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  ١٣٩۴ پاییز ـ زمستان ،١٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فقه مدنی یها آموزه

  
   حقوقیـ فقهی بازخوانی

  ∗های اعمال، مفاوضه و وجوه شرکت
    ١سیاوش گودرزی  
    ٢محمدرضا علمی سوال  

  دهکیچ
شـمارند و  را باطـل مـیهای اعمال، مفاوضه و وجوه   شرکت،مشهور فقهای امامیه

 و دلیـل بـر صـحت ای نظیر اجماع، تملیـک معـدوم، عـدم به ادلهبرای اثبات آن 
دلیلی از آیـات و روایـات و یـا آنکه  کنند، بی  میغرری بودن این معامالت استناد

بـرای صـحت ایـن کـه فقهای امامیـه معتقدنـد . به دست دهندحکم عقل قطعی 
 .معــامالت بایــد متوســل بــه عقــد صــلح یــا وکالــت و یــا راهکارهــای دیگــر شــد

. ردهـا و احکـام آن نـدا تای به این شرک  نیز در مواد قانون مدنی اشارهگذار قانون
 که مستندات آید به دست مینتیجه ، این  قول مشهورۀبا واکاوی ادلدر این جستار 

بایـد . مایـدن کـافی نمـی و برای اثبات مـدعای ایـشان یستوافی به مقصود ناینان 
سـت و دلیـل ا متـداول میـان اجتمـاع ِ اعمال حقوقیءجزاین قراردادها گفت که 

به دلیل رواج این معـامالت در عـرف، فقیهان  .وجود نداردها   آنقطعی بر بطالن
                                                                 

  .١٩/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۴/١٣٩٣: افتیخ دریتار ∗
  .(siavash.goodarzi@stu.um.ac.ir) کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(elmisola@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
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 این قراردادها هرچنـد ِ صحتۀنظری. اند  شدهآنجویی برای صحت   به چارهناچار
از .  هـستندآنن طرفـدار امخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخـی معاصـر

ی  قـانون مـدنی کـه بیـانگر اصـل آزاد١٠ ۀوجـود مـاد دیدگاه حقوق مدنی نیز بـا
 صحت این معـامالت را تقویـت ۀتوان نظری اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می

  .نمود
شرکت اعمال، شرکت وجوه، شرکت مفاوضـه، غـرر، اجمـاع،  :یدیلکواژگان 

  .تملیک معدوم
  مقدمه

 مگر آنکه قـانون اند  طرفینارادۀقراردادها تابع . عامل سازندۀ اعمال حقوقی، اراده است
عقد شـرکت . کلی ممنوع اعالم کند طور  و یا آن قرارداد را بهسازدد این اراده را محدو

 در فقه اسالم و قانون مـدنی معینیکی از عقود این عقد . نیز از این قاعده مستثنا نیست
فقهـای امامیـه .  شرکت عنان، اعمال، وجـوه و مفاوضـه:اند از  عبارتآن انواع که است

را بـا  را صحیح دانسته و انـواع دیگـر شـرکت تنها شرکت عنان یا همان شرکت در اموال
 یبا توجه به اینکه اجماع یادشده در این مسئله مـستند. اند استناد به اجماع باطل شمرده

 غـرری بـودن ایـن ،دلیل بر مشروعیت این عقـود عدممانند  دیگر ای هادلبه  ،قوی نیست
نقـد و بررسـی را مذکور  ۀادلدر ادامه،  . و منع تملیک معدوم تمسک شده است،قراردادها

 ۀ اسـتفاد،اسـترایـج  آنچه در میان مردم ،فقهای امامیهِابطالی خالف نظر  بر. کنیم می
اما این راهکارهـا بـه دلیـل .  مشکل رباّ حلِمانند باب حیل؛ ستها از این شرکتفراوان 

این بدون نیاز به که ممکن است . رد چندان کارایی ندا،سنخیت با عرف جامعه و بازارعدم 
  .خواهیم پرداختاین موضوع در این جستار به  .ها نمود  حکم به صحت این شرکت،حیل

  تعریف عقد
 ی بـستن و گـره زدنابـه معنـاسـت  »عقـود«ای عربی است که جمـع آن   کلمه»عقد«
 قــانون مــدنی در تعریــف عقــد ١٨٢ ۀمــاد. )٢/۴٢١ :تــا بــی ؛ فیــومی،٣/١٠٣: ١۴١۶ طریحــی،(

  :گوید می
از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چنـد نفـر دیگـر تعهـد بـر عقد عبارت است 
  .باشدها   آنقبول امری نمایند و مورد
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 اثـر انعقـاد بـراین است کـه عقد  تناسب میان معنای اصطالحی و معنای لغوی وجه
 سـازد شود که آنان را به یکدیگر مرتبط مـی  حقوقی ایجاد میای  رابطه،عقد میان طرفین

توافـق ) الـف :باید باشدعقد دو شرط اساسی در  ،تعریفاین طبق . )١/١۵٨ :تا امامی، بی(
  .تعهد) ب؛ دو یا چند اراده

منظور تبدیل تعهـد یـا  آید آن است که اگر تراضی به آنچه از ظاهر این تعریف برمی
توان نـام  ی دارد، نمییاستثناحالتی سقوط و انتقال آن یا نقل ملکیت انجام شود، هرچند 

پوشـی  توان دریافت که باید از این ظهـور چـشم ل میّاما با اندکی تأم. ا بر آن نهادعقد ر
 و از اسـت تعهد را به معنایی که امـروز مرسـوم و متـداول ،نویسندگان قانون مدنی. کرد

 تعهـد و پـذیرش آن را عقـد نـابراین ب.انـد  در نظـر نگرفتـهرود، بـه شـمار مـیآثار عقـد 
» دّکـٶعهد م«کند آن است که فقها از عقد به  اه را تقویت میآنچه این دیدگ. اند نامیده

پـس بایـد . ستیـ محـدود بـه ایجـاد تعهـد نْ اثر عقـد،اند و در حقوق اسالم تعبیر کرده
 مقصود از تعهد، تراضی آمیختـه بـا التـزام و پایبنـدی اسـت پذیرفت که در این تعریف،

  .)١۶ :١٣٨١کاتوزیان، (

  در لغت شرکت
، انـد  بهـره بـردهوبـیش متـرادف کـم ییها  از واژه»شرکت«بیین معنای  در تشناسان لغت
ْشر« :که آمده است چنان ِشرکه« و »کهِ

 ابـن( اسـت »مخلوط نمـودن«ی ابه معن  هر دو»َ
 قـرآنالمفردات الفـاظ ّلف ٶم. )١٣/۵٩١ :١۴١۴واسطی زبیـدی،  حسینی ؛١٠/۴۴٨ :١۴١۴منظور، 

 مخلوط و ممزوج نمودن دو مـال »مشارکت« و »شرکت« معنای :نویسد  میباره این در
  متعلق به دو یـا چنـد نفـر باشـدیءست که یک شامعن  بدین»شرکت« ،همچنین. است

  .)۴۵١ :١۴١٢ راغب اصفهانی،(

  تعریف اصطالحی شرکت
، ید ثـانی، شـهیّفهـد حلـ ن، فاضل مقـداد، ابـنی، فخرالمحققیّ، عالمه حلیّمحقق حل
 در یرییـتغانـدک بـا  هـان ـیگر از فقی دی برخ وین عراقیاءالدیخ ضی، شریاضصاحب 

  :کنند را چنین تعریف میت کـ عقد شر ظالفا
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 :١۴٠٨ محقق حلـی،( اعیل الشی سبیء الواحد علی الشی فكّ اجتماع حقوق المالالشرکة
ســیوری ؛ ٢/٢٩٨ :١٣٨٧، ّ حلــی؛ فخــرالمحققین٢/٢٩٨ :١۴١٣، قواعــد االحکــامی، ّ؛ حلــ٢/١٠۵

ــی ــ٢/٢٠٧ :١۴٠۴ ،ّحل ــر ن؛ اب ــسیاجّب ــی؛ ٢/۵۴٣ :١۴٠٧ ، طرابل ــاملی جبع ؛ ۴/٣٠١ :١۴١٣ ،ع
  .)۵٢ :١۴١٨، عراقی؛ ٩/٣١۶ :١۴١٨طباطبایی، حائری 

ر ّ مقـر۵٧١ ۀ مـادکـه بیان شده است، چنـان ین تعریف فقهیقانون مدنی نیز همدر 
نحـو   واحد بـهءشی د درّن متعداشرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالک «:دارد می

شـرکت . رفتـه اسـت کار کت در حقوق مدنی در دو معنای عام و خاص بهشر .»اشاعه
 خـود را بـرای ِ سرمایه یا کـار،موجب عقدی  بهمعناست که طرفین بدیندر معنای عام، 

و دارد  وسـعت و شـمول امعنـایـن شـرکت در . کننـد رسیدن به سودی معین جمـع مـی
ولـی شـرکت در معنـای . گیـرد مـی بـر را درمضاربه، مزارعـه و مـساقات مانند عقودی 
  .شود یکی از عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می، خاص

   شرکتۀدهند عناصر تشکیل
 شرکت از قرار ۀدهند آید که عناصر تشکیل  چنین برمیشرکتتحلیل تعریف  و از تجزیه
  :ذیل است
 از یـک نفـر  بـیشِمبنـای اجتمـاع  بـرْ شرکت:ن متعددااجتماع حقوق مالک) الف

  .گردد تشکیل می
 عبارت است از هر نـوع حقـی ماننـد ، حقوق قانون مدنی۵٧٢ ۀ در ماد:حقوق) ب

شرط آنکه از یـک  حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق ارتفاق و حق تمتع، البته به
باشـند یـا اینکـه دو نفـر داشته  حق شفعه ،نوع باشند؛ مانند آنکه دو نفر نسبت به زمینی

 ّحـقبنابراین اگر یکی از ایـن دو نفـر .  داشته باشند سکونتای حق راک در خانهباالشت
 دو ایـن ، منـافع باشـدِباشد و دیگری ملک را اجاره کرده باشد و مالـکداشته مالکیت 
  .نخواهند بودشریک 
 ؛ باشـدیءشـیک  برای تحقق شرکت، اجتماع حقوق شرکا باید در : واحدیءش) ج

 موضوع شـرکت ممکـن ِیءش. دیگر شریک باشندیکیک باغ با ًمثال دو یا چند نفر در 
حـق ارتفـاق، حـق ( حـق ،)فـرش، اتومبیـل( ، منقول)زمین، ویال( منقول است مال غیر
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  .)٧/٣٣ش :١٣۶۵ حسینی تهرانی،( باشد)  منزل، محصول باغۀاجار( منفعت ،)شفعه
 ،روض باشدنحو مف  شرکت بهِ شرکا در مال موضوعۀالشرک حقنباید  :مشاع بودن) د
توان مشخص کرد که کدام بخش متعلـق  می و ناند  اجزا سهیمی تمام شرکا در تمامبلکه

 تـصرف ّ دیگران حقۀکدام از شرکا بدون اجاز  هیچچنین هم.یک از شرکاست به کدام
  .).م.ق ۵٨١ ۀماد( در اموال را ندارد

نـد مـالی  مان،»واقعی قهـری «:به چند دسته تقسیم کرده استسید یزدی شرکت را 
 زمـین ِ مـشترکی ماننـد احیـا،»واقعی اختیاری «؛شود که به ارث به چند نفر منتقل می

هـم   با، دو نفر بدون اختیار آن دوِ مانند آنکه مال،»ظاهری قهری «؛موات یا کندن چاه
 ؛ عمـل غیـرۀوسـیل که نتوان آن دو مال را از هم جدا کرد ولو به طوری مخلوط شود، به

واقعی مستند  «؛ مانند مزج اختیاری دو مال ولی بدون قصد شرکت،»ظاهری اختیاری«
 ،»واقعی مستند به تـشریک «؛مشترک طور  مانند خرید مالی به،»از عقد شرکت غیر به

ایشان .  انشای عقد شرکتۀوسیل هب مانند تشریک مال با دیگری یا دو مالک با یکدیگر،
نیـز یگـران حتـی امتـزاج امـوال را خـالف د نامد و بر میاین نوع عقد را شرکت عقدی 

 مـشهور میـان فقهـای ۀالبته هنوز عقیـد. )٢/۶٩٧ :١۴٠٩یزدی، طباطبایی ( بیند ضروری نمی
؛ ٣/٢٠٠ :١٣۵٩الغطاء،  کاشف( آید اثر امتزاج اموال به وجود می امامیه این است که شرکت بر

 همـین دیـدگاه را ًالباـوق مـدنی نیـز غــدگان حقــ نویـسن.)٢/٣٩٩ :١۴١٠، ّ حلـیادریس ناب
  .)٢/١٣٠ :تا امامی، بی( آید زاج به وجود میـاثر امتبر رکت ـدند که شـاند و معتق پذیرفته

وی ؟ داردکند که آیا شرکت وجـودی مـستقل  ال را مطرح میٶمصطفی عدل این س
بـا تردیـد نتیجـه دهـد،  انجـام مـیعلما و مواد قـانون مـدنی های  دیدگاهبا تحلیلی که از 

  نفوذ حقـوقی دارد،منظور ایجاد اشاعه در مالکیت چند مال که عقد شرکت بهگیرد  می
 هـا را در  قـانون مـدنی کـه توافـق اراده١٠ ۀبا توجه به مـاد. )١۵ :١٣٨٨ کاتوزیـان، :به نقل از(

تـوان بـه صـحت ایـن نـوع   مـی،دانـد که مخالف صریح قانون نباشـد نافـذ مـی صورتی
  .حکم کردقراردادها 

  انواع شرکت
  :اند های امامیه چهار قسم شرکت را بیان نمودهفق



 

وزه
آم

 
دنی

ۀ م
ی فق

ها
/

اییز
 پ

ان 
مست

ـ ز
 

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١٢

١٠٢  

 »عنـان«بـه  ایـن نـوع شـرکت ۀتـسمی  وجـهدر :)شرکت در اموال (شرکت عنان. ١
  تـصرف وسـویۀ طـرفین در جلوگیری از فسخ یـک گویی این شرکت :استشده  گفته
 کند، قدرت کنترل و بازدارنـدگی همانند عنان که چهارپا را مهار می ، در اموالکدام هر
دکتـر امـامی از ایـن نـوع شـرکت . )١۶/٣١٠ :١۴١۴ی، ّ؛ حلـ١/٣٧٨ :١۴١٢، عاملی جبعی( دارد

 شرکت عنان در اصـطالح فقهـی آن .)٢/١٣٨ :تا بی( است  نموده»شرکت اعیان«تعبیر به 
هـم شـریک  موجب امتـزاج و یـا عقـد شـرکت، در امـوال بـا است که دو یا چند نفر به

برخی فقهای امامیه معتقدند که شرکت عنان . یا اجناس خواه در پول نقد باشد و ؛شوند
کـدام از یـک  ًمثال دو شخص کـه هـر در دیون و منافع؛نه فقط در اعیان صحیح است 
 عقد شرکت قرار بگذارند که آنچه از مـدیون ۀوسیل توانند به نفر طلبی داشته باشند، نمی

منزلـی ر کـه هـر یـک دو نفـ نیز صحیح نیست .نمایند میانشان مشترک باشد وصول می
از دیـد  اگرچه .خانه میانشان مشترک باشد  منفعت هر دو، عقدۀوسیل بهبخواهند  رند،دا

 در )٢/۶٩٧ :١۴٠٩یـزدی، طباطبایی ( توان از طریق عقد صلح این عمل را انجام داد میاینان 
 ،یّ حلـادریـس ؛ ابـن ١/۶٢۴: تـا خمینـی، بـیموسـوی ( شـود چنین قیدی دیده نمـی کالم دیگران

١۴٢/٣٩٩ :١٠(.  
 ؛ عقدی در هر نوع مالی به وجود آیـدِنظر قانون مدنی مانعی ندارد که شرکت اما از

تواند بر مبنای عقد شرکت ایجـاد شـود و نیـازی بـه امتـزاج یـا  زیرا اشاعه در ملکیت می
  .)٣١: ١٣٨٨ کاتوزیان،( یستانعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر ن

شـرکت . اند  نیز نموده»شرکت ابدان«شرکت تعبیر به  از این نوع :شرکت اعمال. ٢
کـه در موجـب عقـدی قـرار بگذارنـد  اعمال عبارت از آن است که دو یا چنـد نفـر بـه

باشـند و چـه ایـن شـغل  چه هر دو مـشغول بـه یـک ؛مشترک باشندخویش کار اجرت 
 :١۴١٢ ،عـاملی جبعـی؛ ١٣/١۶ :١۴١۶حکـیم، (  معـین باشـد و یـا غیـر آنشـغلیقرارداد برای 

١/٣٧٨(.  
 ،ای ندارنـد  دو یا چند نفر که سرمایهمعناست که این شرکت بدین :شرکت وجوه. ٣

طوسـی، (  شـریک باشـندپس از فروش آن، در سودش و بخرندصورت نسیه  اموالی را به
  :اند از معانی دیگر این شرکت عبارت. )٣/٢٢٧ :١۴٢٠ی، ّ؛ حل٢/٣۴٨ :١٣٨٧

، دارنـد نی وجـوه آن اسـت کـه دو نفـر کـه مـالِاز مشهورترین معانی شـرکت) الف
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 میانـشان ،شـده  خریـداریِآن مـالکـه و توافـق کننـد بخرنـد کدام اموالی را به نسیه  هر
 نـدکن را میـان خـود تقـسیم آن سپس اموال را به فـروش برسـانند و سـود .مشترک باشد

  .)١٠۵ :١۴٢٢لنکرانی، موحدی فاضل (
شـده  به ذمه بخـرد و کـسی کـه شـناختهکسی که دارای وجاهت است مالی را ) ب

  .ن مشترک باشداش میانشنیست آن را به فروش برساند و سود
فردی که دارای وجاهت است ولی مالی ندارد و کسی که دارای وجاهت نیست ) ج

 دارای وجاهت باشد و مـال و سـرمایه ِهم قرار بگذارند که عمل از فرد ، بادولی مال دار
مـال، دارای که سرمایه در اختیار فـرد فاقـد وجاهـت ولـی صورت   بدین؛از طرف دیگر

عـاملی ( گردد میانشان حسب قرارداد تقسیم آورند، به دست می سودباقی باشد و آنچه از 
  .)٢/٢٩٩ :١٣٨٧، ّ حلیفخرالمحققین؛ ١/٣٧٨ :١۴١٢، جبعی
سود آن شخصی که دارای وجاهت است، مال شخص فاقد وجاهت را بفروشد و ) د

  .)٢/۵۴۵ :١۴٠٧ی، ّحلاسدی  ؛١۶/٣١٢ :١۴١۴ی، ّحل( ترک باشدمیانشان مش
معناسـت کـه دو یـا چنـد نفـر قـراردادی   این نوع شرکت بـدین:شرکت مفاوضه. ۴
...  موات یـایکار، ارث، لقطه، احیا و هر آنچه از راه کسبکه نحو منعقد نمایند  بدین

از قبیـل ارش جنایـت،  ،شـود وارد مـیها   آنآورند و همچنین ضرری که بر به دست می
؛ ١٠/١٩١ :١۴٠٣محقق اردبیلی، ( میانشان مشترک باشدهمه قیمت مالی که یکی تلف کند، 

  .)١٩/٢۵٧ :١۴١٢روحانی، حسینی ؛ ۴/٣٠٩ :١۴١٣، عاملی جبعی
 :١۴٠٩یـزدی، طباطبـایی ( مـال باشـددر مشهور فقهای امامیه معتقدند که شرکت بایـد 

در آن  تصرف ۀ اجازیکدام به دیگر و هربیامیزند با هم دو مال را طرفین، ً مثال ؛)۶٩٩/٢
 تنهـا ایـن اینـان .نمایند فقهای عظام از این نوع شرکت تعبیر به شرکت عنان می. بدهدرا 

 داننـد های اعمال، وجوه و مفاوضـه را باطـل مـی دانند و شرکت را معتبر می نوع شرکت
 لـذا .)١۴٣ :١۴١٠، عاملی؛ ۶/٢٣٠ :١۴١٣ ،عهمختلف الشیی، ّ؛ حل٢/٢٩٩ :١٣٨٧، ّ حلیفخرالمحققین(

ً مـثال اگـر دو گیرند؛ ذیل شرکت جای نمیکند که  نقل میرا  حالتسید یزدی چندین 

کدام مشترک میانشان باشد   هرِاجرت عمل ر بنمایند کهّموجب عقدی مقر هم به نفر با
منفعت خانه ای باشند و بخواهند به سبب عقد شرکت در  خانه گاه دو نفر صاحب هریا 

 در ،رسـد قراردادهـای مـذکور به نظر مـی .)٢/۶٩٩ :١۴٠٩یـزدی، طباطبایی ( مشترک باشند
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ًفقهای امامیـه صـرفا شـرکت عنـان را اما  شود، میعمل به آن  و پذیرفته شده است عرف

  .دانند معتبر می
آن را در میـان خـود بـه کـار و پـسندد  را مـیهـای مزبـور  شرکت ،عرف که آنجا از
 .هایی برای مشروعیت بخشیدن به این رفتار عرفـی برآمدنـد حل در پی راه فقها د،گیر می

  :شود در ادامه، به چند نمونه اشاره می
 میانشان مـشاع ،آورند خواهند آنچه از راه دادوستد به دست می  میرنف دواگر ) الف

  .)همان( فروش بدهد کدام باید به دیگری وکالت در  هر،باشد
به نیمی از منفعت بـه است،  نصف منفعتی را که به دست آورده یکی از طرفین) ب

طرف مقابل صـلح   طرف مقابل نیز منفعت خود را به همان مقدار به.دیگری صلح کند
  .)همان( کند

تمیـز از  دو قابلآن دیگر انجام دهند ولی میزان اجرت  یکاگر دو نفر عملی را با) ج
شـود و برخـی  تساوی تقـسیم مـی میانشان بهاند که اجرت  ای گفته  عده،یکدیگر نباشد
؛ ٨/١٨ :١۴١۴ ،کرکـی عـاملی( هـم صـلح کننـد  با،برای رعایت احتیاطکه اند  دیگر فرموده
  .)۴/٣٠۵ :١۴١٣، عاملی جبعی

کـدام نیمـی از  اگر در ضمن عقد خارج الزمی دو عامل باهم شرط کنند که هر) د
 و بایـد اجـرت تقـسیم است الزم این شرطبه اجرت کار خود را به دیگری بدهد، عمل 

  .)٣١: ١٣٨٨ کاتوزیان،( شود
توجه مردم در بازار قرار  د چندان مورْبرای رفع مشکلها  نمونهرسد این   میاما به نظر

بـر بطـالن ایـن پذیرفتنی  چرا هنگامی که دلیلی  که بنابراین شاید بتوان گفت.گیرد نمی
 از ؟برآییمها   آنجویی برای تصحیح ه چاره ناچار بدانستن آنطل اببا  ،عقود وجود ندارد

 این گونه عقود همانند ربا نیستند که دلیل قطعی بـر حرمـت در آن موجـود ،سوی دیگر
  .باشد نیاز به استفاده از حیل شرعی ،هَباشد تا برای تصحیح برخی معامالت مشتب

  های مذکور  شرکتبارۀ درگذار قانوندیدگاه 
طالن این نوع قراردادها وجود ندارد، مگـر آنکـه موضـوع ب دلیلی بر نظر حقوقی هیچ از

کدام از طرفین نداند که در چه چیز با طرف دیگر شـریک   مجهول باشد و هیچْشرکت
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هـای مختلـف تحـصیل  تمـام آنچـه از راهکـه ً مثال اگر دو نفر باهم قرار بگذارند ؛است
 ۀ آوردزیـرا ؛رداد نمودتوان حکم به صحت این قرا نمایند میانشان مشترک باشد، نمی می

 ،ولی در موردی کـه مقـصود طـرفین عقـد.  مجهول استْهر شریک و موضوع شرکت
آورند میان خود تقسیم کنند، دلیلی برای حکـم بـه  کار معینی باشد تا آنچه به دست می

  :دارد ر میّقانون مدنی که مقر ١٠ ۀوجود ماد ً خصوصا با،بطالن وجود ندارد
کـه  صـورتی انـد در ت به کـسانی کـه آن را منعقـد نمـودهقراردادهای خصوصی نسب

  .مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

کـه  نـدارد و فقـط کـافی اسـت گذار قانوننفوذ این نوع توافقات نیاز به اذن خاص 
همچنـین . بحث موجود نیست  موردۀوجود نداشته باشد که در مسئلآن دلیلی بر بطالن 

آیـد کـه سـهم هـر شـریک  چنـین برمـی ارعه و مساقاتاز احکام مربوط به مضاربه، مز
 ۀوسـیل اگر بهنیز  . به این عمل اختصاص یابدآنتواند عمل او باشد و بخشی از سود  می

 عقد شرکت ۀوسیل توان نیمی از منفعت را به دیگری تملیک نمود، پس به عقد صلح می
  .)٣۴ :١٣٨٨ کاتوزیان،( استممکن ای  نیز چنین مبادله

  مشهور و نقد آن قول ۀادل
در ذیل  دلیل است که چهارها  اثبات بطالن این نوع شرکتدر فقهای امامیه بیشتر دالیل 

  :پردازیم میها   آنبه تبیین و نقد

  ها اجماع فقهای امامیه بر بطالن این شرکت. ١
 بحرانـی، ؛٣/٣٣ :١۴٠٧طوسـی، ( ینـدها عی اجماع بر بطالن این نوع شرکتّفقهای امامیه مد

  :داردمعنا  اصول چنددانش اجماع در اصطالح  .)٢۶/٢٩۶ :١۴٠۴؛ نجفی، ٢١/١۵٩ :١۴٠۵
  ؛فقهای اسالم بر حکمی از احکام شرعینظر  اتفاق) الف
  ؛اتفاق و اجتماع اهل حل و عقد )ب
  . بر حکمی شرعیاتفاق امت پیامبر) ج

 این تعبیرات آن است که کـسانی کـه نظرشـان در اثبـات احکـام شـرعی ِقدر جامع
؛ زیـرا شـوند  اسـتثنا مـیعوامبنابراین مردم . باشندمتفق  بر یک نظر دارد،ارزش و اعتبار 
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علمـای امامیـه . )٢/٩٧ :١٣٧۵مظفـر، ( انـد  اینان معتبر نیست و اینان خود تـابع عالمـاننظر
ت یـنیز بـر حجعلمای عامه . است اثبات احکام شرعی ۀاز ادلیکی معتقدند که اجماع 

 و آن را اند  اصالت و استقالل قائلْ برای اجماع، با این تفاوت که ایناننظر دارند آن اتفاق
 امامیـه ارزش اامـ، )١/٣٨٣ :تـا محمدی، بی( دانند یک دلیل مستقل برای استنباط احکام می

گونـه   هـربنـابراین. دانـد مـی به کاشفیت آن از رأی قطعـی امـام معـصومرا اجماع 
ی اصطالحی ا، هرچند به معنّحجت است شد،اشف از رأی معصوم بانظری که ک اتفاق

 ننمایـد نظـری کـه کـشف قطعـی از قـول امـام معـصوم  و هـر اتفـاق،نباشداجماع 
  .دنباشبر آن متفق  هرچند همه ،ارزش و فاقد اعتبار است بی

توان ادعا نمود که حکـم فقهـا  له در بحث ما نیز بدین گونه است که نمیئحکم مس
ی یزیـرا چنـین ادعـا ؛اسـتشف قطعی از قول معصوم اک ،های مذکور به بطالن شرکت

چنـین اجمـاعی تحقـق ًاوال کـه  چـرا و راهی برای اثبات آن وجود ندارد؛ استدلیل  بی
مـسئله ایـن ً ثانیا برخی فقهـای متقـدم امامیـه نظیـر شـیخ صـدوق متـذکر ؛معلوم نیست

 آن بـه ۀربـارو داسـت اند و این مسئله از زمان شیخ مفید وارد کتـب فقهـی شـده  نشده
  :نویسد می باره این  دروی .اند بحث و نقد پرداخته

 باطل اسـت و اگـر دو ْ صحیح نیست و شرکت در اعمال و ابدانْشرکت جز در اموال
نفر در کاری مثل بافتن پارچه یا ساختن خانه یا ساختن در و مانند آن شـریک شـوند، 

ش اسـت و اگـر بـه  عمـل خـویِکدام مستحق اجـرت مشارکتشان صحیح نیست و هر
مفیـد، ( یک مشخص نباشد بایـد مـصالحه کننـد دلیل آمیختگی اعمال، میزان کار هر

١۴١٣: ۶٣٢(.  

 گرنـهخـالف وجـود دارد و  عدم،مسئلهاین تر آن است که گفته شود در  لذا صحیح
ن نظیـر شـیخ صـدوق چگونـه ابرخـی متقـدم یوجود مطرح نشدن این مـسئله در آرا با

هم روایتی دیـده نـشد   نمود؟ در میان اخبار باب شرکت و غیر آنتوان ادعای اجماع می
 این نوع از توافقات ،گونه که متذکر شدیم  همان.ها بنماید که نهی از این نوع مشارکت

 از آنتوانـست  خواسـت، مـی متداول است و اگر شارع مقدس میدر جامعه و قراردادها 
  .کندنهی 

ده است نش متقدم امامیه بیانفقهای ای از  هدر کتب عدمذکور  ۀ مسئله بر این،عالو
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. انـد ها دانـسته  قول اظهر را جایز بودن این شرکتحدائقالبرخی از فقها نظیر صاحب  و
  :نویسد وی می

سبب حیازت یا بدین شکل است که دو نفر در نصب نمودن دام برای صید مشترک و 
 آن دو نفـر ،ر ایـن حـال د.پرتاب کردن تیر به سمت صید با همدیگر مشارکت بنمایند

صـورت اسـت کـه دو   و یا اینکه کار بدین؛شوند میهم  شریک ،در مالکیت آن صید
 ت، در ایـن صـور.دباره درختی را از جای درآورند و یـا آبـی را بردارنـ یک شخص به

کدام از شریکان متناسـب   لکن مقدار سهم هر،ًشرکت اجماال تحقق پیدا خواهد کرد
 ه انجام داده است و این سهم بـا توجـه بـه ضـعف و قـوت هـرکاست با میزان کاری 

از شـبهه، صـلح رهـایی کدام مشتبه شود، راه   اگر میزان سهم هر.کدام متفاوت است
در حیازتی که از طریقی غیر از طـرق یادشـده باشـد، اظهـر ایـن اسـت کـه در . است

 زیرا این ؛شود مالک میاست، کدام آن چیزی را که حیازت نموده  صورت تمایز، هر
  ابدان است و این شرکت بنا بر قول اشـهر و اظهـر جـایز اسـتِعمل در معنای شرکت

  .)٢١/١۵۶ :١۴٠۵بحرانی، (

 جایز بودن شرکت ابـدان را قـول اشـهر حدائقالجای بسی تعجب است که صاحب 
ترین  مهمو  دارندفقهای امامیه نظر بر بطالن این نوع شرکت بیشتر که  حالی  درداند، می
کـه شاید به همین دلیل است که محقق اردبیلی گفته است . دانند می اجماع آن رالیل د

  :نویسد او می. جواز این قراردادها وجود نداشت اگر اجماع نبود دلیلی بر عدم
 پـس اگـر چنـین اجمـاعی .جواز این اعمال وجود نـدارد جز اجماع دلیلی برای عدم

 وجهـی بـرای ، در غیر ایـن صـورت.نیستشده باشد، چنین قراردادهایی جایز  منعقد
زیرا در برخی موارد، بازگشت شرکت به وکالت و در برخی   موجود نیست؛،جواز عدم

ً به تملیک مال و بذل نفس و انجام عمل در مقابل عوض است که عقال و ،امور دیگر

  .)١٠/١٩٣ :١۴٠٣( ًشرعا مانعی ندارد

 اهللاةاز میان فقهـای حاضـر نیـز آیـ. دالبته ثابت شد که اجماعی در مسئله وجود ندار
  :نویسد می خود ۀ عملیۀایشان در رسال.  استها داده مظاهری فتوا به صحت این شرکت

ت کگر شـریدیکـرند با یگ یار خودشان مکه از ک یچند نفر در مزد  اگرـ١۶٩٧ ۀمسئل
 ننـد،کهـم قـسمت  قـدر مـزد گرفتنـد بـا گذارند هر یه قرار مکها  ّنند، مثل دالکک
  .ت را نداردکام شرکح است گرچه احیت آنان صحکشر
 ی جنـس،کدام به اعتبار خـود ه هرکنند کت کگر شریدیک اگر دو نفر با ـ١۶٩٨ ۀمسئل
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انـد و در  دهیکدام خر ه هرک ی در جنسیار شود ولکمت آن را خودش بدهی و قبخرد
دارد، ت را نـکام شـرک احیح است ولی باشند، صحکیگر شریدیکان آن با یسود و ز

 یکیه بخرد بعد هر شری او نسی را برایه جنسکند کل کی را ویگریکدام د ّاما اگر هر
ح یت صـحکار شـوند، شـرکه هـر دو بـدهکـش بخرد یک خودش و شریجنس را برا
  .ت را هم داردکام شرکاست و اح

، باید احکام شرکت را  استها داده ایشان که حکم به صحت این شرکتباید گفت 
ًر کند و ظاهرا وجهی ندارد که این اعمال از مصادیق شـرکت صـحیح باشـد نیز بر آن با

بـرای  دیگـر نیـز ای هّ به ادلـ،به اجماعاستنادکنندگان . ولی احکام شرکت را نداشته باشد
که را  دیگر ۀو ادلکنیم  در ادامه، به دو دلیل دیگر اشاره می .اند روی آوردهاثبات بطالن 

صـاحب  .آوریـم مفصل و تحت عناوین جداگانـه مـی طور  بهاست، ایشان مستندبیشتر 
در معامالت اسـتناد »  الفسادةاصال« به ،های مذکور  برای حکم به بطالن شرکتجواهر

کـه شـرعیت  که اصل در معامالت بر فساد است و تراضی مـادامیاست کرده و معتقد 
بـت، تجـارتی  مـراد از تجـارت از روی رضـا و رغ.ای نـدارد ، فایده باشدآن ثابت نشده

نظر از . )٢۶/٢٩۶ :١۴٠۴ نجفـی،( ثابت شده باشدًشرعا است که کسب درآمد از طریق آن 
شرکت است مگر دلیلی داشته باشیم که حکم بـه صـحت فساد  اصل بر جواهرصاحب 

را »  الـصحهةاصـال«گذارنـد و  آنکه فقها اصل را بر صحت می  حال،این معامالت کند
 نفر نزد قاضی بروند و نزاع بر صحت و فـساد یـک معاملـه ً مثال اگر دو؛کنند جاری می

ال ٶحال س. دارد  فساد مقدم میِ صحت را بر قول مدعیِداشته باشند، حاکم قول مدعی
 ة اصـالْگذاریم چگونه در معامالت  اصل را بر صحت میْ ما که در این موارد:اینجاست

فـساد ال ةلااصـبه کـاربرد قد معت ،در این موارد جواهرکنیم؟ صاحب  جاری میرا الفساد 
فاسـد کـه گـوییم  مـیلذا  ، یعنی شک داریم که آیا این معامله صحیح است یا نه؛است
شـود در   مـی الـصحه جـاریةحال باید دید فرق این مورد با موارد دیگر که اصـال. است

ًچیست و آیا این دو اصل با یکدیگر معارض هستند؟ قطعا در اینجا اصل فـساد و اصـل 

 اصـل بـر ، زیـرا در شـبهات موضـوعیه؛ارض نیستند و میان این دو فرق استصحت مع
 طـور آیـا نمـاز را بـهکه دانیم  خواند و ما نمی ً مثال شخصی نماز میت می؛صحت است
کنیم و نماز او را صحیح  فعل او را حمل بر صحت میدر اینجا خواند یا نه؟  صحیح می
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 بلکـه شـبهه از نـوع مطـرح نیـستضوعیه  موۀ شبهبحث مامورد در کنیم، ولی   میتلقی
 شک داریم که با ایـن عقـدی کـه زیرا کنیم؛ می لذا استصحاب .شبهات حکمیه است

 ،طرف مقابل منتقل شـد یـا نـه؟ مطـابق اصـل استـصحاب منعقد شد آیا اموال طرفین به
 ِبنابراین اگر شک در خود. ماند باصل بر آن است که مال در ملکیت مالک سابق باقی

 مبیـع در ی بقـاْ در عقـد بیـع،مثـالبرای  ؛ی کلی است در اینجا اصل بر فساد استکبرا
 رسـد  بـه نظـر مـی.شـود  ثمن در ملکیت مـشتری استـصحاب مـیی و بقا،ملکیت بایع

ولی ما در این مورد » صل دلیل حیث ال دلیلاأل«که  چرانباشد؛ استدالل ایشان صحیح 
اریـم و زمـانی کـه احـراز شـد عملـی کـه طـرفین انجـام  دِودُقُعْالِبا وُفْوَأ دلیل اجتهادی 

شود و دیگر نوبـت بـه   شامل آن نیز میِودُقُعْالِبا وُفْوَأ ا عقدی از عقود است، ًعرف اند داده
 دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد ،لهئمساین بر فرض که در نیز . رسد اجرای اصل نمی

 صـحیح جـواهرهـم اسـتدالل صـاحب و ناگزیر از رجوع به اصـول عملیـه باشـیم، بـاز 
 باب عقـود ِنظر از اطالقات و عمومات  الفساد در معامالت صرفة اصالزیرا؛ نماید مین

 ۀو معامالت است ولی به لحاظ این اطالقات و عمومات، اصل در معـامالت ولـو شـبه
 در .وجود داشته باشـد خاص بر بطالن آن عقد ی مگر دلیل،حکمیه باشد، صحت است

زهـره حلبـی نیـز بـرای اثبـات بطـالن  ابـن.  چنین دلیلی وجود ندارد،بحث رد موۀمسئل
شرکت اعمال چنین استدالل کرده است که آنچه مانع صـحت ایـن شـرکت اسـت، آن 

ایـشان در مـورد شـروط . است که کار و عمل این دو شریک ممزوج و آمیختـه نیـست
  :دگوی صحت شرکت می

که اگر با یکدیگر ممزوج شوند، یکـی بـا شرکت، در دو مال متجانس باشد به شکلی 
 که تبدیل به یـک مـال شـوند نحوی دیگری مشتبه شود و با همدیگر مخلوط شوند به

  .)٢۶٣ :١۴١٧حلبی،  حسینی(

 زیرا در این شرکت میان ؛ ابدان باطل استِایشان چنین نتیجه گرفته است که شرکت
  : چنین گفته استسالکمشهید ثانی نیز در . کارهای شرکا آمیختگی وجود ندارد

یـک   بنـابراین فوایـد هـر.یک از شرکا با بدن و منـافعش متمـایز از دیگـری اسـت هر
، عـاملی جبعـی( که در دو مـال متمـایز شـریک باشـند مخصوص خودش است، چنان

١۴١٣: ۴/٣٠٧(.  
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 قهری شرط است نه ِتوان چنین گفت که مزج و آمیختگی، در شرکت  جواب میدر
 چه آمیختگی ؛ طرفینۀا بنای شرکت عقدی عقد است و تابع اراد زیر؛در شرکت عقدی
  .باشد و چه نباشد

  ها نبودن دلیل بر مشروعیت این شرکت. ٢
هـا   آنها آن است که دلیلی بر مشروعیت  برخی فقها برای بطالن این شرکتِدلیلدومین 

 این پرسش  این استدالل، پاسخ بهبارۀبرای بحث در .)٣/٣٣١ :١۴٠٧طوسـی، ( وجود ندارد
نماید که آیا در فقه و حقوق اسالمی اصل بر توقیفی بـودن عقـود اسـت یـا  ضروری می

؟ شیخ طوسـی در چنـد مـورد در باشدانعقاد هر عقدی جایز است مگر از آن نهی شده 
 اگـر چنـین مبنـایی را بپـذیریم، .نهـد ، اصل را بر توقیفی بودن عقود میخالفالکتاب 

 نیازهـای فراوانـی در ، زیرا پس از تحقق شریعت اسـالمییم؛گرد دچار عسر و حرج می
کـه مـستلزم انعقـاد قـرارداد و تعهـدات اسـت جوامع انسانی و اسالمی بـه وجـود آمـده 

و  ای به این نوع از عقود نشده است اشاره آنکه در بیانات شارع هیچ حال، طرفینی است
اس عقـود متعـارف در ممکن نیست که افراد ملزم باشـند فقـط بـر اسـ  کنونیۀدر جامع

گونه بیان شـرعی وجـود نـدارد کـه مـدعای  ًمضافا اینکه هیچ. بنمایندرفتار زمان شارع 
از عمومـات و کـه تـوان گفـت  جناب شیخ و اتبـاع ایـشان را اثبـات بنمایـد، بلکـه مـی

توان چنین برداشت نمود   موجود است مینااطالقاتی که در کتاب و سنت معصوم
 ی نیـز درّعالمه حلـ. )١٢/١٣٩ش :١٣٨۴منی، ٶمـ( قاد هر عقدی است انعۀکه اصل بر اباح

  :دگوی می باره این
 .آید که حکم بـه بطـالن آن عقـد شـود علم به وجود دلیل بر عقدی الزم نمی از عدم

، مختلـف الـشیعهی، ّحلـ( حتی اگر دلیلی هم نباشد مستلزم حکم بـه بطـالن عقـد نیـست
١۴٧/١٢٣ :١٣(.  

ا، بیع و عقد عرفی است مگر عقودی که با دلیل شـرعی موضوع حلیت و وجوب وف
 راهی است برای شناخت ،چیز نزد عرف بنابراین شرعیت یک. از این دایره خارج باشند

که در بیع سگ و  نوجود داشته باشد، چناخالفش شرعیت آن نزد شرع، مگر دلیلی بر 
  .خوک یا سایر محرمات چنین است
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  ادها و تعهداتغرری بودن این نوع از قرارد .٣
 ابتـدا معنـای لغـوی و اصـطالحی غـرر را ،معامالتاین گونه در جواب از غرری بودن 

غرر . اند  آورده»خطر، نیرنگ و غفلت«ی ا را به معن»غرر« شناسان لغت .داریم بیان می
ی اول عبارت از آن است که شخص، جان یا مال خویشتن را در معرض نابودی ادر معن

و بـاطنی دارد ی دوم آن چیزی اسـت کـه ظـاهری زیبـا و پـسندیده اقرار دهد و در معن
در تفـاوت . )٣/٣۵۵ :تـا اثیـر، بـی ؛ ابـن٣/۴٢١ :١۴١۶؛ طریحـی، ۵/١٢ :١۴١۴منظـور،  ابن( ناپسند
 در اصطالح فقهـا عبـارت از آن »غرور«که است شده   نیز گفته»غرور« و »غرر«میان 

ا انجام دهـد کـه موجـب ضـرر و  فریب شخص دیگر عملی رۀواسط است که فردی به
 انجام فعلی ،بنابراین برای تحقق غرور. )١/٢٢۵ :١۴١٩موسوی بجنوردی، ( زیان بر خود شود
 فریبی ،که در غرر حالی  در،طرف دیگر را فریب دهدبا آن، یک نفر  در میان است که

 ۀعـدقا ِاصـلی تردید مدرک بی. اند در کار نیست بلکه طرفین عقد به حقیقت امر جاهل
 خمینـی روایـت امـام .اسـت» الغرر بیع عن ّالنبی نهی«معروف نبوی  نفی غرر، حدیث

  :آورد غرر می نفیدر  منینٶاز امیرالم را دیگری
 در پـشت در نیـزار، شـیر در پـستان، پـشم مـاهی  فـروشۀ دربـاریعل از حضرت
 عـروفم مجهول غیر هّنیجوز، أل ال هّهذا کل«: فرمود  حضرت.شد پرسیده گوسفندان

  .)٣/٢٩۶ :١۴٢١خمینی، موسوی (» هو غرر ویکثر وّیقل

و انـد  و ناشـناخته ها جایز نیست؛ زیرا مجهول از این کدام هیچبر اساس این روایت، 
 بر تحویـل اعتبار قدرت« شیخ انصاری در مبحث .غرر است  و اینشوند می یا زیاد کم

  :نویسد می» فروش و در خرید عوضین
حـدیث  بـه ،قاعـده اسـتدالل بـرای اتفـاق به آنان که است این هشیع فقیهاننظر ظاهر 
  .)۴/١٧۵ :١۴١۵( کنند استناد می نبوی

 کـه اسـت  ایـن،کنـد می  نقلنتصارالا در کتاب آنچه بر بنا  سید مرتضیۀظاهر گفت
، الهـدی الـشریف المرتـضی علـم( کننـد استناد مـی روایت این به اتفاق نیز به سنت اهل فقیهان
  بـا سـندهایالوسـائل مـستدرک و الـشیعه وسائل های در کتاب روایت  این.)۴٣۶ :١۴١۵

؛ ١٧/۴۴٨ :١۴٠٩ عـاملی، ّحـر( اند و فقهای امامیه نیز بدان عمل نمودهاست  شده متعدد نقل



 

وزه
آم

 
دنی

ۀ م
ی فق

ها
/

اییز
 پ

ان 
مست

ـ ز
 

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١٢

١١٢  

  :گوید ینی مییمحقق نا. )١٣/٢٨٣ :١۴٠٨،  طبرسینوری
 نقـلاز پیـامبر  مطلـق صـورت و بـه مرسـل صـورت را به دیگری حلی، حدیث عالمه
قـوی،  احتمـال و به آورده عالمه تعبیر را فقط  این.»الغرر عن ّالنبی نهی« کند که می
  .)٢/۴۶٧ :١۴١٣( او اعتماد کرد نقل به توان و نمی است افتاده قلم از» البیع«ۀ کلم

  :گوید می حدیث ۀدربار خویی نیزموسوی  اهللاةآی
اسـت،  تأیید نشده امانام نیست؛ زیرا از طریق روایت سند این در ضعف تردیدی

  .)۵/٢۵۶ :تا بی( مشهور است آن به هرچند استدالل

آیـا غـرر تنهـا .  غـرر وجـود دارد، قلمـرو آن اسـتۀ مهمی کـه در بـاب قاعـدۀنکت
 جهل به شرایط اساسی صحت معامله مانند جهل به عوضین است یـا افـزون ۀدربرگیرند

رسد معقد اجماع و نیز مدلول  نظر میگیرد؟ به  می بر بر آن، جهل به سودآوری را نیز در
 هتوان برای بطالن عقودی کـ بنابراین نمی. شود روایات، تنها جهل به شرایط را شامل می

امـا .  غرر اسـتناد کـردۀبه قاعد) مانند شرکت و مضاربه( استجهل ها   آنسودآوریدر 
ع غـرری از بیـ  نهی نبی اکـرم،شده است ًاوال آنچه ثابتکه در بحث ما باید گفت 

در جامعـه نظیـر ایـن معـامالت مردم که بینیم  میً ثانیا .است و نه مطلق معامالت غرری
 و حتـی شـده علـم ندارنـد کسباینکه به مقدار سود  دهند، با انجام میرا مانند مضاربه 

ًثالثا در مورد برخی از عقود نظیـر بیـع و  .شود یا خیر آیا سودی حاصل میکه دانند  نمی

 برای کسب سود در مقابل یکـدیگر قـرار ،در این نوع عقودطرفین فت که اجاره باید گ
ً گرچـه طـرفین غالبـا کـسب .شکل نیست ًگیرند، ولی در بعضی از عقود صرفا بدین می

 در کنار یکدیگر قرار بگیرند و تـوان خـود را هدفشان آن است که ،نظر دارندّسود را مد
از هـدف  قراردادها مبادله مقدمـه اسـت و در این نوع از.  بندندکار  مشترک بهیراه در

 این ِسوددر واقع، . سود مشترککسب برای همبستگی است  اتحاد و رسیدن به ،تراضی
 ْانـد و ایـن سـود ها عـوض مـال یـا عملـی اسـت کـه طـرفین در میـان نهـاده نوع شرکت

 های حقوقی معرفی  که در نظامندامروز عقود احتمالی نوعی از عقود. است» احتمالی«
 وجود برخی مصالح اجتماعی و اقتـصادی، دلیل بهگاه  اسالمی نیز گذار قانون. اند شده

ناشی از آن را نادیـده » ِغرر« مباح شمرده و ،عقدی را که آثار آن احتمالی و ظنی است
 ۀ در مـاد،که در قانون مدنی، پس از اعالم بطالن قمار و گروبنـدی  چنان،گرفته است
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. کنـد های مفید را از حکم کلی اسـتثنا مـی ها و مسابقه وبندی در بعضی ورزش گر۶۵۴
  : آمده است۶۵۵ ۀدر ماد

و  در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی، گروبندی جـایز
  .شود رعایت نمیها   آندر مورد) ۶۵۴(  قبلۀمفاد ماد

 حـدود ،زیـرا در عقـد بیمـه د بیمه اسـت؛این نوع قراردادها قراردااز مثال بارز دیگر 
 ای سود و زیان دو طرف هنگام انعقاد پیمـان، معـین نیـست و بـستگی بـه وقـوع حادثـه

واقعــی عقــد را دگرگــون ویژگــی  ،معــین نبــودن ســود و زیــان. نــامعلوم در آینــده دارد
 .بینی کند قطع منافع کارهای خویش را پیش طور تواند به کس نمی  زیرا هیچ؛سازد نمی

در تعریـف عقـد . دنـ عقود احتمالی تفـاوتی بـا سـایر اعمـال حقـوقی ندار،از این جنبه
 وابـسته ،ضی است که در آن مقدار دو عـوضّعقد معو«: توان گفت احتمالی چنین می

.  احتمـالی داردۀ جنب،در قراردادهای معلق نیز اثر عقد. » نامعلوم در آینده باشدیبه امر
 دو ۀق، مبادلـّو آن اینکـه در عقـد معلـ دارنـدهـم  مهم بـا اما این دو مفهوم یک تفاوت

صورت منجز انجـام  عوض بستگی به امر نامعلوم دارد، ولی در عقد احتمالی، معامله به
تراضـی اسـت تعیـین  گیرد و فقط مقدار عوض بر اساس وقـوع رویـدادی کـه مـورد می
 ۀکه تعلیق دربـار لیحا ض است، درّ نیز عقد احتمالی یکی از اقسام عقود معو.شود می

 فقـط ظـن بـه ،در این نـوع از عقـود. )١/١٢۴ :١٣٨۵کاتوزیـان، ( تمام قراردادها امکان دارد
توان میـزان دقیـق آن را مـشخص نمـود و ممکـن اسـت کـه  رود، اما نمی ایجاد سود می

وبـیش در   کـم،»غـرر« که نـوعی پذیرفت باید رو، این از. تحقق نیابدامر گاه این  هیچ
رسـاند و در دیـد   توافقات وجود دارد، ولی این غرر آسـیبی بـه نفـوذ عقـد نمـی اینۀهم

 در انتها باید بدین نکته نیز اشـاره. )۶ :١٣٨٨، همو( مسامحه است قابلچنین غرری عرف 
ً اصـال ،کننـد  عقد شرکت را با یکدیگر منعقد می،کنیم که در بیشتر مواردی که طرفین

ًاال یا تفصیال درآمد شریک خود را می زیرا طرفین اجم؛غرر وجود ندارد  ،دانند و بیـشتر ً
 ؛کننـد، از ایـن قبیـل اسـت  ابدان که امروز از آن به شرکت در خدمات تعبیر میِشرکت

طورمشترک به  ای را تأسیس کنند و در آن به  اگر تعدادی از معلمان، مدرسه،برای مثال
دازنـد، ایـن معلمـان در تدریس حفظ قـرآن، آمـوزش احکـام و دیگـر مـوارد علمـی بپر

همچنـین وقتـی . پردازنـد، شـریک هـستند یآموزان در آخر سـال مـ ای که دانش شهریه
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 خـود بـه ِصّیـک مطـابق تخـص کنند و هر  از پزشکان بیمارستانی را تأسیس میگروهی
پردازنـد،  پردازد، در پولی که بیمـاران بـرای مـداوا بـه بیمارسـتان مـی مداوای بیماران می

به ها  ها و کوچه در خیابانرا  ی آبهای ههایی است که شبک ثال دیگر شرکتم. اند شریک
کـه  انـد شـده ص و کـارگر تـشکیلّهـا از تعـدادی متخـص  ایـن شـرکت.اندازند کار می

 کننـدگان، برخـی دیگـر حفرانـد  برخی طراح نقـشهاند؛ کدام مأمور انجام کار خاصی هر
در تمـامی ایـن . هـا بـه هـم کردن لولهمتصل دار  عهدهها و برخی دیگر  مجاری و کانال

یک در جایگاه خـود، کارهـای مختلفـی را  شوند تا هر هم شریک می ای با ها عده مثال
 درآمـد آن را متناسـب بـا میـزان عمـل ،هـا انجام دهند و پس از انجام کار و کسر هزینه

د کـه  اگر میان چند نفر توافقی حاصل شو،بر این اساس. یک، بین خود تقسیم کنند هر
با یکدیگر شـریک باشـند، غـرر و ضـرر معتنـابهی وجـود نـدارد و از غـرر جزئـی هـم 

  .شود پوشی می مچش

های مزبور، داخل در تملیک معدوم هستند و تملیک معدوم  شرکت. ۴
  صحیح نیست

که این نـوع از عقـود و ماننـد  است  فرمودهمبانی العروهخویی در کتاب موسوی  اهللاةآی
. )١/٢۴٣ :١۴٠٩( ملیک معدوم هستند و تملیک معدوم صـحیح نیـستها داخل در ت این

 وجود خـارجی نداشـته ْ در زمان عقد،شود که مالی که مبادله میاینتملیک معدوم یعنی 
  .باشد

توان گفت که تملیـک در بحـث مـا همچـون تملیـک  در جواب از این دلیل نیز می
ه در ّر این عقـود نیـز حـص د.بخشی از سود در عقودی چون مضاربه و همانند آن است

 ِ عقـد مـضاربه و مزارعـه و ماننـد آن نـزد عـرفاین، وجود زمان عقد موجود نیست و با
هـای آینـده   سالۀ و شرع نیز آن را تأیید نموده است؛ نظیر فروش میواستعقال صحیح 

ممکن است بر این قـول ایـراد . شکل است بحث ما نیز بدین در  است؛به بار ننشستهکه 
تـوان   خاص بر مشروعیت وجود دارد، اما در پاسـخ مـیی دلیل، در باب مضاربهشود که

و عمومات بـاب شـرکت بـرای اثبـات مطلـوب  ِودُقُعْالِبا وُفْوَأ گفت که دالیل عام، نظیر 
  .نیستفرقی بین دلیل عام و دلیل خاص باره  این در و استکافی 
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  گیری نتیجه
دلیل بـر   و عدم،ی چون اجماع، تملیک معدوم، غررا  فقهای امامیه با توجه به ادلهبیشتر

و شده های مزبور  به بطالن شرکتقائل  ،های اعمال، مفاوضه و وجوه مشروعیت شرکت
اند که  کردهپیشنهاد راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها 

در  زیـرا ؛وجـود نـداردنیـز ا هـ جویی  به این قبیل چارهی نیازبلکه نیست فتنیپذیرتنها  نه
 از. وجود نـداردها   آن و دلیلی قاطع بر بطالناستها مرسوم  این نوع شرکتمیان مردم، 
قـانون مـدنی در ایـن زمینـه . پسند بر بطالن این عقود وجود نداردخرد ی دلیل،دید عرف

 ۀدر مقال .ان تمایل به صحت این تعهدات دارنددان حقوقحکم خاصی ندارد ولی برخی 
محـل  برخی فقهـا ِ با فحص در کالم فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی،حاضر

دالیـل دیگـر نیـز . دارنـدصـحت ایـن عقـود باور بـه نظران  تردید است و برخی صاحب
توان بـا توجـه بـه عـرف کـه پایـه و اسـاس   پس می.برانگیزند  و مناقشهآمیزهمگی تردید

ها نمـود و بـه راهکارهـایی  ه صحت این شراکتمعامالت در فقه اسالمی است، حکم ب
  .ورد نیانظیر صلح و وکالت روی
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  یشناس تابک
  .تا اسماعیلیان، بیقم، ،  فی غریب الحدیث و االثرةالنهایابن اثیر، مبارک بن محمد،  .١
یـر الفتـاوی،  بن احمد، محمد بن منصورّ حلیسیادر ابن .٢ قـم، دفتـر دوم، چـاپ ، الـسرائر الحـاوی لتحر

  .ق ١۴١٠، یت اسالمانتشارا
  . ق١۴٠٧، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بّالمهذّابن براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز،  .٣
  .ق ١۴١۴ر، کالف روت، داریبسوم، چاپ ، لسان العربرم، کمنظور، محمد بن م ابن .۴
رات دفتـر انتـشاقـم، ،  فی شرح المختصر النافعالبارع بّالمهذ، الدین احمد بن محمد ، جمالیّحلاسدی  .۵

  .ق ١۴٠٧، یاسالم
  .تا ، تهران، اسالمیه، بیحقوق مدنیامامی، سیدحسن،  .۶
  .ق ١۴١۵ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۀکنگرقم، ، المکاسب کتابانصاری، مرتضی،  .٧
، انتـشارات اسـالمیدفتـر قـم، ،  الطـاهرهة فـی احکـام العتـرةالحـدائق الناضـربحرانی، یوسف بن احمد،  .٨

  .ق ١۴٠۵
  .ق ١۴١٨،  تیالب آلقم، ، المسائل ریاض بن محمد، یدعلی، سییا طباطبیحائر .٩
یعهالشیع وسائلتفصیل  محمد بن حسن، ،یّحر عامل . ١٠ ،  تیـالب آلقـم، ، ة الی تحـصیل مـسائل الـشر

  .ق ١۴٠٩
مطالعات  (حقفصلنامۀ ، »شرکت و مفاهیم آن و مختصات شرکت مدنی«مرتضی، حسینی تهرانی، سید . ١١

  .ش ١٣۶۵، ٧ ۀ، شمار)ییحقوقی و قضا
  . ق١۴١٧جا،  ، بیالفروع غنیة النزوع الی علمی االصول وحسینی حلبی، سیدحمزة بن علی بن زهره،  .١٢
  .ق ١۴١٢،   امام صادقۀمدرسقم، ،  فقه الصادقدصادق، ی، سیروحانحسینی  . ١٣
  .ق ١۴١۴الفکر،  داربیروت، ،  من جواهر القاموسالعروس تاج، مرتضیزبیدی، سیدمحمد واسطیحسینی  .١۴
  .ق ١۴١۶التفسیر،  دارقم، ،  الوثقیةمستمسک العروحکیم، سیدمحسن،  .١۵
  .ق ١۴١۴،  البیت آلقم، ، ء الفقهاةتذکر،  بن مطهروسفی، حسن بن یّحل .١۶
  .ق ١۴١٣، دفتر انتشارات اسالمیقم، ، االحکام قواعد، همو .١٧
یعهةمختلف الشیع، همو .١٨   .ق ١۴١٣، دفتر انتشارات اسالمیقم، دوم، چاپ ،  فی احکام الشر
  .ق ١۴١٢ه، یالشام الدار ـ دار العلملبنان، ، لفاظ القرآنامفردات ن بن محمد، ی، حسیراغب اصفهان .١٩
قـم، ، قـیح الرائـع لمختـصر الـشرایعنالت،  بـن عبـداهللامقـدادالـدین  ، جمـال)مقدادفاضل (ّ حلی سیوری .٢٠

  .ق ١۴٠۴ مرعشی نجفی، اهللاة آیۀکتابخان
 دفتر انتشارات اسالمی،قم، ، االنتصار فی انفرادات االمامیه، بن حسینعلی الهدی،  علمالشریف المرتضی  .٢١

  .ق ١۴١۵
  .ق ١۴٠٩،  االعلمیةسسٶبیروت، مچاپ دوم، ،  الوثقیةالعرو، یزدی، سیدمحمدکاظمطباطبایی  .٢٢
  .ق ١۴١۶، یفروشی مرتضو کتابچاپ سوم، تهران، ، مجمع البحرین،  بن محمدنی، فخرالدیحیطر .٢٣
  .ق ١۴٠٧، یدفتر انتشارات اسالمقم، ، الخالف ، محمد بن حسن،یطوس .٢۴
  .ق ١٣٨٧ه، ی المرتضوةتبک الم تهران،سوم،چاپ ، مامیهالمبسوط فی فقه اال ،همو .٢۵
  .ق ١۴١٠ه، یسالمالدار اال ـ التراث داربیروت، ،  الدمشقیهةاللمع، کی، محمد بن معاملی .٢۶
، یدفتر انتـشارات اسـالمقم، ، الدمشقیهة فی شرح اللمعة  البهیةالروض، یالدین بن عل ، زینعاملی جبعی .٢٧

  .ق ١۴١٢
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  .ق ١۴١٣ه، یسالم المعارف االةسسٶمقم، ، االسالم عئلی تنقیح شراافهام  االکمسال، همو .٢٨
  .ق ١۴١٨، دفتر تبلیغات اسالمیقم، ، الضررة قاعدعراقی، آقاضیاءالدین،  .٢٩
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