
 
 
 

 تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایتتحوالت فقهي و 
  

 ١آبادی عباس کاظمی نجف
  )٣٠/١/٩٥ : تاریخ پذیرش مقالهـ ١٣/٤/٩٣: تاریخ دریافت مقاله(

 
  چكيده

هرچند از زمان شیخ . قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست
انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر 

ا این تفکیک با در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ ام
پژوهش حاضر با بررسی سیر . ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است

تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت 
 نشان داند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، به قصد نقل و انتقال می

توان با نظر رایج میان فقیهان پیشین نیز تفسیر  نی را میدهد که مواد قانون مد می
اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند . کرد

 .بدون اراده نقل وانتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود
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 پیشگفتار
  شرایط اساسی برای صحت معاملهقانون مدنی بهعقود و تعهدات از احکام فصل دوم 

برای صحت هر «: کند  قانون مدنی در ذیل این فصل بیان می١٩٠ماده . اختصاص دارد
 قانون مدنی بدون .»...ها،  قصد طرفین و رضای آنـ١: معامله شرایط ذیل اساسی است

شود به  عقد محقق می« :دارد  میمقرر ١٩١ماده  در که نامی از ایجاب و قبول بیاورد آن
 در مادهچنین هم. »قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند

 .معامله نیست  اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ رضای حاصل در نتیجه: آمده است ١٩٩
نوشته ، مطالب زیادی دو طرفها با قصد و رضای   ایجاب و قبول و ارتباط آندرباره

بحث نکرده و با پذیرش تعریف اهیت قصد و رضا برخی از نویسندگان از م. استشده 
، ص ٣٢؛ ٩٩ـ٧٥، ص٢. [اندب و قبول بسنده کردهبه بیان احکام ایجارایج، تنها 

های مختلف درباره رضایت و ارتباط آن با در برخی دیگر، هرچند نظریه] ١٧٩ـ١٥٧
. پذیرفته شده استباره  دگاه رایج در اینایجاب و قبول مطرح شده است، اما در نهایت دی

مرحوم امام نظریه رخی از آثار سرانجام، در ب] ٩٩ـ٧٣، ص٢١؛ ١٦٥ـ١٤٩، ص ٣٠[
، ص ١٠[.  استتحلیل شده ثیر آن در ایجاب تبیین و یت و تأماهیت رضاباره درخمینی 

 ]٩٨ـ٨٣، ص ٢٢؛ ١٢٢ـ١٠٧
ه قصد و رضایت و آثار آن در این مقاله ضمن بررسی دقیق سیر تحوالت فقهی دربار

ی تدوین در ایجاب و قبول عقد، اشکاالت مطرح بر دیدگاه رایج که کم و بیش مبنا
های پیشین، تعریفی نو از  تبیین و با بازگشت به دیدگاهقانون مدنی نیز بوده است 

 حلی و شهیدین شودکه بن مایه آن در آثار محقق حلی، عالمهایجاب و قبول ارائه می
بر این اساس، . نصاری، مهجور مانده استشیخ ابا توجه به نقدهای هرچند رد، وجود دا

، اراده گوینده ایجاب یا قبول نسبت به انشاء ماهیت عقد است و منظور یتمنظور از رضا
  این صورت رکن معنوی عقد، یک چیزدر. از قصد، اراده بیان لفظ ایجاب یا قبول است

 . نخواهد داشتاثری  ،بت به انشاء ماهیت عقد و قصد نسیتتفکیک میان رضابوده، 
 

  مفهوم قصد و رضایت از نظر حقوقدانانـ١
قانون مدنی در ظاهر . های پرکاربرد در حقوق مدنی هستندقصد و رضایت در معامالت از واژه

رسد میان قصد به عنوان قصد ایجاد ماهیت عقد، با رضایت، تمایز قائل شده است؛ اما به نظر می
 .ها باشد به سرانجام درستی نرسیده استبرای ارائه تعریفی که جامع این ویژگیتالش 
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قصد انشاء معامله نقطه اوج هیجان رضای نفسانی «یکی از نویسندگان حقوقی، از نظر 
پس قصد انشاء به قسمت اخیر رضا گفته . است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است

وی تفکیک قصد و رضایت را مورد اشکال قرار داده و . »شود و به کلی از آن جدا نیستمی
نویسنده دیگری با اشاره به تفکیک قصد از ] ٢٩٢٣، ص٩. [ها را خطا دانسته است جدایی آن

رضایت در قانون مدنی، آن را ناشی از تأثیر فقه دانسته و این تفکیک را در حقوق ایران زائد 
کند یا سند را امضا لفاظ الزم عقد را ادا میزیرا این ادعا که در مکره چون ا. دانسته است

کند، قصد وجود دارد، از آن جهت صحیح نیست که الفاظ بیان شده بتوسط مکره، بیانگر می
 ] ٨٢، ص ٢٣. [قصد او نیست و به همین خاطر در مکره قصد وجود ندارد

رضا اشتیاق به انجام کار را  «: است قصد آورده ویتنویسنده دیگری در تعریف رضا
پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم . گویند

و همین مرحله است که انشاء عقد یا قصد نامیده . دهدگیرد و آن را انجام میمی
هن به پس مبنای هر قصد، رضائی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذ. شود می

دنی به این تفکیک، آن را ناشی از پیروی قانون م وی سپس با اشکال .»وجود آمده است
همچنین گفته شده بسیاری از اندیشمندان عقیده «: دنویس میاز فقه امامیه دانسته،

دارند که اراده امری است بسیط و تجزیه ناپذیر و تجزیه آن به دو عنصر قصد و رضا 
ت را برگزیده و قصد و ولی قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، نظر نخس. امکان ندارد

  ]٥٤ـ٥٣، ص ٣٣ [.»رضا را دو عنصر مستقل دانسته است
 بیان  در قانون مدنیتآید، تعریف مبهمی از رضای برمی از این مطالبکه گونهآن

 دارد، باز گرداندهبه حالت روحی و احساسی که شخص نسبت به معامله شده و آن را 
با وجود  که یمعامالتند  چه بسیار.نگذار باشدتواند مورد نظر قانو نمیبه یقینکه  است

 از روی ها صحیح هستند؛ مانند جایی است که شخصنبودن این معنا از رضایت در آن
 یا اشتیاق به انجام هیجان نفسانیبدیهی است که . کندای میاضطرار اقدام به معامله

 . مله وی را باطل دانستتوان از دیدگاه قانونی معامعامله در مضطر وجود ندارد، ولی نمی
بدین جهت از آن به . قصد انشاء امری معنوی و روحی است«: نویسدنویسنده دیگری می
گیرد، همان موضوع رضا چه موضوع عقد قرار می در عقد آن. شوداراده حقیقی تعبیر می

ع این ادعا نیز هرچند به موضو] ١٨٩، ص ٤. [»ایجاد امر متصور را قصد انشاء گویند. است
زیرا معلوم نیست این رضایت، . کندرضایت اشاره کرده، ولی از ماهیت آن چیزی بیان نمی

 . ها در بستن قرارداد احساس دو طرف معامله نسبت موضوع قرارداد است یا این انگیزه آن
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 و فهم مناسبی از یت تفکیک میان قصد و رضا بهتوانندمی نهاتعریفهر حال این به 
 نویسندگان حقوقی، ی که به اعتراف بررسی نظرات فقیهان، بنابراین.دن کمکی بکنیترضا

 . ناپذیر است، گریزاند رجع تفکیک میان قصد و رضا شدهم
 

  مفهوم قصد و رضا از نظر فقهاـ٢
: اند که در سه دوره قابل بررسی استفقیهان از دیرباز شرایطی را برای دو طرف عقد ذکر کرده

 . عالمه حلی تا زمان شیخ انصاری و از زمان شیخ انصاری به بعدپیش از عالمه حلی، از زمان
 
 پیش از عالمه حلیـ ٢ـ١

لوغ و عقل و ، یعنی بط عقد همان است که در کالم محقق حلی آمدهدر این دوره شرای
ایشان با . کنددر کنار بلوغ و عقل، به ذکر اختیار بسنده میوی ] ٨، ص ٢٠[. اختیار

 با ،هوش و مستعاقل باشد و با عقل، دیوانه و بیهرچند کند یبلوغ، نابالغ را جدا م
 داند، هرچند بعد از زوال عذر،را باطل میها  کند و عقد همه آناختیار، مکره را خارج می

 ]٨، ص ٢٠ [.استاطمینان او قابل مکره، زیرا عبارت پیشین را قیول کنند، جز معامله 
را  کمال عقل و اختیار نار مالک بودن،، در کدر کتاب مختصرمحقق حلی همچنین 

 عالمه حلی نیز در بعضی از آثار خود، از جمله إرشاد ]١١٨، ص ١٩ [.داند میشرط 
، ١٦ [ و تلخیص المرام]٢٧٥، ص ١٤[ ، تحریر األحکام الشرعیة]٣٦٠، ص ١٣ [األذهان

رداد، در ، همین رویه را در پیش گرفته و به ذکر اختیار متعاقدین در انعقاد قرا]٩٤ص 
 . کنار سایر شروط بسنده کرده است

 

 از عالمه حلی تا شیخ انصاریـ ٢ـ٢
 ]٤٥٥، ص ١٨ [ و نهایة اإلحکام]١٧، ص ١٧ [های قواعد األحکام عالمه حلی در کتاب

 در کتاب این در حالی است که وی. کنددر کنار اختیار، به قصد متعاقدین نیز اشاره می
که  داند که شخصی از بیم اینکند و آن را بیعی میح میتذکره، بحث بیع تلجئه را مطر

اظهار کند ملک گذارد که آن شخص حاکم ملکش را به ظلم بگیرد، با دیگری قرار می
ایشان در ادامه، این نوع از بیع را به .  است تا حاکم نتواند آن ملک را بگیردوی را خریده

قرار ) هازل(کننده  بیع شخص شوخیردیف داند و آن را هم باطل می،علت عدم قصد بیع
 ٢٩ (»إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ« همچنین وی به آیه ]١٣، ص ١٥[ .دهدمی

در پایان این بحث، قصد را سرانجام . کنداشاره میبه عنوان مستند اختیار ) سوره نساء
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از حقق حلی، عقد مکره را  همچون معالمه ]١٣، ص ١٥ [.داندشرط معامله میبه اجماع 
از  ]١٣، ص ١٥[ .استاطمینان قابل داند که به عبارت وی قابل تنفیذ میاین جهت 

که عقد مکره به علت نبودن اختیار و عقد عبارت عالمه در کتاب قواعد به دست می آید 
 ]١٧، ص ١٧[. استکننده به علت عدم قصد باطل افراد مست، غافل، خواب و شوخی

کننده  کتاب نهایة االحکام، فاقد قصد را شامل افراد خواب، غافل و شوخیهمچنین در
إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ «و معامله اکراهی را آیه ها  آن معامله دانسته و مستند بطالن

 بیع مکره را .شماردبا اختیار و قصد قابل تحقق میرا تراضی بیان کرده  و  »تَراٍض مِنْکُمْ
وی در این . داند که به عبارات وی اطمینان وجود دارد قابل تنفیذ میآن جهتنیز از 

بلکه همچون  ،کتاب بیع تلجئه را نه در معنای بیع اکراهی که تنها به خاطر عدم قصد
 ]٤٥٦، ص ١٨[. داندباطل می، کنندهبا بیع شخص شوخی

ایت در آن است که رض) به صحت(تر  نزدیک«: دشهید اول درکتاب دروس نویس
ای اکراه وجود پس اگر به اندازه. کسی که لفظ و نه مدلول آن را قصد کرده، کافی باشد

 .کندهوش، به لفظ هم قصدی نداشت، رضایت کفایت نمیداشت که مانند شخص بی
به قست دوم کند و تنها  محقق کرکی به این جمله شهید اول استناد می]١٩٢، ص ٢٩[

هوش را فاقد اهلیت وی بی. دکن می، نقد وشی به حساب آوردهه بیآن که اکراه را مانند
بدان که این «: گویدپس میمحقق کرکی س. داند؛ زیرا عقل او از بین رفته استمی

مساله اگر اجماعی باشد پس بحثی در آن نداریم، و اال جای اشکال در آن هست؛ زیرا با 
مشروط به قصد تا زمانی که رضا در نبودن رضا، قصد به طور کلی از بین رفته است و عقد 

شود؛ زیرا ظاهراً مراد از تابع بودن عقود از قصود، قصد مقارن با کار نباشد، محقق نمی
شود که محقق کرکی قصد را نه قصد به  از این عبارت معلوم می] ٦٢، ص ٣٦[» .هاست آن

اما آن را خود رضایت داند؛ مدلول الفاظ، بلکه قصد به ایجاد ماهیت عقد در عالم اعتبار می
به . داند چرا که نبودن رضایت کاشف از نبودن قصد استکم مالزم با رضایت می یا دست

 .آید که قصد قسیم رضایت در معامله است هر حال از این سخن نیز به دست نمی
 شهید ثانی در حاشیه بر شرایع االسالم قصد به عقد را جداکننده مکره و سایر

 از تنفیذ،  باطل است و به همین دلیل، عقد او را پس عقد ایشانداند کهاشخاصی می
 وی در کتاب الروضة البهیة در بیان توجیه صحت عقد ]٣٣١، ص ٢٧[. ددانصحیح می
و تنها عدم . زیرا او قصد لفظ را دارد، هرچند قصد مدلول آن را ندارد«: گویدمکره می

الجمله  همانند عقد فضولی که فی. شودرضایت است که آن هم با زوال مانع رفع می
شهید ] ٢٢٦، ص ٢٦[. »قصد به الفاظ وجود دارد، ولی رضای صاحب مال مفقود است
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پس اگر عقد را شخص غافل، خواب یا شوخی «: دنویس  همچنین در بیان قصد میثانی
 .دی به لفظ ندارند، بر خالف  مکره زیرا به هیچ وجه قص؛کننده جاری کنند، باطل است

 عاقل و بالغی است و قصد به لفظوی فرد ، زیرا کننده وجود دارداشکال در شوخیاما 
  ]٢٢٧، ص ٢٦ [.» ولی مدلول دیگری را اراده کرده است،دارد

  در کالم شهید ثانی،"قصد مدلول"این عبارت گویای این نکته است که منظور از 
تنها فاقد آن بوده، ل قصد ایجاد ماهیت عقد در عالم اعتبار است که شخص مکره و هاز

 بر ؛اند که به معنای آن آگاهی دارندقصد تلفظ الفاظی را کردهیعنی  هستند،صد لفظ اق
.  یا متوجه معنای آن نیستندندارندخالف شخص خواب و غافل که یا اصالً قصد به تلفظ 

افزون بر این، در کالم شهید ثانی نیز میان قصد ماهیت عقد و رضای معاملی تفکیکی 
کند، همان  ایشان قصد به ماهیت عقد را که از آن به قصد مدلول عقد یاد می. شده استن

وی . شود داند که پس از تحقق آن از جانب مکره، موجب صحت عقد میرضای معاملی می
توان گفت قصد از جانب می«: نویسددر کتاب مسالک، در توجیه صحت عقد مکره می

کند و نه نسبت به  فرد غیرعاقل نه لفظ را قصد میمکره هنگام عقد وجود دارد، زیرا 
چه  مدلول آن قصد دارد، بر خالف مکره، زیرا وی به این اعتبار که عاقل است، نسبت به آن

کند، قصدی چه تلفظ می کند، قصد دارد، اما به خاطر اکراه، نسیت به مدلول آنتلفظ می
 ] ١٥٧ـ١٥٦، ص ٢٨. [»تنداشته و وجود همین مقدار از قصد برای صحت کافی اس

ها باطل است  محقق اردبیلی به تفکیک میان عقد مکره و سایر اشخاصی که عقد آن
ایت از دیدگاه ایجاب بدون رضداند؛ زیرا و عقد مکره را باطل میرا مورد انتقاد قرار داده 
وجود اجماع را در این مورد رد کرده، وی .  و به منزله عدم استشارع اعتباری نداشته

 ]١٥٦، ص ٣٧[. دکناطالعی میدلیل آن اظهار بیهرچند از پذیرد را می ن ولی شهرت آ
 . نیز تفاوتی میان قصد ایجاد ماهیت عقد و رضایت وجود نداردبنابراین، از محقق اردبیلی 

دوّم بایع و «: گویدمیبحث نکرده، ط متعاقدین از قصد مجلسی اول در بیان شرای
معنای  ]٨١، ص ٣. [»یشان بلوغ و عقل و اختیار و مالکیتمشتریست و شرط است در ا

 .  هم رضایت همان قصد استاین سخن آن است که از نظر وی
 وحید بهبهانی را باید از اولین کسانی دانست که به تفکیک میان قصد ،در این میان

ر اعتباوی با تفکیک میان اعتبار شرعی و . اند باور داشته یتایجاد ماهیت عقد و رضا
داند؛  عتبار و از نظر عرف درست میاعرفی عقد، عقد بدون رضایت را از نظر شرعی بی

 وی مکرهاز نظر . دانددر عقد نمیمؤثر در عرف آن را یعنی رضایت شرطی شرعی بوده، 
همچنین وی عقد . است که تمام شرایط صحت عقد را به جز رضایت دارا استکسی 
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به حساب را عقد صحیحی   آنداند که عرفطل میبااز این جهت کننده را شخص شوخی
 به معنای قصد ایجاد ماهیت عقد اما مشخص نیست که قصد ]٨١ـ٨٠، ص ٧[ آورد؛ نمی

 .  تفکیک قائل شده استیت میان قصد و رضاست یا قصد مدلول لفظ، هرچندا
یک از ایشان باید هر: سیم«: آورده استط متعاقدین نراقی در بیان شرایمالمهدی 

 که قصد نداشته باشد یپس خرید و فروش کس. د خرید و فروش داشته باشندقص
 یا فروش کند که غافال خرید و ی یا کسکه در خواب یصحیح نخواهد بود، مثل کس

 یا ی به شوخیو هرگاه کس.  خرید و فروش کندی استهزاء یا شوخی که از رویکس
 معامله را بکند، آیا آن معامله  تجویز آن،استهزاء صیغۀ معامله را بگوید و بعد از آن

 یا صحیح نیست و احتیاج دارد؟ ظاهر کالم است و احتیاج به صیغۀ دیگر نداردصحیح 
 از اشکال نیست، امّا احوط این است که یعلماء این است که احتیاج دارد و این خال

 رضا و یک از ایشان به اختیار خود باشند و بهباید هر: چهارم... یغه گفته شوددوباره ص
 اکراه کند بر خرید و ی را دیگریپس هرگاه کس. رغبت خود آن خرید و فروش را بکنند

  ]٧٣، ص ٣٩[ ».فروش، آن خرید و فروش صحیح نخواهد بود
کند، نشان دهنده آن  می اشکالبه نظر مشهور در مورد شخص هازلنراقی که  این

قق عالمه، شهیدین و مح را دارد که در نظر است که قصد در نظر وی همان معنایی
یت عقد  ایشان، رضای معاملی، مساوی با قصد تحقق ماهدر نتیجه از نظر. اردبیلی دارد

کرد که توان استنباط ، مینراقی وحید بهبهانی بر گذاریثیرهمچنین با توجه به تأ. است
 . گونه است همینمطلب  وحید بهبهانی نیز از نظر

اصول، بطالن عقد مکره را «: گویدوی می. ه استپذیرفتصاحب ریاض نیز را  این ایده
را  داند و آنرا با اجازه بعدی وی صحیح می  اما اجماعی وجود دارد که آن،کندایجاب می

 بالغ و رشید است و قصد لفظ را دارد ولی قصد مدلول ،کند که مکرهاینگونه تحلیل می
عقد فضولی که قصد به آن همانند . کندرا ندارد و رضایت بعدی وی آن را جبران می

ه  با وجود آنک. عقد از جانب مالک مفقود است، اما اجماالً قصد به لفظ وجود دارد
کره و فضول به آنان هم سرایت کننده قصد به لفظ دارد و باید حکم مشخص شوخی

ها واجب است، عباراتی   به آند دارد که منظور از عقودی که وفایاجماع وجو... کند
ها را به طور  نگاه شرع معتبر است و از جانب کسی صادر شده که اهلیت آناست که از 
همین مطلب را الکرامة به شکل دیگری  نویسنده مفتاح]٢١٩ـ٢١٨، ص٢٤. [»خاص دارد

چه امر به وفاء به آن شده، عبارات  که آن اجماع قائم شده بر آن«: دهد چنین توضیح می
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صریح این عبارت ] ٥٥٩، ص ١١[. »را داردصادر از کسی است که اهلیت آن عبارات 
 رضای معاملی و قصد ماهیت عقد، یکی  تا آن زمان،از دیدگاه فقیهانکه  است در این
کند، وجود ایجاب و  قبول ثیرگذاری این قصد و رضا را فراهم میچه قابلیت تأ است و آن

 قصد ایجاد کند،چه عقد مکره را از سایر عقود باطل جدا می آنبنابراین،  .معتبر است
بدان که «: کندوی از شهید ثانی نقل می.  است نبوده، وجود ایجاب معتبرماهیت عقد

 نیازی به رضای بعدی ندارد ،که مکره اگر قصد کند شود و آن ایناینجا سوالی مطرح می
پاسخ آن . انند شخص غافلم ؛ رضایت بعدی وی اثری نخواهد داشت،و اگر قصد نکند
برخالف قصد لفظ است نه معنای آن و شخص مکره این قصد را دارد،  ،است که معتبر

دیگری است که  این دلیل ، در هر حال]٥٥٩، ص١١. [»غافل که اصالً قصدی ندارد
ای که به گونهکرد ها تفکیک  توان میان آن، همان قصد ماهیت عقد است و نمیرضایت

 . دنشودیگر استفاده به جای یک
 کسانی که به تفکیک میان قصد ماهیت عقد و رضای معاملی از جملهکاشف الغطاء 
عقود از قصدها تبعیت : قاعده اول« :گویدوی در بیان قصد معامله می. باور داشته است

 است که عرفاً و شرعاً از ، مقدمه عقد است و همانشودچه قصد می زیرا آند، نکنمی
.  منصرف به آن است،از بیع و اجاره اعم ، و لفظ عقد و لفظ انواع آنشودعقد متبادر می

انجام آن  اساس که تجارت بر است عملی نیست مگر به نیت و این قصد همان تراضی 
 مانند عقد شخصی که به اشتباه بیان ،پس اگر عقدی از قصد لفظ خالی باشد. شود می

کننده و خواب و مست و کسی که مانند شخص شوخیاست، کرده یا  قصد معنا نداشته 
 و این قصد باید از .تیار خود را از دست داده مانند شخص عصبانی، عقد باطل استاخ

ابتدای ایجاب تا تمام شدن قبول برای موجب و از ابتدای ایجاب تا تمام شدن قبول 
  ]١١٨ـ١١٧، ص ٣٥[ .» باشدبرای قابل استمرار داشته
 زیرا عقد د،شود در عقدوم تراضی شرط می«: نویسد مییت رضاوی سپس در توضیح

روی که از   مگر این، منصرف به آن است و مال مسلمانی حالل نیستدر لغت و عرف
 و در ."مگر تجارتی از روی تراضی"طیب نفس راضی باشد و به خاطر سخن پرودگار که 

 ایجاب تا تمام شدن قبول وجود ندارد، بلکه اگر از ابتدای یتاینجا شرط استمرار رضا
عد از آن راضی شود، عقد صحیح نشاء کند و در زمان قبول یا بایجاب را شخص مکره ا

  ]١١٨ـ١١٧، ص ٣٥. [»است
 به عنوان مقدمه عقد  قصد ماهیت عقد راشود، کاشف الغطاء گونه که مشاهده می آن
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 وجود مقدمه را از ،با این حال. داندالمقدمه می و تراضی را خود عقد یا ذیذکر کرده
المقدمه را  الزم دانسته، در حالی که وجود ذیصورت پیوستهبتدای ایجاب و قبول به ا

حال این پرسش مطرح . داندرا بعد از ایجاب و قبول هم صحیح می داند و آنالزم نمی
 قصد نقل و انتقال چه ،است که اگر عقد در لغت و عرف منصرف به تراضی است

رد؟ مگر تراضی چیزی  تفکیک کتوان آن دو را از یکدیگرجایگاهی دارد و  چگونه می
 این که قصد نقل و انتقال باید از ابتدای ایجاب غیر از نقل و انتقال است؟ از طرف دیگر،

از ایجاب طرف هنگامی که از آغاز مگر امکان ندارد تا انتهای قبول با قابل همراه باشد، 
ین ، خود بهتر"عقد تابع قصد است"همچنین این عبارت که . مقابل آگاهی داشته باشد

چرا که که قصد انتقال در مکره تا زمان رضایت وی وجود ندارد، برای این دلیل است 
 .شدکرد و نقل و انتقال حاصل می عقد از آن تخلف مینبایست، داشت میاگر وجود 

وی بعد از بیان . داندصاحب جواهر رضای معاملی را همان قصد به ماهیت عقد می
 در "یلکل امرء ما نو" و "إنما األعمال بالنیات" و " بنیةال عمل إال": همچون دالیلی

 به مشهور بودن تبعیت عقود از قصود اشاره کردهلزوم رضایت و طیب نفس برای معامله، 
 وی عقد مکره را به ]٢٦٦، ص ٣٨[. داند و طیب نفس مییتو آن را منصرف به رضا

ود قصد لفظ را که در کند و وجخاطر فقدان قصد عقد، خارج از حیطه عقود معرفی می
کالم فقیهان پیشین به آن اشاره شده، قصد ظاهر لفظ و صورت دانسته و آن را در 

دلیل در صحت بیع فضولی ترین  مهم ]٢٦٧، ص ٣٨ [.داندتصحیح عقد مکره ناکافی می
قابل  را هم یتی قصد مدلول از رضاجدای البته ]٢٦٨، ص ٣٨ [.داند یرا اجماع معرفی م

 ]٢٧٠، ص ٣٨ [. استتصور دانسته
که گوینده  وشتری قصد لفظ همراه با آگاهی به معنا را به شرط این شسید اسدهللا

 و قصد ماهیت عقد نداشته باشد، در اعتبار ایجاب و قبول کافی دانستهقصد خالف آن را 
آن  دلیلی برای اعتبار زیرا. داند الزم نمی، به این ایجابو آثار و لوازم آن را برای اعتنای

آن وجود دارد و آن صحت عقد مکره و فضولی بر نادرستی دلیلی بلکه  ،وجود ندارد
 ]١١٥ـ١١٤، ص ٨ [.است

 "یترضا" نهادی متفاوت از  به"قصد" عالمه حلی هرچند به تدریج در آثار :نتیجه
 است که از یواحداما رضایت معاملی در نگاه عالمه امر .  تبدیل شددر شرائط متعاقدین

این قصد نه قصد ایجاد ماهیت عقد در منظور از . شودقصد و اختیار تشکیل میدو عنصر 
اندیشه در نزد فقیهان این .  اراده معانی از الفاظ ادا شده استقصدبلکه عالم اعتبار، 
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 خود رسیده ر کالم افرادی همچون سید اسدهللا شوشتری به اوج و دادامه پیدا کرده
 در سخنان کاشف الغطاء و صاحب جواهر احتمال و  البته در اواخر این دوره.است

توان شود که این امر را به خوبی میتفکیک قصد ماهیت عقد از رضای معاملی مطرح می
 . و حتی صاحب جواهر دیددر گفتار شیخ حسن کاشف الغطاء

 
 از شیخ انصاری تا زمان معاصرـ ٢ـ٣

قصد ایجاد  (دای لفظکاسب وجود قصد به لفظ و قصد به مؤشیخ انصاری در کتاب م
هرچند از شمارد  بدون آن عقد را باطل میرا برای ایجاد عقد الزم دانسته،) ماهیت عقد
  ]٢٩٥، ص ٥[. استوی صدق مفهوم عقد به قصد از نظر .  باشدروی اکراه

  "قصد به مضمون عقد از طیب نفس و بدون کراهت" را به "اختیار"شیخ انصاری 
الیحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن « و  روایت »ا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍإِلّ«معنا کرده و به آیه 

» ما اکرهوا علیه: و منها.. رُفع أو وُضع عن أُمّتي تسعة أشیاء أو ستّة «و روایت » طیب نفسه
 و عدم  ایشان سخن شهید در مسالک را به قصد لفظ و معنا]٣٠٧، ص ٥. [کنداستناد می

 ]٣١٢، ص ٥. [کندقصد ایجاد ماهیت عقد در خارج تفسیر کرده و آن را رد می
 یفقیهاناز جمله ] ١١٩، ص ٢٥ [ و سید یزدی]٤٨، ص ١ [آخوند خراسانیهرچند 

محل بحث فقها را عقدی دانسته و بر اساس آن، باطل هستند عقد بدون قصد ماهیت را 
رضایت با آن ها  تنها در طیب نفس و  بوده،دیگر ند که در قصد همچون عقودادانسته

 عقدی است متفاوت است؛ اما چنین ادعایی درست نیست، زیر عقد اکراهی در نظر فقها
در این باره شیخ انصاری . که مکره قصد نقل و انتقال و ایجاد ماهیت آن را نکرده است

عل به جهت اکراه معیار در این که فعلی اکراهی واقع شده، آن است که فا«: آورده است
ای ماند؛ به گونهکه مقارن با وارد شدن ضرری به وی است، از استقالل در تصرف باز می

شود، رضایت ندارد و آن را از روی رضا انجام چه از او صادر می که نفسش به آن
کند دهد، هرچند که به علت استقالل عقلش در وجوب دفع ضرر، آن را اختیار می نمی

که فاعل گاهی برای  خالصه آن. که ضرر کمتری دارد؛ اختیار کرده باشدتا موردی را 
دهد، اما برای انجام یا عدم انجام این کارش استقالل دارد؛ دفع ضرر، کاری را انجام می

چند از باب برطرف کردن ضرر دیگری ه طبعش از انجام آن راضی است، هرای کبه گونه
 دهدساندن دیگری برای ترکش، آن را انجام میباشد، و گاه برای دفع ضرر ناشی از تر

  ]٣١٢، ص ٥. [»ی نیست و این بالوجدان معلوم است نفسش از آن راضلیو
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رت و داند و نه ضرو معیار اکراه رافع اثر معامله را عدم طیب نفس میشیخ انصاری
ر، پدر ، حتی اکراه از جانب مادبه همین خاطر. هستند متبادر از لفظ اکراه الجاء، هرچند

اضطرار از فعل « :دنویسداند و در تفاوت آن با اضطرار میو همسر را نیز ممکن می
تشنگی، گرسنگی و مرض : شود، بلکه از شرائط شخص مانندشخص دیگری حاصل نمی

 عدم طیب نفس و رضایت بنابراین، معیار برداشته شدن اثر وضعی،. به وجود می آید
کند طیب کید میتأ را ملحق به اثر عقد دانسته،یت  وی رضا]٣١٩-٣١٨، ص ٥ [.»است

  ]٣٣٠ـ٣٢٩، ص ٥ [.کندجرد قصد انشاء کفایت مینفس اثری در عقد ندارد، چرا که م
 "ایجاد ماهیت برای رضای معاملی" و "قصد نقل و انتقال"هرچند تفکیک میان دو نهاد 

شیخ انصاری تعریف درستی اما . کندارائه تعریف متفاوت و اثرگذاری از رضایت را ضروری می
از رضایت که توجیه کننده تفاوت میان عقد اکراهی از سایر عقود مشابه مانند عقد مضطر 

از این رو، فقیهان بعدی به تعیین حدود و . پردازدباشد، ارائه نکرده، به جای آن به اکراه می
 :ت ازبرخی از این تعاریف عبارت اس. ارائه تعریف از قصد و رضا پرداخته اند

 
 شناسی قصد مفهومـ ٢ـ٣ـ١

 قصد لفظ در : اولداند،بر مکاسب، قصد را شامل سه مرحله میهمدانی در حاشیه 
قصد معنای :  دومکند؛مقابل شخص خواب و هرکس دیگری که بدون قصد آن را ادا می

 وی نیز همچون ]١٥٩ـ١٥٨، ص ٤٠[  قصد تحقق ماهیت عقد در خارج: سوم؛یانشای
آخوند خراسانی نیز از . پردازد رضا به تعریف ا کراه میه جای تعریفشیخ انصاری ب

ایجاد ماهیت عقد را شرط الزم برای قصد معنا و قصد کسانی است که قصد به لفظ و 
  ]٤٧، ص ١[. ستیت ابه تفاوت میان قصد و رضامعتقد شمارد و عقد بودن می

برای آن به کسی که از ] ١١٩، ص ٢٥[سید یزدی نیز هر سه قصد را الزم شمرده، 
بینی خوردن شراب نمی«: نویسدشود مثال زده، میروی اکراه مجبور به خوردن شراب می

شود که اعم از نوشیدن شراب است و تنها از روی اکراه، شامل جمیع مراتب اکراه می
در بیع نیز اکراه به دارا بودن تمام مراتب . رضایت به این عمل از جانب وی وجود ندارد

ایروانی نیز در حاشیه بر مکاسب ] ١١٩، ص ٢٥[» .شودعقد به جز رضایت، اطالق می
اکراه بر معامله همانند اکراه بر سایر افعال خارجی «: نویسدهمین سخن را تکرار کرده، می

 ] ١١١، ص ٦. [»شودمثل خوردن و آشامیدن، موجب ارتفاع قصد از معنا و مدلول نمی
قصد لفظ در برابر خواب و غافل؛ قصد : کند چهار نوع تقسیم میمیرزای نائینی قصد را به
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کننده که قصد اراده معنا را ندارد؛ انگیزه و در نهایت رضایت به مضمون معنا در برابر شوخی
داند، زیرا الفاظ عقود وی معنای اول و دوم را در وقوع عقد کافی می. عقد و طیب نفس

لم اعتبار هستند و زمانی که شخصی قصد لفظ و ها در عا وسیله برای تحقق معنای آن
 ]٤٠٦ـ٤٠٥، ص ٣١. [معنای آن را داشته باشد، ماهیت آن در عالم اعتبار ایجاد خواهد شد

 

 شناسی رضایت مفهومـ ٢ـ٣ـ٢
مراد از آن استقالل اراده شخص در انشاء ایجاب «: گوید می"اختیار"همدانی ابتدا در بیان 

وی سپس به اعتبار مفهوم . »به اراده و اختیار مکره نیستو قبول است و عقد اکراهی 
شکی در اعتبار قهر و اجبار در مفهوم اکراه نیست «: نویسد اجبار در اکراه اشاره کرده، می

اگر در اندیشه ] ١٦١ـ١٦٠، ص٤٠. [»ای که فعل را از استقالل فاعل خارج کندبه گونه
این صورت رضایت به معنای استقالل اراده در ایشان رضایت را به معنای اختیار بدانیم، در 

توان در انشاء ماهیت  آید که مگر میحال این سئوال پیش می. انشاء ایجاب و قبول است
عقد در خارج، اراده مستقلی نداشت و مگر اکراه به قصد که امری درونی و باطنی است 

شاید بتوان ادعا کرد که گیرد؟ در ثانی حد و مرز این استقالل اراده تا کجاست؟ تعلق می
تواند اراده انسان را تحت تاثیر قرار بدهد و آن را از استقالل بیندازد کوچکترین تاثری می

توان این ادعا را مطرح کرد که اراده انسان هیچگاه از شرائط پیرامونی وی و حتی می
 و مادر و گوید، حتی امر و در خواست پدر آیا همانطور که شیخ انصاری می. مستقل نیست

توان به عنوان عدم طیب نفس به حساب آورد؟ در این صورت آیا همسر را نیز می
 ماند؟ ای از خطر نقض به عنوان عدم رضایت و طیب نفس مصون می معامله

داند و او را دهد مستقل و با اراده آزاد میسید یزدی مکره را در فعلی که انجام می
ارد، با این تفاوت که او از ترس ضرر بیشتر و دفع شمهمانند مضطر در این مورد برمی

شود که این امر به خاطر دهد و در این مورد تفاوتی قائل نمیضرر این کار را انجام می
کند عقل وی ترساندن دیگری باشد یا نه، زیرا آنچه وی را وادار به انجام این کار می

: گویدوی می. کندراهی میاست که برای دفع ضرر بیشتر حکم به تن دادن به عقداک
در نتیجه مضطر و مکره در اینکه اراده فعل و استقالل در آن را دارند و در مرتبه اول «

اند و ادعای راضی به معامله نیستند و در مرتبه دوم راضی به آن هستند با هم مشترک
خالف مکره و این تفاوت  مضطر در اراده فعل مستقل است برشیخ انصاری که گفته

 منظور وی از رضا در مرتبه ]١٢٠، ص ٢٥[» .مری وجدانی است، ادعائی سست استا
اول، نفس معامله بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان است و در مرتبه دوم معامله با در 



  ٣٢٣ تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایتتحوالت فقهي و 

داند که وی منظور از رضای معاملی را نه طیب نفس می. نظر گرفتن ضرر متوقع است
باطل باشد، که رضا در مرتبه دوم می داند، یعنی در این صورت بسیاری از معامالت باید 

وی . با توجه به ضرری که در صورت انجام ندادن معامله دامنگیر انسان خواهد شد
های اکراه را دارد، اما رافع اثر وضعی عقد سپس با بیان این که اضطرار همین ویژگی

رط مستقلی برای شود که عدم اکراه خود شاز این مورد معلوم می«: نویسدنیست، می
  ]١٢٠، ص ٢٥ [».توان آن را به نداشتن رضا برگرداندعقد است و نمی

 را یت و طیب نفس تفاوت گذاشته و رضایتایروانی در شرح بر مکاسب، میان رضا
 مکره را فاقد آن  رضایت مقارن با سرور و ابتهاج دانسته،طیب نفس راو مقارن با قصد 

ضابطه آن «: کندگونه بیان می عدم طیب نفس را این وی ضابطه ]١١٠، ص ٦ [.داندمی
اراده کرده  آن اثر را ، هرچند کهاست که انشاء معامله برای رسیدن به اثر معامله نباشد

ست نه انگیزه او برای با انشاء او مقارن ؛ زیرا این اراده مکره نباشدباشد و در این اراده،
که خود عنوان  برد، نه اینگیزه را از بین میو اکراه از مواردی است که این ان. ..انشاء 

  ]١١٠، ص ٦. [»مستقلی برای عدم صحت معامله باشد
 که داده، بر این باور است و منظور از رضایتی ارائه یمیرزای نائینی نیز نظری مشابه

، ص ٣١[است؛ شود، انگیزه مکره به حصول نتیجه عقد موجب تصحیح  عقد مکره می
ول به حصاو ره قصد انتقال دارد، اما این قصد ناشی از رغبت مکیعنی گرچه  ]٤١٩

ناشی از مصون ماندن از ضرری است که در صورت . ماهیت عقد و نقل و انتقال نبوده
، زمانی عقد مکره تصحیح با این حال. متوجه او خواهد شدمنعقد نکردن قرارداد، 

 . آن راضی شودشود که وی به این ماهیت و  آثار می
توان پیش از شیخ انصاری  هرچند ایده جدا بودن قصد ماهیت عقد از رضایت را می:نتیجه

نیز دنبال کرد، اما باید پذیرفت که وی بیشترین نقش را در تثبیت این نظر داشته، فقهای بعدی 
کننده را توجیه کند، اما تواند باطل بودن عقد مسخرهاین نظریه هرچند می. به متأثر از او هستند

توان به خرسندی از انجام به یقین رضایت را نمی. واند تعریف صحیحی از رضایت ارائه دهدتنمی
 . معامله معنا کرد، زیرا در این صورت  بسیاری از معامالت باطل خواهند بود

 

  نقد و بررسی آراـ٣
  اشکاالت وارد به مفهوم رضایتـ٣ـ١

 نفسانی از قبیل سرور ی حالت،از نظر حقوقدانان یت گذشت، رضاگونه که پیش از این آن
؛ اما روشن است که این تعریف درست و ابتهاج به انجام معامله و ایجاد اثر آن است
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. استشدت و  ضعف دارای   سرور و شوق، در افراد یکسان نبوده،ایننیست، زیرا 
از کند را از اضطرار جدا نمی آنارائه نداده، مالک صریحی نیز شیخ انصاری همچنین 

تواند راه برون رفت مناسبی مییت  ایروانی و میرزای نائینی از رضارو، هرچند تعریفاین 
 :هایی روبرو است  این تعریف نیز با اشکالاما. از این اشکال باشد

. رضایت به این مفهوم بسیاری از معامالت صحیح را در بر نخواهد گرفت:  جامع نبودنـ
حرمت مادر یا اصرار همسر، وسیله خود را به عنوان مثال، اگر شخصی به خاطر رعایت 

بفروشد، انگیزه حصول ماهیت عقد را نداشته، بلکه انگیزه وی حفظ حرمت مادر دیا لجویی 
 .از همسر است؛ در حالی که بنا به نظر میرزای نائینی، همه این موارد باطل است

  معنا ندارد؛ها  اکراه در مورد آنرضایت و قصد، اموری درونی بوده،:  درونی بودنـ
 قصد نقل و انتقال و ایجاد ماهیت توان پذیرفت که شخصی از روی اکراه،بنابراین نمی

الفاظ معامالت تنها آلت ایجاد ماهیت معامله حتی اگر بپذیریم . کرده باشدعقد را 
، ص ٣١ [شودماهیت عقد منعقد میرا اراده کند،  معنای آنها اگر شخصهستند و 

ماهیت عقد، عین معنای الفاظ ایجاب و همچنان باقی است، زیرا  باز هم اشکال ]٤١٩
 ]٨٦، ص ١٢[ .قبول نیست

افراد ارائه نداده، آن را به تشخیص  نوعی به تعریف معیاراین :  ابهام در مصادیقـ
 . کندوابسته می

ن از بديهيات فقهي دانست، توا را نمييت تفكيك ميان قصد و رضا:يهي نبودنبد -
پس . نيستند به عنوان عنصر معنوي عقد قائل ها به تفكيك ميان آن  از فقهازيرا بسياري

  .ننددا مييترضامغاير اماميه قصد را مدعي شد كه فقهاي توان نمي
 توان تعریف شویم، نمییتی قصد ایجاد معامله از رضااگر قائل به جداپ ،بنابراین

 .یت ارائه داد از رضایدرست
 

   مدني با نظر عالمه حلي مؤيدات تطابق قانونـ3ـ2
وجود ایجاب و قبول دارد چه در عقد اهمیت   پیش از شیخ انصاری، آندر نظر فقهای

قانون مدنی، از آن جا که بر اساس .  است، هرچند بدون قصد نقل و انتقال باشدمعتبر
تواند جایگزین لفظ شود؛ ، میاگر داللت بر قصد داشته باشد غیر از لفظ هم یهر چیز

عقد پذیرفته شود،  دو طرف عنوان ایجاب و قبول معتبر از سویچه به این، هربنابر
قصد نقل و به  ه مقرونک به حساب آید به شرط آنای برای یک قرارداد صحیح  پایه
پس از جانب کسی که فاقد آن بوده است، ل و ایجاد ماهیت عقد باشد یا این قصد انتقا



  ٣٢٥ تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایتتحوالت فقهي و 

چه برای ایجاد عقد الزم است، ایجاب و قبول  دیدگاه آنبر اساس این . از آن به عقد تعلق بگیرد
 . معتبر است و رضایت به معنای قصد و اراده نقل و انتقال و ایجاد ماهیت عقد است

 به قصد نقل و انتقال و ایجاد یت درستی تفسیر رضاقانون مدنی،مواد برخی بررسی 
است که نشاء استفاده شده  از واژه قصد ا١٩١ زیرا در مادهدهد؛ نشان میماهیت عقد را 

 در ١٩٥ه ماد. را به ایجاب و قبول معتبر و نه قصد ایجاد ماهیت عقد برگرداند توان آنمی
 کرده که در  به علت فقدان قصد، از مستی، بیهوشی و خواب یادمقام بیان بطالن معامله

الن این  بنابراین برای اثبات بط؛گیردایجاب و قبول معتبری شکل نمیهمه این موارد 
این موارد مؤید آن است که . رسدمعامالت نوبت به بحث از نبودن قصد ایجاد ماهیت نمی

توان قصد ذکر شده در عبارات قانون مدنی را قصد به ایجاب معتبر و نه قصد به ایجاد می
 زوجین رضاي":  قانون مدنی آمده است١٠٧٠ر مادهافزون بر این، د. ماهیت برگرداند

 است مگر نافذ، اجازه کند را زوال کره عقد از هرگاه مکره بعد است و عقد شرط نفوذ
فاقد قصد شدن در این ماده اشاره به . "باشدقصد  فاقد  بوده که عاقدایبدرجه که اکراه این

فرضی است که الفاظ و حرکات مکره در اختیار و به اراده او نبوده و قصد لفظ و معنا را 
 .انتقال نیست ر از قصد در این ماده نیز قصد نقل وپس منظو] ٥٠٦، ص ٣٤. [ندارد
 

  اشکاالت وارد بر تطبیق قانون مدنی با نظر عالمه حلیـ٣ـ٣
اگر این ظهور ی و پیروان ایشان است، اما ابق با نظر شیخ انصارمطظاهر قانون هرچند 

ا تفکیک که ب ناشی از تفسیرهای ارائه شده از قانون مدنی باشد، تفسیر قوانین بیش از آن
ها و یکی دانستن   هماهنگ باشد، با عدم تفکیک آنیتقصد ایجاد ماهیت عقد از رضا

اما اگر منظور از این ظهور، ظاهر الفاظ به .  و قصد نقل و انتقال هماهنگ استیترضا
 و قرار دادن آن در مقابل "اءقصد انش"مشخص عبارت  به صورتکار رفته در قانون و 

. که این ظهور را نفی کندای تفسیر کرد  را به گونه "قصد انشاء"توان  ، می باشدترضای
اما .  را بپذیریمیت در نظر بگیریم، باید تفکیک میان آن و رضااسم مصدر را "انشاء"اگر 

انشاء به معنای قصد  یکی قصد :برای ارائه داد توان دو معنا، میمصدر بدانیماگر آن را به 
دیگری قصد  کننده نباشد؛ظر ارائهمورد نماهیت عقد د هرچن ایجاب و قبول معتبر، ارائه
 . نتیجه معنای اسم مصدری خواهد بود ماهیت اعتباری که انشاء
  
 گیری نتیجه

  از شیخ انصاری، کفایت وجود ایجاب و قبول در صحت عقدفقهای پیشنظر مشهور  ـ١
، نظر مشهور  به بعد از زمان شیخ انصاری.است، هرچند بدون قصد نقل و انتقال باشد



 ١٣٩٥ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٣٢٦

در این نظریه صحت عقد .  از قصد ایجاد ماهیت عقد استیتفکیک رضافقها بر ت
 شوق و اشتیاق نسبت به معامله و طیب یت بهمشروط به قصد ایجاد ماهیت است و رضا

 از قصد ایجاد ماهیت یتبر این اساس تفکیک رضا.  نفس در انجام آن تفسیر می شود
 که هم متفاوت از قصد ایجاد ماهیت عقد باشد و هم از یتعقد، با ارائه مفهومی از رضا

 . لحاظ حقوقی کارآئی داشته باشد، توجیه می شود
بهترین ابتهاج ناشی از عقد نادرست بوده،  توصیف رضای معاملی به سرور و ـ٢

، توصیف آن به عنوان انگیزه طرف معامله است که اگر این انگیزه یتتعریف برای رضا
 .آید باشد، رضای معاملی به وجود میو ایجاد ماهیت آن حصول اثر عقد 

تفکیک میان قصد ایجاد ماهیت رویکرد حقوقدانان بر قانون مدنی و  مستفاد از ـ٣
 .یت در معامله استعقد و رضا

. تواند توجیه درستی از مواد قانون مدنی ارائه دهدهای ارائه شده از رضایت نمی  تعریفـ٤
 .ی با این نظر رضایت همان قصد ایجاد ماهیت عقد است، وجود داردامکان تطبیق قانون مدن

 منظور از قصد در کالم فقهای پیشین، قصد مدلول الفاظ عقد که از آن به ایجاب و ـ٥
گیرد که گوینده  این ایجاب و قبول در مقابل ایجاب و قبولی قرار می. شود قبول معتبر یاد می

با مفهوم الفاظ، مست یا خواب یا دیوانه بودن الفاظ آن به هر علتی از جمله آشنا نبودن 
بنابراین، طرح لزوم وجود قصد در معامالت در راستای تبیین . کند قراردادی را بیان می

 .ایجاب و قبول معتبر در فقه بوده، ناظر به رکن معنوی عقد، یعنی ایجاد ماهیت عقد نیست
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