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 عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد

 تأملی در اجتماعی شدن حقوق قراردادها

 

 محمدمهدی الشریف -مهدی شهابی -عبدالواحد افضلی

 
 1/22/2931تاریخ پذیرش:                               02/20/2931تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای 
اراده »نیر  برر مانرای توجره بره      « تحول قررارداد »اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه 

یعنی اهردا   « غایت عملی»، به دناال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «فرضی
کند. لراا، تحرول قررارداد    بررسی می« مصالح اجتماعی»ی متعاقدین اما در چارچوب اقتصاد

پرایر اسرت    توجیه« اجتماعی شدن حقوق»مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مانای رویکرد 
دانرد و بره دنارال آن نیسرت ترا      می« هد  قرارداد»چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح 

جدان اجتماعی بازیابد، با فقه نی  تعارضی ندارد  چنانکه، در فقه مانای اعتاار قرارداد را در و
قوانین مدنی مصرر و افاانسرتان نیر  آن     881و  811تاع آن، مواد شده است و بهعامه، پایرفته

اند. امرا در نظراح حقروقی ایرران، براوجود مصرادی        ای حقوقی معرفی کردهعنوان قاعدهرا به
کره دارای منرافع اقتصرادی و اجتمراعی     نشده اسرت  درحرالی  عملی آن، این نظریه شناسایی 

توانرد وارد قرانون مردنی گردیرده و مصرادی       روشنی بوده و با فقه نی  تعارضی نردارد و مری  
 متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.

 
تفسیر قرارداد، تحرول قررارداد، اجتمراعی شردن حقروق قررارداد، قررارداد         کلیدی:واژگان
 رداد صحیحباطل، قرا
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 مقدمه 
شود متعاقدین، باوجود اطالع از بطالن قررارداد، سرکوک کررده و    در بعضی مواردمالحظه می

دهند کره اراهراا ایرن موضروع، حکایرت از اراده متعاقردین برر        هر یک به تصرفاک خود ادامه می

ارداد باطرل  طرح خواهد بود کره آیرا قرر   ترتیب، این پرسش قابلایناستمرار رابطه حقوقی دارد. به

تادیل به قرارداد صحیح شده؟ اگر پاسخ مثات است، مانای آن چیست؟ روشن است که قررارداد  

توانرد اسرتمرار داشرته یرا     که قانون حامی آن اسرت، نمری  « نظم اجتماعی»باطل، به دلیل تعارض با 

یرر  تادیل به قرارداد صحیح گردد  حتی اگر ترممین منرافع خصوصری متعاقردین اقتضرا کنرد  در غ      

گرایری  اینصورک، باید تالی فاسدهای تعارض اصالت اراده و فردگرایی با اصالت اجتماع و جمرع 

، وجرود دارد، امرا نکتره ایرن     «تفسیر قررارداد »را متحمل شد. گرچه امکان رفع تعارض با توسل به 

نروانی  تواند مانای چنین تصرفاتی را توجیه کند و بره ع است که تفسیر، با توجه به ماهیت آن، نمی

بیش از تفسیر نیاز است  به عاارتی، باید راهکاری را جستجو کرد که در چارچوب آن، عالوه برر  

 حفظ قواعد حقوقی، هم منافع متعاقدین و هم منافع جامعه تممین شود.

تحرول  »های فردگرایی از جایگاه برتری برخروردار بروده، نظریره    به این منظور، زمانی که اندیشه

شرده اسرت کره بعرد از تکمیرل جوانرب منتلرا آن، برا توجره بره منرافع            مان مطررح در آل 8«قرارداد

وارد « نهراد حقروقی  »عنوان گرایان نی  مواجه شده و بهاقتصادی و اجتماعی که دارد با استقاال اجتماع

گر استمرار روابط قراردادی باطل در قالب جدیردی باشرد.   نظاح حقوقی این کشور گردیده تا توجیه

بره دلیرل همگرامی برا آن، اهمیرت       9،«7اجتماعی شدن قراردادها»، امروزه با گسترش افکار این نظریه

 881تروان بره مراده    شده است  ازجمله، مری بیشتری یافته و از سوی قوانین کشورهای متعددی اقتااس

 دقرراردا  صرحیح  ارکران  باطل، قرارداد در هرگاه»دارد: قانون مدنی افاانستان اشاره کرد که مقرر می

 برر  مشررو   شرود، مری  پنداشرته  صرحیح  دوح قرارداد اعتاار به ماکور قرارداد گردد، موجود دیگری

رسرد ایرن موضروع، در نظراح حقروقی ایرران نیر         به نظرر مری  «. باشند نموده اراده را آن عاقدین اینکه

حقروقی،   توان اهمیت آن را نادیده انگاشت  به این دلیل که شناسایی این نهراد طرح است و نمیقابل

                                                                                                   
8. Conversion of Contract. 

7. Socialization of Contract. 
9.Deguillem, Henri, La socialisation du contrat, Etude de sociologie juridique, Thèse pour 

le doctorat d’université, université de Paris, (Paris : Niort, imprimerie soulisse-Martin, 
1944), pp. 19 et s. 



92 
 

 تأملی در اجتماعی شدن حقوق قراردادها عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد
 

ساز استمرار بیشتر روابط قرراردادی گرردد ترا از ایرن     تواند از دامنه بطالن قراردادها کاسته و زمینهمی

طری ، عالوه بر تممین منافع خصوصی متعاقدین، منافع اقتصادی و اجتماعی جامعره نیر  ترممین شرود      

تروان ازجملره ایرن    ادها را، میهای ناشی از بطالن قرارداف ایش تعداد روابط حقوقی و کاستن از ن اع

ویرژه در قراردادهرای تجرراری کره سررعت و اسرتمرار روابرط، از اهمیرت بیشررتری        آثرار و منرافع، بره   

را، « تحول قررارداد »رسد برخی از مصادی  نهاد حقوقی برخوردار است، دانست. وانگهی، به نظر می

قانون تجرارک، اگرر شررکتی بره      772توان در قوانین و نظریاک حقوقی مشاهده کرد: مطاب  ماده می

شرود و باطرل اسرت، امرا بررای      ثات نرسیده باشد، باآنکه منجرر بره تشرکیل شنصریت حقروقی نمری      

  در اسناد تجراری ماننرد برراک و    8گرددحمایت از حقوق افراد ذینفع، شرکت تضامنی محسوب می

گرردد   یک سند عادی مری رعایت نشده باشد، تادیل به  779سفته، اگر شرایط اساسی مقرر در ماده 

عنروان یرک سرند عرادی قابرل اسرتناد       تواند در مواردی بههر سند رسمی که به دلیلی باطل است، می

ای که باطل است اما مالک باوجود اطالع از آن و مشاهده استعمال عین از سروی    بیع یا اجاره7باشد

و بره همرین دلیرل اسرت کره       شود، مفهوح تحول قررارداد را، درون خرود دارد  متصر ، معترض نمی

 المثل را مطرح کند.تواند تقاضای اجرکمالک می

گیررد. سر، ،   در این پژوهش، ابتدا، مفهوح تحول قرارداد و کارکرد آن موردبررسی قرار می

شروند   ها با یکدیگر تحلیرل مری  به دلیل ن دیکی کارکرد تفسیر قرارداد با نظریه تحول، ارتاا  آن

ارچوب نظری تحول قررارداد مرورد واکراوی قررار خواهرد گرفرت ترا امکران         درنهایت، مانا یا چ

 پایرش آن در حقوق ایران مورد تحلیل قرار گیرد.

 
 نظریه تحول قرارداد  -1
 مفهوم تحول قرارداد -1-1

با توجه به اقتضائاک زمان، حقوق متحول و با نیازهای جامعه بشرری هماهنرش شرده و مفهروح     

قوق خصوصی نی  در حوزه قراردادها با توجه به تحوالک اقتصرادی و  . ح9اجتماعی نی  یافته است
                                                                                                   

 .39(، ص 8919، )تهران: سمت، 8. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارک، ج 8
 .896(، ص 8331الحلای الحقوقیه، ، )بیروک: منشوراک7. احمدالسنهوری، عادالرزاق، نظریه العقد، جلد 7

، )بارداد: وزار  التعلریم   8القانونی المردنی العراقری، جلرد    ااقی، الوجی  فی نظریه االلت اح فی. الحکیم، عادالمجید و الاکری، عادال
 .872(، ص 8312العالی و الاحث العلمی، 

 .788(، ص 8912. علی اده، عادالرضا، ماانی رویکرد اجتماعی به حقوق، )تهران: سمت، 9
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اجتماعی، در بسیاری عناوین، متحول و سازگار شده است کره یکری از ایرن تحروالک، شناسرایی      

، عرالوه برر ضرررهای خصوصری،     «بطرالن قررارداد  »است. با توجه به اینکه « تحول قرارداد»نظریه 

ه از قایل اف ایش تعداد بطالن قراردادها و فقردان ثاراک   ساب ضررهای اقتصادی و اجتماعی جامع

مطررح   گرردد، مفهروح تحرول قررارداد در ارتارا  برا آن      قراردادها و طررح دعراوی متعرددی مری    

شرود و حتری بطرالن مکررر، نظرم      شود. به عاارتی، بطرالن قررارداد، سراب تضررر طررفین مری      می

شده است، در معرض تهدیرد قررار   شناساییاجتماعی را که حتی بطالن قرارداد نی  برای حفظ آن 

« اداره»قرارداد را بره  « ستایش»های حقوقی که بتواند مانع آن گردیده و حلدهد. لاا، یافتن راهمی

 آن ن دیک و ساب منصفانه شدن قرارداد گردد، ضروری است.

تصررفاک  تارع آن، بایرد وضرعیت    اصوالا قرارداد باطل وجود قانونی نداشته و معردوح اسرت و بره   

. به سنن دیگر، قررارداد باطرل، اصروالا آثرار حقروقی اصرلی ایجراد        8متعاقدین به حال ساب  بازگردد
  چنانکره  7عنوان یک عمل مادی یا واقعه حقوقی، واجرد آثرار عرضری گرردد    کند، مگر اینکه بهنمی

گرر بره حیرث    عقد باطل منتج به اثرراک عقرد قرانونی نگردیرده، م    »گوید: ق.ح افاانستان می 883ماده 
حال، قررارداد باطرل قابرل اصرالح و اجرازه نیسرت ترا        بااین«. گرددحادثه عادی مستوجب ضمان می

تصرفاک طرفین بر مانای آن ادامه یابد. اما، بره دلیرل اینکره بطرالن قررارداد منرالا اسرتمرار رابطره         

کاسرته و بره نحروی    قراردادی است و نتایج منفی در پی دارد، الزح است در حد امکان، از دامنره آن  
منعطا گردد که عالوه بر تممین منافع خصوصی متعاقردین، منرافع جامعره نیر  ترممین گرردد  یعنری        

گردد  نااید فراموش کرد  هد  اصلی هر قانونی، برقراری توأمران نظرم   « منصفانه و عادالنه»قرارداد 
ک اقتصرادی و  و عدالت و انصا  است و مقدمه حصرول ایرن هرد ، سرازگاری قرانون برا مقتضریا       

 .9اجتماعی است
سرراز اسررتمرار روابررط توانررد قراردادهررا را از بطررالن خررارج و زمینررههررایی کرره مررییکرری از راه

تحرول  »قراردادی گردد و اهدا  اقتصادی و اجتماعی متعاقدین و جامعره را ترممین کنرد، نظریره     

                                                                                                   
 .823(، ص 8331الحقوقیه، ، )بیروک: منشوراک الحلای9می، ج الفقه االسال. احمدالسنهوری، عادالرزاق، مصادرالح  فی8

   126(، ص 7227، )بیرروک: داراالحیراا التررال العربری،     8القرانون المردنی، ج   . احمدالسنهوری، عادالرزاق، الوسیط فی شرح7
، )اسرکندریه: دارالجامعرره  8 ابرراهیم، النظریره العامره لاللتر اح، ج      سرعد، نایررل 882و  828، صر   7السرنهوری، نظریره العقرد، ج    

 .828(، ص7228الجدیده، 
9.Ripert, Georges; Les forces créatrices du droit, (Paris : L.G.D.J., 1998, Réimpression de 

2e édition (1955), p. 84. 
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ینی اسرت کره     چراکه هد  و غایت نظریه، حمایرت از منرافع خصوصری متعاقرد    8است« قرارداد
ها به ساب جهل به حقای  قانونی، عقیم مانده است کره تحرول قررارداد، ایرن     اهدا  اقتصادی آن

. در ایرن نظریره، قررارداد    7رساندها را، با لحاظ منافع و مصالح اجتماعی به سرانجاح میخواسته آن
رداد صرحیح دیگرری   منعقده باطل و به همین دلیل، فاقد آثار اصلی است، اما اگر واجد ارکان قرا

  چراکره در ایرن نظریره، ایرن     9یابرد باشد، بر مانای این قرارداد جدید، رابطه قراردادی استمرار می
انرد و  فرض وجود دارد که متعاقدین در یک اراده ضمنی، قصد انعقاد قرارداد جدیردی را داشرته  

دهد و رابطره قرراردادی   یعنوان جدید رخ مبه همین دلیل، تحول رابطه قراردادی از عنوان قالی به
کند  بره همرین دلیرل، در مفهروح     ، اما، هد  مشابه هد  قالی را دناال می1شودصحیح برقرار می

نی  بررای دفرع    6تحول قرارداد، عالوه برفرض وجود اراده قرارداد دوح، یک هد  و غایت عملی

 ارد.ضرر و جلب منفعت خصوصی متعاقدین در کنار تممین منفعت اجتماعی وجود د
کره   8باشرد نقطه دیگر، انقالب، تاییر و تادیل میبهبه معنای انتقال از یک نقطه« تحول»واژه     

نی  ن دیک به همان معنای لاوی بوده و عارارک اسرت از: یرک    « تحول قرارداد»مفهوح اصطالحی 

هرا انجراح   های فرضی متعاقردین برر مانرای رفترار عملری آن     عمل قانونی که با تفسیر قاضی از اراده

شود با این هد  که قرارداد جدید صحیحی که مواف  ارکان قرارداد باطل است، بردون هری    می

نوع زیادتی در ارکان آن، برقرار گردد  به این صورک که اراده حقیقی منتهی به قرراردادی شرده   

عنروان  توان اراده فرضری را در ایرن رابطره یافرت کره دارای      است که به دالیلی باطل است اما می

 قرارداد صحیح دیگری است که رفتار عملی متعاقدین نی  ماتنی بر آن ادامه یافته است.

 و استحسران  برر  سابقه نظریه تحول قرارداد در برخی مااهب اسالمی وجود دارد  چنانکره ماتنری  

قررارداد اسرت، ارائره گردیرده      تحرول  مفهروح  که مررتاط برا   عامه فقهای از متعددی آرای مصلحت،

                                                                                                   
علروح سیاسری کوفره     ، فصرلنامه دانشرکده حقروق و   «فکره االثرر االقروی للعقرد   »مهدی، . المعموری، ضمیرحسین و زوین، نایل8

 .729(، ص7221، )2)عراق(، ش 
 26(، ص 8332العقد دراسه مقارنه، )عمان: مکتاه الثقافه النشر، . عایدالفتالوی، صاحب، تحول7

 .891، ص 7. احمدالسنهوری، عادالرزاق، نظریه العقد، ج 9
م، مصرادر االلتر اح، )بیرروک: منشروراک     السعداوی، احمدسلمان و جوادسمیسرم، جوادکراا    شهیب711و  719. سعد، پیشین، 1

 .869(، ص 7282الحقوقیه، زین
 .892. احمد السنهوری، عادالرزاق، نظریه العقد، ص 6
 .761( ص8912. قیم، عادالنای، فرهنش معاصر، )تهران: مؤسسه فرهنش معاصر، 8
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 229 مراده    تصرریح 8اسرت  اجیرر  حکرم  مضرارب،  حکرم  باشرد،  فاسرد  مضراربه  اگر: زجملها است 

 قررارداد  آن، غیرر  در کره  اسرت  الزح محترال  بره  محیرل  مردیونیت  مرشدالحیران در مورد حوالره کره  

 در اگرر  المجله در مرورد کفالرت و حوالره کره     813 و 811 تصریح مواد بود  خواهد وکالت ماکور

 را آن شرارحین  کره  آن، عکر   و شرود مری  حوالره  بره  منقلب باشد، شده شر  اصیل برائت کفالت

  9شرود مری  رهرن  بره  متحرول  قررارداد  النیرار، بیرع  در اخرتال   صورک در  7انددانسته قرارداد تحول

ر باطرل باشرد، متحرول بره م ارعره      الفرج حنالی نی  اجاره زمین را در برابر ثلرث محصرول آن اگر   أبی

حرال،  بااین .6شودمالکیت تماح سود توسط مضارب، تادیل به قرض می   مضاربه مشرو  به1داندمی

مرورد   2و در قرن هجردهم  8اقتااس گردیده است« رح»رسد این نظریه عمالا از نظاح حقوقی به نظر می

و در  1تج یه و تحلیل حقوقدانان آلمانی قرارگرفته، س،  وارد نظاح حقوقی این کشرور شرده اسرت   

چنانچه قرارداد حقروقی باطرل، شررایط قررارداد دیگرری را      »شده: نین معرفیق.ح آلمان چ 812ماده 

که بتوان فرض کرد قصد متعاقردین در صرورک آگراهی از بطرالن قررارداد،      داشته باشد، درصورتی

 .3«اعتاار قرارداد )دیگر( بوده، )قصد متعاقدین( منصر  )به( قرارداد اخیر است

صوالا )حداقل بر مانای فقه عامه که استحسران و مصرلحت   به دلیل اینکه نظریه تحول قرارداد ا

بره آن پرداختره و    88، ابتدا قانون مدنی مصر82از ارکان آن است( با شریعت اسالمی منالفتی ندارد

ق.ح قطرر و   882انرد  چنانکره مرواد    س،  بسیاری از قوانین کشورهای اسالمی از آن اقتااس کرده

                                                                                                   
 .77(ص 7226العربی،  ، )بیروک: دارالکتاب1المااهب االربعه، جلد . الج یری، عادالرحمن، الفقه علی8
 .129-128(، ص  7229الکتب، ، )ریاض: دار عالم8. حیدر، علی، دررالحکاح فی شرح مجله االحکاح، ج 7
 .813ق(، ص 8177المااهب االسالمیه، العالمی للتقریب بین، )تهران: المجمع8الاطاا، محمدحسین، تحریرالمجله، ج . کاشا9
  بره  62(، ص8327لحنالی، القواعد فی الفقه االسالمی، )القراهره: مکتاره الکلیراک ارزهریره،     . ابی الفرج عادالرحمن بن رجب ا1

 .878نقل از : الحکیم، عادالمجید و الاکری، عادالااقی، پیشین، ص 
 888(، ص 8318، )کویت: وزارک االوقا ، 1الفقهیه، ج االسالمیه، الموسوعهالوقا  و الشئون. وزارک6

 .93(، ص 8361التصرفاک القانونی، )قاهره: مطاعه الرساله، حول. یسری، احمد، ت8
 .891  احمد السنهوری، نظریه العقد، ص 828الفقه االسالمی، ص . احمد السنهوری، عادالرزاق، مصادرالح  فی2
 .118ص (، 8321العقد فی قوانین بالد و العربیه، )بیروک: دارالنهضه العربیه، الصده، عادالمنعم، نظریه. فرج1

3. Section 140: "If a void legal transaction fulfils the requirements of another legal 

transaction, then the latter is deemed to have been entered into, if it may be assumed that 
its validity would be intended if there were knowledge of the invalidity". 

شوکت، حمید، نظریة تحول عقد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، بره راهنمرایی دکترر سرید حسرن وحردتی        -82
 به بعد. 19(، ص 8932شایری و مشاور  دکتر حسین سیمایی صرا  )دانشگاه قم، 

لإلبطال و توافرک فیه ارکران عقرد آخرر     إذا کان العقد باطالا أو قابالا»ق.ح الج ایر:  826ق.ح قطر و  882ق.ح مصر،  811. مواد 88
 «.فإن العقد یکون صحیحاا باعتااره العقد الای توافرک ارکانه إذا نیه المتعاقدین کانت تنصر  الی ابراح هاا العقد
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قرانون   723و  7ق.ح کویرت  838، 8ق.ح عراق 812کرده و مواد ق.ح الج ایر آن را عیناا  مقرر  826

اند. قانون مدنی افاانسرتان نیر    با اندکی تفاوک شناسایی کرده 9معامالک مالی اماراک عربی متحده

 881بینری مشرابهی در مراده    با اقتااس از قانون مدنی مصر، نظریه تحول قرارداد را شناسایی و پیش

یه تحول قرارداد، باآنکه در قانون مدنی لانان نصی در ایرن مرورد وجرود    دارد. به دلیل م ایای نظر

و چنین رویکردی در نظراح حقروقی    1ندارد، استناد به آن در نظاح حقوقی این کشور متداول است

 .6لهستان نی  وجود دارد

همانطور که اشاره شد، تحول قرارداد نروعی مراجعره بره اراده فرضری مشرترا متعاقردین برر        

ها است که از این طری ، قرارداد از بطالن رهایی یافته و عالوه برر ترممین   آن« غرض عملی»مانای 

شود  چراکه، در تحول قرارداد، عرالوه برر اراده فرضری    منافع متعاقدین، منافع جامعه نی  لحاظ می

کند، یک هرد  و غایرت عملری، یعنری     قرارداد جدید را توجیه می« حقوقی»)نه حقیقی( که بُعد 

-آن را توجیره مری  « اقتصادی و اجتماعی»تمرار و ثااک روابط قراردادی نی  وجود دارد که بُعد اس

. برا توجره بره ایرن     8کند و به همین دلیل، مانای شناسایی آن، مصرالح اقتصرادی و اجتمراعی اسرت    

-اند، باطل باشد، مری موضوع، اگر قالب حقوقی که متعاقدین برای نیل به این غایت انتناب کرده

  چنانکره اگرر   2شرود کننده آن غایت است، جایگ ین میطور صحیح تممینان گفت قالای که بهتو

-هاه معوض باطل باشد، اما واجد ارکان بیع باشد، در این صورک، هاه ماکور به بیع متحرول مری  

شود و بیع برا ثمرن   شود  هاه، بیع و وقا از سوی ماتال به مرض رو به موک، به وصیت متحول می

                                                                                                   
 ی تروافرک الرا  العقد باعتااره صحیحاا یکون العقد فان آخر عقد ارکان فیه و توافرک باطالا العقد کان إذا»ق.ح عراق:  812. ماده 8

 «.العقد ذاھ إبراح إلى تنصر  ماھنیت کانت المتعاقدین ان تاین اذا ارکانه
 العقرد  هراا  قراح  غیرره،  آخرر  لعقرد  الالزمة اررکان منه تستنل  أن وأمکن أبطل، أو العقد بطل إذا -8»ق.ح کویت:  838. ماده 7

 الرای  العقرد  براطالن  علمرا  لرو  یریدانره،  کانا المتعاقدین أن تاین اإذ متوافرا إلیه التحول یصیر الای بالعقد الرضاا ویعتار -7. اآلخر
 «.إبرامه ارصل فی قصدا
العقد الااطل فی صورته إذا توافرک فیه أرکان عقد آخر فإنه ینعقد به ذلک العقرد اآلخرر   »ق. معامالک مالی اماراک:  723. ماده 9

 «.إذا تاین أن نیة العاقدین کانت تنصر  إلیه
 .168ه، عادالمنعم، پیشین، ص الصد. فرج1

6. Zmij, Grzegorz and Heierhoff, Bettina (Ed), Interpretation in Polish, German and 

European Private Law (Iuris cogentis and iuris dispositivi provisions in contract law and 
in corporate law), Grzegorz Gorczynski, (Munich: Sellier. European Law Publisher, 
2011), p.98. 

 .89. یسری، احمد، پیشین، ص 8
 .121المدنی، ص القانون. احمدالسنهوری، الوسیط فی شرح2
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شردنی باشرد،     اگر عاریه با اجازه استعمال از امروال مسرتهلک  8گرددناچی  به هاه متحول میبسیار 

شرود  حر  عینری منقلرب مری    ق.ح افاانستان(  ح  شنصی بره  8162شود )ماده منقلب به قرض می

مانند اینکه مدیون، محجور یا به مرض رو به موک ماتال یرا فروک گرردد. در ایرن صرورک، دایرن       

 .7کند و در استیفای آن تقدح داردصی، اموال عینی مدیون را تعقیب میبرای دیون شن
 شرایط اساسی تحول قرارداد -2-1
 بطالن قرارداد اصلی -1-2-1

اصرلی اسرت کره ایرن     « بطرالن قررارداد  »ترین شر  برای تحق  تحول قرارداد، اولین و اساسی

نعقراد صرحیح باشرد، امرا سر،  باطرل       . اگر قررارداد در هنگراح ا  9بطالن باید در هنگاح انعقاد باشد

شود. همچنین، اگر قررارداد اصرلی صرحیح    گردد مانند اینکه قانون آن را باطل بداند، متحول نمی

باشد، اگرچه واجد ارکان قرارداد دیگری بوده و اراده فرضی نیر  منصرر  بره آن باشرد، تحرول      

  چنانکره، هاره صرحیح بره     1نرد گیرد، بلکه طرفین متعهد به قرارداد ماکور خواهند ماصورک نمی

شود حتی اگر متضمن ارکان وصریت بروده و متعاقردین نیر  آن را اراده کررده      وصیت تادیل نمی

. الاته، برای تحول قرارداد الزح است اراده حقیقی انعقاد قرارداد باطل، وجود داشته باشرد و  6باشند

انند مجانین یا نائم یرا قررارداد بره    االّ بطالن ناشی از عدح وجود قصد در اشناص فاقد قصد انشاا م

تحول نیست  چه اینکه چنین قراردادی، بره دلیرل فقردان اراده، اصرالا وجرود      م اح و صوری، قابل

 ندارد.

که قابرل اصرالح   نحویاست، به 2«بطالن نسای»در برابر  8«بطالن نهایی»منظور از بطالن، اصوالا    

با این استدالل که چنین قرراردادی   1هستند« ابطالارداد قابلقر»حال، برخی قائل به تحول نااشد. بااین

قابلیت ابطال را داشته و اراده روشنی مانی بر عردح تحرول در آن وجرود نردارد  بره همرین دلیرل، در        

                                                                                                   
 .828الفقه االسالمی، ص . احمدالسنهوری، مصادرالح  فی8
 .92. همان، 7
، )دمشر : مدیریره   8مرد، شررح القرانون المردنی، ج       عادالدائم، اح121المدنی، ص القانون. احمدالسنهوری، الوسیط فی شرح9

 .862(، ص 7229الکتب و المطاوعاک الجامعیه، 
1. Saleilles, Raymond, De la déclaration de volonté, (Paris: Pichon, 1901), p.319. 

 .126المدنی، ص القانون. احمد السنهوری، الوسیط فی شرح6
8. Absolute Nullity. 

2. Relative Nullity. 

 .827الفقه االسالمی، ص . احمدالسنهوری، مصادرالح  فی1
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تحرول اسرت. الاتره،    قوانین مردنی الج ایرر و مصرر قابرل     811و  826قوانین برخی کشورها مانند مواد 

ابطرال، ازآنجاکره اصرالا قررارداد صرحیحی      نی  مطرح کرد کره قررارداد قابرل   توان این استدالل را می

تحرول نیسرت  چره اینکره طایعرت      صرحیح اسرت(، قابرل    8است )چنانکه قرارداد غیر نافا )موقرو ( 

قرانون معرامالک امراراک،     723پایرند و به همرین دلیرل در مرواد    حقوقی این قراردادها تحول را نمی

ابطال، تصریح نشده است. همچنرین، قررارداد   آلمان به تحول قرارداد قابلق.ح  812ق.ح عراق و  812

گرردد  بره دلیرل    ، مشمول تحرول نمری  7شده استکه از دیدگاه حنفیه مستقل از باطل شناخته« فاسد»

اینکه وایفه اصلی و شرعی طرفینِ قرارداد فاسد، فسرخ آن اسرت و عردول از ایرن وایفره پرایرفتنی       

ق.ح افاانسرتان نیر  فاسرد     881ل، طایعت آن با تحول قرارداد منافاک دارد. ماده و به همین دلی 9نیست

کره فسرخ نشرده اسرت، بره دلیرل       داند  زیرا قرارداد فاسد تا هنگامیابطال را مشمول تحول نمیو قابل

ابطال را به دلیل اینکه باطرل نهرایی نیسرت و    و قرارداد قابل 1ممنوعیت شرعی فاقد آثار حقوقی است

ابطرال، کشرا اراده فرضری متعاقردین     داند. الاته، در قرارداد قابلتحول نمیل تصحیح است، قابلقاب

خواستند اثری بر قررارداد حرادل   در صورک بطالن نی  ممکن نیست  چراکه با رد تمیید قرارداد، نمی

 اند.شود و تاعاا اراده قرارداد جدید را نی  نداشته

، باطرل  «تج یره قابرل »اح آن باطل باشد. اگر بنشری از قررارداد   برای تحول قرارداد، الزح است تم

. 6باشرد، امکران خواهرد داشرت    « تج یره غیرر قابرل  »که باشد، محل تحول ننواهد بود، اما درصورتی

همچنین، اگر قرارداد صحیح معل  بر شررطی شرده باشرد و برا تحقر  شرر  مراکور قررارداد فسرخ          

گرفتره  صحیح بوده و اراده متعاقدین به ایرن شررو  تعلر    گردد، امکان تحول نیست  چراکه قرارداد 

اند که اگر قررارداد براثرر تحقر  شرر ، فسرخ گرردد بره قررارداد دیگرری          ها اراده نکردهاست و آن

                                                                                                   
عاارتنرد   892شناسایی کرده است و مطراب  بنرد دوح مراده    « موقو ». قانون مدنی افاانستان قراردادهای غیرنافا را تحت عنوان 8

 نیابرت  معینره  حدود از که نایب یلوک یا نایب غاصب، بفروشد، غیرمشتری شن  به دیگر بار را مال عین که بایعی از: فضولی،
 باشد... . زارع بار که مالک حالی در شده داده زراعت به اراضی مالک مرهونه، عین مالک نماید، عدول

، فصرلنامه  «تحلیل تطایقی عقد باطرل و فاسرد در قرانون مردنی ایرران و افاانسرتان      ». ر.ا: شهابی، مهدی و افضلی، عادالواحد، 7
 .829-619(، ص  8931، )1حقوق خصوصی، ش 

 .631. همان، 9
 .637. همان، 1

6. Saleilles, Op.Cit, p.323. 
 .896احمد السنهوری، نظریه العقد، ص -
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گیررد   در تضراد قررار مری      چه اینکه طایعرت درج شررو  مراکور برا تحرول قررارداد      8متحول شود

مانی بر تمییرد تحرول، حتری بعرد از رد نیر  ممکرن       همچنین، در چنین قراردادی، کشا اراده فرضی 

قرانون احکراح شرریعت اسرالمی در معرامالک مردنی        896حال، برخی قوانین مانند مراده  نیست. بااین

 اند.قانون معامالک مدنی سودان آن را نی  مشمول تحول دانسته 36و عیناا ماده  7مصر
 

 اشتراک ارکان قرارداد باطل با قرارداد جدید 2-2-1
دهنررده قرررارداد جدیررد بررا ارکرران  برررای تحقرر  تحررول قرررارداد، الزح اسررت ارکرران تشررکیل 

قروانین مردنی آلمران و     881و  812کره در مرواد    9دهنرده قررارداد باطرل، مشرترا باشرند     تشکیل

شده است. الاته، منظور این نیست که قرارداد باطرل و جدیرد مشرابه باشرند یرا      افاانستان نی  تصریح

اطل اصالح گردد مانند اینکه بایع عین معینی را بفروشد و س،  آشرکار شرود کره    همان قرارداد ب

شرود  متعل  به غیراست و او مالک عین دیگری است که در این صورک، تحول قرارداد واقع نمری 

ها رضایت به آن داشته باشند  چراکره اشرتراا در ارکران قررارداد باطرل و قررارداد       حتی اگر آن

شر  ماکور به این مفهوح است که بین ارکان قرارداد جدیرد و باطرل بایرد    . 1جدید، وجود ندارد

-نوعی اشتراا به مفهوح هماهنگی وجود داشته باشد مانند اینکه در بیرع باطرل بره دلیرل مسرتحیل     

بودن تسلیم مایع، مشتری با علم به این بطالن، ثمرن را بره برایع تسرلیم و دعروایی را مطررح نکنرد         

تحرول بره هاره    کان هاه در هنگاح انعقاد بیع باطل موجود است، بیع باطرل قابرل  که تماح ارازآنجایی

بودن تسلیم موضوع، مایع عوض شود، تحرول رخ  که در بیع به دلیل مستحیلاست. اما، درصورتی

. بنرابراین،  6کنرد هرا اسرت، تاییرر مری    دهد به دلیل اینکه موضوع قرارداد که یکی از ارکان آننمی

ق.ح ایران و مرواد   832ارکان، شرایط اساسی صحت قراردادها ماکور در ماده  منظور از اشتراا

ق.ح افاانستان نیست، بلکه منظور نوعی همراهنگی برین اجر ا و عناصرر قررارداد       637و  623، 626

باطل و صحیح است که مطاب  آن، نااید عنصر جدیدی اضافه گردد که حاوی تکرالیا بیشرتری   

                                                                                                   
 .827الفقه االسالمی، ص . احمدالسنهوری، مصادرالح  فی8
تروافرک فیره ارکران عقرد     إذا کان العقرد براطالا أو موقوفراا و    »قانون احکاح شریعت اسالمی در معامالک مدنی مصر:  896. ماده 7

 «.آخر فإن العقد یکون صحیحاا باعتااره العقد الای توافرک ارکانه إذا تاین أن نیه المتعاقدین کانت تنصر  إلی إبراح هاا العقد

 .862. عادالدائم، احمد، پیشین، ص 9
 .128المدنی، ص القانون. احمدالسنهوری، الوسیط فی شرح1
 .198د، ص . احمدالسنهوری، نظریه العق6
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نند اینکه قرارداد جدید برخال  قرارداد باطرل، شرکلی باشرد یرا اینکره      بر یکی از طرفین باشد  ما

شردن  موضوع قرارداد تاییر کند یا اینکه در اثر تحول هاه به بیع، ثمن اضافه گردد، به دلیل اضرافه  

عنصر جدید، نه عنوان تحول، بلکه عنوان دیگری ازجملره توصریا یرا تصرحیح قررارداد خواهرد       

 داشت.

طاب  شر  ماکور، نااید رکن جدیردی کره واجرد التر اح شردیدتری اسرت، بره        بنابراین، م     

منظرور رهرایی     چراکره تحرول قررارداد یرک رویکررد عملری بره       8ارکان قرارداد باطل اضافه شود

توانرد خرارج از حردود اراده فرضری متعاقردین      قرارداد از بطالن است  یعنی، تحول قررارداد نمری  

ها از قرارداد بیف اید و چنرین فررض کنرد کره     گیرد و بر غرض آنها را نادیده بعمل و مصالح آن

خواستند الت اح شدیدتری را ایجاد کنند. به عاارتی، ایرن نظریره در مقراح ایجراد تعهرد بیشرتر از       می

تروان برا   ترتیرب، نمری  ایرن تعهد ماکور در قرارداد باطل در جهت حمایت از معامالک نیسرت  بره  

ارداد، سند عادی باطل را، متحول به سند رسمی یا تجراری کررد یرا    تمسی از نهاد حقوقی تحول قر

. امرا، عکر  ایرن    7قرارداد فروشی را که تشریفاتی نیست، به هاه که تشریفاتی است، متحول نمود

مورد صحیح است  به این صورک که قرارداد جدید، الت اح و تعهد کمترری را نسرات بره قررارداد     

شدن دایرره تعهرداک موجرب شرود کره تنهرا بنشری از غررض          باطل داشته باشد  حتی اگر مضی 

عملی متعاقدین محق  گردد  چنانکه محکمه تمی  عراقی حکم بره تحرول بیرع باطرل بره اباحره در       

ای که زوج به مناسات ازدواج، زمینری را بردون ثارت آن بره       همچنین، در قضیه9انتفاع داده است

حر  انتفراع   انتقال را باطل تلقی کرده، اما متحول به مالکیت زوجه منتقل کرده بود، دادگاه آلمانی

  دادگاه عالی مونیخ نی  وصیت را، به لحاظ عدح رعایت شرکل،  1به مدک عمر زوجه دانسته است

. در قضریه دیگرری، دادگراه، انتقرال مالکیرت      6باطل و آن را متحول به اقرار به دیرن دانسرته اسرت   

ه انتقال بنشی از اموال مربو  بره همران مجموعره کررده     مجموعه کامل اموال را متحول به الت اح ب

. طایعری اسرت  اگرر التر اح ناشری از      8است که جناه شنصی داشته و متعل  بره همسرر بروده اسرت    
                                                                                                   

 .816-811. یسری، احمد، پیشین، ص  8
اند )را: یسرری، احمرد، پیشرین، ص    . الاته، برخال  نظاح حقوقی آلمان، در نظاح حقوقی مصر، غالااا چنین تحولی را پایرفته7

829.) 

 .767(، ص 7286قیه، الحقوالمدنی، )بیروک: منشوراک الحلایالعقد فی نظاقه القانونالشاانی، علی، تحول. ر.ا: الکاام9
 .816. ر.ا: یسری، احمد، پیشین، 1
 .818. همان، 6
 .817. همان، 8
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قرارداد جدید برابر با الت اح موجود در قرارداد باطل باشد، امکران تحرول وجرود دارد و بره همرین      

مسرتل ح ثارت اسرت، بره دلیرل عردح رعایرت ایرن          دلیل دادگاه عالی فدرال آلمران وصریت را کره   

 .8هم شکلی است، داده استموضوع، باطل دانسته اما حکم به تحول آن به هاه که آن

 
 انصراف قصد فرضی به قرارداد جدید -3-2-1

همانطور که اشاره شرد، در تحرول قررارداد، دو نروع اراده وجرود دارد  یکری اراده حقیقری و        

ه شده است و دیگرری اراده فرضری کره ماتنری برر عمرل طررفین بروده و         واقعی که با بطالن مواج

. برای تحق  تحول قرارداد الزح اسرت، در هنگراح انعقراد    7منصر  به قرارداد صحیح جدید است

ها به قرارداد دیگری نی  منصر  شده باشد  یعنری، اگرر   صورک فرضی اراده آنقرارداد اصلی، به

شرده، آن قررارداد   باطل است، به غرض حفاات از تصر  انجراح  دانستند  قرارداد اصلیها میآن

توان کارکرد اراده فرضری در تحرول قررارداد      برای تقریب به ذهن، می9کردنددیگر را اراده می

 دانست.   1در مسئولیت مدنی« فرض تقصیر»را مشابه 

ده حقیقری  کارکرد اراده فرضی به این صورک است کره قررارداد باطرل، قررارداد ناشری از ارا     

رود کره قاضری از ابرراح تصرر      است و قرارداد جدید یک قرارداد عملی و فرضی به شرمار مری  

عنروان اثرر   عنوان یک واقعه مرادی، آن را برر اسراس اراده فرضری متعاقردین اسرتنتاج و بره       باطل به

  چراکه، تحول قررارداد، بره دنارال هرد  نهرایی      6کندعرضی بطالن تصر  اصلی، جایگ ین می

کند، قصرد متعاقردین، اگرر از بطرالن       یعنی قانون فرض می8اقدین است که آن را محق  کندمتع

 داشتند، منصر  به این قرارداد جدید بوده است.قرارداد اصلی آگاهی می

بنررابراین، بررا توجرره برره اینکرره در تحررول قرررارداد، دو اراده حقیقرری و فرضرری وجررود دارد، از   

                                                                                                   
 .829. همان، 8
 .862  عادالدائم، احمد، پیشین، ص 892. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص 7
 پیشرین، ص جوادسمیسرم،   و السرعداوی شرهیب   721 زوین، پیشین، ص و المعموری  898 احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص .9

861. 
 .787(، ص 8937. ر.ا: بادینی، حسن، فلسفة مسئولیت مدنی، )تهران: سهامی انتشار، 1
 .122المدنی، ص القانون. احمدالسنهوری، الوسیط فی شرح6
تحرده:  الفقه و القانون دراسره مقارنره و موازنره، )امراراک عربری م     العقود فی. محمدالاعلی، عادالحمید، دراسه تمهیدیه فی تحول8

 .99(، ص 7223االسالمیه و العمل النیری، دائره الشؤون
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در توصیا، قاضی با یک اراده حقیقری سرروکار دارد و فقرط     شود.متمای  می« توصیا قرارداد»

کند مانند ودیعه گااشتن وجروه نر د بانرک    عنوان صحیح را بر قرارداد گااشته و آن را تفسیر می

 شود.که بر اساس اراده حقیقی حمل بر قرض می

 
 مشروعیت قرارداد باطل و جدید -4-2-1

هرا بره   نی اسرت کره حصرول اغرراض قرانونی آن     نظریه تحول قرارداد برای حمایت از متعاقدی

شرود کره   ساب جهل به حقای  قانونی، متعار شده است و به همین دلیل، شرامل قراردادهرایی مری   

. لاا، برای تحول قررارداد، الزح اسرت   8هایی که فاقد چنین اثری هستنداند نه آنواجد آثار قانونی

 که در غیر ایرن صرورک، چنرین قرراردادی     7علت بطالن قرارداد به دلیل عدح مشروعیت آن نااشد

 اسرت،  تحرول ه الزمر  کره  را حسرن نیرت   ،نیمتعاقد نامشروع اراده چراکه بود  ننواهد تحولقابل

ترا   ردیر گینمر  نظر در رای عمل غراضا دانسته،ن محترح رای ااراده نیچن  ین قانون و دکنیم معدوح

 وی عمروم  ت برانظم منالفر  قرارداد به دلیل نکهیا مانند  9اراده نامشروع مانای قرارداد مشروع باشد

ی اساسر ی رکنر  قررارداد،  تحرول  در حسرن نیرت   وجود لاا،. باشد باطل یا اصالا فاسد حسنه اخالق

ی حتر  برود   ننواهرد  ممکن قرارداد تحول ،مال غیر را بفروشد ااعالم عیبا اگر ل،یدل نیهم به  است

قه حنفی( نیر  پر  از فسرخ، امکران تحرول آن      . در بیع فاسد )از دیدگاه ف1گردد مالک س،  اگر

حرال، دیردگاه   وجود ندارد به دلیل اینکه ممنوعیت شرعی ساب فساد قررارداد بروده اسرت. برااین    

غالب در آلمان چنین است که اگر بطالن به دلیل منالفت با قرانون خاصری باشرد، امکران تحرول      

. الاته، در حقروق آلمران نیر     6شودوجود دارد و حتی در رویه قضایی این کشور مطلوب تلقی می

  چراکره  8تحرول نیسرت  اگر متعاقدین با علم به چنین بطالنی، اقداح به انعقراد قررارداد کننرد، قابرل    

ق.ح افاانستان در موردقرارداد باطل اطالق  881گاارد. ماده قانون به اغراض نامشروع احتراح نمی

اینکه فاقد اثر قانونی است، در حکم هری  بروده   دارد و باوجوداین اطالق، چنین قراردادی به دلیل 

                                                                                                   
 .896. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص 8

7. Saleilles, Op.Cit, pp.321-322. 

 .896. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص 9
 .829الفقه االسالمی، ص . احمدالسنهوری، مصادرالح  فی1
 .786. یسری، احمد، پیشین، ص 6
 .782ص  . همان،8
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کنرد،  تحول نیست  به دلیل اینکه وقتی قرانون خاصری حصرول غررض خاصری را منرع مری       و قابل

 حصول آن از طری  دیگری معقول نیست.

قرارداد دوح نی  باید صحیح باشد که در غیر آن، اگرر قررارداد مراکور باطرل یرا فاسرد باشرد،        

واهد بود. به عاارتی، الزح است قرارداد جدید عالوه برر صرحت بایرد در    تحول قرارداد ممکن نن

چارچوب قانون و اخالق حسنه نی  باشد  چراکه شناسایی حاکمیرت اراده در چرارچوب قرانون و    

تحول به بیع ربروی نیسرت. الاتره،    تواند برخال  آن باشد  چنانکه، بیع باطل قابلشرع است و نمی

طال باشد، با توجه به اینکه آن را صحیح یا باطل تلقی کنیم، نتایج متفراوتی  اباگر قرارداد دوح قابل

 خواهد داشت.

 

 نقش قاضی در تحول قرارداد -3-1

ازجمله مسائل مهم در تحول قرارداد، بررسی نقش قاضی اسرت  چراکره او اقرداح بره کشرا      

تحرول قررارداد، هرد  و    شود. قاضی برای کند و در این راستا قرارداد جدیدی انشا نمیاراده می

کره عارارک از اراده فرضری     8گیررد غایت عملی را که قصد متعاقدین به آن تعل  یافته، در نظر می

شرود  . به این منظور، او باید قرائنی را در نظر بگیرد که از طری  تصرر  دوح مشرن  مری   7است

به تصررفاک خرود ادامره     مانند اینکه آیا متعاقدین باوجود اطالع از بطالن قرارداد، سکوک کرده و

هرا دارد و برر اسراس آن،    اند یا خیر که اگر مثات باشد، این قرینه حکایت از غایت عملری آن داده

شود. اما در این خصوص که قاضی مکلا به اعالح تحول است یا خیر، برا  اراده فرضی متصور می

مسرتقل از تصرریح قرانون، دو    توجه به اینکه تحول قرارداد باید ماتنی بر حکم قانون انجاح شود یرا  

تصریح قانون نیست و قاضی در بررسی اراده فرضی دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول، نیازی به

حکرم  متعاقدین منتار است  یعنی اگر شرایط تحول قرارداد نیر  وجرود داشرته باشرد، مکلرا بره      

یحی نردارد امرا در رویره      چنانکه در لانان قرانون تصرر  9تواند حکم بر بطالن دهدنیست و فقط می

. امرا بره   6و اعالح تحرول نیر  جناره کشرفی دارد     1شودحقوقی و قضایی این کشور به آن استناد می
                                                                                                   
8. Saleilles, Op.Cit, p.316. 

 .828الفقه االسالمی، ص . احمدالسنهوری، مصادرالح  فی7
 .12(، ص 7226العقد الااطل الی تصر  صحیح، )قاهره: دارالعلوح، . دسوقی، رأفت، تحول9
 .168الصده، عادالمنعم، پیشین، ص . فرج1

6. Saleilles, Op.Cit, p.321. 
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رود، منافراک  دلیل اینکه پایرش چنین اختیاری با اهدافی که از نظریره تحرول قررارداد انتظرار مری     

راده فرضری، حکرم بره تحرول     دارد، باید قاضی مکلا باشد با تحق  شرایط قانونی، با مراجعه به ا

تصریح قانون دارد  چنانکه در اغلب کشورهایی که نظریه تحرول  که در این صورک، نیاز به 8دهد

دهد. لاا، تحول قرارداد صرفاا با عمل قاضری  شده است، قانون حکم به تحول میقرارداد شناسایی

لراا، برا تحقر  شررایط،      دارد حکرم قرانون بروده و تصرمیم او فقرط جناره اعالمری       بلکه بره  7نیست

شرود  ق.ح افاانستان نی  چنین استناا  مری  881. از تصریح ماده 9تواند فقط حکم به بطالن دهدنمی

دارد  یعنری،  که با تحق  شرایط، قرارداد متحول شرده اسرت و حکرم قاضری فقرط نقرش اعالمری       

 .1ین نیستقاضی بامالحظه قرائن، مکلا به اعالن تحول است و ل ومی به تقاضای متعاقد
 عنوان اثری از آثار قرارداد باطلتحول قرارداد به -4-1

دانند  چراکره اصرل برر ایرن     برخی تحول قرارداد را یک اثر استثنایی برای قرارداد باطل می

است که قرارداد باطل فاقد اثر حقوقی است و آنچه در اثر قرارداد ماادله شرده اسرت، بایرد بره     

دد. اما با توجه بره مصرلحت عمرومی و حمایرت از طررفین دارای      وضعیت قال از قرارداد بازگر

عنروان اثرر قررارداد    صورک استثنایی تحرول قررارداد بره   حسن نیت و تحق  عدالت و انصا ، به

اسرتثنایی در قرانون    صرورک شود  چنانکه سایر آثار مربو  به قرارداد باطل، بره باطل شناخته می

به آن « قاعده حقوقی»عنوان یک توان به. لاا، نمی6نستانق.ح افاا 8838شود مانند ماده ذکر می

حسراب  استناد کرد و در موارد دیگر نی  تسری داد. از دیدگاه دیگر که دیردگاه غالرب نیر  بره    

. با 8آید، تحول قرارداد اثر عرضی قرارداد باطل یا به عاارتی یک قاعده است نه اثر استثناییمی

کرره از تحررول قرررارداد وجررود دارد و اینکرره اصررل در   توجرره برره هررد  اقتصررادی و اجتمرراعی

ها است، اگر تحول قررارداد یرک قاعرده باشرد، ایرن هرد  نیر         قراردادها، نفوذ و استواری آن

محق   و تحول قرارداد به این مفهروح، بهترر سراب اسرتقرار معرامالک و تعامرل منرافع فرردی و         

عنروان  نون نیست بلکه قاضی آن را بهشود  چراکه نیازی به ذکر مصادی  تحول در قاجمعی می

                                                                                                   
 .813د، پیشین، ص . عادالدائم، احم8
 .788. یسری، احمد، پیشین، ص 7
 .813. عادالدائم، احمد، پیشین، ص 9
 .97  محمدالاعلی، پیشین، ص 892. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص 1
 «.هاة شن  در حال مرض موک، حکم وصیت را دارد»ق.ح افاانستان:  8838. ماده 6
 .813. عادالدائم، احمد، پیشین، ص 8
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ق.ح  881  چنانکره مراده   8کنرد حکم قانون، بر تماح مصادی  اعمرال مری  به« قاعده حقوقی»یک 

عنوان یک قاعده حقوقی در قسمت قواعد عمومی قراردادهرا ذکرر کررده    افاانستان نی  آن را به

 است.
 

 آثار تحول قرارداد از حیث زمان و طرفین -5-1
 حیث زمان از -1-5-1

به دلیل اینکه در تحول قرارداد به همان اراده فرضی موجود در هنگراح انعقراد قررارداد اصرلی     

اسرت و اثرر قهقرایری    « رجعری »شود نه اراده جدید، اثر تحول قرارداد از حیث زمرانی،  مراجعه می

د جدیرد  بروده کره انشرای تعهر     9ق.ح آلمران(  818که متفاوک از تمیید قرارداد باطرل )مراده    7دارد

. بنابراین، اثر تحول از هنگاح وقوع آن ننواهد بود  چراکه در این هنگاح عمرل جدیردی از   1است

شرود  ای مراجعره مری  گیرد. در تحول قرارداد، به دلیل اینکره بره اراده  سوی متعاقدین صورک نمی

ی با بطرالن  که در هنگاح انعقاد قرارداد اصلی وجود فرضی داشته، تصرفاتی که در اثر قرارداد اصل

مواجه شده است، استمرار خواهد یافت که این موضروع، از اهردا  و اغرراض تحرول قررارداد و      

شرر   شرود. لراا، اگرر اجراره بره     نجاک از بطالن است که در غیر آن، با این اهدا  متعرارض مری  

 تملیک باطل و س،  متحول به بیع گردد، اثر آن از هنگاح انعقاد قرارداد باطل خواهد بود.
 

 از حیث طرفین -2-5-1
در تحول قرارداد باطل، امکران تسرری قررارداد جدیرد بره ثالرث وجرود دارد  چراکره تحرول          

گرردد  ماننرد اینکره در تحرول     قرارداد اثر رجعی داشته و به اراده موجود در هنگراح انعقراد برازمی   

فع اقتصرادی  قرارداد شرکت تجاری باطل به شرکت عملی، به دلیل متمثر شدن اشناص ثالث، منا

که قرارداد اصلی باطل باشد، عالوه بر متعاقدین، اشرناص  شود. لاا، درصورتیها نی  لحاظ میآن

ای کره  . در رویه قضایی آلمان نی  در قضریه 6توانند دعوای تحول را مطرح کنندثالث ذینفع نی  می
                                                                                                   

 .891لسنهوری، نظریه العقد، ص . احمدا8
 .723. یسری، احمد، پیشین، ص 7

9. Article 141, Confirmation of a void legal transaction: "(1) If a void legal transaction is 

confirmed by the person who entered into it, the confirmation is demed to be a renewed 
undertaking". 
1. Saleilles, Op.Cit, p.321. 

 .718الشاانی، علی، پیشین، ص . الکاام6
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ی کره طرر  قررارداد    قرارداد ارل باطل بوده، دادگاه آن را متحول به وصیت دانسته و شامل وراث

 .8اند نی  دانسته استارل باطل ناوده
 

 ارتباط تفسیر قرارداد با تحول قرارداد -2
 تفسیر قرارداد بر مبنای فردگرایی -1-2

آن روی آورد. فردگرایری ماتنری   « تفسیر»تردیدی نیست که برای رفع ابهاح از قرارداد، باید به 

ادین آزادی فردی، و با عنایت به اینکره از منظرر ایرن    بر مکتب حقوق طایعی، با توجه به ارزش بنی

کننده منافع خصوصی طرفین رابطه قراردادی اسرت، اصرل حاکمیرت اراده    مکتب، قرارداد، تممین

متعاقرردین « کشررا قصررد مشررترا»را اسرراس تفسرریر قرررار داده و تفسرریر قرررارداد را چیرر ی جرر   

 .9ای متفاوتی دارنده. اما در نحوه رسیدن به این قصد، دیدگاه7داندنمی

متعاقرردین را مررالا تفسرریر قرررار داده، تمکیررد « اراده برراطنی»طرفررداران اراده برراطنی، قصررد و 

کنند که قاضی نی  برای تفسیر قرارداد، باید سعی در احراز همین اراده داشته باشرد و ایرن اراده   می

مالحظه است  چنانکره قاعرده   بل. این نگرش، در فقه اسالمی نی  قا1را بر الفاظ قرارداد مقدح بدارد

تارع  کره بره   6نشان از ارزش اراده باطنی در اجرای اثرر قرراردادی دارد  « العقد تابعه للقصود»مشهور 

کره مقررر    189آن، در قانون مدنی ایران نی  موارد متعددی از این معیرار وجرود دارد، ماننرد مراده     

قرت بیرع ناروده اسرت، احکراح بیرع در آن       اگر در بیع شر  معلوح شود که قصد بایع حقی»دارد: می

در »گویرد:  می 228قانون مدنی افاانستان نی  چنین رویکردی دارد و در ماده «. مجری ننواهد بود

شرود، نره بره الفراظ و     عقود با رعایت اراده اراهر متعاقردین، بره مقاصرد و معرانی اعتارار داده مری       

 «.حرو 

بررای رعایرت منرافع خصوصری متعاقردین بره اراده       با توجه به اینکه در تفسیر  قرارداد، قاضی 

کند، برخی تحرول قررارداد را   ها را کشا میکند و مقصود مشترا آنها مراجعه میحقیقی آن

                                                                                                   
 .882. ر.ا: یسری، احمد، پیشین، ص 8
 .81(، ص 8936. ر.ا: کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوح، )تهران: سهامی انتشار، 7
 .81. همان، 9
 .81. همان، 1
ه. ش.(، صر    8918طاعه الثالث، المجلد الثالث، )قرم: منشروراک دلیرل مرا،     . الاجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، ال6

 .28(، ص 8928  صاحای، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، )تهران: انتشاراک ققنوس،  892و  898
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دهرد یعنری     قاضی وقتی حکم به تحول قرارداد باطل به قرارداد صرحیح مری  8دانندمی« تفسیر»نی  

لیرل، موافقران اراده براطنی، بررای تحرول      قصد مشترا متعاقدین را تفسیر کرده است. به همرین د 

دهنرد  چراکره منظررور از اراده احتیراطی همرران اراده    را معیررار قررار مرری « اراده احتیراطی »قررارداد،  

  بره ایرن مفهروح کره متعاقردین      7گردد نره اراده فرضری  حقیقی است که منجر به انعقاد قرارداد می

ه اگرر قررارداد اصرلی باطرل باشرد، قررارداد       انرد کر  صورک احتیاطی قرارداد دوح را اراده کررده به

 9صحیح جایگ ین آن گردد.

با این ایراد مواجه اسرت کره بررای     1این دیدگاه که ناشی از خلط تفسیر با تحول قرارداد است

توان به اراده باطنی متعاقدین مراجعره کررد  چراکره در ایرن صرورک، دو اراده      تحول قرارداد نمی

زمان بررای انعقراد قررارداد واحرد     اد باطل و اراده انعقاد قرارداد دوح( همحقیقی )اراده انعقاد قرارد

  ثانیاا در نظر گرفتن اراده احتیاطی به مفهروح اراده حقیقری   6وجود خواهند داشت که معقول نیست

نشان از عدح قصد جدی به هر دو قرارداد است که در این صورک، اصرالا تحرول قررارداد مطررح     

شود  ثالثاا اراده احتیراطی بره   در اراده فرضی، قصد متعاقدین جدی فرض می کهشود  درحالینمی

که اراده فرضری برر اسراس غایرت عملری متعاقردین،       کشا نیست درحالیدلیل ذهنی بودن، قابل

  خصوصراا کره   8انصا  و حسن نیت ممکن است. لاا، تحول قرارداد متفاوک از تفسریر آن اسرت  

یک قررارداد از ابتردا ترا انتهرا وجرود دارد و فقرط در پنراه تفسریر،         در جریان تفسیر قرارداد، همان 

شرود امرا در تحرول قررارداد، قاضری برا دو قررارداد باطرل و صرحیح          تکالیا متعاقدین روشن می

 .2دهدسروکار دارد و اقدامی بیش از تفسیر انجاح می

ینکره امرری ذهنری    ای دیگر، کشا اراده مشترا را صرفاا از طری  اراده باطنی به دلیرل ا عده

                                                                                                   
  763پیشین،  ابراهیم،. سعد، نایل8

. Saleilles, Op.Cit, p.316. 
7. Saleilles, Op.Cit, p.315. 

 «تفسیر مجدد»ق.ح آلمان از اصطالح  812برای عنوان ماده  ،ماالا به همین دلیل. احت9
 (Re-Interpretation/Umdeutung به جای )«تحول( »Konversion.استفاده شده است ) 
 .892-898. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص  1
 .721. المعموری و زوین، پیشین، ص 6
غلاه دارد و حتی دادگراه  « فرضی»تر است، اما در رویه قضایی، اراده اراده دوح قوی« بودنطیاحتیا». حتی در آلمان که اندیشة 8

ای تصریح کرده است: در تحول قرارداد، نااید سراغ تفسیر اراده متعاقدین که حقیقی اسرت، رفرت )ر.ا:   عالی فدرال در قضیه
 (.817یسری، پیشین، ص 

 .872قی، پیشین، ص . الحکیم، عادالمجید و الاکری، عادالاا2
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ترتیرب، برا اسرتناد بره اهرور      ایرن . به8دانند مگر اینکه در عالم خارج ااهر گردداست، ممکن نمی
اراده و با تمسی از عر  و عادک و اصول حقوقی چون اصل الضرر، اصل نفی عسر و حرج و یرا  

 .7صورک عینی دارنداصل حسن نیت، سعی در تفسیر قرارداد به
کننرد و در کنرار اراده براطنی، بره     برخی از فقهای امامی نی  همین نگرش را در تفسیر دناال می

. بره نظرر   9کننرد یافتره باشرد، توجره مری    اراده ااهری که ممکن است در قالب لفظ و یا فعل تحق 
: گویرد می 838رسد، قانون مدنی ایران نی  همین رویکرد را ترجیح داده است  چنانکه در ماده می

در «. شر  مقرون بودن بره چیر ی کره داللرت برر قصرد کنرد       قصد انشاا بهشود بهعقد محق  می»
حقیقرت بره داللرت عرادک، تررا      »گویرد:  مری  271قانون مدنی افاانستان نی  چنین است و مراده  

 داند.ذکر الفاظ منصوص را از شرو  انعقاد می 627و ماده « شودمی

از قصرد مشرترا متعاقردین، احتمرال وحردک تحرول        «اراهری »با توجه به کاشرفیت اراده  
حال، تحول قرارداد متفراوک از تفسریر آن برر مانرای     . بااین1قرارداد و تفسیر قرارداد بیشتر است

اراده ااهری است: این تفاوک، اوالا مربو  به گستردگی نظریه تحول است به ایرن مفهروح کره    
این صورک کره اگرر نیرازی بره تفسریر قررارداد       به  6تحول قرارداد، مفهومی بیشتر از تفسیر دارد

. در تفسریر قررارداد، قاضری برر مانرای اراده اراهری       8شرود باشد، بعد از وقوع تحول انجراح مری  

بررد و برا همران یرک اراده سرروکار دارد امرا در تحرول        ها مری متعاقدین پی به اراده حقیقی آن
در ایرن صرورک اجتمراع دو اراده    قرارداد، قرار نیست بره اراده حقیقری مراجعره شرود  چراکره      

شود  ثانیاا در تفسیر قرارداد، قاضی با یک قرارداد واحد سرروکار دارد و بعرد   حقیقی فراهم می
که در تحول قررارداد، بعرد   از پایان تفسیر نی  همان قرارداد اولی است که جریان دارد. درحالی

کند  به ا متعاقدین را مشن  میاز اعالح تحول، قرارداد جدیدی استمرار یافته و ح  و تکلی

همین دلیل، در تحول قرارداد، برخال  تفسریر، قاضری برا دو اراده حقیقری و فرضری سرروکار       
. قانون مدنی افاانستان نی  باآنکه بنشی را بره تفسریر قررارداد اختصراص داده، امرا تحرول       2دارد

                                                                                                   
 .738(، ص 8911، )22، فصلنامه دانشکد  حقوق و علوح سیاسی، ش «تفسیر قرارداد». ر.ا. کاتوزیان، ناصر، 8
 .83. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 7
 892-898. بجنوردی، سیدمحمدحسن، پیشین، ص  9

 .898. احمدالسنهوری، نظریه العقد، ص 1
 .872و الاکری، عادالااقی، پیشین، ص  . الحکیم، عادالمجید6
 .813. عادالدائم، احمد، پیشین، ص 8
 .32پیشین، ص  . دسوقی، رأفت،2
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ر کررده اسرت و اعتقراد بره     قرارداد را در عنوان جداگانه مربو  به قواعد عمومی قراردادها ذک
 دوگانگی تحول و تفسیر دارد.

 

 گراییتفسیر قرارداد بر مبنای اجتماع -2-2
هرای  شناختی بره حقروق، قررارداد صررفاا مررتاط برااراده      از منظر رویکردهای تحققی و جامعه 

 تروان آن را برر مانرای هماسرتگی اجتمراعی یرا      متعاقدین نیست، بلکه ماهیتی اجتمراعی دارد و مری  

  به سرنن دیگرر، قررارداد پر  از وقروع، نهرادی اجتمراعی اسرت و         8تعاون اجتماعی تحلیل کرد

ای سراز اجررای ایرن نهراد اجتمراعی در موضروع مشرن  و در رابطره        اگرچه تواف  طرفین، زمینه

مشن  است، اما مانای اعتاار قرارداد، اراده متعاقدین نیسرت و ایرن مانرا را در همران هماسرتگی      

  می دانیم که به مقتضای نیاز جوامع معاصرر، برخری قراردادهرا ماننرد     7ید جستجو کرداجتماعی با

شروند و فقرط اراهری از    های واقعی طررفین منعقرد نمری   قراردادهای الحاقی، ماتنی بر تواف  اراده

اراده مشتری وجود دارد. به همین دلیل، تفسیر قرارداد نی  فقط برر مانرای حصرول قصرد مشرترا      

  بلکه، بررای  9ود  چه اینکه سنن از احراز قصد مشترا در قرارداد الحاقی معنا نداردشانجاح نمی

  یعنی، قصرد مشرترا را بایرد برر     1رفع ابهاح از مفاد قرارداد، باید مصالح اجتماع را نی  لحاظ کرد

 گرایانره از قررارداد، بره رعایرت مصرالح     . با توجه بره اینکره در تفسریر اجتمراع    6این مانا تفسیر کرد

سازد و شاید  بتروان  تر میرسد آن را به تحول قرارداد ن دیک، به نظر می8شوداجتماعی توجه می

 دانست.« تفسیر اجتماعی قرارداد»تعایر دیگر تحول قرارداد را، 

های حقروقی مربرو  بره    حال، با توجه به اینکه تفسیر اجتماعی از قرارداد نی  از چارچوببااین

و به این مفهوح نیست که قرارداد باطلی با لحاظ مصالح اجتمراعی متحرول   شود خارج نمی« تفسیر»

گردد، در این مورد نی  قاضی در تماح فرایند تفسیر با همران قررارداد   به قرارداد صحیح دیگری می

کنرد  یعنری، باآنکره    اصلی سروکار دارد که باطل نیست حتی اگر مصالح اجتماعی را لحراظ مری  
                                                                                                   
8.Lokiec, Pascal, Contrat et pouvoir, essai sur les transformations du droit privé, des 

rapports contractuels, (Paris: L.G.D.J, 2004), p.113; Demogue, René, Traité des 
obligations en général, (Paris: Librairie Arthur, Rousseau, T.6, 1931), pp.9-10. 

 .737. ر.ا: کاتوزیان، تفسیر قرارداد، ص 7
 .718. همان، 9
 .78-79. ر.ا: کاتوزیان، قواعد عمومی قراردها، ص  1
 .737. کاتوزیان، تفسیر قرارداد، ص 6
 .788(، 8932، )8، فصلنامه حقوق خصوصی، ش «شدن حقوق و تمثیر آن بر نظاح حقوقیتماعیفرایند اج». شهابی، مهدی، 8
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گیرد، اما حیاک قرارداد باطلی را برر مانرای   در تفسیر قرارداد در نظر می قاضی مصالح اجتماعی را

آنکه ماهیرت نظریره تحرول قررارداد، برر مانرای       اندازد  حالقرارداد صحیح دیگری به جریان نمی

بطررالن قرررارداد اصررلی و ادامرره غرررض متعاقرردین بررر مانررای قرررارداد صررحیحِ جدیررد اسررت کرره   

 ماین هویت این نظریه نیست.ترتیب، تفسیر قرارداد اینبه
 

 اجتماعی شدن قراردادها، مبنای نظریه تحول قرارداد -4
از دیرردگاه فردگرایرران و بررر اسرراس اندیشرره حقرروق طایعرری، قراردادهررا برره دلیررل اینکرره منررافع 

« اراده آزاد»هرا برا   کره آن و ازآنجرایی  8ها استکند، تابع اراده آنخصوصی متعاقدین را تممین می

و نیازمنرد  «  مقردس ». بره همرین دلیرل، قررارداد     9اسرت « عادالنره »، حتماا 7کنندا منعقد میقرارداد ر

و از دخالرت، مصرون اسرت  یعنری، قاضری در برخرورد برا قررارداد، بایرد بره اراده            1ستایش بروده 

توانرد برر   عمرل کنرد و نمری   « آزادی»متعاقدین احتراح بگاارد و بر مانای قواعد حقروقی و ارزش  

 عملی، از اراده اعتااری عاور کند. مانای اراده

تواند دیردگاه افراطری فردگرایری تعردیل کنرد  چراکره بره        رسد، اداره قرارداد، میبه نظر می

را در تحلیل قرارداد موردتوجه قرار دهد و هرد  ایرن   « مصالح اجتماعی»دهد تا قاضی اجازه می

که مکترب   8اجتماعی به حقوق. در رویکرد 6است که نظم اجتماعی و صلح اجتماعی منتل نشود

، برر مانرای   «اجتماعی شردن قراردادهرا  »، اندیشه 2مطالعاک انتقادی حقوق نی  مصداقی از آن است

                                                                                                   
8. T. Critchlow, Donald and R. Wandermeer, Philip (Ed), The Oxford Encyclopedia of 

American Political and Legal History, Vol.1, (New York: Oxford University, 2012), 
p.188. 
7. Putman, E. «Kant et la théorie du contrat», RRJ. Droit prospectif, n° 3, (1996), pp.685-

686. 
  شرهابی،  888(، 8912، )67، فصلنامه دانشکده حقوق و علروح سیاسری، ش   «ستایش قرارداد یا ادار  قرارداد». کاتوزیان، ناصر، 9

، فصرلنامه  «ی در مانای اعتارار مفراد قررارداد در حقروق مردنی ایرران و فرانسره       قرارداد به مثابة قانون هاب ی یا کانتی  تممل»مهدی، 
  88-82(، ص  8939، )1مطالعاک حقوقی شیراز، ش 

Chazal, Jean Pascal, «De la signification du mot loi dans l’article 1134 alinéa 1e du code 
civil», In.RTD. Civ, n° 2, (2001), pp.267-268. 

 .813توزیان، تفسیر قرارداد، ص . کا1
 .737. همان، ص 6
 .771. علی اده، عادالرضا، پیشین، ص 8
، فصرلنامه  «نقد نظریة سرنتی یرا لیاررال قررارداد برا تمکیرد برر رویکررد انتقرادی روبرترو آنگرر           ». شهابی، مهدی و جاللی، مریم، 2

 .716(، ص 8936، )7مطالعاک حقوق خصوصی، ش 
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، 8همان اداره قرارداد، در این مقراح اسرت کره برا ن دیرک کرردن ارزش )متافی یرک( بره واقعیرت         

تارع آن، قاضری   ، ترا بره  7دتر و در یک کلمه، اجتماعی را نتیجه بدهتر و منصفانهقراردادی منعطا

و خرود را محردود بره اراده     9بتواند به مسائلی مانند عرر  و ال امراک اجتمراعی نیر  توجره کررده      

اجتمراعی شردن   »عنوان یکی از مصرادی  روشرن   . نظریه تحول قرارداد به1اعتااری متعاقدین نسازد

اراده اعتاراری، بلکره    ، نماد همین دخالت قاضی اسرت. ایرن نظریره نره ماتنری برر      «حقوق قراردادها

، «اراده فرضری »ماتنی بر غرض عملی یا همان اغراض اقتصادی و اجتماعی است  بر ایرن اسراس،   

گیررد ترا قررارداد منصرفانه گرردد  بره همران        مستند تحول قرارداد باطل به قرارداد صحیح قرار می

ترتیرب، بایرد   ایرن . بهدر مسئولیت مدنی در مسیر انصا  قرار دارد« فرض تقصیر»ترتیای که نظریه 

اجتماعی، ساب عاور از مفهروح ذهنری و   -عنوان یک واقعیت حقوقیپایرفت که تحول قرارداد به

شود تا به این طری ، مصالح اجتماعی نیر  در  می 8به مفهوح عینی و نوعی قرارداد 6شنصی قرارداد

 تحلیل قرارداد نقش ایفا کند و صرفاا آزادی قراردادی مالا نااشد.  

. 2قابل تحقر  اسرت  « هد »و « مانا»اته، باید توجه داشت اجتماعی شدن حقوق در دو سطح ال

شود اراده اجتماعی، مانای اعتاار مفاد قرارداد باشد کره در ایرن صرورک برا     مانا باعث میدر سطح

، منافراک خواهرد داشرت و بره     1فقه اسالمی که اعتقاد به اراده شرارع در اعتارار مفراد قررارداد دارد    

شرود  مانا موردنظر نیست. اما در سرطح هرد  کره باعرث مری     ین دلیل، تحول قرارداد در سطحهم

وجدان و ال اماک اجتماعی نی  موردتوجه قرارداد قرار بگیرد، تعارضی با فقه، خصوصاا فقه امامیره  

که این جناه از مفهوح اجتمراعیِ نظریره مراکور مروردنظر اسرت  برا ایرن توجیره کره اراده           3ندارد
                                                                                                   

 .782شدن حقوق و تمثیر آن بر نظاح حقوقی، ص اعی. شهابی، فرایند اجتم8
7. T. Critchlow and R. Wandermeer, Op.Cit, p.188. 

 .72. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 9
و  قرارداد به مثابة قانون طایعی )عقلی(  تمملی در مانای اعتاار مفاد قرارداد در نظاح حقروق قراردادهرای ایرران   ». شهابی، مهدی، 1

 .881(، ص 8931، )7، فصلنامه مطالعاک حقوق تطایقی، ش «فرانسه
6. Subjective. 

8. Objective. 

 .781شدن حقوق و تمثیر آن بر نظاح حقوقی، ص . شهابی، فرایند اجتماعی2
ابی،   شره 892-898(، صر   8918. بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیره، المجلرد الثالرث، )قرم: منشروراک دلیرل مرا،        1

  192(، ص 8938مهدی، فلسفه حقوق، )تهران: پژوهشگاه فرهنش و اندیشه اسالمی، 
. Chehata, Chafik, «Le concept de contrat en droit musulman», In. Archives de 
philosophie du droit, Sirey, n° 13, (1968), pp.136, 140. 

 .781بر نظاح حقوقی، ص  شدن حقوق و تمثیر آن. شهابی، فرایند اجتماعی3
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قدین، نه مانای اعتاار مفاد قرارداد که مناع آثار قراردادی یا اب ار بیان و اجرای آثار قرراردادی  متعا

مانای اعتاار، بلکه در سطح همان اراده متعاقدین کره ابر ار بیران    و تحول قرارداد نه در سطح 8است

یرر مانرای اعتارار    شود. بنابراین، مانای تحول قررارداد، تای و اجرای آثار قراردادی است، مطرح می

مفاد قرارداد و عاور از اراده شارع به وجدان اجتماعی نیست  حتی ل وماا منتهی بره عارور از عقرود    

گرردد  بلکره برر مانرای     شود. لاا، قرارداد باطل اصرالح و واجرد آثرار حقروقی نمری     معین نی  نمی

رکران قررارداد صرحیحی    کارکرد اراده که اب ار ایجاد قرارداد است، از رفترار عملری متعاقردین، ا   

تروان  سازد  بره همرین دلیرل، مری    شود که ادامه روابط حقوقی متعاقدین را مشن  میآشکار می

مواردی را در قانون مدنی ایران مالحظه کررد کره قابلیرت طررح نظریره تحرول قررارداد رادارنرد          

کررد: اگرر قررارداد    ق.ح را در ارتاا  بطالن قرارداد اجاره چنین تحلیرل   131توان ماده چنانکه می

ای به دلیلی باطل باشد، اما مالک باوجود مشاهده انتفاع بردن متصر ، تقاضای تنلیره عرین   اجاره

مستمجره را مطرح نکند، قرارداد اجاره باطل تادیل به اذن در انتفاع شده اسرت و مالرک، مسرتح     

مالک نی  براوجود اطرالع    گردد  مشابه آن، قرارداد بیعی که به دلیلی باطل است والمثل میاجرک

توانرد حکایرت از اذنِ در   کنرد، مری  از آن، شاهد استعمال مایع بوده و اسرترداد آن را مطررح نمری   

ای که به دلیلی باطرل اسرت، امرا محیرل     المثل باشد  همچنین، حوالهانتفاع، در قاال دریافت اجرک

اکور بره هاره، دور از انتظرار    کنرد، تحرول حوالره مر    بااطالع از چنین بطالنی، اقداح به رجوع نمری 

ای است که مالک باوجود اطرالع  نیست  مثال دیگری که مؤید تحول قرارداد است، بطالن ودیعه

کند، بلکره شراهد اسرتفاده امرین نیر  اسرت کره ایرن رفترار          تنها استرداد عین را مطالاه نمیاز آن، نه

الراکر،  های فروق رسد مثالنظر می ای فرضی، مانی بر قصد عاریه دارد. بهعملی، حکایت از اراده

تر، در چارچوب نظریه تحرول قررارداد مطررح شروند  چراکره اراده      توانند در یک عنوان کلیمی

هرا ماننرد سرکوک    واقعی متعاقردین برا بطرالن مواجره شرده و وجرود نردارد، امرا رفترار عملری آن          

ه کرارکرد اراده  ای فرضری دارد کر  طر  در برابر تصررفاک طرر  دیگرر، حکایرت از اراده    یک

 دهد.خوبی نشان میعنوان اب ار بیان و اجرای آثار قراردادی بهمتعاقدین را به

 

 گیرینتیجه

                                                                                                   
 .889. شهابی، قرارداد به مثابة قانون طایعی )عقلی(، ص 8
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هرای حقروقی بررای کاسرتن از مروارد بطرالن       هاست که توسط نظاحنظریه تحول قرارداد، سال

قرروانین  شرده و بسریاری از کشرورهای اسرالمی ازجملره افاانسرتان آن را وارد      قراردادهرا شناسرایی  

انرد کره در پرترو آن، تصرر  باطرل، برر مانرای اراده فرضری کره از غایرت عملری            خویش کررده 

یابرد. نظریره تحرول    متعاقدین مشهود است، بره قررارداد جدیردی متحرول و حیراک آن ادامره مری       

توانرد بره تفسریر قررارداد برر مانرای       اجتماعی دارد و به همرین دلیرل، مری    -قرارداد، مفهوح حقوقی

حال، تحلیل تحول قرارداد بر مانای تفسیر صر ، ممکرن نیسرت   نگری کمک کند. باایناجتماع 

تواند تماح ابعاد آن را مشن  و نحوه عملکرد آن را روشن کند  چراکه، نظریه مراکور از  و نمی

عناوین مستقلی است که تحلیلی بیش از تفسیر نیاز دارد  به این دلیل که این نظریه ناشری از تلفیر    

-عنروان خرال  قاعرده حقروقی( و اجتمراع     گرایی )حاکمیت اراده و اراده دولت بره ریه ارادهدو نظ

و نره  « هد  حقوق قراردادهرا »حقوق را، در سطح « اجتماعی شدن»گرایی است  تلفیقی که ابعاد 

مانای اعتاار مفاد قرارداد، بر اساس مصلحت به مفهوح تعامل منرافع فرردی و اجتمراعی از    در سطح

ترتیرب، نظریره   ایندهد. بهخوبی نشان میو تعامل اراده حقیقی و فرضی از سوی دیگر، بهسو یک

تحول به دناال محو حقوق طایعری یرا ارزش در برابرر مصرالح اجتمراعی یرا واقعیرت نیسرت بلکره          

 ها است.درصدد ایجاد تعامل آن

نظاح حقروقی ایرران    باآنکه منافع اقتصادی و اجتماعی نظریه تحول قرارداد روشن است، اما در

ای از مصرادی  مشرابه   وارد نشده است  چراکه در فقه امامیه چنین موضوعی مطررح ناروده و پراره   

آنکه توصیا قرارداد، متفراوک از تحرول اسرت. بره     شود  حالتحلیل می« توصیا»آن، در قالب 

« اردادهرد  قرر  »که نظریه تحول، مصرالح اجتمراعی و فرردی را در سرطح     رسد ازآنجایینظر می

موردنظر دارد، اصوالا با فقه نی  تعرارض نردارد  چنانکره در فقره عامره احکراح فقهری متعرددی در         

اند. اما در فقه امامیه که استحسران و مصرلحت حجیرت نردارد،     شدهچارچوب مفهوح تحول مطرح

کره در نظریره تحرول    حرال، ازآنجرایی  شرود. برااین  ااهراا توجیه فقهی تحول قررارداد، مشرکل مری   

رارداد، قرار نیست، قرارداد باطل اصالح یا دارای آثار حقوقی گردد، برا فقره امامیره نیر  منافراک      ق

توان گفت برای پرایرش آن، اسرتناد بره استحسران و مصرلحت ضررورتی نردارد         ندارد  حتی می

ر عنوان اب ار بیان و اجرای آثرار قررارداد توجره شرود نره مانرای اعتارا       چراکه قرار است، به اراده به

های موجود در فقه و حقوق ایران بررای پرایرش نظریره تحرول     قرارداد. همچنین، یکی از ارفیت

قرارداد، حداقل در برخی موارد، توجه به رفتار عملی طرفین، پ  از قررارداد اسرت. برا توجره بره      
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 تواننرد مارین قصرد انشرا باشرند، در مرواردی کره پر  از        اینکه در نظاح حقوقی ایران، افعال نی  می

انرد، ممکرن اسرت از ایرن     ای را برین خرود حراکم کررده    وقوع قرارداد باطل، طرفین آگاهانه رویه

رویه، قرارداد جدیدی استناا  گردد. برخی از فقها، هرچند معاطاک را به دلیل فقدان صیاه باطرل  

ار دانستند، اما ازآنجاکه طرفین با رضایت خرود، مرال را در اختیر   دانسته و موجب نقل ملکیت نمی

و با این تمهید، از وقوع مرردح   8ها را اباحه تصر  تلقی کردهدادند، عمل آنطر  مقابل قرار می

کردنرد. پر    در عسر و حرج  ناشی از تصر  فاقد سراب مشرروع در مرال غیرر، جلروگیری مری      

توان قائل بود که نظریه ماکور با قواعد فقهی و حقوقی تعارضی ندارد و عمرالا نیر  مصرادیقی    می

صرر   آن، در قوانین منتلا وجود دارند یا قابل وقوع هستند اما به دلیل اینکره ایرن نظریره بره     از

گاار است تا برا شناسرایی آن در نظراح حقروقی     بینی قانونشود، نیازمند پیشاراده قاضی اجرا نمی

را نیر   عنوان نهادی حقوقی، قاضی را ال اح به اجرای آن کند و تمراح مصرادی  متعردد آن    ایران، به

 ای عاح قرار دهد تا به این طری ، ساب استمرار بیشتر روابط قراردادی گردد.تابع قاعده

                                                                                                   
 .32-12، 27-88، 68، 12-92، 8ق(، ج 8189الفکر االسالمی، . ر.ا: انصاری، مرتضی، المکاسب، )قم: مجمع8



82 
 

 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتممه پژوهش حقوق خصوصی، سال صلناف

 منابع
 فارسی و عربی

  
 داراالحیراا  )بیرروک:  ،8، جلرد  المدنیالقانونشرح فی الوسیط احمدالسنهوری، عادالرزاق، -
 (.7227العربی،  الترال

-منشروراک   )بیرروک:  ،1، جلد االسالمی هالفقفی مصادرالح  احمدالسنهوری، عادالرزاق، -

 (.8331الحقوقیه، الحلای

الحلاری الحقوقیره،   ، )بیرروک: منشروراک  7، جلرد  نظریره العقرد  احمدالسنهوری، عادالرزاق،  -
8331.) 
 (.8919سمت،  )تهران: ،8، جلد تجارک حقوق اسکینی، ربیعا، -
دادرسری تجراری و    تایرین اصرول و قواعرد   »افتنارجهرمی، گودرز و خراسانی، سریدعلی،   -

، 8، ش فصرلنامه مطالعراک حقروق تطایقری    ، «ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصرادی حقروق  
 .86-16، ص  8938
 ق(. 8189االسالمی.  الفکرمجمع )قم: ،8 جلد ،المکاسب مرتضی،  انصاری، -

 (.8937، )تهران: سهامی انتشار، فلسفه مسئولیت مدنیبادینی، حسن،  -

 ق(. 8918، )قم: منشوراک دلیل ما. 9، جلد ، القواعد الفقهیهمحمدحسنالاجنوردی، سید -

، )بیرروک: دارالکتراب العربری،    1، جلرد  المااهب االربعره الفقه علیالج یری، عادالرحمن،  -
7226.) 
القرانونی المردنی   الوجی  فری نظریره االلتر اح فری    الحکیم، عادالمجید و الاکری، عادالااقی،  -
 (.8312التعلیم العالی و الاحث العلمی،   : وزار، )باداد8، جلد العراقی
الکترب،  دار عرالم  )ریراض:  ،8، جلرد  االحکراح  ةمجلر  فری شررح   دررالحکراح حیدر، علری،   -
7229.) 

 (.7226دارالعلوح،  )قاهره: ،صحیح تصر  الی الااطل العقدتحول رأفت، دسوقی، -
-دارالجامعره  )اسکندریه: ،8، جلد (االلت اح مصادر) لاللت اح العامهالنظریه ابراهیم، نایل سعد، -

 (.7228الجدیده، 

نامره کارشناسری ارشرد حقروق خصوصری، قرم:       شوکت، حمید، نظریه تحرول عقرد، پایران    -
دانشگاه قم، به راهنمایی دکتر سید حسن وحدتی شایری و مشاوره دکتر حسین سریمایی صررا ،   

8932. 



88 
 

 تأملی در اجتماعی شدن حقوق قراردادها عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد
 

طرل و فاسرد در قرانون مردنی     تحلیل تطایقری عقرد با  »شهابی، مهدی و افضلی، عادالواحد،  -
 ..829-619، ص  8931، 1، شماره فصلنامه حقوق خصوصی، «ایران و افاانستان

نقد نظریه سرنتی یرا لیاررال قررارداد برا تمکیرد برر رویکررد         »شهابی، مهدی و جاللی، مریم،  -
 .789-716، ص  8936، 7، ش فصلنامه مطالعاک حقوق خصوصی، «انتقادی روبرتو آنگر

فصرلنامه حقروق   ، «فرایند اجتماعی شدن حقوق و تمثیر آن بر نظاح حقوقی»، شهابی، مهدی -
 .722-763، ص  8932، 8، ش خصوصی
مثابه قانون طایعی )عقلی(  تمملی در مانرای اعتارار مفراد قررارداد     قرارداد به»شهابی، مهدی،  -

، 8931، 7، ش فصرلنامه مطالعراک حقروق تطایقری    ، «در نظاح حقروق قراردادهرای ایرران و فرانسره    
 .876-828ص  
مثابه قانون هاب ی یا کنتی  تمملی در مانرای اعتارار مفراد قررارداد     قرارداد به»شهابی، مهدی،  -

 .31-66، ص  8939، 1، ش فصلنامه مطالعاک حقوقی شیراز، «در حقوق مدنی ایران و فرانسه
قروق  شهابی، مهدی، فلسفه حقوق )ماانی نظری تحول نظاح حقروقی از حقروق سرنتی ترا ح     -

 (.8932مدرن(، )تهران: پژوهشگاه فرهنش و اندیشه اسالمی، 

، )بیررروک: مصررادر االلترر احالسررعداوی، احمدسررلمان و جوادسمیسررم، جوادکرراام، شررهیب -
 (.7282الحقوقیه، منشوراک زین

 (.8928، )تهران: ققنوس، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصیصاحای، مهدی،  -

، )دمشر : مدیریره الکترب و المطاوعراک     8، جلرد  مردنی شرح القرانون ال عادالدائم، احمد،  -
 (.7229الجامعیه، 

 (.8332، )عمان: مکتاه الثقافه النشر، العقد دراسه مقارنهتحولعایدالفتالوی، صاحب،  -

 (.8912، )تهران: سمت، ماانی رویکرد اجتماعی به حقوقعلی اده، عادالرضا،  -
، )بیرروک: دارالنهضره العربیره.    الاالد و العربیره العقد فی قوانین ةنظریالصده، عادالمنعم، فرج -
8321.) 
 (.8912قیم، عادالنای، فرهنش معاصر، )تهران: مؤسسه فرهنش معاصر،  -

 (.8911، )تهران: سهامی انتشار، 9کاتوزیان، ناصر،  قواعد عمومی قراردادها، جلد -
، 8911، 22ش  ،فصلنامه دانشکده حقوق و علوح سیاسی، «تفسیر قرارداد»کاتوزیان، ناصر،  -
 .921-722ص  
و علروح   حقروق  دانشکده فصلنامه ،«قرارداد اداره یا قرارداد ستایش»، ____________ -
 .896-888 ، ص 8912 ،67 ش ،سیاسی



87 
 

 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتممه پژوهش حقوق خصوصی، سال صلناف

 (.8932، )تهران: سهامی انتشار، 8، جلد فلسفه حقوق، ____________ -
-المی للتقریرب برین  العر ، )تهران: المجمع8، جلد تحریرالمجلهالاطاا، محمدحسین، کاشا -

 ق(. 8177االسالمیه. المااهب

-، )بیرروک: منشروراک الحلاری   العقد فی نطاقره القرانون المردنی   تحولالشاانی، علی، الکاام -

 (.7286الحقوقیه. 
 مقارنره  دراسره  القرانون  و الفقهفی العقودتحول فی تمهیدیه دراسه محمدالاعلی، عادالحمید، -
 (.7223النیری،  العمل و االسالمیه الشؤون دائرهمتحده:  عربی )اماراک ،موازنه و

 فصررلنامه ،«للعقررد ارقررو  ارثررر فکررر » مهرردی، نایررل و زویررن، المعمرروری، ضمیرحسررین -
 .717-786 ، ص 7221 ،2 ش ،کوفه دانشگاه سیاسی علوح و حقوق دانشکده
وقرا ،  ، )کویرت: وزارک اال 1، جلرد  الفقیره ةالموسروع ئون االسرالمیه،  االوقا  و الش وزار -
8318.) 

 (.8361الرساله، ، )قاهره: مطاعهالتصرفاک القانونیتحول(. 8361یسری، احمد. ) -
 
English Sources 
- Chazal, Jean Pascal, «De la signification du mot loi dans l’article 1134 

alinéa 1e du code civil», In. RTD. Civ, n° 2, 2001 pp.265-285. 
- Chehata, Chafik, «Le concept de contrat en droit musulman», In. Archives 

de philosophie du droit, Sirey, n° 13, 1986, pp.129-141. 
- Deguillem, Henri, La socialisation du contrat, Etude de sociologie juridique, 

Thèse pour le doctorat d’université, université de Paris, Paris : Niort, imprimerie 
soulisse-Martin, 1944 

- Demogue, René, Traité des obligations en général, T.6, (Paris : Librairie 
Arthur, Rousseau, 1931) 

- Lokiec, Pascal, Contrat et pouvoir, essai sur les transformations du droit 
privé, des rapports contractuels, (Paris, L.G.D.J. 2004) 

- Putman, E., «Kant et la théorie du contrat», RRJ. Droit prospectif, n° 3, 
1996, pp.685-696. 

- Ripert, Georges, Les forces créatrices du droit, (Paris : L.G.D.J., 1998, 
Réimpression de 2e édition (1955), 1998) 

- Saleilles, Raymond, De la déclaration de volonté, (Paris, Pichon, 1901) 
- T. Critchlow, Donald and R. Wandermeer, Philip (Ed), The Oxford 

Encyclopedia of American Political and Legal History, Vol.1, (New York, 
Oxford University. 2012) 

- Zmij, Grzegorz and Heiderhoff, Bettina (Ed). (2011). Interpretation in 
Polish, German and European Private Law (Iuris cogentis and iuris dispositivi 
provisions in contract law and in corporate law), Grzegorz Gorczynski, (Munich, 



89 
 

 تأملی در اجتماعی شدن حقوق قراردادها عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد
 

Sellier. European Law Publisher, 2011) 
 


