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_________________ احمد مرتاضی ،2رقیه قاسمی__________________3

چکیده

بررسی فقهی مالک تعدد عقد و ایقاع

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی ،تعیین معیار ثابت برای شناخت
واحد یا متعدد بودن معاملۀ انجام گرفته است .با توجه به اینکه ارکان معامله از
موضوع ،طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته ،این سؤال مطرح میشود که
تعدد کدام یک از این ارکان ،می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معاملۀ
متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات
مطرح در این خصوص میتوان چهار دیدگاه «تعدد به اعتبار موضوع
معامله(عوضین)»« ،تعدد بر حسب طرفین» « ،تعدد به اعتبار ایجاب و قبول» و
«تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی» را ضبط و دستهبندی نمود .فقها و
حقوقدان ان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن ،اتفاق نظر داشته و
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اختالف آنان در بقیۀ ارکان است .به نظر می رسد در این رابطه میتوان از
عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف
معامالت چنین اقتضا میکند که تعدد هر یک از رکنها در متعدد بودن آن
مؤثر باشد .بر این اساس ،در مواردی که معامله به واسطۀ وحدت ارکانش
واحد باشد منحل به عقود متعدد نمیگردد؛ بلکه با انحالل یک قسمت از
آن ،بخش دیگر نیز از بین میرود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع ،طرفین
یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر
تأثیری نداشته ،هم چنان باقی است .بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و
عامل تعدد عقد دانست .ایقاع نیز با عقد در این زمینه همداستان است.
واژگان کلیدی :تعدد عقد ،تعدد قبول ،مالک تعدد ،تعدد طرفین قرارداد،
تعدد عوضین.

مقدمه

ارکان یک معاملهه -اعه از عقهد و ایقها  -را عوضهی ،،رهرفی ،و ایبها و قبهول تشهکی
ً
میدهند ،گرچه گاهی برخی از ای ،ارکان در بعضی معامالت وجود ندارد؛ مثال در ایقاعات
فقط ایبا منشأ اثر است و نیازی به قبول نیست .هر یک از ای ،ارکان ،گاه میتواند به یهک
اعتبار ،متعدد باشد؛ اما نمیتوان با مراجعه به منابع فقههی و حقهوقی ،معیهار قهارعی بهرای
تمییز وحدت و تعدد معامله به اعتبار وحدت و تعدد موجود در هر یهک از ایه ،ارکهان ،بهه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

دست آورد؛ چه آنکه در ای،باره دیدگاههای متفاوتی از سوی فقهای امامیه و حقوقدانان ارائه
ً
شده است .دستهای از فقها و حقوقدانان ای ،بحث را عمدتا ذی قاعدۀ فقهی انحالل مطرح
کردهاند که جزء قواعد اصطیادی بوده و حاکی از آن است که هر عقد و ایقهاعی بهه عقهود و
ایقاعات متعدد ،تبزیه میشود .1نگارنده در صدد تبیهی ،مهالد در ایه ،تبزیهه و انحهالل

است .ربق ای ،قاعده هر عقد و ایقا متعلق به امر مبموعی ،چنانچه فاقد شرط یها واجهد
مانعی در بعض بشود تنها همان بخش ،بار گردیده و مابقی ،صحیح شهمرده مهیشهود.
موضو ای ،قاعده و تحقیق حاضر ،ناظر به مواردی است که یک عقد به چند عقد از جهن

 .1محمدی ،قواعدفقه515 ،؛ ببنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،3ص.161
 .2مراغی ،العناوین الفقهیة ،ج ،5ص.99
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خود تقسی شود؛ مانند انحالل یک بیع به بیو متعدد 1و بر همی ،اساس ،بهه بحهث عقهود
مرکب و مختلط که مربوط به ترکیب چندی ،عقد با ماهیهت مختلهد در قالهب عقهد واحهد
است ،بیارتباط است؛ مث قراردادی که یک مسافر با هت دار منعقد میکنهد و مبموعههای
از سه عم حقوقی اجاره ،ودیعه و بیع است.
به هر روی ،از آنجا که ثمرۀ بحث از وحدت و تعدد معامله در آثار آن نهفته است ،برای
دستیابی به آثار دقیق وحدت و تعدد معامله ،نخست باید ضابطۀ وحدت و تعدد معامله
مشخص شود و تعیی ،گردد که چگونه عوضی ،،ررفی ،،ایبا و قبول یا ترکیبی از ای،ها و
یا چیزهای دیگر در تعدد معامله تأثیرگذار هستند؟ شایان توجه است که قوام امور اعتباری
به قصد و اراده است و تعدد ،فقط در عال تصور است که با قصد و ارادۀ تعدد ،محقق
می شود .توجه به ای ،نکته نیز حائز اهمیت است که در عال خارج و تکوی ،،تعدد و
اختالف سبب ،موجب تعدد مسبب میشود؛ ولی در امور اعتباری ه چون بحث مورد نظر
تحقیق حاضر ،چنیی ،اتفاقی نمیافتد؛ بلکه تعدد تنزیلی عقد ،به معنای ترتب اثر عقود
متعدد بر آن عقد به ظاهر واحد است.

پیشینه

فقهای امامیه از دیرباز در با بیع و ذی بحث خیار عیب و نیز فرض تعدد بایع ،بهه بحهث

و از جانب یکی از متعامالن ،اشاره داشهتهانهد؛ امها بها توجهه بهه اینکهه معیهار تعدد هذیری
معامالت اع از عقد و ایقا  ،در فرض متعدد بهودن بهایع منحصهر نیسهت و ه چنهی ،،بها
عنایت به اینکه ای ،تعدد ذیری و تبزیۀ قرارداد به بیع اختصاص ندارد و در سایر معهامالت
نیز قاب ررح است؛ از ای ،رو ،ژوهش حاضر ،مالد یا مالدهای مختلد تعدد و وحدت
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تبزیۀ بیع به اعتبار تعدد بایع و نیز قابلیت اعمال خیار عیب نسبت به بخشی از مال معیو

معامالت را به صورت کام  ،مورد ررح و ارزیابی قرار داده است؛ به ویژه آنکه جهت اثبات
ادعا به مطالعۀ تطبیقی در قوانی ،کشورهای مختلد اسالمی و غربی رداخته شده است.

 . 1ببنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،3ص.161
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مفهومشناسی

واژۀ تعدد در مقاب وحدت قرار دارد .وحدت در لغت به معنهی انفهراد 1،یگهانگی ،اتحهاد،

یکتایی ،2بهکار رفته است و تعدد به معنی افزون از یک ،فراوانی ،بسیاری ،کثرت ،3بر شمار

چیزی افزوده شدن 4است .تعدد دو نو است :تعدد حقیقی 5و تعدد اعتباری .6تعدد حقیقی
با عنوانهای دیگری ه چون تعدد واقعی ،7تعدد ذاتی ،8تعدد خارجی و تعدد ظاهری 9نیهز

خوانده میشود .تعدد حقیقی بدان معناست که در واقعیت و خارج ،عقد بر دو شیء متعدد
واقع میشود ،از ای ،جهت که آن دو هر کدام مبیع مستق و مخهتص و معهوض بهه عهوض
معینی هستند و یا قاب و موجب در ظاهر جدا از هه هسهتند؛ ولهی در تعهدد اعتبهاری ،در
خارج تعددی نیست و آنچه دیده میشود وحدت اسهت؛ زیهرا امهور اعتبهاری و جعلهی در
واقعیت و خارج وجود ندارد و فقط در خارج ،منشأ آثار و موضو احکام میگردد .بازگشت
ای ،امور به امور حقیقی است ،به ای ،معنا که اگهر تعهدد حقیقهی منشهأ آثهار باشهد ،تعهدد
اعتباری نیز همانند آن منشأ آثار بوده ،نازل منزلۀ تعدد حقیقی است .10امور اعتباری کهه در

تعدد و اتحاد منوط به اعتبار معتبر است ،اموری است که به مبرد جع و انشای لفظهی یها
غیر لفظی ،قابلیت وجود در ظرف فرض و عال اعتبار را یدا میکند و عرف و عقال ه بعد

از تحقق علتش ،آن را معتبر و منشأ آثار و موضو احکهام مهیشهمارد 11.نتیبهه آنکهه تعهدد
حقیقی در خارج اتفاق میافتد؛ ولی تعدد اعتباری در عال اعتبار و جع روی میدهد کهه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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 . 1فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،3ص.581
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ای ،نو تعدد مدنظر ژوهش حاضر است؛ زیرا در ظاهر یک معامله انبام گرفته کهه گهاهی
به اعتباری مث موضو  ،ررفی ،یا موارد دیگر متعدد میشود.

 .1تعدد معامله به اعتبار تعدد عوضین

در فقه امامیه ،تعدد به اعتبار عوض و معوض ذیرفته شده است و با فهرض تعهدد عهوض و

معوض ،امکان وحدت معامله وجود ندارد ،هر چند متعاقدان و ایبا و قبول یکی یا بیشتر

باشند .1آن چه مورد اختالف نظر فقها واقع شده ،ای ،مسأله است که آیا فقط تعهدد عوضهی،
موجب تعدد معامله میشود یا تعدد دیگر ارکان ه در آن مؤثر است؟
تعدادی از فقها ،فقط تعدد عوضی ،را سبب تعدد معامله فرض کردهاند و بر ای ،باورند که

دیگر ارکان معامله ،تأثیری در وحدت و تعدد معامله ندارد2؛ یعنی نمیتوان حالتی را تصور
کرد که ثم ،،متعدد باشد؛ اما معامله واحد باشد ،در ای ،حالت فرقی نمیکند که ررفی،
معامله و ایبا و قبول ،واحد یا متعدد باشند؛ چون هر ثمنی بعد از فرض اینکه متعدد باشد،
اقتضا میکند که معوض مستقلی در مقابلش قرار گیرد ،به روری که قسمتی از یک ثم ،در
مقاب مثمنی که در مقاب ثم ،دیگر قرار دارد ،قرار نمیگیرد و لو به صورت مشاعی؛ اما در
صورت وحدت ثم ،،تمام عوض در مقاب تمام معوض به صورت اشاعه قرار میگیرد .در ای،
صورت حصهای از ثم ،به حصۀ معینی از مثم ،تعلق نمیگیرد ،بهخالف زمانی که ثم،
باشد و معنای آن تعدد معامله است 3.در ای ،حالت تفاوتی ندارد که ایبا و قبول و ررفی،

معامله یکی یا متعدد باشند؛ به عنوان مثال ،در یک معاملۀ بیع که یک بایع و مشتری با ایبا
و قبول واحد تشکی دادهاند ،یک خانۀ آ ارتمانی در داخ کشور به قیمت یکصد میلیون تومان
و یک خانۀ ویالیی در یکی از کشورهای همسایه به قیمت یک میلیون دالر در عقد واحدی
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متعدد باشد که تعدد ثم ،اقتضا میکند که ما به ازای هر یک از ثم ،و مثم ،،جدا از دیگری

 .1مراغی ،العناوین الفقهیة ،ج ،5ص85؛ کاشد الغطا ،انوار الفقاهة-کتاب البیع ،ص151؛ نبفی گیالنی،
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مورد معامله قرار گرفته است .در اینبا نمیتوان گفت مقداری از یکصد میلیون تومان در
مقاب خانۀ ویالیی و مقداری از یک میلیون دالر در مقاب خانۀ آ ارتمانی قرار میگیرد.
ه چنی ،یکصد میلیون تومان که در مقاب خانۀ آ ارتمانی است تمامی آن مبلغ در مقاب
تمامی خانه قرار میگیرد و نمیتوان گفت یک میلیون تومان در مقاب حمام ،ده میلیون تومان
در مقاب ذیرایی ،نج میلیون در مقاب آشپزخانه و ...قرار میگیرد .بنابر ای ،معوض ،یک چیز
است که تمامی عوض در مقاب آن قرار میگیرد.
در مورد معوض نیز باید گفت که اگر تعدد مثم ،به شک تعدد عددی باشد؛ ای ،تعدد
باعث تعدد معامله نمیشود؛ چون فقط عدد معوض متعدد شده است؛ اما هر یک از
معوضها به صورت جداگانه ،معوض قرار نگرفته است .چنی ،تعددی موجب تعدد معامله
نیست؛ بلکه باید تعدد از جهت مثم ،بودن باشد؛ یعنی عالوه بر اینکه عدد مثم ،متعدد
است هر کدام از ای ،مثم،ها باید به صورت مستق مثم ،واقع شوند .بنابر ای ،اگر تعدد
مثم ،در بیع از حیث مثم ،بودن باشد و هر یک از معوضها به صورت جداگانه ،معوض و
مثم ،قرار گیرند ،در ای ،صورت تعدد معامله و معوض بستگی به جدا بودن عوض دارد و
تعدد معوض به تعدد عوض برمیگردد؛ زیرا اگر بگویی خانه و باغ را با ه به انصد میلیون
تومان فروخت  ،معامله واحد میشود؛ چون اگرچه عدد معامله متعدد است و عبارت از
خانه و باغ است؛ اما از جهت معوض بودن یک معوض به حسا میآید؛ زیرا عوض که
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

ان صد میلیون تومان است در مقاب مبمو دو معوض قرار گرفته است و خانه و باغ
ً
مبموعا یک معوض را تشکی میدهند که یک عوض در مقاب آنها قرار گرفته است؛ اما
اگر بگویی خانه را به سیصد میلیون تومان و باغ را به دویست میلیون تومان فروخت  ،معامله
متعدد است؛ هر چند ایبا و قبول یکی باشد .بنابر ای ،تعدد معوض در صورتی موجب
تعدد معامله میگردد که عوضها نیز متعدد بوده و هر عوضی در مقاب یک معوض قرار
بگیرد و تعدد عددی برای تعدد معامله کافی نیست.
ای ،مسأله در مورد تعدد عوض ه صادق است؛ یعنی تعدد عددی و تعدد خارجی و
ظاهری عوض باعث متعدد شدن معامله نمیشود؛ بلکه تعدد در ثم ،بودن باعث میشود
معوضها از ه جدا شوند؛ چون ثم ،با ثم ،بودن مستق نمیشود؛ مگر آنکه معوض
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مستقلی داشته باشد؛ یعنی عالوه بر اینکه عوض باید متعدد باشد هر عوضی ه باید در
مقاب یک معوض قرار بگیرد .به عبارت دیگر ،اگر فقط یک مقابله بی ،عوضی ،وجود داشته
باشد ،روری که هر جزئی از عوضی ،به صورت مشاعی در مقاب جزئی از عوض قرار گیرد،
ً
یک معامله به حسا میآید؛ مثال اگر دو زمی ،در مقاب یک میلیون تومان فروخته شود،
روری که انصد هزار تومان برای نیمی از هر دو زمی ،و انصد هزار تومان ه برای نی
دیگر از هر دو زمی ،به صورت مشاعی قرار گیرد ،معاملۀ هر دو زمی ،را باید یک معامله
شمرد؛ اما اگر دو مقابله صورت گیرد بهگونهای که هر جزئی از یک عوض به صورت
مشاعی در مقاب تمام اجزای عوض دیگر قرار نگیرد ،تعدد معامله روی میدهد؛ مث اینکه
در مثال فوق انصد هزار تومان به صورت مستق در مقاب یکی از دو زمی ،قرار گیرد و
انصد هزار تومان دیگر به صورت مستق در مقاب زمی ،دیگر قرار بگیرد.1

در نتیبه از نظر ای ،گروه از اندیشمندان ،آنچه باعث تعدد معامله میشود تنها تعدد
عوض و معوض است .البته ای ،تعدد باید از جهت عوض و معوض بودن باشد و وحدت و
کثرت عددی عوض و معوض کافی نیست .ای ،دیدگاه از بی ،سخنان ایشان ه آشکار می-
شود .مراغی به صراحت میگوید که وحدت یا تعدد ررفی ،قرارداد و نیز وحدت یا تعدد
ایبا و قبول تأثیری در وحدت یا تعدد معامله ندارد؛ بلکه مالد وحدت یا تعدد معامله،
وحدت یا تعدد ثم ،و مثم ،است و ای ،وحدت و تعدد نیز باید از جهت ثم ،و مثم ،بودن
همانگونه که عقد با تعدد متعلقش متعدد میشود و تعدد عوض و معوض منبر به تعدد
عقد میگردد و منح به عقود متعدد میگردد ،ه چنی ،باید گفت که ای ،فقط از ویژگیهای
عقد نیست؛ بلکه ایقا نیز مث عقد است .عقد معنای عامی دارد که شام ایقا نیز میشود،
روری که اگر متعلق ایقا ه متعدد شود منح به ایقاعات متعدد میشود .بنابر ای ،همانگونه
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آنها باشد و تعدد عددی ثم ،یا مثم ،تأثیری در وحدت و تعدد معامله ندارد.

2

که بیع ،صلح ،اجاره ،وقد ،مضاربه و مانند ای،ها منح به چند عقد میگردد ،ه چنی ،رالق،

ظهار ،لعان ،ایالء ،عتق و نذر نیز به چند ایقا منح میشوند و ایقاعات متعدد میگردد.3
 . 1نبفی گیالنی ،فقه االمامیة قسم الخیارات ،ص656؛ مراغی ،العناوین الفقهیة ،ج ،5ص.85
 . 2مراغی ،همان.
 . 3همان.
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جنبۀ اثباتی ای ،دیدگاه مبنی بر آنکه عقد با تعدد متعلقش متعدد میگردد ،با توجه به
دلیلی که بر آن اقامه شده ،قاب قبول است و چنانچه گفته شد مراد از انحالل عقد به چند
ً
عقد ای ،نیست که عقد واقعا و در خارج به چند عقد تبدی شده ،متعدد گردد ،به گونهای که
ً
هر ک مثال یک عقد بیع را منعقد نماید که چند موضو دارد مانند فروش سه کتا یا
ً
موضو آن یک امر مرکب است مانند فروش سه متر ارچه ،واقعا سه عقد بیع را منعقد کرده
باشد یا اگر نذر کرده که سه بیع یا سه رالق انبام دهد ،با تبزیه و انحالل بیع او به سه بیع
یا انحالل رالق او به سه رالق ،نذر مدنظر وی ،وفا شده باشد؛ چون حک در نذر ،تابع
اس و عنوان بوده و در فرض مذکور ،فقط یک بیع نذری و یک رالق نذری ،تحقق خارجی
یدا کرده است .بنابر ای ،،مراد از انحالل ،تبزیۀ خارجی نیست؛ بلکه مقصود ای ،است که
عقد واقعشده ،از نظر حک  ،به عقود متعدد تبزیه میگردد و و فقط از جنبۀ اثر و نتیبه،
نازل منزلۀ چند عقد میشود.

1

منظور از انحالل یک عقد یا ایقا به چند عقد یا ایقا

ای ،است که حک عقد یا ایقا منح میشود و حک چند عقد یا ایقا به آن تعلق میگیرد
ً
و اصطالحا تعدد حکمی رخ میدهد .لذا هنگامی که در یک عقد بیع ،منزل و اتومبی
فروخته شود معنایش ای ،نیست که دو عقد بیع منعقد گردیده است؛ بلکه به ای ،معناست
که حک دو عقد بیع بر آن جاری میشود.

2

جنبۀ منفی ای ،دیدگاه مبنی بر ناکارآمدی سایر ارکان در تعدد معامله ذیرفتنی نیست و دلی
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

آن ،در ادامه و در اثنای مباحث مربوط به معیارهای دیگر تعدد و وحدت معامله ،خواهد آمد.

 .2تعدد معامله به اعتبار تعدد طرفین

همانرور که گذشت غالب فقهای امامیه تعدد معامله در صورت تعدد عوض و معهوض را
ذیرفتهاند3؛ زیرا معتقدند« :مالد انحالل در یک معامله ،تشخیص عرف است؛ یعنهی در

 . 1همان ،ص91؛ کاشد الغطا ،احکام المتاجر المحرمة ،ص.91
 . 2مراغی ،العناوین الفقهیة ،ج ،5ص.85
 . 3همان؛ کاشد الغطاء ،انوار الفقاهة-کتاب البیع ،ص151؛ نبفی گیالنی ،فقه االمامیة قسم الخیارات،
ص656؛ خویی ،مصباح الفقاهة(المکاسب) ،ج ،9ص115؛ ببنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،3ص161؛
تبریزی ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب ،ج ،5ص.399
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چیزهایی که عند العرف دو جن مختلد حسا میشوند ،انحالل به دسهت مهیآیهد.».

1

آن چه مح اختالف آرای فقها قرار گرفته ،تعدد معامله در صورتی است که رهرفی ،معاملهه
یعنی متعاقدان متعدد باشند .اگر موجب و قاب واحد باشهند در صهورت وحهدت عهوض و
معوض ،معامله واحد است؛ ولی چنانچه با وجود وحدت عوض و معوض ،موجب یا قاب
متعدد باشد در ای ،صورت بی ،فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد که آیا ایه ،نهو تعهدد
موجب تعدد معامله میگردد یا نه؟
بسیاری از فقها و به تبع آنها حقوقدانان ،در بی ،مسائ متفاوت ،ای ،را که تعدد هر یک
از ررفی ،،موجب تعدد معامله میشود ،تأیید میکنند ،هرچند اغلب برای ای ،دیدگاه دلیلی
عنوان نکردهاند .در ادامه به انوا تعدد ررفی ،معامله ،اشاره میشود:
 .2/1تعدد معامله به اعتبار تعدد موجب
مورد اول حالتی است که موجب متعدد و قاب واحد باشد .بسیاری از فقها معتقدند کهه در
ای ،صورت معامله متعدد میشود ،هر چند که قاب و ایبا و قبول و نیز عوض و معهوض

واحد باشد 2.بر ای ،ایه ،اگر در عقد بیع یک مشتری شیئی را که چند نفر بایع در آن شریک
هستند بخرد و آن شیء عیبی داشته باشد در ای ،صورت میتواند سه یکی از فروشندهها را
بردارد و سه دیگری را برگرداند؛ چون تعدد بایع موجب تعدد معامله میشود و زمهانی کهه
در بیان برخی از فقیهان ،تصریح شده است که اگر عقد ،متعدد باشد اختالفی در
تبزیه و انحالل ذیری نیست و ضابطه در اختالف و عدم اختالف نسبت به جزئی از عقد
و امکان رد جزئی از آن و نگه داشت ،جزئی دیگر و مطالبۀ ارش ،وحدت و تعدد عقد
است؛ یعنی اگر عقد ،واحد باشد امکان ندارد که بخشی از عقد را فسخ کرد؛ ولی اگر
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معامله متعدد شد امکان اینکه در مورد هر یک از معاملهها جداگانه عم شود وجود دارد.

عقد متعدد باشد ای ،امکان وجود دارد .در مسأ لۀ مورد بحث نیز به دلی اعتبار تعدد
 . 1خویی ،مصباح الفقاهة(المکاسب) ،ج ،9ص14؛ امام خمینی ،کتاب البیع ،ج ،5ص515؛ خمینی،
مستند تحریر الوسیلة ،ج ،5ص.14
 . 2عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،11ص193؛ کاشد الغطاء ،انوار الفقاهة-کتاب البیع ،ص151؛ انصاری،
المکاسب ،ج ،5ص316؛ شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج ،15ص.599
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ررفی ،در تعدد عقد ای ،امر ممک ،است.

1

حقوقدانان ه با نظر ای ،عده از فقها موافق هستند و تعدد بایع را موجب تعدد معامله

میدانند 2.امامی در حقوق مدنی در ای ،خصوص چنی ،بیان میکند...« :مشتری میتواند
نسبت به سه یکی از فروشندگان بیع را فسخ و نسبت به سه بقیه ،بیع را قبول کند و ارش

بگیرد؛ زیرا عقد به اعتبار تعدد بایع به عقود متعدد منح میشود» 3.نکتهای که از ای ،کالم
استفاده می شود همان تعدد عقد به اعتبار تعدد بایع است و وقتی معامله متعدد میشود با
فسخ با توجه به شرایط بایع ،با ای ،کار به او ضرری نمیرسد؛ زیرا سه او به حالت قب از
معامله برمیگردد و سهمش تبزیه نمیشود 4.به رور مثال ،اگر چند نفر در یک خانه
شریک باشند و آن را در یک معامله به یک نفر بفروشند و بعد از عقد معلوم شود که خانه،
معیو است مشتری میتواند نسبت به سه یک نفر از فروشندگان معامله را فسخ و نسبت
به سه دیگری معامله را قبول کرده و فقط ارش بگیرد؛ چون عقد به اعتبار تعدد بایع به عقود
متعدد منح میگردد و فسخ معاملۀ بعضی از مبیع ،موجب ضرر بایع آن قسمت ،و
ه چنی ،بایع قسمتهای دیگر مبیع نمیشود؛ بلکه وضعیت بایع آن بخش از مبیع ،نسبت
به وضعیت قب از انبام معامله تفاوتی نمیکند؛ زیرا فروشندهای که نسبت به او حق فسخ
از فسخ ه ،

ا عمال شده است ،قب از معامله ه همان مقدار از خانه را مالک بود و

همان سه خود را مالک است و تغییر بعضی از شرکا ه ضرری به او نمیرساند؛ لذا می-

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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توان معاملۀ بخشی از مبیع را فسخ و معاملۀ بقیه را قبول و مطالبۀ ارش کرد.

5

مطابق یک نظر ،علت تعدد معامله با تعدد بایع ،تعدد ملکیت است که آن ه منبر به

تعدد تملیک میشود 6.بدی ،معنا که در فرض دو نفر بودن بایع ،در حقیقت ،دو بیع و دو
 . 1نبفی ،جواهرالکالم ،ج ،53ص.551
 2امامی ،حقوق مدنی ،ج ،1صص515-511؛ کاتوزیان ،حقوق مدنی(نظریه عمومی تعهدات) ،ص193؛
راهری ،حقوق مدنی ،ج ،4ص.148
 . 3امامی ،همان.
 . 4عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،11ص193؛ کاشد الغطا ،انوار الفقاهة-کتاب البیع ،ص151؛ انصاری،
المکاسب ،ج ،5ص.316
 . 5امامی ،حقوق مدنی ،ج ،1صص515-511؛ راهری ،حقوق مدنی ،ج ،4ص.148
 . 6روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،6ص119؛ نبفی گیالنی ،فقه االمامیة قسم الخیارات ،ص.639

تملیك وجود دارد گرچه مشتری و تملك ،یکی است .1وقتی بایع ،متعدد باشد هر کدام از
فروشندهها سهمی هر چند مشا دارند .ای ،امر سبب تعدد ملکیت و مالک شده و زمانیکه
ای ،ملک را به تملیک خریدار درمیآورند باعث تعدد تملیک میشود و با اینکه خریدار یک
نفر است؛ ولی به دلی اینکه مالک متعدد است هر کدام از مالکها یک تملیک انبام
میدهد و تملیک به تبع تعدد فروشندهها متعدد میگردد.
 .2/2تعدد معامله به اعتبار تعدد قابل
حالت دیگر زمانی است که قاب متعدد و موجب واحد باشد که اکثر فقها تعدد قاب را سبب
تعدد معامله میدانند ،تا جایی که برخی آوردهاند :شکی نیست که با تعدد مشتری عقد هه
متعدد میشود هر چند هر یک از ایبا و قبول واحد باشد؛ زیرا عقد یهک اعتبهار عقالیهی
بی ،دو نفر است که آنها برای رسیدن به مضمون آنچه که قصد رسیدن به آن را دارند به عقهد

متوس میشوند 2.آری ممک ،است بهخارر عوام دیگری ه چون ضرر به موجب ،قاب ها
ً
نتوانند هر کدام هر رور میخواهد عم کند؛ مثال در عقد بیع اگر دو نفر یک چیز را از یک
فروشنده بخرند ،هرچند تعهدد مشهتری عهاملی بهرای تعهدد معاملهه اسهت؛ ولهی یکهی از
مشتریها نمیتواند کاال را

دهد و خریدار دیگر نگه دارد؛ بلکه باید هر دو نگههدارنهد و

ارش بگیرند و یا هر دو برگردانند که ای ،نظر مطابق با دیدگاه مشهور علمهای امامیهه اسهت.
دیگر به دلی جزء جزء شدن مبیع باعث ضرر بایع خواهد شد.

3

حقوقدانان ه موافق با نظر مشهور فقها هستند و معتقدند تعدد قاب موجب تعدد

معامله است 4و فقط به دلی ضرری که متوجه موجب میشود حق عم مستق از ه و
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دلی آنان متضرر شدن بایع است؛ چه آنکه برگرداندن یکی از مشتریها و نگهداشت ،مشتری

 . 1مدرسۀ فقاهت ،درس خارج فقه عبدالله جوادی آملی ،خیارات.eshia.ir ،91/18/14 ،
 . 2آخوند خراسانی ،حاشیة المکاسب ،ص.551
 . 3شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج ،15ص599؛عالمه حلی ،مختلف الشیعة في احکام الشریعة ،ج،5
ص186؛ فیض کاشانی ،مفاتیح الشرایع ،ج ،3ص.91
 .4امامی ،حقوق مدنی ،ج ،1صص515-511؛ کاتوزیان ،حقوق مدنی(نظریۀ عمومی تعهدات) ،ص193؛
راهری ،حقوق مدنی ،ج ،4ص.148
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متفاوت را ندارند .در مادۀ  435ق.م آمده است« :در صورتی که در یک عقد ،بایع یک نفر و
مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود ،یکی از مشتریها نمیتواند سه خود را به
تنهایی رد کند و دیگری سه خود را نگهدارد ،مگر با رضای بایع و بنابر ای ،اگر در رد مبیع
اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت» .هرگاه یکی از مشتریها برای
رفع ضرر نسبت به سه خود عقد را فسخ کند و دیگر مشتریها ،سه شان را نگهداشته و
مطالبۀ ارش نمایند موجب ضرر به بایع میشوند ،چون مبیع تقسی میشود و با تعارض دو
ضرر -یکی ضرری که بهواسطۀ جن
برگرداندن جن

معیو به مشتری میرسد و دیگری ضرری که با

متوجه بایع میشود -و سقوط آن دو ضرر ،حق فسخ بهرور تبعیض اعمال

نمیشود 1.بنابر ای ،با اینکه تعدد مشتری و قاب موجب تعدد معامله میشود و باید یک قاب

بتواند مستق از قاب دیگر عم کند؛ ولی در ای ،حالت امکان تبعض صفقه وجود ندارد.
دلی آن ه قاعدۀ نفی ضرر است که مقدم میگردد.
عده ای از فقها در ای ،حالت یعنی زمانی که مشتری متعدد است و در مبیع عیبی ظاهر
شده ،نظری مخالد دارند و به جواز جدایی و تفریق معتقدند .ای ،فقها دالی خویش را
چنی ،مطرح کردهاند :الد .با تعدد مشتری و تعدد ملک ،عقد جاری مبرای دو عقد
میشود؛ یعنی دو عقد جدا میشوند؛  .ادله عمومیت دارند؛ زیرا منع از رد یکی از شرکا
به خارر عیبی که در آن شیء ظاهر شده است ،نیاز به دلی دارد .اص جواز آن است و
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

دلیلی که داللت بر منع کند وجود ندارد .لذا هر کدام از قاب ها میتواند مستق و جداگانه

عم کند 2.بعضی از فقها ه با ای ،بیان نظر خویش را مطرح کردهاند که هر کدام ،عقد و
التزام جداگانهای هستند و احکام خودشان را دارند و در واقع دلی دوم را علت ای ،نظریۀ

خود میدانند 3.عدهای دیگر از فقها ه گفتهاند صحیحتر آن است که بگویی وقتی دو نفر
یک چیز را به صورت مشاعی میخرند ،از آنجا که تعدد معامله با تعدد بایع و مشتری
اتفاق میافتد ،در اینبا ه به خارر اختالف دو ملک ،مشتریها میتوانند متفاوت عم
 . 1امامی ،همان.
 . 2روسی ،المبسوط في فقه االمامیة ،ج ،5ص351؛ همو ،الخالف ،ج ،3ص333؛ اب ،ادری
السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ،ج ،5ص.345
 . 3سبحانی ،المختار في احکام الخیار ،ص.391
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حلی،

کنند و یکی از آنها مبیع را برگرداند و دیگری نگهدارد ،هر چند بعید نیست که فرق از ای،
جهت باشد که وقتی بایع از تعدد باخبر بوده است مشتریها بتوانند جداگانه عم کنند؛
ولی زمانی که بایع به تعدد مشتری قب از عقد جه داشته ،هر دو مشتری با ه عم کنند،

یا هر دو مبیع را بردارند و به گرفت ،ارش رضایت دهند و یا هر دو بازگردانند 1.از مبمو

مباحث مطرح شده در ای ،مبحث ،چنی ،استنباط میشود که تعدد ررفی ،معامله نیز سبب
تعدد معامله است .در نتیبه ،اگر دو مشتری در یک معامله یک خانه بخرند و فروشنده
بگوید م ،ای ،خانه را به شما فروخت و آن دو بگویند ذیرفتی ؛ هر چند انشا واحد است؛
ولی به دو انشا و دو عقد و دو التزام منح میشود که هر کدام حک خود را خواهد داشت و
یکی از مشتریها میتواند معامله را فسخ و دیگری امضا کرده و نگهدارد .تعدد بایع ه مث
تعدد مشتری است .باید توجه داشت که تعدد بایع و مشتری ،منبر به تعدد ثم ،و مثم،
نشده ،بر وحدت خود باقیاند؛ چون وقتی تعدد در بایع باشد ،مبیع ممک ،است واحد باشد
ً
مثال یک خانه باشد که مالکی ،متعدد دارد و ه چنی ،گاه مشتریها متعدد هستند.

 .3تعدد معامله به اعتبار تعدد ایجاب و قبول

بنابر نظر بعضی از فقیهان ،مراد از وحدت عقد ای ،است که ایبا یا قبول ،علی سبی منع

مطرح میگردد که اگر یکی از ایبا یا قبول ،واحد و دیگری متعدد باشد ،چگونهه خواههد
بود؟ برخی معتقدند در مورد تعدد قبول ،چه بسا ممک ،است تصور شهود بها وجهود تعهدد
قبول ،معامله واحد است؛ مانند زمانی که قبولکنندگان ،وکیه یها متهولی شهخص حقهوقی
هستند ،مث متولی مسبد .در مث ای ،حالت چه بسا صحیح است که گفته شود جزء جزء
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الخلو ،واحد باشند ،یعنی یا ایبا واحد باشد یا قبول ،و یا ه ایبها واحهد باشهد ،هه
ً
قبول 2.بنابر ای ،،اگر دو ایبا و دو قبول باشد ،عقد قطعا متعدد است .حهال ایه ،رسهش

کردن و تبزیۀ مبیع به روری که قسمتی را نگه دارد و قسمت دیگر را رد کنهد و بهه فروشهنده

 . 1کرکی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،4ص334؛ عالمه حلی ،تحریر االحکام الشریعة علی
مذهب االمامیة ،ج ،1ص.594
 . 2نبفی ،جواهرالکالم ،ج ،31ص.55
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برگرداند صحیح نیست 1.در مقاب  ،صاحب جواهر چنی ،اظهار میدارد که« :تعدد قبول یها
ایبا  ،مقتضی تعدد عقد است ،در غیر ای ،صورت الزم میآید که علیرغ تعدد ایبا ،
عقد واحد به وجود آید و مشروعیت یدا کند؛ حال اینکه چنی ،چیزی معروف و شناختهشده
نیست؛ بلکه معهود و متعارف ،عک آن است؛ چون عقد ،عبارتست از ایبا و قبول و از
ای ،رو اگر قبول ،متعدد باشد میبایسهت ههر چنهد بهه صهورت فرضهی و تنزیلهی ،در ازای
قبول های بیش از یک مورد ،ایبابی در نظر گرفت .در فرض تعدد ایبا و وحدت قبول نیز

همی،رور عم میشود و گواه لزوم ای ،تنزی  ،عرف اسهت» 2.برخهی هه بههرور صهریح

اشاره کردهاند که تعدد قبول ،به صورت قهری موجب تعدد عقد میشود 3.به بیان دیگهر ،بها
وجود تعدد قبول نمیتوان به وحهدت ایبها قائه شهد؛ زیهرا ایبها و قبهول متضهایفان

هستند 4.متضایفان دو امر وجودی هستند که تعق یکی بدون دیگری ممکه ،نیسهت؛ مثه

باال و ایی ،،متقدم و متأخر ،علت و معلول 5.از احکام تضاید آن است که دو امر متضاید

در وجود و عدم و قوه و فع مث ه هستند؛ یعنی اگر یکی از آنها موجود باشد ررف دیگر
ً
نیز حتما موجود خواهد بود و اگر یکی از آنها معدوم باشد دیگری نیز معدوم است 6.بنهابر
ای ،امکان ندارد که قبول متعدد باشد؛ ولی ایبا واحد باشد و ه چنی ،برعک  .ه بها
وجود تعدد قبول ایبا نیز متعدد خواهد شد.
ه چنی ،در جای دیگر برخی از فقها فرمودهاند« :اگر ایبا در عقد متعدد باشد ،فرقی
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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نمی کند که با تعدد ایبا  ،قبول ه متعدد باشد یا نه ،بعید نیست که عقد متعدد خواهد
بود و همی ،امر در مورد تعدد قبول ه صادق است ،چه ایبا متعدد باشد یا نه» 7.با توجه

به اینکه عرف ای ،تعدد را سببی برای تعدد معامله فرض کرده است ،میتوان گفت که ای،
نو تعدد نیز موجب تعدد معامله خواهد گردید.
 . 1سبحانی ،المختار في احکام الخیار ،ص.391
 . 2نبفی ،جواهرالکالم ،ج ،58ص.181
 . 3حسینی روحانی ،المرتقی الی الفقه االرقی -کتاب الخیارات ،ج ،5صص.118-119
 . 4روحانی ،فقه الصادق ،ج ،19ص.361
 . 5مظفر ،دروس في علم المنطق ،ص.38
 . 6عالمه رباربایی ،نهایة الحکمة ،ج ،1ص.499
 . 7کاشد الغطا ،شرح خیارات اللمعة ،ص.169

البته همان رور که در مطالب قبلی بیان شد تمام فقها تعدد عوضی ،را باعث تعدد معامله
میدانند؛ ولی آنچه از دیدگاه کاشد الغطا بر میآید ای ،نکته است که ایشان سه عام

عوضی ،و ایبا یا قبول 1را در تعدد معامله مؤثر دانسته است و تعدد بقیۀ ارکان مانند

ررفی ،را در تعدد معامله مؤثر نمیداند .نظر ای ،دسته دربارۀ تعدد معامله به اعتبار تعدد
ً
عوضی ،کامال صحیح است؛ ولی اینکه بپذیری فقط تعدد عوضی ،و ایبا و قبول در تعدد
معامله مؤثر است ،قاب تأم است و با توجه به مطالب قبلی نمیتوان بدان قائ شد؛ زیرا
بیان شد که تعدد ررفی ،معامله نیز در ای ،تعدد ،تأثیرگذار است.

 .4تعدد معامله به اعتبار تعدد زمانی

تعدد زمان یعنی اجزای زمان متعدد میشود و هر کدام از اجزا به صورت مستق و جداگانه

مطلو میگردد ،روری که عارض شدن حکمی بر یک جزء ،موجب عارض شهدن آن بهر
جزء دیگر نمیشود و به حسب تعدد اجزای زمان ،تعهدد مطلهو وجهود دارد 2.در بعضهی
عقود مانند بیع تعدد زمان وجود ندارد؛ زیرا بیع نمیتواند مدتدار و مبتنی بر زمهان باشهد؛
اما در بعضی عقود دیگر مث عقد اجاره ،زمان تعیی ،میشود و تعدد زمهان وجهود دارد؛ بهه
عنوان نمونه ،اگر مستأجر خانهای را اجاره کند سپ در همان مدت اجاره ،خانه خرا شود
و آن را تحوی موجر بدهد تا تعمیر کند و بازگرداند ،در اینبا زمان به حسهب اجهزا تقسهی
مورد اجاره به مستأجر است که اگر مبمو زمان مذکور به صورت وحدت مطلو در نظهر
گرفته شود در ای ،صورت اجاره بار میشود ،چه در زمان سابق بر خرابی و چهه در زمهان

خرابی و بعد از تعمیر3؛ زیرا وحدت مطلو یعنی «موال غهرض واحهدی داشهته باشهد کهه
عبارت است از انبام فع مقید و محدود به گونهای که اگر آن فع بها آن قیهد انبهام شهد،

بررسی فقهی مالک تعدد عقد و ایقاع

میشود به زمان قب از خرابی خانه و زمان خرابی و جزء سوم زمان بعد از تعمیر و برگرداندن

مکلد خواستۀ موال را انبام داده و اگر آن فع را بدون آن قیهد انبهام داد و یها در آن زمهان

 .1همان.
 . 2لنکرانی ،تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة -االجارة ،ص.319
 3همان.
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ً
مشخص انبام نداد ،گویا اصال امتثال تحقق نیافته و غرض موال حاص نشده اسهت» 1.در
مثال اجاره نیز غرض از عقد اجاره تملک منفعت است که ای ،امر در برههای از زمان میسهر
نیست؛ چه آنکه منفعت فوت شده و عی ،مستأجره در حک تلد اسهت؛ ولهی چنانچهه بهه
حسب تعدد اجزای زمان اجاره ،تعدد مطلو وجود داشته باشد؛ یعنی عم مقید به قیهدی

است که حتی بدون آن قید ه مطلو است 2در ای ،صورت اجهاره بهه اجهارهههای متعهدد
منح میشود که هر جزئی از زمان اجاره ،حک جداگانهای خواهد داشت کهه حکه یهک
جزء از زمان اجاره بر زمان دیگر تأثیر ندارد؛ یعنی اجاره در زمان سابق بهر خرابهی و نیهز در
زمان بعد از تعمیر و تحوی به مستأجر صحیح است؛ ولی در زمان خرابی کهه بهی ،ایه ،دو
زمان قرار دارد اجاره بار است؛ زیرا عی ،مستأجره در ای ،زمان در حک تلد اسهت؛ چهه
آنکه منفعتی نیست تا مستأجر آن را تملک کند.

3

حال اگر تعدد زمان در عقد اجاره منبر به تعدد معامله انگاشته شود ،اگر بر فرض دو
نفر به نحو تعاقب ،مالک منافع یک خانه باشند؛ یعنی منفعت شش ماه مال یک نفر و
منفعت شش ماه بعدی مال فرد دیگری باشد؛ یعنی در زمان متعدد و مغایر از همدیگر
مالک باشند و فضولی در یک معامله و با اجاره بهای واحدی خانه را به فردی اجاره دهد ،در
ای ،صورت اگر یکی از مالکان ،ای ،اجاره را اجازه ندهد؛ ولی مالک دیگر اجازه بدهد،
اجاره نسبت به فردی که اجازه داده ،صحیح است و نسبت به فردی که اجازه نداده ،بار
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

میشود .سر مطلب آنکه اجاره متعدد میشود و تبدی به دو معامله میگردد که در یکی
اجازه و دیگری رد ممک ،خواهد شد؛ چون از آنبا که حقیقت اجاره تملیک منفعت عی،
است با تعدد زمان ،متعلق آن ه متعدد میشود.

4

اگر تعیی ،منفعت در اجاره از راه تعیی ،عم باشد و زمان در اجاره مطلق باشد ،ای ،کار
موجب تعدد عم به حسب اجزای زمان میشود و به حسب هر جزء از اجزاء زمان که
قابلیت انبام عم در آن وجود دارد ،عم ه متعدد میشود و اجیر میتواند در هر جزء از
 .1ملکی اصفهانی ،فرهنگ اصطالحات اصول ،ج ،5ص.518
 . 2جمعی از ژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،5ص.556
 . 3لنکرانی ،تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة -االجارة ،ص.319
 . 4بحر العلوم ،بلغة الفقیه ،ج ،5صص.595-591
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زمان که اراده کرد مورد اجاره را انبام دهد و اختیار تعیی ،به دست اجیر است ،نه مستحق؛
به عنوان مثال ،اجیر کردن یک خیاط برای دوخت ،یک لباس به شک خاص ،اگر به صورت
مطلق و بدون تقیید به زمان خاص منعقد شود ،در ای ،فرض ،برخی معتقدند که اجاره ،به
حسب زمان ،تعدد یدا میکند و منبر به تکثر و تعدد عم میشود و به همی ،خارر ،اجیر
هر وقت بخواهد میتواند عم خواسته شده را انبام دهد؛ ولی اگر اجاره محدود به زمان
ً
خاصی شده باشد ،مثال مستأجر عم را فقط در روز جمعه بخواهد در ای ،صورت اختیار به
دست مستأجر است؛ زیرا استحقاق مطالبه به محض وقو عقد برای او ثابت شده است و
دلیلی ندارد که اجیر عم خواسته شده را رول دهد .در ای ،حالت اجاره به حسب زمان
متعدد نمیگردد و مستأجر میتواند اجیر را به تسریع در عم مورد نظر مببور کند و اجیر
باید در زمان خواسته شده آن عم را انبام داده و تحوی دهد.

1

دیدگاه برگزیده

با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،روش ،گردید که فقیههان در ارائهۀ معیهار بهرای سهنبش
ً
وحدت و تعدد معامله ،دچار اختالف نظر بوده و برخی از ایشان تعدد را منحصرا در برخهی
فروض ذیرفته و از ارائۀ دلی بر انحصار ،امتنا ورزیدهاند .ژوهش حاضر نشان مهیدههد
که با عنایت به ماهیت امضایی و غیرتأسیسی معامالت و فقدان روایات و ادلۀ شرعی خاص
تعدد معامله و معی ،کردن یک ضابطۀ دقیق در ای ،رابطه مهیتهوان از عهرف اسهتفاده کهرد و
تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معامالت چنی ،اقتضا میکند کهه تعهدد ههر
یک از رک،ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد .ای ،عهرف تبهاری ،جههت ضهابطهمندسهازی،
افزون بر کنواسیون بیع بی ،المللی کاال در قهوانی ،مهدنی بسهیاری از کشهورهای اسهالمی و
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دربارۀ معیار تعدد معامله ،چنی ،استنباط میشود که برای تعیهی ،ارکهان مهؤثر در وحهدت و

غیراسالمی به صورت قانون مدون نیز درآمده است .با ای ،توضیح که در کنوانسیون سازمان
مل متحد راجع به قراردادهای بیع بی،المللی کاال (مصهو  1980ویه )،بهه صهراحت بهه
تبزیه ذیری قراردادها حداق در دو مادۀ  51و  73تصریح شده است تا از بطالن قراردادها
 . 1نبفی گیالنی ،کتاب الغصب ،ص.53
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به صرف تخلد نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود .مادۀ  51بیانگر فسخ جزئهی قسهمت
تسلی نشده یا غیرمنطبق از کاالی خریداری شده و مادۀ 73نیز حاکی از فسخ جزئی قسهط
نقض شده در قراردادهای اقساری است .بر ای ،اساس ،با حکومت اص تبزیه ذیری ،عقد
به هر علتی که با مانع مواجه گردد ،تعدد یافته و در نتیبه ،اثر ناشی از فسخ جزئی ،بطالن و
انفساخ ،محدود به همان بعض شده و مابقی قرارداد به بقای خود ادامه می دهد .بند (1-)3
از قسمت  8بخش  Bقانون «شرایط قرارداد ساخت و ساز استاندارد( »)VOBکشور آلمان،
تحت عنوان «فسخ توسط مشتری» نیز فسخ جزئی قرارداد توسهط مشهتری را ه از اتمهام
مهلت مقرر ،به رسمیت شناخته است.
ه چنی ،مادۀ  139قانون مدنی عراق و مواد  191ق.م کویت 166 ،ق.م قطر144 ،
ق.م سوریه 143 ،ق.م مصر 114 ،ق.م البزایر 141 ،ق.م فلسطی 143 ،،ق.م لیبی و مواد
 441 ،434 ،395 ،391 ،395و  483قانون مدنی ایران ،تعدد ذیری معامله را به
رسمیت شناخته و حاکی از ذیرش نظریۀ تبزیه ذیری قرارداد از دیدگاه قانونگذار است.
برای نمونه ،در مادۀ  139قانون مدنی عراق چنی ،آمده است« :اگر بخشی از عقد ،بار
باشد فقط آن بخش از قرارداد ،بار خواهد بود و سایر بخشهای آن به خارر اینکه یک
عقد مستق  ،اعتبار میگردد ،بر صحت خود باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود عقد،
بدون آن قسمت بار  ،قاب تحقق نیست» .ای ،ماده به صراحت نشان میدهد که بطالن
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بخشی از معامله ،منبر به بطالن ک نشده؛ بلکه معامله ،به اعتبارات مختلد ،تعدد یافته
و امکان فسخ جزئی آن وجود دارد.
بیتردید ای ،قوانی ،عرفی ،میتواند تبلور قضاوت عرفی در ای ،باره باشد .ناگفته نماند
که یکی از بارزتری ،جلوههای حضور عرف در شریعت و فقه ،کارایی آن در معامالت،
یمانها و قراردادهاست؛ اما ای ،حضور به معنای سند بودن عرف نبوده و دلی بر کارایی
استقاللی عرف نیست؛ بلکه از کارایی ابزاری وسیع آن در معامالت خبر میدهد .البته عدم
کارایی سندی و استقاللی عرف حتی در معامالت بدان معنا نیست که شار مقدس در ای،
حوزه ،فقط به تأسی

رداخته و از امضای بناها و تأسیسات مردم خبری نیست .برعک ،

اصالت و غلبه در غیر عبادات بر امضای بنای مردمان است ،هرچند در قالب رد و نهی از
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برخی بناها و در اندد مواردی ،در شک تأسی  ،تصرفات غیرامضایی نیز داشته است.
معنای انکار سندیت عرف ای ،است که بنای مردمان کوچه و بازار تا متکی به یکی از اسناد
چهارگانۀ معتبر نباشد ،نمیتواند سند کشد شریعت قرار گیرد.

1

بر همی ،اساس است که محقق حکی تعدد ذیری اجاره بر مبنای تعدد زمانی را موافق با
ارتکاز عرفی دانسته و معتقد است که اگر اجاره را قب از تمام شدن مدت ،فسخ کردند نسبت
به گذشتۀ اجاره ،صحیح است و اجرت تعیی ،شده ،ثابت میشود 2.برخی از فقهای معاصر

نیز تبزیه و انحالل یک انشا به انشائات متعدد را به عنوان یک قاعدۀ کلی نپذیرفته و تنها در
مواردی درست و امکان ذیر میداند که عرف آن را ممک ،بداند .وی در ای ،رابطه چنی،
ً
مینویسد« :گاهی یک انشا عرفا منح به دو انشا و دو مطلو می شود که یک انشا مورد
اجازه قرار میگیرد؛ ولی انشای دیگر مورد اجازه نیست ،حال ای ،تعدد یا به صورت عرضی
است ،مث جمع شدن ما یملک و ما الیملک و یا به صورت رولی است ،مث همی ،مسأله که
ً
یک مدت مورد امضا است و مدت دیگر مورد امضا نیست .گاهی عرفا چنی ،انحاللی وجود
دارد؛ ولی در خیلی از مواقع ای،رور نیست و یک مطلو بیشتر وجود ندارد و ررفی ،می
گویند که اگر از اول نق و انتقالی واقع شد ،ما ای ،عقد را می خواهی ؛ ولی در غیر ای،
صورت توافقی در کار نیست .خالصه چنی ،انحاللی به رور کلی وجود ندارد» 3.آنچه مطمح
نظر ایشان در القای ای ،مورد است اینکه عرف با ارتکازی که نسبت به تبعیض (تبزیه) و عدم
بالعقود» آماده میسازد؛ زیرا وقتی عقد در فضایی بسته شده که حکومت با تبعیض است ،باید
ررفی ،قرارداد ملتزم به تبعیض باشند ،همی،رور اگر ارتکاز بر عدم تبعیض باشد 4.به لحاظ

حقوقی نیز باید گفت چنانچه در روابط حقوقی بی ،اشخاص در مورد خاصی اختالفی به
وجود بیاید و قانون یا رویۀ قضایی در ای ،مورد وجود نداشته باشد عرف و عادت میتواند

بررسی فقهی مالک تعدد عقد و ایقاع

تبعیض یمانها دارد ،زمینه را برای جریان ادلهای چون «المؤمنون عند شروره » و «أوفوا

 . 1علیدوست ،فقه و عرف ،ص.311
 . 2حکی  ،مستمسک ،ج ،15ص.55
 . 3مدرسۀ فقاهت ،درس خارج فقه موسی شبیری زنبانی :کتا البیع.ESHIA.IR ،93/11/55 ،
 . 4علیدوست ،فقه و عرف ،ص.311
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جانشی ،قانون شود و قاضی میتواند به آن استناد کند 1.در رابطه با تعدد عوضی ،و ررفی،
معامله در کتب حقوقی نیز اشاره شده و به آن رداخته شده است؛ ولی در مورد تأثیر تعدد
ایبا و قبول در تعدد معامله ،قانون بهرور مشخص اظهار نظر نکرده است و میتوان در ای،
مورد از عرف مرسوم هر جامعهای استفاده کرد .میتوان گفت عرف عقال ای ،تعدد را نیز مانند
تعدد عوضی ،و ررفی ،،در تعدد معامله مؤثر میداند.
شایان ذکر است که افزون بر ارکان مذکور و با توجه به قاعدۀ فقهی «العقود تابعة

للقصود» 2،قصد و ارادۀ متعاملی ،ه میتواند در زمرۀ مالدهای وحدت و تعدد عقود
قلمداد گردد؛ زیرا بیتردید ،قصد مشترد متعاقدی ،،معیار شخصی است و نسبت به
معیارهای نوعی ،ه چون عرف و عادت ،در اولویت قرار دارد و تنها در صورتی که به هیچ
وجه امکان دستیابی به نیات درونی و واقعی ررفی ،با توجه به شرایط حاک بر قرارداد وجود
نداشته باشد به ضوابط نوعی و وقایع عینی و خارجی تمسک میگردد و از قصد ررفی،،

اعراض میشود .3دلی ای ،تقدم ،آن است که درجۀ انتسا

قصد شخصی به ررفی،

معامله ،بیش از عرف است؛ چون قصد ررفی ،،نماد ارادۀ شخصی و واقعی آنهاست؛ ولی
عرف و عادت ،نماد ارادۀ مفروض و نوعی ررفی ،قرارداد است و حالت ضمنی و قهری
دارد؛ چرا که در صورت جه آنها به عرف نیز محکوم به نظر تشخیصی عرفاند.
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جمعبندی و نتیجهگیری

تعدد تمام ارکان معامله از جمله عوضهی ،،رهرفی ،و ایبها و قبهول باعهث تعهدد معاملهه

میشود؛ زیرا از یک سو ،دیدگاه هایی که معیار تعدد عقود و ایقاعات را در تعهدد خصهوص
یکی از ارکان معامله ،منحصر ساختهاند بدون شتوانۀ دلی شهرعی بهوده و از سهوی دیگهر،
معامالت ،دارای ماهیت عرفی و به اصهطالح ،امضهائی هسهتند و عهرف معهامالت اقتضها
میکند که تعدد هر یک از رک،ها ،اع از موجب ،قاب  ،ایبا  ،قبول ،موضو معامله ،ارادۀ
متعاملی ،و عنصر زمان در عقود زمانی ،در متعدد بودن آن مؤثر باشد .ای ،مبنا و ضهابطه در
 . 1ثابت سعیدی ،حقوق بازرگانی ،ص.11
 . 2ببنوردی ،القواعدالفقهیة ،ج ،3ص.133
 . 3حبیبی ،تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی ،ص.91
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وحدت و تعدد در آثار معامله تأثیر میگهذارد و در مهواردی کهه معاملهه متعهدد مهیشهود،
می توان با بطالن و انفساخ معامله در یک بخش از آن ،به بقای معامله در بخش دیگر ادامهه
داد .با توجه به اهمیت و تأثیر هر یک از ارکان معامله در وحدت و تعدد آن ،انتظهار مهیرود
قانونگذار به تعدد معامله در صورت تعدد هر یک از ارکان آن به عنوان مادۀ قانونی یا تبصره
به صراحت اشاره داشته باشد.
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 .48لنکرانی ،محمد فاض موحدی ،تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة-االجارة ،ق  :مرکز فقهی
ائمۀ ارهار ،چ1454 ،1ق.
 .49محقق حلی ،جعفر ب ،حس ،،شرایع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ق  :موسسۀ
اسماعیلیان ،چ1418 ،5ق.
 .51محمدی ،ابوالحس ،،قواعدفقه ،تهران :میزان ،چ1393 ،13ش.
 .51مراغی ،سید میرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیة ،ق  :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1419 ،1ق.
 .55مشکینی ،میرزا علی ،اصطالحات االصول و معظم ابحاثها ،ق  :نشر الهادی ،چ1416 ،6ق.
 .53مظفر ،محمدرضا ،دروس في علم المنطق ،ق  :مرکز نشر هاجر ،چ1388 ،4ش.
 .54ملکی اصفهانی ،مبتبی ،فرهنگ اصطالحات اصول ،ق  :انتشارات عالمه ،چ1399 ،1ش.
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 .55نبفی گیالنی ،میرزا حبیب الله ،فقه االمامیة قسم الخیارات ،ق  :کتابفروشی داوری ،چ،1
1419ق.
 ، _______ .56کتاب الغصب ،تهران :مدرسۀ عالی شهیدمطهری1389 ،ش.
 .59نبفی ،محمدحس ،،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،بیروت :دارإحیاء التراث العربي،
چ1414 ،9ق.
 .58مدرسۀ فقاهت ،درس خارج فقه موسی شبیری زنجانی ،کتا البیع،eshia.ir ،93/11/55 ،
.99/15/15
 .59مدرسۀ فقاهت ،درس خارج فقه عبدالله جوادی آملی ،خیارات،eshia.ir ،91/18/14 ،
.99/15/15

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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