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 چکیده

های اقتصادی است که      قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت          
در . محور اسالم بررسی شود     شد موضوع بر اساس نگاه توسعه     در این مقاله سعی خواهد      

نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میـان بـیش از دو نفـر مطـرح                    
شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دالیلی ماننـد عمومـات و اطالقـات              

انـد، بـا روش        شـده  کتاب و سنت و همچنین دالیل خاصـی کـه در بـاب مزارعـه ذکـر                
کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصـی در ادارۀ جامعـه          تحلیلی تقویت می   -توصیفی  

کند که این عقد با توجه بـه مجموعـۀ دالیـل نقلـی قـوی، بـه دو نفـر         دارد و اقتضا می  
ادلۀ روایی مخالف مزارعه میان     . ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد          محدود نباشد و گستره   

ای ماننـد تـوقیفی و ترکیـب معاملـه از             ز دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله         بیش ا 
ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سـنت و ادلـۀ خاصـۀ بـاب                   

هـای    محـور فقـه در فعالیـت          در نهایت با توجه به نگرش توسعه      . مزارعه جایگاهی ندارد  
 .کنیم  نفر را اثبات میاقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو
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 1394 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ تمشهفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و      284

 مقدمه

یکي از ابزارهای تحول اقتصاد اسالمي و کارکرد آن تولید ثروت، عمران و عـدالت               » مزارعه«
های عالي    اندوزي نامشروع است؛ اقتصادي که بر اساس آموزه         اجتماعي به دور از ربا و ثروت      

هایی کـه بـر       یکی از محدویت  . گیرد و خودکفایی را در پی خواهد داشت         سالمي شکل می  ا
 .سر راه این حکم فقهی قرار دارد، تعداد طرفین در عقد مزارعه است

هدف اصلی در مقاله این است که با استفاده از منابع و نظریات فقهاي بزرگ، بـه مـدد                   
 سـو    بررسي عقد مزارعه از یک    .  بررسی کند  های مبتنی بر منطق، مقولۀ مزارعه را        استدالل

و مشارکت بیش از دو نفر در قرارداد مزارعه از سوی دیگر، بحثي است که در این مقاله بـر                  
شـود و بـاور       هاي موافق و مخالف با تکیه بر ادلۀمنابع دو طـرف بررسـی مـی                اساس دیدگاه 

 . فقهی پذیرفتنی استنگارنده این است که مزارعه میان بیش از دو نفر نیز در نظام 

 

 کلیات و مفاهیم. 1

 مزارعه در لغت. 1. 1

منظـور،    ابن(» معناي کشت کردن با همدیگر است      ، به »زرع«مزارعه مصدر باب مفاعله از      «
 ).141: 8، ج 1414

اي است بـر      ؛ مزارعه معامله   األرض ببعض ما یخرج منها     یهي المعاملة عل  ... المزارعة  «
نیـز  ). 322: 4، ج 1421مغنیـه،   (» آیـد   ي از آنچـه دسـت مـي       روي زمین در مقابل بخش    

: 2، ج 1365خلیـل جـر،     (» کشتزار، جاي پرورش جانوران آمـده اسـت       «معناي   مزارعه به 

 کشتن و الزمۀ قرارداد مزارعه آن است که فعل از هر دو طـرف واقـع                 یمعنا و به  )1885
امـامی،  (» گیـرد   یم مـ   زمین از طرف مالک انجـا      یلذا عمل از طرف عامل و واگذار      . شود

 )213: 2، ج1376
 

   مزارعه در اصطالح. 2. 1

 آن نمای از معینه صۀ است بر زمین به زراعت کردن به ح        یا  معامله«مزارعه، در اصطالح    

... معنای زراعت کردن تنها از عامل اسـت            و همکاری دو شخص برای مشارکت؛ به       زمین

»  اسـت  هم مجازاً زارع شـمرده شـده  شود، لذا او یچون صاحب زمین سبب این زراعت م   
 ).117: 1414قزوینی، (

ـ         ی معاملة علـ   یالمزارعة ه « موسـوی  ( اجـل معلـوم      ی األرض بحـصّة مـن حاصـلها ال
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 از حاصـل    ی است بر زمین، در برابـر سـهم        یا  ؛ مزارعه، معامله  )151: 1خمینی، بی تا، ج   
 .»آن، تا مدت معلوم

 از حاصـل آن کـشت       یا  به عوض حـصه   زمین را   ) عامل(اي است که      مزارعه، معامله «
گیـرد؛    شکل مـی ی است که به ایجاب از ناحیۀ صاحب زمین به هر لفظ  یکند، و عقد    می

مانند به مزارعه دادم به تو؛ زمین را این مدت تسلیم کردم تا در برابر ایـن حـصه، آن را                     
موسوی  (» که آن قبول را فایده دهدی از ناحیۀ کشت کار، با لفظی و به قبولیکشت نمای

بنابراین، معناي اصطالحي مزارعـه از معنـاي لغـوي آن اخـذ             ). 1:638خمینی، بی تا، ج   
شـود و در معنـاي    در معناي عرفي آن، به صاحب زمین مجازاً زارع گفته مـي          . شده است 

 .شرعي، ایجاب و قبول نیز به آن افزوده شده است

 

 عامل در لغت. 3. 1

ا ما   : و العامِلُ «: د متعددی دار  های  در لغت تعریف  » عامل« ءُ   قد عَمِـلَ الـشَّي    ... ما عَمِلَ عَمَلً
دَثَ فیه؛ عامل آن است که در شیئي تغییری ایجاد کند            في الشَّي  ، 1414واسطی،  (» ءِ،أَحْ

 ).523: 15ج

؛ عامل  )300تا،  جزری، بی ( أمور الرجل في ماله و ملکه و عَمَلِه          یهو الذي یتولّ  : و العَامِل «
ربّ .. العامـل «و  » گـردد   دار مي  ای امور مالي، مِلکي و کاري انسان را عهده        کسي است که اجر   

 .»دهندۀ زرع است پرورش) در زراعت(؛ عامل )3: 8، ج1414ابن منظور، (الزرع؛ 
 

 عامل در اصطالح. 4. 1

با معناي لغوي آن چندان تفاوتی ندارد، جز اینکه در مورد هـر             » عامل«معناي اصطالحي   
شـود    عامل مزارعه، به کسي گفتـه مـي       . ل با عمل متناسب خواهد بود     عقدی، معناي عام  

 .دار خواهد بود که زراعت بر زمین و اجرای تعهدات در قبال صاحب زمین را عهده

 

  مزارعهاهمیتضرورت و . 2

با توجه به دسترسي بشر به فناوری، ماشین و ابزارآالت پیـشرفته، توانـایي انـسان بـراي                  
رو دقـت و موشـکافي در مزارعـه شـاید        از ایـن  .  از گذشته اسـت    کارگیري اراضي بیش    به

امروزه در ضرورت بررسـي مزارعـۀ       .  بار بنشاند   أم با اقتصاد اسالمي را به       سبک زندگي تو  
هاي زیاد، سـرمایۀ الزم،       بیش از دو نفر تردیدی نیست؛ زیرا الزمۀ زیر کشت بردن زمین           
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پـس یکـی   . ه به شرکاي متعدد نیاز داردنیروي انساني کافي و ابزارآالت متناسب است ک 
آفریني بر پایۀ     از دستاوردهای اثبات جواز مزارعۀ بیش از دو نفر، پویایي اقتصاد و اشتغال            

 .احکام اسالم است

 

 تاریخچۀ بحث. 3

صـورت    مطرح شده؛ ولي این بحث بـه      ) ص(مزارعه بین زارع و عامل از زمان رسول خدا          
 مطرح بوده است که آیا اصل قرارداد مزارعه به دو نفر            بحث اختالفي از زمان عالمه حلی     

 . توانند رکن معامله قرار بگیرند منحصر است یا بیش از دو نفر نیز مي

 

 تبیین موضوع. 4

هـاي    براي روشن شدن بحث باید بدانیم که بعضی از علما براي تبیین محل نزاع، صورت              
 :کنیم اشاره ميصورت خالصه به آن  اند که به مختلفی را مطرح کرده

هاي مختلف مشارکت بین صـاحب ملـک و کـشاورز در               صورت جواهرالکالمنویسندۀ  
 :شمارد عقد مزارعه را چنین برمی

  نفر و بذر و کار بر زمین و سایر عوامل از فرد دیگر؛  فقط زمین از یک) الف

 زمین و بذر از شخصي و عمل از شخصی دیگر؛ ) ب

 ).33: 27، ج1404نجفی، (ز شخصی دیگر زمین و عمل از یکي و بذر ا) ج

اینکه مزارعه بین دو نفر باشد؛ یکي صاحب زمین و دیگري کسي که روي زمین کار                
کند، قدر متیقن همۀ علماست و نیز در صحت مشارکت عامل با افراد دیگر در سـهم                   می

بحث این است که آیا عقد      . خودش از درآمد و مشارکت کار در کشاورزي تردیدي نیست         
کنندگان در نفس عقد  مزارعه بیش از دو نفر جایز است یا خیر؟ به این معنا که مشارکت            

مزارعه بین دو، سه یا چهار نفر باشند؛ مانند اینکه زمین از یک نفر، کار از دومي، بـذر از            
شکلي کـه هـر چهـار نفـر در عقـد            آالت یا ابزار شخم از چهارمي باشد؛ به         سومي، ماشین 

فقط مزارعۀ میان بیش از دو نفر در بین علما اختالفی اسـت، کـه               . دمزارعه شریک باشن  
 .پردازیم در ادامه به اقوال مخالف و موافق و ادلۀ آنان می

 

 اقوال در مسئله. 5

 : در جواز و عدم جواز مشارکت مزارعۀ بیش از دو نفر، دو قول وجود دارد
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 عدم جواز مزارعه میان بیشتر از دو نفر؛ . 1. 5

 از مزارعه میان بیش از دو نفرجو. 2. 5

 

 نظریۀ عدم جواز و ادلۀ آن. 1. 5

ادریس اولین کـسي اسـت    ابن. وجود دارند نامي  در میان قائالن عدم جواز، فقهاي صاحب    
ایـشان  . که در مزارعه به عدم جواز مشارکت بـین بـیش از دو نفـر متمایـل بـوده اسـت                 

ر، و من اآلخر العمـل، أو مـن أحـدهما           سواء کان من أحدهما األرض و البذ      «: فرمایند  مي
در مزارعه بین اینکه بذر و      «) 245: 2، ج 1410حلی،  (» األرض، و من اآلخر العمل و البذر      

و کار از دیگري یا زمین از شخصي و بذر و کار از             ) مالک و عامل  (زمین از یکي از دو نفر       
واعد، مشارکت بیش    عالمه حلي در ق    ادریس، بعد از ابن  . »شخص دیگر باشد، فرقی نیست    

و في صحّة کون البذر من ثالث نظر، و         «: از دو نفر در مزارعه را محل اشکال دانسته است         
؛ در صحت اینکه    )314: 2، ج 1410حلی،   (کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع         

یعنـي مـشارکت در   ؛ » بذر از سومي و عوامل از چهارمي باشد، اشـکال اسـت       )در مزارعه (
 .شود ه بیش از دو نفر محل اشکال فرض میمزارع

سپس شهید ثاني صریحاً عدم جواز مشارکت مزارعۀ بیش از دو نفر را مطـرح کـرده                 
فلو جعال معهما ثالثا و شرطا علیه بعـض األربعـة، أو رابعـا کـذلک، ففـي الـصحّة                    «: است

ملـک و   کـه بـا صـاحب        ؛ در صورتي  )28: 1413عاملی،  (» و األجود عدم الصحّة   ...وجهان  
هماننـد دو نفـر مالـک و زارع         (عنـوان مجـري مزارعـه        عامل شخص سوم یا چهارمي بـه      

قول به عدم صـحت    ... قرار بگیرند، در صحت و عدم صحت مزارعه دو قول است            ) شریک
 .»نیکوتر است

 به عدم صحت مزارعۀ بیش      الصالحین  منهاجاز فقهای معاصر، مرحوم حکیم در کتاب        
في جواز عقدالمزارعة بین أکثر من اثنین بان تکون          « :گوید  ت و می  از دو نفر رأی داده اس     

و العوامـل مـن رابـع، و هکـذا          األرض مثال من واحد، و البذر من آخر، و العمل من ثالث             
 النحو المذکور لـم یبعـد القـول         یقوالن أقواهما العدم نعم إذا وقع العقد بین الجماعة عل         

در جـایز  ؛ )146: 1410حکـیم،  (»  من حیث هـي  بصحته و التجري علیه أحکام المزارعة     
بودن عقد مزارعه بین بیش از دو نفر، مانند اینکه زمین از یکي و بذر از دیگـري، کـار از                     

: نیز اضافه شوند؛ دو قـول اسـت       ) افرادي دیگري (طور    سومي، عوامل از چهارمي و همین     

عتي بعیـد  اقوی، قول به عدم جواز است؛ البته صـحت تحقـق چنـین عقـدي بـین جمـا             
 .»توان بر آن احکام مزارعه را بار نمود نیست؛ لذا نمي
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إذن فالصحیح في المقام هـو مـا ذهـب إلیـه الـشهید فـي                «: فرماید  مرحوم خویي مي  
؛ قول صحیح همان قول است که شهید در         )270: 1، ج 1409موسوی خویی،   (» المسالک
 جواز مـشارکت بـیش از       ایشان در کتاب دیگرش صریحاً به عدم      . » است   برگزیده مسالک

موسوی خویی،  ( عدم جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین؛          یاألقو«: اند   دو نفر فتوا داده   
اشـتراك عقـد    . » جایز نبودن عقد مزارعه بین بیشتر از دو نفـر قـوت دارد             )107: 1410

 و  انـد   مزارعۀ بیش از دو نفر را بزرگانی چون خونساري و شیرازي محـل اشـکال دانـسته                
 و امام خمیني در این زمینـه بـه          اند   را جائز ندانسته    فقهایی چون ناییني و بروجردي آن     

انـد کـه      ؛ حتي بعضي از علمـا گفتـه       )319: 23، ج 1429طباطبایی،  (احتیاط قائل بودند    
قـال  «: جمع کثیري از فقها به عدم جواز مشارکت بیش از دو نفر در مزارعه قائل هستند               

ا بین اثنین   کثیر من الفقهاء ال تصح     اي از علما بـه       بنابراین، عده . )181: 1410مکی،  (»  إلّ
اي نیز بین جـواز و عـدم جـواز            عدم جواز مشارکت بیش از دو نفر در مزارعه قائلند؛ عده          

 .مرددند و بعضي نیز در این باب ساکت

 

  ادلۀ قائالن عدم جواز.1. 1. 5

اي از کتاب و سنت و         این مطلب، به ادله    براي عدم جواز مزارعه بین بیش از دو نفر قائالن به          
شـهید ثـاني بـراي اسـتدالل عـدم جـواز مزارعـۀ بـیش از دو نفـر                    : انـد   اصل استدالل کرده  

هذا إذا کانا اثنین خاصّة، فلو جعال معهما ثالثا و شرطا علیه بعض األربعة، أو رابعا «: فرمایند مي
عقد و الکون مع الـشرط، و مـن توقّـف           ففي الصحّة وجهان، من عموم األمر بالوفاء بال        کذلک،
 التوقیف من الشارع، و لم یثبت منـه مثـل   ی عل- خالف األصل  ی سیّما التي هي عل    -المعاملة

و ألنّ العقد یتمّ باثنین موجب و هو صاحب األرض و قابل، فدخول ما زاد یخرج العقد ... ذلک 
؛ این در صورتی است کـه       ]28 ،6 [و األجود عدم الصحّة     دلیل یعن وضعه أو یحتاج إثباته إل     

مزارعه بین دو نفر باشد، اگر شخص سوم یا چهارمی نیز به آن دو نفر اضافه شـود و یکـی از               
به عهدۀ هر یک گذارده شود، در صحت و عدم          ) گر و وسیلۀ شخم     زمین، بذر، کار  (امور اربعه   

» شُـرُوطِهِم  عِنْـدَ  الْمُؤْمِنُـونَ «مقتضای عمـوم وفـای بـه عقـد و      به: صحت دو وجه وجود دارد   
خـصوص بـین     بـه  ـ مزارعه بین بیش از دو نفر صحیح است؛ از اینکه مزارعه از طرف شارع             (

است و بـر بـیش از دو   ) بین دو نفر( یکی اینکه توقیفي  ـ بیش از دو طرف خالف اصل است
وسـیلۀ دو طـرف یکـي موجـب صـاحب زمـین و دیگـر           نفر ثابت نشده و دیگر اینکه عقد به       

گردد، اضافه کردن مازاد بر این دو طرف باعث خروج عقد، از وضع اولی                نده تمام مي  کن قبول
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در بـیش از دو     (آن خواهد گردید که نیازمند به دلیل است، پس اجود عدم صـحت مزارعـه                
 .»است) نفر

 

 توضیح استدالل

شهید ثانی دو دلیل بر صحت و دو دلیل بر عدم صحت مزارعۀ میان بیش از دو نفر ذکر                   
 :ده استکر

الْعُقُودِ «به عموم : قرآن. 1 وْفُوا بِ ؛ استدالل شده اسـت؛ بـه ایـن بیـان کـه             )1: مائده(» أَ
 . عام است؛ شامل تمام عقدها از جمله عقد مزارعۀ بین بیش از دو نفر» عقود«

الَ صلی هللا علیه و آله    اللَّهِ   رَسُولَ فَإِنَّ«: )ص (عموم حدیث پیامبر  . 2 نُونَ  قَ مُؤْمِ دَعِ الْ  نْ

رُوطِهِم » شـروط «مکـرم اسـالم       بر اساس روایت مروی از نبی       ). 371: 1407طوسی،  (» شُ
بر اساس عموم ایـن     . عام است؛ شامل هر شرطی از جمله شرط مزارعۀ بر بیش از دو نفر             

بعد از ذکر ایـن دو      . توان گفت مزارعه بین بیش از دو نفر صحیح خواهد بود            دو دلیل می  
بین بیش از دو طرف، شهید ادلۀ عدم صحت مزارعه بر بـیش از دو               دلیل بر جواز مزارعۀ     

 .طرف را ذکر کرده و نظریۀ عدم جواز را ترجیح داده است
مزارعه میان بیش از دو نفر بر خالف اصل است؛ به این معنا که اصـل در معاملـه                   . 1
 .االثنینی است و مزارعه بین سه یا چهار نفر بر خالف این اصل خواهد بود بین

االثنینی از طرف شارع توقیفی بـوده، خـالف ایـن تـوقیفی               صورت بین  معامالت به . 2
 .توان از آن تجاوز کرد بودن از طرف شارع دیده نشده است؛ پس نمی

االثنینی است، اضـافه      طبیعت عقد قوامش بر دو طرف موجب و قابل است که بین           . 3
 .کردن بر مقتضای طبیعت عقد نیازمند دلیل خواهد بود

 صلی هللا علیه و آلـه   و األصل في المزارعة قصّة خیبر، و مزارعة النبيّ          «: قصۀ خیبر . 4

 شـطره   صلی هللا علیه و آله     أن یزرعوها و لهم شطر ما یخرج منها و له            یالیهود علیها عل  

اآلخر و لیس فیها أنّ المعاملة مع أکثر من واحد، و کذلک باقي النصوص التي وردت من                 
؛ اصل در مزارعه، قصۀ خیبر و جریان مزارعۀ پیامبر          )27: 19، ج 1409حرعاملی،  ( طرقنا

هاي خیبر را بکارند و بخشي از  با یهود است که حضرت با آنان قرارداد کردند زمین) ص(
باشـد، در ایـن خبـر طـرف         ) ص (و بخشي هم بـراي پیـامبر      ) زارع(درآمد آن مال یهود     

 است و مانند این روایت نصوص دیگري نیز       در مزارعه یک نفر بیشتر نبوده      معاملۀ پیامبر 
از این داستان خیبر طرفداران جـواز مزارعـه در بـین    . (»از طریق شیعه روایت شده است  

 انـد کـه طـرف معاملـۀ پیـامبر            و گفته  اند  بیش از دو نفر برای مقصودشان استدالل کرده       

و نفر اتفاق افتاده    اند و این یعنی که مزارعه میان بیش از د           گروهی از یهودیان بوده   ) ص(
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است؛ اما شهید ثانی این داستان را بر خالف طرفداران جواز، دلیـل بـر مـدعای خـویش                   
االثنینی بوده، بین  دهد که مزارعه بین  می  است؛ به این معنا که این داستان نشان   دانسته
 ).و یهودیان ساکن خیبر، نه بیشتر از دو طرف) ص (پیامبر

 

 روایات دیگر. 2. 1. 5

 :اند  روایاتي هم استناد شده است که مزارعۀ بین دو نفر را مطرح کردهبه

 مأئـة  األرض فـي  یبـذر  الرجـل : قلـت  المزارعـة،  عن سألته: قال«: روایت سماعه ) الف

 البـذر  هـذا  ثمن نصف مني خذ: فیقول رجل فیأتیه غیره، أو طعاما أکثر أو أقل أو جریب

 کـان  وإن: قلت بأس، ال: قال فیه؟ اشرکنيو علي، نفقتک و نصف  األرض، في زرعته الذي

 یبـاع  کمـا  قیمـة  فلیقومـه : قال عنده، کان شيء هو وانما بثمن یشتره لم فیه یبذر الذي

از امـام   : گویـد   ؛ سماعه مـی   ]48،  6[ویشارکه   النفقة ونصف الثمن نصف لیأخذ ثم یومئذ،
یـا بیـشتر را    صد جریب زمین یا کمتـر     یشخص: دربارۀ مزارعه پرسیدم  ) ع(جعفر صادق   

: گویـد  ی از کاشت، کـسی نـزد او آمـده، مـ    پس. کارد یهای خوراکی و غیرخوراکی م  چیز

 و نصف مخارجت را از من بگیر و در عوض مرا در ایـن               یا   را که کاشته   ی نصف بذر  یبها
اگر صاحب بـذر آن     : عرض کردم . اشکال ندارد : فرمود) ع(امام صادق   . کشت، شریک نما  

آن را به قیمـت     : ز قبل داشته باشد، حکم آن چیست؟ حضرت فرمود        را نخریده و آن را ا     
  .»کند اش را گرفته، وی را شریک مي  آن و نصف هزینهیکند؛ نصف بها یروز قیمت م

: دربارۀ مزارعۀ مسلمان و مشرك سؤال کردم      ) ع (از امام صادق  «: گوید   سماعه می  )ب

مان و زمین و آب و خراج و کار، از          بذر و گاو از مسل    ) شود  مزارعه با این صورت واقع می     (
 ).1007: 23، ج1429طباطبایی، (» اشکال ندارد: فرمود) ع (امام. کافر باشد

بر اساس شواهد فوق، مزارعه با مشارکت دو نفر مطرح است؛ چون در روایت اول یک     
و در  » ؛ مـن را شـریک قـرار بـده         فیه واشرکني«: گوید  نفر زمین را کاشته و فرد دیگر می       

فـرض  ) ع(یت دوم، سؤال از مشارکت کافر و مسلمان است که در هر دو صورت امـام                 روا
اند، پس واضح است که مزارعه بین دو نفـر اسـت و               مطرح در سؤال سائل را تجویز کرده      

 . اند طرفداران عدم جواز مشارکت مزارعۀ بین بیش از دو نفر به این رویات استدالل کرده

. مـشارکت بـیش از دو نفـر در مزارعـه را ذکـر کـردیم                ادلۀ عمدۀ قائالن عدم جواز      

 :هایی به این ادله داده شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت جواب
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 رد ادلۀ قائالن عدم جواز. 6

 رد توقیفی بودن. 1. 6

ادعای توقیفی بودن تمام معامالت مبنی دستور خـاص از طـرف            «: حدائقاشکال صاحب   
اگر بنا باشد عقود تـوقیفي و     . )326: 21، ج 1405بحرانی،  (» است فقه  شارع مخالف روش  

غیرتوقیفی از طرف شارع به دلیل خاصی نیاز داشته باشد، روش فقها در استنباط غالـب                
 خواهـد بـود،     پذیر  احکام معامالت از اطالقات و عمومات بر خالف توقیفی بودن و خدشه           

 .که چنین نیست در حالی

 

  دوطرفرد ترکیب عقد از. 2. 6

أنّ العقد البدّ أن یکون بین طرفین موجب و قابل فال یجوز            : یو دعو «: اشکال سید یزدي  
ل الـدعو                یترکّبه من ثالثة أو أزید عل       ی وجه تکـون أرکانـاً لـه مدفوعـة بـالمنع، فإنّـه أوّ

؛ ادعاي اینکه عقد مزارعه مرکب از موجب اسـت و           )319: 5، ج 1419طباطبایی یزدی،   (
تواند داشته باشد، پذیرفته نیست و این ادعا ممنـوع اسـت؛ زیـرا                ر نمی سه طرف یا بیشت   

) ادعای بـدون دلیـل    (تازه اول مدعی    ) اینکه عقد مرکب از دو طرف موجب و قابل باشد         (

تواند مرکـب از دو طـرف یـا بیـشتر             عقد مي «: اند علما در توضیح این سخن گفته     . »است
 ).342: 1، ج1409وی خویی، موس(» طور که در شرکت چنین است باشد؛ همان

اینکه عقد بین دو نفر، تمام و بین بیشتر از دو نفر، ناتمام باشـد،               «: اند همچنین گفته 
ها طرف داشته باشد، با مشکل        تواند ده   اگر چنین باشد، در مشارکت که مي      . صحت ندارد 

است؛ اما اینکه مزارعه بیش از دو نفر به دلیل نیاز دارد، سخن خوبي        . مواجه خواهیم شد  
جا چنین باشـد؛ اکثـر          اگر همه . الزم نیست تمام معامالت به نص خاص نیاز داشته باشد         

شـامل مزارعـۀ بـیش از دو نفـر          ) اوفـو بـاالعقود   (پس  . معامالت دچار مشکل خواهد شد    
1»شود مي

 ).180: 4، ج1421مغنیه، (

بعـضی  :  هـستند   عقدها به حسب اطراف دخیل در معامله مختلـف        «: تر به بیان واضح  
 ای  بعضی از نظر اطـراف، دامنـه      . قائم به دو طرفند؛ مانند عقود تملیکي مثل بیع و اجاره          

                                                                                                                                            

و یالحظ بأنه لیس من الضروري إذا تم العقد بین اثنین أن ال یتم بین أکثر، و إلّـا أشـکل األمـر فـي                         «. 1
ا الحاجة إل  . الشرکات التي تضم العشرات     الضروري أن یکـون الـدلیل        الدلیل فحق، و لکن لیس من      یأمّ

ا أشکل األمر في أکثر المعامالت         ینصا خاصا عل   فیکفي لصحة المعاملـة آیـةتجارة      .  المعاملة بالذات، و إلّ
ودِ: عن تراض، و للزومها آیة قُ وا بِالْعُ فُ  .»أَوْ
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بیشتر از دو طرف دارد؛ مانند عقد شرکت که با وجود شـرکاي متعـدد، تـصویر طـرفین                   
معامله در آن به معناي ایجاب از یک طرف و قبول از مجموع بقیۀ شرکا نیست و مزارعه                  

بنـابراین، از تعـدد   .  محصوالت و سهیم شدن در عوامل انتـاج اسـت   از قبیل مشارکت در   
اگر مراد از توقیفي این باشد کـه هـر عقـدي بـه دلیـل                ... اطراف عقد مانعی نخواهد بود      

اگر مراد از توقیفي . شود گونه توقیفي بودن را عمومات ادله شامل مي خاص نیاز دارد، این
به و مساقات بـر خـالف اصـل اسـت، عمومـات        هایي مثل مزارعه، مضار     این باشد که عقد   

گوییم از نظر مبنایي مـا بـه اصـالت        شود و به دلیل خاص نیاز دارد؛ مي         ها نمي   شامل این 
دانیم و ثانیاً بر فـرض قبـول    باطل بودن عقود قائل نبوده، عمومات را شامل این عقود مي         

صـحت مزاعـه داریـم      های خاصی بـرای       گونه عقود، در مزارعه دلیل     اصالت بطالن در این   
1»ذکر خواهد شد  ) های طرفداران جواز مشارکت بین بیش از دو نفر          که در قسمت دلیل   (

 

 ).152: 1426هاشمی شاهرودی، (

ترین دلیل قائالن عدم جواز مـشارکت بـین بـیش از دو نفـر در مزارعـه، یکـي                   عمده
اسـت و لـذا     توقیفي بودن عقد مزارعه از طرف شارع و دیگری ترکیب از ایجاب و قبـول                

 .اند عمومات و اطالقات ادله را شامل مشارکت بین بیش از دو نفر ندانسته

هـا چنـین اسـت کـه اوالً، تمـام عقـود        هاي فقها در برابر این استدالل      ماحصل جواب 
معناي داشتن دلیل خاص براي آن نیست، بلکـه در بـسیاري از               توقیفي از طرف شارع به    

کنـد؛ پـس      شـارع، عمومـات و اطالقـات کفایـت مـي          موارد براي توقیفي بودن از طـرف        
ثانیاً، ترکیـب عقـد از      . شود  عمومات و اطالقات، مشارکت بیش از دو نفر را نیز شامل مي           
توانـد بـه      رساند، بلکـه مـي      ایجاب و قبول، انحصار عقد را در یک موجب و یک قابل نمي            

شارکتی باشـد و در  حسب مورد عقد، مرکب از دو، سه یا اطراف بیشتر مانند معامالت مـ    
 .عین حال ایجاب و قبول نیز بر آن صدق کند

 

                                                                                                                                            

 البیـع و    إنّ العقود نفسها تختلف في ذلک، فبعضها سنخ عقود قائمة بطرفین کالعقود التملیکیّة نحـو              «. 1
د                    اإلجارة، و بعضها اآلخر سنخ عقود تَسَعُ أکثر من طرفین فیها کعقد الشرکة حیث ال مانع فیه من تعدّ
الشرکاء، و الموجب لفرض اإلیجاب من أحدهم و القبول من مجموع البقیّة لکي تغدو المعاملة اثنینیّـة                 

رکة في المحصول و مـساهمة فـي عوامـل     نحو شـ کما تقدّم  ـالطرف، و المزارعة من هذا القبیل فإنها  
د أطراف العقد فیها  .»اإلنتاج، فال مانع من قابلیّتها لتعدّ
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 اشکال استناد به روایات. . 6

 قصۀ خیبر) الف

آور  گـردد، شـگفت     ادعاي اینکه قصۀ خیبر، بیش از دو نفر را شامل نمـي            «حدائقصاحب  
زمـین خیبـر را در اختیـار        ) ص(کند که پیامبر      دانسته و از اخبار مستفیضه استفاده مي      

» مام کساني از یهود که در آن سـاکن بودنـد، قـرار دادنـد، نـه بـه یـک یـا دو شـخص                         ت
 ).342: 1402مصطفوی، (

1اکرة،(با مالحظۀ نصوص    «
) علوج 

2
توان بـه جـواز مـشارکت مزارعـه        و قصۀ خیبر مي    

 بین بیش از دو نفر قطع پیدا کرد       
3

 بر خالف شهید ثـاني از قـصۀ خیبـر،           جواهرصاحب  . 
از دو نفر را در مزارعه استفاده کرد و آن را دلیلی برای مزارعۀ بـین                جواز مشارکت بیش    

 ).33: 27، ج1404نجفی، (است   دو طرف دلیل ندانسته 

انـد، نـه از جنبـۀ         ای از فقها جریان مزارعۀ خیبر را از بـاب تعـدد شـرکا دانـسته                 عده
تمـام فقهـا،    شراکت در اصل مزارعه که رکن عقد باشد؛ بلکه از باب اشتراك عامالن کـه                

موسـوی  (اشتراك عامالن را در مزارعه قبول دارند که اساساً از محل بحث خـارج اسـت                 
و در این فرض، با وجود مشارکت عامـل         ) 103: 1410؛ حکیم،   342: 1، ج 1409خویی،  

 .شود با عامالن دیگر، عقد از دو طرف داشتن خارج نمي

 

 روایات. 4. 6

جمله اینکه روایت سـماعه بـا روایـات دیگـري مثـل      هایی بر روایات وارد است، از    اشکال
تعـارض دارد؛ زیـرا روایـت حلبـي عمومیـت دارد، کـه در          ) که خواهد آمد  (روایت حلبي   

). 343: 1، ج1409موسوی خویی، (صورت، هر دو دسته از روایات ساقط خواهند شد  این

ده است، براي بیـان     گونه روایات مزارعه بین دو نفر آم       اند اینکه در این     علمای دیگر گفته  
 براي بیان اقل اطراف عقد اسـت؛        حصر نیست که مزارعۀ بیش از دو نفر را رد کند، بلکه           

                                                                                                                                            

 .معنای کشاورز است األکرة جمع اکار به .1

 .شود علوج به کفار عجم یا مطلق کفار گفته می. 2

من الـشرکاء فـي أرض       عدم جوازها    یال أن المراد عدم صحة وقوع المزارعة من أکثر من اثنین، بمعن           «. 3
ـ   یمثال أو عدم جوازها لجماعة عل       ی وجه الشرکة في عمل الزراعة، فإن ذلک ال یتصور منعه ممن له أدن

دربة، بل یمکن القطع به من مالحظة نصوص األکرة و العلوج و غیرهما، و قصة خیبر إنما هو من ذلک                    
 .» جوازهیال من محل الفرض الذي ال دلیل عل

3 
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1شود به این معنا که عقد به کمتر از دو طرف بنا نمي
 ).258: 28، ج 1417، یاشتهارد (

 

 قائالن به جواز و ادلۀ آنان. 7

 قائالن جواز. 1. 7

از زمان طـرح ایـن بحـث، بیـشتر          .  دو نفر باور دارند    مشهور فقها به جواز مزارعۀ بیش از      
اند، نظریۀ عدم جواز مزارعۀ بیش از چند نفـر را رد و   فقهایی که این بحث را مطرح کرده   

و ) 720: 27، ج 1404نجفـی،  (انـد   بر جواز مزارعۀ میان بیش از دو نفر اسـتدالل کـرده      
  ؛ موسـوی  103: 13، ج   تـا   حکـیم، بـي    (مستمـسک اکثر محشیان عروه، مانند حکیم در       

و  به جواز قائلند و از فقهـاي در قیـد حیـات، مکـارم شـیرازي     ) 638: 1تا، جخمیني، بی
 ).654: 2، ج1419طباطبایی یزدی، (اند  دیگران متعرض این بحث شده

 

 ادلۀ قائالن جواز. 2. 7

 :اند طرفداران جواز مزارعۀ بین بیش از دو نفر، به دالیل ذیل استناد کرده

 

 عمومات و اطالقات . 1. 2. 7

الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ               «؛  )1: مائده( »أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «
لصدق المزارعة و شمول اإلطالقات، بل یکفي       «: است  سید یزدي آورده    ). 29: نساء(» ...مِنْکُمْ  

؛ عمومیت و اطـالق ایـن دو آیـه بـر            )720: 2، ج 1419طباطبایی یزدی،   ( »عامّةالعمومات ال 
 . مزارعه استامضایي بودن هر معاملۀ عقالیي داللت دارد که یکي از آن عقود عقالیي

 

 نصوص و ادلۀ خاص باب مزارعه. 2. 2. 7

 در  صـورت خـاص     قائالن به جواز مشارکت مزارعۀ میان بیش از دو نفر به روایاتي که بـه              
 :اند؛ از جمله باب مزارعه وارد شده است نیز استدالل کرده

الَ  . 1 نِینَ قَـالَ لَـا بَـأْسَ           «: محمدبن مُسْلِمٍ قَ یْعِ السِّ ارَعَةِ وَ بَ ُمزَ لْتُهُ عَنِ الْ حرعـاملی،  ( سَأَ

                                                                                                                                            

 جواز أکثر من االثنین و کذا باقي النصوص، أو ان العقـد یـتم               یانه لیس في قصة خیبر ما یدل عل       ) يدعو(أنّ   «.1

 البیان ال للحصر باثنین،     ی اثنین لبیان أقل ما یتوقّف عل      یأیضا بأن االقتصار عل   ) مدفوعة(باثنین، بموجب و قابل     
 .»بیان عدم جواز أکثر منها کما ال یخفيو ان تحقّق العقد باثنین ألجل أقل ما یتوقّف علیه أیضا ال ل
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: از مزارعه و بیع سنین سؤال کردم؟ حضرت فرمـود   ) ع(از امام صادق    «. )43: 5، ج 1409

 .»جایز است

اللّهِ، قَـالَ   عن الحلبي عَنْ أَبِي   . 2 دِ بْ خُمُـسِ             «: عَ الثُّلُـثِ وَ الرُّبُـعِ وَ الْ عَـةِ بِ ارَ ُمزَ الْ  لَـا بَـأْسَ بِ

چهـارم و    سـوم، یـک     مزارعـه بـه یـک     «: فرمود) ع (؛ امام صادق  )26: 5، ج 1429کلینی،  (
 .»پنجم اشکال ندارد یک

ای فرمـوده      مزارعـه   اب معاملۀ صورت مطلق در ب     به) ع(از اینکه در این دو روایت امام        
است؛ از این اطالق جـواز مزارعـۀ          و این معامله را به دو طرف مقید نکرده          » البأس«است  

 .آید دست می بین بیش از دو نفر به

حـدیث سـماعه    «: گویـد   هاشمی شاهرودي به این دو روایت اشکال کرده است و مـی           
باشـد کـه از آن بـه بیـع          است، مـی   ۀ خاصی از مزارعه که در گذشته رایج بوده          ناظر شیو 

 که کاال یـا     یا  بیع سلف یا نسیه   / مدت یک سال   فروش کاال به  (شده است     یاد می ) سنین(
معامله به این   ). 184: 1426نویسندگان،  ( آن ظرف سه سال یا بیشتر تحویل شود          یبها

با سال، داده و پس از اتمام  شکل بوده است که مالک، در ابتدای سال زمین را تحویل می
روایت حلبي نیز ناظر به قبول کردن زمـین در          . گرفته است   شرایط خاص آن را تحویل مي     

از قـسمت  (است تـا از قبـول زمـین در مقابـل گنـدم         ) ثلث، ربع یا خمس   (اي    مقابل حصه 
 :آمـده اسـت   ) ع(جلوگیري شود، چنانکه در حـدیث دیگـری از امـام صـادق              ) معین زمین 

» ال بـأس بـه  اة، و لکـن بالنـصف و الثلـث و الربـع و الخمـس              التقبّل األرض بحنطة مـسمّ    «
) از جای معین زمـین    (نباید زمین در مقابل گندم مشخص       «؛   )16، باب   1409حرعاملی،  (

بنابراین، هر دو روایت ناظر به      . »صورت نصف، ربع و خمس جایز است       پذیرفته شود، ولی به   
هاشـمی شـاهرودی،    (» في المقـام  فال مجال لدعوي االطالق     «شکل خاصی از مزارعه است      

 :اند سپس ایشان به دو روایت کرخي و صفوان استدالل کرده). 156: 1426

أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ ) ع(عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِيِّ قَال قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ  «.3
ـ  ی عَلَ وَ یَکُونُ -وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ     یَـصِیرَ حِنْطَـةً أَوْ   ی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الـزَّرْعِ حَتَّ

 أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِـيَ     ی عَلَ - مَابَقِيَ ی فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ یَبْقَ     –شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَةُ     
 :گوید ؛ ابراهیم کرخي مي)45: 19، ج1409حرعاملی، (أْسَ بِذَلِکَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَ

از مشارکت با مشرك پرسیدم که زمین، بـذر و گـاو از مـن؛ کـار،                ) ع( از امام صادق    
آبیاري و کشاورزي تا زمان ثمر دادن جو یـا گنـدم از مـشرك باشـد و هنگـام تقـسیم،                      

سوم براي مشرك باشـد و بـاقي        صورت، یک  کند و باقي به این      سلطان سهمش را اخذ مي    
 .»اشکال ندارد: حضرت فرمود. از آن من
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انَ عَنْ یَعْقُوبَ   «. 4 یْبٍ عَنْ أَبِي    عَنْ صَفْوَ اللَّهِ   بْنِ شُعَ دِ بْ الَ) ع(عَ لْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ    : قَ سَأَ
لَ       ا إِ دْفَعُهَ یَ رَاجِ فَ خَ رْضِ الْ رْضُ مِنْ أَ ا        أَ ی الرَّجُلِ عَلَ  یلَهُ الْأَ رَاجَهَ ا وَ یُؤَدِّيَ خَ حَهَ صْلِ ا وَ یُ هَ رَ مُ نْ یَعْ

الَ لَـا بَـأْسَ              ا قَ نَهُمَ یْ ضْلٍ فَهُوَ بَ انَ مِنْ فَ ا کَ بـن شـعیب     ؛ یعقـوب  )1407:542طوسـی،   (وَ مَ
های خراجي در اختیارش      در مورد کسي پرسیدم که از زمین      ) ع (از امام صادق  : گوید  مي

خراجش را بپردازد و    ) کشت(از آباد کردن و اصالح      دهد تا پس      بوده است و به کسي مي     
 .»اشکال ندارد: ماندۀ درآمد، بین دو نفر تقسیم شود، حضرت فرمود باقي

در این دو روایت در جواز مزارعۀ بیشتر از دو نفر تصریح شده، با این بیان کـه اینجـا            
 :طرفه است مزارعه سه

 ؛)سلطان(مالک زمین مسلمانان یا وليّ مسلمانان . 1
 مالک بذر؛. 2

 . عامل. 3

 ذیل در جواز مزارعۀ بین بـیش از         های  استدالل به این دو روایت را با پاسخ به اشکال         
 :اند دو نفر تمام دانسته

 وارد بر این دو روایت چنین است که امکان دارد اخذ سلطان از های یکی از اشکال. 1
ای اجاره دهد و هنگام   مقابل هزینهباب اجاره باشد نه مزارعه؛ به این معنا که زمین را در

کند و این با محصول ارتباطی نـدارد تـا         برداشت محصول، سلطان سهمش را دریافت می      
 .بحث مزارعه مطرح شود

گیرد، در طول قسمت       آنچه سلطان مي   صحیحۀ کرخي توان گفت که در       در پاسخ می  
آبـاداني و  (ان کنـد، در طـول عمـر     آنچه سلطان اخذ مـي  بن شعیب   صحیحۀ یعقوب و در   
کنـد    عنوان یک طرف معامله در کشت اخذ مـی         سلطان از محصول به   . آمده است ) کشت

هاشـمی  (شـود     وضـوح مـشاهد مـی      و ایـن امـر در روایـت کرخـی بـه           ) نه از باب اجاره   (
 .)34: 27، ج1404؛ نجفی، 157: 1426شاهرودی، 

دو مزارعـه در طـول      هرچند که این دو روایت به مزارعه تصریح دارد، اما شاید به             . 2
گانه در عرض هم، به این معنا که یک مزارعه بین            هم ناظر باشد، نه مزارعۀ با اطراف سه       

کنندۀ زمین باشد و مزارعۀ دیگری بین گیرندۀ زمین با زارع باشد؛             سلطان و شخص اخذ   
 . هم ثابت نخواهد شد صورت جواز زراعت بین سه نفر در عرض در این

صورت عرضی وجود دارد؛ با مراجعه  ست که احتمال مزارعه بهجواب اشکال دوم این ا
) محـصول (رود، زیرا این رویت ظهور در تقـسیم   به روایت کرخی، این احتمال از بین می 

به صورت عرضی بین سلطان و بقیه دارد؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش طولیـت، بـاز هـم ایـن                    
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؛ بـه ایـن معنـا کـه مزارعـه           طولیت بازگشتش به مزارعۀ دارای اطراف عرضی خواهد بود        
مجـرد قـرارداد اجـاره     مانند اجاره نیست که در آن تملیـک و تملـک بـین دو طـرف بـه              

قبل از تملیک و    (صورت فعلی باشد و اساساً سه طرف در آن امکان ندارد، بلکه مزارعه               به
خواهد داشت و اساساً طولیتش زمانی است نـه           مشارکت بین سه طرف را در پی        ) تملک
بنابراین، هرچند  . صورت دوطرفی و رکن اجاره است       در مقابل اجاره که طولیت به      .رکنی

که در این دو روایت، سـلطان در طـول دو طـرف مزارعـه مطـرح شـده اسـت، بـاز هـم                        
گوییم که این طولیت بازگشتش به عرضیت و در عـرض بـودن سـلطان خواهـد بـود                     می

 ).159: 1426هاشمی شاهرودی، (

 که زمین را از سلطان اخذ کرده است ، سه طرف سلطان، کسيچون در هر دو روایت
صـراحت از ایـن    و زارع وجود دارند؛ پس جواز مزارعۀ میان بیش از دو نفر به       ) مالک بذر (

 .آید دست مي دو روایت به

بن مسلم و حلبي بپذیریم، همان اشکال بر دو    اگر اشکال ایشان را بر دو روایت محمد       
 شعیب نیز وارد خواهد بود؛ به این بیان که روایـت کرخـي بـه                بن    روایت کرخي و یعقوب   

بن شعیب به جواز مزارعـۀ بـر ملـک            جواز مزارعۀ بین مسلمان و مشرك و روایت یعقوب        
پس از پـذیرش ایـن کبـراي کلـي کـه مزارعـه، معاملـۀ                . ناظر است ) زمین خراجي (غیر  

ارعۀ بـین بـیش از دو   شود و شارع از آن منعي نکرده است، دلیل مز           عقالیي محسوب می  
طرف اطالقات و عمومات کلي فقه و اطالقات باب مزارعـه اسـت کـه امـضاي شـارع بـر                     

با این حساب حتی با عدم پذیرش ادلۀ خاصه نیز جواز           . شود  معاملۀ عقالیي محسوب مي   
 .شود مزارعۀ بیش از دو نفر اثبات می

یـرا ادلـۀ طرفـداران      در مجموع، ادلۀ قائالن جواز موافق کتاب، سنت و عقل اسـت؛ ز            
. ادلۀ فقاهتی و اجتهـادی    : پذیر است  عدم جواز مزارعۀ بیش از دو نفر به دو دسته تقسیم          

این روایـات  . اند، روایاتی ناظر بر مزارعۀ بین دو طرف هستند         ادلۀ اجتهادی که ذکر کرده    
 هـای   شود؛ زیرا بر اساس پرسـش       با توجه به اطالقات و عمومات حمل بر موارد غالبی می          

تـوان دلیـل بـر ضـیق      شده، غالب مزارع میان دو طرف بوده است و این امر را نمی          مطرح
ای مانند توقیفی بودن و ترکیـب از ایجـاب و             از طرفی ادله  .  مزارعه ذکر کرد    کردن دایرۀ 

 ذکر شوند، در مقابل عمومات، فقاهتيعنوان ادلۀ  قبول، بدون دلیل خاص است که اگر به
 . باب مزارعه، فاقد ارزش خواهد بوداطالقات و ادلۀ خاص 
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 گیری نتیجه

هاي تحول اقتـصاد سـالم    پی برد؛ زیرا زمینه» مزارعه«توان به اهمیت  از مقدمات فوق می   
این مقدار  . کند  اندوزي مشروع را مهیا می     اسالمي و عدالت اجتماعي به دور از ربا و ثروت         

 و دیگري کـسي کـه کـار بـر روي        یکي صاحب زمین  (که مزارعه بین دو نفر انجام گیرد        
قدر متیقن و مقبول همـۀ علماسـت و نیـز در صـحت مـشارکت      ) دهد  زمین را انجام مي   

بحـث  . عامل با افراد دیگر، در سهم خودش از درآمد و کار در کشاورزي تردیدي نیـست               
این است که آیا عقد مزارعۀ بین بیشتر از دو نفر جایز است یا خیر؟ در این باب دو قـول   

رح را بررسی کردیم؛ قائالن به عدم جواز مزارعۀ بیشتر از دو نفـر و قـائالن بـه جـواز                     مط
 .مزارعۀ بیشتر از دو نفر

وجـود دارنـد؛ از جملـه         نـامي    در میان قائالن بـه عـدم جـواز، فقهـاي صـاحب            ) الف
ادریس و بعد از او عالمه حلي که در قواعد مشارکت، مزارعۀ بیش از دو نفر را مردود                   ابن
سپس شیهد ثاني صریحاً عدم جواز مشارکت مزارعۀ بـین بـیش از دو نفـر را                 . اند  نستهدا

از متأخرین، فقهایی چون حکیم، خویي، خونساري، شیرازي، ناییني و          . مطرح کرده است  
ای نیـز بـدون        و امام خمیني بـه احتیـاط اسـت و عـده            اند   را جایز ندانسته    بروجردي آن 

 .ندا نظر از کنار آن گذشته اظهار

اي از کتـاب، سـنت و اصـل     قائالن عدم جواز مزارعۀ بـین بـیش از دو نفـر، بـه ادلـه              
از طـرف شـارع   » مزارعـه «اند، از جمله شهید ثاني بر ایـن بـاور اسـت کـه      استدالل کرده 

است؛ زیرا از طرف شارع، مزارعه بر بیش از دو نفـر ثابـت نـشده و                 ) بین دو نفر  (توقیفي  
و براي اینکه عقد توسط دو طرف، یکي موجب که صـاحب            مازاد بر آن خالف اصل است       

شود، اضافه کردن مازاد بر این دو طرف، سبب           کننده تمام مي   زمین است و دیگری قبول    
پـس  . فرضاً که عقد هـم باشـد، بـه اسـتدالل نیـاز دارد             . شود  بودن مي  خروج عقد از عقد   

 .است) در بیش از دو نفر(نیکوتر، عدم صحت مزارعه 

  جواز و ادلۀ آنانقائالن) ب

از زمان طرح ایـن بحـث، اکثـر         . مشهور فقها به جواز مزارعۀ بیش از دو نفر قائل هستند          
اند، نظریۀ عدم جواز مزارعۀ بـیش از چنـد نفـر را رد و بـر                   فقهایی که آن را مطرح کرده     

صـاحب جـواهر، سـید یـزدي و غالـب           . انـد   جواز مزارعۀ بیش از دو نفر اسـتدالل کـرده         
وه، مانند حکیم در مستمسک و امام خمیني به جواز قائلنـد و از فقهـاي در                 محشیان عر 

 اند  قید حیات، آقایان مکارم شیرازي، هاشمی شاهرودي و دیگران متعرض این بحث شده

 .اند و عقد مزارعه را به بیش از دو نفر مجاز دانسته
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 :اند قائالن جواز مزارعۀ بین بیش از دو نفر، به دالیل ذیل استناد کرده

الْعُقُود «: آیات قرآن ) الف وْفُوا بِ ارَةً      «و  » أَ جَ الَّ أَنْ تَکُونَ تِ بَاطِلِ إِ الْ نَکُمْ بِ یْ الَکُمْ بَ تَأْکُلُوا أَمْوَ والَ
نْکُمْ رَاضٍ مِ  .»عَنْ تَ

عمومیت و اطالق این دو آیه بر امضاي معامالت عقالیي داللت دارد کـه یکـي از آن                  
 .عقود عقالیي مزارعه است

اند   قائالن جواز مشارکت مزارعۀ بیش از دو نفر، به روایاتي استدالل کرده           : روایات) ب
بن مسلم و حلبـی      صورت خاص در باب مزارعه وارد شده است؛ مانند روایات محمد            که به 

رسیم که   از اطالق آیات و روایات به این نتیجه می        . که در متن مقاله به آنها اشاره کردیم       
 .شود ید نیست و بیش از آن را نیز شامل ميمزارعه به دو طرف مق

 
 منابع

 . کریمقرآن]. 1[
، چـاپ سـوم، بیـروت، دارالفکـر         8، جلـد    لـسان العـرب   ).  ق   ه1414(ابن منظور، ابوالفضل    ]. 2[

 . للطباعة و النشر و التوزیع
 . ، تهران انتشارات اسالمیه2، جلد یحقوق مدن).  ش ه1376(، سید حسن یامام]. 3[
، چـاپ اول،    21، جلـد    الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة     ). ق1405(، یوسف   ینبحرا]. 4[

 . وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قمیقم، انتشارات اسالم

، چـاپ اول، قـم،   النهایة في غریب الحدیث و األثـر ). تا بي(بن محمد     اثیر، مبارك   ، ابن یجزر]. 5[
 . اسماعیلیانیمؤسسۀ مطبوعات

، چـاپ اول، قـم،      19 و   5، جلـد    وسـائل الـشیعة   ).  ق   ه1409(، محمدبن حـسن     یرّ عامل ح]. 6[
 .البیت مؤسسه آل

 .الصالحین، چاپ اول، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات ، منهاج)1410(حکیم، سید محسن]. 7[

ر ، چاپ دوم، قم، دفتـ     2، جلد   یالسرائر الحاوي لتحریر الفتاو   ).  ق   ه1410(ادریس   ، ابن یحلّ]. 8[
 . جامعۀ مدرسینیانتشارات اسالم

، قواعد األحکام فـي معرفـة الحـالل و الحـرام          ).  ق   ه1413(بن مطهر    بن یوسف  ، حسن یحلّ]. 9[
 .یچاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالم

، ایران، تهـران، انتـشارات      2طبیان، فرهنگ الروس، جلد     ). ه ش 1365(خلیل جر، حسن    ]. 10[
 .امیر کبیر

، چـاپ  اإلسـالم   تنقـیح شـرائع  یمسالک األفهام إل).  ق  ه1413 (یبن عل   الدین  ینعاملی، ز ]. 11 [
 .اول، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة



 1394 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ تمشهفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و      300

، 5 و   2، جلـد    )یالمحـشّ  (یالعروة الوثق ).  ق   ه1419(، سید محمد کاظم     ی یزد یطباطبای]. 12[
 .قم وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ یچاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالم

، چاپ اول، قـم،      مع التعلیقات  یالعروةالوثق).  ق   ه1428(، سید محمد کاظم     ----------]. 13[
 .طالب علیه السالم یبن اب یانتشارات مدرسۀ امام عل

، تهــران، 23، جلــد منــابع فقــه شــیعه).  ق ه1429(، آقــا حــسین ی، بروجــردیطباطبــای]. 14[
 .انتشارات فرهنگ سبز اول

 .، چاپ اول، قم، مؤسسة دارالتفسیریالوثق مستمسک العروة). تا بي( ----------]. 15 [

 .، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب اإلسالمیةاألحکام تهذیب).  ش ه1407(بن حسن  ، محمدیطوس]. 16[

 .، تهران، دارالکتب االسالمیهتهذیب).  ش  ه1365 (----------]. 17[
، چـاپ اول،    ز الفوائد في حل مشکالت القواعـد      کن).  ق   ه1416(، سید عمیدالدین    یعمید]. 18[

 . جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قمیقم، دفتر انتشارات اسالم

، چـاپ اول، قـم،   صیغ العقـود و اإلیقاعـات محـشي ایـران        ).  ق   ه1414 (ی، مالعل یقزوین]. 19 [
 .یانتشارات شکور

 قـم، دارالحـدیث     ، چـاپ اول،   5جلـد   اصول کافی،   ).  ق   ه1429(، محمدبن یعقوب    یکلین]. 20[
 .للطباعة و النشر

، چـاپ اول، تهـران، مرکـز        التحقیق في کلمات القرآن الکـریم     ). 1402(، حسن   یمصطفو]. 21[
 .الکتاب للترجمة اول

، چـاپ دوم، قـم،      4، جلـد    فقه اإلمام الـصادق علیـه الـسالم       ). 1421(مغنیه، محمد جواد    ]. 22[
 .مؤسسۀ انصاریان

 .، لبنان، دارالتراثفقه االمامیه اللمعة الدمشقیه في). ه ق1410(بن مکي  مکی، محمد]. 23[

 . ، قم، مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم1، جلد تحریرالوسیلة). تا بي(اللّه  ، روحیموسوی خمین]. 24[
 چـاپ اول،  2 و 1، جلـد  یمباني العروة الـوثق ).  ق ه1409(، سید ابوالقاسم  یموسوی خوی ]. 25[

 .قم، منشورات مدرسة دارالعلم

 .، چاپ اول، قم، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئيموسوعة اإلمام الخوئي).  ق ه1418 (----------]. 26[

 .العلم  قم، مدینةالصالحین، منهاج).  ق ه1410 (----------]. 27 [
، چـاپ   27، جلـد    اإلسـالم  جواهرالکالم في شرح شرائع   ).  ق    ه 1404(، محمد حسن    ینجف]. 28[

 . راإلحیاءالتراث العربيهفتم، بیروت، دا
 .یالمعارف فقه اسالم ، قم، مؤسسۀ دائرة2، ج فرهنگ فقه). 1426(نویسندگان ]. 29[

، تاج العروس من جواهر القـاموس     ).  ق   ه1414 (یالدین، سید محمد مرتض     ، محب یواسط]. 30[
 .، چاپ اول، بیروت، دارالفکر15جلد 

، چـاپ اول، قـم،      الفقـه الزراعـي     بحوث فـی   ). ق   ه1426(، سید محمود    ی شاهرود یهاشم]. 31[
 .السالم  بر مذهب اهل بیت علیهمیمؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسالم


