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چکيده
برخی معتقدند ،اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود میآید و اعالم اراده تنها كاشف از قصدد دروندی
است .در صورت تعارض بين اراده ظاهری و بداطنی ،مطلقدا تدرجي بدا اراده بداطنی اسدت .طرددداراا اراده
ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده میدانند و برای آا اعتبار مطلد

قایلندد هرچندد قصددی

وجود نداشته باشد .دراین مقاله قایل به تفصيل هستيم ،بدین معندی كده نده صدرر اراده بداطنی و نده اراده
ظاهری داقد قصد ،دارای اعتبار مطل نيستند بلکه اعالم اراده بدليل مستتربودا قصد انشاء در آا ،از قدرت
ایجاد اعمال حقوقی برخوردار میباشد .آنچه اعالم میشود ،منطب با حقيقت لغدوی وعرددی ،بندای عقدالء،
اصاله االطالق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود .اعالمكننده اراده ،زمينه اعتماد مخاطد را بدا آا
دراهم میسازد  ،پس او ح اثبات اراده باطنی مغایر بدا اراده اعالمدی را نددارد .اراده اعدالم شدده تدا قرینده
مغایرخاصی در بين نباشد بطور مطل معتبر و حاكم است .پایبندی به اراده اعالم شدده ،بدر مبدانی دقهدی،
مانند قاعده اقدام ،الضرر ،لزوم حفظ عهد و پيماا ...استوار است و از جنبه حقوقی نيز ،دارای پشتوانه قانونی
متقنی در حقوق ما است.
کليد واژهها :اعالم اراده ،اعمال حقوقی ،الضرر ،اراده باطنی ،اودو بالعقود.
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 -1مقدمه
برای ایجاد اعمال حقوقی وجود اراده ضروریست .ولی راجع به اینکه اراده باطنی سازنده اعمال
حقوقی است یا اراده ظاهری وبياا شده می تواند همين اثر را درایجاد اعمال حقوقی دارا باشد  ،اختالر
نظر است .درنظر طردداراا اراده باطنی قصد درونی اعمال حقوقی را ایجادخواهد كرد واعالم ،رسالت اش
وسيله ای برای پرده برداشتن ازقصد می باشد (كاتوزیاا 339 ،1 ،1372 ،محق داماد و همکاراا،1392 ،
 ،284 ،1سنهوری 93 ،1 ،1382 ،خورسندیاا و ذاكرینيا .)96 ،1388 ،درنظریه اراده ظاهری توجهی به
اراده باطنی و قصد درونی ندارند .آنچه كه در مقام ایجاداعمال حقوقی مورد اظهار واقع می شود هرچند
قصدی دربين نباشد ،صرر بکاربردا الفاظ ،ردتار یا نوشتار ،علت تامه ایجاد اعمال حقوقی محسوب می
شود .طردداراا اراده باطنی ،توجهی به آنچه ابرازمی شودنداشته وبه آا پایبند نيستند .ایناا ادعای مغایر با
آا را می پذیرند وحاكميت مطل را با اراده باطنی می دانند .اما طردداراا اراده ظاهری برخالر طردداراا
نظریه باطنی معتقدند مطلقا آنچه بياا وابراز شد بعنواا اراده ظاهری معتبر وقابل استناد است وادعای
خالر آا را مسموع نمیدانند(النووی ،بیتا .)172 ،9 ،امروزه دعاوی متعددی در مراجع قضایی مطرح می
شود كه ممکن است پس ازاعالم اراده وایجاد اعمال حقوقی ادعاهای متفاوتی حس

مورد نسبت به

اعتبارمطل اراده باطنی و یااراده ابراز شده مطرح شود .آیا دادگاه باید به ادعای مغایرت بين اراده باطنی با
آنچه اظهارشده ،توجه نماید و برای اراده باطنی اعتبار قایل شود یا آنکه از پذیرش این ادعا خودداری ورزد
و صردا برای آنچه كه اظهار شد ،اعتبار مطل در نظر بگيرد؟ مانند آنکه شخصی با اعالم اراده به دیگری
پيشنهاد ترجمه كتابی را بدهد ،قطعا انجام این درخواست مستلزم پرداخت اجرتالمثل است .ليکن پس از
انجام عمل بوسيله مخاط  ،شخص مدعی گردد كه قصد باطنی او مطالعه كتاب در زماا اعالم اراده
بوسيله مخاط بود و تعهدی بر عهده او در برابر مخاط نيست .وضعيت اراده اعالم شده در تشکيل سایر
اعمال حقوقی نيز ممکن است دارای همين وضع مشابه باشد یکی مدعی عقد عاریه و استفاده مجانی
گردد و آا دیگری مدعی عقد اجاره و الزام مخاط به پرداخت اجاره بها شود .آیا میتواا به اراده اعالم
شده به اعتبار اینکه عقد با قصد باطنی تشکيل میگردد ،بیتوجه ماند ومطالبه اجاره بها كرد؟ نظریه اراده
باطنی ،برمبنای قصد درونی و نظریه اراده ظاهری ،برمبنای جنبه انشایی وعلت تامه برای اعالم و بیتوجه
به قصد ،هر یک با ایراداتی مواجه است .این نظریات نمیتواند مبنای صحي و منطب با اصول حقوقی
برای صدور حکم در دعاوی مذكور قرار بگيرد .باید قایل به تفصيل شد و گفت اراده اعالمشده دارای
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اوصادی است .مانند مستترشدا قصددربطن اعالم وموضوعيت داشتن آا كه سب میگردد اراده اعالمشده
از قدرت خالقيت در ایجاد اعمال حقوقی برخوردار باشد .اوصار مذكور و قدرت خالقيت اعالم اراده ،بداا
اصالت خواهد بخشيد وآنرا واجد اعتبار مطل میسازد .بنابراین اعالمكننده اجازه اثبات خالر آنچه كه
اعالم نمود را ندارد .بطور تحليلی و توصيفی دراین مقاله به ایرادات نظریه اراده باطنی واراده ظاهری (به
معنای دقداا قصد)خواهيم پرداخت ومتعاق

آا نظریه اعالم اراده كه مبتنی بر قول به تفصيل است،

بررسی می گردد .مبانی پایبندی اعالم كننده اراده در نظریه اخير مبتنی بر دالیل دقهی است،ليکن ازجنبه
حقوقی دالیلی كه قانونگذار در مواد متعدد از اعتبار مطل و قدرت خالقيت اراده اعالم شده حمایت می
نماید ،ارایه خواهدشد.
 -2حاکميت اراده باطني وایرادات وارده
در نظریه اراده باطنی اساس اراده در دروا جاری می شود و مظهر خارجی صردا نشانهای بر وجود
آا است  .اعالم دقط به اندازهای كه كشف از اراده باطنی است ،ارزش دارد  .اگر دليلی وجود داشته باشد
كه بين اراده درونی و مظهر خارجی آا همخوانی نداشته باشد ،به آنچه كه اعالم و اظهار گردید ترتي اثر
داده نمیشود .قدرت خالقه در پی اراده باطنی میباشد .بر این اساس اراده درونی یا حقيقی سرچشمه
حقيقت است و در صورتی كه آلوده به اكراه و اشتباه نباشد اثر حقوقی از آا نشأت میگيرد .به موج این
نگرش اگر شخص از سر مزاح مطلبی را آشکار سازد ،چوا قصد درونی در وی نيست ،ملتزم بداا نخواهد
شد .بر همين اساس اگر نتواا بطور یقين اراده حقيقی شخص را كشف نمود قاضی ناگزیر است از راه
درض حقوقی به اراده باطنی دست یابد ،چيزی كه در ماده  1156قانوا مدنی درانسه بر آا تاكيد نمودو
مقرر میدارد ،در عقود بسنده نمودا بر معنای ظاهری الفاظ كادی نيست و باید قصد مشترك طردين را
جستجو نمود و مالك قرار داد (سنهوری .)1،169 ،1391 ،همه كسانی كه اراده باطنی را دارای قدرت
سازندگی و اهميت میدانند نگاه یکسانی بر چگونگی اثرگذاری آا ندارند .برخی از آناا معتقدند اراده
باطنی یا شوق مؤكد در اد نفس ،ماهيت اعتباری را ایجاد میكند و الفاظ برای اثبات و احراز بکار گردته
میشوند (موسوی بجنوردی .)1،32 ،1419 ،عدهای دیگر رضای باطنی را به عنواا عنصر عمده برای
تشکيل عقد دانسته و قصد انشاء را وسيلهای برای آگاه شدا از رضا میشناسند .به عبارتی قصد انشاء
كاشف و قایل بر نقش خالقيت اراده باطنی درایجاد اعمال حقوقی میباشندكه به وسيله مبرز اثرگذار
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میگردد (نجفی 32 ،35 ،1404 ،شهيدی 203 ،1377 ،صفایی 66 ،1387 ،قاسمزاده 56 ،1388 ،عدل،
 115 ،1373ديض كاشانی 47 ،1375 ،ابن نجيم .)46 ،1403 ،ایراد اساسی وارد بر این نظریه عدم تحق
دقي جایگاه قصد انشاء خواهد بود .در دستهبندی مراحل تحق اراده و قصد انشاء نویسندگاا قایل بر این
هستند از مراحل چهارگانه ،سه مرحله ،تصور و تصدی  ،سنجش و مرحله شوق باطنی یا رضاء در باطن
شخص شکل میگيرد .ليکن مرحله چهارم كه قصد انشاء ناميده میشود هماا مرحله اجرای تصميم و
تحق اراده در خارج است .در این صورت چگونه میتواا بين این دو موضوع كه اراده باطنی سازنده عقد
است وحکم ماده  191ق.م.جمع نمود ؟ طب این ماده كه بياا می دارد «عقد واقع میشود به قصد انشاء
به شرط مقروا بودا چيزی كه داللت برقصد نماید» قصد انشاءدر عالم خارج محق و اثر برجا می گذارد
،درحالی كه طردداراا این نظریه بر اثربخشی اراده در باطن اعتقاد دارند .بنابراین پاسخی قانعكنندهای
ارایه نخواهد شد تا این تعارض مرتفع گردد .عقد نتيجه تركي دو اراده اعالم شده است كه ناگزیر باید در
خارج ازدروا هریک از طردين باشد .این مشتركشدا ارادهها تنها در خارج قابل تركي شدا است نه در
دروا اشخاص .در روابط حقوقی اشخاص نبایدبه اراده باطنی و اعالم نشده كه دراتر از مراحل درونی
تشکيل اراده پيش نردته است ،ترتي اثر داد .در غير این صورت امنيت معامالت و روابط حقوقی نابود
می شود .اگر شخص برخالر آنچه اراده و اعالم نمود به بهانه این كه اراده باطنی وی چيزدیگری بود به
ادعای وی توجه شود مشکالت عظيمی در اثر نادیده گردتن اراده اعالمی وترجي قصد باطنی پدید
میآید .زیرا اگر شخص ادعا نمایدنسبت به آنچه كه معامله شد قصدی نداشت ،طب قاعده «ماقصد لم یقع
وماوقع لم یقصد» معامله صوری و باطل خواهد بود و دایدهای بر معامله انجام شده بار نيست .ازسوی دیگر
نمیتواا از الفاظ بکار ردته برای اعالم و اظهار اراده تعابيری متفاوت از معنای عردی و لغوی متداول
استنتاج كرد .بعنواا مثال اگر در عقد نکاح بين زوجين تواد شود مهریه به تعداد صدسکه باشد زوج نمی-
تواند ادعاكند منظور وی ،سکه از جنس نقره و یا سکههای مربوط به پول دلزی رایج كمارزش بود .جامعه
امروز بطور متداول ومتعارر ،تعيين سکه بعنواا مهریه راحمل بر مفهوم عردی آا ،از جنس طال مینمایيد
و خالر این استنباط عردی بدوا قرینه یا تصری پذیردته نيست .به عقيده حقوقداناا اشخاص به مفاد
عردی گفتههای خود پایبند هستند (كاتوزیاا .)163 ،1390،این امر بنحوی در ماده 224ق.م.كه مقرر می-
دارد «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرديه» مورد تأیيد مقنن قرار گردت .برخی از دقهای متأخر
معتقدند كه اگر الفاظ و وسایل اعالم اراده را تنها به عنواا كاشف از ضمير درونی متعاقدین بکار ببریم در
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این صورت ارزش اماره را خواهند داشت ولی اگر طردين آنچه را كه در درواشاا هست با الفاظ و یا سایر
طرق اراده آشکار سازند ،نيازی به مبرز نخواهيم داشت و الفاظ موضوعيت خواهند داشت .در این صورت
بالفظ ،اثر محق میشود (حسينی مراغهای 98 ،2 ،1417 ،لنکرانی .)101 ،3 ،1381 ،بنابراین نباید به ظاهر
چند ماده قانوا مدنی بسنده نمود و گفت سازنده اعمال حقوقی اراده باطنی است و امکاا اثبات خالر
اراده اعالم شده وجود دارد.اگر قصد به درستی اعالم نشود و در دروا شخص باقی بماند آنچه كه اعالم
شد مبين قصد انشاء نيست ،یعنی عمال قصد انشایی بياا نشد و یا به غلط انشاء گردید .پس معامله در
حکم دقداا قصد است .در این صورت تطاب ارادهها در عقود ،برای تشکيل اثر حقوقی دراهم نمیآید.
مبنای این بحث آنست اراده اعالم نشده صردا محدود به تصميم درونی خواهد شد و اعمال حقوقی از آا
پدید نمیآید .دراین صورت در جامعه اعتباری بر آنچه در دروا اشخاص میگذرد و بیآنکه به عالم خارج
راه یابد ،بار نمیشود .ضرورت اعالم اراده از سوی دقيهانی صاح نام (انصاری 311 ،1 ،1411 ،نائينی،
 183 ،1 ،1373نجفی )275 ،22 ،1404 ،و اساتيد شهير حقوق (كاتوزیاا 225 ،1 ،1372 ،امامی،1368 ،
 181شهيدی ،204 ،1377 ،صفایی 66 ،1387 ،بروجردی عبده 107 ،1380،جعفری لنگرودی،1387 ،
 ،)70اعم از اینکه طردداراا نظریه اراده باطنی باشند یا خير ،پذیردته شد.در اجتماع منظم ،اشخاص به
اعتبار خواست و ارادهشاا متعهد خواهند شد و آا اراده در جامعه بوسيله اعالم اراده نمود خواهد یادت و
منشاء ایجاد ح و تکليف میگردد.
 -3حاکميت اراده ظاهري (فاقد قصد) و ایرادات وارده
ممکن است از نظریه اراده ظاهری این گونه تعيبر شود كه اعالم به تنهایی و بدوا قصد ،دارای
قدرت سازندگی اعمال حقوقی است .در این صورت نباید هيچ نقشی برای قصد درونی و اراده باطنی قایل
شد .علت این امر آنست كه در برخی از مواد قانوا تجارت وبعضا در قانوا مدنی صررنظر از وجود یا
دقداا اركاا اساسی معامله ،مقنن برای آنچه اعالم شد اعتبارقایل است .این امر در علم اصول علت تامه
ناميده میشود كه یک عامل میتواند ،به جهت دراهم بودا همه مقتضيات و دقداا هر مانعی موج
پيدایش معلول گردد (محمدی .)211 ،1370 ،اگر نظریه مذكور مبنی بر قدرت سازندگی اراده اظهارشده به
طور مطل پذیردته شودوخالر آا قابل اثبات نباشد در آا صورت رعایت شرایط اساسی صحت معامله
مانند بند  1ماده  190ق.م.كه وجود قصد را الزامی میداندو ماده  195و1070ق.م .معامله داقد قصد را
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باطل شناخت چگونه قابل جمع با نظریه مذكور میباشد؟ آیا این ایراد وارده بر نظریه ،آا را از كارایی خارج
نخواهد ساخت و نباید مواردی كه مقنن برای برخی از اعمال حقوقی و تصميمات متخذه اعتبار قایل شد،
بداا جنبه استثنایی داد؟ آیاعدم اجازه اثبات اراده باطنی ،دليلی بر تجویز اعتبار مطل هر نوع اعالم داقد
قصد است؟ یا آنکه منظور از اعتبار داشتن اعالم اراده  ،متوجه اعالم توام با قصداست ليکن نه تنها اثبات
قصد ضروری نيست بلکه ود اصل صحت و اصاله الحقيقه اثبات خالر آنچه اعالم شد نيز وجود ندارد؟
بنظر میرسد اراده ظاهری كه مبتنی بر قصد نباشد جز در موارد استثنایی و با حکم خاص نمیتواند معتبر
باشد .در قلمرو حقوق مدنی بعنواا یک قاعده ،معامالتی كه داقد قصدیا یکی از اركاا اساسی باشد ،باطل
است .این حکم عالوه برمواد مذكور ،در مواد  348 ،365و  654ق.م هم دیده میشود .بنابراین وجود قصد
به عنواا جوهر اراده و سازنده اعمال حقوقی در آا تردیدی نيست و بدوا آا امکاا شکلگيری اعمال
حقوقی وجود ندارد.اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند و در تشکيل این موجودات قانوا و یا اراده
نقش دارد و به آنها اعتبار خواهد بخشيد (جعفری لنگرودی.)43-44 ،1387 ،
موارد استثنایی مانند ماده1100ق.م .است كه مقرر می دارد«در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد
یا ماليت نداشته باشدیا ملک غير باشد در صورت اول ودوم زا مستح مهرالمثل خواهد بود ودرصورت
سوم مستح مثل یا قيمت آا خواهدبود مگر اینکه صاح مال اجازه نماید»بموج ش سوم این ماده
قرارداد راجع به مهر به دليل تعل موضوع قرارداد به غير و عدم تنفيذ از سوی مالک باطل خواهد بود
واساسا اثری بر قرارداد باطل به حکم مواد  352 ،247وبه ویژه ماده  365وجود ندارد .اما قانونگذار بنابر
مصال اجتماعی در رعایت حقوق زا كه به ظاهر اعتماد نمود برای این قرارداد باطل آثار قایل شد و زا را
مستح مثل یا قيمت مهر دانست .همچنين در ماده  270ل.ا.ق.ت .آمده است «"هرگاه مقررات قانونی در
مورد تشکيل شركت سهامی یا عمليات آا یا تصميماتی كه توسط هر یک از اركاا شركت اتخاد میگردد،
رعایت نشود برحس مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطالا شركت یا عمليات یا تصميمات مذكور به حکم
دادگاه اعالا خواهد شد ،ليکن موسسين و مدیراا و بازرساا و صاحباا سهام شركت نمیتوانند در مقابل
اشخاص ثالث به این بطالا استناد نمایند ».برخی از نویسندگاا دقداا قصد را در بحث بطالا شركت
بعنواا علل عام به همراه ،اهليت و نظم عمومی ،یاد نمودهاند(دمرچيلی و همکاراا .)274 ،1387 ،همچنين
در ماده  100ق.ت راجع به چگونگی تقویم و تادیه سرمایه در شركت با مسؤوليت محدود ،عليرغم حکم به
بطالا شركت،شركا اجازه استناد به بطالا را در مقابل اشخاص ثالث ندارند .همين نتيجه را میتواا در
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 25قانوا نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب  1394بدست آورد .در این ماده باوجود آنکه شخص
از ابتدا قصد جدی بر انجام معامله وپذیرش تعهدات نداشته باشد قانوا صردا متعرض مال خریداری شده
میشود و طل داین را از آا محل و یا حاصل دروش آنجا تأمين مینماید .این امردر دقه اماميه ،طردداراا
خاصی ندارد و عموما در مبحث شرایط متعاقدین از قصد به عنواا عامل و سازنده اعمال حقوقی به ویژه
عقد یاد مینمایند (انصاری 377-383 ،1 ،1411 ،كركی 62 ،4 ،1414 ،نجفی )213 ،22 ،1404 ،ولی در
دقه عامه برخی دارای نگرش خاصی نسبت به این موضوع میباشند .عدهای از دقهای حنفی معتقدند ،نکاح
خاطی جایز و صحي است و خاطی را كسی میداند كه واژه انکحت را بدوا قصد به زباا آورد .ایشاا
نکاح شخص هازل رانيز صحي می داند (كاسانی .)310 ،2 ،1406 ،همچنين در درقه مالکی كه به اراده
ظاهری پایبند هستند ،اگر یکی از متعاقدین قصد خویش رادر ایجاب به معامله انکار نماید ،وی را ملزم به
سوگند مینمایند .همين كه از اتياا سوگند امتناع ورزد ود مفاد عقد و صررنظر از موضوع ادعایش
نسبت به قصد ،بر عقد متعهد میباشد (سنهوری .)95 -94 ،1 ،1391 ،شخص مذكور مدعی عدم وجود
قصد گردید ليکن آثار معامله بر او تحميل میشود .برخی از دقهای اهل سنت اراده ظاهری را بر اراده
باطنی حاكم شمرده و در نتيجه حکم به صحت تصردات ناشی از عقد كردهاند و آا را مقتضای ظاهر لفظ
عقد دانستهاند (سنهوری )90 ،1 ،1391 ،و همچنين بيشتر دقهای شادی و حنفی به اراده ظاهری اعتماد
كرده و حتی معامالت صوری را نيز صحي دانسته و حکم به جواز معامالتی كه در باطن آا نيت ربا و جور
دارد صادر كردهاند(ابوزهره .) 249 ،1396 ،در حقوق مصرنيزدر مواردی بر عقد باطل آثار بار میگردد .به
عنواا مثال نکاح باطل مانع ایجاد رابطه زوجيت و نفقه می گردد ،ولی دارای آثار تبعی مانند تعل مهر
پس از نزدیکی و ثبوت نس میباشد (سنهوری .)351 ،1 ،1382 ،در بيع تلجئه بيعی كه شخص از روی
اكراه و ترس بطور صوری واقع میسازد (جعفری لنگرودی )451 ،1388 ،با وجود آنکه صورت و ظاهر آا
بيع میباشد ،در مذه حنفی و شادعی صحي است .زیرا معتقدند اركاا بيع كامل است و شروط آا مواجه
با مفسده نيست (ایزدیدرد 101 ،1380،ابوجي  .)328 ،1408 ،ليکن در دقه اماميه اساسا به همين دليل
كه قصد وجود ندارد چنين عقدی را باطل میدانند (حلی .)318 ،15 ،1411 ،از برداشت برخی از نویسندگاا
نسبت به نظریه حاكميت اراده ظاهری باید دست كشيد كه معتقدند صردا وسيله اعالا اراده دليل و عنصر
اصلی تلقی میشود(موسوی بجنوردی ،مليحی .)7 ،1394 ،نقش قصد انشاء در اعمال حقوقی انکارناپذیر
است(كاتوزیاا 221 ،1 ،1372،امامی 183 ،1368،1 ،عدل 1373،115 ،صفایی 63 ،1387 ،نائينی،
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 176 ،1 ،1373انصاری .)308 ،1 ،1411 ،اینکه مقنن در وضعيت خاص برای اعمال حقوقی كه بدوا قصد
واقع میشود آثاری پيشبينی نمود ،نباید آنرا با نگرش ترجي داشتن نقش اراده باطنی در معامالت ،یکساا
دانست  .همين امر سب خواهد شد تا كمی از نظریه اراده ظاهری داقد قصد به عنواا علت تامه ایجاد اثر
حقوقی داصله گردت و وجود قصد انشاء رادر اعمال حقوقی ضروری دانست .
حقوقداناا نيزمعتقدند آثاری از عقدباطل پدید نمیآید(امامی 176 ،1 ،1368 ،و  196قاسمزاده،
 .)55 ،1388بنابراین در نظریه اراده باطنی باوجود آنکه شخص ارادهكننده دارای قصد است ولی اعالم نشد
و دستیابی به آا ممکن نيست  ،بعدا قابل استناد در مقام اختالر با اراده اعالم شده نيست .ولی علت بی-
اعتباری اراده ظاهری داقد قصد آنست ،از آا اثری به بار نمیآید تا بطور مطل حاكميت و قابليت استناد
یابد .بنابراین اراده اعالم شده با اوصار خاص است كه مورد اعالم و اتکای مخاط قرار میگيرد به جهت
موضوعيت از اعتبار مطل برخوردار می گردد و ضمن ایجاد آثار ،امکاا نادیدهگردتن آا و یا اثبات خالر
آا وجود ندارد .در ذیل به موضوع اخير میپردازیم.
 -4قول به تفصيل و حاکميت اعالم اراده
بدوا اعالم اراده ،آنچه كه در باطن اشخاص مکتوم است قابل كشف و واجد اثر حقوقی نيست.
اعالم اراده در عقود به جهت ارتباطی كه بين اعالمكننده و حقوق مخاط

اعالم ایجاد مینماید،سب

اتکای مخاط بداا می شود .برای جلوگيری از ضرر مخاط موصور ،اعالم كننده پایبند به اراده اعالمی
خویش است .بموج

ماده  191ق.م اراده انشایی برای ایجاد اعمال حقوقی ،آخرین مرحله از مراحل

نفسانی اراده است كه در عالم واقع با اعالم اراده محق میشود .قصد باطنی بدوا اعالم اراده ،اثرگذار
نمیباشد .اعالم اراده در روابط اجتماعی سب

انجام اعمال حقوقی و معامالت میگردد .تحق اعمال

حقوقی با برخورد ارادههای اعالم شده بعمل میآید .شخصی كه اعالم اراده میكند ،در مقابل مخاط ش
طب معنای عردی و معمول الفاظ مورد استفاده  ،متعهد میباشدو اعالم اراده ،سب اعتماد مشروع اشخاص
به آا میشود .علت اهميت اعالم اراده ،اثر مثبتی است كه بوجود میآورد .اگر شخص به گونهای روشن
قصد خویش را بياا كند ،اما در حقيقت برخالر آنچه كه در نظر داشت ،سخن گفته باشد در این صورت
اگر اراده درونی را برتر بدانيم ،دادگاه مکلف است آنچه در ذهن شخص بود بيابد ،نه آنچه كه بياا شد .در
حاليکه با اعالم اراده زمينه ارتباط و اعتماد مياا اشخاص ایجاد می شود و در معامالت شاا امنيت تجاری
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برقرار میگردد .قرارداد امری عينی است در این صورت نمیتواند به شکل یک امر ذهنی ناشی از اراده
باطنی تحق یابد .با اعالم اراده است كه قصد انشاء به جامعه ابراز و معردی میگردد .دليل الزامآوربودا
قراردادها ناشی از آا نيست ارادهی شخص چنين خواسته تا خود را ملزم نماید بلکه بداا جهت است
شخصی كه اعالم اراده مینماید یک واقعيت اجتماعی به وجود میآورد .در آا صورت باید پایبند به آثار
حاصله از همين واقعيت اجتماعی باشد .كمااینکه تمامی آثار اعمال دیگر خویش را متحمل میشود ،می-
بایست آثار عينی ناشی از اعالم ارادهاش را نيز پذیرا گردد ،هرچند منطب با اراده باطنیاش نباشد .بنابراین
تا اعالم واقع نشود قصد انشایی مفهوم نمیآید .نباید اعالم اراده را بعنواا دليل بر وجود اراده درونی
دانست .بلکه باید اعالم اراده را آا عنصر اصلی كه اثر قانونی به همراه دارد ،دانست .به بهانه این كه اراده
باطنی با اعالم اراده همخوانی ندارد ،نمیتواا دست از اعتبار اراده اعالم شده برداشت و اجازه اثبات عکس
آنچه كه اعالم شد را به مدعی داد .جز موارد استثنایی (مانند دقداا قصد و اشتباه) ،اعتبار اراده اعالم شده
انکارناپذیر است و ضرورتی ندارد تا عالوه بر اعالم اراده دنبال چيز دیگری یعنی قصد درونی اشخاص
باشيم(سنهوری.)171 ،1 ،1391 ،
اراده اعالمشده دارای اوصادی متفاوتی از اراده باطنی واراده ظاهری داقد قصد است .چوا متضمن
قصد و اعالم است و همين امر كفایت بر قدرت خالقيت اراده اعالم شده دارد .حقوقداناا اعتبار اراده
اعالمشده را الزمه زندگی اجتماعی میدانند و بر این باورند اگر در موقع اختالر مدلول كاشف و مقصود
قصدكننده از كاشف صردنظر كنيم ،نظم معامالت مختل میشود وكسی مطمئن نيست طرر معامله به این
نوع بهانه ها متوسل شده و عليه او اقامه دعوی خواهد نمود یا نه؟ وسعت قلمرو قصد انشاء را تابع مدلول
كاشف دانسته و كاشف را امارهای تلقی كه كسی مجاز نيست تا خالر آنرا اثبات كند .متکلم را به ظاهر
الفاظ ماخوذ میدانند(حائری شاه باغ 151 ،1 ،1382 ،جعفری لنگرودی .)71 ،1387 ،دقها نيز در بسياری از
موارد عقيده دارند ،الفاظی كه بطور روشن بياا می شود ،دليل بر آنست مضموا عردی الفاظ مدنظر بوده و
نباید خالر آا را پذیردت .برای الفاظی كه در مقام اعالم اراده بکار گردته میشود باید به معنی عردی و
حتی لغوی آنها ترتي اثر داد و نباید ظاهر الفاظ و معانی آنرا نادیده گردت .در نظر این دسته از دقها ،بر
الفاظ اعالمی نيز میتواا آثار حقوقی بار نمود و آنها را معتبر دانست بیآنکه نيازی الزاما برای تحصيل
قصد باطنی وجود داشته باشد .عموما نيز به روایت «انما یحلل الکالم و یحرم الکالم» استناد میجویند.
این روایت مؤید این معناست كالم موج حليت و حرمت میشود و الفاظ مؤثر بوده وصرر قصد باطنی را
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عنصر اساسی تلقی نمینمایند(حر عاملی 467 ،12 ،1382 ،و  466و  199 ،13عاملی (شهيد ثانی) ،1414
 227 ،3حلی 21 ،2 ،1389 ،موسوی بجنوردی 126 ،3 ،1419 ،انصاری .)1،243 ،1411 ،درروابط
اشخاص با دیگراا ،اعم از اینکه به وسيله گفتار ،ردتار و با اشارات معنی دارشاا شکل میگيرد ،تنها به
همين جنبه از نحوه ارتباط و تعامل توجه و تکيه مینمایند .اشخاص در بياا خواستههای خویش با دیگراا،
برای تحق اعمال حقوقی و یا رسيدا به خواستههای مادی به گفتهها و اعمال یکدیگر ،اعتماد مینمایند.
اساس این امررا اصول حاكم بر روابط اجتماعی مانند ،اصل صحت ،حسن نيت و مطابقت ظاهر با حقيقت
تشکيل میدهد .بر ای اشخاص ممکن نيست تا قصد باطنی دیگری را جستجو و احراز نمایند و بدین نتيجه
دست یابند كه آیا شخص مقابل در دروا خویش برای انجام معامله دارای قصد انشاء میباشد یا خير؟
همين ناممکن بودا دستیابی به اراده باطنی اقتضاء مینماید تا ردتار و الفاظی كه از اشخاص در حين
اعمال مذكور سر میزند مبتنی بر حقيقت باشد و ظاهر جلوهای از صحت و حقيقت تلقی گردد .اگر
اشخاص نتوانند قصد باطنی دیگری را احراز كنند و در عين حال به این ظاهر نيز بیتوجه بمانند هيچ
جایی برای دراهم آمدا زمينه تحق معامالت وجود نخواهد داشت  .مضادا اینکه حقوقداناا تائيد مینمایند
قانوا نيز امکاا حکومت بر اراده باطنی را ندارد(كاتوزیاا )228 ،1 ،1372 ،و قاضی هم اساسا معيار خاصی
برای شناسایی قصد درونی در اختيار ندارد تا قانوا را بر آا حاكم سازد .وقتی اشخاص در روابط خویش
اظهاراتی را بياا یا ادعالی از آنها سر میزند ،باید همين ردتار و شيوه آا واجد ارزش بوده و كادی برای
تشکيل اعمال حقوقی باشد ونباید در پی عامل اثرگذار یا سازنده دیگر بود .بیتوجه به وجود یا عدم وجود
اراده باطنی كه دست نيادتنی است ،همين كه قرینه مغایر صریحی وجود نداشته باشد طب روایت«"اِنَّما
یُحلَّلُ الکَالمُ و یُحرَمُ الکَالمُ" » الفاظ میتواند برای تحق اثر كادی باشد(حر عاملی50،18 ،1382،
هاشمی و همکاراا ،بیتا 76،10 ،نجفی .)220-217 ،22 ،1404 ،برخی از اساتيد و دقها راجع به ایقاع
معتقدند ،صرر وجود اراده حقيقی انشاكننده ایقاع كادی است و در مرحله تشکيل دیگرنياز به اعالم و
كاشف ندارد (امامی 45 ،4 ،1368-185 ،1 ،1368 ،شهيدی 202 ،1388 ،نهرینی 8 ،1385 ،حسينی
مراغهای .)87 ،2 ،1417 ،در تحق ایقاع باید به ضرورت اعالم اراده اذعاا داشت بنحوی كه برخی
نویسندگاا بر این امر صحه گذاشتند(كاتوزیاا 163 ،1370 ،دالح و همکاراا .)158 ،1392 ،باید ایقاع
راتابع حکم ماده  191ق.م دانست .گاهی ایقاع كننده با اعالم اراده بطور مستقيم اشخاص معينی را مورد
خطاب قرار نمیدهد ،مانند حيازت مباحات و اعراض .مرجع رسميت شناختن حقوق و تضمين كننده آا،
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جامعه خواهد بود ،دراین صورت اعالم ایقاع برای دراهمشدا رعایت حقوق ایقاعكننده و بهرهمندی وی از
آا ضروریست .اما گاهی آثار اعالم سب نفع و یا ضرر مخاطبين خاص در ایقاع است .مانند ابراء كه تنها
به بنفع مدیوا می باشد .در این صورت ضرورت اعالم اراده در ایقاع در مقام اجرا واثر گذاری بيشتر دارای
اهميت است.
وضعيت اعتبار مطل اعالم اراده و پایبندی آنرا باید متفاوت از مواردی دانست كه اشخاص با تواد
نسبت به یک موضوع مانند مهریه در عقد نکاح ،دو تواد مینمایند .ابتدا مهریه كمتر با عقد پنهانی مورد
تواد واقع میشود و مجددا بطور صوری ،مهر بيشتری را تعيين مینمایند .دقها تواد بعدی را بدليل
صوریبودا معتبر نمیدانند(طوسی ،)372 ،4 ،1407 ،نویسندگاا نيز براین عقيده هستندبنای طردين در
نکاح بر هماا مهر پنهانی استوار شد و نسبت به مهر صوری توادقی نشدتا معتبرباشد(ایزدیدرد،1380،
 .)271دراین درض چنين نيست یکی از طردين به اعالم خود پایبند نباشند ،بلکه بنای آناا بر اعتبار تواد
پنهانی بوده و هردو بداا پایبند هستند .این توادقات از شمول بحث حاضر خارج است .بنابراین درصورت
تعارض بين اراده اعالم شده با اراده باطنی ،حاكميت با اراده اعالم شده است و اساسا ظاهر امر داللت دارد
اراده اعالمشده با اراده باطنی مطابقت دارد و خود نوعی حقيقت محسوب میشود .زیرا به عقيده نویسندگاا
ظاهر حجت است (ديض .)91 ،1369 ،اگر قرینهای اعم از لفظی یا غيرلفظی و حتی قرینه تقابل وجود
نداشته باشد كه داللت نماید مقصود اعالمكننده اراده معنای دیگر و مجازی است و منصرر از معنای
حقيقی است (ایزدیدرد1،پيردهی ،)18-15 ،1393،آنچه مورد اعالم واقع شد ،در قال لفظ ،نوشتار یا ردتار
باید آا را بر هماا مفهوم حقيقت عردی یا لغوی حمل نمود .دليلی وجود ندارد تا از حجيت معنا و مفهوم
متعارر الفاظ و عبارات استعمالشده در مقام اعالم اراده گذر نمایيم و در صدد یادتن اراده باطنی اشخاص
یا به عبارتی معنی دیگری جزء آنچه بکار ردت بر آیيم .پس اگر هيچ قرینهای در بين نباشد تا بر معنای
مجازی داللت نماید از عبارت سکه و یا ترجمه در مثالهای پيشين هماا مفهوم عردی استنباط میشود و
اعالمكننده اراده در عقد نکاح مکلف به پرداخت سکه طال بعنواا مهریه میباشد و در مثال ترجمه نيز
متعهد به تأدیه ح الزحمه مترجم از باب درخواستش برای ترجمه است .اینکه اراده اعالم شده نسبت به

 -1قرینه لفظی نشانههایی است كه در خود عبارت ذكرشده و از ظاهر جمله میتواا دریادت و قرینه غيرلفظی هماا قرینه مقاميه یا حاليه
است و همچنين قرینه تقابل موردی است كه گوینده درسخن خود دو چيز رادر مقابل هم قرار می دهد و معنای تازهای از تقابل آا دو چيز
بدست میآورد (ایزدیدرد و پيردهی)17 ،16 ،1393،
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اراده باطنی از اعتبار مطل برخوردار است و امکاا اثبات خالر مفاد آا وجود ندارد ،بعنواا قول به تفصيل
بنيادش برآیات و روایات خاصی استوار است .اكنوا در قال مبانی دقهی لزوم پایبندی اراده اعالم شده
احکام آیات و روایات مربوطه كه مانع از رجوع اعالمكننده از اراده اعالمی میشود و بداا حاكميت می-
بخشد ،بررسی میگردد.
 -5مباني فقهي لزوم پایبندي به اراده اعالم شده
بازگشت از مفاد اراده اعالم شده ازسوی اعالمكننده اراده در اعمال حقوقی بدا تعبيدری غيدر از آنچده
اظهار و مورد اتکاء واقع شده است ،از منظر دقهی حقوقی در جامعده پذیردتده نيسدت .اشدخاص از الفداظ و
نوشته بطور متعارر استنباط می نمایندو ادعایی متفاوت از آنچه كه پيشتر اعالم شد ،میتواند موج ضرر و
عهدشکنی باشد .از جنبه دقهی مبانی این امر برآیات و روایاتی در زمينه پایبندی به عهدد و پيمداا و نفدی
ورود ضرر ونيز قاعده اقدام بعنواا دليل استوار است .این دالیل مانع عدول اشخاص از گفتههای خویش در
مقام اعالم اراده برای اعمال حقوقی می شود .بنظر دقها الفاظی كه بطور صری بيداا مدیشدود دليدل بدر
آنست كه مضموا عردی الفاظ مدنظر بوده و نباید خالر آا را پذیردت .معنی عردی و حتدی لغدوی الفداظ
باید توجه شود و نباید ظاهرومعانی آا را نادیده گردت .الفاظ اعالمی را باید معتبر دانست بدیآنکده نيدازی
الزاما برای تحصيل قصد باطنی وجود داشته باشد و عموما به روایت «اِنَّما یَحلِلُ الْکَدالم و یَحدرَم الْکَدالم»
استناد میجویند .پس صردا قصد باطنی را عنصر اساسی تلقدی نمدینمایندد(حر عداملی-467 ،12 ،1382 ،
 466حر عداملی 199 ،13 ،1382 ،عداملی (شدهيد ثدانی)  227 ،3 ،1414حلدی 21 ،2 ،1389 ،موسدوی
بجنوردی .)126 ،3 ،1419 ،برخی از دقهای عامه هم دراتر از این عقيده دارند عقد نکاحی كه مدورد اعدالم
قرار میگيرد معتبر است عليرغم آنکه عاقد هازل باشد و یا بنحو تلجئه(بدوا قصد) واقع شده باشدد .علدت
این امررا روایتی از پيامبر نقل نمودند درنکاح ،طالق و رجوع به هزل توجه نمیشود و آنراجدی و تدوأم بدا
قصد دانستهاند(ابن قدامه .)61 ،1388،7 ،این دقها بنوعی به اراده اعالم شدده در برابدر اراده بداطنی توجده
داشتهاند .اكنوا آیات و روایات مربوطه به عنواا مبانی و دالیل عدم امکاا اثبات خالر اراده اعالم شده و
الزام به پایبندی آا ،در این زمينه خواهيم پرداخت.
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 -1 -5لزوم حفظ عهد وپيمان
احترام به عهد وپيماا برای طردين تعهد در حقوق ا سالم و ایراا دارای اهميت ویدژهای مدیباشدد و
اساسا این امر در قلمروی اصل لزوم مطرح میگردد .در قرآا كریم آیه شریفه «یا ایهدا الدذین آمندوا اوددو
بالعقود »...1داللت بر همين امر داشته و مورد استناد دقها قرار گردته است (شيخ انصداری ،1411 ،ج ،1ص
 239بجنوردی ،1419 ،ج  ،5ص 164كركی ،1411 ،ج ،4ص  .)284همچندين حددیث« ،المومندوا عندد
شروطهم» نيز ازسوی دقها برای الزم الودیشناختن شروط ،مورد توجه واقع شد .باوجود اختالر دقها راجدع
به شروط ابتدایی و ضمن عقد 2 ،ليکن شروط را جزیی از عهددانسته وآا را مانند عقد تابع اصل لزوم می
دانند .اگر شخصی اعالم اراده نماید به حکم اصل لزوم و ضرورت حفظ عهد و پيماا ،نمیتواند با ادعای
جدید ثابت كند قصد درونی او متفاوت از اراده اعالمی است وخواستار حاكميت اراده باطنی بعندواا سدازنده
اعمال حقوقی گردد .پس نمی تواا عقد بيع را به عقد اجاره و یا ابراء را به اعطاء مهلت در پرداخدت تعبيدر
نمود .از منظر شرع اشخاص باید پایبند به عهد خویش باشند و اصل بر استواری آا اسدت .اجدازه اثبدات
خالر آنچه اعالم شد ،مغایر احکام اخير در دقه است .اگر بر اساس ادعای جدید اعالمكنندده ثابدت شدود،
قصد باطنی وی چيزی دیگری بود در این صورت او متعهد و ملزم به آنچه اعالم كرد ،نمیباشدد .برخدی از
دقها راجع چگونگی حاكميت اصل لزوم و آیه شریفه و حدیث مذكور ،آنرا شامل تمام عقدود الزم و جدایز
(عاملی ،بیتا )175-174 ،4 ،و عده ای حکم آا اصل را از شمول عقود جایز خارج مدیدانندد .ولدی عمومدا
مفهوم عقد را عهد موكدی بين متعاقدین دانسته ،و آا را واحد میپندارند (نراقی .)7 ،1417 ،اصاله اللزوم را
باید حاكم بر تمامی عقود دانست و به آا پایبند بود .ولو آنکه عقد جایز و یا اذندی باشدد ،مدادام كده دسدخ
نشده ،از حکم لزوم تبعيت میكند .عدهای از دقها همين مفهوم وسيع را برای آیه اودو بالعقود قایلند وآا را
بر هر نوع عهد ،عقد و تکليفی كه مردم بين خود مقرر نمودند ،حاكم دانستهاند .برخی حقوقدداناا بدا ایدن
نظر مواد و ازآا تبعيت نمودند(مقدس اردبيلی ،بدیتدا 462،شدهيدی )1388،273 ،لديکن عددهای بدا آا
مخالفاند (محق داماد 140 ،2 ،1374 ،محمدی .)247 ،1389 ،بنظر میرسد شرع مقدس ،عقل و منطد
و مفاد ماده  219ق.م .از استدالل پيشين حمایت میكند و میتواا حکم این موضدوع را بده ایقاعدات نيدز
 - 1سوره مائده آیه « 1ای كسانی كه ایماا آوردهاید به قراردادهای خود ودا كنيد»
 - 2شيخ انصاری و صاح جواهر ،از جمله دقهایی هستند كه عقيده دارند ،حدیث المومنوا عندد الشدروطهم ،شدامل شدروط ضدمن عقدد
نمی گردد ،در حالی كه دقهای دیگر مانند عالمه حلی و شيخ طوسی این حدیث را شامل تمام شروط ضمن عقد و شروط ابتدایی مدیدانندد.
برای مالحظه بيشتر راجع به نظریات دقها رجوع كنيد به (شکاری 71 ،1377 ،تا )92
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تسری داد .زیرا ضرورتی كه سب اصل لزوم عقود است در ایقاع هم وجود دارد .اساس این لزوم در ایقداع،
مبتنی بر الزامهای اجتماعی ناشی از ضرورت با هم زیستن اسدت (كاتوزیداا .)53 ،1370 ،عددهای از دقهدا
قلمرو حاكميت آیه «اودوا بالعقود» را شامل تمامی عقود و الزامهای متداوله و متعدارر در تمدامی اعصدار و
آنچه مقتضیاش متضمن وجوب بر وداست ،میدانند و معتقدند آیه مذكور شامل هر عهد موكدد مدیگدردد.
پس تمامی عهد ،شرط و عقد ،حتی نذر و سوگند و طالق كه مورد اخير نوعی ایقاع است ،تحت شمول آیه
می باشند .علت این امر را عالوه بر جنبه شرعی ،مبتنی بر حکم عقلی میدانند(ميرزای قمدی ،1427 ،ج ،1
 .) 462-460بعنواا مثال مرد پس از طالق زا  ،مدعی گردد قصد باطنی او طدالق نبدوده و صدردا ایجداد
ترس و تغيير ردتار در زا بود ولی زا با تصور خاتمهیادتن ازدواج قبلی بامرد دیگدر ازدواج نمایدد .پدذیرش
ادعای زوج مغایر با اراده اعالم شده است درحالی كه ا مکاا آا وجود ندارد .دقها ایقاعات را در كنار عقود
ذكر و آنراتابع اصل لزوم دانستهاند(حسينی مراغهای.)36 ،2 ،1417 ،
 -2-5حاکميت قاعده الضرر
ارجحيت اراده باطنی در برابر اراده اعالم شده ،نتيجه اش جز ورود ضرر بر مخاط اعالم اراده نيست.
اگر مخاط ایجاب براساس مفاد عردی ،اراده اعالم شده را ح انتفاع تلقدی و قبدول نمایدد در حدالی كده
اعالم كننده اراده مدعی عقد اجاره باشد ،پذیرش ادعای اعالم كننده اراده موج می شود تا مخاطد بده
عنواا مستاجر تلقی و متعهد به پرداخت اجاره بها شود .همچنين اگر در معامله دضولی مالدک بدا علدم بده
معامله دضولی اتومبيل ،اقدام به تحویل كليد به اصيل نمایيد ،بی آنکه از لفظ خاصدی اسدتفاده كندد ،ولدی
مدعی شود اراده باطنی وی تنفيذ نبوده بلکه انعقاد عقد ودیعه بود .نتيجه پذیرش ادعای اعالم كنندده اراده
این است كه معامله دضولی باطل باشد .پس اگر خریدار از اتومبيل اسدتفاده نمایدد ،یدد او ضدمانی تلقدی و
مسئول جبراا خسارت می باشد.ضرر نخواسته به خریدار وارد می شود كه براساس ظاهر ردتار عردی اصيل،
بداا اعتماد و عمل انجام شده مالک را ،تنفيذ تلقی نمود .طب قاعده الضرر كه مبتندی بدر حددیث نبدوی
است 1،پذیرش ادعای اراده باطنی مغایر با اراده اعالم شده ،منتهدی بده ضدرر نداروا بده شدخص مخاطد
 - 1مبنای قاعده الضرر مبتنی بر حدیثی ازپيامبر اكرام در رسيدگی به شکایت مرد انصاری نسبت به حضور سر زده سمره بن جنددب بده
داخل ملک وی ،برای سركشی از درخت خرمای خویش است .پيامبر دستور كندا درخت خرما را صدادر و درمودندد «ال ضدرر و ال ضدرار»
(نراقی 1417 ،عائده  .) 46 :4همچنين گفته شد پس از آنکه مالک درخت پيشنهاد درختی مشابه آا را در بهشت رد نمود ،پيامبردسدتور داد
«اذه داقلعهما و ارم بها اليه ،دانه ال ضرر و ال ضرار» درخت را قلع و جلوی مالک آا بيندازد (صدر.)78 ،1420 ،
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می گردد .در حالی كه نفی ضرر وارده بر غير و منع تجاوز از ح دارای مبنایی شرعی اسدت .همچندين بده
موج آیه شریفه «وَ ال یُضارَّ كاتِ ٌ وَ ال شَهيدٌ» 1به كات و گواهیدهنده دین نباید ضرر برسد و نيز دیگدر
احادیثی مثل قضيه سمره بن جندب ،در حقوق اسالم الضرر ،قاعده پذیردته شدهای میباشد .حال چه مانند
شيخ انصاری قایل باشيم حکم ضرری در اسالم منددع است و یا حس نظر صاح كفایه االصول ،نفدی
موضوع ضرر مورد عقيده واقع شود مهم عدم پذیرش ورود ضرر به دیگراا است .در احکدام اوليده اسدالم،
اعم از تکليفی یا وضعی اصل عدم تحميل زیاا رعایت گردید .در روابط اجتماعی مردم نيز هر گونده اقددام
زیانکارانه ،مورد تائيد شرع مقدس اسالم واقع نشده است(محق دامداد .)157-149 ،1373 ،از منظدر دقهدا
ددع اضرار از خود نمی تواند موج ضرر به دیگدری شدود (انصداری .)115 ،1414 ،اگدر اعدالمكنندده اراده
بخواهد اراده اعالم شده را بنوعی تعبير نماید و آنرا متصل به اراده باطنی ،در برابر اراده اظهار شده سازد تدا
ضرر را از خود ددع و موج تحميل خسارت به مخاط اعالم اراده گردد ،پذیردته نيست .برخی از دقهدا در
جمع بين قاعده الضرر و قاعده تسليط قایل بر تقدم قاعده الضررند و اجازه ورود ضدرر بده اسدتناد قاعدده
تسليط را نمیدهند(آملی.)126 ،1395،5 ،
دراتر از این برخی از دقها در جلوگيری از ورود ضرر به دیگراا معتقدند ،آنچه بده طریقده مسدتمره
بين مردم مرسوم وجاری است ،نباید برهم زده شود .همين طریقه مستمره را مانند توادد محتدرم و دارای
اثر پنداشتند و رجوع از آنراموج

تحميل ضرر میدانند .پس حفرقنات جدیدد در مسدير نهدر را بده جهدت

تحميل ضرر به مالکاا قدیمی پایيندست ،ممنوع دانستند (ميرزای قمی.)93 ،1413،3،
اگراین طری مستمره در دقه دارای اهميت وقابل رجوع نيست ،قطعا نادیدهگدردتن حقدوق مخاطد
اعالم اراده در عقودكه سایر موقعيتها را رها نموده و با اعتماد مشروع ،اقددام بده قبدول اراده اعدالم شدده
میكند ،موج ضرر اوست .در ایقاعات هم به اعتبار اینکه ،بعنواا مثدال سددردا كليدد اتومبيدل موضدوع
معامله دضولی تنفيذ است و مخاط به تصرر در مال اقدام نماید اما بعدا امکاا اثبات خالر آا به اعدالم
كننده اراده داده شود ،تردیدی در ورود ضرر به این شخص نيست .بنظربرخی این قاعده بر تمدامی احکدام
ضرری برای جلوگيری از هر نوع ورود ضدرر حکومدت دارد (هاشدمی و همکداراا ،بدیتدا.)263 ،20-19 ،
مواد159 ،132 ،65ق.م .ریشه در همين موازین دقهی داشته و اجازه ورود ضرر را نمیدهد.
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 -3-5پایبندي به اراده اعالم شده براساس قاعده اقدام
یکی دیگر از دالیل الزام اعالمكننده اراده در پایبندی نسبت به آنچه كده بده مخاطد اعدالم نمدود،
قاعده اقدام است .اگر شخص در تشکيل اعمال حقوقی ،اعالم اراده نماید و با ادعای جدیدد بيداا دارد كده
قصد واقعی او غير از آا چيزی است كه از سوی مخاط برداشت گردید ،تعارض بين اراده اعالم شده بدا
اراده باطنی پدید میآید .علت نارسایی بياا اراده و تفاوت بين دو موضوع اخير ،معطور به اقدام اعالمكننده
اراده است .او درصدد است با اثبات ادعای خویش از ورود ضرر بر خود جلوگيری نماید ،بموج قاعده اقدام،
این امر ميسر نيس ت .قاعده اقدام در حقوق ما دارای ریشه دقهی بوده و از مبنای عقلی هم برخدوردار اسدت
(موسوی بجنوردی 27 ،1375 ،محمدی .)213 ،1389 ،بعقيده دقها ،هنگامی كه متعاقدین الفداظی را بکدار
میبرند و آا كلمات دارای حقيقت شرعيه نباشد ،باید حمل برمعنای عردی شود .معانی ایدن الفداظ درزبداا
آناا رایج وبرای شاا ایجاد تبادر می كند و در نهایت نيز قایل بده معندای لغدوی هسدتند(نجفی،1404،23،
 .)126پس اشخاص را ازاستناد به قصد باطنی و برخالر آنچه ابراز داشتهاند ،منع نمودند .جامعده براسداس
حکم عقل از اشخاص انتظار دارد ،در اعمالشاا به گونهای اقدام نمایند تا در زماا اعالم اراده ابهامی باقی
نماند و موج برداشت دوگانه ای از سوی مخاطباا نگردد .مدعی میخواهد با اثبات ادعای جدیدد مدانع از
ورود ضرر به خود شود .او متعهد بر انجام عمل و یا تسليم مالی میشود نمیتواند از اراده اعالم شدده روی
برگرداند و با تعبير نامتعارر ازآا ،ضرر را بر مخاطد تحميدل و از خدود دددع نمایدد .نادیددهگدردتن اراده
اعالمی و بازگشت از آا ،با حاكميتدادا به اراده باطنی اعالمكننده ،موج تحميل ضرر بر مخاط است.
در حالی كه ریشه این مشکل به ردتار خود اعالم كننده بر میگردد و قاعده اقدام اجازه چنين بازگشدتی را
از اراده اعالم شده به اراده باطنی نخواهد داد .در برخی از مواد قانوا مدنی مانندد  391 ،263مصدادیقی از
اثر قاعده اقدام به چشم می آید و شخص اقدام كننده را متعهد به آثار اقدامات خویش میداندد .حکدم ایدن
مواد مانع از رجوع اشخاص به دیگری برای مطالبه ح

یا تقاضای جبراا خسارت میگردد .بعنواا مثدال

در ماده  263ق.م اگرمشتری جاهل به دضولی بودا معامله باشد ،ح رجدوع بده دضدول را بدرای مطالبده
خسارت خواهد داشت .به دليل قاعده بودا حکم در قاعده اقددام ،منعدی نخواهدد داشدت تدا آندرا در مدورد
پایبندی اعالمكننده اراده به حفظ و اجرای آنچه كه اعالم نمود ،نيز بکار بندیم.در واقدع اعدالمكنندده اراده
بطور ضمنی تعهد به حفظ و پایبندی اراده خویش را پذیردته است و هيچ ترجيحی بدرای در عددم تحمدل
ضرر نسبت به مخاط وجود ندارد تا مخاط را الزاما مکلف به پذیرش ضرر بدانيم.
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 -6مباني حقوقي لزوم پایبندي به اراده اعالم شده
بسياری از اساتيد بر این باورند كه اگر در موقع اختالر مدلول كاشف و مقصود قصدكننده ،از كاشف
صردنظر كنيم نظم معامالت مختل میشود .زیرا كسی مطمئن نيست كه طرر معامله با این بهانهها عليه
او طرح دعوی خواهد نمود یا خير؟ وسعت قلمروی قصد انشاء را تابع مدلول كاشف دانسته و آنرا امارهای
می دانند كه كسی مجاز نيست خالر آنرا اثبات كند .در نظر آنها متکلم به ظاهر الفاظ خویش ماخوذ است
(حایری شاهباغ 151 ،1 ،1382 ،لنگرودی .)71 ،1387 ،بنظر میرسد اعالم اراده رسالتش این نيست
كاشفی برای قصد باطنی باشد ،بلکه هنگامی كه شخص ارادهاش مورد اعالم واقع میشود قصد در بطن و
همراه اعالم قرار می گيرد و خود اعالم دارای موضوعيت و اصالت خواهد شد .آنچه كه مخاط خاص و یا
عموم اشخاص قادر به درك و مواجه با آا هستند ،همين اراده اعالم شده است كه قابليت برداشت عردی
را برای تمام اشخاص بطور نوعی در جامعه دارد .هيچكس قادر به پی بردا به اراده باطنی دیگری ،در
زماا اعالم اراده نيست .از این حيث ادعایی مغایر با آنچه كه مورد اعالم واقع شد ،بعنواا اراده واقعی
برخالر رویه متعارر زندگی اجتماعی است .حقوقداناا امروز به این امر نظریه ظاهر ناميده و برای همين
وضعيت اعتبار قایل هستند .بموج نظریه اخير اگر شخصی با ردتار و گفتار خویش ظاهری را ایجاد كند و
نوعا سب اعتماد اشخاص با حسننيت به این وضعيت گردد شخصی كه ظاهر منسوب به اوست متعهد در
برابر اشخاص اعتمادكننده به آا موقعيت میباشد(پورارشد و همکاراا .)3 ،1389 ،در قانوا میتواا
نمونههای دراوانی از نظریه اعالم اراده یادت كه خود اعالم خالق و موجد اثر است ،بیآنکه لزومی برای
شناسایی اراده باطنی باشد .الزام به حفظ آنچه كه اعالم شد مبتنی بر جنبه اجتماعی میباشد و تخطئی از
آا از منظر دقهی و عرر جامعه ناپسند است و از پشتوانههای قانونی هم برخوردار است .مقنن از این ایده
حمایت می نماید برای آنچه كه اعالم شدباید اعتبار قائل شد و از توجه به غير آا پرهيز نمود .امروز
ضرورت زندگی اجتماعی توجه به نظریه اراده اعالمشده را اقتضا مینماید و مقنن هم هيچ مخالفت
صریحی در گذشته و حال راجع به اعتبار اراده اعالمشده بدست نداد .مواد زیادی از قانوا مدنی مفادا،
تلویحی و گاهی هم به طور صری مؤید اعتبار نظریه اراده اعالم شده است مانند :ماده  224ق.م كه مقرر
میدارد «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرديه» به موج آا طردين عقد ممکن است از الفاظ ،به
عنواا شایعترین شيوه ،اعالم اراده استفاده نمایند .برداشتی كه از آا عبارات میگردد هماا برداشت عردی
عموم ادراد جامعه است .اشخاص جامعه عموما تابع مقررات عرر میباشند و الفاظ دارای معنای عردی
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است و طردين نيز بداا پایبند هستند .به همين دليل در ماده  225ق.م .متعارر بودا امری را در عرر و
عادت به منزله ذكر در عقد دانست .در این صورت از ماده  224بر میآید اگر در زماا انعقاد قرارداد
عباراتی بکار رود كه در عرر دارای مفهوم پذیردته و مشخص باشد ،هماا معنا متبادر به ذهن تمامی اهل
عرر و به ویژه مخاط اعالم اراده قرار میگيرد .به عقيده برخی از حقوقداناا ظهور اراده طردين عقد
نسبت به مواردی است كه مورد تائيد عرر قرار گردته است(شهيدی .)226 ،1388 ،عدهای نيز اثبات خالر
عباراتی كه به عنواا ایجاب و قبول بکار گردته میشود را از سوی هریک از متعاقدین و ذینفع دیگر ،روا
نداسته وآا عبارات را ،اماره مطل بر تعهد ناشی از قصد متعاملين میدانند .مقصود قانوا از عرر مذكور در
ماده  224را نيزهماا عرر مربوط به چگونگی استعمال الفاظ در زماا عقد میدانند (لنگرودی،1378 ،
 .) 197-196علت این استدالل ناشی از منط حاكم در جامعه و قاعده عقلی است كه به شکل نظریه ظاهر
از آا دداع گردید .ظاهر آنست آنچه بياا میگردد توام با معنا و حقيقت واقع باشد .بر همين اساس رویه
قضایی نيز به سمت و سویی ردته كه اجازه تغيير و تعبير خالر مفاد عبارات بکار ردته شده درسند را
نمیدهد .دیواا عالی كشور در رأی اصراری صادره به شماره  242/14510مورخ  1317/2/10مقرر نمود،
مطاب ماده  224ق.م .الفاظ عقود در قراردادها باید حمل بر معانی عردی شود و تخلف از آا موج نقض
دادنامه است .در رای دیگر دیواا عالی كشور به شماره  -1719مورخ  1326/10/27آمده است ،اصوال
ظاهر الفاظ با نبودا قرینه صارده درباره طردين در مرحله اثبات الزماالتباع است و صرر عادت معمولی در
تمليک در مورد اشياء جهيزه ،با اختالر دواعی و اغراض نمیتواند موج

انصرار لفظ از معنی لغوی

ظاهری آا گردد ،بنابراین با درض اصالت كلمه( امانت) مذكور در صورت جهيزیه هست ،دادگاه نباید آا را
حمل بر هبه نماید(قاسمزاده و همکاراا .)87 ،1384،در ماده  217ق.م .مقنن صریحا به مفاد اظهارات بياا
شده اعتبار بخشيد و حمل بر صحت ظاهر نمود .این ماده مقرر میدارد« :در معامله الزم نيست كه جهت
آا تصری شود ،ولی اگر تصری شده باشد باید مشروع باشد واال معامله باطل است» .اگر متعاقدین پس از
وقوع معامله ادعا نماید اراده باطنیشاا برای رسيدا به یک هدر نامشروع بود ،مقنن به سکوت در حين
انجام معامله بسنده نموده و اجازه اثبات ادعا را نخواهد داد .به همين دليل برخی از اساتيد معتقدند اگر در
حين معامله تصری شود كه بنزین برای آتشزدا خانه كسی خریداری میشود  ،ليکن هيچگاه اقدام به
آتش كشيدا منزل غير بعمل نياید باز جهت معامله نامشروع است (امامی 4،47 ،1368 ،و .)216 ،1
اساتيد دیگر معتقدند مقنن در این ماده از اراده ظاهری پيروی نموده است(لنگرودی .)105 ،1388 ،آنچه
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كه اظهار نشده است ،نمیتواند منشاء اثر حقوقی باشد و از این جهت این ماده ادامه اصل صحت در ماده
 223و رعایت اصول و مقررات عرديه و الفاظ مرتبط با آا در مواد  224و  225ق.م است .عده ای از اساتيد
معتقدند ،جهت رادر ماده  217ق.م باید انگيزه قاطع دانست و آا را محدود به انگيزههای اعالم شده كرد،
تا در قلمرو تراضی قرار گيرد و شامل هدرهای پنهانی نخواهد شد(كاتوزیاا .)146 ،1390،ماده  247ق.م
نيز از صراحت الزم مبنی بر اعتبار اراده اعالم شده برخوردار است .این ماده مقرر میدارد« معامله به مال
غير جز به عنواا والیت یا وصایت یا وكالت نادذ نيست ولو اینکه صاح مال در باطن راضی باشد ولی اگر
مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آا را اجازه نمود در این صورت معامله صحي و نادذ میشود» .در
این ماده مقنن رضایت باطنی را كادی برای ایجاد اثر حقوقی ندانست بلکه آنچه اثربخش است اراده اعالم
شده در همه عقود وبه ویژه تنفيذ در معامالت دضولی از جان مالک یا قائم مقام او است .بنابراین اگر
مالک باطنا راضی به عقد و در مجلس عقد حضور داشته باشد ليکن سکوت اختيار كند ،طب ماده 249
ق.م .هيچ اثری بر معامله از ناحيه او پدید نخواهد آمد (حائری شاه باغ 232 ،1382 ،عدل.)147 ،1373 ،
اما در مقام تنفيذ یا رد معامله هر عمل یا لفظی را بکار گيرد تا قبول یا رد معامله را اعالم نماید ،ود مواد
 248و  251ق.م .این اراده اعالم شده میتواند در سرنوشت عقد موثر باشد .آنچه كه در باطن و یا ناشی از
سکوت باشد نه میتواند موثر واقع شود و نه میتواند با اثبات رضایت درونی ،عقد را واقع و منتس به
ما لک سازد .همين امر سب گردید تا برخی نویسندگاا در مقام تعيين شرایط اجازه در معامله دضولی مقرر
داشتهاند ،رضای مالک باید به قصد اجازه باشدو اعالم نيز گردد (قاسمزاده .)115 ،1388 ،در دو ماده  450و
 451ق.م .مقنن تصرداتی كه نوعا كاشف از بر هم زدا یا رضای معامله باشد حس مورد امضای دعلی و
یا دسخ تلقی نموده است .هر یک ازطردين برای اعمال خيار میتواند برابر ماده  449ق.م از لفظ یا دعلی
استفاده نماید كه مؤ ید اعالم اراده بر دسخ معامله باشد .اگر مقنن در این ماده تاكيد بر پذیرش اثر قصد
تصرر بطور نوعی نمود ،دیگر اجازه تفحص قصد واقعی و یا اثبات اراده باطنی را مغایر با تصرر نوعی دال
بر دسخ یا رضای معامله نخواهد داد (بيگدلی و مالکی .)106 ،1391 ،اگر تصردی كه نوعا دال بر انحالل یا
امضاء معامله است اثبات خالر آا به آسانی ممکن باشد ،در این صورت هميشه تزلزل برمعامالت حادث
میگردد .به همين دليل شعبه سوم دیواا عالی كشور طی رأی شماره  1288مورخ  1324/8/26مقرر
داشت ،اگر كسی خانه خود را صل خياری كند و در مدت خيار آا را به دیگری بفروشد این اقدام حاكی از
دسخ عملی و منطب با مواد  449و  451ق.م است (كاتوزیاا .)342 ،1381 ،همين وضعيت در ماده 1149
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ق.م مشهود است و مقنن صراحتا بر روی اعالم اراده تأكيد ورزید ،ليکن به اعالم ارادهای ترتي اثر میدهد
كه توام با قصد باشد.پس اعالم صردا كاشف نيست بلکه توام با قصد بوده و به همين جهت از اصالت و
موضوعيت برخوردار است .مقنن اعالم ارادهای كه از سوی مرد به قصد رجوع ،در طالق رجعی شکل
می گيرد به گفتار و ردتاری كه همراه با قصد باشد اثر حقوقی بار نمود .بنابراین امکاا گریز از آثار به بار
آمده یعنی زوجيت ،پس از اعالم با اثبات اراده باطنی ،برای مرد وجود ندارد.همچنين ماده1292ق.م.به اراده
اعالم شده ،اعتبار بخشيد و اشخاص را متعهد و مکلف به آثار آا میداند.این ماده اشعار میدارد« :در
مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتباراسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نيست و طرر میتواند
ادعای جعليت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار
ادتاده است» دلسفه عدم انکار و تردید نسبت به سند رسمی به جهت شرایط خاصی است كه با رعایت آا
سند تنظيم میشود .مامور رسمی شاهد ممتازی است كه قانوا برای ثبت وقایع و احراز سمت و رعایت
مقررات قانونی گمارده است .با امضای او هر گونه تردیدی نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب
آا را به طردين سند از بين میبرد و اعالمهای آنها را مانند گواه تصدی مینماید (كاتوزیاا،1 ،1385 ،
 .)293-291به همين دليل نيز ماده  70قانوا ثبت ،اصل را بر اصالت سند رسمی بنا نهاد و اشخاصی كه
آا اسناد را در نزد مامورین رسمی امضاء نمودهاند تا جعليت آنرا ثابت ننمایند ،بداا پایبند هستند (شمس،
 .)97 ،1387در ماده  1309ق.م .نيز مقنن به مفاد سند رسمی و مندرجات آا اعتبار خاصی بخشيد .این
ماده مقرر میدارد « در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آا در محکمه محرز شده ،دعوای كه مخالف
با مفاد یا مندرجات آا باشد به شهادت اثبات نمیگردد ».اساسا محتویات سند معطور به عبارات ،امضاها،
مهرها و اثر انگشتهای میباشد كه در سند نوشته یا گذاشته میشود و مندرجات سند هماا مفاد معنی
عباراتی است كه در سند نوشته میشود مانند این عبارت كه دروشنده ثمن را دریادت كرد (شمس،
 .) 84،1387به موج این ماده اشخاص ح اثبات خالر مفاد یا مندرجات سند را نداشته و شهادت شهود
به عنواا مستند و دليل در دعوی قابل پذیرش نيست .هر عباراتی در سند رسمی بکار میردت مؤید قصد
انشاء بود و اراده اعالمی ،موج

پایبندی طردين سند میشد ،بطوری كه اجازه ادعای مغایر با مفاد و

مندرجات سند به عنواا اراده واقعی و باطنی را نداشتند .طب نظریه شورای نگهباا در سال  1،1367این
ماده غيرشرعی اعالم گردید و عمال از سوی قضات در آرای صادره مورد استناد واقع نمیشود .ولی این
 -1به نظریه شورای نگهباا منتشره در روزنامه رسمی به شماره  12734مورخ  1367/8/24جهت مالحظه كامل نظریه رجوع گردد.
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ماده موید توجه مقنن به نظریه اعالم اراده است .مواد 1062 ،1134 ،340 ،339ق.م .نيز به عنواا مصادی
قانونی دیگری هستند كه داللت بر لزوم اعالم اراده و اعتبار آا دارد .در حقوق تجارت نيز اساس اعتبار
بخشيدا به اراده اعالمی به وسيله مقنن  ،مبتنی بر اعتماد اشخاص ثالث به وضعيت ظاهر و حمل بر
صحت است.این امرسب

اعتبار مطل اراده اعالمی و پایبندی اعالمكننده بداا شد.این موادعبارتنداز

223،226،230،231راجع به اسناد تجاری ومواد  98،153راجع به تقویم سرمایه وهمچنين مواد118،135
الیحه اصالحی وماده 105قانوا تجارت راجع به اداره شركتها می باشد .از سوی دیگردر سایر قوانين نيز
میتواا به مواردی دست یادت كه مقنن به اراده اعالم شده ترتي اثر میدهد و آا چه كه خالر آا باشد
را به رسميت نشناخت .به عنواا نمونه احکام مندرج در مواد  22،46،47،48قانوا ثبت ،مواد ، 3،10،13،15
قانوا پيش دروش ساختماا و یا مواد  10،13قانوا بيمه و همچننين ماده  374قانوا آیين دادرسی مدنی
می تواا یاد نمود.
 -7نتيجهگيري
اشخاص آنچه را كه برای ایجاد اعمال حقوقی اعالم اراده مینمایند بداا پایبند هستند و ح اثبات
خالر آنرا ندارند .نظریه اراده باطنی ،برمبنای قصد درونی و عدم امکاا دسترسی بداا و نظریه اراده
ظاهری به معنای اعالم بدوا همراهی قصد ،با اعتقاد بر جنبه انشایی و علت تامه برای اعالم هر یک با
ایراداتی مواجه است .این ایرادات مانع از آا است تا نظریات مذكور مبنای صحي برای صدور حکم دادگاه-
ها قرار گيرد .دادگاهها دررسيدگی به اختالر طردين اعمال حقوقی ،اینکه اراده باطنی یا اراده ظاهری ابراز
شده و داقد قصد ،دارای اعتبار مطل است نيازمند معياری هستند .هيچ یک از نظریات مذكور بعنواا یک
معيار دارای شایستگی الزم نيستند .اراده باطنی بدليل غيرعينیبودا و اراده ظاهری داقد قصد به دليل
مغایرتش با اصول حقوقی وصرر اعتبار استثنایی آا به حکم قانوا هریک ناقص هستند .بنابراین باید
قائل به تفصيل شد وگفت اراده اعالمشده دارای اوصادی مانند مستترشدا قصددر بطن اعالم و از قدرت
خالقيت ایجاد اعمال حقوقی برخوردارست .این اوصار وقدرت خالقيت اعالم اراده بداا اصالت میبخشد،
بطوری كه اثر بوجود آمده مستقل ازاعالم ،بعنواا پدیده اجتماعی محسوب میشود .با اعتماد اشخاص به
اراده اعالمشده موجود اعتباری شکل میگيرد و واجد اعتبار مطل میگردد .اگر قرینهای در بين نباشد كه
مفهومی غيراز آنچه اعالم شد مورد اراده بود مفهوم عبارات اعالمی حمل برحقيقت و معنای عردی یا
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لغوی آا می گردد .شخصی كه اراده خویش را اعالم و مخاط بداا اعتماد می نماید  ،براساس همين
اعتماد اقدامی انجام وح یا تعهدی شکل می گيرد .به حکم لزوم حفظ عهد و پيماا ود آیه شریفه
«اودوا بالعقود» و نيز روایت «المومنوا عندهم شروط» اشخاص مکلف به نگهداری موضوع اراده اعالمی
خویش هستند و طب قاعده الضرر و قاعده اقدام ح نادیدهگردتن عهد و پيماا را ندارد تا به دیگراا
ضرری وارد نماید .كما اینکه بنای عقال نيز حکم بر این دارد در روابط اجتماعی اعالمكننده اراده ح اثبات
خالر آنچه را كه اعالم نمود ،بعنواا قصد واقعی خویش نخواهد داشت .مواد مختلف قانوا مدنی همانند
ماده  1309. ،1292 ،1149 ،247 ،217 ،449 ،224و دیگر قوانين بر ظاهر شکل گردته با اعالم اراده اعتبار
بخشيده است .بنابراین اراده اعالم شده با برخورداری از اعتبار وحاكميت مطل

نسبت به اراده باطنی و یا

آنچه داقد قصد بطور ظاهری ابراز شد ،میتواند بعنواا معيار قاطع در رسيدگی به دعاوی اعمال گردد و از
اجازه اثبات اراده باطنی و اعالم نشده كه منتهی به ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسننيت و نقض
بسياری از قواعد حقوقی و احکام دقهی میشود جلوگيری گردد.
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 -45قاسمزاده ،مرتضی ،)1388( ،اصول قراردادها و تعهدات ،نشر دادگستر ،تهراا ،چاپ سيزدهم.
 -46دالح ،محمدرضا،جمشيدی یوسف ،دهقانی دهج ،ایماا ،)1392( ،نقش اراده در انشای ایقاعات .مجله
آموزههای دقه مدنی دانشگاه علوم اسالمی ،شماره  ،7صفحات  147تا .162
 -47كاتوزیاا ،ناصر ،)1370( ،ایقاع ،نشر یلدا ،تهراا ،چاپ اول.
 -48كاتوزیاا ،ناصر ،)1372( ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول ،انتشارات مدرس ،تهراا ،چاپ دوم.
 -49كاتوزیاا ،ناصر ،)1390( ،اعمال حقوقی ،سهامی انتشار ،تهراا ،چاپ چهارم.
 -50كاتوزیاا ،ناصر ،)1381( ،نظم كنونی در قانوا مدنی ،ميزاا ،تهراا ،چاپ هفتم.
 -51كاتوزیاا ،ناصر ،)1385( ،اثبات و دليل اثبات ،جلد  ،1نشر ميزاا ،تهراا ،چاپ چهارم.
 -52كاسانی ،مسعود ابن ابی بکر ،)1406( ،بدائع الصائع ،جلد  ،2دارالکتاب علميه ،بيروت ،چاپ دوم.
 -53كركی ،علیبن حسين ،)1411( ،جامع المقاصد دی شرح القواعد ،جلد  ،4مؤسسه آل البيت ،قم.
 -54محق داماد ،مصطفی ( ،)1374قواعد دقه ،جلد  ،2ناشر ،سمت ،تهراا ،چاپ اول.
 -55محق داماد ،مصطفی ( ،)1373قواعد دقه ،جلد  ،1نشر علوم اسالمی ،تهراا ،چاپ چهارم.
 -56محق داماد ،مصطفی ،قنواتی جليل ،وحدتی شبيری و عبدیپور ابراهيم ،)1392( ،حقوق قراردادها در دقه
اماميه .جلد  ،1سمت ،تهراا ،چاپ سوم.
 -57محمدی ،ابوالحسن ،)1389( ،قواعد دقه ،بنياد حقوقی ميزاا ،تهراا ،چاپ یازدهم.
 -58محمدی ابوالحسن ،)1370( ،مبانی استنباط حقوق اسالمی ،دانشگاه تهراا ،تهراا ،چاپ هفتم.
 -59موسوی بجنوردی ،سيد حسن ،)1419( ،القواعد الفقهيه ،جلد  3و  ،5مطبعه الهادی ،قم.
 -60موسوی بجنوردی ،سيد محمد و سيد مصطفی مليحی ،)1394( ،بررسی تطبيقی ماهيت اراده و با تکيه بر آرای
امام خمينی (ره) ،پژوهشنامه متين .شماره  ،68صفحات  1تا .22
 -61موسوی بجنوردی ،سيد محمد ،)1375( ،قاعده اقدام ،مجله دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره .2
-62مقدس اردبيلی ،احمدبن محمد( ،بیتا) ،زبده البياا ،المکتبه الجعفریه ،تهراا ،چاپ اول.
-63ميرزای قمی ،ابوالقاسم ،)1413( ،جامع الشتات ،جلد ،3نشركيهاا ،تهراا ،چاپ اول.
 -64ميرزای قمی ،ابوالقاسم ،)1427( ،رسایل ،جلد  ،1ناشر تبليغات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 -65نجفی محمد حسن ،)1404( ،جواهرالکالم ،جلد ،23داراحيا العربی ،بيروت ،چاپ هفتم.
 -66نائينی ،محمدحسين ،)1373( ،منيه الطال  ،جلد  ،1المکتبه المحمدیه ،تهراا ،چاپ اول.
 -67نراقی ،احمدبن محمد ،)1417( ،عواید االیام ،تبليغات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 -68نهرینی ،دریدوا ،)1385( ،ماهيت و آثار دسخ قرارداد ،گنج دانش ،تهراا ،چاپ دوم.
 -69هاشمی ،سيد محمود و جمعی از نویسندگاا( ،بیتا) ،مجمع دقه اهل بيت .جلد  ،20-19مؤسسه دایره المعارر
دقه اسالمی ،قم ،چاپ اول.

