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بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی 
 مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسالمی

 
 2فهیمه امیری 1احمد مرتاضی،

 (12/4/1037، تاریخ پذیرش: 03/7/1031تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

کی از معامالت و عقود معین که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، ی
عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که 

دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به شود، تحویل میمضارب یا عامل نامیده می
نمایند. از جمله مباحثی که در مضاربه وجود دارد  نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم

اینکه، در موارد منتهی به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلکه کاال باشد، در آن 
صورت آیا برای مالک، این حق وجود دارد که از مضارب بخواهد تا سود غیرنقدی را با 

پول تحویل نماید؟ در صورت انجام بیع و نظایر آن، تبدیل به پول کند و به جای کاال، 
استحقاق مضارب بر این مطالبه، آیا عامل، موظف است که تمام آن را نقد کند یا تنها 

اوست؟ سوال دیگر اینکه، آیا در  نسبت به مقدار سرمایه اولیه، چنین تکلیفی بر عهده
صورت عدم رضایت مالک بر تبدیل، آیا مضارب خودش حق دارد برای رسیدن به 

سوددهی مضاربه، مالک سرمایه را به قبول ویژه در مواردی عدم دنظر، بهاهداف م
درخواست تبدیل کاال به پول، ملزم سازد؟ بنابراین همه این پرسشها، در موارد عدم ترتب 
سود بر مضاربه نیز عیناً مطرح است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی آن است که با 

در این زمینه، ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل سود تحلیل نظرات فقهای شیعه و سنی 
 غیرنقدی مضاربه به پول رایج و فروعات مربوط به این مسئله را بررسی نماید.
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 طرح مسئله
کی، مضاربه است که در ویژه در معامالت باناز جمله معامالت پرکاربرد در عصر کنونی، به

-دار کار با آن سرمایه میدار سرمایه اولیه و دیگری عهدهآن یکی از طرفین قرارداد، عهده

شده، میان باشد و پس از اتمام عمل مورد نظر، سود حاصل، به تناسب سهم از پیش تعیین 
بایست تماً میسنت، این سرمایه اولیه حگردد. طبق موازین فقه امامیه و اهلآنها تقسیم می

-ابندر قالب پول رایج باشد که در دوران گذشته، بیشتر به شکل درهم و دینار بوده است )

ضویان، ؛ ابن3/244تا، مرغینانی، بی؛ 2/221تا، ؛ شیرازی، بی1/014ق، 1041 براج،
(. حال باید توجه داشت که ماحصل معامالت 5/111ق، 1332، باجی؛ 1/044ق، 1041

الت کلی خارج نیست: اول اینکه، مضاربه، سودده باشد و دوم اینکه، مضارب از دو ح
سودی عائد طرفین نشود. فرض نخست نیز خود بر دو حالت قابل ترسیم است، یکم( 
اینکه، سود حاصل نیز پول باشد؛ و دوم( اینکه، سود، غیرنقدی و در قالب کاال باشد. در 

مثل اتمام زمان قرارداد، فسخ یکی از  تردید، چنانچه مضاربه به دلیلیحالت یکم، بی
طرفین یا انفساخ به سبب مرگ یا جنون عارضی یکی از آنها، منحل شود و به اتمام برسد 

تواند سهم خود از سود را تصاحب کند و حتی اگر در هر یک از این موارد، مالک می
اشد، چنین سودی هم عارض نشده بلکه همان سرمایه اولیه، به صورت پول نقد، موجود ب

کند. مسئله اصلی، تحلیل حکم فقهی حالت دوم است یعنی حالتی که در آن، عمل می
ویژه اینکه در این فرض، مسئله مضاربه، منجر به سود شده و آن سود، غیرنقدی باشد به

تواند صور مختلفی پیدا کند. توضیح مطلب اینکه، اگر سود طبق حالت دوم، غیرنقدی می
شود که آیا اساساً مضارب، ملزم است که آن را به پول رایج رح میباشد این سؤال مط

تبدیل نماید یا در صورت درخواست تبدیل از جانب مضارب، بر مالک سرمایه الزم است 
که نسبت به این درخواست شخص عامل، تمکین نماید؟ در صورت لزوم این کار بر 

یرنقدی به پول، کدام است؟ مضارب، میزان ضروری برای انضاض یا همان تبدیل سود غ
آیا او ملزم است کل سود غیرنقدی و کاالیی را به پول تبدیل کند یا چنانچه تنها به میزان 
سرمایه اولیه، این کار صورت بپذیرد، کافی است و نسبت به مازاد بر آن، تکلیفی ندارد؟ 

شود یا می چنین باید بررسی شود که این لزوم، تنها در فرض درخواست مالک، مطرحهم
 -بدون مطالبه او نیز، تبدیل مذکور، ضروری است؟ تحقیق حاضر، با روش توصیفی
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ای، در صدد تحلیل و بررسی این مسائل از منظر تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه
 فقهای شیعه و سنی است.

 
 شناسی انضاضمعنا

دانان ( و لغت2/114ق، 1045باشد )فیومی، می« نضض»از نگاه لغوی، انضاض از ریشه 
-گویند. مرحوم طریحی در مجمع البحرین میبه تبدیل کردن کاال به پول نقد، انضاض می

(. 0/231ق، 1011)طریحى، « گویندتبدیل کردن متاع به پول نقد را انضاض می»نویسد: 
درهم صامت، اظهار کردن، حاصل، اسم درهم و دینار در نزد »در لسان العرب به معانی 

( جوهری 7/237ق، 1010منظور، آمده است )ابن« ل حجاز، تبدیل شدن متاع به عیناه
نض الماء، یعنی آب به صورت کم »نویسد: در بیان معنی واژه نض در کتاب الصحاح می

گویند و به این چنین اهل حجاز به درهم و دینار نض و ناض میکم جریان پیدا کرد، هم
تدا جنس به صورت متاع بوده و سپس تبدیل به عین گویند که ابخاطر به آن ناض می

(. زبیدی نیز در کتاب تاج العروس، 3/1147ق، 1014)جوهری، « )طال( شده است
(. بنابراین، 111-14/112ق، 1010دارد )زبیدی، تعاریف مختلفی را برای نض بیان می

تبدیل کردن »خورد ، به چشم می«انضاض»تعریف مشترکی که در همه این منابع، از واژه 
باشد که معنای متناسب با نظریه ضرورت تبدیل سود مضاربه به پول می« کاال به پول نقد

 نیز همین است. رایج
در تبیین معنای اصطالحی انضاض نیز باید گفت، بعضی از فقهای شیعه و سنی، آن را به 

؛ 11/320ق، 1013دانند )سبزواری، می« نقد کردن کاال از طریق بیع و نظایر آن»معنای 
منظور از »ای دیگر معتقدند که: دسته (.7/71 ق،1013؛ خن، 14/77ق، 1024عینی، 

« گونه که اول بوده استانضاض این است که مال، به درهم و دینار تبدیل شود، همان
(. برخی نیز از انضاض به تبدیل 7/375ق، 1041؛ علیش، 001ق، 1022 )شهید ثانى،

حال باید گفت که چون  (.21/24ق، 1045اند )بحرانی، کرده کردن کاال به درهم تعبیر
انضاض حقیقت شرعیه یا متشرعه نبوده و بر حقیقت لغوی خود باقی است، از این رو باید 

تبدیل کاال »تعریفی را برگزید که با تعریف لغوی آن سازگارتر است و آن عبارت است از: 
 «.به پول رایج
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ضرورت یا ضرورت تبدیل سود غیرنقدی دیدگاههای مختلف درباره عدم 
 مضاربه به پول رایج

فقهای شیعه و سنی دو دیدگاه کلی لزوم و عدم لزوم نقدکردن سرمایه یا سود تغییریافته به 
اند. کاال در فرآیند مضاربه را اظهار داشته و هر دو گروه، به ادله عقلی و نقلی استناد جسته

 شود.هریک از این نظرات پرداخته می در ادامه، به نقد و بررسی استداللی
 

 و ادله آن« عدم ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج». نظریه 2
گروهی از فقیهان، در قالب یک نظر کلی و فراگیر، معتقدند که چون ثبوت والیت یک فرد 

از  طلبدبر دیگری و استحقاق او بر مطالبه یک چیز، برخالف اصل است و دلیل خاص می
 و یا حتی در فرض عدم« سود غیرنقدی»تواند از مضارب بخواهد که این رو، نه مالک می

را به نقد رایج، مبدل سازد و نه عامل « شده به کاالسرمایه اولیه تبدیل»سوددهی مضاربه: 
تواند پذیرش این امر یعنی انضاض را از مالک، مطالبه نماید و او را به پذیرش این می

ای بر هر کس بوده و ذمه زم سازد. در واقع، اصل بر عدم ثبوت چنین حق مطالبهتبدیل، مل
افراد از قبول چنین درخواستی مبرّاست خواه مضاربه، سودآور باشد یا نه )نجفی، 

؛ 1/101ق، 1041؛ خویی، 2/171ق، 1041؛ طباطبایی یزدی، 21/314ق، 1040
 (.114ق، 1023طباطبایی قمی، 

ضاربه منجر به سود نشده اما سرمایه تحویلی، در مرحله عمل، به برای مثال، چنانچه م
کاال مبدل شده باشد و عامل با این توجیه که شاید نقد کردن آن منجر به این شود که 
فردی با قیمت باالتر، آن را بخرد و در نتیجه، اندکی سود، عائد او شود؛ در صدد تبدیل 

ق چنین کاری را نخواهد داشت. پس، اگر خودسرانه سرمایه کاالیی به پول برآید، ح
رغم میل باطنی مالک، سرمایه غیرنقدی را پس از اتمام فرآیند مضاربه، به عامل، علی

کمک فروش، تبدیل به پول نماید در آن صورت، مالک سرمایه اولیه این حق را دارد که 
گردد. محسوب میگرفته را فسخ نماید چون معامله صورت گرفته، معامله فضولی بیع انجام

کردن درخواست تبدیل از جانب عامل یا مالک، بنابراین، مطابق این دیدگاه، عملی 
تواند نسبت بدان تمکین شونده میضرورتی ندارد بلکه امری است اختیاری که درخواست

 نماید.
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 و ادله آن« ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج». نظریه 1
دار تحلیل ادله قائلین به ضرورت تبدیل سود مضاربه به پول ، عهدهاین قسمت از تحقیق

رایج و اقوال مختلف در رابطه با میزان ضروری انضاض، است فارغ از اینکه زمان حصول 
؛ 373-21/370ق، 1040)نجفى، « پس از ظهور ربح»ملکیت مضارب نسبت به سود را 

« پس از تقسیم سهام»( یا 3/24ق، 1021مودود، ؛ ابن2/215ق، 1041، منذربنا
( 2/311ق، 1022)انصاری، « پس از انضاض مال»( و یا 12/33ق، 1041رشد، )ابن

بدانیم چرا که تحلیل هر یک از این نظرات و انتخاب نظر درست درباره زمان حصول 
باشد. طلبد که محور بحث در تحقیق حاضر نمیملکیت یادشده، خود، پژوهشی مستقل می

ا، ابتدا فرض عدم سوددهی مضاربه اما تغییر سرمایه نقدی به کاال و بعد از در همین راست
آن، فرض سوددهی غیرنقدی و ضرورت تبدیل آن دو به وجه نقد رایج، مورد طرح و 

 گیرد.بررسی قرار می
 
 . فرض عدم سوددهی مضاربه و تغییر سرمایه نقدی به کاال1-2

های توانند با انگیزهکدام طرفین مضاربه، میبا توجه به اینکه در فرض عدم سوددهی، هر 
متفاوت، درخواست تبدیل سرمایه غیرنقدی به پول را مطرح نمایند و از این رو فرض 
مسئله به لحاظ هریک از طرفین، یعنی مالک و مضارب، به صورت مجزا طرح و بررسی 

 شود.می
 
 . درخواست تبدیل از جانب مالک سرمایه1-2-2

چنین با این استدالل که امامیه با استناد به اطالق حدیث علی الید و هم ای از فقهایعده
-اند که مالک میمضارب، سبب تغییر سرمایه نقدی به کاال شده است، بدین باور رسیده

(. این 2/305ق، 1013تواند از عامل بخواهد که سرمایه تغییریافته را نقد کند )حلی، 
علی الید ما »ه و سنّی، به طرق مختلف به صورت حدیث، در برخی از منابع روایی شیع

ق، 1021حنبل، ابن؛ 1/220ق، 1045جمهور، ابی، آمده است )ابن«أخذت حتی تؤدّی
5/1.) 

اند که چون فقهای مذهب حنبلی و شافعی در قالب یک اعتقاد کلی، چنین اظهار داشته
ارد مال مأخوذه را به همان عامل، برای انجام مضاربه، پول دریافت کرده بود پس، وظیفه د

بایست نسبت به درخواست مالک مبنی بر تبدیل شکل، به مالک بازگرداند و از این رو، می
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-سود کاالیی مضاربه به پول، تمکین نماید. حتی اگر مضاربه، سودده هم نباشد عامل می

ایج، شده به کاال را به پول ربایست در صورت درخواست مالک، آن سرمایه نقدی تبدیل
( زیرا بازگرداندن سرمایه 3/521ق، 1042؛ بهوتی، 5/114ق، 1045قدامه، نقد کند )ابن

به حالت پیشین و تبدیل آن به پول رایج، امر دشواری است که اگر انجام آن به خود مالک 
 (.0/211تا، سازد )نووی، بیواگذار شود او را دچار مشقت می

اند. وق، نظریه عدم الزام تبدیل را صحیح دانستههای فدر مقابل، گروهی با رد استدالل
ای را بایست مال تغییریافتهالید این نیست که متصرف میآنها معتقدند که مفاد حدیث علی

که تغییرات در آن، با اذن صاحب مال به وجود آمده، با شکل پیشین خود به مالک 
مال امانتی مالک را در  ( بلکه مفاد آن این است که21/314ق، 1040برگرداند )نجفی، 

حدود اذنی که به او سپرده شده یا در صورتی که غصبی باشد، بازگرداند و در اینجا به 
ای که بین طرفین بسته شده، مالک، اذن تبدیل و تغییر در مال اقتضای عقد مضاربه

و ( و اساساً ادای دین 11/321ق، 1013)سبزواری،  ای را به عامل، داده بوده استمضاربه
ق، 1011شود )حسینی عاملی، ارزش نیز محقق میدادن بدل همبازگرداندن آن، با پس

24/173). 
و اصل عملی برائت را نیز در تقویت  3این عده، دو دلیل دیگر، یعنی قاعده فقهی اقدام

اند. با این توضیح که تغییر حاصل در سرمایه و غیرنقدی شدن دیدگاه دوم، مطرح ساخته
اقدام خود مالک مبنی بر سپردن مال مضاربه به عامل  بوده و بنابراین، حق  مال، ناشی از

اجبار عامل به تبدیل سود غیرنقدی به پول را ندارد. زیرا هر کس به اختیار خود اقدام به 
چنین اصل بر برائت ذمه مضارب از انجام عمل کاری کند باید تبعات آن را نیز بپذیرد. هم

-؛ بحرانی آل عصفور، بی0/313ق، 1013اربه است )شهید ثانی، تبرعی، پس از اتمام مض

 (.31ق، 1022الغطاء،  ؛ کاشف12/71تا، 
 

 . درخواست تبدیل از جانب مضارب1-2-1

توضیح مطلب اینکه در این فرض، گرچه سودی عائد طرفین نشده اما چنانچه مضارب در 
-دهد مشترین احتمال میدست آورد، چوصدد آن است که با نقد کردن سرمایه سودی به

                                           
ق، 1027مکارم شیرازى، منظور از قاعده اقدام این است که انسان، آگاهانه به ضرر خود اقدام کند ). 3

1/013.) 
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ای پیدا شود که آن را با قیمت بیشتری نسبت به ارزش قیمتی سرمایه اولیه از او بخرد، به 
اش هم که شده، با نقد رغم میل باطنیکند که علیهمین خاطر از مالک درخواست می

شود که آیا کردن آن توسط عامل، موافقت کند. در این صورت این سؤال مطرح می
ای از مالک را دارد تا به تبع آن، مالک سرمایه، ملزم به قبول حق چنین مطالبه مضارب

درخواست او مبنی بر تبدیل به پول باشد؟ گروهی از فقهای شیعه و سنّی در این فرض 
ای وجود داشته معتقدند که چنانچه احتمال سودبری، معقول بوده و بالفعل چنین مشتری

وجاهت شرعی دارد چون وجود بالفعل چنین خریداری، در  باشد، در آن صورت این الزام،
ق، 1013حکم ظهور ربح است هرچند بالفعل، ظهور پیدا نکرده باشد )شهید ثانی، 

تا، ؛ نووی، بی31ق، 1022؛ کاشف الغطاء، 12/71تا، ؛ بحرانی آل عصفور، بی0/313
ظهور عدم ربح، قلمداد (. آنها معتقدند که اساساً نبایست عدم ظهور ربح را همسان 0/211

کرد و چون در فرض مذکور، احتمال عقلی سودبری و ظهور ربح، وجود دارد از این رو 
نبایست همسان فرضی با آن برخورد شود که در آن، اطمینان به عدم سود، وجود داشته و 

 دهد.قرائن، عدم ربح را نشان می
چ حقی را در فرض یادشده، (، هی21/314ق، 1040ای از ایشان )نجفی، در مقابل، عده

برای مضارب قائل نیستند چرا که معتقدند طبق قواعد، کسی حق ندارد بدون اذن دیگری 
ای در حکم ظهور، چنین از نظر عرف، وجود چنین مشتریدر مال او تصرف نماید و هم

شود چون معیار عرفی، آشکار شدن فعلی سود است نه ظهور فرضی و محسوب نمی
فقهای مذهب حنبلی نیز به طور کلی بر این باورند که اگر مضاربه منجر به احتمالی آن. 

سود نشود اما در فرآیند آن، سرمایه اولیه به کاال تغییر یافته باشد، در آن صورت عامل، 
رغم رضایت مالک، کاال را به پول تبدیل نماید، بدین دلیل که در فرض عدم تواند علینمی

ق، 1045قدامه، ای ندارد )ابنحقی نسبت به مال مضاربه گونهسوددهی، مضارب، هیچ
 (.3/521ق، 1042؛ بهوتی، 5/114
 
 . فرض سوددهی مضاربه1-1

اول، به  تواند در همان مرحلهبا دقت در اینکه در فرض سوددهی مضاربه، این سود می
چنین در صورت غیرنقدی بودن، هریک از شکل پول نقد باشد یا در قالب کاال و هم
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طرفین از خواهان تبدیل آن به پول باشد؛ از این رو، فرض مسئله، به لحاظ هریک از این 
 شود.انحاء، به صورت مجزا بررسی می

 
 . سوددهی نقدی مضاربه1-1-2

تردید، چنانچه مضاربه به دلیلی مثل اتمام زمان قرارداد، فسخ یکی از در این حالت، بی
عارضی یکی از آنها، منحل شود و به اتمام برسد  طرفین یا انفساخ به سبب مرگ یا جنون

تواند سهم خود از سود را تصاحب کند. حتی اگر در هر یک از این حاالت، مالک می
سودی هم عارض نشده بلکه همان سرمایه اولیه، به صورت پول نقد، موجود باشد، چنین 

 کند.عمل می
 
 . سوددهی غیرنقدی مضاربه1-1-1

نجر به سود کاالیی شود، احتمال درخواست تبدیل آن کاال به پول، چنانچه عقد مضاربه م
هم از جانب مالک و هم از طرف عامل وجود دارد. به همین سبب در ادامه، دیدگاههای 

 شود.مختلف فقهای اسالمی در این رابطه، طرح و بحث می
 
 . درخواست تبدیل از جانب مالک1-1-1-2

اند که چنانچه مالک استناد به چند دلیل، بر این باور شدهای از فقهای شیعه و سنّی با دسته
آمده در فرآیند مضاربه را به پول تبدیل کند تا او دستاز مضارب بخواهد که کاالی به

بتواند سهم خود از سود را به صورت نقد، دریافت کند در آن صورت، عامل، ملزم به 
دیل سود کاالیی به پول را برای شود. حنفیه و مالکیه نیز حق درخواست تباجابت می

 .(7/375ق، 1041؛ علیش، 1/001ق، 1012عابدین، )ابن شناسندمالک به رسمیت می
 الیددلیل اول: اطالق حدیث علی

الید تصاحب ای از فقها معتقدند که قاعده علیکه پیشتر نیز مطرح شد، عدهچنانهم
اکی از این است که هرکس مال دیگری گیرد و اطالق آن حمأذون مال غیر را نیز در بر می

را در دست داشته باشد باید آن را به همان حالت پیشین به او بازگرداند هرچند این فرد، 
قدامه، ؛ ابن315ق، 1045سعیدحلی، ؛ ابن2/305ق، 1310حلی، مضارب باشد )عالمه

 (.3/521ق، 1042؛ بهوتی، 5/114ق، 1045
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 بر ظهور ربحدلیل دوم: اقتضای استقرار ملکیت 
کنند که چون مطابق نظر مشهور فقهای شیعه و ای از نویسندگان چنین استدالل میپاره

شوند و اما این سنّی، مضارب و عامل به محض ظهور ربح، مالک سهم خود از سود می
مالکیت، متزلزل بوده و برای استقرار، نیازمند طی مرحله انضاض یعنی تبدیل سودغیرنقدی 

، است و استقرار ملکیت او متوقف بر این است که انضاض، واجب و ضروری به نقد رایج
الغطاء،  ؛ کاشف12/71تا، ؛ بحرانی آل عصفور، بی0/313ق، 1013باشد )شهید ثانی، 

(. سرخسی در این 3/521ق، 1042؛ بهوتی، 5/114ق، 1045قدامه، ؛ ابن31ق، 1022
بابت مضاربه به دیگری بدهد و پس از  اگر فردی چند سکه دینار را از»نویسد: باره می

انجام عمل مورد نظر، درخواست تقسیم سهام را از عامل بنماید در این صورت، صاحب 
تواند از او بخواهد که سود غیرنقدی را به دینار مبدل ساخته و دینار به او سرمایه می

تقسیم هم، از او ارزش با آن را به قیمت روز تواند مال دیگری همتحویل دهد. البته می
مطالبه کند. دلیل حق مطالبه نقد رایج، آن است که مضارب، در سود، شراکت دارد و سود 
فقط پس از بازگشت تمام و کمال سرمایه اولیه به مالک به همان شکل پیشین یا در قالب 

 .(11/111ق، 1010، سرخسی« )کندارزش با سرمایه، بروز و ظهور پیدا مییک مال هم
 سود مضاربه، محل جبران خسارات احتمالیم: دلیل سو

تبدیل سود غیرنقدی به پول، در صورت »دارند که: برخی از محققان چنین اذعان می
درخواست عامل یا مضارب، واجب است چون سود، وقایه رأس المال هست و باید احراز 

)موسوی  «شود که ضرر و خسارتی به وجود آمده یا نه تا در صورت خسران، جبران شود
. به عبارت دیگر، هرگاه عامل سرمایه اولیه را دریافت و با خرید (272 ق،1021اردبیلی، 

تواند سهم خودش و فروش در آن تصرف کند تا سودی حاصل شود، در این صورت، نمی
از سود را مالک شود مگر اینکه تمام آن متاع را نقد کند. پس از این کار هست که ابتدا 

شود زیرا پذیر میمالک بازگردانده شده و بعد، تقسیم عملی سهام، امکان مبلغ سرمایه به
این احتمال وجود دارد که قبل از تقسیم مال، خسارتی به آن وارد شود و این خسارت، 

گردد و در شرکت ناشی از عقد مضاربه، سود، محافظ و بایست از محل سود، جبران میمی
های بنابراین برای اینکه از خسارت (.7/71ق، 1013خن، « )المال استنگهدارنده رأس

 احتمالی جلوگیری به عمل آید باید ابتدا، انضاض مال انجام شود.
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 دلیل چهارم: شرط بنایی بودن ضرورت تبدیل سود مضاربه به پول
مراد از شرط بنایی، این است که چیزی بدون تصریح در ضمن عقد و به صورت یک 

به شکل قانون نانوشته، برای طرفین معامله، مشروط و جاافتاده باشد. امر عرفی مسلّم و 
شود که در ضمن به طور دقیقتر، در برخی موارد، معامله بر اساس یک شرطی منعقد می

-قرارداد بدان تصریح نشده بلکه نانوشته و پوشیده بوده و پایبندی بدان برای طرفین، الزام

اسالمی، شرط بنایى حکم شرط مذکور در عقد را دارد  ای از فقهایاز نظر دسته آور است.
؛ 2/14ق، 1022خمینى، ؛ 14/311ق، 1013و تخلف از آن جایز نیست )سبزواری، 

 .(0/017ق، 1012حطاب، 
گروهی از فقیهان، بر این باورند که انضاض، به دلیل شرط بنایی، واجب حال باید گفت، 

دیل سود کاالیی به پول را نداشته باشد. خصوص در مواردی که مالک، تخصص تباست، به
بندد که با پول عهد می اینان معتقدند از نظر عرف، وقتی کسی به عنوان عامل، با دیگری

دریافتی از وی، تجارت کند و سود حاصل را به قدر سهام، میان خود تقسیم کنند به 
ربه یا فسخ یا انفساخ دهد که پس از اتمام زمان مضامالزمه آن، این تعهد را هم به وی می

؛ 5/225، ق1011گلپایگانی، آن، سرمایه اولیه را به همان حالت پیشین به او بازگرداند )
(. از منظر ایشان، هر مضاربی بنا بر عرف بازرگانان و تجار، خود 127، ق1011سبحانى، 

ه، به خود تعهد قطعی به تبدیل سود غیرنقدی به پول را در صورت درخواست مالک سرمای
 دارد و پایبندی به این تعهد، بر او الزامی است.

های فوق، قول به عدم استحقاق در مقابل، گروهی با ادعای قابل نقد بودن استدالل
اند. اینان معتقدند که حدیث درخواست تبدیل از جانب مالک سرمایه اولیه را برگزیده

گیرد، ضمن یگری سپرده، در بر نمیالید، مواردی را که فرد، با اختیار خود مالی را به دعلی
شود گفته میچنین شود. هماینکه تحویل بدل یک مال، نیز عرفاً ادای آن مال، محسوب می

، «پذیرشدن جبران خسارات احتمالی از بخش سود مضاربهبرای امکان»که هرچند ما 
ای با مالزمهتبدیل سود غیرنقدی به پول را جزو متمم مضاربه محسوب بداریم اما این امر، 

نیز متمم عقد « اإلجرابه عنوان یک مرحله ضروری و الزم»آن ندارد که انضاض را 
مضاربه به حساب آوریم، بلکه باید بین او دو جهت، تفکیک قائل شد )طباطبایی یزدی، 

-توان انضاض را از جهت زمینه(. یعنی می1/101ق، 1041؛ خویی، 2/171ق، 1041

احتمالی، علت تامه مضاربه دانست ولی در عین حال، به  سازی برای جبران خسارات
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شود چنین گفت که عنوان یک مرحله اجباری و واجب، متمم مضاربه، لحاظ نکرد. پس می
تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول، به خاطر فقدان دلیل شرعی و عقلی، واجب و 

اربه و پیش از ضروری نیست اما در عین حال، چنانچه پس از انحالل قرارداد مض
شود. ضمن اینکه، اگر استقرار انضاض، خسارتی به بارآمده باشد، از محل سود، جبران می

ملکیت طرفین مضاربه با تبدیل سود به پول، دلیل وجوب انضاض قلمداد شود، در آن 
آید زیرا در این صورت، ضرورت تبدیل سود مضاربه به پول رایج، صورت، دور پیش می

ه استقراریابی ملکیت ربح با انضاض است و در حالی که قول به استقرار ناشی از قول ب
، واجب باشد )حسینی «انضاض»ملکیت با انضاض نیز خود، مبتنی بر آن است که 

 .(11/341ق، 1012روحانی، 
 
 . درخواست تبدیل از جانب مضارب1-1-1-1

یه بخواهد که به وی اگر بعد از اینکه مضاربه، منتهی به سود شد، عامل، از مالک سرما
فرصتی جهت تبدیل سودکاالیی به پول، بدهد، در خصوص استحقاق این مطالبه برای 
مضارب و ضرورت قبول آن بر مالک یا عدم آن، دو دیدگاه متفاوت از فقهای اسالمی 

ای از ایشان معتقدند به دلیل اینکه، در مضاربه، سلطه بر مال، به مالک ارائه شده است. عده
دارد و مضارب، حق مطالبه سهم خود از سود و تقسیم سهام را دارد نه چیزی غیر از تعلق 

شناسند آن، از این رو، حق درخواست تبدیل به پول را برای مضارب، به رسمیت نمی
بحرانی ؛ 3/13تا، هرچند عمل تبدیل، توسط خود عامل، انجام بپذیرد )فیض کاشانى، بی

(. از منظر فقه مالکیه، انضاض یا همان 1/101ق، 1041 ؛ خویی،12/72تا، آل عصفور، بی
تبدیل سود غیرنقدی به پول، جزو ضروری مضاربه است به نحوی که بدون طیّ این 

یک از طرفین، حق قانونی و رسد اما در عین حال، هیچمرحله، مضاربه، رسماً به اتمام نمی
ای مضاربه ندارد. یعنی، فقهای شرعی مطالبه تبدیل زودهنگام سود به پول رایج را در اثن

یک از طرفین مضاربه، اعم  مالکی حق درخواست تبدیل سودکاالیی به پول را برای هیچ
شناسند. توضیح بیشتر اینکه، بر مبنای فقه مالکیه، از مالک و عامل، به رسمیت نمی

 مضاربه گرچه جزو عقود جایز است اما به محض اینکه مضارب شروع به کار کرد دیگر
تواند آن را فسخ نماید بلکه باید تا طی همه مراحل و در پایان، انضاض یا همان نمی

شود. بر این پایه، پذیر میتبدیل سرمایه کاالیی به پول صبر کند و آن وقت فسخ، امکان
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چنانچه مثالً مالک سرمایه در یک برهه از فرآیند زمانی مضاربه و قبل از اتمام، انضاض 
عامل، مطالبه کند وی ملزم به قبول این درخواست نبوده و اجبار او به زودهنگام را از 

کننده، خواسته خود را تبدیل، وجاهت شرعی ندارد بلکه در چنین مواردی، فرد درخواست
کند. بدین معنا که سازد و وی نیز بر مبنای مصلحت، عمل مینزد حاکم شرع، مطرح می

انداختن تا زمان باال رفتن قیمتها ببیند، مطابق آن اگر مصلحت را در عدم تبدیل و به تأخیر
؛ 7/375ق، 1041علیش، ؛ 2/123ق، 1015نفراوی ازهری، کند و برعکس )عمل می

 .(7/012ق، 1011عبدری غرناطی، 
در مقابل، گروهی مثل فقهای حنبلی و شافعی بر این نظرند که چنانچه مضاربه منجر به 

یل آن به پول را از مالک مطالبه نماید، مالک ملزم به سود غیرنقدی شده و عامل، قبول تبد
ق، 1045قدامه، تمکین است یعنی مضارب، شرعاً و قانوناً چنین استحقاقی را دارد )ابن

(. 10/310ق، 1014نووی، ؛ 2/221تا، شیرازی، بی؛ 3/521ق، 1042؛ بهوتی، 5/114
کالت توأم با شرکت است و از فقهای حنفی هم بر این اعتقادند که مضاربه ماهیتاً نوعی و

تواند مضارب را از ادامه کار، برکنار و عزل نماید. اما در صورت عزل نیز این رو مالک می
رغم رضایت باطنی صاحب سرمایه، سود غیرنقدی را با انجام بیع به تواند علیمضارب می

قسیم سهام است پول تبدیل نماید. بدین خاطر که عامل نسبت به ربح، حق دارد و سود با ت
شدن  کند و تقسیم نیز مبتنی بر این است که سرمایه اولیه با تبدیلکه ظهور و بروز پیدا می

(. 3/244تا، ؛ مرغینانی، بی1/074تا، به پول، از قسمت سود خالص، جدا شود )بابرتی، بی
ش، مندی مضارب از سهم خویبنابراین برای رسیدن به هدف نهایی و تقسیم سهام و بهره

 نقد کردن سود برای او مجاز است هرچند مالک با او موافق نباشد.
نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج، مبنای فقهی  دیدگاه برگزیده:

ندارد و حتی در صورت عدم سوددهی، چنانچه به هر دلیلی مضارب یا مالک، نقدشدن 
ند، قبول آن بر طرف دیگر، اختیاری است نه شده به کاال را مطالبه کتبدیل سرمایه اولیه

الزامی. زیرا دلیلی بر ثبوت والیت مالک یا مضارب بر طرف مقابل در اجبار به پذیرش 
انضاض وجود ندارد و بنابراین، بر هیچ یک از طرفین مضاربه، قبول درخواست تبدیل به 

لی بر وجوب قبول وقتی دلیل نقلی و عقپول به هیچ وجه واجب و الزم نیست. اساساً، 
یابد چون طبق موازین اصول درخواست مالک وجود نداشته باشد اصل برائت جریان می

مگر اینکه در عرف تجارت یک . شودفقه، در شبهات حکمیه وجوبیه، برائت جاری می
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منطقه، چنین امری الزامی قلمداد شود که در آن صورت به دلیل اینکه همانند یک شرط 
آور است چرا که طبق نظر مشهور شرط آید پذیرش آن ضروری و الزامبنایی به حساب می

 .گرددبنایی شرطی همانند شرط صریح ضمن قرارداد محسوب می
 

 میزان الزم جهت تبدیل سود غیرنقدی به پول
حال بنا بر نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج، این سؤال اساسی 

مقدار از سود، رافع این تکلیف الزامی خواهد بود؟ آیا تبدیل شود که تبدیل چه مطرح می
کند یا تبدیل کل سود حاصل، الزامی است؟ در ادامه به به میزان سرمایه اولیه کفایت می

 شود.طرح و بررسی دیدگاههای مختلف فقهای اسالمی در این باره پرداخته می
 

 . نظریه لزوم تبدیل به میزان سرمایه اولیه2
ه برخی از اندیشمندان، تبدیل سود غیرنقدی به پول رایج، تنها به میزان سرمایه اولیه از نگا

الزم است و عامل مجبور نیست که حتی مقدار مازاد بر سرمایه را نیز نقد کند )حلی، 
(. شاید دلیل این امر آن باشد که ضرورت 0/315ق، 1013؛ شهید ثانی، 2/305ق، 1013

شده به مضارب، به شکل دادهخاطر این بود که مال تحویللیه بهانضاض به میزان سرمایه او
پول نقد بوده و او هم ملزم به بازگرداندن همان مال است اما این مالک، در مازاد بر 
سرمایه وجود ندارد چرا که پس از بازگرداندن مقدار سرمایه اولیه به مالک، طرفین 

تواند شریک ق ضوابط، هیچ شریکی نمیشوند و طبمضاربه در مقدار بازمانده شریک می
نویسد: خود را به تبدیل جنس شراکتی به پول وادار سازد. مرحوم حلی در این باره می

چنانچه مضارب، به میزان سرمایه اولیه، سود کاالیی را به پول مبدل سازد و تحویل »
را نسبت به  تواند وی را مجبور سازد که این تبدیلمالک نماید، در آن صورت مالک نمی

مابقی هم انجام دهد بلکه در مقدار مازاد بر سرمایه که به صورت کاالست، شریک خواهند 
 (.2/352ق، 1013)حلی،  «بود

اگر مضاربه سودی به همراه »نویسد: غزالی از فقهای مذهب شافعی در این مورد می
را تبدیل به پول داشته باشد، عامل، مکلف است که به مقدار سرمایه اولیه، سود کاالیی 

کند. در آن صورت، نسبت به مابقی شریک خواهند بود اما نسبت به نقد کردن مازاد بر 
 (.0/127ق، 1017 غزالی،« )سرمایه تکلیفی ندارد و بدان ملزم نیست
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 . نظریه لزوم تبدیل کل سود ناخالص1
ایه نیست در مقابل، از دیدگاه حنابله و مالکیه ضرورت انضاض، محدود به میزان سرم

بلکه اگر صاحب سرمایه، تبدیل کل سود را که بیش از سرمایه اولیه است، درخواست 
شود که مازاد بر سرمایه را نیز به پول رایج تبدیل نماید در آن صورت، عامل ملزم می

(. دلیل این امر آن است که 2/214ق، 1021 رجراجی،؛ 3/521ق، 1042نماید )بهوتی، 
رسد سهم خود از سود مضاربه را دارد و این حق وقتی به او می مالک، استحقاق دریافت

وری اختصاصی باشد و این که سهم وی به نحوی تحویل او شود که قابل تقسیم و بهره
؛ 3/521ق، 1042شود )بهوتی، قابلیت جز با تبدیل سود غیرنقدی به نقد رایج ایجاد نمی

 (.3/535ق، 1015سیوطی رحیبانی، 
که چنانچه بنا بر ضرورت تبدیل سود به پول باشد، این ضرورت فقط  باید توجه داشت

نسبت به میزان سرمایه اولیه، قابل توجیه است. زیرا هرچند مالک سرمایه شاید بتواند 
ام و پس از اتمام مدعی شود که به هنگام انعقاد قرارداد، وجه نقد به مضارب تحویل داده

اید پول نقد بازگردانید؛ اما نسبت به مازاد بر سرمایه، قرارداد هم نسبت به مقدار سرمایه، ب
پذیر نیست بلکه تعهد عامل، انجام تجارت سودآور و ای توجیهاصالً چنین حق مطالبه

 تقسیم سود حاصل، به قدر سهام توافقی است و نه کاری بیش از آن.
 

 نتیجه
ام طرفین مضاربه به فقهای شیعه و سنی دیدگاههای متفاوتی در خصوص الزام یا عدم الز

تبدیل سود غیرنقدی به پول رایج اظهار داشته و همین اختالف را در فرض منجرنشدن 
ای را اند. گروهی از ایشان به طور کلی حق چنین مطالبهمضاربه به سود نیز ابراز کرده

برای هیچ یک از طرفین، اعم از مالک سرمایه و مضارب، قائل نشده و به دلیل فقدان دلیل 
ای اند. در مقابل، عدهشونده گذاشتهشرعی و عقلی، اصل را بر برائت ذمه فرد درخواست

سوددهی مضاربه از یک سو و طرح درخواست تبدیل از جانب بین فرض سوددهی و عدم 
الید و مالک و خود مضارب، از سوی دیگر، تفصیل داده و با تمسک به اطالق قاعده علی

اند. حتی طرفداران سایر ادله، آرای گوناگونی را مطرح ساخته اقتضای اولیه عقد مضاربه و
قول اخیر، در میزان ضروری تبدیل به پول نیز اتفاق نظر نداشته برخی تبدیل کل سود 

های تحقیق، اند. یافتهناخالص و بعضی نیز تبدیل به میزان سرمایه اولیه را ضروری دانسته
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بت به ضرورت تبدیل سود غیرنقدی یا حاکی از آن است که اگر طرفین مضاربه نس
چنین مسئول اجرایی آن، توافق قبلی و ضمن عقد ی نقدی تغییریافته به کاال و همسرمایه

تواند دیگری را به پذیرش تبدیل سود به پول ملزم یک از آنها نمینداشته باشند، هیچ
رضایت دیگری،  سازد. از آثار فقهی این نظریه آن است که اگر یکی از آنها بدون جلب

سودکاالیی را برای تبدیل کردن به سود، بفروشد یا به نحو دیگری معامله کند، در آن 
مذکور، فضولی محسوب شده و در نتیجه، طرف مقابل، حق فسخ آن را  صورت، معامله

دارد. البته اگر ضرورت این تبدیل، یک امر عرفی بوده و بین تجار و افراد واقع در محل 
ری مسلّم قلمداد شده باشد در آن صورت، نقدکردن سودکاالیی، قالب شرط مضاربه، ام

علیه الزامی گیرد که همسان شرط مصرّح، پایبندی بدان بر مشروطبنایی را به خود می
 .است
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