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 نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات

 2داریوش بابایی ،1یوسفی بداف سید محسن 

 .یاسوج  اسالمی آزاد دانشگاه ،خصوصی  حقوق دکترای دانشجوی .1

 . یاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو هفتم، پایه استادیار .2

 

 چکیده

 ، عقود انعقاد و معامالت بررسی در که است نکاتی ترین ضروری از ، انشاء هدایت و عقد انعقاد برای آن اعالم چگونگی و متعاملین ی اراده و قصد

 مبنای بر  است، شده اشاره نبدا نیز این از پیش که همانطور لیکن.  گیرد می قرار حقوقدانان توجه مورد ابراز و اعالن ی وسیله و روش از نظر صرف

 عقدی هر بر این اساس . تاس الزم شرایطی آن تاثیر برای اما ، است اعتبار عالم در عقد آورنده وجود به طرفین انشایی قصد ، اراده حاکمیت اصل

 کندمی قبول را آن دیگر طرف و دهدمی انجام را عقد ایجاب کند منعقد را عقد خواهدمی که طرفی معنا بدین. است قبول و ایجاب عنصر دو از مرکب

 ممکن قبول و ایجاب تحقق در هک آن است مسلم چهآن. کندمی قبول و ایجاب بر داللت که است الفاظی بر مشتمل قبول و ایجاب این از کدام هر که

ا آن است تا ب ر این مقاله بردعملی باشد و همچنین توالی عرفی در بین این دو لفظ برقرار باشد. پژوهشگر  یا لفظی شفاهی، یا کتبی طرفین قصد است،

 رجوع به کتب حقوقی و مقاالت معتبر از روش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف موضوع بپردازد.

 ایجاب ، قبول، اراده ، عقد، توالی ، سکوت. گان :کلید واژ

 

 مقدمه

 مربوط حاصله توافق محتواي و مفاد و توافق این جریان حصول به قراردادها حقوق مباحث از بسیاري و است آن طرفین میان توافق نتیجه و محصول قرارداد

 وسیله به که را فرایندي و جریان کلی طور به. است متعددي و مهم شرایط به مقید و موکول توافق، یک به عنوان قرارداد یک توصیف حال این با. میگردد

 تحلیل و تجزیه است، شده مطرح دیگر طرف سوي از که به ایجابی نسبت طرف، یک ناحیه از قبول به میتوان میرسند، تراضی و توافق به قراردادي طرفین آن

 بیتردید یابد، تولد عقد نام به موجودي و بیاید باشد، بوجود اشخاص یا شخص اراده آن ریشه که حقی اینکه براي اجتماعی روابط عرصه در بنابراین  . نمود

 شده طرح مفاهیم با خواننده بیشتر آشنایی براي مقاله این بر این اساس، در .دارند اساسی و جوهري آن نقش مانند و رضا قصد، و قبول ایجاب، مانند عناصري

 توالی و مطروحه موضوعات به نسبت خواننده ذهن سواالت این به تفضیلی پاسخ با تا شده طرح سواالتی ابتدا در مقاله چارچوب با همچنین مقدمه در
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 به است . لیکن نخست به تعاریف ایجاب و قبول و شرایط آنها و مقایسه ایجاب و دعوت شده گیري نتیجه مقاله خصوص در نهایت در و بیابد آنهاآشنایی

 ایجاب و قبول در عقد نکاح ّرداخته شده است. مذاکره و همچنین توالی و مطابقت ایجاب و قبول و در انتها نقش

 نقش ایجاب -1

 مفهوم ایجاب    -1-1

 و در اصطالح( 1/510: 1384ي، ) انصاري وطاهر نمودن ثابت و ساختن واقع کردن، الزم معناي به «وَجَبَ» يریشه از «اِفعال» باب مصدر لغت در ایجاب

 شخص به معامله یک انجام دپیشنها ایجاب، واقع در( 304: 1388)جعفري لنگرودي،  .باشدمی قرارداد انعقاد براي دیگر شخص به شخص یک ياراده اعالم

 شرط وجوددارد که دوطرف همکاري به نیاز عقد تشکیل براي در واقع،  .شودمی نامیده «موجب» نمایدمی اعالم را پیشنهادي چنین که شخصی. است دیگر

 نیز دنیم قانون 191 ماده از .بود نخواهد عقد متصور نگردد تشکیل ابراز قصد درونی وتا این است یکدیگر درونی ازنیت طرفین آگاهی همکاري این اولیه

 که قصدانشایی ازاولین ستا عبارت ایجاب".است شده گفته چنین ایجاب تعریف در لذا. شود بیان چیزي با باید افراد درونی نیت که گردد می استنباط

 عمل هب نیاز بدون راپذیرفت آن مقابل طرف اگر که است کامل نحوي به و .میشود صادر دیگري شخص طرفیت به(موجب)طرف یک ازجانب

 انشایی اراده عقد، سازنده که شود یم مذکور،روشن ماده عبارات تنظیم نحوهبا این حال،  (1386،  هاشم آل ) شریفی ".باشند پایبند آن مفاد به طرفین"بعدي

 رايب بلکه میباشد، موثرن ذهن ظرف و دردرون آن انشاي قصد صرف عقد، تشکیل وبراي عقدنیست طورمطلق،سازنده به اراده این ،منتها اراده اعالم نه است

  .است دهد،الزم رانشان آن که اي باوسیله آن تقارن اراده خالقیت

 مذاکره به دعوت و ایجاب تفاوت -1-2

 قبول را ایجاب معامله، طرفِ که درصورتی و دارد معامله انجام بر قطعی قصد شخص ایجاب در مذاکره داراي تفاوت می باشد،در واقع ایجاب با دعوت به 

 هیچ و دهدمی دیگر طرف به ار قرارداد مورد در مذاکره و گو و گفت پیشنهاد تنها شخص مذاکره، به دعوت در که حالی در گرددمی منعقد قرارداد نماید

 صورت در و موارد این در. است دشوار مذاکره به دعوت یا بوده ایجاب پیشنهاد، یک کهاین تشخیص مواردي در .ندارد وجود معامله انجام براي الزامی

 خصوص در مذاکره به دعوت تنها ،پیشنهاد از منظور یا بوده ایجاب شدهارائه پیشنهاد که دهدمی تشخیص احوال و اوضاع به توجه با دادگاه اختالف، ایجاد

 . داشت نظر قبول و یجابا خصوص در افراد اراده به باید مذاکره به دعوت و ایجاب تفاوت بهتر درك براي( 2/69: 1384)صفایی،  .است بوده معامله

 مبرزوکاشف به نیاز یا کند می کفایت صرف درونی عقد،اراده گیري شکل آیابراي که است این شود می مطرح اراده پیرامون بحث دراین که پرسشی

 بایجا پذیرش به تمایل ابلق که بود،درصورتی خواهد این حاصله میکند، نتیجه کفایت درونی اراده عقد گیري شکل براي که شویم قایل دارد؟اگر خارجی

 قول ك يجز چیزي عقد وعده که رتیدرصو .باشد می شده ابراز اراده با عقد بالفعل انشاي ایجاب، در واقع،. کند اراده را امر خوداین باشدودردرون داشته

 .نیست درآینده عقد عرفی،برایجاد
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 ایجاب شرایط  -3

 وم بودن مفاد ایجابمعل -3-1

 و نمایندمی ايمعامله نوع چه هک بدانند باید طرف دو زیرا نباشد مبهم قرارداد موضوع و عقد نوع یعنی( 158: 1386شهیدي،)باشد معلوم باید ایجاب مفاد

 یا است بیع عقد نوع که باشد علومم باید ( مثالا 1/284: 1374)کاتوزیان،  .گیردنمی شکل معامله انعقاد جهت توافق صورت این غیر در چیست، آن موضوع

 .است قرارداد موضوع چیزي چه که باشد معلوم باید و هبه یا اجاره

 روشن بودن ایجاب و صریح -3-2

. گرددنمی محسوب ایجاب شدهارائه پیشنهاد صورتاین غیر در شود؛ اشاره معامله انجام براي الزم شرایط به آن در و باشد روشن و صریح بایستی ایجاب

 مربوط ایجاب که مواردي در. شود داده مردم يهمه به نسبت ایجاب است ممکن بلکه باشد معینی شخص به نسبت حتماا که نیست شرط ایجاب در عالوهبه

 فطر شخصیت که قراردادها برخی در البته. گرددمی منعقد معامله قبول، از پس و نماید قبول را ایجاب این تواندمی شخصی هر باشد،نمی معینی شخص به

  (2/68 :1384)صفایی،  .نپذیرد را قبول کننده،قبول شخصیت به توجه با تواندمی موجب است، اهمیت داراي معامله

 ایجاب بودن آورالزام -3-3

 خود ایجاب از تواندمی او و نیست آورالزام او ایجاب نماید، قبول را ایجاب این کسی کهاین از قبل تا داد ایجاب معامله انجام براي شخص کهآن از پس

 موجب که درصورتی البته. شودنمی الزام و تعهد ایجاد موجب شخصِ براي ایجاب يارائه صِرفبه زیرا نماید نظرصرف معامله انجام از و نماید رجوع

: 1384)انصاري و طاهري،  1.است خود ایجاب به ملزم او مهلت، این اتمام از قبل تا نماید، تعیین دیگران سوي از قبولی ابراز براي را مهلتی( دهندهایجاب)

1/513) 

  دهندهاهلیت ایجاب -3-4

 در اهلیت م.ق 211 ماده مطابق و است استیفا اهلیت منظور که باشند 2اهلیت داراي باید آن طرفین باشد معتبر معامله اینکه براي مدنی قانون 210 ماده طبق

 اهلیت منظور ، برده نام مطلق طور به اهلیت از قانون هر گفت باید (68-69: 1389)شهیدي،  . باشد رشید و عاقل و بالغ شحص که شود می محقق صورتی

 از را خود اهلیت است داده ایجاب که شخصی است به هر حال، ممکن (68-69: 1389)شهیدي، .  باشد داشته وجود آن خالف بر اي قرینه آنکه مگر استیفاء

 ياراده زیرا بود نخواهد معتبر دیگر نیز او ایجاب بمیرد، یا و شود مجنون دهندهایجاب شود، واقع قبول مورد ایجاب این کهاین از قبل چهچنان. بدهد دست

 (2/71: 1384گیرد. )صفایی، نمی شکل است، الزم قرارداد انعقاد براي که اياراده توافق بنابراین و است رفته بین از دهندهایجاب شخص

 

                                                           
 مثل. نماید جبران را وارده زیان بایستی گردد، وارد شده ارائه او به ایجاب که شخصی به زیانی شود باعث و برگردد خود ایجاب از مهلت اتمام از قبل موجب چهچنان - 1

 از مهلت این پایان از قبل موجب که درصورتی. کنندمی تعیین دوماهه مهلت یک قبولی يارائه براي و دهدمی ایجاب اموالش از یکی فروش براي دیگري به شخصی کهاین

 .است خسارت این جبران مسئول موجب باشد، فروخته قیمت زیر را اموالش مال، آن قیمت يتهیه براي مدت آن در نیز مقابل طرف و برگردد ایجابش
 و شدن دارا براي قانونی الزم شرایط و هاویژگی بودن دارا از عبارتست و(  529 /8: 1377دهخدا،)  ،قابلیت و استحقاق ،صالحیت ،شایستگی ،بودن سزاوار معناي به اهلیت - 2

 (289-287: 1379 کاتوزیان، ؛142: 1377 زاده، قاسم و صفایی. )مالی حقوق و اموال در تصرف و فردي هايآزادي و حقوق اجراي و اعمال
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 ایجاب اعتبار مدت -3-5

 و شود الماع مدت آن در تواندمی دیگر شخص بولیق و بود خواهد معتبر ایجاب این که را مدتی تعیین نماید،می ایجاد را ایجاب دهندهایجاب که جاآن از

 بقاي براي را معینی مدت موجب اهیگ -1 (63: 1386)کاتوزیان،  :شودمی معلوم طریق سه به مدت این. است او خود با شود، تشکیل قرارداد نهایت در

 اهیگ -2 . بود خواهد اثربی قبول صورتاین درغیر و شود اعالم مدت همان در باید قبول صورت دراین. است نموده مشخص قبولی اعالم و خود ایجاب

 با یا دهش اعالم فوراا قبول کهاین شخیصت موارد این در. رفت خواهد بین از ایجابش واال شود اعالم فوراا باید قبول که نمایدمی اعالم ایجابش در موجب

 مهلتی تعیین براي باشد، ننموده معین مهلتی ایجاب براي دهندهایجاب که درصورتی -3 . باشدمی متفاوت مختلف موارد در و است عرف با شده اعالم تأخیر

 . نمایدمی تعیین را مدت این احوال و اوضاع برحسب مورد، هر در نیز عرف و نمود رجوع عرف به باید شود ضمیمه ایجاب این به تواندمی قبول که

 ایجاب زوال -3-5

یجاب و ااتمام مهلت  -1 (1/317: 1374ان، )کاتوزی :از عبارتند که باشد دهندهایجاب رجوع به نیاز کهاین بدون برود بین از دالیلی به است ممکن ایجاب

 -4 (1/329: 1374 کاتوزیان،)د ایجاب توسط  پذیرنده .ر -3 قبولی اعالم از پیش دهندهایجاب اهلیت عدم و مرگ -2عدم اعالم قبولی در آن مهلت. 

 این در شود داده پاسخ گريدی ایجاب با ایجاب اگر  واقع، در( 47: 1388 ضرابی،)  است ایجاب ضمنی رد به منصرف که مشروط قبولی یا متقابل ایجاب

 (9: 1375 عبدي، و دیانشهی) شود می نامیده متقابل ایجاب است شده پیشنهاد گیرنده ایجاب بواسطه که ایجابی و رود می بین از اول ایجاب صورت

 نقش قبول  -4 

 مفهوم قبول -4-1

 هب است. (1507 /3: 1384ري، ) انصاري و طاه قرارداد انعقاد براي شده ابراز ایجاب به رضایت اصطالح درو  پذیرفتن و پذیرش معناي به درلغت قبول

 نمی محسوب مستقل حقوقی ملع و انشا ایجاب مانند نیز ،قبول دارد نام قبول عقد انشاء بر ایجاب مخاطب اراده .گویندمی «قابل» ایجابپذیرنده  شخص

 قید بدون دبای قبولی این بنابر کند کم یا بیفزاید چیزي کرده ایجاب موجب برآنچه تواند نمی کننده قبول ، باشد ایجاب مفاد با منطبق کامال باید قبول ، شود

 معین مهلتی مقابل طرف سوي از یقبول اعالم براي کنندهایجاب که درصورتیهمچنین  (54: 1389) شهیدي،  . شود اعالم و انشاء ، ایجاب با منطبق ، شرط و

 باید ایجاب باشد، نشده معین هلتیم قبولی اعالم براي چهچنان (305: 1388)جعفري لنگرودي،  .شود اعالم شده تعیین زمان همان در باید قبولی باشد، نموده

 براساس مورد هر در شود، اعالم تواندمی قبولی که زمانی تعیین حال درهر. است برقرار ارتباطی عرفاا قبول و ایجاب بین گفت بتوان که شود اعالم زمانی در

  (2/72: 1384)صفایی،  .شودمی معلوم احوال و اوضاع و شرایط

 ایجاب از پیش قبولي -4-2

 هاراد همکاري ، قدع تشکیل براي در واقع، .شود می ابراز دیگر طرف به آینده انشاي قبولی صورت به که است انشایی اولین ایجاب از پیش قبولی از منظور

 مفهوم.  ندارد وجود برعکس یا لقبو بر ایجاب تقدم صورت بین تفاوتی همکاري این تحقق اما ، است قبول بر مقدم ایجاب عادتا چند هر و است الزم طرفین

 (55: 1389)شهیدي، می باشد. عقد طرف دو از یکی اول شده ابراز انشاي حقیقت اینجا در قبول
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 قبول و ایجاب اعالم ینحوه -5

 مطابق . باشد الفاظ و کلمات موجب به است ممکن قبول و ایجاب بنابراین. باشد نوشته و عمل اشاره، الفاظ، موجب به است ممکن قبول و ایجاب

 دبای اشاره البته. گرددمی منعقد نیز اشاره با قرارداد نباشد، ممکن الفاظ بردن کاربه قرارداد، طرفین از یکی یا طرف دو هر براي که درصورتی م.ق192يماده

 .نباشد آن در شکی و بوده معامله انعقاد بر شخص ياراده يدهندهنشان که باشد ايگونهبه

 در تواندمی نیز نوشته. دارد نام معاطاتی يمعامله اي،معامله چنین. باشد قبول و ایجاب يدهندهنشان که دهند انجام عملی اراده اعالم براي طرفین است ممکن

 ممکن یگريد طریق به معامله انعقاد( حنکا مانند) باشد الزامی قانون مطابق لفظ از استفاده که مواردي در داشت توجه باید. بگیرد را لفظ جاي قبول و ایجاب

 م(.ق1062يماده)( 2/64: 1384)صفایی،  .نیست

    قبول و ایجاب توالي -5-1

 یهناح از ایجاب اعالم از پس ت کهبه این معناس قبول و ایجاب در مواالت یا توالی.  است داشتن قرار هم سر پشت و بودن پی در پی معنی به لغت در توالی

) اسماعیلی  می دانند. ایجاب هب مربوط را ان عرفا که باشد نداشته فاصله چندان ایجاب زمان باو  شود اعالم دیگر طرف ناحیه از قبولی باید  طرف یک

 زمان هر موجب و است موجب رادها به متکی ، قبول از پیش آن بقاي و ندارد حقوقی اثر است نشده متصل قبول به که مادام ایجابلذا  (387: 1388هریسی، 

 آن پایان از پس و است محدود نآ به قبول انضمام از قبل ایجاب هر بقاي مدت دانست باید اما کند عدول ایجاب از قبول انضمام از پیش تواند می بخواهد

 .  دهد تشکیل را عقدي ، قبول به انضمام با تا ماند نمی باقی ایجابی دیگر مدت

 را آن موجب زمانیکه تا صورت ینا در که کند تعیین قبول با آن ترکیب قابلیت براي را مدتی تواند می او و است موجب اراده تابع ایجاب بقاي مدت اصوال

 است یعرف توالی عقد تشکیل براي بولق و ایجاب بین الزم توالی براین بود؛ بنا خواهد عرف تابع ، شرایط و موضوع برحسب ، مزبور مدت پایان تا نکند، الغا

: 1386) کاتوزیان،  .بداند ایجاب به مربوط را قبول آن عرف که باشد اياندازهبه باید ايمعامله هر در ایجاب و قبول بین يفاصلهلذا  (56: 1389) شهیدي، . 

 ایجاب بین  دیگر عبارت به. شودمی عیینت قبول اعالم و ایجاب ابراز بین مجاز يفاصله قرارداد، شرایط و احوال و اوضاع به باتوجه ايمعامله هر در البته (70

. است معمولی موارد از یشترب فاصله این شودمی منعقد نگارينامه با که قراردادهایی در مثالا .باشند درپیپی عرفاا  یعنی باشد مواالت باید قبول و

 به و شودمی اجرا قراردادها يهمه در حکم این که داشت توجه باید اما است نکاح با درارتباط ماده این البته است نموده بیان را حکم این نیز م.ق1071يماده

 (649: 1387) کاتوزیان،  .ندارد اختصاص نکاح

 یجابا بنابراین است احوال و عاوضا و شرایط به وابسته است محدود ایجاب عمر و ندارد بقا قابلیت اینکه علت به ایجابدر کل می توان اذعان داشت که 

 عقد صحت شرط قبول و ایجاب والیت شده ذکر مدنی قانون 1065 ماده در باشد قبول و ایجاب بین توالی بایستی و ندارد استمرار و بقا قابلیت طوالنی زمان

 (1390، پیما )شرافت داد تعمیم را آن توان می موارد سایر در اساس این بر که است

 قبول و ایجاب مطابقت -5-2

 نموده اراده را آن موجب که باشد کرده قبول را چیزي همان قابل یعنی. باشند یکدیگر بر منطبق قبول و ایجاب مفاد که شودمی ایجاد درصورتی قرارداد یک

 در دیگر عبارت به یا بماندو محفوظ ایجاب با ان عرفی ارتباط که است براین منوط عقد وقوع در آن واثر قبول نفوذبنابراین ،  (72: 1386) کاتوزیان،  .است

 است. نداده دست از خودرا اعتباري هنوزحیات ایجاب شودکه اعالم قبول زمانی
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 واحد شخص توسط قبول و ایجاب -5-3

 دلیل به صرفاا اراده ابراز زیرا ستنی الزم عقد تشکیل براي قبول و ایجاب اعالم و اراده ابراز کند،می ایجاد را قرارداد تنهایی به شخص یک که درمواردي

 دیگر طرف از مایندگین به و خانه فروش در وکیل طرف، یک از نمایندگی به شخصی مثالا ، است قرارداد انعقاد بر شخص قصد از مقابل طرف آگاهی

  (143: 1386)شهیدي،  .باشدنمی اراده اعالم این به نیازي ، مثال این در. است خانه آن خرید در وکیل قرارداد،

 قبول و ایجاب در ساکت شخص وضعیت -5-4

آمده ( 1901 /2:  1342 )معین، گشتن ساکت و ( 20/ 29 : 1345 )دهخدا، گفتن سخن توانایی با خاموشی و شدن خاموش معناي به لغوي نظر از سکوت

 اختیار سکوت که شخصی به )یعنی...  قول الینسب لساکت: که است معروف همینجا از و کند نمی رضا بر داللت و است گفتن از خودداري سکوت  است.

 سبب به نکته این ولی است رضا حکم در باکره سکوت نکاح، عقد در لذا کنند( نمی رضا و قصد کشف او سکوت از و دهند نمی قولی اسناد کند، می

 انجام هم کاري و کند بیان نمی را خود اراده صریح بطور که است کسی وضع سکوت ،بنابراین ( 360 : 1386 کند )جعفري لنگرودي، می فرق زمان، عرف

 مورد درحقوق چه آنبه هر حال،  .( 261 /1: 1386.)کاتوزیان،  کرد استنباط را اش اراده بتوان او رفتار با مالزمه عنوان به و غیرمستقیم بطور که دهد نمی

 .شود فهمیده عقد برانشاي داللت آنها ازمجموع که باشد باقراینی همراه که  است 1مطلقی سکوت میگیرد قرار بحث

 شخصی گفت تواننمی و نیست اراده و قصد يدهندهنشان سکوت زیرا داد نسبت او به را ایجاب رد یا قبول تواننمی و دارد مبهمی وضعیت ساکت شخص

 و باشد نداشته اعالم به یازن قبولی که نمایند توافق طرفین است ممکن عقد یک درلذا  (147: 1386)شهیدي،  .دارد را معامله انجام قصد است ساکت که

 را ایجاب بایستی مردش باطنی قصد از کاشف را سکوت بتوان عرف داللت مبناي بر که جا هر. در واقع،   شود محسوب متقابل طرف قبول سکوت صرف

 رياث اراده کشف وسیله نباشد انینقو در خاصی منع اگر ، معامالت بودن رضایی اصل مبناي بر زیرا، ساخت قرارداد به پایبند را طرف دو و دانست شده قبول

 او بر عقد که است این از نینگرا و دارد وجود ساکت وضع در که است ابهامی شود می اراده بیان در سکوت اعتباري بی باعث چه آن. ندارد آن نفوذ در

 منزله هب را سکوتی و داشت بر گام حتیاطا با بایستی راه این در منتهی ندارد وجود کند قبول بر داللت که افعالی یا الفاظ بین تفاوتی هیچ نه گر و شود تحمیل

 لذا باشد افراد باطنی نیت بیانگر تواند نمی محض سکوت که گفت توان می کل ( در1/264: 1383)کاتوزیان، . نباشد تردید آن داللت در که شناخت قبول

،  بنابراینباشد ؛  شخص قبول و رضایت بر دال قرائنی با همراه که اند داده اعتبار سکوتی به و اند نشده قائل آن براي اعتباري حقوقی مختلف نظامهاي

 عقد انقضاي از پس موجر سکوت که(  م.  ق 501 ماده)  اجاره عقد در مگر(  م. ق 249 ماده)  نیست رضایت عالمت االصول علی ایران حقوق در سکوت

 (46: 1388) ضرابی، مستاجر تصرف ادامه به نسبت است وي رضایت نشانه

 عقد تشکیل مکان و زمان تحلیلي تشخیص -6

 انعقاد مکان. دارد دنبال به متفاوتی آثاري قرارداد انعقاد مکان و زمان تعیین. دارد است مکان و زمان بعد موجود هر مانند اعتباري ماهیت یک منزله به قرارداد

 را قرارداد مجلس، یک در کننده قبول و کننده ایجاب یعنی شود؛ می منعقد مجلس یک در قرارداد که زمانی. شود می تعیین آن تشکیل زمان اساس بر عقد

                                                           
 ضمیمه به که موجب یافعلی ردقولی عدم:گفت میتوان سکوت لذادرتعریف.باشد وغیره اشاره،عمل مثل دیگري حرکت فاقدهرگونه است مطلق،سکوتی منظورازسکوت - 1

 (60: 1383) قنواتی،  .میگردد استنباط رضایت موجود،ازآن قراین
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 از قرارداد طرفین که شوند می مطرح زمانی متعدد حقوقی مباحث و مشکل. داشت نخواهد وجود قرارداد مکان و زمان تعیین در مشکلی کنند می منعقد

 (271: 1389)قربان وند،  .دارند فاصله یکدیگر از مکانی و زمانی لحاظ

 می واقع هم به نسبت هیبسیارکوتا زمانی فاصله به وقبول ایجاب و کنند می عقد تشکیل به مبادرت یکدیگر حضور در طرفین که معمولی معامالت در

 وبه صادر زمان یک در تقریبا و مکان یک در طرفین وقبول ایجاب زیرا. سازد نمی فراهم را مهمی هاي بحث طرح زمینه عقد تشکیل ومکان زمان شود،تعیین

 و گرفته قرار مهمی هاي بحث ،مورد هستند مختلف مکان دو در که طرف دو بین که اي معامله مانند معامالت، از اي پاره در اما. رسد می طرفین اطالع

 نظر چهار مسئله این در.  دارد زمهمال دیگري تعیین با ، عقد تشکیل ومکان زمان از یک هر تعیین مورد این در. است گردیده سبب را متفاوتی هاي نظر اظهار

 . اطالع نظریه -4 وصول نظریه -3.ارسال ظریهن -2. اعالم نظریه -1. شود می تعبیر گانه چهار هاي سیستم به آن از گاهی که است شده ابراز زیر

.   شدبا می منطبق ما کشور حقوقی سیستم حقوقی اصول و قواعد و مقررات با وبوده  دفاع قابلمی باشد که  ارسال نظریه ایران حقوقی سیتم با مطابق نظریه

 نظیر دیگر عنصري و نیست آن زابرا وسیله با همراه انشاي قصد از بیش چیزي ، است گردیده معرفی عقد تشکیل عامل عنوان به مدنی قانون در آنچه زیرا

 . است نشده دانسته الزم قبول بر او اطالع و موجب به قبول وصول

 توان می مادهاین  مالحظه با «. کند قصد بر داللت که چیزي به بودن مقرون شرط به انشاء قصد به شود می محقق عقد »:  دارد می مقرر ،. م. ق 191 ماده

 براي است بدیهی.  کند ابراز ار آن که است اي وسیله با آن بودن همراه ، آن سازندگی و تاثیر شرط منتهی ، است عقد سازنده انشا قصدکه   کرد استنباط

 پست به نامه تسلیم با همواره ، موجب انشاي قصد همچنین . است ضروري طرف دو مشروط انشاي وجود ، است طرفه دو حقوقی عمل یک که عقد تشکیل

 تحقق نیزما ، آن تاثیر شرط با انشا صدق این اما.  باشد می آن ابراز وسیله با همراه کننده قبول انشاي قصد به نیاز صرفا ، عقد تشکیل براي و است شده محقق

 مطلع آن از موجب یا رسد می وجبم دست به یا شود می نوشته مزبور نامه که هنگامی نه ، شود پست تحویل قابل وسیله به قبول حاوي نامه که کند می پیدا

 : زیرا. گردد می

 ابراز باوسیله انشا قصد تقارن ،. م.ق 191 ماده طبق– ثانیا کرد احراز ایجاب قبول بر را نویسنده انشاي قصد توان نمی قبول حاوي نامه نوشتن صورت به – اوال 

 نمی بودهموجود هم اگر زمان، این از پیش انشاي قصد و است عقد تشکیل موجب پست صندوق در نامه انداختن زمان هم انشاي ،قصد است الزم نیز آن

 نشاءا قصد زمانی هم و اثباتی نه است ثبوتی جنبه داراي عقد تشکیل به نسبت انشاي قصد بر داللت که این باشد،چه داشته عقد تشکیل در اثري است توانسته

 .است شده شمرده الزم قانون در آن بر کننده داللت با

 طالعا -رابعا.  کند می قابل انشاي قصد بر داللت پست به نامه تحویل زیرا.  نیست الزم عقد تشکیل براي نیز موجب دست به قبول حاوي نامه رسیدن -ثالثا

 . افتد می تاخیر به زمان آن تا عقد تشکیل که پذیرفت توان نمی و نیست ضروري عقد وقوع نیز،براي طرف قبول و نامه مفاد بر موجب

 ندچ هر گردد می واقع نامه ارسال مکان و زمان این در وعقد شود می محقق عقد سازنده ارکان تمام ،پست وسیله به قبول حاوي نامه ارسال با که این نتیجه

 کننده ایجاب دست به هرگز لتیع به قبول حاوي نامه که صورتی در باشد درآن مندرج قبول بر اطالع یا مزبور نامه وصول به منوط آن اثبات است ممکن که

 در که است وروشن فتگر خواهد قرار حکم مورد عقد تشکیل کند، ثابت ایجاب مخاطب توسط را نامه ارسال بتواند کننده قبول یا شخص این نرسد،

 . شد خواهد مردود عقد تشکیل بر دایر طرف دو از یک هر دعوي امر، این اثبات عدم صورت
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 آن توالي و نکاح عقد در قبول و ایجاب -7 

 نکاح، عقد اهمیت دلیل به بنابراین «.نماید ازدواج قصد بر داللت صریحاا که الفاظی به قبول و ایجاب به شودمی واقع نکاح» :م.ق1062يماده مطابق

 از یکی یا و طرف هردو که درصورتی تهالب (47: 1385) صفایی،  .دارند نکاح قصد یقیناا  طرفین که شود معلوم تا نموده الزامی را لفظ بردن کاربه گذارقانون

 موجب درصورتی نیز الل شخص ياشاره. گرددمی منعقد الل شخص ياشاره با نکاح عقد نمایند، استفاده الفاظ از نتوانند و باشند الل نکاح عقد طرفین

 دلیل به است ممکن احنک عقد در (م.ق1066يماده. )باشد نکاح عقد بر شخصی چنین قصد يدهنده نشان واضح و یقینی طوربه که شودمی نکاح انعقاد

 قصد و اراده اعالم به لزومی که درحالی نیست ممکن شوهر زن و خود توسط قبول و ایجاب اعالم بدون نکاح عقد شود تصور طرفین شخصیت اهمیت

 این در مدنی قانون (2/61  :1375)کاتوزیان ،  .بگیرد صورت هاآن ي نماینده توسط است ممکن قبول و ایجاب اعالم و نیست زوجین خود توسط ازدواج

 قبول و ایجاب است ممکن نکاح، عقد در چنینهم« دهد. غیر به وکالت نکاح عقد براي می توانند زن و مرد از یک هر» بیان می دارد :  1071ماده  در باره

 که اشخاصی طرف از یا و شود صادر زن و مرد خود طرف از است ممکن قبول و ایجاب»: م.ق1063يماده .شود اعالم مرد و زن از غیر اشخاصی توسط

 .نمایند منعقد نکاح عقد فرزندانشان براي دارند حق قانوناا که پدري جد و پدر از عبارتند اشخاص این « .دارند عقد حق قانوناا

 نکاح عقد بودن صحیح شرط لقبو و ایجاب بودن پیدرپی م.ق1065يماده برابر. باشد متعارف حد از تربیش نباید نکاح عقد در وقبول ایجاب بین يفاصله

 .بود خواهد باطل کاحن عقد دانست مرتبط ایجاب به را قبول نتوان که باشد اياندازه به قبول و ایجاب بین يفاصله که درصورتی بنابراین. است

 گیری نتیجه

 را عقد ایجاب کند منعقد را عقد خواهد می که طرفی معنی بدین است قبول و ایجاب عنصر دو از مرکب عقدي هر،  گردید بیان این از پیش که گونه همان

 باید ایجاب کند. می قبول و ابایج بر داللت که است الفاظی بر مشتمل قبول و ایجاب این از کدام هر که کند می قبول را آن دیگر طرف و دهد می انجام

 ای نماند مبهم آن در قرارداد موضوع و عقد نوع یعنی باشد باشد مشخص باید ایجاب همچنین باشد قرارداد اصلی عناصر تمامی حاوي باید یعنی باشد کامل

 بهنیز   بولقباشد.  آن مفاد اجراي بر عهدت ایجاد و قرارداد انعقاد منظور به اراده اعالم یعنی باشد قاطع باید ایجاب و نباشد تردید محل چیز چند یا دو بدون

 بین ضمنا باشد شرط و قید بدون و مطلق باید قبول قرارداد انعقاد براي شده ارائه ایجاب به رضایت از است عبارت و در اصطالح پذیرفتن و پذیرش معناي

 عقد در مگر(  م. ق 249 ماده ) نیست رضایت عالمت االصول علی ایران حقوق در سکوتدر واقع ، .  باشد داشته وجود مواالت و توالی باید قبول و ایجاب

     است ممکن نکاح، عقد در چنینهم.« .دهد غیر به وکالت نکاح عقد براي توانندمی زن و مرد از یک هردر عقد نکاح نیز ،  ( م.  ق 501 ماده)  اجاره

 منعقد نکاح عقد فرزندانشان ايبر دارند حق قانوناا که پدري جد و پدر از عبارتند اشخاص این .شود اعالم مرد و زن از غیر اشخاصی توسط قبول و ایجاب

 عقد بودن صحیح شرط قبول و ایجاب بودن پیدرپی م.ق1065يماده برابر. باشد متعارف حد از تربیش نباید نکاح عقد در وقبول ایجاب بین يفاصله .نمایند

 بود . خواهد باطل نکاح عقد دانست مرتبط ایجاب به را قبول نتوان که باشد اياندازه به قبول و ایجاب بین يفاصله که درصورتی بنابراین. است نکاح

 فهرست منابع : 

 . دوم چاپ بهنامی انتشارات بدانند،تهران، جوان وکالي ؛(1388) ابراهیم ، هریسی اسماعیلی .1

  اول. جلد اول، چاپ فکر، محراب انتشارات تهران، خصوصی، حقوق دانشنامه (؛1384محمدعلی) طاهري، و مسعود انصاري، .2

  .دانش گنج کتابخانه تهران، ،  حقوق ترمینولوژي ؛(1386)محمدجعفر لنگرودي، جعفري .3

 .ولا چاپ  دانش، گنج کتابخانه تهران، تجارت، و مدنی حقوق دایرةالمعارف ؛(1388)محمدجعفر لنگرودي، جعفري .4
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 انزلی بندر آزاد دانشگاه الملل بین واحد  خصوصی، حقوق ارشد کارشناسی مقطع درسی بیانات ؛(1390) رضا محمد ، پیما شرافت .5

. 
 امام المللی ینب ،دانشگاه ارشد کارشناسی ،مقطع 1 مدنی حقوق درسی جزوه(1386) الدین الهام سید دکتر ، هاشم آل شریفی .6

 . ره خمینی

 . هفتم چاپ مجد، انتشارات تهران، تعهدات، و قراردادها تشکیل ؛(1388)مهدي ، شهیدي .7

 ششم. چاپ مجد، انتشارات تهران، تعهدات، و قراردادها تشکیل (؛1386مهدي) شهیدي، .8

 . 14 چاپ مجد، انتشارات تهران، ،(تعهدات) 3 مدنی حقوق ؛(1389) مهدي  شهیدي، .9

 .لاو چاپ مدین، انتشارات تهران، قرارداد، حقوق مهم نکات ؛(1375)صادق ، عبدي - مهدي ، شیدائیان .10

 .یازدهم چاپ میزان، نشر تهران، خانواده، حقوق مختصر ؛(1385)اسداهلل امامی، و حسین صفایی، .11

 دوم. جلد سوم، چاپ نشرمیزان، تهران، مدنی، حقوق (؛1384حسین) صفایی، .12

   چاپ ، اندیشه نوین طرح نشر تهران، ، مدنی حقوق راهنماي و اموز خود ؛(1388) ،میترا ضرابی .13

  .دادگستر نشریه تهران، ایجاب، برابر در سکوت آثار  ،(بیتا) ،هادي قائمی .14

  دوره,  1389 تابستان:    سیاست و حقوق فصلنامه ، دو« الکترونیکی قرارداد تشکیل مکان و زمان» (، 1389، محمدباقر ) وند قربان .15

 . 300 صفحه تا 271 صفحه از ; 29  شماره,  12

 . اول چاپ ، کتاب بوستان نشر قم، ، قبول و ایجاب تطبیقی ؛مطالعه(1383) جلیل دکتر ، قنواتی .16

 .  جلداول سوم، چاپ انتشار، سهامی شرکت قراردادها، قواعدعمومی ؛(1374)ناصر کاتوزیان، .17

 .جلددوم اول، چاپ نشریلدا، تهران، خانواده، حقوق ؛(1375)ناصر کاتوزیان، .18

  . دوازدهم چاپ دراك، سهامی شرکت تهران، حقوقی، اعمال حقوقی، اعمال ؛(1386)ناصر کاتوزیان، .19

 .هفدم چاپ میزان، نشر تهران، کنونی، حقوقی نظم در مدنی قانون ؛(1387)ناصر کاتوزیان، .20

 .  اول ،چاپ ندا نشر تهران، فارسی، فرهنگ ؛(1381) محمد ، معین .21

 

The role of offer and acceptance in commitment 

1. Seyed Mohsen Yousefi Bdaf 

2. Darius Babaei 

 

Abstract 

However, as we have already mentioned, is based on the principle of party autonomy, the parties intend essay 

exist in the world of credit contract, but to the effect of those conditions is required. The contract consists of two 

elements upon any offer and acceptance. What is certain is that the fulfillment of offer and acceptance may, plan 

parties, written or oral, verbal or practical as well as customary sequence in between these two words is true. 

The writer is going to go to law books and journals from library method to analyze and describe the issue. 

Keywords: Offer, acceptance, determination, marriage, succession, silence. 
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