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تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت 
 مفاوضه در فقه مذاهب اسالمی

 
 4میثم محمدی 3سید محمدصادق طباطبایی، 2علیرضا فصیحی زاده، 1مهدی جلیلی،

 (23/12/1400، تاریخ پذیرش: 30/9/1398تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

ها، انواع شرکت را به چهار فقهای مذاهب مختلف اسالمی، با توجه به ترکیب و نوع آورده
تعریف، آثار و احکام این اند. در مورد دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده

 هب توجه نظرات اساسی میان فقهای مذاهب مختلف اسالمی وجود دارد. باشرکتها، اختالف
 نظرات، به صحتمدنی، دامنه این اختالف قانون فقهی، حقوقی و سکوت دیدگاههای اختالف

 هب مفاوضه شرکت صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز کشیده شده است. موافقان
و با د شرکت این اصلی سکوتی، شباهت ماهیت احادیث، اجماع برخی وجود چون یدالیل

عقد مُجاز شرعی کفالت و وکالت و تأکید دین مبین اسالم بر مشارکت و تعاون تمسک 
ریح ص دلیل وجود عدم چون دالیلی به مفاوضه صحت شرکت مقابل، مخالفان در. جویندمی

در این مقاله با  .انداشاره نموده اجماع و بودندر مورد صحت این شرکت، غرری شرعی
ندی منگاهی تطبیقی به مذاهب مختلف اسالمی و با تأکید بر کتب فقهی فقهای امامیه و با بهره

از روش تحلیلی توصیفی، بعد از تعریف شرکت مفاوضه، با تجزیه و تحلیل دالیل موافقان 
 و فانمخال دالیل به که نقضی و لّیح پاسخهای بر تأکید و مخالفان صحت این شرکت، با
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گردد که با شود، در نهایت این نتیجه حاصل میمی صحت شرکت مفاوضه داده موافقان
رغم نظر مخالف برخی فقها، با عنایت به نظر فقهایی چون توجه به سکوت قانون و علی

آن  الدنب هب و امامیه فقه در آن مشهور معنای در مفاوضه طوسی، شهید ثانی و مفید، شرکت
 اطلب ایران کنونی حقوق در وهفت قانون اساسیبا توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت

 .است
 وجوه. شرکت عنان، شرکت اعمال، شرکت مفاوضه، شرکت شرکت، ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

در فقه اسالمی به چهار نوع شرکت اشاره گردیده است. این شرکتهای چهارگانه فقهی که 
بندی آنها نوع و ترکیب آورده هر یک از شرکاست، عبارت هستند از: تقسیممالک اصلی 

ق، 1410؛ شهید ثانی، 263ش، 1375زهره حلبی، )ابنشرکت عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه 
(. درباره 2/523ق، 1410؛ طباطبایی یزدی، 5/32ق، 1424؛ طباطبایی قمی، 7/349

گذرا به کتب فقهی مذاهب مختلف اسالمی  شرکتهای چهارگانه فقهی حتی با نگاهی بسیار
گردد که پیرامون آثار، احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها این ادعا تأیید می

 نظرات اساسی میان فقها وجود دارد.اختالف
آید، چه آن مال شرکت عنان شرکتی است که بین دو یا چند نفر و در اموال به وجود می

. در مورد شرکت عنان با وجود اختالفاتی که در تعریف و مشترک پول باشد و چه کاال
احکام این شرکت بین فقهای اسالمی وجود دارد، اما در نهایت از دید همه فقهای اسالمی و 

؛ رافعی 21/158ق، 1405گردد )بحرانی، حقوقدانان شرکت عنان شرکتی صحیح قلمداد می
 (.1/519ش، 1376ائری شاهباغ، ؛ ح1/310ش، 1385؛ کاتوزیان، 193ق، 1426قزوینی، 

ردد که گشرکت اعمال شرکتی است که بر اساس توافق حاصله بین شرکا، قرار بر آن می
آورند شریک باشند؛ چه کار آنها یکسان باشد، مانند دو در آنچه در نتیجه کار به دست می

؛ شهید 13/16ق، 1404پزشک و چه متفاوت، مانند یک پزشک و یک مهندس )حکیم، 
. (11/211ق، 1433فحص الحسینی، ؛ 2/164ق، 1420؛ ایروانی، 7/348ق، 1410انی، ث

ز جنظری که در تعریف و صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد، بهرغم اختالفعلی
بروجردی عبده، ؛ 193ق، 1403عده محدودی از فقها و حقوقدانان )مقدس اردبیلی، 

فقهای اسالمی، شرکت اعمال را شرکتی  بیشتر( 98ش، 1394؛ گودرزی، 328ش، 1380
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ق، 1404حکیم، ؛ 259ش، 1374؛ بیهقی کیدری، 632ق، 1414)مفید، دانند باطل می
 .(7/348ق، 1410؛ شهید ثانی، 13/15

شرکت وجوه در معنای مشهور آن شرکتی است که بر اساس آن دو یا چند نفر که دارای 
مندی از گذارند که با بهرهستند، با هم قرار میمال نبوده، اما در میان مردم دارای اعتبار ه

اعتبار خود اجناسی را به صورت نسیه خریداری نمایند و بعد از فروش آن، در سود حاصله 
با یکدیگر شریک باشند. شرکت وجوه در دیدگاه بیشتر فقهای اسالمی به خصوص فقهای 

ق، 1429سینی سیستانی، ؛ ح2/347تا، امامیه شرکتی باطل دانسته شده است )طوسی، بی
 (.144ق، 1432نجف، آل؛ 1/358ق، 1418غزالی، ؛ 2/164

باشد، شرکتی های عقد محالفت یا برادرخواندگی میشرکت مفاوضه که از زیرمجموعه
چه  آید،وجود میاست که بر اساس آن بین شرکا تضامن در مطالبات، داراییها و بدهیها به

جعفری آید )وجود میانعقاد عقد و چه در مورد آنچه بعداً بهدر مورد اموال موجود در زمان 
 (.7/137ق، 1417قدامه، ابن؛ 5تا، ؛ مروارید، بی3/163ش، 1391لنگرودی، 

در این مقاله بعد از ارائه تعریفی از شرکت مفاوضه، نظرات موافقان و مخالفان صحت این 
میان حقوقدانان بررسی و تجزیه شرکت، هم در میان فقهای مذاهب مختلف اسالمی و هم در 

الفان شده توسط موافقان و مخشود تا با پاسخهای حلّی و نقضی که به دالیل ارائهو تحلیل می
شود، این موضوع از پرده ابهام خارج گردد که آیا با توجه صحت شرکت مفاوضه داده می

ی سکوت قانون مدن نظر شدید میان فقها و حقوقدانان از یک سو و از سوی دیگربه اختالف
و مردم  گرددتوان بر این نظر اعتقاد داشت که شرکت مفاوضه شرکتی صحیح قلمداد میمی
ا فقها بایست بمند گردند یا میتوانند در روابط اقتصادی خویش از این نوع شرکت بهرهمی

ین اداستان شد و بر نمایند همو حقوقدانانی که شرکت مفاوضه را شرکتی باطل قلمداد می
-نظر متمایل گشت که با توجه به سکوت قانون مدنی و با عنایت به اصل چهار و صدوشصت

توان در سیستم حقوقی ایران شرکت مفاوضه را از جمله شرکتهای وهفت قانون اساسی نمی
 صحیح دانست.

 
 تعریف شرکت مفاوضه

تساوی، مساوات مفاوضه در لغت دارای معانی متعددی است که از جمله معانی آن مماثلت، 
ق، 1418؛ واصل، 1/471ق، 1428؛ رازی، 330ق، 1415باشد )موسی، و اختیاردادن، می
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وجه تسمیه شرکت مفاوضه نیز با توجه به آن است که  (.1/358ق، 1418غزالی، ؛ 206
مبنای شرکت مفاوضه، تفویض و تضامن در داراییها و بدهیها بر اساس وکالت و کفالت است 

اضی قنماید )ها تفویض میا به شریک دیگر اختیارات خود را در این زمینهو هر یک از شرک
 (.330ق، 1415؛ موسی، 1/414تا، عبدالوهاب، بی

های گوناگونی را در فقهای مذاهب مختلف اسالمی در مورد تعریف شرکت مفاوضه رویه
ند که ار داشتهای از فقها چنان بر بطالن شرکت مفاوضه اعتقاد و اصرااند. عدهپیش گرفته

زهره ؛ ابن2/523ق، 1410یزدی،  )طباطباییشرکتهای فقهی را مانند اکثر قریب به اتفاق فقها 
چهار نوع شرکت ندانسته، بلکه بر  (7/349ق، 1410؛ شهید ثانی، 263ش، 1375حلبی، 

این اعتقادند که شرکتهای فقهی تنها سه شرکت عنان، وجوه و اعمال بوده و از همین رو در 
ای به شرکت مفاوضه نگردیده و یا آنکه ترین اشارهکتب فقهی این دسته از فقها یا کوچک

است  ایند، اکتفا شدهفقط به ذکر نام این شرکت بدون آنکه از این شرکت تعریفی ارائه نم
(. در کنار این دسته از فقها، برخی دیگر تنها به ارائه تعریفی 10/181م، 2009رفعه، ابن)

کوتاه و مختصر از شرکت مفاوضه اکتفا نموده و شرکت مفاوضه را اشتراک دو نفر در هر آن 
ش، 1375 زهره حلبی،؛ ابن259ق، 1416بیهقی کیدری، اند )آورند، دانستهدست میچه به
قاهری  ؛11/211ق، 1433فحص الحسینی، ؛ 28/343ق، 1435؛ حسینی روحانی، 263

ی ادر کنار فقهایی که در کتب خویش به شرکت مفاوضه هیچ اشاره .(90ق، 1432شافعی، 
ی دیگر از ااند، دستهاند و فقهایی که به ارائه تعریف مختصر از این شرکت بسنده نمودهنکرده

ند، انها حقوقدانانی وجود دارند که تعریف کاملی از این شرکت ارائه نمودهتبع آفقها و به
توان آن را مطابق با نظر مشهور دانست و در این مقاله نیز همین تعریف مدنظر تعریفی که می

شرکت مفاوضه عبارت است از پیمانی که بین دو یا چند نفر است. بر اساس این دیدگاه 
این پیمان آنها در تمام انواع عایدیها و تملکات چه در نتیجه گردد و بر اساس منعقد می

عقدی از عقود باشد یا در نتیجه ارث و در تمامی خسارات و ضررهایی که در نتیجه تقصیر 
طباطبایی قمی، ؛ 2/347تا، گردند )طوسی، بییا جرمی ایجاد شود با یکدیگر شریک می

 .(1/314ش، 1385توزیان، ؛ کا7/349ق، 1410شهید ثانی، ؛ 8/515ق، 1426
در مقایسه سه رویه فوق فقها، در برخورد با تعریف شرکت مفاوضه، دیدگاه آن دسته از 

زیرا ؛ تر استاند به راه صواب نزدیکفقهایی که تعریفی کامل از شرکت مفاوضه ارائه نموده
( و چه اعتقاد به عدم 330ق، 1415چه شرکت مفاوضه را شرکتی صحیح بدانیم )موسی، 
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(، 1/624 ش،1374؛ خمینی، 13/15ق، 1404)حکیم، صحت این شرکت داشته باشیم 
طور دقیق و کامل تعریف نماییم؛ زیرا تا اجزای نیازمند آن هستیم که این شرکت را به

توان درباره صحت یا عدم ا ندانیم در عمل نمیدهنده و تعریف دقیق این شرکت رتشکیل
درستی اظهارنظر نمود؛ زیرا اظهار نظر و تحلیل نظر موافقان و صحت شرکت مفاوضه به

ین رو از هم مخالفان صحت شرکت مفاوضه مستلزم شناخت دقیق تعریف این شرکت است.
وافقان و مخالفان در این مقاله شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن مدنظر بوده و نظرات م

 صحت شرکت مفاوضه بر مبنای تعریف مشهور از این شرکت است.
 

 تحلیل نظرات موافقین و مخالفین صحت شرکت مفاوضه
ش، 1374)بیهقی کیدری، همانند آنچه پیرامون شرکت وجوه و شرکت اعمال گفته شده است 

ق، 1403؛ مقدس اردبیلی، 7/348ق، 1410شهید ثانی، ؛ 7/121ق، 1417قدامه، ؛ ابن259
درباره صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز بین فقهای مذاهب مختلف اسالمی، (، 193

نظراتی که به علت سکوت قانون به دکترین حقوقی نیز راه نظر وجود دارد، اختالفاختالف
ا، ای از فقهنمانده است. عدهبهره یافته و رویه قضایی در محاکم دادگستری نیز از آن بی

دانند که برای اعالم بطالن این نوع از شرکت خود قدر مسلم میبطالن شرکت مفاوضه را آن
دانند و بدون ذکر علت و استداللی خاص، فقط به اعالم عدم صحت را نیازمند ارائه دلیل نمی

در مقابل، (. 10/181م، 2009رفعه، )ابناند این شرکت در کتب فقهی خود بسنده نموده
ای دیگر از فقها نیز وجود دارند که برای اعالم صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه عده

دالیلی ذکر نموده تا از طریق استداللهای موجود در دالیل خویش، مُهر تأییدی بر درستی 
تا، نووی، بی؛ 1/472ق، 1428؛ رازی، 4/800ق، 1405زحیلی، عقیده خود زده باشند )

در این قسمت مقاله با پاسخهای حلّی و نقضی که به دالیل موافقان و مخالفان (. 14/74
شود در صدد آن هستیم که در نهایت نظر بهتر را برگزینیم. صحت شرکت مفاوضه داده می

ای که از یک سو مطابق با نیازها و مقتضیات روز جامعه بوده و از سوی دیگر با نظریه
خوانی داشته باشد، تا این مقاله صول و مبانی فقهی همچهارچوب سیستم حقوقی کشور و ا

ای فراهم گردد تا ای باشد برای آنکه در صورت اصالح قانون مدنی زمینهو امثال آن مقدمه
 نظرات پایان داده شود.ای قانونی به این اختالفبا وضع مقرره
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 . تجزیه و تحلیل نظر موافقین صحت شرکت مفاوضه1
به صحت شرکت مفاوضه دارند، برای اثبات درستی ادعای خویش به دالیل  فقهایی که اعتقاد

رستی یا شوند تا دترین این دالیل تجزیه، تحلیل و مقارنه میاند که مهممختلفی استناد نموده
 نادرستی آنها مشخص گردد:

 
 . وجود برخی احادیث پیرامون شرکت مفاوضه1-1

آیات و احادیث عامی که بر لزوم وفای به عهد  ر کناراین دسته از فقها بر این اعتقادند که د
ید، ا: ای کسانی که ایمان آوردهبِالعُقُود أوفُوا آمَنُوا ألذینَ أیُها یا»آیه: نمایند، مانند تأکید می

ترین از جمله مهم« المُومِنون عِندَ شُروطِهِم»یا روایت:  (1)مائده،  «به عقود خود پایبند بمانید
نین چتوان برای تأیید صحت شرکت مفاوضه به آنها استناد نمود. همدالیلی است که می

باره وجود دارد. احادیثی که در آنها مردم به انجام شرکت مفاوضه احادیث مختلفی در این
ین ترین اصحت این شرکت است. از جمله مهم اند و این امر خود دلیلی برتشویق گردیده

ثَلَاثٌ »، «فاضوا، فَإنَه أعظَمُ لِلبَرِکه»، «إذا تَفاوَضتُم فأحسِنوا المُفاوِضه»احادیث عبارتند از: 
ق، 1401خلیل، ) «لْبَیْعِلَا لِ، الْمُقَارَضَةُ وَاِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِیرِ لِلْبَیْتِ فِیهِنَّ الْبَرَکَةُ: اَلْبَیْعُ اِلَی اَجَلٍ وَ

 .(1/472ق، 1428رازی، ؛ 122
رسد؛ چرا که از یک سو در احادیث آنچه بیش از همه نظر میاین استدالل قابل خدشه به

قطعی باشد و تنها در چنین  چیز اهمیت دارد آن است که صدور آن از جانب پیامبر اکرم
حدیث صحیح تمسک نمود. تعداد توان به مفاد آن حدیث، به عنوان حالتی است که می

شود، بسیار زیاد است، اما همه آنها نسبت داده می احادیثی که به پیامبر گرامی اسالم
وان تقابلیت استناد را ندارد؛ زیرا با توجه به وجود روایات و احادیث جعلی فراوان، تنها می

بابویه، نمن ال یحضره اب بر احادیثی اعتماد نمود که در کتب معتبر حدیث مانند کافی کلینی،
تهذیب االحکام طوسی، وسایل الشیعه حر عاملی و بحار االنوار مجلسی وجود داشته باشد، 
این در حالی است که احادیث فوق در مورد شرکت مفاوضه در کتب معتبر حدیث موجود 

ق، 1415نبوده و یا درجه استناد آنها ضعیف است و از همین رو حجیت ندارد )موسی، 
(. از سوی دیگر برخی از فقها اعتقاد 294ق، 1406؛ فقی، 4/801ق، 1405زحیلی، ؛ 331

 ةُالْمُفَاوضَ وَ اَجَلٍ اِلَی اَلْبَیْعُ: الْبَرَکَةُ فِیهِنَّ ثَلَاثٌ»اند: فرموده دارند در حدیث آخر که پیامیر
انه فقهی که یکی از شرکتهای چهارگ« المفاوضه»، کلمه «لِلْبَیْعِ لِلْبَیْتِ، لَا بِالشَّعِیرِ الْبُرِّ وَاِخْلَاطُ
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است، مدنظر نبوده و این کلمه به اشتباه در مورد این حدیث ثبت شده است و کلمه 
باشد و از همین رو به این حدیث که منظور همان عقد قرض است صحیح می« المقارضه»

نامی از این توان در راستای اثبات صحت شرکت مفاوضه تمسک نمود؛ زیرا در آن نمی
 (.58ق، 1417شرکت نیامده است )عتیقی، 

ای دیگر از فقها به مضامین در مقابل احادیثی که درباره شرکت مفاوضه آمده است، عده
 دست آورده به سود: آنچه )از خوبی( بهوَ لَها ما کَسَبَت و عَلَیها ما اکتَسَبَت»آیاتی مانند: 

وَ ال تَزَرُ وازِرَه وِزرَ »( یا: 286)بقره، « ان اوستدست آورده به زیاو و آنچه )از بدی( به
گونه ( استناد نموده و این164)انعام، « دارد: هیچ باربرداری بار )گناه( دیگری را برنمیأُخری

ی، زحیلنمایند که احادیث پیرامون شرکت مفاوضه دارای سند ضعیف است )استدالل می
ر حالی است که موارد فوق از آیات قرآن (. این د331ق، 1415؛ موسی، 4/801ق، 1405

گوی اقدامات خود باشد و با وجود بوده و مفهوم این آیات آن است که هر کس باید پاسخ
توان دیه جنایت یکی از شرکارا بر شریک دیگر تحمیل این آیات به عنوان مثال چگونه می

 (.57ق، 1417نمود )عتیقی، 
 

 مفاوضه. اجماع سکوتی در مورد صحت شرکت 1-2
تا به  این عده از فقها بر این اعتقادند که با توجه به اینکه مردم جامعه از زمان رسول اکرم

نموده و با وجود آن بسیاری از فقها به حال از این نوع شرکت در روابط خویش استفاده می
اند، این امر خود به نوعی اجماع سکوتی ای نداشتهعدم صحت شرکت مفاوضه اشاره

؛ خلیل، 58ق، 1417؛ عتیقی، 331ق، 1415محسوب گردیده و حجیت دارد )موسی، 
منظور از اجماع سکوتی آن است که فقهایی (. 4/800ق، 1405زحیلی، ؛ 122ق، 1401

طور صریح نظریه و فتوای خویش را اعالم نمایند و در این درباره یک مسئله شرعی به
عصر آن فقیهان یا فقهای اعصار بعدی در مورد آن موضوع لت اگر فقها و مجتهدان همحا

رأیی و سکوت اختیار نموده و هیچ اظهارنظری ننمایند، اگر این سکوت را دلیل بر هم
نظری آنها بدانیم، در این حالت اجماع سکوتی اتفاق افتاده است؛ چرا که در اجماع هم

 نمایند. کم اعالم نظر صریح او تلقی میسکوتی، سکوت فقیه را در ح
رسد؛ نمی نظراستناد به اجماع سکوتی در راستای اثبات صحت شرکت مفاوضه صحیح به

زیرا از یک سو این اعتقاد که فقها درباره صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه تنها به دو 
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کت مفاوضه رشوند، صحیح نیست. دسته اول، فقهایی هستند که به صحت شدسته تقسیم می
اعتقاد داشته و دسته دوم فقهایی هستند که درباره صحت یا عدم صحت این شرکت، سکوت 

بندی آن است که بسیاری از فقها، نه تنها درباره اند. علت عدم صحت این دستهاختیار نموده
کتی صراحت آن را شراند، بلکه بهصحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه، سکوت اختیار ننموده

ش، 1374)خمینی، اند دانسته و یا حتی در رابطه با بطالن آن ادعای اجماع نمودهباطل 
از همین رو در این حالت . (13/16ق، 1404حکیم، ؛ 26/298ق، 1404نجفی، ؛ 1/624

که عده زیادی از فقها اعتقاد به بطالن شرکت مفاوضه دارند، استناد به اجماع سکوتی آن هم 
فاوضه صحیح نیست. از سوی دیگر اجماع سکوتی در در راستای اثبات صحت شرکت م

دیدگاه فقهای امامیه حجیت نداشته و قابل استناد نیست؛ چرا که در دیدگاه فقهای امامیه 
نماید که آن حجیت اجماع ذاتی نبوده، بلکه اجماع در صورتی اعتبار و حجیت پیدا می

باشد و اگر در مورد موضوعی اجماع وجود داشته باشد،  اجماع کاشف از قول معصوم
نباشد، آن اجماع حجیت ندارد؛ زیرا حجیت اجماع  اما این اجماع کاشف از قول معصوم

است، امری که در مورد شرکت مفاوضه  خاطر کاشفیت آن از قول معصومواسطه و بهبه
دیگر این اجماع کاشفیتی  وجود ندارد، زیرا از یک سو اجماعی وجود نداشته و از سوی

ندارد. در عین حال که سکوت بسیاری از فقها درباره صحت یا  قطعی از قول معصوم
توان حمل بر صحت شرکت مفاوضه نمود؛ زیرا سکوت عدم صحت شرکت مفاوضه را نمی

یک فقیه ممکن است دالیل متفاوتی داشته باشد و به عنوان مثال ممکن است دلیل سکوت 
نمودن او باشد، یا در حالتهایی ممکن است فقیه نسبت یک مسئله فقهی، تقیه وی در مورد

به اینکه یک موضوع را بیان نماید غفلت نموده و به بیان آن نپرداخته باشد و حتی ممکن 
 رغماست از موضوع شرعی مطلع بوده، اما نیازی به بیان آن ندیده باشد. به هر حال علی

ین رسد که انظر میه حجیت اجماع سکوتی اعتقاد دارند، بهسنت بآنکه بعضی فقهای اهل
اجماع نه تنها در موضوع شرکت مفاوضه، بلکه در هیچ مورد دیگری نیز حجیت ندارد؛ زیرا 

تواند حجیت داشته باشد، پایه و اساس این نوع اجماع بر مبنای حدس و گمان است و نمی
نظری در یک موضوع دارد )ساعدی، هم فکری وچرا که سکوت معنایی اعم از رضایت و هم

 (.160ش، 1384
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 . ماهیت شرکت مفاوضه ترکیبی از عقد وکالت و کفالت1-3
هد دای از فقها بر این اعتقادند که چون تحلیل دقیق شرکت مفاوضه این امر را نشان میعده

از  و که ماهیت و خمیرمایه اصلی شرکت مفاوضه، ترکیبی از دو عقد وکالت و کفالت است
گردند، بنابراین لحاظ فقه اسالمی این عقود در حالت انفراد، عقودی صحیح محسوب می

؛ برنی، 52ق، 1396حالت اجتماع آنها، یعنی شرکت مفاوضه نیز صحیح است )عبده، 
 .(14/74تا، نووی، بی؛ 27ق، 1411

فراد الت اناین استدالل نیز قابل ایراد است؛ زیرا از یک سو عقود وکالت و کفالت در ح
وق را توان استدالل فطور دقیق مشخص نباشد، باطل هستند، پس نمینیز اگر موضوع آن به

؛ زیرا چه در فقه اسالمی و (59ق، 1417عتیقی، برای صحت شرکت مفاوضه استفاده کرد )
چه در قانون مدنی که منبعث از فقه است، موضوع معین که مورد معامله باشد، از جمله 

ی صحت معامله است و این در حالی است که در شرکت مفاوضه با توجه به شرایط اساس
بودن وجود ندارد. به عبارت دیگر حتی با قصد شرکا گستردگی عام موضوعات، این معلوم

قانون مدنی نیز شرکت مفاوضه شرکتی  10مبنی بر انعقاد شرکت مفاوضه یا با وجود ماده 
حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اصولی قابل گردد؛ زیرا اگرچه اصل صحیح تلقی نمی

قدر گسترده تفسیر نمود که بر اساس آن شرکت توان این اصول را آناحترام هستند، اما نمی
مفاوضه را شرکتی صحیح قلمداد نماییم؛ چرا که موضوع این شرکت به علت تنوع اسبابی 

قدر گسترده است که موضوع آنتواند بر اساس آن مالک شود یا مدیون گردد که فرد می
؛ 1/314ش، 1385کاتوزیان، شرکت مفاوضه معلوم نبوده و در آن غرری عظیم وجود دارد )

توان منکر شباهت زیاد شرکت مفاوضه (. از سوی دیگر اگرچه نمی125ش، 1380شهیدی، 
توان با دو عقد مُجاز و شرعی وکالت و کفالت شد، اما به صرف این شباهت ظاهری نمی

تمسک جست و اعتقاد به صحت شرکت مفاوضه پیدا نمود؛ چرا که هر عقد دارای ماهیت 
توان تمام آثار و احکام آن دو خاص خود بوده و به صرف شباهت دو عقد با یکدیگر نمی

را به یکدیگر تسری داد، به خصوص در مورد صحت یا عدم صحت یک عقد که خود 
قدامه، ؛ ابن2/523ق، 1410یزدی،  طباطباییاست )سرمنشأ آثار و احکام متفاوت و متنوعی 

 (.13/22ق، 1404؛ حکیم، 7/137ق، 1417
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 . تأکید دین مبین اسالم بر تعاون1-4
ای از فقها بر این اعتقادند که چون در دین مبین اسالم به همکاری، مشارکت و کسب عده

اده راستا وجود دارد و استفروزی بسیار تأکید گردیده است و آیات و روایات فراوانی در این 
ش تبع آن باعث گسترتواند یکی از مصادیق این آیات و احادیث و بهاز شرکت مفاوضه می

نمودن شرکت مفاوضه حس تعاون و مشارکت در جامعه باشد، از همین رو دلیلی بر منع
منافات های دینی وجود ندارد و منع شرکتهایی مانند مفاوضه، وجوه یا اعمال با این آموزه

 (.122ق، 1401دارد )خلیل، 
از میان شرکتهای چندگانه فقهی، حداقل درباره شرکت مفاوضه قابل قبول  این استدالل

رسد؛ زیرا اگرچه دین مبین اسالم به کسب روزی و تعاون در آیات و احادیث نظر نمیبه
بالباطل إال أن تَكون تِجاره عَن یا أیُها الذینَ آمَنوا ال تأکُلوا أموالَكُم بَینَكُم »مانند: زیادی 

اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد اى کسانى که ایمان آورده: تَراض مِنكُم
و ابتَغوا مِن فَضل »( یا: 29)نساء، « باشد (انجام گرفته)و ستدى با تراضى یکدیگر، از شما 

( تأکید فراوان داشته، 10)جمعه، « یدکن یاد بسیار را خدا و شوید جویا را خدا و فضل :اهلل
تواند دلیل قاطعی مبنی بر صحت اما از یک سو صرف تأکید اسالم به کسب روزی نمی

شرکت مفاوضه باشد و برای اعتقاد به صحت این شرکت در کنار این دلیل، نیازمند ارائه 
امعه ی افراد جدالیل دیگر نیز هستیم؛ زیرا چه بسا مواردی که باعث کسب روزی فراوان برا

ربا  نماید، مانندشدت آن را نهی میگردد، اما اسالم نه تنها به انجام آن تأکید ننموده، بلکه به
 اللح را ستد و داد خدا آنکه حال و: و أَحَلَ اهللُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِِّبَا»که بر اساس صریح آیه: 

و یا قمار و گروبندی که نه تنها  ( ممنوع گردیده275)بقره، « است گردانیده حرام را ربا و
تبع فقه، به قانون مدنی نیز سرایت نموده و بر اساس ماده در فقه اسالمی منع شده، بلکه به

قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آنها مسموع نخواهد بود. از سوی  654
ارد که رعایت این قواعد، دیگر در دین مبین اسالم درباره معامالت، قواعدی عمومی وجود د

رین تاالتباع است. از جمله مهمنه تنها در شرکت مفاوضه، بلکه در هر عقد دیگری نیز الزم
نُهی »شود، قاعده نهی غرر با توجه به حدیث نبوی: این قواعد که در این مقاله نیز اشاره می

گردیده و این نهی، ظهور  است که بر اساس آن از معامالت غرری نهی« النَبی عَن بَیع الغَرَر
، این غرر در شرکت مفاوضه موجود (2/412ش، 1389داماد،  محقق)در فساد معامله دارد 

واند تاست؛ زیرا به هنگام انعقاد عقد، موضوع شرکت معلوم نبوده و تنوع اسبابی که می
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 ش،1385کاتوزیان، )شخص را دارا یا متضرر نماید در زمان انعقاد عقد قابل احصاء نیست 
و از همین رو شرکت مفاوضه همراه با غرر است و دین مبین اسالم اگرچه به کسب ( 1/314

روزی و تعاون تأکید دارد، اما تأکید اسالم به کسب روزی و تعاون بدون غرر است، نه کسب 
 روزی و تعاونی که در آن غرر وجود داشته باشد.

 
 . تجزیه و تحلیل نظر مخالفین صحت شرکت مفاوضه2

در دیدگاه بسیاری از فقهای اسالمی، شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن، شرکتی باطل به 
صراحت به این موضوع در کتب فقهی خویش ای که بسیاری از فقها بهگونهآید، بهحساب می
اند و بر این اعتقادند که چون این عقد باطل است، فاقد هرگونه اثر است، بنابراین اشاره نموده

دست آورده و از سوی دیگر مسئول ز طرفین قرارداد، مالک آن چیزی است که بههر یک ا
جود وپرداخت بدهیهای خویش نیز هست و هیچ شراکتی در مورد طلبها و بدهیها بین آنها به

ق، 1426طباطبایی قمی، ؛ 13/22ق، 1404حکیم، ؛ 7/137ق، 1417قدامه، ابنآید )نمی
. در اندیشه این فقها دالیل متعددی در راستای (2/523ق، 1410طباطبایی یزدی، ؛ 8/515

؛ محقق حلی، 14/452ق، 1434خورد )شهید ثانی، علت بطالن شرکت مفاوضه به چشم می
ترین این دالیل موارد زیر که از جمله مهم (1/624 ش،1374؛ خمینی، 1/387ق، 1425

 ود:شه تجزیه و تحلیل میطور جداگاناست که در این قسمت، ضمن اشاره به آنها، هر یک به
 

 . عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت شرکت مفاوضه2-1
ه نمایند کدانند و بر این عقیده پافشاری میای از فقها، اصل را بر فساد در معامالت میعده

های متعاملین از طریق وجود دلیل قطعی شرعی اثبات نگردد، تا زمانی که صحت توافق اراده
ر گردد؛ زیرا دمعامله است و هیچ اثری بر توافق طرفین قرارداد بار نمی اصل بر فساد آن

بودن است، به این معنا که اصل بر بطالن توافقات طرفین و احصاء معامالت اصل بر توقیفی
است، مگر آنکه در شرع مقدس اسالم بر اساس  عقود به عقود موجود در زمان پیامبر اکرم

مبنی بر صحت توافق متعاملین در مورد عقدی وجود داشته  آیات یا احادیث، دلیلی قطعی
و از همین رو این دسته از فقها بر این اعتقادند که چون دلیل  (13ق، 1422باشد )نراقی، 

شرعی قطعی مبنی بر صحت شرکت مفاوضه وجود ندارد و احادیث ذکرشده درباره شرکت 
زحیلی، ؛ 331ق، 1415)موسی،  مفاوضه از جمله احادیث ضعیف و غیرقابل استناد هستند

بایست اعتقاد به عدم صحت شرکت (، بنابراین بر اساس اصاله الفساد می4/801ق، 1405
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؛ موسی، 4/801ق، 1405زحیلی، ؛ 5تا، مروارید، بی؛ 2/347تا، طوسی، بیمفاوضه داشت )
 (.331ق، 1415

ای ، نتیجهاندگرفته ای که این دسته از فقها مبنی بر بطالن شرکت مفاوضهاگرچه نتیجه
صحیح است، اما استدالل آنها در رسیدن به این نتیجه قابل خدشه است؛ زیرا با توجه به 
اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها، نه تنها اصل بر فساد نیست، بلکه در معامالت 

 بالعَهدِ اَؤفُوا» اصل بر صحت است. عموم و اطالق بسیاری از آیات و احادیث از جمله آیه:
اسراء، ) «زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد ؛وفا کنید (خود)به پیمان : مَسئوالً کَانَ ألعَهدِ إنَّ
نیز مُهر تأییدی بر آن است که اصل اولی در  «شُروطِهِم عِندَ ألمؤمِنونَ» یا روایت: (34

هر »قرر شده است: قانون مدنی نیز م 223معامالت صحت است نه فساد. امری که در ماده 
براین بنا« معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تواند عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت و علت بطالن شرکت مفاوضه نمی
استناد به اصاله الفساد باشد و استدالل فقهایی که اعتقاد به بطالن شرکت مفاوضه به علت 

دم تصریح به صحت این شرکت در شرع دارند، اگرچه در نتیجه صحیح است، اما ع
 استداللهای آنها با مبانی فقهی از جمله اصل صحت هماهنگ نیست.

 
 بودن شرکت مفاوضه. غرری2-2

 آن انددهنمو اشاره آن به مفاوضه شرکت بطالن اصلی علت عنوان به فقها که دلیلی ترینمهم
 رنفی غرر، پیامب حدیث اساس بر است؛ چرا که باطل بودنغرری علت به عقد این که است
 محقق) دارد فساد در ظهور معامله از نهی و اندفرموده غرری نهی معامله مردم را از اکرم

؛ 7/137ق، 1417قدامه، ؛ ابن264ش، 1375زهره حلبی، ؛ ابن2/412 ش،1389داماد، 
 .(13/16ق، 1404حکیم، 

دانند تا مشمول حدیث دیگر از فقها، شرکت مفاوضه را دارای غرر نمیای در مقابل، عده
 ند:نماینهی از غرر گردد. این دسته از فقها برای اثبات دیدگاه خود سه گونه استدالل می

ی ابایست بین عقود غرری و عقود مخاطرهاستدالل اول آنکه آنها بر این اعتقادند که می
ای را صحیح قلمداد نمود. را باطل، اما عقود مخاطرهتفاوت قائل گردید و عقود غرری 

ای عقودی هستند که در آن استقبال طرفین عقد از خطر موجود در منظور از عقود مخاطره
نماید و پوشی میعقد، نوعی و مورد احتیاج جامعه است و جامعه از این مقدار غرر چشم
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ه ای، مانند مضاربت، نه در عقود مخاطرهای مانند بیع مدنظر اسبحث غرر تنها در عقود مغابنه
 .(3/164ش، 1391لنگروی،  جعفریو شرکت )

این استدالل قابل پذیرش نیست؛ زیرا استدالل ذکرشده توسط این دسته از فقها و 
حقوقدانان اگرچه ممکن است شامل شرکت عنان، اعمال و وجوه گردد، اما در مورد شرکت 

رکتهای عنان، اعمال و وجوه غرری وجود ندارد و یا اگر نماید، زیرا در شمفاوضه صدق نمی
)طباطبایی غرری قابلیت تصور دارد این مقدار از غرر در عرف جامعه قابل گذشت است 

اما درباره شرکت مفاوضه از آنجایی که ، (141ق، 1401خلیل، ؛ 2/526ق، 1410یزدی، 
 لی دو نفر با یکدیگر مخلوطشود زندگی حقوقی و مااز یک سو انعقاد این شرکت باعث می

شود و به عبارت دیگر اختالط در داراییها پیش آید و از سوی دیگر موضوع این نوع از 
شرکت به علت تنوع اسباب دارا یا متضررشدن اشخاص قابلیت تعیین دقیق ندارد، به همین 

ر زیاد قد. این مقدار غرر آن(1/314 ش،1385جهت همراه با غرر و باطل است )کاتوزیان، 
زهره ننمایند )ابو بدیهی است که برخی از فقها از شرکت مفاوضه با عنوان غرر عظیم یاد می

( و برخی دیگر بطالن شرکت مفاوضه به علت غرر را آن قدر بدیهی 264ش، 1375حلبی، 
دانسته که با حالتی کنایه آمیز بر این اعتقادند که شرکت مفاوضه شرکتی باطل بوده و برای 

نیاز به ذکر علتی خاص نیست، زیرا بر این اعتقادند که اگر در دنیا شرکت مفاوضه را آن 
و نسِبَ إلی الشافِعی: إن لَم تَکُن شِرکَه »باطل ندانیم، پس چه چیز را غرری و باطل بدانیم: 

 (.131ق، 1401)خلیل، « المُفاوِضه باطِله، فَال باطل أعرَفَه فی الدُنیا
وان ته شرکت مفاوضه را غرری ندانسته و اعتقاد بر آن دارند که نمیاستدالل دوم فقهایی ک

به بهانه غرر اعتقاد به عدم صحت این شرکت داشت آن است که با وجود احادیثی مانند: 
ن ، دیگر محلی برای بطال«لِلبَرِکه أعظَمُ فاضوا، فَإنَه»، «المُفاوِضه فأحسِنوا تَفاوَضتُم إذا»

ماند؛ زیرا اگر غرری در شرکت مفاوضه وجود داشت، باقی نمی شرکت مفاوضه به علت غرر
رازی، داشت )نماید وجود نمیچنین احادیثی که افراد جامعه را تشویق به شرکت مفاوضه می

 (.1/471ق، 1428
طور که گفته شد درجه اعتبار این رسد؛ زیرا هماننظر نمیاین استدالل نیز صحیح به

ه توان بیث وجود ندارند، ضعیف بوده و در علم حدیث نمیاحادیث که در کتب معروف حد
 (.4/801ق، 1405زحیلی، ؛ 331ق، 1415موسی، مفاد احادیث ضعیف استناد نمود )
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استدالل سوم طرفداران عدم وجود غرر در شرکت مفاوضه آن است که بر اساس حدیث 
، آنچه نهی صریح «نهی النَبی عَن بیع الغَرَر»اند: فرموده نفی غرر که پیامبر گرامی اسالم

و عقد شرکت، بیع نیست تا مشمول حدیث نفی غرر گردد شده، انجام بیع غرری است 
 (.3/402ق، 1405خوانساری، )

این استدالل نیز قابل خدشه است؛ چرا که با توجه به تبعات منفی غرر در روابط شخصی 
وء گسترش معامالت غرری در جامعه، آن چیزی که در تبع آن آثار سطرفین معامله و به

دین مبین اسالم نهی شده، نفس غرر است، نه وجود غرر در یک عقد خاص مانند عقد بیع. 
ذکر عقد بیع در حدیث نبوی فوق از باب غلبه بوده؛ زیرا بیشترین عقدی که در جامعه بین 

؛ حدیث مورد اشاره از این باب استشود، بیع است و ذکر کلمه بیع در افراد مختلف بسته می
در حدیث نبوی اعتقاد داشت آن چیزی که نهی « بیع»توان به صرف وجود کلمه بنابراین نمی

شده غرر در بیع است، اما غرر در عقود دیگر مانند اجاره، شرکت و سایر عقود، تأثیری در 
ی صحیح رغم وجود غرر، عقدصحت یا عدم صحت عقد نداشته و این معامالت علی

 ای پذیرش آن دشوار و دارای آثار فراوان سوء در جامعه است.گردند، نتیجهمحسوب می
 

 . اجماع2-3
بر خالف شرکت اعمال که در آن فقهای بسیاری به اجماع استناد نموده تا این شرکت را 

حسینی ؛ 3/403ق، 1405خوانساری، ؛ 13/16ق، 1404)حکیم، شرکتی باطل تلقی نمایند 
( در شرکت مفاوضه کمتر فقیهی به وجود اجماع درباره علت 28/340ق، 1435 روحانی،

توان گفت بطالن شرکت مفاوضه طوری که میعدم صحت شرکت مفاوضه استناد نموده، به
؛ 26/298ق، 1404نجفی، ؛ 1/624ش، 1374خمینی، تنها مطابق با نظر مشهور فقهاست )

 (.3/403ق، 1405خوانساری، 
ه از فقها که اعتقاد به وجود اجماع در مورد بطالن شرکت مفاوضه دارند استدالل این دست

شود که درباره یک موضوع بین فقها صحیح نیست؛ زیرا از یک سو اجماع زمانی محقق می
نظر وجود داشته یاشد، این در حالی است که پیرامون بطالن شرکت مفاوضه چنین اتفاق
ثر فقهای فقه شافعی، حنبلی و امامیه اعتقاد به بطالن نظری وجود ندارد؛ زیرا اگرچه اکاتفاق

این شرکت داشته، اما در مقابل بسیاری از فقهای فقه حنفی و مالکی اعتقاد به صحت شرکت 
از دیدگاه فقهای (. از سوی دیگر 12ق، 1419؛ ریمی، 330ق، 1415موسی، مفاوضه دارند )
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باشد، بنابراین از دیدگاه  ول معصومامامیه اجماع زمانی دارای حجیت است که کاشف از ق
شیعیان اجماع دلیل مستقلی در کنار کتاب و سنت نیست، از همین رو حجت بودن اجماع 

فقهای  است. خاطر کاشفیت اجماع از قول معصومخاطر نفس اجماع نیست، بلکه بهبه
ه علت ضعف ب« علی الخَطاء التَجتَمِعُ أُمَتی»امامیه بر این اعتقادند که استناد به روایاتی مانند: 

داشتن اجماع باشد، در عین حال که در تواند مستند خوبی برای حجیتروایی که دارند نمی
حالتی که حتی اجماعی پیرامون بطالن شرکت مفاوضه وجود داشته باشد، اما کاشف از قول 

با  فلذا (4ش، 1351)محمدی،  نباشد باز هم آن اجماع اعتبار و حجیت ندارد معصوم
ق، 1415؛ موسی، 294ق، 1406توجه به ضعف سند احادیث پیرامون شرکت مفاوضه )فقی، 

توان اجماع ادعاشده در مورد بطالن شرکت مفاوضه را نمی (1/471ق، 1428رازی، ؛ 331
 و دارای حجیت دانست. از کاشف از قول معصوم

 
 صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در دکترین حقوقی

دیدگاههای فقهی درباره صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه به دکترین حقوقی اختالف 
ی از انظرات اساسی وجود دارد. عدهنیز راه یافته و در این مورد بین حقوقدانان نیز اختالف

توان شرکت مفاوضه قانون مدنی می 10حقوقدانان بر این اعتقادند که با توجه به مفاد ماده 
شناختن اصل رسمیتبه حساب آورد؛ زیرا این ماده حاکی از بهرا از جمله عقود صحیح 

حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی ایران است و با توجه به این اصول، 
صراحت در قانون یا فقه اراده انشایی افراد توان ایجاد هر عمل حقوقی را دارد، مگر آنکه به

داشته باشد، از همین رو و از آنجایی که در فقه و اسالمی مانع قطعی در مورد آن وجود 
قانون، هیچ مانع صریح و قطعی در مورد صحت شرکت مفاوضه وجود ندارد، از همین رو 

؛ 329ش، 1380نمایند )بروجردی عبده، این شرکت را از جمله شرکتهای صحیح قلمداد می
تفاوت از گروه اول ای دیگر از حقوقدانان نظری کامال م(. عده98ش، 1394گودرزی، 

قانون مدنی اعتقاد به بطالن شرکت مفاوضه دارند، زیرا  10برگزیده اند و حتی با وجود ماده 
از یک سو موضوع شرکت مفاوضه را نامعلوم دانسته و از سوی دیگر اعتقاد به صحت شرکت 

اء مفاوضه را بر خالف نظم عمومی و اخالق حسنه می دانند، چراکه نظم عمومی این اقتض
را دارد که شخص زیان های ناشی از جرایم و تقصیرهای عمدی خویش را پاسخگو بوده 

برخی دیگر از  (.1/310ش، 1385کاتوزیان، و دیگری نتواند از پیش ضامن آن گردد )
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حقوقدانان اعتقادی میانه دو دیدگاه فوق دارند، به این نحو که اگرچه در دیدگاه آن ها شرکت 
ا با توجه به نیاز جامعه به این شرکت، بر این نظر هستند که با انعقاد مفاوضه باطل است، ام

ش، 1379جعفری لنگرودی، عقد صلح می توان به همان نتیجه شرکت مفاوضه دست یافت )
882.) 

ای هفت که: شرکت مفاوضه از جمله شرکتدر پاسخ به این نظر جعفری لنگرودی می توان گ
قانون اساسی استنباط کرد.  67و  4را می توان از اصل آید و این بطالن باطل به حساب می

و به طور کلی از شرایط اساسی صحت معامله این است که مورد معامله موضوع معینی باشد 
اما این امر در شرکت مفاوضه با توجه به گستردگی موضوع این معلوم بودن وجود نداشته 

 و مشمول معامالت غرری نیز می گردد.
یچ دلیلی بر بطالن این نوع قراردادها وجود ندارد، مگر آنکه موضوع از نظر حقوقی ه

شرکت مجهول باشد و هیچ کدام از طرفین نداند که در چه چیز با طرف دیگر شریک است؛ 
مثالً اگر دو نفر باهم قرار بگذارند که تمام آنچه از راه های مختلف تحصیل می نمایند 

صحت این قرارداد نمود؛ زیرا آورده هر شریک و  میانشان مشترک باشد، نمی توان حکم به
موضوع شرکت مجهول است. ولی در موردی که مقصود طرفین عقد، کار معینی باشد تا آنچه 
به دست می آورند میان خود تقسیم کنند، دلیلی برای حکم به بطالن وجود ندارد، خصوصاً 

خصوصی نسبت به کسانی که  قانون مدنی که مقرر می دارد: قراردادهای 10با وجود ماده 
 آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نفوذ این توافقات نیاز به اذن خاص قانون گذار ندارد و فقط کافی است که دلیلی بر بطالن 
آن وجود نداشته باشد که در مسئله مورد بحث موجود نیست. همچنین از احکام مربوط به 

آید که سهم هر شریک می تواند عمل او باشد و به، مزارعه و مساقات چنین برمیمضار
یمی از توان نبخشی از سود آن به این عمل اختصاص یابد. نیز اگر به وسیله عقد صلح می

ای ممکن است رکت نیز چنین مبادلهمنفعت را به دیگری تملیک نمود، پس به وسیله عقد ش
 (.34ش، 1388)کاتوزیان، 
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 وجه تشابه و تمایز بین انواع شرکت مفاوضه، عنان، اعمال و وجوه
 . وجه اشتراک1
در سبب: سبب شرکت گاهی به ارث بردن عین یا منفعت یا حقی مانند حق شفع یا خیار  -1

ای را بخرند یا هرکدام جزء نند اینکه دو نفر در یک عقد خانهبوده و گاهی عقد است ما
ای نسبت به برخی از مباحات است د و گاهی حیازت یک دفعهخرنمشاعی از یک خانه را ب

صورت مانند اینکه دو نفر در رها کردن تیری و بدست آوردن شکاری سهیم باشند که در این
ای شدنِ مال یکی با دیگری است بگونهباهم شریک می شوند و گاهی سبب شرکت آمیخته 

 که جنس و وصف هردو یکی شود.صورت که قابل جدا کردن از یکدیگر نباشد به این
در موضوع شرکت: موضع شرکت گاهی در عینِ مالی از اموال است و گاهی منفعت  -2

اند و گاهی حق است ای که دونفر اجاره کردهاست مانند اشتراک دو نفر در سکونت خانه
 مانند حق شفعه و خیار و رهن.

ی داشته باشند در سود و در سرمایه شرکت: در صورتی که دو شریک سرمایه مساو -3
زیان برابرند؛ ولی اگر مقدار سرمایه آنان با یکدیگر متاوفت باشد نیز به همان نسبت تغییر 

 خواهد کرد.
حق ندارد در مال مشترک تصرف کند مگر با اذن  در میزان تصرف: هیچ یک از شرکا -4

 ر محدوده اذنی کهتمامی شرکاباشد. و در صورت وجود اذن سایر شرکاء، این تصرف باید د
 به او داده شده، تصرف نماید و اگر تصرف فراتدی بکند ضامن است.

در تقسیم مال الشرکه: هر یک از شرکامی تواند تقسیم مال مشترک را تقاضا کند  -5
 خواه مال مشترک، کاال باشد خواه وجه نقد.

مین دارد ادر امین یا ضمان بودن شریک: شریک نسبت به مال مشترکی که در دست  -6
محسوب می شود و جز با تعدّی یا تفریط ضامن نیست و سوگند او با تلف شدن مال مشترک 

 پذیرفته می شود اگرچه سبب تلف شدن مانند سوختن یا غرق شدن مال، آشکار باشد.
 

 . وجه افتراق2
آنهاست که « اعتبار و مشروعیت»های مفاوضه، عنان، اعمال و وجوه در وجه افتراق شرکت

قیه ت و باس« شرکت عنان»دیگاه امامیه تنها شرکتی که معتبر بوده و مشروعیت دارد  از
 ها فاقد اعتبارند.شرکت
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 نظرات فقهای مذاهب اربعه پیرامون شرکت مفاوضه
. قول اول: مشهور فقهای امامیه معتقدند که شرکت باید در مال باشد )طباطبایی یزدی، 1

ال را با هم بیامیزند و هر کدام به دیگری اجازه تصرف (؛ مثال طرفین، دو م2/699ق، 1410
ا این نمایند. اینان تنهدر آن را بدهد. فقهای عظام از این نوع شرکت تعبیر به شرکت عنان می

های اعمال، وجوه و مفاوضه را باطل می دانند دانند و شرکتع شرکت را معتبر مینو
؛ شهید اول، 6/230، 1413یعه، ؛ حلّی، مختلف الش2/299ق، 1387)فخرالمحققین، 

(. این مسئله در میان مذهب امامیه به اجماع ثابت شده و نیز از میان مذاهب 143ق، 1412
ه دانند و دلیلشان بر این است کسنت شافعیه و حنبلیه نیز شرکت مفاوضه را باطل میاهل

ق، 1440شرکت مفاوضه عقدی است که شامل غرر عظیمی است )هاشمی شاهرودی، 
11/268.) 

. قول دوم: در این زمینه مذهب حنفیه و مالکیه قائل به صحت شرکت مفاوضه هستند 2
«. إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة»فرمایند: می و دلیل آنها نیز این است که پیامبر اکرم

 دانند.این گروه شرکت مفاوضه را نیز مثل شرکت عنان معتبر و ضحیح می
دو  -1کنند: شروط صحت شرکت مفاوضه را چنین بیان می در این زمینه مذهب حنفیه
برای عقد مفاوضه از  -3پول آنها در شرکت برابر باشد؛  -2شریک مسلمان و آزاد باشند؛ 

در مقدار و مبلغ  -4استفاده نمایند؛ « اشترکنا شرکة المفاوضة»و یا « تفاوضنا»کالمتی نظیر 
المال چیزی برندارد جز برای سه چیز: یکی رأس هیچ یک از آنها از -5سرمایه برابر باشند؛ 

برای قوت روزانه، لباس برای پوشیدن و دیگری برای خدمتکاری که در منزل کارها را 
دست الشرکه اعم از درهم و دینار بههمه آن چیزهایی را که از مال -6کند؛ تسهیل می

 (.269-11/268اند را بیرون بیاروند )همان، آورده
 

 نویسندگاننظر راجح 
یست معتبر ن« شرکت مفاوضه»آید و شرکت مفاوضه از جمله شرکتهای باطل به حساب می

ر اینکه شوند بگونه است که دو یا چند نفر به وسیله عقد لفظی با هم شریک میو آن بدین
دست آورد همه در آن مشترک هر یک، آنچه از غنیمت یا تجارت یا حیازت یا میراث و... به

شود که دیگری نسبت به او ملتزم هریک چیزهایی را نسبت به دیگری ملتزم میباشند و 
 شده است.
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 نتیجه
اگرچه در مورد صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه بین فقهای مذاهب مختلف اسالمی، 

کتب  نگاهی بهدر این مقاله با تأکید بر دیدگاه فقهای امامیه و نیمنظر وجود دارد، اما اختالف
مذاهب اسالمی و با عنایت به پاسخهای حلّی و نقضی که به دالیل مخالفان و  فقهی سایر

 موافقان صحت شرکت مفاوضه داده شد، در نهایت این نتیجه حاصل گردید:
. شرکت مفاوضه از جمله شرکتهای باطل است. با توجه به سکوت قانون درباره صحت 1

وهفت قانون ار و صدوشصتیا عدم صحت شرکت مفاوضه، این بطالن، به تبع اصل چه
 اساسی در حقوق ایران نیز قابل استناد است. 

. احادیث ذکرشده پیرامون صحت شرکت مفاوضه برای اعالم صحت این شرکت کافی 2
نیست؛ زیرا این احادیث، در کتب معتبر حدیث وجود ندارد و از جمله احادیث غیرقابل 

د صحت شرکت مفاوضه نیز قابلیت در عین حال که اجماع سکوتی در مور استناد است.
نیست، فقهای  استناد ندارد، زیرا با توجه به اینکه اجماع سکوتی کاشف از قول معصوم

نمایند، بلکه برای آن به صرف سکوت نیز امامیه، این حالت را نه تنها اجماع تلقی نمی
  حجیت قائل نیستند.

ی که برگرفته از فقه است، موضوع . از سوی دیگر چه در فقه اسالمی و چه در قانون مدن3
معین که مورد معامله باشد، از جمله شرایط اساسی صحت معامله است، این در حالی است 

ه و بودن وجود نداشتکه در شرکت مفاوضه با توجه به گستردگی عام موضوعات، این معلوم
  گردد.مشمول معامالت غرری نیز می

ص در مورد جرایم و صدمات عمدی، با نظم . در عین حال که شرکت مفاوضه به خصو4
عمومی و اخالق حسنه جامعه نیز همخوانی ندارد؛ زیرا اخالق حسنه و نظم عمومی جامعه 

گوی زیانهای وارده فوق، خود شخص باشد و فرد نتواند قبل از وقوع نماید پاسخایجاب می
ظم این توافق، مخالف با نباره مسئولیت تضامنی داشته باشد و چون آنها با دیگری در این

قانون مدنی، آن قرارداد باطل محسوب  975عمومی و اخالق حسنه است، با توجه به ماده 
امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن بسیار متمایل است و از همین گردد. می

صویب ترو بهتر است در اصالحات آتی قانون مدنی نیز به این سکوت پایان داده شود و با 
 صراحت پذیرفته گردد.ای قانونی، بطالن شرکت مفاوضه بهماده
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 تا.، مدینه، المکتبه السلفیه، بیالمجموع شرح المهذب نووی، یحیی بن شرف، -

مکتبة دمشق، ال، فقه المعامالت المدنیة و التجاریة فی الشریعة اإلسالمیة واصل، نصر فرید محمد، -
 ق.1418التوفیقیة، 

المعارف فقه قم، مؤسسه دائره، موسوعة الفقه اإلسالمی المقارنهاشمی شاهرودی، سید محمود،  -
 ق.1440، اسالمی بر مذهب اهل بیت


