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چکیده
مضاربه شیوهای قدیمی برای تجارت و تأمین مالی بوده است .مطالعات تاریخی و تطبیقی نشاان
میدهد که «مضاربه» و عملیات تجاری مشابهی که بعدها در اروپاا باا عااوان «کاماادا» شال
گرفت ،در طول تا ریخ تجارت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نقش مهمی در تجارت زمیاای و
دریایی در سدههای میانی داشته است .از قرن شانزدهم میالدی و همزمان باا ورود شارکت باه
عرصۀ تجارت ،به تدریج از اهمیت کامادا در غرب کاسته شد و شرکت تجاری جای آن را گرفت،
اما مضاربه در خاورمیانه به شل سابق به حیات خود اداماه داد و نتوانسات باا تحاوالت جدیاد
تجارت هماهاگ شود .در این تحقیق ،ضمن مطالعۀ جایگاه و سیر تااریخی ترتیباات اقتداادی
قراردادی (بهویژه مضاربه در خاورمیانه و کامادا در غارب و تحاول ناشای از رهاور باگااههاای
اقتدادی دارای شخدیت حقوقی در ع رصۀ تجاارت ،خاواهیم دیاد کاه ماانۀ عمادۀ تأسای و
بهرهبرداری از قالب شرکت تجاری در حقوق اسالمی تا مدتها پا از باهکاارگیری عملای آن،
شااسایی نشدن شخدیت حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی
تاریخ تجارت ،شخدیت حقوقی ،شرکت تجاری ،کامادا ،مضاربه.
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مقدمه
 .1مضاربه ،راهکاری برای غلبه بر دشواریهای پیش رویِ توسعۀ تجارت فردی
تاریخ تجارت را میتوان بر مباای سه دورۀ اصلی تاریخ تمدن بشر ،باه ساه دورۀ اصالی تقسایم
کرد:
 دورۀ اول ،دورۀ باستان یا عدر تجارت فردمحور است.
 دورۀ دوم ،سده های میانه یا قرون وسطا ،کاه ماطباق باا اباداو شایوههاای مشاارکتی
تجارت بوده است.
 دورۀ سوم یا دورۀ مدرن ،عدر تجارت بر مباای شرکت تجاری است.
مطالعات نهادی و تطبیقی تاریخ تجارت نشاان مای دهاد کاه در هریاز از ایان ساه دوره،
بازرگانان چارچوب های حقوقی را برای پیشبرد تجارت خود بهکار گرفتهاند که بیشترین تااسب
را با ررفیتهای موجود در آن دوره داشته است .بر این اساس ،میتوان استفاده از عقاود سااده
در مدل فردی تجارت ،استفاده از عقود مشارکتی ماناد مضاربه و شرکت در تجارت مشاارکتی و
استفاده از قالب شرکت تجاری در مدل تجارت شرکتی را مهمتارین ویژگای هار دوره و مبااای
این تقسیمبادی دانست ). (Kuran, 2005 and 2011; Harris, 2007; Cizaka 1996 and 2010
مبادله و تجارت فردی ،سادهترین نوو فعالیت تجاری است .در این مدل ،بازرگانان دورهگارد
با سرمایۀ خود کاالهایی میخریدند و آنها را از بازاری به باازار دیگار باا وساایلی سااده مانااد
چارپایان و نیز کشتی حم میکردند ،در بازار هدف میفروختاد و کاالیی دیگر تهیه مینمودند
تا در بازار بعدی بفروشاد.
در این مدل ،تأمین سرمایه بهعهدۀ خود بازرگان بوده و اولین محدودیت ایان ناوو تجاارت،
کوچلی آن به لحاظ حجم سرمایۀ فرد است .مخاطرات سفر ،ازجمله راهزنان و حوادث طبیعی،
مانۀ بعد ی است .خطر یا ریسز تجاری نیز تماماً باید از جانب فارد تااجر تحما شاودن مانااد
حالتی که در تجارتی سودی حاص نشود و تالش تاجر بینتیجه بماند و یا ایالاه ضارر کااد و
اص سرمایه کاهش یابد یا از بین برود.
شیوۀ تجارت فردی محدودیتهاای ااتای داشات و نااگزیر حجام تجاارت را کوچاز نگاه
می داشت .نهایت گسترش این شیوه ،استفاده از خدمات افراد و کارگران در قالب قارارداد اجاارۀ
افراد و حیوان و نیز استفاده از قالب وکالت و نمایادگی و قرض و خرید نسیه و موارد دیگر برای
گسترش حجم تجارت و افزایش سود بود .هرچاد استفاده از هرکادام از ایان ماوارد مشاللی را
ح میکرد ،اما مشلالت جدیدی نیز بههمراه داشت .این عوام با مسئولیت بازرگان به خدمت
او در میآمدند و در صورت ناموفق بودن تجارت ،کار او دشوارتر میشد و درنهایت ،مشل اصلی
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که تحمی همۀ ریسز ها به شخص بازرگان بود ،ح نشده باقی میماند .مسائلۀ دیگار ،وجاود
سرمایه های خرد و کالن نزد افرادی بود که تخددی در فن تجارت نداشاتاد .جماۀآوری هماۀ
املانات الزم برای این تجارت از سوی یز فرد و تحم همۀ خطرها و ریسزهاا از جاناب وی،
گسترش مدل تجارت فردی را محدود می ساخت و حجم این شیوۀ تجارت را در اندازۀ کوچاز
نگه میداشت .گسترش و پیشرفت تجارت ،مستلزم وجود شیوههاای افازایش سارمایه و تاأمین
مالی و ابداو شیوههایی برای مقابله با ریسزها و تقسیم ضررهای احتمالی بود.
روش های مشارکتی باا طراحای سااختارهای الزم ،پاساخگویی باه ایان نیازهاا را در دوران
مشخدی از تاریخ تجارت بهعهده گرفت .در نبود ساختارهایی برای گردش سرمایهها ،روشهای
مشارکتی مهم ترین نقش خود را برای غلبه بر مانۀ کوچلیِ سرمایهها و محدودیت حجم تجارت
ایفا کرده ،موجب رشد و شلوفایی تجارت شد .مضاربه بهطور خاص ،با ترکیب تخدص و مهارت
بازرگانان باتجربه با سرمایههاای افاراد و تعبیاۀ ساازوکاری بارای تحدیاد مسائولیت و تقسایم
مخاطرات و ریسزها ،و همچاین پیشبیای قواعد مشخص بارای حا اخاتالف در قالاب یاز
عقد ،9به مهمترین سازوکار تجارت در سدههای میانه بدل شد.
از ماظر مطالعات نهادی تاریخ تجارت ،ابداو شیوههای مشارکتی پاسخی به محدودیتهاای
مدل تجارت فردی بوده است .مشارکت و مضااربه ،راهحا هاای اقتداادی جهاان قادیم بارای
پیشبرد تجارت و بازرگانی بود که پ از تاقیح و تاظیم اصول و قواعاد آنهاا در نظاام حقاوق
اسالمی ،محدود به گسترۀ حقوق اسالم باقی نماند و به دیگر نقاط جهان متمدن نیاز راه یافات
) .(Kuran, 2011, p.63شاهد این مدعا ،وجاود رویاهای کاامالً مشاابه در اروپاا از حادود قارن
دوازدهم میالدی بود که آن را به نام ایتالیایی «کامادا» ( Commendaمیشااختاد .کاماادا در
 .9اساساً برخی صاحبنظران ،مفاهیم «عقد معیّن» ،یعای سازوکاری را که جواناب مختلای یاز رابطاۀ حقاوقی را
مشخص میکاد ،و نیز «توقیفی بودن عقود معین» ،یعای مشخص و محادود باودن تعاداد عقاود را ،ضارورت
نظامماد شدن روابط حقوقی و معامالت مردم در اعداری میداناد که ایدۀ حلومت قانون هاوز شال نگرفتاه
بود یا محسوس نبود و نظام اداری و سازمانی کارآمدی وجود نداشت .در دورهای که سازمان قضاایی فراگیار و
یلپارچهای وجود نداشت و رسیدگی به اختالفات و ح و فد آنها نزد مراجۀ صاحبقادرت محلای صاورت
میگرفت ،تاظیم تعداد محدودی از عقود از نظر اثبات اختالف ناشی از آنها نازد مرجاۀ دادخاواهی آساانتار
مینمود .استفاده از الفاظ و صیغه های خاص در عقود هم مؤید همین امر است .در چاان شرایطی این یز گام
اجتماعی سودماد محسوب میشد و نقش مؤثری در ثبات روابط اجتماعی داشت .نظام حقوقی اسالم نیاز کاه
در همین دوران شل گرفته ،از این ضرورت تاریخی مستثاا نبوده است .بیسبب نیست که مشاهده میکاایم
با تشلی نهادهای جدید حقوقی و ازبین رفتن این ضرورت در دوران جدید ،ایدۀ عقود توقیفی در اروپا اعتباار
خود را ازدست داد و از آن پ «اص آزادی اراده» غلبه یافت و «اص آزادی قراردادها» جای عقود توقیفی را
گرفت .برای آگاهی بیشتر ،ر.ک .جعفری لاگرودی ،9321 ،ص.91-22
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آغاز در رویۀ بازرگانی دریایی بین شهرهای ایتالیا و حوزۀ مدیتراناه شال گرفات و پا از آن
در تمااام اروپااا گسااترش یافاات و بااهطااور وساایۀ در تجااارت مااااطق مختلاای اسااتفاده شااد
) . (Postan and Miller, 1987, p.364در ایاان رویااه ،صاااحب ساارمایه را «کاماااداتور»
( Commendatorو عام تجارت را که در سفر بوده اسات «تراکتاور» ( Tractorماینامیدناد
( . Mc Cusker, 2006, p.556شیوۀ انجام این رویۀ تجارتی و قواعد آن کامالً مشابه مضااربه در
حقوق اسالم است .9گسترش مضاربه به دیگر نقاط ،محدود به مدیترانه و ایتالیا نمیشاود .رویاۀ
تجارت مضاربهای میا ن کشاورها و ماااطق مختلای ،باه تماام نقااط دنیاای تجاارت در جهاان
پیشامدرن گسترش یافت.
تجارت مشارکتی به خدوص مضاربه ،با فاصله گرفتن از سادگی شایوههاای تجاارت دنیاای
باستان ،به نیازهای گستردهتر و پیشرفتهتر یز برهۀ زمانی طوالنی در تاریخ تجارت پاساخ داده
و تلام سازوکارهای اصلی آن مباایی برای تحاول عمادۀ بعادی تااریخ تجاارت ،یعاای رهاور
شرکت تجاری ،بوده است .مضاربه در طول قرنهای میانی ،یعای حادود ده قارن میاان دنیاای
باسااتان و رهااور دنیااای ماادرن ،مهاامتاارین نقااش را در تجااارت راههااای دور و بسااط گسااترۀ
سرمایهگذاری ،ابتدا در تجارت خاور میانه و آسیای میانه و پ از آن اروپا و دیگار نقااط جهاان
متمدن ،ایفا نموده است .به تعبیر یلی از حقوقدانان ،عقد مضاربه تااریخ عدار سارمایهداری و
رونق تجارت قدیم را در دل خود جای داده است و از این نظر باا های یاز از عقاود و تعهادات
قاب مقایسه نیست (جعفری لاگرودی ،9322 ،ص. 97

مضاربه ،کامندا و شرکت
 .1استفادۀ اعراب از مضاربه برای تجارت
ماطقۀ جزیرهالعرب علیالخدوص حجاز ،راه عبور کااروانهاای تجااری باود و دو مسایر عمادۀ
تجارت در آن روزگار از میان آن میگذشت .یلی از آن مسیرهاا راه شامالی باود کاه از خلایج
فارس و دریای عمان آغاز میشد و پ از پیمودن بادیهالشام و فلسطین به باادر عقباه و باادر
غزه میرسید که راه ارتباط عراق با مدیترانه و مدر نیز بهشمار مایآماد ،و راه دیگار از جااوب
عربستان میگذشت (جمشیدنژاد ،9325 ،ص . 93در مسیر این راه ،شهرهای جاوبی عربساتان
 .9قواعد مدل ساده کامادای اروپایی مشابه قواعد مضاربه در حقوق اسالم است ،اما مادل دیگاری از کاماادا وجاود
داشت که دارای قواعد اختداصی بودن برای مثال مملن باود شارط شاود عاما تجاارت مقاداری مشاخص از
سرمایۀ خود را نیز به سرمایۀ مالز افزوده و با آن تجارت کاد که نتیجۀ آن ،شراکت هر دو در سود و زیاان باا
نسبتهای ازپیش مشخصشده بود ).(Pryor, 1977, p.6-7
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از عمان تا یمن رونق یافت .از یمن تا پتره نیز چاد ایستگاه مهم ،ازجمله دو شهر مله و یثارب،
قرار داشت (همان ،ص. 95
خود اعراب نیز رفتهرفته به ارزش تجارت واقی شدند و رسوم آن را فرا گرفتاد .سران قریش
از مدتها پیش از رهور پیامبر ،با دولتهای روم شرقی ،پادشاهان ساسانی ایران و ملوک یمان،
قراردادها و اماننامههایی داشتاد تا کاروانهاای تجااری دو طارف آساوده و در امایات باشااد.
اهمیت تجاری مله به دلی واقۀ شدن در مسیر بازرگانی یمن به شام و فلساطین و مدار باود
(حسیای ،9327 ،ص . 35مورخان تاریخ عرب بازارهای زیادی ازجمله «دومهالجادل»« ،عدن»،
«ایالمجاه»« ،علاظ» و «ایالمجاز» را بهعاوان بازارهای معروف عربساتان برشامردهاناد کاه
نشان از رونق تجارت و بازرگانی در آستانۀ رهور اسالم در آن مااطق دارد (همان ،ص. 37
آشاایی و استفاده از مضاربه نزد اعراب به پیش از رهور اسالم بازمیگردد .اعراب مله بااباه
موقعیت جغرافیاییشان و قرارگرفتن در مسیر کاروانهای تجاری دنیای باستان ،با مضاربه آشااا
بودند و در تجارت تابستانی خود با سرزمین شام در شمال عربستان و تجارت زمستانی باا یمان
در جاوب از روش مضاربه برای تجارت کاال اساتفاده مایکردناد (. Abdul Gafoor, 2001, p.3
این شیوه ،قواعد و اصول خود را داشت که در سات آنان شااخته شده و تثبیت یافتاه باود و در
حجاز به نام قراض یا مقارضه شااخته میشدن اما امروزه به نام عراقی آن یعای مضاربه شاااخته
میشود ).(El-Gamal, 2006, p.120
در سات پیامبر (ص  ،در خدوص رسوم و ساتهای پیش از اسالم سه گونه رفتاار متماایز
وجود داشت:
 درصورتی که آن سات یا رفتار مغایر با یگانگی خداوند بود و عااصری شرکآمیز در آن
وجود داشت یا مغایر آموزههای قرآن بود ،پیامبر آنها را نهی میکرد.
 درصورتی که سات موجود و جاری آن زمان مغایر موارد یادشده نبود ،پیاامبر متعارض
آنها نمیشد و این شیوهها و رسوم در سات اسالمی تداوم مییافت که بعدها با عااوان
احلام امضایی اساالم شاااخته شاد .دیگار عاااوین معاامالت ازجملاه اناواو شارکت و
مشارکت ،ماحه و هبه ،قرض و وکالت ،نیز به همین ترتیب ،عرفهاای رایاج تجاارت در
شبه جزیره عربستان در زمان رهور اسالم بود.
 درنهایت اگر عااصری از موارد اول در یز سات اجتماعیِ مفید و ضروری یافت میشد
که قاب برطرف شدن بود ،پیامبر (ص با حذف آنها سات موجاود را تأییاد ماینماود
(علی ،9172 ،ص. 327
مضاربه و مشارکت از موارد دستۀ دوم بود .حضرت محمد (ص خود نیز پیش از بعثات باه
امر تجارت اشتغال داشت و با سرمایۀ حضرت خدیجه به صورت مضاربه به تجارت میپرداخات.
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تأیید مضاربه از مجرای عم ایشان پیش از اسالم و مخالفت نلردن باا عما صاحابه در زماان
رسالت ،به سات اسالمی راه یافت ). El-Gamal, 2006, p.121

 .2منشأ و نقش مضاربه و کامندا در تجارت سدههای میانه
برخی مطالعات تطبیقی ماشأ مضاربه را بهطور کلی خاورمیانه و آسیای میانه دانسته و وجود آن
را در دوران پیش از اسالم در عربستان و آسیای میانه تأیید کرده است .در شارق اگرچاه روناد
گسترش مضاربه با جزئیات مشخص نیست ،اما تجارت مضاربهای بهطور گساترده در شابه قاارۀ
هاد ،چین و مجمۀالجزایار انادونزی کااربرد داشاته اسات و احتماال دارد کاه در اثار تجاارت
بازرگانان مسلمان و یهاودی ،مضااربه باه ایان ماااطق نیاز راه یافتاه باشاد .در رواباط تجااری
مسلمانان و یهودیان نیز بر اساس اسااد بازرگانی یافتشده مربوط باه یهودیاان مدار در گایازا
( ، Genizaاستفادۀ گسترده از قالب مضاربه در تجارت از اولین دهههای قارن یاازدهم مایالدی
تأیید شده است .بر اساس این اسااد ،ح اختالف میان تجار نیز بر اساس قانون اسالمی صورت
میگرفته است ( . Harris, 2007, p.16با آغاز ورود اروپاییان به آسیا در قرن شانزدهم مایالدی،
تجار اروپایی که در آن زمان اغلب پرتقالی بودند هم از ایان روش بارای تجاارت خاود باا آسایا
استفاده میکردند.
نخستین قراردادهای مضاربه در اروپا با نام کامادا ،در تجارت میاان ونیاز و جااوا در اواخار
قرن یازدهم و اوای قرن دوازدهم میالدی یافت می شود و پ از آن به ساایر ماااطق اروپاا در
جاوب ،شمال و حتی انگلستان گسترش مییاباد ( . Mc Cusker, 2006, p.556تاا اواخار قارن
نوزدهم میالدی ،تاریخنگاران اروپایی ماناد وبر ( Weberو گلدِشمیت ( ، Goldschemidtماشاأ
کامادا را در روم باستان و حقوق رومی اوای قرون وسطا مایدانساتاد و معتقاد بودناد کاه در
جریان تجارت ایتالیای سدههای دهم و یازدهم میالدی احیا شاده و باه نقااط دیگار گساترش
یافته است .اما مطالعات بعدی نشان داد که تا پیش از جاگهای صلیبی دوم در قارن دوازدهام
میالدی ،نشانه های معتبری از وجود این رویه در اروپا وجود ندارد و باید تااریخ پیادایش آن در
این ماطقه را در زمانی پ از قرن دوازدهم میالدی جست ( . Harris, 2007, p.15گزارشهایی
در دست است که از وجود رویههایی مشابه 9کامادا در میان متون یهودی و روم شرقی حلایات
دارد ،اما همۀ شرایط و اصول آنها با کامادای اروپایی برابر نیست ،بلله عااصاری از هرکادام را
میتوان در مضاربه مشاهده کرد (. Pryor, 1977, p.37
 .9این رویهها شام  chreokoinoniaدر بیزان  Nauticum fenus ،در حقوق رومی کاه هار دو در تجاارت دریاایی
کاربرد داشتاد و نیز  Isqaدر حقوق یهودی که در تلمود به آن اشاره شده است ،میشود.
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درواقۀ نلتۀ دارای اهمیت در مطالعاۀ تااریخی مضااربه در عربساتان و کاماادای اروپاایی،
یلسانی قواعد و اصول آنها استن بهطوری که این احتماال قاوی را باهوجاود آورده اسات کاه
اروپاییان از طریق مراودات تجاری اهالی مدیترانه و جاوب اروپا باا مسالمانان ،باین سادههاای
هشتم تا دهم میالدی با این نهاد آشاا شده و آن را أخذ کردهاند و از آن پ  ،از طریق تجاارت
دولتشهرهای ایتالیا به دیگر نقااط اروپاا راه یافتاه اسات ( 9. Cizaka, 1996وجاود کاماادا در
اروپای قرون وسطا و شباهت کام آن با عملیات مضاربه ،صارف نظار از مسائلۀ ماشاأ کاماادا،
اهمیت استفاده از این سازوکار و ویژگیهای آن برای توسعۀ تجاارت و غلباه بار دشاواریهاای
تجارت فردی را نشان میدهد.
بهطور خالصه باید گفت که مضاربه و کامادا در طاول تااریخ تجاارت در دوران پیشاامدرن،
قالبهایی شااختهشده بوده و بهطور گسترده در تجارت شرق تا غرب دنیا بهکار رفته اسات .باه
تعبیر ران هری  ،استاد تااریخ حقاوق ،مضااربه ،دیاامیسام نهاادی و موتاور محرکاه تجاارت،
بهخ دوص تجارت دریایی در فواص دور در دنیای قدیم از شمال اروپا تا مجمۀالجزایر انادونزی
بوده است (. Harris, 2007, p.18

 .3ظهور شرکت و نقش آن در پیشبرد تجارت
پژوهشگران تاریخ تجارت دربارۀ مدلی از کامادا در قرن پانزدهم فرانسه سخن گفتاهاناد کاه در
واقۀ نوو تلام یافته و پیشرفتۀ همین کامادا بوده و در آن سرمایههای چادین سرمایهگاذار در
اختیار یز یا چاد عام قرار میگرفت و عامالن آزادی عم بیشتری داشتاد و از آن باا عااوان
شرکت کامادا ( Sociéte en Commanditeیاد شده است .این مدل کامادا که در آن مسئولیت
ماللان محدود به میزان سرمایه بود ،بعدها به مباایی برای تشلی شرکتِ بامسائولیت محادود
تبدی و در سراسر اروپا فراگیر شد (  ، Mc Cusker, 2006, p.557; Tracy, 1990, p.255و نیاز
تشلی شرکت سهامی را نیز در اثر گسترش و تلام قالاب کاماادا دانساتهاناد ( Mc Cusker,
. 2006, p.433
از میانۀ قرن شانزدهم میالدی و با تأسی شرکت سهامی تجاری در غرب ،اهمیت مضااربه
در تجارت رو به افول نهاد و در غرب شرکتهای سهامی جاای آن را گرفات .باا شال گیاری و
 .9برای مطالعۀ دقیقتر و تفدیلی این موضۀ با توجه به ماشأ اسالمی کامادا ،ر.ک.
Udovitch, Abraham L. "At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium?" Speculum
37 (1962): 198-207

و برای آگاهی از دیدگاهی متفاوت در این زمیاه با تأکید بر سایر ماشأها ،ر.ک.
John H. pryor "The Origins of Commenda Contract" Speculum, Vol.52, No. 1(Jan., 1977), pp. 5-37

888

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9315

تثبیت مفهوم شرکت تجاری سهامی در نیماۀ دوم قارن شاانزدهم مایالدی ،اروپاییاان کامکام
تجارت خود را بر مباای شرکت استوار کردند.
پژوهشگران و تاریخنگاران ،تأسی شرکت را بهعااوان انقالبای در تجاارت قلماداد ،و از آن
چون کلیدی طالیی برای پیشرفتهای بعدی و رهور تمدن جدید غرب یاد کردهاند .اما شارکت
باابه دالیلی در محیط تمدن اسالمی تأسی نشد و تجارت در این محیطها به روال سابق خود
و بر مباای شیوههای قراردادی و استفاده از عقود ادامه یافت.
البته پیش از پیدایش نوو اخیر شرکت ) (corporationدر اروپاا ،ایان نهااد شااهد تحاوالت
مختلفی بوده است .شارکت ،اجتمااعی از افاراد اسات کاه باهعااوان یاز شاخص اعتبااری و
غیرحقیقی ،یز ک واحد محسوب میشود و از شخدیتِ جدا از اعضاای تشالی دهاادۀ خاود
برخوردار است .چهار رکن متمایز کاادۀ شرکت تجااری از دیگار قالابهاای فعالیات اقتداادی
ازجمله قالبهای مشارکتی را میتوان اینگونه برشمرد .9 :شخدیت حقوقی و حیاات دائام.2 ،
مسئولیت محدود سرمایهگذاران .3 ،قابلیت انتقال بایقیادوشارط ساهام .7 ،مادیریت متمرکاز
(باقری ،9312 ،ص. 57
اما پیش از آن ،اشلال سادهتر شرکت ها و نهادهای تجاری و غیرتجااری وجاود داشات کاه
تلام تدریجی آنها به رهور شرکت موردنظر ما ) (corporationماجر شد .نخستین این نهادها
درواقۀ ،نهادهای صافی بازرگانان بودند .اطالعاات پراکاادهای از قارن یاازدهم مایالدی درباارۀ
وجود اتحادیههای صافی بازرگانان در اروپا و بهخداوص در انگلساتان و شاهر لاادن در دسات
اساات کااه در قالااب شاارکت فعالیاات داشااتاد ) .(Cizaka, 2004, p.6پا از آن و بااهتاادریج
شرکتهای کاتارلشاده ( Regulated Companyو شارکتهاای ساهامی (Stock Company
تشلی شد.
در حدود سدههای دوازدهم و سیزدهم میالدی ،مفهوم نهااد یاا شارکت غیارتجااری دارای
شخدایت حقاوقی ( Legal Personalityدر اروپاا وجاود داشات .درواقاۀ ایان نهااد از تحاول
انجمنهای صافی بازرگانان بهوجود آمد و نهادی دولتی بود که عملیات تجاری انجاام نمایداد،
بلله هدف از تأسی آن از سوی دولت ،تاظیم روابط بازرگانان و نظاارت بار آنهاا باود .اولاین
شرکت از این نوو ،برای نظارت و تاظیم امور صاادرکاادگان پشام در انگلساتان تأسای شاد
).(Mc Cusker, 2006, p.164

در شرکتهای کاترلشده که از تحول شرکتهای دولتی صافی بهوجود آمد ،هر تاجر با نام
خود و با آوردۀ خود ،اما به نام شرکتْ تجارت میکرد .شرکتهای کاتارلشاده تلاما طبیعای
شرکتهای صافی بودند (باقری ،9312 ،ص. 77
اولین اطالعات ما از بهکارگیری قالب شرکت دارای شخدیت حقوقی برای انجام تجارت ،باه
میانۀ قرن شانزدهم میالدی باز میگرددن زمانی که شرکت سهامی تجااری در انگلساتان بایاان
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گذارده شد .9استفادۀ گسترده از شرکت سهامی در ساماندهی تجارت دریایی عظیم میان اروپا و
دیگر نقاط جهان ،بهخدوص آسیا ،پ از این تاریخ میسار شاد .ایان نهااد حقاوقی جدیاد ،باا
استفاده از ساختار حقوقی شرکتهای یادشده و نیز شرکتهای غیر تجاری کاه از پایش وجاود
داشت و اضافه کردن شیوه های گردآوری سرمایه و اشتراک در آن به صورت سهام و برخورداری
از سود و حق رأی ،بهوجود آمد .این ساختار جدید بهسرعت رشد کرد و موفق شدن بهطوری که
در آغاز قرن هفدهم ،اصلیترین مجرای تجارت اروپاا باا آسایا از ایان راه باود ( Kuran, 2005,
. p.803
مهمترین ویژگیهای شرکت غربی ،استفاده از سازوکار تحدید مسئولیت و وجاود شخدایت
حقوقی مستق بود .مسلمانان باا ساازوکار تحدیاد مسائولیت آشااا بودناد و آن را در عملیاات
مضاربه بهطور گسترده بهکار میبردند .2اما شااسایی نشدن شخدیت حقوقی مانعی مهم بر سار
راه تأسی شرکت در حقوق اسالمی بود .این واقعیت که شارکت ،شخدایت حقاوقی و حیاات
مستق از اعضا یا مؤسسان خود داشت ،باعث می شاد کاه حتای پا از مارس یاز ساهامدار،
وجودش ادامه یابد و به فعالیت ادامه دهد ،اما شرکتهای فاقد شخدیت حقوقی باا مارس یاز
شریز ،ماح و مالالشرکه در میان ورثه تقسیم میشد.
این رویه پیامدهای مافی بسیاری داشت:
 اول ایاله باعث میشد باگاههای تشلی شده بر مباای حقوق اسالم ،باابه تعریی ،طول
عمر کوتاهی داشته باشادن چراکه طول عمر آنها تابعی از طول عمر اعضای آنهاا باود.
مرس نابهاگام یلی از شرکا ،مستلزم پایان عمر شرکت نیز بودن درحالی که شرکتهاای
اروپایی از دوام و بقا برخوردار بودند.
 دوم آنله وجود شخدیت حقوقی مستق برای شرکت ،باعث تجمۀ سارمایۀ فاراوان در
شرکت میشدن چراکه شرکا بدون ترس از مارس نابهاگاام یلای از اعضاا و باه تباۀ آن
تدفیۀ شرکت ،به سرمایهگذاری خود در شرکت ادامه میدادند.
 سوم ایاله حیات دائمی شرکت ،با ایجاد اطمیاان در اشاخاص ثالاث نسابت باه تاداوم
شرکت ،جریان سرمایه از سوی آنان به داخ شرکت را نیز تسهی میکرد .در أخاذ وام
و جذب ماابۀ مالی نیز اعتبار شرکت از اعتبار شخدای افاراد مساتق باود و دارایای و
اعتبار آن نیز مستق تلقی میشد .به همین دلی  ،اشخاص ثالث تمای بیشاتری بارای
معامله با شرکت ها داشتاد .درمقاب بر مباای حقوق اسالم و در نبود شخدیت حقاوقی
 .9این شرکت برای تجارت اختداصی با روسیه در سال 9557م تأ سای شاد و اجاازه داشات باا اساتفاده از مهار
اختداصی خود علیه دیگران طرح دعوا کاد و خود نیز طرف دعوا واقۀ شود.
 .9در قسمت بعد و در تحلی کارکردهای مضاربه ،این موضۀ را به تفدی بررسی خواهیم کرد.
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برای شرکت ،اشخاص ثالث میبایست با افراد وارد معامله شوند که ایان وضاعیت باعاث
افزایش هزیاۀ معامالت و کاهش تعداد آنها میشد .بر این اساس ،شاراکت افاراد بارای
تأمین سرمایه موردنیااز بارای گساترش تجاارت دچاار مشالالت بیشاتری مایشاد
).(Cizaka, 2004, p.6; Kuran, 2011, p. 25-26

با تأم در خدوص آنچه تاکاون دربارۀ تاریخچۀ مضاربه در شرق و غرب گفتیم و نیاز ایان
واقعیت که فعالیت تجاری در غرب از میانۀ قرن شانزدهم میالدی ،دیگر نه بار مبااای مضااربه،
که در قالب شرکتهای سهامی صورت گرفتاه اسات ،دو دساته پرساش پایش روی ماا رااهر
میشود:
 نخست ایاله چه عاملی سبب موفقیت مضاربه و دلی استفادۀ گسترده از آن در تجارت
شد؟ و آیا برای پاسخ به این پرسش باید به تحلی ویژگیهاا و احلاام قارارداد مضااربه
پرداخت یا ایاله بررسی شرایط و ترتیبات نهادی اقتداد و تجارت در این دوران اهمیت
بیشتری دارد ،و یا پاسخ را باید از ترکیبی از این دو نوو مطالعه بهدست آورد؟
 دوم ،چرا تجارت مشارکتی بر مباای «کامادا» در اروپا تحول یافت و به تجارت شارکتی
با به کارگیری شرکت سهامی بدل شد و موجبات پیشارفت و تحاول اقتداادی غارب را
فراهم آورد ،اما تجارت مشارکتی در خاورمیاناه و تمادن اساالمی نتوانسات از تحاوالت
جدید بهرهماد شود؟ چرا شرکت در عالم اسالم تأسی نشد و تجارت در حیطۀ افاراد و
قراردادها باقی ماند؟ در دو قسمت بعد تالش میکایم به این پرسشها پاسخ دهیم.

علل موفقیت مضاربه در گسترش تجارت
 .1کارکرد حقوقی مضاربه
بهطور کلی میان حقوق دانان و فقهای مسلمان در تشخیص ماهیت حقوقی مضاربه اتفاق نظاری
وجود ندارد .9ما نیز در ایاجا قدد ناداریم باه آن بپاردازیم و تحلیا ماا بار کاارکرد حقاوقی-
 .9مضاربه از این نظر که عام مضاربه ،کار خود را در اختیار مالز قرار میدهاد ،شابیه اجاارۀ افاراد اسات .مالاز
سرمایه ،فردی را به خدمت میگیرد تا برای او تجارت کاد ،چاانکه برخی مادۀ  555ق.م .را مادرف به اجاارۀ
افراد دانسته ،در تحلی آن بیان کردهاند که عام در این موارد خود را از طرف مالز اجیر قرار داده ،اساتیفای
اجرت مینماید .برای آگاهی بیشتر ،ر.ک .محمد بروجردی عبده ،9322 ،ص.323
ما نباید از یز نقطۀ تمایز اساسی باین مضااربه و اجاارۀ افاراد غفلات نماود ،تخداص و تجرباۀ عاما نقاش
اساسی تری نسبت به کار عملی وی در پیشبرد تجارت مضاربه دارد و همین نلته مضاربه را از اجاارۀ افاراد دور
میکاد.
مضاربه را از یز جابه شبیه وکالت و نمایادگی دانستهاندن از ایان نظار کاه عاما باا سارمایۀ مالاز تجاارت
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اقتدادی مضاربه استوار است« .تقسیم مسئولیت» و «تحدید مسئولیت» مهمترین کارکردهاای
حقوقی مضاربه بودهاند.
عام مضاربه مسئول تضمین سودآوری تجارت مضاربه ای نبود و در صورت شلست تجارت،
در قبال صاحب سرمایه مسئولیت حقوقی برعهده نداشتن هرچاد ،چاانکاه خاواهیم دیاد ،باه
لحاظ اقتدادی او هم متضرر می شد .عام  ،تاها زمانی که از حدود اجازۀ خود در قارارداد یاا از
عرف بازرگانی عدول می کرد ،در مقاب ِ مالز سرمایه مسئولیت داشت .بااابراین اولاین کاارکرد
حقوقی مضاربه ،تحدید مسئولیت عام مضاربه در مقابا مالاز سارمایه ،در صاورت شلساتْ
بدون تعدی و تفریط در عملیات تجاری بود.
اما مهم تر از آن تحدید مسئولیت مالز سرمایه در مقاب اشخاص ثالث بود .مسئولیت عام
در مقاب اشخاص ثالث ،عمدتاً قراردادی و بهعهدۀ شخص عام بود .او اجرای تعهدات قراردادی
را بهعهده داشت و مالز سرمایه در این موارد دخالتی نمایکارد (Postan and Miller, 1987,
) p.364ن برای مثال ،تحوی اجااس در زمان و ملان معلوم و نیز پرداخت مبالغ از ورایی عاما
بهشمار می آمد و مسئولیت تخطی از این موارد هم متوجۀ خود او بود و به مالز سرمایه سرایت
نمیکرد .درواقۀ ،عام مضاربه با دراختیار گرفتن سرمایه ،کلیۀ مسئولیتها ،ادعاها و خطرهاای
ناشی از تجاارت در مقابا اشاخاص ثالاث را باهعهاده مای گرفات و مالاز سارمایه را از ایان
مسئولیتها و خطرها معاف مای کارد .ایان رویاه از یاز نظار شابیه نهااد مسائولیت محادود
میکاد و تجارت از آنِ خودش نیست و امین اسات و اگار تعادی و تفاریط نلااد ،در خداوص تلای سارمایه
مسئولیتی ندارد .ید امانی عام مضاربه و جایز بودن این عقد ،بسیاری از فقهای امامیه و اه سات را بار ایان
داشته است که ماهیت مضاربه را وکالت بداناد .مباای این طرز تلقی این است که هر تدرفی که از جانب غیار
صورت گیرد ،مدداق توکی است .ر.ک .جعفری لاگرودی ،9327 ،ص.71
برخی مضاربه را نوعی عقد شرکت از نوو شرکت تجارتی فاقد شخدیت حقوقی دانستهاند که از آمیختگی کاار
و سرمایه تشلی میشود و اثر آن ،شراکت عام و مالز در سود است .بر اساس هماین تحلیا و باه اساتااد
مادۀ  222قانون تجارت ،مالز و مضارب در برابر طلبلااران باه صاورت تضاامای مسائول شاااخته مایشاوند
(کاتوزیان ،9322 ،ص 925-921ن هرچاد این استاباط ،چاانکه در همین قسمت خواهیم دید ،مغایر با یلای
از مهمترین کارکردهای حقوقی مضاربه ،یعای تحدید مسئولیت مالز در مقاب اشخاص ثالث ،است.
برخی اشتراک در سود تجارت مضاربه را نه در اثر رابطۀ شاراکت و عقاد شارکت ،بللاه ناشای از حلام عقاد
مضاربه دانسته (جعفری لاگرودی  ،9372ص  153و معتقدند که اساس عقد شارکت ،بار اشاتراک شارکا در
سرمایۀ شرکت یعای مالالشرکه است و ترکیب کار و سرمایه ،تشلی شرکت نمیدهد و در نتیجۀ این تحلی ،
مضاربه را خارج از مفهوم شرکت مدنی دانستهاند (جعفری لاگرودی ،9327 ،ص. 92
درنهایت باید گفت اگرچه مضاربه از جابههای مختلی شبیه دیگر عقود چون وکالت و یا پیماانی بارای ایجااد
شراکت است ،بهتر است آن را عم حقوقی ویژهای بدانیم که از ترکیب چادین عقاد باهوجاود آماده اسات و
ماهیت حقوقی بسیط و مستق ندارد .برای آگاهی از این دیدگاه ،ر.ک .ناصر کاتوزیان ،9322 ،ج ،2ص.922
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سرمایهگذاران در شرکتهای سهامی است که مدیریت اعمال تجاری باهعهادۀ مادیران اسات و
مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهامشان محدود می شود و فراتر از میزان سرمایه خود
مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث ندارند .به این ترتیب ،میبیایم که ریشاه و شال اولیاۀ نهااد
مسئولیت محدود که یلی از چهار رکن تمایزبخش شرکت تجاری از ساایر قالابهاای فعالیات
اقتدادی است (باقری ،9312 ،ص ، 57در نهاد مضاربه وجود داشته است.
در غیاب صاحب سرمایه ،این مسئولیت محدود بود که از او در مقاب تخطیِ عاما مضااربه
از دستورات وی و عرف بازرگانی و ایجاد تعهدات مازاد بار مقادار سارمایه ،محافظات مایکارد
) .(Harris, 2007, p.13همچاین ،ریشاههاای تفلیاز ماللیات سارمایه از کاتارل و مادیریت
عملیات تجارت را که در شرکتهای سهامی تلمی و بعدها بهطور گسترده از سوی شرکتهای
تجاری بهرهبرداری شد ،می توان در این رویه مشاهده نمود .گسترش و تلمی همین شایوههاا،
بعدها به تشلی شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی در اروپا انجامید.

 .2کارکرد اقتصادی مضاربه
مضاربه اساساً قراردادی دوطرفه بود که بین دو شخص حقیقی ماعقد میشاد .باا انتخااب ایان
قالب ،طرفین ملزم به یز قرارداد و شرایط استاندارد آن میشدندن شرایطی که تعیین مایکارد
هریز از طرفین چه آورده است و نیز چه سهمی در ایان سارمایهگاذاری و تجاارت دارد .یاز
طرف سرمایه را تأمین میکرد و طرف دیگر با آن سرمایه به تجارت میپرداخت .درحالی کاه در
حقوق اسالمی الزم بود که سرمایه وجه نقد باشد ،9در کامادا مملان باود کااال نیاز در اختیاار
عام قرار گیرد تا با آن تجارت کاد .پ اولین وجه اقتدادی مضاربه« ،تأمین ماالی» باودن باه
این معاا که وجوه موردنیاز بازرگاناان را در اختیاار ایشاان قارار مایداد .وجاه اقتداادی دیگار
مضاربه« ،سرمایهگذاری» بودن چراکه افراد سارمایههاای راکاد خاود را از طریاق آن باهجریاان
می انداختاد .این مسئله درحالی که دریافات و پرداخات رباا از نظار اساالم و حقاوق مسایحی
نامشروو بود و قالب و نهاد دیگری برای سرمایهگذاری و بهجریان اناداختن وجاوه راکاد وجاود
نداشت ،اهمیت اقتدادی دوچادانی یافت.
سود حاص از مضاربه به نسبتهای مشاعیِ مشاخص تقسایم مایشاد و ثابات نباود .ایان
نسبتها باید در هاگام عقد قرارداد تعیین میشدن برای مثال مقرر میشد کاه ساود باه نسابت
 .9بعضی فقهای اه سات در موارد خاصی مضاربه به کاال را نیز جایز دانستهاناد .ر.ک .جعفاری لاگارودی،9327 ،
شمارۀ .929
مادۀ  577قانون مدنی ایران نیز در این باره از دیدگاه فقهی غالب پیروی کرده است« :سارمایه بایاد وجاه نقاد
باشد».
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یز به یز ،یا یز به دو و ماناد آن تقسیم شود و مبلغی ثابت درنظر گرفته نمایشاد ،چاراکاه
سود قطعی وجود نداشت .برای نمونه در رویۀ کامادا در قرن دوازدهم مایالدی در ایتالیاا ساود
عام تجارت معموالً یز از چهاار یاا بیسات و پااج درصاد باود (Postan and Miller, 1987,
. p.376
باابراین «تقسیم سود» یز وجه مضاربه بود ،اما از وجه دیگر آن کاه «تقسایم ضارر» باود،
نباید غاف شد .9ضررهای احتمالی ناشی از تجارت که در نگاه اول تدور مایشاد تاهاا متوجاۀ
مالز سرمایه است ،درعم میان مالز سرمایه و عام کار تقسیم میشاد .مضاارب نسابت باه
سرمایهای که دراختیار می گرفت تا با آن تجارت کاد ،در مقاب مالز سرمایه مسائول و ضاامن
نبود و درصورتی که برابر عرف و رویۀ معمول عم میکرد ،اما نقدانی متوجۀ سرمایه میشاد و
یا سودی بهدست نمی آمد ،ضامن بازپرداخات آن نباود .در عاوض ضارری کاه عاما متحما
می شد ،هزیاۀ وقت و تالشی بود که صرف کرده بود ،چراکه سود ثابت و قطعی و یاا دساتمزدی
از سوی مالز سرمایه دریافت نمیکرد.
به این ترتیب ،درواقۀ ،ضرر هم تقسیم می شدن چراکه در صورت شلست تجارت ،نسبت باه
حالت تجارت فردی ،مالز تاها مال خود را ازدست میداد و متحم هزیاۀ ریسز وقات و کاار
خود نمیشد و میتوانست در مح کار و زندگی خود از ثمرۀ تالشش بهره ببرد .تقسیم ریساز
شام عام هم میشدن چراکه فقط کار و تالشش بیثمر مانده بود ،اما سرمایههای احتماالیاش
ازبین نمیرفت و محفوظ میماند.
مسلم این است که در سدههای میانی مضاربه نهااد اقتداادی پیچیادهای باود کاه قابلیات
پاسخگویی به مشالالت مختلای در مسایر پیشابرد و گساترش تجاارت غیرفاردی را داشات.
چاانکه پیشتر اشاره کردیم ،تأمین سرمایه ،مخاطرات و ریسزهاا ،آشااایی باا باازار و تجرباۀ
تجارت و ...دشواریهای عمده پیش روی ت جاارت فاردی باود کاه بارای هرکادام راهلاارهاایی
جداگانه در قالبهایی ماناد أخذ وام ،اجارۀ افراد و حیوانات ،گرفتن وکی و نایب وجاود داشات.
اگرچه هرکدام مشللی را برطرف میکردند ،اما مشل جدیدی را نیز در پی داشاتاد .درضامن،
استفاده از هریز متضمن ایجاد یز رابطاۀ حقاوقی و اساتفاده از قاراردادی جداگاناه باود کاه
مدیریت این قراردادها ،خاود دشاواریهاایی را باههماراه داشات .باا افازایش تعاداد معاامالت،
هزیاههای معامالتی ( Transaction Costsشام هزیاۀ پیادا کاردن طارف قارارداد ،ماذاکره و
حدول توافق ،هزیاۀ تخلی از انجام تعهد و هزیاۀ الزام به انجام تعهد و ...نیز افزایش مییافات و
 .9اساساً ماهیت این عقد بر مخاطره یا پذیرش ریسز از سوی طرفین استوار شده است تا در سود و زیان احتماالی
شریز باشادن درحالی که در عقود مغاباه ،احتراز از مخاطره در نهااد عقاد اسات .بارای آگااهی بیشاتر ،ر.ک.
جعفری لاگرودی ،9322 ،ص 21و همو ،9372 ،ص.721
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سود نهایی تاجر را کم می کرد .درنهایت نیز مسائولیت اصالی برعهادۀ شاخص بازرگاان باود و
دشواری اصلی ،یعای لزوم تقسیم ضررها و مخاطرات ،بیپاسخ میماند.
خاصیت مضاربه در این بود که تحت یز قرارداد و عاوان حقوقی واحد ،به این دشاواریهاا
پاسخ می داد .با عقد یز قرارداد ،سرمایه تأمین میشد و کار ،تجربه و تخداص عاما مضااربه،
این سرمایه را بهگردش درمیآوردن سود حاص از تجارت تقسایم ،و درعاینحاال ،مخااطرات و
ریسزها نیز سرشلن میشد .روابط طرفین قرارداد ،معلوم و تقارن اطالعاتی نسابی باین آنهاا
برقرار بودن بهنحوی که با اضافه کردن شروط ضمای ،طرفین در وضاعیت قاراردادی و اقتداادی
برابری قرار می گرفتاد .دلیا اساتفادۀ گساترده از مضااربه در تجاارت راههاای دور در جهاان
پیشامدرن ،چیزی نبود مگر جامعیت و کارایی این نهادن بهطوری که نیاز بازرگاناان و دارنادگان
سرمایه را تأمین میکرد و تجارت را بهپیش میبرد.

آسیبشناسی تأسیس نشدن 1شرکت تجاری در حقوق اسالم
مماوعیت مطلق ربا در اسالم ،مسلمانان را به گسترش هوشامادانۀ اساتفاده از ابزارهاای ماالی
دیگر ،یعای ابزارهای مشارکتی ازجمله مضاربه ،قادر ساخت .ایان ابازارهاا در تحارک و پویاایی
اقتداد و شلوفایی تمدن اسالمی نقش مهمی داشت .در ایاجا این سؤال قابا طارح اسات کاه
چرا مهمترین ویژگی های شرکت سهامی اروپایی از دل کامادا بیارون آماد و موجاب پیشارفت
تجارت در غرب شد ،ولی در حقوق اسالمی ،تجارت در قالب شرکت شااسایی و تأسی نشاد و
در حیطۀ افراد و قراردادها باقی ماند؟ شاید بتوان اولین مانۀ شااسایی شرکت تجاری در حقاوق
اسالم را عدم آشاایی حقوق اسالم با موضوو شخدیت حقوقی دانست .در ادامه به بررسی نقش
این عام و دیگر عوام مؤثر در این حیطه میپردازیم.
 .9امروزه راهراً تأسی و استفاده از شارکت باه طاور عملای و از بااب ضارورت ماورد قباول فقهاا قارار گرفتاه و
تالشهایی هر چاد بسیار محدود برای بررسی فقهی آن انجام شده است .برای مثال یلی از فقهای معاصار کاه
به این موضوو توجه نشان داده ،حجم اندک کتاب شرکت در فقه و «اختالف فاحش و بایادین مساائ و فاروو
آن با قوانین و اعماال تجااری روز» را انگیازه خاود از تاألیی بیاان نماوده اسات .بارای آگااهی بیشاتر ،ر.ک.
عبداللریم موسوی اردبیلی ،9797 ،مقدمه .یلی دیگر از فقهای معاصر در درس خارج فقه کتاب الدالوه خاود،
پذیرش شرکتهای تجاری و احلام خااص آنهاا را باه لحااظ شارعی غیرالازامآور دانساته و اساتفاده از ایان
شرکتها را صرفاً از باب ضرورت پذیرفتاه اساتhttp://www.eshia.ir/feqh/ archive/text/sobhani/feqh/88/ :
 .880811/بااینحال ،مقدود ما در ایاجا بررسی تاریخی موضوو و اشاره به این واقعیت تاریخی است که حقاوق
اسالمی تا چاد قرن پ از تأسی شرکت تجاری و بدل شدن آن به قالب اصلی تجارت ،این نهاد را شااساایی
نلرد و تالشی از سوی فقها در خدوص شااخت موضوو و بررسی فقهی آن صورت نگرفت.
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 .1مطالعۀ شخصیت حقوقی و سرنوشت آن در حقوق اسالم
شخدیت حقوقی به معاای تلام یافتۀ امروزی آن را در هی نظام ساتی نمایتاوان یافات ،اماا
میتوان گفت که ریشههای شخدیت حقوقی به حقوق روم باستان باز میگردد .پژوهشاگران از
وجود دو نوو شخدیت حقوقی در روم باستان سخن گفتهاندن یلی از اجتماو اشخاص باهوجاود
میآمد ،ماناد گروههای سیاسی ،مذهبی ،هاری و غیره ،و دیگری از اجتمااو اماوال یاا بایادهاا،
ماناد شهرها ،عبادتگاهها و خیریهها و ماناد آنها ،و در مقاب این دو که مجامۀِ دارای شخدیت
حقوقی ( Societasبودند ،مجماۀِ فاقاد شخدایت حقاوقی ( Universitasنیاز وجاود داشات
(صفار ،9312،ص . 72-71در روم باستان ،دولت این قدرت را داشت که اموالی در تملز خاود
داشته باشد و با اشخاص طبیعی وارد معامله شودنگویی که خود یاز شاخص اسات .همچااین
مملن بود مزارو اشتراکی پ از مرس شرکای مالز مزرعه نیز باقی بماند .در این نوو خاص از
شراکت ( ، Societas Publicanorumماللیت از مدیریت و کاترل جدا شده باود و مادیریت آن
برعهدۀ نمایادگان شرکا قرار داشت .همچاین واگذاری سهم به افراد دیگر هم املاانپاذیر باود.
کد قانونی ژوستیاین به خزانهداری امپراتوری اجازه میداد کاه متخلفاان را در دادگااه تعقیاب
نماید و خود نیز تعقیب شود .باوجوداین  ،هی تعریی دقیقی از مؤسسه یا نهاد دارای شخدایت
حقوقی یا خود شخدیت حقوقی در این قانون وجود نداشت و رابطۀ میاان نهااد و اعضاا و نیاز
حقوق و تلالیی آنها در برابر هم روشن نشده و اصطالحات بهکار رفتاه در آن هام مابهم باود
(. Kuran, 2011, p.100
اولین شرکتهای غیرتجار ی دارای شخدیت حقوقی ،شهرهای یونانی و رومی و نیز مفهاوم
کلیسا در الهیات مسیحی بود .در حادود ساال  9222مایالدی ،حقاوقداناان کلیساایی مانااد
گراسیانوس (گراسین معتقد بودند که کلیسای جامۀ و شوراهای کلیسایی که درمجموو جامعۀ
مسیحیان را نمایادگی میکردند و از سازمان و بودجه مستق برخوردار بودند ،دارای شخدایت
حقوقی مستق هستاد (صفار ،9312،ص . 52-57در نظر آنها تز تز افراد مملن باود خطاا
کااد و حتی شخص پاپ هم از اشتباه در اماان نباود ،اماا کلیساا دارای شخدایتی مساتق  ،و
همواره از خطا مدون بود .حدود یز قرن بعد ،از نظر حقوقدانان و شارحان کلیسا ،یز شهر یا
حتی یز پادشاهی میتوانست شرکت باشد .در نظر آنها این شهرها یا پادشاهیهاا ،غیرفاانی و
جاودان و از حیات و دوام مستق از اعضا و شهروندانشان برخوردار بودند .ایدۀ وجود شخدایت
مستق از اعضا و تلام آن در سدههای بعدی و باه دنباال آن اساتفاده و کااربرد یاز مفهاوم
حقوق رومیکه بیان میکرد «چیزی که مربوط به همه است باید به تأیید همه برسد» ( “Quod
” ، omnes tangit ab omnibus approbeturدر خدااوص شاارکتهااا بااه شاال گیااری نظااام
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رأیگیری بر اساس نظر اکثریت انجامید ) . (Cizaka, 2004, p.6اطالعات دقیقی راجۀ به زمانی
که برای اولین بار ایدۀ نهاد دارای شخدیت حقوقی در تجارت بهکار گرفته شد ،وجود ندارد ،اما
اولین شرکتها همانطور که پیش تر دیدیم ،درواقۀ محدول تحول نهادهاای صاافی بازرگاناان
بودند.
در مطالعۀ موضوو شخدیت حقوقی در حقوق اسالم ،بررسای نهااد وقای و مسائلۀ تعیاین
سرنوشت حق ماللیت اموال موقوفه می تواند راهگشا و مفید باشد .تعیین سرنوشت حق ماللیت
اموال موقوفه در حقوق اسالمی ماشأ اختالف نظرهای فراوان میان فقهاا باودن چراکاه در نباود
نظریۀ کلی ،پاسخ به این پرسش که پ از قبول وقای ،ماللیات اماوال موقاوف از آن کیسات،
نتیجۀ درستی نمییاف ت .ماللیت همچاان با مالز بود و عین موقوفه در دارایی او حب یاا باه
موقوفعلیهم ماتق می شد ،بدون آنله آنان از حقوق ماللانه برخوردار باشاد .افزون بار ایان دو
نظر ،برخی فقها از نق ملز بدون ماتق الیه یا ابطال و ازالاۀ ماللیات ساخن گفتاه (جعفاری
لاگرودی ،9372 ،ص 357و برخی نیز ناتوان از ح مسئله ،ماللیت اموال موقوفه را از آن خدا
دانستهاند (کاتوزیان ،9371 ،ص. 323
دستیافتن به راهح های عملی ادارۀ وقی ،نه از راه تمهید نظریهای کلی ،بلله با توجاه باه
زمیاه های اجتماعی و نیازهای عاطفی مردم و استفاده از اخبار ،میسر و احلام آن استخراج شد،
اما هاگامی که فقها خواستاد این نهاد پیشساخته را در قالب نظریههای حقوقی توجیاه کاااد،
در نبود شخدیت حقوقی با دشواری روبرو شدند (کاتوزیان ،9371 ،ص. 391
نهاد وقی تاها نهادی بود که در دنیای اسالم توانست کاارکردی نزدیاز باه مؤسساۀ دارای
شخدیت حقوقی را تجربه کاد .در طول قرنها این نهاد توانست در خدمت اهداف غیارانتفااعی
عمومی و اجتماعی و خیریه همچون ساخت مدارس ،آب انبارها ،مساجد و درمانگاهها قرار گیرد.
با آنله برخی کارکرد های وقی مشابه شرکت دارای شخدیت حقاوقی اسات ،تفااوتهاایی هام
میان این دو وجود داردن ازجمله ایاله شرکت اروپایی اساسااً نهاادی جمعای و مشاارکتی باود،
در حالی که وقی اصوالً از سوی یز نفر ایجاد میشد .کاتارل و مادیریت شارکت ،جمعای و باا
تغییر اعضا قاب تغییر بودن درحالی که وقی میبایست تا ابد بر اساس دساتورات شاخص واقای
اداره میشد و خود وی هم نمیتوانست دستوراتش را تغییر دهد (. Kuran, 2005, p.800
اما شباهت های آن با شرکت دارای شخدیت حقاوقی هام کام نباود .نهااد وقای ،تشالی
سرمایهای متشل از اموال و داراییهایی را که خارج از دارایی افراد باشد ،اجازه مایداد .هماین
ویژگی باعث ماندگاری و دوام سرمایه در طول زمان و فراتر از عمر افراد مایشاد و نیاز آن را از
دسترس طلبلاران موقوفعلیهم مدون نگاه میداشت .در نهاد وقای ،ماللیات اماوال و کاتارل
آنها از هم جدا میشد ).(Harris, 2007, p.27
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باوجوداین ،اندیشۀ جوهری وقی ،یعای قابلیت تشلی سرمایه مستق از افراد و املان دوام
آن ،نتوانست از این رویه استخراج شود و در خدمت تجارت و فعالیتهای اقتدادی برای کساب
سود قرار گیرد .9فقهای مسلمان هی گاه مفهوم کلی شخدیت حقوقی را شااساایی نلردناد .در
خدوص وقی نیز رویه و عمللرد وقی باعث پذیرش مفهوم شخدیت حقوقی از سوی فقها نشاد
و آنان برای پرداختن به مسائ وقی و ارائۀ راهحا هاای عملای بارای ادارۀ آن ،نظریاهای کلای
نداشتاد .تعداد اندکی از فقها هم که برای فهم ماهیت حقوقی و تعیین سرنوشت حاق ماللیات
اموال موقوفه تالش کردند ،در غیاب مفهوم شخدایت حقاوقی باه نتیجاهای دسات نیافتااد و
تالششان عقیم ماند .باوجود آنله بررسی فقهی -حقوقی وقی ،محتم ترین نقطه برای شااسایی
شخدیت حقوقی در حقوق اسالم بود ،اما فقه اسالمی ازدست یافتن به آن ناکام ماندن باهنحاوی
که سید محمدکارم طباطبایی یزدی ،فقیه نامدار و صاحب اثر گرانقادر عاروهالاوثقی ،پا از
آنله با کمال دقت و ررافت ،بایان نظریۀ شخدایت حقاوقی را بررسای نماود ،درنهایات ،آن را
بیفایده یا از لحاظ عملی کمفایده یافت و رها کرد (کاتوزیان ،9371 ،ص. 257
بدین سان ،معمای تعیین سرنوشت حق ماللیت بر اماوال موقوفاه ،در نباود حلقاۀ مفقاودۀ
شخدیت حقوقی ،ح نشده باقی ماند و با وجود نزدیلی تعبیرات برخی فقها در این زمیااه باه
قبول شخدیت حقوقی برای وقی (همان ،ص ، 251این مفهوم هی گاه بهطور مستق شااسایی
نشد.

 .2بررسی عوامل دیگر مؤثر بر تأسیس نشدن شرکت تجاری در حقوق اسالمی
 .9برخی پژوهشگران تالش کردهاند با تحلی برخی عااوین فقهی ،همچون جهات عامه ،اماه و باهویاژه وقای ،و از
مجموو سخاان فقها ،فقه اسالمی را در مجموو و به نحو عملی با مفهوم شخدیت حقوقی آشاا کااد .به گماان
ایشان درست است که عاوان یادشده از عااوین معهود فقهی نیست ،اما فقهای ما در بعضی از مباحث خاود باه
نتایجی رسیدهاند که با تئوری شخدیت حقاوقی تطبیاق دارد .بارای نموناه ،ر.ک .صافار ،شخدایت حقاوقی،
انتشارات بهاامی .9312
به نظر ما استاباط از این شیوه و نشان دادن نبود ناهماهاگی میاان کاالم فقهاا و نظریاۀ شخدایت حقاوقی،
نمی تواند تحلیلی راهگشا باشد و تاها صورت مسئله را ازبین خواهد برد .شااسایی یاز نهااد حقاوقی از ساوی
یز نظام حقوقی ،به معاای شااخت و پذیرش یز نهاد به نحو سازگار با سایر اجزای آن نظام است ،باه شاللی
که بتوان از همۀ املانات و آثار و نتایج این نهاد جدید برای ح مشالالت موجاود نظاام حقاوقی یاا گشاودن
افقهای تازه استفاده کرد .درغیر اینصورت ،صِرف نشان دادن نبود ناهمااهاگی میاان یاز نهااد و یاز نظاام
حقوقی ،چیزی بر املانات و تواناییهای آن نظام حقوقی نمیافزاید ،بلله فرصت طرح پرسش و تحلی چرایای
این عدم شااسایی و درنتیجه شااخت عمیقتر نظام حقوقی را ازبین میبرد .پرسش اصلی این است که چارا باا
وجود نزدیلی کالم فقها به قبول عملی یز نهاد حقوقی ،این نهاد بهطور مستق شااسایی و بهرهبرداری نشاده
است؟ .موانۀ معرفتی ،فرهاگی و اجتماعی شااسایی شخدیت حقوقی در حوزۀ حقوق اسالمی چه بوده است؟
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اما صرف نظر از مسئلۀ شااسایی نشدن شخدیت حقوقی در حقوق اسالم ،چه عوام دیگری در
عدم تأسی و بهره برداری از قالب شرکت به ماظور تجارت در حقاوق اساالمی ماؤثر باودهاناد.
پژوهشگران در پاسخ به این پرسش ،به برخی زمیاههاای اجتمااعی و عواما فرهاگای محایط
شل گیری حقوق اسالمی ،ازجمله تأکید اسالم بر وحدت و پرهیز از فرقهگرایای اشااره کارده و
آنها را در رشد نیافتن و شل گیری نهادها و گروهها و اجتماعات انتفااعی و غیرانتفااعی ماؤثر
دانستهاند .ساختار قبیلهای زندگی اعراب شبه جزیرۀ عربستان پیش از رهور اساالم باهگوناهای
بود که افراد بر اساس خویشاوندی و نظم قبیلهای با هم ارتباط داشاتاد و وفااداری باه قبیلاه و
تللیی به دفاو از افراد آن در مقاب قبای مهاجم و رقیب ،از ویژگیهای اصلی این شیوۀ زندگی
بود .قبای همواره با یلدیگر در جاگ و تفرقه بودند که چرخهای از ناامای و بیثباتی در جامعاۀ
عرب جاهلی پیش از اسالم تولید میکرد .این ناامای که فعالیت اقتدادی و تولید ثاروت را نیاز
تحتالشعاو قرار می داد ،اعراب را مستعد پذیرش ایدئولوژی میکرد که آنهاا را باا هام متحاد
سازدن تفرقهها را ازمیان ببارد و امایات و ثباات را باه اجتمااو بازگرداناد .اساالم باا تأکیاد بار
همبستگیهای اجتماعی مبتای بر باورهای دیای ،تالش کرد تا به این نیاز پاسخ دهد.
در مفاهیم قرانی نیز به وحادت و پرهیاز از پراکاادگی سافارش شاده اسات .خطاابهاا و
دستورات قرآنی همواره یا به افراد هستاد و یا به تمام مسلمانان و امت اسالمی و های خطاابی
به خردهگروههای اجتماعی وجود ندارد .اگرچه تشالی اجتماعاات بارای اهاداف مشاروو نفای
نشده ،در هی جا هم اشارهای به آنها نشده اسات و مشاوق و محرکای بارای آن وجاود نادارد.
بدین سان ،تأسی یا أخذ نهادهای مستق و جمعی برای کسب سود ،صرف نظر از آنلاه دارای
شخدیت حقوقی آن گونه که در اروپا مطرح شد باشاد یا نباشااد ،های مأخاذ یاا پایگااهی در
مهمترین مابۀ قانون اسالم نداشت .تالش اسالم برای رفۀ تفرقه و ایجاد امت واحده ،نظاامی را
میان اعراب بایان نهاد و گسترش داد که با هر نوو امتیازطلبای ،گاروهباادی و ایجااد ساازمان
اجتماعی فرعی مخالی بود ،درعوض از زندگی اجتماعی مبتاای بار براباری و بارادری حمایات
میکرد (. Kuran, 2005, p.794-795
همین نگرش و تلقی ،اهایت فقها در شیوۀ استاباط احلام اسالمی را نیز شل میداد و در
دورۀ آغاز تفلر فقهی ،یعای از اوای قرن دوم هجری و تشلی مذاهب اه ساات ،باه اهایات
غالب در فقه اسالمی بدل شد .فقیهان دوران بعد هم با آنله بهطور عیای و ملماوس در مسائلۀ
وقی و بهطور ضمای در برخی پدیدهها همچون مسئولیت قبیله برای تاأمین دیاۀ جااایتی کاه
عضو قبیله مرتلب شده بود ،با ضرورت اعتبار شخدیت حقوقی درگیر بودند ،نتوانساتاد از ایان
مانۀ عبور کااد و این تفلر تثبیت شد.
با عدم شااسایی شخدیت حقوقی و تشلی نهادهای اجتماعی مستق  ،نیازهاای اجتمااعی
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توجیهکاادۀ تأسی و شااسایی شرکت و شخدیت حقوقی در میان مسلمانان ،بعدها به اشلال
دیگر سامان یافت .یلی از این اشلال در خدوص اهداف اجتماعی ،نهاد وقای باود کاه در قارن
دوم شل گرفت و به نیازهای اجتماعی ،غیرانتفاعی و رفاهی که وجود شخدیت حقوقی را الزم
میساخت ،پاسخ دادن هرچاد چاانکه در قسمت پیش دیدیم ،به شااساایی شخدایت حقاوقی
نیاجامید.
درحالی که عااصر الزم برای تشلی شرکت ،ماناد اندیشۀ تفلیز کاترل از ماللیت سرمایه
و نیز تحدید مسئولیت ،در وقی و به ویژه در مضاربه موجود بود ،با نبود انگیزه و محارک فلاری
برای شااسایی استقالل نهادهای اجتماعی و اقتدادی ،این استعدادهای بالقوه به فعلیت نرسید.
اما چرا حقوق اسالمی در دورههای بعد شخدیت حقوقی را شااساایی و تأسای نلارد؟ در
خدوص تأسی و گسترش نهادهایی که به نیاز های اقتدادی جامعه و بازرگانان بارای تجاارت
پاسخ دهد ،ترکیب دو عام  ،مانۀ تشلی شخدیت حقوقی و شرکت میشدن یلی ساختار نظاام
ارث و دیگری شااسایی سیستم تجارت شراکتی در اسالم بر مباای مضاربه و مشارکت .درحالی
که نظام ارث در بسیاری کشورهای اروپایی ،وارث شدن پسر ارشد را اجاازه مایداد و در حادود
قرن های شانزدهم و هفدهم میالدی به رویۀ غالب در بیشتر نقاط اروپاا تبادی شاده باود ،اماا
رویه های ارث در مااطق مختلی اروپا تفاوت داشت و ازآنجا کاه ایان موضاوو در حقاوق الهای
مسیحیت ثابت و قطعی نبود ،انعطاف زیادی داشت .درمقاب  ،نظام ارث در اسالم با توزیۀ مادام
ثروت و تعدد وراث ،مانۀ از تجمۀ سرمایه میشد و راه تشلی شرکتهای بلادمدت و پایادار را
سد میکرد (. Kuran, 2003, p.428
شرکت اسالمی ،همان طور که دیدیم ،موقتی بود و با مرس شرکا و تقسیم سهم آناان میاان
وراث ،لزوماً تدفیه میشد و تدفیۀ زودهاگام شارکت از تجماۀ سارمایه در شارکت جلاوگیری
می کرد .حدول موافقت جدید شرکا برای دوام شرکت مستلزم هزیاههایی بود که شارکتهاای
دارای شخدیت حقوقی غربی از تحم آن معاف بودند و باعث میشد بر مانۀ پیشِ روی تجماۀِ
سرمایه غلبه کااد .با ایاله مسلمانان با سازوکارهای تحدید مسئولیت آشاا بودند و در مشارکت
و بهخدوص مضاربه از آن بهره میبردند ،ایجاد سازوکارهایی برای حفظ سارمایه و تجماۀ آن و
محافظت از آن در قبال طلبلاران شخدی شرکا که مستلزم وضۀ قاوانین جدیاد باود ،در نباود
مفهوم شخدیت حقوقی میسر نشد .ساختارهای حفارت از سرمایه برای ادامۀ حیات باگاههاای
دائمی و بلادمدت الزماند ،اما در شراکتهای کوتاهمدت و در تجارت مضااربهای کاه عمادۀ باار
تجارت بازرگانان را برعهده داشت ،نیازی به این ساختارها نبود (. Kuran, 2005, p.832
روشهای مشارکت بهویژه مضاربه که باه نیااز بازرگاناان بارای تجاارت راههاای دور پاساخ
میداد ،محدودیتهایی داشت که بدون طرح شرکت و شخدایت حقاوقی املاان غلباه بار آن
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وجود نداشت .سادگی نظام شراکت و مضاربه که کوتاهمدت و کمدوام بود ،باعث شد تاا قارنهاا
بعد ،بازرگانان و تجار خاورمیانه نتواناد رویههای ماظم برای انتقال سهام شرکت و تاظیم دفااتر
و حسابهای تجاری و مدیریت حرفهای ایجاد کااادن چراکاه بساتر فعالیات بلاادمادت وجاود
نداشت (. Kuran, 2011, p.88
بر این اساس ،باگاه های تجاری در حجم بزرس که بتواناد با تجمۀ سرمایههاا فعالیاتهاای
اقتدادی کالن انجام دهاد ،در خاورمیانه راهر نشاد و در نتیجاۀ ایان روناد ،کساب و کارهاا و
باگاهها در قالب روابط قراردادی و واحدهای اقتدادی کوچاز کاه عمرشاان باهنادرت از عمار
مؤسسانشان فراتر میرفت ،باقی ماند.

نتیجه
با افزایش حجم و مقیاس تجارت و گسترش نیازهای تجاار ،روشهاای قاراردادی سااده ،دیگار
جوابگوی نیازهای تجارت نبود و بر همین اساس ترتیبات قراردادی مشارکتی بهوجود آمد تا بار
بعضی مشلالت پیشِ روی تجارت فردی ،ازجمله فقدان تجمۀ سرمایه غلبه کرده ،درعینحاال،
ریسز سرمایه را سرشلن و مسئولیت را تحدید نماید .یلی از جامۀتارین ایان چاارچوبهاای
قراردادی ،روش مضاربه بود .مضاربه و کامادا نقاش مهمای در شالوفایی تجاارت دوران میاناه
داشت .دلی موفقیت و فراگیری مضاربه ،جامعیت این نهاد برای پاسخگویی باه تماام نیازهاای
تجار در سدههای میانه بوده است .مضاربه نهاد اقتدادی پیچیدهای بود که به مشلالت مختلای
پیشاروی پیشبرد و گسترش تجارت غیرفردی ،پاساخ مایداد .مهامتارین کارکردهاای حقاوقی
مضاااربه ،تقساایم و تحدیااد مساائولیت و مهاامتاارین کارکردهااای اقتدااادی آن ،تااأمین مااالی،
سرمایهگذاری و تقسیم ریسز ها و مخاطرات تجاری و اقتدادی بوده است .با آغاز دوران جدید،
ترتیبااات قااراردادی صاارف ،دیگاار پاسااخگوی نیازهااای تجااارت جدیااد نبااود .آخاارین تحااول
چارچوبهای تجارت ،تحول از ترتیبات قراردادی به ترتیبات نهادی و پیادایش شارکت تجااری
بود .مدل اروپایی مضاربه یعای کامادا با برخاورداری از شخدایت حقاوقی ،تحاول یافات و باه
مباایی برای تأسی شرکت تجاری تبدی شد .شارکت تجااری مبااایی بارای تجاارت جدیاد
گردید و نقش مهمی در توسعۀ اقتدادی غرب در سادههاای بعادی باهعهاده گرفات .ترتیباات
قراردادی در غرب به ترتیبات سازمانی (شرکت تلام پیدا کرد و ساختار جدیدی برای فعالیت
اقتدادی فراهم شد .برتری اقتدادی جوامۀ غربی فقط ناشی از دستیابی باه داناش فاای نباود،
بلله نوآوری و ابداو در نهادهای حقوقی ماناد ایجاد شخدیت حقوقی نیز به این امر کمز کرد.
درمقاب  ،مضاربه که ابزار مالی اصالی تجاار مسالمان باود ،در نتیجاۀ عادم شااساایی مساتق
شخدیت حقوقی در جهان اسالم ،تلام نیافت و نهادیاه نشد .مضاربه به صورت قراردادی میان
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افراد باقی ماند که نمیتوانست بر مشل جذب سرمایه و دوام آن ،یعای حفارات از سارمایه در
مقاب طلبلاران و وراث ،غلبه نماید .باید توجه داشت که تحول اخیر و ابداو ترتیباات ساازمانی
در تجارت ،به مازلۀ نفی ترتیبات قراردادی نیست ،بلله بیانگر این تحول عمده در تاریخ تجاارت
است که دیگر افراد ،بازیگران عمدۀ صحاۀ تجارت نیستاد ،بلله شرکتهای تجاری  -اگرچاه باا
بهکارگیری ترتیبات قراردادی -به بازیگر عمدۀ صحاه تجارت بدل شدهاند .این تحول عمده کاه
ساگ باای شااخت مفهوم نوین تجارت و تحوالت اقتدادی دنیای جدید است ،بدون تحاول در
ادبیات حقوقی مرتبط نامملن بود .درواقۀ چارچوب حقوق اسالمی که نزدیزترین ابازار آن باه
این معاا مضاربه بود ،نتوانست پدیدههای جدیدی ماناد ورقۀ سهام و شخدایت حقاوقی را کاه
ابزارهای مهم حقوقی در جذب و انباشت سرمایه در حجم گسترده هساتاد ،در دل خاود جاای
دهد و همراه با نیازهای روز تجارت تحول یابد ،ناگزیر اهمیات آن در ساازماندهی فعالیاتهاای
تجاری کمرنگ شد و گسترۀ عم آن به اشخاص حقیقی و چارچوب حقوق خدوصای و حاوزۀ
قراردادها محدود ماند .بر همین اساس ،هاگامی که قانونگذار ایران در آغاز سدۀ حاضار در پای
تدوین قانونی برای ساماندهی فعالیتهای تجار بود ،حقوق اسالمی املاناتی متااسب با نیازهاای
روز بازرگانان در اختیار نداشت تا به قانونگذار ایرانی عرضه کاد.
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