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Abstract 

According to the traditional approach to contract law, autonomy of will is considered as the 

main basis, and parties' agreements are considered as the law of parties in contractual 

relationship, and given that it is the result of the free will of parties, so it will be necessarily 

just and fair. Nevertheless, the autonomy of the will in unequal contractual relationships, in 

which one party is in a position of weakness, has unfair effects and in effect makes a 

contract an instrument for securing the interests and realizing goals of a powerful party. 

Hence, in French law, the need to consider the weaknesses and inequalities between parties 

in contractual relations led to the emergence of the theory of contractual solidarism which 

provides a social concept of the contract and, instead of establishing the law of contracts on 

the freedom and equality of parties, is based on the existing inequalities between parties. 

The emergence of this theory dates back to the late nineteenth century, but after a relatively 

long silent period, in the late 20th century this theory was restored and played an important 

role in the new reform of the French Civil Code in 2016. In this paper, by examining the 

various aspects of the theory of contractual solidarism in French law, we will examine the 

necessity of changing or at least modifying the principle of contractual freedom, as the 

main rule of the contract law, in the light of the theory of the theory of contractual 

solidarism. 
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 قراردادی  همبستگینظریة 

 الهی محسن شمس

 ، تهران، ایرانعلوم قضایی، دانشگاه حقوقدانشکدة ، دکتری حقوق خصوصی

 (22/30/8033 تاریخ پذیرش: ـ 22/30/8031 )تاریخ دریافت:

 چکیده

در  قـراردادی  ةرابطـ طـرفی  در   توافقـا  شده و  مبنای اصلی در نظر گرفته اراده  حاکمیتمطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، 
در روابـ  نـابرابر    ارادهحاکمیـت  ، حال  ای   با. است  هلزوماً عادالن شده  آزاد فرد ناشی ةارادنکه از ای  هشود و با توجه ب میحکم قانون تلقی 
ای بـرای تـیمی     بـه وسـیله   را قرارداد به همراه دارد و عمالً ای ناعادالنه فی  در موضع ضعف قرار دارد، آثارها احد طر قراردادی، که در آن

هـای موجـود بـی  طـرفی  در      و نابرابری ها لزوم رعایت ضعف در حقوق فرانسه، ،رو ی  از .کند می تر بدل منافع و تحقق اهداف طرف قوی
دن کـر و به جای مبتنـی   دهد می ارائهاجتماعی از قرارداد   میکه مفهو است ه دش قراردادی  همبستگی ةنظریرواب  قراردادی موجب طرح 

 ةسـد بـه اوارـر   . ظهور ای  نظریه دهد های موجود بی  طرفی  قرارداد را مبنا قرار می حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفی ، نابرابری
و نقـ    شـد یا اح دوبارهای  نظریه  ،در اوارر قرن بیستم میالدیپس از یک دوره سکو  نسبتاً طوالنی،  ،اما .گردد مینوزدهم میالدی بر

ـ بـا بررسـی ابعـاد مختلـف      ،در ایـ  مقالـه  داشـت.   2380در اصالحا  جدید بخ  تعهدا  قانون مدنی فرانسـه در سـال     میمه  ةنظری
اصـلی حـاکم بـر     ةقاعـد  منزلةاصل آزادی قراردادی به تعدیل  کم یا دست تغییردر حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم  قراردادی  همبستگی

هـای افراطـی از    برداشـت رسـد هرننـد    مـی  اجماالً، به نظر. شود میبررسی   قراردادی  همبستگی ةنظریبا در نظر گرفت   حقوق قراردادها
های حـاکم بـر قراردادهـا     ، با واقعیتکننداند با طرف قرارداد مثل برادر رود رفتار  شده  که بر اساس آن اشخاص مکلف ،همبستگی ةنظری

 های موجود بی  طرفی  قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است. ابرابری، ضرور  توجه به نسازگار نیست

 گانکلیدواژ

 .قراردادی  همبستگی ةنظری، اراده  حاکمیت ةنابرابری طرفی  قرارداد، نظری ،تر گرایی اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف اراده
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 مقدمه

عادالنم  بمندن    ةکننمد  ها تضممی   آزادند و آزادی و برابری آن ها ، انسان1اراده  حاکمیت ةنظریمطابق 

و  است فرد بهتری  مدافع منافع خنیش خندِک   اند بر آنفردگرایان  ،رو ی  از. است قراردادی ةرابط

قمرارداد زوومما     اسمت  آزاد و تعیمی  ماماد آن   قمرارداد گیمری بمرای ورود بم      وقتی وی در تصممی  

 .خناهد بنددالن  منافع وی و عا ةکنند تأمی 

داری و گسترش صنعت منجب گسترش قراردادهای ازحماقی   صاد سرمای تاق ةتنسع ،حال  ای   با

بند زیر سماال   شده  ناراست ها بر آن اراده  حاکمیت ةنظریهایی را ک   فرض عمال  پیشو  دشنابرابر  و

برخمی   از سمنی  دادیقمرار   همبستگی ةنظریمنجب طرح ای  تحنالت در اواخر قرن ننزده   برد.

با تشبی  قرارداد ب  یک جهان کنچک، برای طرفی  قمرارداد   ،2دمنگرن  . دشدانان فرانسنی  حقنق

  همبسمتگی  ةنظریم . کمرد را مطرح دادی رهمبستگی قرا ةنظریهدف مشترکی قائل شد و بر ای  مبنا 

قناعمد حقمنق   دن کمر و مبتنمی   قمرارداد   میعممن  ةنظریم ایجاد مبنایی جدید برای  مدعی قراردادی

ب  نظمر همناداران ایم  نظریم ، در عممل       .است های منجند بی  طرفی  قراردادها بر مبنای نابرابری

قمرارداد آزادانم  منعقمد     ای  نمابرابری  ةنتیجو در  طرفی  قرارداد غازبا  در وضعیت نابرابر قرار دارند

  میعممن  ةنظریم و  شمده   متحمنل  امروزه حقمنق قراردادهما   بر مبنای ای  نظری ،. بنابرای ، شند مین

قمرارداد بم  نامع طمرف      آور ازموا  نیمروی  قرارداد باید ب  منظنر انطباق با ای  تحمنل تیییمر کنمد و    

 .(Cédras 2003) تر تعدیل شند ضعیف

در وضمع قناعمد حقمنقی حماک  بمر قراردادهمای        ،در سازیان بعدهمبستگی  ةنظریمبانی طرح 

اثرگذار بند و منجب شد در ایم  قراردادهما    ،کننده و ... مصرف قرارداد و نظیر قرارداد کار ،خاص

قبال اسمت   ممنرد  چنمدان بیسمت    ةسمد اما تا اواخر  .اصل آزادی قراردادی تا حد زیادی محدود شند

در ایم  زممان عمنمیمت یمافت  روابم        ،حمال   ایم    بما  (.LeBrun 2011: 27) دانان واقع نشد حقنق

  سنی ای  ب ،4و دنیس مازو 3نظیر کریستنف ژم  ،دانان بسیاری قراردادی نابرابر منجب شد حقنق

                                                                                                                                                                                      
1. autonomie de la volonté-autonomy of the will 

2. René Demogue 

3. Christophe Jamin 

4. Denis Mazeaud 
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ای در اصالحات اخیر قاننن مدنی فرانس   نقش عمده یادشده ةنظریدر نهایت  ونظری  جذب شنند 

 (.Gijsbers 2016: 4) داشت 2102در سال 

و نمود   گرایان  دانان آزادی و گرایش غازب حقنقشده متأثر  اراده  حاکمیتحقنق ایران نیو از اصل 

؛ صماایی  62: 0332؛ شمهیدی  44: 0331)کاتنزیمان   است ایشان آزادی قراردادی مبنای اصلی قرارداد 

شمند.   و در عمل نیو در مقا  تاسیر حقنق قراردادها ب  آزادی قراردادی تنج  بسمیار ممی   (42: 0312

 را قماننن  اراده  حاکمیتو منشأ اند  هکردانتقاد   اراده  حاکمیتافراط در ب  دانان ایرانی  ازبت  غازب حقنق

بمرای اصمل آزادی   و  (63: 0332)شهیدی  دانند اجتماعی دارد( می قرارداد)ک  ازبت  خند آن ریش  در 

اینکم     نم   اسمت  اراده در خدمت حقنق»اند ک   بر آنو  گیرند ای اجتماعی در نظر می قراردادی چهره

ثنایی اسمت  همای آزادی اراده را بم  صمنرت    محدودیتایشان  ای ، وجند   با. «حقنق کارگوار اراده باشد

در سازیان اخیر نیو تحت تأثیر تحنالت اقتصادی و اجتمماعی و   .(44: 0331)کاتنزیان کنند  تاسیر می

کننمده،   نظیر حقنق کار و حقمنق مصمرف   ،های خاص های حقنقی غربی در برخی زمین  ب  دنبال نظا 

 می؛ اما قناعمد عممن  است  هشد  ثنایی تعدیلاست ب  طنر دادهای خاصتانق آزادی اراده در برخی قرار

 هقراردادها هیچ واکنشی ب  ای  تحنالت اقتصادی و اجتماعی و گسترش قراردادهای نابرابر نشان نداد 

قراردادهما بمر مبنمای برخمی       میسازی قناعمد عممن   دانان برای متناسب های برخی حقنق تالش. است 

یما نظم     (014: 0331زاده  نبنی؛ 12: 0310)کریمی  ااده از حقاست سنءظیر منع ن ،قناعد حقنقی سنتی

  قضایی قمرار نگرفتم  رویة قبال است  منردنیو در عمل  ،(211: 0330 و همکاران )امینی حمایتی  میعمن

تحمنالت متتلمف اقتصمادی و     بم   ک  با تنج  داردای  پرسش اساسی جای طرح  ،در ای  بی . است 

تمنان همننمان اصمل آزادی     آیما ممی    اسمت    از زمان تصنیب قاننن مدنی صنرت گرفتم اجتماعی ک  

از برخی جهات  حقنق قراردادها اصلی حاک  بر حقنق قراردادها در نظر گرفت یا ةقراردادی را نظری

 .شندبا تحنالت دنیای جدید منطبق  بایدو  نیازمند اصالح است

در حقنق فرانس  زوو  یا عمد    قراردادی  همبستگی ةینظر ماهن  و مبانیدر ای  مقاز  با بررسی 

اصملی حماک  بمر حقمنق قراردادهما در       ةقاعمد  منوزةتعدیل اصل آزادی قراردادی ب   تیییر یا زوو 

و نقمدهای   ،، مبانی نظری آناراده  حاکمیتد. برای ای  منظنر ابتدا اصل شن حقنق ایران بررسی می

تمأثیر   ب  شند و در نهایت می تحلیل قراردادی  همبستگی ةرینظد و سپس شن میبررسی  وارده بر آن 
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ای  نظری  بر اصالح قاننن مدنی فرانس  و زوو  یما عمد  زموو  تیییمرات مشماب  در حقمنق ایمران        

 شند. می پرداخت 

 7گرایی اراده: مبحث اول
 گرایی افراطی یا اجتماعی اراده( الف

 ةنظریم ) . در روایت افراطیاست  هشد  ی اراده ارائ دو روایت افراطی و معتدل از آزاد ،ب  طنر کلی

تناند تشمتی  دهمد    شند تنها مرجعی است ک  می (، شتصی ک  با تنافق متعهد میاراده  حاکمیت

گرایمی   گرایمی معتمدل، کم  اراده    . در مقابمل، مطمابق اراده  است   چ  چیوی برای وی ماید و عادالن

شمند و آزادی قمراردادی بمرای رعایمت      قاننن ناشمی ممی   شند، قرارداد از می نیو خنانده 2اجتماعی

 (.Chazal 2004: 3) شند مصازح عمنمی محدود می

 یرویم نو  و بمر اسماآ آن قمرارداد    است آزادی طبیعی انسان مبتنی پایةبر  اراده  حاکمیتاصل 

بر  اراده  حاکمیت هناداران (.Gras 2014: 7) شند فرد ناشی میشتصی  ةاراد ازانحصارا   آن آور ازوا 

گیرندگان برای منافع خند هستند و قراردادی ک  آزادان  بی   طرفی  قرارداد بهتری  تصمی  اند ک  آن

و قراردادهای منعقده بی  طرفی  تمابع همیچ ازموا      است ه قرار گرفت  زووما  عادالن مذاکر  منردها  آن

 ةجملم خمنبی در   رویکمردی بم   چنمی    .(TABI TABI 2011: 20) نیسمتند  3گرایان  از عدازت آرمان

 4«.عادالنم   اسمت    گنیمد قمراردادی گاتم   همر کمس ب  » :گنید ک  می است آشکارآزارد فنیی  مشهنر 

(Gijsbers 2016: 4.) ، عدازت و تعادل قمراردادی با مطابق ای  نظری ، آزادی اراده مترادف  در نتیج 

 اسمت  گمناهی  ،شنند، طبیعتا  می و منعقد گیرند میمذاکره قرار   منرداینک  قراردادها آزادان   و است

 (.Tabi Tabi 2012: 579) قرارداد ةعادالنبر وصف 

 اراده  حاکمیمت  ةنظریم فرض اصلی مبنای عادالن  بندن مااد قرارداد از منظمر همناداران    دو پیش

. از یک سن ب  نظر ایشان اشمتاص آزادانم  در خصمنص انعقماد قمرارداد تصممی        است   قرار گرفت

قراردادی حاظ کنند.  ةرابطدهد ک  منافع خند را در  می ها ای  امکان را و ای  آزادی ب  آن ندا  گرفت

                                                                                                                                                                                      
1. voluntarism 
2. volontarisme social 
3. exigence idéale de justice 
4. «qui dit contractuel dit juste!» 



 455  قراردادی همبستگی نظریة 

 
 

  امکان وجند دارد ک  ای   گیرد همیش می وقتی شتصی در خصنص دیگری تصمی »کانت  باورب  

در فرضی ک  شت  برای خمند   عدازتی بیاما تحقق هر ننع  .را پدید آورد عدازتی بیاو یک سری 

 ای  نظری  مبتنمی بمر ایم  اصمل     ،دیگر  سنی  از (.Kant 1853: 169) 0.«است گیرد محال می می تص

ها برابرند و هنگا  انعقاد قرارداد قادرند برای تضمی  منافع خمند تمالش کننمد.     انسان ةهمک   است

 ةواسمط بم   ، رو ازیم  ابوارهای الز  را برای محافظت از منافع خند در اختیار دارند.  ةهمدر نتیج ، 

 بهتمری  تنافمق ممکم  را بمرای خمند منعقمد کنمد        اسمت  برابری طرفی ، هر یک از طمرفی  قمادر  

(Lefebvre 1996: 19.)  ، و طرفی  تمنان برابمری در    طرفی  آزاد و آگاهان  باشد ةارادوقتی در نتیج

 (.Chazal 2004: 2) عادالن  خناهد بندشند  می تنافقی ک  حاصل مذاکرات قراردادی داشت  باشند

ای  نظری  مطرح شده است.  یاجتماع ییگرا اراده نظریةدیدگاه افراطی حاکمیت اراده، برابر  در

گرایانم  نسمبت بم  قمرارداد      مبتنی بر دخازت دوزت و رویکرد کمامال  آزادی  ةنظریحلی میان  بی   راه

یمک هنجمار    کم  خمند   ،مطمابق ایم  رویکمرد، قمرارداد     (.Terré et al 2005: 43) شند محسنب می

کم  طمرفی     ،2طرفی  و یک هنجار حقنقی بماالتر  ةارادزمان از  شند، اعتبار خند را ه  محسنب می

حدوحصر نیست  بی ةارادبر ای  اساآ، اختیار  (.Chazal 2004: 3) گیرد آن را رعایت کنند، می دبای 

هماهنم    کمرده مقرر و اراده باید خند را با شرایطی ک  قاننن برای حاظ منافع جامع  و اعضایش 

 ةوسمیل طمرفی    ةارادگرایمی اجتمماعی    اراده ةنظریم در  .(41: 0331کنالر دوتینل  وزنک اوبر ) کند

 گرایمی اسمتااده   شند و از ای  جهت برای آن از عننان اراده ممتاز تحقق نیازهای اجتماعی تلقی می

جتماع محمدود شمند و   های ا تنس  قاننن و حسب ضرورت داما ای  قدرت طرفی  بای .است  هشد 

 (.LeBrun 2011: 27) اسمت   هشمد   گمذاری آن اسمتااده   در نما  « اجتمماعی »از ای  جهت از عبمارت  

گذار  شند و هرچند قاننن در نظر گرفت  می 3بنابرای ، مطابق ای  رویکرد، آزادی قراردادی یک اصل

ازت قمراردادی آزادی  یا اخمالق حسمن  یما ارتقمای عمد      تناند با اهدافی نظیر حاظ نظ  عمنمی  می

                                                                                                                                                                                      
1. quand quelqu’un décide quelque chose à l’égard d’un autre, il est toujours possible qu’il lui fasse 

quelque injustice; mais toute injustice est impossible dans ce qu’il décide pour lui-même 
گرایمی   کند انکارناپذیر است. چنن تا قبل از کانمت اراده  استقالل ارادة انسانی ایاا می نقش قاطعی ک  کانت در ظهنر نظریة »

 (.030: 0311ی قاسم) «.تنهایی قراردادی ب  وجند بیاورد تنانست ب  حقنقی تا حدی پذیرفت  شده بند، اما اراده نمی
2. d’une norme juridique supérieure 
3. le principe de la liberté contractuelle 
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کنمد   گذار دخازت نمی و در مناردی ک  قانننرد ثنایی داة استجنبطرفی  را محدود کند، ای  مداخل  

 (.Chazal 2004: 3) آزادی قراردادی طرفی  حاک  خناهد بند

 رانیاراده در حقوق ا تیاصل حاکم گاهیجا (ب

ای دارد. از یمک   کننمده  نقش مه  و تعیی  فرد در قلمرو عقند و ایقاعاتارادة در حقنق اسالمی نیو 

انشایی طرفی  علت اصلی تحقق عقد است. از سنی دیگر، آثار ارادة انعقاد قرارداد، مرحلة سن، در 

هاست. حاکمیمت اراده در فقم  اسمالمی     طرفی  و خناست آنارادة حقنقی عقد نیو اصنال  مبتنی بر 

است. ای  آیم    0«تجارت ع  تراض»آیة ند آن اوزی  مست. مبتنی بر یک سری مستندات فقهی است

ک  مبتنی بر رضایت طرفینمی  کرده هایی  طریق تحصیل امنال دیگران را منحصر ب  تجارت و روش

« ازناآ مسلطنن علی امنازه »و روایاتی نظیر  «اوفنا بازعقند»است. عالوه بر ای  آی ، ب  آیاتی نظیر 

از  .(244م   236: 0331 و همکماران  دامماد  )محقمق  اسمتناد شمده اسمت   « ازمامننن عند شروطه »و 

شمده در حقمنق    یکمی از قناعمد پذیرفتم    منوزة ازعقند تابع  زلقصند ب  قاعدة ای  روایات مجمنعة 

اسالمی استنباط شده است ک  خند دالزت بر حاکمیت اراده و قصد بر قمرارداد دارد. حتمی برخمی    

متصنص، در تحنالت جدید صییة نعقاد قرارداد با نظیر تنقیای بندن عقند و زوو  ا ،ها محدودیت

تنان گات دیدگاه فقها ب  سنی حاکمیت هر چم  بیشمتر    می نظریات فقها تیییر یافت  و از ای  منظر

 .(242: 0331 و همکاران داماد )محققاراده بر رواب  قراردادی تحنل یافت  است 

 01 ممادة با استناد بم  ممنادی نظیمر    ه و حاکمیت اراده در فق  در حقنق ایران نیو تأثیرگذار بند

قماننن   01 ممادة چناننم  از  قاننن مدنی حاکمیت اراده پذیرفت  شده است.  031 مادةقاننن مدنی و 

ارادة جو در مناردی ک  قاننن مانعی در راه نامن  قمرارداد ایجماد کمرده اسمت،      »مدنی استنباط شده 

«. ادی اراده را باید ب  عننان اصل پمذیرفت های ایشان است و آز اشتاص حاک  بر سرننشت پیمان

 ممادة کم   انمد   بمر آن در فق  امامیم ،  قاننن مدنی  01 مادةتاریتی مااد پیشینة ضم  پذیرش  ،ایشان

بتش ننیسندگان قاننن مدنی قرار گرفتم  اسمت و از ایم  منظمر      قاننن مدنی فرانس  نیو ازها  0034

 .(046م  044: 0311 انی)کاتنزدانند  می کمیت ارادهقاننن مدنی را یکی از نتایج اصل حا 01 مادة

                                                                                                                                                                                      
 .« مِنْکُ ْیَا أَی ُّهَا ازَُّذِی َ آمَنُنا زَا تَأْکُلُنا أَمْنَازَکُ ْ بَیْنَکُ ْ بِازْبَاطِلِ إِزَُّا أَنْ تَکُننَ تِجَارَة  عَ ْ تَرَاضٍ: »23 نساء/. 0
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یمک اصمل    منوزمة دانان ب  آزادی اراده صمرفا  بم     در حقنق ایران نیو غازب حقنق، ای  با وجند

 ،44: 0331کاتنزیمان  ؛ 63: 0332)شمهیدی   بتشمند  حدوحصر نممی  نگرند و ب  آن حاکمیت بی می

 برای تأمی  عمدازت اجتمماعی و بم  صمنرت     نننقاک   اند بر آن( و 61: 0312صاایی ؛ 046: 0311

و  اسمت ثنایی است   ک  ای  مداخل داردنیو غلب   باوردر ای  آزادی دخازت کند. اما ای   باید ثناییاست

)اممامی   «آورد. ممی بیش از حد متعارف در رواب  خصنصی افراد ه  نتایج مطلنبی ب  بار ن ةمداخل»

0324 :234). 

 گرایی هرادنقدهای وارده به ا (ج

طرفی  هنگا  مذاکره در خصنص انعقاد قرارداد آزاد و برابرند ک   اند بر آن اراده  حاکمیتهناداران 

منافع خمند حمایمت کننمد و بما آزادی کاممل در       سازد از می ها را قادر و همی  آزادی و برابری آن

نمدرت قمدرت    بم  ک ، در عاز  واقع طرفی   یدرحاز 0خصنص متعهد شدن یا نشدن تصمی  بگیرند.

و گسمترش   ،اقتصماد صمنعتی   ةتنسمع  ،داری گسترش سرمای و  (LeBrun 2011: 26) یکسانی دارند

خمند را بمر    ةارادداران  در آن سرمای ک   است ه دآوررا فراه   ای  زمین قراردادهای ازحاقی و نابرابر

ت از منمافع خمند   تر تنان کافی برای حااظ های ضعیف و عمال  طرف تر تحمیل کنند طبقات ضعیف

کم    اسمت  ک  فرض بر ای  ،در ای  حازت، اصنل آزادی و برابری. قراردادی نداشت  باشند ةرابطدر 

 TABI) شمند  ممی بمدل  تمر   ابواری برای تأمی  منافع طرف قمنی ب   ،است ی حاک قرارداد ةرابطبر 

TABI G. 2011: 22)  اننن تمنانگران بمر   در واقمع قم  »در قراردادهمای نمابرابر    شده  گات  ک تا جایی

 .(01: 0331)کاتنزیان « .گیرد می شند و عننان عقد سرپنش ای  حکنمت قرار می نیازمندان تحمیل

فرضمی از   ای  است ک  ایم  نظریم  بمر پمیش     اراده  حاکمیت ةنظریبنابرای ، نقد اصلی وارده بر 

 اتم  شمده  در ایم  خصمنص گ  برابری مبتنی است کم  در بسمیاری از قراردادهما نادرسمت اسمت.      

. از نظر حقنقی هم  در برابمر  اند دهکرافراد خل   2بی  تساوی حقنقی و تساوی حقیقی گرایان اراده

ها وجند ندارد. اما در  اجتماعی آن ةطبققاننن مساوی هستند و هیچ تمایوی بی  اشتاص بر مبنای 
                                                                                                                                                                                      

است. حقنق مدنی از طریمق ابوارهمایی، نظیمر     ظریة سنتی قرارداد نیو قدرت نابرابر متعاقدان را کامال  نادیده نگرفت  ازبت ، ن .0

. اما ای  ابوارهما  (Lefebvre 1996: 20)است  عینب اراده و نظا  عد  اهلیت، از ننعی عدازت قراردادی حمایت کرده 

 های جدید کارآیی ندارد. برای مقابل  با چازش
2. égalité juridique et égalité dans les faits 



445 7911پاییز و زمستان  ،2 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

اجتمماعی، تتصصمی،   های اقتصادی،  نابرابری ةواسطب   عاز  واقع ای  تساوی وجند ندارد و افراد

  امکمان وجمند   ایم   ههمنار قراردادی ةرابطدر  ،رو ی  اززنی یکسانی ندارند.  تنانایی چان  ... و ،فنی

 (.Lefebvre 1996: 20) تر قاننن خند را بر دیگری تحمیل کند دارد ک  طرف قنی

رداد منجمر بم    های منجند بی  طرفی  قرا با زحاظ نکردن نابرابری اراده  حاکمیتاصل  بنابرای ،

وجمند چنمی     تما حمدی کم     (LeBrun 2011: 26) شمند  ممی  گسمترده   عمدازتی  بمی ااده و اسمت  سمنء 

در نظم  اجتمماعی    ةکننمد  متتل( و 01: 0331)کاتنزیان « انگیو ماسده»آزاد  ةجامعدر هایی  نابرابری

 .است  هشد  تلقی( 011: 0312 حامد قاسمی) رواب  قراردادی

دیگمر بم     اراده  حاکمیمت  ةنظریم امروزه  ک  شده باورایجاد ای  ب وجند چنی  اشکاالتی منج

همای   یکمی از واکمنش   (.Ghestin 2000: 87) 0تناند بم  بقمای خمند ادامم  دهمد      میدزیل ابهاماتش ن

 اراده  حاکمیتجایگوی  اصل  منوزةب   قراردادی  همبستگی ةنظریدانان ب  ای  انتقادات طرح  حقنق

همای واقعمی    ب  جای تمرکو بر آزادی انتواعی طرفی  قمرارداد بمر نمابرابری   ای ک   نظری  ؛است  هبند

 منجند بی  طرفی  تأکید دارد.

 2قراردادی  همبستگینظریة  ظهور: مبحث دوم

گذاری ب  رها شدن و  جامع  صنعتی و شهری و رشد اقتصاد سرمای  ةتنسعدر اواس  قرن ننزده ، 

 Jamin) شمد منجمر  کمارگر   ةطبقم خصمنص   جامع  ب  ب  حاشی  رانده شدن بتش بسیار بورگی از

و افوایش تعمداد کمارگران    ها  کارخان ها و ب  سنی شرکت انهجن  کارگردر ای  زمان  (.11 :2005

منجب شد عمال  کارفرمایان دست باالتری در تعیی  شرای  کار داشت  باشمند و   ب  نسبت میوان کار

در ایم  زممان برخمی     شمده   حمدی کم  گاتم     تما تأثیر شند؛  کارگران در قرارداد کار تقریبا  بی ةاراد

کم    شمرایطی افوایش حنادث صنعتی در  ،. ب  دنبال آنگرفتند مذاکره قرار نمی  منردقراردادها اصال  

جبمران  ممانع   مسمئنزیت ممدنی(   ةگانم  )دشناری اثبات شرای  س  مسئنزیت مدنیی نظا  ها نارسایی

                                                                                                                                                                                      
تناند مطلمق باشمد.    اراده نمی  تحنل رواب  قراردادی همة ننیسندگان را ب  سنی پذیرش ای  نکت  سنق داده ک  حاکمیت. 0

 ,intérêt généralند ک  قاضی باید قادر باشد انطباق قرارداد با ناع عمنمی، نظ  عمنمی، خیر عمنمی )ا ها متاق همة آن

ordre public, ou bien commun( را تضمی  کند )Ghestin 2000: 87.) 
2. solidarisme contractuel 
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یی هما  ، سنءاسمتااده در ای  زممان  (.TABI TABI G. 2011: 93) اوضاع را بدتر کرد شد می خسارت

های اقتصادی بحث اجتماعی را در مرکمو مباحمث    د و نابرابریمآ می ی ب  عملدک  از آزادی قراردا

همای اجتمماعی در حقمنق     ب  زوو  زحماظ کمردن ارزش   باور تا جایی ک  ؛حقنق قراردادها قرار داد

دورکمی ، سمازی، دوگمی، گننمن،     و اشتاصمی نظیمر    (LeBrun 2011: 26) گسترش یافت قراردادها

ب  سند برداشتی از قرارداد عمل کردند ک  از با زیر ساال بردن اصل آزادی اراده و ژوسران  ،دمنگ

های خماص خمند را    ویژگی پردازان نظری ازها  گرفت  بند. نظریات هر یک از ای   همبستگی ةفلسا

ترجیح دادن جمع بمر فمرد، همکماری اجتمماعی بمر      » :0ندا ها در یک مبنا مشترک آن ةهماما  .داشت

 ،در ایم  بمی    (.Jamin 2005: 10) 2«خندخناهی فردی، همبستگی بمر آزادی در حقمنق قراردادهما   

 TABI TABI) 3دشم  گر ای  نظریم  شمناخت   آغازو  کردمطرح  را قراردادی  همبستگی ةنظریدمنگ 

                                                                                                                                                                                      
ها( چ  در مرکمو   گرا )زیبرال ها( چ  راست گرا )سنسیازیست چ  چپ م دانان در ای  خصنص گات  شده در ای  زمان حقنق. 0

ناتنانی فلساة زیبرال و فردگرا بر تمأمی  وضمعیت تمنازن    »دند: ها(م بر یک امر متاق ش های سیاسی )سنزیداریست طیف

 یسماز  و ،ژوسران دمنگ،»(. همننی  گات  شده TABI TABI G. 2011: 93« )اجتماعی و تعادل در حقنق قراردادها

  بما ایم   . شمدند  ممی  محسنبگرا  راست یاسیس نظر از یحت و آمدند نمی حساب ب  گرا آرمان و یاحساسات یدانان حقنق

 ،ممدرن  یصمنعت  ةجامع در گرا اراده و فردگرا یسنت گاتمان قراردادها حقنق در ک  دندیرس ج ینت ب  ای  ها آن ةهم حال،

 نم   اسمت  یاحساسمات  نم   یقمرارداد  یهمبستگ بنابرای ،. نیست دفاع  قابل بند، نابرابر رواب  وجند آن یاصل یژگیو ک 

 قمرارداد  یاجتمماع  ننمد یپ ک  هدف  یا با است، یدار  یسرما نظا  یها چرخ درآوردن حرکت ب  آن هدف بلک  ی؛انقالب

 محسمنب  مسمک    یدکتمر  کیم  صمرفا    یم اگمرا   چمپ  دانمان  حقنق نگاه از. نبرد  یب از را یبنرژواز یدمنکراس یمبان

 .(Jamin 2005: 16) «.شند می
2. faire prévaloir, dans le droit des contrats, le collectif sur l’individuel, la coopération sociale sur 

l’égoïsme particulier, la solidarité sur la liberté. 
، سازی تصمی  گرفمت  0310های اجتماعی قرارداد تنج  کردند. در  . عالوه بر دمنگ، دوگی و ژوسران و سازی نیو ب  جنب 3

جن بمرای قصمد مشمترک    و ای متااوت طرفی  جسته قناعد تاسیر قراردادها را اصالح کند. ب  نظر وی، در فرض اراده

ب  نظر وی، در تاسیر ارادة قراردادی، ک  ن  زووما  اراده منجمب و نم  اراده قابمل     (.Jamin 2005: 14طرفی  بیهنده بند )

ای صرفا  قضایی ب  جمای ارادة واقعمی ... ایم  ارادة قضمایی بمر اسماآ        است، بلک  چیوی فرضی و تصنعی است، اراده

شند ... و ای  شکل از تاسیر بر مبنای هدف اجتماعی پروسة همبستگی حقمنقی و نم     یت بر طرفی  تحمیل میحس  ن

شمند   (. بر نظریة سازی از ای  جهت ک  منجب ممی SALEILLES 1901: 229زووما  بر اساآ تصنرات شتصی طرفی  )

 (.Jamin 2005: 14سرننشت قرارداد ب  خندسری قاضی واگذار شند انتقاد شد )
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 کمرد تر نسبت ب  حقنق قراردادها ارائم    اجتماعیرویکردی  قراردادی  همبستگی ةنظری (.73 :2014

 (.LeBrun 2011: 24) های همبستگی و برادری مبتنی بند ک  بر ارزش

کننده  حمایت از مصرف ةاندیشتحت تأثیر ، پس از دمنگ ای  نظری  حدود نی  قرن حال  ای   با

ران دخازت دوزمت در  در ای  دو (.TABI TABI 2014: 85) دو  قرن بیست  ب  حاشی  رفت ةنیمدر 

 نمابرابری قابمل  هما   کم  در آن  ،کننده نظیر قراردادهای کار و مصرف ،ی خاصها برخی فعازیت ةزمین

ازبت  برخمی تحمنل حقمنق کمار و      (.LeBrun 2011: 27) خنرد، گسترش یافت ب  چش  می یتنجه 

  همبسمتگی های  منفقیتدانند. ب  نظر ایشان  می قراردادی  همبستگی ةنظری ةنتیجنیو کننده را  مصرف

هما تنظمی     کم  همدف آن   آغماز شمد   ی جدیمدی از حقمنق  ها اول با ایجاد شاخ  ةوهلدر  قراردادی

 ةسمیطر نابرابر بند؛ با ای  هدف ک  بما   تشد ب ها رواب  قراردادی  ک  در آن بند قراردادهای خاص

 ةاجمار نظمی  قمرارداد   شتصی در ای  قراردادها مقابل  شمند. ایم  مقمررات بما ت     ةارادفرد  منحصرب 

 .دشم ، آغاز قراردادی  همبستگیاوزی  منفقیت  منوزةشد، ب  تبدیل ب  قرارداد کار  هابعدخدمت، ک  

بم   . اسمت   هشمد   تحت تأثیر همبستگی تلقی نیو 0321 ةل دهیاواظهنر حقنق مصرف در همننی  

ل قرن بیسمت   یدر اوا دیقراردا  همبستگی ةنظریمثبتی ک   ُّ کننده بدون جن حقنق مصرفنظر ایشان 

 (.Jamin 2005: 17) 0گرفت شکل نمی بنده کرد ایجادب  ناع دخازت دوزتی 

در فرانسم    .شمد تعمدیل   از برخی جهات قراردادها نیو   میقناعد عمن ، در ای  دورانعالوه بر ای 

ارائمة    نظیمر تعهمد بم    م  گیری تعهدات جدیمد  کننده و فعال در شکل در قرن بیست  قضات نقشی تعیی 

و محمدود کمردن    از یک سمن  مجدد، حاظ تعادل قراردادیمذاکرة همکاری،  ،کاری درستاطالعات، 

  ایم    از نظر فنی مااهی  متعددی برای تنجیدر ای  دوران . ندداشت م دیگر  سنی  از شروط غیرمنصاان 

، سمبب،  نیمت  حسم  قرار گرفت: تاسیر سمازنده، انصماف،    ناداست  منردو  دخازت قضات تنسع  یافت

هما تنجم  قضمات بم        ایم   همةو غیره. اما مبنای  ،ااده از حق، قرارداد ازحاقی، اکراه اقتصادیاست سنء

                                                                                                                                                                                      
های جدید حقنق خاص و استثنایی ابمواری بمرای    های مه  بر مبانی متناقضی استنار است. ظهنر شاخ  ازبت ، ای  منفقیت . 0

گرا است. بما   حاظ تمامیت قناعد عمنمی است و حقنق مدنی همننان تا حد زیادی تحت تأثیر نظریات فردگرا و اراده

قراردادی ب  ارائة اطالعات و تعهد ب  ارائة مشمنرت   سان  تعهد پیشحال نقش رویة قضایی در پذیرش سکنت مدز ای  

اسمت   اند ک  حقنق فرانس  از اوایل قرن بیست  دو راه منازی را طمی کمرده    انکار نیست. با ای  وصف برخی بر آن قابل 

(Jamin 2005: 17.) 
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 (.Chazal 2004: 7) اسمت  متعاقمدی  مقمد   ارادة ها عدازت قراردادی بر  ک  بر اساآ آن است نظریاتی

 اراده  حاکمیمت نظریة ااده از تاس سنءدوزت ب  منظنر محدود کردن  0ییگرا اوج دخازتنقطة در فرانس  

زدایمی و حمذف برخمی قمنانی       رخ داد. پس از آن بازگشت ب  مقررات 0316تا  0336های  بی  سال

 (.LeBrun 2011: 27) صنرت گرفت یی اجتماعیگرا ارادهو  آمره ب  ناع آزادی قراردادی

چنمد   ایم  قمرن  واخمر  همبستگی در طنل قرن بیست  در اقلیت بند. اما در ا ةنظری ،ترتیب بدی  

ها نابرابری  نظری  شد. از یک سن، گسترش رواب  قراردادی ک  در آنای  عامل منجب رونق مجدد 

سمازی   قمراردادی  دیگمر   سمنی   ازو  (REVET 1996: 136) است احد طرفی  ویژگی اصلی قرارداد

یمی در  گرا جانب  سازی اقتصاد بند و منجر ب  گسترش یک ک  ناشی از جهانی ،جهانی ةجامع ةگسترد

 (.TABI TABI 2014: 85آورد )همبسمتگی را فمراه     ةنظریم مجدد از قبال است ة زمین ،قراردادها شد

مد نظمر قمرار    بار دیگر ر کریستنف ژم  و دنیس مازودانانی نظی حقنق را همبستگی ةنظری ،رو ی  از

منطبمق بما    ای نمابرابری قراردادهما بمر مبنم     میتنظمی  قناعمد عممن    ةایدو  (Jamin 2005: 11دادند )

اصمنل آزادی و  ، نتیجم  در  (.TABI TABI G. 2011: 97) مطمرح شمد   2های دنیمای اممروز   واقعیت

 بازنگری قرار گرفتنمد تما جمایی کم       منردبرابری ب  عننان اصنل اصلی حاک  بر حقنق قراردادها 

شمعار جدیمد    را 3«بمرادری  ،کماری، همبسمتگی   درسمت »مثلث  ب  جای آزادی و برابری دنیس مازو

 (.Tabi Tabi 2012: 621) دکرتعیی   4حقنق قراردادها

و سپس ب   قراردادی  همبستگی ةنظریماهن   ب  ، در ای  مبحث، ابتدایادشده ةنظریبرای بررسی 

 شند.   میهای متتلف پرداخت تحلیل ای  نظری  از منظر دیدگاه

 مفهوم( الف

ااده از است   حقنقی فرانسمباحث میالدی، در  نوده پاحقنقی دارد. از قرن  ةریش 6همبستگی اصطالح

 بم  کمار  گرفمت   ممی اشمتاص متعمدد قمرار    عهدة در خصنص دیننی ک  متضامنا  بر  solidaireصات 

معمادل مسمئنزیت تضمامنی در نظمر      solidaritéو بر همی  مبنما  ( TABI TABI G. 2011: 92) رفت می

                                                                                                                                                                                      
1. l’interventionnisme 
2. l'instauration d'un droit inégalitaire qui serait adapté aux réalités contemporaines 
3. Loyauté, solidarité, fraternité 
4. la nouvelle devise contractuelle 
5. solidarité 
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وابستگی » آنو  است   ح امروزه معنای دیگری نیو یافتای  اصطال اما .(0323)کاتبی  است  هشد  گرفت 

ای  معنما از همبسمتگی    قراردادی  همبستگینظریة ک  در  (TABI TABI G. 2011: 93) است 0«متقابل

همر یمک از طمرفی  بایمد      کم   اسمت  قراردادی ای رابطة در   قابلوابستگی مت منظنر از 2.استمد نظر 

 (.REVET 1996: 235) بپذیردخند را   قابلع طرف میا بتشی از منافهم  مسئنزیت تحقق 

ارزش اساسمی   منوزمة اصمل همبسمتگی جمایگوی  آزادی بم       قراردادی  همبستگی ةنظریمطابق 

 کند ل مییبدتقرارداد را ب  یک واقعیت اجتماعی  و ای  نظری  (LeBrun 2011: 24) شند می قرارداد

(TABI TABI G. 2011: 106 .) شده همبستگی خند یمک همدف نیسمت، بلکم      گات  ای ، با وجند

 BéLANGER & TaBi) مبمادالت قمراردادی   ةآگاهان دادن روش و ابواری است برای تسهیل انجا 

TaBi 2006: 472.) ، گنینمد   گنن  ک  همناداران اصمل آزادی اراده ممی    قرارداد آن بر مبنای ای  نظری

نیسمت؛ بلکم  حاصمل     شمده   یجماد طمرفی  ا  ةخصممان حاصل سازشی ک  بی  منافع خندخناهان  و 

 دوستی و همبسمتگی  ک  با پینندهایی از ننع است کار قرارداد دوست و درست مشارکت طرفی  ننع

مطمابق   بنمابرای ،  (.LeBrun 2011: 31) انمد  شمده   دیگر متحد )و حتی یک برادری قراردادی( با یک

منمافع خمند بمرای تحقمق      و فدا کردن ،3خندگذشتگیازکاری،  رعایت درست قراردادی  همبستگی

 (.Gregoire 2007: 283) 4خناهد بندمنافع غیر الز  

و روایمت   اسمت   هشمد   ارائم   قمراردادی   همبسمتگی  ةنظریم ی متتلای از ها تحلیل ،ب  طنر کلی

کم  منجمب    ،را ها های مشترک ای  تحلیل خنرد؛ اما ویژگی مییکسانی در ای  خصنص ب  چش  ن

 :کردخالص   چنی تنان  می شند، می اراده  حاکمیتتمایو ای  نظری  از 

                                                                                                                                                                                      
1. interdépendance/Dépendance mutuelle 

(. اما ب  نظر 0311اسمی )ق اند ترجم  کرده« تعاون»را ب   solidarismeیا  solidaritéدر حقنق ایران نیو برخی اصطالح . 2

بیشتر گنیای ماهن  ایم   « همبستگی»رسد ماهن  ای  نظری  فراتر از همکاری و تعاون است و ب  همی  دزیل عبارت  می

 اصطالح است.
3. abnégation 

اسمت.   تالش نماید، خالف حس  نیت عممل نممنده   بر ای  اساآ اگر شت  برای تحقق منافع خند بیش از طرف مقابل. 4

است ک  در آن یک اثر هنری با ارزش ک  متعلق ب  یک استاد بورگ نقاشمی   ای قدیمی اشاره شده ای  زمین  ب  پروندهدر 

است. در ای  حازت، آیا خریدار تکلیای ب  اعال  قیمت واقعی مال خریداری  است ب  قیمت بسیار پایی ، خریداری شده

 (Gregoire, 2007: 283)است؟  شده را ب  فروشنده داشت 
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کم    اسمت  ای  اراده  حاکمیت ةنظریاز  قراردادی  همبستگی ةنظرییکی از وجنه تمایو اصلی . 0

، بلکم   اسمت  قمراردادی حماک    ةرابطم فردی نیست کم  بمر    ةاراد فق دیگر  یادشده ةنظریبا اعمال 

 ةنظریم مطابق ، بر ای  اساآ (.BéLANGER & TaBi TaBi 2006: 456) نیو هست 0حاکمیت قاننن

 اراده  حاکمیمت و نم  صمرف    اسمت  قانننقرارداد  آور ازوا نیروی مبنای اصلی  قراردادی  همبستگی

(LeBrun 2011: 26.)   حامظ  قمرارداد  آور ازموا  منبمع اثمر    مثابمة اراده را ب  ازبت  هناداران ای  نظری 

کم  از همکماری صمادقان  و     قمراردادی   همبستگیاعی اما اعتبار قرارداد را ب  ازوامات اجتم ؛کنند می

 (.Gras 2014: 9دانند ) می شند مننط می ناشی  قابلاعتماد مت

همای نسمبی    ضمعف  گمرفت  قمرار  »های منجند بی  طرفی  قمرارداد،   در نظر گرفت  نابرابری. 2

بمر مبنمای    قمرارداد   میعممن  ةنظریم ایجماد  »و  ،«طرفی  قرارداد در رأآ مسائل مربنط بم  قمرارداد  

 :TABI TABI 2014) 2شند از اوصاف مه  ای  نظری  شناخت  می« های منجند بی  طرفی  نابرابری

 ةرابطم سمازی قمرارداد از طریمق مبتنمی کمردن       مبتنی بمر متعمادل   قراردادی  همبستگی، رو ی  از (.73

و برخالف  (BéLANGER & TaBi TaBi 2006: 455) است آن ةنابرابرانقراردادی بر ویژگی زووما  

گرایان  ب   ، رویکردی واقعاست فرض برابری انتواعی طرفی  مبتنی ک  بر پیش ،اراده  حاکمیت ةنظری

 (.Gregoire 2007: 287) دهد نظر قرار می  کند ک  واقعا  نابرابری طرفی  را مد میقرارداد ارائ  

در  ب  طمنر کاممل   تحقق آنآل باقی خناهد ماند و امکان  ازبت  تعادل قراردادی همناره یک ایده

عمل وجند نتناهد داشت؛ اما وقتی عد  تعادل قراردادی عادی شند زوو  حمایت از منافع طمرف  

  همبسمتگی  ةنظریم  بنمابرای ، تر قرارداد تحت عننان تعادل قراردادی ضروری خناهمد بمند.    ضعیف

 .TABI TABI G) اسمت قمراردادی   ةرابطم در  3ب  دنبال حذف عد  تعادل بمیش از حمد   قراردادی

2011: 119.) 

                                                                                                                                                                                      
1. la règle de droit 

های منجند بی  طرفی  جدید نیست. ای  منضنع نودیمک بم  دو    عمنمی قرارداد بر مبنای نابرابری ةایجاد نظری  ةازبت  اید. 2

آیا باید متعاقدان را ب  طنر انتواعمی   ای  بحث همیش  مطرح بنده ک   است.  دانان قرار داشت  قرن در مرکو مباحث حقنق

تمر   ای ک  متضم  حمایت از طرف ضعیف ب  گنن  کرد،بندی  های واقعی دست  ها را حسب نابرابری یا آن کردی برابر تلق

 (.TABI TABI G. 2011: 123) قرارداد باشد
3. l'élimination des déséquilibres excessifs 
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کم  در آن همر یمک از     گیمرد  یقمرار مم   فردگرایان ةنظری در برابر قراردادی  همبستگی ةنظری. 3

و قمرارداد بمر اسماآ تعمارض      (Terré et al 2005: 43) است طرفی  ب  دنبال دفاع از منافع خنیش

 DIESSE) 0شمند  ممی  دو رقیمب خندخمناه تحلیمل    ةمقابلمنافع طرفی  و ب  عننان جایگاهی برای 

 قابمل تنج  ب  منافع طرف م برایویژه  یجایگاه قراردادی  همبستگی ةنظریطرفداران (. 260 :1999

ها را ملمو  بم  در    خندخناهی طرفی  قرارداد آندن کرب  جای طبیعی تلقی و  ندا قائلو غیرخناهی  

همبسمتگی،   ةنظریمطابق ی ، بنابرا (.TABI TABI 2014: 73) دنکن می  قابلنظر گرفت  منافع طرف م

 Gras) دیگر کمک کنند و هر یک منافع مشمروع طمرف دیگمر را ملحمنظ دارد     طرفی  باید ب  یک

 حتی گات  (.TABI TABI 2014: 73) بکنشد  قابلو برای تحقق انتظارات مشروع طرف م (9 :2014

 د مراقمب باشمد  خمند مثمل منمافع خمن      قابمل منمافع طمرف م   در زمینمة هر یک از طرفی  باید  شده 

(DELOBEL 2011: 77) قابلای از قرارداد کسب کند یا منافع طرف م تناند ناع خندخناهان  و نمی 

 (.DELOBEL 2011: 255) 2را فدای منافع خند کند 

و  (Gras 2014: 9) اسمت  محتمنای قمرارداد   در دخازمت  حمایمت از  همبسمتگی  ةنظری ةنتیج. 4

 خناهد داشمت قرارداد  و عادالن  بندن در ارزیابی درستی ای همطابق ای  نظری  قاضی اختیار گسترد

 بمر  تنها «عدازت» یقرارداد ةرابط کی در مطابق ای  نظری ، .(31: 0331کنالر دوتینل  و)زنک اوبر 

 ةمجمنعم  یمبنا بر عدازت بلک  ؛شند نمی یابیارز ،اند دهکر اراده  یطرف ک  ،یقرارداد شروط یمبنا

 رفتمار  احمنال،  و اوضاع قرارداد، تیماه یمبنا بر م  یطرف تنافق «ةدنباز» ندتنا یم یقاض ک  یایوظا

  همبسمتگی  ةنظری، ب  ای  ترتیب .(DIESSE 1999: 264) شند یم  ییتع وین در نظر گیرد م ...،  یطرف

 ناپذیر بینی مدت بر مبنای سبب پیش برای تعدیل قرارداد در طنالنی ها اختیار دادگاه حامی قراردادی

                                                                                                                                                                                      
بیش متاماوت  و منافع طرفی  ک  ،عقاد قرارداداست. قبل از ان  ای  تحلیل منافع طرفی  را در خارج از قرارداد در نظر گرفت . 0

کننمده   تناند عماملی تکمیمل   ای  تااوت می ؛در قرارداد نیست  است. اما تااوت منافع طرفی  زووما  منشأ تعارض یا تقابل

کنمد.   باشد. حتی اگر تعارض ه  ایجاد شند، ای  تعارض زووما  یکی از طرفی  را برای دیگمری بم  گمرگ تبمدیل نممی     

جانشمینی یما جمایگوینی بمی       ةک  بی  همکاری و تضاد منافع تعارضی وجند ندارد، بلک  رابطم  اند بر آنبرخی  ی بنابرا

 (.DIESSE 1999: 260) شند ها وجند دارد و تعارض منافع زووما  ب  همکاری منتهی می آن

 Terré) «ها را ترجیح دهمد.  و حتی آن خند را نیو زحاظ کند  منافع طرف مقابل دهر یک از طرفی  بای»مطابق ای  نظری ، . 2

et al 2005: 43.) 
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بمر  همننمی ،   (.LeBrun 2011: 33) مجدد بر طرفی  قرارداد خناهد بمند  ةمذاکرا تحمیل تعهد بر ی

 سنتی آزادی قراردادها، قضات امکان حذف مااد ناعادالن  ةنظریهمبستگی و برخالف  ةنظریمبنای 

 )شروط غیرمنصاان ( از قرارداد را خناهند داشت.

ک  ب  جای برابر فرض کردن طرفی  قرارداد  است ای نظری  قراردادی  همبستگی ةنظریبنابرای ، 

کند. همننمی ، بم  جمای     می های منجند در دنیای واقعی را نیو در حقنق قراردادها زحاظ نابرابری

از  هما را  در انعقاد قرارداد برای کسب حداکثر منافع برای خند آزاد فرض کند، آنرا  اینک  اشتاص

. از حیث آثار قمرارداد نیمو، بم     کند می نیو  قابلز منافع طرف ممتعهد ب  مراقبت ا خندخناهی منع و

االجمرا تلقمی    عادالنم  و الز   سمت ها نک  حاصل تنافق ارادهای ةواسطجای اینک  قرارداد را صرفا  ب  

 دهد. می مااد قرارداد را ب  قضات و تعدیلبازنگری  ةاجاز ،کند

 بستگی قراردادیمه ةنظری تبیین (ب

تنج    منرد بار دیگرو در اواخر قرن بیست   شد  از دمنگ آغاز قراردادی  مبستگیه ةگات  شد نظری

همبسمتگی یکسمان    ةنظریم از  شمده  ی ارائم  هما  تحلیل حال  ای   بادانان فرانسنی قرار گرفت.  حقنق

 نظریات متتلای ک  در ای  خصنص ارائم   است برای تبیی  مبانی ای  نظری  الز  رو ی  ازو  نیست

 شند.بررسی  ب  طنر مجوا  تاس  هشد 

 دموگ ةنظری

 LeBrun) داداز قرارداد ارائ   تر ای اجتماعی ک  نظری  است دانانی حقنق نتستی رن  دمنگ یکی از 

 (.Kennedy 2000: 109) شمت دا اراده  حاکمیت ةنظریای در نقد  و آثار وی اهمیت ویژه (31 :2011

 ةمرحلم ناظر بمر  صرفا   نیت حس ابق فرانس  تعهد ب  قاننن مدنی س 0034 مادة 3در بند ک   درحازی

 تمر در حقمنق قراردادهما اعطما کنمد      جایگاهی مه  نیت حس دمنگ کنشید ب   ،اجرای قرارداد بند

(Jamin 2005: 15.)   همبسمتگی  ةنظریم  از سمنی وی آغماز   شمده  همای مطمرح   از ای  منظمر دیمدگاه  

 :است گی اصلیدمنگ دارای چند ویژ ةنظریشند.  تلقی می قراردادی

برخالف تحلیل فردگرایان از قرارداد بر مبنای خندخناهی طرفی ، قرارداد را یمک   دمنگ، اوال ،

کند ک  در آن طرفی  ب  دنبال منمافع شتصمی خمند نیسمتند؛ بلکم        میاتحاد و دنیای کنچک تلقی 

مطمرح   رابحث تعهد ب  همکاری وی ند. بر همی  مبنا، ا برعکس ب  دنبال تحقق یک هدف مشترک
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قرارداد  در ارتباط بایان گرا ارادهتحلیل متااوتی از  2با تشبی  قرارداد ب  یک دنیای کنچک وی 0.کرد

 بماور بم   . کردمحسنب  3و قرارداد را ب  جای محلی برای تعارض منافع طرفی  یک اتحادد کرارائ  

نمنعی جهمان   » د قراردادبا انعقا ها آن بلک  ،قرارداد حاصل رقابت منافع متعارض طرفی  نیست وی

از طرفی  باید برای تحقق  یکک  در آن هر  است کنچک شرکتیکنند. ای  جهان  می کنچک ایجاد

، تالش کند؛ کامال  شمبی  بم  آننم  در    است هدفی مشترک، ک  قدر مشترک اهداف شتصی طرفی 

یک اتحماد  ینن با بی  حق طلبکار و ناع مدتعارض  بنابرای  4افتد. می مدنی یا تجاری اتااق شرکت

تناند تعهدی نیو  می شند. دای  در زمان اجرای تعهد فق  طلبکار نیست، بلک  او می ویژه جایگوی 

اتحماد متعاقمدی    »ک  دمنگ قرارداد را ایناز  (.Demogue 1932: 9) «داشت  باشد. 6مبنی بر همکاری

نمنعی دیگرخمناهی را    یک  و شده  ای  برداشتکند  تلقی می« برای دستیابی ب  یک هدف مشترک

 .(Cédras 2003) ک  بر اساآ آن شت  باید منافع دیگری را مد نظر قرار دهدداند  میالز  

دانمد و در تعریمف عممل     را برای اعمال حقمنقی الز  ممی  « هدف اجتماعی»دمنگ وجند  ثانیا ،

 DEMOGUE) 2.«اسمت  شتصمی منطبمق   ةارادعملی ک  هدف اجتماعی آن بما  » :گنید حقنقی می

و معتقمد   کمرد گیرد نامی   می را ک  قرارداد اعتبار خند را از اراده نظروی ای  در نتیج ،  (.27 :1923

 (.Demogue 1932: 17) کنمد  می ک  تعهد را تأیید است 3اجتماعی ةفایدب  دزیل  فق گذار  بند قاننن

 نیمروی مبنمای  ...  بلکم  اجتمماعی نیمو هسمت     ،نیروی حقنقی اراده صرفا  روانی نیسمت »ب  نظر او 

                                                                                                                                                                                      
همکاری قراردادی ک  مد نظر دمنگ بند مستلو  ای  است ک  هر یک از طرفی  ب  صنرت فعاالن  با دیگمری کمار کنمد.    . 0

 ها را بم  تعهمدات منامی صمرف     تنان آن تر است ک  نمی تعهد ب  همکاری مستلو  سطحی از هنجارهای قراردادی عازی

تنها شامل احترا  گذاشمت  بم  منمافع مشمروع دیگمری       تقلیل داد؛ بلک  زوو  همکاری مستلو  تعهدات مثبتی است ک  ن 

 (.TABI TABI G. 2011: 112) ها نیو هست است، بلک  شامل تالش برای تحقق آن
2. microcosme 
3. union 

ای  است ک  هر یک از طرفی  باید بمرای رسمیدن بم      مبنای تشبی  قرارداد ب  یک شرکت مدنی یا تجاری از سنی دمنگ. 4

 ةیک هدف مشترکی ک  مجمنع منافع شتصی هر یک از طرفی  است تالش کند. ای  همان نظمر ریپمر اسمت کم  همم     

کنمد کم  منقتما      بی  دائ  و مدینن شرکت کنچکی ایجاد ممی »داند، از ای  حیث ک  قرارداد  می« اتحاد»قراردادها را یک 

 (.DIESSE 1999: 261)« است.  دفی مشترک تشکیل شدهبرای تحقق ه
5. devoir de collaboration 
6. l’acte juridique: celui où le but social poursuivi concorde avec une volonté individuelle 
7. utilité sociale 



 445  قراردادی همبستگی نظریة 

 
 

 ممنرد شند ن  از اینک  هدف ب  صنرت منطقمی   می ی متعدد ناشیها اراده ن  از اجتماع اراده ةسازند

ن  از تأیید درونی تعهد ک  از آزادی بمدون تمدزیس یما اشمتباه یمک شمت         است   اراده قرار گرفت 

  و فمردی اراده نهاتم   اجتماعی ةجنبزمان در  بلک  مبنای آن ب  طنر ه  ؛شند می دارای اهلیت ناشی

از جهت ضرورتی  ،صنرت انعقاد برای شت  ب  همراه دارد درقرارداد  اقناعی ک از جهت  ،است 

کم  اراده ... بما   نای   بم  و در نهایمت در امیمد   ،دهد می ب  اشتاص ثازث امنیت شده ابراز ةاراد  ای   ک

 (.DEMOGUE 1923: 34) «سازگار باشد.  میمنافع عمن

در روابم    0بمر اعممال عمدازت تمنزیعی    د کمر ک  دمنگ مطرح  قراردادی  همبستگی ةینظر ثازثا ،

گمذار   اعمال عدازت تنزیعی در رواب  قراردادی معرف دخازت کمافی قماننن   .است قراردادی مبتنی

متعلمق بم  یمک     اشمتاص های منجند در رواب  قراردادی و دفاع از منمافع   مبارزه با نابرابری برای

در نقد دیدگاه دممنگ   (.TABI TABI G. 2011: 126) است )نظیر کارگران( حقنقی مشت  ةدست

با تنج  ب  ساختار رواب  قراردادی و ب  منظنر حاظ یا بازیابی تعمادل قمراردادی   امروزه  شده  گات 

عدازت معاوضمی بم     چنن .است 2ک  همان عدازت معاوضی است نیازمند شکل جدیدی از عدازت

هما   شند ن  بر اساآ اینکم  آن  می مربنطتعهدی  ةرابطها در  ضعیت آنبر اساآ ارزیابی واشتاص 

بر مبنای  ،ب  جای حمایت از اشتاص شده  بر ای  مبنا پیشنهاد متعلق ب  چ  گروه اجتماعی هستند.

قراردادی خاص از  ةرابطها در یک  ها ب  یک گروه مشت ، بر مبنای ارزیابی وضعیت آن تعلق آن

 (.TABI TABI 2014: 86) حمایت شندتر قرارداد  طرف ضعیف

 گستن ةنظری

 تلقمی  قمراردادی   همبستگیو  اراده  حاکمیت ةنظریای مستقل در کنار  دیدگاه گست  را برخی نظری 

وی نیمو بمر عمد      ةنظریم زیک  از ای  جهمت کم     .(32: 0331کنالر دوتینل  وزنک اوبر ) اند دهکر

وی را  ةنظریم همکماری و همبسمتگی نیمو بتشمی از     و رعایت  کند میتأکید  اراده  حاکمیتکاایت 

 . ب  طمنر کلمی  شند می  مطرح قراردادی  همبستگی ةنظری ةزیرمجمنعوی نیو  ةنظریدهد  میتشکیل 

 :است نودیک قراردادی  همبستگی ةنظریت ب  دو جهاز  گست دیدگاه 

                                                                                                                                                                                      
1. justice distributive 
2. justice commutative 
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کم    اسمت  بمر آن  و کنمد  میتأکید  اراده  حاکمیتو نارسایی اصل  اوال ، وی بر عد  کاایت اراده

وی نظا  حقنق قراردادها را بمر دو   (.Ghestin 2000: 91) 0قرارداد نیست آور ازوا اراده منشأ نیروی 

قرارداد را ناشمی از مایمد و عادالنم      آور ازوا و نیروی  نهد میبنا  2ماهن  مکمل سندمندی و عدازت

اراده نیسمتند، بلکم     ةکننمد  ای ادارههم  عادالن  بندن و سندمندی صمرفا  ارزش . داند میبندن قرارداد 

  ناع شتمنظنر وی از سندمندی دااند.  شده  قرارداد و نظا  قراردادی آور ازوا تبدیل ب  مبانی نیروی 

وی از  ،رو یم   از 3.اسمت  متعاقمدان   قابمل اجتماعی و منظنر وی از عدازت اصل تعادل بی  حقنق مت

 (.Gras 2014: 8) کند میدفاع  نیت حس ضی و ناد عدازت معاواست   قاننن و قضات ب ةمداخل

کنمد. بم     ممی تأثیر اراده را ب  کلی نای ن قراردادی  همبستگی ةنظریازبت  وی نیو همانند هناداران 

« شمند  ها، ک  عنصر شتصمی اساسمی آن محسمنب ممی     تناند با تنافق اراده ... می قرارداد»نظر وی 

 ،«شمند  بندن، ک  اهداف ننعی قرارداد محسمنب ممی  سندمندی و عادالن  »شکل بگیرد؛ اما رعایت 

)قمرارداد(   ها برای ایجاد آثار حقنقی تنافق اراده آور ازوا و نیروی  است بندن قرارداد آور ازوا  ةالزم

 (.Ghestin 2000: 100) شند ناشی می عدازت و سندمندیبا  ارادهاز انطباق و هماهنگی 

. کنمد  ممی ویژه جمعی بر ناع شتصی تأکید نتیجة ترجیح  زوو  همکاری بی  طرفی  و ثانیا ، وی بر

. بم  نظمر وی   کند میمطرح زناز  سندمندی قرارداد را  6«همکاری»و  4«امنیت حقنقی» دو اصل گست 

 :گنیمد  ممی  وی در تعریمف همکماری  باید با اصل فرعی همکاری هماهن  باشمد.   2اصل فرعی امنیت

وی ای  همکماری را ویژگمی نمنعی     3.«است ع شتصیجمعی بر نانتیجة همکاری ب  معنای ترجیح »

                                                                                                                                                                                      
( بنما نهماد. امما ایم      Emmanuel Gounotبر مبنای سندمندی و عدازت را در آغاز قرن بیست  گننن )ازبت  تحلیل قرارداد . 0

 (.33: 0331دیدگاه را در اواخر قرن بیست  گست  گسترش و سامان داد )زنک اوبر و کنالر دوتینل 
2. utilité et de justice 

ترا  ب  یک رویة قراردادی واقعا  صحیح و منصاان  برداشت از هدف عدازت قراردادی برابری عنضی  قرارداد از طریق اح. 3

 (.Ghestin 2000: 100شند ) می
4. securite juridique 

5. coopération 

آور  های فردی اسمت و نیمروی ازموا     بینی در خصنص اصل امنیت حقنقی وی بر آن است ک  قرارداد ابوار ضروری پیش. 2

آور قرارداد ایجاد شند منجب کاهش اعتمماد   ت. هر محدودیتی ک  برای نیروی ازوا قرارداد برای اعتماد طلبکار الز  اس

 (.Ghestin 2000: 91شند ) طلبکار می
7. Coopérer signifie préférer un résultat collectif à un gain individuel 
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مدرن همکاری در حقنق قراردادها بی  ممدل  نظریة وی باور ب  (. Ghestin 2000: 92) داند می 0قرارداد

کالسیک حقنق قراردادها، ک  بمر اسماآ آن کمارآیی و سمندمندی حمداکثری در خندخمناهی دیمده        

جامعمة  گیرد. جنهر همکاری ایجاد  ، قرار میاست لک  مبتنی بر غیرخناهی کام ،و مدل جدید ،شد می

حنل مناعت همر یمک از طمرفی  شمکل      دک  عمل شت  بای است مستلو  ای  و 2منافع بی  طرفی 

قادر ب  انطباق با دیمدگاه    میقراردادی منافع نیو سازگار باشد. چنی  ازواجامعة با  حال  عی   دربگیرد و 

های اخالقی خاص ک  مستلو  ب   از برخی گواره حال  عی   درد و سنداگرا نسبت ب  قرارداد خناهد بن

 (.Ghestin 2000: 96) تاکیک نیست قابل است حساب آوردن منافع غیر

. وی در بیمان درجمات   همکاری بست  ب  ننع قرارداد درجمات متتلمف دارد   مطابق ای  دیدگاه،

زموو  یمک    و ،هما  شمرکت  در همبسمتگی زموو    قراردادهمای مجمانی،   در 3برادری همکاری ب  زوو 

ای  بنابرای ، هرچند گست  همبسمتگی را قاعمده  (. Ghestin 2000: 92) کند می اشاره 4ساده هماهنگی

 مثابمة آن بم    ، بم  در نظمر نگرفتم    اراده  حاکمیمت عا  در حقنق قراردادها و جایگوینی برای اصل 

 .است کرده  تنج   است سطحی از همکاری ک  صرفا  در برخی از قراردادها الز 

 برادری قراردادیهمکاری و بر مبنای  قراردادی  همبستگیتحلیل 

کمرده  و همکماری ارائم     نیت حس از تاسیری ک  دمنگ از تعهد ب   قراردادی  همبستگی نظریات جدید

 مبتنمی شمد؛  از یک سن نظریات جدیدتر همبستگی ب  نحنی بر عدازت معاوضی  .بسیار جلنتر رفت بند

اجتمماعی خماص و صمرفا  بمر     طبقمة  ها ب   نظر از تعلق یا عد  تعلق آن از اشتاص صرف ک   ای گنن   ب 

 سمنی   از (.TABI TABI G. 2011: 98) کنمد  حمایت می قراردادیرابطة ها در  مبنای ارزیابی وضعیت آن

و بمر   بمند در رواب  قمراردادی   6کاری درستمستلو  رعایت  مد نظر دمنگ نیت حس  ک  یدرحاز، دیگر 

 قمراردادی   همبسمتگی  نظریمات جدیمد  ، شمد  ممی  محکمن   نیت سنء دارایبنای آن وج  منای رفتارهای م

واقعمی مبنمی بمر     ایجمابی  افواید و بر طرفی  قرارداد یمک تعهمد   می نیت حس جدید ب  تعهد ب   ای  جنب

مشمروع   منمافع » دبایم  هر یک از طمرفی   ک  ای گنن   ب ؛ کند می همکاری در طنل اجرای قرارداد تحمیل

                                                                                                                                                                                      
1. caractéristique typique du contrat 
2. communauté d'intérêt entre les parties 
3. fraternité 
4. une simple coordination 
5. loyauté 
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 LeBrun) تعهدی ایجابی برای همکاری در جهمت تحقمق منضمنع قمرارداد دارد    ، کندرا زحاظ « دیگری

، ترتیمب   ایم    بم  بکنشمد.    قابمل طمرف م و تحقمق انتظمارات مشمروع     و باید در رفع نیازها(، 32 :2011

کننمد،  ش دهند ک  با ه  برای تحقمق همدفی مشمترک تمال     ای  سمت سنق می  همبستگی متعاقدی  را ب 

 :DIESSE 1999کننمد ) را تسهیل یا در آن مشمارکت    قابلفعازیت طرف م و ،سن را دنبال کنند اهدافی ه 

و همکاری بی  طمرفی     قابلکمک متوظیاة  بر مبنای را قراردادی  همبستگی برخی ،همی  دزیل ب (. 274

منظمنر از تعهمد بم     ، زمینم    در ایم  0.انمد  کمرده تحلیمل  قرارداد یا تعهد ب  مشارکت در یک کار مشترک 

 قابمل قرارداد یما قمرار دادن خمند در جمای طمرف م       قابلهمکاری تعهد ب  ملحنظ داشت  منافع طرف م

 (.DIESSE 1999: 272) است یا در مقا  اعمال حقنق ناشی از قرارداد 2قرارداد در زمان اجرای تعهدات 

بمرادری   و بما ماماهی  همیماری    دادیقمرار   همبسمتگی بر مبنای نظریات جدیمد،  ، ترتیب  ای   ب 

و بمر اسماآ   ( DIESSE 1999: 273) یابمد  میپینند بی  طرفی  قرارداد   قابلقراردادی و وابستگی مت

 ک  بر ازوامات مربنط ب  همبستگی و برادری مبتنمی  گیرد میقرار طرفی   ةعهدتعهدات مثبتی بر  آن

تا جایی کم    3شند می ب  ازخندگذشتگی دوستی و حتی تعهد و شامل تعهد ب  همکاری و ننع است

اتحادی از منمافع نسمبتا     (؛Gregoire 2007: 33) 6اند دهکرتلقی  4«یک اتحاد مقدآ»قرارداد را برخی 

ک  در آن ب  جای خندخناهی همکماری و   قابلابواری برای همکاری صادقان  و اعتماد مت و متعادل

 (.LeBrun 2011: 33) کمک متقابل حاک  است

                                                                                                                                                                                      
( خنانده شمده، مطمرح   cooperation altruiste) دوستان  ننع یهمکارمطابق ای  نظری ، یک تعهد اوزی  ب  همکاری، ک  . 0

هتمری  منمافع   شند. بر ای  اساآ، قرارداد نتیجة اجتماع منافع طرفی  اسمت و ممدینن بایمد قمرارداد را بمر اسماآ ب       می

های احترا ، بمرادری، و ازخندگذشمتگی اسمت و همدف آن      طلبکارش اجرا کند. ای  شکل از همکاری مبتنی بر ارزش

حال، ای  شکل از همکاری بسیار نادر است. ماهن  دو  همکماری کم  در     معرفی مجدد اخالق در قرارداد است. با ای 

( است، کم  طمرفی    individualism coopératif« )دگرایی همکاران فر»نظریة همبستگی قراردادی مد نظر قرار گرفت  

ها تنهما از طریمق همکماری قابمل      کند منافع آن کند، بلک  پیشنهاد می شان نمی را ملو  ب  روی گرداندن از منافع شتصی

 (.LeBrun 2011: 38تحقق است. هدف حقنق ارتقای ای  همکاری بی  طرفی  است ) 
2. de se mettre à sa place dans l’exécution des engagements souscrits 
3. d’altruisme, voire d’abnégation 
4. union sacrée 
5. Cité à: Denis MAZEAUD, «Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle?», dans 

L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Paris, Dalloz, Presses Universitaires 

de France et Éditions du Juris-classeur, 1999: 603, à la page 609, no 8. 
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 تحلیمل  0عشمق برادرانم    مبنمای  بمر  را قمراردادی   همبستگی و اند  تر رفت از ای  ه  پیش برخی

کاری، تمایل برای عمل بم  نامع    ، درستخنبنیت شامل ...  نیت حس »   نظر آز  سرینبکنند.  می

قرارداد، تمایل ب  همکاری با او، تسمهیل انجما  وظیام  از سمنی او، و در یمک کمال          قابلطرف م

بم   »قمرارداد   او بماور بم    (.TABI TABI 2014: 88)« .اسمت  2شت  او ب  مانند یک بمرادر دوست دا

ک  در آن هر یک از طرفی  بمرای رعایمت    شده  پذیری و دوستی تبدیل جایگاهی عازی برای جامع 

 (.Terré et al 2005: 43) 3«کند. دیگری تالش میبا  در ارتباطدقیق عدازت 

 4بر مبنای قبول مسئولیت نسبت به منافع دیگری قراردادی  یهمبستگتحلیل  ،کوردیه ةنظری

بند، بم  منظمنر    قراردادی  همبستگیقرارداد بر   میعمن ةنظریک  قائل ب  زوو  مبتنی کردن  ،کنردی 

بم    .کردرا مطرح  6مادی و حقنقی از دو جهت اعمال عدازت معاوضی پیشنهاد شناسایی ای  نظری 

 را قراردادیجاد و حاظ تعادل ای ة اجازاز دو عنصری ک   قراردادی  تگیهمبساز نظر مادی،  نظر او،

 سمازش همبستگی منجند بی  طمرفی  و   پینندای  دو عنصر ب  ترتیب  2.است  هشد  دهد تشکیل می

 هم  جمنهر و   همبسمتگی هم    ب  نظمر او،  شند. می ک  در سطح محتنای قرارداد مطرح است 3منافع

منمافع   در ارتبماط بما  ک  همر یمک از طمرفی      است منظنر از آن ای  شند و می تلقی 1قراردادجنس 

اصمنل  »کنمد:   می تمنافع نیو، کنردی ، از دو اصل تبعی سازشاز نظر کند. « قبنل مسئنزیت»دیگری 

اجمرا و انحمالل    ةمرحلم در  .«شند می مربنط قراردادک  ب  مرحل  تعیی  محتنای  3تناسب و انسجا 

 (.TABI TABI G. 2011: 98) شنند می ب  تعهد ب  تناسب و انسجا تبدیل قرارداد، ای  اصنل 

از دیدگاه زیبرال نسبت بم  قمرارداد    قراردادی  همبستگیب  نظر کنردی ، برای حمایت از تعادل، 

                                                                                                                                                                                      
1. l’amour fraternel 
2. aimer comme un frère. 
3. «devient un haut lieu de sociabilité et d'amitié où chacune des parties tache de rendre toute justice à 

l'autre» Cité à: A. SÉRIAUX, Droit des obligations, no 55 in fine; rappr. Ph. LE TouRNEAU, 

Encycl. Dalloz droit civil, VO Bonne foi, n 44. 
4. Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier 
5. l'identification matérielle et juridique 
6. le solidarisme contractuel serait composé de deux éléments qui permettent de concevoir et de 

préserver l'équilibre obligationnel 
7. conciliation des intérêts 
8. consubstantielle au contrat 
9. les principes de proportionnalité et de cohérence 
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در برابمر   0شمند: تعهمد بم  بردبماری     ممی  رود و منجر ب  ورود دو تعهد دیگر ب  قمرارداد  می تر پیش

 2)تعمدیل(  و تعهد ب  اصالح است  هشد  قراردادی با دشناری مناج  شتصی ک  در اجرای تعهدات

ها مجمنع   ای . است   در مناردی ک  قرارداد در معرض تیییر در اوضاع و احنال بیرونی قرار گرفت

 TABI TABI) دنم ده ممی  جاد و حاظ تعادل قراردادی راایة اجازند ک  ا  همکاری و تعاون ی ها ابوار

G. 2011: 99.) 

 ةسمازند ند و حقنق منجم  ظکنند یک اصل هدایت قراردادی  همبستگیاز نظر حقنقی   قابلم در

 یمحمدودتر  ک  قلممرو  ،نیت حس تعهد نباید با  از ای  حیث ای  ند وش قناعد جدید محسنب می

  همبسمتگی تاکیمک بمی     ةنحنکنردی  در خصنص (. TABI TABI G. 2011: 99) خل  شند ،دارد

بم   »یمی قمراردادی ممرادف    گرا ارادهوی،  بماور . ب  کند میتحلیلی ویژه ارائ   ییراگ ارادهو  قراردادی

قبمنل  »معمادل   قراردادی  همبستگیک   یدرحاز ؛است تر قرارداد منافع طرف ضعیف 3«حساب آوردن

کنردیم ،   بماور بم    (.TABI TABI G. 2011: 102) است تر منافع طرف ضعیف در زمینة 4«مسئنزیت

شند.  می قرارداد محسنب در ارتباط بافردگرا  و گرا ارادهرویکرد  ةنمایند« آوردنب  حساب »ماهن  

تناننمد ممدعی شمنند     میمراقب منافع خند باشند. طرفی  قرارداد ن دبای قراردادی ةرابطاشتاص در 

. بما همدف ایجماد ازواممات حمداقلی      انمد  دهکمر بدون عل  یا بدون عل  کافی اقدا  ب  انعقاد قرارداد 

)تعهمد   دادن اشتاص در معرض ازوامات مربنط ب  رفتارهای منامی  ت، دکتری  زیبرال با قرارشاافی

در قمنانی  ممدنی کشمنرهای     2کنمد.  ممی  ب  طرفی  قرارداد صداقت خاصی را تنصی  6ب  عد  فعل(

 و نیمت  حسم   و نظیر عیمنب اراده  ،با وضع برخی قناعدکار،  دادن متتلف ای  تعهد ب  عد  انجا 

  خمند منمع    قابمل بار برای منمافع طمرف م   رفتارهای زیان دادن ، طرفی  از انجا رسانی اطالعتعهد ب  

                                                                                                                                                                                      
1. le devoir de tolérance 
2. le devoir d'adaptation 
3. prise en compte 
4. la prise en charge 
5. des règles caractérisées principalement par des comportements de nature négative: les obligations 

de ne pas faire 

اطالعات را با وجمند تعهمد    ةائمنظنر کنردی  از تعهد ب  عد  فعل زووما  تعهد ب  ترک فعل نیست. چنانن  وی تعهد ب  ار. 2

  داند. منظنر وی تعهدی اسمت کم  از ورود زیمان بم  طمرف مقابمل       ب  فعل مثبت بندن آن مصداق تعهد ب  عد  فعل می

 باشد.  کند، بدون اینک  شت  متعهد ب  جلب مناعت برای طرف مقابل اجتناب می
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یما   قمرارداد کننمده بمرای رضمای طمرف دیگمر       اطالعمات تعیمی    ةارائعد  مثال  ممننعیت  ؛اند شده

 نیمت  حسم   تحمت عنمنان  ایم  قسم  رفتارهما    بمرای  قضایی معمنال   ةروی ب  نظر وی، کاری. فریب

 ةرویم قماننن یما    یما  ناشی از دکتمری   اینک  اع  از ،  تعهداتای ة هم. گیرد می در نظرضمانت اجرا 

بم   »کم  کنردیم  آن را    «تعهمدی  ةرابطم زوو  احترا  ب  منافع هر یک از طمرفی   »در  باشند ،قضایی

از  اسمت  ماهمن  بم  حسماب آوردن عبمارت     بنمابرای ، شمند.   می خناند خالص  می «حساب آوردن

اقلی از همکماری کم  شمامل    محدود شدن ب  حدقرارداد ب  صنرت کامال  عینی و همکاری با طرف 

قمرارداد را   ةآگاهانم ان انعقماد  امکم   قابمل ک  بم  طمرف م   است، اساسی ی ها اطالعات یا آگاهی ةارائ

 TABI) شمند  ممی  محتنای قمرارداد نیمو   ةصادقاندهد. همننی ، ب  حساب آوردن شامل اجرای  می

TABI G. 2011: 104.) 

 نیمت  حسم  آن را شامل تعهدات منای ناشمی از  « قبنل مسئنزیت»کنردی  در تعریف ،  قابلدر م

 قابمل رفتارهایی ک  منجب کاهش یا از بی  بردن منافع طمرف م  دادن از انجا  را متعاقدان و داند می

ب  منافع  ، اع  از زوو  احترا نیت حس ک  تعهد ب   است بر آنوی  حال  ای   با. کند میشند منع  می 

 چمنن قمرار گیمرد.    قراردادی  همبستگیتناند مبنای  میدیگری یا ب  حساب آوردن منافع دیگری، ن

همبستگی بی  طرفی   ، ب  نظر کنردی ترتیب  ای   ب . است  هبسیار گسترد قراردادی  همبستگیقلمرو 

و  اسمت  دیگمری حسماب آوردن منمافع    تر از بم   گستردهک   است قرارداد ب  معنای قبنل مسئنزیت

 (.TABI TABI G. 2011: 105) شند می شامل تعهدات مثبت نیو

ب  منظنر حمایت بیشتر از تعادل قراردادی و منافع مشمروع طمرفی  کنردیم  در برابمر     ، رو ازی 

احترا  گذاشمت   ». ب  نظر وی دهد می را پیشنهاد« قبنل مسئنزیت»ماهن  « ب  حساب آوردن»ماهن  

شمند، نم  قبمنل مسمئنزیت.      ممی  ست. احترا  گذاشت  شامل ب  حسماب آوردن ب  معنای پذیرفت  نی

 طمرفی  را ملمو    نیت حس شند.  می ی از اینجا مشت قراردادو همبستگی  نیت حس تااوت بی  

 در ارتبماط بما  مسمئنزیت    قابمل اما همبستگی با قبمنل مت  .کند ک  ب  منافع دیگری احترا  بگذارند می

بمی  ایم  دو تاماوت در     بنمابرای   شند. می ک از طرفی  قرارداد شناخت منافع دیگری از سنی هر ی

بم  حسماب بیماورد،     کند در رفتار خند منافع دیگری را می درج  وجند دارد. اوزی، طرفی  را ملو 
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 TABI) 2«0.شمند  ممی  شامل بنا کردن ناع یکی از طرفی  در منضنع رفتار دیگری  میک  دو یدرحاز

TABI G. 2011: 107.) 

 9یقرارداد مبنای خواناییبر  حلیل همبستگیت

 .TABI TABI G) اند دهکرقبنل مسئنزیت انتقاد ب  ی قراردادبرخی بر تعریف کنردی  از همبستگی 

. بم   انمد  دهکمر بر مبنای خنانایی قراردادی تحلیل  را قراردادی  همبستگیو ب  جای آن  (109 :2011

 بم   از یمک سمن   .اسمت  خنانایی دارای دو معنی. است ندنفه  ب  قابلمنظنر از خنانایی نظر ایشان 

 ةنظریم   معنا در بحث حاضر مد نظمر نیسمت. در تحلیمل    ای   ک است خناندن بندن مت   قابلمعنی 

خنانمایی   بنمابرای ،  .اسمت  4فهم  بمندن    قابمل درک یما    قابلمنظنر از خنانایی  قراردادی  همبستگی

، وضمنح سمتنان و رفتارهمای او، یما     طرف قرارداد هایامکان درک رفتار» از است عبارتقرارداد 

خنانایی بمرای غیمر بم     دن آورفراه  » ترتیب  ای   ب  6.«حتی درک منطقی ماهن  یا هدف اقدا  وی

 (.TABI TABI G. 2011: 110) «ک  ب  وی اجازه دهی  رفتارهای ما را درک کند است معنی ای 

و در واقع منجب سازش بی  منمافع   است قراردادایشان، خنانایی قراردادی در خدمت  باورب  

 2. سازش بی  منافع مستلو  اجرای یمک سمری تعهمدات رفتماری مثبمت     است نسبی طرفی  قرارداد

دهد و قرارداد را تبدیل ب   را می 3«مای قراردادی»ها امکان ایجاد  ک  اجرای آن است )تعهد ب  فعل(

 .(TABI TABI G. 2011: 111) کند می 1ملک طرفی 

امکان هر یک از طرفی  برای درک جوئیات تعهد خمند، داشمت    » شامل خنانایی ترتیب  ای   ب 

 است یا داشت  درک مشترک در خصنص منافعی ،درک کافی از قرارداد، انعقاد قرارداد با عل  کافی

آمیود. خنانمایی مسمتلو  ایجماد یمک      میک  مشتصا  انتظارات مشروع هر یک از طرفی  را با ه  در

آننم  بم     ؛را بدهمد تر  ضعیفف امکان بررسی  هنیت طرتر  قنیک  ب  طرف  است دیازنگ واقعی

                                                                                                                                                                                      
1. ériger l'intérêt d'une partie dans l'objet du comportement de l'autre 

2. Cité à: A.-S. COURDIER-CUISINIER, Le solidarisme contractuel, note 7, n 503: 316. 

3. lisibilité 

4. compréhensibilité ou d'intelligibilité 

5. aptitude à comprendre les agissements du cocontractant, d'accéder à l'intelligibilité de son propos, 

de ses agissements, ou encore de saisir discursivement le sens ou la finalité de son action 

6. devoirs positifs comportementaux 

7. nous contractuel 

8. la propriété des parties 
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زطمم  زدن بم  منمافع    ها بمدون   و تحقق آن  قابلطرف مامکان درک انتظارات مشروع  تر طرف قنی

 (.TABI TABI G. 2011: 111) «دهد می را خند

 قراردادی  همبستگی ةنظریتحلیل و نقد  (ج

دانمان   حقنق انتقاد  منردجهات متتلف  از اراده  حاکمیت ةنظرینیو مانند  قراردادی  یهمبستگ ةنظری

 را همدف قمرار   قمراردادی   همبسمتگی  ةنظریم عناصر اصلی ای  انتقادات از  برخی. است   قرار گرفت

 ةنظریم کم  برخمی همناداران ایم  نظریم  در تبیمی        است هایی  دهد و برخی نیو در پاسخ افراط می

 ند از:ا عبارت. اه  ای  انتقادات اند کردهمطرح همبستگی 

خندخمناهی   کردنتلقی  طبیعیهمبستگی نای  ةنظریهای اصلی  گات  شد ک  یکی از ویژگی. 0

در ارتباط ها ب  همکاری با طرف مقابل و در نظر گرفت  و قبنل مسئنزیت  طرفی  و مکلف شدن آن

 .اند کردهانتقاد  دانان  نب  از ای  نظری  برخی حقنقای  ج ب  حال  ای   بامنافع طرف مقابل است.  با

اصمل همکماری یمک تعهمد      گات میکربننی  یکی از کسانی بند ک  ب  دمنگ از ای  جهت ک  او 

میو ب  نظریات دممنگ  آ او نگاهی کنای (. Jamin 2005: 15) کند انتقاد کرد می واقعی بی  متعاملی  ایجاد

کم  ازدواج تما    ای زمان ک  در  است عجیب» :کرد میخیال تشبی  و  خنابنظریات وی را ب  داشت و 

بم  نظمر    0.«انمد  را دیدهقراردادها ب  ازدواج همة  خناب تبدیل برخی شده  حد زیادی تبدیل ب  قرارداد

ک  قرارداد را جایگماهی بمرای همکماری     ،قراردادی  همبستگینظریة برخالف تلقی هناداران  کربننی ،

و در همر   است  2«همکاری خصمان »بیشتر حاصل یک قرارداد  ،کنند طرفی  تلقی میدوستانة متقابل و 

 ک  بر اساآ آن هر یک از طرفی  قبل از هر چیمو  است قرارداد تحت پنشش همکاری تعارضی پنهان

 (.LeBrun 2011: 33) کنشد منافع خند را محقق سازد می

اشمتاص   چمنن . اسمت  قمراردادی شناسمی   همننی  گات  شده غیرخناهی میایر فلسما  و روان 

یان نیو نبایمد بم    گرا کنند و مطابق نظر آزادی قرارداد را در بدو امر برای نیل ب  منافع خند منعقد می

مجبنر کردن یکی از طرفی  ب  عمل بمر مبنمای منمافع     (.Gregoire 2007: 288) غیر ضرر وارد شند

 (.Gregoire 2007: 286) کند ها کمک نمی هدیگری، حتی ب  زیان منافع خند، ب  برخنرد متعادل اراد

                                                                                                                                                                                      
1. Cité à: Jean CARBONNIER, Droit civil, t. 4 «Les obligations», 22e éd., coll. «Thémis», Paris, 

P.U.F., 2000: 227. 

2. coopération antagoniste 
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آمیمو بمی  حقمنق و     زیسمتی مسمازمت   نیت تضمی  وجند ه  بر مبنای حس  0هدف از ایجاد تعادل

بم  طمنر معقمنل و     اسمت  ک  در آن هر یک از طرفی  قمادر  است ای ها از طریق ایجاد زمین  آزادی

ب  سطحی برسانی  کم  یکمی از طمرفی  در    متعارف از منافع خند دفاع کند. اگر ای  ایجاد تعادل را 

وضعیتی قرار گیرد ک  برای مراقبت از منافع طرف مقابل از ناع خمند بگمذرد، وضمعیت جدیمدی     

اما ای  بار بم    ؛است بار ک  قصد تعدیل آن را داری ، زیان ،نابرابری فعلی ةانداز  ای  ک  ب  ایجاد کرده

 (.Gregoire 2007: 285) تر قرار دارد ناع طرفی ک  در منضع ضعیف

همبستگی حمایت آن از مداخل  در قرارداد ب  منظنر نظریة های اصلی  گات  شد یکی از ویژگی. 2

 هتر قرارداد است. بر ای  ویژگی ای  نظریم  از چنمد جهمت انتقماد وارد شمد      حمایت از طرف ضعیف

آور قمرارداد و   وا تضمعیف نیمروی ازم    منجمب  قراردادی  همبستگینظریة یک سن گات  شده  . ازاست 

اسمت  ثبمات اقتصمادی   پایمة  امنیمت حقمنقی    شمده   در ای  خصنص گاتم  . شند می 2امنیت قراردادی

(BRIEND 2015: 319 )اسمت   هآینمد   بمرای گیری  بینی و تصمی  اد ابواری برای پیشو قرارد (Cédras 

تحقمق  الزممة  ااهی  دقیمق  و م ،ی ثابت ها حل از مقررات واضح، راه  میبرقراری سیست ،رو ی  از(. 2003

با خمند  ک   منظراز ای   و همبستگی نیت حس مانند  3ثبات و متییری و مااهی  بیاست امنیت حقنقی 

 کنمد  ممی را متتمل  قرارداد و امنیت معمامالت   آور ازوا آورد و نیروی  بندن ب  همراه می ناپذیر بینی پیش

همبسمتگی خطمر   نظریمة  شده اعمال   ر گات از سنی دیگ(. LeBrun 2011: 34) 4نتناهد بندپذیرفتنی 

ویمژه از نمنع    منجب ارشادگرایی فراگیر بم  »و ( Cédras 2003) بداد قضایی را ب  همراه دارداست شدید

ای  چنمی  نظریم   همننمی  گاتم  شمده     .(33: 0331کمنالر دوتیمنل   و زنک اوبر « )شند قضایی آن می

ت در اعمال حقنقی را تنجی  کند و سلب آزادی و گذاران و قضا قانننمستبدانة های  تناند دخازت می

                                                                                                                                                                                      
1. reequilibrage 
2. la sécurité contractuelle 
3. concepts mous 

بینی آثار عمل خند نیسمتند ممکم  اسمت از انعقماد معاملم  بازداشمت         گران وقتی ب  طنر معمنزی قادر ب  پیش در واقع، معامل . 4

کند و در صنرت پذیرش ایم  نظریم     استااده را فراه  می (. همننی ، ای  نظری  زمینة سنءBRIEND 2015: 319شنند )

کنمد و تقاضمای    انتظار خند نرسمد بم  قاضمی مراجعم  ممی      وکار خند منفق نشند یا ب  سند منرد  هر گاه تاجری در کسب

شمنی    ضعیت اقتصادی، وارد فاز جدیدی از ممذاکره ممی  کند. با هر تیییر و مذاکرة مجدد از طرف دیگر قرارداد را مطرح می

 (.Cédras 2003وکاری مستلو  پذیرش ریسک است ) ک  هر کسب ک  ممک  است دائمی شند؛ درحازی
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ایم    ک  همیش   عدازت و مصلحت منج  و مطلنب جلنه دهد؛ درحازیبهانة ب  امنیت حقنقی افراد را 

 (314: 0311قاسمی, ) احتمال وجند دارد ک  قضات ب  خطا بروند

حقمنق   سماخت  نی تأکید آن بر زوو  مبتهمبستگی  ةنظریهای اصلی  گات  شد یکی از ویژگی. 3

 ایم    بما های منجند بی  طرفی  ب  جای آزادی و برابری طبیعی افمراد اسمت.    قراردادها بر نابرابری

های منجند بمی  متعاقمدی     مقابل  با نابرابری ةانگیوبا  قراردادی  همبستگی ةنظریاینک  رغ   ب ، حال 

حاک  بر حقنق قراردادها مطمرح   های منجند بی  طرفی  در تنظی  قناعد و در نظر گرفت  نابرابری

ایجاد تعادل بی  طمرفی  منجمر شمند منجمب      ب  جای اینک  ب   است اعمال ای  نظری  ممک  ،شده

کریسمتنف   ،. بمر هممی  مبنما   دشنتر قرارداد  تشدید ای  عد  تعادل و تضعیف بیشتر طرف ضعیف

را از اینکم  تاسمیر بسمیار     ، نگرانی خندقراردادی  همبستگییکی از طرفداران اصلی  در مقا ژم ، 

تمر قمرارداد    تأثیر عکس داشت  باشد و ب  زیان طرف ضمعیف  است نیت ممک  ماهن  حس  ةگسترد

زیمر   قمراردادی   همبسمتگی  2رسازت اجتمماعی ویژگی منجب شد ای   0.است کرده تما  شند ابراز 

 اری ممکم  کم  تر قرارداد ب  رعایمت صمداقت و درسمت    طرف ضعیفدن کرملو   چنن. ساال برود

 (.LeBrun 2011: 36) 3تر شدن وی شند ب  جای بازگرداندن تعادل قراردادی منجب ضعیف است

منجمب   ای  است ک  ایم  نظریم    قراردادی  همبستگی نظریةیکی دیگر از انتقادات وارده ب   .4

همدف   (.Cédras 2003) اسمت  ک  تمایو ایم  دو اساسمی   درحازی ؛است  هشد  خل  حقنق و اخالق

 د( باشد و در حقنق قراردادها انسان بایاست )آنن  هدف اخالق 4ق قراردادها نباید کمال بشرحقن

 ، با تنج  بم  رو ی  از (.Terré et al 2005: 46) 6گنن  ک  باید باشد گنن  ک  هست دیده شند ن  آن آن

                                                                                                                                                                                      
1. Christophe JAMIN, «Quelle nouvelle crise du contrat? Quelques mots en guise d’introduction», 

dans Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir.), La nouvelle crise du contrat: actes du 

colloque organisé par le centre René-Demogue de l’Université de Lille II, le 14 mai 2001, Paris, 

Éditions Dalloz, 2003: 7, aux pages 23 et 24, note 64. 
2. vocation sociale 

قمرارداد، حتمی در غیماب نمابرابری یما        یک تعهد اضافی مبنی بر عمل ب  ناع طمرف مقابمل  همننی  گات  شده با تحمیل . 3

ک  هر شت  را ملو  ب  مراقبمت از منمافع خمند     ،همبستگی قراردادی با اصل اساسی مسئنزیت مدنی ةعدازتی، نظری بی

 (.LeBrun 2011: 35) گیرد کند، در تعارض قرار می می
4. perfectibilité de l'être humain 
5. Le droit des contrats doit être conçu en fonction de l'homme tel qu'il est et non tel qu'on voudrait 

qu'il fût 
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تظمار داشمت کم     تنان از وی ان نمی است اینک  انسان  اتا  ب  دنبال ب  حداکثر رساندن منافع خنیش 

 .کندعمل   خند را در نظر بگیرد و برای تحقق منافع طرف مقابل  منافع طرف مقابل

ای بمرای   شده ک  در آن قلممرو بسمیار گسمترده     وارد قراردادی  همبستگی ةنظریای  ایراد بر . 6

 اسمت   هشمد   خلم   0نیت با برادری قراردادی و عشق ب  غیمر  شده و حس   نیت در نظر گرفت  حس 

(LeBrun 2011: 34-36؛)   و  ،2آسممانی  گرایانم ،  ممبه ، آرممان  رویکردی ک  منجب شده ای  نظری

برخمی احساسمات نظیمر عشمق یما      برادری شمامل  ، زیرا (.LeBrun 2011: 37) تلقی شندغیرواقعی 

هما را   تنان آن مین و تناند چنی  احساساتی را تحمیل کند میاما حقنق ن ؛است دوستی بسیار شدید

 (.Gregoire 2007: 282) نع ضمانت اجرای حقنقی قرار دادمنض

از  شمده  های ارائم   حل راهک   اند بر آناند و  همبستگی را زیر ساال برده ةنظریبرخی استقالل . 2

 می، نظ  عمننیت حس تنان با مراجع  ب  برخی مااهی  سنتی نظیر  می را هناداران ای  نظری سنی 

 شمده   مطمرح  اشمکال ب  همی  دزیل ای  . دکرسبب قرارداد تنجی   ةرینظو حتی  3اقتصادی حمایتی، 

 (.Cédras 2003) است 4تنصیای ةنظری یکصرفا  و  ننآوری فاقد  نظری  ای   ک

  همبسمتگی  ةنظریم های افراطمی از   اشتدناظر بر بر هاای  ایراد  ةعمدرسد  می در مجمنع ب  نظر

  ایم    ک  چنانن یدرحاز ؛است   برادران و عشق وستیو تحلیل آن بر مبنای غیرخناهی و د قراردادی

های منجند بی  طرفی  تحلیل  نظری  بر مبنای زوو  تنظی  قناعد حقنق قراردادها بر مبنای نابرابری

کم  در قمرارداد    است تنان بر ای  نظری  وارد دانست. در واقع درست میشند، چنی  اشکاالتی را ن

 نگرد و ب  دنبال بم  حمداکثر رسماندن منمافع خمنیش      می راردادهر یک از طرفی  خندخناهان  ب  ق

  خندخمناهی منجمر بم     ایم  حقنق نباید بر ای  خندخناهی مهر تأیید بونمد و همر جما     ،اما ،است

بما ایم  رفتارهما     دبایم  قناعد حقنقی شند یا منجب کسب مناعتی ناروا  قابلااده از طرف ماست سنء

نبایمد اجبماری کمردن     قمراردادی   همبسمتگی بنمابرای ،  . تمر حمایمت کنمد    مقابل  و از طرف ضعیف

بر ای  مبنا  دبای قرارداد مثل یک دوست و برادر تاسیر شند؛ بلک   قابلغیرخناهی و رفتار با طرف م

از او ، نبایمد  کمرد ااده اسمت  سمنء قمراردادی از آزادی خمند    ةرابطتاسیر شند ک  اگر احد طرفی  در 

                                                                                                                                                                                      
1. amour de son prochain 
2. angélique 
3. l’ordre public économique de protection 
4. descriptive 
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همای منجمند در    قراردادها بر نمابرابری   میعمن ةدن نظریکرمبتنی  ةاید، طرح رو ی  از د.شنحمایت  

اما افراط در ای  زمین  و تحمیل تعهد  رد؛رواب  قراردادی در انطباق با تحنالت دنیای امروز قرار دا

 .است قرارداد در تعارض ةفلساب  غیرخناهی و ترجیح منافع غیر بر منافع خند اساسا  با ماهیت و 

 قراردادی  همبستگی ةنظری ارآث :مبحث سوم

. بنمابرای ، قمراردادی   است  هشد  تنظی  اراده  حاکمیتقراردادها عمدتا  بر مبنای اصل   میقناعد عمن

و   میمیایر نظم  عممن   گیرد، در صنرتی ک  تنافق طرفی  قرار می  منردک  بدون وجند عینب اراده 

 ةبهانم تنانمد بم     ممی و احد طمرفی  ن  است باعاالت اخالق حسن  نباشد، نسبت ب  طرفی  قرارداد الز 

کم  منجمر بم  اشمتباه در       می)ممادا  قمرارداد  ةناآگاهانم ناعادالن  بندن بتشی از مااد قرارداد یا انعقاد 

 ةنظریم قمرارداد امتنماع کنمد.     از اجمرای یا اضمطراری بمندن انعقماد قمرارداد     منضنع معامل  نشند( 

خناهمد شمد. در اصمالحات اخیمر قماننن ممدنی        منجب تعدیل ای  وضمعیت  قراردادی  همبستگی

 ةنظریاز ناشی حقنق قراردادهای سنتی صنرت گرفت  ک  عمدتا   در زمینة ای هفرانس ، تیییرات عمد

. برای ای  منظنر در ادام  تأثیر ای  نظری  بمر اصمالحات جدیمد حقمنق     است قراردادی  همبستگی

 شند. میبررسی  حات مشاب  در حقنق ایران اصالدادن مدنی فرانس  و زوو  یا عد  زوو  انجا  

 بر اصالحات جدید حقوق مدنی فرانسه قراردادی  همبستگی ةنظریتأثیر  (الف

ممد   قمراردادی   همبسمتگی آزادی قراردادی و  ةنظری هر دو در اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس 

و در واقمع تعمادزی بمی     ( Gijsbers 2016: 4) شمده   ارائم   «ماهران  ترکیب»نظر قرار گرفت  و ننعی 

در اصمالحات   (.Asfar-Cazenave 2015: 729) اسمت   هشد  جادای  اراده  حاکمیتو  عدازت قراردادی

 منوزمة بم     میتأییمد و تنهما نظم  عممن      بمار دیگمر  جدید قاننن مدنی فرانس ، اصل آزادی قراردادی 

 0013 ممادة در قرارداد نیمو   آور  ازواهمننی  نیروی  .(0012 مادة) شد  محدودیت آن در نظر گرفت 

شند نسمبت بم  طمرفی  قمرارداد      می منعقد مطابق قانننک  بر اساآ آن قراردادی ک   ،قاننن جدید

یکمی  ، حمال   ای   با (.Flaicher-Maneval & Carton 2016شد )تأیید  جایگاه قاننن را خناهد یافت، 

راهکارهمایی   ةارائ»و « عدازت قراردادی تقنیت»از اهداف مه  اصالحات اخیر قاننن مدنی فرانس  
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و ب  همی  ( 213: 0333شاهی   و)ننری ینشانلنئی  0بند« تر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف

ک  در واکمنش بم     شند می دیده اصالحات جدیددر نیو  قراردادی  همبستگی ةنظریرخی آثار بدزیل 

 (.Gijsbers 2016: 4) اند شده  وضع قراردادها های جدید حقنق واقعیت

 :ند ازا عبارت قراردادی  همبستگی ةنظریتحت تأثیر منارد تحدید اصل آزادی قراردادی  ةعمد

اجرای  ةمرحلدر  فق  نیت حس رعایت  0034 مادةک  قبل از اصالحات اخیر مطابق  یدرحاز .0

و  گسترش یافت نیت حس تعهد ب  قاننن جدید  0014 مادةدر  (Lacroix 2016)بند   میقرارداد ازوا

 & Flaicher-Maneval) شمد   ممی انعقاد و اجرای قرارداد ازوا و مذاکره ةمرحلدر  نیت حس رعایت 

Carton 2016.)  :نیت منرد مذاکره قرار گیرند، منعقد  قراردادها باید با حس »در ای  ماده آمده است

نیمت از   آ رعایت حسم  بر ای  اسا 2.«. ای  حک  مربنط ب  نظ  عمنمی استشنندو اجرا  ،شنند

انعقاد قمرارداد چم  در   مرحلة مذاکرات پیش از قرارداد چ  در مرحلة سنی طرفی  قرارداد، چ  در 

نیت در ای  مراحل از قناعد مربنط ب  نظم    ازوامی است. زوو  رعایت حس  ،اجرای قراردادمرحلة 

 ک  تراضی برخالف آن ممک  نیست.است عمنمی 

مقابل اطالعات ب  طرف ارائة بستگی قراردادی تعهد طرفی  قرارداد ب  همنظریة . یکی از آثار 2

قماننن بم      یم ا 0002-0 ممادة  2102فرانس  در سال  یدر اصالحات قاننن مدناست. از ای  منظر، 

را در  یقرارداد ک  اطالعات  یاز طرف کیو بر اساآ آن هر  افتیاطالعات اختصاص  ةارائتعهد ب  

  یم دارد مکلمف اسمت او را از ا   کننمده   یمی تع تیاهم گریطرف د ةاراد یبرا داشت  باشد ک  اریاخت

بم    ایم اطالعات ناآگاه باشمد    یک  طرف قرارداد قانننا  از انیازبت  مشروط بر ا ؛ازداطالعات آگاه س

حسمب   تناند یتعهد م  یمنارد تتلف طرف مقابل از ا  یباشد. در اده کرطرف مقابل خند اعتماد 

  یدر صمنرت اجتمماع شمرا    ایم انحالل قرارداد شمند   ساز ن یاشتباه زم ای سیان تدزمنرد تحت عنن

 .دشن یقراردادریغ تیمنجب مسئنز یت مدنیمسئنز

داشمت  باشمد کم      اریم را در اخت یقرارداد ک  اطالعات  یاز طرف کیهر » در ای  ماده آمده است:

                                                                                                                                                                                      
نیمت،   عدازت اجتماعی بم  سم  اصمل حسم      ةاختیارات قاضی و با هدف تنسع تقنیت ب  منظنردر قاننن جدید فرانس ، . 0

 .(214: 0333شاهی   و)ننری ینشانلنئی  است  هشدای  و برابری قراردادی تنج  ویژه ،صداقت
2. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 
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اطالعات آگاه سازد؛   یاو را از ا کننده است مکلف است  ییتع گریطرف د ةاراد یها برا آن تیاهم

ب  طرف مقابل خمند اعتمماد    ایباشد  هاطالعات ناآگا  یقانننا  از ا یادشدهک  شت  نیمشروط بر ا

شمند.   نممی  ارزش منضنع معاملم    یاطالعات شامل تتم ةارائتعهد ب    یحال ا  یباشد. با اده کر

  یطرف ایقرارداد  یبا محتنا یو ضرور  یستقم ةکننده هستند ک  رابط  ییتع تیاهم یدارا یاطالعات

 ةعهمد اطالعمات خماص اسمت بمر      یسمر  کیم  ةارائ رک  طرف مقابل متعهد بنیعقد دارند. اثبات ا

 ةارائم امر اثبات   یداده شند؛ اما پس از اثبات ا یب  و دیاست اطالعات با یاست ک  مدع یشتص

محمدود   ایم تعهد قابل اسقاط   یات است. ااطالع ةارائمتعهد  ةعهداطالعات ب  طرف مقابل بر   یا

تنانمد   ممی  تعهمد   یاست، نقض ا یتعهد  یچن یک  دارا یشتص تی. عالوه بر مسئنزستیکردن ن

 0.«انجامدیقاننن ب  یو بعد ا 00031 مادةمقرر در   یب  ابطال قرارداد تحت شرا

اراده  حیصح یریگ لشک ةنیزم جادیفرانس  ا یدر قاننن مدن یحکم  یچن ینیب شیپ یاصل یمبنا

ماده مقرر شده اسمت کم     یدر انتها لیدز  یطرف معامل  است. ب  هم یآگاهان  برا یریگ  یو تصم

 0031 مادةمقرر در   ی، تحت شرادشن طرف معامل  ةارادتعهد سبب زوال   یا یچنانن  عد  اجرا

 .ردیقاننن قرارداد ممک  است در معرض ابطال قرار گ  یا

در صمنرتی کم    « ااده از وضعیت وابستگی طرف مقابلاست سنء»قاننن جدید  0043 مادة. در 3

شد و از ایم  طریمق    میچنی  ضرورتی پذیرفت  ن در صنرت نبندتعهدی شند ک   تحصیلمنجر ب  

در  (.Gijsbers 2016: 7اسمت )  ه شد  تلقی 2(اکراه اقتصادی) امتیاز آشکارا گوافی تحصیل شند اکراه

اسمتااده از   وقتی ک  یکی از طرفی  با سمنء » :آمده بند 2102ی فرانس  مصنب قاننن مدن 0043 مادة

وضعیت وابستگی ک  طرف مقابل وی در آن قرار دارد بر او تعهدی تحمیمل کنمد کم  در صمنرت     

                                                                                                                                                                                      
1. Art. 1112-1  »Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante 

pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière 

ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir 

d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance 

déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la 

qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que 

l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les 

parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était 

tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les 

conditions prévues aux articles 1130 et suivants.» 

2. violence économique 
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ایم    0.«شند می کسب کند نیو اکراه محسنب شد و امتیازی ناروا نمی ای پذیرفت  مضیق  چنی  فقدان

ک  وابستگی شت  شد و قلمرو اکراه اقتصادی محدود ب  مناردی شد الح اص 2101ماده در سال 

اسمتااده از وضمعیت وابسمتگی کم  طمرف       وقتی ک  یکی از طرفی  با سمنء »ب  طرف قرارداد باشد: 

شد و  نمی ای پذیرفت  مضیق  چنی  او تعهدی تحمیل کند ک  در صنرت فقدان مقابلش ب  او دارد بر

 2«شند. می یو اکراه محسنبامتیازی ناروا کسب کند ن

اگر قمرارداد  » رو ازی . است ااده کسب امتیاز غیرمتعارفاست سنءازبت  شرط اکراه محسنب شدن 

 3«.ابطمال نتناهمد بمند     قابمل بر مبنای قیمت عادز  منعقد شمند، قمرارداد ناشمی از نیماز اقتصمادی      

(Gijsbers 2016: 7.) 

تنجم     قابلعد  تعادزی »های ازحاقی شروطی ک  اصالحات جدید، در قرارداد 0030 مادة. در 4

 قبمل از اصمالحات اخیمر    .اسمت   هشمد   ناننشمت  تلقمی  « کند ی  حقنق و تعهدات طرفی  ایجاد میب

و قراردادهمای مبتنمی بمر     4قراردادهای مصمرف  محدود ب )تحمیلی(  شروط غیرمنصاان ممننعیت 

 نظمر از نمنع طمرفی  قمرارداد     روط صمرف ای  شعد  اعتبار اما در اصالحات جدید  .بند 6وابستگی

قراردادهمای ازحماقی تسمری     هممة بم     میعمن ای هقاعد مثابةو ...( ب   ،کننده، بنگاه تجاری )مصرف

 (.Gijsbers 2016: 8) یافت

قابمل   در یمک قمرارداد ازحماقی، همر شمرط غیمر      »قاننن مدنی جدید فرانسم    0030 مادةمطابق 

ی  تعیی  شده باشد و منجب ایجاد یک عد  تعادل قابل تنج  ای ک  از قبل تنس  احد طرف مذاکره

                                                                                                                                                                                      
1. Article 1143 Modifié par Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2: “Il y a également 

violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son 

cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle 

contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.” 

2. Article 1143 Modifié par LOI n 2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5: “Il y a également violence 

lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son 

égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et 

en tire un avantage manifestement excessif.” 
نیو بند؛ اما در نهایت حذف شمد. هرچنمد در گوارشمی کم  ضمم        3«استااده از وضعیت اضطرار سنء». در طرح اوزی ، عبارت 3

محدود ب  وابستگی اقتصادی نیست. در واقمع  »ماده ای  قاننن صادر شد تاسیری گسترده از ای  ماده اتتا  شد: ای    ابالغیة

 (.Gijsbers 2016: 7« )کند. همة فروض وابستگی مد نظر است؛ آنن  امکان حمایت از طرف ضعیف را فراه  می
4. Article L. 132-1 du Code de la consommation 
5. Article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce 
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قبلمی ایم  مماده     ةنسمت در  ....« شمند  ناننشت  تلقمی ممی   شندبی  حقنق و تعهدات طرفی  قرارداد 

امما بما    .نیامده بند« ای ک  از قبل تنس  احد طرفی  تعیی  شده باشد قابل مذاکره شرط غیر» عبارت

 (.Pédamon 2018: 112) ای  شرط افووده شد 2101در سال  یادشده ةماداصالح 

 رخ دهمد کم    تیییریدر اوضاع و احنال اصالحات جدید، در صنرتی ک   0036 مادة . مطابق6

نی بیش از حد اجمرای قمرارداد   گرا  منجب و ای  تیییر بندهن 0بینی پیش  قابلدر زمان انعقاد قرارداد 

در . اسمت   هشمد   ت از ای  شت  در نظر گرفتم  راهکارهایی برای حمایبرای یکی از طرفی  شند، 

بینی اوضاع و احنال نسبت بم  زممان انعقماد قمرارداد      قابل پیش اگر تیییر غیر»ای  ماده آمده است: 

طرف ، بر کند ک  ریسک را نپذیرفت  است، بیش از حد هوین  ،اجرای قرارداد را برای یکی از طرفی 

دورة مجدد در خصنص قمرارداد کنمد. او در   مذاکرة ای تناند از طرف مقابل خند تقاض مییادشده 

مجمدد،  مذاکرة دهد. در فرض عد  قبنل یا شکست  می مجدد ب  اجرای تعهدات خند ادام مذاکرة 

بما  یما  کننمد  کنند تنافق  می بر فسخ قرارداد در تاریخ و بر اساآ شرایطی ک  تعیی تنانند  می طرفی 

رارداد را با اوضاع و احنال جدید تطبیق دهمد. اگمر تنافمق    تنافق مشترک از قاضی تقاضا کنند ک  ق

ب  درخناست احد طرفی  قرارداد را بر مبنمای شمرای     تناند می در مهلت معقنل محقق نشد، قاضی

 2«یا ب  حیات قرارداد پایان دهد.کند کند اصالح  می و تاریتی ک  تعیی 

کنمد. در صمنرت رد   مجدد  ةمذاکرقاضای تناند ت می وی اول ةوهلدر بنابرای ، مطابق ای  ماده، 

تنانند بر فسخ قرارداد تنافق کنند. در صنرت عد  امکان تنافق بمر ایم     می ای  درخناست، طرفی 

قمرارداد یما    تعمدیل تنهایی از قاضی تقاضای  تناند ب  می منارد در یک مدت معقنل، یکی از طرفی 

                                                                                                                                                                                      
؛ اسمت  همبستگی دانست  شده ة( در انطباق کامل با نظریThéorie de l'imprévision) ینیب شیپ عد  ةینظردر ای  زمین  . 0

 Ştefan) کنمد  بینی امکان ایجاد سازش بی  منافع طرفی  قرارداد را فراه  می عد  پیش ةاز ای  جهت ک  از طریق نظری

PĂTRU 2011.) 
2. "Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution 

excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci 

peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses 

obligations durant la renégociation.En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties 

peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou 

demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un 

délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la 

date et aux conditions qu'il fixe." 
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و یکمی از   شمند  ممی تلقی   ل قضایی قرارداد. ای  حک  یک اختیار واقعی برای تعدیکندفسخ آن را 

 (.Gijsbers 2016: 12است )تیییرات مه  اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس  

 این اصالحات در حقوق مدنی ایران دادن سنجی انجام ضرورت (ب

منجمب تعمدیل    قمراردادی   همبسمتگی  ةنظریم گات  شد ک  در اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس  

ی منجمند  هما  حقمنق قراردادهما بما واقعیمت     شمد   تالش از ای  طریقو  شددادی اصل آزادی قرار

 شده های اشاره حنزهعمدة در  ،در حقنق ایران، امااجتماعی و اقتصادی جهان کنننی سازگار شند. 

 فرماست: همننان قناعد سنتی حک 

 مادةدر نیت ب  صنرت صریح ب  رسمیت شناخت  نشده و حتی  حس . در نظا  حقنقی ایران، 0

نیمت حمذف شمده اسمت      حس واژة قاننن مدنی استنباط شده،  0034 مادةک  از  ،قاننن مدنی 203

 03و  02هرچند در برخی قراردادهای خاص نظیر قرارداد بیمم ، مطمابق ممناد     .(0331 پنر ی)حاج

 گذار قرار گرفت  است. نیت منرد تنج  قاننن رعایت تعهد ب  حس  ،قاننن بیم 

بم    یجابیتعهد عا  ا رانیدر حقنق ارسد  می اطالعات نیو ب  نظرارائة عهد ب  در خصنص ت .2

منجمد   تنانمد  یاطالعات صرفا  در ممنارد خماص مم    ةارائنشده است و عد   رفت یاطالعات پذ ةارائ

ازبت  در برخی قنانی  خاص چنی  تعهدی برای یکی از طرفی  قمرارداد در نظمر    باشد. سیتدز اریخ

 یتعهد  یچن 0311کنندگان مصنب  از مصرف تیقاننن حما 3 مادةدر  از جمل  ؛گرفت  شده است

 لیم کننمدگان تحم  قرارداد در برابر مصمرف  تر یکنندگان کاال و خدمات ب  عننان طرف قن بر عرض 

 یهما  بتمش   یتعادل بم  جادیبا هدف ا شتریب 0314در قاننن اوراق بهادار عالوه بر ای   شده است.

 در خصمنص  یازوامات گذاران  یسرما یآگاهان  برا یریگ  یامکان تصم جادیظنر امتتلف بازار ب  من

 در نظر گرفت  شده است. اطالعات یافشا

اطالعات نیو اصالح قاننن مدنی و متعهد کمردن طمرف قمرارداد بم       ة، تعهد ب  ارائای  زمین  در

منجمند را تما حمدودی     تناند نقم  قمنانی    گیری طرف مقابل می اطالعات الز  برای تصمی  ةارائ

خیار تمدزیس بم  ممناردی کم  احمد       ةتنسعتناند با  قضایی می ةرویدیگر   سنی  ؛ اما ازکندبرطرف 

کنمد تما حمدودی ایم       امتنماع ممی    اطالعات ب  طرف مقابل ةارائکند و از  طرفی  صرفا  سکنت می

 .کندمشکل را برطرف 



 455  قراردادی همبستگی نظریة 

 
 

رضمای معماملی    نبمندِ کراه، چمنن مهم    . در خصنص اکراه اقتصادی با تنج  ب  مبانی فقهی ا3

فشار یا وابستگی اقتصادی یکی از طرفی  قرارداد نتیجة رضای معاملی ممک  است در  نبندِاست و 

فقهمی منضمنع   پیشینة ممک  است بر اساآ عمنمات قاننن مدنی و  ،ب  طرف دیگر نیو ایجاد شند

فقهمای امامیم  نسمبت داده شمده     امکان پذیرش اکمراه اقتصمادی بم  برخمی      ک  ؛ چنانپذیرفت  شند

شمت  مضمطر   معاملمة  دانان ضم  پمذیرش صمحت    برخی حقنقو  (03: 0311  یمب و ی)انصار

 .(613: 0311 انی)کاتنزدانند  می استااده از اضطرار را مصداق اکراه سنء

وجمند   یا قراردادها ب  طمنر عما  مقمرره    یقناعد عمنم در. در خصنص شروط غیرمنصاان ، 4

برخی قنانی  خاص بم    در های اخیر ازبت  در سالمنصاان  اشاره کرده باشد. ری  شروط غک  ب ندارد

قماننن   42 ممادة در )از جملم   شمده اسمت   ممننعیت ای  شروط در رواب  قراردادی خاص تنجم   

منصماان  بم    ریمنرد تنج  قرار گرفت  و شروط غ رمنصاان یصراحتا  شروط غ ک  کیتجارت ازکترون

 کم   کنندگان خمندرو  از مصرف تیقاننن حما 3 مادةیا  اند ماثر شناخت  شدهریغ کننده ضرر مصرف

 ةکننمد  شمند کم  شمامل شمروط سماق       می مربنط رمنصاان یشروط غ قیاز مصاد یکیقاننن ب    یا

زیک  تا کننن  ....( داند یقابل استناد م ریکننده غ را در برابر مصرف یتنافقات  یاست و چن تیمسئنز

 ی برای ای  شروط وضع نشده است.ممننعیت عام

تر قرارداد از یمک   )تحمیلی( بر طرف ضعیف در خصنص ممننعیت تحمیل شروط غیرمنصاان 

کم  در   مبنمی بمر عمد  اعتبمار شمروط غیرمنصماان  دسمت        ای هسن اصالح قاننن مدنی و ازحاق ماد

 سمنی   از و کمک کنمد  قراردادها  میتناند اندکی ب  روزآمد شدن قناعد عمن می قراردادهای ازحاقی

 ةنظریم ( یما  226: 0333همی  لاز شممس  و)عمادل   ماهمن  غمب    ةتنسع تناند با می قضایی ةروی دیگر 

کم  تعمادل    ای  بما شمروط ناعادالنم    (014: 0331زاده  نبنی؛ 12: 0310)کریمی  سنءاستااده از حق

 مقابل  کند. اند هعنضی  را ب  ه  زد

انننی صریحی مبنی بر امکان تعدیل قرارداد در منارد حک  ق تعدیل قرارداد نیو در خصنص. 6

بینی نشده است و برخی نظریات نظیر غب  حادث منرد  دشنار و پرهوین  شدن اجرای قرارداد پیش

اصالح قاننن مدنی و اعطای اختیمار   از یک سن قضایی قرار نگرفت  است. در ای  زمین ،رویة اقبال 

ی اجمرای آن  ها ک  امکان فسخ قراردادی ک  هوین  د یا دستصریح ب  قضات مبنی بر تعدیل قراردا
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تناند تعدیل قمرارداد   می قضایی ةروی می تناند تا حدودی ماثر باشد. از سنی دیگر، افوایش یافت ،

 .(206م  061: 0332)بیگدزی  عسروحرج بپذیرد ةقاعدیا  ،را بر مبنای شرط ضمنی، غب  حادث

حکنممت خمند     بم  یقمرارداد  یهمننان اصل آزاد رانیادر حقنق رسد  می در مجمنع ب  نظر

  یم و اخالق حسن ( در برابمر ا  ی)نظ  عمنم شده رفت یپذ یسنت یها تیو جو محدود دهد یادام  م

نظیمر   ،در واقع، جو برخی قناعد محمدود . است  نشده جادیدر برابر آن ا  یعام یها تیاصل محدود

حمایت ماثری از طمرف  در قناعد عمنمی قراردادها عینب اراده و برخی خیارات در حقنق ایران، 

و قراردادی ک  منرد تنافق طرفی  قرار گرفت  است دارای نیروی  آید نمی تر قرارداد ب  عمل ضعیف

در جریان انعقاد آن رعایمت  حتی اگر مااد آن نسبت ب  احد طرفی  ناعادالن  باشد یا ؛ آور است ازوا 

ت تنافق طرفی  در خصنص تعیی  وج  ازتوا  ای  وج  ازتوا  در صنر  ک چنان. انصاف نشده باشد

شند و قاضمی حتمی در صمنرت گمواف بمندن و       می قاننن مدنی بر قاضی تحمیل 231 مادةمطابق 

غیرمنصاان  بندن وج  ازتوا  ملو  ب  رعایت میوان خسارتی است ک  منرد تنافق طرفی  قرار گرفت  

بم  عنمنان    ید کم  در صمنرت تتلمف متتلمف مبلیم     اگر در ضم  معامل  شرط شده باشم »است: 

ای   «کمتر از آنن  ملو  شده است محکن  کند.  ای شتریاو را ب  ب تناند یحاک  نم کند  یدأتخسارت 

با تنجم    ماده یکی از مظاهر و مصادیق اصلی اصل حاکمیت اراده در حقنق ایران تلقی شده است.

بحثمی در خصمنص   اجمازة  و کند  میال  خند را ملو  قضایی نیو معمنرویة ب  ن  صریح ای  ماده، 

تما جمایی کم      (2: 0316 انی)عابد دهد نمیشمنل ای  ماده و محدود کردن قلمرو آن ب  خند دامنة 

اصالح ای  ماده و تحدید قلمرو اجمرای ایم  مماده بم  منظمنر ایجماد امکمان تعمدیل وجم  ازتموا            

 .(40: 0316 انی)عابدغیرمنصاان  ضروری دانست  شده است 

در برابمر   یدیجد یها تیکار و مصرف محدود یقراردادها ریخاص نظ یهرچند در قراردادها

ایم     های منجند در رواب  قراردادی محدود ب  نابرابری ةگستر ،شده  رفت یقراردادها پذ یاصل آزاد

تمر قمراردادی ضمرورت اصمالح      های ضمعیف  های خاص ب  طرف حمایت ةارائو  نیستقراردادها 

قاننن مدنی ایمران نیمو،    اند ک  بر آنک  برخی  چنان کند؛ میخی قناعد سنتی حقنق مدنی را تأیید بر

های اجتماعی و اقتصادی جهمان کنمننی فاصمل  دارد و از     با واقعیت ،نظیر قاننن مدنی سابق فرانس 

د بدیهی اسمت انطبماق قناعم    .(213: 0333شاهی   و)ننری ینشانلنئی  ای  جهت محل ایراد است
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های روز مستلو  تیییراتی در قنانی  فعلی و نیو رویکرد فعمال   حقنقی حاک  بر قراردادها با واقعیت

 .قضایی در تاسیر قنانی  است ةروی

 نتیجه

. در یک وضعیت آرمانی کم  در  باشدکسب منافع ناروا از سنی یکی از طرفی   ةوسیلقرارداد نباید 

تمنان گامت کم      ممی  کننمد  می در خصنص قرارداد مذاکرهآن طرفی  قرارداد ب  صنرت کامال  برابر 

خند قراردادی ب  زیمان خمند    ةارادو اشتاص ب   است عادالن  برای تنزیع ثروت ای  قرارداد وسیل

غازمب قراردادهما   شند و  می  وضعیت آرمانی در غازب منارد محقق نای  هامروزکنند. اما  میمنعقد ن

تمر قمرار دارد. در ایم  حازمت      یکی از طرفی  در منضعی قنیها  شنند ک  در آن می ی منعقدحاز در

و قرارداد بمی  طمرفی     استاگر ب  صنرت افراطی بر ای  تأکید شند ک  مااد قرارداد زووما  عادالن  

 کم   شمده   تر قرارداد ای  امکمان داده  ( در واقع ب  طرف قنیاراده  حاکمیت ةنظری) است االجرا الز 

اجتمماعی   گرایمان  کم  اراده  گننم   آن اگمر . کنمد منافع خمند   کسبواری برای تبدیل ب  ابرا قرارداد 

ایم  امکمان   ثنایی قلمداد شند، بماز هم    است ها ، اما ای  محدودیتدشنطرفی  محدود  ةارادمعتقدند 

و منمافع خمند    گیردتر قرارداد وجند خناهد داشت تا از تنان تتصصی خند بهره  برای طرف قنی

 کند.تر قرارداد تحمیل  ضعیف را در قرارداد ب  طرف

از ای  منظر ک  بمر تنظمی  حقمنق قراردادهما بمر مبنمای        قراردادی  همبستگینظریة بنابرای ، طرح 

، تأکیمد دارد  م ثنا، بلک  ب  عننان یک اصلاست ن  ب  عننان یک م های منجند بی  طرفی  قرارداد نابرابری

 اندارد تنظمی  اسمت  گر امروزه غازب قراردادها ب  صنرت، امثال . استدر انطباق با تحنالت دنیای امروز 

 ةکننمد  تنظمی   ةشمد  تعیمی   ب  ازحاق ب  نظم  ازپمیش   است یکی از طرفی  محدودارادة شنند و تأثیر  می

ی از طمرف  یقراردادهما چنمی   در   میعممن منوزمة قاعمدة   قادر باشمد بم     دبای قرارداد، حقنق قراردادها

هما   و در آنانمد   کردهتتصصی پیدا جنبة امروزه غازب قراردادها  تر حمایت کند. همننی ، اگر ضعیف

حقمنق  ، تر قرار دارد احد طرفی  از نظر دستیابی ب  اطالعات در منضع برتری نسبت ب  طرف ضعیف

در اختیمار   قابمل گیری طمرف م  برای تصمی  را تر را ملو  کند اطالعات الز  قراردادها باید طرف قنی

برای جبران زیمان وارده   کافیاجراهای   ضمانتتتطی وی از ای  تکلیف  و در صنرتوی قرار دهد 

حمایمت قمرار بگیرنمد کم        ممنرد  دبایم  هایی ، تنها نابرابریای   وجند  با. شندتر ارائ   ب  طرف ضعیف
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وی خارج از اراده و اختیار فرد باشد. بنابرای ، اگر ناآگاهی فمردی ناشمی از تقصمیر خمند او باشمد و      

گیمری در خصمنص انعقماد     با تالش متعارف قادر ب  کسب اطالعمات الز  بمرای تصممی     ک  یدرحاز

عممل   چنی  شتصمی بم  زیمان خمند    ، کردهب  صنرت ناآگاهان  اقدا  ب  انعقاد قرارداد  و قرارداد بنده

 و از ای  منظر مستحق حمایت نتناهد بند.کرده 

بما   انمد  شده  آ آن اشتاص مکلفهمبستگی ک  بر اسا ةنظریهای افراطی از  همننی ، برداشت

افمراط در   .ی حاک  بر قراردادها سازگار نیستها با واقعیت کنندطرف قرارداد مثل برادر خند رفتار 

 ةفلسما ای  زمین  و تحمیل تعهد ب  غیرخناهی و ترجیح منافع غیر بر منافع خند اساسا  با ماهیت و 

 .است قرارداد در تعارض
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