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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 اوراق بهادار یحكم شرع
 

بـر اسـاس احكـام مقـدس شـريعت اسـالمي يكـي از        ) صـكوك (بهادار صدور اوراق 
سـالمي  اقتصادي ا هترين ابزار توسع و از جمله برجستهبانكداري اسالمي مهمترين اهداف 

هـاي آن تمـامي اصـول بنيـادي كـه اقتصـاد        در جامعه است مشروط بر اينكه در مكانيسم
سازد، رعايت گردد؛ نظام ربوي كه امروزه در جهان  اسالمي را از ديگر اقتصادها متمايز مي

كـالن دارنـد و سـود يـا درآمـد       هبزرگي كه نياز بـه سـرماي  هاي  پروژه متداول است براي
ان بحورزند ولي صا ربوي مبادرت مي ههردارند به صدور اسناد بر پايه بهنگفتي نيز در پي 

هـا نيسـتند و در    صـاحبان ايـن پـروژه   از اين اسناد چيزي جز بستانكاراني بر اساس بهـره  
اي  يا در سود يا درآمد حاصل از آنها، هيچگونه سهمي ندارند و فقط بهره ها پروژهمالكيت 

پس از كسر ها  پروژهآورند و سود اين  زار است، بدست ميپول در با هرا كه متناسب با بهر
 .استپروژه صاحبان هاي پرداختي، همه و همه متعلق به  ها و از جمله بهره هزينه
از اين قـرار اسـت كـه دارنـدگان آنهـا در سـود       اسالمي ) صكوك(اساسي انتشار  هايد
بـر ايـن اسـاس    وك صـك بزرگ و درآمد حاصل از آنها سهيم باشند و چنانچـه  هاي  پروژه

در رسيدن  ييسزا هاسالمي و سهم ببانكداري  همنتشر شوند، نقش بزرگي در رشد و توسع
هـاي   كه شريعت مقدس اسالمي در نظر گرفته ايفا خواهند كـرد و جنبـه   ييبه اهداف واال

 :مثبت زير را در بر خواهند داشت
يك فـرد  از توان مالي هاي بزرگي است كه خارج   پروژه هبهترين شكل تأمين سرماي -1

 .يا شركت خصوصي است
گذاري بخش  اراني است كه در پي سرمايهذكانال تازه و بسيار خوبي براي سرمايه گ -2

اضافي اموال خويش هستند و در عين حال مايلند اموال خود را در صورت نياز، به آساني 
بـراي داد و سـتد آنهـا    ي ثانوزيرا بنابر اين است كه چنين اوراقي بازارهاي . باز پس يابند



 ۳ 

گـذاري كـرده    به اموال سرمايه] بهاداراوراق اين صاحب [گذار  دارند و هر زمان كه سرمايه
تواند اقدام به فروش تمام يـا قسـمتي از آنهـا كنـد و      خود يا بخشي از آن نياز داشت، مي

 .بدست آورد -كه طرح داراي سود باشد در صورتي-  شامل اصل و سود رابهاي آن
بسيار خوبي براي مديريت نقدينگي است كه بانكها و مؤسسات مـالي   هاين كار شيو-3

توانند با ياري گرفتن از آن نقدينگي خـود را مـديريت كننـد و اگـر نقـدينگي       اسالمي مي
و چنانچه نياز به نقدينگي داشتند، اقدام به فروش  اوراقمازادي داشته باشد اقدام به خريد 

 .نمايند آنها در بازارهاي فرعي
گـذاران امكـان    سـرمايه و بـراي  اي براي توزيع عادالنه ثروت است  اين اوراق وسيله-4
و بـدين   آورد هم مـي اي فـرا  ها را به نحـو عادالنـه   اشي از طرحي از سود حقيقي نمند بهره

در اختيار شـمار معـدودي از ثروتمنـدان       هاآنكه تن وسيعتري و بي هوت در گسترترتيب ثر
في است كه اقتصاد اسالمي همـواره در  اهدايابد و اين از جمله بزرگترين  مي باشد، جريان

 .پي آنست
شوند كه ادعاي اسالمي بودن دارند كـه مـا در    امروزه اوراق فراواني در بازار منتشر مي

آنهـا بـا    ييو اطالع از مكانيسم و ميـزان همسـو  يي اين بررسي كوتاه و فشرده در پي آشنا
ي و اصول و اهداف ياد شده هستيم؛ كساني كه اين اوراق را منتشـر  احكام شريعت اسالم

اند تا اوراق ياد شده رقيبي در برابـر اوراق   اند تمام سعي و تالش خود را بكار گرفته كرده
هـاي آنهـا را داشـته باشـند تـا بتـوان بـه         ربوي رايج در بازار باشند و بخش اعظم ويژگي

 متداول ساخت؛ ، و سنّتيسادگي آنها را در بازارهاي اسالمي 
 :شود موارد زير خالصه مين ويژگي اوراق يا اسناد ربوي دريتر برجسته 
هاي تجاري يا صنعتي كـه اوراق   بيانگر مالكيت دارندگان آنها در طرحربوي اوراق  -1

براي آنها انتشار يافته، نيست وبيشتر نشانگر وامـي ربـوي اسـت كـه دارنـدگان اوراق بـه       
 .اند اوراق، داده ههاي صادر كنند و در واقع طرف ها صاحبان طرح

شود؛ اين سـود   هاي معين ميان دارندگان تقسيم مي در اين اوراق مبلغ سود در دوره -2
شـود و چـه بسـا     بر اساس نرخي از سرمايه و نه نسبتي از سود واقعي در نظر گرفتـه مـي  



 ٤ 

 .غالباً متغير است نسبت معيني هم باشد گواينكه در اسناد بلند مدت اين نسبت
اعم از اينكه طرح سود كند  -در اين اوراق، استرداد اصل سرمايه در پايان مدت آنها -3

اوراق تنها متعهد به بازگرداندن سـرمايه همـراه    هتضمين شده است و صادر كنند -يا زيان
ـ    دارد و حـامالن   قبا سود توافق شده است و سودهاي اضافي طرح تماماً بـه خـودش تعلّ

نگاه كنيد بـه مقالـه   . (همي از سود اضافي نسبت به نرخ بهره را ندارندس هراق حق مطالباو
 .)هيئت حسابرسي ارايه شده استفقهي كه به شوراي  "تقي العثمانيمحمد شيخ "

صـكوك اسـالمي وجــود داشـته باشـد ولــي     نـد مســتقيماً در  توا نمـي  هــا ايـن ويژگـي  
اند كه اوراق آنها به صورتي غير مسـتقيم در   اوراق امروزه كوشش كردهاين كنندگان صادر

هـاي گونـاگوني را در نظـر     ها باشد و براي اينكار ابزارها و مكانيسـم  اين ويژگي هبردارند
در طرح خود در نظـر گرفتـه   ) قدس سره("شهيد سيد محمد باقر صدر"اي كه  شيوه(اند  گرفته

 .)بود
هاي يـاد شـده    ه ابزارها و مكانيسماينك در پرتو نكات سه گانه زير، به بررسي و مطالع

 :پردازيم مي
 
 مالكيت صاحبان اوراق در اصل طرح  -1

اول يعني مالكيت صاحبان اوراق نسبت به اصل طـرح، اغلـب اوراق    هدر خصوص نكت
، معمـوالً در  اسـالمي اسـناد و اوراق  . داراي تفاوت روشني با اوراق و اسناد ربوي هستند

اعيـان  : چـون  ييهـا  داراي سود يا درآمد هسـتند سـرمايه   هايسهم مشاعي از سرم هبردارند
ايـن تنهـا    .چنـد منظـوره   هـاي  گـذاري  سرمايهاي تجاري يا صنعتي و يا ه استيجاري، طرح

 هبايد بـر پايـ  سازد و بر اين اساس، اسناد  اي است كه آنها را از اسناد ربوي متمايز مي نكته
اوراق منتشـر شـود و چنانچـه بـراي      هاي تجاري يا صنعتي جديدي با مشاركت اين طرح
اعم از اينكه اعيان، منافع يا حقـوق   -موجود منتشر شوند بايد مالكيت آنهاعمالً  هاي طرح

 نگام تنظـيم قـرارداد  ه به افراد حقيقي منتقل گردد و اشكالي هم ندارد كه به -معنوي باشد
مثالً دولتي كه برخي . »مشروطهالمؤمنون عند «: گردد زيرا ييها اين مالكيت، مقيد به شرط
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تواند شرطهاي معينـي را   رساند مي خود را براي كسب نقدينگي به فروش مياز مستغالت 
در نظر گيرد يا نسبت مشاع معيني را براي خود نگاه دارد تا صـاحبان اوراق نتواننـد حـق    

 .داشته باشند -به دليل داشتن سهم مشاعي از مالكيت-تصرف مطلق در آنها را  
 
 بر صاحبان اوراق ] سود[اي  توزيع دوره-2

دوم، در بخش اعظم اوراق منتشره ويژگي اوراق ربوي بـه لحـاظ توزيـع     هدر مورد نكت
طرح و براساس نرخ بهره، عيناً تضمين شده است؛ براي توجيـه ايـن    سود نسبت معيني از

حاصـل از  انـد كـه حـاكي اسـت اگـر سـود واقعـي         كار بندي را در قرارداد در نظر گرفته
اعـم از  ( عمليات مبلغ اضافي تمامـاً بـه مـدير     بود،ال يبر گذاري بيش از نرخ بهره  سرمايه
اي  انگيـزه گـردد تـا    پرداخت مي )گذار باشد سرمايه ه، شريك يا نمايندعامل مضاربهاينكه 

شود كه اين  در برخي از اين اوراق به صراحت بيان نمي: باشدبراي حسن مديريت پروژه 
گردد كـه   ده ميگيرد و تنها به اين بسن افي به عنوان انگيزه، به مدير طرح تعلق ميسود اض

] معموالً يكسـاله [هدر هر دور -نرخ بهره هبر پاي -، نسبت معيني از سودبه دارندگان اوراق
كه در اين حالت انگيزه بودن اين سود اضـافي بـه طـور ضـمني در نظـر      . ( گيرد تعلّق مي

و اينكه  ،است اندك و قابل گذشت، در آن "غرر" هبه دليل اينكه جنبما ) گرفته شده است
گـذاري   اشـكالي در چنـين شـرط    گيـرد  انجـام مـي  ) المؤمنون عند شـروطهم (طبق قاعده 

 :بينيم نمي
الحسـاب توزيـع    طرح، بطـور علـي   ييمتناسب با سود نها] سود[ست كه ا ولي بهتر آن

 شود؛
تواند متضمن ابقاي نسبت معيني از سود  راق ميقرارداد مربوط به فروش يا واگذاري او

اي سود سامان گيرد و زيانهاي احتمـالي يـا كـاهش     به عنوان احتياط  باشد تا توزيع دوره
 از يك نسبت معيني، جبران گردد؛ سود

ولي اگر سود واقعي كمتر از نسبت ياد شده مبتني بر نرخ بهره بود، مـديريت عمليـات   
به صاحبان اوراق و بـر اسـاس   ) سود واقعي و نرخ مزبور( التفاوت متعهد به پرداخت مابه
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بـه   اين قرض را مدير عمليات يا از مبالغ اضـافي سـود نسـبت   . باشد ميقرض بدون بهره 
پـروژه بهنگـام   ] هاي ثابت سرمايه[بهاي خريد  هاي بعدي و يا از كاهش در دوره هنرخ بهر

ربا وجود دارد زيرا قرضي  هتعهد، شبه باز پس خواهد گرفت ولي در اين، سررسيد اوراق
صورت گرفته و عرفـاً   -داشتهدر پي كه قرضي را  -است كه بر پايه نفع معيني براي مدير

ست كه در اين حالت از همـان مبلـغ   ا  تر آن شباهت زيادي به ربا دارد و بنابر اين شايسته
حساب به شرعي به عنوان تمويل اي كه بدان اشاره كرديم و يا از منبعي  احتياطي يا ذخيره
البته به شرط اينكـه   .بازپرداخت گردد، هاي بعد كه در دورهبه دست آورد دارندگان اوراق 

 .در اثناء عقد شرط شود
 
  تضمين اصل سرمايه-3

اوراق منتشر شده فعلي اصل سـرمايه را بـراي دارنـدگان     هسوم؛ هم هدر خصوص نكت
اين امر با تعهـد الـزام   . كنند اسناد ربوي تضمين مي درست مثل ،اوراق و بهنگام سر رسيد

آوري از سوي منتشركنندگان اوراق يا مدير آن مبني بر خريد اوراق به قيمت اسمي و بـه  
اند و صرفنظر از قيمت حقيقي يـا بـازاري    مبلغي كه دارندگان آنها در ابتدا خريداري كرده

ركبي، اوراق توانستند از اين نظر كه به با چنين مكانيسم م. گيرد آنها در آنروز، صورت مي
گيـرد و در عـين حـال     دارندگان آنها نسبت معيني از سرمايه مبتني بر نرخ سود تعلّق نمي

 .باشندرا داشته  اييهاي اسناد رب كند ويژگي آنانرا در پايان عمليات تضمين مي هسرماي
يقـت در عمليـات   در حق. فقهـي آن سـخن خـواهيم گفـت     هاين تعهد و جنب هما دربار

تضـمين   تجاري حقيقي در شريعت اسـالمي، اصـل آنسـت كـه بازگشـت اصـل سـرمايه       
زيان و خسارت همراه اسـت و   ]احتمال[ بدست آوردن سود حقيقي همواره باشود و  نمي
چـرا كـه   اين بوده كه اصل سرمايه براي صاحبان آنها تضمين نشـود  اصل نيز صكوك  در 

گـذاران فقـط    ايهو سـرم  باشـد  مييعني احتمال ضرر ) رمغُ(ع دائما تاب ،سود حقيقي) نمغُ(
ولي اسـناد يـا    - اصول هستند ـ صرف نظر از افزايش يا كاهش آن  مستحق ارزش حقيقي

كه امروزه متداول است همگي اصـل سـرمايه را بـه صـورت غيـر مسـتقيم بـراي         ياوراق
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تعهد  رابر دارندگان اوراقيات در بكنند بدين ترتيب كه مدير عمل دارندگان آنها تضمين مي
نظر از قيمت حقيقـي آنهـا را در    كند كه اصل مبلغ پرداختي يعني قيمت اسمي و صرف مي

اوراق معناي اين سـخن آنسـت كـه سـرمايه اصـلي صـاحبان       . كند مهلت خريداري  پايان
مربوطه دچار زيان گردد، مدير عمليـات ايـن زيـان را بـر      هتضمين شده است و اگر پروژ

متعلـق بـه    -صرف نظر از مبلـغ آن  -گيرد و چنانچه سودي در بر داشته باشد نيز يعهده م
 بـاز  اسناد ربوي، تنها حق مدير خواهد بود و دارندگان و صاحبان اوراق همچون صاحبان

بايست اشاره كرد اگـر اصـل  طـرح     البته اينجا مي .سرمايه خود را دارندپس گرفتن اصل 
ارنـدگان  صـكوك تلـف خواهـد شـد و ايـن فـرق را        بدون تعمد تلف شـود از امـوال د  

 ولي آيا اين امر جايز است؟بايست در نظر گرفت،  مي
و گاهي نيز به عنـوان شـريك و گـاهي     "عامل مضاربه"مدير عمليات، گاهي به عنوان 

 هو مـوجر بـه ديگـران و گـاهي نيـز بـه عنـوان وكيـل يـا واسـط          ديگر به عنوان مستأجر 
يا قيمـت   هتواند سرماي كند ؛ در اين صورت آيا او مي را اداره مي گذاري، اين پروژه سرمايه

 اسمي اوراق را تضمين كند؟
 مال در صـورت تلـف آن   و ضمان ) سرمايه(پيش از هر چيز بايد ميان اين نوع ضمان 
 .تفاوت قايل شد زيرا دو چيز متفاوتي هستند

تـوان بـا در نظـر     اً نمـي ، مديريت كنـد شـرع  عامل مضاربهرا به عنوان ، پروژه اگر مدير
زيرا اين شرطي اسـت كـه بـا    كرد تحميل سرمايه را بر او  عقد، ضمانضمن گرفتن شرط 

هرچنـد در ايـن مخالفـت و مغـايرت     (مغـايرت دارد   )ص(كتاب خدا و سنت رسول خـدا 
شـرطي  و در صورتي كه پروژه را به عنوان شريك اداره كند آيا چنين .) اشكالي وارد باشد

 "مـؤتمن  "كند، عدم جواز است زيرا او  اول به ذهن خطور مي هنچه در وهلجايز است؟ آ
علـت   "خـود يـد  "شرط ضمان به معناي اينكـه  « ")قدس سره(شهيد صدر"است ولي به نظر 

بـا  گرفتن ضمان از آغاز نّت است ولي اگر به معناي در نظرباطل و مخالف سضمان باشد، 
يز است زيرا منافاتي با آن ندارد كـه اختيـار   شرط باشد حتي در مورد مستأجر نيز جاخود 

و ) 194 هالبنك الالربوي في االسالم، صـفح (» .ناشي از حق مالكيتي او سبب ضمان نباشد



 ۸ 

عليـه  (به نقل از امام صادق  "حلبي"يز روايات خاصي از جمله روايت شراكت ندر مورد 
شـدند و سـود بردنـد و    را داريم كه در مورد دو نفري است كه در مـالي شـريك   ) السالم

سـرمايه را بـه   : آنان نيز ديني بود؛ يكي به ديگري گفت هبخشي از مال، دين بود و بر عهد
چنانچه شـرط  : فرمودامام . ات باشد من بده و سود از آن تو باشد و تباهي آن هم بر عهده

اع به كتاب خدا ارجشرط  اگر شرطي مخالف كتاب خدا بود آن. كرده باشند اشكالي ندارد
 ) 165صفحه ، 2وسائل الشيعه، جلد. (شود داده مي

 :گويد مرحوم شهيد صدر در تفسير اين روايت مي
گذاري، توافق طرفين بر مضمون ياد شـده در عقـدي چـون     اعم از اينكه مراد از شرط«

قـرار دادن آن   ،باشد يـا مـراد از آن   -كه ادعاي گروهي از فقهاست -)صلح(عقد مصالحه 
دالّ بـر  ] اين روايـت [شرطي در عقد مشاركت باشد، در هر دو صورت  مضمون به عنوان

بـه نحـو   گـذاري     آنرا قابل شـرط توان  مشروعيت خود مضمون است و در آن صورت مي
  ».دانستشرط نتيجه 

ظاهراً روايت ياد شده اشاره بدان دارد كه طرفين پس از طي كردن عقد شـراكت و  ولي 
گـذاري در آغـاز     و اين شامل شـرط داده باشند اي تن  حهسود بردن در آن، به چنان مصال

 ؛شود قرارداد نمي
از : گويـد  كـه مـي   "رفاعـة "ت ديگري نيز در اين باره وجود دارد؛ از جمله روايتارواي

با كسـي شـريك شـد و    كنيزي مردي پرسيديم كه در خصوص  هدربار )ع(امام موسي كاظم
ات  و و اگر زيان ديديم چيـزي بـر عهـده   اگر سودي برديم نصف سود از آن ت: به او گفت

» بينم نمي ياز ته دل راضي بوده، اشكالكنيز در اين مورد اگر صاحب «: فرمود. نخواهد بود
 .كامالً روشن استداللت روايت كه ) 175صفحه ، 6الوسائل، جلد(

سـت كـه بـه اقتضـاي قواعـد،      ا  بـر آن ) رحمة اهللا عليه( "شهيد صدر"از اينجاست كه 
ضمان را حتي در مورد عامل مضاربه نيز در نظر گرفت ولي روايات بر آن داللت  توان مي

البنـك  . (دارند كه در نظر گرفتن ضمان بر وي، مستوجب محروميت مالك از سـود اسـت  
شـريك باشـد، جـواز    ] پروژه[، لذا در صورتي كه مدير)202 هالالربوي في االسالم، صفح
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 .دهيم گذاري را ترجيح مي  اين شرط
 ي اگر او پروژه را به عنوان مستأجر اداره كند آيا تضمين مستأجر جايز است؟ول

و ) هـاي اجـاره   فصل چهاردهم از فصـل ( "الوثقي العـروة"در  "محقق يزدي"ظاهر كالم 
جـواز اينكـار   ) 72صفحه ، 2، جلد "الوثقي عروةمستمسك "(  "سيد محسن حكيم... ا آية"

اند ولي البته بر اين اسـاس كـه شـرط مزبـور      د كردهو بزرگان ديگري نيز او را تأيياست، 
باشـد؛  ) و نه به عنوان ضمان( مبني بر اداي مبلغ معيني پول به عنوان جبران تلف يا عيب 

از اينرو به نظر مـا  . توان نقص ارزش را هم در همين راستا قلمداد كرد واضح است كه مي
 .تعهد دهد، مورد مبلغ اسمي آن، در د كه مستأجر بهنگام سررسيد اوراقاشكالي ندار

، وكيل يا صرفاً واسطه باشد ديگر طرف معامله نيست بلكه شـخص  )مدير(ولي اگر او 
صـاحب مـال    بـراي  تواند و بدون هـيچ ترديـدي داوطلبانـه سـرمايه را     ثالثي است كه مي

دهد  كه قرارداد وكالت، وكيل را به صاحبان اوراق پيوند مياست اين درست . تضمين كند
گـذار اعـم از مسـتأجر يـا      هاي سرمايه اصلي كه ميان آنها و طرف) قرارداد(ولي او از عقد 

اي  هر حال ايـن مـدير تنهـا واسـطه      هو ب. جداست ،ها بسته شده عامالن مضاربه يا شريك
آورد و در ازاي دريافـت مـزدي، خـدمات معاملـه را بـراي       كه طرفين را گردهم مياست 

 .رود شمار مي هاين نظر طرف سوم ب دهد و از ايشان انجام مي
يـا   "قيمـت عادالنـه  "ر حال در صورت عدم جواز، گريـزي از آن نيسـت كـه بـه     ه  به

در زمان سر رسيد اوراق مراجعه شود مگر آنكه شخص ثالثي كـه كـامالً از    "قيمت بازار"
طـرف  در صورتي كـه   -اين معامله جدا باشد، ضماني ارايه داده باشد از جمله مثالً دولت

بـدليل پيامـدهاي اقتصـادي     ،باشد ولي براي تشـويق انجـام چنـين معـامالتي    ناين معامله 
تواند چنين كند و قيمت اسمي اوراق را تضمين نمايد بويژه  مي -اي كه بدنبال دارد توسعه

 .بسيار اندك است] ارزش اين اوراق[كه احتمال كاهش 
 :گفته شد كه اينكه از جملهكردند اشكاالت ديگري بر اين عمليات وارد 

 .استربوي با اوضاع  يكوششي براي همراه اين اسناد :الف
 .است) بيع الديون(مستلزم فروش بدهي : ب
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 .استبر هعملياتي با شبه: ج
ـ    كه  را  رود زيـرا اوالً صـحت شـرعي آن    شـمار نمـي   هالبتـه هيچكـدام اشـكال واردي ب
عـاً جـايز اسـت و اخـتالف ميـان      قطبه همان قيمت دين گيري كرديم و ثانياً فروش  نتيجه

در اينجا بـه تبـع    "ديون"ست و از سوي ديگر  از آن كمترمذاهب در خصوص فروش به 
 ،رواسـت كـه در مـوارد ديگـر     ييتبعيـت، چيزهـا   هو در قاعـد . شود فروخته مي "اعيان"

 .نارواست
د ربا در اين نوع معامالت وجود نـدار  هبا توجه به آنچه گذشت ديگر مجالي براي شبه

اسـت كـه    "اعيـان "ه شده تنها براي قيمت اسمي و نه ان ارائبويژه اگر تصور كنيم كه ضم
 و در نتيجه در تصور عرفـي نيـز جـايي    اگر اعيان تلف شود، از اموال مالك آن تلف شده

 . ربا وجود نخواهد داشت هبراي شبه
 
 
 


