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 چکیده

می باشند که در از جمله عقود پر کاربرد   عقد مضاربه و عقد شرکت به علت ماهیت کاربردی خود

در برخی از جهات این دو عقد با بسیاری از موارد با یکدیگر شباهتهایی دارند. با وجود این شباهت ها 

عقد  یبا هدف بررسی شباهت ها و تفاوت ها حاضر هشواین راستا پژیکدیگر تفاوت هایی دارند. در 

نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بر این اساس  .پرداخته استمضاربه و شرکت به بررسی این موضوع 

لیکن عقد مضاربه شخصیت حقوقی ایجاد نمی کند در  نداست که هر دو عقد از عقود جایز می باش

سرمایه اشتراک دارند  حالی که عقد شرکت چنین شخصیتی را ایجاد می کند. همچنین این دو عقد از نظر

ع عقد شرکت مال )عین یا دین(، منفعت لیکن موضوع مضاربه سرمایه ی مالک وکار عامل است و موضو

 یا حق است.

 ، اشتراکات، افتراقاتکلمات کلیدی: عقد، مضاربه، شرکت

 



2 
 

 مقدمه

 مسئله بیان-الف

مضاربه یک نوع شرکت عقدی است که در قانون مدنی با عنوان یکی از عقود معین وجایز شناخته شده 

که به امور تجاری اختصاص دارد.این عقد به پیروی از فقه امامیه در زمره ی عقود خاص وبا نام آمده 

ه موجب آن مضاربه عقدی است که ب"مضاربه را چنین تعریف می نمایدقانون مدنی  645است.ماده ی 

 احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگربا آن تجارت کرده ودر سود آن شریک باشند.

وجه ». ماهیت واقعی مضاربه،شرکت سرمایه "نامیده می شود« مضارب»وعامل « مالک»صاحب سرمایه 

مشهود است .شهید است .که این امردرتعاریف اکثر فقهای معظم از مضاربه « عامل»و کار « نقد مالک

مضاربه آن است که شخصی مالی را به دیگری دهدتا با آن کار "ثانی مضاربه را اینگونه تعریف می نماید

 کند و در برابر کار خود سهم معینی از سود بردارد.

مضاربه عبارت است ازعقدی که بین دونفرمنعقد می "یا امام خمینی)ره(در تحریرالوسیله اینگونه گفته اند

یکی دیگراز مواردی که درآن به . "از یک طرف و کار از دیگری باشد شود،به این صورت که سرمایه

آیین نامه ی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و  65تعریف مضاربه پرداخته شده ماده 

ی از قراردادی می داند که به موجب آن یک"دستورالعمل اجرایی مضاربه می باشد.این ماده مضاربه را 

طرفین )مالک( عهده دار تأمین سرمایه ی نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر)عامل( با آن تجارت 

. تنها اختالف مشهود در این تعریف با تعریف قانون "کرده و در سود حاصله هردو طرف شریک باشند

کتر کاتوزیان مضاربه است.به بیان د« عقد»به جای « قرارداد»مدنی از عقد مضاربه استفاده از کلمه ی 
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پیمانی است که در نوع خاصی از شرکت تجاری بین اصحاب سرمایه وعامل او ایجاد می شود.شرکتی 

 که درآن یکی از شرکا سرمایه می دهدو دیگری خدمات وکارایی خود را به میان می آورد.

ومرکب از عقود اکثرحقوقدانان وحتی فقها معتقدند  ازآنجاکه مضاربه عمل حقوقی ویژه ای است  

متعددی چون امانت، وکالت،شرکت و...می باشد ؛مشمول احکام این عقود بوده و در واقع ماهیت بسیط 

و گسترده ای ندارد.بنابراین نظر عقد مضاربه عقدی است ترکیبی.چرا که ازسویی مالک که صاحب 

خصوص اصل سرمایه سرمایه است به عامل وکالت می دهد تا به حساب او تجارت کند و از طرفی در

نوعی امانت به وجود می آید،از طرف دیگر ایجاد شراکت می شود و عامل در سود حاصل از مضاربه با 

 مالک شریک خواهد شد.

مضاربه عقدی است عهدی؛گرچه این امر)تملیکی یا عهدی بودن  دانانقبرخی حقوبه اعتقاد 

ه عامل بر سهمی از سرمایه یا اموال حق عینی مضاربه(مورد اختالف وتردید است ایشان معتقدند از آنجاک

پیدا نمی کند بلکه در اثر پیمان مضاربه برای طرفین تعهداتی ایجاد می شود بایدآن را عقدی عهدی 

 دانست؛چراکه مالی را که هنوز به وجود نیامده است را نمی توان به دیگری تملیک نمود.

تی هم برای اجرای قرارداد تعیین شود باز طرفین حق نتیجه ی عدم لزوم عقدمضاربه این است که اگر مد

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده "ق.م 665فسخ عقد را قبل از انقضاء مدت دارند.ماده ی 

معوض بودن عقد مضاربه از این روست که مالک   "باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود...

خود را به کار می گیرد و در مقابل این عمل عوضی را  سرمایه می دهد و عامل خدمات و کارایی

دریافت می نماید.منتها این عوض احتمالی است و به کار وعمل خود مضارب بستگی دارد؛پس می توان 

مضاربه را در زمره ی عقود احتمالی نیز وارد نمود.عقد مضاربه برسه محور اصلی استوار است.. 
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مضارب قرار می گیرد.. عمل عامل؛که مضارب برای اداره ی سرمایه سرمایه؛که از طرف مالک در اختیار 

قانون  645و معامله با آن به عهده می گیرد.نکته حائزاهمیت درمورد سرمایه ی مضاربه که در ماده ی 

آن است.. سود؛که از عمل عامل وبا سرمایه ی مالک بدست می « نقد بودن»نیز به آن اشاره شده مدنی 

خسارت از سرمایه است.که این نکته قانون مدنی 665عامل امین است و طبق ماده ی آید..در مضاربه 

همان وجه تمایز مضاربه با ربا است.چراکه اگردرپایان مضاربه با وجود ضرراصل پول عالوه بر درصدی 

 مشخص از سود به مالک برگردانده شود این سود همان ربا است.

شارکتی در بانکداری بدون ربا براین اساس اند..در این عقود درحالی که در مضاربه چنین نیست.عقود م

برخالف نظام بهره سهم سرمایه از قبل تعیین نمی شود.بلکه به صورت درون زا،به طور کامل به موفقیت 

فعالیت مورد نظر بستگی دارد و بانک )به عنوان مالک وصاحب سرمایه( در هرگونه سود وزیان صاحب 

جه، درست مقابل نظام بهره بوده، هیچ یک از آثار سوء اقتصادى و اجتماعى آن را در نتی کار سهیم است.

هزینه هاى تولید کاهش، و سرمایه گذارى ها  ارکتى،نخواهد داشت. همچنین با بها دادن به عقود مش

د افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، با باالرفتن سطح اشتغال، به ثبات بیشتر اقتصادى کشور منجر خواه

.نکته ی قابل توجه دیگری که در مبحث مضاربه پیش می آید این است که آیا می شود سرمایه ی شد

 (.655ماده  (و عدم ضمان وی)665ماده مالک را تضمین نمود؟با توجه به امین بودن مضارب )

بحث ازعقد مضاربه از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا از دیدگاه اقتصادی جزوعقودی است که مبین 

کار وسرمایه در قلمرو فعالیت های اقتصادی است..عقدشرکت نیز یکی از عقودی است که در حقوق 

 مدنی مورد بحث واقع شده.شرکت درمعنای خاص خود یکی از عقود معین است که همراه با اشاعه

درحق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند مالکیت درهم آمیزد.هدف از این امر 
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رسیدن به یگانگی است.در واقع عقد شرکت در یک مفهوم به معنای گروهی است که برای رسیدن به 

ق یک هدف مشترک عمل می نمایند.به این معنا عقد شرکت عقدی است که به موجب آن دو طرف تواف

می کنندکه اشیاء و اموالی را به صورت اشتراک فی مابین خودآورده و از آن ها بهره بردای کنندو بهره و 

که موجد شخصیت حقوقی مستقل نخواهند »خسارت را بین خود تقسیم نمایند.شرکت ها یا مدنی هستند

ی در قانون شرکت های تجار«.که شخصیت حقوقی مستقل ایجاد خواهند نمود»یا تجاری هستند«بود

 این قانون آمده است. 52تجارت تعریف نشده اند و فقط مصادیق آن در ماده ی 

بنا به تعریفی که برخی اساتید از شرکت تجاری بیان داشته اند:شرکت تجاری عبارت است ازنوعی 

شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی تشکیل و منشاء پیدایش 

 صیت حقوقی درحقوق خصوصی می شود. شخ

 "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیُ واحد به نحو اشاعه"ق.م655مطابق ماده ی 

این تعریف برگرفته از فقه امامیه می باشد.به عنوان مثال  محقق حلی در شرایع خود درباره ی شرکت در 

محقق حلی,شرایع,جلد «) الشی واحد علی سبیل االشاعهاجتماع حقوق مالک فی »مال مشاع می فرمایند:

عقدی است که به موجب آن دو یا »(. دکتر کاتوزیان نیز درتعریف شرکت چنین می گوید:645دوم,ص

چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر حقوق خود را در میان می 

 .«ز این مجموعه شوندگذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع ا

شرکت مدنی یا عقدی و قراردادی است یا غیر عقدی و قهری.اگر شرکت بدون اراده و خواست فرد 

صورت گیرد قهری و غیرعقدی است.و اگر عقد وقراردادی بین دو یا چندنفر شکل گیرد مبنی بر معامله 

وع شرکت از نظر فقهای شیعه نمودن به مالی که میان آن ها مشترک است شرک عقدی خواهد بود.این ن
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و قانون مدنی ایران صحیح و نافذ است.شرکت های مدنی و تجاری تفاوت هایی دارند ازجمله :شرکت 

مدنی شخصیت حقوقی جدا از افراد شرکا ندارد و آنان همچنان مشاعأمالک مال الشرکه هستند.برعکس 

تا زمانی که شرکت وجود  در شرکت های تجاری از آنجا که شرکت دارای شخصیت حقوقی است

دارد،شرکا هیچ مالکیت مشاعی در سرمایه ی شرکت ندارند.تفاوت دیگر این دو شرکت در اهدافشان 

 است .هدف شرکت تجاری اقتصادی است و در جهت رسیدن به سود فعالیت می نمایند.

هریک از  حال آنکه هدف شرکت مدنی همیشه اقتصادی نیست. در شرکت مدنی شراکت پایدار نیست و

مالکین مشاع می توانندبه شراکت خودشان شخصأ و بدون رضایت دیگری پایان دهند)جایز است(.لیکن 

شراکت در شرکت تجاری به صورت پایدار بوده و خروج از شراکت تابع قوانین و مقررات خاصی 

اشاعه است..نکته ی دیگر در این شراکت ها این است که در شرکت های مدنی به دلیل وجودحالت 

انجام هر عملی نیاز به رضایت شرکای دیگر دارد.اما شرکت های تجاری چون موجد شخصیت حقوقی 

مستقل هستند دارای استقالل عمل بوده و شرکت به نمایندگی از اعضاء فعالیت حقوقی انجام می دهدو 

 تصمیمات شرکت در اکثر موارد با رأی اکثریت اتخاذ می شود.

همان شرکت عقدی این امر نیز قابل توجه است که با توجه به اختصاص باب  در مورد شرکت مدنی یا 

سوم قانون مدنی در عقود معینه و مختلفه و اختصاص فصل هشتم آن به عقد شرکت ،قانون مدنی ما 

مورد وجوه تفاوت عقد در مواد مرتبط با شرکت عقدی وغیر عقدی را به صورت مختلط آورده است.

را منحصراً  ازیموردن ینقد هیبرخالف مضاربه که سرما ،ین گفت درمشارکت مدنتوا یمضاربه وشرکت م

ی صورت م با مشارکت شرکا ینقد ریو غ یاعم از نقد هیسرما نیتأمکند، یم نیمالک)مؤسسه(تأم

تفاوت که:در  نیمشابه مضاربه است، با ا کامال یطیشرا یدارا ،یدر امور بازرگان ی،مشارکت مدنردیگ



7 
 

 اتیعمل یاجرا یبرا ازیمورد نی  هیاز سرما یدرصد یدر مشارکت مدن یول هیدرصد سرمامضاربه، صد 

 یاصل یها نهیقابل قبول منحصر به هز یها نهیهز د وشو یم نیموضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأم

 الشرکه مؤسسه در داخت سهمپر.شود دیدر قرارداد ق تواند یم نیبا توافق طرف گرید نهینبوده و هرنوع هز

 نیتأم تواند یبه دفعات م رد،یگ یانجام مدأ و نق یک باره بر خالف مضاربه که یمشارکت مدن

خسارت وارده برسرمایه است و در شرکت اموال هم خسارت به اموال شرکا خواهد بود.  درمضاربه.شود

در مضاربه بر این  افزون.در مضاربه سرمایه باید نقد باشد ودر شرکت در بعضى از موارد این چنین است

مانند شرکت تجارى مخارج و هزینه سفر با اموال و سرمایه است. دیگر این که در مضاربه عامل امین 

 .است و در شرکت نیز شریکان امین یکدیگرند

در امور  یمورد وجوه اشتراک عقد مضاربه و شرکت همان طور که قبال اشاره شد مشارکت مدن در

 ;کامال مشابه مضاربه است ، مضاربه و شرکت با هم در سرمایه اشتراک دارند یطیشرا یدارا ،یبازرگان

در مضاربه  کهچون مضاربه با سرمایه به وجود مى آید و شرکت اموال هم  با سرمایه است با این تفاوت 

باید سرمایه نقد باشد اما در شرکت اموال ممکن است سرمایه کاال باشد. مضاربه نوعى تجارت است و 

 م آن بر تجارت استوار است و شرکت اموال هم نوعى تجارت اموال به حساب مى آید.قوا

در مضاربه و شرکت سرمایه الزم است با این فرق که در مضاربه سرمایه از مالک و در شرکت سرمایه  

عقد مضاربه و  یموضوع بررس نیاز هر دو شریک است.با توجه به مطالب ذکر شده هدف از انتخاب ا

 . باشد یفقه و حقوق م دگاهیجهات اشتراک و افتراق آنها از د شرکت و
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 پژوهش پیشینه-ب

مضاربه در حقوق ایران و کاربرد آن در امور  در پایان نامه خود با عنوان حمود شریفیان جزیم  -5

دهد تا  ای را در اختیار عامل قرار می بانکی بیان داشته مضاربه عقدی است که بواسطه آن مالک سرمایه

شود. سرمایه باید  با آن به تجارت بپردازد. سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می

مانند: نصف ، ثلث و -از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاء از کلوجه نقد باشد و حصه هر یک 

 "ربع و ... باشد سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزا

 آن را تعریف کرده باشد. 

ضمان در مضاربه بیان داشته مضاربه یک نوع شرکت   در پژوهش خود با عنوانرضا عابدی مکی  -5 

عقدی است که در قانون مدنی به عنوان یکی از عقود معین شناخته شده است. ماهیت واقعی مضاربه، 

دانان وجود  شرکت سرمایه و کار است و در بیان حقیقت آن تقریباً هیچ اختالفی بین فقیهان و حقوق

 ندارد. 

ی بیان مدن یها مختلف شرکت یستمهایس یفقه یررسخود با عنوان ب در پژوهش یطهور نبیز  -6

 یها را که از جمع آورده یا هیچند شخص سرما ایاست که به موجب آن دو  یعقد یمدن شرکتداشته 

حاصله از به  یها انیتا در منافع و ز دهند یاختصاص م یمقاصد خاص یبرا شود یم لیها تشک آن

 باشند.  میها با هم سه آن یریکارگ

می د مضاربه در حقوق اسالم و ایران بیان ارکان عقدر پژوهش خود با عنوان  مراد عباسی گلمایی -4

سود و کار عامل در فقه امامیه ،فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ی  عقدمضاربه را یعنی سرمایه،دارد که 

 کرده است.ایران بررسی 
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 پژوهش ضرورت و اهمیت -ج

دهد تا با آن به تجارت  ای را در اختیار عامل قرار می بواسطه آن مالک سرمایهمضاربه عقدی است که 

از سوی دیکر تعریف عقد  .شود بپردازد. سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می

.عقد مضاربه و شرکت در زمره عقود .. شامل مشارکت دو یا چند نفر در حقى گرددشرکت این است که 

این دو عقد است  پرکاربرد قرار دارند که با توجه به نوع اقتصاد کشور بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

این نوع عقد به علت خصوصیت اقتصادی  به علت ماهیت خود تا حدودی با هم شباهت هایی دارند.

با این  می گیرند. خود همواره در قرار دادهای اقتصادی مورد استفاده موسسات به خصوص بانک ها قرار

وجود به علت اثار مختلف این دو عقد بررسی تفاوت ها و شباهت های این عقد از اهمیت باالیی 

 برخوردار است. 

  پژوهش اهداف-د

 فقهی دیدگاه از عقود این اشتراک نقاط و تمایزات وبیان شرکت و مضاربه عقد خصوصیات تبیین -5

  وحقوقی

 موضوع ی زمینه در شده بندی دسته و جامع اطالعات ی ارایه-5

  پژوهش های سوال-ه

 ست؟یمضاربه و شرکت چ تیماه -5

 ست؟یوجوه تفاوت عقد مضاربه و شرکت چ -5

 وجوه اشتراک عقد مضاربه و شرکت کدامند؟ -6
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 پژوهش ها فرضیه-و

شرکتی  آن براثر عقد مضاربه ازعقود معین وجایزاست که درواقع نوعی شرکت کاروسرمایه بوده و  -5

 می شود. بین مالک وعامل ایجاد

عقد شرکت عقدی است معوض،تملیکی،مستمر وجایز.در عقدشرکت سهم شریک می تواند کار او باشد 

 وبخشی از درآمد شرکت به این کار اختصاص یابد.

 عقد مضاربه موجد شخصیت حقوقی نمی باشد ولی عقد شرکت شخصیت حقوقی ایجاد می کند. -5

سرمایه ی مالک وکار عامل است و موضوع عقد شرکت مال )عین یا دین(، منفعت یا موضوع مضاربه 

 حق است.

در مضاربه عامل درسود شریک است و زیان متوجه سرمایه و درنهایت مالک است.در عقد شرکت شرکا 

 در سود و زیان شریک هستند.

ه با سرمایه به وجود می آید و این عقود هردو جایز هستند و در سرمایه اشتراک دارند؛چراکه مضارب -6

 شرکت اموال هم با سرمایه شکل می گیرد.

 پژوهش روش-ز

تحلیلی است یعنی با استفاده از منابع مختلف و پس از بررسی –روش تحقیق ما در این پژوهش توصیفی 

 ایم. و توصیف منبع مذکور به تحلیل مباحث پرداخته
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 پژوهشساختار  -ح

فصل می باشد.در فصل اول با عنوان مفاهیو و اصطالحات به بررسی پژوهش پیش رو مشتمل بر سه 

مفهوم عقد، مفهوم مضاربه، مفهوم شرکت و انواع آن می پردازم. در فصل دوم به بررسی ماهیت عقد 

مضاربه و شرکت، ارکان مضاربه و شرکت می پردازیم. در فصل سوم نیز به بررسی آثار و احکام این دو 

 عقد می پردازیم.

 

 



 

 

 

 فصل اول

 مفاهیم و اصطالحات
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در ابتدای هر پژوهشی باید به بررسی مفاهیم و مطالب اصلی آن پژوهش بپردازیم و مطالب مرتبط با ان 

را مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش نیز قصد داریم فصل اول را به این موضوع اختصاص دهیم. 

 قرار می گیرد. مفهوم عقد، انواع عقد، مفهوم مضاربه و شرکت مورد بررسیبر این اساس مطالبی چون 

 مفهوم عقد -1-1

 شود.  در این قسمت به تبیین مفهوم عقد و معنای لغوی و اصطالحی آن پرداخته می

 مفهوم لغوی عقد -1-1-1

عقد در لغت عرب، در اصل به معنای بستن و گره زدن آمده است و از این رو عرب به قلّاده و 

 (.652 : 5452جوهری،) گوید می« عِقد»شود  گردنبندی که به گردن بسته می

به معنای گشودن و بستن است. اکثر لغویون « حَلّ و عقد»قرار دارد و « حَلّ»در مقابل این واژه، کلمه 

(. 652 : 5452باشد )جوهری، معتقدند عقد به مناسبت معنای لغوی آن به عهد محکم، موثّق و مشدّد می

اراده انشایی خود را نسبت به یک اثر حقوقی به شود که دو طرف پیمان،  رو عقد گفته می همچنین از آن

 (565 : 5652موسوی بجنوردی،) زنند گره می دیگریک

نظران در  توان اینگونه بیان داشت که مفهوم عقد ضرورى است. صاحب در تبیینی دیگر از مفهوم عقد می

اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت  لغت، عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته

 اند.  به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده
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اى از  خالف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفتهمعناى عقد از نظر لغت بر 

یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است. 

( بجنوردی در باب تعریف عقد 5: 5455)نراقی، « العقد: العهد الموثق.»نویسد:  بیضاوى در معنى عقد مى

 است؛ شده ابرام تشریعى اعتبار عالم در عقد اعتبار. المؤکد العهد عن عبارة العقد: که بیان داشته است

 بیعت عقد، مصادیق جملۀ از سابق زمان در. کنیم عمل خود عهد و عقد طبق که هستیم ملزم ما یعنى

 :5655است )موسوی بجنوردی،  شده مى خوانده البیعه ناقض شکسته مى را بیعت که کسى و است بوده

5 ،54) 

 و بهتر را معنى دو آن از یکى آنگاه فرموده بیان را معنى دو عقد تعریف در( ع) رضا امام حضرت 

 خاص ارتباط عقود در اینکه واسطۀ به که ریسمان، در خاص ربط از است عبارت عقد. دانستند تر مناسب

 براى که را عقد کلمۀ لذا شود مى ایجاد اى ویژه ارتباط و لزوم آن نتیجه در که است قبول و ایجاب بین

 (54، 4: ج5655اند )موسوی خمینى،  گرفته کار به اعتبارى عقود براى بوده ریسمان در خاص ارتباط

عقد در لغت به معنای بستن، جمع بین اطراف  اند که در جای دیگر معنای عقد را اینگونه بیان داشته

فارسی نیز، به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن در لغت « عقد»جسم، گره زدن و محکم کردن است. 

 (.555: 5654عمید، ) چیزی است

 مفهوم اصطالحی عقد  -1-1-2

است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از « اعمال حقوقی»در اصطالح حقوقی، عقد یکی از مصادیق 

در ترتب آثار حقوقی بر آنها اند که آنچه در درجه اول  های حقوقی اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده

که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط « وقایع حقوقی»نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخالف 
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ای ارادی باشد؛ مثل غصب  گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می

 (. 46: 5655کاتوزیان، ) قهریحوادث ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد،  و اتالف، یا واقعه

 عقد مضاربه -1-2

 د مضاربه بپردازیم.به بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی عقدر این مبحث قصد داریم که 

 

 لغوی عقد مضاربه مفهوم-1-2-1

مضاربه از ضرب گرفته شده. )الضرب فی االرض( یعنی سیر و سفر در زمین. از آنجا که یکی از طرفین 

اند. وزن  پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده )عامل( برای تحصیل سود به حرکت و تالش می معامله

پردازد اما مسبب آن  مفاعله داللت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگر چه صاحب سرمایه به سیر نمی

: 5655 ،) جعفری لنگرودیاحتماالت دیگری نیز برای باب مفاعله بودن آن ذکر کرده اند است. وجوه و

5.) 

 عقد مضاربه مفهوم اصطالحی-1-2-2

مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین »گوید:  قانون مدنی در تعریف مضاربه می 645مادة 

در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه  دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و سرمایه می

 «.شود مالک و عامل، مضارب نامیده می

به این عقد قراض به معنای قطع کردن  های سفر زدن است؛ مضاربه از ضرب در ارض یعنی خود را به راه

 ( 9: 5655، ) جعفری لنگرودی دهد گویند چرا که مالک قطع ای از سود تجارت را به عامل می هم می

http://www.wikifeqh.ir/معامله
http://www.wikifeqh.ir/معامله
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از عقود سرمایه است. کار از یک طرف عقد است و سرمایه از طرف دیگر که مالک نامیده  مضاربه

طرفین توافق (556: 5695 پیری، خواجه و نوین)اند.  شود. صاحب عمل را عامل )مضارب( نامیده می

(. 52کنند که روی آن سرمایه اعمال تجاری صورت گیرد و در سود معامالت شریک باشند)همان: می

همچنین برخالف آنچه که بعضی از فقها گفته اند، مضاربه مصداقی از عقد وکالت نیست زیرا هدف 

، ) جعفری لنگرودیباشد اصلی وکالت دادن نیابت است در حالیکه هدف اصلی مضاربه وصول سود می

5655 :45 .) 

و عامل او ایجاد  بنابراین، مضاربه پیمانی است که در نوع خاصی از شرکت تجارتی بین صاحب سرمایه

دهد و دیگری خدمات و کارایی خود به میان  ن یکی از شرکا سرمایه را میآشود؛ شرکتی که در  می

این شرکت از شخصیت حقوقی بی بهره است و همۀ داد و  (554: 5696 صمدی، و پور مهتاب) نهد. می

رسد، زیرا اوست که  سرمایه می شود، ولی نتیجۀ معامله به صاحب ستدها بنام عامل و بوسیلۀ او انجام می

شود و تعهدات مالی و پیمانهای عامل را از دارایی خود اجرا  های ناشی از معامله را متحمل می یانز

 سازد. های تجارتی متمایز می کند. همین دو نکته است که این شرکت را از سایر شرکت می

آید  قی مستقل از شرکا بوجود میهای پیش بینی شده در قانون تجارت، شخصیت حقو در همۀ شرکت 

که مالک تمام اموالی است که به منظور سودجویی به شرکت گذارده شده است و همۀ شرکا نیز در سود 

قانون تجارت، مالک و  552و زیان شرکت سهیم هستند. با وجود این، باید دانست که، بر طبق مادة 

یبی که عامل و مالک در پرداخت دیون و تقسیم مضارب در برابر طلبکاران مسؤولیت تضامنی دارند. ترت

اند، در رابطۀ بین آنان محترم است. ولی آنگاه که سرمایه و سود کفاف بدهی شرکت را  سود معین کرده

 توانند به دارایی شخصی ایشان نیز رجوع کنند.  ندهد، هر دو مسؤولیت تضامنی دارند و طلبکاران می
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 مضاربه جایگاه -1-2-3

الزم است روشن شود آیا مضاربه موضوعى اقتصادى  اکنون که معناى مضاربه فى الجمله روشن گشت 

یعنى هم موضوعى  ;ظاهراً وجه اخیر درست باشد  .موضوعى حقوقى و یا ترکیبى از هر دو است و یا 

زند مصرف ورشد و توسعه دور مى  چون عمده مسائل اقتصادى حول تولید و توزیع و  اقتصادى است 

و هم  ;اقتصادى است متکفل بخشى از مسائل  و مضاربه هم صرفاً عملى توزیعى است و در نتیجه 

بحث  از آن جهت که علم حقوق درباره حقوق افراد از جهت مالى و انسانى  موضوعى حقوقى است 

وق بنابراین بخش مهمى از مضاربه راجع به حقوق مالک و حق مى کند که هر کس به حق خودش برسد 

قانون مدنى ایران مضاربه را در حقوق مدنى آورده  کیفیت سهام این دو خواهد بود و از این رو  عامل و 

 .(55: 5695 رضایی،)است

مضاربه مربوط به حقوق است و آن جا که بحث از  به هرحال آن جا که بحث از حرمت و حلیت است 

 .شمار مباحث اقتصادى استدر  توزیع و سرمایه مالک و پول نقد و کیفیت سهام است 

  کاری حق العملتفاوت مضاربه با -1-2-4

، بنام خود و بهکار نیز، مانند عامل مضار ملمضاربه با حق العمل کاری شباهت زیادتر دارد. زیرا حق الع

کند: به ظاهر طرف قرارداد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از  با سرمایۀ دیگری معامله می

اده و از همین سرمایه است شود، ولی در نهان سرمایۀ دیگری است که به کار افت به او رجوع میمعامالت 

و حق العمل کار هر دو امین و نمایندة صاحب سرمایه دیگری  هشود. عامل مضارب ن پرداخته میکه دیو

و حق العمل کار  هشود. عامل مضارب که به کار افتاده و از همین سرمایه است که دیون پرداخته می هستند
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هر دو امین و نمایندة صاحب سرمایه هستند، کارگزار اویند و باید در حدود پیمان نمایندگی عمل 

 .(552: 5696 پیک، ره)کنند

سود ناشی از کارهای تجارتی  رکند، شرکت اجباری عامل د منتها، آنچه این دو عنوان را از هم جدایی می

است. به موجب قانونی مدنی، عامل باید در سود معامله، بر  است که برای صاحب سرمایه انجام داده

 (59: 5695 رضایی،) کند، شریک شود. ی که عرف معین میتطبق پیمان مضاربه یا به نسب

گیرد احتمالی و وابسته به نتیجۀ معامله است. عامل نیز مانند صاحب  یعنی آنچه در برابر خدمت خود می

گیرد به خطر  مزد بگیر نیست، زیرا عوضی را که دربرابر کار خود میکند و تنها  سرمایه، تجارت می

ای اهمیت دارد که هر  اندازد. شرکت عامل در سود ناشی از داد و ستدهای او در نظر قانون به اندازه می

برد ؛ مقتضای پیمانی را که بسته شده دگرگون  گونه شرط مخالفی ذات و جوهر عقد را از بین می

(. ولی، حق العمل کار اجرت 665شود )مادة  ر احکام مضاربه بر آن عمل حقوقی بار نمیسازد و دیگ می

خود  ترسد و او بطور معمول دستمزد ثابتی در برابر خدما گیرد. سود و زیان به آمر می کار خود را می

آورد و به همین جهت است که، اگر معاملۀ مورد نظر انجام نشود و عدم اجرای تعهدات  بدست می

تواند اجرت مقرر در پیمان را بگیرد، و دربارة سایر  طرفین ناشی از خطای آمر باشد، حق العمل کار می

داند که عرف و  موانعی که ممکن است در راه انجام معامله پیش آید، قانونگذار او را مستحق اجرتی می

، تا زمانی که سودی از همان قانون(. در حالیکه در عقد مضاربه 659عادت محل معین کرده است )ماده 

 (.92اجرای معامالت عاید نشده است، عامل هیچ حقی بر گرفتن اجرت ندارد)همان: 

به مراتب وسیع تر از حق العمل کار است، زیرا سرمایه بطور نقدی در  هعالوه بر این، اختیار عامل مضارب

ا که به حکم عرف برای تجارت گیرد تا به ابتکار خود داد و ستد کند و هر عملی ر اختیار او قرار می



19 
 

کند  ق.م( صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد می 666مورد نظر الزم است بجا آورد )مادة 

سپارد و مرسوم نیست که قیمت خرید و فروش را تعیین کند یا او را از می و سرمایۀ خود را به او 

ها را معین  مر رهبری معامالت را بدست دارد، قیمتفروش به نسیه باز دارد. ولی، در حق العمل کاری، آ

 صمدی، و پور مهتاب)ة او استارادکند و انجام معاملۀ نسیه یا دادن پیش قسط برای خرید وابسته به  می

5696 :522) . 

 عقد شرکت -1-3

مدنی  در قانون مدنی شرکت به معنای اشاعه در اموال به کار رفته است. اما راجع به این که آیا قانون

عقدی را به نام شرکت به رسمیت شناخته یا خیر جای بحث دارد. برای پاسخ به این پرسش، ما به 

های حقوقدانان را در پردازیم و دیدگاهتحلیل مواد قانون مدنی در خصوص تعریف و اوصاف شرکت می

 دهیم.این باره مورد بررسی قرار می

 شرکت لغوی مفهوم -1-3-1

(.  526: 5655معین، )همدست شدن در کاری ، انباز گشتن  ، شریک شدن  معنایدر لغت به  شرکت

س برای غرض یا نفعی عام اتحاد چند ک ، انبازی و شراکت همچنین در فرهنگ دهخدا شرکت به معنای 

 (55: 5652)دهخدا، یا خاص

 شرکت مفهوم اصطالحی -1-3-2

چند نفر برای بدست آوردن سود. این تعریف  مفهوم شرکت به معنای عام، عبارت است از اتحاد دو یا

-ی اینشود. در همههای تجاری، عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات میشامل شرکت
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ها ی خود را که ممکن است عین یا منفعت یا اعتبار، یا کار، یا مخلوطی از اینها هر یک از شرکاء آورده

 (64:  5695 صفایی،) گیرد.شترک مورد استفاده قرار مینهد و در جهت مقصود مدر میان می

شرکت به معنای خاص، در حقوق مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به 

 ق.م.(. 655نحو اشاعه )ماده 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو »دارد: ی یاد شده مقرر میماده

 راجع به این ماده نکات زیر قابل توجه است:«. اشاعه

ق.م.(. بنابراین اگر اموال دو یا چند نفر در  655تواند اختیاری باشد یا قهری )ماده اوالً شرکت می

ها میسر نباشد )مزج قهری چند مال( یا این که مالی که یکدیگر مخلوط شود به طوری که جدا کردن آن

ست بر اثر فوت او به وراث متعدد برسد )تعدد قهری مالکان(، شرکت قهری به متعلق به یک نفر بوده ا

ق.م.(. همچنین اگر اشخاصی با اراده و میل خود، اموال خود را با هم مخلوط  654آید )ماده وجود می

کنند )مزج اختیاری چند مال( یا این که مالی را که متعلق به یک نفر بوده است به نحو اشاعه خریداری 

 ق.م.(.  656آید )ماده نند )تعدد اختیاری مالکان(، شرکت اختیاری به وجود میک

ثانیاً اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد، تنها در صورتی که به نحو اشاعه باشد، باعث به وجود 

 های یک ساختمان به اشخاص متعددی تعلق داشتهشود. برای مثال اگر مالکیت آپارتمانآمدن شرکت می

باشد، یا این که یک نفر مالک عرصه و دیگری مالک اعیانی باشد، علی رغم اجتماع حقوق مالکین متعدد 

 (9: 5696 صمدی، و پور مهتاب) آید.در شیء واحد تحت عنوان ساختمان و خانه، شرکت به وجود نمی

مالی دیگری، از جمله ی یاد شده اعم است از عین، منفعت، طلب و یا هر حق مذکور در ماده« شیء»ثالثاً 

های معنوی، مانند اختراع و حق تألیف. مضاف بر این حقوق مالک اعم است از حق مالکیت و مالکیت
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رابعاً این ماده، عقد را تعریف نکرده، بلکه اثر یک عمل یا  حقوق عینی دیگر )حق ارتفاق و حق انتفاع(.

 (555: 5695 پیری، خواجه و نوین) ی حقوقی را بیان کرده است.واقعه

خامساً شرکت به معنای مزبور، مترادف اشاعه است. به عبارت دیگر، تعریفی که قانون مدنی از شرکت 

ارائه کرده است، تعریف اشاعه است نه عقد شرکت. به خاطر وجود همین تفاوت عقد شرکت و اشاعه 

ه را در بابی جدا از عقد است که قوانین برخی از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه، تقسیم و اشاع

شرکت و در فصل ششم از اسباب تملک آورده است. بنابراین شاید بهتر بود که مقررات مربوط به اشاعه 

 (52: 5696 صمدی، و پور مهتاب) شد.و عقد شرکت، هر یک به طور جداگانه بیان می

ی عقود معین به زمرهعقدی به نام شرکت را در شود که آیا قانون مدنی، حال این پرسش مطرح می

 شناسد یا خیر؟رسمیت می

لیکن  اندشرکت عقدی را یکی از عقود معین دانسته برخی  حقوقدانان در این باره اختالف نظر دارند.

در تعریف شرکت عقدی  ی شرکت است نه عقد موجد اشاعه.عقدی، عقد اداره از شرکت ایشانمنظور 

از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که شرکت عقدی عبارت : »این چنین گفته اند

 (565، 5: ج5655)امامی، «.گویندباشد و آن را شرکت مدنی میبین آنان مشترک می

عقدی است که به موجب : »اندوجود عقدی به نام شرکت را پذیرفته و در تعریف آن گفته  برخی دیگر

و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک 

وی هیچ گونه مستند قانونی   «.نهند تا به جای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شونددر میان می

ی خود ارائه ننموده، بلکه استدالل خود را بر دو مقدمه بنا نموده است. مقدمه اول این که هر برای نظریه

نند با یکی از عقود تملیکی مانند بیع و هبه سهمی از مال خود را به دیگری تملیک توایک از شرکاء می
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ق.م. و اصل  52ی ی دوم این است که بر طبق مادهکنند و در نتیجه شرکت در اموال ایجاد کنند. مقدمه

یان نتیجه توانند هر قراردادی را که قانون منع نکرده باشد منعقد کنند. و در پاآزادی اراده، اشخاص می

توانند با عقد بیع و امثال آن ایجاد کنند چرا نتوانند با عقد شرکت گرفته است که امری را که اشخاص می

 .(56: 5692 کاتوزیان،)به وجود آورند

که قانون مدنی تعریفی از عقد شرکت ارائه نکرده است.  اندفقط به این نکته بسنده کرده  برخی دیگر 

رکت را به عنوان یک عقد مستقل به رسمیت شناخته و ماهیت آن را عقد سپس در جایی دیگر عقد ش

آنچه وکالت در آن به دیگری مجاز است شرکت در آن نیز جایز است و آنچه : »اندوکالت دانسته و گفته 

 (55: 5652)کاشانی، «.تواند مورد عقد شرکت باشدقابل توکیل نیست نمی

نظر دارند. شاید به دلیل همین اختالف نظر در میان فقهاء بوده فقهاء نیز راجع به عقد شرکت اختالف 

 اند.است که نویسندگان قانون مدنی آن را به سکوت برگزار کرده

پذیرفتن شرکت به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی دشوار است. زیرا عقد  البته به نظر می رسد

ن شرایط و آثار آن چارچوبی برای آن تعیین کرده باشد. شود که قانونگذار با تعییمعین به عقدی گفته می

ی توانیم قراردادهایی را که نتیجهدر حالی که قانونگذار در قانون مدنی چنین کاری نکرده است، ما نمی

 52ی نامی هستند که مادهها قراردادهای بیی در اموال است، عقد شرکت بنامیم، بلکه اینها اشاعهآن

ها بگذاریم. البته در صحت چنین تجویز کرده است، هر چند که نام خاصی بر آنها را ق.م. آن

 52ی قراردادهایی جای تردید نیست، لیکن نه به عنوان عقد شرکت، بلکه به عنوان قرارداد موضوع ماده

 (59: 5655 احمدی، بهرامی) ق.م.
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برای شرکت در ضمن عقد الزمی مدت اگر »دارد: ق.م. که مقرر می 655ی شاید برخی با استناد به ماده

، چنین استدالل کنند که باید «تواند رجوع کند.معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می

 (64:  5695 صفایی،)قانون، عقد شرکت را به رسمیت بشناسد تا سخن از رجوع از آن را به میان آورد. 

-ی یاد شده، عقد ادارهظور قانونگذار از عقد شرکت در مادهکه منمی توان بیان داشت در رد این استدالل 

 ی شرکت است. 

قانون مدنی  655ی توضیح این که ماده ق.م.استناد کرد. 655و  655این گفته می توان به مواد در تأیید 

ق.م. هم موارد انحالل اذن در  655ی انحالل شرکت را فقط در صورت تقسیم و تلف پذیرفته است. ماده

یابیم که قانونگذار فقط دو معنا از شرکت در نظر تصرف را نام برده است. از جمع این دو ماده درمی

-معنای دوم آن اذن در اداره است که موارد انحالل آن را در ماده و داشته است. معنای اول، اشاعه است 

 ق.م. بیان کرده است. 655ی 

گر آن است که قبل از ق.م. بیان 655ی فهوم مخالف مادهذکر این نکته خالی از فایده نیست که مهمچنین 

رود. لیکن انقضاء مدت، امکان رجوع از اذن وجود ندارد و با انقضای مدت، اذن خود به خود از بین می

ق.م.(، شرکاء  655ی در صورت دادن اذن برای اداره در ضمن عقد الزمی بدون قید زمان )ذیل ماده

 (56: 5696 صمدی، و پور مهتاب)ن خود رجوع کنند. توانند هیچگاه از اذنمی

بنابر آنچه گفته شد، باید عقد موجد شرکت را عقدی الزم بدانیم. زیرا شرکت یا به وسیله یکی از عقود 

ی ق.م. و همه 52ی نام موضوع مادهی عقد بیآید یا به وسیلهتملیکی مانند بیع، هبه و صلح به وجود می

 شود که چنین عقدی را باید تملیکی دانست نه اذنی.اینجاست که روشن می این عقود الزمند. از
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 اقسام شرکت-1-3-3

 توان تقسیم کرد: ها را از دو دیدگاه می شرکت

پردازد یا به اقدام دیگری  نوع اول تقسیم بندی بر مبنای موضوع شرکت، بدین معنی که به کار تجارت می

تقسیم « تجارتی»و « مدنی»ها را به دو گروه  گیرد. بر این مبنا،شرکت که در قلمرو حقوق مدنی قرار می

 اند. کرده

ها انجام می گیرد؛ بدین ترتیب که آنچه در میان  در نوع دوم تقسیم بندی بر حسب نوع و ترکیب آورده

 اند، اعیان اموال است یا خدمات و اعتبارات و منافع. گذارده

 های مدنی و تجارتی شرکت-1-3-3-1

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود.لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به 

چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده 

دو یا  تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد:شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین

شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد  چند نفر تشکیل می 

در قانون مدنی تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند

شرکت قهری بر توافق . ق.م( 572 ی ماده)باشد قهری یا اختیاری است ممکن مدنی  شرکت آمده است 

شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد)ماده 

 عقود ق.م( بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از 654ی 

یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری  می حاصل

ق.م( بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا 656نفر و نحو اینها)ماده ی 
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حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن 

 .ای حقوقی یا مدنی نامیده می شوندانجام نمی دهند ،شرکت ه تجاری اعمال و نیست تجارت ها 

 های مدنی و تجارتی از یکدیگر معیار تمایز شرکت -1-3-3-1-1

کار بردن آن از هم  هب های مدنی و تجارتی را با در قوانین ما معیاری نیامده است که بتوان شرکت

بازشناخت. ولی، منطقی است که ضابطۀ تمیز تاجر از غیرتاجر دراین تشخیص نیز رعایت شود. بموجب 

پس، «. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد»قانون تجارت:  5مادة 

پردازد. به بیان دیگر،شرکتی که بر  شرکتی را باید تجارتی نامید که برطبق معمول به کارهای بازرگانی می

پردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت  پایۀ اساسنامه یا قرارداد شرکت، به اعمالی می

های قانونی را دارا باشد یا در عمل به کار تجارت بپردازد.  تجارتی است، خواه به ثبت رسیده و سازمان

های معدنی و زراعتی،  دهد، مانند شرکت مدنی قرار میبرعکس، شرکتی که موضوع کار خود را کارهای 

 (555: 5656 نوری،) دارد.« مدنی»وصف 

های تجارتی منافاتی با این واقعیت  به عنوان قاعدة تمیز شرکت« موضوع شرکت» با وجود این، پذیرفتن

و هدف ندارد که گاه قانونگذار شکل شرکت را ضابطۀ تمیز وصف تجارتی آن قرار دهد و به موضوع 

های  ، شرکت5646قانون تملک آپارتمانها، مصوب اسفند  6شرکت اعتنا نکند. در همین راستا مادة 

قانون  52های موضوع مادة  انواع شرکت»ساختمانی را تجارتی دانسته است. در این ماده گفته شده است: 

شه یا اجاره یا فروش تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پی

 پور مهتاب)«.شود از انجام سایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند تشکیل می

 (59: 5696 صمدی، و
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نیز با صراحت بیشتر آمده  5645اسفند  54قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  5در مادة 

شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی  شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می»است: 

های سهامی را پیدا کند تا شرکت تجارتی محسوب  یعنی، کافی است شرکتی صورت شرکت«: نباشد

گذار را به ترک  شود. با این وجود این گونه احکام هنوز جنبۀ استثنایی و خاص دارد، ولی تمایل قانون

های  بینی کرد که یا صورت تشکیل و سازمان توان پیش ر تحولی میدهد و در این سی معیار سنتی نشان می

های تجارتی مؤثر  شرکت را معیار وصف تجارتی قرار دهد یا شکل و موضوع هر دو را در تمیز شرکت

 (55: 5695 ضایی،ر) بداند.

 های مدنی از تجارتی مزایای تمایز شرکت -1-3-3-1-2

متفاوت است: شرکت مدنی اتحادی است که نظم خاص در های مدنی و تجارتی بکلی  احکام شرکت

توان اموال مشترک را بدلخواه اداره کرد یا مبنای شرکت را برهم زد.  قوانین ندارد و به تراضی می

قانونگذار، در این اجتماع کوچک و بطور معمول دوستانه و خانوادگی، بیشتر به روابط شرکا با هم 

آورد و جمع آنان اصالتی  اشخاص ثالث. اتحاد شریکان شخصیتی بوجود نمی پردازد تا به رابطۀ آنان با می

 و پور مهتاب)ندارد و تنها سخن از حقوق و تکالیف هر شریک در برابر سایر همکاران او است. 

 (59: 5696 صمدی،

های تجارتی، احکام از مرز تابعیت از قصد مشترک و رعایت حکومت اراده فراتر  ولی، در شرکت

گیرد و رابطۀ آنان به قرار خصوصی بین اشخاص  رود. وجود شریک در پرتو وجود جمع قرار می می

آید که از آن پس سود و زیان جمع را رعایت  کمتر شباهت دارد. سازمان حقوقی منظمی بوجود می

کند و هدف این جمع بر حقوق اشخاص حکومت دارد. قانونگذار نیز به نقش این سازمان در جهان  می
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گیرد، تا جایی که  تصاد توجه دارد و فارغ از خواست بینانگذارن شرکت آن را در بازرسی خود میاق

 .(62)همان: اساسنامه نیز ممکن است به اکثریت تغییر یابد و به اقلیت نیز تحمیل شود

مسؤولیت شرکا، ورشکستگی، لزوم اعالم اساسنامه و ثبت آن، اختیار مدیران و تشکیالت بازرسی و 

های تجارتی است که  اد یک قوة قانونگذاری برای اداره و بسیاری احکام دیگر، از ویژگیهای شرکتایج

های مدنی وجود ندارد. ولی، آنچه بیشتر اهمیت دارد و باید مورد توجه واقع شود، وجود  در شرکت

 (555: 5696 پیک، ره) های تجارتی است. شخصیت حقوقی شرکت

ها است. بنابراین، اگر شرکت  اصوالً ناشی از موضوع و هدف آنها  همچنین وصف تجارتی شرکت 

قرار دهد، آن شرکت « اعمال تجارتی»مدنی بر مبنای اشاعه تشکیل شود و شغل معمولی خود را انجام

هر شرکت ایرانی که فعال »دارد:  قانون تجارت، در تأیید همین اصل مقرر می 552تجارتی است. مادة 

های  تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکت وجود داشته یا در آتیه

مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی 

 (94: 5695 ضایی،ر) «.گردد... های تضامنی در مورد آن اجرا می محسوب شده و احکام راجع به شرکت

اند، لیکن ممکن است یکی از این سه  حقوقدانان ما بحث زیادی نکرده 552درست مادة دربارة اجرای 

 نظر نسبت به مفهوم و قلمرو و قانون انتخاب شود:

ناظر به موردی است که شرکا از مالکیت خصوصی خود بگذرند و مقصودشان این  552مفاد مادة  -5

در این جا است که قانونگذار اتحاد آنان را ها شود.  باشد که شخصیت حقوقی بوجود آید و مالک آورده

دهد.  اند صورت خارجی می ای که خود ایجاد کرده کند و در واقع به ماده تابع احکام شرکت تضامنی می

ولی، در فرض شرکت مدنی، که بنابر توافق شرکا مالکیت مشاع هر کدام باقی است، قواعد شرکت 
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رای قواعد شرکت تضامنی شناسایی شخصیت حقوقی و رسد. الزمۀ اج تضامنی قابل اجرا بنظر نمی

واگذاردن مالکیت شرکا به موجودی است که برخالف تراضی مبنای تشکیل اتحاد آنان است، چرا که 

ت محفوظ بماند و بوسیلۀ نمایندگان سای که ه اند تا مالکیت خصوصی هر یک در آمیزه شرکا خواسته

 ها است. خصیت حقوقی بمنزلۀ سلب این مالکیتمالکان اداره شود، در حالی که شناسایی ش

های شرکت تجارتی در قانون و تعیین  برای اجبار شریکان به رعایت یکی از صورت 552مادة  -5

ورد یا مبنای تراضی را تغییر دهد. آضمانت اجرای تخلف از این تکلیف است و نباید امتیازی بوجود 

پردازد در رابطۀ بین شرکا و در درون خود تابع قواعد اشاعه  مدنی که به کار تجارت می  بنابراین، شرکت

منی است: یعنی، هر یک از او احکام مدنی است، ولی در رابطه با اشخاص ثالث در حکم شرکت تض

های ناشی از کار تجارتی است. به بیان دیگر، از اتحاد شریکان شخصیت  شریکان مسؤول تمام بدهی

ن ضامن یکدیگرند تا دیون کار تجارتی مشترک را بپردازند. مفهوم آید و فقط آنا حقوقی بوجود نمی

کند:  ق.ت. که پس از اعالم مسؤولیت تضامنی شرکا در برابر طلبکاران، اعالم می 555بخش اخیر مادة 

هر قراری که بین شرکا برخالف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد »

 کند. ر را تأیید می، این تعبی«بود

این است که، هر شرکت به کار تجارت بپردازد، خود بخود شخصیت حقوقی پیدا  552معنی مادة  -6

های مذکور در قانون تجارت در نیامده باشد در حکم شرکت  کند و اگر به صورت یکی از شرکت می

 صمدی، و پور تابمه) شود. ها به دوش شریکان نهاده می ترین مسؤولیت تضامنی است: یعنی سنگین

5696 :45) 
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گان از بین برود و هر شخص که  شود که دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشه تعبیر اخیر باعث می

ورزد تابع نظامات خاص آن شود و اشخاص بی مباالت نتوانند، در نتیجۀ بی  بدین شغل مبادرت می

 انضباطی یاسوءنیت، از تکالیف ویژة بازرگانان معاف گردند. 

ها( برای  از سوی دیگر لزوم تبدیل مالکیت مفروز به اشاعه )و به عقیده بعضی ضرورت امتزاج مالکیت

جای اختصاصی را بگیرد و اجتماع مالکان مفهومی  تشکیل شرکت، بدین منظور است که مالکیت مشترک

جدای از شریکان پیدا کند. ولی بقای مالکیت هر شریک، هر چند بطور اشاعه و غیرقابل تمیز، هدف از 

شناسایی شخصیت حقوقی  (562: 5656 نوری،) گذارد. این اتحاد و مستحیل شدن در جمع را ناقص می

و هر شریک بطور کامل نفع و ضرر خود را در سود و زیان  کند برای شرکت، این تحول را کامل می

 بیند. دیگران می

شود  های ایرانی را شامل می ، که از سویی تمام شرکت552از همۀ اینها گذشته، این تعبیر با عموم مادة 

های تضامنی را در بر  )خواه مالکیت بطور اشاعه باشد یا غیر آن(، و از سوی دیگر تمام احکام شرکت

 شود، سازگارتر است.  گیرد و محدود به مسؤولیت پرداخت دیون نمی می

 ها بر حسب نوع و ترکیب آورده ها اقسام شرکت -1-3-3-2

ها بر حسب نوع و ترکیب آورده ها بپردازیم و این  در این مبحث قصد داریم که به بررسی اقسام شرکت

 امر را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم.
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 شرکت در ابدان یا شرکت در اعمال -1-3-3-2-1

آورند با  پیمان ببندند که بموجب آن هر چه از کار خود بدست می نفر مقصود این است که دو یا چند

هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد )مانند دو خیاط یا نجاری که دربارة عایدی کار خود 

نجار(، و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه شوند( یا مختلف )مانند شرکت خیاط و  شریک می

 (595: 5696 پیک، ره) آورند )از صنعت یا حیازت مباحات و مانند اینها(. بدست می

ای متون بدین بیان توجیه  در فقه امامیه اختالفی در بطالن این شرکت وجود ندارد. دلیل بطالن در پاره

ن موقوف به اذن قانونگذار است. از این مبنا، اصل عدم شده است که، شرکت عقد شرعی است و نفوذ آ

شود که هیچ دلیل قاطعی در مورد شرکت اعمال برخالف آن وجود ندارد. وانگهی،  شرکت استخراج می

کند چه بدست  خیزد و معلوم نیست هر شریک در برابر کاری که می از چنین شرکتی غرر عظیم بر می

 (62 ،5: 5655 بجنوردی، موسوی) آورد. می

 اند، از جمله:  هایی برای نفوذ شرکت اعمال پیشنهاد کرده با وجود این، بعضی از محققان راه

روش اول این است که دو شریکی که مایلند حاصل داد و ستدهای خود را به اشتراک مالک شوند، هر 

 رعه شریک شوند.اکدام به دیگری وکالت در خرید و فروش بدهد یا از راه مز

دیگر یکی از دو شریک نیمی از منفعت معین خود را به نیمی از منفعت دیگری صلح کند یا در روشی 

شریکی نیمی از منفعت خود را به عوض معین به دیگری صلح کند و دیگری نیز همین عمل را انجام 

دهد. همچنین اگر ضمن عقد الزمی دو عامل شرط کنند که هر کدام نیمی از اجرت کار خود را به 

 (62: 5655 طاهری، و انصاری) بدهد، اجرای شرط الزم است. دیگری
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روش دیگر این است که در صورتی که اجرت کار دو عامل قابل تمیز از یکدیگر نباشد )مانند دو خیاطی 

گیرند، بدون اینکه معلوم باشد اجرت هر کدام  دوزند و مزدی در برابر آن می ای را می که به اشتراک جامه

اند بایستی برای رعایت احتیاط با  اند و بعضی گفته بعضی احتمال تساوی در سهم داده چه اندازه است(

 (556، 5:ج5455هم صلح کنند)شهید ثانی، 

همچنین در موردی که دو عامل با هم کاری را برای یکدیگر انجام دهند و مستأجر مالی را به عنوان 

(. بعضی از فقها این 566، 5: ج5455ق حلی، یابد)محق اجرت به آنان بدهد، در آن مال شرکت تحقق می

(. این تعبیر، در صورتی درست 595، 55: ج5455اند)نجفی،   فرض را از موارد شرکت در اموال دانسته

است که شرکت در آن مال به تناسب اجرت المثل عمل هر کدام باشد. ولی، هر گاه شرکت بر مبنای 

ست، به ویژه در موردی که اجاره ضمن یک عقد و برای توافق تحقق یابد، بمعنی نفوذ پیمان شرکت ا

 (52: 5696 صمدی، و پور مهتاب) انجام کاری بوسیلۀ دو عامل شریک انجام شود.

بر بطالن شرکت در اعمال وجود ندارد، مگر اینکه موضوع شرکت  یمدنی، هیچ دلیل از نظر قانون

در موردی که  مجهول بماند و دو طرف عقد ندانند که در چه کارهایی با هم شرکت دارند. برای مثال،

دهند مورد نظر است، این پیمان به  دو شخص از کارهای گوناگونی که انجام می شرکت در تمام عایدات

 (526: 5655 کاتوزیان،)ردة هر شریک و موضوع شرکت باطل است. دلیل مجهول ماندن آو

شود تا ثمرة آن تقسیم شود، برای حکم به بطالن آن  ولی، در فرضی که کار معین به میان گذارده می

قانون مدنی، نفوذ عقد شرکت نیاز به اذن خاص قانونگذار  52شود. زیرا، بر مبنای  مادة  محلی دیده نمی

 645که دلیلی بر منع آن نباشد کافی است. وانگهی، از احکام مربوط به مضاربه )مادة ندارد و همین 

تواند کار او باشد و بخشی از درآمد  آید که سهم شریک می ق.م.( و مزارعه و مساقات بخوبی بر می
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هر  شرکت به این کار اختصاص یابد. از اینها گذشته، اگر بوسیلۀ عقد صلح امکان تملیک نیمی از منفعت

 (525: 5696 پیک، ره) رود، این مبادله در عقد شرکت نیز امکان دارد. شریک به دیگری می

ها که مورد نیاز عموم و عمل متعارف است با  با وجود این، هر چند اعتقاد به نفوذ این گونه شرکت

در حقوق اصول مدنی و متون مذهبی مغایرت ندارد، با وجود اصل چهارم قانون اساسی، تحقق این فکر 

 کنونی دشوار است.

 شرکت در اموال)شرکت عنان( -1-3-3-2-2

شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین 

کنند، خواه مال مشترک پول باشد یا کاال، مشروط بر اینکه در اثر امتزاج یا قرارداد مالکیت هر کدام  می

 (59: 5696 صمدی، و پور مهتاب) باشد. ها سرمایه مشاع در

اند و شرکت در دیون )مانند اینکه دو طلبکار  بعضی از محققان تنها شرکت در اعیان اموال را نافذ شمرده

دانند، مگر اینکه بوسیلۀ صلح منفعت دو  دین بدهکار را بخود مشترک قرار دهند( و متاع را درست نمی

)مانند اینکه هر کدام نصف از منابع ملک خود را بدیگری انتقال دهند( ، ولی قید مال را مشاع سازند 

های دیگران بدین گونه نیامده است، و از نظر قانون مدنی نیز مانعی ندارد که  در نوشته« شرکت در اعیان»

قد شرکت شرکت عقدی در هر نوع مالی بوجود آید. زیرا، چنانکه گفته شد، اشاعۀ در مالکیت بر مبنای ع

: 5655تواند ایجاد شود و نیازی به امتزاج با انعقاد صلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد)طباطبایی،  نیز می

 (.555، 5ج
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 شرکت وجوه یا اعتبارات -1-3-3-2-3

در مفهوم و اقسام این شرکت انفاق نظر وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه هر دو شریک یا یکی از 

گذارد وتنها اعتبار و وجاهت خود را در بین مردم و بویژه بازرگانان به سود  میان نمی ای در ها سرمایه آن

 برد. معانی که برای شرکت در وجوه گفته شده از این قرار است:  دیگری بکار می

ای داشته باشند یا در میان  اول اینکه مشهورترین مفهوم این است که دو شریک معتبر، بدون اینکه سرمایه

ه بر ذمۀ خود بخرد و این اموال از آن هر به طور نسی بندند که هر کدام اموالی را بگذارند، با هم پیمان می

ه های خود را از بابت ثمن بپردازند و آنچه ب دو باشد، سپس کاالهای خریداری شده را بفروشند و بدهی

ای از شرکت در  وه نیز چهره(. بدین ترتیب، شرکت وج559، 5: ج5459جا ماند سود هر دو باشد)حلی، 

اعمال را دارد، بااین تفاوت که اعتبار هر عامل نیز جزء سرمایۀ آوردة او است و موضوع شرکت به خرید 

 . خلوطی است از شرکت اموال و اعمال. به بیان دیگر، شرکت وجوه مصنعتو فروش اختصاص دارد نه 

دهد و آن دو عامل در سود ناشی از معامالت  دیگر اینکه  شخصی مال خود را به دو عامل مضاربه می

 شوند. خود شریک می

گذارند که دومی مال را  سوم اینکه دو نفر که یکی مالک است و دیگری شهرت و اعتباری دارد، قرار می

 (526: 5655 کاتوزیان،) بفروشد و بخشی از سود از آن او باشد.

خرد و  ترتیب که عامل )وجیه( مال را در ذمه میچهارم اینکه  شرکت بین عامل و دیگری است، بدین 

کنند. شرکت بین عامل و مالک  کند و سود حاصل را بین خود تقسیم می بیع را به او )حامل( تفویض می
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فروشد و حاصل داد و  است، بدین گونه که عامل )وجیه(، بدون اینکه مال به او تسلیم شود، آن را می

 (.694: 5655عاملی، ر دو است )جوادی ه د متعلق بهتس

ها وجود ندارد و جوهر نمایندگی  ای برای بطالن این گونه شرکت از نظر قانون مدنی نیز دلیل قانع کننده

خورد، خواه، طرفین براعطای نیابت تصریح کنند یا سخنی نگویند.  چشم میه در بسیاری از اقسام آن ب

عمل کاری نیز خود مؤید نفوذ شرکت است. وانگهی، شباهت کامل بعضی از معانی با مضاربه و حق ال

مگر اینکه دادرس شهرت کامل یا اجماع فقها را در این باره دلیل مخالفت با احکام اسالم تلقی کند و بر 

مبنای اصل چهارم قانون اساسی اجتهاد فقیهان امامیه را جانشین اباحۀ ضمنی قانون مدنی سازد)امامی، 

 (.569، 5: ج5655

 شرکت مفاوضه -1-3-3-2-4

شود.  های حقوقی می های اقتصادی و موقعیت شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیت

 رود: مفاوضه نیز به دو معنی بکار می

 در معنی اول اینکه  شرکت در مجموع اموال و اعمال و اعتبارها، بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم

ها و داد و ستدهایی که به  گذارند که در عایدات ناشی از فعالیت ار میشوند و قر ای اموال شریک می پاره

 دهند شریک باشند. اعتبار و بطور نسیه انجام می

ها و تملکات، خواه بوسیلۀ میراث و وصیت و  پیمانی که بموجب آن دو یا چند نفر در تمام انواع عایدی

انی و جایز، و در تمام ضررهایی که در نتیجۀ هبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات و داد و ستدهای بازرگ

 (595: 5696 پیک، ره) رسد، با هم شریک شوند. تقصیر یا جرم یا اتفاق یا قراردادها به آنان می
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معنی نخست بستگی به تصمیمی دارد که دادرس دربارة شرکت اعمال و وجوه ه نفوذ شرکت مفاوضه ب

اختالط آن دو با شرکت عنان نیز نفوذ حقوقی دارد. ولی،  داند،بها را معتبر  آنشرکت درگیرد: اگر  می

هرگاه آن دو را باطل شمارد، شرکت تنها در مورد اموال اثر دارد، مگر اینکه معلوم شود مجموعۀ 

 (55: 5655 شهیدی،) ها در نظر طرفین بوده است که در این صورت تمام قراردادها باطل است. شرکت

شود تا زندگی حقوقی و مالی دو نفر با هم مخلوط  ورتر است، باعث میمفاوضه، در معنای دوم که مشه

شود و در واقع شرکت در دو دارایی است. چنین شرکتی را، نه تنها فقیهان امامیه، بیشتر پیشوایان مذهبی 

اند و فقط ابوحنیفه و بعض دیگر آن را با قیود و شروطی  عامه نیز به دلیل ایجاد غرر باطل شمرده

 (55: 5696 صمدی، و پور مهتاب) ند.پذیر می

و اصل نفوذ قراردادهای خصوصی، شرکت مفاوضه در این  52از لحاظ قانون مدنی نیز، با وجود مادة 

تواند شخص را دارا  رسد. زیرا، موضوع شرکت معلوم نیست و تنوع اسبابی که می معنی نامشروع بنظر می

توان همه را در نظر آورد. باضافه، نظم عمومی ایجاب  یا متضرر کند چندان است که هنگام عقد نمی

از جرائم و تقصیرهای عمدی را خود عهده دار باشد و دیگری نتواند از  ناشیکند که شخص زیانهای  می

آید که هدف شرکت ایجاد همبستگی و  پیش ضامن آن گردد. از اینها گذشته، از قانون مدنی چنین بر می

های اقتصادی و صنعتی است. تحمل سود و زیان ناشی از شرکت نیز  الیتفعاتحاد در اموال موجود و 

 ره)های اتفاقی که اسبابی خارج از آن اتحاد دارد شریک شد.  توان در سود و زیان جنبۀ تبعی دارد و نمی

بنابراین، بحث تنها در شمول عقد شرکت و کاربرد آن در توافقهایی از این گونه نیست، (599: 5696 پیک،

بلکه ماهیت اتحاد دو دارایی )که بعقیدة بسیاری از حقوقدانان از اوصاف شخصیت هر انسان است( چنان 

 رسید. توان به آن است که حتی بوسیلۀ شروط ضمن عقود الزم دیگر نیز نمی
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 ماهیت عقد مضاربه -1-4

مضاربه و شرکت به صورت ترکیب همانطور که در فصل پیش از نظر مفهومی مورد بررسی قرار گرفت 

برخى از ویژگى ها نیز مانند  اشتراک دارند و از نظر تعریف اصطالحى قریب به یکدیگرند و در 

بر این اساس در این مبحث قصد داریم که به بررسی ماهیت هر دوعقد بپردازیم و از این  .یکدیگرند

 طریق تفاوت ماهیتی و شباهت آن ها مشخص گردد.

 ترکیبی بودن عقد مضاربه -1-4-1-1

ای است که از ترکیب  شود، عمل حقوقی ویژه بر وزن وصال نیز نامیده می« قراض»عقد مضاربه، که گاه 

چندین عقد بوجود آمده است و مانند بیع یا وکالت ماهیت حقوقی بسیط و مستقل ندارد. زیرا، از سویی 

رت کند و از سوی دیگر اصل سرمایه و دهد تا به حساب او تجا صاحب سرمایه به عامل وکالت می

ق.م( باضافه، اگر از تجارت  665سپارد )مادة  شود به امانت به عامل می اموالی را که از آن محل تهیه می

توان مضاربه را پیمانی برای ایجاد  سودی بدست آید، مالک و مضارب در آن شریکند و به این اعتبار می

 (64:  5695 صفایی،) شرکت دانست.

ها ممکن است عامل مالک  آید که در نتیجۀ اجرای آن ر اثر این پیمان تعهدات برای طرفین بوجود مید

توان به دیگری تملیک کرد، پس باید گفت در عقد  مالی شود. مالی را که هنوز بوجود نیامده است نمی

مضاربه در زمرة مضاربه وسیلۀ تملک ربح ایجاد شده است بدون اینکه تملیک مستقیمی انجام پذیرد و 

 (556: 5696 صمدی، و پور مهتاب) عقود عهدی است.
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 معوض بودن عقد مضاربه-1-4-1-2

دیگر اوصاف مضاربه معوض بودن آنست: از یک سو، عامل خدمات خود را در اختیار مالک قرار 

شود،  دهد، و از سوی دیگر، اگر سودی در نتیجۀ تجارت به بار آید، سهم مشاعی از آن را مالک می می

گیرد جنبۀ احتمالی دارد و موکول بر اینست که از  منتها، باید دانست عوضی که او در برابر کار خود می

 (54: 5692 کاتوزیان،)تجارت نفعی بدست آید. 

به این ترتیب، مضاربه را نیز، مانند بیمه، باید در زمرة عقود احتمالی آورد، با این تفاوت که در مضاربه 

توان گفت، عامل در عرف نتیجۀ زحمات  مضارب در میزان عوض اثر دارد، چندان که میکاردانی و دقت 

 (54: 5692 کاتوزیان،برد نه حاصل بخت بلند یا بد خود را.) و استعداد خود را می

 جایز بودن-1-4-1-3

 آورد. نمایندگی عامل در ادارة مضاربه عقدی است جایز و هیچ التزامی برای طرفین آن بوجود نمی

سرمایه و شرکت  بین او و مالک در سود حاصل از تجارت تا زمانی ادامه دارد که آنان مایل به همکاری 

با یکدیگرند، همچنانکه عقد وکالت و شرکت، که بنیان اصلی این پیمان هستند، خود نیز در زمرة عقود 

 (522: 5656 نوری،) جایز قرار دارند.

 مستمر بودن مضاربه-1-4-1-4

م به مانند اجاره از جمله عقود مستمر است ولی دلیلی ندارد که شروع عامل به اعمال تجاری این عقد ه

تواند منفصل هم باشد. حال هرگاه این عقد به صورت مطلق منعقد شود،  متصل به عقد باشد بلکه می

 (. 55: 5655کند که عمل تجاری فوراً شروع شود) جعفری لنگرودی،  عرف و عادت حکم می
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 اهیت عقد شرکتم -1-5

قانون مدنی عقد شرکت عقدی است جایز و شرکت خواه نتیجه اشاعه  659و  655با توجه به مواد 

قهری یا ارث یا قرارداد باشد الزامی بر نگاهداری اشاعه ایجاد نمی کند و هر یک از شرکا می تواند 

 استثناء بدون نیز تقسیم درخواست بودن اختیاری قاعده لیکن درخواست تقسیم مال مشاع را نماید ، 

 :است شده محدود شرکا اختیار جهت دو از و نمانده باقی

 در زمانی که تقسیم موجب ضرر است :

یعنی از بهای مال مشترک به مقدار فاحش می کاهد و این کاهش به حکم عادت قابل مسامحه  -الف  

اضای تقسیم از طرف غیر متضرر قانون مدنی ( که در این صورت اگر تق 696و  695نمی باشد. ) ماده 

 دیگر طرف باشد متضرر طرف از تقاضا صورتیکه در فقط و نیست پذیر امکان تقسیم بر اجبار باشد 

  شود می اجبار

تقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یا حصه ی برخی از  از ناشی ضرر صورتیکه در  -ب

قانون مدنی ( که در  696شرکا را از مالیت بیندازد تقسیم ممنوع است اگرچه شریکان تراضی کنند ) ماده 

شرایط فوق با توجه به قانون امور حسبی در باب تقسیم ترکه تنها راه حل موجود فروش مالی است که 

 (.552: 5695 پیری، خواجه و نوینتقسیم نباشد و بهای آن بین مالکین مشاع تقسیم شود) قابل تعدیل و

 655در زمانی که شرکا ملتزم به بقای شرکت ضمن عقد الزم یا قرارداد خصوصی شده باشند ) ماده 

 قانون مدنی ( .
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ک باشد لذا اختیار در تقسیم فقط ناظر به موردی است اشاعه در مالکیت باشد یا ملک وقف مشتر

 قانون مدنی (. 695موقوفٌ علیهم نمی توانند به تراضی مال وقف را بین خود تقسیم نمایند ) ماده 

(. برای تحقق شرکت 659،  5: ج5659موضوع شرکت اعم است از عین ، دین، منعفت و حق )حائری، 

( شکل 55: 5655)کاتوزیان، باید دو یا چند حق مالکیت با هدف رسیدن به یگانگی ، با هم در آمیزند. 

تحول و تکامل یافته ی شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود 

را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می شوند که وجودی مستقل دارد و به 

 (55: 5655 تعبیر می شود. )کاتوزیان،« شخصیت حقوقی»

لکیت ها به کمال نرسیده و مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و گاه اتحاد ما

در مالکیت جمعی منحل نمی شود اگر چه در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است . در این صورت 

شرط ایجاد شرکت ، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک است. از این حالت 

 یاد می شود که خود سه صورت دارد: « عهاشا»به 

الف. گاهی موضوع مالکیت ها چنان با هم در می آمیزد که تمیز هر کدام از دیگری ممکن نیست.      

 ب. گاهی مالکیت واحدی در اثر واقعه ی حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه می شود.  

خصوصی و مستقل خود را در هم آمیزند. )همان: ج. گاهی مالکان به اختیار می پذیرند که مالکیت های 

59) 

معوض بودن نیز از دیگر مواردی است که در عقد شرکت مطرح است.  معوض زیرا آورده هر شریک با 

مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود. آری اگر اثر عقد شرکت محدود به امکان تصرف و شیوه ی 

 صمدی، و پور مهتاب)مره ی عقود اذنی آورد و جایز شمرد.اداره ی مال مشترک شود باید آن را در ز

5696 :555) 
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رضایی بودن و مستمر بودن نیز جز ویژگی های عقد شرکت می باشد. امتزاج اموال موضوع شرکت یا 

تملیک سهم مشاع اموال به وسیله ی عقود دیگر الزمه ی تحقق آن نیست. البته هر چند اشاعه یکبار 

حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر تا زمان انحالل شرکت باقی می ماند. اتفاق می افتد لکن 

 (555)همان: 

نکته دیگر در ارتباط با شخصیت حقوقی شرکت است که نیاز است یاد آوری شود. شرکت مدنی بر 

شود، ها خارج نمیهای شرکاء از دارایی آنخالف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی ندارد. زیرا آورده

ی شرکاء نسبت به آن مال، مالکیت مشاع به وجود ماند و برای همهها میبلکه همچنان در مالکیت آن

قانون تجارت( به وجود آمده باشد، بر  5ی آید. اما اگر شرکت مدنی به منظور فعالیت تجاری )مادهمی

کند و پیدا میقانون تجارت، شرکت تجاری تلقی شده و در نتیجه شخصیت حقوقی  552ی اساس ماده

 (45: 5655 طاهری، و انصاری)های تجاری بر آن حکومت خواهد کرد. مقررات مربوط به شرکت

شود و با هر شرکت ایرانی که فعالً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می»گوید: ق.ت. می 552ی ماده

در نیاورده و مطابق  های مذکور در این قانوناشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت

های مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت

«. گردد...تضامنی در مورد آن اجراء می

  



 
 

 

 

 فصل دوم

بررسی جهات افتراق و اشتراک عقد 

 ارکان این عقودمضاربه و شرکت از جهت 
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ارکان مضاربه و ضرکت  بعد از بررسی کلیات در فصل قبل در این فصل قصد داریم که به بررسی

 بپردازیم. ضمن اینکه جهات افتراق و اشتراک را مورد بررسی قرار دهیم.

 مضاربهارکان  -2-1

در این مبحث در پی برررسی ارکان عقد مضاربه می باشیم تا از این طریق تفاوت ها و شباهتهای این 

در عقد مضاربه از اداره و بکار بردن عقد با عقد شرکت دست یابیم.  در این راستا باید بیان داشت که 

 شود:  سه عامل اصلی گفتگو می

 دهد تا دستمایۀ او شود. می ای که مالک در اختیار عامل قرار سرمایه -5

 گیرد. کاری که عامل برای اداره سرمایه و معاملۀ با آن به عهده می -5

دارة سرمایه اهای ناشی از  آید و جوابگوی زیان سودی که در نتیجۀ تجارت با سرمایه بدست می -6

 است.

سه گانۀ سرمایه و  شرایط انعقاد و درستی مضاربه تابع قواعد عمومی قراردادها است و با مطالعۀ عوامل

 توان به ویژگیهای این عقد پی برد. گیرد، می کار و سود که به ترتیب موضوع پیمان طرفین قرار می

 در عقد مضاربه سرمایه )وجه نقد(-2-1-1

یعنی باید پول رایج کشور در اختیار عامل « سرمایه باید وجه نقد باشد»قانون مدنی:  645بموجب مادة 

ها را بفروشد و  گذارد تا آنب یبنابراین، اگر کسی مقداری جواهر و طال در اختیار دیگرقرار داده شود. 

طرفین در سود معامله شریک باشند، این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست و فروشنده حق العمل کاری 

ایق گیرد. همچنین، اگر مالکی تور ماهیگیری و ق اجرت کار خود را می ،است که بر طبق قواعد عمومی
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شود طرفین شریک باشند، مضاربه باطل  در اختیار کارگری بگذارد تا ماهی بگیرد و در آنچه صید می

 است. 

تواند باشد، زیرا در آن اجرت معلوم نیست و وابسته به احتمال و  این قرارداد تابع قواعد اجاره نیز نمی

ایه از آن مالک است و بحال شریک یکدیگر نیز نیستند، چون سرم ،میزان کوشش اجیر است. این دو

ق.م( ولی باید دید چنین پیمانی، هر چند که در قالب هیچ یک از عقود معین  655اشاعه در نیامده )مادة 

های صید شده است و باید  مالک ماهی ،نگنجد، آیا دارای هیچ اثر حقوقی نیست و در نتیجه کارگر

قانون مدنی باید حاکمیت ارادة آنان را محترم 52 اجرت المثل قایق و تور را بپردازد، یا بر طبق مادة

 شمرد؟

اند، چون حیازت مباحات ممکن است بنمایندگی انجام شود و ماهیگیری به  ای از نویسندگان گفته پاره

کند، ماهی ها بر طبق پیمانی که بسته شده به ملکیت آن  قصد شریک شدن با مالک تور و قایق اقدام می

مالک باید اجرت المثل کار ماهیگیر را نسبت به سهم خود بدهد و ماهیگیر نیز آید. منتها،  دو در می

ولی بعضی دیگر بر این  (.522-99 ،5ج: 5655 امامی،)اجرت المثل قایق و تو را بهمان نسبت بپردازد

توان ماهیگیر را  اند که، بر فرض در حیازت مباحات نیز توکیل به غیرممکن باشد، نمی نظر ایراد کرده

مأذون و وکیل مالک شمرد. زیرا اذن مالک ضمن عقد فاسد مضاربه داده شده است و هیچ اثری ندارد 

؛ به نقل از مهتاب پور و 5459)نجفی، تواند موجب شرکت آن دو شود وارادة ماهیگیر به تنهایی نمی

 .(55: 5696صمدی، 



44 
 

ندارد که خواستۀ طرفین عقد با در نظام کنونی حقوقی باید این پیمان را محترم شمرد، زیرا ضرورتی 

یکی از صورتهای پیش بینی شدة در قوانین منطبق باشد و همین اندازه کافی است که قانون چنین پیمانی 

 را منع نکند.

در قانون مدنی هیچ مانعی وجود ندارد که دو یا چند نفر بتوانند در حاصل کار خود شریک شوند. پس 

ای در پرداختن اجرت کار ماهیگیر ندارد  ( و در نتیجه مالک وظیفه52ة قرارداد بین طرفین نافذ است )ماد

ها  شود، زیرا قصد هیچیک از آن ها نمی و ماهیگیر نیز در اثر استفاده از قایق و تور مدیون اجرت المثل آن

 .(95: 5695 رضایی،) المثل بگیرد این نبوده است که از بابت مال یا کار خود از دیگری اجرت

شود نباید در زمرة کاالها باشد، و اگر طرفین بخواهند در این باره  ای که مضاربه داده می سرمایه بهرحال،

پیمانی ببندند و خود را تابع احکام مضاربه سازند، باید کاال را بفروشند و ثمن معامله را بعنوان سرمایه 

بین نویسندگان حقوقی « قدوجه ن»بپذیرند. ولی، همان طور که در قرض نیز اشاره شد، دربارة معنی 

 ،5ج: 5655 امامی،)اند توافق کامل وجود ندارد. چنانکه بعضی ارزهای خارجی را در حکم کاال شمرده

: 5652 عبده، بروجردی)اند دانسته» وجه نقد»و بعض دیگر پولهای خارجی را نیز به حکم عرف  (99

)آرای نظر دوم را بطور قاطع پذیرفتو رویۀ قضایی پس از مدتها تردید و اختالف، سرانجام (. 655

 . (566: 5692وحدت رویه، 

تواند دین در ذمه باشد. موضوع دین باید تعیین و به قبض  این است که سرمایه نمی« وجه نقد»دیگر معانی از 

واقع  «وجه نقد»همچنین است در مورد منافع، که مشمول عنوان ،  عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد

 .(  555 ،5ج: 5459 حلی،)شود نمی
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 در عقد مضاربهمعلوم بودن سرمایه -2-1-2

شود و این دو عامل است که  درست است که در عقد مضاربه کار عامل با سهم مشاعی از سود مبادله می

ای است که مالک  دهد، ولی نباید فراموش کرد که محور اصلی سرمایه موضوع اصلی عقد را تشکیل می

اندازد. زیرا، این سرمایه را عامل باید اداره کند و از داد و ستد دربارة همین سرمایه است که سود  بکار می

توان  شود. بنابراین، در صورتی که سرمایه مجهول باشد، نمی آید و مبنای شرکت طرفین می بدست می

از سود و نوع تجارت نیز  ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است، هر چند که نسبت سهم عامل

 . (65: 5655 طاهری، و انصاری)معین شده باشد

توان گفت  را باید در قواعد عمومی قراردادها دید، ولی به اجمال می« معین»و « معلوم»تفاوت دو مفهوم 

آنچه را فروش محصول » توان گفت که میزان سرمایه باید به روشنی معلوم باشد، و برای مثال، نمی

همچنین، در موضوع پیمان نباید تردید باشد، چندانکه بتوان معین کرد «. دهم رم سرمایه قرار میبدست آو

. سرمایه ممکن است (556: 5655 کاتوزیان،)که کدامیک از دو سرمایۀ معلوم به سرمایه داده شده است

، برای درستی مفروز یا مشاع باشد و شریک بودن مالک یا دیگری، اگر سهم او ازکل سرمایه معین باشد

 . (545 ،5ج: 5459 حلی،)عقد کافی است

 در عقد مضاربهعمل عامل  -2-1-3

شود تجارت کند. پس،  ای که در اختیار او گذارده می قانون مدنی، عامل باید با سرمایه 645بموجب مادة 

پیمان تابع قواعد گذاری در امور صنعت یا کشاورزی بین دو نفر بسته شود، این  اگر پیمانی دربارة سرمایه

مضاربه نیست و باید، بر طبق قواعد عمومی معامالت و اصل حاکمیت اراده، حقوق و تکالیف آن دو را 

  .(544: 5655، یزدی )طباطباییدر برابر یکدیگر معین ساخت



46 
 

قانون تجارت را در نظر  5برای شناسایی اعمال تجارتی باید به حقوق تجارت رجوع کرد و مفاد مادة 

دیگری سرمایه دهد و ه ای ب بنابراین، هرگاه شخصی به منظور تأسیس و بکار انداختن کارخانه داشت.

قرار گذارند که در برابر خدمات مربوط به ادارة کارخانه سود حاصل را بین خود تقسیم کنند، این پیمان 

ا تجارتی این گونه کارها ر 645تابع قواعد مضاربه است، هر چند که در عرف زمان تدوین مادة 

 ره) منظور سودجویی بوده است.ه دانستند و مقصود از تجارت، داد و ستد یا خرید و فروش کاال ب نمی

 (526: 5696 پیک،

شود ممکن است نوع تجارتی که منظور طرفین است معین  در پیمانی که بین مالک و مضارب بسته می

در صورتی که مضاربه »دارد:  زمینه مقرر میدر همین  666شود، ولی این کار ضرورت ندارد. چنانکه مادة 

تواند هر قسم تجارتی را که صالح بداند  مطلق باشد، یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می

 (95: 5656)احمدیان، «.بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند

مستلزم انجام چه کارهایی است، قانون مدنی در اینکه پرداختن به تجارتی که موضوع پیمان قرار گرفته 

داند  داوری عرف را پذیرفته و مضارب را مکلف ساخته است، اعمالی را که عرف بلد و زمان الزم می

تواند از این بابت دستمزد  بجا آورد. پاداش خدمت او شرکت در سود حاصل از سرمایه است و نمی

 ون مدنی مستفاد نمود.قان 666بگیرد. این امر را می توان از ماده 

گیرد بایستی در خور توانایی او باشد، وگرنه تعهد به امر غیر مقدور  در هر حال، کاری که عامل بعهده می

تواند اجرت المثل  و در نتیجه عقد مضاربه باطل است: یعنی تمام ربح از آن مالک است و عامل می

اشد و سهم هر کدام برابر یا بطور متفاوت از بگیرد. همچنین، باید افزود که عامل ممکن است متعدد ب
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است که در نتیجۀ اتحاد عامالن و مفاد  پیمانمنزلۀ چند ه ربح معین شود. در این فرض، عقد مضاربه ب

  .(559: 5695 پیری، خواجه و نوین)تراضی بهم پیوند خورده است

 در عقد مضاربه سود -2-1-4

آید از آن طرفین است. میزان سهم هر یک از مالک  بدست میسودی که در نتیجۀ تجارت عامل با سرمایه 

این سهم باید  645و مضارب باید معین شود و طرفین در این باب آزادی کامل دارند، ولی بموجب مادة 

جزء مشاعی از کل سود، مانند یک چهارم یا یک سوم، باشد. بنابراین، هرگاه مقدار معینی از سود برای 

 نی که بسته شده است تابع قواعد مضاربه نخواهد بود.عامل مقرر شود، پیما

حکمی ندارد و سکوت قانونگذار این پرسش را  649قانون مدنی دربارة ضمانت اجرای تخلف از مادة  

آورد که آیا عقدی که در آن سهم عامل بطور قاطع معین شود بکلی باطل است یا پیمانی که  می میانه ب

 شود؟  راردادها است و احکام مضاربه در آن جاری  نمیبسته شده تابع قواعد عمومی ق

توانند مفاد توافقی را که  ها این است که نمی ولی علت اتفاق نظر آن دانند فقها چنین عقدی را باطل می

. چنانکه، اگر مالی به (  65: 5655 ،) جعفری لنگرودیانجام شده با عقد معین دیگری منطبق سازند

طرفین قرار گذارند که تمام منافع از آن عامل باشد، اختالف شده است که آیا این مضاربه داده شود و 

: 5655)امامی، شود یا قرض است و تابع احکام ویژة آن عقد مضاربه باطل است و اثری بر آن بار نمی

اند و عقدی را  نویسندگان حقوق مدنی نیز مشاع بودن سود را مقتضای ذات مضاربه دانسته (.525، 5ج

گونه که در قواعد عمومی  اند. ولی، همان ه در آن حصۀ عامل مقدار معینی از سود باشد باطل انگاشتهک

سازد که معلوم شود  ، شرط خالف مقتضای ذات عقد در صورتی توافق را بی اثر می معامالت گفته شد

ون یا نظم عمومی مخالف اند با قان اند یا آنچه را خواسته طرفین هیچ اثر حقوقی را بطور جدی اراده نکرده
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است، وگرنه امکان دارد که شرط خالف مقتضای عقد توافق را تبدیل به قرارداد مشروع دیگری 

 . (692: 5655)کاتوزیان، سازد

پس، در واقع بحث در این نکته اینست که آیا توافقی که در آن سهم عامل بطور قطعی معین شده است با 

 قانون مدنی باید آن را نافذ شمرد؟ 52یا بر طبق مادة  قانون یا نظم عمومی مخالفت دارد،

ای در قوانین داشته باشد، بلکه کافی است  در نظام حقوق مدنی الزم نیست که قرارداد طرفین عنوان ویژه

وجود ندارد و بنابراین  645که منعی در قوانین برای تنفیذ آن یافته نشود. در این مورد حکمی جز مادة 

اجرای احکام مضاربه  قانون مدنی منع 645شود که آیا مقصود مادة  ن پرسش خالصه میتمام بحث در ای

 است یا اعالم بطالن کامل توافق؟

قانون مدنی نسبت به عقد مزارعه یافت، زیرا از نظر 659توان در مفاد مادة  پاسخ این پرسش را می

ای برای تجارت به  ضاربه، سرمایهم در ساختمان حقوقی بین مزارعه و مضاربه شباهت زیاد وجود دارد.

شود تا در سود حاصل از آن مالک و مضارب شریک شوند، و در مزارعه نیز زمینی بمنظور  عامل داده می

قانون مدنی،  659شود تا در محصول آن طرفین بطور مشاع شریک باشند. مادة  زراعت به عامل داده می

تأکید کرده است، در مقام بیان ضمانت « باید»با کلمۀ با اینکه لزوم مشاع بودن حصۀ مزارع و عامل را 

و در « دیگر معین شده باشد، احکام مزارعه جاری نخواهد شد به نحوواگر »... دارد:  اجرای آن مقرر می

داند. پس، با قیاس این دو مورد  شناسد، آن را باطل هم نمی واقع، در عین حال که قرارداد را مزارعه نمی

 و نوین) اعالن بطالن قرارداد نبوده است. 645رفت که در مضاربه نیز هدف از مادة توان نتیجه گ می

 (545: 5695 پیری، خواجه
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همچنین است در مواردی که در مضاربه شرط شود که تمام سود از آن مالک یاعامل باشد. چنانکه مادة 

در این صورت معامله »... گوید:  نیز دربارة فرضی که تمام سود برای مالک مقرر شده است می 665

شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که عامل  مضاربه محسوب نمی

 (556: 5655 کاتوزیان،)«.عملی را تبرعاً انجام داده است

 ، که عامل را مستحق اجرت المثل دانسته و مفاد پیمان را در نظر نگرفته است، چنین بر665از ظاهر مادة 

آید که قانونگذار قرارداد را باطل انگاشته و عامل را بر طبق قاعدة استیفا سزاوار دستمزد اعالم کرده  می

اند محترم شمرده است. زیرا، وقتی عامل و مالک  آنچه را که طرفین خواسته 665است، ولی در واقع مادة 

ارد و این حکم با نفوذ توافق گذارند که با سرمایه تجارت شود و عامل استحقاق اجرت را د قرار می

 .(559: 5655 کاتوزیان،)طرفین منافات ندارد

 در عقد مضاربه شرط سود به نفع ثالث-2-1-5

بسیاری از فقیهان شرطی را که بموجب آن سهمی از سود به شخص خارجی داده شود در صورتی 

و ستد با آن به عهد داشته اند که آن شخص به عنوان عامل کاری در ادارة سرمایه و داد  درست دانسته

باشد، ولی پذیرفتن این نظر در حقوق کنونی دشوار است. زیرا، نه تنها دلیل بر بطالن این شرط یا 

در مورد صلح  555و مادة  595ق.م(، مفاد مادة  52مخالفت آن با مقتضای مضاربه وجود ندارد )مادة 

 .(565: 5655 یزدی، طباطبایی)کند درستی این شرط را تأیید می
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 احتساب و تملک سود  -2-1-6

اند، احتساب  بر طبق مفاد پیمانی که طرفین دربارة سود و چگونگی تقسیم و برداشت آن از سرمایه بسته

سازد. مرسوم چنین است که در  شود و هیچ قاعدة امری ارادة آنان را محدود نمی و تملک سود انجام می

ب تجارت رسیدگی شود و میزان سود و زیان و در نتیجه پایان هر ماه یا شش ماه یا یک سال به حسا

ماهیانه و بطور موقت مقداری از  ،سهم عامل روشن گردد، و در صورتی که این مدت طوالنی باشد عامل

دستمایۀ در گردش را برای گذران خود بردارد تا در تفریغ محاسبۀ نهایی منظور شود. ولی، در مواردی 

که نسبت به ادارة سرمایه و سود توافقی نشده است، دادرسی در مقام اختالف طرفین با دو پرسش مهم 

د؛ سوال اول این بعرفی و قانونی آن پاسخ مناسب را بیا مقتضای عقد و آثار روبرو است و باید از بررسی

یابد؟ و دیگر اینکه مالک و عامل  است که مالکیت عامل نسبت به سود از چه زمانی تحقق و استقرار می

ن می آتوانند این سود را از مجموع سرمایۀ در گردش برداشت کنند؟در ادامه به توضیح  در چه موقع می

 پردازیم.

 ن مالکیت عامل نسبت به سودزما-2-1-6-1

اند و  در پاسخ پرسش نخست بیشتر نویسندگان عامل را به نسبت به ترقی قیمت با مالک شریک دانسته

اند که، بنابر مفاد عقد مضاربه، همین که سود به وجود آید، عامل مالک  در تأیید گفتۀ خود استدالل کرده

خارجی ندارد و در زمرة دیون هم نیست، در عرف تجارتی شود. ترقی قیمت نیز، با اینکه وجود  آن می

 .(555 ،5ج:5455 ثانی، شهید)مال است. عامل را به نسبتی که مقرر شده باید مالک آن دانست

در اینکه مالکیت عامل نسبت به ربح موکول به تقسیم اموال و شرکت و نقد کردن سرمایه نیست تردید 

توان ادعا کرد که سودی بوجود آمده  ست که آیا در چنین حالتی مینباید کرد، ولی پرسش اصلی در این ا
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که کاالی خریداری شده به فروش  رود و تا زمانی ها همه روز در تغییراست باال و پایین می است؟ قیمت

توان ادعا کرد که از داد و ستد سودی بدست آمده  دشواری میه نرفته و پول اضافی بدست نیامده است، ب

 .(555: 5656 نوری،)عامل مالک بخشی از آن شده است.  و بنابراین

نماید اینست که، مالکیت عامل پیش از تفریح حسابها و فسخ مضاربه و  بهرحال، آنچه انکارناپذیر می

تقسیم آن متزلزل است. زیرا، اگر زیانی به بار آید، باید در مرحلۀ نخست از سود حاصل شده جبران شود 

اگر ضرری بر اصل سرمایه در  کافی نباشد از اصل سرمایه بحساب آید. وانگهی،تی که ربح رو در صو

 .(55: 5655)شهیدی، راه هدف و در رابطۀ با تجارت معهود وارد شود، ربح باید آن را جبران کند

 زمان برداشت سود از سرمایه-2-1-6-2

ق.م( و در صورتی  662)مادة حل مشکل دوم در عمل دشوار نیست، زیرا مضاربه عقدی است جایز  راه

تواند از  که یکی از طرفین درخواست تقسیم ربح را کند و دیگری مایل بدان نباشد، درخواست کننده می

اختیار خود استفاده کند و شرکت را برهم زند. ولی، هرگاه یکی از آن دو بخواهد که سهم خود را از 

یه آسان نیست. زیرا، اگر در آینده زیانی به بار آید قض سود موجود بگیرد و مضاربه نیز ادامه یابد، حکم

شود: در موردی  که سود حاصل شده و حتی سرمایه نیز نتواند آن را جبران کند، موجب ضرر دیگری می

که درخواست کننده عامل است، امکان ورود ضرر به مالک بدیهی است، ولی در جایی که مالک تقاضای 

توان از این محل جبران  یار عامل است، ضررهای احتمالی آینده را میکند، چون سرمایه در اخت سود می

. در تایید (545 ،5ج: 5459 حلی،)کرد تا به عامل زیانی نرسد و بنابراین اجبار عامل به تقسیم امکان دارد

هرگاه تقسیم برای » "توان استفاده کرد، زیرا بموجب این ماده قانون مدنی نیز می 695این نظر از مادة 

دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد،  یی بعضابعضی از شرکا مضر و بر
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شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار به تقسیم  طرف دیگر اجبار می

 «.شود نمی

 ارکان عقد شرکت-2-2

   که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. مالو  صیغه، متعاقدان : شرکت عقدى دارى سه رکن است

 در عقد شرکت متعاقدان-2-2-1

 سفاهتیا  ورشکستگیاعم از محجوریت ناشى از  -نبودن محجورو  اختیار، عقل، بلوغدر دو طرف عقد 

  .است شرط

 شرکتدر عقد صیغه -2-2-2

است. در صیغه، هر لفظى که بیانگر مشارکت  قبولو  ایجابشرکت عقدى همچون دیگر عقود نیازمند 

 معاملهکند. اگر هریک از دو طرف به قصد   با سرمایه مشترک باشد، کفایت مى تجارتو  معاملهافراد در 

 کند؛  کفایت مى« إشتَرَکنا؛ شریک شدیم»با مال مشترک بگوید: 

.همچنین بیان شده کند کفایت مى« قَبِلتُ»و دیگرى بگوید « إشتَرَکنا»اند: اگر یکى بگوید   برخى گفتهبلکه 

با آن، در تحقق شرکت عقدى  ارتتجو  معامله، مخلوط کردن دو مال به قصد مشارکت در است که 

 (55: 5692 کاتوزیان،) .نیست صیغهکند و نیازى به  کفایت مى 

http://wikifeqh.ir/متعاقدان
http://wikifeqh.ir/متعاقدان
http://wikifeqh.ir/صیغه
http://wikifeqh.ir/مال
http://wikifeqh.ir/بلوغ
http://wikifeqh.ir/عقل
http://wikifeqh.ir/اختیار
http://wikifeqh.ir/محجور
http://wikifeqh.ir/ورشکستگی
http://wikifeqh.ir/سفاهت
http://wikifeqh.ir/شرط
http://wikifeqh.ir/شرط
http://wikifeqh.ir/ایجاب
http://wikifeqh.ir/قبول
http://wikifeqh.ir/معامله
http://wikifeqh.ir/تجارت
http://wikifeqh.ir/معامله
http://wikifeqh.ir/معامله
http://wikifeqh.ir/تجارت
http://wikifeqh.ir/صیغه
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 در عقد شرکت مال-2-2-3

 دیننخستین شرط مال این است که عین )موجود در خارج( باشد. بنابر این، شرکت عقدى نه در  

از یکدیگر، ضمن عقد شرکت متعهد گردند که هر یک از دو  طلبکارصحیح است، مانند اینکه دو نفر 

، مانند اینکه دو نفر صاحب خانه، ضمن عقد شرکت قرار منفعتدین، میانشان مشترک باشد؛ و نه در 

   .بگذارند که نیمى از منفعت خانه هر یک میانشان مشترک باشد

اى که نتوان آن دو را از هم تمیز و تشخیص   داشتن براى امتزاج است؛ به گونه قابلیتدومین شرط مال، 

صورت گیرد یا بعد از آن و خواه مال از نقود )پول رایج( باشد یا جنس.  عقدداد؛ خواه امتزاج قبل از 

یا خریدن، میان شرکا مشترک نباشد.  ارثیگر همچون البته این شرط در فرضى است که مال به سببى د

   .اگر چنین باشد، نیازى به امتزاج نیست

در اینکه اتحاد دو مال در جنس )هم جنس بودن( یا در جنس و اوصاف، شرط است یا هیچ کدام شرط 

حاد در جنس(، شرکت در دو کاالى هم جنس، همچون گندم نیست، اختالف است. بنابر قول نخست )ات

برخى در شرط بودن اصل امتزاج اشکال کرده و   د.جریان دارد؛ هرچند به لحاظ وصف متفاوت باشن

  . (552: 5656 نوری،)اند  ه را عدم اشتراط آن دانسته قاعدى  مقتضا

 دینارو دیگرى  درهممانند اینکه یکى    بودن، در صورت عدم قابلیت دو مال براى امتزاج شرطبنابر 

شود، مثل اینکه هر یک از دو شریک، نیمى از   محقق مى هبهو  بیعشرکت با عقد ناقل، همچون  -باشد

کند یا آن را در ازاى مبلغى معین به دیگرى بفروشد، سپس با همان مبلغ نیمى از مال  هبهمال خود را 

 .)همان(دیگرى را بخرد

http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/طلبکار
http://wikifeqh.ir/منفعت
http://wikifeqh.ir/قابلیت
http://wikifeqh.ir/عقد
http://wikifeqh.ir/ارث
http://wikifeqh.ir/مقتضا
http://wikifeqh.ir/مقتضا
http://wikifeqh.ir/قاعد
http://wikifeqh.ir/شرط
http://wikifeqh.ir/درهم
http://wikifeqh.ir/دینار
http://wikifeqh.ir/بیع
http://wikifeqh.ir/هبه
http://wikifeqh.ir/هبه
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 تصرف در عقد شرکت -2-2-4 

این  در عقد شرکت تصرف مال مشاء نیز به عنوان یکی از ارکان عقد شرکت می باشد بر این اساس در

 مبحث به واکاوی این موضوع نیز می پردازیم.

 اذن شرکاء -2-2-4-1

ی شرکاء در اموال موضوع شرکت، تصرف مادی هر یک از شرکاء، در شرکت به علت انتشار حق همه

هیچ کس ی شرکاء بدون اذن دیگران، تصرف در مال دیگری است و به همین دلیل بدون اتفاق نظر همه

 شترک را ندارد.حق دخالت در اموال م

توان نظر اکثریت را بر اقلیت تحمیل کرد نمی -های تجاریبر خالف شرکت –های مدنیالبته در شرکت

ق.م.  655ی ی شرکاء موکول کرده است. طبق مادهی شرکت را به توافق همهی ادارهو قانونگذار نحوه

این امر )لزوم توافق( باعث شده «. بودی اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد طرز اداره»

 است که بسیاری از اموال مشترک رها شده و معیوب و تلف شوند.

شریک مأذون در حکم اگر شرکاء توافق کنند و به یک نفر از خود اذن تصرف در اموال مشترک بدهند، 

رت تعدی یا ول خسارات ناشی از اعمال خود و تلف یا نقص مال نیست، مگر در صوامین است و مسئ

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال »ق.م.  655ی ق.م.(. طبق ماده 654و  655تفریط )مواد 

ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه تواند هر عملی که الزمهمشترک مأذون شده است، می

: 5696 پیک، ره)«.یول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت تفریط یا تعدئمس

555)  
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ی فوق الذکر ناظر به موردی است که اذن مطلق باشد و اال شریک، تابع حدود اذن است و نباید از ماده

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در »ق.م.  654ی آن تجاوز کند. بر اساس ماده

ی او فضولی کند، معاملهای میدیگری معاملهشریکی که بدون اذن با «. اموال شرکت نماید ضامن است

در این باره مقرر  656ی کند. مادهی شرکاء، در صورت عدم تنفیذ، مسؤولیتی ایجاد نمیاست و برای بقیه

ها معامله کرده مسؤول بوده و طلبکاران فقط شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن»داشته است: 

 (595: 5655 کاتوزیان،)«.حق رجوع به او را دارند

ها ممکن است ی شرکت شوند، مأذون بودن آندر مواردی که چند شریک از طرف شرکاء مأمور اداره

 سه حالت داشته باشد:

استقالل در تصرف: در این صورت هر یک از شرکای مأذون، بدون نیاز به دخالت دیگری حالت اول 

 تواند در اموال مشترک تصرف کند.می

-اجتماع در تصرف: در این صورت اقدام مستقل هر یک از شرکاء مأذون فضولی است )مادهحالت دوم 

 ق.م.(. 652ی ول خواهد بود )مادهئق.م.( و شریکی که به تنهایی اقدام کرده در مقابل شرکاء، مس 655ی 

فاده اطالق اذن: در این صورت چنانچه اذن در ضمن یک عمل حقوقی داده شده باشد، با است حالت سوم

ها دانست. بالعکس هرگاه ق.م. در باب وکالت، باید اذن را مقید به اجتماع آن 559از وحدت مالک 

شرکاء به دو یا چند نفر از شرکاء به طور جداگانه اذن در تصرف داده باشند، ظاهر در این است که هر 

وانند به شخص ثالثی نیز تیک از آنان حق دارد منفرداً تصرف کند.الزم به یادآوری است که شرکاء می

 (555: 5656 نوری،) ی مال مشاع بدهند.اذن در اداره



56 
 

 تصرف حقوقی در مال مورد شراکت -2-2-4-2

تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی بنماید. مثالً آن را بفروشد یا اجاره بدهد، هر یک از شرکاء می

همان گونه که تصرف مادی شریک در مال مشاع، شود. اما زیرا این کار تصرف در مال دیگری تلقی نمی

ی شرکاء دارد ی شرکاء است، دادن آن در تصرف خریدار یا مستأجر نیز نیاز به اذن بقیهمنوط به اذن بقیه

آید ی شرکاء اذن در تسلیم ندهند، برای مستأجر یا خریدار، خیار تعذر تسلیم به وجود میو چنانچه بقیه

هر »گوید: ق.م. در این باره می 656ی اشاره شده است.  مادهقانون مدنی  455ی به این موضوع در  ماده

«. تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کالً به شخص ثالثی منتقل کندیک از شرکاء می

موقوف ی سهم مال مشاع، جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره اجاره»دارد: ق.م. مقرر می 456ی ماده

 (525: 5656 احمدیان،)«.است به اذن شریک

پذیری باشد؛ مانند پول، اگر شرکاء، تمام مال مشاع را به صورت یک جا بفروشند و ثمن آن، شیء تجزیه

گندم و امثال آن، اختالف شده است که آیا ثمن همچنان در مالکیت مشاعی شرکاء قرار دارد، یا این که 

 فروزی خود از ثمن است؟هر یک از شرکاء، مالک سهم م

گویند همانطور که هر جزء مبیع متعلق دانند و در نتیجه میگروهی اجزاء ثمن را در مقابل اجزاء مبیع می

. این نظر مشهور (95: 5455 کاشانی،)هاستی آنی شرکاء است، هر جزء ثمن نیز متعلق به همهبه همه

 فقهای امامیه است.

اند اگر ثمن، کلی فی الذمه باشد، هر یک از شرکاء به تفکیک شده و گفتهبرخی از حقوقدانان قائل به 

شود. زیرا وقتی که طلب کلی فی الذمه باشد، تمییز حق شرکاء در میزان سهم خود، از خریدار طلبکار می

تواند خریدار شود و نیازی به تراضی یا حکم دادگاه ندارد. در نتیجه هر یک از شرکاء میذهن انجام می
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ی شرکاء داشته باشد. همچنین اگر سهم را نسبت به سهم خود ابراء کند بدون این که تأثیری در حق بقیه

 . (555 ،5ج: 5655 امامی،)خود را از ثمن دریافت کنند، سایر شرکاء در آن حقی نخواهند داشت

روشنده حاضر به شود این است که اگر ثمن معامله، عین معین باشد و فای که در این جا مطرح مینکته

تواند تقاضای تقسیم و الزام به تسلیم بدهد. اگر ملک قابل تسلیم نشود، هر یک از شرکاء به تنهایی می

دهد. در صورت غیر قابل تقسیم تقسیم باشد دادگاه حکم به تقسیم و تسلیم سهم خواهان به وی می

 بودن، با فروش مال، سهم خواهان از ثمن پرداخت خواهد شد. 

دهد و آن چه به عنوان گویند با انتقال مال مشاع، شرکت موضوع خود را از دست میگروهی دیگر می

 حلی،)شود، مال دیگری است و هر یک از شرکاء، مالک سهم مفروزی خود از آن استثمن گرفته می

 .(565 ،5ج: 5459

 تقسیم سود و زیان -2-2-4-3

ها به نسبت سهم خود از او از مال است و هر یک از آن میزان سود و زیان هر یک از شرکاء تابع سهم

ی ها از مال معلوم نباشد، اصل بر تساوی است. مادهمال، در سود و زیان شریک خواهد بود. اگر سهم آن

باشد مگر هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می»گوید: ق.م. در این باره می 656

بر اساس این ماده «. ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشدند نفر از آناین که برای یک یا چ

شود، مگر آید و سودی در قبال آن در نظر گرفته نمیی مال، جزء مال به حساب نمیکار شرکاء در اداره

یکی که ی شررسد که اگر در قرارداد راجع به حق الزحمهاین که در قرارداد شرط شده باشد. به نظر می

دانسته و شریک مذکور قانون مدنی  665ی کند، سکوت شده باشد، باید موضوع را مشمول مادهکار می

 (55:  5695 صفایی،) را مستحق اجرت المثل بدانیم مگر این که رایگان بودن کار او ثابت شود.
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ها با توافق سرمایه و کار آنتوان مقدار سود و زیان شرکاء را بدون رعایت تناسب راجع به این که آیا می

ق.م.  656ی تعیین کرد، در میان فقهاء اختالف نظر وجود دارد. به نظر هر چند که مفهوم مخالف ماده

توان به صورت رایگان برای یکی از شرکاء سهم بیشتری در نظر گرفت، اما حکایت از این دارد که نمی

بندی را ی( بر این مفهوم حکومت دارد و این سهمقانون مدنی )اصل آزادی قرارداد 52ی منطوق ماده

توان بر خالف آن توافق ق.م. از قواعد آمره نیست و می 656ی باید صحیح شمرد. به عبارت دیگر ماده

 .(525: 5695 رضایی،)کرد

 شراکت در مضاربه -2-3

آیا در مضاربه شرط این است که یک عامل و یک مالک باشد یا مى ن سوال پیش می آید که در اینجا ای

در روایات باب  شود چند مالک حقیقى یا حقوقى باشد و یک عامل و یا چند عامل و یک مالک؟ 

عامل  مضاربه اشاره شده که باید یک عامل و یک مالک باشد و یا اگر مالک حقوقى یک طرف باشد و 

مثل دولت یا موقوفٌ علیهم در حکم یک نفر محسوب مى  الک حقوقى چون م ;یکى باشد اشکال ندارد

چون حکم  اشکال ندارد  اگر عامالن هر یک در نوعى خاص و جهت جدا تجارت انجام بدهند  شود و 

 .مثل این است که مالک چند عامل جدا جدا دارد و هر یک به تجارتى خاص مى پردازند واحد را دارند 

جاست که عامالن بخواهند با یکدیگر به عنوان شریک روى سرمایه مالک کار کنند که اما اشکال در این 

به نام )شرکۀ االبدان( معروف است یا اگر مالکان متعدد باشند و اموال خود را به چند عامل بدهند که 

)شرکۀ االموال( است و نسبت به عامالن  شوند در این صورت نوع شرکت نسبت به مالکان  شریک

 (  65: 5655 ،) جعفری لنگرودی (.ۀ االعمالشرک)
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این دو نوع شرکت صحیح است و مى توان به این صورت مضاربه انجام   البته می توان بیان داشت که

در سود  که مى توان شرط نمود که بین عامالن تفاوت  اند این موضوع را طرح کرده برخی از فقها  .داد

مثالً یک مالک چند عامل مى پذیرد و آنها جداجدا کار مى کنند و با این که سرمایه هر یک به  ;باشد

مثالً یک . اما براى تخصص یا مهارت در نوع تجارت برخى سود بیشتر دریافت مى کنند اندازه هم است 

و یا مى توان در عین این که سرمایه به اندازه هم دارند به صورت  .نفر نصف و دیگر ربع و دیگرى ثلث

این نوع از شروط مخالف مقتضاى  ؛ البتهشراکت )شرکت ابدان( کار کنند و سود متفاوت داشته باشند 

 .(566: 5656 نوری،)عقد نیست بلکه مخالف اطالق عقد است و در این صورت بدون اشکال است

در وسائل الشیعه موضوع شرکت را استفاده نمود که خود عامل در عین این  هم چنین مى توان از حدیثى

که عامل است با مقدار مال خودش شریک مالک در مضاربه هم باشد به این صورت که صاحب مال مثالً 

  :بیست درهم به عنوان مضاربه و هزار درهم نیز به عنوان قرض به عامل مى دهد و مى گوید

است که با هم شریکیم و با آن مضاربه  مناست و آن بیست درهم نیز سرمایه  توه این هزار درهم سرمای

 .انجام بده و آنچه به دست آمد نصف آن از من و نصفش براى تو باشد

در این فرض صاحب مال در  (البأس به):امام صادق )ع( این شیوه را در مضاربه قبول کرده و فرموده اند

با عامل شریک است و در هزار درهم به عنوان این که آن را قرض بیست درهم به عنوان صاحب مال 

داده در اصل مالک است و اگر سرمایه تلف شود در مقدار هزار درهم ضرر به صاحب مال نمى خورد 

چون به عنوان قرض داده و باید اصل آن مسترد شود و در بیست درهم اگر ضرر واقع شود اگر شرط 

ت وارد مى شود و اگر شرط شده که خسارت وارده بین هر دو باشد به نکرده باشند به اصل آن خسار

 (59: 5655 طاهری، و انصاری) .مقدار شرط خسارت بر مالِ صاحب مال وارد مى شود
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نتیجه اى که مى توان از این حدیث معتبر گرفت این است که این مضاربه از دو شرکت تشکیل شده 

 :است

و دیگرى شرکت اموال بین هزار درهم و بیست درهم و اگر  یکى شرکت مضاربه بین مالک و عامل

صاحب مال خودش هم شریک شود از نظر کارى با عامل شریک در ابدان هم به وجود آمده که در پیش 

 .راجع به آن سخن گفته شد

 

 مضاربه شراکتى-2-4

زیان با هم شریکند اگر دو عامل به طور شراکت در سرمایه نقدى مالک مضاربه انجام دهند در سود و 

درست مانند اجاره که دو نفر با هم اجیر شوند و هر یک عملى انجام دهند و آن گاه آن را تقسیم کنند و 

یا مانند صید نمودن دو یا چند صیاد از دریا که مى توانند شریک باشند. این موارد در شمار شرکت 

به دلیل اجماعى که در این مورد است  اعمال است که اغلب فقهاى شیعه و عده اى ازفقهاى اهل سنت

 .آن را باطل مى دانند

  :صاحب عروة الوثقى مى گوید

این از موارد شرکت اعمال نیست ولى به عقیده ما از مصادیق شرکت اعمال و ابدان است و در صحت 

 .(545: 5455یزدی، طباطبایی )آن شکى نیست

مى شود که شخص ثالثى که هیچ گونه در سوددهى از روایات موجود در باب مضاربه استفاده ن همچنین 

 ;و کار مضاربه دخیل نیست در سود شریک باشد بلکه روایاتى مخالف با برداشت مذکور است

 :مثالً آن روایاتى که مى گوید
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  (وَالربحُ بینهما)

ظاهرش این است که سود فقط بین مالک و عامل است. از نظر عقلى و عرفى نیز همین طور است چون 

اگر سود نتیجه کار است شخص ثالث چه کارى انجام داده است که سودى ببرد. چه آنان که قائل به 

)اصالۀ العمل( هستند و مالکیت را ناشى از کار مى دانند و چه آنان که اصالت را به سرمایه مى دهند و 

)  .ردد و نه دیگرىچه ما که به هر دو اصالت مى دهیم معتقدیم که باید سود به عامل و صاحب مال برگ

 (55: 5655 ،جعفری لنگرودی

که طبق اقتضاى عقد مضاربه سود مضاربه مربوط به مال برخی از فقها بیان می دارند  ادر همین راست

است و به دلیل خاص در این باب مقدارى از آن مربوط به عامل است اما براى شخص ثالث دلیلى الزم 

  (559: 5454)حائری، .مورد دلیلى وجود ندارداست تا شریک در سود شود و در این 

البته اگر عامل و صاحب مال بخواهند مقدارى از سود مضاربه را براى کار خیرى اختصاص بدهند بعداز 

معلوم شدن سود و با رضایت طرفین اشکالى ندارد اما بدون جهت کسى را از اول مضاربه ـ که هنوز 

 (545 ،5ج: 5459 حلی،) .سود نمود سود آن مشخص نیست ـ نمى توان شریک در

منظور از طرح بحث مزبور این است که نتیجه کار عامل مضاربه و نتیجه سرمایه مالک به خودشان بر مى 

گردد و شخص ثالثى که هیچ نوع دخالتى در معامله ندارد نمى تواند بهره اى ببرد مگر مالیات و گمرکات 

 .استو هزینه هاى دولتى که خارج از این بحث 
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 فصل سوم

 آثار و احکام عقد مضاربه و شرکت
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ضمان مطالبی چون مضاربه بپردازیم. بر این اساس عقد  فصل قصد داریم که به بررسی آثار و احکام در این 

  ناشی از انحالل عقد و فساد آن و نیز شروط ضمن عقد مورد بررسی قرار گیرد.

 آثار عقد مضاربه-3-1

همان گونه که گفته شد عقد مضاربه، عقدی است جایز و در عقود جایز تعیین مدت برای عقد، ضرورت 

 به بررسی آثار عقد مضاربه بپردازیم. در این مبحث قصد داریمندارد. 

 اثر تعیین مدت برای تجارت -3-1-1

اوقات طرفین برای مضاربه تواند عقد را به هم بزند. لیکن گاهی هر یک از طرفین، هر زمان که بخواهد می

هرگاه در مضاربه برای تجارت، مدت معین شده »ق.م. مقرر داشته است:  665ی کنند. مادهمدت تعیین می

تواند معامله بکند شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیباشد تعیین مدت، موجب لزوم عقد نمی

 «.ی جدید مالکمگر به اجازه

کند و اثر تعیین مدت فقط در این است که پس از انقضاء آن، لزوم عقد نمیصرف تعیین مدت داللت بر 

شود. اما معنای آن این نیست که  عقد مضاربه خود به خود و بدون نیاز به اعالم یکی از طرفین منحل می

ی است. نکته "ط لزومشر"چیزی غیر از  "تعیین مدت"یرا شود. زشرط لزوم هم، موجب لزوم عقد نمی

ذکر این است که در عقود جایز از جمله عقد مضاربه، اگر مدتی قرار داده نشده باشد، هر یک از قابل 

تواند رجوع کند و تا زمانی که هیچ یک از آنان رجوع نکند عقد به حیات طرفین هر زمان که بخواهد می

وع طرفین ندارد، بلکه دهد. در مقابل اگر برای عقد، مدت تعیین شده باشد، تأثیری در حق رجخود ادامه می

رود، زیرا با انقضاء مدت، عمر اذن هم تنها اثر آن این است که با انقضاء مدت، عقد خود به خود از بین می
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پذیرد. مگر این که معلوم شود که قصد طرفین از تعیین مدت، شرط عدم امکان رجوع از آن در این پایان می

 (559: 5655 کاتوزیان،)مدت بوده است.

 مسؤولیت عامل نسبت به سرمایه  -3-1-2

شود مگر در صورت مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی»دارد: ق.م. مقرر می 665ی ماده

 «.تفریط یا تعدی

شود و تا زمانی که ی مالک مانند وکیل، امین محسوب میمضارب نسبت به نگهداری و حفاظت از سرمایه

: 5696 صمدی، و پور مهتاب)ول تلف و نقص سرمایه نیست.ئت، مسمرتکب تعدی و تفریط نشده اس

552) 

ی عامل عالوه بر خودداری از تعدی و تفریط در نگهداری سرمایه، در اعمالی هم که برای تجارت با سرمایه

 دهد باید به صورت متعارف و معمول عمل نماید.مالک انجام می

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و »گوید: ق.م. در این باره می 666ی ماده

زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند انجام دهد مستحق 

ی یاد شده این باشد که در قرارداد مضاربه، بنا بر شاید علت حکم قسمت اخیر ماده«. اجرت آن نخواهد بود

ست که یک طرف، سرمایه بدهد و دیگری کار کند. در این راستا، عامل، هر کاری بکند، مستحق این ا

: 5692 محمدنیا،)گیرند.دریافت اجرتی نخواهد بود حتی اگر بر طبق عرف، معموالً برای آن کار اجیر می

522.) 

مل در انجام وظایف خود به است نه به نتیجه. بنابراین اگر عا تعهد عامل در مقابل مالک، تعهد به وسیله

صورت متعارف عمل نماید و از عمل او سود حاصل نشود، یا ضرری به بار آید مسؤول نخواهد بود. 
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آور و ممنوع، بر تشخیص این که انجام چه کارهایی برای امر تجارت ضروری و انجام چه کارهایی زیان

در این خصوص داوری خواهد کرد. در ی عرف است. عرف با توجه به نوع، محل و زمان تجارت، عهده

ی مالک است و عامل نیازی به دعوای میان مالک و عامل، اثبات تعدی و تفریط و تجاوز از متعارف بر عهده

 (56:  5695 صفایی،)ی دلیل بر عدم تعدی و تفریط و عدم تجاوز از متعارف ندارد.ارائه

رفین، مبنی بر ضمانی بودن ید مستعیر را معتبر شناخته، ق.م. در باب عاریه که توافق ط 546ی بر خالف ماده

اگر »ق.م. چنین است:  665ی ق.م. شرط ضمانی بودن ید عامل را باطل دانسته است. متن ماده 665ی ماده

شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد 

ه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف عقد باطل است مگر این ک

 (96: 5695 رضایی،)«مجاناً به مالک تملیک کند

ی مالک است و برای اند که در مضاربه، در واقع عامل، نمایندهبرخی از حقوقدانان در توجیه این ماده گفته 

بر مالک به به عنوان اصیل، تحمیل شود و اگر شرط شود  کند و در نتیجه، خسارت وارده بایداو تجارت می

که خسارات متوجه مالک نباشد، باید از مال عامل که نماینده است برداشت شود و این با نمایندگی و در 

رسد. زیرا درست است که عامل از نتیجه با مقتضای مضاربه مخالف است. این استدالل صحیح به نظر نمی

ی کارش عاید خودش ی او تصرف کند، اما با توجه به این که نتیجهکه در سرمایهطرف مالک مأذون است 

توان او را نماینده به معنی خاص تلقی کرد، بلکه شود، نمیشود و در سود حاصله با مالک شریک میهم می

ام و حساب کند، نه به نی او. وانگهی عامل به نام و حساب خود معامله میاو شریک مالک است نه نماینده

 ( .565:  5655مالک.) کاتوزیان، 
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 انتقال مضاربه  -3-1-3

ای برخوردار است. مالک با توجه به شخصیت عامل در مضاربه شخصیت عامل برای مالک از اهمیت ویژه

ی خود را در اختیار او قرار دهد تا با آن تجارت کند. به شود به او اعتماد کرده و سرمایهاست که حاضر می

-ق.م. در این 664ی ی مالک، مضاربه را به دیگری انتقال دهد. مادهتواند بدون اجازهدلیل، عامل نمی همین

تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مضارب نمی»گوید: باره می

 (564همان: «.)ی مالکمگر با اجازه

 اند مضاربه را به دو صورت به دیگری انتقال دهد.تودر صورت اذن مالک، عامل می

ای به شخص ثالثی ی مالک را که در اختیار دارد، طی عقد مضاربهصورت اول این است که عامل، سرمایه

ی دوم، واگذار کند که تا به عنوان عامل دست دوم با آن مال تجارت کند. در این حالت در عقد مضاربه

ود )هر چند که در واقع مالک سرمایه نیست( و شخص ثالث، عامل. مالک شعامل اولی، مالک تلقی می

اصلی نسبت به قرارداد دوم بیگانه است و شرایط قرارداد دوم فقط نسبت به دو طرف آن )عامل اول و عامل 

 دوم( اعتبار دارد.

خود از صورت دوم این است که عامل، عقد مضاربه را با همان شرایط به شخص ثالثی واگذار کند و 

ای که شخص ثالث جانشین عامل شود. در این صورت همان شرایطی که بر مضاربه خارج شود، به گونه

ی مالک و شخص ثالث )عامل جدید( نیز حکومت خواهد کرد، در رابطهی مالک و عامل حکومت میرابطه

 (522: 5656 احمدیان،)کرد. این یکی از مصادیق انتقال قراردادهاست.
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 صحت مضاربه دوم و آثار آن-3-1-3-1

هرگاه مضارب با اجازه قبلی یا بعدی مالک، با همان سرمایه با شخص دیگری عقد مضاربه منعقد کند در 

ای صحیح است تردیدی وجود ندارد اما در خصوص روابط قراردادی و تأثیر مضاربه این که چنین مضاربه

 پردازیم.ها میه به بیان هر یک از آندوم بر مضاربه اول اختالف نظر وجود دارد ک

دهد سه فرض به نظر برخی از فقیهان امامیه، زمانی که مالک اجازه مضاربه با غیر را به مضارب اول می

متصور است: یا مراد این است که مضارب دوم، مضارب مالک باشد یا مراد این است که مضارب دوم در 

مراد این است که مضارب دوم، مضارب مضارب اول باشد یعنی عمل و سود با مضارب اول شریک باشد یا 

 مضارب اول مالک در قرارداد مضاربه دوم محسوب شود.

شود مانعی از صحت آن نبوده النهایه مضاربه اول در فرض اول که مضارب دوم، مضارب مالک محسوب می

در این فرض، سود بین  مالک و شود و احتمال بقای آن ضعیف است. بنابراین، بنابر قول اقوی منفسخ می

مضارب دوم مشترک خواهد شد و برای مضارب اول نصیبی از سود نخواهد بود مگر اینکه قبل از انعقاد 

مضاربه دوم، اشتغال به تجارت نموده و سودی نیز حاصل شده باشد که در این صورت فقط از سود مزبور 

مضاربه دوم، بر مضارب دوم قسمتی از سود را برای تواند در حصه خواهد بُرد و همچنین مضارب اول نمی

ه اگر سهم مضارب دوم از کخود شرط کند )به شرط اینکه بعد از مضاربه دوم خود عملی را انجام ندهد( بل

سود را در مضاربه دوم کمتر از سهم خود در مضاربه اول قرار داده باشد مانند اینکه در مضاربه اول سهم 

ربه دوم سهم عامل ثلث سود باشد در این صورت مستحق ما به التفاوت آن دو خود نصف سود و در مضا

ایشان احتمال  (.555:  5655یزدی،  طباطبایی) نخواهد بود بلکه مقدار مزبور به مالک تعلق خواهد گرفت.

ی آن این اند و براجواز اشتراط قسمتی از سود یا تعلق ما به التفاوت به مضارب اول را که برخی از فقها داده
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شود و سود اند که انعقاد مضاربه اول و سپس انعقاد مضاربه دوم نوعی عمل محسب میگونه استدالل کرده

 (559تواند در قبال آن انجام گیرد، رد کرده و معتقدند این عمل نوعی وکالت است نه مضاربه.)همان: می

انعی از صحت آن وجود ندارد و در گیرد، ماما در فرض دوم که مضارب دوم شریک مضارب اول قرار می

نتیجه سودی که در مضاربه اول برای مضارب در نظر گرفته شده مشترک بین مضارب اول و مضارب دوم 

 (59: 5655 ،) جعفری لنگرودیشود.شود و بر حسب توافق انجام گرفته در رابطه خود تقسیم میمی

شود، در صورتی که در نظر گرفته می اما در فرض سوم که مضارب دوم، مضارب برای مضارب اول

ای صحیح نخواهد بود و اگر مضارب اول هیچ عملی را به همراه مضارب دوم انجام ندهد چنین مضاربه

گردد به فرض دوم یعنی مضارب اول و مضارب دوم در بخواهد عملی را انجام دهد در این صورت برمی

 (622: 5655 کاتوزیان،)شوند.سود با هم شریک می

 چند مطلب قابل توجه است:قانون مدنی  664گانه فوق با مفاد ماده با مقایسه فروض سه

قابل انطباق است که در ماده مزبور از آن به قانون مدنی  664مطلب اول آن است که فرض اول  با ذیل ماده 

عقد مزبور، مضارب  واگذار نمودن مضاربه به غیر تعبیر آورده شده است که نتیجه آن این است که با انعقاد

اول از صحنه خارج شده و هیچ سهمی در عمل و سود نخواهد داشت. مطلب دوم در مورد فرض دوم و 

سوم ناظر بر اختیار عامل دیگر به عنوان شریک عامل اول و فرض سوم اختیار عامل دوم به عنوان عامل 

 خواجه و نوین)صحیح دانستند.مضارب اول بوده است که ایشان فرض دوم را صحیح و فرض سوم را غیر 

 (555: 5695 پیری،

و همچنین مفهوم آن که به طور مطلق جواز انعقاد قانون مدنی  664با دقت در منطوق قسمت اول ماده  

گیرد و بلکه مضاربه دوم با اجازه مالک قابل استفاده است، اطالق آن هر دو فرض مذکور را در بر می

نیز در توضیح قسمت اول ماده  ز فرض دوم  است چنان که حقوقدانانانصراف آن به فرض سوم بیشتر ا
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اند که مضارب اول با انعقاد مضاربه دوم، مضارب دوم را عامل آن را حمل بر موردی کردهقانون مدنی  664

 دهد.خود قرار می

باشد حتی نکته قابل توجه در این خصوص این است که فرض سوم در نظر اکثر فقیهان امامیه درست نمی

باشد که ای صحیح میچنین مضاربهقانون مدنی  664اگر با اجازه مالک بوده باشد و حال آنکه مطابق ماده 

های ظاهراً قانونگذار از نظر مشهور فقیهان امامیه پیروی نکرده بلکه نظر غیر مشهور را که در برخی از کتاب

 (555: 5696 صمدی، و پور هتابم)فقهی تحت عنوان یک احتمال مطرح شده پذیرفته است.  

-شاید بتوان بین نظر فقیهان امامیه و دیدگاه قانونگذار این چنین جمع کرد که تنها مورد افتراق در دیدگاه آن

ها عبارت از موردی است که عامل اول در مضاربه دوم سودی را برای خود منظور نماید که به اعتقاد 

باشد زیرا عامل اول نه مالک است تا به اعتبار سرمایه او یح نمیبسیاری از فقیهان امامیه چنین امری صح

دهد تا قسمتی از سودی به وی تعلق بگیرد و نه عامل است یعنی بعد از مضاربه دوم، عملی را انجام نمی

ای صحیح است و شاید صحت آن سود در قبال او قرار بگیرد در حالی که از نظر قانونگذار، چنین مضاربه

باشد و اشکالی قابل توجیه باشد که بستن قرارداد مضاربه، عملی است که عرفاً دارای اجرت می این چنین

 (.555:  5655نخواهد داشت که آن مقدار از حصه اجرت مضارب اول قرار گیرد)امامی، 

مطلب  دوم اینکه  در مورد فرض دوم که مضارب اول، با انعقاد مضارب دوم، مضارب دوم را شریک خود 

های متعدد از سود از دهد سؤال اساسی این است که سهم مالک از سود از یک طرف و سهم عاملر میقرا

طرف دیگر باید بر اساس کدام قرارداد در نظر گرفته شود؟ آیا مالک حصه تعیین شده در مضاربه اول است 

 یا مضاربه دوم؟

ارب اول با مضارب دوم بحثی را اکثر فقیهان امامیه در خصوص مالک تقسیم سود در صورت اشتراک مض

( که مالک برای تقسیم سود، 552: 5655یزدی،طباطباییاند)اند اما برخی از آنان تصریح کردهمطرح نکرده
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توافق انجام گرفته در مضاربه اول است یعنی با توجه به توافق انجام گرفته در مضاربه اول، مالک سهم خود 

برای مضارب در مضاربه اول نیز بین دو مضارب با توجه به توافق  را از سود برداشته و سهم تعیین شده

شود که تعیین سهم در مضاربه دوم، نسبت به شود. از ظاهر عبارت ایشان استفاده میخود آنان تقسیم می

مالک اولیه تأثیرگذار نبوده بلکه فقط در رابطه بین مضارب اول و دوم مؤثر بوده و در واقع حصه هر کدام از 

د اشتراکی است. بنابراین مالک در مضاربه دوم، در واقع همان مضارب اول است. به عنوان مثال اگر در سو

% باشد و در مضاربه دوم سهم طرفین بالمناصفه در 52% و سهم مضارب 42مضاربه اول سهم مالک از سود 

رار گرفت، آن دو باید آن را ها ق% از کل سود حاصله در اختیار عامل52نظر گرفته شده باشد، بعد از آن که 

 (552: 5696 پیک، ره)% آن را مالک خواهند شد.62بالمناصفه بین خود تقسیم کنند یعنی هر کدام 

-اند. با توجه به توضیحات فوق، به نظر میحقوقدانان فرض دوم و مالک تقسیم سود در آن را مطرح نکرده

ول است و با وجود مضاربه دوم و قبول و اجازه آن از تر از دیدگاه ارسد دیدگاه دوم فقیهان امامیه قوی

طرف مالک وجهی برای مراجعه به مضاربه اول در تقسیم سود وجود نخواهد داشت. زیرا مالک با اجازه 

قبلی یا تنفیذ بعدی خود، در واقع اختیارات خود را در تعیین سهم خود از سود به مضارب اول تفویض 

توانست، دید میسهم تعیین شده در مضاربه دوم را با مصلحت خود منافی میکرده بوده و بر فرض این که 

حداقل در موردی که مضاربه دوم بدون اجازه واقع شده، از تنفیذ آن خودداری نماید. بنابراین اجازه قبلی یا 

لی نیز باشد. چنان که در مورد اجازه قبتنفیذ بعدی به منزله پذیرش سهم تعیین شده برای وی از سود می

استفاده کرد که اعمال مضارب اول که در حدود اختیارات او انجام گرفته قانون مدنی  554توان از ماده می

 (565: 5656 نوری،)شود نافذ و معتبر خواهد بود.باشد در حق مالک که موکل محسوب می

بعد از انعقاد مضاربه  در فرض سوم که عامل مجاز بوده با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری منعقد کند یا

تواند آن را باشد، و عامل میکند و در واقع عقد دوم عقدی مستقل از عقد اول میدوم، مالک آن را تنفیذ می
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با همان سود یا کمتر یا بیشتر از آن به دیگری مضاربه دهد، در این صورت این توافق فقط در روابط بین 

تأثیری در روابط قراردادی مضارب اول با مالک در قرارداد مضارب اول و مضارب دوم مؤثر خواهد بود و 

اول نخواهد داشت. بنابراین عامل اول متعهد خواهد بود همان مقدار سودی را که با مالک قرار گذاشته 

 (99: 5655 شهیدی،)بپردازد. 

ر نظر گرفته نکته قابل توجه در مورد فرض سوم که در آن، عقد مضاربه دوم عقدی مستقل از مضاربه اول د

سازد، شود، این است که در این عقد که مضارب اول به منزله مالک است و عقد را برای خود منعقد میمی

باید پذیرفت که با فوت، جنون و سفه مضارب اول و همچنین با مفلس شدن او مضاربه دوم منفسخ شود 

ت که آیا با فوت، جنون و سفه مالک شود این اسق.م(. ولی پرسشی که مطرح می 665)بند اول و دوم ماده 

 اول و همچنین به افالس او مضاربه دوم منفسخ خواهد شد؟

در بدو امر شاید به نظر برسد که عارض شدن موارد فوق بر مالک اول، تأثیری در مضاربه دوم ندارد. زیرا او 

و همچنین بند اول نی قانون مد 964طرف قرارداد در مضاربه دوم نبوده است و حال آنکه به موجب ماده 

گردد و همچنین مفلس ، عارض شدن حاالت فوق بر یکی از طرفین قرارداد موجب انفساخ می665ماده 

شود.شدن مالک سبب انفساخ است و حال آنکه مالک در مضاربه اول، در مضاربه دوم مالک محسوب نمی

 (54: 5692 کاتوزیان،)

شود بدین ترتیب که بدون تردید با عارض شدن یکی ایجاد میاگر دیدگاه فوق پذیرفته شود اشکال اساسی 

از حاالت فوق بر مالک، مضاربه اول منفسخ خواهد شد و با انفساخ آن در صورت فوت مالک، سرمایه باید 

در اختیار وراث او و در صورت جنون یا سفه در اختیار قیّم او قرار گیرد و همچنین در صورت افالس باید 

ر تصفیه یا طلبکاران او قرار داده شود و حال آنکه با بقای مضاربه دوم، هرگز امکان عودت در اختیار مدی
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صالح وجود نخواهد داشت و این امر با غرض قانونگذار از انفساخ عقود سرمایه به مراجع مربوطه و ذی

 جایز در موارد فوق مغایرت خواهد داشت.

-وم در ظاهر عقدی مستقل از مضاربه اول است ولی نمیبرای رفع اشکال فوق باید گفت: اگرچه مضاربه د

توان آن را به معنای واقعی کلمه مستقل در نظر گرفت. زیرا مضارب اول اختیارات خود را از مضاربه اول 

دهد و با زوال گرفته است. بنابراین با انفساخ مضاربه اول، مضارب مزبور اختیارات خود را از دست می

رود و در نتیجه اختیارات مضارب دوم هم که مبتنی بر اختیار مضارب اول بوده است از بین میاختیارات او، 

باید پذیرفت که با انفساخ مضاربه اول، مضاربه دوم هم خود به خود منفسخ خواهد شد چنانکه در بحث 

وال وکالت اول، دهد با زوکالت نیز در موردی که وکیل با استفاده از حق توکیل خود به دیگری وکالت می

 (565: 5696 صمدی، و پور مهتاب)رود.وکالت دوم نیز منتفی شده و از بین می

 بطالن مضاربه دوم و آثار آن -3-1-3-2

همان گونه که بیان گردید مقتضای اطالق مضاربه این است که مضارب رأساً تجارت مورد نظر را انجام دهد 

به دیگری وکالت دهد یا با دیگری با همان سرمایه مضاربه منعقد  تواند بدون اجازه مالک در انجام آنو نمی

منافاتی با این امر، که وی در انجام برخی از مقدمات تجارت و حتی در انجام برخی از  مسئلهکند. البته این 

ه موجب ها مراجعه نماید، ندارد. بنابراین بشود، به آنمعامالت که عرفاً به وکیل یا اجیر یا دالل مراجعه می

تواند بدون اجازه مالک با دیگری مضاربه نماید و اگر مضارب نمیقانون مدنی  664صریح قسمت اول ماده 

بدون اجازه مالک اقدام به چنین امری نماید مضاربه مزبور، فضولی و غیر نافذ بوده و در صورت ردّ مالک 

 (.549 ،5ج: 5655 امامی،)باطل خواهد بود و تردیدی در بطالن مضاربه دوم وجود ندارد. 
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 وضعیت حقوقی معامالت مضارب دوم  -3-1-3-3

بحث حاضر ناظر به مواردی است که مالک بعد از اطالع از مضاربه دوم، آن را رد نموده است. چنانکه قبالً 

شود و اگر عین مال در دست مضارب دوم باشد مالک آن را اشاره شد با ردّ مالک، مضاربه دوم باطل می

دارد ولی اگر مضارب دوم معامالتی با مال مالک انجام داده باشد این معامالت از نظر حقوقی چه د میمستر

ها سودی حاصل شده باشد به تملک وضعیتی دارند؟ آیا این معامالت نافذ و معتبر است تا اگر در اثر آن

ها را تنفیذ ننماید نی که مالک آنمالک درآید یا این معامالت همانند معامالت فضولی غیر نافذ بوده و تا زما

 (526: 5696 پیک، ره)شود.مند میها بهرهاز آثار آن

در پاسخ این پرسش قانونگذار حکمی مقرر نکرده است و در میان فقیهان امامیه در این خصوص دو دیدگاه 

مالت است و در نتیجه وجود دارد: نظر غالب و مشهور در میان فقیهان امامیه بر غیر نافذ بودن این گونه معا

ها را تنفیذ یا رد نماید که در صورت تنفیذ تمام سود و تواند آنمالک با توجه به مصالح و منافع خود می

تواند زیان معامله از آن مالک خواهد بود و در صورت رد معامله، اگر خسارتی به مال او وارد شده باشد می

 (555: 5695 رضایی،)نماید.به هر یک از مضارب اول و دوم مراجعه 

اند: اگر مباشرت مضارب در انجام تجارت در ولی برخی از فقیهان امامیه بین دو مورد قائل به تفکیک شده

مضاربه شرط نباشد که خود ایشان نیز به آن معتقدند در این صورت معامالت انجام گرفته توسط مضارب 

یرا اگر چه مالک مضاربه دوم را رد کرده ولی در هر حال دوم صحیح است و نیازی به تنفیذ مالک ندارد. ز

مضارب دوم این معامالت را با اذن و اجازه مضارب اول انجام داده است و بطالن مضاربه دوم در اثر ردّ 

رساند و با آن منافاتی ندارد. ولی اگر مباشرت مضارب در انجام تجارت شرط مالک خللی به این اذن نمی

 (.696:  5455ت معامالت انجام گرفته توسط مضارب دوم غیر نافذ خواهد بود)نجفی، باشد در این صور
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معامالت مضارب دوم در صورت رد مضاربه مزبور از  نیز اندبه نظر حقوقدانانی که این بحث را مطرح کرده

نیز است رسد همین دیدگاه که نظر مشهور در میان فقیهان امامیه جانب مالک غیر نافذ است و به نظر می

تر است. زیرا همان گونه که قبالً اشاره گردید مقتضای اطالق مضاربه، مباشرت مضارب در انجام صحیح

مؤید این امر است. بنابراین در صورت ردّ مضاربه قانون مدنی  666و  664تجارت مورد نظر است که مواد 

ای مایه مالک هیچ گونه سمت و اجازهدوم از جانب مالک، مضارب دوم در انجام معامالت انجام گرفته با سر

 (64: 5655 ،) جعفری لنگرودینخواهد داشت و این امر در واقع یکی از مصادیق معامالت فضولی است.

شود. صاحب عروه ها اشاره میموضوع در میان فقیهان معاصر امامیه نیز اختالفی است که به برخی دیدگاه

شرط کند که خسارت همانند سود مشترک بین آن دو باشد یا عامل  الوثقی معتقد است که اگر مالک بر عامل

ضامن سرمایه باشد در صحت چنین شرطی دو وجه وجود دارد که اقوی از آن دو، صحت شرط است. زیرا 

اند، بلکه باشد، بر خالف برخی از فقیهان که این چنین تصور کردهشرط مزبور منافی با مقتضای مضاربه نمی

مقتضای اطالق عقد منافات دارد زیرا مقتضای اطالق عقد این است که خسارت بر عهده مالک این شرط با 

 باشد و عامل ضامن نباشد جز در صورت تعدی یا تفریط.

اند که آیا شرط مزبور باید در ضمن بنابراین ایشان در خصوص جایگاه شرط مزبور بحثی را مطرح نکرده

من خود مضاربه نیز شرط گردد؟ از اطالق بیان فوق و همچنین از تواند در ضعقد الزم درج گردد یا می

 شود که از این جهت فرقی بین این دو مورد وجود ندارد.مبانی فقهی ایشان استفاده می

اند. فقیهان برخی از فقیهان امامیه بر خالف دیدگاه فوق، شرط اشتراک عامل در خسارت را باطل دانسته

اند که اگر هدف از اشتراط مزبور این اند ولی اشاره کردهرا توضیح نداده مزبور گر چه علت بطالن شرط

باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل مثالً نصف آن را از دارایی خود جبران کند اشکالی 

 (559: 5655ندارد.)خمینی، 
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ط شود که تمام خسارت بر یکی از فقیهان معاصر نیز مانند برخی فقیهان متقدم ظاهراً معتقد است که اگر شر

عهده عامل باشد، چنین شرطی صحیح است ولی در این صورت تمام سود متعلق به عامل بوده و مالک 

 .(1381:179حسینیسیستانی،شود()سهمی در آن نخواهد داشت )یعنی مضاربه تبدیل به قرض می

 شرط ضمان مضارب  -3-1-4

مضارب دیدگاه واحدی ندارند. به نظر برخی از حقوقدانان در مورد وضعیت حقوقی شرط ضمان 

حقوقدانان، عدم ضمانت عامل را نسبت به سرمایه در صورت تعدی یا تفریط و یا عدم توجه خسارت را به 

توان در ضمن عقد مضاربه شرط نمود و لکن مانعی ندارد که مالک با عدم تعدی یا تفریطی از عامل نمی

قانون مدنی  665لزوم به موجب عقد دیگری شرط قرار داد چنانچه ماده هریک از این دو امر را به طریق 

 665مقرر داشته است. حقوقدان مزبور در مورد علت بطالن عقد مضاربه در صورت شرط ضمان که در ماده 

اند و همچنین در مورد این که چرا اگر شرط در ضمن مضاربه باشد دارای مقرر گردیده است توضیحی نداده

ده ولی اگر به طور لزوم به موجب عقد دیگر شرط شده باشد فاقد اشکال است توضیحی ارائه اشکال بو

اند. ظاهراً ایشان به تبعیت از دیدگاه مشهور در میان فقیهان امامیه شرط در ضمن عقد جایز را الزم نداده

 .(1389:129بروجردی،دانند)الوفاء نمی

ب، خالف مقتضای ذات عقد نبوده بلکه خالف مقتضای به نظر برخی از حقوقدانان شرط ضمان مضار

 (.564: 5659اطالق عقد است و در نتیجه چنین شرطی از نظر حقوقی صحیح است)شهیدی، 

شرط ضمان مضارب و یا عدم توجه خسارت به مالک را به دلیل مخالفت با مقتضای  برخی از حقوقدانان

 (655: 5655حائری شاهباغ،  اند.)ذات عقد باطل و مبطل دانسته
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 665با توجه به آنچه بیان گردید معلوم شد که علت بطالن عقد در صورت شرط ضمان مضارب در ماده 

ق.م، مخالفت شرط مزبور با مقتضای ذات مضاربه است که در این خصوص یکی از حقوقدانان این گونه 

د و اثر اساسی عقد نیز اعطای همین کنعامل به نیابت از طرف مالک تجارت می»توضیح داده است: 

بندد ولی آثار این نمایندگی به او است. معنی انعقاد قرارداد از طرف نماینده این است که پیمان را او می

های ناشی از تجارت مصون است. شود. عامل نیز اگر نماینده به حساب آید از زیانپیمان دامنگیر اصیل می

د از سود حاصل از تجارت و در مرحله دوم از سرمایه و سرانجام از دارایی ها در مرحله اول بایاین زیان

مالک جبران شود. پس اگر شرط شود که خسارت متوجه مالک نخواهد شد بدین معنی که آثار معامله در 

 «.دارایی نماینده ظاهر شود این نتیجه با مفهوم نیابت و در نتیجه مقتضای مضاربه مخالف است

اند و معتقدند بر خالف نیابت در عقد مضاربه را مردود دانسته ه فوق، برخی از حقوقدانانبر خالف دیدگا

کند در عقد مضاربه، عامل به نفع طرفین تصرف وکالت که وکیل به نیابت از موکل به نفع وی تصرف می

 (  65: 5655 ،) جعفری لنگرودیگیردکند و به همین دلیل از مفهوم نیابت فاصله میمی

نماید که اذن در هر عقدی مفید نیابت نیست مانند عقد اجاره، قدان مزبور در توضیح آن اضافه میحقو

عاریه، عمری، سکنی و رقبی و مضاربه که علی رغم ضرورت وجود اذن مالک، طرف دیگر عقد )مستأجر، 

ها به نفع خود نکند بلکه در غالب آمستعیر، منتفع و مضارب( به نیابت از مالک و به نفع او تصرف نمی

کند. به تعبیر دیگر، اذن در تصرف، موقعی موجب استنابه کند و همچنین برای خود تصرف میتصرف می

است که داخل در ماهیت عقد اذنی )مانند وکالت( باشد اگر موجب استنابه نباشد خارج از ماهیت عقد است 

ماهیت اجاره است و مضاربه هم مانند عقد اجاره همانند اذن در اجاره که از لوازم اجاره بوده ولی خارج از 

 (69است)همان: 
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رسد ابتدا باید مفهوم شرط ضمان مضارب و سپس وضعیت حقوقی شرط مزبور مورد بررسی به نظر می

اند مراد از آن این نیست که در اثر قرار گیرد. بر خالف آنچه که برخی از شرط ضمان مضارب اراده کرده

وارده یا تلف رخ داده بر مال مالک وارد نگردد و بر مال مضارب وارد شود تا برخی شرط مزبور، خسارات 

آن را با ماهیت نمایندگی و برخی با ماهیت امانت مغایر بدانند. بلکه منظور از شرط ضمان این است که در 

وارد صورت ورود خسارت یا تلف، مضارب خسارت وارده را جبران نماید. یعنی ابتدا خسارت بر مالک 

ها هیچ مسؤولیتی شود به طوری که اگر شرط ضمان نشده بود، مضارب در قبال مالک در خصوص آنمی

 (69: 5655 احمدی، بهرامی)نداشت ولی با وجود شرط مزبور، مسؤولیت جبران آن را بر عهده گرفته است.

-زبور همین معنا را اراده میعرف نیز از شرط م رط ضمان مفهوم فوق باشد که ظاهراًبنابراین اگر مراد از ش

و تسبیب نیز ضمان به  کند چنانکه در قاعده اتالفکند و به طور کلی واژه ضمان جز این معنا را افاده نمی

باشد. در این صورت شرط مزبور هیچ مغایرتی با مقتضای ذات مضاربه نخواهد داشت. زیرا بر همین معنا می

ه امانی بودن ید مضارب و عدم مسؤولیت وی در قبال تلف و خالف آنچه تصور شده، مقتضای ذات مضارب

باشد که بر باشد بلکه مقتضای ذات مضاربه اشتراک طرفین قرارداد در سود حاصله میخسارات وارده نمی

هر شرطی که موجب اختصاص سود به یکی از طرفین قانون مدنی  665همین اساس نیز به موجب ماده 

گردد. بلکه امانی بودن ید مضارب را همان بوده و هم موجب بطالن عقد می مضاربه باشد، هم خودش باطل

 مهتاب)اند باید مقتضای اطالق عقد مضاربه دانست.گونه که برخی از فقیهان و حقوقدانان نیز تصریح کرده

 (66: 5696 صمدی، و پور

مغایر با آن تلقی گردد. زیرا توان مقتضای ذات مضاربه دانست تا شرط ضمان مضارب همچنین نیابت را نمی

رسد از نظر حقوقی شرط ضمان مضارب مغایرتی با مقتضای ذات مضاربه همان گونه که بنابراین به نظر می

 ندارد و از این جهت شرط صحیحی خواهد بود.
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 اند باید گفت: ظاهراً وجه بطالناما در مورد این که برخی شرط مزبور را باطل ولی عقد را صحیح دانسته

شرط در دیدگاه مزبور این است که چنین شرطی نامشروع بوده و شرط نامشروع نیز باطل است چنانکه 

 به آن تصریح نموده است.قانون مدنی  565ماده  6قانونگذار نیز در بند 

یعنی قانون مدنی  665نامشروع بودن شرط ضمان مضارب وقتی قابل پذیرش است که قاعده مذکور در ماده 

ای تکمیلی بدانیم مانند ضارب، قاعده آمره باشد. ولی اگر قاعده مزبور را آمره ندانسته و قاعدهعدم ضمان م

این که عدم ضمان مضارب را مقتضای اطالق عقد بدانیم در این صورت وجهی برای بطالن شرط مزبور 

 (559: 5695 پیری، خواجه و نوین)نخواهد ماند.

 نکیهای با شرط ضمان در مضاربه -3-1-4-1

ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه، دستورالعمل اجرایی مضاربه، بانک 55بموجب ماده 

دستورالعمل مزبور از عامل تعهد کافی اخذ نمایند. بر همین اساس در  5ضمن عقد صلح موضوع ماده 

تقبل نمود در  عامل»قراردادهای مضاربه بانکی تحت عنوان شرایط ضمن عقد صلح مقرر شده است: 

صورتی که به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه بانک وارد آید خسارات وارده ولو خسارات ناشی از 

 «.نماید از اموال خود مجاناً پرداخت نمایدحوادث قهری را به میزانی که بانک تعیین می

 در مورد بند فوق در قراردادهای مضاربه بانکی چند مطلب قابل توجه است:

 665فوق از این جهت که شرط در ضمن عقد الزم مقرر گردیده سعی شده است که با ذیل ماده  بند -5

مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار »دارد: که مقرر میقانون مدنی 

راردادهای بانکی منطبق گردد. بنابراین از جهت فوق ایرادی بر ق« خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملک کند
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باشد و در واقع عامل به صورت شرط ضمن عقد الزم متعهد شده است که در صورت ورود وارد نمی

 خسارت، از اموال خود به بانک مجاناً تملیک کند.

شرط جبران خسارت توسط عامل اعم از خسارتی است که به طور قهری و خارج از اراده و خسارتی  -5

شود و از این جهت هم ایرادی بر آن به ر اثر نوسانات قیمت و ... بر آن وارد میکه در فرآیند تجارت و د

 رسد.نظر نمی

رسد این است که تعیین میزان خسارتی که عامل باید جبران کند به ایرادی که بر بند فوق به نظر می -6

بنای تعیین آن را بانک واگذار گردیده است، در این خصوص اگر بانک در تعیین میزان خسارت وارده، م

اصل سرمایه قرار دهد و در نتیجه به میزانی که در اثر خسارات وارده از اصل سرمایه کاسته شده از عامل 

اما اگر بانک در  (566: 5656 نوری،) مطالبه نماید، از نظر حقوقی صحیح است و مشکلی پیش نخواهد آمد.

های اجرایی از آن به سود رداد را که در دستورالعملمحاسبه میزان خسارت، سود مورد انتظار و مقرر در قرا

 شود، لحاظ نماید در این صورت:بینی تعبیر میقابل پیش

ای با تعهد عامل در قرارداد مغایرت خواهد داشت، زیرا تعهد او ناظر بر جبران خسارت چنین محاسبه -اوالً

در صورتی که به هر دلیل خسارتی بر عامل تقبل نمود »وارده بر اصل سرمایه است که مقرر شده است: 

 «.اصل سرمایه بانک وارد آید... از اموال خود مجاناً پرداخت نماید

بنابراین طبق شرط فوق، عامل فقط به میزانی که از سرمایه کسر گردیده باید جبران نماید. به تعبیر دیگر در 

 این صورت مورد صدر و ذیل ماده فوق با هم مغایرت خواهد داشت.

-بینی در زمره خسارات وارده بر اصل سرمایه از نظر حقوقی قابل توجیه نمیآوردن سود قابل پیش -نیاًثا

باشد. زیرا از یک طرف این امر مستلزم تضمین سود بانکی از سوی عامل است در حالی که در مضاربه 

-مالک می رددتحصیل سود امری است احتمالی و فقط در صورتی که از تجارت مورد نظر سودی حاصل گ
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تواند آن را مطالبه نماید و اگر بدون حصول آن بانک سهم خود را مطالبه نماید در واقع مخالف با مقتضای 

مضاربه خواهد بود. زیرا چنانکه قبالً نیز در این مورد بیان گردید اشتراک طرفین در سود حاصله در مضاربه، 

مزبور، فرض این است که نه تنها سودی حاصل هدف اساسی طرفین عقد است در حالی که در قرارداد 

نگردیده بلکه اصل سرمایه نیز در اثر خسارات وارده دچار زوال یا کسری گردیده است. در چنین شرایطی 

شرط جبران کردن مستلزم این است که عامل نه تنها به سودی نخواهد رسید بلکه سهم بانک از سود را نیز 

 (565: 5656 مدیان،اح)از اموال خود جبران نماید.

بینی شده در محاسبه خسارات وارده مستلزم این است که عدم النفع را ضرر از طرف دیگر، آوردن سود پیش

ق.آ.د.م جدید، خسارت  656ماده  5تلقی و قابل جبران بدانیم و این در حالی است که به موجب تبصره 

 ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

 ضمان مضارب  آثار شرط -3-1-4-2

روشن گردید که هرگاه سرمایه تلف گردد یا خسارتی بر آن وارد  ،با توجه به مفهوم شرط ضمان مضارب

گردد که آن را جبران نماید. البته اگر شرط شود که به میزان گردد بموجب شرط مزبور مضارب متعهد می

نتقل گردد در این صورت مضارب خسارت وارده از مال معین مضارب مال مالک باشد و به مالکیت وی م

تعهدی بر عهده نخواهد داشت. در این صورت اگر بعد از شرط مزبور و قبل از ورود خسارت مال معین 

شده در قرارداد تلف شده و از بین برود محلی برای جبران خسارت وارده وجود نخواهد داشت و در نتیجه 

تواند الزام مضارب را به جبران خسارت صورت مالک میاین سؤال را به دنبال خواهد داشت که آیا در این 

رسد با توجه به این که شرط مزبور نوعی شرط نتیجه بوده است باید از دادگاه درخواست نماید؟ به نظر می

به قصد متعاقدین توجه شود. بدین معنی که اگر قصد متعاقدین، جبران خسارت فقط از محل مزبور باشد به 
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زبور از بین برود، مضارب در قبال مالک مسؤولیتی نداشته باشد در این صورت الزام وی طوری که اگر مال م

به جبران خسارت ممکن نخواهد بود ولی اگر قصد آنان جبران خسارت وارده بر سرمایه بوده و مال معین 

ممکن شده را به عنوان یک مصداق و محل برای جبران آن در نظر گرفته باشند در این صورت الزام وی 

 (59: 5692 کاتوزیان،)خواهد بود و تلف شدن آن موجب انتفای مسؤولیت وی نخواهد بود.

 شرط عدم ضمان مضارب  -3-1-5

شرط عدم ضمان یا شرط عدم مسؤولیت به این معنی است که اگر در اثر تعدی یا تفریط مضارب، خسارتی 

به سرمایه وارد آید، وی در قبال مالک مسؤولیت جبران آن را به عهده نداشته باشد. به طوری که اگر این 

تعدی یا تفریط مسؤول مضارب در قبال خسارات ناشی از قانون مدنی  665شرط نشده بود بموجب ماده 

بوده است حتی اگر بین تعدی و تفریط و خسارت وارده رابطه سببیت وجود نداشته باشد که از آن به 

مسؤولیت مطلق تعبیر شده است. بحثی که در این مورد قابل طرح بوده است این است که شرط عدم ضمان 

 را باید باطل تلقی کرد؟از دیدگاه نظام حقوقی ایران نافذ و معتبر است یا چنین شرطی 

در پاسخ باید گفت که این موضوع در میان فقیهان امامیه و حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و 

اند. با توجه به اینکه شرط مزبور در عقود و ای به این شرط نکردهحتی در مورد عقد مضاربه اشاره

دهایی که نتیجه آن امانی بودن ید طرف قرارداد و عدم قراردادهای دیگر نیز قابل طرح است خصوصاً قراردا

 مسؤولیت وی جز در صورت تعدی و تفریط است

 آثار انحالل مضاربه-3-1-6

انحالل مضاربه، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ، در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است. بنابراین اگر تا 

شود. نمایندگی عامل در اداره سرمایه مبنای قرارداد تقسیم میزمان انحالل عقد سودی بدست آمده باشد بر 
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پذیرد و او ناگزیر است که در اولین فرصت ممکن سرمایه و سهم مالک را از و تجارت با آن پایان می

سودها به وی تحویل دهد و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع وی از پرداخت یا انکار در حکم غاصب خواهد 

 ق.م(. 565و  665، 652بود )مواد 

با توجه به اینکه در زمان انحالل مضاربه ممکن است سرمایه به صورت نقد یا غیر نقد باشد و همچنین 

ممکن است سود وجود داشته یا نداشته باشد و همچنین مطالباتی از دیگران باشد یا نباشد که هر کدام بحث 

 پردازیم.ها مییان احکام هر یک از آننماید لذا در این قسمت به بای را اقتضاء میجداگانه

 آثار انحالل مضاربه  -3-1-6-1

در صورتی که در زمان مضاربه سرمایه نقد باشد وضعیت از دو حال خارج نیست یا سودی حاصل شده یا 

کند و نشده است. اگر سودی حاصل شده باشد مالک سرمایه و سهم خود از سود را از عامل مسترد می

کند. ولی اگر سودی حاصل نشده باشد در این صورت مالک خود را از سود برداشت میعامل نیز سهم 

کند اما در خصوص اینکه آیا در این صورت عامل مستحق اجرت المثل است یا نه سرمایه خود را مسترد می

 (556: 5696 پیک، ره)تواند آن را از مالک مطالبه نماید در بحث بعدی به آن اشاره خواهد شد.و می

اما اگر سرمایه نقد نبوده بلکه به صورت دین یا کاال باشد، در صورت اول که در موارد فروش به نسیه 

چه سودی در آن باشد یا نباشد عامل باید نسبت به وصول  متصور است به نظر برخی از فقیهان امامیه

اخذ شده است و دیون مطالبات اقدام نماید. زیرا مضاربه مقتضی رد سرمایه به همان نحوی است که 

ها را وصول و بعد از کسر سهم خود از سود )در باشد و به همین دلیل عامل  باید آنجایگزین مال نمی

صورت وجود سود( بقیه را به مالک برگرداند و در صورت عدم حصول سود، سرمایه را به مالک رد کند 

(. برخی 559: 5455اند)حلی، نیز استناد کرده «علی الید ما اخذت حتی تودی»این دسته از فقیهان به قاعده 
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اند که اوالً دیون مزبور بواسطه اذن از فقیهان امامیه در تکلیف عامل به وصول مطالبات تردید کرده و گفته

-ها مقتضی عدم تکلیف او به نقد کردن میمالک ایجاد شده و ثانیاً برائت ذمه عامل از وجوب نقد کردن آن

 (.656: 4: ج5459باشد)شهید ثانی ، 

باشد و سودی در آن وجود داشته باشد به نظر عالمه حلی در اما در صورتی که سرمایه به صورت کاال می

عامل باید آن را فروخته و نقد نماید ولی اگر سودی در آن نباشد در وجوب نقد کردن آن بر عامل   تذکره

 اند.دو وجه را محتمل دانسته

فروش کاالها به وسیله عامل این است که سود ظاهر شود تا عامل به سهم  وجه اول آن است که هدف از

خود از آن برسد. بنابراین در مواردی که سودی وجود ندارد چنین تکلیفی هم وجود نخواهد داشت. وجه 

دوم این است که عامل باید سرمایه را به نحوی که اخذ نموده برگرداند تا مالک مجبور نباشد در برگرداندن 

 (554: 5695 رضایی،)ن به حال اول دچار هزینه و مشقت شود.آ

تواند در صورتی که عامل را به مکلف به بیع و نقد کردن سرمایه ندانیم، در خصوص این که آیا عامل می

بدون اجازه مالک آن را بفروشد یا نه، دو دیدگاه در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه اول این است که 

باشد و فرض این ها نمیاند بفروشد زیرا کاالها مال مالک است و وجهی برای اجبار او بر فروش آنتونمی

ها تعلق نگرفته است. دیدگاه دوم جواز فروش است از این است که بدلیل فقدان سود، حق عامل به آن

ی حاصل شود. جهت که حق عامل به آن تعلق گرفته است و احتمال دارد با توجه به افزایش قیمت سود

را  اند. زیرا آنشهید ثانی دیدگاه دوم را جز در مواردی که افزایش قیمت بالفعل موجود باشد، ضعیف دانسته

 (556اند.)همان: در صورت استثناء در حکم سود حاصل شده تلقی کرده



84 
 

 در صورت وجود سود و فقدان آن -3-1-6-2

ام تجارت توسط عامل سودی حاصل شده باشد، خواه در مواردی که در زمان انحالل مضاربه در اثر انج

انحالل ناشی از فسخ مضاربه باشد یا انفساخ قهری آن، در این صورت هر کدام فقط مستحق دریافت سهم 

 باشند.خود از سود می

اما در مواردی که سود حاصل نشده باشد بدون تردید اگر انحالل مضاربه مبتنی بر انفساخ قهری باشد هیچ 

تواند ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد و مضارب باید سرمایه را در اختیار مالک قرار دهد. اما نمیکدام 

باشد. اگر فسخ از جانب مضارب اگر انحالل مضاربه ناشی از فسخ آن باشد این امر از دو حال خارج نمی

تواند به باشد بنابراین مالک نمیتواند ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد همانند مورد قبل، هیچ کدام نمی

این بهانه که سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود از دست رفته است از مضارب خسارت بگیرد و عامل 

 و نوین)تواند بابت کارهایی که در طول مدت مضاربه انجام داده از مالک مطالبه اجرت المثل نماید. نیز نمی

 (595: 5695 پیری، خواجه

فسخ مضاربه از جانب مالک باشد و سودی وجود نداشته باشد در مورد اینکه آیا عامل در این گونه اما اگر 

 باشد یا نه؟ موارد مستحق مطالبه اجرت المثل می

به نظر برخی از حقوقدانان ، اگر مالک بعد از عمل و قبل از پیدایش سود، مضاربه را فسخ نماید، اجرةالمثل 

واهد بود. زیرا عامل به اجازه و اذن او تحمل زحمت نموده و عمل انسان محترم عمل عامل به عهده مالک خ

اجرت گذاشت. قائلین به این دیدگاه در پاسخ این ایراد، که عامل با علم به عدم لزوم است و نباید آن را بی

اجرت مطابق با عقد و امکان فسخ آن قبل از ظهور سود اقدام به این معامله نموده و به عالوه عدم استحقاق 

اند که مقتضای قاعده احترام عمل انسان استحقاق اجرت است و فقط چیزی که مسقط اصل است، گفته
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باشد این است که عامل تبرعاً عمل را به جا آورده باشد و اقدام عامل به عمل مالزم با قصد تبرع اجرت می

 (.665: 5655نبوده است تا موجب عدم استحقاق اجرت باشد)بروجردی، 

اگر فسخ در اثناء جریان عملیات تجاری باشد و هیچ گونه سودی تا زمان انحالل  به نظر برخی از حقوقدانان

حاصل نشده باشد مضارب هیچ گونه حقی بر مالک نخواهد داشت اگر چه فسخ از طرف مالک باشد. زیرا 

باشد. ولی اگر فسخ پس می مضارب خود اقدام به معامله جائزه نموده است که در هر زمان در معرض فسخ

از ختم عملیات تجاری و نقد شدن مال مضاربه باشد و سودی وجود نداشته باشد مضارب حقی بر مالک 

ندارد زیرا مفاد عقد که به توافق طرفین منعقد گردیده حاکی از آن است مگر آن که شرط شده باشدکه در 

ر این صورت طبق آن باید رفتار شود)امامی، صورت پیدا نشدن سود، مالک مبلغی به مضارب بدهد که د

 (.555: 5ج

این است که عامل استحقاق مطالبه اجرت المثل را ندارد اعم از آنکه  دیدگاه سوم در میان حقوقدانان -6

نماید عامل با دو شرط عامل مضاربه را فسخ نماید یا مالک. ولی در مواردی که مالک مضاربه را فسخ می

ل را خواهد داشت: شرط اول آن است که احتمال به دست آمدن سود، در صورتی که استحقاق اجرت المث

شد، چندان قوی باشد که بتوان گفت ظن قوی به تحصیل داد و مضاربه فسخ نمیعامل به کار خود ادامه می

با علم رود. شرط دوم آن است که مالک از اختیار خود در فسخ مضاربه سوء استفاده کند مانند اینکه سود می

به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ کند و بیهوده مانع حصول سود شود. به نظر حقوقدان 

مزبور با جمع دو شرط فوق، سوء استفاده از حق فسخ )تقصیر( باعث خسارت ناروای عامل شده است و 

رود ر چنین اقدامی از مالک نمیچون در عقدی مانند مضاربه بنای طرفین بر اتحاد و همبستگی است و انتظا

ترین راه، دادن اجرت المثل کار او مالک بایستی خسارت ناشی از تقصیر را جبران کند و عادالنه

 (.542: 5655است)کاتوزیان، 
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رسد این است که اگر مضاربه بدون بعد از روشن شدن دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد آنچه به نظر می

شده باشد )یعنی مطلق باشد( و مضاربه چه در اثناء عمل یا بعد از اتمام عملیات  هیچ قید و شرطی منعقد

تجاری فسخ گردد یا منفسخ شود اعم از آنکه مالک آن را فسخ کند یا مضارب، عامل مستحق اجرت المثل 

سوء  عمل خود تا زمان انحالل عقد نخواهد بود مگر آنکه مالک در استفاده از اختیار خود در فسخ مضاربه

تواند هیچ کس نمی»قانون اساسی  42استفاده نماید که در این صورت با توجه به اینکه به موجب اصل 

، اگر چنانچه از سوء استفاده «اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

که احتمال بدست آمدن سود در  مزبور خسارتی به عامل وارد گردد، که آن هم در صورتی قابل تصور است

شود، صورت عدم فسخ و ادامه فعالیت به قدری قوی باشد که از آن به ظن قوی قریب به یقین تعبیر می

مالک باید جبران خسارت نماید. البته در اینگونه موارد از آنجا که تعیین خسارت وارده امری دشوار است 

 ،) جعفری لنگرودیبه عامل به تناسب کار انجام یافته باشد.ترین راه پرداخت اجرت المثل شاید عادالنه

5655 :559) 

 مضاربه فاسد و احکام آن -3-1-7

هرگاه مضاربه به هر دلیلی فاسد و باطل باشد در اینکه احکام مضاربه در آن جاری نخواهد شد تردیدی 

گردد مشکل و بطالن آن معلوم میوجود ندارد و همچنین در مواردی که سرمایه در اختیار عامل قرار نگرفته 

کند اما در مواردی ممکن است بطالن مضاربه از ابتدا معلوم نباشد بلکه بعد از آنکه سرمایه خاصی بروز نمی

در اختیار مضارب قرار گرفت، بطالن مضاربه کشف شود که در این صورت مباحث مختلفی قابل طرح 

تلف یا خسارتی بر آن وارد شده باشد آیا مضارب ضامن  است. از جمله اینکه اگر سرمایه در دست مضارب

خواهد بود و باید جبران خسارت نماید؟ یا اگر مضارب با سرمایه مالک اقدام به تجارت نموده و سودی 
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حاصل گردد و سپس معلوم گردد که مضاربه باطل بوده است یا سود مزبور به چه کسی تعلق خواهد 

و آیا بر فرض اختصاص سود به مالک، عامل استحقاق مطالبه اجرت  داشت؟ مالک یا مضارب یا هر دو؟

 المثل را خواهد داشت یا نه؟ همچنین معامالت انجام گرفته از نظر حقوقی چه وضعیتی خواهند داشت؟

در این قسمت سعی خواهد شد موضوع ابتدا از دیدگاه قانونگذار و سپس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی 

 قرار گیرد.

 دیدگاه قانونگذار  -3-1-7-1

در مواردی که مضاربه فاسد بوده و از ابتدا باطل است قانونگذار در قانون مدنی در خصوص روابط طرفین 

قرارداد و آثار مضاربه فاسد از قبیل امانی یا ضمانی بودن ید عامل و متعلق سود در صورت حصول آن حکم 

اگرچه در مورد اکثر عقود  خاصی مقرر نکرده و آن را به سکوت برگزار کرده است. این رویه قانونگذار

جاری است اما در مورد برخی از عقود مانند بیع و ودیعه به برخی از احکام فساد معامله اشاره کرده است. 

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را »در مورد عقد بیع مقرر داشته است: قانون مدنی  655به طوری که ماده 

از «. ر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بودقبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگ

داند نه امانی که فقیهان شود که قانونگذار ید متصرف در عقد بیع فاسد را ضمانی می-ماده فوق استفاده می

 دانند.امامیه و حقوقدانان حکم مزبور را با اصل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده منطبق می

در بحث ودیعه، ضمن اشاره به یکی از اسباب بطالن ودیعه یعنی عدم اهلیت انون مدنی ق 552همچنین ماده 

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی »دارد: طرفین یا یکی از آنان، مقرر می

به ولی او رد نماید و مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را 

در مورد حکم مقرر در ماده فوق باید توجه داشت که ودیعه «. اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است
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آور نبوده بلکه به موجب بر خالف عقد بیع، عقدی است که اگر به صورت صحیح منعقد شده باشد ضمان

مالی که به او سپرده شده است نخواهد بود مگر ق.م، ید امین امانی بوده و ضامن تلف یا نقصان  554ماده 

خارج « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»در صورت تعدی یا تفریط. بنابراین ودیعه از شمول اصل قاعده 

این «. ما ال یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده»خواهد بود و اگر مشمول عکس قاعده فوق باشد یعنی قاعده 

اسد نیز امین در قبال تلف یا نقصان مالی که به موجب ودیعه فاسد در کند که در ودیعه فامر اقتضاء می

اختیار او قرار گرفته، ضامن نباشد ولی بر خالف قاعده فوق، قانونگذار وی را ضامن دانسته و مسؤول 

جبران خسارت وارده قرار داده است که برخی از حقوقدانان، این مورد را یکی از موارد نقض قاعده عکس 

 (556: 5656 نوری،)اند.ا ال یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده( تلقی کرده)یعنی م

 دیدگاه حقوقدانان  -3-1-7-2

اند که اگر به صورت یک قاعده کلی در ذیل عنوان بطالن عقد مضاربه، مطرح نموده برخی از حقوقدانان

بود اگر چه سودی از مضاربه به جهتی از جهات باطل باشد مضارب مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد 

معامالت تجاری حاصل نشده باشد. زیرا عمل انسان محترم است و در مقابل کار باید اجرت داده شود. 

حقوقدان مزبور در مورد وضعیت حقوقی معامالت عامل در صورت فساد مضاربه و همچنین تلف یا نقصان 

 (.555 ،5ج: 5655 امامی،)سرمایه بحثی را مطرح ننموده است.

خی از حقوقدانان بدون طرح یک بحث کلی در مورد احکام مضاربه فاسد، فقط به یک مورد از موارد بر

هرگاه شخصی با عدم اطالع از »اند: عامل از انجام تجارت اشاره کرده و نوشته زبطالن مضاربه یعنی عج

گر مالک با سابقه امور کسب و تجارت منظوره، طرف مضاربه واقع شده و مال مضاربه را دریافت نماید ا

داشتن به احوال مضارب و علم به اینکه از او کاری ساخته نیست اقدام به این امر نموده باشد در این 
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صورت خسارتی از بابت ضرر و زیان سرمایه به مضارب متوجه نخواهد شد. اما اگر مالک با جهل به عجز 

قدیر هر گونه کسر و نقصانی بر اثر نادانی و ناتوانی آن شخص این معامله را با او کرده باشد بر این ت

مضارب در سرمایه حاصل شود مسؤولیت و ضمان آن به عهده مضارب خواهد بود و به جهت اینکه مالی را 

که مالک به او تسلیم نموده برای عمل مخصوصی بوده و او با علم به اینکه انجام آن از عهده او خارج است 

اطالعی و عدم مالک را اغفال و اغوا نموده است و اگر مالک آگاهی به بیآن را قبول کرده و به این سبب 

توان استیالء و تصرف مشارالیه را در مال مضاربه نمود با این حال نمیوقوف او داشت اقدام به این امر نمی

به بوده شود که اگر امر بر خود عامل مشتمستند به رضایت و اذن مالک دانست. از استدالل مذکور معلوم می

توان مسؤولیتی متوجه او و به اعتقاد اینکه سررشته از کار و کسب منظور دارد آن را قبول کرده باشد نمی

 (.626: 5652 عبده، بروجردی)«.نمود

برخی از حقوقدانان اگر چه در مورد وضعیت حقوقی معامالت عامل در صورت بطالن مضاربه و همچنین 

 -شود که: اوالًاند ولی از مطالب آنان استفاده میعامل سخن نگفته در مورد امانی یا ضمانی بودن ید

معامالت عامل نافذ نبوده و محتاج تنفیذ مالک است. زیرا ایشان در اعتراض به دیدگاه برخی از فقیهان 

 اند کهامامیه، مبنی بر بقای اذن مالک در مضاربه فاسد همانند بقای اذن موکل در وکالت فاسد، تصریح کرده

عقد مضاربه ابداً مصداق وکالت نیست. وکالت مفید نیابت »باشد زیرا: مقایسه مضاربه با وکالت درست نمی

است ولی عقد مضاربه مفید نیابت نیست. طرفین مضاربه تعهدات متقابل دارند. هدف در عقد مضاربه آن 

ل بر اینکه مضاربه مصداق ایشان در مقام استدال«. تعهدات است نه صرف اعطاء اختیار در تصرف به عامل

زیرا هدف مستقیم در عقد وکالت، دادن نیابت به وکیل است و حال آنکه هدف »اند: باشد نوشتهوکالت نمی

مستقیم در عقد مضاربه، تعهدات عاقدین برای وصول به سود تجارت است... ولی در مقام اجرای عقد 

این به معنی اذن در تصرف است که مانند مورد عقد  مضاربه باید رأس المال در اختیار عامل قرار گیرد و
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شود. عالوه بر این مضاربه با اجاره این اذن خارج از مدلول عقد است و در مقام اجرای عقد داده می

 ،) جعفری لنگرودی«تعهدات متقابل طرفین از سنخ معاوضات است ولی وکالت از سنخ معاوضات نیست. 

5655 :566  ) 

اند ولی از مطالبی ن، اگرچه به صراحت در مورد آثار بطالن مضاربه بحثی را مطرح نکردهبرخی از حقوقدانا

شود که به نظر ایشان اگر عقد مضاربه اند استفاده میکه در مورد آثار بطالن معامله به طور کلی ذکر کرده

یرا به نظر ایشان، باطل باشد و سرمایه در دست عامل تلف یا دچار نقص گردد، وی ضامن آن خواهد بود. ز

استفاده قانون مدنی  565ضامن بودن متصرف در مال غیر است که این اصل از مفهوم مخالف ماده  ،اصل

شود. بنابراین باید همواره شخصی را که به مناسبت معامله امانی فاسد در مال طرف دیگر تصرف کرده می

محسوب گردیده،  ،اصل ضمانی بودن تصرف است ضامن دانست. زیرا آنچه در قانون به عنوان استثناء بر

 562و  554تصرف طرف عقد امانی صحیح در مال مورد عقد متعلق به طرف دیگر است )برای مثال ماده 

ق.م.(. و در مورد وضعیت تصرف در مال مورد عقد امانی فاسد، استثنایی بر اصل ضمانی بودن تصرف مقرر 

 . (526: 5655 یدی،شه)نشده است و قانون در این امر ساکت است

البته ایشان سپس با استناد به سکوت قانون از یک طرف و دیدگاه فقیهان امامیه در مورد برخی از مصادیق 

عقود امانی از طرف دیگر، ید متصرف را در عقود ودیعه، وکالت، جعاله و عاریه فاسد جز در موارد نقض، 

اند و برای آن اینگونه استدالل فاسد ضمانی دانسته امانی و در سایر عقود نظیر اجاره، مزارعه و مساقات

با در نظر گرفتن این که از یک طرف عدم ضمان در قاعده عکس، حداقل نسبت به برخی از »... اند: کرده

شود و این منابع در حقوق مصادیق مورد قبول اکثریت فقها قرار گرفته و از منابع معتبر اسالمی استنباط می

آ.د.م  6قانون اساسی و ماده  555گردند و از طرف دیگر مطابق اصل عادت مسلم محسوب میایران عرف و 

در موارد سکوت همچون نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، دادگاه باید مطابق روح قانون و عرف و عادت 
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با تکیه بر شود حکم صادر کند، آنچه را که مسلم که از منابع معتبر اسالمی و فتاوای معتبر استخراج می

توان در حقوق ایران نیز صادق دانست. بنابراین ید متصرف را تحلیل و قواعد و اصول فقهی استنباط شد می

در عقود ودیعه، وکالت، جعاله و عاریه فاسد جز در موارد نقض باید امانی و در سایر عقود نظیر اجاره، 

 (566)همان:   «مزارعه و مساقات فاسد باید ضمانی دانست

توان گفت که از دیدگاه حقوقدان مذکور، ید عامل در مضاربه فاسد نیز ضمانی توجه به آنچه ذکر شد می با

باشند و دلیل خاصی نیز خواهد بود زیرا مضاربه با مزارعه و مساقات دارای مالک واحد و اهداف یکسان می

ی روشن شدن  تفاوتها و شباهت در مورد امانی بودن ید عامل در مضاربه فاسد وجود ندارد. در ادامه برا

 مضاربه و شرکت به بررسی عقد شراکت می پردازیم. آثارهای  

 آثار ناشی از عقد شراکت-3-2

بعد از بررسی آثار و احکام ناشی از عقد مضاربه در این مبحث قصد داریم که به بررسی عقد شرکت 

 بپردازیم.

 آثار تقسیم در عقد شرکت-3-2-1

 افرازتقسیم به  -3-2-1-1

های مساوی تقسیم شود و هر یک از شرکاء به منظور از تقسیم به افراز این است که مال مشترک به حصه

ی خود از آن بردارد. تقسیم به افراز در صورتی امکان دارد که مال مشترک به اجزایی که از هر نسبت حصه

ون مدنی این نوع اموال را مثلی نامیده پذیر(، قابل تقسیم باشد. قانحیث با هم مساوی باشند )اموال تجزیه

مثلی عبارت از مالی : »ق.م. در تعریف مثلی گفته است 962ی ق.م.(، در حالی که ماده 695ی است )ماده
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در این تقسیم لزومی ندارد که قیمت اجزاء تعیین ...«. باه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشند است که اش

شود. در حالی که ی افراز در مورد تقسیم امالک مشاع نیز به کار برده میژهشود. الزم به ذکر است که وا

 (545: 5695 پیری، خواجه و نوین)ق.م. نیست. 695ی ضرورتاً منطبق با مفهوم مندرج در ماده

 تقسیم به تعدیل -3-2-1-2

باشند قابل تقسیم  گیرد که مال مشترک، به اجزائی که از هر حیث مساویتقسیم به تعدیل زمانی صورت می

شود نباشد، یا این که اموال مشترک، متعدد و غیر قابل تقسیم باشند. در این صورت مال به قطعاتی تقسیم می

که از حیث قیمت با هم مساوی باشند، هر چند که از حیث مقدار مساوی نباشند و یا این که کل اموال به 

سپس در صورت عدم توافق، میان شرکاء قرعه انداخته چند دسته که از حیث قیمت مساوی باشند، تقسیم و 

 (556: 5655 ،) جعفری لنگرودیشود. می

 تقسیم به رد  -3-2-1-3

تقسیم به رد در صورتی است که تعدیل سهام، جز با ضمیمه کردن مالی از طرف بعضی از شرکاء به سهم 

گویند الزم به یادآوری سیم به رد میی رد همین مبلغ است که آن را تقبعضی دیگر ممکن نباشد. به واسطه

است که در صورتی که شرکاء نسبت به انتخاب سهم تعیین شده توافق نکنند، تنها راه، فروش مال است. 

الزام به پرداخت مبلغی بابت جبران نقصان قیمت سهم  -ولو به قید قرعه –توان یکی از شرکاء را زیرا نمی

 (.55: 5692 محمدنیا،)دیگری نمود. 
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 تقسیم ثمن ناشی از فروش -3-2-1-4

های گذشته امکان نداشته باشد، همان طور که قبالً گفته در صورتی که تقسیم مال به هیچ یک از صورت

تواند از دادگاه اجبار شرکای دیگر به فروش مال مشترک و تقسیم ثمن را بخواهد. شد، هر یک از شرکاء می

در صورتی که »گوید: ق.ا.ح. در این باره می 655ی ذشت، مادهق.م. که شرح آن گ 694ی عالوه بر ماده

مالی اعم از منقول و غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. 

آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می

 «.درخواست کند

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل »ی چهارم قانون افراز و فروش امالک مشاع همچنین طبق ماده

فروش این «.شودافراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می

مدنی، از طریق مزایده ی اجرای احکام مدنی و بر طبق مقررات قانون اجرای احکام گونه امالک توسط دایره

 (.559 ،5ج: 5655 امامی،)گردد.انجام می

 تقسیم منفعت -3-2-1-5

ها مشترک است. در صورتی که بدیهی است که وقتی مالی بین چند نفر مشترک باشد، منافع آن نیز بین آن

را تقسیم نکنند، شود. اما اگر شرکاء عین عین مال تقسیم شود، به تبع تقسیم عین، منافع آن نیز تقسیم می

لیکن بخواهند منافع آن را تقسیم کنند، تقسیم منافع ممکن است با تقسیم زمان انتفاع صورت پذیرد، مانند 

ی مشترک سکوت کند، یا این که با تقسیم به اجزاء، مانند این که این که هر یک از شرکاء شش ماه در خانه

ود. همچنین است در صورتی که شرکاء بدون این که ی مشترک ساکن شهر یک از شرکاء در قسمتی از خانه
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کند و منافع عین مالک عین باشند، مشترکاً مالک منافع مالی باشند، مانند موردی که مستأجر فوت می

 (.95: 5692 محمدنیا،)گویند.می« مهایات»رسد. تقسیم منافع را در اصطالح فقهاء، ی او میمستأجره به ورثه

 تقسیم طلب -3-2-1-6

توان آن را در تقسیم اموال لحاظ نمود، هر ی دارایی اشخاص. در نتیجه میطلب، حقی است مالی در زمره

ی چند که وصول آن احتمالی باشد. بدیهی است که ارزش واقعی طلب با ارزش اسمی آن به نسبت درجه

گیرد. همچنین قرار میاحتمال وصول آن متفاوت است. به همین دلیل هنگام تقسیم طلب، این نکته مد نظر 

توانند در تقسیم اموال محاسبه شده و در سهم برخی از های صنعتی و معنوی میسرقفلی و دیگر مالکیت

 بهرامی) توان بین شرکاء تقسیم کرد.شرکاء قرار بگیرند. اگر مال مشاع، فقط طلب باشد، آن را نیز می

 (95: 5655 احمدی،

ی شرکاء با هم تراضی کنند، یا این که برخی از مال مشترک یا باید همهالزم به ذکر است که برای تقسیم 

ی شرکاء به دادرسی ها را به تقسیم بخواهند. دعوت همهها بقیه را طرف دعوی قرار دهند و الزام آنآن

 الزامی است.

های متی مشاع به قسترین حصهپس از توافق یا صدور حکم بر تقسیم، اموال مشاع را بر مبنای کوچک

های تعیین شده، توافق کنند. سپس در صورتی که شرکاء برای انتخاب سهم خود از حصهمساوی تقسیم می

 (99شود. )همان: ها به قرعه معین میکنند، نیازی به استقراع نیست، در غیر این صورت سهام آن
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 بطالن تقسیم  -3-2-1-7

-د که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل میهرگاه بعد از تقسیم معلوم شو»ق.م.  525ی طبق ماده

ی سهام شرکاء مؤثر شود که در توزیع عادالنهباید توجه داشت که اشتباهی باعث بطالن تقسیم می«. شود

باشد. در غیر این صورت تأثیری در صحت تقسیم نخواهد داشت. همچنین اگر تقسیم به موجب حکم 

توان ابطال چنین ها، نمیبه اعتبار امر مختومه در مورد احکام دادگاه دادگاه صورت پذیرفته باشد، با توجه

تقسیمی را خواست. بلکه تنها در صورتی که تقسیم به تراضی انجام شده یا دادگاه فقط به عنوان ناظر بر 

 توان تقسیم را باطل اعالم کرد.تقسیم عمل کرده باشد، می

گوید: در این باره میقانون مدنی  525ی در تقسیم است. ماده یکی از موارد بطالن تقسیم، اختالط مال غیر

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال »

هایی که در این ماده فرض«. غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد، تقسیم، صحیح و اال باطل است

 ه است عبارتند از:منظور شد

موردی که مال غیر دارای اجزاء مفروزی بوده که هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود جزء یا اجزائی از  -5

همین است(. در این صورت تقسیم درست و هر شریک باید مال  "به تساوی"آن را برده است )منظور از 

 داند.متعلق به غیر را که در سهم او واقع شده است به مالک برگر

شود که تقسیم باطل موردی که مال غیر جزء مشاعی از مال تقسیم شده بوده است. در این حالت گفته می -5

دانند. شاید بتوان گفت که در این گونه موارد تقسیم است هر چند که بعضی از حقوقدانان آن را صحیح می

بدون اذن برخی از شرکاء و تقسیم سهم غیر نافذ است. توضیح این که در واقع، اشخاص با تقسیم مال مشاع 

اند و این امر مشمول مقررات معامالت فضولی و در نتیجه غیر او میان خود، در مال دیگری تصرف کرده

 نافذ است.
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ها از مال مشترک تناسب ندارد. در این صورت موردی که قرار گرفتن مال غیر در سهم شرکاء، با سهم آن -6

خورد، تقسیم باطل است. باید موردی را که یکی از شرکاء غائب تعادل به هم می چون با پس دادن مال غیر،

شود، ملحق به همین ماده دانست.بوده است، مانند وارثی که بعد از تقسیم، وارث بودن او ثابت می

 (.555: 5652 عبده، بروجردی)

هرگاه در »مقرر داشته است:  522ی ی یکی از شرکاء، قانون مدنی در مادهاما راجع به وجود عیب در حصه

ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء حصه

این ماده برای شریک متضرر از عیب پنهانی، حق فسخ داده است، اما «. مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند

ب، از جمله حق گرفتن ارش برای شرکاء متضرر، وجود دارد یا در خصوص این که آیا احکام دیگر خیار عی

 ،5ج: 5655 امامی،)ی ارش نیستند. خیر، اختالف شده است. برخی از حقوقدانان قائل به حق مطالبه

را چنین  522ی توان مادهدر این مورد نیز برای مصون نگاه داشتن تقسیم می»اند: برخی دیگر گفته(.562

دیگر شریکان در برابر این شریک، ضامن و ملزم به جبران زیان او هستند و از این راه از بر تفسیر کرد که 

رسد که اگر ما تقسیم را عقد به نظر می (55: 5696 صمدی، و پور مهتاب)«.هم خوردن تقسیم جلوگیری کرد

رسمیت بشناسیم. تلقی کنیم باید برای شریک متضرر عالوه بر گرفتن حق فسخ، حق گرفتن ارش را نیز به 

 -توان جبران ضرر کرددر مواردی که با گرفتن ارش می –ی تفسیر از یک سو از به هم زدن تقسیم این شیوه

کند و از سوی دیگر امکان فسخ تقسیم را نیز به شریک و به وجود آمدن مشکالت ناشی از آن جلوگیری می

 (.465و  455دهد)مواد زیان دیده می

نسبت به سهم یکی از شرکاء را باید در حکم معیوب بودن سهم او قرار داد، مگر این  وجود مزاحم یا مدعی

 ی بیع بدانیم.که  ارش را ویژه
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 اثر تقسیم -3-2-1-8

اثر تقسیم، انحالل شرکت و افراز مال مشاع است. پس از تقسیم، هر یک از شرکاء هر گونه تصرفی که 

دیگر حقی نسبت به سهم او ندارند. تقسیم اگر به تراضی انجام تواند در سهم خود بکند و شرکاء بخواهد می

ق.م. در  699ی گیرد و همگان باید به آن ملتزم باشند. مادهی شرکاء میشده باشد، اعتبار خود را از اراده

تواند بدون تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد، الزم است و هیچ یک از شرکاء نمی»گوید: باره میاین

ی حکم دادگاه صورت پذیرفته باشد، اعتبار در صورتی که تقسیم به واسطه«. ی دیگران از آن رجوع کندرضا

کند و هیچ یک از شرکاء متجلی است، دریافت می« اعتبار امر مختومه»ی خود را از حکم قانون که در قاعده

 (555: 5655 کاتوزیان،)تواند آن را نادیده بگیرد.نمی

ها این ی آنتواند آن را به هم بزند. زیرا ارادهی شرکاء نمیم دادگاه انجام شده باشد، ارادهتقسیم اگر به حک

تقسیم را به وجود نیاورده است که آن را به هم بزند، بلکه این تقسیم ناشی از حکم دادگاه است و اعتبار 

ا از اعتبار بیاندازد. اگر تقسیم تواند آن رهای آن نمیاحکام دادگاه با نظم عمومی مرتبط است و تراضی طرف

توان آن را اقاله کرد. به تراضی انجام شده باشد، به نظر ما، اگر تقسیم را صرفاً تمییز حق بدانیم نه عقد، نمی

ی حقوقی جدید. در ی حقوقی ناشی از عقد است، نه به وجود آوردن یک رابطهزیرا اقاله، بر هم زدن رابطه

ی حقوقی موجود از بین رفته، حقوق شرکاء از م، شرکت، منحل شده و رابطهی تقسیحالی که با واقعه

ای میان شرکاء سابق به وجود آورد. اگر بخواهیم که تواند مجدداً رابطهیکدیگر متمایز شده است و اقاله نمی

یم را ی تقسیم. اما اگر تقسبه شرایط قبل از تقسیم برگردیم، راهش ایجاد یک شرکت جدید است نه اقاله

ی شرکاء ی آن، مانند عقود دیگر ممکن باشد. زیرا در این حالت، عقد تقسیم، رابطهعقد تلقی کنیم، باید اقاله

کند، حتی اگر این شرایط نیز مبتنی بر یک ی عقد، شرایط قبل از عقد را تجدید میرا از بین برده است و اقاله

 (522:  5695 صفایی،)عقد باشد.
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 از انحالل شرکت  آثار ناشی -3-2-2

انحالل شرکت را در سه گفتار تحت عنوان انحالل اشاعه، انحالل اذن در اداره و انحالل عقد شرکت بررسی 

 کنیم.می

 انحالل اشاعه -3-2-2-1

در صورت  -5در صورت تقسیم  -5شود: شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می»ق.م.  655ی طبق ماده

 «.تلف شدن تمام مال شرکت

 انحالل به واسطه تقسیم -3-2-2-1-1

کند و هر یک از شرکاء شرکت چه عقدی باشد، چه غیر عقدی، علی االصول برای شرکاء الزامی ایجاد نمی

ق.م.(. این قاعده استثنائاتی به  659ی تواند تقسیم مال مشترک را درخواست کند )مادههر وقت بخواهد می

 شرح زیر دارد.

عث ضرر شود، اگر ضرر فقط متوجه درخواست کننده باشد، اجبار به تقسیم صورت در صورتی که تقسیم با

گیرد.در غیر این صورت، تقسیم فقط با تراضی شرکاء میسر است. در صورتی که تقسیم باعث از مالیت می

افتادن تمام مال یا سهم بعضی از شرکاء شود، تقسیم ممنوع است حتی به تراضی شرکاء.  در این فرض، در 

 (526: 5695 رضایی،)شود.صورت عدم توافق بر بقاء شرکت، مال فروخته و بهای آن تقسیم می

در صورتی که شرکاء به وجه ملزمی، ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. صرف تعیین مدت، داللت بر التزام به 

 52ی ه به مادهکند، مگر این که مدت ضمن عقد الزمی شرط شده باشد. این ماده با توجعدم تقسیم نمی

 قانون مدنی و اصل آزادی اراده، قابل انتقاد است.
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علیهم مالک مال موقوفه علیهم جایز نیست. الزم به یادآوری است که موقوفٌتقسیم مال موقوفه بین موقوفٌ

دانست، نیستند، لذا عدم امکان تقسیم مال موقوفه میان آنان را نباید یک استثناء بر امکان تقسیم مال مشاع 

ی تقسیم آن مطرح شود. عالوه بر این، تقسیم، مستلزم انتقال مالکیت زیرا مال موقوفه، مشاع نیست که مسئله

شود و انتقال مالکیت به جز در موارد استثنایی که بیع مال موقوفه است. در حالی که در وقف، مال حبس می

 (69: 5696 صمدی، و پور مهتاب)مجاز است ، ممکن نیست.

  انحالل به واسطه تلف -3-2-2-1-2

شود. چون آنچه باقی مانده است، همچنان مشترک و تلف جزئی از مال مشترک باعث انحالل شرکت نمی

شود. اگر کسی که متعلق به شرکاء است، ولی در صورتی که تمام مال مشترک تلف شود، شرکت منحل می

عنوان بدل بدهد، با توجه به این که با تلف مال مشاع، ناپذیر به مال مشترک را را تلف کرده، یک عین تجزیه

رود و ایجاد شرکت جدید نیاز به سبب خاص دارد، نسبت به مال تلف شده شرکتی ایجاد شرکت از بین می

) جعفری ناپذیر باشد که یکی از مصادیق شرکت قهری است.شود، مگر اینکه بدل، مالی تجزیهنمی

 (555: 5655 ،لنگرودی

 بررسی انحالل اذن در اداره -3-2-2-2

شرکاء مأذون در تصرف در مال مشاع، با رجوع شرکاء دیگر از اذن، انحالل شرکت، انقضای مدت اذن، 

 شوند. در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.فوت یا حجر یکی از شرکاء، ممنوع از تصرف می
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 رجوع از اذن -3-2-2-2-1

توانند از اذن خود رجوع کنند، مگر این که اذن در ضمن عقد شرکاء همه وقت می»ق.م.  655ی طبق ماده

این ماده از این «. الزمی داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

 جهت که اسقاط حق رجوع را فقط در ضمن عقد الزم ممکن دانسته، قابل انتقاد است. به نظر ما همان طور

باید بتوان حق رجوع از اذن در  -علی االصول -شود حق عزل وکیل را ساقط کردکه در ضمن وکالت می

 (595: 5696 پیک، ره)ضمن عقد شرکت را نیز ساقط کرد.

 انقضاء مدت زمان -3-2-2-2-2

ر باشد با دااذن اگر مطلق باشد تا زمانی که اذن دهنده رجوع نکرده باشد، باقی است. اما وقتی که اذن مدت

 (522: 5655 شهیدی،)رود و نیازی به رجوع نیست.انقضاء مدت، اذن خود به خود از بین می

 فوت و حجر یکی از شرکاء -3-2-2-2-3

ی وکالت است و عقد وکالت هم مانند تمام عقود اذنی جایز است و ی مال مشترک به منزلهاذن در اداره

ی شوند. عالوه بر این مادهبا موت و حجر یکی از طرفین منحل میق.م.  964ی عقود جایز به استناد ماده

در موارد ذیل شرکاء مأذون در »و مقرر داشته است:  ق.م. در باب شرکت نیز به این امر تصریح کرده 655

در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان  -5باشند: تصرف اموال مشترک نمی

 (559: 5656 احمدیان،)«.فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء در صورت -5رجوع 
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 نتیجه گیری

مضاربه و شرکت از جمله عقودی هستند که در میان آراء فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار گرفته 

 مورد ربا بدون بانکی عملیات قانون و مدنی قانون امامیه، فقه در که است معینی عقود از اند. مضاربه

 در را مالی نفر یک آن موجب به که است عقدی مضاربه اصطالحی، مفهوم در. است گرفته قرار بحث

 ی ماده مفاد و باشند شریک باهم دو هر حاصل سود در و کند تجارت آن با تا دهد می قرار دیگری اختیار

 آن موجب به که است عقدی مضاربه دیگر عبارت به. است مضاربه عقد معرفی حال در مدنی قانون 645

. باشند شریک آن سود در و کند تجارت آن با دیگر طرف اینکه قید با دهد می سرمایه متعاملین از یکی

 این شرایط و احکام امامیه در همین راستا فقهای. شود می نامیده مضارب عامل، و مالک سرمایه، صاحب

 در را مذکور عقد بزرگ، فقهای از پیروی به نیز حقوقدانان. اند داده قرار بررسی مورد دقت به را عقد

 امامیه فقه از را آن به مربوط احکام و قواعد از بسیاری که اند کرده مطرح مدنی قانون و حقوقی مباحث

 گرفته قرار مطالعه مورد مساقات و مزارعه عقد دو کنار در مضاربه عقد حقوق، و فقه در. اند نموده اتخاذ

 نوعی آنها ی همه ذات و جوهر در چون اما دارند قرار معوض عقود ی  زمره در اگرچه مذکور عقود. است

ز ا.  متمایزند عقود سایر از آنهاست، مشترک وصف مشارکت و دارد وجود اتحاد و همکاری تعاون،

واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا  ءدر اصطالح عبارتند از این که شی عقد شرکتسوی دیگر 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین »گوید:  قانون مدنی می 655زیادتر باشد، چنان چه ماده 

اتحادی   ت.موضوع شرکت عین و یا دین و یا منفعت و یا حق اس«. به نحو اشاعه واحد ءمتعدد در شی

هدف نیست، برای این است که اموال به  آید بی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود می

شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم 

ن تقسیم سود و زیان ناشی توا کنند که می گردد. بطور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال می
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توان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر  از اداره مشترک تعبیر کرد در تعریف شرکت می

گذارند تا  به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می

 .بجای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند

ه توضیح فوق می توان بین دو عقد شباهت ها و تفاوت هایی یافت. در این راستا این پژوهش با توجه ب

با هدف بررسی شباهت ها و تفاوت های دو عقد به بررسی این موضوع در سه فصل پرداخت. نتایج 

عقد مضاربه ازعقود معین وجایزاست که درواقع نوعی شرکت پژوهش بیانگر این موضوع است که 

یه بوده و براثر آن شرکتی بین مالک وعامل ایجاد می شود. همچنین  عقد شرکت عقدی است کاروسرما

معوض،تملیکی،مستمر وجایز.در عقدشرکت سهم شریک می تواند کار او باشد وبخشی از درآمد شرکت 

همچنین این عقود هردو جایز هستند و در سرمایه اشتراک دارند؛چراکه  به این کار اختصاص یابد.

 به با سرمایه به وجود می آید و شرکت اموال هم با سرمایه شکل می گیرد.مضار

عقد مضاربه موجد شخصیت از جمله تفاوت های مضاربه و شرکت این است که در از سوی دیگر 

حقوقی نمی باشد ولی عقد شرکت شخصیت حقوقی ایجاد می کند.  موضوع مضاربه سرمایه ی مالک 

در مضاربه همچنین   رکت مال )عین یا دین(، منفعت یا حق است.وکار عامل است و موضوع عقد ش

عامل درسود شریک است و زیان متوجه سرمایه و درنهایت مالک است.در عقد شرکت شرکا در سود و 

  زیان شریک هستند.
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Abstract: 

Mudaraba contracts are very popular due to their practical nature, which in 

many cases are similar. Despite these similarities, in some ways these two 

Contract are different. In this regard, the present study aims to investigate the 

similarities and differences between the Mudaraba contract and the company. 

Accordingly, the results of the research indicate that both contracts are 

permissible, but the contract does not create legal personality while the contract 

of the company creates such a personality. Also, these two contracts are in the 

interest of capital, but the issue of Mudarabah is the owner's and owner's 

capital, and the subject of the contract is the property of the (the same or the 

religion), the benefit or the right. 

Keywords: Contract, mudaraba, company, sharing, differentiation 
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