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مقدمه

نظريه نمايندگي از نظرياتي است که تحوالت زيادي را پشت سر نهاده تا به شکل کنوني
صورتبندي شده است .روم باستان در ابتداي راه با نظريه نمايندگي آشنا نبود و ارادة
نماينده نميتوانست مستقيماً تعهدي له يا عليه منوبٌعنه ايجاد کند .روميان براي توجيه
قراردادهايي که به نيابت انجام ميشد ،چنين تحليل ميکردند که عقد به نام و حساب
نماينده بسته ميشود ،ولي او بايد حقوق حاصل از قرارداد را به منوبٌعنه واگذار کند .البته،
منوبٌعنه نيز در برابر اين واگذاري تحصيل برائت ذمه نماينده از تعهدات ناشي از قرارداد
را بر عهده ميگرفت .اين تحليل سبب شد که در ادوار پسين نيز مسئوليتهاي قراردادي
ناشي از قراردادهاي نماينده متوجه شخص وي باشد و منوبٌعنه از کليه مسئوليتهاي
مذکور مبرا شود؛ وضعي که شبيه رابطه حقالعملکار و آمر در حقوق تجارت است .معهذا،
در فقه اسالم ،نظريه نمايندگي از همان ابتدا پذيرفته شد و وکالت بهعنوان يکي از عقود
معين در زمره نهادهاي حقوقي جاي گرفت و نمايندگي در همه اعمال حقوقي ،جز آنچه
مباشرت در آن شرط است ،مجاز شمرده شد (کاتوزيان ،6199 ،ص .)31ميتوان ادعاء کرد
که هدف اصلي شارع در پذيرش امکان نمايندگي تأمين نيازهاي اشخاص است .زيرا ،هر
فرد ،بهتنهايي ،توانايي انجام امور مربوط به خود را ندارد و براي رفع نيازهاي خود به
استفاده از خدمات ديگران محتاج است (محقق داماد و ديگران ،6139 ،ص .)639قانون
مدني ايران نيز به تبعيت از فقيهان نيابت در انجام معامله را پذيرفته و در ماده  693تأکيد
کرده است« :ممکن است طرفين يا يکي از آنها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن
است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد».
حال ،چنانچه نماينده به نمايندگي خويش در معامله تصريح و در حدود اختيارات
عمل کرده باشد ،اصوالً ،بايد مسئوليتهاي قراردادي متوجه منوبٌعنه باشد ،ولي اگر
نماينده در معامله با ديگري به نمايندگي خويش تصريح نکند ،اين پرسش قابل طرح است
که مسئوليتهاي ناشي از اين قرارداد متوجه کيست؛ نماينده ،منوبٌعنه يا هردو؟ البته ،بار
اثبات وقوع معامله به نمايندگي هميشه بر عهده مدعي آن است و چنانچه نماينده نتواند
انجام معامله به نمايندگي از غير را اثبات نمايد ،نبايد ترديدي در مسئوليت وي رواداشت،

لکن اين مطلب از موضوع بحث ما ،بهمثابه بحثي ثبوتي ،خارج است 6.پس ،سؤال اين است
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که «بر فرض اثبات نمايندگي ،مسئوليتهاي ناشي از اين قرارداد متوجه کيست؛ منوبٌعنه،
نماينده يا هردو؟» اين پرسش سؤال اصلي اين مقاله است .در پاسخ به اين پرسش
احتماالتي قابل طرح است:
 .6مسئوليت قراردادي متوجه منوبٌعنه است ،مگر اينکه طرفين مسئوليت نماينده را
صريحاً يا ضمناً اراده کرده باشند که در اين صورت منوبٌعنه و نماينده مسئول ميباشند.
 .2مسئوليت قراردادي متوجه نماينده است ،مگر اينکه طرف قرارداد عالم به نمايندگي
طرف ديگر بوده يا عليرغم جهل به نمايندگي وي ،معامله با اعم از اصيل و نماينده را اراده
کرده باشد که در اين صورت فقط منوبٌعنه مسئول است.

2

 .1مسئوليت قراردادي متوجه منوبٌعنه و نماينده است.
پاسخ به اين پرسش در حقوق ايران در گرو تفسير دقيق بخش نخست ماده  691قانون
مدني است که مقرر ميکند« :کسي که معامله ميکند آن معامله براي خود آن شخص
محسوب است ،مگر اينکه در موقع عقد ،خالف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت
شود ».حسب ظاهر اين ماده ،چنانچه نماينده در قرارداد بر نمايندگي خويش تصريح کند يا
معامله به نمايندگي از غير ثابت نشود ،مسئوليت قراردادي ،به ترتيب ،متوجه منوبٌعنه يا

منعقدکننده معامله است 1،لکن در خصوص موردي که عليرغم عدم تصريح نماينده در
قرارداد ،انجام معامله به نمايندگي از غير پس از انعقاد قرارداد ثابت گردد ،مفاد ماده مجمل به
نظر ميرسد .چه ،معلوم نيست که مراد مقنن از عبارت «معامله براي خود آن شخص
محسوب است» بيان حکم معامله در رابطه بين نماينده و منوبٌعنه است يا نماينده و طرف

معامله يا هردو .چنانچه شق اول مورد نظر باشد ،ماده  691نسبت به حکم شق دوم ،يعني
سؤال اصلي اين مقاله ،ساکت است و پاسخ اين پرسش را بايد از مواد ديگر قانوني يا اصول
حقوقي و فقه اماميه جست و اگر شق دوم يا سوم مورد نظر باشد ،پاسخ سؤال اصلي مقاله
روشن است و اثبات بعدي نمايندگي نماينده را از مسئوليت قراردادي معاف خواهد کرد .اين
اجمال سبب شده است که قرائتهاي متفاوتي از ماده  691قانون مدني صورت پذيرد.
گروهي اين ماده را بر شق دوم (عدل ،6191 ،ص661؛ امامي ،6199 ،صص292-213؛
شهيدي ،6132 ،ص )613و گروهي ديگر بر شق نخست حمل کرده (کاتوزيان،6199 ،
صص 32-32و صفايي ،6132 ،صص )38-31و هريک نيز طرفداراني در فقه براي ديدگاه
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خود جسته و يافتهاند .طبق ديدگاه نخست« ،کسي که وکالتاً يا به سمت نمايندگي عقدي را
واقع ميسازد؛ بايد آن را تصريح کند و اال آن عقد براي خود او محسوب ميشود مگر اينکه
خالف آن ثابت شود» (عدل ،6191 ،ص ،)661ولي طبق ديدگاه دوم «مفاد  ...ماده [ 691قانون
مدني] در رابطه بين نماينده و اصيل حکومت دارد  ...يعني ،هرگاه در چگونگي معاملهاي که
نماينده انجام داده است بين آن دو اختالف شود ،مدعي کسي است که معامله را به نمايندگي
ميداند و او است که بايد خالف فرض «اصيل بودن طرف معامله» را اثبات کند( ».کاتوزيان،
 ،6199ص )32گرچه اين گروه نيز اذعان دارند که «عبارت ماده  691تاب اين تفسير را نيز
دارد که بر رابطه دو طرف معامله نيز حکومت کند .بدين معني که اگر يکي از دو طرف بتواند
اثبات کند که به نمايندگي اقدام کرده است ،معامله براي اصيل واقع شود و او بتواند از اجراي
تعهدهايي که بر دوش گرفته است ،بگريزد» (کاتوزيان ،6199 ،صص .)36-32وجود اين دو
نگاه اصلي در مورد ماده  691قانون مدني که در اين مقاله ،اختصاراً و به ترتيب« ،نظريه
اصالت باطن اراده نماينده» و «نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده» نام گرفتهاند ،زمينه را براي
يک بحث مبنايي در حقوق ايران فراهم کرده است .بااينهمه بايد اذعان کرد که حقوقدانان
ايراني ابعاد مسئله را ،کما هو حقه ،در نظر نگرفتهاند و لذا بازخواني ادله آنان و تحليل مجدد
چارچوبهاي نظري موجود که رسالت اصلي اين نوشتار است ،ضروري به نظر ميرسد؛
بااينحال ،تذکر چهار نکته پيش از ورود به بحث الزامي است:
اوالً ،استفاده از تعبير «نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده» بدين جهت است که اصطالح
مشهورترِ «اراده ظاهري» ،نامفهوم جلوه ميکند و وافي به مقصود نيست .چه ،قائالن به
«نظريه اراده ظاهري» ،بر خالف قائالن به «نظريه اراده باطني» ،عقيده دارند که در عالم
حقوق فقط ظاهر اراده منشأ اثر است و «مراد» مادام که بهوسيله مبرِزي به منصه ظهور
نرسيده باشد ،نميتواند منشأ اثر تلقي گردد .بنابراين ،به نظر ما دو اصطالح اصالت باطن و
ظاهر اراده بهتر و دقيقتر از اراده باطني و ظاهري است.
ثانياً ،اصطالح «نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده» را نبايد با اصطالح «

mandat

 »apparentدر حقوق فرانسه اشتباه گرفت .چه ،منظور از اصطالح اخير که به «نيابت يا
نمايندگي ظاهري» ترجمه شده است ،عبارت است از ترتيبِ اثر دادن به اعتماد متعارف
اشخاص به نمايندهبودن و واجدِ اختيار بودن اشخاصي که نوعاً به نمايندگي از جانب
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ديگري عمل ميکنند و متعهد دانستن وي در برابر شخص اعتمادکننده ،همانند فرض
وکالت فروشنده مغازه و کارمند بانک از جانب صاحب مغازه و بانک (صفايي،6132 ،
ص )33که با اصطالح نخست متفاوت است.
ثالثاً ،اصطالح «نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده» را نبايد با دو اصطالح «وکالت
ظاهري يا حکمي» اشتباه گرفت .چه ،وکالت ظاهري يا حکمي مفهوماً با اصطالح نخست
متفاوت و عبارت است از فرض وکالت شخصي که واقعاً وکيل نيست به اقتضاي
مصلحت ،همانند آنچه که در ماده  132قانون مدني آمده است .مطابق اين ماده «تمام امورى
که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد ،نسبت به موکّل ،نافذ
است( ».رک .کاتوزيان ،6132 ،ص)611
رابعاً ،گرچه طبق ماده  699قانون مدني که از نظر صحيحتر در فقه اماميه اقتباس شده
است (رک .األنصاري 6863 ،ق ،صص291ـ« ،)122در صورتي که ثمن يا مثمن معامله عين
متعلّق به غير باشد ،آن معامله براي صاحب عين خواهد بود» و لذا امکان اثبات وقوع چنين
معاملهاي براي غير وجود ندارد ،لکن چنانچه اين معامله بهوسيله نماينده انجام گرفته باشد،
باز جاي اين پرسش مطرح است که مسئوليت قراردادي متوجه کيست؛ مالک عين ،نماينده
يا هردو؟ در خصوص نحوه توجه مسئوليت قراردادي به غير مالک در اين مورد ،بعداً،
سخن خواهيم گفت.
 .4تبيين مباني حقوقي چارچوبهاي نظري

چنانکه گفته شد ،در تفسير ماده  691قانون مدني دو نظريه ارائه شده است :نظريه اصالت
ظاهر اراده نماينده و نظريه اصالت باطن اراده نماينده .در ادامه تبيين مباني هر دو نظريه در
دستور کار اين مقاله خواهد بود.
 .4-4مباني حقوقي نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده

مطابق نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده ،طرف معامله در مقابل طرف ديگر ،تنها زماني
ميتواند نماينده قلمداد شود که ظاهر اراده وي بر اين امر داللت کند و تنها در اين صورت
است که مسئوليتهاي قراردادي متوجه منوبٌعنه خواهد بود و نه نماينده .بر اين اساس،
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چنانچه نمايندگي شخص در قرارداد مورد تصريح قرار نگرفته باشد ،او ،شخصاً ،در مقابل
طرف قرارداد ،مسئوليتهاي ناشي از قرارداد را بر عهده خواهد داشت و نمايندگي به ضرر
طرف قرارداد ناآگاه قابل استناد نيست ،اگرچه اثبات شود .بنابراين ،اراده نماينده بايد به آگاهي
طرف ديگر عقد برسد تا مبناي حق و تکليف وي قرار گيرد و لذا اگر وي جاهل به نمايندگي
باشد ،اثبات نمايندگي بعد از عقد فقط در رابطه بين نماينده و منوبٌعنه و نه طرف قرارداد
مؤثر خواهد بود 8.قائالن اين نظريه عقيده دارند لزوم حفظ استحکام معامالت ،حاکميت اراده،

مالک مواد قانوني پراکنده و سابقه بحث در فقه اماميه ارائه تفسير مالئم با اين نظريه از ماده
 691قانون مدني را مرجح ميکند .بررسي و نقد ادله مذکور در پي ميآيد:
 .4-4-4لزوم حفظ امنيت در معامالت

مصلحت عمومي مبني بر لزوم حفظ امنيت در معامالت اقتضاء ميکند که در حوزه

معامالت ،اراده فراتر از ظاهر ،خود منشأ اثر نباشد .زيرا اگر بنا بر اين باشد که نماينده؛ علي-
رغم عدم اذعان به نمايندگي در قرارداد و با اثبات بعدي نمايندگي ،از ايفاي تعهدات
قراردادي شانه خالي و آن را متوجه منوبٌعنه کند ،اشخاص از امنيت الزم در استيفاي
حقوق قراردادي خود برخوردار نخواهند بود و اين بر خالف نظم و استحکام معامالت و

مآالً سبب تزلزل در نظم عمومي است (کاتوزيان ،6199 ،ص36؛ صفايي ،6132 ،ص)31؛
بنابراين ،لزوم تمسک به ظاهر اراده در معامالت ،در مصالح الزامآور ريشه دارد و مستند آن
همين مصلحت است.
در نقد اين دليل ميتوان گفت که اوالً ،چنانچه ثابت شود اراده طرفين معامله به امکان
مواجهه با ديگري در مقام استيفاي تعهدات قراردادي تعلق گرفته است ،چنانکه بعداً خواهيم
گفت ،آيا ميتوان دايه مهربانتر از مادر بود و اين امر را خالف مصلحت آنان قلمداد کرد و
امري بر خالف اراده طرفين را بدانها تحميل کرد؟ و ثانياً ،اگر چنين مصلحت الزامآوري
وجود داشته باشد ،به نمايندگي اختصاص نخواهد داشت و نتيجه آن اصالت ظاهر اراده در
همه موارد خواهد بود .چگونه ميتوان پذيرفت که اين مصلحت تنها در مورد نمايندگي،
مقتضي اصالت ظاهر اراده باشد ،ولي در ساير موارد اصالت با باطن اراده باشد؟ 3اين در حالي

است که قائالن به اصالت ظاهر اراده نماينده در ساير موارد از اصالت باطن اراده دفاع کرده و
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بدان پاي فشردهاند (کاتوزيان ،6191 ،صص681ـ 689و صفايي ،6132 ،ص .)83ممکن است
گفته شود که اصالت باطن اراده؛ در حاکميت اراده ريشه دارد و حاکميت اراده در اين مورد
مقتضي احترام به انتخاب طرف معامله بهوسيله اشخاص است و در ساير موارد مقتضي
احترام به خواست واقعي طرفين .اين پاسخ در حقيقت عدول از اين استدالل و تمسک به
دليل ديگري است که در ادامه تبيين و نقد ميشود.
 .4-4-4حاکميت اراده

«اگر پذيرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است ،ديگر چگونه مي-
توان ادعاي کسي را که وانمود کرده است براي خود معامله ميکند ولي در نهان قصد دارد
ناشناختهاي را با طرف قرارداد روبهرو سازد ،قبول کرد؟ امکان اثبات اين امر که طرف عقد
براي ديگري معامله کرده و در واقع نماينده او بوده است ،باعث ميشود که تا طرف ديگر
ناخواسته با کسي روبهرو شود که يا او را نميشناخته يا حاضر به معامله با او نبوده است... .
از سوي ديگر ،چون توافق بر اين مبنا قرار گرفته است که نماينده ادعايي ،بهعنوان طرف
اصلي عقد ،پاسخگوي تعهدهاي ناشي از آن باشد ،نميتوان او را به استناد قصد باطني که
در تراضي طرفين نيامده است معاف از انجام تعهد دانست .در هر عقد ،دو طرف پايبند
بهقصد مشترک و توافق خود هستند ،نه آنچه هريک در باطن خود ميخواسته است.
بنابراين ،قصد انجام معامله براي ديگري ،اگر در تراضي نيايد ،اثري در عقد ندارد و تعهد
ناشي از آن را از بين نميبرد( ».کاتوزيان ،6199 ،ص )36بر اين اساس ،مواجهکردن متعهدٌله
با شخصي غير از طرف قرارداد بر خالف حاکميت اراده و آزادي قراردادها (صفايي،6132 ،
ص )31و مصداق «ما قصد لميقع و ما وقع لميقصد» است.
اين استدالل را نميتوان پذيرفت .زيرا ،حاکميت اراده دو سو دارد که در يک سوي آن
اصيل و در سوي ديگر شخصي که به نمايندگي از غير ،معامله کرده است قرار ميگيرد .در
فرض مسئله ،آنچه مسلم است اين است که شخص اخير قصد پايبند کردن خويش را نداشته
و صرفاً به حساب غير معامله کرده است ،حتي اگر اين امر را ابراز نکرده باشد .بنابراين ،از
تعلق قصد مشترک به پايبند کردن او نميتوان سخن گفت ،مگر اينکه اين مطلب صريحاً يا
ضمناً در قرارداد آمده باشد که در اين صورت نيز از فرض مسئله خارج شدهايم؛ اما در مورد
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طرف اصيل دو احتمال مطرح است :نخست آنکه نامبرده معامله با خصوص طرف خود را
اراده کرده و به ديگر سخن شخصيت طرف معامله قيد اراده وي بوده باشد و ديگر آنکه وي،
معامله با اعم از اصيل يا نماينده را اراده کرده باشد .اگر احتمال نخست پذيرفته شود ،در
فرض مسئله معامله محکوم به بطالن خواهد بود و نوبت به ايفاي تعهدات قراردادي

نميرسد .اين امر را از استثناي مذکور در ماده  226قانون مدني 1نيز ميتوان دريافت؛ اما اگر
احتمال دوم پذيرفته شود ،معامله محکوم به صحت است و مقتضاي حاکميت اراده طرفين آن
است که نماينده اصوالً مسئول شناخته نشود .چه ،طرف قرارداد از ابتدا رضايت داده است که
در صورت اثبات نمايندگي طرف وي ،ايفاي تعهدات قراردادي را نه از وي که از منوبٌعنه
بخواهد .با اين توضيحات ،بيگمان ،احتمال دوم متعين خواهد بود و حاکميت اراده ،اصالت
باطن اراده را نتيجه خواهد داد و نه اصالت ظاهر اراده را!
 .9-4-4تمسک به مالک قوانين مؤيد نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده

در قوانين ديگر غير از قانون مدني ،مقرراتي وجود دارد که اين نظريه از مالک آنها قابل
استنباط است .طبق اين مقررات ،نماينده بايد به نام منوبٌعنه خود معامله کند تا از تعهدات
ناشي از معامله معاف شود و اال وي در مقابل طرف معامله اصيل به شمار خواهد آمد .اين
قاعده در مورد حقالعملکاري و بيمه در حقوق ايران پذيرفته شده است (صفايي،6132 ،
صص )38-31که در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند:
مطابق ماده  139قانون تجارت مصوب « 6166حقالعملکار کسي است که به اسم
خود ولي به حساب ديگري معامالتي کرده و در مقابل ،حقالعمل دريافت ميدارد ».و طبق
ماده  133همان قانون مقررات وکالت ،اصوالً در حقالعملکاري نيز مجرا است .حال با
توجه به اينکه حقالعملکار اصوالً نبايد نام آمر خويش را افشاء کند (ستوده تهراني،6133 ،
ص ،)33ميتوان نتيجه گرفت که وي شخصاً در مقابل طرف معامله مسئول اجراي تعهدات
قراردادي است و متعهدٌله ميتواند اجراي تعهدات ناشي از قرارداد را از او بخواهد (ستوده
تهراني ،6133 ،ص .)31مباني اين ماده در حقوق فرانسه و عرف تجارتي نيز مؤيد اين مدعا
است .حاصل جمع اين استنباط حقوقي با اين واقعيت که طرف قرارداد با حقالعملکار
معموالً ميداند که معامله منعقدشده نه به حساب وي که به حساب ديگري است ،اين
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خواهد بود که از نظر مقنن ،اراده باطني حقالعملکار در مقابل طرف معامله منشأ اثر نيست
و اصالت با ظاهر اراده او است (کاتوزيان ،6199 ،ص)32؛ بنابراين ،نماينده نيز ،به همين
مناط ،در مقابل طرف ديگر معامله ،ملتزم به مفاد قرارداد و مکلف به اجراي تعهدات ناشي
از آن است و نميتواند با اثبات نمايندگي بعد از عقد قرارداد و درحاليکه طرف معامله ،به
هنگام انعقاد قرارداد ،از آن آگاه نبوده است ،از اجراي تعهدات قراردادي امتناع کند .حتي
ميتوان پا را فراتر نهاد و نتيجه گرفت که اگر يک طرف معامله آگاه به وکالت طرف ديگر
معامله نيز باشد ،شخصاً در مقابل وي مسئول است ،چه رسد به اينکه جاهل به وکالت
باشد .عالوه بر حقالعملکاري ،مطابق ماده  1قانون بيمه مصوب « 6161هر کس بيمه
ميدهد ،بيمه متعلّق به خود اوست ،مگر اينکه در بيمهنامه تصريح شده باشد که مربوط به
ديگري است» .بدين ترتيب ،اين قانون نيز براي حفظ حقوق طرف قرارداد ،ظاهر اراده را
بر باطن اراده مقدم کرده است (کاتوزيان ،6199 ،ص )32و ميتوان از مالک آن نيز براي
استنباط حکم ساير موارد بهره جست.
اين استدالل نيز مخدوش است .چه ،پذيرش آن فرع بر پذيرش عليالقاعدهبودن
احکام مذکور است ،درحاليکه دليلي بر اين امر وجود ندارد .چه ،به نظر ميرسد مسئوليت
حقالعملکار در مقابل طرف قرارداد و بيمهگذار در مقابل بيمهگر از منصرفات عرفي اين
معامالت است و در شرط ضمني ريشه دارد و لذا نميتوان مفاد آن را به موارد ديگر که
وجود انصراف عرفي در آنها ثابت نشده است ،گسترش داد.

9

 .2-4-4سوابق فقهي مسئله

قائالن اين نظريه ،بدون اينکه بررسي مفصلي ارائه نموده باشند ،گفتهاند «معاف شدن طرف
قراردادي که نمايندگي خود را اعالم نکرده است با پيشينه اين بحث در فقه اماميه نيز
منافات دارد .زيرا ،در موردي که خريدار سمت وکالت خود را در بيع پنهان ميدارد ،فقيهان
رجوع به وکيل را براي گرفتن ثمن مجاز شمردهاند( ».صفايي ،6132 ،صص38-31؛
کاتوزيان ،6199 ،ص )36بررسي اين دليل مستلزم بررسي اقوال فقيهان و ادله آنان است که
بعداً خواهد آمد.
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 .4-4مباني حقوقي نظريه اصالت باطن اراده نماينده

مطابق نظريه اصالت باطن اراده نماينده وجود رابطه نمايندگي هميشه در مقابل طرف
قرارداد قابل استناد است ،حتي اگر در قرارداد بدان تصريح نشده و طرف قرارداد نيز بدان
آگاهي نداشته باشد .طرفداران اين نظريه ماده  691قانون مدني را بر رابطه نماينده و طرف
قرارداد ناظر ميدانند ،نه نماينده و منوبٌعنه .يعني خواه نماينده در حين معامله به نمايندگي
خويش تصريح کند و خواه تصريح نکند و نمايندگي وي بعد از معامله ثابت شود ،وي در
مقابل طرف قرارداد مسئول نيست و منوبٌعنه مسئول ايفاي تعهدات قراردادي خواهد بود.
مبناي اصلي اين نظريه همان مباني نظريه اصالت باطن اراده است که در حاکميت اراده
ريشه دارد .بهموجب اين ،اصل مهم ،آن چيزي است که طرفين قرارداد واقعاً ميخواستهاند.
بر اين اساس ،چون نماينده به هنگام معامله قصد متعهد کردن خويش در برابر طرف
قرارداد را نداشته و طرف معامله نيز معامله با خصوص وي را اراده نکرده است نميتوان او
را مسئول ايفاي تعهدات قراردادي دانست ،حتي اگر به نمايندگي خويش تصريح نکرده
باشد .پس عمده دليل اين ديدگاه همان حاکميت اراده است و پيشينه فقهي مسئله نيز مؤيد
اين ادعاء است که بعداً بدان خواهيم پرداخت .بااينهمه ،برخي از حقوقدانان عقيده دارند
اگر به سبب «پنهاننمودن سمت نمايندگي ،خسارتي از معامله متوجه طرف شود ،طبق ماده
 116قانون مدني ،وکيل ،مسئول آن خسارات خواهد بود( ».امامي ،6199 ،ص )219اين نظر
را نميتوان پذيرفت .چه ،مواجهه با اعم از اصيل و وکيل مدلول قصد مشترک طرفين و
موضوع اقدام طرف معامله بوده است و لذا نه فعل زيانباري رخ داده و نه بين فعل ارتکابي
و ورود زيان محتمل رابطه سببيتي ميتوان فرض کرد .بااينهمه ،اشکاالتي در اين مجال
قابل طرح است که ميتواند تمسک به حاکميت اراده را با مشکل مواجه کند .در ادامه به
بررسي اين اشکاالت خواهيم پرداخت.
اوالً ،چنانکه گفته شد ،حاکميت اراده امري دوسويه است و فقط نميتواند ناظر بر يک
طرف قرارداد باشد .بنابراين ،اين تحليل تنها در صورتي صواب خواهد بود که اراده طرف
قرارداد ،خالف آن را اقتضاء نکند و اال تمسک به حاکميت اراده نماينده وجهي نخواهد
داشت .بهعبارتديگر ،حاکميت اراده نماينده مقتضي عدم تعهد وي در برابر طرف قرارداد
است ،مشروط بر اينکه شخصيت وي براي طرف ديگر ،علت عمده انعقاد قرارداد نباشد و
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انعقاد قرارداد با نماينده يا ديگري از هر جهت در نظر طرف معامله برابر باشد .در غير اين
صورت ،حاکميت اراده نماينده مقتضي چيزي بر خالف مقتضاي حاکميت اراده طرف قرارداد
خواهد بود و محذور «ما قصد لميقع و ما وقع لميقصد» رخ خواهد نمود و قرارداد ،همانگونه
که گفته آمد ،مستنداً به ماده  226قانون مدني محکوم به بطالن خواهد بود ،نه اينکه صحيح و
مقتضي ايفاي تعهدات قراردادي بهوسيله نماينده باشد .در پاسخ به اين اشکال ميتوان گفت
که طبق تحليل برخي از فقيهان معلومبودن طرف عقد اصوالً در معامله شرط نيست ،مگر
اينکه ثابت شود ،خصوص شخص طرف معامله ،مورد نظر طرف ديگر بوده است .در حقوق
مدني ايران نيز اين امر پذيرفته شده است .بنابراين« ،مجهولماندن طرف اصيل معامله به هنگام
عقد ،خللي به اعتبار آن وارد نميسازد[ ... .و] اصل اين است که طرف اصيل عقد ،در ارادة
انشاءکننده منحصراً خصوص مخاطب نيست ،بلکه [ ...شخصيتي] اعتباري اعم از مخاطب و
شخص ديگر ميباشد» (شهيدي ،6132 ،ص.)613
ثانياً ،اين استنباط ممکن است خالف ماده  228قانون مدني جلوه کند که مطابق آن
بايد الفاظ عقود بر معاني عرفي حمل شوند .لکن ،بايد توجه داشت که اين ماده امارهاي
اثباتي است و به بحث ثبوتي ما ارتباط ندارد و لذا مفاد آن تا زماني معتبر است که خالف
اراده دو طرف معامله نباشد.
 .4تبيين مباني فقهي چارچوبهاي نظري از منظر فقه اماميه

حال که مباني حقوقي اين دو نظريه تبيين شد ،به بررسي اين موضوع در فقه اماميه
ميپردازيم .فقيهان گاه ذيل بحث از مسئوليت قراردادي وکيل و گاه ذيل بحث از نحوه حل
نزاع اصحاب دعوا در مورد وکالت و اصالت طرفين قرارداد به بررسي اين موضوع

پرداختهاند 3.به همين علت در عبارات فقيهان ميان مقام ثبوت و اثبات خلط ،شده است و لذا
اقوال فقيهان در اين زمينه منقح نيست و ارائه تصوير روشن از اقوال فقيهان در بادي امر
دشوار به نظر ميرسد .اين امر مورد توجه برخي از فقيهان نيز بوده است (رک .النجفي6828 ،
ق ،.ص886؛ الطباطبائي اليزدي 6868 ،ق ،.ص .)639معهذا ،عالمه(ره) در تذکره اقوال
موجود در مسئله را سه قول( 9الحلي األسدي 6868 ،ق ،.صص )682-686و صاحب

عروه(ره) در سؤال و جواب آن را چهار قول دانسته است( 62.الطباطبائي اليزدي 6863 ،ق،.
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صص )111-113دقت در اين اقوال نشانگر اين است که اوالً ،تحصيل شهرت در اين مسئله
به غايت دشوار است و بهسختي بتوان از مشهور بودن احد از اقوال سخن به ميان آورد ،ثانياً،
همه آنها با اصالت ظاهر يا باطن اراده نماينده مرتبط نيستند و به داليل ديگري مستند
ميباشند و ثالثاً ،در فرض جهل مستمر طرف قرارداد به وکالت وکيل و عدم اثبات اين امر،
مسئوليت قراردادي وکيل مسلم و مفروغٌعنه است .پس محل نزاع اصلي فقيهان را ميتوان در
دو مورد دانست :مسئوليت قراردادي عاقد در صورت معلومبودن وکالت او به هنگام قرارداد و
مسئوليت قراردادي عاقد در فرض معلومشدن وکالت وي پس از انعقاد قرارداد .بر اين اساس،
در سويه نخست نزاع ،دستهاي از فقيهان عقيده دارند که اگر به وکالت طرف قرارداد در عقد
تصريح شود يا اين مطلب از بدو امر معلوم باشد ،وکيل و موکل ،هر دو ،در مقابل طرف ديگر
مسئول انجام تعهدات ناشي از قرارداد هستند ،چه رسد به اينکه وکالت طرف قرارداد از ابتداء
معلوم نباشد و بعداً معلوم گردد .در مقابل ،عدهاي ديگر بهشدت منکر اين نظريه هستند و
عقيده دارند که رجوع به وکيل در فرض معلوميت وکالت وي در قرارداد معني ندارد و تنها
در صورت جهل به وکالت ميتوان دراينباره سخن گفت .در سويه ديگر نزاع ،مخالفان
ديدگاه نخست ،خود به دو دسته تقسيم ميشوند و عدهاي از آنان رجوع به وکيل را تنها در
فرض جهل مستمر به وکالت وي مجاز ميدانند و عقيده دارند که اگر وکالت طرف قرارداد
بعداً معلوم شود ،رجوع به وي ممکن نيست ،درحاليکه برخي عقيده دارند که اگر وکالت
طرف قرارداد به هنگام انعقاد عقد مجهول باشد ،رجوع به وکيل و موکل ممکن است ،حتي
اگر وکالت وي بعداً معلوم گردد .از بين اين سه جهتگيري اصلي ،ديدگاه نخست که نظر
شيخ طوسي(ره) و اتباع وي است ،با اصالت ظاهر يا باطن اراده نماينده مرتبط نيست و در
تحليلي خاص از قصد مشترک طرفين قرارداد در معامله با وکيل ريشه دارد (رک .الطوسي،
 6139ق ،.ص193؛ النجفي 6828 ،ق ،.ص886؛ الطباطبائي الحکيم ،بيتا ،صص.)633-639
ديدگاه دوم که ديدگاه محقق(ره) و اتباع او است ،مؤيد اصالت باطن اراده نماينده است و بر
قصد مشترک طرفين قرارداد تأکيد ميکند .ديدگاه سوم هم که صرفاً بهعنوان يک احتمال در
عبارات متأخر متأخران مطرح بوده و نزد فقيهان بعدي قائل پيدا کرده است ،با توجه به برخي
از استداللهاي قائالن ميتواند اصالت ظاهر اراده نماينده را تأييد کند يا در تحليلي خاص از
قصد مشترک طرفين قرارداد در معامله با وکيل ريشه داشته باشد .بنابراين ،در اين مجال ،تنها،
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دو ديدگاه اخير که ميتوانند در تبيين اصالت ظاهر يا باطن اراده نماينده نقش داشته باشند
اجماالً بررسي خواهند شد.
 .4-4مباني فقهي نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده

اين ديدگاه که قبالً از آن بهعنوان ديدگاه سوم ياد شد ،نخستين بار بهعنوان يک احتمال در
عبارت شهيد ثاني(ره) در مسالک مطرح شده( 66الجبعي العاملي 6861 ،ق،.

صص-122

 )121و همين احتمال صاحب کفايه(ره) را در خصوص حکم مسئله مورد بحث به ترديد
کشانده( 62السبزواري 6821 ،ق ،.ص )131و در نهايت صاحب مفتاح الکرامه(ره) نيز آن را
طرح کرده و دچار ضعف جدي دانسته است( 61الحسيني العاملي 6869 ،ق،.

صص-231

 .)238معهذا ،عدهاي از فقيهان معاصر (ره) ،التزام قراردادي وکيل در فرض جهل به وکالت
وي در هنگام قرارداد را اقوا دانسته و نوشتهاند« :و لو لميعلم بأن الطرف يشتريه لنفسه او
لغيره فهل الملزَم بااللتزام العقدي نفسُ العاقد و لو ثبت بأنه وکيل او يُفصَّل بين ما إذا ثبت
وکالته فالملتزم هو الموکل و ما لميثبت فالعاقد؟ وجهان .و األقوي هو األول» (النجفي
الخوانساري ،6191 ،ق ،.ص .)632در ادامه ادله اين ديدگاه تبيين و نقد ميشود.
 .4-4-4تبيين

شهيد ثاني(ره) دو دليل بر اين قول اقامه کرده است :استصحاب حق طرف معامله براي مطالبه
تعهدات قراردادي از وکيل پس از علم به وکالت و امکان عدم رضايت طرف معامله به انجام
آن در فرض معلومبودن موکل به هنگام معامله (الجبعي العاملي 6861 ،ق ،.ص .)121دليل
اخير در کالم صاحب مفتاح الکرامه(ره) نيز آمده است (الحسيني العاملي 6869 ،ق،.
ص .)238ناييني(ره) نيز دليل ديگري بر اين دو دليل افزوده است .به عقيده وي ،طرف
قرارداد ،در فرض جهل به وکالت طرف ديگر ،معامله را با شخص وکيل منعقد کرده است و
اگر جز اين بود ،شايد حاضر به معامله نميشد و وکيل نيز تعهدات قراردادي را در مقابل وي
به عهده گرفته است .بنابراين ،دليل اين قول تعلق قصد مشترک طرفين به ملتزمبودن وکيل
است (النجفي الخوانساري ،6191 ،ق ،.ص .)632عالوه بر سه دليل مذکور يکي از
معاصران(ره) دليل ديگري را نيز براي توجيه اين ديدگاه ارائه کرده است .وي مينويسد« :کأن
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وجه الثاني [أي التفصيل بين العلم و بين الجهل] قاعدة الغرور( ».الطباطبائي الحيکم 6192 ،ق،.
ص )633بر اين اساس ،مبناي رجوع به وکيل در فرض جهل ،غرور طرف معامله است که
مجوز رجوع به غار است .بنابراين ،ادله اين قول را ميتوان در چهار مورد ،به شرح آتي،
خالصه کرد .6 :استصحاب .2 ،حاکميت اراده طرف معامله .1 ،قصد مشترک طرفين و .8
قاعده غرور .درهرحال ،بايد توجه داشت که هيچيک از ادله اقامهشده براي اثبات اين قول،
جز استصحاب ،نميتواند مبنايي براي اصالت ظاهر اراده نماينده در فقه باشد .چه ،دليل دوم و
سوم بر اصالت باطن اراده نماينده تأکيد ميکنند و دليل چهارم نيز در پي يافتن مبناي
مسئوليت وکيل در حوزه مسئوليتهاي خارج از قرارداد است؛ اما اگر تمسک به استصحاب
تمام باشد ،ميتوان آن را مبناي اصالت ظاهر اراده نماينده در فقه دانست .چون طبق اين
استدالل ،اثبات بعدي خالف ظاهر الفاظ قرارداد ،نهايتاً موجد ترديد در سقوط حق ثابتشده
بهموجب ظهور مذکور است و اين ترديد با استصحاب برطرف ميشود.
 .4-4-4نقد

فقيهان در نقد ادله مذکور تالش چنداني نکردهاند و شايد آن را بسيار ضعيف يافته و
شايسته نقد نديدهاند .به نظر ما ،عليرغم تالش فراوان مستدالن ،هر چهار دليل اقامهشده،
به شرح آتي ،قابل خدشه و اين قول عمالً فاقد دليل است:
اوالً ،استصحاب مجدي نيست .زيرا ،متکاي اين استصحاب يقينِ سابقِ حاصل از
ظهور الفاظ قراردادي است و با فروپاشي اين ظهور به سبب قيام امارات و قرائن ،يقين
سابق نيز که مستند به همان ظهور بوده است ،متالشي خواهد شد و استصحاب مجرايي
نخواهد داشت.
ثانياً ،حاکميت اراده طرف معامله در تنافي با حاکميت اراده وکيل است و چنانچه مراد
طرف معامله ،به هنگام انعقاد آن ،معامله با خصوص وکيل ،به نحو قيديت باشد ،معامله
منعقدشده در فرض مسئله ،محکوم به بطالن خواهد بود .بنابراين ،فرض مسئله بايد در
جايي باشد که طرف معامله ،معامله با اعم از مالک يا وکيل وي را اراده کرده باشد که در
اين صورت استدالل دوم بالموضوع خواهد بود.

نظرية اصالت ظاهر ارادة نماينده در حقوق ايران 419

ثالثاً ،دليلي بر انتساب چنين ارادهاي به دو طرف معامله وجود ندارد و چنانکه گفته
شد ،قصد طرف معامله در فرض عدم فحص از اصالت يا وکالت طرف ديگر ،معامله با اعم
از اصيل يا وکيل است و دليلي ندارد که وکيل نيز فراتر از اين اراده کرده باشد ،مگر اينکه
قرينه يا دليلي بر وجود چنين اراده مشترکي وجود داشته باشد.
رابعاً ،تمسک به قاعده غرور نيز براي اثبات اين ممکن نيست .چه ،بر فرض ثبوت
کليت قاعده مذکور ،جريان آن در مقام ،منوط به ورود بالفعل ضرر بر طرف معامله و
مقتضي جبران خسارات واردشده بر او است ،نه اينکه وجوب رد عوض و انجام تعهدات
قراردادي را بر وکيل اقتضاء نمايد (الطباطبائي الحيکم 6192 ،ق ،.ص.)633
 .4-4مباني فقهي نظريه اصالت باطن اراده نماينده

اين ديدگاه نخستينبار بهوسيله محقق اول(ره) و در نقد نظريه شيخ(ره) ابراز و در ادوار پسين
محور مباحث فقيهان قرار گرفته است .محقق(ره) در شرايع مينويسد« :إذا اشترى لموكله كان
البائع بالخيار ،إن شاء طالب الوكيل و إن شاء طالب الموكل .و الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم

بالوكالة و اختصاصُ مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك( ».الحلي 6823 ،ق ،.ص )618از اين عبارت
ميتوان استظهار کرد که محقق حلي(ره) جهل طرف قرارداد به وکالت را علت تامه جواز
مطالبه تعهدات قراردادي از وکيل ميداند و مراد وي از جهل ،جهل مستمر به وکالت است.
مطلب اخير از عبارت «و الوجه  ...اختصاص مطالبة الوکيل مع الجهل بذلک» که بر لزوم
رجوع به وکيل در فرض جهل داللت ميکند ،قابل استظهار است (الجبعي العاملي 6861 ،ق،.
ص .)122چه ،به تصريح صاحب جواهر(ره) ،در غير اين صورت ،اختصاص مطالبه به وکيل
وجهي نخواهد داشت (النجفي 6828 ،ق ،.ص .)882بنابراين ،طبق اين برداشت وکيل مطلقاً
در برابر طرف قرارداد مسئول نيست ،مگر اينکه وکالت وي ،بههيچوجه ،اثبات نشود .پس
اين قول همان قول به «عدم مسئوليت وکيل در مقابل طرف قرارداد بهطور مطلق» است و ثبوتاً
مستلزم تفصيل نيست .برخي از فقيهان معاصر نيز بر اين امر تصريح کردهاند (الطباطبائي
الحکيم 6822 ،ق ،.ص .)633ظاهر عبارت عالمه(ره) در ارشاد و تحرير نيز فراتر از عبارت
محقق(ره) در شرايع افاده نميکند ،گرچه صريح در اختصاص مطالبه به وکيل در فرض جهل
به وکالت نيست (رک .الحلي األسدي6862 ،ق ،.ص 869و الحلي األسدي 6822 ،ق،.
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ص .)81البته ،عبارت عالمه(ره) در مختلف ،اصرح در داللت بر اين نظريه است که پس از
نقل قول شيخ(ره) در مبسوط مينويسد« :و الوجه عندي انّ للبائع مطالبة الموكّل ال غير ،ألنّ الملك

له فاليطالب غيره بالثمن» (الحلي األسدي 6861 ،ق .ب ،ص .)13طبق اين ديدگاه ،طرف
قرارداد ،درهرحال ،فقط حق مطالبه از موکل را دارد ،خواه در عقد بر وکالت تصريح شده
باشد ،خواه نشده باشد .حال ،با عنايت به اينکه عالمه(ره) در مختلف ،در مقام جمع تمام
اقوال اماميه در مسائل اختالفي بوده و قول محقق(ره) در شرايع را در عرض قول شيخ(ره)،
بهعنوان نظر مستقل ،نياورده است ،بر يکساني نظر عالمه(ره) در اين کتاب با نظر محقق(ره)،
حداقل از نظر عالمه(ره) ،داللت ميکند .البته ،اين احتمال نيز وجود دارد که مراد از جهل در
عبارت محقق(ره) و عبارت عالمه(ره) در ارشاد و تحرير ،اعم از جهل مستمر يا جهل به
هنگام انعقاد قرارداد باشد (الجبعي العاملي 6861 ،ق ،.صص121-122؛ النجفي 6828 ،ق،.
ص )882که در اين صورت ،نظر آنان به ديدگاه پيشين ملحق خواهد شد ،ولي اين احتمال
خالف ظاهر عبارت و لوازم آن است .در ادامه ادله اين ديدگاه تبيين و نقد ميشود.
 .4-4-4تبيين

دليل اين قول ،همانگونه که فقيهان گفتهاند ،اقرار طرف قرارداد به وکالت طرف ديگر در
فرض علم و بيان و ظهور عبارت وکيل در وقوع معامله براي خود در فرض جهل و
سکوت است (الحسيني العاملي 6869 ،ق ،.ص232؛ النجفي 6828 ،ق ،.ص )882و اين
ظهور تا زماني حجت است که قرينه و دليلي بر خالف آن اقامه نگردد .عالوه بر اين،
همانگونه که عالمه(ره) در مختلف نوشته است« ،چون در معامله با وکيل مورد معامله در
ملکيت موکل داخل ميشود ،عوض آن نيز بايد از ملکيت وي خارج گردد و فرقي بين
موارد مختلف ،همانند علم و جهل ،وجود ندارد .بنابراين ،مطالبه مورد معامله از وکيل
وجهي ندارد» (الحلي األسدي 6861 ،ق .ب ،ص.)13
 .4-4-4نقد

دو نقد بر اين ديدگاه وارد شده است که در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند:
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اوالً ،گفته شده است که اطالق اين قول ،مخدوش است .چه ،اگر مورد معامله عين
معين باشد ،مطالبه ،درهرحال ،بايد از ذواليد انجام گيرد ،نه الزاماً از موکل (الحلي األسدي،
 6868ق ،.صص 682-686و العاملي الکرکي 6868 ،ق ،.ص219؛ الجبعي العاملي6861 ،
ق ،.ص121؛ األردبيلي 6821 ،ق ،.ص )122و لذا اطالق آن بايد به موردي تقييد شود که
مورد معامله ،نه عين معين که کلي في الذمه است .اين نقد ،همانگونه که برخي از فقيهان
گفتهاند ،مصون از اشکال نيست .چه ،با عنايت به اينکه اقباض مورد معامله ،اوالً و بالذات،
از وظايف مالک است ،لذا جواز مطالبه عين مورد معامله از ذواليد منافاتي با جواز مطالبه آن
از مالک ندارد.
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(رک .األردبيلي 6821 ،ق ،.ص122؛ النجفي 6828 ،ق ،.ص886؛

الطباطبائي الحيکم 6192 ،ق ،.ص )639تنها سؤالي که در اين مجال قابل طرح است ،اين
است که تعهد غير ذواليد به تسليم عين معين چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ در پاسخ
ميتوان گفت که اين تعهد به دو نحو قابل تصوير است :تعهد بهوسيله و تعهد به نتيجه .در
فرض نخست موکل مکلف است تالش متعارفي براي استرداد عين معين از ذواليد و تسليم
آن به ذيحق ،انجام دهد و اگر پس از صرف تالش مذکور ،موفق نشود ،مسئوليتي نخواهد
داشت ،لکن در فرض دوم طرف قرارداد ،مکلف به تسليم عين است و اگر به اين کار موفق
نشود ،مسئوليت نقض قرارداد متوجه او است ،مگر اينکه استناد نقض به قوه قاهره را اثبات
نمايد .ظاهراً ناقدان به فرض دوم نظر داشتهاند .حاصل آنکه تفصيل بين عين و کلي في
الذمه ،به تصور اينکه تسليم عين ،الزاماً بايد بهوسيله ذواليد انجام گيرد ،وجهي ندارد.
ثانياً ،اطالق اين قول از منظر ديگري نيز ،نقد و گفته شده است که اگر مورد معامله
کلي في الذمه باشد ،بايد بين مورد تسليم مصداق به وکيل و عدم آن قائل به تفصيل شد و
در فرض نخست به مسئوليت وکيل و موکل و در فرض دوم به مسئوليت موکل نظر داد
(الحلي األسدي 6861 ،ق .الف ،ص111؛ الحلي األسدي 6868 ،ق ،.صص686ـ)682؛
گرچه اين تفصيل بيوجه نيست ،لکن از فرض مسئله خارج است .چه ،بحث در جايي
است که وکيل ،وکالت در تسليم مورد معامله را نداشته باشد .چون وکالت در تسليم مورد
معامله ،فراتر از وکالت در معامله است و نياز به تصريح دارد.
حاصل آنکه ايفاي تعهدات قراردادي ،اصوالً بر عهده موکل است و امکان رجوع به
وکيل ،مستند به داليل ديگري از قبيل وجود شرط صريح يا ضمني ،انصراف عقد به
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مسئوليت وکيل ،ضمان يد يا تقاص است .مثالً چنانچه مورد معامله عين معين و در يد
وکيل باشد ،جواز مطالبه از وي در ضمان يد ريشه دارد و اگر مورد معامله کلي في الذمه و
مصداقي از آنکه مال موکل است در يد وکيل باشد ،جواز مطالبه از وي مستند به جواز
تقاص است .همانگونه است موردي که عرف يا عادت جواز مطالبه از وکيل را اقتضاء کند.
مجدداً تأکيد ميشود که فرض مسئله در جايي است که وکيل ،وکالت در معامله ،اعم از
اجراي صيغه يا فراتر از آن ،داشته باشد ،نه وکالت در ايفاي تعهدات معاملي .چه ،در فرض
اخير ،التزام به مسئوليت قراردادي وکيل ،حتي در فرض علم به وکالت وي ،بهموجب شرط
ضمني موجه و مسلم است.
جمعبندي

با توجه به مطالب پيشين ميتوان دريافت که استدالل نظريه اصالت ظاهر اراده نماينده را
مساعدت نميکند و چارهاي جز التزام به نظريه اصالت باطن اراده نماينده نيست .لذا ،بايد
نظري را پذيرفت که ميگويد در معامالتي که نماينده منعقد ميکند ،مسئوليت قراردادي
متوجه منوبٌعنه است ،مگر اينکه طرفين مسئوليت نماينده را صريحاً يا ضمناً اراده کرده
باشند که در اين صورت منوبٌعنه و نماينده مسئول ميباشند .اين ديدگاه ،مقتضاي احترام
به حاکميت اراده طرفين است که در قراردادهاي خود يا معامله با اعم از اصيل و نماينده را
اراده يا بر خالف اين امر تصريح ميکنند .پس در فقد تصريح مذکور يا آنچه در حکم
تصريح است ،همانند شرط ضمني ،مسئوليت منوبٌعنه مفروض است .بنابراين ،فرض لزوم
جبران خسارت بهوسيله عاقد نيز منتفي است .چه ،معامله با اعم از اصيل و وکيل مفاد اقدام
طرف قرارداد است و در فرض ورود خسارت از رهگذر مواجهه با اصيل ناشناس بين فعل
نماينده و ورود زيان سببيتي وجود نخواهد داشت تا بتوان به لزوم جبران خسارت ملتزم
شد .اين نگاه با ديدگاهي قوي در فقه نيز همسو است و در آن دانش نيز از پشتوانه نظري
محکمي برخوردار است .بر اين اساس ،ميتوان دريافت که مطابق مواد  691و  699قانون
مدني و مقررات راجع به معامالت فضولي ،موضوع مواد  289تا  211قانون مدني ،معامله
ثبوتاً براي منعقدکننده آن است ،مگر اينکه مورد معامله عين باشد يا عاقد وقوع معامله براي
غير را اراده کند که در مورد اول معامله براي مالک عين و در مورد دوم براي غير خواهد
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بود؛ اما در مقام اثبات ،چنانچه معاملهکننده در قرارداد بر وقوع معامله براي غير تصريح کرده
باشد با بعداً بتواند آن را ثابت نمايد ،معامله براي غير محسوب ميشود و اال مسئوليت
قراردادي متوجه خود منعقدکننده است .معهذا ،نبايد از نظر دور داشت که ممکن است
عاقد بهطور ضمني مسئوليت ناشي از قرارداد را به عهده گرفته باشد که در اين صورت بايد
به قصد مشترک طرفين احترام نهاد و مسئوليت نماينده را نيز پذيرفت .ماده  223قانون
مدني نيز که مقرر ميکند «متعارف بودن امرى در عرف و عادت بهطوري که عقد بدون
تصريح هم منصرف آن باشد ،بهمنزله ذکر در عقد است» ،مؤيد اين مدعا است .مسئوليت
حقالعملکار در مقابل طرف قرارداد و بيمهگذار در مقابل بيمهگر را بايد از همين موارد
دانست .در اين مورد نيز نبايد بين جايي که مورد معامله عين معين يا کلي است ،تفاوت
قائل شد .چه ،التزام به مسئوليت قراردادي نماينده ،حتي در فرض عينيت مورد معامله،
محذوري در پي ندارد.
يادداشتها

 .6بايد توجه کرد که مسئله اين مقاله مسئلهاي ثبوتي و نه اثباتي است .به ديگر سخن ،سؤال
اصلي اين است که اگر معاملهکننده نيابت از غير را قصد کرده باشد ،مسؤوليت قراردادي
متوجه کيست؛ نايب ،منوبٌعنه يا هردو؟ چه ،از نظر اثباتي معلوم است که ادعاي وقوع
معامله به نيابت ،هميشه خالف اصل است و هم در رابطه نايب و منوبٌعنه و هم در رابطه
نايب و طرف قرارداد بايد ثابت گردد .چون ظاهر آن است که شخص براي خود معامله
ميکند ،مگر خالف آن ثابت شود .دقت در اين نکته ضروري است که اگر قصد معاملي با
لفظ ابراز شده باشد ،ظهور مذکور ،ظهور لفظي و اعتبار آن مستند به أصالةالظهور است و
چنانچه قصد معاملي با غير لفظ ابراز شده باشد ،ظهور مذکور از نوع ظهور حال و اعتبار آن
هم در حد ظهور حال است .اين دليل را به ماده  228قانون مدني ميتوان مستند کرد .چه،
بهموجب اين ماده «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه» و سکوت از نمايندگي به
هنگام عقد عرفاً بر اصالت طرفين قرارداد محمول است.
 .2اين ديدگاه در قانون مدني مصر مصوب  6983م .منعکس شده است .مطابق ماده  621اين
قانون« :إذا لميعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ،فإن أثر العقد اليضاف إلى األصيل دائناً
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أو مديناً ،اال إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده

أن يتعامل مع األصيل أو النائب».
 .1متأسفانه ،نحوه تنظيم ماده  691قانون مدني بهگونهاي است که تفکيک ثبوت و اثبات را
براي خواننده مشکل ميکند و اين پندار را به وجود ميآورد که بحث جاري بحثي اثباتي
است ،درحاليکه چنانکه گذشت ،بار اثبات نيابت هميشه و در مقابل هر شخص بر عهده
مدعي آن است و اين از مسلمات است.
 .8فايده اثبات نمايندگي در رابطه نماينده و منوبٌعنه اين است که در صورت اثبات آن
نماينده بايد حقوق حاصل از معامله را به منوبٌعنه انتقال دهد و وي نيز بايد تعهدات
قراردادي را از طريق نماينده اجراء و برائت ذمه او را تحصيل کند.
 .3قائالن اين نظريه خود به اين تهافت پي برده و گفتهاند که در حقوق فرانسه هم ،عليرغم
پذيرش اصالت باطن اراده به مثابه قاعده ،اصالت ظاهر اراده نماينده را قبول دارند (رک.
کاتوزيان ،6199 ،ص36؛ صفايي ،6132 ،ص.)38
 .1ماده  226قانون مدني« :اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللى وارد نمىآورد ،مگر
در مواردى که شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد».
 .9بعضي از حقوقدانان عقيده دارند مواد  139قانون تجارت و  1قانون بيمه از حقوق فرانسه
تبعيت کرده است و در حقوق اين کشور به تبعيت از حقوق روم در مورد نمايندگي به اراده
ظاهري بيش از اراده باطني توجه شده است و لذا اين موارد را در حقوق ايران بايد استثنائي
دانست (بهرامي احمدي ،6136 ،صص .)619-611با توجه به تحليل مذکور در متن ،اين
نظر را نميتوان پذيرفت.
 .3فقيهان ،معموالً ،در کتاب الوکاله به بررسي اين امر پرداختهاند ،لکن عدهاي ديگر از فقيهان
نيز به مناسبت بررسي اشتراط تعيين متعاقدين در صحت عقد ،متعرض اين مسأله شدهاند.
 .9عالمه (ره) در تذکره مينويسد« :إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن ،فإن كان في يده ،طالَبه البائع به و إلّا
طالَب الموكّل ،ألنّ الملك يقع له .و إن اشترى في الذمّة ،فإن كان الموكّل قد سلّم إليه ما يصرفه إلى الثمن،
طالَبه البائع أيضاً و إن لميسلّم ،فإن أنكر البائع كونه وكيالً أو قال ال أدري هل هو وكيل أم ال و ال بيّنة،
طالَبه و إن اعترف بوكالته ،فالمطالَب بالثمن الموكّلُ ال غير ،لوقوع الملك له و الوكيل سفيرٌ بينهما و معبر
للموكّل فاليغرم شيئاً و هو أحد وجوه الشافعيّة .و الثاني أنّ البائع مع تصديق الوكالة يطالب الوكيل ال غير،

ألنّ أحكام العقد تتعلّق به و االلتزام وُجد منه .و الثالث أنّه يطالب من شاء منهما ،نظراً إلى المعنيين»
(الحلي األسدي 6868 ،ق ،.ج ،63صص686ـ.)682
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 .62صاحب عروه(ره) در سؤال و جواب مينويسد« :إن كان البائع جاهالً بكونه وكيالً فله مطالبته و
إن كان عالماً أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معيناً فله مطالبة من هو بيده ،وكيالً كان أو موكالً أو
غيرهما ،و إن كان كلياً في الذمة ،فإن لم يسلم الموكل الثمن إلى الوكيل فليس له إال مطالبة الموكل و إن
سلم إليه فله مطالبة أي منهما شاء  ...و في المسألة أقوال أخر :أحدها تخييره مطلقاً .الثاني الفرق بين العلم
و الجهل ،ففي األول اليطالب إال الموكل و في الثاني إال الوكيل .و ثالثها أن في الثمن المعين يطالب الوكيل
إن كان في يده و إال فيطالب الموكل [و] في ما كان في الذمة و قد سلم البائع يطالب الوكيل و مع عدم

التسليم يطالب الموكل( ».الطباطبائي اليزدي 6863 ،ق ،.صص.)119-111
 .66شهيد ثاني(ره) در مسالک نوشته است« :و المراد بالجهل بالوكالة كونه مستمرّا إلى أن حصل
القبض ،فلو كان جاهالً وقت العقد معه بكونه وكيالً ثمَّ ثبتت وكالته ،فالمطالب الموكّل .و يحتمل بقاء

استحقاق المطالبة للوكيل ،استصحاباً لما كان و إلمكان عدم رضاه بمطالبة الموكّل لو علم ابتداء( ».الجبعي
العاملي 6861 ،ق ،.ج ،3صص.)121-122
 .62سبزواري(ره) در کفايه نوشته است« :إذا اشترى لموكِّله كان البائع بالخيار ،إن شاء طالب الوكيل و
إن شاء طالب الموكِّل ،و الصحيح اختصاص المطالبة بالموكّل إن علم بالوكالة حين العقد و إن جهل ذلك
اختصّت المطالبة بالوكيل و الحكم المذكور فيما إذا لميكن القيمة معيّناً ،و إن كان جاهالً وقت العقد بكونه

وكيالً ثمّ علم ذلك ،ففيه وجهان( ».السبزواري 6821 ،ق ،.ج ،6ص)131
 .61صاحب مفتاح الکرامه (ره) چنين نوشته است« :و المراد بالجهل المستمرُ من حين العقد إلى حين
القبض ،فلو جهل بها حين العقد ثمّ ثبتت وكالته ،ففيه وجهان :مطالبة الموكّل و مطالبة الوكيل ،ألنّه قد

اليكون راضياً بمطالبة الموكّل لو علم ابتداءً بأنّ الشراء له .و هو ضعيف جدّاً» (الحسيني العاملي6869 ،
ق ،.ج ،26صص.)238-231
 . 68در فرضي که عين معين مورد معامله مغصوب و طرف معامله نيز جاهل به آن باشد،
مکلفبودن موکل مالک ،عليرغم عدم يد بر ثمن ،روشن است ،چون اقباض از وظايف
مالک است و در غير اين صورت ،ورود ضرر بر بايع مسلم خواهد بود .حتي احتمال دارد
که بتوان در فرض علم طرف معامله به مغصوببودن مورد معامله نيز به تکليف موکل مالک
قائل شد (األردبيلي 6821 ،ق ،.ج ،9ص.)122
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الجبعي العاملي ،زينالدين بن علي ( 3031ق ،).مسالك األفهام إلي تنقييح شيرائع اإلسيالم ،ج،1
تصحيح و تحقيق :گروه پووه

مؤسسه معارف اسالمي ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمية ،چ.3

الحسينى العاملى ،السيد جواد بن محمد ( 3039ق ،).مفتاإ الكرامة في شرإ قواعد العالّمة ،ج،13
تصحيح و تحقيق :محمدباقر خالصي ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چ.3
الحلي األسدي ،حسن بن يوسف ( 3034ق ،).إرشاد األذهان إلي أحكام اإليميان ،ج ،3تصيحيح و
تحقيق :فارس حسون ،قم :دفتر انتشارات اسالمي ،چ.3
الحلي األسدي ،حسن بن يوسف ( 3031ق -الف) ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،ج،1
تصحيح و تحقيق :گروه پووه

دفتر انتشارات اسالمي ،قم :دفتر انتشارات اسالمي ،چ.3

همو ( 3031ق -ب) ،مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،ج ،6تصحيح و تحقييق :گيروه پيووه
دفتر انتشارات اسالمي ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چ.1
همو ( 3030ق ،).تذكرة الفقهاء ،ج ،31تصحيح و تحقيق :گروه پووه

مؤسسه آل البييت علييهم

السالم ،قم :مؤسسه آل البيت عليهمالسالم ،چ.3
همو ( 3014ق ،).تحرير األحكام الشرعية علي مذهب اإلمامية ،ج ،1تصيحيح و تحقييق :ابيراهيم
بهادري ،قم :مؤسسه امام صادق(ع) ،چ.3
الحلى ،جعفر بن حسن ( 3043ق ،).شرائع اإلسالم في مسائل الحيالل و الحيرام ،ج ،1تصيحيح و
تحقيق :عبدالحسين محمدعلي بقال ،قم :مؤسسه اسماعيليان ،چ.1
السبزوارى ،محمدباقر بن محمدمؤمن ( 3011ق ،).كفاية األحكام ،ج ،3قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چ.3
ستوده تهراني ،حسن ( ،)3133حقوق تجارت ،ج ،0تهران :دادگستر ،چ.33
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شهيدي ،مهدي ( ،)3131تشكيل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد ،چ.1
صفايي ،سيد حسين ( ،)3131دوره مقدماتي حقوق مدني؛ جلد دوم :قواعيد عميومي قراردادهيا،
تهران :ميزان ،چ.3
طب الطباطبائي اليزدى ،السيد محميدكامم ( 3030ق ،).تكملية العيروة اليوثقى ،ج ،3تصيحيح و
تحقيق :سيد محمدحسين طباطبايي ،قم :كتابفروشي داوري ،چ.3
الطباطبائى الحكيم ،السيد محسن (بيتا) ،نهج الفقاهة ،قم :انتشارات  11بهمن ،چ.3
الطباطبائي اليزدي ،السيد محمدكامم ( 3031ق ،).سؤال و جواب ،تصحيح و تحقيق :سيد مصطفي
محقق ،سيد محمد مدني بجستاني ،سيد حسين وحيدتي شيبيري ،تهيران :مركيز نشير العليوم
اإلسالمي ،چ.3
الطوسى ،محمد بن حسن ( 3139ق ،).المبسوط في فقه اإلماميية ،ج ،1تصيحيح و تحقييق :سييد
محمدتقي كشفي ،تهران :المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية ،چ.1
العاملى الكركى ،محقق ثانى ،على بن حسين ( 3030ه ق) ،جامع المقاصد في شرإ القواعيد ،ج،3
تصحيح و تحقيق :گروه پووه

مؤسسه آل البيت(ع) ،قم :مؤسسه آل البيت عليهمالسالم ،چ.1

عدل ،مصطفي ( ،)3191حقوق مدني ،به كوش  :محمدرضا بندرچي ،تهران :انتشارات بحرالعلوم ،چ.3
كاتوزيان ،ناصر ( ،)3196حقوق مدني :قواعد عمومي قراردادها ،ج ،3تهران :شركت سهامي انتشار
با همكاري بهمنبرنا ،چ.0
همو ( ،)3199حقوق مدني :قواعد عمومي قراردادها ،ج ،1تهران :شركت سهامي انتشار با همكاري
بهمنبرنا ،چ.1
همو ( ،)3131حقوق مدني :عقود اذني -وثيقههاي دين ،ج ،0تهران :شركت سهامي انتشار و بهمين
برنا ،چ.0
محقق داماد ،سيد مصطفي و قنواتي ،جليل و وحدتي شبيري ،سيد حسن و عبدي پور فرد ،ابراهيم
( ،)3139حقوق قراردادها در فقه اماميه ،ج ،1تهران :سمت.
النجفى ،محمدحسن ( 3040ق) ،جواهر الكالم في شرإ شرائع اإلسالم ،ج ،19تصحيح و تحقييق:
عباس قوچاني ،علي آخوندي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،چ.9

النجفي الخوانسارى ،موسى بن محمد ( 3191ق ،).منية الطالب في حاشية المكاسب :تقرير أبحاث
الشيخ محمدحسين الغروي النائيني ،ج ،3تهران :المكتبة المحمدية ،چ.3

