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Abstract 

One of the most difficult cases to describe a contract is one in which the parties 

conclude two or more contracts in the form of a single contract. The main issue in 

such cases is how this contract should be described. Terms and rules of which of the 

contracts constituting the contract should govern the contract? And is there a 

Correlation between the constituent contracts of a mixed contract in terms of validity 

and invalidity? In this article, these issues have been studied with a descriptive-

analytical method. It seems that if the combined contracts are Commutative and 

each Consideration is specified independently and none of the contracts is a 

stipulation or term of another contract, each of them is subject to its own rules and 

their validity and invalidity do not affect each other. But if the Consideration of the 

contract is the same or the parties have made the contracts conditional on each other, 

each contract is a part of the whole and the annulment of each contract is considered 

as partial annulment of the contract And the rules of sales unfulfilled in part, That is, 

the deduction from the Consideration and the Revocation of the correct part is 

applicable. Cases where a single contract is concluded that does not fit into any of 

the nominate contracts but the effects of multiple contracts have been used to 

achieve a single purpose, we are not dealing with a mixed contract but with a simple 

innominate contract. 
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 چکیده
یکی از دشوارترین موارد توصیف عقد، زمانی است که متعاقدین مضمون دو یا چندد عقدد را در   

گونه موارد آن است که این عقد را تحدت  قالب یک عقد منعقد کرده باشند. مسئلۀ اصلی در این
دهندۀ عقد باید بدر  ز عقود تشکیلیک اچه عنوانی باید توصیف کرد. شرایط، احکام و قواعد کدام

عقد حاکم شود؟ و آیا بین عقود سازندۀ عقد مرکب از حیث صحت و بطالن تالزمی وجود دارد؟ 
نظدر  تحلیلی به بررسی ایدن مسدا ل پرداهتده شدده اسدت. بده       -در این نوشتار با روش توصیفی

تقل مشخص شدود و  طور مسیافته معوض باشد و عوض هرکدام بهکه عقود ترکیبرسد چنانمی
کدام قید یا شرط دیگری نباشد، هرکدام تابع احکام ویژۀ هود بوده، صحت و بطالن آنها در هیچ

یکدیگر مؤثر نخواهد بود. اما اگر عوض عقد، واحد باشد یدا طدرفینع عقدود را مقیدد بده یکددیگر       
منزلدۀ بطدالن و   هنموده باشند، هر عقدْ جز ی از کل را تشکیل داده، بطالن یا انتفای هر عقدد بد  

انتفای جز ی از عقد بوده، احکام تبعض صفقه یعنی کسر از عوض و فسخ بخش صحیح در مورد 
یک از عقدود معدین   شود که در قالب هیچآن قابل اجراست. در مواردی که عقد واحدی انشا می

یک عقد گنجد، ولی از آثار عقود متعدد برای تحقق غرض واحد استفاده شده است، ما نه با نمی
 رو هستیم. مرکب، بلکه با یک عقد بسیط نامعین روبه

 کلیدی واژگان
 توصیف عقد، عقد اصلی، عقد فرعی، عقد مختلط، عقد مختلط پیچیده، عقد مختلط ساده.
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 مقدمه
هدا نیدز از حالدت    با پیشرفت روزافزون و رشد شتابان بشر در عرصۀ بازرگانی و صدنعت، قدرارداد  

گنجانندد.  ر بسیاری از موارد متعاقدینع چندین قرارداد را در یک عقدد مدی  اند. دساده هارج شده
داندان ایراندی و فرانسدوی    در مورد اینکه ماهیت عقد مختلط چیست، دیدگاه واحدی بین حقوق

وجود ندارد. بنابراین باید دریارۀ انواع ترکیب عقود گفتگو کدرد و مشدخص نمدود کده در کددام      
اد عقد جدیدی نشده و هرکدام از عقودِ سازندۀ ترکیب، مشدمول  صورت، ترکیب عقود منشأ ایج

احکام هاص هود است و در کدام موارد، ترکیب به ایجاد مخلوق اعتبداری جدیدد و بدا مداهیتی     
 شود. واحد و مستقل از اجزا منجر می

مهدی شهیدی معتقد است اساساً عنوان عقد مختلط یا مرکب به معندای عقددی کده بده        
دهنده باشد نه با نظام حقدوقی ایدران سدازگار اسدت و نده      یت متفاوت با عقود تشکیللحاظ ماه
(. ناصر کاتوزیان بر این باور است درصورتی که قراردادی از چندد  11۲: 1388)شهیدی،  فرانسه

عمل حقوقی تشکیل شده باشد و در عرف استقالل و شخصیت هاص هود را داشته باشدد، ایدن   
(. امدا  ۹8و  ۹۷: 13۹۵)کاتوزیدان،   ممتاز و مستقل از اجزای هود دانست قرارداد مختلط را باید

دهندۀ عقد، تعدد مطلوب وجدود  جعفری لنگرودی معتقد است درصورتی که میان عقود تشکیل
 صدورت آن عقدد، بسدیط هواهدد بدود     غیدر ایدن  داشته باشد، عقد مرکب محقق شده اسدت و در 

از نویسندگان اعتقاد دارند درصورتی کده عقدد    (. بعضی1۲6و  1۲۵: 138۲جعفری لنگرودی، )
ای از چند عقد باشد، باید اثر اصلی و جوهری آن را مورد لحداظ قدرار داد و سدایر    واحدی آمیزه

آثار را فرعی و تبعی پنداشت؛ البته درصورتی که تعهدات مختلف آنچنان درهم آمیختده باشدند   
دیگر را فرعی دانست، باید قا ل به تحقق عقد  عنوان تعهد اصلی و تعهداتکه نتوان تعهدی را به

قانون مدنی شد. البته این دسدته از نویسدندگان سدرانجام نتیجده      10مستقل در چارچوب مادۀ 
تدوان نظریدۀ عقدد مرکدب را مدورد تأییدد قدرار داد        اند کده در فقده و حقدوق ایدران نمدی     گرفته

هدای  قیدق حاردر را از پدژوهش   (. از نکداتی کده تح  10۹و  108: 13۹0)هورسندیان و شدنیور،  
سازد، افزون بر بررسی تفصدیلی مسدئله در حقدوق فرانسده و بررسدی مبدانی       موجود متمایز می

تصحیح عقود مرکب در فقه، تأکید بر اقسام مختلدف ارتبداط عقدود بدا یکددیگر و آثدار مختلدف        
ندوان عقدد   مترتب بر آن است. رمن اینکه بعضی از اقسام عقد مختلط که در ایدن نوشدتار بدا ع   

مختلط ساده نامیده شده، در مقالۀ یادشده مورد بحث واقع نشده اسدت. وانگهدی در ایدن مقالده     
بحث بیشتر ناظر بر مصادیق است و ماهیت و آثار و احکام عقود مختلط آنچنان کده بایدد مدورد    

 بحث قرار نگرفته است.
وده و بیشتر مورد بحث با توجه به اینکه عقود مختلط در حقوق فرانسه دارای عنوان هاص ب

هایی که در حقوق فرانسه در مورد این عقود صورت بندیو تحقیق واقع شده است ابتدا به دسته
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شود، سپس وجود یا نبود آن نوع عقد مختلط در فقده امامیده و حقدوق ایدران     پذیرفته اشاره می
 گیرد.مورد بررسی قرار می

 

 . مفهوم، معیارها و انواع توصیف عقد1
 مفهوم توصیف عقد .1. 1

برای اعمال قواعد حقوقی بر موروعات، بایستی آن را توصدیف کدرد؛ یعندی گسدترۀ حقدوقی کده آن       
 Malaurie et les collègues,2009, Delebecque et)  گیرد بایدد تعیدین شدود   موروع در آن قرار می

: 242)  les collègues,2016  .    زمیندۀ اعمدال قواعدد    با توصیفِ آنچه در عدالم واقدع صدورت پذیرفتده ،
کند واقعیدت  در عملیات توصیف، قاری کوشش می(. 10: 1۹۹۷شود )نبیل، حقوقی بر آن فراهم می
قاردی   .(Qin, 2012: 64) شده قدرار دهدد  های حقوقی ازپیش تعیینبندیهارجی را در یکی از طبقه

قانون بر آنچه واقع شدده،   منظور تطبیق احکامشود بهپس از آنکه از ماهیت هواست طرفینع مطلع می
(. مطدابق  ۹: ۲010)رمضدان محمدد،    کند آن قرارداد را ذیل یکی از عقود معین جای دهدد تالش می
قاری ملزم نیست از عندوانی کده   ق.آ.د.م.فرانسه اهتیار توصیف به قاری واگذار شده است و  1۲مادۀ 

 Bénabent, 2017: 238, Ghestin et)اندد تبعیدت نمایدد    طرفین بدرای قدرارداد هدود تعیدین کدرده     

Desché, 1990 : 43)   .قدرار   منظدور به آن ماهیت تعیین از است عبارت عقد توصیف معتقدند بعضی
 (Collart Dutilleul et les collègues, 1991: 22).حقوقی  هایبندیدسته در آن دادن
 

 عقد فیتوص یارهایمع. 2. 1
یگر عقود و درنهایت یافتن آن عنصدر در قدرارداد   برای شناهت ماهیت یک عقد و تمییز آن از د

را ردوابط توصدیف عقدد    تدوان آنهدا   متعاقدین، معیارها و روابط مختلفی ذکر شده است که می
داندان مقتضدیات ذات عقدد را مدالا شدناهت ماهیدت آن عقدد        شمار آورد. بعضی از حقدوق به

ی است که عقدد بددون وجدود    (. مقتضای ذات عقد اثر188و  108: 1388)شهیدی،  انددانسته
بعضدی از   (.11۲: 13۷8)شدهیدی،   کندشود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد میاین اثر محقق نمی

آن عقدد را در قدرارداد   « موردوع »دانان فرانسوی معتقدند برای توصیف یدک عقدد بایدد    حقوق
. البتده  (Fabre-Magnan, 2016 :423: Marty et Raynaud,1988: 171et 172) متعاقدین یافت

دانان فرانسدوی اهدتالف وجدود دارد. بعضدی     در اینکه مراد از موروع قرارداد چیست بین حقوق
برای مثال  دانند؛می که متعاقدین در پی انشای آن هستند همان عمل حقوقی موروع قرارداد را

 ,Fabre-Magnan)در مورد عقد بیع، موروع عقد، انتقال مدال در مقابدل مقدداری پدول اسدت      

ای نیز معتقدند هود قرارداد موروع ندارد. قراردادها تنها واجد اثدر هسدتند و   عده .(423 :2016
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 ,Ripert et Boulanger). اثر آنها انشای تعهدات است. تنها تعهدات هستند که موردوع دارندد   

1957 :99 ; Starck et les collègues, 1989: 201)    ن بنابراین، مقصود از موردوع قدرارداد، همدا
ندد  ا، اما بعضی نویسندگان فرانسوی برآن(Ripert et Boulanger, 1957: 99)موروع تعهد است 

 Gross, 1964, T 42: 47 citée).ترین معیار توصیف عقد، تعهدات اساسی قرارداد است که مهم

par Henry, 1992: 558)        هر قرارداد حداقل از یک تعهدد اساسدی برهدوردار اسدت کده بخدش
 ,Jestaz). دهد و ماهیت قدرارداد مبتندی بدر ایدن تعهدد اسدت      رارداد را تشکیل میاساسی آن ق

1985:279 citée par Deslauriers-Goulet, 2014: 928 et 928 et 929)     این معیدار در حقدوق
فرانسه، بهترین معیار برای توصیف عقد است، اما در حقوق ایران که اثر عقود لزوماً ایجاد تعهدد  

قود، تملیکی و برهی دیگر إذنی هستند، این معیار، جامع نیست. بنابراین بایدد  نیست و بعضی ع
رسد ایدن معیدار در حقدوق ایدران، بازشناسدی مقومدات       نظر میمعیار دیگری را جستجو کرد. به

ماهیت یک عقد در عمل متعاقدین است. به بیان دیگر، باید مقومات ماهوی هر عقد را که البتده  
اند، وجدود  ت است مشخص نمود و سپس با بررسی آنچه طرفین انشا کردهمتمایز از شرایط صح

نظر را صرف نظر از آنکه شرایط صحت در آن رعایدت شدده یدا نشدده     یا نبود مقومات عقد مورد
 ، احراز نمود.باشد
 

 . انواع توصیف3. 1
ه این دو نوع ابتدا ب ،پذیردبا توجه به اینکه در مورد عقود مختلط توصیف به دو صورت انجام می
 دهیم.توصیف پرداهته، سپس انواع عقود مختلط را مورد بررسی قرار می

 

  (Qualification unitaire))واحد(Qualification Exclucive) ). توصیف انحصاری 1. 3. 1
توصیف واحد یا انحصاری به معنای آن است که برای عقد مختلط موردنظر، تنهدا یدک ماهیدت    

با عنوان واحد توصیف گردد. در این قسم، اغلب این عنوان واحد بر اسدا   درنظر گرفته شود و 
. به هر حال در این (Malaurie et les collègues, 2009: 11)شود عنصر اصلیِ ترکیب تعیین می

صورت، عقد از حیث آثار و احکام تابع همان عنوان واحد است، نظیدر آنچده در عقدود بسدیط و     
 کنیم.غیرمرکب مشاهده می

دنبال عنصر اصلی قرارداد مختلط نیستیم، چدون قدرارداد، ماهیدت    گاه در توصیف انحصاری، دیگر به
 (Malaurie et les collègues, 2009: 12). دهندۀ هود پیدا کرده است متمایزی از اجزای تشکیل

 

 (qualification distributive)  . توصیف توزیعی2. 3. 1
طدور  اند بهز احکام هریک از قراردادهایی که آن را تشکیل دادهدر توصیف توزیعی، عقد مختلط ا
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عندوان  گونه نیست که مانند توصیف انحصداری، یکدی از قراردادهدا بده    کند. اینکامل تبعیت می
 (Fréchette, 2007: 82).  قرارداد اصلی قلمداد شود و احکام آن بر عقدْ حاکم گردد

ل شود؛ یکی آنکه در همان لحظه، هر عنصدری از  تواند به دو طریق اعماتوصیف توزیعی می
تدریج ماهیت قدرارداد در طدول   قرارداد، تابع قواعد حقوقی هاص هود قرار گیرد و دیگر آنکه به

 .(Malaurie et les collègues, 2009: 12)زمان اجرای آن تغییر نماید 
 

 . انواع قراردادهای مختلط2
اند، البته غالباً هر نویسنده تنها یک یا دو نوع از را برشمرده دانان برای قرارداد مختلط انواعیحقوق

پدذیرد. بده هدر    عنوان قراردادی که واقعاً عقد مختلط بر آن قابل اطالق است میها را بهاین قرارداد
گیدرد حدداقل از عناصدر دو عقدد     حال با توجه به اینکه مواردی که در ادامه مورد بررسی واقع مدی 

 توان همۀ این موارد را عقد مختلط یا مرکب به معنای اعم دانست.است، می مختلف تشکیل شده
 

  ساده مختلط عقود اول، نوع. 1. 2
برای بررسی این نوع از عقود، ابتدا ماهیت و احکام این عقد در حقوق فرانسه مورد مطالعه قدرار  

پیرامدون ایدن عقدد     هدای فقهدا  گیرد سپس با توجه به قدمت این عقد در فقه امامیه، دیدگاهمی
 گردد.دانان ایرانی مطرح میشود و درنهایت آرای حقوقبررسی می

 

 فرانسه حقوق در ساده مختلط عقود. 1. 1. 2
توان آن را نوعی عقد مختلط دانست، ترکیدب سدادۀ عقدود اسدت. عقدود      یکی از مواردی که می

ب قراردادهدا ماهیدت   شدود بددون آنکده ترکید    مختلط ساده از چند قرارداد مختلف تشکیل مدی 
دهند بدون آنکده بدین آنهدا    جدیدی را ایجاد نماید. این نوع قراردادها یک ترکیب را تشکیل می

وحدت قراردادی و ادغام حاصل گردد، مانند عقد بیعی که با اجداره در قالدب یدک عقدد منعقدد      
 (Malaurie et les collègues, 2009: 9).شود می
 
 ساده مختلط عقود در اختالط وجود در فرانسوی دانانوقحق بین اختالف. 1. 1. 1. 2

قرارداد مختلط چیزی غیر از قرار گرفتن دو یا چند عقدد معدین در کندار    بعضی نویسندگان معتقدند 
ایددن دسددته از  (DEMOGUE, 1923: 909 citée par Fréchette, 2007: 85). یکدددیگر نیسددت 

دانند کده در آنهدا   نجر به پدید آمدن عقد مختلط مینویسندگان زمانی ترکیب بین عقود مختلف را م
ادغام صورت نپذیرد و به یک عقد غیرمعین تبدیل نشوند؛ چراکه تنها ترکیب سادۀ دو قدرارداد معدین   

 .(Terré, 1957: 481 citée par Henry, 1992: 1354)برای ظهور یک عقدد غیدرمعین کدافی نیسدت     
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ندام را  های بیلکه عقود مختلط، عقودی هستند که قراردادبعضی معتقدند این دیدگاه نادرست است، ب
 .(Henry, 1992: 1356)نمایند و دارای هویت مستقل نسبت به اجزای هود هستند ایجاد می

 

 بندی تعهدات در ترکیب سادۀ عقودعدم امکان درجه. 2. 1. 1. 2
از تعهدات فرع بر تعهد یک توان توصیف واحد را پذیرفت؛ چراکه هیچدر مورد این نوع عقد نمی

توان یک تعهد را بر تعهدد  گیرد و همۀ تعهدات، اصلی و در عرض یکدیگرند و نمیدیگر قرار نمی
گونه موارد باید توصیف توزیعی دیگر ترجیح داد و بر بنیاد آن، عقد را توصیف نمود، بلکه در این

  .(Fréchette, 2007: 87)را اعمال کرد 
 
 ای توصیف توزیعی در عقود مختلط سادهنحوۀ اجر. 3. 1. 1. 2

قرارداد مختلط قراردادی است که بتواند به عقدود معدین متمدایز تقسدیم     بنابر نظر برهی نویسندگان، 
پذیر است. این توصدیف بدا توجده بده ندوع      شود. بر این اسا ، توصیف آن بنابر توصیف توزیعی امکان

زمددان. طدور هدم  در مرحلدۀ اجدرا، و بده    شدود: بده صدورت متنداوب    قدرارداد بده دو روش حاصدل مدی    
.(MAINGUY, 2004 :18 citée par Fréchette, 2007: 91; Malaurie et les collègues, 2009: 12) 

 

 به صورت متناوب در مرحلۀ اجراتوصیف توزیعی الف( 
االجرا الزم تواندنمی هر قرارداد مختلط شامل تعهدات متعددی است که ررورتاً در همان لحظه

 توانددد در طددول مدددت قددرارداد تغییددر یابددد باشددد. بنددابراین وظددایف و تعهدددات طددرفین مددی

(Fréchette,2007 : 91 (Malaurie et les collègues, 2009: 12 ;  .تواند در ابتدا یک قرارداد می
تواند برای یک دورۀ اجاره و سپس محافظت از یک ماشین را دربر داشته باشد. قرارداد دیگر می

 (Fréchette, 2007: 91). ایشی عاریه یا قرض باشد، سپس به بیع تبدیل شودآزم
 

 زمانب( توصیف توزیعی به صورت هم
تواند بندابر  تواند در یک زمان تابع قواعد مختلف باشد. این امر میعناصر مختلف یک قرارداد می

 Malaurie et les collègues, 2005:12 citée par). ارادۀ طرفین یا مطابق قانون حاصدل شدود   

Fréchette, 2007: 92)  شدود و ماشدینی اجداره    مثالً در قرارداد بیع، اجارۀ اتومبیلی فروهته مدی
زمان طور همهمۀ تعهدات به و شود، در اینجا ترتیب زمانی و تناوب در اجرا وجود نداردداده می

 . (Fréchette, 2007: 92)قابل اجراست 
 

 در فقه امامیه. عقود مختلط ساده 2. 1. 2
ترکیب سادۀ دو یا چند عقد در قالب یک عقد، بدون آنکه این عقود در یکددیگر ادغدام شدوند و    
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وجود آورند، در فقه امامیه مسبوق به سدابقۀ دیدرین اسدت. در اینجدا بایدد      ماهیت جدیدی را به
جداره در  چهار صورت را از یکدیگر تفکیک نمود: اولی صورتی است که برای مثال، عقدد بیدع و ا  

اند. دومی صورتی اسدت  عقد واحدی جمع شده ولی ثمن بیع و اجرت اجاره جداگانه تعیین شده
که مانند صورت قبل عوض هریک از بیع و اجاره مشخص اسدت، امدا یکدی از ایدن دو عقدد بده       
دیگری مقید شده است؛ مثاًل بیع هانه در برابدر صدد میلیدون تومدان مقیدد بده اجدارۀ یکسدالۀ         

در مقابل ماهی دو میلیون تومان شده است. در این فرض برهالف فرض پیشین، ما بدا  آپارتمان 
یک عقد روبرو هستیم که در مقام تحلیل و از باب قاعدۀ انحدالل عقدد بده عقدود متعددد قابدل       
انحالل به دو عقد است. نتیجۀ انحالل تحلیلی این عقد واحد به عقود متعدد ایدن اسدت کده بدا     

دهندۀ عقد مرکب، عالوه بر کسر عدوض مقابدل آن، امکدان فسدخ از     تشکیلبطالن یکی از عقود 
( . سوم اینکه یکدی از دو  31۲: ۲ق، ج  14۲۹باب تبعض صفقه وجود دارد )هاشمی شاهرودی، 

عقد، شرط عقد دیگر قرار گیرد که در این صورت نیز قطعاً عقدْ صحیح بوده، احکام عقد و شرط 
اندد؛  تی است که در انشای واحد دو عقد با عوض واحد انشا شدده دو بار است. چهارم، صوربر این

ای اجداره  مانند آنکه در قالب یک عقد در ازای صد میلیون تومان اتومبیلی فروهته شود و هانده 
داده شود. اشکال اصلی که در این صورت قابل طرح است جهل به عوض است، زیرا عوض بیع و 

و از این جهت مشمول ادلدۀ بطدالن بیدع غدرری قدرار      طور مستقل مشخص نشده است اجاره به
 شود.گیرد. این صورت در ادامه بررسی میمی
 
 . دلیل صحت ترکیب سادۀ عقود و اشکاالت مطرح در خصوص آن1. 2. 1. 2

گونه عقود )صورت چهارم( بین فقها اهتالفی وجود ندارد و فقهای بزرگی ازجملده  در صحت این
؛ ۲۹ق:  1408؛ محقق حلدی،  1۵1: 138۷)شیخ طوسی، هید اول شیخ طوسی، عالمه حلی و ش

( آن را صدحیح  ۲18 ق: 141۷شدهید اول،  ؛ ۲۹0 ق: 1414عالمه حلی، ؛ 33۵ ق: 1410حلی، 
ند. در مورد امکان و صحت تجمیع چند عقد در عقد واحد و بدا عدوض واحدد بده دالیدل      ادانسته

 متعددی استناد شده است: 
 از مخدتلط  عقدد  صدحت  توجیده  بدرای  که دالیلی از یکی عقد. لزوم و صحت ادلۀ اطالق 

 کده  اسدت  عقدود  نفوذ و صحت ادلۀ اطالق به استناد گرفته، قرار استناد مورد فقها سوی
 ق، 141۲ روحانی،؛ 181: 1۹ج  ق، 1413 ی،. )سبزوارشودمی نیز عقودی چنین شامل
 (. 8۹: 18ج 

 اندد کدرده  اسدتناد  فقهدا  اتفداق  بده  عقود گونهاین تصحیح برای فقها از برهی فقها. اتفاق 
 ثدانی،  شدهید  ؛181: 1۹ق، ج  1413سدبزواری،  ؛14۷: 1۲ج  تدا،  بدی  حکیم،طباطبایی)

اول  شدهید  و حلدی  عالمده  طوسدی،  شدیخ  ازجمله بزرگی فقهای .(۲80: 3ج  ق، 1413
 شدهید  ؛۲۹0 ق: 1414 حلدی،  عالمه ؛33۵ ق: 1410؛ حلی،1۵1: 138۷ طوسی، شیخ)



 1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     50

 

 مدورد  در فقهدا  از برهدی  حتدی  و دانسدته  صحیح را عقدی چنین( ۲18 :ق 141۷ اول،
و  ۲80: 3ج  ق، 1413 ثدانی،  شدهید )اندد  نموده هالف نفی ادعای عقود گونهاین صحت
اسدت   کدرده  مطدرح  جهدل  دلیدل  بده  را جدواز  عددم  احتمال اردبیلی محقق تنها(. ۲81
 .(۵31 ق: 1403اردبیلی، )
صلی که به این نوع عقد مرکب نسبت داده شده، جهل بده  گونه که اشاره شد، اشکال اهمان

 را غدرر  و جهالت مقد  عوض مختص به هرکدام از عقود است. بنابر نظر مقد  اردبیلی، شارع
 ایدن  عقدد  دو ایدن  مجموع به نسبت علم وجود و است کرده نهی اجاره و بیع از هریک به نسبت
به این اشدکال دو جدواب داده شدده     .(۲33: ۲3ج  ق، 1404 نجفی،) سازدنمی مرتفع را اشکال

 موردوعات  از هریدک  بده  نسدبت  عوض عقد، هنگام است: پاسخ نخست این است که هرچند در
 غدرر  نفی در امر همین و است معلوم کلع به نسبت عوض اما نیست، معلوم هاص صورت به عقد
 که دارد وجود حدوا عقد یک ظاهر، حسب بر که است آن نیز امر این علت. است کافی جهالت و
: تدا  بدی  هدویی،  ؛ موسوی۲80: 3ج  ق، 1413 ثانی، شهید) است کافی آن عوض به نسبت علم
. محقدق حلدی   . پاسخ دوم، امکان تقسیط عوض بر ثمن و اجرت و تعیین آنها وجدود دارد (401

)ره( معتقد است اگر بین دو امر مختلف در یک عقد، در مقابل ثمدن واحدد جمدع شدود، مانندد      
اجاره و بیع در قالب یک عقد در مقابل یک عوض مشخص منعقدد گدردد، در ایدن حالدت،      آنکه

المثدل مندافع   المسمی بر اسا  قیمدت واقعدی مبیدع و اجدرت    عقدْ صحیح است و ثمن و اجرت
 (. ۲۹ق:  1408)محقق حلی،  دشوتعیین می

 

 اص خود . پیروی هریک از عقود موجود در عقد مختلط ساده از احکام خ2. 2. 1. 2

اغلبِ فقها با توجه به امکان تقسیط عوض بر ثمن و اجرت، معتقدند در این مدوارد نیدز هرچندد    
رو هستیم. به این ترتیب، عقد در صورت و ظاهر، واحد است اما درواقع ما با دو یا چند عقد روبه

 140۹ )طباطبدایی یدزدی،   نمایندد هریک از عقود موجود در عقد واحد از احکام هود پیروی می
(. مثالً درصورتی که عقد بیدع و اجداره در قالدب یدک     401؛ موسوی هویی، بی تا: 6۲4: ۲ق، ج 

ق، ج  1404)نجفدی،   دشدو عقد انشا شده باشد، هیار مجلس تنها در مورد عقد بیع جداری مدی  
( یا در صورت تجمیع بیع صرف و اجاره در یک عقد، تنها عوردین عقدد بیدع بایدد در     ۲34: ۲3

؛ موسدوی هلخدالی،   6۲4: ۲ق، ج  140۹)طباطبدایی یدزدی،    قبض و اقباض شوندمجلس عقد 
 (.88۷و  886ق:  14۲۷
 

 . عقد مختلط ساده در حقوق ایران3. 1. 2
دانان همسو با آنچه گفته شد، معتقدند بدا ترکیدب سداده دو یدا چندد عقدد، ماهیدت        بعضی حقوق

(. ۹8: 13۹۵)کاتوزیدان،   نام دانسدت بیتوان آن را عقد غیرمعین یا شود و نمیجدیدی حاصل نمی
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با توجه به آنچه در بررسی فقهی مسئله گفته شد باید بین موردی که عوض هریدک از ایدن عقدود    
مستقالً مشخص شده با موردی که عوض واحد برای کل مشخص شده است، تفکیدک قا دل شدد.    

ه از حیدث انشدا در کندار    رو هسدتیم کد  زیرا در فرض تعدد عوض، درواقع ما با دو عقد مستقل روبه
اند و لذا بطالن یا انتفای هر جزء، هیچ اثری در دیگری یا در کدل نددارد. امدا در    یکدیگر قرار گرفته

اند و از همین رو، بطدالن  فرض وحدت عوض، ظاهر این است که طرفین، عقد واحدی را اراده کرده
 و احکام مربوط به آن هواهد بود.   مثابه بطالن جز یِ قرارداد بوده، موجب تبعض صفقههر جزء به

مهدی شهیدی معتقد است: ماهیات عقود برهالف امور واقعی قابل اهتالط با یکدیگر نیست 
توانند به ارادۀ هود ماهیات عقود را ترکیب کرده، ماهیت جدیدی هلق نمایند. از نظر و افراد نمی

سدتیم، بایدد لزومداً یکدی را اصدل و      ایشان در مواردی که ما با چند عقد در انشای واحد روبرو ه
(. بندابر  11۲: 138۵دیگری را فرع تلقی کرده، رابطۀ عقد و شرط را بر آنها بار نماییم )شهیدی، 

شود که این دیدگاه نیز قابدل انتقداد اسدت، زیدرا اوالً در ایدن      تقسیماتی که گفته شد، معلوم می
ماهیت جدید یا رابطۀ عقد و شرط  دیدگاه ترکیب عقود بین دو فرض منحصر شده است؛ یا هلق

اندد.  رمن عقد، و بر همین اسا  با نفی شقّ اول، همۀ مدوارد را در فدرض دوم منحصدر نمدوده    
که در بررسی فقهی مشاهده کردیم ممکن است از ترکیب چند عقدد معدین مانندد بیدع و     چنان

شد؛ بددون اینکده   کدام فرع بر دیگری و شرط دیگری نبااجاره، عقد واحدی شکل گیرد که هیچ
ماهیت جدیدی غیر از بیع و اجاره شکل گرفته باشد. ثانیاً الزمۀ پذیرش این دیدگاه انحصار عقود 

تدوان گفدت   است در عقود معین. زیرا تنها در فرض انحصار عقد به عقود معدین اسدت کده مدی    
عقدد ندامعین   گذار طراحی کرده باشد، درحالی که اساساً پدذیرش  های حقوقی را باید قانونقالب

 شده محصور نیستند. بینیهای پیشمعنایی جز این ندارد که افراد در هلق عقود در قالب
 

 . حالت دوم، تشکیل قرارداد از یک یا چند قرارداد فرعی و یک قرارداد اصلی2. 2
شود، درصورتی دانان فرانسوی معتقدند در مواردی که قرارداد از تعهدات مختلفی تشکیل میحقوق
بندی کرد و بعضی را اصل و محور و بداقی تعهددات را   بتوان تعهدات موجود در قرارداد را درجه که

پذیرد که عنصر اصلی قدرارداد را تشدکیل   فرع بر تعهد اصلی دانست،  قرارداد ماهیت تعهدی را می
 ,Collart Dutilleul et P. Delebecque, 2002 : 27. citée par Fréchette,2007: 67) دهدد مدی 

Henry, 1992: 1341) درصورتی که قدرارداد از جمدع قراردادهدای اصدلی و فرعدی      ین ترتیب، ه اب
گونه موارد، قرارداد ماهیت عنصر اصلی را تشکیل شده باشد باید توصیف واحد اعمال گردد. در این

قدرارداد،  کند. مثالً اگر یدک  را پیاده می« تبعیت فرع از اصل»پذیرد و قاری در مورد آن، قاعدۀ می
ترکیبی از بیع و اجاره باشد و در آن بیع غلبه داشدته باشدد کدامالً از ر یدم حقدوقی بیدع تبعیدت        

 (Malaurie et les collègues, 2009: 11) .نماید؛ اگرچه اجاره نیز در آن موجود باشدمی
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تدوان مرکدب   دانان ایرانی در مورد عقودی از این دست معتقدند عقددی را مدی  برهی حقوق
دهندۀ عقد، تعدد مطلوب وجود داشته باشدد و در مدواردی مانندد    نست که میان عقود تشکیلدا

قرارداد اجارۀ اطاق در هتل یا قرارداد صحافی کتاب که وحدت مطلوب وجود دارد، عقددْ بسدیط   
هواهد بود و معیار وحدت مطلوب نیز از نظر ایشان رابطۀ تبعیت است. یعنی اگر برهی از عقدود  

یگری جنبۀ تبعیت داشته باشند، مطلوب همان متبوع است و از ایدن رو مدا بدا یدک     نسبت به د
عقد بسیط روبرو هستیم. بنابراین اگر صحافی که برای تعمیر کتاب اجیر شده، مدواد و وسدایلی   

حساب آید، چدون تملیدک عدین جنبدۀ تبعیدت نسدبت بده عمدل         کار ببرد که تملیک عین بهبه
جعفدری  رو هسدتیم ) ارد، در اینجا صرفاً ما با عقدد اجداره روبده   صحافی که موروع اجاره است د

 (.1۲6و  1۲۵: 138۲لنگرودی، 
عنوان تعدد عقدود  هایی که این استاد برجسته بهشویم که بسیاری از مثالنخست یادآور می

قابل مناقشه است. ایشان در تمام مواردی که در عقدد، عنصدر    موجود در یک عقد مطرح نموده
)جعفدری   افزایدد یز وجود دارد، عقد ودیعه را نیز بده شدمار عقدود موجدود در عقدد مدی      امانت ن

رسد آنچه برای تحقق یک عقد الزم اسدت قصدد   نظر می(؛ درحالی که به1۲۲: 138۲لنگرودی، 
انشای مضمون یکی از عقود است و صرف وجود اثر یا احکام یکی از عقود، برای حکم بده وجدود   

تر اشاره شد، درصورتی که که پیشف نظر از این اشکال صغروی، چنانآن عقد کافی نیست. صر
یکی از عقود اصل و سایر قراردادها فرع بر آن عقد باشند باید نحدوۀ ارتبداط بدین عقدد اصدلی و      
فرعی را از حیث ارتباط اشتراط یا تقیید مشخص نمود و صرفاً اینکه گفته شود ما با عقد واحدد  

ی حل مسا ل این عقد کافی نیسدت. وانگهدی بایدد بدین صدورتی کده       رو هستیم برابسیطی روبه
کنند با صورتی که عقد واحدد انشدا شدده، دارای    طرفین عقود متعددی را در عقد واحد انشا می
درجدایی کده عقدد     شود، تفکیک نمدود. مسدلماً  لوازم و توابعی است که از آثار عقد محسوب می

هیاط از باب مقدماتِ انجام عمل باید نخ تهیه و در لبا  اسدتفاده   واحد مثالً هیاطی انشا شده،
تنها شدبهۀ ترکیدب اجداره و بیدع     کند، بدون شک عقد واحدی بر روابط طرفین حاکم است و نه

منتفی است، بلکه حتی سخن از عقد و شرط رمن عقد نیدز ناموجده اسدت. زیدرا بدرای مثدال،       
از برهی مصدالح و مدواد اسدت و ایدن امدور از لدوازم       صحافی یا هیاطی همواره مستلزم استفاده 

اجرای تعهد است و لذا عمل به آنها نه از باب شروط رمن عقد، بلکه از باب لوازم و توابع اجرای 
گدوییم تخلدف از   گیرد. از همین رو، اگر صحاف از چسب استفاده نکند نمدی عقد مدنظر قرار می

نکرده است. بنابراین بحث از عقد مرکدب را تنهدا    شرط نموده، بلکه درواقع به موروع عقد عمل
 توان مطرح کرد که عقد بدون امور فرعی نیز قابل تصور باشد.در مواردی می

به هر حال، در مواردی که در عقدد مرکدبْ یدک عقدد، اصدلی و دیگدری فرعدی اسدت بایدد          
دار که عقد اصلی مشخص نمود که نوع رابطه چگونه است. مانند قرارداد بین مسافر و مهمانخانه

توان اجارۀ اشیا دانست و تعهد به تأمین غذا و ارا ۀ هددمات در قالدب شدرط ردمن عقدد      را می
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توان به دو دسته تقسیم کرد؛ قسم اول، صورتی است کده  شود. این نوع از عقود را میمطرح می
اجداره بده   نمایند، مانند اجاره به شرط قدرض یدا   متعاقدین به شرط بودن عقد فرعی تصریح می

شرط تملیک، در این حالت، حتی اگر عقد اصلی نسبت به شرط از اهمیدت کمتدری برهدوردار    
باشد باید عقد را بر مبنای ارادۀ متعاقدین توصیف کرد، مگر آنکه عقد اول حالت صدوری داشدته   
باشد و در حکم عدم باشد. صورت دوم، حالتی است که متعاقدین به شرطیت عقد فرعی تصریح 

کند یکی از عقدود، اصدلی و مدابقی، فدرع بدر آن عقدد       کنند، اما مطالعۀ قرارداد مشخص مینمی
ها با توجه به اینکه الزم اسدت بدین عقدد و    هستند، مانند قرارداد مهمانخانه. در این نوع قرارداد

درصورتی که بین عقدد فرعدی و عقدد     (،۲۷3ق:  141۷)مراغی،شرط ارتباط وجود داشته باشد 
توان شرط رمن عقد اصلی دانست. اثر عملی ایدن  موجود باشد عقود فرعی را می ایاصلی رابطه

تحلیل آن است که در صورت فسخ یا بطالن عقد اصلی شرط رمن عقدد نیدز بدر مبندای مدادۀ      
 141۵)شدیخ انصداری،   ق.م منفسخ یا باطل هواهد بود؛ چراکه شرط، تابع عقد هواهد بود  ۲46
شد ارتباط دو عقد ممکن است به صورت تقیید باشدد کده در ایدن     که گفته(. البته چنان۵4ق: 

 گردد.  صورت انتفا یا بطالن هریک از عقود موجب بطالن جز ی عقد و تبعض صفقه می
 

 . حالت سوم، عقد مختلط پیچیده3. 2
توان قراردادی دانسدت کده در آن، عقدود معدین، عقددی را      ترین نوع عقد مختلط را میپیچیده

هند که احکام و شرایط هاص هود را داراست و از ماهیتی مستقل نسبت به اجزای دتشکیل می
گیرد، دهنده برهوردار است. در ابتدا این نوع عقد در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار میتشکیل

 شود.سپس احتمال تحقق آن در فقه امامیه و حقوق ایران واکاوی می
 

 رانسه. عقد مختلط پیچیده در حقوق ف1. 3. 2
توان آن را عقد مختلط دانست. بعضی نویسندگان فرانسوی معتقدند تنها این نوع عقد است که می

 پردازیم.شده در این هصوص از سوی بعضی نویسندگان فرانسوی میدر ادامه به مباحث مطرح
 
 بندی تعهدات در تمییز عقد مختلط از بسیط. ماهیت عقد مختلط و نقش طبقه1. 1. 3. 2
گونده  ه در روابط قراردادی، دو نوع عقد باهم در قالب یک قرارداد تلفیق شوند، دکتدرین معاصدر ایدن   هرگا

نمایندد.  دهد یا هیر، متمدایز مدی  قرارداد را بر این اسا  که این قرارداد یک مجموعۀ واحد را تشکیل می
صورت دوم این قدرارداد  دهد و در در صورت اول این قرارداد یک قرارداد مختلط و پیچیده را تشکیل می

 (Malaurie et les collègues, 2009: 8).ای از چند قرارداد است یک عقد مرکب ساده و مجموعه
توانندد  هر قرارداد اغلب دربرگیرندۀ چند تعهد است. این تعهدات ارزش یکسان ندارند و مدی 
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تقسدیم تعهددات بده    . ۲. تقسیم تعهدات به اصدلی و فرعدی،   1بندی شوند: بنابر دو معیار تقسیم
هنثی و مؤثر. در میان تعهدات اصلی، بعضی هنثدی هسدتند، مانندد پرداهدت ثمدن. ایدن ندوع        

توانند ماهیت عقد را مشخص نمایند. این تعهداتِ مؤثر هستند که ماهیت توافدق را  تعهدات نمی
  (Henry, 1992: 1346). دهنددهند و موروع اصلی قرارداد را تشکیل مینشان می
تنها دربرگیرندۀ یک تعهد اصلی و مؤثر باشد، ساده یا بسیط است؛ مانند عقد بیدع یدا    ،رارداداگر ق
در مقابل، زمانی که قرارداد از دو یا چند تعهد اصدلی مدؤثر تشدکیل شدده     (Ibid: 1347).  حمل و نقل

معاوردی   . حالتی که قدراردادْ 1باشد، قرارداد، مختلط است. این شرایط در دو حالت قابل تصور است: 
. دو یدا  ۲ (Ibid: 1347) شوند که هر دو مؤثر هسدتند  دار یک تعهد اصلی میاست و هردو طرف عهده
عهدۀ یکی از متعاقدین قرار گیرد. این امر زمانی اتقاق می افتد که تعهددْ  توانند بهچند تعهد اصلی می

اش نیسدت  عهدهیزی بر طرفه است یا آنکه طرف مقابل جز یک تعهد هنثی مانند پرداهت پول چیک
(Ibid)یدک  شود که هیچ. به این ترتیب، موروع اصلی در عقود مختلط از چند تعهد اصلی ترکیب می

 .(Ibid: 1341)گیرد شود و فرع بر دیگری قرار نمیدر دیگری هضم نمی
 
حال راجع بهه هریهک از تعههدات اصهلی در عقهود      . اعمال توصیف واحد و درعین2. 1. 3. 2

 پیچیدهمختلط 

در عقد مختلط هر تعهد اصلی به یدک توصدیف مجدزا     (،Simple)برهالف توصیف یک عقد بسیط 
یک نسبت به گیرند و هیچچون این تعهداتْ در عرض یکدیگر قرار می(Ibid: 1342). نیازمند است 
بدود  ن(Ibid). تواند بر دیگری فدا ق آیدد   ها نمییک از توصیفآیند، هیچحساب نمیدیگری اصل به

های مختلط نسبت به عقود بسیط دارد. هر مراتب بین چند تعهد، آثار مهمی بر ر یم قراردادسلسله
آید و بخشدی از ر یدم حقدوقی    حساب میتعهد اصلی توصیف هاص هود را دارد و محور قرارداد به

 (Ibid).  کنددهد و قواعد و شرایط هاص هود را بر قرارداد تحمیل میقرارداد را تشکیل می
کند، یدک بدار در هصدوص    در عقود مختلط، برهالف عقود بسیط، هر تعهد نقش اصلی را ایفا می

قواعد و شرایط قابل اعمال در قرارداد مختلط و یک بدار در توصدیف قدرارداد. بندابراین، اعمدال ر یدم       
مدا اعمدال   ا (Ibid). ناپذیر اسدت توزیعی که مبتنی بر توصیف راجع به هریک از تعهدات باشد، اجتناب

گونده از عقدود مخدتلط چنددان سدازگار نیسدت، چراکده ادغدام عقدود          توصیف توزیعی با ماهیت ایدن 
وجدود آیدد.   دهندده بده  دهنده سبب شده است که یک عقد جدید و متفاوت از عقدود تشدکیل  تشکیل

عدارض  تواندد بده ت  دنبال یک توصیف واحد بود. اعمال چند گروه از قواعد حقدوقی مدی  بنابراین باید به
پذیر نیست. به این ترتیدب، در عدین حدال    منتهی شود، بنابراین اعمال مجموعی یا توزیعی آنها امکان

که امکان توصیف توزیعی وجود ندارد باید در تعیین ر یم حقوقی قراردادهدای مخدتلط بدا توجده بده      
 (Ibid: 1342 et 1343) .دهنده عمل کردهای تشکیلر یم حقوقی قرارداد
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ن نوع از عقود مختلط، اصطالح عقد مخدتلط بدر توصدیف مخدتلط ارجدح اسدت.       در مورد ای
واحد نیست؛ درحالی که عقد مختلط یدک   اصطالح توصیف مختلط، بیانگر آن است که توصیفْ

عقد واحد است، چراکه ادغام عقود در یکدیگر یک عقد واحدد را پدیدد آورده کده نیازمندد یدک      
د و شرایط جدیددی را بدرای آن ترسدیم کدرد، چراکده      توصیف واحد است. رمن آنکه باید قواع

دهنده را اجرا نمود. قرارداد بیع پیمانکاری، نه بیع اسدت و نده   توان تمام قواعد عقود تشکیلنمی
اجارۀ اشخاص، بلکه قراردادی است که ساهتار اصلی و واحد آن برای تشکیل یدک عقدد جدیدد    

اقع، نه توصدیف و نده سداهتار و قالدب تعهدداتْ      عناصرش را از این دو عقد وام گرفته است. در و
دهندۀ یدک سداهتار واحدد    مختلط نیستند. به این ترتیب، نظریۀ اهتالط تنها به عناصر تشکیل

ارجح است بدر توصدیف   « راجع»به همین علت، اصطالح توصیف (Ibid: 1348). شود مربوط می
کده تنهدا از ترکیدب سدادۀ چندد      توزیعی و بخشی. قرارداد مختلط پیچیده برهالف قراردادهایی 

، تفاوت این عقدود را بدا   «راجع»اند قابل تجزیه به چند قرارداد نیست. وا ۀ وجود آمدهقرارداد به
نماید. در عین حال که این قدرارداد ماهیدت   های چندعنصری روشن و مشخص میسایر قرارداد

ه چند عقد مختلف است و مستقلی دارد، اما از ترکیب چند عنصر مختلف تشکیل شده و راجع ب
دهندۀ هود قطع نشده است؛ از این جهت، توصیف طور کامل از عناصر تشکیلرابطۀ این عقد به

واحدی که در عقود مختلط جریان دارد با توصیف واحدی که در عقدود بسدیط یدا عقدودی کده      
 .(Ibid)اند متفاوت است حول یک تعهد اصلی شکل گرفته

 

 ل نسبت به اجزا در فقه امامیه. عقد مختلط مستق2. 3. 2
در وجود عقد مختلط به معنی اهیر در فقه امامیه و حقوق ایران تردیدد جددی وجدود دارد؛ بدا     

اندد کده ممکدن اسدت آن را     ای سخن گفتهگونهوجود این، بعضی از فقها در مورد برهی عقود به
 بر پذیرش عقد مختلط پیچیده نمود.حمل 
 
 لط پیچیده در عقد مضاربه. تحقق عقود مخت1. 2. 3. 2

شهید ثانی )ره( در این هصوص اظهار داشته است: عقد مضاربه از عقود متعددی ترکیدب شدده   
است، چراکه عامل در صورت صحت عقد و عدم ظهدور سدود بدرای مالدک، مسدتودع اسدت. در       

(. 344: 4ق، ج  1413)شهید ثانی،  صورت حصول سود، شریک است و در هنگام تصرف، وکیل
دانند که عقد مضاربه از احکدام عقدود مختلفدی    ضی از فقها معنای کالم شهید ثانی را این میبع

 141۲؛ روحدانی،  338: ۲6ق، ج  1404نمایدد )نجفدی،   مانند ودیعۀ وکالت و شرکت تبعیت می
 ( نه آنکه از این عقود تشکیل شده باشد.۲۷3: 1۹ق، ج 

اند: هرچند عقد مضاربه ثمرۀ عقود دیگدر  تهبعضی از فقها در نقد کالم شهید ثانی اظهار داش
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تدوان آن را مرکدب از عقدود    نماید، اما این عقد، یک عقد مستقل است؛ بنابراین نمدی را افاده می
(. به بیان دیگر در مضاربه، طرفین چند عقد را انشدا  1ق:  14۲۲مختلف دانست )کاشف الغطاء، 

ده باشد، بلکه انشای واحد دارای آثار متعدددی  اند که ترکیب آنها عقد جدیدی را ایجاد کرنکرده
 آثار عقد مستقلی نیز وجود دارد. است که برای هرکدام از این

 
 . عقد استصناع2. 2. 3. 2

های مختلفی وجود دارد که طدرح همدۀ آنهدا در ایدن مقدال      درهصوص ماهیت استصناع دیدگاه
از فقهدا در مدورد ماهیدت استصدناع،     گنجد، اما در این بحث با توجه به اینکه دیدگاه بعضی نمی

نمایدد بده ایدن    فرریۀ امکان تحقق عقدی مختلط با ماهیت مستقل در فقه امامیه را تقویت می
شود. در پاسخ به اسدتفتایی کده از مراجدع معاصدر در مدورد عقدد استصدناع        ها اشاره میدیدگاه
 (:1۲۷: 13۹۲پور، عمل آمد، ایشان چنین پاسخ دادند )نظربه

 عقدد  چندد  از مرکب هرچند مزبور : عقد1386بهمن  ۲۵آملی در تاریخ  جوادی هللاآیت 
 نبدوده،  متعدارف  عقدود  از یکی مصداق گیرد، قرار عقد یک تحت مجموعاً اگر ولی است،
 .است الطرفینالزم و صحیح مستقل، عقد

 و...  آمده حساببه مستقل عقد ظاهراً: 1386 هرداد ۲3 تاریخ در لنکرانی فارل اهللآیت 
 .شود رعایت آن در بایستی جهالت عدم ازجمله معامالت صحت کلی شرایط

گونه قابل توجیه است کده در  رسد استقالل عقد استصناع نسبت به اجزای آن ایننظر میبه
توان یکی از ایدن دو موردوع   عقد استصناع، موروع عقد، عین و عمل در عرض یکدیگرند و نمی

آن را موروع اصلی دانست و موروع دیگر را فرع بر آن قلمدداد کدرد،   را بر دیگری ترجیح داد و 
اند و عین یا عمل را بر دیگری ترجیح داده، عقدد را بدا عندوان    همان کاری که بعضی انجام داده

سرهسدی، بدی تدا:    ( یدا اجداره )  18: 1384کاتوزیدان،  ؛ ۲0۹و  ۲08ق:  141۵مؤمن قمی، بیع )
نمایند که نزد عرف، موردوع ایدن عقدد، هدم     ن امر تأکید میاند. بعضی بر ایتوصیف کرده( 13۹

و  384ق:  14۲3)جمعدی از پژوهشدگران زیدر نظدر هاشدمی شداهرودی،        عین است و هم عمل
توان عقدی مرکب از عقودی مانند بیدع و اجداره و   (. رمن اینکه مقصود از استصناع را نمی38۵

عقود دانست )هاشدمی شداهرودی، بدی تدا:     وکالت و در عین حال، تبعیت این عقد از احکام این 
(؛ چراکه مراد از استصناع، یک عقد مستقل است، نه ترکیبی ساده از عقود معین. در عقودی ۵4

پذیر است، امدا در مدورد   راحتی امکاند تجزیۀ عقد بهشوکه از ترکیب سادۀ چند عقد حاصل می
د محل کار سازنده نیز هست. از گردگونه نیست؛ چراکه همان عینی که تملیک میاستصناع این

 این عقد، عقدی است مستقل. این رو، استصناع را باید تابع احکام هاص هود دانست، زیرا
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 . عقد مختلط مستقل نسبت به اجزا در دکترین حقوقی ایران3. 3. 2
 برهالف دیدگاه برهی از مؤلفان حقوقی که عقد مختلط مستقل از عقود سازنده را در حقوق ایدران 

(، برهدی  10۹و  108: 13۹0؛ هورسدندیان و شدنیور،   11۲: 1388اندد )شدهیدی،   ناممکن شمرده
دیگر همچون جعفری لنگرودی و ناصر کاتوزیان، قا ل بده امکدان چندین عقدد مختلطدی هسدتند.       
کاتوزیان معتقد است درصورتی که قراردادی از چند عمل حقوقی تشدکیل شدده باشدد، در عدرف     

و نه ترکیبدی   -ی دارد، چون قصد مشترا متعاقدین یک قرارداد مستقلاستقالل و شخصیت هاص
است، در این صورت قرارداد مختلط را باید ممتاز و مسدتقل از اجدزای هدود     -ساده از چند قرارداد

(. وی عقد حوالده را  ۹8و  ۹۷: 13۹۵شمار آورد )کاتوزیان، دانست و آن را واجد ماهیتی مستقل به
انسته که هرچند مشتمل بر انتقال طلب و انتقال دین است، بر مبنای قصدد  مثالی برای این قسم د

ای از حقیقدت  مشترا طرفین، عقد واحدی شکل گرفته است )همان(. ایدن دیددگاه گرچده بهدره    
متعدددی  « عقود»دارد، هالی از انتقاد نیست. اوالً محل نزاع در عقد مرکب این است که متعاقدین 

یند، نه اینکه عقد واحد دارای آثاری باشد که احیاناً از عقود معدین دیگدر   را در عقد واحد منعقد نما
گونه باشد باید بیع را نیز به دلیل اشتمال بر مالکیت منفعدت، ترکیبدی   شود. اگر ایننیز حاصل می
را در انشای واحد کنار هدم  « عقد»حساب آوریم! به بیان دیگر، وقتی طرفین چند از بیع و اجاره به

شدود کده آیدا در    این پرسش مطرح می -نه اینکه وقتی عقد واحد آثار متفاوتی دارد -دهندیقرار م
رو هسدتیم یدا   نتیجۀ درکنار یکدیگر قرار گرفتن این عقود، ما با عقد جدید و احکام هاص آن روبده 

عقود سازندۀ عقد مختلط، همچنان هویت هود را حفظ کرده، مشدمول احکدام هدود هسدتند؟ در     
اند، نه ترکیبدی از چندد   له یا مضاربه و عقد استصناع، طرفین صرفاً یک عقد را انشا نمودهامثال حوا

عقد را. بر همین اسا ، دیدگاه نویسندگانی که مضاربه را نده یدک عقدد بسدیط، بلکده ترکیبدی از       
(، قابل دفاع نیست. ثانیاً معیار مراجعده بده قصدد طدرفین     ۲۵6ق:  1418اند )طاهری، عقود شمرده

ی وحدت یا تعدد عقد کافی نیست، زیرا اگر طرفین بیدع و اجداره را در عقدد واحدد و بدا عدوض       برا
واحد و یا حتی متعدد واقع کنند، مادام که یکی از دو عقد را شرط دیگری قرار ندهندد یدا بدین دو    
عقد رابطۀ تقیید برقرار نکنند، بین اجاره و بیع وحدت برقدرار نشدده، هرکددام همچندان مشدمول      

ام ویژۀ هود هستند. از سوی دیگر، وقتی اجزای عقد مرکب مجموعاً هددف واحددی را محقدق    احک
کنند، نفس ارتباط اجزا اقتضای وحدت عقد را دارد و موروع تابع قصد نیسدت؛ لدذا در چندین    می

 فرری اساساً امکان قصد استقالل هر جزء معنا ندارد.
 

 نتیجه 
بندی نمود که در حقوق ما همانند فقه، امکان انشدای  توان چنین جمعبنابر آنچه گفته شد، می

یافته معوض بوده و عوض هرکددام  در انشای واحد وجود دارد. چنانچه عقود ترکیب عقود متعدد
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کدام به دیگری مقید نشده باشد، صحت و بطالن عقود در یکددیگر  مستقالً مشخص شده و هیچ
نع عقود را به یکدیگر مقید نموده باشدند، هدر   مؤثر نیست؛ اما اگر عوض عقد، واحد باشد یا طرفی

منزلۀ بطالن و انتفای جز ی از عقد عقد، جز ی از کل را تشکیل داده، بطالن یا انتفای هر عقد به
بوده و احکام تبعض صفقه یعنی کسر از عوض یا فسخ بخش صحیح در مورد آن قابل اجراسدت.  

حکام ویژۀ هود اسدت. در فرردی کده طدرفین     گفته، هرکدام از عقود تابع ادر هر دو حالت پیش
عقدی را شرط عقد دیگر قرار داده باشند یا یکی از عقودْ فرع بر عقد دیگر باشد، درواقدع مدا بدا    

رو هستیم، نه ترکیبی از دو عقد؛ هرچند مفاد شرط مفاد یکی از عقود یک عقد و یک شرط روبه
 موروع حاکم هواهد بود.باشد. در این فرض نیز احکام عقد و شرط رمن عقد بر 

گنجد، ولدی  یک از عقود معین نمیشود که در قالب هیچدر مواردی که عقد واحدی انشا می
ای از آثار مترتب بر دو یا چند عقدِ معدین اسدت کده همگدی غدرض      آثار مترتب بر آن، مجموعه

تماع شرایط سازند، باتوجه به عدم انحصار عقد به عقود معین، در صورت اجواحدی را محقق می
هورد، چشم میرو هستیم. البته آنچه در این فرض بهصحت معامالت، ما با یک عقد نامعین روبه

وجود نیامده است؛ چراکه این عقد را عقد مرکب نیست، زیرا این عقد از ترکیب عقود مختلف به
سم دانسدت، زیدرا   ای از این قتوان به دو یا چند عقد تجزیه کرد. عقد استصناع را باید نمونهنمی

هرچند در استصناع هم اثر اجارۀ اشخاص یعنی التدزام بده عمدل و هدم اثدر بیدع یعندی انتقدال         
مالکیت عین وجود دارد، اما این دو اثر بر موروع واحدد وارد شدده، هددف و نتیجدۀ واحددی را      

شوند که همانا مالکیت عینی است که از سوی طرف عقد ساهته شده است و از همین سبب می
 رو، تقسیط عوض بر این اجزای فرری ممکن نیست. 

طور هالصه برای تشخیص عقد مرکب از عقد بسیط، باید دید در عقد موردنظر چندد اثدر   به
شود؛ اگر بیش از یک اثر وجود انشایی مختلف که در عرض یکدیگر قرار دارند از عقد حاصل می

تفصیلی که گذشت ممکدن اسدت بدین    رو هستیم و بر حسب داشته باشد، ما با عقد مرکب روبه
اجزا ارتباط انشایی وجود داشته یا نداشته باشد. اما اگدر مجموعدۀ اجدزای عقدد اثدر واحددی را       

سازند مانند آنچه در مورد عقد استصناع گذشت و یا برهی از آثار از لوازم و مقددمات  محقق می
هیداط )کده در آن هیداط    تحقق اثر اصلی است مانند تملیک نخ از سوی هیاط در عقدد اجدارۀ   

شود( برای دوهت لبا ، در این صدورت عقدد بسدیط بدوده، عدوض بدر اجدزا تقسدیط         اجیر می
های مسافرتی که شامل حمل و نقل و اسکان و شود. با توجه به این تفکیک، قرارداد شرکتنمی

گردش مسافر است باید عقدی مختلط قلمداد شود، زیرا از عقدد، چندد اثدر مختلدف در عدرض      
شود و با توجه به اینکه معموالً عوض این قراردادهدا واحدد اسدت، ایدن اجدزا      کدیگر حاصل میی

شود و با انتفای هدر  هرکدام جز ی از عقد مختلط بوده، عوض در صورت لزوم بر اجزا تقسیط می
 پذیر است. جزء، حق فسخ نسبت به سایر اجزا نیز امکان
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 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

 هاکتاب -
، صد مقالهه در رو  تققیهد در علهق حقهوق    (. 138۲عفری لنگرودی، محمدجعفر )ج. 1

 تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
 ، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.فلسفۀ اعلی در علق حقوق(. 138۲جعفری لنگرودی، محمدجعفر ). ۲
 ، تهران: انتشارات مجد. 4، جحقوق مدنی، شروط ضمن عقد(. 13۷8شهیدی، مهدی ). 3
، تهدران:  حقوق مدنی جلد اول، تشکیل قراردادها و تعههدات (. 1388یدی، مهدی )شه. 4

 انتشارت مجد.  
، قم: دفتدر انتشدارات اسدالما وابسدته بده      4، ج حقوق مدنىق(.  1418اهلل )طاهرى، حبیب. ۵

 جامعۀ مدرسین.

، عقهود تملیکهی  _(، معامالت معهو   1دوره ی عقود معین )(. 1384کاتوزیان، ناصدر ) . 6
 ران: شرکت سهامی انتشارته
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 ب( عربی
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 قم   ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀامعدفتر انتشارات اسالما وابسته به جقم: ، 8 ج
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، 11، ج السهال   علیهق البیت أهل لمذهب طبقا اإلسالمی الفقه موسوعۀ، استصناع
 قم: مؤسسۀ دا رۀ المعارف فقه اسالما.
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 .المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ
، بیدروت: مؤسسدۀ   ۲، ج  الهوققى  العهروۀ ق(.  140۹طباطبایی یزدى، سید محمددکاظم ) . 11

 األعلمی للمطبوعات. 
 ، مؤسسۀ دار التف.1۲، ج مستمس  العروۀ الوققى. طباطبایا حکیم، سید محسن )بی تا(. 1۲
 ۀمؤسس قم:،10 ج ،تذكرۀ الفقهاء (.ق 1414) اسدى بن مطهربن یوسفعالمه حلی، حسن. 13

  .آل البیت علیهم السالم
، 1۹و 18، ج  فقه الصادق علیهه السهال   ق(.  141۲قمّا، سید صادق حسینا روحانا ). 14

 ادق علیه السالم. مدرسۀ امام ص -قم: دار الکتاب 
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، قدم: دفتدر   ۲، ج العناوین الفقهیۀق(.  141۷بن علا حسینا )الفتاحمراغا، سید میر عبد. 16

 قم.   انتشارات اسالما وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ
، تهران: مرکز كتاب اإلجارۀ -فقه الشیعۀق(.  14۲۷موسوی هلخالا، سید محمدمهدى ). 1۷
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 لطفا.  –مدرسۀ دار العلم



 61  ..توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران.

 

 .تند فی شرح العروۀ الوققى، االجارهالمسالقاسم )بی تا(. موسوی هویا، سید ابو. 1۹
، قدم: دفتدر انتشدارات    كلمات سدیدۀ فی مسائل جدیدۀق(.  141۵مؤمن قمی، محمد ). ۲0

 اسالما وابسته به جامعۀ مدرسین 
 ، بیروت: دار النهضه العربیه.1، ج العقود المسماه، البیع(. 1۹۹۷نبیل ابراهیم سعد ). ۲1
، نجدف:  كتاب المضاربۀ -أنوار الفقاهۀ ق(.  14۲۲عفدر ) بن جنجفا، کاشف الغطاء، حسن. ۲۲

 مؤسسۀ کاشف الغطاء.  
، ۲6و  ۲3، ج جواهر الکال  فی شرح شهرائع اإلسهال   ق(.  1404نجفا، محمدحسدن ) . ۲3

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 
 .1، ج كتاب االجارههاشمی شاهرودی، سید محمود )بی تا(. . ۲4
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