه از موضدوع آن  ها براي تشکيل عقد کافي نبوده و اعتبار هدر عقدد از شدکل و ند     تواف  اراده

در حقدوق اسدالم نيدز، براسداس اولدين      ( 31: 1333لدويي وکاسدتادلو،   )شدده اسد     ناشي مي

هداي معدين و    ها، عقد ماهيتي تشريفاتي بوده که تشکيل آنها جز در چارچوب قالب برداش 

جعفدري  . )پدذير نبدوده اسد     هداي خداص امکدان    بدون رعاي  تشريفات و استفاده از صديغه 

 (13 :1332لنگرودي، 

مشهور فقهاي متقدّم، نه تنها استفاده از لفد براي انعقاد عقد را الزم دانسدته و از ايدن رو   

آوردند، بلکده بدراي    کم الزم الوفا، به حساب نمي معاحات را عقد محسوب ندانسته يا دس 

را ضدروري   ي ماضدي و بده زبدان عربدي     گيري عقدود، اسدتعمال الفداظ معدين بده صديغه       شکل

 ( 111دد  112: 1321قنواتي و ديگران، ). دانستند مي

تدر از ضدواب  عيندي و     گويا منشأ گرايش به تشريفات خاص اين بوده که معياري مطمئن

به اين ترتيب، نفس التزام به برخي تشريفات، همدواره زائدد و قابدل انتقداد     . اند مشخص نيافته

لدب توجده متعاقددين    ، در عدين تکلّدف، بدراي ج   1«شکل گرايدي »نبوده بلکه وجود اين قبيل 

هدا، بده دو    ها و آيين وجود فرم. دهند ضروري بوده اس  نسب  به عواقب آنچه که انجام مي

بندند قطعي اس  و لذا به هر  کرده که عهدي که مي حرف عقد و اشخاص ثالث گوشزد مي

 ( 32: 1333لويي وکاستادلو، )حال از حماي  حقوق برخوردار خواهد بود 

                                 
1. Formalism. 
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د چشمگير صناي، و فراواندي توليددات صدنعتي، گسدترش و روند       با گذش  زمان ، رش

آوري اسد ، بده    بازارها و افزايش معامالت غيرحضوري که همگي محصدول پيشدرف  فدن   

هدايي بده    هاي حقوقي را به دس  کشيدن از تشريفات دس  و پاگير و يدافتن راه  تدريج نظام

عدالوه بدرآن،   . غيب کرده اس تر منظور تسهيل و تسري، رواب  تجاري و مبادالت اقتصادي

ي اصدلي آن کدده ميدل بده آزادي حددداکثري اسد ، بدده      و نتيجده « فردگرايددي»تعدالي انديشده   

هددا  حاکميدد  اراده و آزادي قددراردادي قداسددتي وصددف ناپددذير بخشدديده و از ارزش شددکل

 .کاسته اس 

ترين  ه، عمد1هاي تشريفاتي از حيث کارکرد وارد اس  قط، نظر از ايراداتي که به نظريه

گيري عمل حقوقي، يعني بر موضوعي اسد    ها، تمرکز نابجا بر فرآيند شکل ايراد اين نظريه

بده نظدر اميدل    . که نزد آفريننده يا آفرينندگان آن، از اهمي  چنداني برخوردار نبدوده اسد   

آور قرارداد ناشي از نفس تواف  و برخاسدته   دورکيم، در حقوق نوين قراردادها، نيروي الزام

هدا و مناسدک صدوري يدا انتقدال عدين اشديا،         يک نيروي دروني و رواني اس  که به آيين از

 (23: 1332عليزاده، . )ارتباط چنداني ندارد

 نظريه عوض . 1-2

هداي سدن  فکدري گذشدتگان در رابطده بدا        نظريه عو  در کامن ال از بدارزترين جلدوه  

فته در حقوق انگليس، بدراي  براساس يک سن  کامالً قوام يا. تشريفاتي شمردن عقود اس 

قصدد حدرفين بدراي ايجداد التدزام      »هداي اخالقدي، عدالوه بدر      تميز تعهدات حقدوقي از وعدده  

عقدد بده شدمار    « تعهدد بالعدو   »بندابراين،  . ضروري اسد   3«عو »، وجود يک 2«حقوقي

در ايدن  . نيامده بلکه صرفًا قدول و قدراري اسد  کده در شدمار روابد  حقدوقي جداي نددارد         

تواندد انجدام کدار،     لزام وعده به وجود عوضي وابسدته اسد  کده موضدوع آن مدي     ديدگاه، ا

                                 
کنندد و بدا    ها و موانعي اس  که التزام به اين قبيل تشريفات در راه داد و ستد و تجارت ايجداد مدي   منظور محدودي . 1

 .کاهند هاي معامله از کارآيي بازار مي افزايش هزينه
2. Intention to be legally bound. 

3. Consideration. 
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 - Stone, 2002: 74. )تحويل مال، تأديه مقداري وجه نقد يا حتي قبول تعهدي متقابل باشد

75) 

دهد در انگلستان و ساير نظدام هداي خدانواده کدامن ال بدراي       اتخاذ اين رويکرد نشان مي

دو حرف آن کدافي نبدوده بلکده قدرارداد مداهيتي معاوضدي        گيري يک قرارداد، تواف  شکل

بده تعبيدر ديگدر، هدر يدک از دو       1.گدردد  ي دو عو  نمايان مدي  اس  که در کسوت مبادله

تواند اجراي تعهد حرف مقابل را خواستار شود کده قبدول نمايدد در     حرف قرارداد زماني مي

بدا  ( Cartwright, 2006: 12; Barnett, 2001: 8. )ازاي آن عوضي پرداخته يا بعداً بپردازد

. درج شود نفوذ آن محتاج شراي  ديگري نيس  2«سند مهر شده»وجود اين اگر تعهدي در 

شوند که در قالدب سدندي    الوفا انگاشته مي در نتيجه قراردادهاي غير معو  فق  زماني الزم

 (Stone, 2002: 73 - 74. )مهر شده تنظيم شده باشند

اگدر چده مبندا قدرار دادن     . از کارکرد نظريه عو  رو به افزوندي اسد    با اين همه، انتقاد

ي عو  از قطعي  و شفافي  برخوردار بدوده   هاي عيني و ملموس نظير ضابطه برخي مالک

باشدد امدا جامعيد  ايدن قبيدل       و عاري از ابهامات برخي ضواب  منعطف و تأويدل پدذير مدي   

هداي ناشدي از آن از گزندد انتقادهدا در      دي ترديدهاي مهم روبرو بوده و محدو راهکارها با 

امان نمانده اس   به راستي چرا يک تواف  کامالً جدي کده دو حدرف بدر ايجداد آن تأکيدد      

بهره باشد؟ چدرا   دارند، صرفاً به جه  فقدان عو  از اعتبار حقوقي و حماي  قانونگذار بي

! الوفدا، نباشدد؟   سدته الزم تعهدي که مخاحب آن از روي اعتمادي معقول به اجراي آن اميد ب

هداي   هاي انگلستان را ناگزير ساخته تا با پذيرش برخي رويه افزايش اين قبيل انتقادها دادگاه

هاي بالعدو  را نيدز درخدور     بسياري از وعده 3«استاپل مبتني بر وعده»اصالحي نظير قاعده 

ي شدمول آن   رهبراساس قاعده مذکور، که هر روز بدر دامنده و گسدت   . حماي  حقوقي بدانند

ي آن چه که براي نافذ شمردن يک تعهد ضروري اس  اعتمداد حدرف    شود، همه افزوده مي

 (Stone, 2002: 94. )مقابل به ايفاي آن و اقدام او بر مبناي همان اعتماد اس 

                                 
1. “ English law does not see a contract as simply an agreement … , A contract is a bargain”. 

John Cartwright, protecting legitimate expectations and Estoppel in English law, p12. 

2. deed  

3. Promissory Estoppel. 
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در مفهوم مادي و نوعي خود در حقدوق فرانسده کدارکردي     1ي سبب گفتني اس  نظريه

بر اساس اين نظريه که مبتني بر فر  تقابدل  . ال دارد هاي کامن ي عو  در نظام شبيه نظريه

و همبستگي تعهدات قراردادي اس ، وجدود علد  يدا سدبب بده ويدژه در عقدود معدّو  از         

شراي  اعتبار قرارداد و الزام آور بودن آن اس  و در نتيجه تعهدد بددون علد  يدا مبتندي بدر       

حدرف، تعهدد حدرف      مقابل تعهدد يدک   در فرضي که در. شود عل  نامشروع باحل تلقي مي

امدا وجده افتدراق نظريده     . ديگر يا عوضي مالي قراردارد، دو نظريه به هم نزديک مدي شدوند  

سبب با نظريه عو  آن اس  که سبب تعهد لزوماً عدو  مدالي نيسد  و در عقدود مجداني      

ه سدبب  بندابراين، نظريد  . براي تعهد باشد« سبب مشروع»تواند  مي« قصد بخشش»همانند هبه، 

ايدن نظريده هدم مدورد انتقداد      . قلمرو عام تري دارد و تعهدات مجاني را هم پوشش مي دهدد 

حقوقدانان قرارگرف  و امروزه در حقوق فرانسه، سبب نه به عنوان يک معيار کامالً مجزا و 

 ( 31:1321عبدي پور،. )مستقل از اراده و تراضي، بلکه مرتب  با آن در نظر گرفته مي شود

 ظريه اراده ن. 1-3 

نظريه اراده، مبتني بر اصل حاکمي  اراده اس  کده خدود از اعتقداد بده فردگرايدي مايده       

ي قوانين بده رسدمي     در اين رويکرد، کفاي  عقل انسان به عنوان منشأ انتزاع همه. گيرد مي

ي شناخته شده و اراده، فارغ از هر اجبار بيروني، به عنوان يگانه کارگزار نيل بده خيدر اخالقد   

اراده »بده نظدر او   . بزرگترين پرچمدار ايدن جريدان فکدري اسد      2کان . پذيرفته شده اس 

آور  انسان به عنوان موجود عاقل، بايدد منشدأ قدانوني دانسدته شدود کده او بده نحدو عدام الدزام          

... از قدوانين بيروندي اسد     3، در مقابدل تبعيد  اراده  3اين اصل خودمختاري اراده. شناسد مي

ي اصول کاذب اخالقي اس  و گذشته از اينکه مبنداي الدزام و تعهدد را     أ کليهتبعيتي که منش

: 1311کاپلسدتون،  . )«آورد، مخالف با اصل الزام و تعهدد و خالقيد  اراده اسد     فراهم نمي

333 ) 

                                 
2 . Cause Theory  

2. Immanuel kant (1724-1804). 

3. Autonomy of Will. 

4. Heteronomy. 
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اگدر کسدي دربداره    »آفريندد عادالنده اسد  زيدرا      تراضدي مدي   از ديدگاه کان  آنچه کده 

احتمال وجود دارد که عدال  رعاي  نشدود ولدي جدايي    ديگري تصميم بگيرد، هميشه اين 

. «مورد اس  گيرد، فر  هرگونه تجاوز و بيدادگري بي که شخصي درباره خود تصميم مي

تجلّي اين حرز فکر در عرصه حقوق، اعتقاد به اصدل حاکميد  اراده   ( 21: 1331کاتوزيان )

ندوان تجلدي گداه اراده و اختيدار     بر اين اساس، نه تنها قرارداد بده ع . و آزادي قراردادي اس 

ي  ترين منب، حقوق و تعهدات اسد  بلکده ضدمان قهدري نيدز در اصدل، ناشدي از اراده        اصلي

قدانون مددني فرانسده آيينده تمدام نمداي ايدن بداور          ( 1133)ماده . مباالتي اس  ناصواب يا بي

که بدر حبد  قدانون    قراردادهايي »داند  تراضي را منشأ انتزاع قوانين مي  فلسفي اس  و آشکارا

در ايدن  . «ي قانونِ کساني اس  کده در انعقداد آن دخالد  داشدته اندد      شود به منزله منعقد مي

بده عندوان    2بيني الزامدات قدانوني،   و هدف از پيش 1اند ي تعهدات خود خواسته رويکرد، همه

 ايدن ديددگاه بده   . بدهاي ضروري، حماي  از آزادي اراده اس  و الّا توجيده ديگدري نددارد   

اي اخالقدي دارد و در عدين    دليل حماي  از آزادي به عنوان يکي از اصدول بنيدادين، چهدره   

اس ، زيدرا   3کننده بهترين زمينه براي کارآيي اقتصادي  ي حرفداران آن، فراهم حال، به گفته

ي  کنندده   شدود احتمداالً تضدمين    قراردادي که در شراي  برابر به اختيار دو حدرف منعقدد مدي   

 .يده براي ايشان اس بيشترين فا

ظداهر   3«اي قرارداد تئوري وعده»در ساليان اخير، نظريه اراده در کسوتي نو تح  عنوان 

دهد اخالقداً ملتدزم    اي مي دان انگليسي هر کس وعده حقوق 2چارلز فريد  به گفنه. شده اس 

اً مطداب  ايدن نظدر نفدس وعدده و نده لزومد       . به اجراي آن اس  زيرا خود چنين خواسته اس 

آوري وعده، ضدرورت اخالقدي نهفتده در ايفداي      دليل الزام. اعتماد بر آن، مبناي التزام اس 

با وجدود ايدن   ( Stone, 2002: 111. )آن اس  نه اين که مخاحب به اجراي آن دلبسته اس 

کند که غيراخالقي بودن عهد شکني، ناشي از ناديده گرفتن اعتمدادي اسد     فريد اذعان مي

                                 
1. Self – imposed. 

2. Imposed by law. 

3. Efficiency. 

4. Promise – model of contract or contract as a promise. 

5. Charles fried. 
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در به وجود آمدن آن نقش داشته و آن را آزادانه و بده دلخدواه خدود ايجداد     دهنده  که وعده

 (Fried, 1981: 16. )کرده اس 

وعدده بده   : آور شناخته شدن يک وعدده الزم اسد    در ديدگاه فريد، شرايطي براي الزام

شکل آزادانه و از روي اختيار پذيرفته شده باشد، معقول بوده و اجراي آن با قواعد انصداف  

به عالوه، شخص متعهد بايد به حور جددي بخواهدد کده تعهدد او از ضدمان       . گار باشدساز

شراي  مدورد نظدر چدارلز فريدد بدراي      ( Fried, 1981: 38. ) اجراي حقوقي برخوردار باشد

ي او اراده آزاد اسد  و بده نظدر     دهدد کده محدور انديشده     آور بودن يک وعده نشان مي الزام

 ,Kronman. )کوششي تازه براي احياي نظريه اراده اس « داداي قرار نظريه وعده»بسياري، 

1981: 405 ) 

با قرائ  سنتي نظريده اراده    آور بودن وعده با وجود اين ديدگاه فريد پيرامون مبناي الزام

ي تعهدات ندانسته و  فريد، اراده را يگانه کارگزار و تنها بازيگر صحنه. قدري متفاوت اس 

نقشدي بداقي گدذارده اسد ، بده بداور او بزرگتدرين اشدتباه         « اعتمداد » ديگر نظير براي عناصر 

هواداران سنتي نظريه اراده، ادعاي افراحي ايشان درباره شايستگي آن بدراي پاسدخگويي بده    

در نهايد ، از ديددگاه فريدد، پداي بنددي بده       ( Kronman, 1981: 405. )هاس  همه پرسش

اراده و اختيددار اشددخاص در پيگيددري  نخسدد  احتددرام بدده: هددا ناشددي از دو چيددز اسدد  وعددده

 (Stone, 2002:111. )1مقاصدشان، و ديگري ضرورت احترام به رواب  مبتني بر اعتماد

 نظريه اراده در بوته نقد . 1-4

ترين نقش آفرين عرصه تعهدات و مالک اصدلي بدراي    دز اين که هنوز نظريه اراده مهم

برخي حتي بر ايدن باورندد کده    . ي نيس شناختن اعمال حقوقي از وقاي، حقوقي اس  ترديد

اي قرارداد، در درجده اول پاسدخگويي بده ادعاهداي کسداني       هدف فريد از ارائه نظريه وعده

سره بر پايده اعتمداد توجيده کدرده و      خواهند الزامات قراردادي را يک اس  که مي 2نظير اتيه

فريدد خدود نيدز    (. Kronman, 1981: 406. )اي از مستولي  مدني فرو کاهند آن را به شعبه

اي نباشدد،   ، چنانچده مبتندي بدر وعدده     از نگاه او صرف اعتماد. کند اين موضوع را پنهان نمي

                                 
1. Respect of individual Autonomy and trust. 

2. Patrick S. Atiyah. 
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ي متعهدد،   به اعتقاد وي ديددگاهي کده بده جداي انديشده در اراده     . موجد هي  تعهدي نيس 

نگران ضرر مخاحب اس ، سازگاري بيشتري بدا قلمدرو مسدتولي  مددني نسدب  بده حدوزه        

 ( Fried, 1981: 4. )تراضي اس  دارد  گاه دها که تجلّيقراردا

گو اينکه اشدکاالت نظدري نيدز    . با وجود اين، نظريه اراده هم چنان در معر  نقد اس 

اما بسياري از نقدها متوجه عواقب التزام به اين نظريده در   1.چنان به جاي خود باقي هستند هم

ي نظدري داشدته باشدند بده      از آنکده جنبده  جهان خدارج اسد  و از همدين رو، انتقادهدا بديش      

به گفته منتقدين، پيش فرضي که بده نظريده اراده   . گردند کارکردهاي عملي اين نظريه برمي

اگدر چده   . دهد، در عالم واق، موجود نبوده يا به سختي قابل تصور اسد   ي اخالقي مي چهره

توان بر آن بدود     ميادعاي مانعه الجم، نبودن آزادي و عدال  درس  بوده و به همين جه

اگر اعضاي يک جامعه از حيث احالعات، جايگاه اقتصدادي و نفدوذ اجتمداعي در شدرايطي     

هدا بدوده و    شود، متضمن منداف، حدرفين آن   برابر باشند، قراردادهايي که ميان ايشان منعقد مي

نيسد  و   هي  چيز برابدر . اند، امّا در دنياي واقعي، وض، از قرار ديگري اس  ناگزير منصفانه

ي قدوي و ضدعيف در    چنان رو به افزايش اس ، بلکه اگر گفته شدود فاصدله   اين نابرابري هم

و  نه تنها در حدوزه حقدوق عمدومي    . عصر جديد بيش از هر زمان ديگري اس  گزافه نيس 

چددون و چددراي دولدد  راه را بددر فددر      در چهددارچوب اقتصددادهاي دولتددي، تفددوق بددي   

رصدده حقددوق خصوصددي و در بددازار کدداال و خدددمات و  تراضددي بسددته اسدد ، در ع هرگوندده

اي جدز تدن دادن بده شدراي  ايشدان بدراي        هداي بدزرگ، چداره    بازارهاي مالي چيرگي بنگداه 

تدر اسد  کده بده      قرارداد تجلّي خواسد  حدرف قدوي   . مصرف کنندگان باقي نگذاشته اس 

ه يدا  هاي از پيش حراحي شده فق  جايي براي امضداي مشدتري بداقي گذاشدته کد      شکل متن

 . پوشي کند بپذيرد يا از کاال يا خدم  مورد نظر چشم

تراضي به عنوان منشدأ انتدزاع قدانون اخالقدي و يدا تصدور برخدورداري از         سخن گفتن از 

يدا  « اکدراه »راهکارهداي قدديمي همانندد ايدراد     . ماند اراده آزاد در چنين شرايطي به توهم مي

                                 
  .آور عقد به اراده سازندگان آن واق، بينانه نيس  نيروي الزام انحصاري از جمله اينکه انتساب. 1
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بيندي شدده ديگدر کدافي نيسدتند و       ه آزاد پديش حمايد  از اراد   که بدراي  1«اعمال نفوذ ناروا»

اراده افدراد در قلمدرو قراردادهداي کدار، مصدرف و      . اند قانونگذاران خود دس  به کار شده

هاي مختلف حقوق تجارت به حاشيه رانده شده و جاي خود را به مقرراتدي داده کده    عرصه

تدوان گفد  اغلدب     ا که مدي شود تا آنج ها تحميل مي خواسته يا ناخواسته به فعاالن اين حوزه

تراضي باشدند از قدوانين    تعهدات در پر شمارترين قراردادهاي امروزي بيش از آنکه مبتني بر

ي ايجاد کنندگان آن نيس   کننده تعهدات، ديگر ناشي از اراده  قدرت اجبار. شوند ناشي مي

انتظدارات   کنندد کددام دسدته از توافقدات يدا      چرا که اين قانونگذاران هستند که مشخص مي

( Kostrisky, 2012: 860. )باشدند  بهره مي شايسته حمايتند و کدام يک از اين شايستگي بي

آوري و ديوانساالري پيچيده سامان يافتده   به عالوه زندگي در دنياي امروزي که براساس فن

هداي قدانوني مبتندي     هاي فردي متکي باشدد بدر حمايد     اس ، بيش از آنکه بر خالقي  اراده

پذيرفتن نظام ثب  امالک در حوزه حقوق امدوال و اسدتقبال از اعتبدار ظداهري اسدناد      . اس 

هايي روشن از بازگش  بده ندوعي    اي در قلمرو حقوق بازرگاني، نشانه تجاري، بانکي و بيمه

 .شکل گرايي جديد اس 

 

 هاي جديد حقوق قراردادها نظريه. 2

حددالع از نيازهدداي دنيدداي نددو، هدداي نظريددات سددنتي و بدا ا  بدا توجدده بدده نددواقص و کاسدتي  

تر براي توجيه الزامدات ناشدي از اعمدال     هاي چديد به دنبال آن هستند که مبنايي جام، نظريه

ها يا بر پايه برخي اسدتانداردها قدوام يافتده يدا بدر نمدود        اين دسته از نظريه. حقوقي ارائه دهند

 .اند خارجي رفتارها استوار شده

  2نظريه انصاف. 2-1

از ديدددگاه . ذ و اعتبددار يددک تعهددد در ايددن نظريدده منصددفانه بددودن آن اسدد مددالک نفددو

تدرازوي انصداف    حرفداران انصاف، اصل تحقد  هدر تعهدد و تشدخيص حددود آن بايدد در       

اين نظريه کده  . ي ميزان التزام دو حرف قرارداد اس  کننده  سنجيده شود، زيرا انصاف، تعيين

                                 
1. Undue influence. 

2. Fairness. 
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ي نظريده   ساز ارايده  خورد، در قرون وسطي زمينه ميهايي از آن در آثار ارسطو به چشم  جلوه

در کدامن ال   2«کفايد  عدو   »ي امروزين آن قاعدده   بوده و چهره 1«قيم  عادالنه»بنيادين 

 3«معامله منصدفانه »هم چنين درکامن ال آن گاه که از ( Barnett, 1986: 283 - 284. )اس 

عندوان يکدي از مواند، التدزام يداد       بده  3«خالف وجددان »آيد يا از رفتارهاي  سخن به ميان مي

( 1132)در حقدوق فرانسده نيدز مداده     . شدود  شود، در واق، برنفوذ نظريه انصاف تأکيد مي مي

: قانون مدني انصاف را صراحتاً به عنوان يکي از مناب، ايجاد التزامات قراردادي شناخته اس 

کندد، بلکده    لدزم مدي  عقود نه فق  متعاملين را به اجدراي چيدزي کده در آن تصدريح شدده م     »

ي نتايجي هم کده انصداف، عدرف و عدادت يدا قدانون اقتضدا دارد پداي بندد           متعاملين به کليه

شدهرت   2«نظريده انتفداع  »توان گف  ديدگاهي که اخيراً تح  عندوان   حتي مي. «خواهند بود

مطاب  اين ديدگاه، وقتي که يک حرف بده هزينده   . يافته برداشتي تازه از نظريه انصاف اس 

 :Fried, 1981. )کند که در ازاي آن عوضي بپدردازد  برد انصاف اقتضا مي گري نفعي ميدي

بر همين اسداس، عددول از تعهددي کده در ازاي آن نفعدي بدراي متعهدد مقدرر نشدده          ( 4 - 3

 (Wallace, 1984: 45. )شود غيراخالقي محسوب نمي

    هاي                     نمونه يا کنوانسيون                    در بسياري از قوانين   3«حسن ني »بنظر مي رسد، تأکيد بر قاعده 

                                            گيدري تعهددات و تعيدين حددود آن حکايد                                    از پذيرش نقش انصاف در شدکل   2          بين المللي

                                                     در حقدوق قراردادهدا، انصداف در مقابدل رفتارهداي       »  :                                همان حور که برخدي گفتده اندد     .     دارد

                                                                                       خالف وجدان و نامعقول ايستاده اسد  و بسدياري از راهکارهداي تددريجي کده حقدوق در      

                                              حد  ابطدال قراردادهداي ناشدي از تددليس و        .                                ني  در نظر دارد، انصدافي اسد             ترويج حسن 

  (  33  :     1333                       اصغري آقمشهدي و ابويي،    . ) «   اند                                   مفهوم اعمال نفوذ ناروا از آن جمله

                                 
1. Just price. 

2. Adequacy of consideration. 

3. fair dealing. 

4. Unconsciousness . 

5. Benefit Theory. 

6. Good Faith. 

7. CISG: 7 (1), PECL: 1-201, UCC: 1-203, 1-201 (20). 
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                                                                              با وجود آنکه انصاف نقشي بي بديل در تحق  و تحديد تعهدات داشته و همدواره يکدي   

ّ                                                س  اّمدا ايدرادات مهدم ايدن نظريده قابدل چشدم                                                   از معيارهاي قانونگذاران در اين زمينه بوده ا     

                      تدوان ادعدا نمدود،                                                             ضابطه انصاف آنقدر نسبي، مبهم و شدکننده اسد  کده مدي      .          پوشي نيس 

                  گردد، هي  اتفداق                                                             صرف نظر از مواردي که اصول عدال  به شکلي فاحش در آن نقض مي

            بدودن يدک                                      داوري درخصوص منصفانه يا غيرمنصفانه   .                                نظري درباره مفهوم آن وجود ندارد

  .                      اي پس از ايجاد آن اس                                                          موضوع نيز براي توضيح چگونگي ايجاد آن کافي نبوده و مرحله

                                                                                      بنابراين، تشخيص منصفانه بودن يک تعهد نيز تنها پس از تحق  آن ممکدن اسد  نده اينکده     

       تدوان                                                          به تعبير ديگر، تا وجدود تعهددي مفدرو  نباشدد نمدي       .                             انصاف، منشأ انتزاع تعهد باشد

                                                                    انه بودن آن سخن گف  و حال آنکه مدعاي اين نظريه معرفي انصاف به عنوان            درباره منصف

  .                                          در نتيجه اعتقاد به اين مبنا مستلزم دور اس   .                            يکي از ضواب  ايجاد تعهد اس 

 1نظريه کارآيی اقتصادي. 2-2

                                                                                          براساس ايدن نظريده، هددف نهدايي همده قواعدد اجتمداعي بده حدداکثر رسداندن ثدروت            

        بهينده   »                                                در ايدن نگداه، کدارکرد اصدلي نظدام حقدوقي         .               شهروندان اسد                و ارتقاي رفاه        عمومي

  .                                ها و افزايش عوايد اقتصادي اسد                                               ساز و کارهاي اجتماعي از حري  کاستن از هزينه  «     سازي

                                                                                             از منظر معيار جبراني کالدور دد هديکس، وضد، بهينده وضدعي اسد  کده بدا انتقدال از يدک           »

ِ          وضعي  به وض، اقتصادي ديگدر بتدوان از محدل سدودِ                 ديددگان را                   ِ           سدودبردگان، زيدانِ زيدان                                              

  :          ترکمداني         ديندي    . ) «                                                                   جبران کرد و در عين حال سودبردگان وضعي بهتر از قبدل داشدته باشدند   

1312     :  12  )  

                                                      در حدوزه حقدوق قراردادهدا محصدول چندين رويکدردي        2 «                  نقض کارآمد قرارداد »      نظريه 

  ً               ضداً در چدارچوب                                     هدا همدواره مدذموم نبدوده و بع                                     بر اساس اين تئوري، عدول از وعده  .    اس 

                                   الزام به ايفداي تعهددات در ايدن      .               قابل توجيه اس                                       معيار کارآمدي کالدور دد هيکس، اقدامي

                                                                                     ديدگاه به خودي خود قابل دفاع نيس  مگر آنکه مناف، آن براي متعهد لده بديش از مخدارج    

                                                                   بنابراين متعهدد مجداز اسد  عهدد شدکني کندد بده شدرط آنکده            .                         ايفاي آن براي متعهد باشد

                                 
1. Efficiency. 

2. Efficient breach of contract. 
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         ّ                                                                  ي اين تخلّف آن قدر باشد که پس از پرداخ  سود مورد انتظار متعهد له، چيزي براي        فايده

   .              او باقي بماند

                       ي نتدايج اقتصدادي آن                                                                     از اين رو مالک التزام يا عدم التدزام بده يدک وعدده در مالحظده     

                               و برداش  وي از مفهوم مسدتولي     1                 توان در آثار هلمز                        ي اصلي اين نظريه را مي      ريشه  .    اس 

                                هاي اخالقي تعهد را کنار گدذارده                  خواهد که نظريه                      هلمز از حقوقدانان مي »  .       ي ياف        قرارداد

                                         تواند از بين اجدراي تعهددات قدراردادي                                                   و اين اصل عملي را بپذيرند که بدهکار همواره مي

  (  31  :     1311        انصاري،    . ) «                                                     يا عدم انجام آن و پرداخ  خسارت پولي يکي را انتخاب کند

اي تنظديم شدوند کده     ررات حقوق قراردادهدا بايدد بده گونده    براساس معيار کارآمدي، مق

هدا   را از حري  کاستن از هزينده  عالوه بر تأمين مناف، دو حرف آن، ارتقاي سطح رفاه عمومي

اين ديدگاه با تأکيد بيش از حد بر نقش اراده، حقوق قراردادها را در مفهدوم  . تضمين نمايد

ظير انصاف، کارآمدي و مالحظات عمومي تهدي  ن ها گرفتار نموده و از مفاهيمي تن  وعده

کرده اس ، لذا بهتر اس  به جاي سخن گفتن از اخدالق، بدر تمدايالت واقعدي دو حدرف و      

ي مصالح اجتماعي تأکيد شود و بپذيريم که حقوق قراردادها فق  به منظدور اعتبدار    مالحظه

حمايد  از چيدزي   بخشيدن به اراده اشخاص به وجود نيامده اس  بلکه هدف از وضد، آن،  

در اين رويکدرد،  . ناميده اس « مباني غير قراردادي حقوق قراردادها»اس  که اميل دورکيم 

هايي که واجدد آثدار اجتمداعي اسد  تنهدا در       اراده اشخاص به عنوان زمينه ساز بروز پديده

 مسيري امکان جريان و تأثير گذاري دارد که قبالً از حريد  پديش بيندي عاليدم، قواعدد و در     

 ( Kostrisky, 2012: 845 - 846. )نظر گرفتن مالحظاتي ديگر مشخص شده اس 

شود، التزام به اين مشرب فکري، آشدکارا اصدال  حقدوق را ناديدده      چنانکه مالحظه مي

در اين ديددگاه، اعتبدار   . کاهد گرفته و اعتبار آن را تا حد يک ابزار اقتصادي محض فرو مي

وابسدته شدده و از ايدن رو، چندين رهيدافتي از جامعيد         تعهدات به عنصر کارآيي اقتصدادي 

البته تأثير مثب  اين رويکرد بر تصحيح مقررات قدانوني و اصدال  نگداه    . بهره اس  کافي بي

توان کتمدان نمدود کده چشدم      قانونگذاران و نحوه قضاوت دادرسان قابل انکار نيس  و نمي

                                 
1. Oliver Wendell Holmes (1841-1935). 
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جتماع و بده غيدر از شکسد  بدازار و     فروبستن بر مالحظات اقتصادي جز فقيرتر شدن فرد و ا

با وجود اين، کيسد  کده ادعدا کندد تنهدا هددف نظدام        . اي نخواهد داش  افول توليد، نتيجه

هداي متندوع    توان انگيدزه  آيا مي! حقوقي حماي  از مالحظات اقتصادي و نه چيز ديگر اس 

اقتصدادي   هداي  گران حقوقي را ناديده گرف  و با فرو کاستن رفتار آدميدان بده کدنش    کنش

هداي انسدان    تدرين انگيدزش   محض، نقش بنيادين اخالق و انصاف را به عنوان يکي از اصدلي 

 (Bix, 2006: 11)ناديده گرف ؟ 

اصدول حداکم بدر     به عالوه، حتي اگر کدارآيي اقتصدادي مبندايي مناسدب بدراي ارزيدابي      

زيدرا   قرارداد و آثار ناشدي از آن باشدد، تدوجيهي مناسدب بدراي علد  پيددايش آن نيسد ،        

در حدالي کده   . قضاوت درباره ميزان کارآمدي يک پديدده مسدتلزم وجدود قبلدي آن اسد      

بده  . شدود  موض، نزاع دقيقاً اين اس  که قرارداد و التزامات ناشدي از آن چگونده محقد  مدي    

تر، نظريه کارآيي درباره چگونگي پيدايش تعهدات قدراردادي سداک  بدوده و     تعبير روشن

اگدر مدالک   . پدردازد  آن مدي  شدود، بده ارزيدابي    که تعهد ناميده مي صرفاً پس از تحق  آنچه

ي آن در تخصيص بهينه مناب،  اعتبار يک نقل و انتقال، قط، نظر از تفاهم حرفين، نقش بالقوه

باشد، چه ضرورتي دارد که حري  عادي اين نقل و انتقال، مفهدوم قدرارداد باشدد؟ آيدا بهتدر      

رفتن توافقات افراد، نقل و انتقال کاالها را رأسداً بده   نيس  يک قدرت عالي، بدون در نظر گ

کاسدته  «هزينده معاملده  »کدم از   اي هر چه کارآمدتر سامان دهد تدا از ايدن حريد  دسد      گونه

 ( Barnett, 1986: 281! )شود؟

 

 1 نظريه اعتماد. 3

سدر   2از آن زمان تاکنون که اعتقاد به فردگرايي افراحي در قام  اصل آزادي قراردادي

رآورد، باور غالب اين اس  که اقتصاد کارآمد، مبتني بر اعتماد به کارکردهاي خود بدازار  ب

بدر ايدن اسداس،    . و ضرورت خودداري قدرت حاکم از دخال  در بازار کسب و کار اسد  

شدان بهتدرين منطد  معدامالتي را      حرفين يک قرارداد، خود با در نظر گدرفتن منداف، شخصدي   

                                 
1. Reliance Theory 

2. Freedom of contract. 
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ه خواس  ايشان در عين حدال کده بده تدأمين منداف، آنهدا کمدک        پس، احترام ب. گزينند برمي

 . نيز سازگارتر اس  کند با مفهوم کارآيي اقتصادي و نف، عمومي  مي

. با وجود اين از نيمه دوم قرن بيستم اين رويکرد با انتقادهداي شدديد مواجده شدده اسد      

ارهاي کسدب و کدار   ي حماي  از نظم، امني  و ثبات رواب  حقوقي و البته رون  باز دغدغه

ي انصدداف و جانبددداري از حددرف ضددعيف قددرارداد از سددوي ديگددر،   سددو، و داعيدده از يددک

اي مدوارد، آن را بدا قواعددي     قانونگذاران را وادار به تعديل نگاه سنتي نموده و حتي در پاره

 (212:1333لويي و کاستادلو،.)نوين جايگزين نمايند

راهکاري قانوني اس  که قانونگذار از حري  آن،  ي هاي تازه قرارداد به مثابه در رهياف 

آورد تدا در   اي منصفانه و کم و بيش اختياري براي مبادله کاالها و خدمات فدراهم مدي   زمينه

نمايدد، تسدالم و تعداون اجتمداعي را نيدز       عين حال که نيازهاي شخصي افراد را برآورده مدي 

هدا   ور آزادي افدراد و حاکميد  اراده  در اين رويکرد قرارداد بيش از آنکده تبلد  . تقوي  کند

اي مجدرد و منفصدل از    از ايدن رو، قدرارداد ديگدر پديدده    . هدا اسد    باشد تجلي محددودي  

مناسبات و مالحظات اجتماعي نبوده بلکه ماهيتي وابسته به متن دارد که هم در مرحله انعقاد 

و انصداف اداره  و هم در موق، اجرا، متناسدب بدا الزامدات زنددگي اجتمداعي و لدوازم عددل        

، در 2«اراده ظداهري »و بازگرداندن آن بده مفهدوم    1«اراده باحني»عدول از نظريه . خواهد شد

تئدوري عددم پديش    »هدايي مانندد    مرحله تشکيل تفسير محتواي عقود، هم چنين حدر  نظريده  

هدداي بددارزي از همددين تحددول و دگرگددوني      درحقددوق بعضددي کشددورها نشددانه    3«بينددي

 (32: 1332شهيدي، .)اس 

از نقطده نظدر حرفدداران ايدن     . اي ديگر از همين تغيير رويکدرد اسد    نظريه اعتماد نمونه

تئوري، هي  يک از نظرياتي که تاکنون درتوضيح مبنداي الزامدات ناشدي از اعمدال حقدوقي      

ويژه، نظريه اراده با قرائد  سدنتي آن غيدر     به. اند از جامعي  الزم برخوردار نيستند ارايه شده

 . هاي جامعه امروز اس  نه و ناسازگار با ارزشواق، گرايا

                                 
1. Real Intention. 

2. Apparent Intention. 

3. La theories de imprevision. 
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 1براساس نظريه اعتماد، اعتبار و لدزوم تعهدد از ضدرورت احتدرام بده انتظارهداي مشدروع       

گيرد که به نحوي معقول به مفهوم ظاهري رفتارهداي حدرف مقابدل اعتمداد      مايه مي مخاحب 

تدار يدا گفتدار ظداهراً     در اين ديدگاه، وقتي که يدک حدرف بده نتدايج قدانوني رف     . کرده اس 

حقدوقي اسد ، زيدرا نظدام       ي حمايد   صحيح حرف ديگر اميدي معقول بسته اس ، شايسته

بندابراين، در  . افدراد حمايد  کندد    2بايد از برآورده شدن اميدها و انتظدارات معقدول   حقوقي 

ه سدازد، نده اراد   مي قلمرو اعمال حقوقي، آنچه که يک تعهد را ساخته و اجراي آن را الزامي

اس  که در مخاحدب ايجداد شدده     3و خواس  متعهد بلکه ضرورت احترام به اعتماد معقولي

 .اس 

سداز   چنانکه معلوم اس ، نظريه اعتماد آشکارا از نقش اراده به عندوان کدارگزار و زمينده   

اصلي ايجاد تعهدات قراردادي فاصله گرفته و در مقابل بر آثار ناشي از ظاهر اعمال و اقوال 

اراده »ترديد، قراب  و شباه  اين حرز فکر با آنچده کده نظريده     بي. جويد کيد مياشخاص تأ

کنندده يدک     خوانده شده غيرقابل انکار اس  تا آنجا که به نظدر برخدي ايدن دو القدا    « ظاهري

 (22: 1323صاحبي، . ) مفهوم هستند

ظداهري   ي عزيم  حرفدداران نظريده اعتمداد از خاسدتگاه قدائلين اراده      با وجود اين نقطه

تدر و از جهد     اندد از حيدث اسدتدالل قدوي     آورده متفاوت اس  و لذا نتايجي کده بده دسد    

قدري متنداقض  « اراده ظاهري»توان گف  اصطال   حتي مي. تر اس  ي شمول، جام، گستره

گويدا  . کننده اس  و به همين عل ، از شفافي  و استحکام کدافي برخدوردار نيسد      و گمراه

اندد   دانسته نظريه اراده باحني را ناممکن، ناکارآمد و حتي غيرمنصفانه ميکساني که التزام به 

اي تدازه بدراي پاسدخگويي     اند تا ضمن يافتن شيوه ناگزير به مفهوم اراده ظاهري متوسل شده

از اراده، از گزندد انتقادهداي حرفدداران پرنفدوذ اراده بداحني در امدان        به نيازها، با حفد نامي 

کارانده   قدري رياکارانه و در عين حدال محافظده  « اراده ظاهري»و اصطال  از همين ر. بمانند

 .اس 

                                 
1. legitimate expectation. 

2. Reasonable expectation. 

3. Reasonable Reliance. 
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در مقابددل، نظريدده اعتمدداد تددا حددد زيددادي خددالف سددن ، خددارق عددادت، راديکددال و     

و تأکيد بر نقش بنيادين « اعتماد»اين ديدگاه با تمرکز بر مفهوم . رسد غيرمحتاحانه به نظر مي

پوشي نموده و با تأکيد بر تأثيري که رفتدار متعهدد در    شمانتظارات مشروع، از مفهوم اراده چ

 . کند انگيزد، مبنايي ديگر براي التزام به تعهدات پيشنهاد مي مخاحب برمي

هداي ظداهري ايشدان نيسد  بلکده از       مطاب  اين نظريه، تعهددات اشدخاص ناشدي از اراده   

ايدن تعهددات بده عندوان      .خيزد کند بر مي اعتمادي که ظاهر رفتار آنها در مخاحب ايچاد مي

گردندد خدواه از اراده او    ي گريزناپذير رفتار متعهد، به حکم قدانون بدر او تحميدل مدي     نتيجه

 ( Bix, 2006: 9. )سرچشمه گرفته باشند خواه نه

اندد   خواسته ترين مقصود حرفداران اراده ظاهري نيز همين اس  که  در واق،، ظاهراً عمده

کندد از انتظارهدايي کده در     رفتار يا گفتار اشدخاص القدا، مدي   که ظاهر  با حماي  از مفهومي

، بده  «اراده ظداهري »از ايدن رو اسدتفاده از اصدطال     . شود، حماي  کنندد  مخاحبين ايجاد مي

 .گذارد، از ابتدا بيهوده بوده اس  جاي تأکيد بر تأثيري که رفتار متعهد در نهاد مخاحب مي

 

 قوقی اروپايیهاي ح پيشينه نظريه اعتماد در نظام. 4

اصدل حسدن نيّد     ». اس « حسن ني »در حقوق اروپا، خاستگاه نظريه اعتماد در مفهوم 

گدردد   بدر مدي   "Bonafide"يعني مفهدوم   ترين عوامل توسعه حقوق رومي  به يکي از اساسي

امروزه اين اصدل را در  . رود ساز وکاري بنيادين به شمار مي1که براي اجراي عدال  ماهوي

هاي مختلف در تفسدير، انعقداد، اجدرا و تضدمين      ي حقوقي اتحاديه اروپا به گونهها همه نظام

 ( 23: 1333قنواتي، )« .توان مشاهده کرد حقوق و تکاليف حرفين مي

گسترده اس  که از جمله به معندي احتدرام بده اعتمداد      اصطال  حسن ني  واجد مفهومي

وياي امان ، درستکاري و اعتماد گ"fides"که در حقوق رم، کلمه  هم چنان. نيز آمده اس 

قانون مددني آلمدان،   ( 233)از اين رو، براساس ماده (. 112: 1333حامد،  قاسمي. )بوده اس 

ي اماني و مبتني بر اعتماد متقابل و دوري گزيدن از  پاي بندي حرفين قرارداد نسب  به رابطه

                                 
1. Substantive Justice. 
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از   1ال مفهدوم انصداف   ندر نظدام کدام  . اقدامات نامعقول از لوازم حسن ني  تلقي شده اسد  

. دار نقشي بوده اس  که حقوق نوشته براي مفهوم حسن ني  در نظر گرفته اسد   ابتدا عهده

خورد اما  ال اثر چنداني از اصطال  حسن ني  به چشم نمي به عبارت ديگر، با آنکه در کامن

از ضدعفا،،  کشي  بهره. همواره با اقدامات ناشي از سو، ني  براساس انصاف مقابله شده اس 

هاي اماني و مبتني بر اعتماد و آنچه که در اصطال  اعمال نفوذ ناروا  استفاده از موقعي  سو،

 (  Mckendrick, 1999: 42. )اند ناميده شده اس  بر همين اساس ممنوع شده

به حماي   2«استاپل مبتني بر وعده»ي مفهوم  عالوه بر آن، در اين نظام پيدايش و توسعه 

. نتظارهدداي معقددول و اعتمادهدداي مشددروع افددراد کمددک شددايان توجدده کددرده اسدد الزم از ا

اي به اعتماد اجراي آن اقداماتي نمايد، آن  براساس اين نوع استاپل، وقتي که مخاحب وعده

. شود هر چند که هدي  عوضدي در ازاي آن مقدرر نشدده باشدد      الرعايه انگاشته مي وعده الزم

هدا را مقيدد بده     سنتي حقوق انگلديس کده اعتبدار وعدده     چنين رويکردي به وضو  با ديدگاه

 .داند، بسيار فاصله دارد عو  مي

، صدراحتاً بدر نقدش    3مجموعده مقدررات حقدوق قراردادهدا    ( 11)در حقوق امريکا، مداده  

همچنين مقررات يکنواخ  تجاري آن . اعتماد در ايجاد تعهدات حقوقي تأکيد نموده اس 

ن ني  به استقرار اين رويکرد کمک شدايان توجده کدرده    کشور با پذيرش عنوان و آثار حس

در حقوق استراليا نيز دادگاه عالي با تمسک بده قاعدده اسدتاپل در آرايدي کده اخيدراً       . 3اس 

ي حقدوق   قواعد نمونه( Stone, 2002: 109. ) 2صادر نموده به همين رويکرد گراييده اس 

در واقد،  . اندد  اعتماد بهره فدراوان بدرده  نيز در بسياري از مواض، از نظريه  3خصوصي اروپايي

براساس ادعاي تدوين کنندگان مقررات مذکور، يکدي از امتيدازات ايدن مقدررات بدر سداير       

                                 
1. Fairness. 

2. Promissory Estopple. 

3. Restatement (Second) of Contracts (1981), s.90. 

4. Uniform Commercial Code (UCC), s.1-203. 

5. Waltons Stores Interstate Ltd V Maher (1988). 

5 . Principales, Definitions and Modle Rules of European Private Law is Known as DCFR 

or CFR (Draft-Common Frame of Reference. 
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هداي   قوانين نمونه، حماي  از اعتماد و انتظارات معقول اشخاص در شرايطي اس  که نظريه

 ( Dcfr, 2009: 72 - 73.)اند سنتي براي اين منظور راهکارهايي مناسب تدارک نديده

 

 پيشينه نظريه اعتماد در حقوق ايران. 5

کده هدر    ، دليدل عدامي   در فقه اسدالمي ». حقوق ايران به شدت تح  تأثير فقه اماميه اس  

تدرين دليدل فقيهدان در     مهدم . گونه تعهد، حتي تعهدات ابتددايي را نافدذ سدازد وجدود نددارد     

البي، و روايد  المتمندون عندد شدروحهم و     آوري تعهدات، آيه اوفوا بالعقود و احل اهلل  الزام

محق  دامداد و  ) «...شوند که عقد محق  گردد مانند آن اس  و اين ادله در صورتي اجرا مي

 (32: 1331ديگران، 

نده تنهدا تعددادي از فقيهدان بدزرگ، در      . با اين حال، گفتگو هنوز به پايان نرسيده اسد  

اي واحدد باشدند، مشدمول لدزوم      تني بر ارادهمخالف  با نظر مشهور، مطل  تعهدات را و لو مب

اي،  مراغده . )شدمرند  وفاي به شرط دانسته و داليدل مخدالفين را از حيدث نظدري کدافي نمدي      

هداي   ي تحق  عقد نيز بحث ، درخصوص ضابطه( 233: 1312  حباحبايي يزدي، 123: 1312

ري هدر يدک از   مبداحثي کده پيرامدون برتد    . عمي  در گرفته که با منشدأ تعهددات پيوندد دارد   

 . شوند اند از همين جا ناشي مي هاي باحني يا ظاهري مطر  شده اراده

ترديد، هم در فقه و هم در حقوق ايران عقد ماهيتي توافقي اس  که بر پايه خواسد    بي

  بنابراين تبعيد  عقدد از   [قانون مدني  (331)و ( 113)، (111)مواد ]گيرد  دو حرف شکل مي

ميدرزاي  . )شهرتي تمام يافته اسد  « العقود تابعه للقصود»الب قاعده قصد سازندگان آن در ق

« ثبدوت »بده مرحلده   « تبعيد  عقدد از قصدد   »با وجود اين، نه تنهدا در فقده   ( 131: 1322،  قمي

شدوند   فعل و قول خود ملتزم شدناخته مدي  « ظاهر»مخصوص شده و در مقام اثبات، حرفين به 

ي اعمدال     در حقوق ايران نيدز نتيجده  (323: 1311  مکارم شيرازي، 132: 1311بجنوردي، )
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قانون مدني، که محتواي عقد را تداب، مفهدوم عرفدي آن    ( 223)برخي مقررات از جمله ماده 

  1.دانسته، به حاکمي  اراده ظاهري منتهي خواهد شد

ي متعهدد يدا صدرفاً تلقّيددات     در ايدن رويکدرد، مبنداي تعهددات قددراردادي انحصداراً اراده     

در نتيجه با آنکه عقد و تعهدات ناشي از آن قاعدتاً تاب، قصد حرفين . نيس  شخص مخاحب

و محصول توافقات سازندگان آن اس  اما در عين حال، به دليل معتبر انگاشته شدن ظدواهر  

الفاظ و مدلول عرفي اعالنات حرفين، استناد بده مدا فدي الضدمير متعاقددين نداممکن بده نظدر         

اس  تا بدا در نظدر گدرفتن اسدتقالل، آزادي و در يدک کدالم       اين ديدگاه درصدد . رسد مي

ي خدود بدا اصدل     از يدک سدو، مفهدوم عقدد رابطده     . اي دس  يابد حقوق حرفين، به راه ميانه

لذا تشکيل قرارداد، به عندوان   2حاکمي  اراده و حرم  حقوق اشخاص را حفد کرده اس 

تراضي صداحبان آن   اسقاط حقوق، بهي ايجاد، انتقال يا  ترين راهکار مشروع و منصفانه شاي،

حقوق مشروط شده اس ، و از ديگر سو، اعتماد معقول برخاسته از مفهوم عرفدي رفتارهداي   

بدر ايدن   . اجتماعي، محترم به حساب آمده و شنيدن ادعاهاي مخالف با آن ممنوع شده اس 

نيدز   کنندد، امّدا هدي  کدس     اساس، اگرچه الفاظ بدون قصد براي تشکيل عقدد کفايد  نمدي   

شدايد آنچده کده    . تواند برخالف گفتار يا رفتار حاکي از قصد خود ادعايي مطدر  کندد   نمي

مطدر  شدده، منطبد  بدر همدين       3«تراضدي  تئدوري »هاي خارجي تح  عندوان   بعضاً در نوشته

 .رويکرد باشد

تراضي، و نتدايج حاصدل    اي که اشاره شد، نظريه با اين همه، هر چند اعتقاد به نظريه ميانه

آن يعني التزام به ظواهر اعمال و الفاظ در بسياري از موارد حماي  از انتظارهاي مشدروع  از 

ي  گونه نيس  که آثار التزام به نظريده  و اعتمادهاي منطقي افراد را ممکن سازد، اما لزوماً اين

 تراضدي بده دليدل     حرفداران نظريده . مذکور با نتايج پيروي از نظريه اعتماد کامالً منطب  باشد

فقدان اراده واقعي يا با انگيزه حماي  از حقوق مالکانه افراد در مواض، مختلف انتظاراتي را 

                                 
واقعدي و فدي مقدام الثبدوت و      ه العقود للقصود امريان تبع»: اس  ايان توجهسخن سيد حسن بجنوردي در اين مقام ش. 1

 :2، 1311بجندوردي،  )، «...و اليسدم، ادعدا، اراده خدالف ظدواهر االلفداظ      ظواهر االلفاظاما في مقام االثبات فيوخذ ب
323.) 
 (.323: 3، 1321حر عاملي، )« اليحل مال امر، الّا بطيب نفسه». 2

3. Consent Theory of Contract, Randy E .Barnett, Colombia Law Review, 1986. 
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گيرندد و از اعتمداد مشدروع     که ظاهر اعمال و اقوال متعهد در مخاحب برانگيخته ناديده مدي 

در حقوق ما، احترام بده حد    »گونه که گفته شده اس   همان. پوشي کرده اند اشخاص چشم

ماي  از محجوران و رعاي  اخالق حسنه، در غالب موارد بدر اعتقداد و اعتمداد    مالکي  و ح

 ( 321 - 321: 1323کاتوزيان، )« .کند اشخاص حکوم  مي

قددانون مدددني ايدران، اعتمدداد مشددروع و  ( 333)و ( 322)، (313)، (222)، (113)در مدواد  

هداني حدرف ديگدر    متعارف اشخاص، آشکارا در برابر حد  مالکانده يدا انگيدزه و اغدرا  پن     

در . آورده کده چنددان منصدفانه نيسد      ارزش دانسته شده اس  و اين امدر نتدايجي بده بدار     بي

شدود   ديدده مدي  « اراده اعالم نشده»هايي روشن از اعتقاد به برتري و نفوذ  حقوق ايران، نشانه

را ضروري « نظريه اعتماد»و انديشيدن درباره « مباني التزام»که آثار ناصواب آن، بازبيني در 

( 1131)در مداده  « قصد رجوع کنندده »اشتراط تأثير فعل يا قول حاکي از رجوع به . سازد مي

به مدورد عدزل وکيدل و اعتقداد بده عددم نفدوذ مطلد          ( 331)قانون مدني، تحديد حکم ماده  

احالع از موضوع حجر او و همچنين امکدان اسدتناد بده     معامالت سفيه حتي نسب  به ثالث بي

کنندده از اتکداي مفدرط بدر نظريده        مالت صوري حتي عليه ثالث، مصاديقي نگرانبطالن معا

 .اراده اس 

 

 گيري نتيجه

توانندد التدزام ناشدي از اعمدال حقدوقي را       هاي موجود بده تنهدايي نمدي    هي  يک از نظريه

اي اس  کده حيدف وسديعي از     کارکردهاي گوناگون حقوق قراردادها به گونه. توجيه کنند

هداي   تضائات فدردي واجتمداعي را در بدر گرفتده و از احتدرام بده حقدوق و آزادي       نيازها و اق

ايدن  . شدوند  شخصي تا ضرورت مراعات انصاف، امني  و کارآمدي اقتصادي را شدامل مدي  

تدوان   نده اراده را مدي  . وسع  و تنوع، مستلزم پذيرش مباني متنوع و متناسب با موضوع اس 

قدرارداد  . اعتندا ماندد   هاي مشدروع اشدخاص بدي    اعتماد توان به سره ناديده گرف  و نه مي يک

ماهيتي مرکب و دوجانبه و داراي ابعاد فردي و اجتماعي اس  که بر پايده تفداهم دو حدرف    

ترجيح مناف، يک حرف بدر حقدوق و انتظدارات مشدروع حدرف       بنابراين،. گيرد آن شکل مي

اقتضائات انصاف و امنيد   ديگر فق  وقتي پذيرفتني اس  که با اصول عالي حقوق از جمله 
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احترام بده انتظدارات معقدول و اهميد      . سازگار بوده و مصلح  بزرگتري آن را توجيه کند

ترين منداب، ايجداد تعهدد و     بايد به عنوان يکي از مهم دادن به اعتمادهاي مشروع اشخاص نيز 

ن عقدد و در  التزام در نظر گرفته شود، زيرا اين رويکرد نه تنهدا بدا توافد  ظداهري سدازندگا     

نظيدر انصداف، امنيد  و کدارآيي      نتيجه با ظاهر مقصود متعاقدين هماهن  اس ، با مفاهيمي

 .دهند، هم راستا اس  اقتصادي نيز که اهداف نظام حقوقي را تشکيل مي
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