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:چكيده
ق و مالكيـت نظيـر بيـع بررسي پيشينه قوانين حاكم بر  اجـاره ايـنو راردادهاي مربوط به اموال

و مقـنن نيـز حقيقت را آشكار مي و عـادت بـوده سازد كه ريشه بسياري از اين مقررات عرف
و ذوق،بنـابراين. اغلب با تكيه بر اين مبنا مبادرت به تدوين قانون كرده است   منطـق حقـوقي

عرميءسليم اقتضا و عادت مبناي وضع قانون در مقام اعمال عرف كند كه در صورت تغيير ف

ازه استشد تالش،در اين مقاله. تازه برآئيم منظر حقـوق موضـوعه ايـران فراينـد كه صرفاً

و سپس آثـار اجـراي آن در برخـي از مـصاديق در قلمرو قراردادهاي مالي مزبور  مطالعه شده

و تحليل قرار گيرد دهد كه نظام حقوقي ايران تحقيق نشان مي نتيجه اين. قابل تامل مورد تجزيه

و هم در  و بر اين اسـاسحهم در حوزه تقنين وزه قضا ظرفيت پذيرش چنين فرآيندي را دارد

و اصـالح قابـل قلمروبايد برخي از مقررات مربوط به اين  و پـيش از آن نيـز اسـت بـازبيني

نظر گذار صرفاي حكم تكميلي قانوناز اجر.م.ق225و 220ها ملزمند با استناد به مواد دادگاه
و به حكم عرف عمل نمايند . كرده

: واژگان كليدي
و عادت-قراردادهاي مالي  تغيير حكم- قانون امري- قانون تكميلي- عرف
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 مقدمه
به قراردادهاييگمان بخش قابل توجه بي به از مقررات مربوط و مالكيـت يـا راجع اموال

ب  و مـضاربه نـشأت همان معامالت ه معناي خاص نظير بيع، معاوضه، اجـاره، ضـمان، حوالـه

و عادت اسـت از قـانون،در واقـع. گرفته از عرف گـذاران هنگـام وضـع مقـررات ايـن دسـته

و مقتضيات زنـدگي مـردم در  و عادت ميان مردم كه برگرفته از نيازها به عرف قراردادها اغلب

به همين واقعيـت در نظـام. كنندميهاي زماني مختلف است، تكيه برهه هـاي حقـوقي با توجه

مينتوسعه يافته قانو  و گذاران همواره سعي و عادت در اين حوزه بوده كنند متوجه تغيير عرف

و عـادت  و تعديل كنند، اما چون سرعت تغييـر عـرف متناسب با آن مقررات حاكم را اصالح

و براي هيچ قانون  و گذاري ممكن نيسزياد است كه پيوسته ناظر همه تغييـرات عرفـي بـوده ت

هـا داده اغلب اين اختيار به دادگـاه بالفاصله قوانين موجود را مطابق شرايط جديد تغيير دهد،

كه ريشه عرفي دارند، در صورت احراز تغيير عـرف مبنـاي مي شود تا بتوانند در مورد قوانيني

و عادت تازه را مستند حكم خود قرا .ر دهندآنها عرف

و قانوننيز در نظام حقوقي ايران گـذار در مـوارد متعـدد تقـدم چنين واقعيتي پذيرفته شده

ق358،381،382، 344مـواد(عرف را بر قانون صريح پيشنهادي خود اعالم كرده است  .)م.،

به اين مسأله در حقوق ايران، اهميتي ويـژه مـي و بررسـي آن را ضـروري اما دو نكته بخـشد

مي:دساز مي دهـد كـه مقـنن مـا كمتـر دغدغـه نخست اينكه تجربه قانونگذاري در ايران نشان

و نيازهاي جديد داشته است  به روز كردن قوانين حاكم را متناسب با تحوالت و ديگـر. اصالح

به هنگام وضع قانون بويژه قانون مدني به عنوان مهم  ترين قانون مربوط به قراردادهـا آنكه حتي

و عادت موجود وقت در جامعه توجه در بسيا  به عرف و غـميري از موارد و هم  چندان نشده

و عملي مردم تدوين كنندگان بيشتر رعايت شهرت فتاوي فقها بوده است تا رفع نيازهاي عيني

و ماده.ق398 ماده.در معامالت  در خصوص تلف مبيع پـس.م.ق453م در باب خيار حيوان

ك  و موارد ديگر به آنها خواهيم پرداخت از نمونه از قبض هاي بارز وجود چنينه در اين تحقيق

كه موجـب گسـست چـشمگير ميـان دو نكته.كنندگان قانون مدني است تفكري نزد تدوين  اي

چه بـسا  و و نيازهاي جاري مردم از سوي ديگر شده و عادت و عرف قوانين مصوب از يكسو

و بي به بيگانگي آ در دراز مدت به نظام حقوقي بيانجامداعتمادي . نها نسبت

و اصول حقـوقي در صـدد و با تكيه بر برخي مباني به مطالب فوق در اين نوشتار با توجه

: دو مطلب زير هستيمتبيين

مي قانون–1 و گذار ايران و عـرف و بايد اين دسته از قوانين را متناسـب بـا شـرايط تواند

و چند  و اصالح كند به حريم شهرت فتاوي فقهاء نباشـد؛ عادت تازه شناسايي ان نگران تعرض
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و عـادت زمـان خـود ترديد دراين طيف از قوانين شهرت نظريه زيرا بي  ها هم اغلب از عـرف

.متاثر است

كه قانون-2 به جهت عدم آگاهي از اين واقعيـت يـا بـه هـر دليـل ديگـر بـه تا وقتي گذار

و عـادت ميـان مـردم توجـههگونه قوانين تن نداده است، دادگا اصالح اين  به عـرف ها ملزمند

و در صورت احراز، آن را بر قوانيني پيشنهادي قانون  به اتفاق آنهـا بيشتري كنند كه قريب گذار

و تفسير . تقدم بخشند اند،ي تكميلي

و و بيان چگونگي ارائه مطالب يادآوري دو نكته بسيار ضـروري به بحث البته قبل از ورود

خست اينكه محور مطالعه نويسنده در اين مقاله فقط حقوق موضوعه ايـران اسـتن:مهم است 

مي  و عادت در فقه يعني و جايگاه عرف گـذار رويـارويي قـانون،خواهيم بينيم گذشته از سابقه

چه نتيجه  و مقررات موجود و تامل در قوانين و از دقت تـوان اي مـي با اين پديده چگونه بوده

وعه ايران ظرفيت استخراج دو مطلب ياد شده در فوق را دارد يا خيـر؟ آيا حقوق موض. گرفت

و حقوقي موجود1بنابراين موضوع از نگاه فقهاء  و مقـال ديگـري2و مكاتب فلسفي كه مجـال

به منظور روشن مي به كتب تعدادي از فقهاء هم صرفاً و رجوع طلبد مورد بررسي قرار نگرفته

از. قـانون مـدني صـورت پذيرفتـه اسـتي برخي از مواد ساختن پيشينه  ديگـر آنكـه مقـصود

و مالكيت نظير بيـع، اجـاره، عاريـه،  به اموال قراردادها در عنوان اين مقاله قراردادهاي مربوط

و عقود غيرمالي مثل نكاح را در بر نمي  و معاوضه است 3.گيرد مضاربه

ر.1 و عادت در فقه و فقه پويا ويژگيفيض، عليرضا،.ك. درخصوص جايگاه عرف سه(هاي اجتهاد فقه پويا در مكتب

ص)فقيه و اصول- به بعد265، بويژه گفتار چهارم از بخش دوم، ص مبادي فقه ص 218، و  به بعد همچنين 234 به بعد

و قابل تامل ايشان با عنوان مقاله ارزند و مكان«ه و زمان  منتشره در مجله كانون وكالء،»پويايي فقه در پرتو عرف يا در بستر

؛ وي در اين مقاله پس از بررسي عقايد بسياري از فقها كه حاكي از نقش قابل توجه عرف در 1371-1372، 156-157ش

و اجتماعي نظير بيعر پديدهكند كه اسالم دربراباستباط فقهي است، تصريح مي يا،هاي عرفي و غيره اصوالً جز سكوت  اجاره

و تائيد و اگر در اين زمينه دستورهاي هم صادر شد صرفاً جنبه ارشادي داشته و امضاء عكس العمل ديگري نشان نداد تائيد

مي)14ص(ي استئهمان حكم عقال تعبيرات ديگري مثل عادت، عادت كند كه در كتب فقهاء به جاي واژه عرف البته اضافه

و اخيراً ميعقال، سنت، سيره عقال، بناي عقال، امر ارتكازي و اجتهاد نيز ديده و مكان در فقه -)19ص( شود تاثير زمان

رهم و مصالح عرفيصابري، حسين،به.ك.چنين و شش اين كتابفقه  جعفري لنگرودي،-، بويژه فصول چهار، پنج

ص هاي حقوقي در حقوق اسالمتبمكمحمدجعفر، . به بعد87،

و مكتبدر.2 رخصوص ارزش حقوق عرفي ش فلسفه حقوقبه ناصر كاتوزيان،.ك.هاي موجود ج دوم، ص 312،  به بعد،

. به بعد514

و تحوالت حقوقي همه حوزهعرف الزم به ذكر است كه نقش.3 و وصيمثل ها در تغيير جزتنكاح، ارث او حتي حقوق

و مبناي حقوق و تامل است ولي از آنجا كه منطق وستها قراردادهاي مالي تا حد زيادي متفاوت از اين حوزهيقابل بررسي

ازتاثير گذاري عرف در آن بسيار محسوس و و ظرافت مورد بررسي طرفي در يك مقاله نمي تر است توان همه امور را با دقت

محمقل قرار داد شدرو بحث به اين بخش .دود
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. مطالب اين مقاله در دو مبحث ارائه خواهد شد

ن به بررسي در مبحث جايگاه نظريه عرفي بودن حقوق قراردادهـا در قلمـروو تبيين خست

و در مبحـث دوم نيـز آثـار  و مقدمات آن خواهيم پرداخـت حقوق موضوعه ايران با ذكر مباني

و اجراي اين نظريه را در برخي از مهم  و مـورد اخـتالف در قـوانين ترين مصاديق قابـل تامـل

.مكني مقررات موجود مطالعه مي

جايگاه نظريه عرفـي بـودن حقـوق قراردادهـا در قلمـرو: مبحث نخست
 حقوق موضوعه ايران

به اينيمقصود از عرفي بودن حقوق قراردادها، ابتناء بخش قابل توجه  از مقررات مربوط

و عادت جاري در زمان وضع قانون است  يعني اينكـه مقـنن بـراي وضـع ايـن.حوزه بر عرف

به سا و براي رفع نيازهـاي خـود مناسـب مقررات اغلب و كارهايي كه مردم با آن انس داشته ز

و ذوق سـليم آنـان اسـت بينند يا اگر سابقه مي و،اي در عرف ندارد ماليـم طبـع  توجـه كـرده

و كار طـرفين كوشش مي و آشفتگي موجود بكاهد كند كه با شناسايي عرف غالب از پراكندگي

و دادگاه  س قرارداد و عـادت در حـوزه قراردادهـا البته نقش فـوق. ازدها را آسان العـاده عـرف

در. كـرده باشـد كـشف مطلبي نيست كه نخستين بـار نويـسنده  قريـب بـه اتفـاق حقوقـدانان

و مطالب ارزنده نوشته به اين نكته توجه داشته  انـد؛ اي در اين خصوص عرضه كـرده هاي خود

ص 1368كاتوزيان،(( و50، ص 1369 جعفري لنگرودي،-و بعد 471ص)ب(،1381و بعد و50، ص 1382و بعد و11،

ص 1379 شهيدي،-82و72، صص 1370 و همكاران،-و بعد302، ص 1384 صفائي ص 1364 محقق دامـاد،-و بعد35، ،

مي آنچه))و بعد 148 شود نگاهي دوباره بـه ايـن نهـاد بـا تاكيـد بـر برخـي در اين نوشتار انجام

و مباني  و مورد قبول قانون مقدمات و حقوقدانان براي دستيابي به نتايج بديع تقريبا بديهي گذار

و قضاست 1.در دو حوزه تقنين

مي،بر اين اساس و مباني به بررسي اين مقدمات از ابتدا و سـپس نتيجـه حاصـل پـردازيم

. كنيم آن را مطالعه مي

مي.1 مي به نظر دررسد مقاومت دربرابر پذيرش اين نظريه هنگامي خود را بيشتر بروز از دهد كه اجراي آن مورد برخي

 مباني نظريهو همچنانكه جلوتر خواهيم ديد، بسياري از حقوقدانان عناصر،درواقع به نظر نگارنده. شودمصاديق مطرح مي

د و پراكنده پذيرفتهعرفي بودن حقوق قراردادها را  آنچه ما در اين مقاله انجام در حقيقتاندر آثار خود بصورت جداگانه

و ويرايش ايم جمعداده وآوري و تدوين آن بصورت يك نظريه منسجم و تشتت درعقايد پراكنده  بررسي امكان اجراي آن

.برخي از مصاديق است
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و عناصر نظريه عرفي بودن حقوق: گفتار نخست  قراردادها مباني
 بررسي جايگاه نظريه عرفي بودن حقوق قراردادهـا در حقـوق موضـوعه ايـران منـوط بـه

و عنصر اساسي است كـه بـه عقيـده نويـسنده در حقـوق موضـوعه ايـران از احراز چند شرط

به ترتيب زير مي و و مبناي مناسبي برخوردارند و مطالعه كرد جايگاه :توان آنها را نامگذاري

و عادت ابتن–1 ؛اء حقوق قراردادها بر عرف

به قراردادها-2 ؛ تكميلي يا تفسيري بودن بخش عمده مقررات مربوط

و عادت بر قوانين تكميلي-3 . تقدم عرف

و عادتاابتناء حقوق قرارد: بند نخست  دها بر عرف
و بحث و ريـشه وضـع قـوانينيكي از نكات مهم به مبنـا انگيز در اين بخش، توجه جدي

كه قانون. ربوط به حقوق قراردادهاستم گذار در تدوين مقررات ايـن حـوزه پرسش اين است

چه حقايقي توجه داشته است  آيا براي وضع قـانون در خـصوص موضـوعات مختلـف بـه. به

و  و بـا تاييـد و جـاري مـردم در آن بـاره پرداختـه و نيازهاي واقعي و عادت جستجوي عرف

رت قـانوني داده اسـت يـا اساسـا در وضـع آن تـوجهي بـه سامان بخشي آن به اين عرف صو 

و اهداف ويـژه و مفاسد و با تكيه بر مصالح و عادت ميان مردم نداشته و عرف واقعيات جامعه

دي دارنـد،  و جنبـه تعبـ و درك نيـز نبـوده مورد نظر خود كه احتماال از سوي عقل قابـل فهـم

به قانون  كه مبادرت و خلق احكامي كرده و هـيچ بـراي بـار نخـست مطـرح مـي گذاري شـود

 اي در زندگي معامالتي مردم نداشته است؟ سابقه

و رسد در مورد قانونبه نظر مي كه در واقع يا حسب فرض برگزيده مردمنـد گذاران جديد

و زبان  مي با منطق مي آنها سخن و و بي1،فهمند گويند گمان بايد عقيده نخـست را تـرجيح داد

كه قان  به اين حوزه جز در موارد معدود كـه عـالوهونادعا كرد گذار در تدوين مقررات مربوط

و اهداف خاصي مد نظـر، مصلحت سنجي)با صراحت يا بصورت ضمني(بر توجه به عرف  ها

و البته وجه تعبدي نداشته  و با تكيه بر عقل قابل درك هم است مثل مقـررات مربـوط2او بوده

و رضا، مشروع و بطـور به اهليت، قصد و معين بودن مورد معامله و يا معلوم يت جهت معامله

و صحت قراردادها، به خواسته  و نيازهاي متعـارف مـردم توجـه كلي شرايط مربوط به انعقاد ها

 
ن در مورد شارع هم بايد گفت كه گرچه وي بر گزي.1 و منطق قابل فهم از سويهالقاعد ولي بايد علييستده مردم  با زبان

و قراردادها عرضه كندكعموم مردم اح .ام خود را دست كم در حوزه معامالت

م«اي درحقوق اسالم با عنوان برخي از حقوقدانان در تائيد اين مطلب از وجود قاعده.2  سخن» بعيد استعامالتتعبد در

و معتقدند و يا مطابقت كامل گفته و عادت گرفته شده  بر اساس اين قاعده مقررات راجع به معامالت در فقه اسالم يا از عرف

ميب و براي هر يك از مقررات معامالت و عرف محملي يافتا عقل دارد ، مينولوژيترجعفر لنگرودي،(.توان در عقل

.)776ص
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و بي و تنظيم آن سعي كرده است از تشتت و با امضا ثباتي احتمالي ناشي از احراز عـرف داشته

به بيان2.نظم حقوقي در روابط معامالتي مردم برقرار سازدو نوعي1در هر مورد اجتناب نموده 

حل،ديگر كه راه و نسبتاً هدف از وضع اين دسته از قوانين اين است  عادالنـه را در هاي عرفي

و به طرفين اين امكان را بدهد هر قرارداد پيش ناگزير از طرح تمام جزئيات مربوط تا بيني كند

و تكاليف خود در قرا ص 1379و شهيدي، 188ص)ب(،1381كاتوزيان، .(رداد نباشندبه حقوق ،300(.

و قانوني متعدد زير تاييد مي و نوشته اين ادعا را داليل عقلي هاي برخي از حقوقـدانان كند

:و فقهاء هم حاكي از پذيرش آنست

 قانون مدني در مواد متعدد پس از اعالم حكمـي دربـاره يكـي از موضـوعات حقـوق–1

ادها تصريح كرده است در صورت وجود عرف مخـالف بـا ايـن حكـم دادگـاه ملـزم بـه قرارد

و تقدم اين عرف بر قانون است  مي.ق375به عنوان مثال در ماده. رعايت آن مبيـع«خـوانيمم

و عـادت  كه عقد بيع در آنجا واقـع شـده اسـت مگـر اينكـه عـرف بايد در محلي تسليم شود

و280،344،358،382احكامي از ايـن دسـت در مـوارد»...شدمقتضي تسليم در محل ديگر با 

مي.م.ق486 . شود نيز ديده

كه قانون گـذار در وضـع اوليـه ترجيح عرف بر حكم پيشنهادي مقنن معنايي جز اين ندارد

اين دسته از احكام به عرف توجه داشته ولي چـون تـصور كـرده اسـت كـه ممكـن اسـت در 

ان وضع قانون دچار اشتباه شده يـا بـا توجـه بـه گـستردگي تشخيص دقيق عرف جاري در زم 

كه وي از آن بـا خبـر نـشده يـا فرصـت  كشور عرف مخالفي وجود داشته يا بعدا شكل بگيرد

و احراز آن را نيافته باشد،  مي بررسي .»مگر اينكه عرف ديگري موجود باشد«كند تصريح

به روابط مالي-2 و منطقـا بايـد بخش عمده حقوق قراردادها ناظر و خصوصي افراد است

و مبناي وضع مقررات اين حوزه رفع نيازهاي متعارف مردم باشد از،بنابراين.3هدف و  مـردم

مي جمله طرفين معامله بهتر از قانون در گذار و و مقتضيات خود را تشخيص دهند توانند نيازها

 
اي بـر نظريـه مقدمـه لكودو پاكيـه،( هاي تدوين شده است عرف مجموعه اند قوانين تا جايي كه برخي از حقوقدانان گفته.1

ش عمومي فلسفه حقوق جفلسفه حقوق به نقل از كاتوزيان،57، ص 277ش2، ،471.(

از مطلب فوق تعبير ديگري از اين عبارت است كه در نوشته.2 دخالت شـارع در معـامالت«قوقدانان آمده استحهاي برخي

ج در و ص2قواعد فقه، بخش مـدني محقق داماد، مصطفي،(» كل مال به باطل استالوگيري از حد حفظ گرچـه ايـن) 198،

س  و در هيچ مورد مقنن راسا به اين امر مبادرت نميابقه بدان معنا نيست كه همه مقررات مربوط به قراردادها كند عرفي داشته

م گذار براي تنظيم بهترنقانو زيرا گاه  و بهبود شرايط اقدام به تدوين برخي از قواعد مي روابط مردم در كعامالت  احيانـاهكند

و جامعه را به سمت  سوق دهد مثل وضـع معيني بطور مشخص در عرف سابقه نداشته وبه اين طريق مي خواهد پيشرو بوده

.مقررات داللي وحق العمل كاري در قانون تجارت ايران

در كرده كه برخي حقوقدانان عنوانيحدتا.3 و عادت است كه بصورت قانون دكتر ناصر كاتوزيان،(آيدمي اند كه اين عرف

ج فلسفه حقوق ش2، ص 286، ،484(.
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كه قانون و اغلب موارد دليلي وجود ندارد  خود ساخته مـردم در معـامالت را گذار نظم طبيعي

و اغلب هم مثـل بر هم زند مگر اينكه مصلحت ويژه اي مد نظر باشد كه شمار آنها اندك است

و مشروعيت جهت معامله نزاعي در مورد آنها نيست و رضا به اهليت، قصد . مقررات مربوط

1برخــي از حقوقــدانان-3
ص 1369جعفــري لنگــرودي،( ص 1382و33، و پژوهــشگران)و بعـد 158،

ص 1371-1372فيض(حقوق اسالمي و در نوشـته)14، هـاي خـود تـصريح هم اين نكتـه را تاييـد

و طبعـا قـانون مـدني كـه بـه كرده و ايقاعات در حقوق اسـالم اند كه بيشتر مقررات قراردادها

به صورت حقوق عرفي است به ايـن معنـي كـه شـار  ع شدت متاثر از اين نظام حقوقي است،

و عادات زمان خود را غالباً عرف واقع بيشتر مقـررات مربـوطدر. مورد تاييد قرار داده است ها

و عادت مردم در اين حـوزه را جـز در مـوارد كـامالً  و شارع عرف  به قراردادها امضايي است

و امضا كرده است گذاري كه در رويارويي بـا پديـده بردگـي كـه امـروزه قانون. استثنايي تاييد

و واقعيت جا هاي زندگي مـردم را مـد نظـر يگاهي در هيچ نظام حقوقي ندارد مالحظات عرفي

و يكباره در برابر آن موضع نگرفته است چگونه ممكـن اسـت در عرفـي  تـرين امـور قرار داده

بي  به وضع قانون نمايـد يعني حقوق قرارداها و رفتارهاي معمول مردم مبادرت به عادات . اعتنا،

با در و حقوقدانان در اين خصوص موضـوع را بـه سـكوت برگـزار هرحال اينكه بيشتر فقهاء

به اين مطلب پرداخته كردند ولي از ميان عده  كه اند، تاكنون كسي ادعا نكـرده اسـت كـه اي هم

به قراردادها جنبه تاسيسي دارد . مقررات مربوط

و مالكيتتكميلي بودن مقررات حاكم بر قراردادهاي مربوط به امو: بند دوم  ال
و قانوني زير بايد مقررات حاكم بر قرارداد به داليل متعدد منطقي و بنا هاي مربوط به اموال

و نفوذ مالكيت نه انعقاد و احكام دانـست1 آن اصوال تكميلي يا تفـسيري2 را البته در حوزه آثار

 
و در حوزه معامالت كليگذاري اسالم بطور اصل در قانون دكتر لنگرودي معتقد است.1  شرع علي االصـول، امضائيات است

شحقوقمبسوط در ترمينولوژي(حكم تاسيسي ندارد ج اول، ر؛)678، و تاثيرگـذار.ك.همچنين به كتاب بـسيار ارزشـمند

ص  و فخرالدين اصغري،  به بعد؛ در اين كتـاب 323فلسفه حقوق اسالمي نوشته محمد خالدمسعود، ترجمه محمد رضا ظفري

و با قرارگرفتن مبحث معامالت در بخش نخست از انطب آناقبه روشني حوزه عادات از عبادات تفكيك شده پذيري مقـررات

و نيازهاي جديد سخن رفته است  و با اظهار اين مطلب كـه عده. با عرف اي ديگر از نويسندگان هم به اين تفكيك توجه كرده

و در معامالت تعليل معتقدند كه آنچه شرع مقر در اصوال  ايي است كـه مـردمه داشته تكمله برآن شيوهرعبادات تعبد راه دارد

ص(اندامالت داشتهخود در باب مع .)181صابري، حسين، همان،

و گفته.2 و برخي از حقوق دانان با صراحت به اين مطلب اشاره كرده اند كه غالب احكامي كه به منظور بيـان شـرايط وقـوع

و اصـل تكميلـي بـودن  نفوذ عقد وضع شده امري است اما در حوزه قراردادهاي مالي نشان چنداني از قـوانين امـري نيـست

ش، قواعـد عمـومي قراردادهـا كاتوزيـان، ناصـر،(. سـازند گونه قراردادها را معين مي قواعدي است كه آثار اين  ،92ج اول،

)155ص
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به شمار آورد كه طرفين تواف به اجراي آنها آنو فقط در صورتي دادگاه را موظف قي بر خالف

و عادتي مخالف آن وجود نداشته باشد :نكرده يا عرف

مي-1 كه قانون استقراء در قانون مدني نشان ،382،381گـذار در مـواد متعـدد نظيـر دهد

كه توافقي بر خالف حكم پيـشنهادي 476و 344، 358، 375 به طرفين معامله اجازه داده است

و عادتي مخ آن الف اين حكـم موجـود باشـد دادگـاه وي بكنند يا چنانچه عرف هـا از اجـراي

به حكم عرف عمل نمايند و . خودداري كرده

اعالم تقدم اراده طرفين يا عرف بر حكم پيشنهادي مقنن بـه صـراحت حكايـت از آن دارد

به قول فقها ارشادي  و عدول از آن رواست2كه احكام مزبور جنبه تكميلي يا بـه عنـوان. داشته

ما  و در بيع خانه ممرو«خوانيممي.م.ق 358ده مثال در به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار نظر

كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمـود متعلـق بـه  به طوري چه ملصق به بنا باشد و هر مجري

مي  و حمـل در بيـع حيـوان مشتري و برعكس زراعت در بيع زمين ميوه در بيـع درخـت شود

به مشتري نمي  شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شـود متعلق

به عكس ترتيب فوق تراضي كنند در هر حال طرفين عقد مي .»توانند

 اسـت كـه قاعـده كلـي در حــوزه.م.ق10تـرين ايـن مــواد مـاده يكـي ديگـر از مهـم-2

ميدقراردا و بر اساس آن ت هاست كه مقررات اين حوزه و تفسيري اسـت توان ادعا كرد كميلي

و احوالي كه مستلزم امري بودن آنهاست، موجود باشـد  و اوضاع در. مگر اينكه داليل يا قراين

اند در صورتيهكردقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد«:خوانيم اين ماده مي

به نحو صريحتر در ماد»كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است   بـه.م.ق 758ه؛ همين مطلب

كه به جاي آن واقع شـده«.اين بيان آمده است صلح در مقام معامالت هر چند نتيجه معامله را

مي  و احكام خاصه آن معامله را ندارد است آن؛»دهد ليكن شرايط ظاهر ماده اخيـر حكايـت از

كه طرفين مي  و رهـن توانند با انتخاب نام صلح بر معامالت معين مثل بيع، اجاره، دارد  ضمان

 303، صـص 1386كاتوزيان،(از اجراي احكام خاص مربوط به هر يك از اين معامالت اجتناب ورزند

.)304و

و چگونگي تمييز آندودر.1 و امري ج فلسفه حقوق به كاتوزيان،.ك.ر-خصوص مفهوم قوانين تفسيري ش2،  به بعد، 119،

. به بعد186ص

نمايند بي آنكه شرع در اين باب بـه امي هستند كه ما را به آنچه به خودي خود حكم عقل است راه مي احكام ارشادي احك.2

ص صابري،(باشدتاسيس قاعده يا وضع حكمي نو دست زده  وء هـم برخي فقهـا) 186همان،  ايـن اصـطالح را بكـار بـرده

و نوا دي شرعي صرفاًهمعتقدند كه در باب معامالت اوامر رتقي الي الفقهمالروحاني، محمدصادق حـسين،(ارد جنبه ارشادي

جاالرقي صناهم نقل از صابري،79ص2، ،186(.
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كه مردم بهتر از هر كس از جمله قانون-3 تواننـد گـذار مـي تجربه بشري ثابت كرده است

ت  به دخالت مقنن در و اغلب لزومي و معامالتي خود را تنظيم كنند نظيم اين روابط روابط مالي

و موضـوعات. نيست به بسياري از مـسائل كه نسبت يعني در واقع براي مقنن زياد مهم نيست

و بخواهـد نظـر  به خـرج دهـد به قراردادها نظير خيارات يا ضمان معاوضي حساسيت مربوط

 دارد بـر كـسيءاند يا عرف حـاكم در آن منطقـه اقتـضا خويش را خالف آنچه طرفين خواسته 

و واگذاري تنظيم روابط قراردادي بـه خـود. نمايدتحميل همچنانكه قبول اصل حاكميت اراده

و مقررات بين  . المللي گـواه ايـن مدعاسـت طرفين در قريب به اتفاق قوانين كشورهاي مختلف

از در و قواعـد اساسـي هر حال و مباني كه ارتباط يك قانون با نظم عمومي نظر نگارنده مادام

و تكميلي دانست؛ با نظام حقوقي اثب  توجـه بـه اينكـه ميـان ات نشده است بايد آن را تفسيري

و قواعد اساسـي نظـام حقـوقي ايـراني مالي غالب مقررات حاكم بر قراردادها  و نظم عمومي

. بايد از تكميلي بودن آنها دفاع كرد،خوردبه چشم نميچنين ارتباطي

كه مورد تاي-4 ، صـص 1368كاتوزيـان،(يد بيـشتر حقوقـدانان مطلب مزبور از جمله نكاتي است

ص 1366و امـامي، 304و 303 ص 1411انـصاري،(و فقهاست)327، ص 1421 ميـرزا نـائيني،-و بعـد11، و 194،

ص 1412 موسوي خويي،-بعد هاي حقوقي مختلف هم به عنوان يك قاعده كلـي در نظام1.)و بعد281،

مي  به تقريب و اد پذيرفته شده . عا كرد به صورت يك اصل حقوقي جهاني درآمـده اسـت توان

 وين اصل تكميلي بـودن 1980المللي مصوب كنوانسيون بيع بين9و6به عنوان مثال در مواد

و عرف بر آن پذيرفته شده است و تقدم اراده طرفين و همكـاران،( مقررات كنوانسيون ، 1384صفائي

المللي هاي بازرگاني بين پيشنهادي اصول قرارداد مجموعه8-1و5-1؛ همچنين در مواد)26ص

رم موسسه بين  . نيز اين مطلب پذيرفتـه شـده اسـت)unidroit( المللي وحدت حقوق خصوصي

كه مقصود)20و12، صص 1378نوري،(  تكميلي بودن همـه ايـن از ذكر نكته فوق البته روشن است

و كـسي را كـه مـدعي آمـره بايد غلبه را با اين نوع مقررات نيست بلكه صرفاً مقررات دانست

 
و ذيل اين بحث كـه معموالًفقهاء.1  از اين موضوع درمبحث مربوط به شرايط صحت شروط ضمن عقد سخن به ميان آورده

ميديشرط نبا و سنت باشد اغلب به بررسي چند پرسش زير يـا با كتابتدر صورت ترديد در مخالف: دازندپر مخالف كتاب

و سنت   موجب بي اعتباري توافق انجام شده است يا ممكن است به عنوان مثـال سنت اصل چيست؟ آيا هر مخالفتي با كتاب

مي حرمت برخي محرمات در و ناظر به فرضي باشد كه شرط تعهدي نشده است؟ آيا و سنت بر اساس احكام اوليه توان كتاب

و غيرآن تفاوت قائـل شـد؟ مي و در ميان دسته اخير بين مقررات مربوط به حقوق قراردادهاي مالي و وضعي  ان احكام تكليفي

 جـوب عمـل بـه احكـاموتوانـد در برخـي مـوارد مخـصص ادلـه اح الفقاهه معتقد است ادله وفاء به شـرط مـيبصاحب مص

ه هر گونه مخالفت با مقتضايكبه بيان ديگر همچنان)281ص( انديدهط بيان گرد گونه شرو اي باشند كه بدون توجه به اين اوليه

والاطالق عقد موجب بط فقط شرطي باطل است كه خالف مقتضاي ذات عقد باشد بايد گفت صرف مخالفت شرطن نيست

و سنت  ر. بطالن نيست نيز موجببا اطالق كتاب و در اين و ميرزا نائيني نيز بر همين عقيده است استا ميان قراردادهاي مـالي

و در مورد دسته نخست غير آن تفاوت مي مي،نهد و سنت را جايز .)196ص( شمرد مخالفت با كتاب
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و چـه مـصلحت ويـژه،بودن آن است اي ملزم كرد تـا ثابـت كنـد مبنـاي ادعـاي وي چيـست

و عادت را از تصميم قانون و طرفين معامله يا عرف گيري در ايـن گذار را وادار به دخالت كرده

، 1386كاتوزيـان،(انـد اشـاره كـرده كه برخي از حقوقدانان در واقع، همچنان.ده استكرحوزه منع 

به رغم دخالت روز افزون دولت در انعقاد قراردادهاي خصوصي جهت رعايت مـصالح)48ص

. تازه نقش نخست را همچنان بايد براي اراده طرفين قائل شد

سه دسته مـي بنـدي تـوان تقـسيم در يك نگاه كلي قوانين حاكم بر حوزه آثار قرارداد را در

:دكر

و عادت،دسته نخست به قوانيني كه با اعالم تقدم اراده طرفين يا عرف به صراحت  بر آنها

و تفسيري بودن آنها حكم شده اسـت ،455، 381،382،454، 358، 344مثـل مـواد. تكميلي

؛.م.ق741، 7014، 675، 474

آن، دسته دوم به امـري بـودن به صراحت حكم كه و هـا قوانيني  توافـق طـرفين داده شـده

بي بر اثر اعالم گرديده اسـت كـه البتـه شـمار آن در قـوانين مربـوط بـه حـوزه آثـار خالف آن

؛م.ق558قراردادها زياد نيست مثل ماده 

به روشني حكم به امري يا تكميلي بودن آنها نشده است كه . دسته سوم هم مقرراتي هستند

كه بخ ميدر خصوص اين دسته از قوانين به قراردادها را تشكيل دهندش اعظم مقررات مربوط

، همچنانكـه406و387،397،398، 242،377، 230،239،240، 227،229، 220نظير مـواد 

و ارتبـاط آن بـا نظـم و تفسيري بودن آنهـا گذاشـت پيشتر گفته شد، بايد اصل را بر تكميلي

آ  و بار اثبات به عهـده كـسي عمومي را خالف قاعده تلقي كرد مره بودن اين دسته از قوانين را

مي  و غلبه سخن كه خالف نتايج بدست آمده از ظاهر قانون، استقراء زيـرا اسـتقراء. گويـد نهاد

و نوشته  و حقوقدانان در حـوزه آثـار احكـام قراردادهـا در مواد متعدد قانون مدني ي هاي فقها

مي مالي و نشان مي دهد كه غلبه با مقررات تكميلي و اصوال طرفين معامله توانند ارشادي است

. خالف آن توافق كنند

و عادت بر قوانين تكميلي: بند سوم  تقدم عرف
و بديهي است كـه نيـاز بـه و تفسيري آنقدر منطقي و عادت بر قوانين تكميلي تقدم عرف

اسـت حاكميت قصد واقعي طرفين،درست است در حوزه قراردادها اصل. بحث چنداني ندارد 

گـذار ايـن ولي چنانچه وجود نداشته باشد يا دست كم قابل احراز نباشد تمـام كوشـش قـانون 

چه حكمي را جستجو كند تا بيشتر بـه قـصد مـشترك طـرفين نزديـك باشـد  كه چـون. است

و رسوم جاري در  به آداب به دليل اينكه مردم اغلب احتمال انطباق حكم عرف با قصد طرفين

و به حكم قانونيميان خود انس بيشتر  گذار كمتر توجه دارند بـيش از قـوانين تكميلـي داشته
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.پيشنهاد شده از سوي مقنن است، بايد حكم عرف را مقـدم بـر ايـن دسـته از قـوانين دانـست

را صراحتا486ًو 382، 358،344،375گذار مدني در مواد متعدد نظير مواد قانون  حكم عرف

 ماليمـت عـرف بـا زنـدگي مـردم بـه حـدي.1 تـرجيح داده اسـت بر قانون پيشنهادي خويش

كه جاهالن بر عرف را نيز تابع آن دانسته است قانون .)م.ق356ماده(گذار را شيفته خود كرده

 حكومت عرف بر قرارداد را همانند حكومت قانون تكميلي بر قرارداد نبايد منتـسب،از اين رو

و بي گمان و خيالي طرفين دانستبه اراده ضمني ص 1386كاتوزيان،( فرضي ،48(
به همين دليل.2

به قانون تكميلي مانع حكومـت آن بـر قـرارداد نيـست؛ در واقـع وقتـي جهل به آن مثل جهل

و تعهـدات آنهـا  و تعيـين حقـوق مي كنند براي تنظيم روابط حقـوقي طـرفين طرفين سكوت

ن تكميلي نيست ولي چـون احتمـال اينكـه حكـم گريزي از اجراي حكم ناشي از عرف يا قانو 

از بتواند عرف و مكاني با طرفين قرارداد نظر آنهـا را تـامين كنـد بـيش به لحاظ ارتباط زماني

و شـايد انـدكي از كه احياناً از تاريخ تصويب آن زمان زيادي گذشته حكم تكميلي مقنن است

و عيني مردم دور افتاده باشد لذا باي  د حكم عرف را بـه آن تـرجيح داد؛ ضـمن نيازهاي واقعي

كه در آنها تقدم اراده طرفين بر حكـم اينكه از اين نكته مهم نيز نبايد غافل بود كه تمام موادي

تواند در بحث تقدم عـرف بـر اينگونـه قـوانين گذار پذيرفته شده است نيز مي پيشنهادي قانون 

كه ماده. مورد استناد قرار گيرد  مـ.ق225چرا و« دارديم مقرر متعـارف بـودن امـري در عـرف

به آن باشد به منزله ذكر در عقد است كه عقد بدون تصريح هم منصرف .» عادت به طوري

به اين ماده بايد ادعا كرد در هـر مـورد كـه قانوگـذار پذيرفتـه اسـت كـه طـرفين با توجه

كه چنانچاتوانند خالف حكم پيشنهادي وي توافق كنند معنايش اين مي ه آنهـا بـر خـالف ست

اي در اين مورد داشته باشد، قانون تكميلي اعالم شده توافقي نكرده باشد ولي عرف حكم ويژه

در. حكم عرف بر قانون مقدم خواهد بود  مـستاجر« خـوانيم مـي.م.ق474 مـاده به عنوان مثـال

آنهتواند عين مستاجر مي به ديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خالف  شرط شـده را

.»باشد

به حكم عرف اشاره  گمان در صورت تصريح طرفين، اساسـاًبي. اي نشده است در اين ماده

به حكم عرف توجهي نخواهد شد ليكن چنانچه طرفين در اين باره توافقي نكننـد ولـي حكـم

كه اصوالً   مستاجر حق واگذاري عين مستاجره را بـدون اجـازه مـوجر عرف حاكي از اين باشد

و همكاران، همان،(المللي كنوانسيون بيع بين9 به تقدم عرف بر قوانين حاكم بر حوزه قراردادها در ماده.1 سيد حسين صفائي

ص(الملليردادهاي بازرگاني بين اصول قرا8-1و ماده)39ص  . نيز تصريح شده است)20محمدعلي نوري، همان،

و حكم ماده عرف اي از حقوقدانان منشاء اصلي اعتبار البته عده.2 و مقررات تكميلي را كاشفيت از اراده طرفين قرارداد تلقي

خال.م.ق356 ميراجع به حكومت عرف بر قرارداد با وجود جهل طرفين بر آن را شهيدي، همان( دانندف قاعده

ص210و192ش .)359و 333،
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مي ندار مـاده. رسد چنين است، بايد مستاجر را از اين حق محروم دانـست د، همچنانكه به نظر

مخارج تاديه به عهده مـديون اسـت مگـر شـرط«: نيز چنين است؛ در اين ماده آمده است 281

 با تكيه بر تفسير فوق در اينجا هم بايد گفت اگر در قرارداد شـرط خـالف.»خالف شده باشد 

به عهده طلبكـار بدانـد حكـم عـرف بـر قـانونف پرداخت اين هزينه نشده باشد ولي عر ها را

. پيشنهادي مقنن مقدم خواهد بود

و نتيجهجمع: گفتار دوم  بندي
و عناصر بررسي شده در گفتار پيشين اين و بديهي پذيرش شروط ست كـها نتيجه منطقي

و احكام قراردادها چنانچه عرفي مخـالف اصوالً قـانون موضـوعه وجـود داشـته در حوزه آثار

و حكم ناشي از عرف را اجرا كننـد مگـر قانونها موظفند از اعمال دادگاه،باشد  چشم بپوشند

به نظم عمومي است و مربوط . اينكه ثابت شود قانون مزبور آمره بوده

به نظر مي به آنچه در گفتار قبل گفته شد رسد نتيجـه ايـن نظريـه را در دو حـوزه با توجه

ميتقن و قضا به شرح زير مشاهده كرد ين :توان

ميدر حوزه قانون-1 به عقيده نويسنده مقنن به گذاري را تواند راحتي بسياري از مقرراتـي

و مقتـضياتكه با تكيه بر عرف زمان وضع خود تدوين گـشته  انـد، در صـورت احـراز نيازهـا

و شكل  و عـادت تـازه، همچنانكـه عـده جديد  اء بـه ايـن نكتـه اشـاره اي از فقهـ گيري عـرف

و، اصالح كند؛ زيرا1اند كرده به اتفاق اين موارد مصلحت كه شارع در قريب فرض اين است

و صرفاً  و كاهش مـشكالت هدف غير قابل گذشتي در نظر نداشته و ثبات به منظور ايجاد نظم

و جاري در زمان وض و عادت در هر مورد عرف حاكم و ناشي از اثبات عرف ع قانون را تاييـد

و آن را در قالب قوانين تكميلي يا ارشادي عرضه نموده است آثار اين نظريه بيشتر. امضا كرده

مي  كه پيوسـته گذاري نمي از هيچ قانون-شود؛ زيرا اوالً در حوزه قضا آشكار توان انتظار داشت

و در سريعترين زمان ممكن متناسب با آن قـوا  نين تكميلـي موجـود را متوجه تغيير عرف بوده

و روز آمـد كـردن قـوانين-ثانياً. اصالح كند  كه اصالح مقنن ما نيز بوضوح اثبات ساخته است

و نگرانـي اصـلي او نبـوده اسـت  و مقتضيات جديد اغلب دغدغه در چنـين. متناسب با نيازها

 
و بعدا آن عرف قانون هر گاه اساس يك نص قانوني عرف زمان.1 ميتغيير گذار باشد نبـا(كند كند اين تغيير درآن نص تاثير

ج ص2عابدين، رسائل، ص هاي حقوقي حقوق اسالم مكتبنقل از جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 118، يجـوز تغييـر-92،

و الفوائد شهيد اول،(العادات بتغيير حكاماال ج القواعد ص2، ص66، و ديگـر)26 به نقل از فيض، همان مقالـه، در معـامالت

ا  و و جتماعياحكام مربوط به حقوق مدني  بايد مصلحت را در نظر گرفت زيرا مصلحت مردم در امور حقوقي به حكم عادت

ج عينقالمو، نجم الدين طوفي،(عقل بر آنان پوشيده نيست ج تاريخ اجتمـاعي ايـران به نقل از رواندي، مرتضي، 3،203، ،4،

.)1214بخش دوم،
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مي فضايي دادگاه به خوبي و دست كم در حوزه آثار قراردادها حتي ملز ها منـد بـا اسـتناد توانند

و در موارد متعدد حكم تكميلي قانون  و عناصرمورد بحث اين خال را پر كنند گذار را به شروط

و جايگاه مهم رويه قـضايي بـه. با تكيه بر عرف موجود كنار نهند  به روشني از نقش كه چيزي

ا. كند عنوان يكي از منابع پوياي نظام حقوقي ايران حكايت مي  يـن مـسير دشـوارترين كـار در

و وسواس فراوان انجام گيرد؛ گرچه  كه بايد با دقت تمييز درست قوانين امري از تكميلي است

و تكميلي بودن قوانين حاكم بر آثار قراردادهاسـت؛ بعـد از  همچنانكه گفته شد، اصل تفسيري

و نتي شناسايي قوانين تكميلي نكته  به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته اسـت جـه اي كه كمتر

اصلي مورد تاكيد ماست گذشته از امكان اصالح اين دسته از قوانين توسط مقنن، لزوم تـالش 

به عنوان يك امر موضوعي در فرض استناد طرفين دعوي دادگاه و احراز عرف ها جهت كشف

،واقـعدر.م اسـت.ق225و تقدم حكم ناشي از آن بر قانون پيشنهادي مقنن با تكيـه بـر مـاده 

مي هنگامي كه گيرد سكوت طـرفين بـه منزلـه عرفي مخالف حكم قانون تكميلي موجود شكل

به اجراي حكم قانون نيست بلكه بايد چنين تعبير شود كـه طـرفين خواسـته  انـد بـدين تراضي

و آن را جانشين قوانين تكميلـي سـازند  ص 1919ژنـي،( وسيله مقررات عرف را محترم شمارند ،

.)518ص)ب(،1381 نقل از كاتوزيان، 128

ترين موارد قابل تامل در قانون مـدني كـه در مبحـث بعـدي صـورت مهم بررسي برخي از

و شدت اثرگذاري اين نظريه را در حقـوق قراردادهـاي ايـران مي گيرد با صراحت بيشتر عمق

و مشخص خواهد ساخت با تكيه بر اين نظريه تا چه حـد مـي  تـوان در ايـن نشان خواهد داد

و گسست ميان قوانين پيشنهادي قـانون حوزه شاهد تح  و عـادت والت تازه بود و عـرف گـذار

و مقتضيات جاري مردم را برطرف كرد يا دست كم كاهش داد و نيازها . موجود

از: مبحث دوم آثار اجراي نظريه عرفي بودن حقوق قراردادها در برخـي
 مصاديق قابل تامل 

عر چنانكه پيشتر يادآوري كرده و ام، نظريه في بودن حقوق قراردادها هم در حـوزه تقنـين

گونـه گذار دست بـه اصـالح ايـن اگر چه مادام كه قانون،هم در حوزه قضا اثرگذار خواهد بود

و جبران فاصله ميـان حكـم قـانون  و قوانين نزده است بار مسئوليت استفاده از اين نظريه گـذار

و عادت معامالتي ميان مردم بيشتر بر دوش قضا ميعرف .كندت سنگيني

سه گانه مورد بررسي در گفتار پيشين و شروط به عناصر در اين مبحث بر آنيم كه با توجه

و ببينـيم آيـابه مطالعه برخي از مهم  ترين مصاديق موجود در حقوق موضوعه ايـران بپـردازيم

و مبناي عرفي دارند يا خير ثانياً-اوالً ر درمـورد آن گـذا حكم مقرر قـانون- اين مصاديق ريشه

 عرف درمورد آن چه حكمي دارد؟ البتـه نگارنـده مـصاديق مـورد-تكميلي است يا امري ثالثاً
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و معتقـد اسـت و تكميلي بودن آنهـا انتخـاب كـرده مطالعه در اين مبحث را با اعتقاد به عرفي

و وضعيت جديدي شكل گرفته است يا اساسا  و عادت مبناي وضع آنها تغيير يافته چون عرف

به هنگام وضع اين دسته از قوانين توجه كا انونق يافگذار و عادت زمان خود نداشته به عرف ي

رغم اينكه خواسته است به عرف جاري ميـان مـردم احتـرام بگـذارد در تـشخيص وضـعيت به

و  و عرف حاكم دچار اشتباه شده است اي روبـرو با حكـم عرفـي تـازه اكنونهرحالدر غالب

روهستيم . نظر كنيمايد از اجراي حكم پيشنهادي مقنن صرفب از اين

كه ممكن است و اين نكته را هم بايد اشاره كرد در شخصي با نويسنده هـم عقيـده نباشـد

و عادتي مغاير با حكـم قـانون  گـذار كـه امـري موضـوعي برخي از اين موارد در وجود عرف

به  و مفهومي ابراز ترديد كرده يا حتي كه چنـين مصداقي است نه حكمي ضرس قاطع ادعا كند

. عرفي وجود ندارد

به اين ايراد مي كه مبادرت به اسـتقراء كامـل توان گفت در پاسخ نويسنده هم مدعي نيست

و عادت احـراز كـرده اسـت  به طور قطع چنين تغييري را در عرف و . در همه اين موارد نموده

و و گـذرا  نـاقص در عـرف جـاريء اسـتقرا آنچه بيان شده است مبتني بر يك بررسي اجمالي

كه آثـار اجـراي نظريـه عرفـي بـودن به اين منظور صورت گرفته است و بيشتر قراردادهاست

كه حكم قانون حقوق قراردادها در  گذار در مورد آنها با عرف فاصـله معنـاداري مورد مصاديقي

و به بحث گزارده شود  در هـر مـورد بـه مهم اين است كـه،بنابراين. يافته است، مالحظه شده

و با استناد به مواد مختلف قانون مدني نظير مواد  بـه225و220امكان وجود چنين عرفي توجه

كه مستقيماً دادگاه و درصورت ها اجازه داده شود به احراز آن بپردازند  يا با ياري طرفين دعوي

و از حكم تكميلي قانون به آن تكيه كرده چ كاميايي در كشف چنين عرفي شم بپوشـند يـا گذار

و قانون اينكه خود قانون  به اصالح حكم تكميلي خود مبادرت ورزد  تازه را بـا مالحظـهيگذار

و عادت جديد وضع نمايد و البته به لحاظ اينكه فرايند اصالح قوانين بـسيار وقـت. عرف گيـر

و از  به مشغله كند است ، بـست تـوان بـه آن اميـد هاي فراوان مقنن چندان نمـي طرفي با توجه

و سعي كـرده كـه چگـونگي بيشتر نگارنده بحث را به سوي دستگاه قضائي برده در اين بخش

.ها مورد توجه قرار دهداجراي اين نظريه را توسط دادگاه

 مطالعه مباني نظري هر مساله مهم تر از وجه مصداقي آنست رسد با اينكه اصوالًبه نظر مي

به عنوان مصا ديق نظريه عرفي بودن حقوق قراردادها بررسي خواهـد مواردي كه در اين مبحث

و تنش علمي بيشتر   نسبت بـه آنچـه در مبحـث نخـست مطـرح شـده اسـتيشد حساسيت

كه دربخش اول اين تحقيق مطالعه شـده اسـت و ذهني برخواهد انگيخت؛ زيرا مباحث نظري

و زنـدگي جـ  و عيني آن در عالم واقـع اري مـردم آسـانتر به دليل عدم توجه به آثار محسوس

مي  و بـيش گـواه ايـن گيرد، همچنانكه نوشته مورد پذيرش قرار و حقوقـدانان كـم هـاي فقهـا
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و و عناصـر مـورد بحـث در گفتـار نخـست اغلـب و نشان از آن دارد كه مفاهيم واقعيت بوده

اام بصورت اجمالي مورد قبول آنها بوده يا دست كم با اعتراض جدي آنها روبرو نشده است؛ 

مي و موارد به بررسي مصاديق و هـاي دسـت برداشـتن از سـنت رسد دشـواري وقتي نوبت هـا

مي  و مقاومت در عادات خود را نشان و تعصب و عريـان ايده تازه عميق قبول برابر دهد تـر تـر

و مخالفتمي ميگردد و بوي غير علمي به خود .گيردها عموماً رنگ

به عن به ترتيـب زيـر سـخن بـه در هر صورت ما در اين مبحث وان نمونه از چهار موضوع

مي  را ميان و دقت درمورد آنها سير اجراي نظريه عرفي بودن حقوق قراردادهـا و با تامل آوريم

.كنيمدر حقوق موضوعه ايران بررسي مي

؛اثر عقد ضمان-1

؛خيار حيوان-2

و-3 به مشتريتلف مبيع پس از قبض در فرض اختصاص خيار مجلس، حيوان ؛شرط

؛خيار تاخير مبيع-4

 اثر عقد ضمان: گفتار نخست
مي همان به اجماع در فقه اماميه طور كه و نزديك ص 1409حقق حلي،م(دانيم نظر مشهور ،356-

ص ص– 348حسيني عاملي، بيتا، و روايات)109 شهيد ثاني، بيتـا، كه عقد1مبتني بر برخي اخبار  اين است

و در مـاده2ضمان موجب نقل ذمه است 698و قانون مدني ايران هم از اين نظر تبعيـت كـرده

و ذمـه ضـامن«دارد مقرر مي بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري

.»شودبه مضمون له مشغول مي

و گذار راستي مبناي وضع چنين حكمي چيست؟ آيا قانون به بر اساس فهم خـود از اوضـاع

و  و عادت ميان مردم دست به وضـع ايـن حكـم زده اسـت يـا مـصلحت و عرف احوال زمانه

و بديعي در وضع آن مد نظر شارع يا قـانون  گـذار بـوده اسـت؟ اگـر حكمت غيرقابل گذشت

م   چيست؟ آيا حكـم3سوي عقل بشري قابل درك باشد بايد از طقاًنچنين است آن حكمت كه

،2قواعد فقه، بخش مدني محقق داماد،(اند را نفي كردهذمههرچند برخي از فقهاء از بنياد داللت روايات وارده بر نقل.1

.)198ص

به.2 ج الفقه علي المذاهب االربعهعبدالرحمن الجزيري،( ضم ذمه به ذمه هستندبرخالف فقهاء اهل سنت كه معتقد ص3، ،

186.(

و عقل قادر به حكمت آنها نيست بر خالف حوزه عبادات كه اصوالً.3 ص( مجري تعبد است به 303خالد مسعود، همان

و بيان حكمت همراه باشد الوه در حوزه معامالت كه با امور ملموس زندگي سرو كار دارد احكاميعبه؛)بعد كه با استدالل

و جاري بر طبق مصا ها به پذيرش احكامزيرا انسانگيردمي قرارآسانتر مورد قبول  بهلمعقول ح، تمايل بيشتر دارند تا تن دادن

و غلبه  ج المستصفيغزالي،(قهر ص339، .)181 به نقل از صابري، همان،
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مي نونقا تواند عقد ضماني را منعقد سـازند كـه موجـب گذار در اين باره امري است يا طرفين

و مـشترك  و اثر آن ضم ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه باشد؟ آيـا قـصد واقعـي نقل ذمه نشود

و طرفين عقد ضمان همانست كه مورد تصريح قانون  گذار قرار گرفته است يا بر اسـاس عـرف

ب  به معناي مـورد نظـر مقـنن عادت موجود بايد ا قاطعيت گفت كه قصد طرفين هرگز نقل ذمه

 نيست؟

و فهم نوعي از قصد طرفين ضمان و عادت جاري به عرف به عقيده نويسنده آنچه با توجه

ست كه ضمان به معناي نقل كامل دين از ذمه مضمون عنه بـه ذمـه ضـامنا اين آيدبدست مي

به نحوي تعدي و بايد آن را .ل كردنبوده

مي به و با تكيه بر دو نوع استدالل به ترتيب زير مـي نظر تـوان از اجـراي رسد از دو طريق

:م اجتناب كرد.ق 698حكم مندرج در ماده 

كه قانون-1 كه معتقد گذار در يك برهه درست است اي با تكيه بر نظر مشهور فقهاء اماميه

در بودند تصور استقرار يك دين در ذمه دو  ،1981نجفـي،( آن واحـد عقـالً ممكـن نيـست نفـر

و)115ص و آن را خـالف قاعـده به ذمه چندان ميانه خوبي نداشـته و ضم ذمه با مفهوم تضامن

مي  دانسته است ولي با توجه بـه اينكـه در همـان زمـان ايـن مفهـوم را در بـاب غـصب اصول

درو از طرفـي بعـد از ايـن تـاريخ هـم بـه كـر)320و317مواد(پذيرفته  ات نهـاد مزبـور را

مـورد ... هـاي سـهامي، هاي مختلف ديگر نظير اسناد تجاري، مسووليت مديران شـركت حوزه

و جالب  و مهم استفاده قرار داده عقد ضمان تـضامني.ت.ق403تر از آن با صراحت در ماده تر

به نظم عمومي، بنابراين،را تجويز كرده است  و قواعد آمـره ديگر ادعاي ارتباط مفهوم نقل ذمه

و در نتيجه عدم امكان پذيرش عقد ضمان تضامني بـا و ضروريات اسالم به تعبير فقها مباني يا

. هيچ منطقي قابل توجه نيست

و مــشترك طــرفين در حــوزه ــاطني در هــر حــال از آنجــا كــه اصــل، حاكميــت قــصد ب

بي  و از طرفي ن عقـد حـاكي از گمان قصد طرفين با تكيه بـر فهـم عرفـي در ايـ قراردادهاست

به صورت طولي است نه نقل ذمه لذا مي در پذيرش تضامن آن هم حقوق ايران اثـر توان گفت

. باشد عقد ضمان ضم ذمه به ذمه مي

آمـده.م.ق698البته اين نظريه در صورتي قابل قبول اسـت كـه نقـل ذمـه را كـه در مـاده

و  نه مقتضاي ذات آن و ادعا نمائيم چون مقتضاي اطالق عقد ضمان تعبير كنيم  جز قواعد آمره

و عـادت جامعـه)به بعد قانوني مدني191مواد(قصد مشترك طرفين و220مـواد(يا عـرف
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و اوليه عقد ضم ذمه اسـت نـه) قانون مدني 225 حكايت از ضم ذمه به ذمه دارد لذا اثر اصلي

. مگر خالف آن ثابت شود1نقل ذمه

و حكم قـانون نظريه مزبور،به عقيده نگارنده را.م.ق698گـذار در مـاده قابل توجيه است

و عادت زمان وضع خود دانست و عرف ممكن است گفته شـود بـا2؛بايد ناظر به مورد غالب

به اينكه  و عادت همان بوده اسـت كـه امـروزه حـاكم حكمدر زمان وضع اين توجه  هم عرف

به نقل لذا بايد معتقد بود كه تصريح قانون است  ذمه با وجود چنين عرفي بدين معناسـت گذار

مي.كه نقل ذمه مقتضاي ذات عقد است بيـشتر هنگام ايـن حكـم گذار قانون چون رسدبه نظر

و از طرفي شـايد  و عادت واقعي دغدغه رعايت نظر مشهور فقها را داشته است تا احراز عرف

مي  مال تصور به احتمال بسيار در نظريه فقها نيز به و نيازهاي عرفي توجه كرده است كه حظات

به تدوين حكم مذكور كرده استاز اين رو شده است،  .به اين كيفيت مبادرت

و تغيير آن خالف قواعد آمره-2 كه نقل ذمه مقتضاي ذات عقد ضمان است اگر ادعا شود

به طريق ديگر آن را تعديل كردو نظم عمومي است باز مي . توان

به تاديه را مي3.م.ق 699قسمت اخيرا ماده كه التزام توان معلق كرد؛ در ايـن پذيرفته است

مي  به پرداخت از صورت ضامن وقتي مجبور و وي به مضمون عنه مراجعه له شود كه مضمون

به فرضي است  پرداخت امتناع كرده باشد؛ البته اين قسمت از ماده برخالف بخش اول آن ناظر

و انتقال دين  و اشتغال ذمـه ضـامن برائت ذمه مضم(كه ضمان طـور منجـز محقـق بـه) ون عنه

به عدم تاديـه مـديون اول) مديون جديد(شود ولي ضامن مي التزام به تاديه دين خود را معلق

ص 1364كاتوزيان،.(كندمي) مضمون عنه( ).و بعد229،

و عادت موجود ميان مردم نقل ذمه را نمي به اينكه عرف يك با توجه به و دست كم  پذيرد

و از طرفي ماده مي.م.ق225نوع تعليق در تاديه نظر دارد كه متعارف بودن امـري تصريح كند

به منزله ذكر در عقد است بايد گفت كه هر عقد ضمان متـضمن ايـن شـرط  و عادت در عرف

 
مبني بر انتقال مالكيت مبيع به مشتري همزمان با وقوع عقد كسي در صحت.م.ق362ماده1صريح بندته با وجودكهمچنان.1

گيرد همچنين بيع توام با شرط تـاخير در انتقـال مالكيـت عقد بيع كلي كه در آن انتقال مالكيت به مجرد وقوع عقد انجام نمي 

ش1 عقود معينكاتوزيان،(ترديد نكرده است  .)158، 157ص107و 106،

ابر.2 و تصريح كرده اند كه شارع عقد ضمان را تعريف نكرده نچـه در عـرفآت بلكهسخي از حقوقدانان به اين نكته توجه

و جواب واقع شده مربوط به نقـل ذمـه  و چون در موارد معدود كه مورد سوال و تائيد كرده است آن زمان وجود داشته امضاء

شتاند كه اي تصور كرده بوده است عده  ش(ده است ضامن نهي ص3/59جعفـري لنگـروي، همـان، ر)72، :بـه.ك.همچنـين

ص2 بخش مدني فقه،قواعد محقق داماد، مصطفي،  از اسالم قبل؛ وي معتقد است كه ضمان از معامالت عرفي است كه 198،

.نكرده استهم وجود داشته وشارع در كيفيت انعقاد آن از حيث انضمام دو ذمه يا انتقال ذمه به ذمه دخالت تاسيسي

ض«در اين ماده آمده است.3 ضاتعليق در ضمان ؛مثل اينكه به باطل است؛، امنممن قيد كند كه اگر مديون نداد من ولي التزام

.تاديه ممكن است معلق باشد
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به عدم پرداخت ديـن توسـط مـضون عنـه به تاديه از سوي ضامن منوط كه التزام عرفي است

1.است

و مسلم است كه مـي حكم عرفي فو تـوان ادعـا كـردق درباره اثر عقد ضمان آنقدر صريح

و مرسـوم خـود بـه صـورت قـانون متروكـه  به معناي مـصطلح به اثر عقد ضمان حكم مربوط

ص 1368كاتوزيـان،(انـد اي از حقوقدانان اشاره كـرده گرچه همچنانكه عده.درآمده است  نبايـد)51،

به عرف  و بايد به نسخ شد به نحوي مورد قائل بعنوان يك امر موضوعي كه در هر پرونده بايد

و اثبات قرار گيرد .دكر توجه،استناد

كه متضمن عدم تعرض به ماده اين راه به.م.ق698حل از اين جهت و در عين حال احترام

و رعايت واقعيت و نيازهاي عرفي است بر راه حل اول ترجيح داردقصد مشترك طرفين .ها

 خيار حيوان:ر دومگفتا
اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حـين عقـد اختيـار فـسخ«م.ق398مطابق ماده

.»معامه را دارد

ص(مبناي اين ماده نظر مشهور فقهاست ص 1409 محقـق حلـي،-553حـسيني عـاملي، بيتـا،  امـام-276،

. باشد كه آن نيز خود متكي به روايات وارده مي)1368خميني،

 مصلحت عمومي ويژه در نظـر داشـته اسـت كـه،گذار در وضع اين ماده آيا شارع يا قانون

و هـم در حقـوق نمي توان تحت هيچ شرايطي از آن گذشت؟ اگر چنين است چرا هم در فقـه

موضوعه اسقاط كليه خيارات از جمله خيار حيوان پذيرفته شده است؟ اگر گفته شود كه دليلي 

و بر وجود حق فسخي با  نام خيار حيوان در روزگار ما وجود نـدارد بـه كـدام يـك از اصـول

مي مباني شرع يا قواعد آمره قانون  آيد، آيا نبايد گفت كـه مقـررات مربـوط بـه گذار خلل وارد

خيار حيوان جز احكام امضايي است كه اسالم با پذيرش عرف مردم در ايـن بـاره آن را تاييـد 

ا كرده است؟  ين عرف هنوز هم ميان مردم وجود دارد؟اگر چنين است آيا

به اينكه حكم قانونبه نظر مي تـرين به داليل متعدد كه مهم 398گذار در ماده رسد با توجه

، در زمره مقررات تكميلـي بـه شـمار2م است.ق444آن امكان اسقاط خيار حيوان مطابق ماده 

مياند مثالًهاي از فقها معاصر هم به اين مطلب با بيان ديگر اشاره كردعده.1  بناي عقالء بطور رسد گفته شده است كه به نظر

آنينگرشموسوي بجنوردي،(ضمني اين شرط طولي را درضمان درج كرده است و احكام ، مجله جديد بر ضمان عقدي

ش و حقوقي دادگستري، .)13ص4،1371قضائي

اسقاطه حق قصاص پس از ايجاد قابلك آن نيست همچناندمعناي تكميلي بودن حكم موج به البته امكان اسقاط حق لزوما.2

حال مبناي امكان اسقاط خيار با اين. ايجاد نشوديتوان توافق كرد كه حق مزبور در صورت تحقق شرايط قانون است ولي نمي 

و ساير خيارات در ماده  و قواعد آمره است.م.ق 444حيوان در؛ عدم ارتباط آن با نظم عمومي اين ماده سـقوط به همين دليل

و تخلف شرطير خيار تاخ .اند نيز پذيرفته شده استقرار داد هنوز ايجاد نگرديده انعقاد كه در زمان ثمن
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و عادت مردم در معامالت حيوان هم در قريب مي و رويه به اتفاق مناطق كشور حاكي از رود

و از طرفي عرف، همچنانكه قبال گفته شد مقـدم1عدم پذيرش چنين حقي براي مشتري است

كه دادگاه ملزم است درهـر پرونـده بـا فـرض اثبـات چنـين.بر قانون تكميلي است  بايد گفت

خ و اصول حقوقي دعوي فسخ بيع حيوان را به استناد يـار حيـوان عرفي نزد وي مطابق ضوابط

گذار در اين بخش باشد يا طـرفين رد كند مگر اينكه عرف محل وقوع بيع منطبق با حكم قانون 

. آن را پذيرفته باشندصراحتاً

از: گفتار سوم در فرض اختـصاص خيـار مجلـس،قبضمان تلف مبيع پس ض
و شرط به مشتري  حيوان
در.م.ق453ذار در ماهگانگيز در اين حوزه حكم قانونيكي ديگر از موارد بحث است كـه

مي  يا«:خوانيم آن و در زمان خيار بايع و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و حيوان در خيار مجلس

و اگر خيار  مي متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است باشد تلف يا مختص مشتري

به عهده بايع است .»نقص

چه حكمتي قانو به پيش بيني چنين حكمـينمبناي وضع اين حكم چيست؟ گذار را وادار

به نحوي كـه اگـر طـرفين  و قواعد آمره دارد كرده است؟ آيا اين حكم ارتباطي با نظم عمومي

و عمـومي مختـل  كه مسووليت چنين تلفي به عهده فروشنده نباشد نظـم اجتمـاعي توافق كنند

مي مي به راحتي كه طرفين  واند از آن چشم بپوشند؟ت شود يا در زمره احكام تكميلي است

و فقهيبه نظر مي ، 1409محقـق حلـي،(رسد چنين حكمي با وجود برخورداري از سابقه روائي

ص-278ص ص 1411 انصاري، 580 حسيني عاملي، بيتا، ، صـص 1381 محقق دامـاد،-390، 1368 موسوي خميني،-97،

و اصول شر)311و 310 و ارتباطي با مباني و قواعـد آمـره مبناي عرفي داشته عي يا نظم عمـومي

از. ندارد همچنانكه در مورد تلف مبيع قبل از قبض يا ضمان معاوضي نيز برخي از حقوقـدانان

ص1370كاتوزيـان،(اندتكميلي يا تفسيري بودن آن سخن گفته   هم اراده طـرفين،بدين ترتيب.)190،

و عادت مغاير مي  توجه به اينكه عرف مسلم موجـودبا. تواند آن را بي اعتبار سازدو هم عرف

گونـه در ايـن دادگـاه هـا بايـد، بنابراين.است.م.ق453در بخش اعظم كشور خالف حكم ماده

 
در.1 و سكوت به معناي مخالفت با حكم پيـشنهادي مقـنن نيـست؛  ممكن است گفته شود كه عرف در اين باره ساكت است

و گاه غير مستقيم پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه مخالفت گاه مستقيم در بـه نظـر مـي رسـد كـه عـرف در اين مـورد. است

و امثال آن قائل نيست  و صف معامالت حيوان براي مشتري حقي مستقل جهت فسخ قرارداد جز به استناد خيار عيب، تخلف

منو در واقع به گونه غير مستقيم با حكم قانو  ح خيـار حيـوان بـراي عـرفال اصـط ورزد گرچه شـايد اساسـاًيگذار مخالفت

.ناشناخته باشد
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به دليل تقدم حكـم به عنوان يك امر موضوعي از اجراي حكم مزبور موارد پس از اثبات عرف

.عرف بر قوانين تكميلي اجتناب كنند

ص)الف(1372ن، كاتوزيا(البته برخي از حقوقدانان انـد احكـام اسـتثنائي كـه تصريح كـرده)156،

به شمار نمي خالف قواعد كلي قراردادها وضع مي  و نتيجه تراضي دو طرف رود از قواعـد شود

ص 1366امـامي،(را كـه نويـسندگان حقـوقي.م.ق453امري است؛ با اين وصف بايـد مـاده  ،554-

ص 1369كاتوزيان، ص 1381 محقق داماد،-98،  آن را حكمي استثنائي دانسته اند، امـري بـه شـمار) 302،

.آورد

به نظر نويسنده ميان اين دو مطلب مالزمـه درحالي اي نيـست؛ چـرا كـه ممكـن اسـتكه

و  و روايات وارده باشد مستند وضع اين گونه مواد شهرت موجود در فقه اماميه بر مبناي اخبار

به  به خودي خود  موسـوي خـوئي،(معناي امري بـودن موضـوع آن نيـست بديهي است اين مطلب

ص 1412 ص 1421 ميرزا نائيني،-281، و يا ائمـه نيـز، در واقع.)196،  ممكن است در همان زمان پيامبر

و جنبه ارشادي داشته باشد اين حكم با تكيه بر واقعيت بـه همـين. هاي عرفي وقت صادر شده

مر،دليل و كسي در مورد تكميلي بودن مقررات كه بيگمان حكمي استثنائي بوط به خيار حيوان

. ترديد نكرده است،رود خالف قاعده به شمار مي

 مبيع خيار تاخير: گفتار چهارم
مي همان خيـار تـاخير«:تـصريح كـرده اسـت.م.ق406گـذار در مـاده دانيم، قـانون طور كه

و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اخ .»باشد تيار نميمخصوص بايع است

و مهم و تفسيري است ترين دليـل آن نيـزبه عقيده نگارنده اين حكم هم از قواعد تكميلي

و عـدم  رواج پيش بيني حق فسخ براي مشتري در صورت تاخير در تسليم مبيـع در قراردادهـا

و تصريح قانون  به اين موضوع از سوي محاكم است گذار به اينكه براي مشتري چنـين اعتراض

1باشد از باب شهرت موجود در فقه خياري نمي 
ص( و احتماال بـا تكيـه بـر)580حسيني عاملي، بيتا،

و عادت جاري در آن زمان بوده است و عادت امـروز، بنابراين.عرف  چنانچه ثابت شود عرف

باشد بايـدمي حاكي از امكان فسخ قرارداد از سوي مشتري در فرض تاخير بايع در تسليم مبيع

و بر حكم قانو آن  در البته ادعا نمي. مقدم دانست.م.ق406گذار در مادهنرا پذيرفت شـود كـه

 
 نافي امكان استنباط حكم جديد در آن مـورد نيـست زيـرا ممكـن اسـت ود شهرت يا حتي اجماع در مورد امري لزوماًوج.1

م و خصوصياتي بوده است كه در عصر فقيهان گذشته جنبه غالببرخي از فتاوي مشهور نيز در واقع  داشتهبتني بر رويه عملي

راو فتواء قييفقها درباره آن همچون و تعبـد شود صادر مي اضي در مورد خاصي است كه توسط نـه اينكـه كاشـف از دليـل

دا روايات قضائي از روايات فقهي،محقق داماد، مصطفي. خاصي باشد  شكده حقوق شهيد بهـشتي،ن، مجله تحقيقات حقوقي،

ص1383ش  ،66.
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و در اين خصوص استقراء و وجود چنين عرفي مسلم است؛ آنچـه بررسي كامل صورت گرفته

كه اگر چنـين عرفـي اثبـات شـود دادگـاه بايـدا اين نوشتار در صدد طرح آن هستيم اين  ست

و تقاضاي فسخ قرارداد  ردرا.م.ق406صـرف وجـود مـاده را از سوي مشتري بپـذيرد بهانـه

مي.دعوي قرار ندهد  بي ترديد كه چنانچه بـايع زيرا وقتي طرفين توانند در قرار داد شرط كنند

 پس اگر عـرف هـم وجـود.مبيع را به موقع تسليم نكرد خريدار حق دارد قرار داد را فسخ كند 

به استناد ماده چين حقي را بدون تصريح طرفين به منزله ذكـر.م.ق225 تاييد نمايد بايد آن را

به رسميت شناخت  و براي خريدار خيار تاخير مبيع را  انتهـاي مـاده،در واقـع. در عقد دانست

و.م.ق406 كه عقد علي االطالق متضمن چنين حقي براي مشتري نيست حاوي اين نكته است

ح به استناد توافق طرفين يا عرف نيستپيداست كه اين امر نافي وجود چنين .قي براي وي

 نتيجه
و حكمـت قريـب بـه اتفـاق بررسي كه مبنـا هاي انجام شده اين حقيقت را آشكار ساخت

و كشف اسـت  به مدد عقل قابل درك و مالكيت به اموال مقررات حاكم بر قراردادهاي مربوط

وي بخش قابل تـوجه.و اصوال تعبد در اين حوزه راه ندارد   از ايـن مقـررات ريـشه در عـرف

و شكل هاي تازه به گيري عرف عادت جاري ميان مردم دارد كه با توجه به امكان تغيير اين مبنا

و در پي تحوالت اجتماعي بايد به اصالح آنها  و مرور ايام و شكاف دست زد از ايجاد گسست

و قوانين مصوب  .دكراز سوي ديگر اجتناب ميان نيازهاي واقعي مردم در قالب عرف از يكسو

و درك دقيقبه نظر مي رسد چالش برانگيزترين نكته در اجراي اين نظريه چگونگي كشف

و حكمت مقررات مربوط به اين حوزه باشد  هاي مـا نـشان داد كـه فلـسفه وضـع بررسي.مبنا

كه اين مقررات   بطـور غالب اين مقررات هر چه باشد وحتي اگر با قاطعيت هم نتوان ادعا كرد

 با توجه به پيش بيني امكان توافـق بـر خـالف ايـن،كامل از واقعيات عرفي نشات گرفته است

 ويژه در اين مسير وجود ندارد؛ چرا كه تمام نگرانـييمقررات يا دست كم عدم منع آن مشكل

و مصلحتي در پس وضع اين دسته از مقررات بخصوص آنهـاييا از اين كه شايد حكمت ست

ب  و روايي تدوينكه با توجه كه نتوان آن را كشف،اندهشده پيشينه فقهي حال آنكـه.دكر باشد

يا با تكيه بر اصل) در مورد امكان اسقاط خيار حيوان.م.ق444مثل ماده(وقتي به افراد صراحتاً 

مي) اصاله االباحه(آزادي اراده  شود كه از اجراي اين مقـررات سـرپيچيو عدم منع اجازه داده

آنا بي گمان معناي آن اين كنند  و تعـرض بـه چه باشد امري نبوده ست كه حكمت مزبور هر

به نظم عمومي يا اصول شريعت وارد نمي  مي،بنابراين. آورد خللي  تواند قوانين حاكم بـر مقنن

و واقعيات تازه اصالح كند .اين حوزه را متناسب با شرايط
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كه قانون به تقدم است با تكيه بر اين واقعيت گذار به اين امر تن نداده تا وقتي و با توجه ها

ها ملزمنـد در دادگاه) 375و220، 385،344،225مواد(حكم ناشي از عرف بر اينگونه مقررات 

و عـادتي مغـاير بـا مقـررات مزبـور بـه  صورت ادعاي هر يك از طرفين مبني بر وجود عرف

و در صورت احـراز صـحت ادعـا از اجـر  اي قـوانين پيـشنهادي مقـنن موضوع رسيدگي كرده

.خودداري وبه حكم عرف عمل نمايند

و مسووليت تلف مبيـع پـس به نظر نويسنده چنين عرفي در مورد خيار حيوان، عقد ضمان

و قـوانين و مغايرت ميان حكم عرف بي ترديد شكل گرفته از قبض در زمان خيارات سه گانه

.تكميلي مقنن آشكار است
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