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نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در
حقوق موضوعه با رویکرد فقهی

چکیده

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است .برای رسیدن به این مقـصود،
عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزة حقوق مدنی و در حوزة قراردادها دارد .در همین راستا با تبیین مفهوم و
اقسام عرف ،به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو مادة  224قانون مدنی پرداخته شده که
برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی ،حقوقی ،حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن
غالب قواعد مربوط به معامالت مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها ،این نکته است که در تعارض میان معانی
عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آن ها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آن ها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی)
عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است ،ترجیح داد و از بار
کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آن ها جلوگیری کرد.

کلیدواژه ها :تفسیر ،عرف ،قرارداد ،عرف لفظی ،قصد مشترک.

٭ دانشجوی دکتری دانشگاه قم (نویسندۀ مسئول).
٭٭ دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی.

٭٭٭ دانشیار دانشگاه قم.
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م ّقدمه

نقـش عـرف در حقـوق و میـزان تأثیـر آن در احـکام و قوانیـن،
همـواره در مکاتـب مختلـف فکـری مـورد توجـه بـوده اسـت.
به گونـه ای کـه عـده ای نقـش وسـیعی و برخـی دیگـر نقـش
محـدودی بـرای آن در علـم حقـوق قائل اند تا آنجا کـه یکی از
نظام هـای حقوقـی بـزرگ جهـان به نظـام حقوقی عرفـی «کامن
ال» مشـهور است.
عـرف اثر مهـم و غیر قابل انکاری در احـکام حقوق موضوعه
کـه متأثـر از فقه امامیه اسـت را دارد و در قوانین به خصوص در
حـوزة حقوق مدنـی و مهم تـر از آن ،در حـوزة قراردادها ،نقش
عـرف بی بدیل اسـت ،به طـوری که قانـون مدنی در بسـیاری از
مـواد عـرف را به عنـوان مرجعی برای تفسـیر و تکمیـل قرارداد
معرفـی کـرده کـه در این میـان مادة  224بـا بیان ایـن مطلب که
در مـوارد اجمالـی و ابهـام در الفـاظ عقود ،آن را می بایسـت در
معنـای عرفیـۀ آن بـه شـاخة خاصـی از عـرف حمل کـرد یعنی
عـرف لفظـی اشـاره کرده اسـت؛ امـا بسـیاری از حقوق دانان در
تفسـیر ایـن مـاده بـا ذکر عبارت هـای کلی بـه این مقدار بسـنده
کرده انـد کـه در صورتـی الفـاظ بر معانـی عرفیه حمل می شـود
کـه توافقـی برخلاف آن نشـده باشـد و یـا مسـائلی از همیـن
قبیـل کـه گرچـه در جـای خـود ارزشـمند محسـوب می شـود؛
امـا کمتر کسـی اسـت کـه تفسـیر عمیق از ایـن ماده ارائـه کرده
باشـد و تزاحـم آن را بـا دیگـر قواعـد روشـن و برطـرف کرده
باشـد .از این رو در این نوشـتار درصدد پاسـخ به پرسـش هایی
کـه در خصـوص ایـن مـاده مطـرح می شـود بـا در نظـر گرفتن
عقبـة اصولـی و فقهـی آن هسـتیم .پرسـش ها عبارت اند از:
1 -1آیا مادة  224ق.م مقرره ای امری است و یا در زمرة قوانین
تکمیلی است؟
2 -2آیا عبارت «حمل بر معانی عرفیه» در مادة ذکر شده ،قید
حکم است یا موضوع (الفاظ قرارداد) و یا به بیان دیگر آیا
این ماده مفهوم دارد و یا اثبات شی نفی ما عدا نمی کند؟
3 -3در مقام تعارض این ماده با حقیقت قانونی الفاظ ،کدام یک
حاکم است یعنی در صورتی که لفظی دارای معنای عرفیه
متفاوت از حقیقت قانونی باشد (مثل عقد ضمان) ترجیح
با کدام یک است؟
4 -4در صورت تغییر معنای عرفیه در طول زمان در عقود مستمر
کدام معنی ترجیح دارد؟

مبانی قاعده
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در هر قاعده حقوقی ،شناسایی مبنای آن می تواند در رفع
تعارض های آن با سایر قواعد راهگشا بوده و در حقیقت ،مبنا
مانند شاقولی عمل می کند که انحراف از قلمروی قاعده را
به درستی مشخص می کند .از این رو به بررسی سنگ بنای فقهی
و حقوقی این ماده می پردازیم که گام مهمی در راستای کشف
واقع است.

مبنای حقوقی

در مورد مبنای این ماده ،اختالف نظر وجود دارد و هر کسی از
دیدگاه خویش به تحلیل مبنای ماده پرداخته است.
نظریـة وجدانـی عمومـی :قائلین بـه این مبنـا اعتقـاد دارند
که اسـاس همة ارتباطات انسـانی اسـتفاده از الفاظ بـرای ایصال
پیـام بـه مخاطـب می باشـد و در بین معانـی مختلف نیـز معنای
عرفـی الفـاظ ملاک می باشـد و در صـورت حـذف ایـن مبنـا،
انتقـال معانـی بـه دیگـران و درک مقاصـد گوینـده غیرممکـن
خواهـد شـد (قشـقایی .)95 :1378 ،دلیل آن هم روشـن اسـت؛
چـرا که به بخش بسـیار زیـادی از این عبارات یقین آور نیسـتند
و در نتیجـه هرکـس بـا مراجعـه به وجـدان خویـش در می یابد
کـه اصـل را بر مبنـای متعارف لفظ قـرار دهد؛ بنابرایـن اقتضای
ایـن اصـل ،مصلحـت جامعـه و حفظ رونـد نظام جامعه اسـت.
قصـد مشـترک :یکـی از معتبرتریـن اقـوال در خصـوص
مبنـای حقوقـی مـادة  224قانـون مدنـی قصـد مشـترک طرفین
اسـت؛ بدیـن ترتیب کـه در زمان اقدام بـه مذاکـرة طرفین برای
انعقـاد عقـد ،از الفاظـی اسـتفاده می کننـد کـه هـر دو طـرف بـا
مفهـوم آن الفـاظ آشـنا هسـتند و در صورتـی کـه مفهـوم الفاظ
ً
اصلا مفاهمـه ای صـورت نگرفتـه اسـت و در واقـع
را نداننـد
قصـد طرفیـن بـا یکدیگـر ،پیونـدی کـه بـه آن عقـد می گوینـد
را بـه وجـود نمـی آورد؛ بنابرایـن بایـد الفـاظ را بـر مفهومی که
متعـارف اسـت و عـرف از آن برداشـت می کنـد ،حمـل کـرد تا
نظـم قراردادهـا و بـازار حفظ شـود.
این ماده متضمن نزدیک تر ین تفسیر به قصد مشترک طرفین
و از مصادیق بارز نظریة ارادة ظاهری است و ابتنای آن بر بنای
عقال است .این قاعده ،پویایی حقوق و قانون را در برابر تغییر
الفاظ حفظ می کند.
از سوی دیگر می توان گفت اگر چه در حقوق ،اصالت با ارادة
باطنی است؛ لیکن با توجه به قاعدة اعتماد مشروع نمی توان از
ظاهر دست برداشت و در جمع این دو قاعده گفته اند که دادرس
باید در تفسیر قرارداد ،ظاهر عرفی الفاظ را که حاکی از قصد
واقعی مشترک طرفین است لحاظ کند؛ ولی اگر دلیل متقنی بر
احتراز از این امر ارائه گردد ،اصل ارادة باطنی ،حکومت دارد و
باید با توجه به آن اصل مفهوم الفاظ را تفسیر کنیم (کاتوزیان،
.)36 :1387
در واقع ایشان معتقدند منظور از استعمال عرفیه ،عرف عام
است ولی این امکان وجود دارد که برخالف این قاعده توافق
کرد؛ چرا که این قاعدة تکمیلی است 1ولی در مقابل ،قصد
مشترک قاعده ای امری است که اساس توافق را شامل می شود
و اگر مفهوم عرفی را بر الفاظ بار می کنیم هم به دلیل رسیدن به
قصد مشترک و پیش فرضی است که متعاقدین هر دو از جمله
 .1البته در مورد قانون تکمیلی در آتی بحث خواهد شد.

مبانی فقهی

اگرچــه مبانــی فقهــی و حقوقــی ایــن مــاده به خصــوص در
حقــوق ایــران کــه قوانیــن موضوعــه مقتبــس از فقــه اســامی
اســت ،در بســیاری از مــوارد بــا یکدیگــر هم پوشــانی دارد؛
لیکــن مبانــی فقهــی کــه خواهــد آمــد به صــورت فصولــی
جداگانــه و مجــزا بحــث شــده اند کــه بــه دلیــل اســتقالل
آن هــا ،مــا نیــز جــدا از مبانــی حقوقــی بــه بیانشــان می پردازیــم.

استعمال عرفی الفاظ

برای شناخت استعمال عرفی نیازمند شناخت عرف با انواع و
اقسام آن در فقه می باشیم؛ لذا ناگزیر از بحث در خصوص شقوق
مختلف عرف در حد ضرورت جهت تبیین موضوع هستیم.

عرف و انواع آن

در فقه اسالمی تعابیر مختلف و متفاوتی از عرف توسط فقها ارائه
شده است و عرف به اعتبارهای مختلفی قابل تقسیم است؛ از
جمله آن را به اعتبار زمان به عرف مقارن و غیرمقارن ،به اعتبار
افراد به عرف خاص و عام ،به اعتبار موضوع به عرف لفظی و
عملی تقسیم می کنند.
امـا در خصـوص مفهوم عـرف تعابیـر مختلفی وجـود دارد.
مشـهورترین تعریفـی کـه در ایـن زمینـه ارائـه شـده مربـوط به
علـی حیـدر اسـت کـه در شـرح المجلـه ،عـرف را ایـن چنیـن
تعریـف می کنـد« :آنچه از سـوی عقلا در نفوس اسـتقرار یافته
و طبایـع سـلیم آن را پذیرفتـه اسـت» (حکیـم.)405 :1383 ،
برخـی این تعریـف را به غزالی نسـبت داده اند (ابوسـنة:1941 ،
.)8
شاید بتوان عرف را به قول ،فعل و یا ترک فعلی که به تدریج
توسط مردم پذیرفته شده و استقرار یافته و در تمامی زمان ها و
مکان ها یا برخی از آن ها بر طبق آن رفتار می شود ،تعبیر کرد.
از جمله مهم ترین تقسیمات عرف تفکیک عرف لفظی و
عملی از یکدیگر آن است که در واقع عرف را به اعتبار موضوع
آن به دو شاخه تقسیم می کنند.
عرف لفظی :عرف لفظی عادت اهل عرف در استعمال لفظی
در غیر از معنای اصلی آن است .در واقع روند شکل گیری عرف
لفظی بدین ترتیب است که لفظی در معنای مجازی ،همراه با
قرینه و در معنای اصلی بدون قرینه استعمال می شود؛ لیکن
به تدریج معنای اصلی متروک می شود و استعمال لفظ در معنای
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افراد عرف عام هستند.
اگر چه برخی حقوق دانان مبانی دیگری را همچون مقابله با
اصل عدم (قشقایی )96 :1378 ،و ...برای توجیه این ماده ذکر
کرده اند؛ لیکن مهم ترین مبنای این ماده همان مبانی پیش گفته
است.

مجازی ،بدون قرینه رایج می شود و در این لحظه می توان گفت
عرف لفظی به وجود آمده است (سلجوقی36 :1388 ،؛ علوی،
.)43-44 :1383
نکتـه ای که باید در نظر داشـت این اسـت کـه در فقه در کنار
عـرف لفظـی از اسـتعمال عرفیـه نیز سـخن به میان آمده اسـت.
منظـور از اسـتعمال عرفیـه به کارگیـری لفـظ در معنـای رایج از
سـوی اهـل عـرف ،به قصد افـادة معنا در ذهن مخاطب اسـت و
دارای اقسـامی اسـت -1 :به کار بردن اسـم در غیر معنای لغوی
کـه اگـر عـرف معنـای دوم را ترجیـح دهـد نقـل و اگـر معنای
اول را ترجیـح دهـد بـه آن مشـترک گوینـد -2 .اسـتعمال اسـم
در برخـی معانـی لغـوی کـه بـه آن تخصیص می گوینـد (محقق
حلـی .)80-81 :1423 ،مهم تریـن نکتـه ای کـه در این خصوص
در آینـده بـرای رفـع تعارض راهگشـا خواهد بود این اسـت که
در مـوارد تردیـد اصـل بـر عـدم نقـل اسـت و مدعی نقـل باید
آن را ثابـت نماید.
در مقابل عرف لفظی عرف عملی قرار دارد که منظور از آن
عرفی است که در بخشی از کارهای ویژة مردم خودنمایی می کند
و جامعه در عمل ،رفتار خود را بر آن منطبق می سازد .همانند
بیع معاطات در بسیاری از جوامع (گلباغی ماسوله.)77 :1378 ،
عرف عملی و لفظی در یکدیگر مؤثرند؛ چراکه وقتی مردم ،عملی
را که با آن خو گرفته اند ،انجام می دهند ،درواقع عرف لفظی نیز
شکل می گیرد و مردم با شنیدن لفظ خاصان عمل خاص را به
خاطر می آورند؛ لذا عرف لفظی برداشت از لفظ و فعلی مجموعه
اقدامات عملی است .به همین علت برخی از تفاهم عرفی سخن
به میان آورده اند (جعفری لنگرودی.)358 :1375 ،
از دیگر انواع عرف که در موضوع بحث بسیار حائز اهمیت
است ،تقسیم عرف به اعتبار زمان ،تقدم و تأخر نسبت به
پدیده های اجتماعی است که به دو نوع مقارن و غیرمقارن تقسیم
می شود.
عـرف مقـارن ،هم زمـان بـا پیدایش پدیـدة اجتماعـی وجود
دارد؛ یعنـی بـه فـرض تقـارن با ظهـور اسلام و تشـریع احکام
و یـا قبـل از آن بـه وجـود آمـده و باقـی اسـت کـه در بحـث
معاملات نیـز حضـور دارد؛ یعنی عرفی کـه مقارن زمـان انعقاد
معاملـه باشـد و منظـور از عـرف غیرمقارن ،عرفی اسـت که قبل
از پدیدة اجتماعی وجود داشـته و منسـوخ شـده اسـت یا بعد از
پدیـدة اجتماعـی حـادث شـود؛ به طور مثـال عرفی کـه در زمان
معصـوم (ع) وجـود ندارد و بعـد از آن در روابط اجتماعی مورد
توجـه قرار می گیـرد (واسـعی.)45 :1387 ،
دســته بندی دیگــری از عــرف کــه در نوشــته های
حقوق دانــان ،بیشــتر از دیگــر انــواع عــرف مــورد اســتفاده قــرار
می گیــرد ،تقســیم عــرف بــه اعتبــار اهــل آن یعنــی عــرف عــام
و خــاص اســت کــه بــه علــت پیش گفتــه شــده ،نیــازی بــه
بحــث تفصیلــی نــدارد؛ امــا مهم تریــن مســئله در خصــوص
ارتبــاط عــرف بــا موضــوع مــورد بحــث حجیــت عــرف لفظــی
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و اســتعمال عرفیــه الفــاظ اســت.

کاربرد عرف در علم فقه

قبل از آنکه در خصوص اعتبار عرف بحث شود ،شایسته است
با کارکردهای عرف در فقه آشنا شویم .در ارتباط میان عرف و
فقه سه نقش را می توان برای عرف (صرف نظر از اعتبار) متصور
بود -1 :منبع شریعت در کنار ارادۀ الهی  -2مصدر و دلیل احکام
شریعت  -3ابزاری برای تفسیر احکام شریعت (علیدوست،
.)135 :1384
بررسی اعتبار و حجیت هریک از موارد پیش گفته بحثی مجزا
و مفصل را می طلبد .نقش های پذیرفته شده عرف در فقه را
می توان به این صورت خالصه نمود -1 :کشف و تشخیص
حکم شرعی در مواردی که نص شرعی در موضوع وجود ندارد،
به شرط اینکه ثابت شود عرف مذکور مربوط به شرایط خاصی
نبوده و در زمان معصوم (ع) وجود داشته و به تقریر ایشان
رسیده است -2 .تشخیص بعضی از مفاهیم و بهتر بگوییم انطباق
مفاهیم بر مصادیق  -3هنگامی که گوینده ،الفاظی را به صورت
مطلق بیان می کند برای کشف قصد وی به عرف رجوع می شود
(خرازی.)78 :1367 ،
حجیت عرف :در اعتبار و حجیت عرف لفظی برخالف عرف
عملی (فعلی) کمتر کسی تردید کرده است و فقها برای حجیت
آن هم دالیل عقلی و هم نقلی ذکر کرده اند.
دلیل نقلی :برای حجیت عرف لفظی ،احادیث و آیات متعددی
آورده شده است از جمله در آیة چهار سورة ابراهیم که خداوند
می فرماید« :ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا
حقایق برای آنان آشکار کند».
دلیل عقلی :فقها برای اثبات حجیت عرف لفظی به باطل
بودن تکلیف ماال یطاق و اغرای به جهل تمسک جسته اند؛ بدین
توضیح که عدم توجه شارع به عرف لفظی تکلیف ماالیطاق و
اغرای به جهل است (شاطبی)556 :1425 ،؛ چراکه اگر شارع به
زبانی غیر از آنچه مخاطب درک می کند یا سخن می گوید ،او را
مورد خطاب قرار دهد ،مخاطب چیزی نخواهد فهمید و مفاهمه
صورت نخواهد پذیرفت.
از سوی دیگر اگر عرف را به عنوان ابزاری که راهگشای فقیه
در استنباط احکام بوده و می تواند مفسر متون دینی باشد بپذیریم،
این قاعده بر سه پیش فرض استوار است -1 :ارادة مقنن و شارع
برای مردم قابل فهم است  -2این فهم حجت است  -3شرع ابزار
خاصی را برای مفاهمه و رساندن مقصود به مخاطب انتخاب
نکرده است (علیدوست.)214 :1384 ،
بنابرایــن به اجمــال می تــوان گفــت عــرف لفظــی در
تفســیر متــون حجیــت دارد؛ البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت
کــه منظــور از حجیــت عــرف بــه قــول اصولیــون ،مفهــوم
صحیــح عــرف یعنــی عــرف کامــل اســت کــه حجیــت

دارد؛ یعنــی عــرف شــایع اطمینــان آورِ دقیـ ِ
ـق متقــنِ مقــارن و
نــه غیرمطمئــن؛ امــا در مقابــل حجیــت ،عــرف عملــی بســیار
مــورد مناقشــه می باشــد؛ برخــی مطلق ـ ًا بــر ایــن بــاور هســتند
کــه عــرف عملــی فاقــد حجیــت اســت ،مگــر مــواردی کــه
بــه امضــا شــارع رســیده باشــد (صــدر)131 :1405 ،؛ لیکــن
عــده ای دیگــر حجیــت آن را در برخــی از امــور می پذیرنــد
و در مــواردی نمی پذیرنــد (حســینی حائــری.)383 :1407 ،
نظریه ای بدین مضمون وجود دارد که شارع در مسائلی که
به تدبیر امور اجتماعی ارتباط دارد ،دست عرف را باز گذاشته
است؛ زیرا هدف از شریعت ،سعادت انسان و وظیفة شارع،
دستگیری از انسان به وسیلة تبیین مسیرهایی است که عقل
انسان به تنهایی قادر به درک آن ها نیست .این نظریه در فقه اهل
سنت به نظریة تفکیک (امور دنیوی و اخروی) مشهور است.
اگرچه فقهای شیعه در مقابل روایت مبنای این نظریه به شدت
جبهه گیری کرده اند؛ اما در این خصوص هم روایاتی وجود دارد
که شارع تعمدا ً و برای تسهیل در برخی از امور سکوت کرده و
هم مباحثی در اصول شیعه همچون منطقة الفراغ و ارشادی بودن
احکام وجود دارد که مضمون نظریة تفکیک را تأیید می نماید
(کامالن.)215 :1374 ،
از سوی دیگر ،برخی به حجیت عرف در مسائل مستحدث
باب معامالت ،اشکالی وارد کرده اند و معتقدند از امضایی بودن
احکام معامالت نمی توان اعتبار مسائل مستحدث را نتیجه
گرفت؛ چراکه امضای عرف به عدم ردع احراز شده است؛ اما
چنین نیست؛ زیرا اصل اعتبار و وفا به معامالت به کالم شارع و
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به نحو قضیة حقیقیه به امضا رسیده است.

تبادر

مبنـای فقهـی و اصـول دیگـری کـه می توان بـرای این مـاده نام
بـرد ،تبـادر اسـت .در اصطلاح اصولـی اولیـن مفهومـی کـه به
ذهـن انسـان در برخـورد بـا لفظ خطـور می کند ،ناشـی از تبادر
اسـت و این مفهوم حجیت دارد و معنای حقیقی لفظ می باشـد؛
زیـرا انسـان هایی کـه بـا زبـان واحـد سـخن می گویند بـه نحو
ارتـکازی بـه معنـای لغات خود آگاهـی دارنـد و در اختالف در
مفهـوم ،معنـای اجمالـی را به طـور تفصیلی در ذهنشـان پرورش
می دهنـد و درمی یابنـد کـه بـه ایـن فرایند تبـادر گوینـد و تبادر
به طـور مسـتقیم کاشـف از معنـای متعارف اسـت چرا که منشـأ
خطـور معنـا بـه ذهـن ،کاربـرد آن در عـرف اسـت .بـه عبارتی
سـاده تر اگـر بخواهیـم ایـن فراینـد را تبییـن کنیـم بایـد بگوییم
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کـه اهـل عـرف و افـرادی که بـه زبان واحـد سـخن می گویند،
مفهـوم اجمالـی از الفـاظ در ذهـن خـود دارنـد و بـا شـنیدن
لفـظ بـدون هیـچ قرینـه ای به سـمت معنـای حقیقی سـوق پیدا
 .2مرحوم میرزای قمی (ره) در جامع الشتات و صاحب عروة الوثقی بر
این نظرند که هر معامله عقالیی ،به مقتضای عمومات صحیح است ،مگر
معامله ای که به دلیل خاص باطل باشد (واسعی.)54 :1379 ،
 .3در مواردی که لفظی دارای معانی مختلف می باشد.

جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ
جایگاه

یکی از تفاوت های رشتۀ حقوق با دیگر شاخه های علوم انسانی
این است که در حقوق از مبنا و منابع باید به اثر عملی برسیم و
این عبارت میان حقوقدانان رایج است که ما تنها اموری را که
اثر عملی داشته باشد بررسی می کنیم .ما نیز به رسم مألوف در
این قسمت به جایگاه این ماده و قاعده در میان سایر قواعد و نیز
بررسی آثار کاربردی این ماده می پردازیم.
جایگاه مادة  224قانون مدنی در مبحث اول از فصل سوم از
قسمت دوم دفتر اول قانون مدنی تحت عنوان در قواعد عمومی
آمده است؛ بنابراین فرض این است که ماده بیانگر قاعدة عامی در
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حقوق قراردادها است که در کلیة عقود ساری و جاری می باشد.
حال برای درک بهتر از جایگاه ماده نیازمند تبیین مفاهیمی
چون توصیف ،تکمیل و تغییر قرارداد هستیم تا روشن شود که
این ماده در کدام یک از این موارد کاربرد دارد.

توصیـف قـرارداد :گاهـی اوقـات طرفیـن مجموعـه ای از
تعهـدات را در نظـر گرفتـه و بـه آن پایبند می شـوند لیکن نامی
بـر آن نمی نهنـد و یـا نامـی کـه در قـرارداد می گذارنـد متفاوت
از قصـد آن هـا می باشـد .حـال اگـر در ایـن رابطـه اختالفـی
حاصـل شـود کـه ناشـی از اجمـال و ابهـام و یـا سـکوت در
قـرارداد می باشـد بـرای حـل ایـن چالـش ناگزیر از این هسـتیم
کـه قـرارداد را توصیـف کنیـم یعنـی قـرارداد را بررسـی کنیم تا
مشـخص شـود کـه اندام این قـرارداد بـا کدامیـک از لباس هایی
کـه مقنـن از پیـش آمـاده کـرده متناسـب می باشـد (کاتوزیـان،
.)27 :1387
 .4البته این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد استثنا دارد.

تکمیل قرارداد :فرض کنید در قرارداد پیش گفته اختالف
بین متعاقدین ناشی از سکوت قرارداد بود؛ یعنی طرفین بر سر
موضوعی اختالف کرده اند که با مراجعه به متن قرارداد نمی توان
چاره ای برای آن پیدا کرد .در این موارد وظیفه حقوق دان تکمیل
قرارداد است؛ بدین معنی که با تمسک به قوانین تکمیلی و نسبت
آن ها به قصد ضمنی طرفین و یا عرف ،مسئلة متنازع فیه را
برطرف کند.
تفسـیر :در مفهوم عام ،تفسـیر بـه معنی رفع ابهـام از قرارداد
اسـت و شـامل تکمیل و توصیف نیز می شـود؛ لیکـن در مفهوم
خـاص آن ،روشـن کـردن (واضح کـردن) معنای مبهم اسـت؛ به
عبـارت دیگـر پرده بـرداری از کالم و عبـارات مبهـم و مجمل و
تشـخیص قصـد واقعـی طرفیـن را گویند کـه این خود روشـن
بـودن مفـاد عقـد را می طلبـد و حال آنکـه در بسـیاری از موارد
مفـاد عقـد و الفـاظ بـه کار رفتـه در آن واضـح و ب ِّیـن نیسـتند
(شـهیدی .)292 :1381 ،بـا بررسـی مـواد قانون مدنی مشـخص
می شـود کـه مقنـن نقش هـای مختلفـی را در حقـوق قراردادها
بـرای عـرف قائـل شـده اسـت و بـا تفکیـک مفاهیـم تفسـیر،
تکمیـل و توصیـف می تـوان گفت مـادة  224یکـی از مهم ترین
مـواد قانـون مدنـی در تفسـیر قـرارداد اسـت؛ لیکـن نباید نقش
ایـن مـاده را محدود به تفسـیر قـرارداد به معنی اخص دانسـت؛
چراکـه بـه نظر می رسـد این مـاده در توصیف نیز نقـش مؤثری
می توانـد ایفـاء کنـد؛ زیـرا در توصیـف نیز ناچـار هسـتیم ابتدا
مفـاد مبهـم قـرارداد را روشـن کنیـم و سـپس آن را در ذیل یک
قالـب حقوقـی جـای دهیـم و در ایـن میـان نقـش این مـاده که
جلـوه ای از عـرف لفظـی می باشـد نقشـی محوری اسـت؛ حتی
در مـواردی کـه الفـاظ بـه وسـیلة مقنـن تعریف شـده باشـد که
در ایـن مـورد بـه زودی بحث خواهیـم کرد.
نکتــة مــورد توجــه ایــن اســت کــه در تفســیر قــرارداد،
عــرف بدیــن شــکل عمــل می کنــد کــه ابتــدا مفهــوم الفــاظ
را روشــن می کنــد ،ســپس مصادیــق را بــر آن مفاهیــم تطبیــق
می دهــد (نائینــی)574 :1376 ،؛ امــا در مــواردی کــه قــرارداد
ســاکت اســت ،ایــن مــاده کاربــردی نــدارد؛ اگرچــه عــرف
عملــی در ایــن مــوارد می توانــد نقــش آفریــن باشــد؛ بنابرایــن
مهم تریــن کارکــرد ایــن مــاده و جایــگاه آن در میــان قواعــد
دیگــر تفســیر الفــاظ مبهــم و مجمــل قــرارداد اســت.

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی| رضا رحیمی دهسوری ،حمیدرضا شاه بابای ،عبداهلل امیدی فرد

می کننـد و در غالـب مـوارد مـراد از لفـظ ،مفهـوم حقیقـی آن
اسـت و مقنـن نیـز بـر ایـن مبنـا و بـه خاطـر اینکـه بـه قصدی
کـه تشـکیل دهندة عقد اسـت احتـرام بگذارد ،در صـورت عدم
وجـود قرینـه ،مفهوم عرفی لفـظ به کار رفته را کـه همان معنای
حقیقـی و ناشـی از تبادر اسـت معتبـر می داند؛ البته اشـکالی در
مـورد تبـادر مطرح شـده اسـت ،بدین شـرح کـه تبادر مسـتلزم
دور اسـت و بنابرایـن نمی توانـد حجیـت داشـته باشـد (آخوند
خراسـانی ،بی تـا .)18-19 :البتـه پاسـخی کـه مرحـوم مظفـر
می دهـد ایـن اسـت که از تبـادر علـم تفصیلی به دسـت می آید؛
لیکـن خـود تبـادر مسـتلزم و موقـوف بر علـم تفصیلی نیسـت؛
بلکـه نیازمنـد علـم اجمالـی اسـت .در واقـع تبادر مسـتلزم علم
بـه وضـع نیسـت؛ بلکه نتیجـه تبادر علـم به وضع اسـت (مظفر،
 )69-70 :1430و اگـر بپذیریـم کـه وضـع در واقـع نوعی پیوند
میـان تصـور لفـظ و تصـور معنـا در ذهـن شـنونده اسـت پـس
وضـع ،امـری واقع اسـت.

توصیف به تفسیر قرارداد کمک می کند؛ لیکن نباید تفسیر
را منوط و موکول به توصیف دانست چراکه توصیف در مسیر
اجرای قوانین و تعیین مصادیق قوانین تکمیلی و تفسیر در جهت
کشف قصد طرفین و تبیین مفاد قرارداد می باشد.
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آثار

در مطالـب گفتـه شـده دیدیـم که این مـاده قاعـده ای تکمیلی و
مبتنـی بـر ظهور عرفی اسـت و تا جایـی معتبر اسـت که طرفین
خلاف را توافـق نکـرده باشـد و به عبـارت دیگر خلاف قصد
مشـترک متعاقدین نباشد.
اطــاق ایــن مــاده ســؤاالتی را بــه وجــود مــی آورد کــه
پاســخ بــه آن هــا نیازمنــد تحقیــق در مبانــی وضــع ایــن مــاده
اســت.
از جملـه مسـائلی کـه وجود دارد این اسـت که آیـا این ماده
مفهـوم مخالـف دارد یـا خیر یـا به بیـان اصولی آیا حمـل الفاظ
بـر معنـای عرفیـه قید موضـوع یعنی الفـاظ عقود اسـت و اثبات
شـی نفـی ماعـداء نمی کنـد و یـا قیـد حکـم اسـت و نمی توان
دیگـر الفـاظ را بـر معانی عرفیه حمـل نمود.
برخـی از حقوق دانـان معتقدنـد که نـه تنها الفـاظ عقود بلکه
الفـاظ ایقاعـات را نیـز می بایسـت بر معانـی عرفیه حمـل نمود
و عقـود از بـاب تغلیـب ذکـر شـده؛ چراکـه فـرد اجلـی اعمال
حقوقی اسـت (کـی نیـا.)232 :1348 ،
برخـی دیگـر از حقوق دانـان پـا را فراتـر نهـاده و معتقدنـد
حتـی الفـاظ قانـون را نیـز می بایسـت بـر معانـی عـرف حمـل
نمـود (قشـقایی .)96-97 :1378 ،شـاید ایـن ادعا در بـادی امر،
قـدری بعیـد و دور از ذهـن به نظر برسـد ولی با توجـه به مبانی
کـه در ابتـدای بحـث ذکـر کردیـم ،این ادعـا مقرون بـه صحت
می باشـد چـرا کـه نـه تنهـا در متـون حقوقـی بلکـه در متـون
شـرعی مثـل قـرآن نیز می بایسـت ابتـدا بـه مفهوم عرفـی الفاظ
توجـه کـرد (روحانـی)370 :1414 ،؛ ً
مثلا در مـورد قـرآن گفته
شـده اسـت برای فهـم آن می بایسـت به مفهـوم الفاظ قـرآن در
زمـان صدور آن اشـراف داشـت؛ چراکه از شـارع حکیـم غیر از
ایـن نمی تـوان انتظـار داشـت کـه بـا زبان مـردم طـرف خطاب
سـخن بگویـد و اگـر ادعـا کنیم مـردم آن زمـان از قـرآن چیزی
را درک نمی کردنـد ایـن ادعـا منجـر بـه ایـن نتیجه خواهد شـد
کـه نعوذبـاهلل قـادر متعـال کاری لغـو را انجام داده اسـت .عالوه
بـر آن بـرای کشـف مقصود هر گوینـده ای باید بـه مفهوم عرفی
مقـارن آن توجـه نمـود و اگـر ایـن عرف دچـار تغییـر و تحول
شـده باشـد ،دیگـر قابلیـت اسـتناد نـدارد؛ چراکـه اگـر نگوییم
مغایـر قصـد گوینـده نبـوده ،دسـت کم نمی تـوان گفـت موافق
قصـد گوینـده بوده اسـت.
بنابرایــن بــرای تفســیر هــر نــوع کالمــی می بایســت بــه
مفهــوم عرفــی مقــارن آن توجــه کــرد؛ خــواه گوینــده فــردی
عــادی باشــد و خــواه شــارع مقــدس ،به طــوری کــه آیــت اهلل
بروجــردی اعتقــاد داشــتند بــرای فهــم بهتــر آیــات و روایــات
می بایســت فضــای صــدور آن هــا را شــناخت (واســعی:1387 ،
.)58
البتــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت ایــن امــر در
مــواردی اســت کــه مــورد خطــاب ،اهــل عــرف عــام باشــد

و زمانــی کــه گوینــده و شــنونده هــر دو اهــل عــرف خــاص
باشــند ،نمی تــوان الفــاظ آن هــا را بــر معانــی عرفیــه عــام
حمــل نمــود؛ چــرا کــه مــراد از وضــع ایــن قواعــد پــی بــردن
بــه مقصــود گوینــده اســت و نمی توانیــم بگوییــم زمانــی کــه
دو شــخص از عــرف خــاص بــا یکدیگــر در حــال مکالمــه
هســتند بــه معانــی عرفیــه عــام نظــر دارنــد و برعکــس در
صورتــی کــه مقصــود آن هــا غیــر از معانــی عــرف خــاص
باشــد ،می بایســت از قرینــه بــرای آن اســتفاده کننــد.
نقــش مــاده در رفــع تزاحــم :در هــر نظــام حقوقــی
قواعــد مختلفــی وجــود دارد و در ابــواب و موضوعــات
مختلــف قانون گــذار قواعــد مختلفــی را وضــع می کنــد کــه
بعضــی از ایــن قواعــد بــا یکدیگــر تعــارض پیــدا می کننــد.
نظــام حقوقــی منســجم و شایســته نظامــی اســت کــه میــزان
قواعــد متعــارض در آن بــه حداقــل برســد .بالــغ بــر ایــن
گاهــی قواعــدی در یــک نظــام وجــود دارد کــه در مقــام وضــع
هیــچ تعارضــی بــا یکدیگــر نــدارد؛ لیکــن در مقــام اجــرا،
اعمــال هم زمــان هــر دو میســر نمی باشــد .بــه ایــن وضعیــت
در اصطــاح اصولــی تزاحــم گفتــه می شــود.
در مادة موضوع بحث نیز در مقام وضع ،تعارضی با سایر
مواد به نظر نمی رسد؛ لیکن در مقام عمل دو نکته مبهم و متزاحم
وجود دارد .اول اینکه در مواردی که مقنن الفاظی را تعریف
کرده است ،باز هم می بایست به مفهوم عرفی الفاظ که متفاوت
از معانی قانونی آن ها است توجه کنیم و یا باید مفهوم قانونی را
ترجیح دهیم .دیگر آنکه در مواردی که مفهوم عرفی لفظ در طول
زمان دچار تغییر و تحول شود ،به خصوص در عقود مستمر کدام
مفهوم را باید مالک قرار دهیم.
صـرف تکیـه بر ایـن مـاده نمی تواند ما را به سـوی پاسـخی
شایسـته رهنمـون کنـد و ناگزیـر از مراجعـه به مبانـی پیش گفته
خواهیـم بـود .بـرای پاسـخ بـه مسـئلة اول بـا توجـه بـه سـابقة
فقهـی بـه نظر می رسـد می بایسـت بـر مبحث تعـارض حقیقت
شـرعیه و عرفیـه مراجعـه کـرد و نیـز تکمیلـی یـا امـره بـودن
قانـون و تعـارض آن بـا عـرف را بررسـی کـرد .نـزاع حقیقـت
شـرعی و عرفـی از ایـن قـرار اسـت کـه در کلماتـی کـه دارای
معانـی متفاوتـی در شـرع و عـرف هسـتند ،اسـتعمال لفظ بدون
قرینـه را بایـد بـر مبنـای شـرعی یـا بـر معانـی عرفـی و لغـوی
حمـل کنیم.
در خصوص این که آیا حقیقت شرعیه وجود دارد یا خیر
میان اصولیون اختالف نظر است .کسانی که معتقد هستند
حقیقت شرعیه وجود دارد ،می گویند شارع در مفاهیم مستحدث
و جدید مانند عبادات دست به وضع الفاظ جدیدی زده است و
این الفاظ دارای حقیقت شرعیه هستند؛ ولی در مفاهیمی که بین
مردم رایج بوده است نیاز به وضع الفاظ جدید نبوده است و این
الفاظ را باید در همان معانی لغوی و عرفی تفسیر کرد (عراقی،
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.)104-105 :1370
در مقابـل برخـی از اصولیـون کـه شـاید نامدارتریـن آن هـا
صاحـب کفایـة االصـول باشـد معتقدنـد کـه الفـاظ عبـادات
مخترعـات شـرعیة مـا نیسـتند و در ادیـان گذشـته نیـز وجـود
داشـته اند و بـرای ایـن اسـتدالل بـه آیـة روزه در قـرآن اسـتناد
می کننـد و بنابرایـن اسـتعمال ایـن الفـاظ بـدون قرنیـه ،همـان
معنـای لغـوی را می رسـاند و بـرای معانـی شـرعی نیـاز بـه
قرنیـه داریـم و اینکـه ایـن الفـاظ در ادیـان مختلـف بـه الفـاظ
متفـاوت آمـده اسـت ،نشـان از حقیقـت شـرعی آن هـا نیسـت؛
بلکـه ماهیـت آن هـا یکـی اسـت و اختلاف جزئـی و شـرطی
باعـث اختلاف حقیقت نمی شـود و اختالف در مصادیق اسـت
(آخونـد خراسـانی ،بی تـا.)20-21 :
بــا توجــه بــه ایــن مبحــث برخــی از حقوق دانــان بــا پذیرش
نظریــة اول چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه در مــواردی کــه مقنــن
به صــورت وضــع تعییــن الفاظــی را تعریــف نمــوده اســت،
دیگــر نمی تــوان بــه اســتناد مــادة  224آن را بــر معانــی عرفیــه
حمــل نمــود (محمــدی46-47 :1384 ،؛ شــکاری.)43 :1382 ،
عـده ای بـا تقسـیم بندی معانـی الفـاظ بـه حقیقـت شـرعی،
عرفـی ،قانونـی و ذکـر اقوال مختلـف در مقام تزاحـم این معانی
نتیجـه می گیرند که در مـواردی که لفظـی دارای حقیقت قانونی
و عرفـی متفـاوت اسـت؛ بدین جهت کـه اسـتعمال کنندگان این
الفـاظ اهـل عـرف هسـتند بایـد حقیقـت عرفـی را ترجیـح داد
(شـریعتی و قافـی96 :1385 ،؛ مغنیـه.)30 :1975 ،
بـرای بررسـی صحـت این ادعاها می بایسـت قـدری دقیق تر
بـه نزاع حقیقت شـرعی و عرفی نگریسـت و اقـوال اصولیون را
در ایـن زمینـه بررسـی کـرد .همان طـور کـه به صـورت خالصه
بیـان شـد حتـی کسـانی کـه بـه وجـود حقیقـت شـرعیه اعتقاد
دارنـد نیـز ،در مـورد الفـاظ عبـادات قائـل بـه ایـن امر هسـتند
و در خصـوص معاملات اختالفـی وجـود نـدارد کـه الفـاظ
معاملات دارای حقیقت شـرعیه نیسـتند .حال اگـر قانون مدنی
در بـاب معاملات را مقتبـس از فقـه بدانیـم چگونـه اسـت کـه
فقهـا الفـاظ معاملات را دارای حقیقت شـرعیه نمی دانند؛ لیکن
زمانـی کـه همـان الفـاظ وارد قانـون می شـوند دارای حقیقـت
قانونـی می گردند.
اساس ـ ًا اگــر چنیــن قیاســی را درســت بدانیــم ،ابتــدا بایــد
اصــل را درســت برداشــت کنیــم همان طــور کــه گفتــه شــد
مبحــث نــزاع حقیقــت شــرعیه و عرفیــه از مباحــث مــورد
اختــاف میــان فقهــا اســت ،به طــوری کــه برخــی اصولیــون
را بــه دو دســته عرف مــدار؛ همچــون محقــق اردبیلــی و
ابویوســف و تعبدگــرا همچــون صاحــب جواهــر ،عالمــه
بحرانــی ،ســلیم رســتم بــاز و ابوحنیفــه تقســیم می کننــد و
برخــی بــرای جمــع ایــن اختــاف این طــور نتیجــه گرفته انــد
کــه اصــل اولــی تشــریع و بیــان حکــم اســت و احتمــال دیگــر
دلیــل خــاص می خواهــد و وقتــی وضعــی از شــارع می رســد،

بایــد از آن حکــم شــرعی اخــذ کــرد و نبایــد شــارع را در مقــام
کســی کــه مثــال عصــری زده تنــزل داد؛ لیکــن از ســوی دیگــر
اعمــال تعبــد و حکــم ابــدی بیانــی شــفاف و قــوی می خواهــد
و بنابرایــن مســتنبط بایــد بــا تأمــل در متــون دینــی در صورتــی
کــه بــه تعبــدی رســید آن را اقتبــاس کنــد وگرنــه همــان معنــای
عرفــی را برگزینــد (علیدوســت)230 :1384 ،؛ لیکــن ایــن
مطالــب بــرای مخترعــات شــرعی اســت و بــاب معامــات
کــه اساســ ًا شــارع مقــدس در اغلــب مــوارد بــه امضــاء
عــرف پرداختــه اســت؛ ایــن مســئله ســالبه بــه انتفــا موضــوع
می باشــد؛ بنابرایــن منــع اســتناد بــه مــادة  224در مــواردی کــه
مقنــن الفاظــی را تعریــف کــرده اســت ،دســت کــم در بــاب
معامــات قابــل پذیــرش نمی باشــد.
از سـوی دیگـر یکـی از نگرانی هایـی کـه در ایـن خصوص
وجـود دارد ،ایـن اسـت کـه اگـر در تفسـیر الفاظی که در شـرع
آمـده اسـت ،اصالـت را بـه عـرف بدهیـم ،در واقع جواز نسـخ
شـرع را بـه دسـت عـرف صـادر کرده ایـم؛ لیکـن ایـن نگرانـی
در خصـوص قانـون و آن هـم در بـاب معاملات وجـود ندارد؛
چراکـه مـواد قانونـی را بـه دو دسـتة آمـره و تکمیلـی تقسـیم
می کننـد کـه قوانیـن آمـره تخطـی ناپذیـر بـوده و امـکان توافق
برخلاف آن وجود نـدارد؛ لیکن ایـن امـکان در قوانین تکمیلی
وجـود دارد و بـا ایـرادی مواجـه نمی شـود.
البتـه تاکنـون معیـار متقنـی بـرای تفکیـک قوانیـن تکمیلـی
و آمـره ارائـه نشـده اسـت .برخـی از حقوق دانـان معیـار نظـم
عمومـی را بـر ایـن تفکیـک ارائـه کرده انـد کـه خود ایـن معیار
مفهومـی روشـن محسـوب نمی شـود (کاتوزیـان.)189 :1377 ،
ایشـان منظـور از نظـم عمومی را قوانینـی می دانند کـه هدف از
وضـع آن هـا حفـظ منافع عمومی اسـت .تجـاوز به آن هـا نظمی
را کـه الزمة حسـن جریان امـور اداری یا سیاسـی و اقتصادی یا
حفـظ خانـواده اسـت ،بر هـم می زنـد .به طـور مصداقی ایشـان
معتقدنـد در قوانیـن مربـوط بـه امـور مالـی ،اصـل بـر تکمیلـی
بـودن اسـت و در قواعـد مربـوط به شـخصیت و حفـظ حقوق
ثالـث ،برعکس اسـت.
تکمیلـی بـودن قواعد مربوط بـه قراردادها (بـه عبارت فقهی
ارشـادی بـودن) مـورد تأییـد بزرگانـی از فقـه نیـز قـرار گرفتـه
اسـت .بـرای مثـال آیـت اهلل خویـی در مصبـاح الفقاهـه معتقـد
هسـتند کـه عمـوم ادلـة وفا به شـرط می توانـد در برخـی موارد
مخصـص ادلـة وجـوب عمـل بـه احـکام اولیه باشـد کـه بدون
توجـه بـه این گونـه شـروط بیـان گردیده انـد (خوئـی:1421 ،
.)281
میـرزای نائینـی با ارشـادی بـودن قواعد مربوط بـه معامالت
مخالفـت بـا کتـاب و سـنت را در ایـن مـوارد جایـز می داننـد
(نائینـی )196 :1418 ،و ابـن عابدیـن معتقـد اسـت اگر اسـاس
یـک نـص قانونـی عـرف زمـان قانون گـذار باشـد ،تغییـر عرف
در آن نـص تأثیـر می گـذارد؛ همچـون معاملات (ابـن عابدین،
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بی تـا )118 :و تغیـر االحـکام بـه تغییـر العـادات (شـهید اول،
.)152 :1980
دکتـر فیـض معتقد اسـت اسلام در برابـر پدیده هـای عرفی
نظیـر بیـع و اجـاره و سـایر معاملات اصـوالً جـز تأییـد یـا
سـکوت و امضـاء ،عکس العمـل دیگـری نشـان نـداده و اگر در
ایـن زمینـه دسـتورهایی صادر شـده صرف ًا جنبه ارشـادی داشـته
اسـت (فیـض )14 :1371 ،و هـر کسـی در مقابل عـرف صحیح
جبهه گیـری کنـد محکـوم بـه شکسـت خواهـد بود.
بنابرایــن بــا توجــه بــه مبنــای ایــن مــاده کــه کشــف قصــد
متعاقدیــن بــوده و حجیــت عــرف لفظــی و از ســوی دیگــر
ارشــادی و تکمیلــی بــودن قوانیــن مربــوط بــه معامــات،
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه حتــی در الفاظــی کــه در بــاب
معامــات مقنــن بــه تعریــف آن هــا پرداختــه اســت ،بــه
قولــی دارای حقیقــت قانونــی هســتند ،اســتناد بــه مــادة 224
بــا اشــکالی مواجــه نیســت؛ به عــاوه حتــی در صورتــی کــه
شــرایط اعتبــار عــرف وجــود داشــته باشــد ،عــرف می توانــد
برخــاف قوانیــن تکمیلــی باشــد؛ چنان کــه یکــی از فقهــای
معاصــر معتقــد اســت کــه عــرف شــرط طولــی را در
ضمــان درج کــرده اســت (موســوی بجنــوردی)13 :1371 ،
و نمی تــوان بــه ایــن عــرف بی اعتنــا بــود؛ همچنیــن فقیــه
دیگــری معتقــد اســت ،ضمــان نــزد عــرف واجــد دو معنــی
نقــل و ضــم اســت و هرکــدام را کــه متعاقدیــن قصــد کننــد
صحیــح اســت و بســیار بعیــد اســت کــه آن هــا قصــد ضــم
ذمــه را داشــته باشــند و شــارع آن هــا را بــه نقــل تکلیــف کنــد
(مــکارم شــیرازی .)700-701 :1386 ،ایــن امــر در چــک نیــز
اتفــاق افتــاد بــه شــکلی کــه ســال ها مقنــن چــک را ســندی
حــال می دانســت ،در حالــی کــه در عــرف مــردم بــه شــکل
ســند مــدت دار اســتفاده می شــد .یــا عنــوان حــق کســب،
پیشــه و تجــارت نتوانســت جایــی در عــرف تجــارت و حتــی
نــزد حقوق دانــان بــرای خــود پیــدا کنــد و بــرای شناســاندن
بــه مخاطــب می بایســت از عنــوان ســرقفلی اســتفاده کــرد
(کاتوزیــان.)402 :1363 ،
در ایـن خصـوص ذکـر عبارتـی از حضـرت امـام می توانـد
هـم مؤیـدی بـرای نتیجـة اتخـاذ شـده و هـم بیانگـر مذمومیت
تعبـد نـا به جـا باشـد و نصب العیـن قـرار دادن آن می توانـد بـه
مرتفـع شـدن بسـیاری از معضالتـی کـه در حقـوق قراردادها با
آن مواجـه هسـتیم ،بیانجامد.
ُ
«از جملــه شــرایط اجتهــاد ،انــس بــه محــاورات عرفــی و
فهــم موضوعــات عرفــی اســت؛ همــان عرفــی کــه محــاورات
قــرآن و ســنت بــر طبــق آن صــورت گرفتــه اســت .شــرط
اجتهــاد ،دوری جســتن از خلــط دقایــق علــوم عقلــی بــا معانــی

عرفــی عــادی اســت .چــه بســیار مــواردی کــه در ایــن زمینــه،
خطــا صــورت می گیــرد؛ چنان کــه بــرای برخــی از مشــغول
دالن دقایــق علــوم  -حتــی اصــول فقــه بــه معنــای امــروزی آن
 ایــن مشــکل زیــاد پیــش می آیــد کــه معانــی عرفــی بــازاریو رایــج میــان اهــل لغــت را کــه بنــای قــرآن و ســنت بــر آن
اســت ،بــا دقت هایــی کــه خــارج از فهــم عــرف می باشــد ،بــه
هــم می آمیزنــد» (امــام خمینــی.)96 :1385 ،
اما آخرین نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد ،فرضی
است که مفهوم عرفی لفظ در زمان انعقاد و پس از آن در زمان
اختالف فی مابین تغییر کرده است.
در ایــن فــرض تمســک بــه عــرف زمــان اختــاف صحیــح
بــه نظــر نمی رســد؛ چراکــه ایــن امــر مخالــف مبانــی حقــوق
و فقهــی ایــن قاعــده اســت؛ یعنــی از نظــر حقوقــی می بایســت
بــه قصــد مشــترک احتــرام گذاشــت ،حــال آنکــه برای رســیدن
بــه قصــد مشــترک بایــد بــه عــرف زمــان الفــاظ توجــه کــرد و
عــرف حــادث قطعـ ًا مقصــود متعاقدیــن نبــوده اســت .از ســوی
دیگــر اصــل عــدم تغییــر و عــدم نقــل در فقــه نیــز مؤیــد ایــن
مطلــب اســت.
امــا در خصــوص مــواردی کــه کشــف عــرف لفظــی زمــان
انعقــاد میســر نیســت ،بــا توجــه بــه اســتصحاب و اصــل عــدم
نقــل ناگزیــر هســتیم عــرف لفظــی معاصــر را اســتصحاب
قهقرایــی کنیــم.

بحث و نتیجه گیری

مــادة  224قانــون مدنــی در زمــرة قواعــد عمومــی قراردادهــا
و بیــان کننــدة قاعــده ای تفســیری نــه تنهــا در زمینــة عقــود و
معامــات ،بلکــه کلیــة اعمــال ،وقایــع حقوقــی و نیــز قانــون
می باشــد؛ چراکــه بــرای ایجــاد مفاهمــه ،طرفیــن می بایســت
بــا زبــان مشــترک قابــل فهــم مذاکــره کننــد و در غالــب مــوارد،
طرفیــن اهــل عــرف عــام هســتند و حکــم نیــز بــر مــوارد غالب
بــار می شــود.
قاعــدة برآمــده از ایــن مــاده همچــون اغلــب مــواد قانــون
مدنــی در بــاب معامــات قاعــده ای تکمیلــی اســت کــه دارای
مبانــی اصولــی (همچــون تبــادر و عــرف لفظــی) و حقوقــی
(قصــد مشــترک) می باشــد .از ایــن رو توافــق بــر خــاف
آن ،امکان پذیــر اســت؛ لیکــن تــا زمانــی کــه وجــود چنیــن
توافقــی بــه اثبــات نرســیده اســت؛ ایــن قاعــده حاکمیــت
خواهــد داشــت.
در پایــان می تــوان گفــت برآمــد ایــن پژوهــش بــا توجــه
بــه مبانــی اصولــی و حقوقــی ایــن مــاده و حجیــت عــرف
لفظــی و نیــز ارشــادی (بــه تعبیــر اصولــی) و تکمیلــی (بــه
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تصدیــق نمــوده اســت و بایــد معانــی عرفــی الفــاظ را کــه
نزدیک تــر بــه قصــد مشــترک طرفیــن اســت ترجیــح داد و از
بــار کــردن احکامــی کــه مــورد نظــر طرفیــن نبــوده اســت بــر
روابــط آن هــا جلوگیــری کــرد ،همان طــور کــه گفتــه شــد مثـ ً
ا
در عقــد ضمــان امــروزه صــرف آوردن ایــن لفــظ بــدون بیــان
آثــار آن مفیــد ضمــان طولــی و نــه نقــل ذمــه می باشــد ،لیکــن
در عقــودی مثــل نــکاح کــه شــارع قواعــد ویــژه ای را وضــع
نمــوده اســت و بــا کیــان خانــواده و نظــم عمومــی در ارتبــاط
اســت ،ایــن قاعــده جــاری نخواهــد بــود و نمی تــوان جــواز
نســخ قانــون را بــه دســت عــرف صــادر کــرد چراکــه در زمــرة
قواعــد آمــره محســوب می شــود.

شاطبی ،ابراهیم بن موسی ( .)1425الموافقات فی اصول
الشریعة .بیروت :دارالکتاب العلمیة.
شریعتی ،سعید؛ قافی ،حسین ( .)1385اصول فقه کابردی .قم:
انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شکاری ،روشنعلی ( .)1382اصول فقه .جلد .1تهران :نسل
نیکان.
شهید اول ،محمد بن مکی ( .)1980القواعد و الفوائد فی الفقه
و ا ُالصول و العربیة .محقق حکیم عبد الهادی سید محسن .جلد
 .1قم :کتاب فروشی مفید.
شهیدی ،مهدی ( .)1381اصول قراردادها و تعهدات .چاپ
دوم .تهران :انتشارات مجد.
صدر ،سید محمدباقر ( .)1405دروس فی علم االصول .جلد
 .2قم :موسسة نشر االسالمی.
عراقی ،ضیاءالدین ( .)1370بدائع االفکار فی األصول .تقریر
هاشم املی .نجف اشرف :المطبعة العلمیة.
علوی ،سید محمد تقی ( .)1383عرف وعادت در حقوق
اسالم و ایران .تبریز :موسسة تحقیقاتی علوم انسانی اسالمی
دانشگاه تبریز.
علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1384فقه و عرف .تهران :انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
فیض ،علیرضا (« .)1371پویایی فقه در پرتو عرف یا در بستر
زمان و مکان» .مجلة کانون وکال .صص .156-157
قشقایی ،حسین ( .)1378شیوة تفسیر قراردادهای حقوق
خصوصی .قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم.
کاتوزیان ،ناصر ( .)1377فلسفة حقوق .جلد  .2تهران :شرکت
سهامی انتشار.
 .)1387( ----------قواعد عمومی قراردادها .جلد .3چاپ پنجم .تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .)1363( ----------معامالت معوض -عقود تملیکی.چاپ سوم .تهران :انتشارات بهنشر.
کامالن ،محمد صادق ( .)1374نقش و قلمروی عرف در فقه،
مجموعة آثار کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی.
جلد  .9تهران :موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
کی نیا ،مهدی ( .)1348کلیات مقدماتی حقوق مدنی .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
گلباغی ماسوله ،سیدعلی جبار ( .)1378درآمدی بر عرف .قم:
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم.
محقق حلی ،جعفر بن حسن ( .)1423معارج االصول .مصحح
محمدحسین رضوی کشمیری .قم :موسسة امام علی(ع).
محمدی ،ابوالحسن ( .)1384مبانی استنباط حقوق اسالمی.
چاپ بیستم .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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مظفر ،محمدرضا ( .)1430أصول الفقه .جلد  .1قم :موسسة
النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1386العروة الوثقی مع تعلیقات
(خمینی ،خویی ،گلپایگانی ،مکارم) .جلد .2قم :مدرسة االمام
علی بن ابی طالب (ع).
مغنیه ،محمد جواد ( .)1975علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید.
بیروت :دارالعلم للمالیین.
موسوی بجنوردی (« .)1371نگرشی جدید بر ضمان عقدی و
احکام آن» .مجلة قضایی و حقوقی دادگستری .شمارة .4

نائینی ،محمدحسین ( .)1376فوائد ا ُالصول .جلد  .4قم:
جامعه مدرسین.
 .)1418( -----------منیة الطالب .جلد .3قم :انتشاراتموسسة نشر اسالمی.
واسعی ،محمد ( .)1387جایگاه عرف در فقه .چاپ دوم.
کانون اندیشة جوان.
« .)1379( ----------فقه و عرف ،فقه شیعه ،راهبرد وکارکرد» .مجلة قبسات .شمارة  15و .16

