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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

به صورت  از کتاب شرایع االسالم است که  کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  های شرکت و مضاربه 

مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتاُب الِشْرکة

والنظر في فصول:

األّول�في�أقسامها:

ک، في الشيء الواحد، علٰی سبیل الشیاع.
ّ

1  الشرکة: اجتماع حقوق الُمل

.
ً
، و قد یکون منفعة، وقد یکون حقا

ً
ثم المشترک قد یکون عینا

. وقد یکون حیازة.
ً
، وقد یکون مزجا

ً
، وقد یکون عقدا

ً
2  وسبب الشرکة قد یکون إرثا

کتاب شرکت

بحث در این موضوع در چند فصل است.

فصل اول: اقسام شرکت
1  شرکت به معنای جمع شدن حق چند مالک در یک شئ به نحو مشاع است. و آن شئ 

مشترک گاهی عین خارجی است، )مثل زمین مشترک( و گاهی منفعت است، )مثل اینکه 
دو نفر مغازه ای را اجاره کنند( و گاهی حق است )مثل خیار مشترک و یا رهن مشترک(. 

2  و سبب شرکت گاهی ارث است )به این صورت که زید می میرد و اوالدش مال او را به 

ارث می برند( و گاهی عقد است، )مثل اینکه دو نفر خانه ای را می خرند( و گاهی هم امتزاج 
دو چیز است )مثل اینکه برنج یکی از دو نفر با برنج دیگری ممزوج می شود( و گاهی هم 
حیازت مباحات است )مثل اینکه با هم قرار بگذارند هرچه ماهی صید کردند برای هر دوی 

آنها باشد(.



7 کتاب شرکت

، أو اغترفا 
ً
3  واألشبه في الحیازة، اختصاص کل واحد بما حازه. نعم، لو اقتلعا شجرة

.
ً
 کان المزج أو إتفاقا

ً
، تحقق الشرکة، اختیارا

ً
ماًء دفعة

.
ً
 أو عروضا

ً
4  ویثبت ذلک في المالین المتماثلین في الجنس والصفة، سواء کانا أثمانا

5  أما ما ال مثل له، کالثوب والخشب والعبد، فل یتحقق فیه بالمزج، بل قد بحصل 

باالرث، أو أحد العقود الناقلة کاالبتیاع واالستیهاب. 

3  و در مورد حیازت، نظر بهتر این است که هرکسی نسبت به آنچه حیازت کرده است 

اولویت و حق اختصاصی دارد. )بنابراین در حیازت شرکت محقق نیست( بله، اگر درختی را با 
هم قطع کنند و یا آبی را با هم )به وسیله ای( به یکباره برگیرند، شرکت محقق می شود، )و 
هر دو مالی که یکی از آنها با دیگری ممزوج گردد به طوری که قابل تمایز و جدا کردن از 
هم نباشند در آن دو مال شرکت مَحّقق می گردد( فرقی هم نمی کند که این امتزاج و مخلوط 
شدن اختیاری باشد یا غیر اختیاری و اتفاقی صورت گیرد. )مثل امتزاج گندم با گندم، روغن 

با روغن، شکر با شکر، شربت با شربت،...(
4  و این نوع شرکت در دو مالی که از حیث جنس و وصف همانند هستند )مثلی باشند( 

متحقق است؛ فرقی هم نمی کند آن دو مال پول نقد باشد )مثل دینارهای طال که قابل تمییز 
نباشند( و یا کاال باشد مثل )ممزوج شدن گندم با گندم(.

5  اما در اموالی که مثلی نیست مثل لباس، چوب و عبد، امتزاج در آن محقق نیست، بلکه 
گاهی اوقات به سبب ارث بردن یا یکی از عقدهای ناقله مثل خرید مشترک و یا هبه و 

عطاشدن، شرکت محقق است. 


