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چکیده
یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران ،قرارداد مشارکت مدنی ،برگرفته از شرکت
عنان در فقه امامیّه است .بر اساس ماده  9قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 2971
اداره امور شرکت ،تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است.
با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی ،عامل ،مستحقّ أجرت
خواهد بود واز طرفی ،تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد
اجرا قرار گرفته است ،از اینرو ،بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از
اهمیّت خاصّی برخوردار است .در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته ،ثابت شده
است که شرط تبرّع ،به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل ،به عنوان شرطی تحمیلی و
بدون رضایت شریک ،شرطی خالف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه ،باطل است و سبب تبدیل
و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.
کلیدواژه :قرارداد مشارکت مدنی ،شرط تبرّع ،شرکت عنان ،قرض ربوی.
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مقدّمه
در نظام اسالمی ایران ،بانک ها در راستای اجتناب از ربا ،قرادادهایی در قالب
عقود اسالمی تنظیم کرده اند که یکی از آنها ،قرارداد مشارکت مدنی است .بر اساس
ماده  9قرارداد نمونه بانک مرکزی جمهوری اسالمی مصوب سال  2971چگونگی
اداره این نوع قرارداد که بر اساس ماده  21تا  11آئین نامه فصل سوم قانون عملیات
بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره  11614هیأت وزیران در جلسه مورخ
 )2961/24/20میان بانک و مشتریان خود به عنوان طرفین شرکت منعقد می شود به
شیوه عمل تبرّعی بر عهده عامل گذارده شده است .منظور از تبرّع در لغت ،بذل مال یا
منفعتى به دیگرى به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزى در قبال آن است (ابن
عباد )90/1 :2020 ،و در اصطالح فقهی ،تصرّفاتی است که در مقابل عوض نباشد
(شعرانی .)977/1 :2027 ،سپردن اداره شرکت به یکی از شرکا (عامل) ابهامی ندارد
اما آن چه که جای سؤال دارد ،انجام اداره امور داخلی شرکت به صورت مجّانی و
تبرّعی توسّط عامل است .اهمیت پژوهش حاضر که به بررسی شرط تبرّع در قرارداد
مشارکت مدنی اختصاص دارد ،در آن است که شرط مذکور از جهت احتمال
مخالفت با شرع یا مقتضای عقد ،ممکن است ادّعا شود که موجب تغییر ماهیّت عقد یا
ابطال آن میگردد و یا حداقل در فرض عدم ضرر به ماهیّت عقد شرکت ،نیازمند
اصالحاتی در این زمینه خواهد بود .از اینرو ،سؤاالتی در اینباره وجود دارد که عبارت
است از این که آیا شرط تبرّع عامل ،صحیح است یا نه؟ و در صورت فساد ،آیا به
ماهیّت عقد شرکت ،ضرری می رساند یا خیر؟ با بررسی پیشینه موضوع ،تحقیقی که به
شرط تبرّع عامل در این قرارداد پرداخته باشد ،یافت نشد؛ هرچند از زوایایی دیگر
پژوهش هایی درباره عقد مشارکت مدنی صورت گرفته است .مقاله «بررسی قرارداد
مشارکت مدنی بانک مرکزی از دیدگاه قواعد فقهی» از جمله آنها است که پیرامون
قرارداد مشارکت مدنی از دیدگاه قواعد فقه ،انجام گرفته و با وجود متزلزل دانستن
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مشروعیّت آن ،چگونگی مدیریت داخلی شرکت به صورت عاملیت تبرّعی را بررسی
نکرده است (نظرپور و مال کریمی .)269 :2970 ،در مقاله ای دیگر نیز با عنوان «سوء
استفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسالمی و مطالعه تطبیقی با
آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا» ،به طور کلّی به مطالعه تطبیقی سوء استفاده از
شروط قرارداد مشارکت مدنی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا پرداخته شده است
(کریمی و مرادی .)97 :2970 ،بنابراین ،تحقیق حاضر ،پژوهشی جدید در این
خصوص است که با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش های مذکور
خواهد بود.

 -2مفهوم شرکت
به نظر می رسد جوهره اصلی قرارداد مشارکت مدنی همان عقد شرکت است.
شرکت در لغت به معنای «مخلوط کردن» (ابن منظور001/24 :2020 ،؛ واسطی زبیدی،
 )172/29 :2020و نیز تعلّق یک چیز به دو یا چند نفر است (راغب اصفهانی:2021 ،
 .)012فقها در تعریف شرکت چنین گفته اند« :شرکت ،اجتماع حقوق مالکان در یک
چیز به گونه مشاع است» (فخرالمحقّقین171/1 :2919 ،؛ فاضل مقداد،149/1 :2910 ،
ابن برّاج109/1 :2049 ،؛ شهید ثانی942/0 :2020 ،؛ حائری طباطبائی.)926/7 :2021 ،
قانون مدنی هم در ماده  192همین تعریف را پذیرفته است« :شرکت عبارت است از
اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» .بنابر ماده  199قانون مدنی
گاه به موجب عقد شرکت ،دو طرف توافق میکنند که اشیاء و اموالی را به صورت
اشتراک فیما بین خود در آورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین
خود قسمت نمایند؛ خواه از این عقد یک شخصیّت حقوقی پدید آید (شرکت
تجاری) خواه نه (شرکت مدنی) ،یعنی در جزء جزء مال ،شریک هستند .مطابق نظر
امام خمینی(ره) شرکت عقدی و جود دارد؛ به این معنا که میان دو نفر یا بیشتر ،عقدی
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بر روی مال مشترک صورت می گیرد تا معامالتی روی آن انجام دهند (خمینی،
.)612/2 :2012

 -1ماهیّت قرارداد مشارکت مدني
قرارداد مشارکت مدنی به لحاظ ماهیّت ،همان عقد شرکت است» (موسویان،
 .)969 :2979از دیدگاه حقوقدانان ،قرارداد مشارکت مدنی یکی از انواع قراردادهای
بانکی است که برگرفته از یکی از انواع شرکت در فقه ،به نام شرکت عنان می باشد و
آن شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند و به موجب پیمانی طرز اداره
وتجارت با آن را معیّن می کنند؛ خواه مال مشترک پول باشد یا کاال ،مشروط بر این
که در اثر امتزاج یا قرارداد ،مالکیت هر کدام مشاع در سرمایه ها باشد (کاتوزیان،
 .)912: 2917شرکت عنان (اموال) در اصطالح فقهی آن است که دو یا چند نفر به
موجب امتزاج و یا عقد شرکت ،در اموال با هم شریک شوند .برخی از فقها بر این
باورند که این شرکت ،فقط در اعیان صحیح است نه در دیون و منافع؛ مثالً دو نفر که
هر کدام از شخصی طلبی دارند ،نمیتوانند به وسیله عقد شرکت قرار بگذارند که آن
چه از مدیون وصول میکنند میانشان مشترک باشد ،گرچه از دیدگاه اینان می توان
با عقد صلح آن را اصالح کرد (طباطبائی یزدی .)679/1 :2991 ،در کالم دیگران
چنین قیدی دیده نمی شود (خمینی .)610/2 :2029 ،از نظر قانون مدنی مانعی ندارد
که شرکت عقدی در هر نوع مالی به وجود آید؛ زیرا اشاعه در ملکیّت میتواند بر
مبنای عقد شرکت ایجاد شود و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر
نیست (کاتوزیان.)92 :2916 ،
در هر صورت ،در ضمن قرارداد مشارکت مدنی ،بانک طرف قرارداد ،جهت
مباشرت شریک در انجام امور اداری و حراست و پرداخت هزینه های نگهداری،
تعمیر و غیره در مال الشرکه ،شرط عمل تبرّعی می کند .البته هدف اصلی بانک،
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ایجاد عقد شرکت است؛ اما جهت حسن انجام کار ،کسب سود بیشتر و بدون خطر ،از
شروط ضمنی استفاده میکند و شرط عمل تبرّعی ،یعنی شرط مباشرت شریک در
اداره انحصاری و شخصی در مال موضوع شرکت ،یکی از همین شروط است .بر
اساس قوانین کلّی حاکم بر شرکت در فرض تلف مال مشترک ،تراضی و شرکت
منحلّ می گردد .لذا ضرر و خسارت می بایست از هر دو طرف محاسبه گردد؛ اما
بانک با درج شرط ضمنی در قرارداد و ایجاد مسئولیت مطلق بر شریک ،پرداخت
حاصله و حتی سود را بر عهده شریک می گذارد (درویش زاده.)011 :2919 ،
در ماده  9نمونه قرارداد مشارکت مدنی که در یک هزار و یکصد و شصت و
پنجمین جلسه مورخ  2971/6/16شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخ
شنبه  2971/7/1توسّط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران الزم اإلجرا شده چنین
آمده است« :اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری،
تبرّعاً به عهده شریک و با نظارت بانک/مؤسسه اعتباری می باشد و شریک متعهّد و
ملتزم گردید اجرای طرح را طبق اسناد ،مدارک ،مجوّزهای الزم و قانونی مورد توافق
از هر جهت رأسا و با نظارت بانک/مؤسسه اعتباری انجام دهد و از این جهت
هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک/مؤسسه اعتباری نمی باشد» .این ماده ،عمل عامل را به
عنوان شرط ضمن عقد لحاظ کرده؛ زیرا در آن ،واژه «متعهّد و ملتزم گردید» ،آمده
است2.شروط را به دو قسمت :مستقلّ و وابسته تقسیم می کنند :شرط مستقلّ و شرط
وابسته .شرط مستقل ،شرطی است که جزو مفادّ اصلی عقد و دخیل در عوضین نیست
و معموالً در ضمن عقد می آید و موضوع آن با موضوع قرارداد تفاوت دارد؛ اما شرط
وابسته ،شرطی است که با سائر مفاد و ارکان عقد ،گره خورده و به لحاظ ارتباط و

 .2شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چیزی ضمن عقد یا ربط و وابستگی میان عقد و تعهّدی که
در پی آن می آید (خمینی.)941-949/1 :2012 ،
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عجین شدن این شرط با موضوع و سائر شروط قرارداد ،نمی توان به سادگی آن را
نادیده گرفت و یا حذف نمود (تقی زاده و احمدی.)11 :2970 ،
در اینجا این پرسش مطرح است که شرط عمل عامل از چه نوعی است؟ مستقل یا
وابسته؟ و تأثیر هر کدام در ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی چگونه است؟ در اینجا دو
احتمال متصوّر است -2 :اگر عمل ،به عنوان شرطی مستقل ،در ضمن عقد لحاظ شده
باشد در این صورت ،این ماده یا بیانگر یک شرط فعل است؛ یعنی شریک (مشتری) با
رضایت خود پذیرفته است که تمام کارهای مربوط به شرکت را به صورت مجّانی
انجام دهد و أجرت عمل خود را بعد از دستیابی ،به شریک (بانک) ،هبه یا صلح کند.
یا این که عمل تبرّعی از جنس تعهّد به نتیجه است که در این صورت ،نیازی به عقدی
جدای از شرکت نخواهد بود -1 .آن که عنصر عمل به عنوان شرط وابسته و جزو مفاد
قرارداد و موضوع آن بوده که در تعیین بهای ثمن نهائی قرارداد دخیل باشد .به این
معنا که اگر شریک ،مدیریت عاملی شرکت را نپذیرد هزینه باالیی بابت پرداخت
أجرت به شرکت به او تحمیل می شود .ثمره این بحث آن است که اگر شرط تبرّع را
شرطی مستقل بدانیم ،در صورت اثبات فاسد بودن ،فساد آن به عقد سرایت نمیکند
اما در صورت دوم که آن را شرطی وابسته به عقد و سائر شروط بدانیم ،تاثیر فساد آن
در بطالن عقد قابل بحث خواهد بود .در قراردادهای بانکی شروط ضمن عقد از نوع
دوم است .بنابر این شرط عمل تبرّعی ،جایگاه مهمّی در تعیین مقتضا ،صحّت و بطالن
عقد شرکت دارد .در اینجا با توجه به اهمیّت موضوع الزم است دالئل صحّت و بطالن
شرط مذکور طرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

 -2دالئل عدم صحّت شرط تبرّع عامل
با بررسی قواعد و اصول مورد پذیرش در فقه امامیه می توان به دالیلی برای اثبات
عدم صحّت آن استناد کرد که ضمن تبیین آنها ،مورد نقد و بررسی قرار می گیرند:
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 -2-2مخالفت با مقتضای شرع
چنان که گفته شد ،قرارداد مشارکت مدنی همان شرکت عنان است؛ بنابراین
قاعدتاً می بایست تمامی شرایط شرکت عنان در آن لحاظ گردد .از جمله شرایط
شرکت عنان آن است که سود و زیان متوجه هر دو شریک می شود و اگر یکی از دو
شریک ،عامل باشد ،حقّ االجاره به او تعلق می گیرد (شهید ثانی922/0 :2020 ،؛
نجفی)944/16 :2040 ،؛ اما چنین شرطی در قرارداد مذکور رعایت نشده و هیچ حقّ
االجاره ای به شریک (عامل) تعلق نمی گیرد .بنابراین ،چاره ای جز حکم به بطالن
شرط مذکور نخواهد بود؛ چون برخالف مقررات شرعی در معامالت انجام می شود.
به نظر می رسد این دلیل یکی از مهمترین دالیل دالّ بر فساد شرط مذکور باشد؛ زیرا
وقتی که مستفاد از ادلّ ه شرعی ،چارچوب شرکت عنان مشخص شده ،جایی برای
دخل و تصرّف در آن نمی ماند و نمی توان به بهانه عرفی بودن ،حکم به صحّت آن
داد .حتی اگر این اصل پذیرفته شود که هر معامله رایج در میان مردم که شرع در باره
آن سکوت کرده باشد ،شرعاً بدون مشکل است در اینجا قابل استناد نیست؛ زیرا با
توجه به قرار گرفتن آن در قالب شرکت عنان ،مشمول شرایط تبیین شده آن توسّط
شرع می شود و نوبت به عرفی بودن آن نمی رسد.
 -2-1مخالفت با مقتضای ذات عقد
یکی از شرائط صحّت شرط ضمن عقد آن است که با مقتضای عقد مخالفت
نداشته باشد (شهید ثانی922/0 ،2020 ،؛ شیخ انصاری .)00/6 :2021 ،مقتضای عقد بر
دو نوع است -2 :مقتضای ذات عقد که عبارت از جوهر اصلی و اساسی که عقد ،قائم
بر آن است به طوری که هرگاه از عقد گرفته شود دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا
آثار و احکامی بر آن مترتّب شود ،به این معنا که سلب آن از عقد ،مساوی با نفی و
ابطال خود عقد است (حسینی مراغی -1 .)101/1 :2029 ،مقتضای اطالق عقد که به
چیزی گفته می شود که عقد به وصف اطالقش و خلوّ از قید و شرط مقتضی و مستلزم
آن است و هر زمان که مقیّد به وصف یا زمان یا مکان و غیر آنها نباشد ،آن را اقتضاء
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می کند؛ چه از آثاری باشد که عرفاً مترتّب شده ،مثل تسلیم و تسلّم در بیع و چه از
حقوق مجعول از جانب شارع باشد (نائینی)222/1 :2999 ،؛ این نوع مقتضا امری است
فرعی که هرگاه عقد به طور مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود ،اقتضای آن امر را
دارد (امامی .)114/2 :2990 ،مقصود ما در اینجا قسم اول است که گاهی برخی
شروط باعث تغییر ماهیّت عقد میشوند .در اینباره گفته شده است« :شروط عدم
مسئولیت بانک ها در قرارداد مشارکت مدنی ،به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط
خالف مقتضا و ماهیّت عقد مشارکت می باشد» ( مرادی و کریمی .)291 :2976 ،برای
درک آن که شرط تبرّع عامل ،خالف مقتضای عقد است یا نه؛ باید به دو نکته توجه
کرد -2 :در ذیل ماده  9نمونه قرارداد مشارکت مدنی ،جهت تبیین شرط تبرّع عامل،
بیان شده است که بانک هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد؛ یعنی اداره
شرکت به صورت تام به شریک (عامل) ،سپرده می شود و بانک از خود سلب
مسئولیت می کند -1 .این شرط از نوع شروط وابسته است؛ بنابراین با توجه به
پیوستگی شرط تبرّع عامل با مفاد عقد ،باید شرط تبرّع عامل را در کنار سائر شروطی
هچون ضمان عامل ،ضمان جبران خسارت اصل و سود ابرازی و تأخیر تأدیه گذاشت
که در این صورت ،ماهیّت عقد شرکت تغییر می یابد و به قرض تبدیل می شود؛ چرا
که قرض طبق تعریف ،تملیک مال بر وجه ضمان است (شیخ انصاری.)21/9 :2021 ،
انتقال ملکیت از قرض دهنده به قرض گیرنده سرچشمه ظلم در قرض ربوی است که
موجب دریافت نوعی درآمد بدون زحمت و بی مخاطره از دسترنج قرضگیرنده برای
قرض دهنده می شود (مطهّری .)291 :2992 ،در قرارداد مشارکت مدنی از طرفی،
شرط ضمان عامل و از طرف دیگر ،به موجب ماده  9نمونه قرارداد مشارکت مدنی،
اداره امور شرکت و حق هر گونه تصمیم گیری و تصرّف در مال ،به عامل منتقل می
شود .بر همین اساس ،تمام سهام شرکت به حساب شخصی عامل (مشتری) انتقال می -
یابد وتنها خواسته بانک پرداخت اصل و سود ابرازی (بر اساس ماده  22همان فرم)
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خواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن ماده  9و  22می توان نتیجه گرفت که عقد
شرکت به دلیل سپرده شدن عاملیّت تامّ به شریک و ضامن دانستن او ،واقعاً به قرض
(وام) تبدیل می شود .در حقیقت ،تبرّعی بودن عمل عامل نیز محصول همین نگاه
است؛ چراکه هیچ مالکی برای انجام کار برای خودش اجرتی مطالبه نمی کند .مؤیّد
قرض بودن قرارداد آن است که در بند های الف و ب ماده  2فرم نمونه مصوب 2971
به جای واژه «شریک» از واژه «تسهیالت گیرنده» استفاده شده و در ماده  27آئین نامه
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ،اصالً هدف از مشارکت مدنی توسّط بانک
ها ،اعطای تسهیالت به سپرده گزاران دانسته شده است .از اینرو ،می توان چنین
استنباط کرد که در قرارداد مشارکت مدنی ،انتقال ملکیّت به عامل اتفاق می افتد و
بانک ها هیچگونه ریسک سرمایه را نمی پذیرند و عالوه بر اصل ،حتی سود سرمایه را
از تسهیالت گیرنده مطالبه می کنند .در هر صورت ،بر این اساس ،ماهیّت واقعی این
قرارداد ،اعطای قرض است؛ پس اگر شرط تبرّع ،از جنس شروط وابسته محسوب
شود و قرضی بودن قرارداد پذیرفته شود ،به دلیل ربوی بودنش فاسد و باطل خواهد
بود.
حال اگر شرط تبرّع عامل ،به عنوان شرطی مستقلّ و جدای از سائر شروط قلمداد
گردد ،در این صورت مخالفتی با ذات عقد پیدا نخواهد داشت؛ زیرا چنان که گفته
شده ،مقتضای شرکت و مالکیّت مشاع ،تبعیت سود و زیان از اصل سرمایه و میزان
سهام هر یک از شرکاء است و عمل عامل چیزی خارج از مقتضای عقد خواهد بود
(امامی .)299/1 :2990 ،بنا بر این فرض ،ذات و جوهره عقد شرکت چیزی جز اعطای
اذن و نیابت و شرط تبرّع عامل نخواهد بود .از اینرو ،چنین شرطی سبب بطالن قرارداد
اصلی نخواهد شد و قرارداد مشارکت مدنی عقدی صحیح خواهد بود .ولی مشکل این
فرض ،خالف ظاهر بودن آن است؛ زیرا از یک طرف ،با فهم عرفی مخالفت دارد و
از طرف دیگر ،الزامی بودن این شرط در تمامی قراردادهای مشارکت مدنی در منافات
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با استقالل آن است؛ به گونه ای که بسته شدن قرارداد مذکور بدون شرط مزبور امکان
پذیر نیست.
 -2-2سفهي بودن شرط تبرّع عامل
یکی از شرائط صحّت شرط ،آن است که شرط دارای غرض و فایده عقالیی
درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده؛ بنابر این ،شرط
کردن چیزی که فایده ای ندارد یا فایده آن نزد عقال اندک و غیر قابل اعتنا
است ،لغو و باطل است (شیخ انصاری .)12-14/6 :2021 ،انجام کار مجانی ،بدون
دریافت هیچ مزدی نزد عقال کاری بیهوده تلقّی می شود؛ چراکه معموالً عقال با نیّت
کسب و اکتساب اقدام به چنین اعمالی میکنند و شرط تبرّع عامل ،از این جهت یک
شرط سفهی به حساب می آید .به عبارت دیگر« ،مقتضای سیره عقال آن است که در
صورت تساوی اموال ،سهم عامل بیشتر باشد؛ زیرا عقال سهمی از سود را در مقابل
عمل قرار می دهند» (سیفی مازندرانی )226-221 :2011 ،و شارع هم این عمل عقال را
منع نکرده بلکه آن را تأیید کرده است (نجفی.)219/91 :2040 ،
به نظر می رسد این دلیل تمام نیست ،زیرا عقال این نوع شرط و معامله را سفهی
نمی دانند؛ به دلیل آن که عامل هرچند مجانی بودن عاملیتش را پذیرفته اما صاحب
این امتیاز و موقعیّ ت شده که با شریکی معروف و معتبر شریک گشته است و از این
جهت منتفع خواهد شد .افزون بر این ،حتی اگر بتوان سفهی بودن چنین شرطی را
پذیرفت و حکم به بطالن آن شرط داد  -چنان که برخی نویسندگان نیز اذعان کرده-
اند  -سفهی بودن معامله یا شرط ضمن عقد برای بطالن آن کافی نیست ،مگر این که
کاشف از سفیه بودن شارط یا عاقد باشد که در این صورت حکم معامالت سفها در
مورد آن جاری خواهد شد (قبولی درافشان و محسنی )140 :2974و از نظر عقال،
عاملی که شرط تبرّع را پذیرفته ،سفیه محسوب نمی شود تا معامله اش باطل گردد.
 -2-1مخالفت با قاعده «تبعیّت عقد از قصد»
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«قصد» یکی از ارکان مهم قرارداد است که نحوه و شکل آن ،بیانگر نوع عقد
است .کاربرد قصد در فقه قراردادها ،در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده
است .این قاعده داللت بر این دارد که هر قراردادی به لحاظ ترتیب آثار و تشخیص
نوع و ماهیّت توافق بر قصد طرفین استوار است .بدون شکّ ،عقد اصطالحی از موارد
انشاء به شمار می آید و تحقق و قوام انشاء به قصد و اراده است؛ بنابراین هرگاه قصد
نباشد ،انشاء نخواهد بود وقتی انشاء محقّق نشود عقد هم به وجود نخواهد آمد؛ نتیجه
آن که اگر قصد نباشد عقد هم نخواهد بود (مصطفوی .)214 :2021 ،مراد از این که
عقد قرارداد تنها با نیّت و قصد محقّق می شود آن است که طرف قرارداد در تمام
بخش های آن باید قصد داشته باشد (نجفی .)161/11 :2040 ،طبق ماده  274قانون
مدنی نیز یکی از شروط صحّت عقد ،قصد طرفین و رضای آنان است .برای انجام
عقد ،هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند .اراده ،مرکّب از رضا و
قصد است .قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می گیرد .این در حالی است
که شرط تبرّع ،امری بر خالف میل عامل و بدون رضایت قلبی او است .از ایرادات
چنین قراردادهایی صوری بودن آنها است .در این خصوص گفته اند« :عدم اطالع از
نوع عقد ،فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی سبب صوری
شدن عقود مذکور ،هم در عمل و هم در ذهنیّت مشتریان و کارکنان بانک شده
است» (شهنازی و پناهی .)291 :2970 ،نتیجه صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی ،یا
بطالن است؛ زیرا «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»؛ یا باید به تبدیل شدن آن به
قرض قائل شد .برخی از فقهای معاصر ،در پاسخ به قراردادهایی که طی آن ،بانک ها
به اشخاص وام می پردازند و مفاد آن بر پایه شرائط اسالمی است و تنها وام دهنده از
آن آگاهی دارد ،و وام گیرنده آن را نخوانده امضا می کند ،چنین گفته اند« :وام
مذکور در فرض سؤال ،قرض می شود و باید قصد بهره و ربا نکند ،و مال زیادی را
که بیش از اصل قرض است به بانک ببخشد» (تبریزی .)074 :2911 ،بر این اساس ،با
تبدیل شدن قرارداد مشارکت مدنی به قرض ،به علت عدم اطالع عامل از این که در
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چنین مواردی باید قصد بهره و ربا نکند و مال زیادی را به بانک ببخشد ،نتیجه اش
معامله ربوی (قرض ربوی) خواهد بود.
 -2-1مخالفت با مقتضای قاعده احترام
شرط تبرّع عامل در قرارداد مشارکت مدنی به معنای نادیده گرفتن اجرت عمل
عامل و در نتیجه ،نقض اصل حرمت مال و عمل مؤمن است .مقصود از احترام مال
مردم ،مصونیّت اموال آنان از تصرّف و تعدّی است؛ بدین معنا که اوالً ،تعدی و تجاوز
نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً ،در فرض وقوع تعدّی و تجاوز ،متجاوز ،مسئول و
ضامن است .این قاعده مستفاد از حدیث شریف «الیحلّ مال امرئ الّا بطیب نفسه می
باشد (حرّ عاملی ،بی تا 077/24 :؛ ابن ابی جمهور .)229/1 :2041 ،سیره متشرّعان هم
بر حرمت تکلیفی تصرّف بدون اذن در مال دیگران حکایت دارد (مصطفوی:2021 ،
 .)11فقها بر این باورند که هرکس به دستور دیگری عملی را انجام دهد که دارای
اجرت است و عامل ،قصد تبرّع نداشته باشد به اقتضای احترام عمل مسلم ،باید اجرت
کار او را پرداخت کند (طباطبائی یزدی221/1 :2027 ،؛ فاضل لنکرانی.)192 :2010 ،
اگر تصرّف و مزاحمت در اموال مردم حرام است این عمل حرام ،مادام که توسّط
متصرّف جبران و تدارک نشود ،کماکان در حال ارتکاب محسوب می شود و به
اصطالح حقوق معاصر« ،جرم مستمرّ» است ،چون مزاحمت ،تداوم دارد و رفع
مزاحمت جز از طریق تدارک مال تصرّف شده محقق نمی گردد؛ بنابراین حتی اگر
مفادّ روایت ،حکم تکلیفی باشد نیز الزمه آن ،ضمان خواهد بود (اصفهانی ،بی تا:
 .)97/2بر این اساس بها ندادن به کار عامل بدون رضایت او عالوه بر حرمت تکلیفی
ضمان آور است .گرچه موضوع حرمت در حدیث مذکور ،مال است اما از این جهت
که عمل انسان ،یکی از مصادیق مال به حساب می آید سرایت آن به عمل مسلمان
بدون اشکال است؛ چنان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال
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منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می
شود (کاتوزیان.)7 :2916 ،
استدالل به قاعده احترام در بحث شرط تبرّع عامل در قرارداد مشارکت مدنی از
جهاتی قابل نقد است :زیرا مطابق آن چه ذکر شد معنای احترام ،جائز نبودن استیال
قهری بر مال دیگری است؛ در حالی که در موضوع بحث ما فرض بر این است که
عامل ،به میل خود و بدون هیچگونه اکراهی اقدام به پذیرش شرط تبرّع در ضمن
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نموده است؛ گرچه در تنظیم فرم قرارداد و گنجاندن
شرط تبرّع عامل ،با مشتری (عامل) توافق قبلی صورت گرفته نشده؛ که از این جهت
در زمره شرائط غیر منصفانه شمرده می شود؛ اما با این وجود ،شریک (عامل) آن را به
جهت دستیابی به منافع دیگر قرارداد ،امضا کرده و به نوعی شرط را پذیرفته است؛
بنابراین موضوع اکراه و اجبار صدق نمی کند .از دیدگاه فقهی تنها در صورتی که
دیگری کسی را مجبور به کاری کرده باشد ،مجبور کننده باید از عهده بدل کار عامل
برآید (خوئی.)972 :2014 ،
 -2-1غیر منصفانه بودن شرط تبرّع
رعایت عدل و انصاف که آیاتی مثل« :قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ» (اعراف )17 :و «یَا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» (نساء )291 :بر آن داللت دارد ،مطلوب شارع است؛
در حالی که شرط تبرّع عامل ،غیر منصفانه ،بلکه به تعبیر برخی از فقهای معاصر شرطی
ظالمانه است2.شرط غیر منصفانه ،شرطی است که با حسن نیّت در معامالت منافات
داشته و نابرابری فاحش بین حقوق و تعهدات طرفین ،به ضرر یکی به وجود آورده و
در مذاکرات طرفین ،مستقیماً جایی نداشته باشد» (تقی زاده و احمدی .)12: 2970 ،اما

 .2قائل به قول ،موسوی جزائری است که این مطلب را در درس خارج فقه خود ،مطرح کرده است (موسوی
جزایری2970/1/26 ،؛ . www.eshia.ir/feqh/archive/text/jazayeri/feqh/94/940816
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به نظر می رسد چنین اشکالی وارد نباشد؛ زیرا چنان که پیشتر اشاره شد از نظر عرف و
عقال بر قرارداد مشارکت مدنی میان عامل و بانک ،نابرابری فاحش صدق نمی کند؛
زیرا عامل ،امتیازاتی معنوی و مادی از شراکت با یک شریک دارای برند و اعتبار به
دست می آورد؛ از اینرو ،به لحاظ عرف و عقال ،مجانی بودن عمل عامل ،سبب تبدیل
قرارداد مشارکت مدنی به یک معامله نابرابر نمی شود .افزون بر این ،چنان که برخی
نویسندگان اذعان داشته اند نظر به پیوستگی شرط با سائر مفاد عقد ،نباید تنها شرط غیر
منصفانه وابسته را مدّنظر قرارداد ،بلکه ضرورت دارد تمام قرارداد را در تشخیص غیر
منصفانه بودن یک شرط لحاظ داشت (تقی زاده و احمدی .)11/2970 :بنابراین،
صِرف غیر منصفانه قلمداد کردن شرط تبرّع عامل ،در غیر منصفانه بودن قرارداد
مشارکت مدنی کفایت نمی کند؛ هرچند سر منشأ غیر منصفانه بودن این قرارداد،
همین شرط تبرّع باشد.

 -1دالیل صحّت شرط تبرّع عامل
با توجه به نقد و بررسی دالیل عدم صحّت شرط تبرّع ،می توان گفت هرچند
داللت دالیلی چون سفهی بودن ،مخالفت شرط تبرّع با قاعده احترام و غیر منصفانه
بودن آن بر فساد شرط مذکور کامل نیست؛ اما شرط مذکور با مقتضای شرع و عقد
مخالفت دارد و مورد قصد جدّی عامل نیست؛ بنابراین شرط مذکور ،شرطی صحیح
نیست .در مقابل ،ممکن است برای اثبات صحّت آن به دالیلی استناد گردد که در ذیل
تبیین و مورد نقد قرار می گیرند:
 -1-2اصل پایبندی به قرارداد ها و نقد آن
اصل پایبندی به شروط قراردادهای خصوصی از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام -
های حقوقی است (قنواتی )291 :2917 ،اما این مسأله در در فقه اختالفی است .برای
اثبات مشروعیّت قرارداد مشارکت مدنی با شرط عمل تبرّعی که پدیده ای نوظهور
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است باید به سراغ عمومات رفت .در حقوق ایران ،اصل آزادی اراده به عنوان اصلی
مسلّم و پذیرفته شده تلقّی می شود و لذا جز در مواردی که قانون ،مانعی در راه نفوذ
قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص ،حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است
(کاتوزیان .)200/2 :2991 ،مهم ترین دلیل طرفداران اصل آزادی قراردادها در فقه،
عمومات و اطالقات آیات و روایات می باشد؛ زیرا این عمومات ،افزون بر داللت بر
صحّت اصل قراردادها ،بر صحّت تمامی اجزاء و شرائط آنها نیز داللت میکنند؛ چون
شروط ضمن عقد ،جزئی از عقد محسوب میشوند و تمامیّت عقد با تمام اجزاء و
شروط آن مشمول عمومات مذکور است ،بنابراین به شرط به عنوان جزئی از عقد باید
پایبند بود (حسینی مراغی191/1 :2029 ،و .)196آیاتی مانند« :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده)2 :؛
به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید»« ،إلّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ (نساء)17 :
مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد» و روایاتی مانند« :الناس مسلّطون علی
اموالهم» (ابن ابی جمهور )111/2 :2041 ،و «المؤمنون عند شروطهم» (نوری:2041 ،
 )124/29منافاتی با نوظهور بودن قرارداد مشارکت مدنی ندارد؛ زیرا به عقیده برخی،
این عمومات اختصاص به قراردادهای شناخته شده در زمان شارع ندارند و عناوین هم
توفیقی نیستند (رضائی دوانی247 :2970 ،و.)224
در تبیین این استدالل میتوان گفت آیه أوفوا بالعقود بر وجوب وفا به مقتضای هر
عقد و قراردادی داللت می کند؛ زیرا از یک طرف« ،أوفوا» صیغه امر است و صیغه امر
ظهور در وجوب دارد (آخوند خراسانی )94 :2021 ،و از طرف دیگر ،منظور از وفاء
در این آیه ،عمل به مقتضای عقد است (نراقی7 :2966 ،؛ اردبیلی114 :2012 ،؛
خمینی .)61/2 :2012 ،واژه «عقود» نیز جمع محلّی به الف و الم و مفید عموم است
(شیخ انصاری )21-29/1 :2021 ،و شامل هر عقدی می شود (آخوند خراسانی:2021 ،
129؛ مظفّر202/2 :2961 ،؛ خمینی .)61/2 :2012 ،پس قرارداد مشارکت مدنی هم از
مصادیق این آیه خواهد بود .آیه «تجاره عن تراض» هم گویای آن است که تجارت از
روی رضایت صحیح است و قرارداد مشارکت مدنی نیز تجارتی از روی رضایت
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است؛ بنابراین باید حکم به صحّت آن داد .مطابق حدیث سلطنت هم ،مردم بر اموال
خود تسلّط دارند و هرگونه تصرّفی در آن می توانند انجام دهند .حدیث شرط نیز
مسلمانان را ملزم به پایبندی به شروطی که در ضمن عقد می بندند ،کرده است؛ خواه
واژه شرط در حدیث ،اعم از شرط ابتدایی و ضمنی باشد چنان که برخی از فقها
(قمّی64/9 :2992 ،؛ طباطبائی یزدی101/9 :2991 ،؛ حسینی مراغی17/1 :2029 ،؛
خمینی12 :2012 ،؛ حسینی حائری )192/2 :2012 ،گفته اند و خواه محدود به شرط
ضمنی باشد؛ پس باید به شرط تبرّع در ضمن قرارداد مشارکت مدنی پایبند بود.
نکته مهم در صحّت این استدالل در گرو روشن شدن این مبنا است که آیا آیات و
روایات وارده در مورد عقود ،به عقود و قراردادهای رایج در عصر پیامبر(ص)
اختصاص دارد که در آن صورت ،هر معامله جدیدی تحت عنوان منع باقی می ماند ،یا
این که این آیات و روایات ،اطالقات امضایی برای دو عنوان عقد و بیع هستند که در
این صورت ،همه معامالت قدیم و جدید را در بر میگیرند؟ ظاهر آن است که مبنای
دوم درست است ،زیرا آیه بر فرض نزول در آخر عمر شریف پیامبر(ص) ،در صدد
بیان قانون کلّی است که بشر در همه ادوار بتواند به آن استناد کند .همچنین امر در
معنای حقیقی (بعث و برانگیختن بر انجام کار) استعمال شده و تأسیس و تأکید از
قرائن فهمیده می شود ،نه از لفظ امر (خمینی99 :2021 ،و .)91پس شکّی نیست که
آیه بر لزوم وفای به عقود داللت می کند به طور مطلق؛ چه عقد بین مردم باشد یا بین
آنها و خداوند متعال ،و یا عقد شناخته شده و رایج در گذشته یا در این زمان ها باشد؛
فقط باید مصداق عقد و عهد عرفی باشد .تأیید مطلب به این است که روایات ،آیه را
به عهود الهی و عقود عرفی تفسیر کرده اند (مشهدی0 :2024 ،و9؛ رضائی دوانی،
229 :2971و .)221بنابراین هرگونه معامله ای تا وقتی که موضوعاً یا شرعاً یا شرطاً
مورد نهی شارع قرار نگرفته ،قراردادی بین متعاملین است که وفای به آن واجب
خواهد بود .پس وفای به هر عقد عقالیی که بین دو نفر بسته شود واجب است ،به
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شرط آن که از جمله عقد های حرام مثل عقود ربوی و یا غرری و  ...نباشد .خالصه
آن که هر معاملهای که حرام وضعی یا تکلیفی نباشد ،واجب الوفاء است.
بر استدالل به عمومات می توان اشکاالت ذیل را وارد ساخت:
الف -برخی فقها به آیه «أوفوا بالعقود» برای استفاده لزوم در عقود استناد کرده اند
(شیخ انصاری21/1 :2021 ،؛ خمینی)61 :2012 ،؛ به این معنا که قاعده اولیه در عقود
و قراردادهایی که عرف و عقال در دادوستدهای اقتصادی انجام می دهند ،لزوم است.
روشن است که شارع مقدّس برخی از عقود جاری در میان مردم را به رسمیّت نشناخته
و یا با شرایطی خاصّ پذیرفته است .بنابراین ،مقصود از لزوم عقود ،آن عقودی است
که شرعاً با جزئیات و شروط مصرّحه در روایات ،صحیح هستند نه آن عقودی که در
صحّت آنها و یا جزئیات و شروط آنها تردید باشد .حال اگر کسی بخواهد با استناد به
عموم این آیه ،صحّت تمام عقود و قراردادها را از جمله قرارداد مشارکت مدنی (بجز
موارد قطعی تخصیص خورده) را ثابت کند ،تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه خواهد
بود که از نظر اصولیان صحیح نیست (مظفّر)201/2 :2961 ،؛ زیرا مقصود آیه از عقود،
عقود مورد قبول شارع و عقودی است که مصداقیّت آنها برای عقود شرعی ثابت
است .بنابراین ،اگر با عموم آیه ،اصل صحّت قرارداد مشکوک ،از جمله قرارداد
مشارکت مدنی بخواهد ثابت شود ،اثبات مصداقیّت آن به وسیله خود آیه عامّ است
که تمسّک به عامّ مخصَّص در شبهه مصداقیه خواهد بود .شیخ انصاری این اشکال را
در آخر کتاب بیع مطرح کرده و چنین پاسخ داده است که موضوع حلیّت و وجوب
وفاء ،بیع و عقد عرفی است ،مگر عقودی که با دلیل شرعی از این دایره خارج باشند.
بنابراین ،شرعیّت یک چیز نزد عرف ،راهی برای شناخت شرعیّت آن چیز نزد شرع
است ،مگر آن که دلیلی بر تخلّف از این راه وجود داشته باشد ،چنان که در بیع سگ
و خوک یا سایر محرّمات چنین است (شیخ انصاری.)14 :2021 ،
اگر ادّعای شیخ نیز قبول شود و بتوان بدین وسیله ،اشکال مذکور را پاسخ داد،
ایراد دیگری متوجه استدالل به آیه مذکور برای وجوب وفای به عقودی مثل قرارداد
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مشارکت مدنی خواهد شد و آن این است که همانگونه که خود شیخ انصاری و سایر
فقها اذعان نموده اند این آیه شامل عقود ممنوعه از طرف شرع نخواهد شد .چنان که
قبال گفته شد ،این قرارداد از مصادیق شرکت عنان است و شرایط صحّت این نوع
شرکت در فقه امامیه مضبوط است؛ بنابراین ،وقتی که یکی از شرایط مهم شرکت
عنان در چنین قراردادی وجود ندارد ،نمی توان با عرفی خواندن آن ،مشکل تمسّک به
عامّ در شبهه مصداقیه را حلّ کرد .آن چه مسلّم است شارع همه عقود عرفی را بدون
قید و شرط نپذیرفته و زمانی می توان ادعای شمول آیه نسبت به عقود عرفی کرد که
هیچ شرط و ش روطی در شریعت برای آن نشده باشد؛ در حالی که این موضوع درباره
قرارداد مشارکت مدنی صدق نمیکند .حتی اگر نتوان به دلیل دارا نبودن یکی از
شرایط ،حکم به عدم مشروعیّت معامله مذکور داد ،حدّاقل شکّ در صحّت و
مصداقیّت آن برای آیه «أوفوا بالعقود» وجود دارد و همین مقدار شکّ کافی است که
شمول آیه نسبت به آن مورد تردید جدّی قرار بگیرد و نتوان با تمسّک به آن،
مشروعیّتش را اثبات کرد.
ب -بر مبنای برخی فقها که قائل به توقیفی بودن معامالت هستند تراضی مادامی
که شرعیّ ت آن ثابت نشده ،فایده ای ندارد و مراد از تجارت از روی رضا و رغبت،
تجارتی است که شرعاً کسب درآمد از طریق آن ثابت شده باشد (نجفی:2040 ،
 )176/16و تجارت در چهارچوب قرارداد مذکور ،شرعیّتش ثابت نیست .از دیدگاه
برخی نویسندگان ،مشکل تمسّک به اطالق آیه تجاره از دو جهت ممکن است مطرح
شود :اول این که آیه درصدد بیان شرائط ،اجزاء و نحوه انعقاد معامالت نیست تا بتوان
از عدم ذکر قید خاص ،نتیجة اطالق گرفت .به عالوه ،چون شارع در قرآن در مقام
بیان کلّ یات و مقاصد کالن خود بوده است ،لذا اصل اطالق گیری دچار مشکل
خواهدشد (داورزنی و رضوی .)17 :2979 ،افزون بر آن ،فرض ما این است که حدّاقل
در برخی از این نوع قراردادها ،رضا و رغبتی نسبت به شرط تبرّع وجود ندارد؛ بنابراین
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تجارت از روی رضایت نیست تا مشمول آیه شود .دیگر آن که قطعاً مقصود آیه
مشروعیّت هر نوع تجارتی از روی رغبت و رضا نیست؛ زیرا تجارت های مختلفی
هست که با وجود رضایت طرفین ،شارع بدان حکم بطالن داده است .بنابراین ،هر نوع
رضایتی مالک نیست و اگر بخواهیم شرعیّت قرارداد مشارکت مدنی را با آیه تجارت
ثابت کنیم ،مثل آیه قبل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه خواهد شد.
ج -حدیث تسلیط هم مثبت مشروعیّت شرط مذکور نیست؛ زیرا چنان که فقها
گقته اند سلطنت بر مال ،فرع بر اثبات مال و ملکیّت است (شیخ انصاری)14/1 :2021 ،
در حالی که با وجود شکّ در صحّت شرط تبرّع ،شکّ در اصل ملکیّت حاصل می -
آید و نوبت به اجرای مفادّ این حدیث نمی رسد .افزون بر این ،حدیث سلطنت هم
وضعیّتی مثل دو آیه قبل دارد .با این که مطابق این حدیث ،هر فردی بر اموال خودش
سلطنت دارد ،اما به طور قطع در مواردی چند ،شرع این سلطنت را از برخی صاحبان
اموال مثل صغار ،مجانین ،سفهاء و مفلّسین گرفته و برخی معامالت مثل بیع کالی به
کالی ،معامله ربوی و غیر آن را باطل دانسته است .بنابراین عموم این حدیث تخصیص
خورده است و در شمول آن نسبت به شرط تبرّع توسّط عامل و نفوذ آن شکّ داریم.
اگر از دالیل بطالن این شرط صرفنظر کنیم دلیلی هم بر مشروعیّتش نداریم و تمسّک
به این حدیث برای اثبات آن ،تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه است.
د -حدیث شرط نیز مثبت ادّعای مذکور نیست؛ زیرا چنان که با صراحت در
بخشی از حدیث آمده ،شرایطی الزم الوفاء هستند که موافق با قرآن بوده و یا مخالفتی
با قرآن نداشته باشند و موافقت و عدم مخالفت شرط مذکور با قرآن معلوم نیست؛ پس
نمی توان بدان ملتزم شد و اگر بخواهیم با خود این حدیث ،موافقت و عدم مخالفت
آن را با قرآن ثابت کنیم مثل عمومات قبل ،تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه خواهد
شد .گذشته از این ،گروهی وفای به شرط را مطلقاً واجب دانسته اند؛ خواه ضمن عقد
الزم باشد یا ضمن عقد جایز؛ با این تفاوت که فسخ و ابطال عقد جایز در هر زمان،
توسّط هر یک از دو طرف عقد جایز است ،حتی اگر طرف مقابل راضی به آن نباشد.
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بنابراین ،تا زمانی که عقد فسخ نشده ،شرط ضمن آن واجب الوفاء خواهد بود؛ لیکن با
فسخ عقد ،موضوعی برای شرط باقی نمی ماند تا وفای به آن واجب باشد (طباطبائی
یزدی24/1 :2991 ،و22؛ خمینی .)994/1 :2012 ،قول مقابل آن ،عدم وجوب وفای به
شرط ضمن عقد جایز است (طباطبائی)210/1 :2027 ،؛ زیرا شرط ضمن عقد در لزوم
و جواز ،تابع عقد است .بنابراین ،شرط ضمن عقد جایز همچون خود عقدِ جایز ،حتی
در صورت عدم فسخ عقد ،الزم الوفاء نیست .این قول به ظاهر مشهور نسبت داده شده،
بلکه بر آن ادّعای اجماع شده است (طباطبائی یزدی  .)211/1 :2020 ،از آنجایی که
عقد شرکت ،به عقیده اکثر فقها2عقدى جایز است (عالمه حلّی919/1 :2021 ،؛ شهید
ثانی921/0 :2020 ،؛ کرکی )11/1 :2020 ،و هر یک از دو طرف هر زمان بخواهند
مىتوانند آن را بر هم زنند شرط تبرّع ،الزم الوفاء نیست .با این وجود ،در ماده  9این
قرارداد ،شرط تبرّع عامل به صورت الزامی مطرح شده است در حالی که شرط لزوم بر
خالف ماهیّت عقد شرکت است .بنابراین حدیث «المؤمنون عند شروطهم» شامل این
نوع شروط نمی شود بلکه مطابق آن باید به شروطی که به تبع عقد ،جایز یا الزمند
وفادار بود و شرط تبرّع هم از این قاعده مستثنی نیست؛ در حالی که بانک آن را به
عنوان شرطی الزم در قرارداد مشارکت مدنی قرار داده است.
 -1-1تصحیح شرط در قالب صلح
چنان که گذشت ،واقعیّت قرارداد مشارکت مدنی ،اعطای تسهیالت به سپرده-
گزاران است و به علّ ت عدم اطالع عامل ،یا معامله ای صوری و بی ثمر است و یا در
قالب قرض در می آید؛ چون در قرارداد مشارکت مدنی ،انتقال ملکیّت به عامل اتفاق
می افتد و از آنجایی که بانک ها هیچگونه ریسک سرمایه را نمی پذیرند و عالوه بر
اصل ،حتی سود سرمایه را از تسهیالت گیرنده مطالبه می کنند گرفتار قرض ربوی می
شوند .برای فرار از این مشکل و سایر اشکاالت بوده که ماده  22فرم نمونه قرارداد ،به
 .2برخی از فقها نیز قائل به لزوم عقد شرکت هستند (سبزواری.)17-11/14 :2022 ،
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صورت شرط صلح تنظیم شده است .در این ماده چنین آمده است« :شریک با امضای
این قرارداد متعهّ د گردید ،مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به
انجام رساند که در پایان دوره مشارکت ،سهم الشرکه متعلقه بانک/موسسه اعتباری به
عالوه سود ابرازی موضوع مشارکت ،اعالمی از سوی شریک ،مندرج در برگ
درخواست تسهیالت مورخ  ....به حساب بانک/موسسه اعتباری منظورگردد» .بنابراین،
قانونگذار خواسته است با استفاده از عقد صلح این مشکل را به نوعی حلّ کند؛ در
حالی که اوالً ،به دلیل تحمیلی بودنش ،ماهیّتی متفاوت از صلح دارد و ثانیاً ،بر فرض
پذیرش ،تالی فاسد دارد؛ چراکه اگر با شرط صلح ،امکان فرار از وقوع در ربا و سایر
ایرادات باشد باید بتوان با همین شرط در ضمن عقود باطل و فاسد ،همه آن عقود را
تصحیح کرد .بر این مبنا ،اصوالً معامله باطلی باقی نمی ماند و اکل مال به باطل در هیچ
جا صدق نمی کند و اساس فقه و اصول حاکم بر آن فرو می ریزد.

نتیجه گیری
از مجموع مباحث مطروح شده در این تحقیق ،نتایج ذیل به دست می آید:
الف -قرارداد مشارکت مدنی در واقع همان شرکت عنان است و به همین جهت
می بایست همه ارکان و شرایط آن را دارا باشد؛ در حالی که چنین نیست و شرط تبرّع
عامل بر خالف شرایط مقرّر در شرکت عنان ،در قرارداد مذکور آمده است.
ب -به علّت عدم آگاهی عامل در بسیاری مواقع از شرط تبرّع ،قرارداد مذکور ،از
نظر عرف و عقال عقدی صوری است و به دلیل فقدان واقعی قصد تبرّع ،شرط مذکور
باطل خواهد بود و یا تبدیل به قرض ربوی می شود.
ج -هرچند سفهی بودن شرط تبرّع ،مخالفت آن با قاعده احترام و غیر منصفانه
بودنش قابل قبول نیست اما گذشته از صوری و غیر حقیقی بودن قرارداد مزبور ،این
شرط برخالف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه باطل است.
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د -اصل پایبندی به قراردادها که مستفاد از عمومات قرآنی و روایی است ،در
مورد قرارداد مشارکت مدنی و شرط تبرّع ،اجرا نشدنی است؛ زیرا در شمول عمومات
نسبت به آن شکّ وجود دارد و تمسّک به آن عمومات برای تصحیح این معامله،
تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است.
هـ -شرط مذکور را در قالب عقد صلح در آوردن و صحیح دانستن آن با اصول
حاکم بر فقه سازگاری ندارد و در صورت پذیرش آن ،مجموعه نظام فقهی ساری و
جاری در معامالت به هم خواهد ریخت.
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 کاتوزیان ،ناصر ( ،)2991قواعد عمومي قراردادها ،ج ،2چ ،1تهران :مدرس. کاتوزیان ،ناصر ( ،)2916اعمال حقوقي ،چ ،21تهران :شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان ،ناصر ( ،)2917حقوق مدني ،ج ،2تهران :کتابخانه گنج دانش. -کاتوزیان ،ناصر (،)2979حقوق مدني ،قواعد عمومي قراردادها ،ج ،9تهران :شرکت سهامی
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