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 چکیده 
پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتي در  سهام، موضوع بسیاري از معامالتي است که در بازار سرمایه صورت مي

تبیین ماهیت سهام    این خصوص است. از یک سو،بهام در  خورد که حاکي از ابه چشم مي ماهیت سهام،  باب  
است.    ه، مبناي ارزیابي مشروعیت معامالت سهامابزارهاي تامین مالي در بازار سرمای  یکي از مهمترین  به عنوان

ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامي است. به این بیان که شرکت  از سوي دیگر شناخت  
ام کارگشا  داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سه سهامي در خارج آثاري دارد که سهام

تحلیلي، در ضمن سه مرحله، نظریاتي را که در باب    -برآنست که به روش توصیفي تحقیق حاضر  هستند.  
سازد، شناسایي نماید. از این رو  را مخدوش مي  خرید و فروش سهامي شرعي  ماهیت سهام مطرح است و چهره

آثار موثر شرکت سهامي در تعیین ماهیت سهام، احصاء  در وهله اول،  احتماالتي که در  سپس    گردد.مي ي 
هاي سهامي، بررسي  شرکت   خارجي  آثاربا  آنها  تطابق  گیرد و  ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار مي

هاي سهامي در مشروعیت  شود. در نهایت، با نگاهي فقهي، تاثیر احتماالت مطرح در مورد سهام و شرکتمي
  هاي شرکت فقهي ونظریه که در فرض قائل نشدن به    ي از آن استگردد. نتایج حاک ي سهام، تحلیل ميمعامله
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، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد  نسبت به شرکت سهامي همراه با اموال آن  مالکیت سهام  نیز
 داشت.

 

 سهام. خرید و فروشمشاع،  تیملک ،يسهام، شرکت سهام تی ماه کلیدي:   کلمات

 JEl : E50,C60,G50طبقه بندي 
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 مقدمه 

ي  (. طبق الیحه1956، ض5ج،  تابي  ،جوهري)استرفتهکارهسهم در لغت به معني حصّه، بهره ونصیب ب

ص  قسمتي از سرمایه شرکت سهامي است که مشخِّ،  سهم،  1347قانون تجارت مصوب  24ماده  قانوني  

سهامي   شرکت  در  آن  صاحب  منافع  و  تعهدات  و  مشارکت  قابل   ،ورقه سهم  .باشدميمیزان  سند 

هر چند در   .تعداد سهامي است که صاحب آن در شرکت سهامي دارد  يست که نمایندهايمعامله

سهام   ي در اینکهصراحت ،1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1يماده  24بند تعریف اوراق بهادار در 

   بر این مطلب اشعار دارد. آن، 27يهداما ما  شود،، دیده نمي اوراق بهادار است عداد از

(.  83، ص2ش، ج1384اسکیني،  )بندي نموداعتبارات مختلف تقسیم  سهام را مي توان از جهات و

 تبیین ماهیت سهام از رهگذر شناخت مفهوم شرکت، میسر است. 

هاي جوامع صنعتي در چند قرن اخیر  هاي تجاري ناشي از اقتضائات تجاري و نیازپیدایش شرکت

ي اقتصادي کشور، ي تجاري در چرخههااست. در عصر کنوني، تاثیرگذاري اقسام مختلف شرکتهبود

هاي (. قانوني که براي بار نخست در مورد شرکت73-68ش، ص1384اي نیست)عبادي،  امر پوشیده

، مواد 1347اي در سال  بود. به موجب الیحه  1311تجاري سخن به میان آورد، قانون تجارت مصوب  

به شرکتموب یافت)اسکیني،  وط  تغییر  قوانیندر  (.  5، ص1، ج1384هاي سهامي  اینکه   این  بدون 

تجارت، مصادیق آن احصاء گردیده است. قانون 20صرفاً در مادهتعریفي از شرکت تجاري ارائه گردد، 

 ت.، براي جبران این نقیصه صورت گرفته اسهااز حقوقدان  تعاریفي براي شرکت تجاري از جانب برخي

به موجب آن، شرکاء متعهد در نظر برخي از حقوق از قراردادي که  دانان، شرکت عبارت است 

کنند)عبادي،  مي تقسیم  را  منافعش  و  گذارده  شرکت  در  را  چیزي  از  54، ص1384شوند،  یکي   .)

(. دیگري، به 43، ص1367است)کاتبي،  دانان، قیود فعالیت تجاري و شراکت در ضرر را افزودهحقوق

به موسسهي مستقلي از جمع آوردهاختصاص سرمایه انجام مقصود خاصي  هاي شرکاء  براي  اي که 

 (. 21، ص1، ج1384است)اسکیني، تشکیل شده است توجه داده

هاي تجاري خصائصي دارند که آن را از سایر موسسات متمایز گذشته از تعاریف ارائه شده، شرکت

توان به استقالل شخصیت حقوقي (. از جمله آنها مي84، ص1395کند)خادم سربخش و طوبائي، مي

از شخصیت شرکاي خود و فعالیت تجاري و کسب سود به عنوان غرض تشکیل آن اشاره نمود)کاتبي، 

 (. 56، ص1387؛ پاسبان، 41، ص1، ج1384؛ اسکیني، 44و43، ص1367
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ميشرکت را  تجاري  شاخصهاي  حسب  بر  شرکت توان  نمود.  تقسیم  مختلفي،  سرمایه،  هاي  هاي 

شرکتشرکت و  اشخاص  مختلطهاي  شرکت 1هاي  در  و .  شرکاء  از  هریک  مسئولیت  سرمایه،  هاي 

،  1388است)عرفاني،  ي شرکت اختصاص دادهداران محدود به میزان سهمي است که  به سرمایهسهام

شده و قابلیت  ها به سهام تبدیل  ي این شرکتي ثبت شده(. سرمایه44، ص1367؛ کاتبي،  15، ص2ج

-هاي سهامي و شرکت با مسئولیت محدود، مصادیق این شرکتتري دارند. شرکتنقل و انتقال آسان

در شرکت66، ص1387هاست)پاسبان،   مقابل دیون شرکت، مسئولیت (.  در  اشخاص، شرکاء  هاي 

رضایت   ها نقل سهم الشرکه از جانب هیچ شریکي بدوننامحدود و تضامني دارند. در این نوع شرکت

(. 174، ص1384؛ اسکیني،  44، ص1367؛ کاتبي،  16، ص1388سایر شرکاء ممکن نیست)عرفاني،  

 گیرند. هاي سرمایه و اشخاص شکل مي هاي مختلط از اجتماع شرکتشرکت

عقدي مستقل در  شرکت را    ،برخيشرکت، یکسان نیست.  در مورد    نیز  فقهاافزون بر این، کلمات  

ش،  1379خمیني،   ؛702–700ص  ،2، جق1409،  طباطبایي یزدينند) کمحسوب مي  عرض سایر عقود

 که متعلقش،دو یا چند نفر    بین  يقرارداد  در معناي مصدري به  شرکت(. طبق این معنا،  622، ص1ج

مالکان در مال مشترک   تصرف عقدى که ثمره آن جواز  است و در معناي اسم مصدري به  مال مشترک

کنند؛  برخي دیگر، از شرکت، به عنوان عقد مستقل تعبیر نمي.  گردد، اطالق ميو تجارت با آن است

  571که ماده  دگاهید ن ی. در اداننديبطور مشاع محقق م يبلکه آن را با اجتماع حقوق مالکان در مال

فرقي ندارد اشاعه در ملکیت به عنوان مقوّم معناي شرکت، به  برخاسته از آن هست،    زین   يقانون مدن

سبب قهري یا به  (،احیاء و حیازت ایجاد شود  غیر از شرکت)یکي از عقود معین  سبب اختیاري همچون

،  21جق،  1405؛ بحراني،  375ص   ق،1408  حلي،محقق)بدون اختیار دو مال  همچون ارث و امتزاج

یزدي،  291و  290ص  ، 26ج  ق،1404نجفي،    ؛148ص   ؛275و  274ص    ،5ج  ق،1409؛ 

 (. 202، ص4ج  تا،؛ عاملي)شهیدثاني(، بي152، ص11ج ق،1413 ،عاملي)شهیدثاني( 

کنند و  اجاره اى راخانه   اى را بخرند، یاباهم خانه  یا بیشتر دو نفرقابل تصور است که  از آنجا که

حق در  مي  تحجیر  یا خیار یا قصاص یا  شرکت  متعلق  کنند،  حق  مشارکت  و  منفعت  عین،  تواند 

ي پیدایش اقوال مختلفي را در باب ماهیت (. این مساله زمینه343ص  ،2ج  ق،1387باشد)طوسي،  

  سازد.سهام ممکن مي

 
د،  شرکت با مسئولیت محدو .2  ،شرکت سهامي.  1:  شرکتهاي تجارتي بر هفت قسمت استقانون تجارت:    20ماده    -1

شرکت تعاوني  .  7،  شرکت نسبي.  6،  شرکت مختلط سهامي.  5  ،شرکت مختلط غیر سهامي.  4  ،تضامنيشرکت   .3

 . تولید و مصرف
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این در حالي    باشد.تبیین ماهیت سهام بدون لحاظ پیوندش با آثار خارجي شرکت سهامي، میسور نمي

گیرد، است که تعیین ماهیت سهام از آن جهت که موضوع بسیاري از معامالت بازار سرمایه قرار مي

   اهمیت بسزایي در کشف حکم خرید و فروش سهام دارد.
 

 پیشینه پژوهش 

(  1381)سکوتي نسیمياند.  برخي از محققین، تالش هایي در راستاي کشف ماهیت سهام صورت داده

سهام شرکتهاي تجاري با مطالعه   معامالترساله دکتري با عنوان »ماهیت حقوقي، احکام و آثار    درنیز  

معامالت ناظر به ماهیت    هایي در چارچوب حقوق موضوعهبررسي تطبیقي در حقوق ایران و انگلیس«

 ع تقلیداستفتاء از مراج  است. ضمن اینکه در آن، جز ذکر تعداديصورت دادهسهام    سهام و نه ماهیت

نمي ماهیت سهام  در مورد بیع  ( در  1393ابراهیمي)  شود.، بحث فقهي دیده  کتاب »مباني حقوقي 

، درصدد واکاوي ابعاد  کتاب »ماهیت حقوقي اوراق بهادار«در    (1394)شوشي نسبو    سهام در بورس« 

حقوقي -»بازپژوهي فقهي  ي( در مقاله1394اند. جعفري و شهیدي)مساله از میان منابع فقهي نبوده

ماهیت سهام و آثار »ي  ( در رساله1396زاده)و نیز امین  ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاري آن«

آن در معامالت بازار سرمایه در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقي در نظام حقوقي انگلیس 

که هر سهم جزء مشاعي از آن  معرفي نمایند اعتباري يمال را شرکتاند که درصدد برآمده «و آمریکا

هاي سهامي، ملکیت مشاع نسبت به شرکتي  داران شرکت. در این نگاه، براي سهامشودمي  محسوب

ي عقال با  این احتمال خالف مواجهه  رسدشود. اما به نظر ميکه خود مالک اموالي است، ثابت مي

دانند و  ود را محقّ نسبت به اموال شرکت نمي سهامداران به هیچ وجه خسهام شرکت باشد. چرا که  

سند ملکیت اموال شرکت و لو به نحو طولي    ،این خود کاشف این است که در دید عقال و عرف، سهام

 نیست.  

تحلیلي برآنست،   -هاي پیشین، این نوشتار با رویکرد توصیفيها در پژوهشبا توجه به این ضعف

را مخدوش   خرید و فروش سهامي شرعي  سهام مطرح هستند و چهرهنظریاتي را که در باب ماهیت  

ي اول، آثار موثر شرکت سهامي در تعیین ماهیت سازند، شناسایي نماید. بدین منظور، در وهلهمي

احتماالتي که در ماهیت سهام سپس    گردد.ميم، احصاء  سهابر  حاکم  قانوني  اوصافسهام، با مداقه در  

شود.  هاي سهامي، بررسي ميشرکت   خارجي  آثاربا  آنها  تطابق  گیرد و  جه قرار ميمطرح است، مورد تو

هاي سهامي در مشروعیت در نهایت، با نگاهي فقهي، تاثیر احتماالت مطرح در مورد سهام و شرکت

 گردد. ي سهام، ارزیابي ميمعامله
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 تعیین موضوع بحث 

مشروعیت معامالت سهام در بازار سرمایه وجود این مقاله درصدد است در فرضي که اقتضاء براي  

ي سهام بررسي نماید. به این معنا که دارد، به صورت مبنایي، تاثیر ماهیت سهام را در حکم معامله

گردند، نظریاتي را در باب ماهیت سهام که مانعي در مسیر مشروعیت بیع و شراء سهام محسوب مي

 احصاء کند. 

حق شخصیت  معاصر،  فقهاء  نميبرخي  معتبر  را  ص1415دانند)حلي،  وقي  اهلل 99ق،  آیت   ،)

،  1ق، ج1414( و آیت اهلل سیستاني)سیستاني،  3ق، المصارف و البنوک، مساله  1410خویي)خویي،  

شود، (، تعبیر مجهول المالک را براي وجوهي که از بانک گرفته مي7اعمال البنوک و المصارف، مساله  

دانند. در این صورت، تصحیح شخصیت  ع را براي تصرف در آن الزم ميبرند و اجازه حاکم شربه کار مي

حقوقي، از این جهت با اشکال مواجه خواهد شد. در نتیجه معامالت سهام، اقتضا مشروعیت نخواهد  

 داشت. 

سهام   نباشد، معامالت  مشروعهاي سهامي  شرکتشخصیت حقوقي و بالتبع    چهدر هر حال چنان

ب خواهد  بطالن  به  که؛  ودمحکوم  که   چرا  فرضي  سهامي  در  نباشد   شرکت  مالکیت  ،  مشروع  فرض 

در این اموال شرکت، سالبه به انتفاء موضوع خواهند بود.  ، دین یا  شرکت، حق  داران نسبت بهسهام

 توان خرید و فروش سهام را تصحیح نمود. فرض، تنها از طریق شرکت فقهي مي

امالت سهام وجود داشته باشد. نه اینکه مثالً  محل بحث جایي است که اقتضاء براي مشروعیت مع

اي مشروعیت شخصیت حقوقي ولو به  شخصیت حقوقي ثابت نباشد. لذا چنان چه با توسل به ادله

صورت في الجمله ثابت گردید، بحث خرید و فروش سهام بدون نگراني از این حیث، دنبال خواهد  

 شد. 

لي دیگر، غیر از ماهیت سهام، در مشروعیت همچنین در این مجال، در مقام کشف موانع احتما

خرید و فروش سهام نیستیم. چراکه بدیهي است که اگر معامالت سهام به جهتي غیر از ماهیت سهام، 

مثالً خصوصیتي در معامله، با مانع مواجه بود، مشروعیت خرید و فروش سهام از آن حیث مخدوش  

 خواهدبود.  

عیت براي خرید و فروش سهام و فقدان موانع احتمالي در فرض وجود مقتضي مشروتحقیق حاضر  

خرید و ي شرعي  آن است که آیا همه یا بعضي از نظریات مختلف سهام چهره  دیگر، درصدد بررسي

 سازد یا خیر؟ را به صورت مخدوش مي فروش سهام
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 آثار موثر شرکت سهامي در تعیین ماهیت سهام اول:    مرحله 

شرع، ناگزیر از شناخت موضوع هستیم. شناخت هر موضوع هم به قبل از انطباق موضوع بر احکام  

بایست حدود و ثغور موضوع  حسب آن موضوع است. براي شناختِ موضوعِ شرکتِ سهامي، طبیعتاً مي

داران  شرکت سهامي در خارج، آثارعرفي و قانوني دارد که سهام  را با نظر به قوانین مربوطه، احصاء نمود.

، محدویت مسؤولیت سهامدارانرسد برخي از این آثار از قبیل  ملتزم هستند. به نظر مينسبت به آنها  

تاثیر نیز صغارت و جنون  محجوریت سهامدار  عدم  عدم ،  شرکت سهامي  معامالتدر  ي وي  ورثه  و 

عدم شمول و    متحد نشدن بایع و مشتري در فرض خرید سهامدار از اموال شرکتو ابراء،    تحقق تهاتر

  .کارگشا هستندم اسه ، در تعیین ماهیتن نسبت به سهاممرور زما
 

 گذار اعطاي شخصیت حقوقي از جانب  قانون 

هاي مدني  هاي تجاري و مابه االمتیاز نسبت به شرکتشخصیت حقوقي وجه اشتراک تمام شرکت

ماده   مي  583است.  باعث  حقوقي  شخصیت  پذیرش  دارد.  تاکید  مساله  این  بر  تجارت  شود  قانون 

داران در ارتباط باشند با شخص واحدي موسوم به شرکت جاي اینکه با تمام سهاماشخاص ثالث به 

 نشود.  مواجه باشند. همچنین شرکت با تغییر اعضاي خود به اضمحالل کشیده
 

 مصون ماندن دارایي اعضاء از تعهدات شخص حقوقي و بالعکس 

ماده تجارت  588ي  طبق  تجاري صالحیت  1قانون  نیز ، شرکت  و  آن  اجراي  از حقوق،  برخورداري 

 دار شدن تکالیفي مستقل از پدیدآورندگان خود را داراست. عهده
 

 هاي شرکاي شرکت هاي شرکت از دارایي تفکیک دارایي 

براي شرکت از آثار وجود شخصیت حقوقي  براي شرکت یکي  هاي تجاري، پیدایش دارایي مستقل 

به مجرد مجموع آوردههاي شرکت چیزي جز  است. هرچند دارایي اما  هاي شرکاي شرکت نیست، 

رابطه شرکت،  دادهتاسیس  اختصاص  شرکت  به  آورده  عنوان  به  که  اموالي  و  شرکاء  منقطع ي  اند، 

شود. لذا هیچ ي آنها به سهم یا درصد معیني از سرمایه و بدهي شرکت تبدیل ميگردد و آوردهمي

ندار اموالش  به عین  نسبت  از شرکاء حقي  بر خالف شرکتیک  رابطهد.  ي شرکاء و  هاي مدني که 

 ( 18، ص1، ج1384شود)اسکیني، اموال، قطع نمي
 

 

 
ي حقوق و تکالیفي شود که قانون براي افراد قائل  تواند داراي کلیهمي قانون تجارت: شخص حقوقي 588ي ماده -1

 است. 
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 محدویت مسؤولیت سهامداران 

دارایي  قاعده دارایيي تفکیک  از  دارایيهاي شرکت  دارد که  اقتضاء  شرکت،    هایي شرکاي شرکت 

لذا طلبکاران شرکت در صور عدم ي انحصاري پرداخت طلب طلبکاران شرکت باشد.  کنندهتضمین

دارایي بر  حقي  شرکت،  هاي  دارایي  از  مطالباتشان  وصول  بر  سهامتوفیق  یا  شرکاء  داران  هاي 

؛ سربخش و طوبائي،  34؛ پاسبان، ص62، ص1، ج1384؛ اسکیني، 22، ص2، ج1388ندارند)ستوده، 

رت بر این مطلب اشعار  ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجاالیحه  1ي  (. ماده109و108، ص1395

به مقدار سهم اسمي خودش دارد که   از   داریعني سهام  .1است   انمسؤلیت سهامداران محدود  بیش 

شرکت    لذا در صورتي کهاست، در زیان شرکت سهیم نیست.  کرده  مبلغي که براي خرید سهام پرداخت

طبق    . این در حالي است که حق مطالبه از سهامداران را ندارند  طلبکاران،  متضرر و ورشکسته شد

ولو با اموال دیگرشان جبران    اند، افرادي که مشارکت فقهي داشته  الزم است ضرر توسط   مدنيشرکت  

  (.71ش، ص1384؛ عبادي، 80ق، ص1423گردد)حائري، 
 

 شرکت سهامي   معامالت ورثه سهامداران در    جنون یا    صغارت   نقش نداشتن 

 و تصرفات در اموال شرکت  معامالتر سهامداري فوت کرده و ورثه او صغیر، سفیه یا مجنون باشند،  اگ

شرکت    ه ودار شدبلکه ورثه صغیر یا مجنون سهام  ؛2نخواهد شد   متوقف   به جهت صغر یا جنون ورثه،

   خواهد رسید.خود ادامه داده و سود حاصل به ورثه صغیر یا مجنون  معامالتبه 
 

 ت شرکت سهامي ال محجوریت سهامداران در معام   عدم تاثیر 

شدن    متوقف  و  سهامداران  شدن  محجور  و  مفلس  صورت  در    معامالتدر  تأثیري  اموال،  در  آنها 

نسبت سهام این شخص  شرکت به    معامالتشرکت سهامي نداشته و موجب نخواهد شد که    معامالت

 
قانون    1ماده     -1 از  قانوني اصالح قسمتي  شرکت سهامي شرکتي است که    :24/12/1347مصوب    تجارتالیحه 

 .سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان 

مقام  قائم  بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و   ، در صورت فوت یکي از شرکاء  -قانون تجارت   139ماده     -2

مقام متوفي باید در مدت یک ماه از تاریخ  قائم  تصمیم نموده باشندیر شرکاء به بقاء شرکتاگر سا  .متوفي خواهد بود

رضایت    ،مقام متوفيکه قائمدر صورتي  .به بقاء شرکت کتباً اعالم نماید  رضایت یا عدم رضایت خود را راجع  ، فوت

اعالم    ولي در صورت  .از نفع و ضرر شریک خواهد بود  ،نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور  ،نمود  خود را اعالم

سکوت تا    .نخواهد بود  در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم  ،رضایتعدم

 .انقضاي یک ماه در حکم اعالم رضایت است
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در حالي که اگر سهامدار مالک اموال شرکت باشد، با مفلس شدن او، به اندازه سهم او   1متوقف گردد 

 . خرید و فروش اموال شرکت ممنوع خواهد شد
 

 میان طلب طلبکاران شرکاء با طلب شرکت از طلبکاران   تهاتر   عدم تحقق 

ران شرکاء،  میان طلب طلبکاران از شرکاء و طلب شرکت از طلبکاقانون تجارت،    130ي  طبق ماده

به شرکت که  از عمرو  است داراي طلبي    دارسهامکه    زید  به عنوان نمونه اگر پذیرد.تهاتر صورت نمي

، ابراء زید موجب ابراء دین  نمایدطلب خود را از ذمه عمرو ابراء  باشد و  ،  بوده استسهامي بدهکار  

-بلکه ذمه عمرو که از بدهي به زید تبرئه شده .شودعمرو به شخصیت حقوقي و شرکت سهامي نمي

چه  شود که چنان. این امر سبب مي2شرکت سهامي مشغول خواهد بود  سهم زید در   نسبتبه  است،  

سهامدار به عنوان مثال یک میلیون سهم در شرکت داشته و از طرف دیگر یک میلیون از شرکت 

اگانه سرجاي خود محفوظ خواهد بود و  قرض کند، بدهي سهامدار و سهم او هر یک به صورت جد

  د.این گونه نیست که با قرض کردن یک میلیون تهاتر صورت گیر
 

 حق رجوع طلبکاران شرکت به شرکاء یا رجوع طلبکاران شخصي شرکاء به شرکت عدم  

قانون تجارت، طلبکاران شخصي شرکاء، حقي بر دارایي شرکت ندارند و طلبکاران    129طبق ماده  

 . 3نیز حق رجوع به اموال شخصي شرکاء را ندارند شرکت 
 

 بایع و مشتري در فرض خرید سهامدار از اموال شرکت   عدم صدق عرفي اتحاد 

این ده . چنان چه  دار باشند و شرکت سهامي نیز داراي زمین باشداگر ده نفر در شرکت سهامي سهام

شود که این افراد  گفته نمي  نمایند،نفر به صورتي شراکتي آن زمین را از شرکت سهامي خریداري  

بایع    مستقالً، به عنوانبلکه شرکت    اند؛ متحد شدهاند و بایع و مشتري  همال خودشان را خریداري کرد

 . دنشوحسوب ميخریدار مبه عنوان اند، و سهامداران نیز که شراکتي زمین را خریداري کرده

 
 .یکي از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شددر مورد محجوریت   - قانون تجارت 140ماده   -1

تواند در مقابل طلبي که ممکن است از  مدیون شرکت نمي قانون تجارت : 130ي تجارت و مادهالیحه  682ماده   -2

تواند در مقابل دیني که ممکن است  یکي از شرکا داشته باشد به تهاتر استناد کند. همچنین شریک شرکت نیز نمي

 بستانکاران او به شرکت داشته باشند به تهاتر استناد نمایند.

 ... ندارند طلب خود را ازدارائي شرکت تامین یا وصول کنند  طلبکاران شخصي شرکاءحققانون تجارت:   129ماده  -3
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تواند سهام  ، خود شرکت نمي1ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت الیحه  198ي  اما طبق ماده

مربوط به خود را خریداري کند. چرا که ممکن است در قیمت سهام در بازار تاثیر گذارد)اسکیني، 

 (. البته 82، ص2، ج1384
 

 عدم شمول مرور زمان نسبت به سهام 

بیست سال یا سي سال از سهام خودش استفاده نکند، مرور زمان شامل آن نشده و سهام  کسي که  

 . او باقي خواهد ماند 
 

 اجرا شدن نظر اکثریت 

شرکت در  موجود  وضعیت  تصمیمبرخالف  مالک  که  مدني  کلیههاي  نظر  اتفاق  شرکاءگیري،   ي 

هاي تجاري، تصمیمات راجع به شرکت، عمدتاً با اکثریت (، در شرکت41، ص1388است)کاتوزیان،  

گردد. برخي منشاء این تفاوت را وجود شخصیت حقوقي مجزا از  داران اتخاذ ميء یا سهامآراء شرکا

شرکاء  دانند. در حالي که تمام مال موضوع شرکت مدني متعلق به تمام  شرکاء براي شرکت تجاري مي

؛ خادم سربخش  31، ص2، ج1384است و تصرف هریک بدون اذن دیگر شرکاء فضولي است)اسکیني،  

 (. 123، ص1395و طوبائي، 

ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت، اکثریت  الیحه  88و    85،  75و مواد  2قانون تجارت  72ماده  

عمومي عادي شرکت سهامي معرفي  گیري در مجامع موسس، فوق العاده و مجمع  را مالک تصمیم

دار باشد و بیست و شش نفر تصمیم به عنوان مثال اگر مجمع عمومي داراي پنجاه نفر سهامکند. مي

انجام معامله نفر مخالف باشند، معامله صحیح خواهد بود و  به  اما بیست و چهار  ي خاصي بگیرند، 

کت فقهي اگر رضایت پنجاه نفر به صورت مخالفت بیست و چهار نفر اثري ندارد، در حالي که در شر

 . باشد، آن معامله صحیح نخواهد بودکامل بر معامله وجود نداشته
 

 قلمرو اختیارات مدیر شرکت 

ي ي اختیارات براي ادارهالیحه اصالحي قانون تجارت، مدیران شرکت داراي کلیه  118بنا بر ماده  

این  163، ص1، ج1350شرکت هستند)کیائي،   البته  اساس(.  اختیارات ممکن است در  نامه  قلمرو 

محدود شود. ضمن اینکه مدیران شرکت، حق دخالت در اموري را که  خارج از حدود موضوع شرکت 

، 1387؛ پاسبان،  208، ص2، ج1384ي صالحیت مجامع عمومي است، ندارند)اسکیني،  یا در حیطه

از حدود اختیار خویش، مبادرت (. اگر مدیري خارج  127، ص1395؛ خادم سربخش، طوبائي،  208ص

 
 خرید سهام توسط همان شرکت، ممنوع است.   -1

 .تصمیمات مجمع عمومي به اکثریت آراء خواهد بود قانون تجارت : 72ماده   -2
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  596ي مدیر در برابر شرکت و شخص ثالث، نافذ خواهد بود، اما طبق ماده اي نمود، معاملهبه معامله

، 1388شود)عرفاني،  مي   ، متخطي از حدود اختیارات خویش شناخته1ي اصالح قانون تجارتالیحه

هاي ، مدیر عامل در شرکت2اصالحي قانون تجارت ي  الیحه125و    124ي  (. بنابر ماده116، ص2ج

ي بین مدیران عامل و شرکاء، از نوع وکیل و شوند. از این رو رابطهسهامي، وکیل شرکت تلقي مي

به وي تفویض شده نیز در امر وکالت در قلمرو اموري است که  است. موکل است. اختیارات وکیل 

ماده طبق  قسمتالیحه  129ي  همچنین  اصالح  قانوني  تجارت،  قانون  مواد  از  در خصوص  ي  گذار 

ها حق انعقاد قرارداد با شرکت تحت مدیریت هاي سهامي، مقرر داشته است که مدیران شرکتشرکت

خود را ندارند. چرا که احتمال دارد نفع خود را بر نفع شرکت ترجیح داده و تضرر شرکت و به تبع  

آورند)ستوده،   دنبال  به  را  ج1388سهامداران  طوبائي،  169و168، ص2،  سربخش،  خادم  ،  1395؛ 

،  مدیران را از مبادرت 3ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارتالیحه 133ي (. همچنین ماده129ص

برعهده   را  آن  مدیریت  که  با شرکتي  مشابه  تجاري  فعالیت  انجام  ميبه  منع  این دارند،  البته  کند. 

داران غیر مدیر ندارد)خادم سهامي است و ارتباطي با سهام  هايي مدیران شرکتمحدودیت تنها ویژه

 (. 131، ص1395سربخش، طوبائي، 
 

 ي سهام ي قابلیت انتقال آزادانه قاعده 

-ي مالیت داشتن و قابل معامله ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت، به دو خصیصهالیحه  24يماده

ميب اشاره  سهام  سهام4کند ودن  رو  این  از  را  .  دیگران  به  خویش  سهام  انتقال  حق  همواره  داران 

 41ي  هاي سهامي عام در ماده(. این حق به ویژه در شرکت107و    61ص  2، ج1388دارند)ستوده،  

 
صالحیت خاص مجامع  جز دربارة موضوعاتي که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارة آنها در      -1

عمومي است، هیات مدیره شرکت داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت میباشد، مشروط بر آنکه تصمیمات  

   .و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد

هیات    ي اصالحي قسمتي از مواد قانون تجارت : مدیرعامل شرکت، در حدود اختیاراتي که توسط الیحه  125ماده   -2

 ي شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.مدیره به وي تفویض شده است، نماینده 

توانند معامالتي نظیر معامالت  مدیران و مدیر عامل نمياصالح قسمتي از مواد قانون تجارت:  ي  الیحه  133  ماده   -3

تخلف   مقررات این ماده تخلف کند و ازرقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیري که  شرکت که متضمن 

اعم است از ورود خسارت    او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده

   .تقویت منفعتیا

ي سهم،  سهم قسمتي از سرمایه شرکت است ... ورقه"ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت:  الیحه  24ي  ماده  -4

 "باشد...قابل معامله مي سند 
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اشاره شده است. البته در نگاه قانون تجارت، اصل آزادي   1ي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت الیحه

هاي اشخاص، جاري نیست)خادم ایه است و در خصوص شرکتهاي سرمي شرکتانتقال سهام، ویژه

گذار مقرر نموده است که ورود و خروج افراد به (. چرا که قانون133، ص1395سربخش، طوبائي،  

 .2شرکت منوط به موافقت دیگر شرکاي شرکت باشد 
 

 هاي سهامي شرکت   خارجي   آثار با  آن  تطابق  ماهیت سهام و  مرحله دوم:  

تابع این است که کدام یک از نظریات در ارتباط با ماهیت سهام پذیرفته  حکم خرید و فروش سهام  

اقوال   از این رو، بررسي  باب ماهیت سهام و  شود.    آثار با  آنها  بررسي تطابق  و احتماالت مطرح در 

در خصوص ماهیت سهام، احتماالتي مطرح است که   یابد.هاي سهامي، ضرورت ميشرکت   خارجي

 دانان ایراني و خارجي دارد. برخي از آنها قائلیني از حقوق
 

 شود. شود؛ شرکت نیز مالک مي دار مالک مي احتمال اول: سهام 

گردد. بر این اساس، سهم،  ع اعتبار ميمشا  نحوبه    شرکت نسبت به    دارسهامت  مالکیطبق این نظریه،  

شخصیت حقوقي   انحاللکه صرفا پس از    شودجزئي مشاع از شرکت به عنوان مالي اعتباري قلمداد مي

در این فرض، سهام، امري اعتباري داراي مالیت است که مملوک شخصیت  کند.  پیدا مي  تعیّنشرکت،  

-به نحو مشاع، مالک هستند)عبدي  شخصیت حقوقيآن  نسبت به    شود و سهامدارنحقوقي تلقي مي

(. این نظریه که به اعتباریت سهام، موسوم است، به 115و114  ،1396زاده،  امین  ؛138،  1391ور،  پ

 گردد:  دو قسم منشعب مي
 

 گونه حقي ندارند و تنها به نحو مشاع، مالک شرکت هستند: سهامداران نسبت به اموال هیچ - الف 

هر چند خرید و فروش  است،   دار به میزان سهم خویش، مالک مشاع شرکتسهامدر قسم اول که  

. انطباق ندارد اما با آثار مترتب بر شرکت و سهام در خارج  با اشکالي مواجه نیستسهام از نظر فقهي 

ي  ایجاد شخصیت حقوقي براي شرکت و پذیرش این شخصیت برا  فرع برشرکت    سهم بندي  چرا که

د مالک انگاري شرکت نسبت  باشد و با وجوميدر این فرض، اموال شرکت در ملک شرکت  آن است.  

  به نحو استقاللي   اجتماع دو مالکمعنا ندارد. زیرا  مالکیت سهامداران نسبت به اموال شرکت،  به اموال،  

این معنا که مال شرکت به طور کامل در ملک شرکت بوده و در عین حال، مال  ، به  مال  کل یک  بر

 
نميي اصالح قسمتي از مواد قانون تجارت: در شرکتالیحه  41ي  ماده  -1 انتقال سهام  تواند  هاي سهامي، نقل و 

 وط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومي صاحبان سهام شود.رمش

  102هاي نسبي و ماده  شرکت  در مورد  185هاي تضامني، ماده  قانون تجارت در مورد شرکت  123ي  طبق ماده  -2

 در مورد شرکت با مسئولیت محدود 
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بته در امور اعتباري، سخن از محال ، محال است. الشرکت به طور کامل در ملک سهامداران باشد 

بودن، جایگاهي ندارد مگر منتهي به اجتماع نقیضین شود یا امر اعتباري مبتني یا منتهي بر امور 

 است.  -استقالل و عدم استقالل  -واقعیه باشد. در مانحن فیه، بازگشت استحاله به اجتماع نقیضین 

بوده و سهام - ب  به  اموال، ملک شرکت  آن،  واسطه داران  اموال مملوک  به  نسبت  ي ملکیت شرکت 

 : کنند مالکیت طولي پیدا مي 

اموال شرکت اوال و براي حل قسم اول، ملکیت طولي، در قسم دوم مطرح گردید. به این بیان که  

اموال هستند این  بوده و سهامداران در طول ملکیت شرکت، مالک  . یعني  بالذات در ملک شرکت 

-مالک اموال و دارایي هاي خود است، مملوک سهامداران خویش نیز ميدر عین حال که    ،شرکت

و هم مملوک137،  1391پور،  )عبديباشد است  مالک  اعتبار هم  دو  به  یعني  فرض،    .(.  این  طبق 

داران نسبت به شرکت و اموال آن نظیر ملکیت مولي با عبد و اموال وي، خواهد بود. به ملکیت سهام

 هاي سهامي و عبید است.  داران و موالي در طول ملکیت شرکتسهاماین بیان که ملکیت 

سهامداران به هیچ  ي عقال با سهام شرکت باشد. چرا که  رسد این احتمال خالف مواجههبه نظر مي

دانند و این خود کاشف این است که در دید عقال و  وجه خود را محقّ نسبت به اموال شرکت نمي

حصه اي از اموال موجود   ،ال شرکت و لو به نحو طولي نیست. اگر سهامسند ملکیت امو ،عرف، سهام

زیرا از مصادیق بیع معدوم بوده و بیع   .عدم تأمین سرمایه شرکت جایز نبود  باشرکت بود، بیع سهام  

معدوم غیر معقول است. در حالي که پس از ثبت شرکت و پیش از تأمین تمام سرمایه شرکت، اقدام 

سهامِ فروش  است.  ،کت شر  به  تأیید  احتمال  مورد  تقویت  شواهد،  قبیل  ملکیت   این  تصور  عدم 

اي  البته ممکن است در نظر عده  .ء به دنبال داردنسبت به اموال شرکت نزد عرف و عقالرا    سهامداران

این شاهد، قابل تصدیق نباشد؛ چرا که سهام، مال اعتباري است. کسي که مالک سهم است، مالک  

 که ممکن است به جهت عدم تامین آورده، مدیون شرکت باشد.   مالي اعتباري است

سهامدارن مالک خود شرکت    این دو قسم مبتال به اشکاالت دیگري نیز هستند. از جمله اینکه چه

شرکت هاي سهامي ناسازگار است. قوانین حاکم بر  با    ،د نشده و یا مالک خود شرکت و اموال او گرد

اینکه در ماده از قانون تجارتیحهال  24توضیح مطلب  است:»سهم این طور آمده  ي اصالح قسمتي 

قسمتي از سرمایه شرکت سهامي است که مشخِّص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در 

از سرمایه شرکت سهامي مي بلکه قسمتي  نیست  از شرکت  این مطلب سهم قسمتي  باشد«. طبق 

مالکیت به معناي  لذا داشتن سهم  و  شود که خود لذا گفته مي  .است  اشتباهشرکت    شرکت است 

شود و صاحب سهم به میزان سهم خود از سرمایه  شرکت مستقل بوده و سرمایه او منقسم به سهام مي

ناسازگار ،  با برخي از آثار مترتب بر شرکت سهاميهمچنین این نظریات،  دار خواهد بود.  سهام  ،شرکت

است. توضیح مطلب اینکه طبق فرضي که شرکت سهامي داراي اموال بوده و سهامداران مالک اموال  
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اي یا اکثر سهامداران مفلس و محجور شوند، با توجه  در طول شرکت سهامي باشد، در صورتي که عده

اموال شرکت   شود، با محجور شدن سهامداران باید تصرف دربه اینکه اموال براي آنان محسوب مي

داران هر اتفاقي بیفتد،  متوقف شود، در حالي که از آثار شرکت سهامي این است که در مورد سهام

شرکت به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین مملوک بودن خود شخصیت حقوقي اعم از اینکه صرف  

اموال هم وجود داشته به  نسبت  یا در طول آن ملکیت  و  باشد  التزام باشدشخصیت حقوقي  قابل   ،

 .  باشندنمي
 

شود. لذا سهامدار باالصاله مالک اموال شرکت  شود؛ شرکت مالک نمي احتمال دوم: سهامدار مالک مي 

 است. 

معناي   به   که در شرکتي سهم دارند، به نسبت سهم خود سهیم در اموال بوده و شرکت  يسهامداران

صرفاًفقهي   مال  نتیجه  در  دارند.  اموال  عین  سهام  در  و  براي  بوده  حقوقي داران  شرکت شخصیت 

   .گردد یتي برایش ثابتمالکمستقل ندارد تا 

مي نظر  اعتبار  به  فقهيرسد  معناي شرکت  به  ؛ چون نباشد  ياحتمال صحیح،  شرکت سهامي 

سهامداران شریک در اموال شرکت باشند،    به این معنا کهشرکت فقهي    ،شرکت سهامي  هنگام تاسیس

اما باید    قانون تجارت، در شراکت فقهي اشعار دارد.  24ماده    در نگاه ابتدایي،  .في استخالف مرتکز عر

به معناي شرکت فقهي نیست؛ چون ممکن   ،بودن سهامدار در سود و زیان  سهیمصرف    توجه نمود که

دار نسبت به اموال شرکت حق داشته یا اینکه مالي داشته باشند که حق آور باشد و موجب  است سهام

به معناي شرکت فقهي و مالکیت اشخاص    این مطلب،اما    ارکت در سود سرمایه شرکت شده باشدمش

تعلق  شرکت سهامي    بهاموال    ،قانون تجارت  24ظهور ماده  طبق    بلکه .نسبت به اموال شرکت نیست

بلکه    ؛، سهامدار در تمامي ضرر شریک نیسترضر  باشرکت سهامي  همچنین در صورت مواجهه    دارد.

 به همان میزان،  وسهیم است  است، در ضرر  صرفا به مقداري که پرداخت کرده و سهام خریداري کرده

 ت. امر اعتباري او از بین خواهد رف

بر خالف   در حالي که در شرکت فقهي  باشد.داران، ميلذا شرکت متحمل ضرر مازاد بر سهام سهام

را پرداخت  ضرر  شرکاء باید تمام    و  مطلق وجود داردولیت  ئ، مسبا آثار مسئولیت محدود  شرکت سهامي

 1در ماده این مطالب، دلیلي واضح بر عدم شراکت فقهي در شرکت سهامي عام است. چرا که کنند.  

است: »شرکت  که مربوط به تعریف و تشکیل شرکت سهامي است، آمده  قانون تجارت  از بخش یک 

ولیت صاحبان سهام محدود به  ئاست و مس شدهسهامي شرکتي است که سرمایه آن به سهام تقسیم  

بیش از سهام    ، مسئولیتيسهامدارانشود که  از این مطلب چنین استفاده مي  مبلغ اسمي سهام است«.

 ندارند. خود 
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ي سهام ارزش  شود؛ بلکه خود ورقه شود، خود شرکت هم مالک نمي دار مالک نمي احتمال سوم: سهام 

 ذاتي مستقل از شرکت دارد. 

دانند، به منظور تصحیح بیع ورق سهام، این دیدگاه، براي آنکه عین بودن مبیع را در بیع الزم ميدر 

  ستوده، ؛  268، ص1387؛ پاسبان،  75ص  ،1388عرفاني،  اند)به نظریه عین انگاري سهام روي آوده

اد،  پس از ایجکه  سهم یک حق ناشي از قرارداد و تعهد تلقي شده،  (. طبق این نظریه،  71ص  ،1388

،  1391)غمامي و ابراهیمي،  .شود با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایي عیني مبدل مي

که  127 یعني همان طور  واسطه(  به  تلقي  ي دولتاسکناس  اعتباري  مالیت  نفس ،  استشدهواجد 

مالیت    نیزسهام  ي  ورقه داراي  اعتبار شرکت،  واسطه  قبیل    برايبه  از  مبادله  وهرگونه   ،شراء   بیع 

   .استگردیدهلحاظ

به عنوان عین    تلف اسکناسفرضاً اگر  رسد این احتمال با اشکاالتي همراه باشد؛ چرا که  به نظر مي

از  دارایي، اما تلف ورقه سهمباشد  تلف دارایي  مصداقي  از دارایي    ،،  محسوب  به معناي تلف بخشي 

را  تنها کاشف ورقه سهم  لذاست که عرف میان آن اسکناس و ورقه سهم، فرق قائل است و  .  شودنمي

 دهد.  حکم ميداري رابطه سهام به بقاء ، همچنان آنبا تلف وي دانسته و مالکیت و محرز 

البته این اشکال مطرح نیست که اگر یک شعبه بانک آتش بگیرد و تمام اسکناسهایش بسوزد، ضرري 

ن سرمایه نیست. چرا که بحث ما در شرایطي است که دلیل خارجي خاص مانع نباشد. متوجه صاحبا

در این مثال، خصوصیات دیگري از جمله مشاع بودن دخیل است. حال آنکه بحث ما در مورد ورقه 

سهام یا اسکناس به عنوان عین خارجي است. لذا در فرضي که کسي اسکناسش را گم کند یا آتش  

 است بر خالف برگه ي سهام.رفتهبینازبزند، دارایي اش 

تواند با اثبات ملکیت خود بر سهام، سهامدار پس از تلف ورقه سهام خود ميبر همین اساس است که  

این    خود، اقدام نماید.سهام  ناشي از  حقوق    به منظور تامینورقه المثني سهام  نسبت به درخواست  

آنچه منتقل  طبق این بند،    ر نیز تصریح شده است.قانون بازار اوراق بهادا  1ماده    24بند  مطلب در  

فاقد ارزش ذاتي است   ورقه، في نفسه،و الّا خود    کندشود واقعیاتي است که اوراق از آن حکایت ميمي

 . بلکه متضمن حقوق مالي است شود.نميمال یا حق مالي محسوب و 

هاي تفکیک دارایيگذار و  خصیت حقوقي از جانب  قانوناعطاي شهمچنین این احتمال، با دو اصل  

است، هاي تجاري بودههاي شرکاي شرکت به عنوان اصولي که منشاء پیدایش شرکتشرکت از دارایي

 در تنافي است. 

شوند  شود سهامدار و خود شرکت مالک نميمي البته توجه به این نکته الزم است که وقتي گفته 

شوند. لذا این مساله تناقضي داران و شرکت، مالک سهمي از شرکت نمي   مراد این است که سهام
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ندارد با اینکه این ورقه که مستقل از شرکت ارزش ذاتي دارد، براساس اختالف اقوال مطرح شده،  

 دار قرار گیرد. مملوک شرکت یا سهام

 

 شود. شود. شرکت مالک مي احتمال چهارم: سهامدار مالک نمي 

این   ميطبق  اعتبار  مستقلي  حقوقي  عنوان شخصیت  به  اموال نظریه، شرکت  مالک  که خود  شود 

داران هیچ مالکیتي نسبت به شرکت و نیز اموال آن نخواهند ( و سهام14ص  ،ش1384اسکیني،  است)

کنند. در ، این نظریه را تقویت مي(. آثار عرفي و قانوني شرکت12ص  ،2جش،  1378  ،تفرشيداشت)

 قابل تصویر است: نسبت سهامداران با شرکت و اموال به چند شیوهاین صورت 

 شوند. داران نسبت به شرکت سهامي، ذي حق محسوب مي سهام - الف 

. بدین معنا که سهامداران تنها حقي از شرکت را  ي حق است، از مقولهسهمطبق این نظریه، ماهیت 

حقوق از  برخي  کلمات  فحواي  از  وجه  این  هستند.  است)کاتوزیان،مالک  مستفاد  ش، 1393دانان 

عبادي،  62و62ص اساس(.  145،  1391پور،  ؛ عبدي92ش، ص1388؛  الشرکه    سهم   براین  را حق 

سهام در مدت فعالیت شرکت و حق تملک باقي مانده سرمایه   ساالنهحق برخورداري از سود  .  نامند مي

گیري  ن حق هستند. مراحل شکل هایي از ایحساب، نمونه  تسویهو    انحاللو دارائي شرکت پس از  

گیري شخصیت حقوقي، ماهیت ي آن است که قبل از شکلنشان دهنده  وضوحشرکت سهامي به  

موسسین حصهآورده  آورده،  مجموع  از  مشاع  رابطه ي  حقوقي،  شخصیت  ایجاد  از  پس  اما  هاست. 

پذیره و  موسسان  میان  آوردهمالکیت  با  مينویسان  منقطع  ج1384گردد)اسکیني،  ها  ص1،  ؛  18، 

دار بدون داشتن ملکیت، تنها از حق الشرکه برخوردار خواهد (. لذا سهام139و138،  1391پور،  عبدي

شود. اشکالي بود. براین اساس هرگونه تصرف بعدي، در قالب انتقال یا تصرف نسبت به حق، تبیین مي

حق، عین نیست. همچنین، که در این میان مطرح است آن است که بیع، تملیک عین است. حال آنکه  

تعهداتي که برخورداري از سهم به دنبال دارد منحصر در حق نیست. ضمن اینکه، برخورداري از حق 

گیري شخصیت حقوقي واضح است. اما کشف این مساله که این حق از چه بابي است،  پس از شکل

 حائز اهمیت است. 

 سهامي برخوردار هستند. داران تنها از حق دیني نسبت به شرکت  سهام - ب 

  ، ش1388  ستوده تهراني،)همان؛  است  طلب سهامدار از شرکتو    سهم از مقوله دیندر دیدگاه برخي،  

  باشد. مي    منشاء پیدایش حقوقي براي وياین طلبکاري  (.  230ش، ص1390صقري،؛  152و106ص

حقوق    تقسیم   تلقي کردن   با ثنایيدانان انگلیسي و آمریکایي هستند،  اغلب قائلین این نظریه که حقوق

و   دیني  و  عیني  به حق  سه  تضعیف  سپسمالي  ماهیت  بودن  عیني  متعیّن م،  احق  را  دیني  حق 

 (. 77و76ش، ص1396زاده، اند)امیندانسته
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بر اساس قانون، اساسنامه و آثار نیز  بر   ،قانون  چراکه؛  تمامي نیستنظریه    ،این نظریه  سهم را 

معرفي قسمتي از سرمایه شرکت    را  بلکه سهم .داندکار نميدار را طلبشرکت ندانسته و سهام  يذمه

به حساب    براي صاحبش  و سهام  مي شودخود سرمایه منقسم    ،. در نتیجه بر اساس قانونکندمي

 ارتکازاین نظریه خالف  بحثي به میان نیست. همچنین،  دین بر ذمه شخصیت حقوقي    آید. لذا ازمي

. بنابراین این  باشد مي  ،سهام دارانمبني بر طلب کار محسوب نشدن  بازار سهام    في معامله گرانعر

،  نسبت به آن برخوردار باشند حق دین  از  شخصیت حقوقي نباشند و صرفا  مالک  نظریه که سهامداران  

 خواهد بود. ن تمام

موجودي  سهام - ج  مالکِ  بلکه  نیستند،  طلبکار  یا  ذوالحق  مي داران  دارد،  مالیت  که  -اعتباري 

تفرشي،  23ص،  ش1393کاتوزیان،  )باشند  ص1ج  ،ش1378؛  نسیمي،  110،  سکوتي  ، ش 1381؛ 

(. همان طور که شرکت، موجودي اعتباري است و در عین نداشتن وجود خارجي، مالک اموال 96ص

مملوک سهام که  است  اعتباري  امري  نیز  است، سهام  اساس، خودخود  این  بر  است.  سهام،   داران 

 سرمایه محسوب شده و قابل مبادله است.

و مواردي   انحالل شرکت  از  بعد  به سود، تقسیم سرمایه  نسبت  دار  از قبیل حق داشتن سهام 

   کنند.این احتمال را تقویت ميداشتن حق براي شرکت در مجمع، 
 

 ي سهام مشروعیت معامله مرحله سوم:  

 ي سهام، معامله  صحت یا عدم صحت  .است  سهام  يمعامله  ،از مسائل و احکام مهم در باب سهام  یکي

اي را از میان احتماالت طلبد. چرا که ممکن است بسته به اینکه چه نظریهتحلیلي علي المبنا مي

. لذا باشد، نتایج متفاوتي حاصل گرددهاي سهامي، اختیار شده مطرح در مورد ماهیت سهام و شرکت

هاي سهامي در مشروعیت  در این مقام درصدد بررسي تاثیر احتماالت مطرح در مورد سهام و شرکت

 ي سهام هستیم. معامله
 

 بررسي احتمال اول 

سهامدار نسبت به خود شرکت سهامي مالک   احتمال مطرح بود کهدر مورد خرید و فروش سهام این  

سهامدار مالک شرکت سهامي بدون اموال آن گردد.   -1:  مطرح استدو فرض    در این احتمال،  .شود

 سهامدار مالک شرکت سهامي همراه با اموال آن گردد.   -2

مالک شود، شبیه شرکت فقهي   تبعاً  طبق فرضي که سهامدار شرکت سهامي را همراه با اموالش

 احتمال مطرح خواهد شد.   آنشده و لذا شبهات آن در 

رکت سهامي بدون اموال آن گردد و در مورد آن خرید و فروش طبق فرضي که سهامدار مالک ش

گیرد، باید مالیت داشتن آن مورد بررسي قرار گیرد که اگر در نزد عقالء به حدي باشد که صورت مي
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داراي مالیت باشد، »أحل اهلل البیع« و »أوفوا بالعقود« شامل آن خواهد شد. البته برخي بیع را به 

اند، در حالي که در مورد بیع سهام، عین خارجي وجود ندارد بلکه ملک اعتباري تملیک عین معنا کرده

باشد و لذا حتي  است و حتي مانند دین هم نیست که در مقام اداء، تطبیق بر مصادیق خارجي داشته

اگر عین اعم از کلي في الذمه و عین خارجي باشد، در محل بحث صرفا امر اعتباري و فرضي است و  

عین خارجي بودن شرط نیست؛   ،بإزاء خارجي وجود ندارد. البته حق این است که در بیعاساسا ما  

فروشد. در صورتي  دار امر اعتباري را که مال است، ميچون بیع مبادله مال به مال است و لذا سهام

 باشد، بلکه صرفا امر اعتباري باشد، بطالن بیع روشن است. مالیت نداشته از اساسهم که 
 

 احتمال دوم   بررسي 

وقتي سهامدار اقدام به فروش  مطرح است که  شبهه  ، این  سهام به نحو شرکت فقهي باشد   در فرضي که

شرکت مثالً    -د  باش نفروشد در شرکت موجود  سرمایه اي که ميبخشي از  کند، اگر  سهم خود مي

د کرده و  سهامي اقدام به فروش نسیه کرده و طلب کاري وجود داشته باشد و همچنین نسیه خری

فروشد یا اینکه صرفا  روشن نیست که همه دین و طلب را با هم مي  -  باشدبدهکاري وجود داشته

دین و  ظاهر آن است که    ماند.فروشد و طلبکاري و بدهکاري بر خود او باقي مياموال موجود را مي

سهام با مشکل اگر بیع دین صحیح دانسته نشود، این بیع  . در این صورت  فروشدطلب را با هم مي

 مواجه خواهد بود. 

؛ چون بیع منجر  ندارد تصویربدهکاري مشکل این است که اساسا بیع بدهکاري  بیع اما نسبت به

 د. کنشود که فرد در قبال بدهکاري خود از مشتري پول دریافتبه این مي

طلبکاري و  البته ممکن است گفته شود که فروش سهام از سوي سهامدار به معناي فروش همراه با  

بدهکاري نیست، بلکه فروش اموال بنابر صحت بیع در موارد طلبکاري، به این صورت است که اموال  

که بدهکاري فروشنده به عهده   نمایدفروشد، اما در ضمن بیع شرط  موجود به اضافه طلب خود را مي

مقدار    وم بودندر صورت معل  شرطاین    گیرد.حال آنکه در عمل این شرط صورت نميخریدار باشد.  

در حین    این مواردنسبت به    حال آنکه در عمل،  با اشکالي مواجه نیست.اموال طلبکاري و بدهکاري  

اینکه   مگر  .معامله اطالعي وجود ندارد و خرید و فروش این نوع سهام بیع مجهول و غرري خواهد بود

 د.مضر نخواهد بو ،که این مقدار جهل و غرر به نحوي ثابت شود
 

 احتمال سوم بررسي  

از مواد قانون تجارت است   با برخي  نیز در مغایرت  آنکه خالف تلقي عرف و  که  –این احتمال جز 

 باشد.   ، مستلزم اشکال فقهي نمي-گذشت 
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 بررسي احتمال چهارم 

اشکالي که در این میان مطرح است آن است که بیع، تملیک عین است. حال آنکه حق، عین نیست.  

تابع   ،خرید و فروش سهام  حکم  باشد که از امور قابل نقل و انتقال است،  يدر صورتي که سهام حق

طبق  دانند.از فقهاء حق را قابل خرید و فروش نمي . برخيدر بحث بیع حق خواهد بود ي فقهاءفتاوا

ي  معامله،  نباشد خرید و فروش حق با مشکلي مواجه  اما چنان چه    معامله سهام تمام نیست.  ،این فرض

همچنین، دو اشکال دیگر نیز قابل طرح است. اوالً، تعهداتي که برخورداري از .  سهام، مشروع است

به دنبال دارد منحصر در حق نیست. ثانیاً، برخورداري از حق پس از شکل   گیري شخصیت سهم 

 حقوقي واضح است. اما کشف این مساله که این حق از چه بابي است، حائز اهمیت است. 

احتمال طلب واقع  اگر سهام  ان،داربودن سهام  کارطبق  به فروش سهم خود کند، در  اقدام  دار 

شود. فروش خواهد طلب خود را به فروش برساند که داخل در بحث فروش دین به دیگري ميمي

گیرد. در مورد بیع دین به دین به صورت نسیه  به دیگري به دو صورت نقد و نسیه صورت ميدین  

  رسد، در این فرض، ميبه نظر    (.298، ص18ق، ج1409عاملي،  )حر روایت بر عدم صحت وجود دارد

  - 1اما بیع دین به صورت نقد به سه صورت قابل انجام است:    د.روایت داللتي بر بطالن معامله ندار

وش سهام به مقدار مساوي؛ به عنوان مثال فروش سهام که صد هزار تومان است، به صد هزار تومان  فر

به عنوان مثال فروش سهام که صد هزار تومان   -2گیرد.  صورت مي به مقدار بیشتر؛  فروش سهام 

روش فروش سهام به مقدار کمتر؛ به عنوان مثال ف  -3گیرد.  است، به صد و پنج هزار تومان صورت مي

 گیرد. سهام که صد هزار تومان است، به هشتاد هزار تومان صورت مي

در صورتي که طلب به همان مقدار یا مقدار بیشتر فروخته شود، عموماتي مانند »أحل اهلل البیع« و 

وجود نخواهد داشت. چون عقد عرفي است و بعد  از این جهت، »أوفوا بالعقود« شامل شده و مشکلي

شرکت به مقدار صد هزار تومان خواهد شد.    ازکار  طلببه معناي  ، مشتري سهام دار  از تحقق معامله

 . داشکال ربوي بودن مطرح شوفروش سهام به مقدار مساوي، ا اینکه در خصوص  الّ

در صورتي که سهام و طلب از شرکت به مقدار نقیصه فروخته شود، ظاهر فتاواي فقهاء این است 

و روایت    1محمد بن فضیل  اتي نظیر روایتروای  زمینهاشت. اما در این  که این فروش مشکلي نخواهد د

 
یْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع   عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ یَحْیَى وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَوَ -1

فَعُ إِلَیْهِ  رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْرَجُلٌ اشْتَرَى دَیْناً عَلَى  

َبقِيَ عَلَیْهِ مِنْ جَمِیعِ مَا  الْمَالُ  الَّذِي عَلَیْهِ  َبرِئَ    ( : 100، ص5ق، ج1407ي،  )کلینقِیمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ 

گوید به امام رضا علیه السالم عرض کردم که یک شخصي دیني را که بر عهده کسي بوده است،  محمد بن فضیل مي

است که  به او گفته   لذا  به بدهکار مراجعه کرده است که طلب خود را از او بگیرد.  . سپساستاز طلب کار خریده

اند: به خریدار قیمتي  ام. امام علیه السالم فرمودهمن آن را خریدهچرا که  ده.  طلبي که فالني از تو دارد را به من ب
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است مطرح گردیده  ه و کافيوسائل الشیع  کتاب  باب پانزدهم از ابواب الدین و القرض  در  1ابي حمزه 

نحن فیه   –از مدیون  مستحق دریافت  ،  ي پرداخت  میزانبه    خریدار صرفاً  ها،آنطبق    که ما   که در 

 .  گرددخواهد بود و مدیون نسبت به مازاد ابراء مي -باشدميشرکت سهامي 

،  2ق، ج1413؛ حلي،  60، ص25ق، ج1404؛ نجفي،  158و157، ص20ق، ج1405برخي)بحراني،  

اند. چرا که معتقدند شیخ طوسي محمدبن فضیل را تضعیف  ( سند این دو روایت را ضعیف دانسته3ص

 .(389، ص1415نموده است)طوسي، 

است. البته محقق خویي، هرچند   مردّد  ضعیف و غیرضعیفبین  محمد بن فضیل  به این جهت که  

شده است، این  داند اما به جهت اینکه از سوي شیخ طوسي به وي نسبت غلو دادهایشان را مردّد نمي

دهد.  ميبیند، حکم به تساقط هر دو  تضعیف را نهایتاً با توثیق شیخ مفید در رساله عددیه معارض مي

   (.151، ص18ق، ج1413، نزد ایشان نیست)خویي،  محمد بن فضیلدر نتیجه دلیلي بر  وثاقت 

از طریق عمل اصحاب جبران ضعف سند    ،این روایاتشاید در نگاه بدوي چنین به نظر آید که در  

بنائي  وجود ندارد. تنها راه براي اعتبار این دو روایت م  ي در این خصوصگیرد؛ چون شهرتصورت نمي

 . بدانیماست که تمام روایات کافي را به جهت شهادت مرحوم کلیني حجت 

 
شود؛ لذا اگر خریدار به مقدار کمتر  شود و بدهکار از بقیه بريء مي است، پرداخت ميچیزي که به صاحب دین داده

است، به  هزار تومان بودهخریده باشد، همان مقدار پرداخت شود کافي است. در نتیجه اگر بکر طلب زید را که صد  

هشتاد هزار تومان خریداري کند و به عمرو مراجعه کند، با پرداخت هشتاد هزار تومان توسط عمرو ذمه بدهکار بريء  

شود. بنابراین طبق این روایت اگر بکر صد هزار تومان سهام به ازاي هشتاد هزار تومان خریده باشد، بیست هزار  مي

بود و  تومان از جیب خریدار و م نخواهد  بدهکار  نتیجه،شتري خواهد رفت و دیگر ذمه شرکت    ، خریدار  سهامِ  در 

 هشتاد هزار تومان خواهد شد. 

عَنْ    سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَِبي حَمْزَةَ قَالَ: -1

دَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ  رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ اْنطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَیْهِ ال

فِي ذَلِکَ  الْقَضَاءُ  اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ کَیْفَ یَکُونُ  فَإِنِّي قَدِ  الَّذِي    عَلَیْکَ  مَالَهُ  الَّذِي عَلَیْهِ الدَّیْنُ  یَرُدُّ الرَّجُلُ  ع  فَقَالَ أَُبو جَعْفَرٍ 

الدَّیْنُ لَهُ  الَّذِي  الرَّجُلِ  مِنَ  ِبهِ  :  347، ص18، جق1409  )عاملي،اشْتَرَى  نقل  (  محمد بن فضیل از ابي حمزه ثمالي 

السالم پرسیدم در مورد مردي که از دیگري طلب داشت؛ شخص ثالثي آمده و دین  باقر علیه  امام کند که گفت: از  مي

ي تو داشت را  مذکور را به کاالئي خریداري کرده و سپس به سراغ بدهکار رفته و به او گفت: دیني که فالني به ذمه

ام، آن دین را به من بده. حکم این مساله چیست؟ حضرت فرمودند: بدهکار باید مالي را که شخص  خریداري کرده

 .است را به وي بدهدثالث به عنوان ثمن الشراء پرداخت کرده
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اما در   باید توجه داشت، درست است که شیخ در رجالش، محمد بن فضیل را تضعیف کرده  البته 

کتاب نهایه به مضمون آن فتوا داده است. این امر کاشف از آن است که یا شیخ طوسي از تضعیفش، 

ي خاصي بر صدور این روایت داشته است. ضمن اینکه معلوم نیست نسبت غلو  هعدول کرده یا قرین

بود،  ي شیخ طوسي، تمام باشد. چرا که در آن زمان که عقاید مذهب حقه درست تبیین نشدهاز ناحیه

کردند. ضمن اینکه  برخي به اشتباه، اعتقاد به برخي مقامات ائمه اطهار علیهم السالم را غلو تعبیر مي

شود، صرف غالي بودن نیز باید چنین گونه که صرف عامي بودن راوي، موجب رد روایت نميهمان

(. افزون بر اینکه اگر  104، ص1387نیا،  ي اعتبار روایت را پایین آورد)معصومي باشد و صرفاً درجه

باید به  شوند. لذا  تضعیف شیخ قوي باشد، نهایتاً با توثیق شیخ مفید تعارض خواهدکرد و ساقط مي

ي دیگري بود. با مراجعه به روایات نقل شده از محمدبن فضیل، با دو تن از اصحاب اجماع دنبال ادله

اند خوریم که از وي روایت نقل کردهیعني احمدبن محمدبن ابي نصر بزنطي و صفوان بن یحیي برمي

 که خود شیخ طوسي هم در مورد آنان تعبیرات خاصي دارد. 

که مفاد آنها مخالف  داللي هستند. چرا    اشکال، مبتال به  دو روایت  رسد این همچنین به نظر مي

عمومات و  را  فقه    قواعد  آن  کل  و  بوده  کار  طلب  براي  دین  کل  که  است  این  فرض  چون  است؛ 

نتیجه اگر کسي طلب  د. در  شواست، اما فرد بدهکار بخشي از دین را که مبیع است، مالک ميفروخته

مبلغ کمتر به  را  داد  ،بفروشد، خریدار  خود  از دست خواهد  را  دین  از  ، 1387نیا،  )معصوميبخشي 

 . (101ص

ي مسلم مستفاد از عمومات و اطالقات شرعي، قابل اما انصاف آن است که مي توان گفت آن قاعده

است)همان، ص زده  را تخصیص  آن  مورد  این  در  که خود شارع  است  مساله  102تخصیص  این   .)

اي مسلّم، ملکیت تخصیص خورده است)امام نیز دارد که با ادله  1قبیل اکل مارّههاي فقهي از  نمونه

(. شیخ طوسي، بر اساس همین روایت فتوا داده است و ابن براج و شهید  552، ص1، ج1392خمیني،  

 اند. در دروس نیز آن ا پذیرفته

دار مالک  سهام که همچون احتمالي است، باشد دار سهام به متعلقمال اعتباري  ،سهام فرضي که

بیع که در  لذا در صورتي  باشد؛  الذمه  ،خود شرکت  یا کلي في  داراي    اي کهمالکیت عین خارجي 

باشد،    ، نباشد   باشد، الزممصادیق خارجي   واقع شدن کافي  براي معوّض  اعتباري  بلکه مال و ملک 

 . معامله صحیح خواهد بود
 

 

 

 
 من مزّه بثمره نخل او شجره ... -1
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 گیري نتیجه 

دانند، اي، براي آنکه عین بودن مبیع را در بیع الزم ميدر باب ماهیت سهام، اقوالي مطرح است. عده

تلقي با ثنایي  اند. برخي دیگر،  به منظور تصحیح بیع ورق سهام، به نظریه عین انگاري سهام روي آوده

حق م،  احق عیني بودن ماهیت سه  تضعیف  سپسحقوق مالي به حق عیني و دیني و    تقسیم  کردن

ي حق است. برخي دیگر معتقدند ، از مقولهسهمبرخي معتقدند، ماهیت    .انددیني را متعیّن دانسته

گردد. در دیدگاه دیگر، شرکت به عنوان ع اعتبار ميمشا  نحوبه    شرکتنسبت به    دارسهامت  مالکی

  ي سهامدارانشود که خود مالک اموال است. به زعم برخي دیگر،  شخصیت حقوقي مستقلي اعتبار مي

در عین معناي فقهي    به  که در شرکتي سهم دارند، به نسبت سهم خود سهیم در اموال بوده و شرکت

 کند. م حکایت مياین تشتت اقوال از ابهام در ماهیت سها اموال دارند.

از یک سو، تعیین ماهیت سهام، به عنوان موضوع بسیاري از معامالت بازار سرمایه، از اهمیت خاصي  

هاي سهامي،  اي در ماهیت سهام و شرکتبرخوردار است. چرا که ممکن است بسته به اینکه چه نظریه

 صحت یا عدم صحت لذا    د.اختیار شود، نتایج متفاوتي در باب حکم خرید و فروش سهام حاصل گرد

ضمن اینکه تعیین ماهیت سهام بدون لحاظ پیوندش با   طلبد.تحلیلي علي المبنا مي ي سهام،معامله

 آثار خارجي شرکت سهامي، میسور نیست.  

است در چارچوب هایي که در راستاي کشف ماهیت سهام صورت گرفتهاز سوي دیگر، اکثر تالش

موضوعه ماهیت  و    حقوق  به  سهام   ناظر  ماهیت  -معامالت  نه  اینکه مي  -  سهام  و  ضمن  باشد. 

، درمقام بحث فقهي ماهیت سهام در مورد استفتاء از مراجع تقلید ها، جز ذکر تعدادينویسندگان آن

 را  شرکتاند،  معدود تحقیقاتي نیز که درصدد واکاوي ابعاد مساله با رویکرد فقهي بوده  اند.برنیامده

. در این نگاه، براي شودمي  محسوبکه هر سهم جزء مشاعي از آن    اندمعرفي نموده  اعتباري  يمال

شرکتسهام ثابت  داران  است،  اموالي  مالک  خود  که  شرکتي  به  نسبت  مشاع  ملکیت  سهامي،  هاي 

ي عقال با سهام شرکت باشد. چرا که این احتمال خالف مواجهه  رسد که به نظر ميشود. حال آنمي

دانند و این خود کاشف این است که  اران به هیچ وجه خود را محقّ نسبت به اموال شرکت نميسهامد

 سند ملکیت اموال شرکت و لو به نحو طولي نیست.   ،و عرف، سهام ءدر دید عقال

نظر به ماهیت سهام، مورد توجه قرار گرفت.   فروش سهام  لذا در ضمن سه مرحله، مشروعیت خرید و

بدین منظور، ابتدا با مدّاقه در قوانین حاکم بر سهام، آثاري از شرکت سهامي که در تعیین ماهیت 

نیز    گردید.سهام نقش دارد، شناسایي   اقوال و  باب ماهیت سهام، مورد  سپس  احتماالت ممکن در 

هاي سهامي، تحقیق شود. در ادامه  شرکت خارجي آثاربا  آنهاتطابق توجه قرار گرفت تا از این طریق 

و شرکت ماهیت سهام  مورد  در  احتماالت مطرح  تاثیر  فقهي،  نگاهي  در مشروعیت با  هاي سهامي 

 ي سهام، واکاوي گردید. معامله
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و سهام دار بخواهد سهام خود را به یکي    شوداگر شرکت فقهي تصویر    نتایج حاکي از آن است که

بفروشد، و یا شرکت سهامي باشد که سهام دار مالک شخص حقوقي به مشتري  کر شده  از وجوه ذ

باشد،   آن  اموال  با  کههمراه  است  همه  اشکاالتي مطرح  رفتن  زیرسوال  معامالت شرکت   يموجب 

کاري موجودي، بدهکاري و طلب  خواهد شد. تنها راه این است که قبل از فروختن  و مشتري  سهامي

 .  پذیردکه در عمل این اقدام صورت نمي خود را روشن نماید

یا   مواجه هستیم  فقهي   شرکتبا  که    ي سهام در فروضي استمانع در معامله  يبنابراین عمده

گردد ترتیبي اتخاذ گردد لذا پیشنهاد مي د.باشداران ثابت  اموال، براي سهام  به انضمامشرکت  ملکیت  

که    گردددر ضمن بیع شرط    ،مقدار اموال طلبکاري و بدهکاري   کردنکه در این فروض، پس از معلوم

تعیین   آثار ي قلمروشود با توسعههمچنین پیشنهاد ميباشد. ميبدهکاري فروشنده به عهده خریدار 

،  قراردادهاي مشتقه سهام ي از قبیلمباحثاز بیع و شراء به سایر عقود و ایقاعات، لحاظ ماهیت سهام 

خیارات و ،  ها اتحاد مالکیت در شرکت  يمساله،  اري مشترک با درآمد متغیرهاي سرمایه گذصندوق

ي سهام،  تري در باب واکاوي فقهي مشروعیت معاملهابعاد وسیع  ،سهام  معامالتشروط ضمن عقد در  

 گردد.  روشن
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 منابع  

زمستان .1 و  دیگران)پاییز  و  سیدعبدالمطلب  فقهي1399احمدزاده،  تاملي  در    -(،  عین  حقوقي 

 . 59-31، ص22هاي فقه مدني، دوره دوازدهم، شماره انگاري سهام شرکت هاي تجاري، آموزه

سازمان مطالعه و تدوین   ،تهران، 2جي، هاي تجارحقوق تجارت، شرکت(، 1384)اسکیني، ربیعا .2

 )سمت(.هاکتب علوم انساني دانشگاه

ت بازار سرمایه در حقوق ایران  ماهیت سهام و آثار آن در معامالق(،  1396امین زاده، سیدمحمد) .3

، پایان نامه دکتري، دانشگاه و فقه امامیه با مطالعه تطبیقي در نظام حقوقي انگلیس و آمریکا

 .و حقوق اسالميدانشکده معارف امام صادق)ع(، 

ق(، حدائق الناظره في احکام العتره الطاهره، چاپ اول، قم، موسسه نشر  1405بحراني، یوسف) .4

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.اسالمي وابسته 

سازمان مطالعه و  هاي تجاري، چاپ سوم، تهران،  ش(، حقوق شرکت1387پاسبان، محمدرضا) .5

 )سمت(. هاتدوین کتب علوم انساني دانشگاه

تهران،    اول،چاپ  مباحثي تحلیلي از حقوق شرکتهاي تجاري،    ش(،1378)محمد عیسي  ،تفرشي .6

 . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

حماد)  .7 بن  اسماعیل  صحاح1410جوهري،  بیروت،  -ق(  اول،  چاپ  العربیه،  صحاح  و  اللغه  تاج 

 دارالعلم للمالیین.  

 ق(، فقه العقود، چاپ دوم، قم، مجمع اندیشه اسالمي. 1423حائري، سیدکاظم) .8

 ق(، بحوث فقهیه، چاپ چهارم، قم، المنار.1415حلي، حسین) .9

موسي) .10 طوبتئي،  مهدي؛  سربخش،  و  (،  1395خادم  معامالت  بر  حاکم  حقوقي  قواعد  و  اصول 

 نهادهاي تجاري، چاپ اول، انتشارات جنگل. 

 .ه یالماالسهی ملعالهبتکمچاپ اول، تهران،  الوسیله، تحریر (،ق1392اهلل) روح خمیني، .11

 .مدینه العلم، چاپ پنجم، قم ،ق(، منهاج الصالحین1410خویي، سیدابوالقاسم) .12

 .، مؤسسة اإلمام الخویيچاپ پنجم، نجف ،ثرجال الحدی  ق(، معجم1413سیدابوالقاسم)خویي،   .13

 . نشر دادگستر چاپ دوم،  ،تهران ،حقوق تجارت ش(،1375)ستوده تهراني، حسن .14

ماهیت حقوقي، احکام و آثار معامالت سهام شرکت هاي تجاري با    (،1381)سکوتي نسیمي، رضا .15

تربیت مدرس، دانشکده  دانشگاه    ، پایان نامه دکتري،مطالعه تطبیقي در حقوق ایران و انگلیس 

 . علوم انساني

سیدعلي) .16 قم،1414سیستاني،  اول،  چاپ  الصالحین،  منهاج  العظمي  ق(،  اهلل  آیة  السید  مکتب 

 . السیستاني 
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 359          1401  زمستان ،  م و یک   چهل فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  

                                               

 . شرکت سهامي انتشار، تهران ،حقوق بازرگاني شرکت ها ش(،1390)دصقري، محم .17

حسن) .18 بن  محمد  فق(،  1387طوسي،  االمام  يالمبسوط  مکتبه فقه  تهران،  سوم،  چاپ  یه، 

 المرتضویه االحیاء اآلثار الجعفریه.

 ق(، رجال الطوسي، چاپ سوم، قم، موسسه نشر اسالمي.1415طوسي، محمدبن حسن) .19

، چاپ  مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالمق(،  1413عاملي)شهید ثاني(، زین الدین بن علي) .20

 اول، قم، موسسه المعارف االسالمیه. 

علي) .21 بن  الدین  زین  ثاني(،  البهیه1410عاملي)شهید  الروضه  الدمشقیه  ق(،  اللمعه  شرح  ، في 

 االسالمي. مجمع الفکر

 یت علیهم السالم. موسسه آل البشیعه، چاپ اول، قم،  ق(، وسائل ال1409عاملي، محمد بن حسن) .22

 ش(، حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، گنج دانش. 1384عبادي، محمدعلي) .23

(، مباحثي تحلیلي از حقوق تجارت، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و 1391پور، ابراهیم)عبدي .24

 دانشگاه. 

 . ، موسسه امیر کبیر 7ویرایش  ،حقوق مدني  ش(،1342)عدل، مصطفي .25

 . انتشارات جنگلچاپ اول، تهران،  ،حقوق تجارت ش(،1388)عرفاني، محمود .26

ق(، تذکره الفقهاء، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم 1414عالمه حلي، حسن بن یوسف) .27

 السالم الحیاء التراث.

ابراهیمي، مریم)پاییز و زمستان .28 پذیرفتهشده در (،  1391غمامي، مجید؛  ماهیت حقوقي سهام 

 . 145-127، ص2، مطالعات حقوق تطبیقي، دوره سوم، شماره بورس

 ي گنج دانش. (، حقوق تجارت، انتشارات کتابخانه1367کاتبي، حسینقلي) .29

ناصر) .30 ما(،  1393کاتوزیان،  و  اموال  مدني:  حقوق  مقدماتي  چاپ  لکیت دوره  چهارم،  و   ،بیست 

 . نشر میزان ،تهران

ناصر .31 مدني   ق(،1373)کاتوزیان،  صلح،  :  حقوق  ها،  سوم،  مشارکت  گنج ،  تهرانچاپ  کتابخانه 

 . دانش 

 (، عقود معین، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش. 1388کاتوزیان، ناصر) .32

 ب االسالمیه. ق(، کافي، چاپ چهارم، تهران، دارالکت 1407کلیني، محمد بن یعقوب) .33

 جا. (، حقوق بازرگاني، چاپ دوم، بي1350کیایي، کریم) .34

ق(، شرایع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، چاپ دوم،  1408محقق حلي، جعفر بن حسن) .35

 قم، موسسه اسماعیلیان. 
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 نیا، حمیدرضا بصیري سیدعلیرضا امین، غالمعلي معصومي   .../   سهام   ت ی ماه   ت ی عدم مانع   ا ی   ت ی بر مانع   ي ل ی تحل              360

سازمان (، ابزارهاي مشتقه: بررسي فقهي اقتصادي، چاپ اول، قم،  1387نیا، غالمرضا)معصومي .36

 ي. اسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اندانتشارات 

بیروت، دار 1404نجفي، محمدحسن) .37 الکالم في شرح شرایع االسالم، چاپ هفتم،  ق(، جواهر 

 احیاء التراث العربي. 

، چاپ دوم، بیروت، موسسه  فیما تعم به البلوي   عروه الوثقي  ق(،1409سیدمحمدکاظم)  یزدى، .38

 االعلمي للمطبوعات. 
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