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عقود كليات  

لنگرودي جعفري دكتر:  نوشته  

كشور امالك و اسناد ثبت سازمان معاون  



 مطلبي هر از آن كيفيت و است بيشتر بخشي هر از آن كميت.  است خصوصي بحث ترين اساسي عقد

 تشكيل را خصوصي حقوق بناي زير كه است تعهدات منبع بزرگترين عقد بگذريم كه اين از.  تر افزون

 فرهنگي بر اما هستيم كار تازه تعهدات حقوق كار در ما ايران حقوق در و فارسي زبان در.  دهد مي

 تعهدات متب ضمن را عقود كه است اين رسم.  دهد مي ياري راه اين در را ما كه داريم تكيه بزرگ

 اسباب كه باشد قرار اگر و است تعهدات اسباب از يكي عقد كه آن حال و دهند مي قرار بحث مورد

 و كنند مي انتخاب كار اين براي را عقد فقط چرا دهند قرار بحث مورد ، تعهدات كتب در هم را تعهدات

بياورند تعهدات كتب در هم را تعهدات اسباب ساير بايد دهند مي مرجح بال ترجيح  . 

 عقود بحث بايد ناگزير شود اداء مباحث آن حق باشد قرار اگر كه دارد مباحثي خود عقود ، اين از گذشته

 جا اين در كه ها يادداشت اين باشد كليات اين در تحقيق براي مجال تا شدن جدا( عقود كليات يعني) 

 آن رسانيدن انجام به در توفيق صورت در كه است مستقل صورت به عقود كليات طرح كنيد مي مالحظه

 درآمد خواهد است شده نوشته آن جلد نه كنون تا كه مدني قانون شرح مجلدات از يكي صورت به روزي

ام كرده آغاز پيش سالها از كه است ابتكاري و تازه مطالعة حال هر در.   . 

عقود عمومي عناصر  

است ذيل قرار از عقود عمومي عناصر  : 

تعهد ـ اول  

1  وديعه مورد مال حفاظت به متعهد را امين كه وديعه عقد مانند است تعهد يك منشاء كم دست هرعقدي ـ

مدني قانون 612 مادة)  كند مي  ) 

مدني قانون 376 ـ 362 مادة)  بيع عقد مانند آيد مي بوجود تعهد ، طرف دو هر براي عقود بيشتر در اما  

) 

گويد مي عقد تعريف در مدني قانون 183 مادة ـ مالحظه  : 

 قبول مورد و نمايند امري بر تعهد ديگر نفر چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك كه اين از عبارت عقد »

باشد آنها  » . 

 كند مي تعهد ايجاد ، طرف يك براي فقط كه شود مي عقودي شامل كه است شده نوشته طوري ماده اين

 نيز كند مي تعهد ايجاد ، طرف دو هر براي كه عقدهائي شامل كه شد مي نوشته طوري بايد كه حالي در

است وارد هم ماده آن به ايراد اين كه است فرانسه مدني قانون 1101 مادة ترجمة ماده اين.  بشود  . 

 تحقق براي ، جانب يك از تعهد وجود كه بوده اين مدني قانون 183 مادة مقصود كه شود گفته است ممكن

 نوع خروج باعث كه را عقد تعريف مرحلة در ، قانون مورد بي سكوت توان مي اما ، است كافي ، عقد

داد قرار خدشه مورد است شده(  كند مي تعهد ايجاد ، عقد طرف در براي كه)  عقود ديگر  . 

2  افكنيم مي حقوق تاريخ به باب اين در نظري باشيم آگاه نيز بومي حقوق از كه اين براي ـ حقوق تارخ ـ

اند گفته و اند دانسته عقود عمومي عنصر را تعهد ، آشكار و جالب طرز به اماميه فقه مؤلفان.   : 



 عقدي آنجا ولي تعهديباشد موردي در است ممكن.  است تعهد منشاء ، عقد.  است تعهد از غير عقد ـ اولا 

قهري ضمان)  غير مال كنندة تلف تعهد مانند نباشد  ) . 

قرارداد)  ديگر قرار به(  نهاد)  قرار ربط از است عبارت عقد ـ ثانياا   ) . 

آيد مي پديد تعهد ، قرارديگر به قرار ربط از ـ ثالثاا   . 

 اعيان مالكيت انتقال مانند آيد پديد قبول و ايجاب از پس بالفاصله است ممكن ، تعهد موضوع ـ رابعاا 

 مانند آيد وجود به قبول و ايجاب از پس مدتها است ممكن و ، بيع عقر در خارج در موجود اعيان مالكيت

 شود مي ديده تفصيل هب منابع ذكر با ضمان عقد كتاب در مختصر اين شرح.  كار انجام تعهد موارد

 عنصر را تعهد(  مخصوصاا  اماميه و)  عموماا  اسالمي حقوقدانان گونه اين بر زنده بسيار سند يك معذالك

كنيم مي ذكر كتاب اين مخصوص دانستند مي عقود عمومي  : 

گويد مي هجري 728 سال به متوفي و هجري 661 سال متولد سنت اهل از اخباري فقه تيميه اين  : 

 طرفين رضاي يعني(  بالتعاقد انفسهما علي اوجباه ما هو نتيجتها و المتعاقدين رضي العقود في الصل )

.  اند شده متعهد ، آن به داد قرار راه از كه است چيزي همان ، عقد نتيجة و است عقود اساس ، عقد

 است رفته كار به تعهدات معني در هميشه ما مدني حقوق و اسالمي حقوق در واجبات و واجب اصطالح

ايم كرده ضبط را گفتار اين اسناد ضمان عقد كتاب در ما و  . 

3 شود مي ديده ذيل شرح به حقوقي مبناي دو اسالم حقوق در ـ تعهد و تمليك رابطة ـ  : 

تمليك نظرية ـ الف  . 

تعهد نظرية ـ ب  . 

 بايد حتماا  تمليك موضوع كه است شده طراحي صورتي به دارد رونق سنت اهل فقه در كه تمليك نظرية

اند گفته كه است فكر طرز اين براساس و باشد داشته خارجي وجود  : 

 پس ندارد وجود اجاره عقد حين در ملك منافع ، اجاره مورد در چون و است باطل معدوم تمليك ـ اولا 

كرد تجويز را آن شرع ، بود مردم حاجت مورد چون لكن باشد باطل بايد قياس طبق اجاره عقد  ! 

است گزاف اين و دانستند نمي را اجاره ، خود انديشة به مردم كه است پنداشته سخن اين گويندة ـ مالحظه  

. 

 مدني قانون 69 مادة.  موجود تبع به برمعدوم وقف مانند)  است درست موجود تبع به معدوم تمليك ـ ثانياا 

شود مي چيده و رويد مي بار چند ، سال طول در كه سال يك در چاي باغ محصول فروش مانند(   . 

4  مخالف جهت در درست را تمليك نظرية كه است اين آن و شود مي استفاده چيز يك ها گفته اين از ـ

 وجود ، انجام زمان در است ممكن ، تعهد موضوع ، تعهدات مورد در زيرا اند داده قرار تعهدات نظرية

 متعهد ، موجر است قبيل همين از هم موجر تعهد.  مبل دست يك ساختن به نجار تعهد مانند باشد نداشته

.  دهد قرار اختيارش در را مستأجره عين ، مستاجر برداري بهره منظور به اجاره مدت در كه شود مي

 تعهد نظرية با ، تمليك نظرية پيروان لكن.  شود نمي مطرح«  تمليك»  مسألة اساساا  فكر طرز اين با



 به آنها يعني.  زند مي دور«  تمليك»  اطراف در بنيادي صورت به آنان ذهن و اند نداشته كافي آشنائي

اند دانسته عقود عمومي عنصر را تمليك بدانند عقود عمومي عنصر را تعهد كه اين جاي  . 

5  و همت ساية در ولي يافت راه هم اماميه فقه به بيش و كم است سنت اهل فقه محور كه فكر اين ـ

است چنين محققان اين انديشة خالصة.  شد نهاده كنار به اخير بزرگ محققان تحقيق  : 

 متعهد يعني آورده بوجود(  حق)  قانوني سلطة ديگري سود به نفر يك كه است اين معني به تمليك ـ الف

بيافريند حقي ، له متعهد نفع به  . 

 در كه است صورت اين در.  باشد خارج در موجود مال انتقال ، حق اين آفرينش نتيجة است ممكن ـ ب

فرانسه حقوق  Obligation de donner آيد مي پديد  . 

6  موضوع اساساا  يعني نباشد خارج در موجود مال انتقال مزبور حق آفرينش ؟ نتيجة است ممكن ـ ج ـ

 جا اين در.  كالي به كالي بيع در عوضين مانند و سلم بيع مبيع مانند نباشد خارج در موجود مال ، عقد

 بدهد انجام بايد بعداا  كه بركاري تسلط هنوز كار قرارداد موقع در كارگر مثالا . دارد وجود فعل امجام تعهد

 آورد مي پديد(  حق)  اختيارقانوني خود طرف براي و شود مي متعهد خود طرف سوي به معذالك ندارد

 رفته كار به بيع عقد تعريف در مدني قانون 338 مادة در معني همين به تمليك و.  است تمليك نيز اين

 به هم سلم بيع يعني شود مي هم سلم بيع شامل مدني قانون 35.  مادة به توجه با جهت همين به و است

است تمليكي عقد يك معني اين  . 

7  سرانجام دارد قرار است دانسته تعهد را عقود جميع كه حديث يك تأثير تحت كه اماميه فقه ـ نتيجه ـ

 كه كرد توجيه اي گونه به بود گرفته قرار تعهدات نظرية روي روبه سنت اهل فقه در كه را تمليك نظرية

است ما پيشين كتابهاي در تحقيقات نتيجة اين.  گرديد سازگار و جمع قابل ، تعهدات نظرية با  . 

تمليك مفهوم ما مدني حقوق در كه است اين آموخت تاريخي تحقيق اين از بايد كه آنچه ـ 8  : 

است جمع قابل جا همه تعهد مفهوم با ـ اولا   . 

ندارد خارجي موجود عين مالكيت انتقال به اختصاص ـ ثانياا   . 

است تعهدات جزو عموماا  هم شود مي دانسته مدني قانون 733 مادة ذيل از  . 

انشاء قصد ـ دوم  

9  نفسانيات همة مانند و است آن عناصر ترين مهم از و است عقود همة در نفساني عامل ، انشاء قصد ـ

كرد مطالعه بايد جهت دو از را انشاء قصد.  است پيچيده كافي اندازة به  : 

حقوقي نظر از ـ الف  . 

ادبي نظر از ـ ب  . 

 با عقد يك انعقاد هنگام به خودمان نفساني حالت به است بهتر انشاء قصد درك براي حقوقي نظر از

 و دور راه خود ضمير در كه است عقود نوع اين در زيرا بيانديشيم ازدواج يا خانه خريد مانند اهميت

پيمائيم مي را درازي  : 



 مدتها آنگاه بفروشد را اش خانه كه كند مي خطور او ذهن به ابتداء است اي خانه صاحب شخصي ـ مثال

بفروشد را خانه كه كند مي راضي را خود سرانجام ، انديشد مي كار اين ضرر و نفع به راجع  . 

 مي طول مدتها كند اعالن را آن بيع عقد ضمن كه روزي تا كند مي آشيانه او دل در رضا كه وقتي از

 مي ناميده باطني رضاي است نكرده اعالن را آن كه وقتي تا اما است راضي او ، مدت اين طول در كشد

 مي ديگر زماني نقطة به و شود مي آغاز زماني نقطة يك از دارد ممتد و مستمر وضع رضا پس شود

 بال مثال در مثالا  دهد نمي تشكيل را عقد ، صورت هر به رضا اعالن كه كنم اضافه هم را اين.  انجامد

 تشكيل خانه بيع عقد بگذارد ميان در خود فرزند و زن با خانه فروش به را خود رضاي خانه صاحب اگر

 ثمر به كه اين براي و گيرد مي شدت لحظه به لحظه شود مي پيدا فوق ترتيب به كه رضا.  شود نمي

 براي معامله طرف با يا معامله واسطة با مقدماتي مذاكرات مانند است لزم خارج از هم كار اسباب برسد

 فراهم هم مقدمات اين كه وقتي ، گيرد انجام آينده در بايد كه اي معامله خصوصيات در توافق به رسيدن

 هيجان اوج به رضا رسيد فرا شناسند مي را لحظه آن و كشند مي را آن انتظار طرفين كه اي لحظه و شد

 در رضا خلجان پايان اخطار اين شود مي اعالن ، مقابل طرف به اخطار صورت به و رسد مي خود

 است ايجاد معني به انشاء زيرا ناميد انشاء قصد توان مي را رضا ، پايان نقطة اين در است عاقد ضمير

رسوم و آداب و عرفها يا قانون حمايت بال زير)  است حقوقي اثر آفرينندة مرحله اين در رضا و ) . 

 شود مي اظهار هيجان بدون گاه و است آرام گاه گذراند مي را مراحلي خود حيات طول در رضا ـ نتيجه

 در چون و شود مي اخطار ، مقابل طرف به كار اسباب وجود با و رسد مي هيجان اوج نقطة به گاه و

 پس.  دهد مي تشكيل را عقود عمومي عنصر و گرفته را انشاء قصد نام است آفرين اثر ، اخطار مرحلة

 آخرين ، انشاء قصد ، نيست رضا از جداي و مستقل موجود و است رضا دنبالة واقع در ، انشاء قصد

است رضا هستي مرحلة  . 

10  و است دانسته جداگانه موجود در را انشاء قصد و رضا اماميه فقه كه است قرن سه حدود در اما ـ

 قدماء.  است غلط جداا  كه است كرده پيروي نظر اين از مدني قانون 190 مادة يك بند در هم مدني قانون

 مي عقود نفساني عامل تنها عنوان به رضا روي آنان اند نپذيرفته را رضا و قصد دوگانگي اماميه فقه

 پيوستگي ، رضا.  انشاء قصد فرق بيان ضمن ايم كرده خود كتب در كه بيشتري تجزبة با ما ، انديشيدند

 ماهيت تغيير ، خود تحول مرحلة در رضا كه كنيم مي تكرار و كرديم اثبات گفتيم كه شرحي به را دو آن

 نام كه برسد جائي به و كند رشد نهال اگر شود نمي مبدل انشاء قصد نام به ديگري موجود به و دهد نمي

است نداده ماهيت تغيير بگيرد را درخت  . 

11  عظيم اكثريت كه است قرن سه تقريباا  حدود در ـ رضا و انشاء قصد بودن دوگانه نظرية از انتقاد ـ

 شده مسلمات جزو هماكنون و اند دانسته متمايز كامالا  موجود دو را رضا و انشاء قصد اماميه فقه در

 مطالعات سال سي طول در ما.  است كرده پيروي190 مادة در نظر همين از هم مدني قانون!  است

 معرفي مشهور غلط يك را آن ناگزير و نياورديم دست به را نظر اين كنندة توجيه دليل فقه و مدني حقوق

 اند زده پوزخند آن به اند كرده رد را رضا و انشاء قصد بودن دوگانه هم فقهاء از زيادي عدة.  كنيم مي

كنند دليل آن رد صرف را خود وقت اينان تا بود نكرده ارائه دليلي ، مقابل طرف زيرا . 



12  از او اند زده مثال را مكره عقد رضا و قصد بودن دوگانه اثبات براي ـ رضا و قصد دوگانگي دليل ـ

 دادن انجام به راضي قلباا  اما سازد برطرف را تهديد اثر تا كند مي را معامله انجام قصد ، اكراه روي

نباشد رضا و باشد قصد كه دارد وجود موردي پس.  نيست معامله  . 

آن بطالن و دليل اين به راجع  : 

 بديهيات از كه فوق شرح به انشاء قصد يعني است كافي ايم كرده كه فوق شرح به قصد معرفي ـ اولا 

بديهي مقابل در است اي سفطه ، مكره عقد مثال شود نمي جدا آن از و است رضا دنبالة است  . 

 كه كرد خواهيم اثبات و دهيم مي قرار تحليل و تجزيه مورد(  16 شمارة)  اين از پس را مكره عقد ـ ثانياا 

ندارد وجود انشاء قصد اما دارد وجود(  قبول يا ايجاب الفاظ)  الفظ قصد ، مكره عقد مورد در  ! 

13  مجرم كه شود مي بحث باختر حقوق از پيروي به جزا حقوق در ـ نتيجه قصد و انشاء قصد مالزمة ـ

:  عبارت ، نتيجه قصد جاي به اسالم درفقه مدني حقوق در باشد داشته نتيجه قصد بايد بزه ارتكاب در

 در عقد مضمون وقوع قصد ـ عقد موجب قصد ـ خارج در مدلول وجود قصد ـ حكم قصد ـ غايت قصد

اند برده كار به را خارج  . 

 آن انكار در و بيانديشيم است رضا هيجان اوج نقطة ، انشاء قصد كه اين دربارة مزبور بديهي به كه وقتي

 ناگزير بايد توضيح همان به نظر و اساس همان بر نباشيم تازه انديشة سبب بي مخالف و نكوشيم واقعيت

 پيدايش حال در)  مقابل طرف به رضا اخطار ضمن كه ندارد امكان رضا هيجان حال در كه كنيم اذعان

 مي بدست اشياء درست تصور از واسطه بال ذهني تصديقات اكثر ، باشد نداشته وجود نتيجه قصد(  عقد

 نيز و انشاء قصد درست تصور به را ما آن تحولت و رضا صحيح تصور هم ما بحث مورد در آيد

رساند مي نتيجه قصد با انشاء قصد مالزمة  . 

14 فقهاء كه بگويم آشكار است خوب را نكته اين ـ  : 

 اين در بار نخستين براي را نظر اين اسناد و مدارك ما و اند كرده صحبت عقود در نتيجه قصد از ـ اولا 

آورديم گرد كتاب  . 

 اين كه ديد خواهيم بعداا  كه اين حال و!  اند نكرده بحثي مطلقاا  نتيجه قصد با انشاء قصد مالزمة از ـ ثانياا 

 براي را بحث اين نيز ما.  داد خواهد ياري ما به(  عقود در)  آينده مشكالت در اندازه چه تا بحث

 در.  نباشد مستغني آن از آيندگان كنم مي تصور و كرديم عنوان كتاب اين برنامة اجراء براي بار نخستين

 شود نمي ديده وجه هيچ به هم كوچكتر هاي بحث حتي و بحث اين هم فرانسه مدني حقوق معروف كتب

 هم ماندگي عقب اين جبران و ترند عقب اسالم حقوق سيستم از دراز سالهاي عقود كليات مباحث در آنها

شد نخواهد ميسر عصر اين نويسندگان مخصوصاا  و مسلمين كتابهاي به مراجعه بدون  . 

15  را ذيل مطالب توانيم مي پايه اين بر دانستم نتيجه قصد با را آن مالزمة نيز و انشاء قصد كه اكنون ـ

كنيم مطرح  : 

داد تميز هم از بايد را ذيل متفاوت مرحلة سه ـ اول  : 

است قبول و ايجاب لفظ ، لفظ از مقصود ـ آن معني قصد بدون ، لفظ قصد ـ الف  . 



 لفظ قصد آيا(  ها اين مانند و)  فروختم ، خريدم: گويد مي مستي حال در يا خواب در كه كسي ـ مثال

 مورد در ؟ است رانده زبان بر و كرده جدا الفاظ ساير ميان از قصد روي از را الفاظ اين يعني ؟.  دارد

 مستي درجات چون مست مورد در.  معني قصد نه دارد لفظ قصد نه:  گفت بايد است خوابيده كه كسي

 آيا مورد اين در اما دارد لفظ قصد ، مراحل از بعضي در گفت توان مي كم دست دارد ضعيف و شدت

 مال اين گويد مي شوخي به كه كسي بنابراين.  است مثبت جواب ؟ دارد بستگي معني قصد با لفظ قصد

)  لفظ براي مثال تنها.  نيست عقود انعقاد براي كافي اين اما دارد معني قصد و لفظ قصد!  فروختم را

 را لفظ قصد او صورت اين در نداند را آن معني و بگويد را لفظي انسان كه است اين(  معني قصد بدون

ندارد معني قصد ولي دارد  . 

نيست عقد انعقاد براي كافي ، قبول و ايجاب در قصد با لفظ قصد ـ نتيجه  . 

16 هازل عقد)  شد بيان موضوع اين بال مطلب ضمن ـ انشاء قصد بدون و معني قصد با لفظ قصد ـ ب ـ  

) 

 مي واقع عقد كنند جمع هم با را قصد سه اين متعاقدين اگر ـ انشاء قصد و معني قصد و لفظ قصد ـ ج

 قصد كه شد اثبات بال در زيرا است نتيجه قصد كه دارند دنبال به هم را چهارم قصد ، قصد سه اين شود

دارد مالزمه نتيجه قصد با انشاء  . 

 قصد ، بالتبع و)  انشاء قصد گويد مي را قبول يا ايجاب كه مكره آيا:  است مكره عقد از سؤال جاي اينجا

؟ دارد هم(  نتيجه  

 طبعاا  كه)  قبول يا ايجاب لفظ قصد ندارد كردن نتيجه قصد به نياز ، تهديد رفع براي:  است واضح جواب

 نتيجه قصد به نياز ابداا  مكره است كافي تهديد رفع براي(  دارد آن وادبي لغوي معني قصد به بستگي

است نتيجه آمدن پديد سخت سر مخالف بلكه ندارد  . 

 يعني دارد انشاء قصد به بستگي نتيجه قصد زيرا ندارد هم انشاء قصد پس ندارد نتيجه قصد ، مكره چون

 كه آنچه است اين.  نيست تصور قابل(  بالعكس و)  انشاء قصد بدون نتيجة قصد ، ايقاعات و عقود در

( 13 شمارة)  نتيجه قصد و انشاء قصد مالزمة از كه است اين آنان كرده غفلت آن از هم زيركان حتي

شد مي آشكار برخودشان آنان عقيدة فساد و بطالن بودند كرده را بحث اين اگر اند نكرده بحث  . 

 است( 9 شمارة)  عقود عمومي عنصر دومين كه( انشاء قصد و)  نتيجه فقدان علت به مكره عقد ـ نتيجه

 حقوق بديهيات به توجه با و منطقي نظر از اند داده آن بطالن به رأي كه عده آن نظر و باشد باطل بايد

 است كرده پيروي فقهاء نتأخرين نظر از چون(  203 ـ119 مادة)  مدني قانون.  است درست كامالا  مدني

داند مي نافذ غير و صحيح را مكره عقد  . 

17  عبارت به ؟ است تعهد پيدايش منشاء تنهائي به انشاء قصد هر آيا ـ تعهد و انشاء قصد رابطة ـ دوم ـ

 براي فقط كه وهبه رهن عقد مانند)  كند مي تعهد ايجاد طرف يك براي فقط كه عقودي در آيا:  ديگر

 دو براي كه عقودي در عكس به و ؟ دارد وجود انشاء قصد يك(  كند مي تعهد ايجاد ، واهب و راهن

؟ دارد وجود انشاء قصد دو(  مدني قانون 362 مادة ـ بيع عقد مانند)  شود مي تعهد ايجاد ، طرف  



 ، عقد در كه كس هر و كند مي تعهد ايجاد او براي كس هر انشاء قصد باشد مثبت بال پرسش جواب اگر

 زيرا!  ندارند بيشتر انشاء قصد يك فقط كه باشد عقودي بايد بنابراين.  ندارد هم انشاء قصد ندارد تعهدي

كند مي تعهد ايجاد طرف يك براي فقط كه داريم عقودي ما  . 

 مي فراهم انشاء دوقصد از عقد هر(  مدني قانون 190 مادة يك بند)  مدني قانون و ما نظر از ـ مالحظه

 . شود

18  فرضيه است متأخران اغالط از اند دانسته تشكيل قابل ، انشاء قصد يك با را عقد كه مذكور فرضية ـ

است متكي چيز دو بر  : 

است جداگانه نفساني عامل دو رضا و انشاء قصد ـ اول  . 

 جدا و است رضا اوج نقطة انشاء قصد زيرا( 10ـ9 شمارة)  رسيد اثبات به نظريه اين بطالن ـ مالحظه

 اوج نطقة يعني هيجان يه بايد رضا دو اين باشد ضروري سو از رضا دو عقد يك براي اگر نيست آن از

شوند مي انشاء قصد دو به مبدل نقطه اين در و برسند خود  . 

( انشاء قصد بدون)  صرف رضاي و طرف يك رضاي و انشاء قصد از مركب است ممكن عقد ـ ثانياا 

 فقط مرتهن لكن رضا هم و دارد انشاء قصد هم راهن ، رهن عقد در:  گويند مي مثالا  باشد ديگر طرف

ندارد انشاء قصد ولي دارد رضا  ! 

نرويم دهد مي هدر را انساني نيروي كه هائي موشكافي دنبال اين از بيشتر كه است بهتر  . 

19 عقد يك انعقاد براي ـ نتيجه ـ  : 

مدني قانون 190 مادة يك بند)  باشد داشته وجود بايد انشاء قصد دو ـ اول  ) . 

 اول عنصر ، مقدار همين به و است كافي ، عقد تشكيل در عقد طرف يك براي تعهد يك وجود ـ ثانياا 

كند مي پيدا تحقق ، عقود  . 

20  پديده ساير در اما است ايقاعات و عقود عمومي عنصر است انشاء قصد لزمة كه نتيجه قصد ـ سوم ـ

ندارد ضرورت نتيجه قصد ، ذيل شرح به مدني حقوق هاي  : 

 همين به(  مدني قانون 1262ـ 1259 مادة)  انشاء قصد نه دارد وجود اخبار قصد ، اقرار در ـ الف

 سبق صورت به و كننده اقرار غفلت روي از كه اقرارها اكثر زيرا ندارد ضرورت نتيجه قصد جهت

 قصد اگر است نتيجه قصد از عاري مطلقاا  كند مي هم پشيمان را كننده اقرار و شود مي اظهار ، لسان

شد نمي پشيمان كه بود كرده نتيجه  . 

 نتيجه قصد نه است ساده قصد باشد هم قصد روي از اگر شود مي مدني مسئوليت موجب كه اعمالي ـ ب

 قصد بلكه ندارد را(  است خسارت جبران كه)  خود عمل نتيجة قصد تنها نه عملي چنين عامل زيرا

دارد هم را نتيجه اين خالف  . 

21 كه بينيم مي واضح طور به بال شرح به اقرار مورد در ـ نتيجه ـ  : 

است بديهي اين و دارد وجود معني قصد و لفظ قصد ـ اولا   . 



 كه است همان اين.  ندارد وجود(  است مقر ضرر به اقرار طبع به توجه با كه)  اقرار نتيجة قصد ـ ثانياا 

عقود قلمرو در البته كرديم بحث آن از( 16 شمارة)  سابقاا   . 

22 است مالحظه قابل ذيل امارة دو ـ قصد به راجع امارات ـ چهارم ـ  : 

شود اثبات آن خالف تا است معني قصد امارة ، لفظ قصد ـ الف  . 

 و عقود مورد در اماره اين اما است نتيجه قصد بر دليل(  اقرار و)  ايقاعات و عقود در لفظ قصد ـ ب

است روا آن خالف اثبات و است نسبي اماره ، ايقاعات  . 

40ـ38 شمارة)  نيست روا آن خالف اثبات و است مطلق امارة يك اين ، اقرار مورد در لكن ) 

23  آيا.  شمرند مي عاقد شروط از را عاقد اختيار دانند مي باطل را مكره عقد كه آنان اختيارـ ـ پنجم ـ

؟ نيست كاري دوباره يك اين  

 و)  نتيجه قصد مكره كه باشيم معتقد و بدانيم نتيجه قصد(  14ـ13 شمارة)  مالزم را انشاء قصد كه وقتي

 ذكر ديگر است باطل مكره عقد( 9 شمارة)  عقود عنصر دومين فقدان علت به و ندارد( انشاء قصد تبعاا 

 قصد مورد در ما پيشينيان چون لكن نيست اي جداگانه مطلب و است كاري دوباره واقعاا  عاقد اختيار

 مسموع كاري دوباره اين در آنان عذر بودند نيافته دست قاطع و روشن مباحث بر نتيجه قصد و انشاء

 . است

 مادة)  اقرار در ولي است ورزيده اجتناب ايقاعات و عقود در كار اين از خاص مهارت با ما مدني قانون

است شده آن متعرض(  مدني قانون 1262  . 

24 انشاء قصد عيب ـ ششم ـ  Vice de consentement 

؟ كند مي پيدا عيب گاه( 9 شمارة)  انشاء قصد آيا  

اند كرده مطرح را مسأله اين آن حقوقدانان و فرانسه مدني قانون  . 

 اشياء مانند است ممكن انشاء قصد واقعاا  كه كنم اذعان بايد بياوريم را آنان نظر خالصة كه آن از پيش

 ناچيز قدري به گاه است ممكن و دارد ضعف و شدت ، عيب اين ولي كند پيدا عيب و ببيند صدمه خارجي

 بطالن موجب نتيجه در و ببرد بين از را آن است ممكن گاه و ببرد بين از را انشاء قصد نتواند كه باشد

شود عقد  : 

 آيا كند مي ديگري عقد به اقدام يا فروشد مي را خود مال ، اضطرار روي از انسان كه موردي در ـ الف

؟ است نديده صدمه و خدشه كمي(  دارد را انشاء قصد نام خود اوج نقطة در كه)  رضا اين  

 از ناشي عقد هميشه بشري اجتماعات و حقوقدانان اما است ديده خدشه كه گفت بايد شد نبايد حقيقت منكر

 اضطرار نتيجة در كسي اگر» :  گويد مي مدني قانون 209 مادة.  اند شمرده درست اصولا  را اضطرار

بود خواهد معتبر اضطراري معاملة و نشده محسوب مكره كند معامله به اقدام  ». 

 با كه كذرد خواهيم معرفي را(  معيب رضاي)  رضا خدشة از ديگري هاي نمونه( 28 ـ27 شمارة)  بعداا 

شود نمي عقد انعقاد مانع و افتد نمي كار از( انشاء قصد)  رضا ها خدشه آن وجود  . 



 كه است آن عموم عقيدة بگيرد خود به را اجبار شكل اكره را آن كه كنند اكراه قدري به را كسي اگر ـ ب

 نيامده بوجود عقدي پس ندارد وجود( 9 شمارة)  عقد دوم عنصر چون و ميرد مي كلي به انشاء قصد

مدني قانون 1070 مادة)  است  ) . 

 منعقد را معيني عقد و برود كه باشد شده عرض و مال و جان به تهديد يعني باشد مكره.  عاقد اگر ـ ج

 قصد پس ندارد نتيجه قصد به نياز ، تهديد رفع براي مكره چون ، اكره وجود با كه كرديم اثبات ما كند

 مكره پس دارد انشاء قصد با مالزمه نتيجه قصد چون و( 16 شمارة)  ندارد وجود مكره عقد در نتيجه

 مكره عقد است( 9 شمارة)  عقود دوم عنصر كه انشاء قصد فقدان علت به و ندارد هم انشاء قصد تبعاا 

است باطل  . 

25  ، دليل بدون است نيافته دست ها دقت اين به هنوز و نيست استدلل اين از آگاه كه فرانسه حقوق اما ـ

مكره عقد در داردكه عقيده  : 

دارد وجود(  دهد تشكيل را عقد و رسيده هيجان اوج به كه رضا گونه آن)  رضا ـ اولا   . 

است كرده پيدا عيب رضا اين ـ ثانياا   . 

)  بخواهد دادگاه از را آن ابطال يا كند اجازه را عقد دارد حق دهسال تا اكراه زوال از س مكره ـ ثالثاا 

فرانسه مدني قانون 1117 ـ1112 ـ1110 ـ1109 مادة  ). 

26  و حقوقي ادبيات صورت به را( 24 شمارة)  رضا عيب مسألة فرانسه حقوقدانان كاش ـ انتقاد ـ

 معلوم تا كردند مي مطرح(  ايقاعات و)  عقود در را نتيجه قصد مسألة و نوشتند نمي دليل بي مطالب

 در)  معني و لفظ قصد فقط يا است نتيجه قصد به نيازمند خود از تهديد آثار رفع براي مكره واقعاا  كه شود

16 شمارة)  است بس را او(  قبول و ايجاب ) 

 چون است باطل ، عقد ببرد بين از بكلي را آن كه برسد حدي به هرگاه(  انشاء قصد)  رضا عيب ـ نتيجه

 فرانسه و ايران مدني قانون لكن باشد باطل مكره عقد بايد رود مي بين از انشاء قصد نيز اكراه مورد در

 دو هر كه دارند اي جداگانه فكر طرز ، كار اين براي يك هر و اند شمرده نافذ غير را مكره عقد.  دو هر

است غلط  . 

«  نيست معامله نفوذ موجب اكراه يا اشتباه نتيجة در حاصل رضاي» :  گويد مي مدني قانون 199 مادة

 به كه داند نمي انشاء قصد وجود مانع را اكره است فرانسه مدني قانون 1109 ماة ترجمة كه ماده اين

است نادرستي نظر( 16 شمارة و)  فوق مذكور شرح  . 

 است شده است گفته مدني قانون 199مادة در كه«  اكراه از ناشي رضاي»  عنوان جاي به اينك ـ تبصره

كنيم مي عنوان خود اسالمي حقوق هاي يادداشت هاي پراكنده از استفاده با را جالب بحث ما  : 

27  عامل تأثير تحت او و كنند عقدي انعقاد به اكره را شخصي است ممكن اكره به مسبوق انشاء قصد ـ

 عنصر وجود علت به جا اين در!  بكند هم( انشاء قصد و)  نتيجه قصد واقعاا  اكره و تهديد از غير ديگري

است درست او عقد ، انشاء قصد يعني(  9 شمارة)  عقود دوم  . 

آوريم مي الشتات جامع كتاب از را ذيل جواب و سؤال ـ مثال  : 



 نا عمل آنجا زانية زنان با و بوده شيراز در اين از قبل سال دو. . .  بالد اين اهالي از نفر يك ـ سؤال »

 كرد قبول زن آن ، كند نكاح خود كه كرده توبه تكليف و برده خانه به را زانيه همان بعد و كرده مشروع

 ، طالق عدة از بعد.  اجبار و كراه به گفت طالق را او مدتي از بعد و.  آورد در عقد به را او. . .  و

 زن و.  نمود طالق در اكراه و اجبار اظهار اول شخص.  كرد تصرف و نمود عقد را او ديگري شخص

كرد منع ثاني شخص مصاحبت از را  . . . . . 

. . .  كه اين مگر نيست مسموع كرد دوم شوهر عقد از بعد ، كراهت اظهار ، اول شوهر گاه هر ـ جواب

 محل ، طالق بطالن به او جهل وجود با دوم شوهر بر ابدي حرمت اما ، است بوده مجبور شودكه ثابت

 مكره يعني)  بودن مجبور وجود با.  اول شوهر هرگاه خصوصاا  نيست ،معلوم حرمت و است اشكال

 قصد هم(  اكره)  اجبار وجود با كسي كه است ممكن زيرا باشد كرده طالق قصد ، طالق به(  بودن

 ولكن ، طالق به نيست راضي ، شخص اين و ، طالق به كند اجبار را او ظالمي كه اين مثل كند طالق

 زوجيت از كه كند مي واقعي طالق قصد ، كند جماع او زن با ديگري خواهد نمي كه ننگ و عار راه از

باشد نگرفته را او زن بگيرد را او ديگري گاه هر تا باشد شده خارج او  . . . » 

 مذكور شرح به ننگ و عار مسألة كه)  ديگري عامل اما شد پيدا آغاز در تهديد و اكراه عامل جا اين در

 و انشاء قصد بلكه كند معني و لفظ قصد تنها نه كه كرد وادار را مكره نتيجه در و شد ملحق آن به(  است

 و است ظريف و هنرمندانه حقوقي تصور يك اين.  بكند طالق الفاظ به تلفظ در هم را طالق نتيجة قصد

است شده هائي خانواده بلكه خانواده مشكل گشاي چاره كه هنري دهد مي نشان را حقوقدان هنر  . 

28  است درست هم طالق اين بدهد طالق را كننده اكراه زوجة كه كند اكراه را ثالثي ، زوج است ممكن ـ

 مي خود زوجة طالق به زوج رضاي از كاشف و است طالق در اذن ، از صريحتر خيلي اكراه اين زيرا

 درست نكاح عقد كه كننده اكراه شخص با زني نكاح عقد انعقاد در ثالث اكراه است طور همين.  باشد

 . است

29  در بالفاصله آيد پديد لحظه هر در علت كه دانيم مي ما ـ انشاء قصد در معلوم و علت نظرية ـ هفتم ـ

 فراوان هاي نمونه طبيعت در كه است فلسفي بديهي قاعدة يك اين.  آيد مي پديد هم آن معلوم لحظه همان

 واقعي علت يك اگر ؟ است علت يك(  است رضا اوج نقطة كه)  انشاء قصد آيا اما.  شود مي ديده آن

 كه اين حال و ، آيد پديد انشاء قصد يا همزمان و بالفاصله انشاء قصد از ناشي حقوقي آثار بايد باشد

شود مي ديده عقود در اين خالف  : 

 را خود قبول كه دهد مي مهلت طرف به روز ده و گويد مي را ايجاب امروز كننده ايجاب ـ توضيح

 اظهار تاريخ از نه شود مي محقق هم روز همان از عقد كند مي قبول اعالن كه دهم روز ، كند اعالن

 ! ايجاب

كه دهد مي نشان واقعيت همين  : 

 فلسفي معلول و علت ميدان به را او و بدهد فريب را حقوقدان نبايد لغت يك عنوان به انشاء كلمة ـ اولا 

 يم اين آيد درمي اخطار صورت به كه( 10ـ9 شماره)  است رضا هيجان اوج همان ، انشاء قصد بكشاند

كه دليل اين به نيست طبيعي علت  : 



 محاسبه(  ايجاب تاريخ از نه)  قبول تاريخ از را عقد آثار كه جهان اقوام و ملل رسوم و آداب در ـ ثانياا 

:  گذارند مي احترام متعاقدين مدار و قرار به بلكه اند نداده عاقد انشاء قصد به معلوم و علت جنبة كنند مي

 همين و كند بروز ، عقد آثار ، قبول تاريخ از خود طرف قبول صورت در كه است خواسته كننده ايجاب

 پاي كه كساني اشتباهات از نظر صرف بنابراين است پوشيده خود به عمل جامة كه است قرنها خواسته

 مي انشاء قصد كه گفت بايد اند كرده باز اخير قرون در انشاء قصد قلمرو به را معلوم و علت نظرية

 : تواند

 وزن بر)  ترجي در كه چنان آن باشد داشته قهقرائي اثر باشد داشته بستگي نيز گذشته به نسبت اولـا

شود مي مالحظه شعر اين در(  تسلي  : 

اين از قبالا  بود بشكسته كاش بشكست سر رسيد جا اين قلم  

ـا بينيم مي شعر اين در ترجي در كه چنان آن كند پيدا تعلق آينده به است ممكن ثانيا  : 

بودي بردميدن اميد سبزه چون خاك دل از سال صدهزار پس از كاش  

بينم مي عقود قبول و ايجاب در روزه هر را صورت اين حقوقي نمونة  . 

( 9 شمارة)  داديم وعده سابقاا  كه چنان آن ادبي نظر از را انشاء قصد بايد مطلب اين بيشتر توضيح براي

دهيم قرار مطالعه مورد اختصار به  : 

30  انسان كه جمالتي تمام در طولني رسيدگي يك از پس اسالمي ادبيات در ـ ادبي نظر از انشاء قصد ـ

اند كرده تقسيم دسته دو به را آنها ، جمالت همة معاني جنس به توجه با و كند مي تكلم زبان هر به  : 

 آينده در يا و گفتن سخن زمان در يا گفتن سخن از قبل بايد اخباري جمالت مورد در ـ اخبار ـ اول

، واقعيت آن از حكايت عنوان به و گرفت نظر در را واقعيتي  

 و گيرد مي نظر در است افتاده اتفاق گذشته در كه را واقعيتي كننده اقرار هر راند زبان به را اي جمله

 حقي به اخبار ، اقرار» :  گويد مي مدني قانون 1259 مادة جهت همين به دهد مي خير واقعيت آن از

خود ضرر بر غير براي است  » 

:  گويد مي كه است جا همين از و است اخبار كذب و صدق تشخيص مأخذ كه است خارجي واقعيت اين

باشد مي خود معني از كاشف زيرا باشد مي خود معني تابع ، اخبار  . 

 شود مي بيان اي جمله با انسان قلبي احساس ندارد وجود خارجي واقعيت ، انشاء مورد در ـ انشاء ـ دوم

 احساس ابراز سبب ، جمالت قسم اين ، واقع در. سوگند و ترجي و تمني و استفهام و نهي و امر مانند

هستند آدمي  . 

است معني همين ديگر مواد و مدني قانون 191 مادة در انشاء از مقصود  . 

31 هست فرق سه انشاء و اخبار بين ـ  : 

 آدمي احساس بيان اسباب و ابراز انشائي جمالت يعني باشد مي خود معني و مدلول سبب انشاءـ ـ الف

است خارجي وقايع از حاكي بلكه نيست آدمي احساس بيان ابراز و سبب اخباري جمالت اما.  است  . 



 خارجي وقايع تابع خبري جمالت الفاظ كه اين حال و است جمله الفاظ تابع انشائي جمالت مدلول ـ ب

 مي خود مدلول تابع خبري جمالت الفاظ پس دهند مي تشكيل را خبري جمالت مدلول ، وقايع اين كه است

 . باشد

خبري جملة بعكس ندارد راست و دروغ انشائي جملة ـ ج  

32  كه اند كرده تصور اي عده اخيراا  باشد مي خود مدلول سبب انشائي جملة كه اند گفته چون ـ مالحظه ـ

 كه است اين مقصود آنكه حال!  بگشايند الفاظ و جمالت به را فلسفي معلوم و علت نظرية پاي بايد

 تصور ، مختلف صور به است ممكن احساس اين و باشند مي آدمي احساس بيان ابراز انشائي جمالت

 پديد(  آينده در يعني)  قبول ازتاريخ عقد اثر كه است اين كننده ايجاب احساس ، عقود در كه ديديم و شود

 قبول قابل نه و دارد علمي جنبة نه آن كردن تأويل كه است قوي دليل چنان آن خارجي شاهد اين و آيد

 . است

بگير تعلق هم گذشته به كه ندارد مانعي گيرد مي تعلق آينده به انشاء قصد اگر ـ نتيجه  . 

 شناسائي و طرفين مدار و قرار و آدمي احساس طرز تابع بلكه نيست حق موجد تنهائي به انشاء قصد

29 شمارة)  سابقاا  ما و است قانون و عادات و عرف ) . 

 به وهم گذشته به هم آدمي احساس كه است معلوم خوبي به آنها مطالعة از كه كرديم ذكر را شعر چند

 محتواي صورتي به ، قضائي زندگي و حقوق علم در كه است احساس طرز همين كند مي پيدا تعلق آينده

 انساني احساس به خصوصي حقوق در كه دارند را افتخار اين قانونگذاران ، آيد مي در عادت و عرف

 نزديك ، نكته اين از فاصله است قانونگذاران شخصيت سرماية گذاري احترام اين و گذارند مي احترام

است ناپذير جبران اشتباهات به شدن  . 

 مكتب عليل انديشة آفريدة كه( 29 شمارة)  انشاء قصد در معلوم و علت نظرية ترتيب اين به ـ نتيجه

 كه حقوقي اشكالت و نيست سازگار حقوقي طبع با و آيد مي در كار از غلط كلي به است گرايان فلسفه

37 شمارة)  است نديده خود به معقول حل راه هم هنوز است آمده پديده معلوم و علت نظرية از ) . 

33  و ندارد را عقد عناصر از يكي زيرا است باطل ما نظر از عقد يك عنوان به مكره عقد ـ مكره عقد ـ

 مكره انسان و( 13 شمارة)  دارد نتيجه قصد با مالزمه كه( 9 شمارة)  است انشاء فصد ، عنصر آن

 كه ندارد نياز و كند را قبول و ايجاب الفاظ قصد كه است كافي ، عقد انتقاد در خود از تهديد رفع براي

 هميشه دروني امر آن عدم و وجود از كننده تهديد و است دروني امر نتيجه قصد زيرا بكند هم نتيجه قصد

 قبول و ايجاب الفاظ قصد همان او زيرا دهد نمي نشان آن عدم و بوجود هم اي عالقه و است اطالع بي

 را خود ، ترتيب اين به و كند مي تلقي نتيجه قصد دليل و اماره است شده تهديد كه كسي طرف از را

 مكره كه اين به توجه با و طرف يك از اكراه احراز با كه است دادگاه اين اما.  پندارد مي المرام مقضي

 كه انشاء قصد انتفاء علت به بالمالزمه و)  نتيجه قصد انتفاء علت به ندارد كردن نتيجه قصد به حاجت

كند مي ابطال را مكره عقد(  است عقود عمومي عنصر  . 

34  را وقع ما تواند مي او شد تهديد رفع ، مكره از كه وقتي 32 تا 29 شمارة مطلب به توجه با اما ـ

 قصد يعني)  عقد مفقود عنصر زيرا.  آيد مي بوجود اجازه تاريخ از صحيح عقد و كند اجازه و تنفيذ

 منشاء ، كيفيت همان به دارد گذشته به تعلق مكره شخص احساس چون و آيد مي پديد لحظه اين از( انشاء



 عين آن منافع و(  واقعاا  نه است بوده عقد صورتاا  كه)  مكره عقد موضوع عين يعني شود مي حقوقي اثر

 يك نقش فقط(  بود صوري عقد كه)  مكره عقد كند مي پيدا اليه منتقل به تعلق مكره عقد انعقاد تاريخ از

 عطف نقطة يكه عنوان به آن توجيه.  ندارد نقشي ، اين بر زائد و دارد مكره اجازة براي را عطف نقطة

 توجيه اين پيدايش از مانع كنون تا( 29 شمارة)  ومعلوم علت نظرية لكن.  است توجيه ترين صحيح ،

 را فلسفه به كنندگان تظاهر سخنان آساني به هستند فلسفي تحصيالت فاقد حقوقدانان اغلب چون و بود شده

نيست تهي ، تقليد نوعي از پذيري آسان اين و پذيرند مي  . 

35 مكره عقد درهر ـ نتيجه ـ  : 

نيست اشكالي ، طرف اين از.  دارد نتيجه قصد و انشاء قصد نيست مكره كه عقد طرف يك ـ اولا   . 

 فراهم بايد انشاء قصد دو از كه عقد پس ندارد نتيجه قصد و انشاء قصد است مكره كه دوم طرف ـ ثانياا 

كند نمي پيدا وجود جا اين در( 19 ـ18 ـ17 شمارة)  شود  . 

 از صحيح عقد و شده برطرف سابق نقيصة مكره شخص جانب از اجازه صدور و تهديد رفع از س ـ ثالثاا 

شود مي منعقد اجازه تاريخ  . 

 فقط كه است مكره عقد انعقاد تاريخ از صحيح عقد اين عطف نقطة ، دارد قهقرائي اثر ، عقد اين ـ رابعاا 

 در معلوم و علت نظرية ، آن اشكال تنها ندارد ،اشكالي عقود قهقرائي تأثير.  است داشته را عقد صورت

شد ثابت آن بطالن كه است( 29 شمارة)  انشاء قصد  . 

36  مورد كه مالي منافع به نسبت» :  گويد مي 258 مادة در مدني قانون ـ مدني قانون در تناقص ـ

 مؤثر ، عقد روز از ، رد يا اجازه ، عوض از حاصله منافع به نسبت همچنين و است بوده فضولي معاملة

ماده اين در مدني قانون كنند مي رعايت هم مكره عقد را ماده اين مالك«.  بود خواهد  : 

 قهقرائي تأثير يعني است پذيرفته مكره عقد موضوع مال عين انتقال در را معلوم و علت نظرية ـ اولا 

 عقيده ، جهت همين به است شمرده معلوم و علت قاعدة با مغاير را آن و است نپذيرفته را مكره اجازة

شود مي منتقل اجازه تاريخ از ، عين آن كه دارد  . 

 تأثير يعني است نپذيرفته ، مكره عقد موضوع مال عين منافع انتقال در را معلوم و علت نظرية ـ ثانياا 

 مي را اين.  است ندانسته معلوم و علت قاعدة با مخالف را آن و!  است پذيرفته را مكره اجازة قهقرائي

 هوس و رود مي فلسفه دنبال ناوارد حقوقدان كه وقتي.  آشكار گوئي تناقص يا هوا دو و بام يك:  گويند

رسد مي جا اين به كارش كند مي بافي فلسفه  . 

 دانسته جديد عقد آغاز سر را اجازه صدور(  فضولي عقد و)  مكره عقد در هم مؤلفان از برخي ـ تبصره

)  انشاء قصد در معلوم و علت نظرية اسارت در هنوز كه گوئي اند نيامده بر آن اثبات عهدة از لكن اند

اند بوده( 29 شمارة  . 

37 است برخاسته ذيل اشكالت نظريه اين از ـ انشاء قصد در معلوم و علت نظرية اشكالت ـ  : 

است شده مدني قانون وارد فقه از عيناا  كه 36 شمارة در مذكور تناقص ـ اول  . 



 ، كرده ايجاب موقع كننده ـ ايجاب:  توضيح اين به ـ عقود قبول و ايجاب در متأخر شرط نظرية ـ دوم

 قصد بودن علت لزمة زيرا كند مي تمليك مشتري به لحظه همان از( مثالا )  را مبيع و دارد انشاء قصد

 به ايجاب زيرا است مشتري قبول ، ايجاب بودن مؤثر شرط اما است همين ، خود معلوم به نسبت انشاء

 ، ايجاب بر مؤخر تاريخ در كه(  مشتري قبول يعني)  شرط آن پس ندارد تأثيري ، عقود در تنهائي

شود مي ايجاب افتادن مؤثر باعث شود مي اظهار  ! 

 پديد ، مشروط از جلوتر بايد فلسفي نظر از ، شرط كه گفت بايد شود رعايت بايد فلسفي قواعد اگر ـ انتقاد

كرد توان نمي شوخي عقلي استدلل با آيد  . 

 و ندارد وجود تراضي پس(  باشد داشته قصد كه آن ولئ)  ندارد رضا ، مكره چون مكره عقد در ـ سوم

باشد داشته وجود تواند نمي تراضي بدون عقد كه اين حال  . 

 يك هر(  فقه از پيروي به)  ما مدني حقوق و فرانسه حقوق ، اشكال اين به دادن جواب جواب براي

باشند داشته تواند مي ذيل شرح به اظهاراتي  : 

دارد وجود مكره عقد در تراضي پس دارد معيب رضاي ، مكره ـ فرانسه حقوق ـ يك  . 

است شده داده( 26 تا 24 شمارة)  قبالا  اظهار اين جواب ـ مالحظه  . 

 درست ، است رضا از غير ، انشاء قصد چون نيست عقود عنصر ، تراضي ـ ايران مدني حقوق ـ دو

 قصد دو ،توافق عقود عمومي عنصر و دارد وجود انشاء قصد اما نيست رضا ، مكره عقد در كه است

رضا دو توافق نه است انشاء  . 

 جداي موضوع دو دارند كه فرقي وجود با انشاء قصد و رضا كه شد اثبات( 10ـ9 شمارة)  قبالا  ـ مالحظه

 مقابل طرف به اخطار و هيجان نقطة در رضا نام يعني است رضا از بخشي انشاء قصد نيستند يكديگر از

 فقدان علت به تنها نه مكره عقد و ، است عقود عمومي عنصر رضا دو توافق پس است انشاء قصد ،

 نمي(  است عقود عمومي عناصر از كه)  نيز تراضي فقدان علت به بلكه( 16 شمارة)  مكره انشاء قصد

است باطل كلي به بلكه باشد صحيح عقد يك تواند  . 

38  وسيع سطح در تا كوشيديم( 37 تا 9 شمارة)  عقود دوم ازعنصر بحث اثناء در ـ نتيجه قصد حدود ـ

 190 مادة)  مدني قانون در عقود نفساني عامل دو صورت به كه رضا و قصد ، بشناسيم را آن ماهيت ،

 شد واقع انتقاد مورد آنها گانگي دو و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد واقعاا  است درآمده(  مدني قانون

 به سنگين و سخت قضائي روانشناسي يك از ما واقع در و شد اشاره آنها مختصر فرق به حال عين در

 هموار( دارند قهقرائي تأثير كه عقودي)  مكره عقد و فضولي عقد بهشناسي براي را راه و آمديم كنار

 . كرديم

 آساني كار(  است ايقاعات و عقود جميع شامل كه)  نتيجه قصد قلمرو و وسعت ميزان شناسائي معذالك

است دعوي اين زندة شاهد است افتاده اتفاق عمالا  كه ذيل مثال.  پذيرد فيصله اندازه اين به كه نيست  : 

 خسارت جبران به حاضر ، متصالح لكن ديد فاحش غبن ، مصالح كه شد منعقد صلحي عقد ، نفر دو بين

 به را خود يك امالك از يكي دانگ نيم ديگر صلح عقد يك انعقاد با كار عالج براي مصالح ، نگرديد او



 متصالح جانب از اكراه به مسبوق كه دوم صلح عقد آيا.  شد اول صلح عقد فسخ به موفق و داد متصالح

است مكره عقد آثار مشمول است بوده اول  : 

است مكره عقد يك دوم صلح عقد ، ذيل شرط دو اجتماع با  : 

باشند نداشته غبن دعوي طرح جهت صالح دادگاه به دسترسي اول عقد طرفين ـ الف  . 

 و نكند اعالم(  داوري راه از ولو)  غبن دعوي به رسيدگي براي را خود آمادگي اول عقد متصالح ـ ب

شود ظاهر او از(  آمادگي)  حالت اين عكس  . 

 صلح عقد و است كرده دوم صلح به اقدام اكراه شرائط تحت ، اول عقد مصالح ، شرط دو اين اجتماع با

 قضائي مسائل در نتيجه قصد نبود و بود احساس.  ندارد نتيجه قصد بالمالزمه و است مكره عقد يك دوم

دارد فراوان حوصلة و دقت به نياز عمل در  . 

39  ايقاعات و عقود در كه اي نتيجه قصد بين است ممكن ـ كيفري حقوق و مدني حقوق در نتيجه قصد ـ

 دارند يكديگر به هم بسيار شباهت و است گفتگو مورد ها بزه در كه اي نتيجه قصد با است بحث مورد

 قصد حدود ، توجه اين ضمن تا كرد توجه فرق اين به اختصار به بايد جا اين در نگذارند را لزم فرق

شود روشن مدني حقوق نظر از( 38 شمارة)  نتيجه  : 

 امارات ياري به او ضمير محتواي تمام به ، بزهكار نتيجة قصد درست تصور براي جزا حقوق در

 فقط مدني حقوق در اما شود كشف ، حقيقت بيشتر چه هر تا شود مي توجه ، احوال و اوضاع و وقرائن

 مدني قانون و اسالمي حقوقي سيستم در شود مي توجه(  كننده ايقاع يا)  عاقد ضمير محتواي از بخشي به

؟ شناخت توان مي چگونه را عاقد ضمير محتواي از بخش اين آن از پيروي به ما  

 كنندة بيان كه اعمالي و اشارات يا نوشتجات يا الفاظ:  دارد وجود آساني راه بخش اين شناسائي براي

 نشان را نتيجه قصد اندازة به كه است محتوي اين دارند محتوائي هستند(  كننده ايقاع يا)  عاقد انشاء قصد

 در است نشده اظهار كه است داشته وجود مطلبي عاقد ضمير در ، محتوي اين بر زائد اگر ، دهد مي

.  كند نمي بازي آنها آثار و عقود انعقاد در نقشي كه است داعي يا غرض ، آن نام ما حقوقي اصطالحات

 واقع مدني قاضي و مدني حقوقدان توجه مورد نبايد(  عقد انعقاد حين در)  عاقد ضمير محتواي همة پس

 كند توجه نتيجه قصد ارزشيابي در بزهكار ضمير محتواي همة به بايد كيفري قاضي كه اين حال و شود

است كيفري نتيجة قصد و مدني نتيجة قصد بين مهم فرق اين  . 

40  امارة و الفاظ آن معني برقصد امارة ، قبول و ايجاب لفظ قصد كه گفتيم 22شمارة در ـ نتيجه ـ

 ميسر ، آن خالف اثبات و است نسبي امارة يك اين كه گفتيم نيز ، است نتيجه برقصد و انشاء برقصد

 اثر بر كند ادعاء مدعي كه است ميسر وقتي در فقط ، آن خالف اثبات كه كنيم مي اضافه اكنون.  است

 توان نمي است اماره نتيجه قصد به نسبت فقط مذكور امارة چون.  است نداشته نتيجه قصد ، اكراه وقوع

انداخت اعتبار از را نتيجه قصد ، نتيجه قصد مخالف(  غرض)  داعي اثبات راه از  . 

 و خريده اغذيه مقداري كند مي صرف او نزد را شام وعده طبق او مهمان كه اين گمان به شخصي ـ مثال

 بود ازمهمان پذيرائي ، اغذيه برييع غرض و داعي.  نمايد مي وعده خلف مهمان اما كند مي آماده را شام



 مي آيا.  شد نمي ديده غرض و داعي آن از انعكاس است قبول و ايجاب محتواي كه نتيجه قصد در ولي

؟ كرد طرح را مذكور بيع بطالن دعوي توان  

داعي چون  motif مغايرت علت به مذكور نتيجة قصد و شود نمي شنيده دعوي اين ندارد عقود در نقشي 

افتد نمي اعتبار از هرگز داعي با  . 

41  اسقاط كه)  حقوقي اثر يك نابودي تواند مي نتيجه قصد در نتيجه ـ وجودي نتيجة ـ عدمي نتيجة ـ

 مانند وجودي امور ، نتيجه قصد در نتيجه يعني ، ايقاع يا عقد نتيجة غالباا  ولي باشد(  شود مي ناميده

 صلح.  باشد مي(  بيمه و ضمان عقد و رهن در)  وثيقه حالت ايجاد و زوجيت وعلقة تمليك و تمليك

تراضي به افراز است چنين هم و است عدمي نتيجة قصد با ، عقود از يكي اسالم فقه در اسقاط  . 

42  سال يك كه امروز باشد فروخته را منقول غير يا منقول مال پيش سال يك كسي اگر انشاء از اخبار ـ

 متكي عقدي هر و است عقد يك بيع چون كند بيع آن وقوع به اقرار تواند مي است گذشته تاريخ آن از

 مدني قانون 1259 مادة)  است اخبار ، اقرار چون و هستند انشائي امور ، عقود پس است انشاء برقصد

.  ندارد اشكالي ، انشاء از اخبار.  است انشاء از اخبار.  است انشاء از اخبار ، بيع به مذكور اقرار پس( 

 ترين نزديك در بيع آن كه است اين فرض نكند بيان اقرار ضمن در را( انشاء تاريخ يا)  بيع تاريخ اگر

 مقام در اقرار)  عنوان ضمن را انشاء از اخبار ، اسالم فقه در.  است شده واقع اقرار زمان به لحظه

 مي ذيل مطلب سه شامل و است تري وسيع عنوان «انشاء از اخبار»  كه اين حال و اند آورده( انشاء

 . شود

ايقاع يا و عقد به اقرار ـ الف  . 

ايقاع يك يا عقد يك وقوع بر شهادت ـ ب  . 

ايقاع يك يا يك وقوع دعوي ـ ج  . 

43  قصد كه شود معلوم شرط بيع در اگر» :  گويد مي مدني قانون 463 مادة ـ شرط بيع در نتيجه قصد ـ

بود نخواهد مجري ، آن در بيع احكام است نبوده بيع حقيقت ، بايع  » . 

؟ است نداشته نتيجه قصد كه است اين مقصود آيا ؟ چه يعني ، نكردن بيع حقيقت قصد  

:  گويد مي قانونگذار كه اين حال و است باطل بيع باشد نداشته نتيجه قصد اگر زيرا است منفي ، جواب

 خواهد صحيح و بود خواهد مجري ، بيع از غير ديگري عقد احكام يعني بود نخواهد مجري ، بيع احكام

 قصد لكن ندارد را بيع نتيجة قصد ، بايع كه است اين ماده اين در مقنن نظر كه شود گفته كه اين مگر بود

 نخواهد نتيجه قصد فاقد ، رهن عقد يك نظر از صورت اين در دارد را(  رهن مانند)  ديگر عقد نتيجة

 رهن عقد در مغابنه عنصر و رهن قصد غالباا  شرط بيع در و عقد عنصر مغابنه كه اين به نظر.  بود

90 شمارة)  ندارد را بيع نتيجة مغابنه فقدان علت به شرطي بايع پس ندارد وجود ) . 

44 است شده بيني پيش شرح اين به مدني قانون 1057 مادة در محلل نكاح ـ محلل نكاح در نتيجه قصد ـ  : 

 يه آنكه مگر شود مي حرام مرد آن بر است شده مطلقه و بوده نفر يك زوجة متوالي مرتبة سه كه زني »

 حاصل ، فوت يا فسخ يا طالق واسطة با نزديكي وقوع از پس و آمده در ديگري مرد زوجيت به دائم عقد



 مي محلل نكاح اصطالحاا  است شده گفته ماده اين در كه ديگري مرد با را زن اين ازدواج«  باشد شده

 . نامند

 بلكه ندارند را نكاح دوام قصد نكاح عقد حين همان در كنند مي محلل نكاح به اقدام كه مردان از بسياري

كند ازدواج خود سابق ازدواج به بتواند زوجه تا دارند هم را دادن طالق قصد ، عكس به  . 

 زناشوئي علقة   كه است اين دائم نكاح عقد نتيجة ؟ است باطل ، دوام نتيجة قصد فقدان علت به عقد اين آيا

 در مطلبي ، عقد حين در نتيجه اين خالف بر ، محلل اگر آيد پديد باشد مدت به محدود كه اين بدون

؟ است نتيجه قصد فاقد ، نكاح اين آيا نكند بيان ولي باشد دانسته خود ضمير  

 نتيجه قصد برفقدان دللت كه باشد احوالي و اوضاع به مقرون.  محلل نكاح عقد در قبول و ايجاب اگر

 و اوضاع اين معمولا  كه است اين در اشكال( 84 شمارة)  است تأمل محل نكاح عقد اين صحت كند

ندارد وجود احوال  . 

 حين در نتيجه قصد فقدان عرفي امارة شود مي واقع محلل نكاح از پس كوتاه بسيار مدت در كه طالقي آيا

؟ باشد تواند مي محلل نكاح عقد  

 عرفي امارة اين به و استناد خانواده روابط در اما هست موارد گونه اين در غلبه به توجه با عرفي امارة

باشد داشته وجود موارد گونه اين در بايد نص و نيست روا ها دادگاه براي  . 

45 دارد وجود نظر دو عده ايام در زوجه به زوج رجوع در ـ مطلقه به رجوع در نتيجه قصد ـ  : 

كه دارد را رجوع عنوان موقعي دهد مي انجام زوجه به نسبت زوج كه فعلي ـ يك  : 

باشد ارادي فعل ـ اولا   . 

 به تصريح با عده در زوج اگر بنابراين باشد شده فعل آن ضمن هم( رجوع قصد يعني)  نتيجه قصد ـ ثانياا 

شود نمي محسوب رجوع او ارادي فعل اين كند مواقعه به اقدام ندارد رجوع قصد كه اين  . 

 حاصل فعلي يا لفظ هر به طالق در رجوع» :  گويد مي كه دارد را نظر همين مدني قانون 1149 مادة

باشد رجوع قصد به مقروق كه اين بر مشروط كند رجوع بر دللت كه شود مي  ». 

 مثال در پس نكند رجوع قصد كه چند هر باشد ارادي بايد دهد مي انجام زوجه دربارة زوج كه فعلي ـ دو

است محسوب رجوع مواقعه عمل بال  . 

انشاء قصد بودن منجز ـ سوم  

46 كرد توان مي طرح را موضوع اين عقود عمومي عنصر سومين عنوان به ـ  : 

 دو از يكي به تواند مي است مقابل طرف به اخطار مرحلة در رضا هيجان اوج نقطة كه انشاء قصد

درآيد ذيل صورت  : 



 و خريد مانند بيافتد اتفاق است ممكن آينده در كه اي واقعه به نسبت قيد و شرط بدون صورت به ـ يك

 اين.  غيره و لباس و وگوشت نان خريد قيبل از زندگي براي نياز مورد اشياء در روزه هر هاي فروش

نامند مي منجز عقد را قسم  . 

 رضاي و هستند مشروط موافق ، عقد اين در متعاقدين از يك هر واقع در.  قيد و شرط با صورت به ـ دو

است مشروط رضاي آنان  . 

( 32ـ29 شمارة)  انشاء قصد در معلوم و علت نظرية بطالن به راجع سابقاا  كه مطالبي به توجه با چون

 بنابراين آيد پديد آينده از انشاء قصد اثر يعني كند پيدا تعلق آينده و گذشته به تواند مي انشاء قصد گفته

شود نمي عقد تحقق مانع انشاء قصد در تعليق و باشد معلق تواند مي انشاء قصد  . 

47 است گفته و كرده تصور را انشاء قصد در تعليق هم مدني قانون 189 مادة ـ  : 

 بود خواهد معلق وال نباشد ديگري امر به موقوف ، انشاء حسب بر ، آن تأثير كه است آن منجز عقد »

 كه نيست معلوم زيرا باطل يا ميداند صحيح را معلق عقد ، قانونگذار كه نميشود معلوم ماده اين از« . 

 و صحيح از) اعم بطور عقود اقسام يا شمرد مي را صحيح عقود اقسام مدني قانون 189 تا 184 مواد در

 قصد در تعليق اماميه فقه از پيروي به ما مقنن كه است معلوم مدني قانون 699 مادة از اما.  را( فاسد

» :  گويد مي ماده اين.  ميداند( عقود همة بطالن موجب نتيجه در و) ضمان عقد بطالن موجب را انشاء

 تأديه به التزام ولي است باطل ضامنم من نداد مديون اگر كه كند قيد ، ضامن كه اين مثل ضمان در تعليق

باشد معلق است ممكن  » . 

 مي ديده ذيل جداگانه مرحلة دو مدني قانون 684 مادة به توجه با ضمان عقد در كه است اين ماده معني

 : شود

 برذمة كه را مالي و كند مي متعهد را خود ضامن ، آن موجب به كه ضمان عقد انعقاد مرحلة ـ الف

 بطالن موجب مرحله اين در را تعليق و است انشاء قصد مرحلة جا اين گيرد مي عهده به است ديگري

 فلسفي نظر از علت و اند دانسته ضمان عقد حقوقي آثار علت را انشاء قصد زيرا اند دانسته ضمان عقد

 محض به كه است آن علت زيرا ندارد معنائي و مفهوم معلق كه فلسفي علت يعني باشد معلق تواند نمي

شود پيدا آن با همزمان معلوم ، پيدايش  . 

 عقد اقسام همة و ندارد ضمان عقد به اختصاص و است عام ، استدلل اين كنيد مي مالحظه كه همانطور

 ازعناصرعمومي يكي مدني قانون نظر از پس.  گيرد مي فرا را(  معلق اجارة و معلق بيع مانند)  معلق

باشد منجز آنها در انشاء قصد كه است اين ، صحيح عقود  . 

 ، ضمان عقد از ناشي تعهد ايفاء:  اند گفته ـ( تعهد ايفاء يا)  ضمان عقد از ناشي تعهد به عمل مرحلة ـ ب

 مدت انقضاء بر معلق ، ثمن دادن به مشتري تعهد ايفاء نسيه بيع در كه طور همان باشد معلق است ممكن

مدني قانون 723 مادة)  است معيني  ) 

 قصد در ، معلول و علت قاعده قبول يا معلق بصورت اشاره قصد ـ اول مدني قانونگذار نظر از  نتيجهـ

 نظر از ، عقود تنجز است باطل ، معلق عقد ظاهرا جهت همين به و نيست تصور قابل( 29 شماره) انشا

 قانون 106 ماده در مخصوصا دارد نكاح عقد كه فراوان اهميت براي.است عقود عمومي عنصر ، مقنن



 تعليق كه كرد استفاده ماده اين از نبايد(.است بطالن موجب نكاح در تعليق) ، كه است شده تصريح مدني

است استنباطي چنين مانع مدني قانون 699 ماده مالك زيرا نيست بطالن موجب ، عقود ساير در . 

 وچود نظر دو فقه در. شمرد عقد تعليق نبايد را اين لكن باشد معلق ميتواند ، عقد از ناشي تعهد ايفا ـ ثانيا

شمرند مي باطل آنرا اي عده و ميدانند صحيح را معلق عقد اي عده دارد، . 

 به تواند مي و نيست( 32ـ29 شماره) معلول و علت نظريه تابع انشا قصد ما نظر از ـ مالحظه ـ 49

 متعاقدين از يك هر جانب از مشروط موافقت بصورت ميتواند انشا قصد پس گيرد تعلق آينده و گذشته

 اهميت جهت به نكاح عقد در.  نيست عقود عمومي عناصر از( عقد بودن منجز) بنابراين.شود ابراز

 ، ضمان عقد در. است كرده مدني قانون 1068 ماده كه طور همان كرد منع را تعليق بايد خانواده روابط

 را معلق ضمان بايد سبب اين به و نيفتد له مضمون چنگ به اي وثيقه ميشود موجب انشا قصد در تعليق

 به كشد مي را خود مورث تركه تصفيه نتيجه اعالن انتظار و است وارث كسي كه اين مثل دانست باطل

هستم فالني ضامن شد من عائد مالي تركه تصفيه از پس اگر كند پيشنهاد له مضمون ! 

 نام ، مقابل بطرف اخطار مرحله در و خود هيجان اوج در 10ـ 9 شماره مطالب به توجه با رضا ـ نتيجه

 اخطار ، مقابل طرف به مشروط موافقت بصورت ميتواند اوصاف اين همه باحفظ و.  دارد را انشا قصد

 مانوس آنها با كه خود روزانه و موجود نفسائيات به انسان اگر است آسان بسيار انديشه اين تصور. شود

يابد مي در آساني به را نظريه اين صحت كند بيشتر توجه است . 

 ايجاب از پس بالفاصله است اين منجز عقد آثار كه است اين منجز عقد و معلق عقد فرق ـ تبصره ـ 50

، معلق عقد در آنكه حال و ميشود پديدار و ظاهر ظاهر ، قبول و  

 شماره) سابقا زيرا باشد تواند نمي هم اين جز. ميشود ظاهر ، متعاهدين بين بالفاصله تعهد رابطه ـ اول

 قبول را معلق عقد كه آنها.آيد نمي بوجود عقدي ، تعهد بدون و است عقد هر عنصر ، تعهد كه گفتيم( 1

معلق بيع در عوضين مالكيت انتقال مانند كنند مي اعمال ، عقد آثار ساير به نسبت را تعليق دارند . 

 عليه معلق را آن كه است آينده در عدمي يا وجودي امري تحقق به موكول ، معلق عقد غايي نتيجه ـ ثانيا

 داشته معلق عقد به راجع جامع و سالم بح اينكه نظر از.باشد الوقوع مستقبل بايد عليه معلق.  نامند مي

بگذاريم، كنيم مي ذكر ذيال كه عليه معلق قسم دو بين فرق نبايد من بنظر باشيم  

 موجب كه بيمه عقد از پس شده بيمه اتومبيل بر وارده خسارت مانند الحصول ممكن عليه معلق ـ الف

 خسارت وقوع.ميدهد خسارت جبران عنوان به بيمه شركت كه ميشود پولي در اتومبيل صاحب ايتحقاق

است الحصول محتمل بيمه عقد حين در مزبور . 

است الوقوع حتمي آينده در كه عمر بيمه در گذار بيمه مرگ مانند الحصول قطعي عليه معلق ـ ب . 

 مدني قانون 364 ماده. سلم و صرف بيع مانند)  است آنها صحت شرط ، قبض كه عقودي در ـ 51

 پس ميشود ظاهر ، قبض از پس بلكه شود نمي ظاهر قبول و ايجاب از پس بالفاصله عقد اين آثار چون(

 نص بلكه اند نشده تعليق اين موجب ، متعاهدين خود اينكه نهايت باشند مي معلق ظاهرا هم عقود اين

مدني قانون 59 ماده) است قبيل اين از هم وقف عقد.است گرديده عقود اين تعليق موجب ، قانون  ) 

، است مالحظه قابل ، عقود تعليق براي ذيل تقسيمات ـ تعليق ـاقسام 52  



، است قسم دو معلق عقد ـ يك  

باشند كرده معلق آنرا متعاقدين كه عقدي ـ الف . 

51 شماره)باشد كرده معلق را آن قانونگذار كه عقدي ـ ب ) 

است اول قسم شامل فقط ظاهرا مدني قانون 9ئ1 ماده . 

 در را خود مشاع زمين متر 4000 شخصي ـ عقد ضمن شرط از ناشي تعليق ـ عقد از ناشي تعليق ـ دو

 از بعد بالفاصله آثارش كه شد واقع منجز عقد يك جا اين تا ، كرد صلح بانك به نبات سير يك مقابل

 صلح عقد تاريخ از سال دو تا متصالح بانك اگر كه شد شرط صلح عقد اين در.  آمد پديد قبول و ايجاب

باشد صلح غقد اقاله در متصالح طرف از وكيل ، مصالح نسازد دبستان زمين آن در . 

 ، وكالت در تعليق اين و است متصالح جانب از دبستان نساختن بر معلق ، مذكور بشرح مصالح وكالت

است بوده متصالح جانب از دبستان ساختن بر مبني صلح عقد ضمن شرط از ناشي . 

 محض به دارند عقيده دانند مي ايقاع را تمليكي وصيت كسانيكه ـ بقا در تعليق و حدوث در تعليق ـ سه

 دارد اقتضا چنين موصيله اراده به احترام لكن ميشود به موصي مالك خودبخود له موصي ، موصي فوت

 در.است ديگر ايقاع يك خود نيز رد حق اين كه.  دارد را موصي ورثه به به موصي رد حق نيز او كه

، نظريه اين  

 در تعليق بارز نمونه يك اين. است موصي فوت بر معلق ، به موصي در له موصي مالكيت حدوث ـ اول

است حدوث . 

 رد موصي بورثه را به موصي او كه است اين به موكول ، به موصي در له موصي ماليت بقا ـ ثانيا

است بقا در تعليق نمونه اين.نكند . 

 در بحث كه ما هدف از را ما جا اين در معلق عقود يك يك آثار حاسبه مدني معلقانون عقد آثار ـ 53

 مطلق بيع آثار لذا نيست روا هم مطلق سكوت حال عين در دارد مي باز است مدني حقوق كليات سطوح

شماريم مي بر ذيل بشرح نمونه يك بعنوان را . 

 او ورثه او فوت با و است عقد اين له متعهد بهرحال است خريده معلق بطور را مبيع كه مشتري ـ الف

ميشوند او مقام قائم . 

 بايع دارايي در كماكان مبيع يعني نميشمود منتقل مشتري به ، عليه معلق حصول از قبل مبيع مالكيت ـ ب

 بلكه نيست مسقر ، مبيع در آنان مالكيت لكن برند مي بارث را مبيع او ورثه او فوت با لذا دارد قرار

 بوده متوفي تعهد متعلق خانه چون ما بدهند؟بنظر بايع ورثه بايد هم را ارث بر ماليات آيا است متزلزل

 ارث بر ماليات و ارث بر مقدم تركه مصرف در ، ديون محل زيرا شود داده ارث بر ماليات نبايد است

 .است

باشند كرده شرط ، آن خالف بر اينكه مگر دارد عين مالك به تعلق ، مبيع منافع ـ ج . 



 بين از طرفين از يكي وسفه جنون و فوت به و لزم است عقدي دارد كه تزلزل وجود با معلق بيع عقد ـ د

رود نمي . 

كند منتقل ثالث به را خود حقوق ، عليه معلق حصول از قبل دارد حق مشتري ـ ه . 

گيرد نمي تعلق ،حقالثبت معلق عقود به رسمي اسناد دفاتر قانون نامه آئين 54 ماده مالك به توجه با ـ و . 

عاقد جزم ـ چهارم  

باشد نداشته جزم ، عاقد لكن باشد منجز عقدي است ممكن ـ 54 . 

 و خبر اين صحت به قطع هنوز لكن است كرده فت او كه است شنيده پدرش غيبت در شخصي ـ مثال

 آيا بفروشد را احتمالي ماترك اقالم از يكي اگر وضعي چنين در ، است نكرده پيدا تركه در خود مالكيت

( بدانيم بيع عقد صحت شرط ، مبيع در را بايع بودن مالك اگر)  ندارد خود مالكيت به جزم اينكه بعلت

است؟ باطل ، بيع عقد  

 مرد دو حضور در طالق بايد مدني قانون 1134 ماده طبق ، كرد توان مي هم ايقاعات در را بحث اين

 باطل طالق ، عدالت به جزم عدم بعلت باشد مشكوك و نباشد محرز آنان عدالت اگر گيرد صورت عادل

باشند؟ عادل آنان واقع در آنكه است؟ولو  

 زند نمي ايقاع و عقد به ضرري ، جزم نبودن و است مالك واقع ، ايقاعات و عقود در ما بنظر ـ مالحظه

 هم ما مدني قانون است، درست بيع عقد است بوده مالك ، بيع حين بايع واقعا اگر مزبور بيع مثال در پس

است نشمرده عمومي عقود عنصر را عاقد جزم . 

 ، واقع در كند پيدا منجز صورت ، انشا قصد كه ميشود مانع ، جزم نبودن كه دارند عقيده اي عده فقه در

شود مي آن بطالن و عقد تعليق موجب ، جزم نبودن . 

نميشود عقد تعليق موجب ، جزم نبودن ـ مالحظه . 

عاقد، جزم مورد در مدني قانون  

است نافذ غير لكن ميشود منعقد عقد ، جزم نبودن با كه دارد عقيده ـ اول . 

 مورد اين در مدني قانون 255 ماده. كند اجازه را آن ميتواند ، عقد از بعد جزم شدن پيدا از پس ـ ثانيا

 ميگويد،

 كننده معامله ملك ، مال آن كه شود معلوم بعد و نمايد فضولي بعنوان معامله مالي به نسبت كسي هرگاه

 معامله وكالتا يا وليتا او قبل از است توانسته كي كننده معامله كه است بوده كسي ملك ملك يا است بوده

بود خواهد باطل معامله وال است معامل اجازه به موكو معامله وصحت نفوذ ، صورت اين در نمايد . 

 عنصر نه است دانسته ثمربخش عقد يك عمومي عنصر را عاقد جزم مدني قانون ترتيب باين ـ نتيجه

ثمر بي نافذ غير عقود حتي ، عقود همه عمومي . 

متقابل رضاي دو بين تراضي ـ پنجم  



 عمومي عنصر يك بعنوان نيز و مدني حقوق اساسي اصطالح يك عنوان به تراضي تصور براي ـ 55

كرد، مطالعه ديگر بار را 37 شماره مطلب بايد عقود  

 عامل دو و اند دانسته رضا از جداي كلي به را انشا قصد كه اماميه فقه از پيروي به ما مدني حقوق در

اند، شناخته عقود در را نفساني  

 عقد طرف دو هر اكراه صورت در بطوريكه نيست عقود عمومي عنصر رضا كه است اين عقيده ـ اول

 از پس و است نافذ غير صحيح عقد لكن است تشكيل قابل عقد،(  هستند رضا فاقد ، دو هر نتيجه در كه) 

ميشود اثر ترتيب قابل اجازه لحوق . 

 بصورت را نكته همين هم مدني قانون 194 ماده. است عقود عمومي عنصر ، انشا قصد در توافق ـ ثانيا

 بايد نمايند مي معامله انشا ، آن بوسيله متعاملين كه ديگر اعمال و اشارات و الفاظ) ، است گفته ناقص

 داشته را آن انشا قصد ، ديگر طرف كه كند قبول را عقدي همان طرفين احد كه نحوي به باشد موافق

بود خواهد باطل معامله وال است .) 

 شورد مي درست را مكره عقد نيز و( مدني قانون 1070 ماده) ميداند رضا فاقد را مكره ، مقنن كه وقتي

 قانون 194 ماده بشرح را انشا قصد دو توافق بايد لكن بداند عقود عمومي عنصر را تراضي تواند نمي

 الفاظ توافق بصورت را انشا قصد دو توافق كه است اين ماده اين ايراد. بداند عقود عمومي عنصر مدني

 قصد همان محتوي اين است اشارات و الفاظ محتواي توافق مقصودش البته كه است آورده در اشارات و

نيست درستي كار ، قانون نگارش در كه است مجازي استعمال يك اين.  است انشا . 

 انشا قصد و است باطل( 10 ـ 9 شماره) گفتيم كه همانطور انشا قصد و رضا دوگانگي چون حال هر در

 عمومي عنصر بايد تراضي پس است مقابل طرف به اخطار مرحله در و هيجان اوج نقطه در رضا همان

37 شماره)باشد عقود ) 

، كرد تصور صورت دو به ميتوان را تراضي خود اما ـ 56  

 كنند مي ثالث به آن بيع در توافق هم با اند برده ارث به را اي خانه برادر دو ـ الجهت متحد تراضي ـ يك

 دو و. هستند فروشنده دو هر چون ندارد را عقد عنوان خانه فروش به راجع برادر دو تراضي اينجا در. 

نيست عقود عنصر ، تراضي قسم اين.  ميگيرند قرار( متقابل نه)  واحد جهت در فروشنده . 

 و است نوع اين از ، خريدار با فروشندگان تراضي بال مثال در ـ متقابل يا الجهت مختلف تراضي ـ دو

 متقابل رضاي دو بين تراضي( 55 شماره) گفتيم جهت همين به است عقود عمومي عنصر كه است همان

است عقود عمومي عنصر ، . 

 قرار مطالعه مورد را ذيل موارد اند آمده در تراضي بصورت كه متقابل رضاي دو شناسايي براي ـ 57

 ميدهيم،

 ، عليه محال و كند مي مرجعه عليه محال به ، حواله عقد از پس محتال كه وقتي حواله عقد در ـ الف

كند، مي قبول را حواله  

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين ،تراشي عليه محال و محتال بين آيا ـ اول  



دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين تراضي ، عليه محال و محيل بين آيا ـ ثانيا  

 بين موقع اين در آيا گردد او ضامن كه ميكند تقاضا ضامن از اصلي مديون كه ضمان عقد در - ب

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو ، عنه مضمون و ضامن  

 قبولي برات را او و ميكند مراجعه(  برات عليه محال) گير برات به برات دارنده كه وقتي ، برات در ـ ج

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين تراضي ، گير برات و برات دارنده بين آيا نويسد مي  

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين تراضي آيا(  عين و منفعت و دين از اعم)  مشاع مال افراز در ـ د  

 و ثالث بين آيا بگذارد رهن دهنده وام نزد كه دهد مي را خود منقول غير عين گيرنده وام به ثالثي ـ ه

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين تراضي ، راهن  

 جهت را خود مال ثالثي ، بدهكار تقاضاي به و ميشود صادر بدهكار عليه اي ذمه رسمي سند اجرائيه ـ و

 تراضي ، بدهكار و ، ثالث آن بين آيا ميكند معرفي ، بستانكار طلب پرداخت و( ثبت اداره در)  بازداشت

دارد؟ وجود متقابل رضاي دو بين  

( بعد به 157 شماره ) 

5  ذيل شروط بايد شود محقق ، متقابل رضاي دو بين تراضي اينكه براي ـ تراضي تحقق شروط ـ ئ

گردد، فراهم  

 متقابل طرف و ، تومان هزار ده به فروختم را مال اين ، بگويد طرف يك اگر ـ عقد عنوان وحدت ـ يك

 پديد تراضي و است باطل اين ،( ماه ده بمدت)  تومان هزار ده به كردم را مال آن اجاره قبول ، بگويد

 همان)  عبارت ذكر با مدني قانون 194 ماده. ميكند فرق اجاره عقد عنوان و بيع عقد عنوان زيرا آيد نمي

 ديده چيزي چنين عمل در اينكه حال و ، است داده قرار توجه مورد را فرض اين…(  كند قبول را عقدي

است احتمال و فرض صرفا و است نشده . 

 طرف ولي تومان هزار پانصد به فروختم را خانه اين ، بگويد طرف يك اگر ـ عقد موضوع وحدت ـ دو

 و ندارد وجود اينجا در موضوع وحدت!  تومان هزار پانصد به خريدم را خانه اين اثاث بگويد ديگر

آيد نمي پديد تراضي . 

 هزار صد به فروختم بوعده قوچان گندم تن صد بگويد، كشاورز اگر ـ عقد موضوع وصف وحدت ـ سه

 وصف در اختالف بعلت!  تومان هزار صد به خريدم سبزوار گندم تن صد بگويد طرف ولي تومان

نميشود پيدا تراضي ، عقد موضوع . 

 صد به فروختم را پارچه توپ اين از متر ده بگويد كسي اگر ـ عقد موضوع كميت در وحدت ـ چهار

آيد نمي پديد تراضي ، تومان صدوپنجاه به خريدم را متر بيست بگويد طرف ولي تومان . 

ميشود ذكر عقود در كه مواعدي وحدت ـ پنج . 

 منطقي تناقض بر مشتمل ، طرفين اظهارات مدلول بايد متعاقدين بين تراضي حصول براي بهرحال

نيست پذير استثنا لذا است عقلي و بديهي قاعده يك اين.نباشد . 



، است قسم دو عقود ، اند گفته عقلي قاعده اين به توجه بدون بعضي ـ تبصره ـ 59  

227 شماره) غيره و وهبه بالعوض صلح مانند تبرعي عقود ـ الف ) 

غيره و اجاره و بيع مانند تبرعي غير عقود ـ ب . 

 رضا دو توافق تبرعي عقود در ، است تبرعي غير عمومي عناصر از رضا دو توافق كه اند گفته آنگاه

ندارد ضرورت ! 

 را مدني قانون 32ئ ماده مدلول اند خواسته ، مذكور عقلي قاعده خالف و دليل بي نظر اين اساس بر

 اين در كند قبول به موصي از قسمتي به نسبت را وصيت ميتواند له موصي)  ، ميگويد كه كنند توجيه

ميشود باطل ديگر قسمت به نسبت و ، صحيح است شده قبول كه قسمتي به نسبت وصيت ، صورت .) 

 خواسته حال عين در و ندارد وجود مطابقت ، موصي ايجاب و له موصي قبول بين كه اند ديده اينجا در

 بر اند شده ناگزير كنند توجيه را مطابقت عدم اين و نهاده ديگر عقود رديف در وضع همين با را آن اند

 وصيت.  نيستند پذير استثنا ، عقلي قواعد اينكه حال و!  كنند وارد استثنا فوق مذكور بديهي و عقلي قاعده

عقود از نه است ايفاعات از تمليكي . 

 ذيل گروه دو به را عقود بايد رضا دو توافق بحث نظر از كه دارند عقيده بزرگ مؤلفان از بعضي ـ 60

كرد، قسمت  

 راضي بطوريكه كند مي منظور خود رضاي در را معامله موضوع اجتماعي هيئت كننده ايجاب_  الف

 تومان هزار ده به فروشد مي را فرش جفت يك مثال بپذيرد را معامله موضوع از قسمتي او طرف نيست

 بود اين بايع قصد زيرا,  تومان هزار پنج به خريدم را تخته يك, بگويد تواند نمي طرف صورت اين در

 كننده ايجاب نظر در معامله مورد اجتماعي هيئت كه عقود گونه اين در. بفروشد هم با را قالي جفت كه

باشد توافق حيث هر از رضا دو بين بايد است . 

 اين در.  ندارد معامله مورد موضوع اجتماعي هيئت به عالقه كننده ايجاب كه هست ديگري عقود_  ب

است قبيل اين از وصيت.  ندارد ضرورت رضا دو توافق عقود  . 

است وارد ذيل اشكالت نظر اين بر_  مالحظه , 

است ايقاع تمليكي وصيت_  اول . 

 به موصي كه است عقودي نوع از,  مورد هر در باشد عقد اگر تمليكي وصيت كه شد ثابت كي_  ثانيا

ندارد؟ نظري به موصي اجتماعي هيئت  

نيست پذير استثنا كه است عقلي بديهي قاعده,  عقد تحقق منظور به رضا دو توافق قاعده_  ثالثا . 

 موضوع اجتماعي هيئت به كننده ايجاب كه شود ثابت احوال و اوضاع كمك به كه عقودي در_  رابعا

 نتيجه در و است گوناگون فروض و بصور انحالل قابل كننده ايجاب رضاي واقع در ندارد عنايت,  عقد

 انجام سر و دهد وفق,  فروض و صور آن از يكي با را خود رضاي كه كند مي سعي,  مقابل طرف

 تاجر ميدهد برزيلي بتاجر قهوه تن هزار ده سفارش ايراني تاجر, مثال. گردد حاصل رضا دو توافق,



 زيرا فرستد مي ايراني تاجر براي را همان دارد آماده قهوه تن پانصد و هزار نه خود انبار در برزيلي

 احوال و اوضاع به توجه با اينجا در.  ميشود تامين مقدار باين منظورش ايراني تاجر كه دارد اجمالي علم

شد نخواهد(  رضا دو توافق) تراضي تحقق مانع نيز قهوه تن 9500 ارسال كه است معلوم قهوه سفارش . 

 جداگانه را يك يك قيمت بايع و شود عرضه فروش براي,  بيع يك در كال چند هرگاه_ تبصره _ 61

 ميشود حاصل رضا دو توافق و كند اعالن آنها از يكي قبول با را خود رضاي ميتواند مشتري كند ذكر

است راضي مستقل بطور آنها يك يك فروش به بايع اينكه بر است دليل كالها ثمن تفكيك زيرا . 

عقود در تراضي بودن عنصر نتايج و آثار _ 62  _ 

 آمده در يكديگر به اخطار بصورت و رسيده هيجان حد سر به رضا دو توافق يعني)  تراضي كه وقتي

 مطالعه مورد هم آنرا نتايج و آثار حوصله و صبر سر از بايد دانستيم عقود عمومي عنصر را( باشند

 در مدني حقوق مهم مسائل از بسياري ريختگي درهم موجب و است نشده تاكنون كه كاري.  دهيم قرار

است گرديده قوانين متون در و بزرگ مولفان تاليفات  ! 

است چنين ما نظر از مذكور آثار , 

 كه است بديهي(  قانون حمايت در البته)  آورد پديد حقوقي اثري بتواند انسان يك از رضا يك اگر_  يك

 عقلي بي دست دو بردن بكار دهد صورت را كاري بتواند دست يك كه آنجا گيرند نمي بكار را رضا دو

است شوخي يا . 

افتد؟ موثر ميتواند قانون حمايت در رضا يك كي و كجا  

 اگر قانون. نشود ديگر شخص متوجه,  آن تاثير از تجاوزي و صدنه كنيم را تاثيرش فرض اگر كه جا آن

 صورت طبعا رضايي چنين.زيان نه ميكند نفع بگذارد احترام انسان اراده به و كند حمايت رضا اين از

داشت خواهد را ايقاع يك . 

 دو تعاون آنجا باشد داشته را ديگري به صدمه و تجاوز با مالزمه واحد رضاي تاثير فرض اگر اما

 و خصوصي روابط در)  باشد طرف دو تراضي تابع حقوقي آثار بايد آنجا يعني است متقابل رضاي

 جانبه يك رضاي با بخواهد بايع اگر, مثال.  بماند پابرجا قضايي امنيت و گردد منتفي تجاوز تا(اشخاص

 را او مال و زده صدمه خريدار حق به كند تصاحب را ثمن و كند تمليك مشتري به را مبيع,  خود

 بخواهد كسي اگر اما. آيد در تراضي و عقد بصورت بايد بديع پس است كرده تصاحب او اراده عليرغم

 بدهيم قانون در ترتيبي بايد است نزده دانشگاه حقوق به اي لطمه چون كند دانشگاه بر وقف را خود مال

افتد موثر جانبه يك رضاي اين كه . 

ايقاع و عقد مقياس تعيين براي ما نظر است اين . 

 صورت,  ظاهر به كه هرچه نه,  است اين است عقود عمومي عنصر كه تراضي وقوع محل_  نتيجه

 او آيد؟ مي خوشت ببخشم بتو خواهم مي را ساعت اين,  گويد مي بديگري شخصي مثال. دارد را تراضي

 در زيرا بگويند تراضي را آن نبايد خواص لكن گويند مي تراضي را اين عوام,  ميكند تشكر اظهار هم

 دو است كافي كاري انجام براي دست يك كه آنجا.  است كافي هبه تاثير براي رضا يك,  عوض بال هبه



 عوام رو دنباله نبايد حقوقي هاي تاسيس صورتگر و مدني حقوق مسائل طراح. بكاربرد نبايد را دست

باشد الناس . 

 هر بايد ناگزير آورند پديد را حقوقي آثار يا اثر تا ببرند بكار تعاون بايد رضا دو كه وقتي_  دو _ 63

باشند شريك حقوقي آثار آن تاسيس در دو . 

 فرم كه) متوافق رضا دو از يك هر كه است اين است عقود عمومي عنصر كه تراضي عالمت_  نتيجه

كه دارند عقيده كساني. اعالمي نه باشند داشته تاسيسي جنبه(  اند گرفته خود به تراضي  , 

است عقد تمليكي وصيت_  اول . 

است كاشف له موصي قبول_  ثانيا . 

 عنوان ميتوانند(باشد داشته اعالمي جنبه كه) له موصي قبول با(دارد تاسيسي جنبه كه) موصي ايجاب آيا

باشند؟ داشته است عقود عمومي عنصر كه را تراضي ! 

 در كه تاثيري نظر از متعاقدين رضاي دو تعاون است عقود عمومي عنصر كه تراضي در_  سه _ 64

نيست امتيازي ديگري بر رضا دو از يك هيچ.است متساوي سطح در دارند حقوقي آثار ايجاد . 

كه شد مشاهده موردي مدني حقوق در اگر_  نتيجه  , 

باشند داشته همكاري حقوقي اثر تاسيس در متقابل رضاي دو_  اول . 

 ديگر رضاي(  تاثير شرط يا)  نفوذ شرط,  ديگر رضاي آن و باشد رضا دو از يكي عمده موثر_  ثانيا

 به ديگران كه ذيل موارد مانند ندارد وجود است عقود عمومي عنصر كه تراضي هم مورد اين در باشد

اند گفته را آن خود تصور , 

 از موصي رضاي تاثير شرط له موصي رضاي و است عمده موصي رضاي تمليكي وصيت در_  الف

است موصي مرگ تاريخ . 

 و نفذ شرط,  له مضمون رضاي لكن است ايقاع,  ضمان كه دارند عقيده اي عده ضمان عقد در_  ب

است ايقاع اين ثبات  . 

 عنوان عمده رضاي است ديگر رضاي نفوذ شرط رضا يك كه مواردي در كه ميشود معلوم بيان اين از

 كه تراضي جا اين در حال بهر و بود خواهد ايقاع بال فرض در هم تمليكي وصيت بنابراين دارد را ايقاع

داشت نخواهد وجود است ايقاعات از عقود تميز مايه و عقود عمومي عنصر . 

 بر نيافتيم دست 62 شماره بشرح ايقاع و عقد تشخيص علمي قاعده به كه وقتي_  مرتبط ايقاعات _ 65

 كنيم مطرح كامل صراحت با است نشده آن متعرض احدي كه را مرتبط ايقاعات مساله توانيم مي پايه آن

 براي.  شود مي اشتباه,  ظاهري شباهت بعلت,  عقد و تراضي با كه است مطالبي از مرتبط ايقاعات, 

كنيم مي ذكر مثالي مطلب اين توضيح , 

كه است اين اي عده عقيده تمليكي وصيت مورد در  , 



 موصي مالك له موصي,  موصي فوت محض به و است موصي فوت بر معلق ايقاع يك وصيت_  اول

باشد نداشته وصيت به اطالع و علم چند هر ميشود به . 

 نسبت نظر اظهار حق موصي ورثه و,  ميشود لزم او فوت لحظه در موصي جانب از ايقاع اين_  ثانيا

ندارند را وصيت به . 

 له موصي اراده احترام رعايت,  آن بودن جائز حكمت است جائز له موصي به نسبت ايقاع اين_  ثالثا

 قبول اين پس. ميشود او به نسبت,  مذكور ايقاع شدن لزم باعث له موصي جانب از وصيت قبول. است

 اثر تاسيس در متقابل رضاي دو چون و. است جداگانه ايقاع يك است حقوقي اثر منشا تنهايي به چون, 

 توانند نمي 64_ 63_ 62 مطالب بشرح اند نداشته تعاون,  به موصي به نسبت له موصي مالكيت حقوقي

 و مرتبط رضاي دو فقط اينجا.باشند داشته است عقد عمومي عناصر از عنصري كه را تراضي عنوان

 جايي تا دارند استقالل آورند مي بوجود كه حقوقي اثر به نسبت دو اين از يك هر اما دارد وجود متقابل

 مذكور بشرح اين و زند نمي مقابل طرف حقوق به خدشه,  مستقل بطور دو آن از هريك افتادن موثر كه

است بودن ايقاع عالمت 62 شماره در  . 

ميشود گرفته ذيل نتايج دارد هم ديكر هاي نمونه كه مثال اين از_  نتيجه , 

 كه حقوقي اثر نسبتبه متقابل رضاي دو اين اما ميشود ديده متقابل رضاي دو,  مرتبط ايقاع دو در_  الف

 نمي بوجود(  است عقود عمومي عنصر كه)  را تراضي شكل هيچوقت و دارند استقالل آورند مي بوجود

كنند مي را اشتباه اين كسان بسيار.  كرد اشتباه عقد با نبايد را مرتبط ايقاع دو پس.  آورند . 

ميشود ديده هم مرتبط ايقاع دو در قبول زيرا نيست عقد نشانه,  قبول هر_  ب . 

مرتبط ايقاع دو از,  عقد تركيب نظريه 66  _ 

ميكنيم مشاهده كنيم بحث آن از خواهيم مي كه نظريه اين در را مرتبط ايقاعات مساله عكس , 

 و ايجاب از است عبارت ايقاع دو اين! است مرتبط ايقاع دو از مركب عقدي هر كه دارند عقيده اي عده

 .قبول

 هر رضاي بايد باشد ايقاع دو از مركب,  عقد اگر زيرا نيست مرتبط ايقاع دو از مركب,  عقد_  انتقاد

 اينكه حال و آيد بوجود ايقاع دو تا بشود حقوقي اثر منشا ديگري رضاي از استمداد بدون متعاقدين از يك

 خالف و آورند مي پديد را عقد يك حقوقي آثار,  متوافق رضاي دو ياري به طرفين,  عقود در بالبداهه

 65 شماره در ما و كنند مي حكومت,  نظرات اينگونه بر بديهيات زيرا كرد نظر اظهار نبايد بديهي

ندارند را عقد يك مهيت هرگز دارند عقد به كه شباهت و نزديكي همه با مرتبط ايقاع دو كه دانستيم . 

 كننده ايجاب تعهد منشا,  قبول اظهار از پيش را ايجاب,  غائبين عقد در ما است ممكن_ تبصره _ 67

,  اينصورت در كنيم تلقي,  آن از عدول عدم به متعهد را كننده ايجاب و بدانيم لزم را ايجاب يعني بدانيم

 مذكور ايجاب بين تراضي حالت,  قبول صدور با و بود نخواهد ايقاع يك قبول اما است ايقاع يك,  ايجاب

آيد مي بوجود قبول از پس تراضي اين آثار و آمد خواهد پديد قبول و . 



 ايقاع دو از عقود تركيب نظريه شود تصور خوب آن حقوقي مشخصات همه با اگر تراضي بهرحال

 پيشبرد و مشهور اشتباهات كشف,  كتاب اين در عقود عناصر از علمي بحث فايده.كند مي رد را مرتبط

 بلند همت از دور پيشنيان ترك ما از ارتزاق و نقطه يك در توقف. است مدني حقوق در حقوق دانش

 ..است

6 مرتبط غير ايقاع دو از عقد تركيب نظريه_  ئ  _ 

 اين طرفدار( ورمز) مانند مولفان از اي عده فرانسه حقوق در اما است نشده ديده اسالم فقه در نظريه اين

 دو,  قبول و ايجاب بلكه نيست اثر منشا, عقد بعنوان و نيست حقوق منابع از عقد گويند مي آنها نظرند

 د را رضا دو تعاون صريحا آنها! آيد مي بشمار حقوق منابع از كه است ايقاع و,  بوده جداگانه ايقاع

دانند نمي عقود عنصر را تراضي و كنند مي رد عقود ! 

 خالف گفتيم( 66 شماره) قبال كه همانطور و نيست بحث قابل كه است دليل بدون ادعا اين_  مالحظه

 مرتبط ايقاع دو مرز از اسالم فقهاي.دارند حكومت هميشه نظرات اينگونه بر بديهيات و است بديهي

اند داشته ربط به اعتقاد و( 66 شماره) اند نرفته جلوتر . 

 بدست ايجاب كه وقتي گيرد صورت تلگراف يا نامه بوسيله عقد اگر_  قبول به كننده ايجاب علم _ 69

 بدين و نوشت جواب نامه در را خود قبول كه وقتي لكن كند مي پيدا ايجاب از اطالع او رسيد كننده قبول

 و ميشود منعقد عقد,  آن امضا و نامه نوشتن با آيا كرد اخطار را خود انشا قصد را هيجان حال در وسيله

 به يعني) نامه اين مضمون به كننده ايجاب علم يا است؟ محقق است عقود عمومي عنصر كه تراضي

 رم حقوق اقمار و فرانسه دانان حقوق بين موضوع اين در است؟ معتبر, تراضي تحقق براي( قبول

 و ميدانند ضرري ، غائبين عقد تشكيل براي را( قبول به كننده ايجاب علم)  علم اين اي عده هست اخالف

 اين بر قاطع دليل.اند ناميده را نظريه اين اصطالحا.  نميدانند محقق را عقد و تراضي ، علم اين بدون

(  است عقود عمومي عنصر كه)  تراضي در موثر را كننده ايجاب علم كه نيست دليل.نيامد بدست نظر

 عقد در هم اسالم حقوق ميشود وافع است عقد عنصر كه تراضي ، طرف قبول محض به ناگزير بشمريم

اند ناميده را اين.است كرده اختيار را نظر همين غائبين . 

70 ـ تراضي و عقد ـفرق  

 باشد داشته وجود عقد هرجا ، دارند عقيده اند دانسته عقود عمومي عنصر را لفظ ، فقه در كسانيكه

 وجود( لفظ دخالت بدون) تراضي است ممكن يعني نيست درست قضيه عكس لكن دارد وجود هم تراضي

داشت نخواهد وجود عقدي آنجا در قطعا كه باشد داشته  

 هم عقد باشد تراضي جا هر پس. نيست عقد عنصر ، لفظ مدني قانون 194 ماده به توجه با ـ مالحظه

 ميدهد انجام را كار اين هم او و بياور مرا ،چمدان گويد مي باربر به ك كسي جهت همين به دارد وجود

دارد را عقد عنوان طبعا است آمده در تراضي بصورت متقابل رضاي دو چون . 

 ريف از مدني قانون 336 ماده در را مثال همين 194ماده وچود با مدني قانون كه است تعجب جاي

 آن از( 100 ـ99 شماره) بعدا نيست كم مدني قانون تناقضات ، باب اين در و است كرده بيرون عقود

كرد خواهيم بحث . 



 و آثار آن به عنايت با و كرده توجه عقد عواقب و آثار همه به متعاقدين كه افتد مي اتفاق كمتر ـ 71

 يا(  مدني قانون 225 ماده) عادت و عرف را عواقب و آثار از بسياري.باشند كرده تراضي ، عواقب

 عقد جوانب همه تراضي در كه ندارد لزومي بنابراين. ميكند بيان(  مدني قانون 360 تا 356 ماده) قانون

 توجه مورد( اختصاصي عناصر و عمومي عناصر عقد عناصر كه است كافي باشد متعاقدين نظر در

93 شماره) گيرد قرار ) 

 شبه تعريف در است متاثر رم حقوق از مورد اين در كه فرانسه مدني قانون 1371 ماده ـ عقد شبه ـ 72

 كارهايي مقصود البته(  شود متقابل تعهد يا و ديگري براي تعهد موجب كه ارادي اعمال) ، گويد مي عقد

، اند كرده ذكر را ذيل نمونه دو عقد شبه براي.  نيست منطبق آنها بر تراضي بعنوان كه است  

غير اموال اداره ـ يك  

ناروا ايفا ـ دو  

 اموال اداره بحث مدني قانون 306 ماده و دارد بر در را بحث اين ايران مدني قانون 305 تا 301 ماده

است شده اقتباس فرانسه مدني حقوق از را مواد اين تمام كه ، را غير . 

 زير مدني قانون ئ30 ماده دوم جمله در اسالم حقوق تبع به مدني قانون در ناروا ايفا بحث ـ مالحظه

است شده كاري دوباره و تكرار(  ندارد وجود فرانسه مدني حقوق در وسعت اين به كه)  غضب بعنوان  ! 

 شبه عنوان لكن است قرارگرفته بررسي مورد مشروح بطور اسالم فقه در نيز غير اموال اداره بحث اما

 وصيت كتاب 441 صحه در شناختند مي را عقد شبه بنام حقوقي اي پديده فقها اما اند نداده آن به را عقد

ديد ميتوان را بحث اين . 

 بحث اين بر عملي و علمي فايده و حقوقي اثر و ندارد مفهومي ، عقد شبه كه دارند عقيده كاپيتان و كلن

اند دانسته عقد شبه را ايقاعات تمام هم فرانسه حقوق مؤلفان از بعضي.  نيست مترتب ! 

 و عقد علمي مقياس به توجه با ما نظر از. ست نشده ديده عقد شبه نظريه مستدل رد لحظه اين تا ـ 73

، زيرا است محال ، ايقاع و عقد بين برزخي حقوقي پديده تصور( 63ـ62 شماره) ايقاع  

 اداره در مثال حاليكه در لزماست هم نتيجه صد ، ارادي عمل وقوع بر عالوه ايقاعات و عقود در ـ اول

 قصد خوريملكن مي بر ارادي عمل به چند هر كنيم دقت مدني قانون 306 ماده در خوب اگر غير اموال

 و نتيجه فقدان بعلت) ايقاع نه و است عقد نه غير اموال اداره پس.  ندارد ضرورت ماده اين در نتيجه

انشا قصد فقدان بالمالزمه ). 

 با و نيست نياز آن به كه آنجا و دارد وجود عقد هست نياز( 55 شماره) تراضي عنصر به كه آنجا ـ ثانيا

 بالمالزمه و) انشا قصد كه آنجا و دارد وجود ايقاع( 63ـ62 شماره) رود مي پيش از كار انشا قصد يك

كجاست؟ عقد شبه جاي پس. ايقاع نه و دارد وجود عقد نباشدنه( نتيجه قصد ! 

ـ مراضات و تراضي ـ 74  

 بصورت تاليفات از اي درباره ؟ است رفته بكار معني دو در كلمه دو اين مدني حقوق اصطالحات در آيا

 مدني قانون 515 ـ 501 موارد در اماميه فقه از پيروي به مدني قانون اما است رفته بكار مترادف



 كه رسد مي بنظر اما رود مي تراضي با آن مغاريرت احتمال كه است بكاربرده بصورتي را مراضات

 مقصود بلكه نيست كلمه دو اين مغايرت اظهار(  اماميه فقه و) ما مقنن توجه مورد هم ماده دو آن در

 تومان صد ماهي قرار از مثال اجاره و باشد نشده مدت ذكر اجاره عقد در اگر ، كه است اين ما مقنن

باشد، شده منعقد  

است شده منعقد ، آن عناصر وجود بعلت اجاره عقد ، اول ماه به نسبت ـ اول . 

 منتفي اجاره عقد است نشده ذكر است اجاره عناصر از كه مدت عنصر چون ، مدت باقي به نسبت ـ ثانيا

 يا تراضي اين پس است( مراضاه يا)  تراضي هرگونه اعتبار مدني حقوق در اصل چون اما است

لزم نه است جائز و اعتبار ندارد را معينه عقود ساير و اجاره عقد عنوان كه مراضاه . 

ـ انشا قصد از ـكاشف ششم  

 به اخطار بصورت اينجا در ، است تبخير آماده جوشان آب بصورت خود هيجان نقطه در رضا ـ 75

 دارد نياز( است قصد از كاشف كه)  ، اخطار وسيله به شود اخطار اينكه براي و آيد مي در مقابل طرف

 هم را انشا قصد از كاشف وجود پس.نميشود مترتب آن بر حقوقي اثر نشود اخطار تا ديگر عبارت به و

 گفته و است كرده بيان را مطلب اين صريحا مدني قانون 191 ماده. شمرد عقود عمومي عناصر از بايد

عقد)، است  

 قصد بر دليل كه چيز آن قصدكند بر دللت كه چيزي به بودن مقرون شرط به انشاء قصد به ميشود محقق

انشاءاست قصد از كاشف همانا است انشاء  . 

انما و الفؤاد لفي الكالم ان  

دليال الفؤاد علي اللنسان جعل  

است دل دليل زبان و است دل در سخن يعني  . 

دارد وجود آراء اتفاق مورد اين در هم فقه در حال بهر  . 

است قسم چند انشاء قصد از كاشف - كاشف اقسام ـ 76  : 

 اند گفته و كرده گمراه را اي عده شيوع اين.  است كاشف اقسام ترين شايع و ترين ساده كه الفاظ ـ الف

بعد به 97 شماره) است الفاظ ، انشاء قصد از منحصر كاشف  ). 

نوشتجات -ب  

هست نيز نوشتجات شامل اعم معني در. اخص معني به اشارات -ج . 

ستد و داد) اعمال -د ). 

 كه ديگر اعمال و اشارات و الفاظ:» است گفته و است آورده را اقسام اين تمام مدني قانون 194 ماده

الخ……  نمايند مي معامله انشاء آن بوسيلة متعاملين  



 مواد از مستفاد) اند ناميده قبول و ايجاب اصطالحاا  مدني قانون و فقه در را لفظي كاشف - تبصره -77

مدني قانون 339-340  ) 

 قصد از كاشف نوع هر در را قبول و ايجاب مدني قانون194 مادة وسيع مدلول به توجه با ما عصر در

 در الفاظ تأثير مكتب مختصات از لفظي كاشف خصوص در وقبول ايجاب استعمال. برند مي بكار انشاء

 الفاظ به هم را قبول و ايجاب نام دانند مي انشاء قصد از كاشف را الفاظ فقط چون آنان يعني است عقود

 لغزش از مدني قانون 340-339 مواد و شود ترك بايد ما مدني حقوق در كار اين.  اند داده اختصاص

است مدني قانون نويسندة هاي . 

 و باشد آن همراه احوال و اوضاع اينكه مگر نيست انشاء قصد از كاشف تنهائي به سكوت -تبصره -78

 حضور در شود واقع غير مال بر عقدي اگر» اند گفته مورد اين در. كند انشاء قصد بر صريح دللت

 اينكه مگر است، نكرده رضا اظهار كه مادام نيست خارج فضولي صورت از باشد ساكت واو خودش

كنند حساب ، اذن را آن عرفاا  كه بنحوي باشد كاشف او سكوت ». 

79-  يك رضاي نام. كنند مي تراضي اظهار ، قبول و ايجاب بوسيلة عقد يك طرفين -قبول از ايجاب تميز

 هيجان اوج مرحلة در كه است بديهي.  است قبول عقد ديگر طرف رضاي نام و است ايجاب عقد، طرف

 توجه با.  تر عقب يكي و جلوتر يكي كنند مي خود الضمير مافي اخطار به اقدام ، تناوب به طرفين رضا

؟ شناخت باز قبول از را ايجاب بايد چگونه مقدمه اين به  

دارد وجود مكتب دو مورد اين در  : 

 كند ابزار را خود رضاي و كرده پيشدستي كه طرفين از يك هر نظريه اين بموجب نوعي نظرية -اول

آيد مي بدست ذيل نتائج نظريه اين از.  كند مي اظهار او طرف را قبول و است گفته او را ايجاب  : 

است قبول بر مقدم ، عقود همة در ايجاب-الف  . 

است قبول بر مقدم هميشه ايجاب، -ب  . 

ندارند عوضين ماهيت به ارتباطي قبول و ايجاب -ج  . 

 سلم بيع در چنانكه كال نه باشد پول ، ثمن آنكه ولو بگويد را ايجاب ميتواند بيع عقد در مشتري پس

است شده ديده صورت دو هر عمال يعني ، مشتري گاه و گويد مي بايع گاه را ايجاب كه شود عمالديده  

 نظر از متعاقدين رضاي دو و است عقود عمومي عنصر ، تراضي كه گفتيم 64 شماره در -مالحظه

 نيست ديگري بر امتيازي را هيچك و دارند قرار متساوي سطح در دارند حقوقي آثار ايجاد در كه تأثيري

 بسته اين و باشد داشته را قبول يا ايجاب عنوان بتواند آنها از هريك كه است اين رضا دو تساوي لزمة ،

است مطابق واقع با بال نظرية بنابراين.  شود ابزار زودتر يك كدام اينكه به است  

اند شده تقسيم ذيل بشرح گوناگون دستجات به مكتب اين پيروان- شخصي نظرية -دوم -80  : 

.  است ايجاب تابع ، قبول دارد وجود متبوع و تابع حالت ميشود اظهار ، تناوب به كه رضا دو بين -الف

 شده ديده پرسش اين برابر در نظر دو ؟ گيرد قرار ، متبوع از پس هميشه ، تابع بايد آيا دراينصورت

 :است



باشد متبوع از بعد هميشه بايد تابع -يك  . 

 و رود مي فروشنده سراغ مشتري غالباا  سلم بيع در چنانكه باشد متبوع از پيش ، تابع است ممكن -دو

ميدارد ابزار خودرا رضاي  . 

 چه هر روي «صدتومان به را كتاب اين فروختم»:  عبارت در( ب) لفظ كه دارد عقيده ، الفاظ مكتب -ب

 در.  است كننده قبول ، صدتومان صاحب بال مثال در پس است( ايجاب برابر در) قبول آيدمشخص در

 و نكاح مانند عقودي در اينكه حال و كند مي قرار بر مستقيم رابطة ، عوض و قبول بين مكب اين واقع

 حقوقدانان غالب جهت همين به و ، نيست اعمال قابل هيچوجه به نظريه اين ، تراضي به مشاع مال افراز

 بحث از را معوض و عوض بحث يعني بينند نمي اي رابطه ، معوض و عوض با ، وقبول ايجاب بين ،

 توان نمي بحث دو اين بستگي اثبات عهدة از كه اند دريافته بخوبي آنان دانند مي مستقل ، قبول و ايجاب

آمد بر  . 

 نظر و باشد قبول بر مقدم بايد ايجاب كه است اين مشهر قول حنابله و اماميه فقه در حال هر در -81

باشد ايجاب بر مقدم ميتواند قبول كه است اين شافعي و مالك و حنفيه  

 بر قبول تقدم تصور كه است مكتب اين در زيرا هستند شخصي نظرية يعني دوم مكتب تابع غالباا  پس

 در اينكه با نظر اين.  است قبول بر مقدم ، ايجاب هميشه( نوعي نظرية)اول مكتب در. رود مي ايجاب

است اصح است اقليت در فقه  . 

است ساكت( 80-79 شمارة) بحث اين در مدني قانون  . 

 در زيرا دارد نتيجه( است مستقلي بحث كه) معوض از عوض شناسائي ، معوض عقود در -تبصره -82

 دربيع اگر است دانسته بايع مختص را ثمن تأخير خيار كه كنيم مي مشاهده مدني قانون 406 مادة در مثالا 

شد خواهد مشكل مدني قانون 406 مادة اجراء ندهيم تميز ثمن از را مبيع كال به كال  . 

 تميز هم از ميتوان را(  ثمن و مبيع وتبعاا ) مشتري و بايع ، احوال و اوضاع و قرائن كمك به معمولا 

 سكنة و صاحبان با كه گرد دوره فروشندگان مانند است معامله او شغل آنكه است، بايع دكان صاحب.داد

 تميز عدم صورت در بهرحال. ميدهند انجام(  لباس به ظرف فروش مانند) كال به كال معامالت ها خانه

 عقد مقررات بلكه(  مدني قانون 465 -464 مادة) بود نخواهد مجري آن در بيع احكام ، ثمن از مبيع

ندارد ضرورت ، معوض و عوض تميز ، صلح عقد در زيرا رود مي بكار ، صلح . 

-لفظي) شود تصور كه صورت بهر انشاء قصد از كاشف - انشاء قصد از كاشف بودن اماره -83

كند مي اثبات ما براي را آن و است قصد از كاشف( غيرلفظي  . 

؟ است نسبي امارة يك يا است مطلق امارة اين آيا اما.  است اثبات دليل و اماره نوعي بنابراين  

اند داده پاسخ ، پرسش اين به دور بسيار قرون از حقوقي مكتب دو  : 

 نظم سهولت براي و است مطلق امارة انشاء قصد از كاشف نظريه اين بموجب -مطلق امارة نظرية -يك

 قبول و ايجاب دللت خالف بر سخن باب ، ديگر ادعاء هر يا اشتباه ادعاء به كه داد اجازه نبايد معامالت

باشد مطلق امارة ، قبول و ايجاب كه است اين در جامعه مصلحت زيرا شود باز . 



 برد گمان و ببيند را مطالئي شمعدان كسي اگر بنابراين.  اند ناميده هم ظاهري ارادة نظرية را نظريه اين

 خطور زر او ضمير در كه كند ادعاء نميتواند بيع از پس نكند بودن طال شرط و بخرد و است زر از كه

 ميان به شمعدان بودن طالئي از سخن ، قبول و ايجاب در زيرا.  است خريده زر خاطر به و است كرده

است نيامده . 

:  نويسد مي صريحاا  شعائر مؤلف.  دارند را نظر اين سنت اهل فقهاء از زياد وعدة اماميه فقهاء اكثر

 ، قبول و ايجاب مدلول يعني نوعي قصد از مقصود.  شخصي قصد نه است معتبر نوعي قصد ، درعقد

 عاقد ضمير در كه چه آن يعني شخصي قصد از مقصود. باشد عاقد الضمير مافي مخالف كه چند هر

است كرده ،خطور . 

 ميتوان كه است نسبي امارة يك انشاء قصد از كاشف نظريه اين بموجب - نسبي امارة نظرية دو -84

 دادگاه و دارد را دعوي طرح حق ، بيع از متضرر ، شمعدان مثال در پس.  كرد اثبات را آن خالف

نامند مي هم «باطني ارادة نظر» را نظر اين.  كند رسيدگي ميتواند . 

ديد توان مي را ذيل هاي نمونه فقه در : 

 هفتاد را مهر ، نكاح عقد در لكن باشد صدتومان مهر كه كردند توافق نكاح عقد از پيش زوجين اگر -الف

 دو حنبلي فقه در ؟ شود داده تومان هفتاد مبلغ به صداق بايد سابق توافق اثبات از پس آيا دادند قرار تومان

(  مطلق امارة) نميشود شنيده ، خالف دعوي و بدهد صدتومان بايد كه اند گفته بعضي:  دارد وجود عقيده

نسبي امارة) ميشود شنيده آن خالف دعوي اند گفته بعضي و ). 

 و تحليل از سخني ، دائم نكاح عقد متن در لكن كنند مي تحليل نكاح بر توافق خارج در محلل و زن -ب

 و ايجاب تابع ، عقد اين كه است اين استادش و قيم نظرابن: آورند نمي ميان به نكاح عقد بودن موقت

 را عقد دوام قصد كه متعاقدين الضمير مافي حسب به و است متعاقدين الضمير مافي تابع بلكه نيست قبول

44 شمارة) است باطل حيث اين از نكاح عقد اند نداشته ) 

 توجه مورد( شخصي قصد) باطني قصد ، للعقود تابعه العقود:  ميشود گفته كه وقتي عده نظر از -تبصره

 ايجاب ظاهري مدلول يعني) نوعي قصد ميشود گفته اين كه وقت هر اول مكتب نظر از اينكه حال و است

است نظر مورد(  قبول و  . 

 تصميم خود دل در ، بيع عقد موقع در و باشد ذمه در كلي ، آن ثمن كه بخرد را مالي شخصي اگر -ج

 عقيده دو حنبلي مذهب در بكند هم ار كار همين و بدهد است دزديده كه پولي محل از را ثمن كه بگيرد

 و اند داده قرار كار مالك را باطني قصد زيرا دانند مي باطل را آن بعضي:  دارد وجود بيع اين به راجع

اند پذيرفته مطلق امارة صورت به را قبول و ايجاب معني زيرا دانند مي صحيح را آن برخي  . 

 يعني.  باشد نشده تلفظ كه چند هر دانند مي حجت عاقدرا الضمير مافي او پيروان و طوسي شيخ -د

است(  باطني قصد) مكشوف عمده نيست مهم كاشف،  

 است معروف هم باطني ارادة نظرية به باختر حقوق در( 84 شمارة) نسبي امارة نظرية -مالحظه -85

 اثبات را ذيل مطلب دو بايد است اشتباه مدعي كه عاقدي:  گويند مي ، بدآن آثار از جلوگيري براي كه

 .كند



قبول و ايجاب حين در عاقد جانب از اشتباه وقوع -الف . 

كند اثبات را ذيل مطلب سه از يكي وقوع -ب : 

 از پيش به مربوط اينكه گمان به كنند معامله خطي كتاب اينكه مثل اند كرده اشتباه دو هر ، متعاقدين -اول

 هجري يازدهم قرن از بعد به مربوط مذكور كتاب كه شود معلوم ، عقد از پس و است هجري نهم قرن

 .است

 از بودن آگاه وجود با او طرف كه كند ثابت ، اشتباه وقوع مدعي است جانب يك از فقط اشتباه اگر -دوم

كردهاست سكوت ، اشتباه . 

 نداشته اشتباه به علم چند هر ديگر طرف كه كند ثابت ، اشتباه وقوع مدعي بوده جانبه يك اشتباه اگر -سوم

بود مي اشتباه اين از مطلع بايد او مثل انساني كه بوده طوري احوال و اوضاع اما است  . 

 نشان( 83 شمارة) مطلق امارة نظرية با آنها مقايسة و( 85-84 شمارة) بال مطالب بررسي ما نظر از

 و آسان ترتيب شود نزديك عدالت حق به بيشتر چه هر دارد تالش كه نسبي امارة نظرية كه دهد مي

شود ترك بايد و نيست عملي  . 

 به را نسبي اماره و مطلق امارة نظريه دو ميان بين بينا راه باختر دانان حقوق جهت همين به شايد -86

اند كرده انتخاب ذيل شرح  : 

نظريه اين مطابق : 

 و است كرده اشتباه كه عاقدي كه داد اجازه بايد و است مردود ، قبول و ايجاب بودن مطلق امارة -اولا 

كند دعوي طرح خود زيان جبران براي است ديده زيان  

 اثبات است داشته وجود عقد حين در را خود الضمير مافي تمام كه داد اجازه ، مدعي اين به نبايد -ثانياا 

 عقد قبول و ايجاب كه داد اجازه بايد دادگاه به بلكه گردد متعاقدين روابط در ثباتي بي يكنوع موجب و كند

 را متعاقدين قصد و عقد محتواي ، ارزشيابي اين پايه بر و كند ارزشيابي ذيل مقياس روي را نزاع مورد

كند اعالن را آن حقوقي آثار و سنجيده  . 

 عاقل يك او بجاي بلكه نگيرد نظر در را اشتباه مدعي عاقد وضع بايد دادگاه رس داد كه است اين مقياس

 اشتباه، مدعي بجاي كسي چنين اگر كه كند فكر و بگيرد نظر در باشد نيت حسن داراي كه را متعارف

داشت مي ابراز را خود قصد چگونه و انديشيد مي چگونه داشت وجود  . 

 در است گرفته زياد فاصلة شخصي قصد واز دارد مطلق امارة به تمايل هم نظريه اين واقع در -مالحظه

 شود مي جاناشي همين از هم كار عيب.  انديشد نمي متعاقدين خود قبول و ايجاب محتواي به كه حال عين

 بستن بكار قابل او انديشة كه بداند تا است نبوده قاضي هرگز آن گوينة لكن است آسان سوم نظرية بيان كه

نه يا هست  ! 

است تر سنجيده ، نظرات ساير از( 83 شمارة) مطلق امارة نظرية آنكه نتيجه  



 و است مطلق امارة نظرية تابع خود حقوق تاريخ به توجه با ايران مدني قانون -مدني قانون نظر -87

مانند دارد وجود آن بر هم قرائن و شواهد : 

 كند دادگاه در دعوي طرح ، عقد در اشتباه وقوع بدعوي عاقدي هر كه است نداده اجازه كلي بطور -الف

 بكار راه از كننده اشتباه كه است داده اجازه(  مدني قانون396 مادة) خيارات مسائل حدود در فقط بلكه

 ندارند اشتباه به ارتباط ، همةخيارات كه بود ملتفت بايد وانگهي.  كند اشتباه جبران ، خيار حق بردن

ثمن تأخير خيار مانند  . 

 براي بيشتري مجال چند هر است شده گرفته فرانسه حقوق از كه مدني قانون201-200 موارد در -ب

 به راجع اشتباه فقط گويد مي 200 مادة اما است گشوده را دعوي طرح باب و است داده اشتباهات جبران

 معني به راجع(.  فرانسه مدني قانون 1110 مادة) ديگر اشتباهات نه ميشود شنيده عقد موضوع خود

دارد وجود فرانسه حقوقدانان بين فراوان اختالفات هم(  خود)  . 

 «است فعلي فسخ باشد معامله زدن بهم از كاشف نوعاا  كه تصرفاتي»:  گويد مي مدني قانون451 مادة -ج

 قصد با «نوعي كاشف» كه است بديهي است ما مدني حقوق مبناي همين به اشاره( نوعاا ) كلمة استعمال

90 شمارة) دارد مستقيم رابطة رابطة معامله فسخ نوعي ) . 

 بيع ، مالك اجازة از پس لكن فروشد مي خود براي را شده دزديده مال خود ضمير در فضولي عاقد -د

 مافي نه است معتبر فضولي عقد در قبول و ايجاب عبارت(  مدني قانون 247 ماده)ميشود واقع مالك بنفع

فضولي عاقد الضمير  . 

انشاء قصد از كاشف امارة مستثنيات  

 ، انشاء قصد از كاشف اماميه فقهاء اكثريت نظرية از پيروي به ايران مدني قانون در كه چند هر -88

است قرار اين از مذكور موارد.  است نسبي امارة موارد از بعضي در ولي است امارةمطلق يك  : 

 اكراه وقوع دعوي عقد، از پس ميتواند بوده عقد طرف كه كس هر - اكراه وقوع دعوي مورد در -اول

 نتيجة قصد تحقق عدم يا تحقق به نسبت متعاقدين قبول و ايجاب يعني(  مدني قانون199-223 مادة) كند

 قصد وقوع به نسبت كسي( 83 شمارة) مطال شمعدان مثال مورد در( 40 شمارة) است نسبي امارة عقد،

ندارد ادعائي و اختالف ، بيع نتيجة . 

 براي معامله آن كند مي معامله كه كسي»:  گويد مي مدني قانون196 مادة -عقد از منتفع مورد در -دوم

 ثابت آن خالف بعداا  يا نمايد تصريح را آن عقد،خالف موقع در اينكه مگر است محسوب شخص آن خود

 «… شود

 قانونگذار اند برده بكار را«ـفروختم م خريد» مانند عباراتي صريحا طرفين ، مورد اين در اينكه وجود با

است نسبي امارة يك اين پس كنند اثبات بعداا  را ان خالف كه است داده اذن . 

 عقد، نبود اشتباه آن اگر كه طوري به عقدگردد انعقاد موجب كه اشتباهي -عقد علت در اشتباه سوم -89

 درخواست و ندارد را بدهي تمام پرداخت توانائي كه بگويد بستانكار به بدهكار اينكه مثل. شد نمي منعقد

 پس و نمايد( م -ق713 مادة)اقل به صلح را خود طلب او، گفتة صحت گمان به بستانكارنيز و كند ارفاق

 عقد وقبول ايجاب در كه چند هر بخواهد دادگاه از را صلح بطالن دارد حق كند او گذب به توجه عقد، از



 وجود او ضمير در فقط ارفاق موضوع و باشد نياورده زبان بر مصالح به ارفاق به راجع سخني صلح،

 امر ظاهر كه كيفيتي به صلح عقد وقوع بر مطلق امارة تواند نمي وقبول ايجاب جا اين در. باشد داشته

دليل دو به باشد عقد صحيح علت وجود وامارة كاشف تواند نمي وقبول ايجاب يعني باشد ميدهد نشان : 

 ، پنجم بريك زائد زيان مثالا  كه وقتي زيرا.  خيارات در مدني قانون مواد مالك از مستفاد اولويت -الف

داد فسخ حق ديده زيان به بايد اولي طريق به باشد فاسد صلح عقد علت كه وقتي باشد غبن خيار موجب . 

91-90 شمارة بنگريد نيز) شود مي ما بحث فرض شامل مدني قانون 200 مادة صريح -ب ). 

 نبوده بيع حقيقت ، بايع قصد كه شود معلوم ، بيع در اگر»:  گويد مي مدني قانون463 مادة -بحث -90

 باطني قصد ايران قانونگذار كه ميشود فهميده ماده اين از ،آيا بود نخواهد مجري ، آن در بيع احكام است

 جواب، اگر ؟ است پذيرفته را(  84 شمارة) نسبي امارة نظرية و داده قرار كار مالك را( 80 شمارة)

بود خواهد ناسازگار گفتيم( 87 شمارة) سابقاا  كه آنچه با مطلب اين باشد مثبت . 

 سه تاكنون اسالم صدر از شرط بيع. كرد توجه شرط، بيع در ما حقوق تاريخ به بايد ماده اين حل براي

است گذرانده ذيل بشرح را متوالي مرحلة : 

ذيل صفت دو با واقعي بيع يك صورت به شرط بيع -اول : 

مدني قانون 338 مادة) شد مي مشتري ملك واقعاا  مبيع يعني بود مملكت -الف  ) 

 در سرانجام و كرده تالش يكديگر از منافع حداكثر جلب جهت در بيع طرفين يعني بود مغابنه عقد -ب

 مي متعادل(  عادلنه قيمت حد در) نسبي بطور عوضين اقتصادي ارزش كه كردند مي توافق معيني نقطة

است شدن مغبون صورت در غبن دعوي طرح امكان مغابنه عقد عالمت.  شد . 

 شد مي مبيع از مشتري كامل استفادة مانع ، شرط بيع در خيار شرط اينكه علت به بعد درادوار -دوم

 تا) قرنها صورت اين به شرط بيع و داد مي نازل قيمت بلكه شد نمي عادله ثمن بدادن حاضر مشتري

 نمي موفق غالباابايع اداري و قضائي هاي سازمان نقص بعلت و ميشد واقع(  ايران در شمسي 1310 سال

 در. شد مي رباخواران طرف از فراوان ستمهاي و بگيرد را مبيع و كرده رد مشتري به را ثمن كه شد

شد مي واقع ذيل صفت دو با شرط بيع دوره اين  : 

مدني قانون 338 مادة) شد مي مشتري ملك واقعاا  مبيع يعني بود مملكت -الف  ) . 

 و عالماا  معوض عقد طرفين كه وقتي زيرا(  مغابنه عقد عكس) بود مسامحه عقد يعني نبود مغابنه عقد -ب

داشت خواهد را مسامحه عقد عنوان مذكور عقد زنند بهم را عوضين ارزش اقتصادي تعادل عامداا  . 

 اين فاقد ، شرط بيع دوره اين در چون و است بيع عقد عنصر(  مغابنه) و است مغابنه عقود از بيع عقد

 مي مدني قانون 463 مادة جهت همين به است نداشته وجود شرط بيع در بيع حقيقت لذا است بوده عنصر

شمارة) بود نخواهد مجري آن در بيع احكام: گويد ). 

 اما ندارد( 84 شمارة) قبول و ايجاب بودن نسبي امارة بحث به ربطي مدني قانون 463 مادة -نتيجه -91

شمرد( 89-88 شمارة) انشاء قصد از كاشف امارة مستثنيات بحث جزو را ماده اين ميتوان . 



 طراحي ذيل صفت دو با را شرط بيع( مكرر 34-33 مادة) امالك و اسناد ثبت قانون سوم دورة در -سوم

 :كرد

 عقد عناصر از بودن مملكت مدني قانون 338 مادة طبق زيرا نيست بيع اساساا  پس نيست مملكت -الف

است بيع . 

است مسامحه عقود از وثيقه عقد هر و است وثيقه -ب . 

 پيروي به مدني قانون كه دانيم مي يقين اينكه وجود با -قصد از كاشف بودن مطلق امارة از انتقاد -92

 بر مطلق امارة را( عاقد انشاء قصد از كاشف گونه هر و) قبول و ايجاب اماميه فقهاء اكثريت نظر از

 اين معذلك است دانسته قبول و ايجاب محتواي برابر و معادل را عقود محتواي و است شمرده عاقد قصد

است گرفته قرار ذيل شرح به انتقاد مورد( 91 تا 88 شمارة) مستثنيات تحمل بر عالوه اماره : 

 مانند است نشده قائل آن براي اعتباري و است كرده ترك را اماره اين موارد از بسياري در قانونگذار

ذيل موارد : 

( معوض يا) مبيع از قسمتي به نسبت واحد عقد يعني دارد وجود صفقه تبعض خيار كه مواردي در -الف

 روي معامله كه است اين قبول و ايجاب معني ظاهر صورت اين در(  مدني قانون 441 ماده) باشد باطل

 آنكه حال و باشد باطل كالا  معامله بايد آورد بچنگ نتوان را مبيع تمام كه وقتي است شده واقع مبيع تمام

 دانسته صحيح مبيع از قسمتي به نسبت را آن و است كرده تجزيه مزبور ضاهر خالف بر را عقد ما مقنن

است داده خيار حق ضرر، جبران براي مشتري به و  . 

 شرط با را عقد ذينفع كه است اين قبول و ايجاب معني ظاهراا  نيز است شده ذكر شرط كه عقدي در -ب

 كند استفاده نتواند هم شرط بدون عقد از بايد كند استفاده شرط از نتواند قانوناا  كه وقتي است پذيرفته آن

 از قسمتي بيني پيش مدني قانون 233 مادة در معذلك.  است نبوده شرط بدون عقد نظرش مورد زيرا

 را ،عقد مقنن يعني شودند نمي عقد بطالن موجب هستند باطل اينكه وجود با كه است كرده را فاسد شروط

 مذكور مطلق امارة روي بطالن خط و است شمرده درست ، متعاقدين قبول و ايجاب ظاهر خالف بر

است كشيده(  83 شمارة) . 

 تلقي دائم را نكاح عقد قانونگذار نشود مدت ذكر آگاه آن بودن منقطع به تصريح با منقطع نكاح عقد در -ج

است آنان قبول و ايجاب مدلول خالف بر اين و كند مي . 

 گيرد صورت ، بيع عقد حين از عوضين تملك كه است اين قبول و ايجاب ظاهر سلم و صرف بيع در -د

 قبض تاريخ از متعاقدين قبول و ايجاب عبارت خالف بر(  مدني قانون 364 مادة) قانونگذار اينكه حال و

است شمرده معتبر را تملك ،  . 

(  83 شمارة) مطلق امارة حريم تا بيابند موارد اينگونه براي حلي راه كه اند كوشيده اي عده -مالحظه

 اين ، تالش اين در موفقيت عدم صورت در دارد امكان.  كنند حفظ را«  للقصود تابعه العقود» وقاعدة

 بحث اين ادامة كنم نمي تصور و بيافزايند(  91 تا 88 شمارة) سابق مذكور مستثنيات به هم را موارد

باشد داشته ضرورت اين از بيش  . 



 قانون در كه انشاء قصد از ديگر كاشف هر و قبول و ايجاب -انشاء قصد از كاشف امارة ابهام -93

 چگونه را اماره اين ابهام ميشود ابهام دچار اوقات از بسياري در است اماره يك اماميه فقه و ايران مدني

؟ كرد ميتوان طرف بر  

است گرفته نظر در آن ابهام رفع براي راه سه ايران قانون  : 

 معاني بر است محمول عقود الفاظ»:  گويد مي مدني قانون 224 مادة مورد اين در -لفظي عرف -اول

بعد به 75 شمارة) است ما بحث مورد كه است قبول و ايجاب همان ، عقود الفاظ از مقصود«  عرفيه  ). 

 يعني است ذمه ناقل ضمان مقصود ميشود استعمال عقدي ضمان كلمة ، عقود در كه وقتي ايران در -مثال

 معني پس كنند تصريح بايد دارند ديگري قصد طرفين اگر كند مي ذمه نقل اقتضاء ، ضمان عقد اطالن

است چنين ، ضمان عقد عرفي . 

 در امري بودن متعارف»:  گويد مي مورد اين در مدني قانون 225 مادة- عملكرد يا عملي عرف -دوم

«  است عقد در ذكر منزلة به باشد بآن منصرف هم تصريح بدون عقد كه طوري به عادت و عرف

 عادت و عرف بايد بگيريم نظر در آن وسعت تمام با را قبول و ايجاب الفاظ مدلول بخواهيم اگر بنابراين

 و عرف به توجه با متعاقدين كه است اين قانوني فرض زيرا بداريم منظور هم را عقد زمان در موجود

 گرفتن نظر در بدون را عقد و قبول و ايجاب محتواي و كنند مي عقد انعقاد به اقدام ، عقد مقارن عادت

كرد ارزشيابي توان نمي عادت و عرف  . 

 قبول و ايجاب قلمرو در مجهولي و نباشد دسترسي فوق مذكور راه دو از هيچيك به صورتيكه در -سم

 مبيع توابع به راجع قانوني امارات مانند كرد استفاده حقوق كلي قواعد و اصول از بايد باشد داشته وجود

مدني قانون 359-358 مادة)  ) . 

كرديم بحث ذيل بشرح مرحله چند در«انشاء قصد از كاشف» يعني عقود ششم عنصر از جا اين تا -94  : 

75 شمارة) ؟ چيست آن دليل و است عقود عمومي عنصر چگونه انشاء قصد از كاشف -الف ) .. 

78 تا 76 شمارة) كاشف اقسام -ب ) . 

82 تا 79 شمارة) قبول از ايجاب تميز -ج ) . 

93 تا 83 شمارة) كاشف بودن اماره -د ) . 

 جدا ايقاعات و عقود كليات از بحث براي سهمي حقوقي بزرگ هاي سيستم تمام در مدني حقوق مؤلفان

 عقود همه به احاطة از پيش زيرا اند نهاده جا بر ،يادگاري ناقص و مختصر مباحث جز و اند نكرده

 كنند مي مطالعه را تأليفات همان مردم چون ناگزير.  است محال اين و بنويسند عقود كليات اند خواسته

 آن اقسام و قبول از مثالا  ندارند است شايسته كه چنان آن را نظر مورد اطالعات عقود ششم عنصر از

آيد در مرتبط ايقاع صورت به قبول دارد امكان و نيست عقد ،نشانة قبول هر ندارند ،آگاهي . 

 بيشتر تمرين را كتاب اين خوانندة ذهن اينكه براي اينك ما و ميشود ديده دشوار و صورت به قبول گاه

دهيم مي قرار بحث مورد را ذيل نمونة دو گردد حاصل  : 



 از حواله عقد كه معتقدند اماميه فقهاء از قوي اقليت يك -قبول دو و ايجاب يك با واحد عقد -يك -95

دارد ضرورت حواله عقد در قبول دو پس آيد مي پديد عليه محال و محتال قبول و محيل ايجاب  : 

محتال قبول -الف  . 

عليه محال قبول -ب  . 

 زيرا ميشود اظهار زمان دو در غالباا .  زمان دو در يا شود ابراز زمان يك در قبول دو كند نمي فرق

 بين مقدماتي عقد يك ، قبول دو بين زماني فاصلة در ندارد حضور غالباا  ، محتال و محيل جلسة در محال

است لزم عقد كه دارد وجود محتال و محيل  . 

 باشد داشته وجود تبعي و اصلي عقد دو مورد يك در است ممكن -تبعي عقد قبول بر معلق عقد -دو -96

باشد تبعي عقد قبول بر معلق ، اصلي عقد لكن  . 

ميشود مشاهده عقد دو ، ذيل بشرح گردد عليه محال قبول به منتهي كه حواله عقد در -مثال  : 

اصلي عقد) محتال و محيل بين حواله عقد -الف ) . 

دارد را عقد يك عمومي عناصر همة كه عليه محال و محتال بين تبعي عقد -ب  . 

مدني قانون 725 مادة) است( تبعي عقد در قبول) عليه محال قبول بر معلق ، اصلي عقد جا اين در  ) . 

است قرار اين از تعليق ايام در حواله عقد منجز آثار  : 

شود نمي مضمحل ، طرف يك سفه و جنون و موت با كه حواله عقد لزوم -الف  . 

كند مطالبه ، محيل از را خود طلب ، ايام اين در ندارد حق محتال -ب  . 

دارند را حواله اقالة حق ، طرفين -ج  . 

 محتال به را خود بدهي دارد حق محيل و نمايد هبه محيل به يا كند ابراء را خود طلب ميتواند محتال

 . بپردازد

عليه محال قبول از پس اما  : 

مدني قانون 730 مادة) ميشود فارغ ، محتال طلب از محيل ذمة -اولا   ) . 

مدني قانون 730-727 مادة) ميشود مشغول ، محتال طلب به عليه محال ذمة -ثانياا   ) . 

گردد مي فارغ ، محيل طلب از ، مديون عليه محال ذمة -ثالثاا   . 

 حالت عقود عمومي عناصر يك يك به راجع مسائل در ذهن كه است اين 96-95 مطلب ذكر از مقصود

 حل توانائي و نشود درمانده مدني حقوق شمار بي مسائل با برخورد در تا كند پيدا احاطه و گسترش

 ديدهاي سخاوتمندانه ورزيده مؤلفان يا استاد اينكه مگر نميشود ممكن اين و كند پيدا را قضائي مجهولت

دهند قرار ديگران اختيار در را خود علمي گستردة  . 



لفظ -هفتم  

 علي نباشد الفظ جنس از ، قبول و ايجاب اگر يعني ؟ دارند تأثير ، عقود ساختن در الفاظ آيا -97

؟ نميشود منعقد ، عقد بنام چيزي ، الصول  

است لزم ما حقوق بتاريخ كوتاه نگاهي هورد اين در  : 

دارد وجود عقيده دو اسالم فقه در  : 

هستند عقود عمومي عنصر ، الفظ -يك  . 

 همة با را عاقد رضاي تواند مي كه است لفظ فقط:  گويند مي زيرا است ضعيف بسيار نظر اين دليل

آيد برنمي آن اثبات عهدة از( ستد و داد) عاقد عمل كند بيان آن ظرافت  .. 

مثالا :  اند شده ديده گاه افراطي بصور مكتب اين طرفداران -تبصره  : 

 مخصوص الفاظ بلكه نيست كافي ، قبول و ايجاب براي لفظ هر كه دارند عقيده ، آنان از برخي -اولا 

 مورد در فقط فعالا  ايران مدني قانون.  نامند مي صيغه را الفاظ اين دارد ضرورت ، عقود انعقاد براي

مدني قانون 1134 مادة) دارد را عقيده همين طالق  ). 

 باشد عربي زبان به بايد عقود وقبول ايجاب:  گويند مي هستند تر افراطي ، بمراتب كه ديگر عدة -ثانياا 

ميشود ديده درآن( قومي و نژادي تعصب) خاص تعصب ريشة كه  . 

 ابن.  كرد بيان توان مي هم افعال و الفاظ با را وضا انشاء قصد نيستند عقود عمومي عنصر ، الفاظ -دو

 تشريفاتي و دارد زمينه اين در جالب بخشي «الكبري الفتاوي» بنام خود كتاب ببعد 406 صفحة در تيميه

   است كرده رد بشدت مكتب اين طرفداران ساير مانند را عقود بودن

اند پذيرفته هم را ذيل نظريه دو خود نظر براساس اول مكتب طرفداران -98 : 

 اين براساس, اجاره و بيع مانند است معوض عقد جا اين در عقد از مقصود - معاوضه و عقد فرق -الف

 جنس از قبول و ايجاب اگر اما آيد مي بوجود معوض عقد, باشد الفاظ جنس از, قوبل و ايجاب اگر نظر

1)آيد مي بوجود معاوضه فقط بلكه آمد نخواهد پديد عقد نباشد الفاظ ) 

 مي اعمال معاوضات زمينه در را اراده آزادي اصل و, دانند مي نامحدود و وسيع را معاوضات امنه آنان

 .كند

است قسم دو بيع مثال نظر اين براساس - ب : 

باشد لفظي, آن قوبل و ايجاب بايد كه عقدي بيع - يك . 

نيست لفظي, آن قبول و ايجاب كه عقدي غير بيع - دو . 

: است گفته و است پذيرفته بيع خصوص در مدني قانون 340 - 339 مواد در مدني قانون را نظر همين

 بيع است ممكن. ميشود واقع قبول و ايجاب به بيع عقد, آن قيمت و مبيع در مشتري و بايع توافق از پس

گردد واقع ستد و بداد . 



 - ق 340 ماده در حتي است رفته سخن( مطالعاتي)  عقدي غير بيع و عقدي بيع از ماده اين جمله دو در

 بايد عبارات و الفاظ, قبول و ايجاب در: است گفته و داده الفاظ به اختصاص را قبول و ايجاب هم م

: ميشد گفته ماده اين بجاي بايد نداشت بالفاظ اختصاص,  قبول و ايجاب اگر باشد بيع معني در صريح

نه خواه شود گفته بالفاظ خواه باشد بيع معني در صريح بايد بيع قبول و ايجاب  

لفاظ عنصر در مدني قانون نظر  

 وسيله و چاره را لفظ انشاء قصد بيان براي مدني قانون 194 -191 مواد در مدني قانونگذار -99

 ندانسته عقود عمومي عنصر را لفظ يعني است كرده تبعيت دوم مكتب نظر از پس. است ندانسته منحصر

 كرده پيروي اول مكتب نظر از و پذيرفته مذكور اصل بر استثناء بعنوان را ذيل موارد معذلك. است

 :است

 غير بيع, حال عين در است شمرده بيع عقد تحقق شرط را لفظ مدني قانون 340 - 339 ماده در - الف

است شمرده صحيح هم را عقدي . 

 نمي است؟ ملتزم نتيجه بمهمين مدني مقنن آيا ميدانند جائز بيع را عقدي غير بيع فقهاء اينكه به توجه با

نشود؟ ملتزم, آن به تواند  

بدانند لزم عقد را بيع اقسام همه كه است شده موجب, مباني اين از اطالع عدم عمال  

 مي مدني قانون 192 ماده است قائل حقتقدم, لفظ براي( 76 شماره) رضا و كاشف اقسام ميان در - ب

 كافي باشد رضا و قصد مبين كه اشاره نباشد ممكن تلفظ آنها از يكي يا طرفين براي كه مواردي در, گويد

بود خواهد . 

 را اي معالمه سند كه بنويسد خود معامله و اعتماد طرف بدفترخانه يادداشتي بازرگاني اگر بنابراين

 و رد بدون كار وهمين كرد خواهند امضاء آنرا فردا طرفين و كند ثبت يادداشت در مندرج خصوصيات

 حاضر حال در. باشد باطل بايد معامله اين مدني قانون 192 ماده نظر از گيرد صورت الفاظ شدن بدل

است منسوخ عمال مذكور ماده . 

 بر دللت صريحاا  كه لفاظي با قبول و ايجاب به ميشود واقع نكاح: گويد مي مدني قانون 1062 ماده - ج

نيست الفاظ كردن بدل و رد جز اي چاره است زنا همان معاطات بصورت نكاح نمايد ازدواج قصد . 

 رسد مي بنظر كافي نيز باشد قوبل و ايجاب از حاكي صريحاا  كه نوشته كردن بدل و رد -مالحظه

اند داشته توجه مطلب اين به خود كتب در( 1)حنفيه . 

 يا ميشود حاصل عقود از عقدي نتيجه در يا اختياري شركت: است شده گفته مدني قانون 753 ماده در -د

ها اين نحو و نفر چند عمل ازاء در مشاعاا  مالي قوبل يا, اختياري مزج قبيل از شركاء عمل نتيجه در  

, شركت بقصد و الفاظ كردن بدل و رد بدون دارد گندم من ده يك هر كه نفر دو اگر ماده ماده اين بموجب

اند نكرده بالفاظ تلفظ چون نيست عقد از ناشي, شركت اين بياميزند را آنها . 



 عرفاا  كه نمايد عملي به اقدام ديگري امر حسب بر كسي هرگاه: گويد ي مدني قانون 336 ماده در - هـ

 خود عمل اجرت مستحق, عامل باشد عمل آن مهياي عادتاا  شخص آن يا و بوده ارتي, عمل آن براي

است داشته تبرع قصد كه شود معلوم اينكه مگر وبد خواهد . 

 اين هم بر بار و برسان ام خانه به مرا چمدان بگويد بر بار به آهن راه ايستگاه در مسافري اگر - مثال

 رديف از را آن ما قانونگذار معذلك دارد وجود جا اين در عقود عمومي عناصر تمام اينكه با بكند را كار

است نشانده( مدني قانون ببعد 307 ماده) قهري ضمانات صف در و رانده بيرون عقود . 

 رجب بين عبدالرحمان الفرج ابي حافظ كه بينيم مي چه اند كرده پيروي جمهور فقه از كه رسد مي بنظر

عنوان اين به گشوده فصلي خود فقه قواعد كتاب 141 صفحه در هجري 795 بسال متوفي حنبلي : 

 بعنوان را ديل مورد دو اوسپس. ميشود خود كار عوض مستحق, تعهد وجود بدون انسان كه مواردي در

است آورده مثال : 

مدني قانون 336 ماده موضوع) غير عمل از استيفاء - يك  ) 

1) غير اموال اداره - دو ) 

 حال و ندارد وجود مورد اين در عقود( 17-1 شماره)  اول عنصر كه دارد عقيده واقع در او - انتقاد

كنيد نگاه 70 شماره به نيز) دارد وجود تعهد, مورد اين در بينيم مي كنيم نگاه تعهد بتعريف اگر آينكه ) 

 بالتكليفي حالت دچار عقود عمومي عنصر بعنوان( لفظ) مساله در اساساا  مدني قانون - مالحظه -100

 را قبول و ايجاب( 98 شماره) سابق شده گفته بشرح مدني قانون 340 - 339 درماده مثال است

 وافعال الفاظ شامل را قبول و ايجاب م-ق 658 ماده در آنگاه و( 76 شماره) ميداند الفاظ مخصوص

 معني واقع در ميشود واقع كند آن بر دللت كه فعلي يا لفظ بهر قبول و ايجاباا  وكالت: گويد مي و ميداند

 در. برد نمي بكار است قوانين متون نوشتن لزمه كه علمي امانت با هم را قبول و ايجاب اصطالح

 الصول علي را عقود بودن تشريفاتي و شود اصالح ها نابساماني اين بايد مدني قانون بعدي اصالحات

كنند ترك . 

قصد د اقتران - هشتم  

 فيصله را عقد و بگويند را قبول و ايجاب دقيقه دو يكي فاصله در متعاقدين كه نيست چنين هميشه -101

( مثال) روزه ده يا روزه دو مهلت, بطرف قبول اظهار براي و ميشود گفته,  ايجاب كه است گاه بدهند

 غائبين عقد معمول حواله عقد در و است بسيار قبول و ايجاب فاصله ما عصر در غائبين عقد در. ميدهد

 انعقاد براي حواله عقد مجلس در محتال حضور: گويد مي ابويوسف قاضي چنانكه دارد و داشته وجود

 عقد بدهد حواله به رضا و برسد او بدست محيل حواله و باشد غائب او اگر و ندارد ضرورت حواله عقد

1) ميشود واقع حواله ) 

 كننده ايجاب شود اظهار, قبول اينكه از پيش و ميشود واقع قبول و ايجاب بين كه دراز فاصله اين در

 عوامل اين آيا كند فوت يا گردد محجور يا بيهوش يا مست است ممكن و گذراند مي رادرخواب لحظاتي

گذارند؟ مي تاثير او ايجاب در  



است ذيل فرض دو شامل بال بحث : 

 لكن شود دچار( وغيره خواب -مستي - حجر) فوق مذكور حالت از بيكي قبول از قبل كننده ايجاب - يك

باشد درآمده حال آن از قبول اظهار زمان در . 

 حال همان در هم قبول اظهار زمان در است داده دست باو مزوبر حالت از يكي كه كننده ايجاب - دو

 .باشد

 زمان تا استمرار بصورت او ضمير در كننده ايجاب انشاء قصد باي كه گويند مي اماميه فقهاء از اي عده

 اين ديگر بعضي( 1)كرد نخواهد پيدا تحقق, عقد و معاقده مفهوم وگرنه باشد داشته وجود, قبول اظهار

 بگذرد بسرعت كه را جنوني حتي اغماء و مستي و خواب, دارند موت و حجر مورد در فقط را عقيده

نميدانند ايجاب در خدشه موجب . 

دارد بسزا رونق, غائبين رعقد د حاضر حال در بحث اين . 

كه است اين عقود هشتم عنصر در قصد دو اقتراق از مقصود حال بهر -102 : 

 كه عواملي و باشد داشته ادامه قول زمان تا شده اخطار, بطرف كه اي لحظه از كننده ايجاب قصد - اولا 

نپيوندد بوقوع( مستي - اغماء -خواب - موت - حجر مانند)  باشد استمرارش و ادامه مانع . 

 و مقارن هم با انشاء قصد دو, كننده قبول قبول درمزان, كننده ايجاب انشاء قصد استمرار اين با - ثانياا 

آيد بوجود, عقد مفهوم تا گردند معاصر . 

 در آن نام كه آيد مي در مقابل بطرف اخطار بصورت لحظه يك خود هيجان اوج در رضا - انتقاد -103

 بعلت است ممكن حتي و افتد مي خود هيجان حال از اخطار اين از پس و است انساء قصد لحظه اين

 اي كدكانه خيال, انشاء قصد استمرار صورت اين در گردد واقع او عنه مغفول, شخص ديگر اشتغالت

نيست بيش . 

 ديگر مشتري متوجه نمايد قبول اظهار مشتري آنكه از پيش و كند مي اظهار را ايجاب, بايع - مثال

 بيع و كند مي قبول اظهار وي اول مشتري مذاكره آن پايان از پس و نشيند مي مذاكره به او با و ميشود

 و است ايقاع, مباحات حيات, اين بر عالوه. ميشود ديده زياد نمونه اين عمال ميشود واقع صحيحاا  اول

 او خواب زمان در ها ماهي و برود خواب به و بگذارد دريا در را دام صياد اگر دارد لزم انشاء قصد

 و بوده خواب در ها ماهي حيات موقع چون نميشود ها ماهي مالك صياد انصاري شيخ بعقيده بنا افتند بدام

ندارد انشاء قصد خوابيده آدم ! 

كه است اين واقع -104 : 

 را استمرار اين عرفاا  نه و دارد ضرورت نه, قبول تا ايجاب زمان از كننده ايجاب قصد استمرار - اول

است ساكت مورد اين در و نميداند لزم را آن هم مدني قانون. اند شمرده لزم . 

 اظهار ممحض به يعني باشد نكرده عدول خود ايجاب از, قبول از پيش كننده ايجاب كه است كافي - ثامياا 

, برقصد بقاء. شود ثابت آن, خالف اينكه مگر دارد وجود قصدش بر كننده ايجاب بقاء بر اماره, ايجاب

 و بقاء, زودگذر و آني است امري,  انشاء قصد. انشاء قصد استمرار نه است قصد به بودن ملتزم بمعني



 بردل كه است مهري و علقه زيرا حقيقي و معقول است امري انشاء قصد آثار به التزام اما.  ندارد دوام

گويد سعدي كه آنچنان است نشسته : 

روزگاران به ال كرد نميتوان بيرون دل بر نشسته مهري روزگاران به سعدي  

 قصد از كننده ايجاب عدول دليل هيچيك كننده ايجاب موت و حجر, مستي, اغماء, خواب -تبصره -105

 موت يا حجر( كهن عادات و عرفها تبع به)  قانونگذاران قديم روزگاران در اگر باشد نمي او انشاء

 بوده جهت اين از اند شمرده او ايجاب اعتباري بي موجب, قبول از بيش و ايجاب از پس را كننده ايجاب

 يكسره را تركه و نباشند كننده قبول برابر در متوفي تعهد دچار خواري ميراث رغوغاي د او ورثه كه

 هاي سازمان با آنهم نشوند دچار تركه تصفيه در بالتكليفي و ايجاب از ناشي احتمالي دعاوي به و كنند

روزگار آن عليل و نامنظم قضائي . 

 و حجر حساب بايد جهت بهمين باشد داشته وجود است ممكن هم ما روزگار در انديشي مصلحت همين

 قلمرو در مخصوصاا  و غائبين عقد در است ممكن و. كرد جدا خواب و مستي و اغماء حساب از را موت

شمرد اغماء و خواب مانند هم را موت و حجر, تجارت . 

 در باختر و( 1) خاور در كالسيك نظرات و نيست عقود عمومي عناصر از انشاء قصد دو اقتران - نتيجه

است موهومات و جز مورد اين . 

قبول و ايجاب بين موالت - نهم  

 موالت را پيوستگي اين باشد؟ پيوسته, آن قبول اهار زمان و عقد ايجاب اظهار زمان بايد آيا -106

اند ناميده . 

 نهاده موالت آنرا نام و اند پذيرفته را آت فقهاء. است نشده ديده يخني مودر اين در اسالم قانون نص در

 فاصله بلكه نميدانند ضروري, ايجاب زمان به را قبول زمان دقيق اتصال فقهاء كه كرد اضافه بايد. اند

 را زياد فاصله اين كه است اين انان مشكل اما. شمرند مي عقد بطالن موجب را زمان دو اين بين زياد

اند داشته ابراز نظريه چهار مورد اين در. آورند در ضابطه تحت چگونه : 

 مصلحت يا عادت و عرف از)  خارجي حقوقي واقعيات مكتب اين پيروان -الفاظ مكتب - يك -107

 جنس از غالباا  كه را( انشاء قصد از كاشف يعني) قبول و ايجاب تا اند كوشيده و گرفته رانديده( متعاقدين

 هدف اين آنان. بخشند حكومت قوبل و ايجاب بر را ادبي قواعد آنگاه و نگريسته اصالت بديده است الفاظ

اند كرده تعقيب راه سه از را : 

 پيوستگي كه باشد طوري, بايد جواب و سئوال فاصله, جواب مانند قوبل و است سئوال مانند ايجاب - الف

2) نخورد بهم سئوال و جواب ) 

 دور راههاي از كتبي جواب و سئوال زيرا پذيرفت غائبين عقد در نميتوان را لفظي دليل اين -مالحظه

انجامد بطول است ممكن ماهها . 

باشند پيوسته بايد كه هستند( 3) منه مستثني و مستثني مانند قبول و ايجاب - ب . 



 قبول و ايجاب فاصله كه دارد اشكال جه بنابراين. منفصل و متصل: است قسم دو بر استثناء - مالحظه

باشد؟ زياد  

نهاد زياد زماني فاصله خير و مبتداء بين نميتوان و است حبر و مبتداء مانند قبول و ايجاب - ج ! 

 خبر و مبتداء ين فاصله زيرا است تر ضعيف قبلي نظر دو از كه( 1)است انصاري شيخ عقيده اين

 در قبول و ايجاب بين فاصله كه دارد عقيده او معذلك است صفر حكم در واقع در كه است ناچيز بقدري

 واقع در. دارند تناقض هم با نظر دو اين كه است بديهي. است عادت و عرف تابع, عقود از يك هر مورد

 بايد است صواب از دور الفاظ مكتب نظرات صورت بهر. نيست نظر صاحب هنوز موضوع اين در او

... قرارداد مستقيم مطالعه مورد است انشاء قصد دو كه را الفاظ آن محتواي, قبول و ايجاب الفاظ بجاي

اند رفته آن از ديگران كه است راهي اين : 

 يك در, يابد فيصله واحد جلسه در بايد عقد كه دارند عقيده نظر اين پيروان - عقد مجلس - دو - 108

2) شود اظهار, قبول و ايجاب( بكشد طول ساعت ده ولو) جلسه ) 

مانند ندارند جلسه,  عقود از بسياري است دليل بي نظر اين -انتقاد : 

 اين و ميشود واقع زماني فاصله, محتال قبول و محيل ايجاب بين غالباا  كه( 101 شماره) حواله عقد - الف

است پذيرفته آن مورد در را غائبين عقد, اسالم حقوق كه است ازمواردي يكي . 

3) كالت و عقد - ب ) 

4)نكاح در حتي مكاتبه عقد - ج ) 

1)قرض عقد - د ) 

2) ضمان عقد -هـ ) 

است( 4) معاوضات از و است صلح عقد از نوعي واقع در كه( 3)خلع - و . 

5) نكند ايجابش از كننده ايجاب - سه - 109 ) 

نميدهد بدست كند راحل حقوقي مجهول كه اي ضابطه اما است منطقي سخن اين - مالحظه . 

 محفوظ فاصله آن وجود با عقد معني عرفاا  كه باشد بقدري بايد قبول و ايجاب بين فاصله - چهار - 110

بود خواهد قضائي رسيدگي محتاج موضوع, اختالف صورت در كه است بديهي( 6) باشد . 

است همين ايد شنيده اگر ديگر مجهول به مجهول احاله - انتقاد ! 

 نكاح عقد در فقط است كرده اختيار سكوت,  عقود در قوبل و ايجاب موالت به راجع ما مدني قانون

 عقد صحت شرط,  قبول و ايجاب عرفي توالي است گفته و آورده را 1065 ماده, عقد اين اهميت بعلت

 .است

, حاضرين عقود در خوشبختانه است كرده پيروي( 110 شماره) چهارم نظريه از او كه است روشن

است نبوده محاكم ايبراي مساله و نياورده پديد دعوائي كنون تا قبول و ايجاب موالت مساله . 



نهاد فرق ذيل مورد دو بين بايد نهائي بطور مساله حل براي - نظر -111 : 

 خود ايجاب از او واقع در مذكور مهلت انقضاء با كند معين مهلت, قوبل ابراز براي كننده ايجاب اگر -يك

نيست قبول اظهار براي مجالي و است كرده عدول . 

اند پذيرفته كننده ايجاب براي ضمني بطور, قبول ابراز براي( 1) معقولي مهلت هم غائبين عقد در - دو . 

 تحليل و تجزيه اين كه است بديهي. بود نخواهد مسلم عادت و عرف رعايت جز اي چاره موارد ساير در

است تر سودمند گوئي كلي از . 

 يكسان وضع, عقود همه در لكن است عقود عمومي عناصر از دادبم كه نظري بشرح موالت - نتيجه

 و است خصوصي حقوق روباط در افراد مصالح مظهر عقود زيرا داشت يكساني توقع هم نبايد و ندارد

نيستند يكنواخت مصالح اين . 

متعاقدين اهليت - دهم  

 كنيم مطالعه را 9 شماره مطلب يكبار كاگر است عقود عمومي عناصر مهمترين از انشاء قصد --112

 عاقد سنجي مصلحت جز چيزي مقدمه اين است لزم اي مقدمه, انشاء قصد براي كه كرد خواهيم تصديق

 يا ها ساعت يا ها لحظه سنجد مي را خود مصلحت قبال كند عقد بانعقاد اقدام خواهد مي كه عاقد نيست

 و سن و عقل, مصلحت سنجش براي آيا كند مي سنجي مصلحت صرف را خود وقت ماهها و روزهاي

 مصالح سنجيدن قدرت رواني شرائط هر در و سال و سن هر در هركس آيا نيست؟ مهمي عامل, سال

دارد؟ را خود  

 عقود دوم عنصر لوازم از عقود دهم عنصر, واقع در, عقود پيدايش در اهليت دخالت فلسفه است اين

 .است

 و ايجاب فاصله كه مواردي در كه است اين كرد توجه بآن بايد مورد اين در كه ديگري مطلب -113

 ادامه بايد قبول اظهار زمان تا ايجاب تاريخ از كننده ايجاب اهليت آيا(  غائبين عقد مانند) است زياد قبول

باشد؟ داشته  

 بر كننده ايجاب حجر تاثير, كننده قتنع دليل بدون اما اند داده مثبت جواب سئوال باين( 2) كالسيك مولفان

كند ارائه بدليل بايد است اين وجود مدعي كسيكه است نرسيده باثبات هنوز( عقد قبول از قبل) او ايجاب . 

 قرار او ايجاب كردن اثر بي موجب را كننده ايجاب حجر, عمومي مصالح ديد از ميتوانند قانونگذاران

 بي( قبول از پيش و)  ايجاب از پس را كننده ايجاب حجر ميتوانند باشد متغير مذكور مصلحت اگر و دهند

كنند اعالن تاثير . 

ديگري نظر در متعاقدين از يك هر بودن مشخص - يازدهم  

 تفصيلي معرفت: گويد مي م - ق 695 ماده است نشده واقع مولفان بحث مورد دقيقاا  موضوع اين -114

 باطل ضمان عقد گرنه و است لزم او اجمالي معرفت پس نيست لزم... له مضمون شخص به ضامن

 البته. نيست مشخص, عقد اين در له مضمون زيرا: گويند مي ماده اين( 1) مدلول شرح در فقهاء. است

باشد معلوم بايد او شخص اما ندارد ضرورت او اوصاف و نسب و اسم دانستن . 



 رعايت بايد عقود همه در و است قاعده يك اين يا ضمان عقد مختصات از مدني قانون 695 ماده آيا

 از هيچيك براي كه بنحوي شوهر و زن تعيين: گويد مي نكاج عقد در مدني قانون 1067 ماده شود؟

است نكاح صحت شرط نباشد شبهه ديگر شخص در طرفين . 

 بسيار عقد اين براي اي ماده چنين نوشتن كند مي محاسبه بدقت عقد طرفين شخصيت روي نكاح عقد

 است مسامحه عقد يك كه ضمان عقد در كه وقتي. ندارد را نكاح عقد موقعيت, ضمان عقد اما است لزم

 شخص بايد اولي بطريق اجاره و بيع قبيل از مغابنه عقد در باشد ضروري مدني قانون 695 ماده نوشتن

 را اتومبيل اين بگويد اند ايستاده او مقابل در كه نفر بهدو نميتواند بايع باشدمثال معين, عقد حين در عاقد

 وضعي چنين در نفر دو آن اط يكي طرف از قبول اعالن, تومان هزار صد به فروختم شما از بيكي

است حقوقي بديهيات از موضوع اين. نميشود بيع عقد انعقاد موجب . 

 عقود از ضمان كه است اين است شده ذكر ضمان عقد در مدني قانون 695 ماده اينكه علت علت -115

 هم( م-ق 761 ماده)  عقود در تسامح زيرا باشد روشن اي اندازه تا بايد مسامحه حدود و است مسامحه

 يازدهم عنصر كه كرد نميتوان انكار معذلك. ندار وجود ايقاعات و عقود در نامحدود تسامح و دارد حدي

 خود براي مدني قانون 190 ماده در معامالت صحت اساسي شرائط رديف در ميبايست درواقع عقود

دارد وجود ماده آن در لغزش اين. باشد داشته جائي . 

 اما,  باشد داشته وجود( 114 شماره) سازدهم عنصر است ممكن -عاقد شخصيت در اشتباه - 116

 نيست الجمع مانعه, يازدهم عنصر باوجود اشتباه اين وجود, دهد رخ اشتباه, عاقد تشخيص در معذلك

 نمي وارد خللي معامله بصحت, طرف شخص در اشتباه: گويد مي مدني قانون 201 ماده جهت بههمين

 شخصيت در اشتباه هم( 1) فقه در باشد بوده عقد عمده علت, طرف شخصيت كه مواردي در مگر آورد

است نشده تلقي عقد بطالن موجب عاقد . 

عقد علت - دوازدهم  

است شمرده ضروري, عقد هر پيدايش براي را شرط چهار( 2) فرانسه مدني قانون 1108 ماده - 117 : 

كند مي تعهد كه عاقدي رضاي - الف . 

عاقد اهليت - ب  

است تعهد مورد كه معين موضوع - ج . 

تعهد قانوني علت - د  

 فقه با آن دادن وفق منظور رابه ذيل فرق دو لكن پذيرفته را ماده همان م-ق 190 ماده در ايران قانونگذار

است كرده وارد فارسي ترجمه در, اماميه : 

بجاي - الف  Le consentemenet رضا و انشاء قصد نفساني عامل دو يعني است نهاده رضا و قصد 

 دوگانگي و است كرده ايران مدني قانون وارد اماميه فقهاء ازمتخرين پيروي ب( 12-11-10 شماره) را

نيست ازآن نشاني هم فرانسه حقوق در نداشته سابقه, فقه قدماء بين رضا و قصد . 



ترجمه در - ب  La cause نهاده را جهت لغت, سبب يا علت فقهي معروف اصطالحات نهادن بجاي 

ترجمه ظاهراا  كه است  La cause نيست. 

 صحت اساسي شرائط از چهارم شرط شرح در,فرانسه مدني قانون 1133 تا 1131 مواد, اين بر عالوه

اند گفته چنين عقد : 

 بي غيرقانوني علت از تعهدناشي و( اشتباهي) غلط علت بر مبتني تعهد و علت بدون تعهد -1131 ماده

است اثر . 

باشد نشده آنذكر علت اينكه ولو است درست عقد -1132 ماده . 

عمومي نظم يا حسنه اخالق خالف يا باشد قانون منع مورد كه است آن قانوني غير علت -1133 ماده  . 

است نهاده صورت اين با را مدني قانون 218 - 217 مواد, ماده سه اين بجاي ايران قانونگذار : 

 باشد مشورع بايد باشد شده تصريح اگر ولي شود تصريح, آن جهت كه نيست لزم معامله در - 217 ماده

است باطل معامله وال . 

نيست نافذ معامله آن شده واقع دين از فرار بقصد معامله كه شود معلوم هرگاه - 218 ماده . 

ايارن قانونگذار - 118 : 

 آنرا اما ندارد فرانسه مدني قانون به وربطي است آورده( 1) اماميه فقه از را مدني قانون 218 ماده -اول

 قانون برنويسنده ايراد ما نظر از. است كرده مدون فرانسه قانون از بااقتباس معامله جهت عنوان زير در

 4 بند طبق آن بودن قانوني و) است عقد بطالن موجب قانوني غير معامله جهت اگر كه است اين مدني

 بايد هم مدني قانون 218 ماده مورد در پس( است عقد صحت اساسي شرايط از مدني قانون 190 ماده

 مدني قانون 218 ماده و فرانسه مدني قانون 1133 ماده به توجه با البته. نفوذ حكم نه كرد بطالن به حكم

, جهت, دين از فرار بقصد معامله در است نكرده منع ما قانون را دين از فرار ظاهراا  چون ايران

 در مدني قانون 218 ماده درج اما نيست باطل مذكور معامله, جهت بهمين و است نشده شمرده نامشروع

اذهان تشويش مايه و است تاليف ضعف يك مدني قانون 217 ماده دنبال آنهم معامله جهت عنوان زير . 

بعضي ما مدني قانون در جهت - ثانياا   Motif اند ناميده داعلي يا غرض آنرا فقهاء كه است رفته بكار 

( همسايه منزل سوزاندن قصد به بنزين خريد مانند) عقد يك از نامشروع غرض اگر( 40 شماره)

 پس نميشود عقد بطالن موجب مدني قانون 232 ماده سوم بند به بنا درآيد عقد ضمن شرط بصورت

(  مدني قانون 190 ماده و)  مدني قانون 217 ماده بدستور, عقد متن در بآن تصريح صرف چگونه

ميشود؟ عقد بطالن موجب  

 وجود آشكار منطقي تناقض مدني قانون 217 - 190 ماده و مدني قانون 232 ماده سوم بند بين واقع در

1)دارد ) 

داعي, اين بر عالوه -119  Motif عقد يك در حتي است عقد انعقاد از عاقد خصوص هدف از عبارت ,

 پول با كه است اين بايع داعي, باغ يك بيع در مثال بينيم مي زيرا دارند بخود مختص داعي يك هر طرفين



. آورد بدست خود خانواده براي ييالقي مكان كه است اسن مشتري داعي و كند تعمير را خود خانه, آن

زيرا نيست درستي كار دواعي به قانونگذاران نگرش . 

 هم مدني قانون 217 ماده و نيست داعي بتصريح الزاميهم و نميشود عقود در داعي به تصريح غالباا  -اول

دارد قبول را آن . 

نويسند نمي معامالت اسناد در مثال نميشود تحصيل, آن بر دليلي شود ذكر هم اگر - ثانياا  . 

 بر عالوه كه است صحيح آيا نادر فرض اين در. كند داعي بر دللت - احوال و اوضاع است ممكن - ثالثاا 

برويم؟( عقد بطالن) مدني اجراء ضمانت بدنبال است مقام مناسب كه كيفري اجراء ضمانت  

 بطالن به حكم, نامشروع داعي بدستاويز گاه كه فرانسه( 1) قضائي رويه بر سطور اين نويسنده ايرد اين

 دكترين لكن. است ايراد اين از مصون فرانسه حقوق دكترين,بعكس و است وارد است داده معامالت

 است زده مي دور داعي فكر روي قرنها و( 2)است نبوده يكسان خود تاريخ طول در هم فرانسه حقوقي

است بوده مزوبر انتقاد مورد, قرون آن در پس . 

قلمرو از را عد علت مساله فرانسه حقوقي دكترين كه است بوده انتقاد همين از فرار براي شايد  Motif 

 تعهد علت را متعاقدين از يك هر تعهد( عقود شايع و بارز نمونه) معوض عقود در و كشيده بيرون

دهمي مي قرار بحث مورد را فرانسه حقوق جديد نظريه اين اكنون ما. است دانسته ديگري : 

 تعهد علت, مبيع انتقاد به بايع تعهد بيع عقد در مثال - است طرف تعهد علت, عاقد هر تعهد --12

است مبيع بهانتقال بايع تعهد علت, بايع به ثمن بدادن مشتري تعهد نيز و است ثمن بدادن مشتري . 

نظريه اين براساس : 

 ندهد انجام مشتري به مبيع تسليم مورد در را خود تعهد, بايع اگر يعني اند كرده توجيه را حبس حق -اول

 از يك هر تعهد زيرا(  مدني قانون 377 ماده)  كند خودداري ثمن تسليم از كه دارد حق هم مشتري

است ديگري تعهد علت, متعاقدين . 

 از ديگر طرف دهد انجام را خود تعهد نتواند يكطرف, معوض عقد در ماژور فرس بعلت اگر - ثانياا 

است معاف خود تعهد انجام . 

 ندارد وجود, آن موضوع انتقاء بعلت واقع در بايع تعهد باشد نداشته وجود, مبيع, بيع عقد موقع اگر - ثالثاا 

( 3)ندارد تعهد مشتري پس( علت بدون تعهد) نداشته وجود رهگذر اين از مشتري تعهد علت چون و

132 شماره) ) 

ذيل بدليل صحيحنيست هيچوجه به است گرفته قرار ما( 1) مولفان قبول مورد كه مطالب اين -121 : 

 قبل بايع تعهد بايد, بيع عقد يك در پس آيند مي بوجود تاخر و تقدم با زماني نظر از معلول و علت -الف

است محال عقال اين و آيد بوجود بايع تعهد از قبل هم مشتري تعهد متقابال و آيد بوجود مشتري تعهد از . 

 حال و. او قبول از مشتري تعهد و شود ناشي او ايجاب از بايد بايع تعهد, فكر اين براساس اين بر عالوه

 اين صحيح( 2)باشد آور تعهد تواند نمي( حاضرين عقد در)  تنهائي به قبول نيز و تنهائي به ايجاب اينكه



 بوجود واحد درآن چون و آيد مي بوجود قبول و ايجاب پاياين از پس واحد آن در متبايعين تعهد كه است

دانست ديگري علت را يكي توان نمي آيد مي . 

 علت كامل فقدان براي كاپيتان و كلن كه را مثالي كه است اين كنند درك بتوانند همه كه مهمتر اشكال - ب

 190 ماده سوم شرط فقدان جز به چيزي واقع در اند كرده ذكر Absencc torale de la cause عقد

 خارج بوده مزبور ماده دو چهارم شرط كه خود بحث موضوع از بكلي يعني نيست( فرانسه مدني قانون

 قلمرو از, بحث موقع در انسان كه است بزرگ خطاي و است بحث روش ترين قبيح اين و اند شده

است كشتي تشك از گير كشتي رفتن بيرون مانند اين شودو خارج موضوع . 

 براي انصاف و عدل فكر براساس( 120 شماره) اند كرده ذكر كه آن مانند و حبس حق مساله - ج

 بدون اسالم فقه جهت بهمين و است منشي كدخدا اصول جمله از يعني است حل قابل هم دهات كدخدايان

نظريه به آشنائي  cause نتائج بهمان و كرده حل را( 120 شماره) مذكور مسائل سائر و حبس حق 

3)است رسيده ) 

( 1) گرايان فلسفه مكتب كار نوع از فرانسه مدني قنون 1108 ماده در علت بحث كردن داخل درواقع

 پيچيده جز اي نتيجه و كنند مي وارد حقوق بخدمت را فلسفي مفاهيم, حاجت بدون كه است غرب و شرق

آورند نمي بدست حقوق علم مباحث كردن . 

 بعمل را آن قضائي رويه و حقوقدانان و گفته فرانسه مدني قانون كه معني آن به عقد علت - نتيجه -122

 سوئيس تعهدات( 2) قانون دليل همين به شايد و باشد عقود عنصر توان نمي و است هم و اند آورده

است نشده علت متعرض . 

 جديدي راه فرانسه حقوقدانان بحث از جداي كه كند مي دعوت را ما حقوقي هاي فيش و ها يادداشت اما

 لزم فلسفي ديدگاه از علل اقسام بسوي نگرشي منظور اين براي و بگشائيم عقود علت بحث درباره را

 :است

اند گونه دو ها علت - علل اقسام -123 : 

, معين مرجع يك( وضع) نهاد و قرارداد طبق كه است چيزي اين -( جعلي يا)  قراردادي علت - يك

گيرد مي بخود را علت حالت . 

 مثال است شده قرارداده, عقد آن از ناشي آثار علت موضوعه قوانين از يكي در صحيح عقد هر - مثال

 مراجع بلكه نيست طبيعي وضع يك اين است معيني آثار منشاء بيمه عقد يا نكاح كه بينيد مي شما اگر

 دوم بند كه است معني اين در اند داده قرار معيني آثار بروز علت را عقد اين كه اند بوده قانونگذاري

است داده قلم تملك علل و اسباب و جز را عقود مدني قانون 140 ماده . 

 را نخست چيز آن شود ديگر چيز پيدايش وجود سبب چيزي, طبيعت در اگر -طبيعي علت - دو -124

است باران آمدن پديد علت خاص شرائط در كه ابر مانند گويند معلول را دومي و نامند علت . 

است گونه دو طبيعي علت : 

است قسم دو نيز اين. باشد مي خود معلول جزء, علت - الف : 



 چوب اگر است بديهي است ميز مادي جزء چوب. چوبي ميز به نسبت چوب مانند - مادي جزء -اول قسم

اند ناميده عنصر را مادي جزء. نبود هم چوبي ميز نبود . 

 پس است صورت و ماده از مركب ميشود موجود كه چيزي هر فلسفي نظر از - صوري جزء - دوم قسم

 بوجود چوبي تاميز بايد شكلي پس ندارد وجود شكل بدون ميز: است چيز آن جزء يك, چيز هر صورت

 .آيد

 و نبوده دور خود معلول وجود قلمرو از هستند علت اينكه وجود با مادي وجزء صوري جزء آنكه نتيجه

ندارند مستقل وجود . 

 اين. باشد مي خود معلول وجود از مستقل وجودش كه است علتي طبيعي علل از دوم نوع - ب -125

دارد صورت دو نيز : 

 است غذاخوري ميز ايجاد علت كه ميز روي غذاخوردن مانند دارد را هدف عنوان, علت -اول صورت

 اين. شود غذاخورده, آن روي كه بود اين غذاخوري ميز ساختن از هدف يعني دارد هم را هدف عنون و

نامند مي غائي علت را علت قسم . 

 ساختن از هدف است ساخته را غذاخوري ميز كه نجار مانند ندارد را هدف عنوان, علت - دوم صورت

1)است نبوده نجار, ميزخوري ). 

است قسم دو غائي علت - غائي علت اقسام -126 : 

. بيع عقد در مشتري جانب از مبيع تملك و بايع جانب از ثمن تملك مانند -بالفاصله و مستقيم علت - الف

علت را آن نام, اخير اعصار و ادوار در فرانسه حقوقدانان كه آنچه است اين  La cause ماده و اند نهاده 

گويند مي آن تعريف در( 1) آنان. اند كرده توجيه آن رابراساس فرانسه مدني قانون 1108 : 

عنوان تعريف اين در. دارد را بآن وصول قصد, عاقد كه مستقي هدف از است عبارت, علت  Le but را 

است مستقيم غائي علت همان اين اند داده La Cause به . 

 مشتري و است خانه ساختن فرضاا  زمين قطعه يك خريد از مقصودش بايع -مستقيم غير غائي علت -ب

 هدف اما است هدف هم مسافرت و خانه ساختن. است پول آن با مسافرت, ثمن تصاحب از مقصودش

را عقود مسقيم غير غائي علت نام. الواسطه مع و مستقيم غير  Motifs 2) اند نهاده ) 

 در بار اين)  معلول از مستقل علت به راجع و كنيد نگاه ديگر يكبار را 125 شماره - نتيجه -127

 در ميشودولكن تصور كار آغاز در كه كند مي بحث غائي علت از فرانسه حقوق بياند( حقوق قلمرو

ميشود محقق, انجام : 

عمل در آمد آخر فكر اول  

 كرد؟ بحث نبايد ندارند را, هدف عنوان و بوده مستقل كه هائي علت به راجع آيا, بپرسيم خود از بايد اما

كرد؟ گفتگو علل اينگونه در اشتباه يا و علل اينگونه بودن نامشروع از نبايد يعني  



 تر سودمند بايد حقوقي نظر از بحث اين من نظر از و است نكرده طرح كنون تا كسي را سئوال اين

 را انسان يعني است عقائد تفتيش نظير كه ميدارد وا كاري به( را دادگاه)  را انسان فرانسويان بحث. باشد

 اشكالت و است وعبث ندارد ضرورتي قضائي زندگي در كه كند مي وارد متعاقدين اغراض حريم در

است وارد آن بر( 121 شماره) سابق . 

كنيم مي آغاز متعدد هاي نمونه ذكر با را جديد حقوقي بحث اين اكنون - 128 : 

 او گفته به بستانكار بدهيد؛ تخفيف بمن ندارم را دين تمام اداء قدرت: گويد مي بستانكار به بدهكار - يك

 كه ميشود متوجه, عقد از پس. نمايد مي(  مدني قانون 713 ماده)  اقل به صلح را دين و كند مي اعتماد

است بوده دروغ بدهكار اظهار . 

 غائي علت پس نبود هدف, دروغ اين بود دروغ يك مذكور بوضع, صلح عقد انعقاد به اقدام علت اينجا در

 صلح عقد اين بطالن به حكم( 1) اماميه فقه ودر دارد وجود( غلط علت)  علت در اشتباه جا اين در. نبود

است شده داده . 

 در اشتباه جا اين در است كرده اشتباه كه ميشود معلوم رابدهد وبديه بداند مديون را خود كسي اگر - دو

مدني قانون 711 -302 ماده( ) 2) هست او براي استرداد حق و دارد وجود علت  ) 

, مشتري يعني كند مي حواله بثالثي را او شده ببايع بدهكار, ثمن بابت مشتري ميشود واقع بيع عقد - سه

 سلسله در و است حواله علت, بيع عقد جا اين در است عليه محال هم ثالث, محتال بايع و است محيل

 عقد است وده باطلب, بيع عقد كه شود معلوم بعداا  اگر حال. است گرفته قرار حواله عقد علل و اسباب

 است( بيع عقد يعني) حواله عقد علت بطالن همانا حواله عقد بطالن دلئل از يكي است باطل هم حواله

 كه باشد داده حواله مشتري بيع در اگر: است گفته و كرده بيان را مورد اين مدني قانون 733 ماده( 1)

ميشود باطل حواله گردد معلوم, بيع بطالن, بعد و بگيرد كسي از را ثمن, بايع ... 

آيد مي بدست ذيل نتايج بال مطالب از - نتيجه -129 : 

 از ميتواند نباشد هم حقوقي عمل هدف حال عين در و باشد داشته معلول از مستقل وجود كه علت - يك

 بحث اين بايد آينده در و باشد ايقاعات و عقود در جدي مطالعه موضوع, بودن قانون خالف يا اشتباه نظر

داد توسعه را . 

شمرد عقود عمومي عنصر را آن توان نمي پس هستند علت قسم اين فاقد ايقاعات و عقود اكثر - دو . 

 م-ق 190 ماده 4 بند. باشد عقود عمومي عنصر نميتواند( 121 شماره) سابق بشرح هم غائي علت -س

 شود حذف مدني قانون از بايد ايران مدني قانون 217 ماده و فرانسه مدني قانون 1108 ماده و ايران

است كرده چنين سوئس تعهدات قانون كه طور همان . 

 قانون 217 - 190 موارد در جهت لغت ازاستعمال ايران قانونگذار مقصود آيا - معامله جهت -130

است؟ بوده غائي علت همان مدني  

 مي بكار غائي علت جانب در فقهاء اصطالحات در جهت زيرا است غائي علت مقصودش كه ندارم شك

, حقوق علم قلمرو در( 125 شماره) نيست هم هدف و دارد مستقل وجود كه علتي مور در, بعكس. رود



 از ايران قانوگذار مقصود آيا(  مدني قانون 691 -331 - 140 ماده گذارند مي علت و سبب را آن نام

دو؟ هر يا و( 126 شماره)  مستقيم غير غائي علت يا است مستقيم غائي علت معامله جهت  

 است مستقيم غير غائي علت همان ما قانونگذار مقوصد كه است اين حقوقبر( 1) مولفان از برخي تماسل

 كه است خواسته مدني قانونگذار و داشته سابقه, فقه در موضوع اين زيرا است شده ناميده Motifs كه

 يا) فرانسه حقوق توجه مورد كه را مستقيم غائي علت نظريه فرانسه مدني قانون از اقتباس موقع در

 عده ساختماني نظر از پيروي به) مستقيم غير غائي علت نظريه به و كرده ترك بوده( فرانسه حقوقدانان

آورد روي( فقهاء از اي . 

 ماده فقه تبع به ايران قانونگذار كه بود چنين هم من نظر سطور اين نگارش از قبل - مالحظه -131

 مي بنگريم( 2) فقه به اگر زيرا نيست درست نظر اين لكن است پرداخته و ساخته را مدني قانون 217

 يا باشد شده عقد در تصريح اينكه از( 3) اعم دارند توجه نامشروع مستقيم غير غائي علت به آنها كه بينيم

 و, اند نكرده عقود در جهت تصريح عدم يا و تصريح از ذكري اساساا  و كند برآن دللت احوال و اوضاع

 كرده بحث, عقود در جهت تصريح عدم و تصريح از كه است فرانسه مدني قانون 1133 ماده, بعكس

 و( 4) است فانسه مدني قانون 1132 - 1108 ماده تلفيق و اقتباس مدني قانون 217 ماده پس. است

 واز است( 126 شماره) مستقيم غائي علت همان معامله جهت از مدني قانون نويسنده مقصود بايد لجرم

 اين در فرانسه قانون سابق مذكور بشرح البته كه است كرده فرانسه مدني قانون از پيروي كامال حيث اين

علت نظريه از اسالم فقه اگر.است صواب بر سوئيس قانون و است برخطا قسمت  La cause عاري 

است عاري آن از هم سوئيس قانون كه طور همان است صواب عين اين است . 

 فقدان براي راجع مثال مقايسه نيست ظرافت و لطافت از خالي آن ذكر كه تطبيقي نكته - نكته -132

 عنوان زير اماميه( 5) فقهاء كه آنچه با( 120 شماره) اند كرده ذكر وكاپيتان كلن كه است عقد علت كامل

 بايع تعهد علت كه) ثمن بدادن مشتري تعهد, ثمن بدون بيع در كه است بديهي اند نموده ذكر ثمن بدون بيع

 باين بلكه عقد علت فقدان عنوان زير نه اما دانند مي باطل را آن هم فقهاء است منتفي( است مبيع بتمليك

 عنصر نباشد كار در ثمني وگرنه است بيع عقد عنصر معاوضه, بيع مانند معوض عقد يك در كه عنوان

 براي هم سوئيس قانون نظير قانوني در طبعاا  است نزديكتر فهم به استدلل اين. است منتفي معاوضه

شد متوسل استدلل نوع بهمين بايد بيعي چنين بطالن اثبات . 

عقد موضوع متعلق - عقد موضوع -سيزدهم  

( نكاح مانند مالي غير و مالي عقود از اعم)  عمومي عناصر از عنصري لبال عنوان زير چون -133

 -215 -214 ومواد مدني قانون 190 ماده سوم بند از بالتر بايد ظاهراا  را بحث سطح ناگزير ميشود بيان

گرفت مدني قانون -216 . 

چيست؟ عقد مووضع  

 عبارت عقد موضوع, بيع عقد در مثال است عقد موضوع باشد( متعاقدين يا)  عاقد تعهد متعلق كه چه هر

از است : 

مشتري به مبيع انتقال و تمليك - الف  



بايع به ثمن انتقال و تمليك - ب  

 از يك هر تعهد يعني مشتري را ثمن انتقال و تمليك تعهد و كند مي بايع را مبيع انتقال و تمليك تعهد زيرا

 تعهد اين كنند مي تعهد, طرفين هم نكاح عقد در است گرفته تعلق( ثمن يا مبيع)  مال انتقال به متبايعن

 دارد عموم نزد معلوم وضع كه خانوادگي مشترك حيات اين است زناشوئي مشترك زندگي به راجع

 عقد و است نكاح عقد در آنان تعهد موضوع, زوجين اعمال سلسله يك واقع در و است نكاح عقد موضوع

است فعل تعهد موجب واقع در نكاح . 

 -ترك - فعل - انتقال)  تروك و افعال بلكه نيست اساساا  اموال و اشياء, عقد موضوع از مقصود پس

گويد مي مدني قانون 214 ماده. است عقد موضوع( اسقاط : 

 ماده اين كنند رامي آن ايفاء يا تسليم تعهد, متعاملين از يك هر كه باشد عملي يا مال بايد معامله مورد

 ذيل بشرح كه را تعهدات موضوع واقع در. است( 1) فرانسه مدني قانون 1126 ماده از ناقص ترجمه

است گرفته نظر در است قسم سه فرانسه حقوق در : 

خارجي عين انتقال تعهد - الف  

فعل تعهد - ب  

ترك تعهد - ج  

 باين اين افزوده تعهدات موضوع بر هم چهارمين قسم(  مدني قانون 338 ماده) ايران و اسالم حقوق در

 :صورت

 اين در بفروشد طلب اسقاط عوض در خود بستانكار به فرشي بدهكاري اينكه مثل -اسقاط تعهد - د

 اشكال هيچ فقه در اين و كند مي را خود( بربيع)  سابق طلب اسقاط تعهد, ثمن تمليك تعهد بجاي مشتري

 .ندارد

 و رفته بيرون معامالت قلمرو از كه دارد كليت قدر آن فرانسه مدني قانون 1126 ماده - تبصره -134

 هم ايران مدني قانون 216 ماده. است طور همين نيز ايران م-ق 214 ماده و ميشود عقود همه شامل

 است كرده ماليت از صحبت كه مدني قانون 215 ماده اما ندارد معامالت به اختصاص و است كلي بسيار

 از كه ما رو همين از. است تاليف ضعف يك اين كه است كرده منحصر مالي عقود به را بحث واقع در

كرد نخواهيم بحث مدني قانون 215 ماده از كنيم مي بحث عقود كليات . 

 عليه معقود تعريف ر. اند ناميده عليه معقود, فقه اصطالخات در را عقد موضوع متعلق -نكته -135

 منافع چون و است عليه معقود شود انجام عقد بوسيله آن تحصيل و استيفاء كه چه هر(: 2) اند گفته چنين

, موجر اجاره عقد در. است عليه معقود مزبور منابع پس آيد مي بدست اجاره عقد راه از مستاجره عين

 و است فعل تعهد اين و بگذارد مستاجر اختيار در منافع استيفاء منظور به را مستاجره عين كه دارد تعهد

 ندارد ضرورت اجاره عقد حين در مزبور منافع وجود, بنابراين ميشود آن شامل مدني قانون 214 ماده

م-ق 361 ماده)  نيست عقود عمومي عناصر از, عقد حين در, عقد موضوع متعلق خارجي وجود زيرا ) 



 زاويه از بدانند فعل تعهد آنرا آنكه جاي به اجاره مورد در فقهاء از بسياري كه كرد بايد اضافه - 130

 آنرا ندارد خارجي وجود اجاره عقد درحين منافع كه اند ديده چون و نگريسته بآن خارجي عين انتقال ديد

 روشن اشتباه يك اين است باطل و محال, معدوم معاوضه( 1) اند گفته و اند شمرده معدوم بر معاوضه

 اسقاط تعهد يا ترك تعهد يا فعل تعهد موضوع حتماا  باشد نداشته وجود خارجي عين انتقال كه آنجا است

 مقصود كه جا هر يعني است درست هم قضيه عكس. ميشود حل اشكالت و است بين در( 133 شماره)

 ولو باشد داشته وجود, عقد حين در عقد موضوع بايد قطعاا  نباشد اسقاط يا ترك يا بعل تعهد, عقد طرفين

 موضوع بر صلح مورد در مدني قانون 752 ماده با) باشند نداشته آن بوجود علم, عقد طرفين آنكه

شود مقايسه مدني قانون 767 ماده با محتمل ) 

عقد موضوع بودن معلوم - چهاردهم  

 1108 ماده جاليكه در است كرده معامالت موضوع بودن معين از مدني قانون 190 ماده سوم بند -131

 و معالمات از اعم)  عقود همه به مربوط ظاهراا  اشت شده گرفته ازآن 190 ماده كه فرانسه مدني قانون

 و است كرده بخث مالي عقد موضوع به راجع فقط فرانسه مدني قانون 1129 ماده كه هرچند است( غيره

 عقد موضوع نميتواند مطلق مجهول. گوئيم مي سخن عقود عمومي عناصر از جا اين مادر اينكه حال

نباشد مطلق مجهول, عقد موضوع بايد پس باشد . 

باشد؟ معلوم, الجهات جميع من بايد آيا اما -132  

كنيم تقسيم, ذيل قسم بدو( 1) حقوقاسالم تبع به را عقود بايد درست حل راه يافتن براي. است منفي جواب : 

 و كرده پشت ها اغماض و ها گذشت به طرفين كه هستند عقودي مغابنه عقود - مغابنه عقود - اول

 معوض عقود قلمرو در فقط مغابنه عقود بيع عقود مانند كنند مي دارند كه تعهدي به نسبت ر دقت حداكثر

 و معوضه هبه پس. آنها همه نه هستند مغابنه عقود نوع از مالي معوض عقود اكثر يعني ميشود ديده مالي

مغابنه عقود در. نيستند مغابنه عقد, بودن معوض وجود با محاباتي صلح : 

كنند مي عوضين ارزش نسبي تعادل برقراري براي تالش طرفين -اول . 

 ممنوع, بيع عقد در مدت دراز خيار بنابراين هستند مند عالقه, عقد از حاصل اثر نسبي ثبات به -ثانياا 

 مسامحه عقود از است ممكن صلح و است مغابنه عقود از بيع زيرا نيست ممنوع, صلح عقد در اما است

 .باشد

 و گذشت و ارفاق و احسان, عقد اين در. دارد آن به اشاره مدني قانون 761 ماده - مسامحه عقد -دوم

, عقود اين در. غيره و اجاره و بالعوض و محاباتي صلح -هبه - بيمه - نكاح مانند ميشود وارد اغماض

مدني قانون 216 ماده) است كافي, عقد موضوع به اجمالي علم  ) 

 قضيه بلكه مسمحه عقود مورد تنها است كافي عقد موضوع به اجمالي علم كه مواردي -تبصره - 139

 تابع قضيه اما است مغابنه عقد يك الصول علي اينكه باوجود بيع عقد مثال است معامالت عرف تابع

 بسياري از اسنان كه ساختمان مانند ميشود مسامحه عرفاا , مبيع اقسام از اي درپاره است مبيع هاي رسته

 تمام از خريم مي كه ناشناس ياكتابهاي. شود مطلع, بيع حين در تواند نمي ساختمان اجزاء اوصاف از

شود ديده نيز 144 شماره)  كنيم مي قناعت اجمالي علم به و نيستيم آگاه آن مطالب ) 



تسليم قدرت - پانزدهم  

 در كه مالي تسليم, عقود عمومي عنصر يك بعنوان موضوع اين طرح از مقصود كه بگوئيم قبال -140

 عنصر يك اين آنوقت زيرا نيست( است خارجي عين, آن نام و)  دارد خارجي وجود, قبول و ايجاب حين

 بايد كند مي متعهد را خود عقد حين در كه متعهدي هر كه است اين مقصود بلكه شد نخواهد عمومي

 موضوع يا باشد آن اقباض سپس و مال انتقال, تعهدش موضوع خواه باشد داشته هم را تعهد انجام توانائي

باشد طلب اسقاط يا كار ترك با كار انجام او تعهد . 

 مدني قانون) 1108 و( ايران مدني قانون)  190 موارد در كه داشت جا فرانسه و ايران قانونگذار

 قانونگذار. اند كرده غفلت ولي شمردند مي عقود صحت اساسي شرائط جزو را تسليم قدرت( فرانسه

 قانون 370 - 348 ماده) است شمرده آن عناصر از را تسليم قدرت, بيع خصوصعقد مورد در ايران

 -164 شماره)  بيع عقد اختصاصي عناصر از نه است عقود عمومي عناصر از اين اينكه حال و(  مدني

165- 170 ) 

 مواد بصورت كه است تسليم قدرت عيوب به راجع م-ق - 1125 -1123 -1122 مواد به اگر -141

 گوناگون انساني مالحظات و است عاطفي عقد يك نكاح عقد اينكه بعلت اينكه نهايت است درآمده مذكور

 جهت بهمين باشد تواند نمي عقود ساير آهنگ هم, عقود عمومي عنصر اين صددرصد دارد وجود درآن

 ديگر طرف در مذكوره بامراض عالم, عقد از قبل كه زوجين از يك هر: گويد مي كه م-ق 1126 ماده

 وجود با اساساا , نهاد توان نمي معوض عقود در اي ماده چنين داشت نخواهد فسخ حق,' عقد از بعد بوده

 چون باشد باطل نكاح عقد بايد القاعده حسب و ندارد وجود نكاح از ناشي تعهدات انجام قدرت( مثال) عنن

 دارد بين در خاصي وضع نكاح عقد شد گفته كه همانطور ولي ندارد را عقود عمومي عناصر از يكي

ميشود اوقات بعضي در عمومي ضوابط حكومت كهمانع . 

 اين نبايد( 1) كنند مي طرح بيع عقد در عادتاا  را تسليم قدرت مسائل فقهاء چون حال بهر -142

 هم ذيل مسائل, دليل بهمين و. است بيع عقد اختصاصي عناصر از مساله اين كه كرد طوراستنباط

است مجري عقود همه در و ندارد بيع عقد به اختصاص : 

 قدرت( متعهدله) مقابل طرف ولي باشد تسليم قدرت فاقد برآيد تسليم عهده از بايد قانوناا  كه آن اگر - الف

باشد داشته را تسليم  

 نه خواه باشد بيع عقد, عقد خواه ميشود محقق( 140 شكاره) عقد پانزدهم عنصر, مقدار همين به (2)

ندارد بيع عقد به اختصاص مذكور ماده پس(  مدني قانون 348 ماده مالك) . 

 قدرت باشند داده قرار موعدي, مبيع تسليم براي معامله طرفين اگر: گويد مي مدني قانون 370 ماده -ب

 عقد ندارد بيع عقد به اختصاص هم ماده اين( 3) عقد زمان در نه است شرط, موعد آن در تسليم بر

طورند چنين هم تعهدات ساير و اجاره . 

 اجازه زمان در تسليم قدرت است مالك باجازه, موقوف كه بيعي در: گويد ي مدني قانون 371 مده - ج

 بيع عقد به اختصاص ماده اين و كرد اعمال, بايد را حكم حين هم فضولي اجازه عقد در است معتبر

 .ندارد



 بعض به نسبت بيع باشد نداشته ديگر بعض به نسبت و داشته برتسليم قدرت, مبيع بعض به نسبت اگر - د

 مدني قانون 372 ماده عين اين. است بطال ديگر بعض به نسبت و است صحيح داشته تسليم بر قدرت كه

است طور همين هم اجاره در ندارد بيع عقد به اختصاص كه است . 

 افزود بايد 141 شماره مطلب به توجه با( 138 شماره)  است مسامحه عقود از نكاح عقد -تبصره -143

 بلكه كند نمي اطاعت اي اندازه تا( 140 شماره) پانزدهم عنصر ضابطه از كه نيست نكاح عقد تنها كه

 از اطاعت عدم حالت نيز( م-ق 761 ماده) اي مسامحه صلح عقد در كه ميدهد نشان, حقوق( 4) تاريخ

 است قبول قابل, صلح عقد به راجع عادت و عرف حد در اين و دارد وجود بيش و كم مزبور ضابطه

219 -217 شماره) ) 

 را آنان گوئيم كلي فريب نبايد باشيم داشته خود گذشتگان بايد ما همه كه احترام همه با -تبصره -144

 اقسام از بعضي در اينكه حال و دانند مي( 138 شماره) مغابنه عقود از را بيع عقد كلي بطور آنان خورد

ميشود ديده تسامح, ذيل جهت دو از(  بار تره و زراعت و ميوه بيع مانند)  بيع : 

 دانه و حبه هنوز و است روئيده كه زراعت مثال(, 139 تا 137 شماره) چهاردهم عنصر جهت از - الف

1)ندارد ضرورت هم مزرعه كردن مساحت و است كافي ومشاهده است بيع قابل است نشده بسته ) 

 -شبدر -حنا -هندوانه) خربزه - خيار) بار تره بيع در مثال( 140 شماره) پانزدهم عنصر جهت از -ب

 تبعاا  م)  است معدوم هنوز كه ديگر چين چند باضافه نشده چيده كه را موجود محصول( اسبيت -چاي

2) موجود تبع به معدوم بيع: گويند مي را اين. فروخت ميتوان(  ندارد وجود معدوم تسليم قدرت ). 

 حسب ولكن ندارد ميوه هنوز بعضي و شده ظاهر,  درختان از بعضي ميوه كه ميوه باغ يك -ديگر مثال

 هم اين فروخت را باغ آن درختان همه ميوه ميتوان شد خواهد ظاهر هم آنها ميوه, تاخير كمي با عادت

 ماده معذلك و ندارد وجود تسليم قدرت است معدوم كه قسمت بآن نسبت كه است موجود تبع به معدوم بيع

 است صحيح بيع يعني نميشود اعمال دارد وجود باغداران مسلم عرف كه موارد اين در مدني قانون 372

است بيع اين صحت صدق ماگواه( 3)حقوق تاريخ و . 

 مالك است شده ظاهر ها ميوه آن اول قسمت و بدهد ميوه بتدريج يكسان درختي است ممكن -ديگر مثال

 و مسلم عرف. بفروشد بيع يك در نشده ظاهر كه قسمت آن با شده ظاهر كه را ميوه از قسمت آن ميتواند

 در كه هستند سامحه عقود از همگي شمرديم بر كه ها بيع اين. كند مي تاييد را آن ما( 1) حقوق تاريخ

كرد آن بصحت حكم بايد مسلم عادت و عرف حدود . 

 توسعه مذكور عرف خارج به را مسلم عرف اين خواهند مي عقود در حيل( 2) طرفداران - نكته -145

 ثمن بگويند و بدانند درست را عقد آن نيست التسليم مقدور, مبيع از قسمتي كه عقدي هر در يعني بخشند

دارد وجود برآن تسليم قدرت كه است قسمتي آن بابت . 

 و راسخ علمي نظر و نبوده صاحبنظر عقود عمومي عناصر مورد در حقوقدانان اين واقع در - مالحظه

 در اند نكرده را مسلم عرفهاي رعايت نيز و اند نداشته آثارشان بشهادت هم لحظه اين تا و ندارند استوار

 بيع اقسام ساير در عرفها آن كه دارد وجود مخصوص مسلم عرفهاي ميوه و بار تره و زراعت بيع مورد

نيست اعمال قابل . 



, تسليم از عجز حالت عقد از پس لكن باشد داشته وجود, عقد حين در تسليم قدرت اگر -تبصره -14

 تعذر بعلت ميتواند و ميشود پيدا تسليم تعذر خيار له متعهد وبراي نميشود باطل عقد گردد وطاري عارض

3) كند فسخ را عقد, تسليم ) 

تعهد بودن مفيد - پانزدهم  

 و لغو تعهد از كه نيست اين قانونگذاران شان زيرا باشد مفيد بايد ميشود عقد هر در كه تعهدي -147

 و اند كرده ذكر كفالت و بيع عقد مانند عقود بعضي در فقط را مطلب اين( 4) فقهاء. كنند حمايت عبث

 اسامي شرائط جزء مدني قانون 190 ماده در كه داشت جا و ندارد بيع عقد به اختصاص اينكه حال

ضبطميشد عقد و معامله صحت . 

 خود حقوق تاريخ از و شمرده باطل ندارد عقالئي منفعت كه را چيزي بيع 348 ماده در ما مدني قانون

 م-ق 570 ماده مثالا . است باطل نيز ندارد عقالئي منفعت كه چيزي اجازه اينكه حال و است كرده پيروي

 را تعهد بودن مفيد كه است ما نظر مويد هم اين است باطل عقالئي غير برعمل... جعاله: گويد مي

 باطل را فائده بي شرط هم مدني قانون 232 ماده دوم بند. شمرديم ايقاعات و)  عقود عمومي عنصر

كند مي اثبات را شانزدهم عنصر هم فوق مذكور مواد مالك, عقلي بربداهت عالوه پس است شمرده . 

اساس براسن - تبصره - 148 : 

 رشيد و بالغ و عاقل=غ مشتري و بايع كه چند هر است باطل شانزدهم عنصر فقدان بعلت سفهي بيع -اول

است بخش زيان بسيار سفهي بيع زيرا, باشند . 

 باطل شانزدهم عنصر فقدان بعلت هم عقد اين كنند معين مجهول موعد و احل, مبيع تسليم براي اگر -ثانياا 

1)بود خواهد ) 

لزوم - هفدهم  

( 2) اي عده ميشود مشاهده لزم عقد اصطالح در كه بدانگونه است عقد لزوم, لزوم از مقصود - 149

 را عقد لغت استعمال كه آنجا تا است عقود سازنده عناصر از لزوم كه دارند عقيده اماميه اخير فقهاء از

اند دانسته واقعي غير و مجازي استعمال يك( غيره و عاريه و وديعه مانند) جائز عقود مورد در . 

جائز تهد -الف: اند كرده تقسيم قسم بدو را تعهد( 1)اماميه فقهاء كه دانست بايد نيز را اين  

لزم تعهد -ب  

 است عقود عناصر از لزوم آيا كه جهت اين از است عقود در بحث بلكه نيست تعهدات در بحث,بنابراين

 عقد واقعاا  هم جائز عقد و نيست عقود عمومي عناصر از, لزوم اينكه يا نيست عقد واقعاا  جائز عقد و

 .است

 عقود عمومي عنصر, لفظ( 100 - 99 شماره) سابق شده گفته بشرح چون مدني قانون و ما نظر از

باشد نمي عقود عمومي عناصر جزو هم لزوم تبعاا  بنابراين نيست . 



 بهم را عقد نتوانند خيار يا اقاله بون طرفين از هيچيك كه است معني اين به عقد لزوم -تبصره -150

 پس. زدند بهم را آن بتوانند خيارات از يكي يا اقاله كمك بدون طرفين كه است معني لين عقد جواز. زنند

ندارد اقاله و خيار به نياز جائز عقد است لزم عقود آثار از اقاله و خيار . 

 بيع زيرا داد قرار لزم عقد از جائز عقد تشخيص مقياس توان نمي را سفه يا ياجنون موت به عقد انحالل

 بلكه نيست طرفين از يكي سفه يا جنون يا بموت انحالل قابل ولي است جائز( 2) يعضي نظر از معاطات

 شماره) دارند را خود مال استرداد حق طرفين از يك هر كه است معني باين مطاعات بيع بودن جائز

251) 

 معني همين مشابه, آن معني و دارد وجود هم عقود خارج در و است معني اين به عقو در, لزوم - نكته

26 -25 -15 شماره -اقرار - اول جلد - دوم چاپ - حقوقي دانشنامه) است ) 
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 از اشكال نيست . واقعيت مرحلة دوم خالي 
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 ( .  7ص  2مغني المحتاج جلد ـ  131ـ 130
 103لسان الحكام ـ ص ـ  108ـ 43ص ـ  4ـ جلد 253ـ ص 3ـ اعالم الموقعين ـ جلد 537ص  ـ 4ـ ردالمحتار ـ جلد 43
 . 

ـ همان طور كه در آية ) التأكلوا اموالكم بينكم باالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض( نيز ديده مي شود . تأويل 44
 است . تراضي به توافق دو قصد انشاء ، عاري از رضا از نوع تأويالت نا مشروع 

 .  239ـ جامع الشتات ص ـ 45
ـ معذالك اين مسأله در اين سيستم ، صورت مسلمي هنوز نگرفته است . فقه اماميه كه پاية مدني ما بر آن 46

 است موضوع بحث ما در اين كتاب است . 
 . 591ـ به بعد ـ 566ـ 170ـ169ـ تأثير اراده در حقوق مدني ) تز( شمارة 47
 .  34الطالب ـ جلد يك ـ ص ـ نائيني ـ منيه 48
سيوطي ـ االشباه و النظائر ـ  37ص  4ـ در اين مورد به منابع ذيل مي توان مراجعه كرد : قراني ـ الفروق جلد 49

 599ـ دانش نامة حقوقي ـ چاپ دوم ـ جلد اول ص ـ 304ـ كتاب شرح آراء شوراي عالي ثبت ـ رأي شمارة 339ص 
 .  5شمارة  542ص  101تا  98شمارة 

ـ مغابنه يعني اين كه طرفين عقد هر يك مي كوشد به زيان ديگري حداكثر نفع را در يك عقد بدست آورد و در 50
نتيجة اين تالش كه هر گونه گذشت را رد مي كند نوعي تعادل اقتصادي بين عوض و معوض بدست مي آيد ، اگر 

اين خيار از مختصات عقود مغابنه ) و مانند بيع و اين تعادل بدست نيايد آنكه متضرر شده است خيار غبن دارد . 
 ق ـ م دليل قبول عقد مسامحه و عقد مغابنه در حقوق ايران است .  761اجاره ( است ، مادة 

ـ زيرا كافي است كه مرتهن بداند كه رهينه به قدر وامي كه مي دهد مي ارزد و نياز ندارد كه ارزش دقيق 51
 رهينه را بداند . 

 .  348كنز العرفان ص ـ  325ص ـ  5جواهر الكالم جلد  210ص ـ  ـ شرايع52
ـ به علت تشريع سه طالق از جانب عمر بنا به گفتة ابن قيم در اعالم الموقعين ، نكاح محللدر فقه اهل سنت 53

ق در مسألة بارونقي گرديد تا جائي كه او خود پيشنهاد مي كند كه براي احتراز از نكاح محلل بايد وقوع سه طال
جلسة واحد از بين برود . نكاح محلل در فقه اماميه به علت اين كه سه طالق در جلسة واحد واقع نمي شود 

 بندرت اتفاق مي افتد و شايد كمتر كسي نمونه اي از آن را ديده باشد . 
 ( . 157ـ 149ـ  89ص ـ  4) ابن تيميه ـ الفتاوي الكبري ـ جلد 

د : ) ان االفعال رجوع و ان لم يقصد بها ذلك ( نيز مي گويد ) ضروره تحقق القصد ـ صاحب جواهر الكالم مي گوي54
الي الفعل . . . لكن بدون قصد ارلوج و هو امر زائد علي اصل بالفعل اذي يخرج به عن الساهي و النائم ( نيز از 

 ان كان ذاهالعن ارجعه ( قول ابن ادريس مي گويد ) الحاجه نيه الرجعه اذا تحقق القصد الي الفعل بالطقه و 
ـ سيد محمد كاظم 523ص  7المغني جلد  38ص  4ـ ابن قيم ـ زادالمعاد جلد 329ص  5كتاب مذكور ـ جلد 

 . 76طباطبائي حاشية مكاسب ص ـ 
 منابع:

  268_ تاريخ حقوق ايران _ تاليف نويسنده ص  69_ نائيني _ منيه الطالب _ جلد اول_ ص 1
  502)_ ص 4_ رد المحتار _ جلد 1
_ در اين باره نوشته است ) و نقل ابوجعفر الجرجاني من احمد في رجل في قناه رجل بغير اذنه, فقال: لهذا 1

 الذي عمل نفقته اذا عمل مايكون مصلحه لصاحب القناه...( 
  142كتاب مذكور ص 

مردي در قنات ديگري بدون اذن مالك لكن در جهت يعني ابوجعفر جرجاني از قنل احمد چنين آورده است كه اگر 
 ق_ م مقايسه شود(  306مصلحت او كار كند مستحقق اجرت كار خود خواهد بود ) با ماده 

  101_57_ تا 55_6_2_ دوره حقوق مدني_ عقد حواله _ شماره 1
ئماً في نفس المتكلم من _ شيخ انصاري در اين مورد مي نويسد: فصحه كل من االيجاب و القبول يكون معناه قا1

_ نا ئيني_ منيه الطالب_ 101اول عقد الي ان يتحقق تمام السبب و به يتم معني المعاقده كتاب مكاسب _ ص 
  114جلد اول _ ص 

_ تاثير اراده در حقوق مدني )تز( _  6_ ص 2_ مغني الحتاج _ جلد  528_  527_ ص 4_ رد المحتار _ جلد 1
  81ص  7المغني _ جلد  313_ 61د شهيد _ ص _ قواع 145تا  127شماره 

  306_ سيوطي_ االشباه و النظائر _ ص 2
  104_ قواعد شهيد اول _ ص 3
  98_ مكاسب _ ص 1
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  513_ 512_ ص 4_ رد المحتار _ جلد 4
  33_ ص  5_ مفتاح الكرامه _ جلد 1
  218_ دوره حقوقي مدني_ عقد ضمان _ شماره 2
  306_ سيوطي_ االشباه و النظائر_ ص 3
  193_ دوره حقوق مدني_ صلح و رهن _ ص 4
  306نظائر_ ص _ سيوطي_ االشباه و ال5
_ دوره حقوق مدني_ وصيت_  87_ حاشيه سيد محد كاظم طباطبائي _ ص  98_ مكاسب شيخ انصاري _ ص 6
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حاشيه سيد محد كاظم  101مكاسب شيخ انصاري ص  81ص  7_ المغني _ جلد 6ص  2_ مغني الحتاج _ جلد 2

 ببعد.  491شماره  180تاثير ارده در خقوق مدني )تز(_ ص  89_ 75طباطبائي _ ص 
  13_ وصيت _ شماره 214_ دوره حقوق مدني _ عقد ضمان_ شماره 1
  320_ شعائر ص 1
  222سيد محمد كاظم طباطبائي_ سئوال و جواب ص  86_ مشارق االحكام _ نراقي_ ص 1
  217_ آقاي دكتر امامي _ حقئق مدني _ جلد اول _ ص 1
  222_ كتاب مذكور _ جلد اول _ ص 1
  103_ كلن _ كاپيتان _ كتاب مذكور_ جلد دوم _ شماره 3
  220_ ص  1_ آقاي دكتر امامي_ حقوق مدني_ جلد 1
  61_ سيد محمد كاظم طباطبائي _ حاشيه مكاسب _ ص 2
  225ص  1_ آقاي دكتر امامي _ حقوق مدني_ جلد 3
 م _ص _ مكتب هاي حقوقي د رحقوق اسال1
  226_ آقاي دكتر امامي _ حقوق مدني _ جلد يك _ ص 2
  462_ 461_ دانشنامه حقوقي_ چاپ دوم _ جلد دوم _ ص 1
  591_ تاثير اراده در حقوقمدني )تز( _ شماره 1
  190_ سيد محمد كاظم طباطبائي _ سئوال و جواب _ ص 2
  146_ 144_ دوره حقوقي مدني_ عقد حواله _ شماره 1
  223ي دكتر امامي _ حقوق مدني _ جلد يك _ ص _ آقا1
مكاسب شيخ انصاري. ريشه بحث فقه اماميه هم در بحث سد ذرايع است )  19_  18_  17_ مخصوصاً صفحات 2

 كتاب هاي حقوق يدرحقوق اسالم نگاه كنيد(.  3/190به شماره 
  409_ شعائر _ ص 3
  236_ آقاي دكتر امامي _ حقوق مدني_ جلد يك_ ص 4
 ببعد  127_ منيه الطالب _ نائيني _ جلد يك_ ص 5
  308_ قواعد _ شهيد _ ص 2
_ ص  4_ جلد  458_  457_  455_  454اعالم الموقعين جلد يك _ ص  32_ ص 2_ شاطبي _ موافقات _ جلد 1

31  
 _ ص4جلد  265_ 142ص  3_ جلد  150_ الفروق _ قراني_ جلد يك_ ص 11ص  2_ مغني المحتاج _ جلد 1

_ الفتاوي_ ابن حجر_ 104_ 52آشتياني_ قضاء_ ص  132_ 129_  128ص  3_ شاطبي_ موافقات _ جلد  13_12
 229_  91سيوطي_ االشباه والنظائر _ ص  82_ ص 5فتج القدير _ جلد  219_ شعائر ص 175_  159ص  2جلد 

_ جامع الشتات _ ص  218_ قواعد شهيد _ ص  154سيد محمد كاظم طباطبائي _ سئوال و جواب _ ص  288_ 
_ لسان الحكام ص موافقات  91_ ابن نجيم _ االشباه والنظائر_ ص 132_ ص  4اعالم الموقعين _ جلد  39

  239_ 132_  129ص  2شاطبي_ جلد 
  505ص  4رد المحتار _ جلد  12_ 11ص  2_ مغني المحتاج _ جلد  200_ 197_ 172_ جامع الشتات _ ص 1
  197_ جامع الشتات_ ص 2
  198_ جامع الشتات _ ص 3
  259_  144_ دوره حقوق مدني_ جلد اول )صلح و رهن( ص 4
_ نراقي _  246مناهج _ ص  423ص  2_ شيخ طوسي_ نهايه _ جلد  376_ 375_ ص 4_ مفتاح الكرامه _ جلد 1

_ 84_ 75_ 66_ ص 4_ المغني _ جلد 303_ مقابس ص 145_ ص 4_ نهايه المحتاج_ جلد 33آداب التجاره_ ص 
  326_ شعائر _ ص  167ص  4حدائق جلد  468_ ص  8المحلي_ جلد 

  65_ ص 4_ المغني _ جلد  394_ ص  4_ مفتاح الكرامه _ جلد 307_ مقابس 2
 4_ نهايه المحتاج _ جلد 244_ مناهج ص 208_ _ 207_  205_ ص 4_ جواهر الكالم _ جلد  277_ شعائر _ ص 3

  297_ 293_ مقابس _ ص  149_ ص 
  79ص  4_ المغني _ جلد 



  230_  1_ ماهج ص 380_ ص  4_ مفتاح الكرامه _ جلد 1
  199_  198_ جامع الشتات _ ص 2
  197_ جامع الشتات _ ص 3
بدايع _  165_ ص 19_ سرخسي_ مبسوط جلد 11_ ص 2_ مغني المحتاج _ جلد 503ص  4_ رد المحتار_ جلد 4

  3419_ ص  7جلد 
  531_ ص 4 _ رد المحتار _ جلد1

فقهاء حديث )نهي النبي عن الغرر( را در مورد عنصر چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم بصورت يك امر تعبدي بكار 
مي برند و حال اينكه اين ها امور عقلي بوده و از بديهيات حقوق بشمار مي آيند تنظيم عناصر عمومي عقود و 

به مجراي طبيعي آن بر مي گرداند و وضوح بيشتري به مسائل تدوين آنها يكي از مزاياي آن اين است كه فكر را 
 ( 9_ سطر  198عقود مي بخشد )جامع الشتات _ ص 

_ ) او نسبت باين عقيده مدعي وجود اجماع نيز شده است( 102_ منيه الطالب_ نائيني _ جلد يك _ ص 2
  90_ 85مكاسب شيخ انصاري _ ص 

ببعد تحوالت حقوق خصوصي_  122ر اراده در حقوق مدني )تز( ص _ تاثي123_ منيه الطالب _ جلد دوم _ ص 1
  81_ ص 5_ فتح القدير _ ج 227سيوطي_ االشباه و النظائر_ ص  51_ 50ص 

 ببعد  95_ 94_ نائيني _ منيه الطالب _ جلد _ اول _ ص 2
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