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 جستارگشایی

المعامالت برای این اس  هب روابط اق صادی ماان اهدراد بدا    م ون اسالمی ناظر بب مکاسب و هقب

 شدده  ارائدب د. اثکام و قوانان شوصداق  و درس ی انجام پذیرد و مصالح هردی و اس ماعی تأمان 

در باب هسب و تجارت با بنای عقال و تدرد اق صدادی همدراه اسد  و      ژهیو ببدر ثقوق اسالمی 

معادداری بددرای شناسددایی معددامالت صددحاح اد هاسددد اسدد . هقددب و ثقددوق اسددالمی، اق صدداد و 

فردش صحاح ثروت و انجام هار مولد اق صدادی و تلدق اردش    یسو ببوهارهای تجاری را  هسب

ضوابط و قواعد هقهی در سه  آن اس  هب اهراد اد معامالت ثرام، ربدوی و مضدر    .دهد سوق می

داندد   فذاری و درآمد سالم و پاک را اردش می برای سامعب اس ناب وردند. ثقوق اسالمی، سرمایب

نموندب در ثقدوق و    عندوان  بدب فذاری و تجارت غار مولد را ممنوع.  و هسب سود ناشی اد سرمایب

اس  هب اوالً باید محصول هار  مقررشدهتصوص شرایط هسب مشروع چنان  اق صاد اسالمی در

 و هعالا  شخص باشد و ثانااً سنبب اس ثمار نداش ب و اهل مال بب باطل نباشد.

با عنای  بب اینکب معامالت و مراودات اشخاص در دناای هنونی تندوع و فسد ردفی هراواندی    

اسد ، تحلادل    فره دب  برعهدده اد فدردش ثدروت را    یتوسه قابلیاه ب و نظام مالی و بانکی بخ  

بطالن ربح مدا لدم   »موضوع قاعده  ژهیو ببقواعد و ضوابط ثقوق اسالمی ناظر بر معامالت مالی و 

 یابد. ای می )بطالن سود بدون عهده( در معامالت اق صادی و بادارهای مالی اهما  ویژه «یضمن

 «بطالن سود مالم یضمن»ماهیت . 1

سپس بب این پرس   .پردادیم ربح ما لم یضمن میبطالن ررسی مفاهام لغوی قاعده در اب دا بب ب

مفهدوم  در ادامدب  توان بطالن سود بدون عهده را قاعده هقهی دانسد     دهام هب آیا می پاسخ می

 پردادیم. میبب بررسی مبانی و منابع آن   یدرنهافارد و  و بررسی قرار می موردبح هلی قاعده 

 هیقاعده فق. 1-1

 شدود  یات تدود را شدامل مد   اب تمام س ئه یلهامر  یکعبارت اس  اد  یقاعده در اصطالح علم

 :1380، محقدق دامداد   و 2611 :1355 ی، سد انف؛ 131:تدا  ی، بدی حیطر؛ 32 :1363، ابن منظور)

اسد  و در اصدطالح بدر     ی اد دن و دانسد ن هدر چ  اد ههم یهقب نا  در لغ  بب معندا  واژه .(21

 یام شدرع کد اسد نباط اث  یبدرا  یله یهرمول یشود. قاعده هقه اطالق میام شرعی کمجموعب اث

گدر  ی  دارد و داد اسد  و عموم  یله یمکب ثکنیا یکیدارد  یژفیدو و ی. قاعده هقهاس  یهرع

؛ 21 :1380، محقدق دامداد  ) ان داشد ب اسد   اد شدارع مقددس آن را ب   یعنیاس ،  یب شرعکنیا

ن ید ال اؤاس . سد  شده اس فاده یم شرعکاد واژه ث یف قاعده هقهیدر تعر .(14 :1382 ی، محمد

ع آن تداوند بوده و دب واضده یانوندر قددد فف : هیادس   در پاسخ باچ یدم شرعکب ثهاس  

)سعفدری لنگدرودی،    شدود  یده مد اد نام یم شرعک)ص( ابالغ و اعالم شود ث تدا  رسول لباوس بب



 197      1394شماره هف اد و ششم / سال باس  و چهار / پایا  

1381: 245). 

نخسد   ن امدر الدم اسد    ید اثبدات ا  یبدرا  «ضمنیبطالن ربح ما لم » قاعده یدر مقام بررس

ک دب اول اد منطدق مددد    اثبدات ن  یبودن آن ثاب  شدود. بدرا   یهقهدر مرثلب بعد قاعده بودن و 

 فاریم. می

 است« قاعده»الف( 
ق بدر  اد و قابدل تطب  شده اناب یعام و هل طور ببضمن یبطالن ربح مالم  ی  نبوی: ثدیصغر

 ات تود اس .اس ئ

 ات تود باشد، قاعده اس .اق بر س ئاب قابل تطبه یلهان عام و اب :یهبر

 ضمن، قاعده اس .یربح مالم  ی  نبوی: ثداینکب جبان 

 است« فقهی»ب( قاعدۀ 
اد طرهدی و   یاصدول  مسدئلب و  ین قاعدده هقهد  اب یا سبیمقاد یر بای ب دوم ناف کاثبات ن یبرا

 رد.اگر صورت فیاد طرف د یهقه مسئلب

ق داده اد مدردم تطب  یار عملهب با هرا دارد  عملی اس  و اس عداد آن یله مکث یقاعده هقه

 ق هدراوان دارد یب مصداد هد  عسدر و ثدرج   یبرای مثال قاعده نف .(27 :1380)محقق داماد،  شود

ندد و آندان را اد آثدار و    ه ین مد اع، اساره، قدرض و ... معد  ااح، طالق، بکفب شهروندان را در ناوظ

را نا  هب در  «ضمنیبطالن ربح مالم » رسد سادد. بب نظر می رها می عواقب ناشی اد عسر و ثرج

اربرد دارد ب وان قاعدۀ هقهی دانس . تفاوت در این اس  هدب افدر   هع، مضاربب، اساره و ... اباب ب

شود، امدا   یق آن دریاه  میات و مصادام س ئکبودن، ث یقاعده هقه صرف ببآن را قاعده بدانام، 

 یاسد ال قکاتشد  یگر برایآن بدون مدد اد علوم د یس ئ یم عملکباشد ث یاصول مسئلبچنانچب 

اسد  و اد همدان    یم شرعکاصال اً ث یقاعده هقه جبادرن پذیر ناس .  ق امکانیمنطبق بر مصاد

 یبدرا  یب ابد ار کد بل یم شرعکتود نب ث یقاعده اصول هب یدرثاللف اس ، کم یبرا یفالکاب دا ت

غب امر ظهور در وسوب دارد، ایدن بادان   اصتنها شود  اس . پس افر فف ب  یشرع ثکم ببدن ارس

چندان   جدب ادرن لدف ناسد  و بدا عمدل هاصدلب دارد.      کم یفی بدرا الکو ت یم شرعکث یکتود 

ار مدردم  هد س ، چون دس ور روشن شارع بدر  ان یضمن قاعده اصولیبطالن ربح مالم  ،اس داللی

 .یم شرعکس نباط ثاب ار ا صرفاس ، نب  یم شرعکث یکاس  و 

مصدداق و   یدک در  ی نا  ناس  چون موضوع آن هقطهقه مسئلب «ضمنیبطالن ربح مالم »

دارد.  ییارآهب م عدد اس  و در باب معامالت و مصادیق م عدد کس ، بلان منحصر مورد یکدر 

تعریدف   یهقهد  مسدئلب  ،قیاد آن مصداد  یکهر  یتاص و سدافانب برا طور ببم کثلذا افر صدور 

اد ندوع  « بطالن ربح مدالم یضدمن  » ؛ واس  شده لاتشک یاد مسائل م عدد هقه یقاعده هقه شود

 اتار اس .
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 . مفهوم قاعده1-2

ای را اد  فارندده سدرمایب   وام هدب  یهنگدام مندع ربدای قرضدی داللد  دارد.      ، بدر موردبحد   قاعده

رندده  اف بب مالکا  قرض و شده تارجدهنده  هند، آن سرمایب اد مالکا  قرض دهنده قرض می وام

فارندده(   شود. پس افر مالک سدید در تجارت و مانند آن سود هند سود اد آن او )قرض می وارد

دهندده و شدخص    م وسب اوس  ندب قدرض  چنانچب تسارتی پا  آید، این دیان اس . در عوض، 

سی مدالی  برد. عکس این قاعده هم صادق اس  بب این معنا هب افر ه نمی اتار اد آن مال سودی

 و سود آن نا  بب عهده اوس . این موضوع هب سدود بدا ضدمان  تحقدق    ها  ه ینب ،را ضمان  هند

در مندابع هقهدی    هدب  چناناس .  قرارفره بو در روایات مورد تصریح  یابد، در ثقوق اسالمی می

 ح، تدا  ، بدی اثادر  ابن) .اس  شده نقل)ص(  اد پاامبر اهرم «الخراج بالضمان»اهل سن  نا  روای  

سدود ثاصدل اد تجدارت و    ، ذهرشدده در مدوارد   بدالطبع در منابع اسالمی و سود هدف اد  (440

 ،در بادارهای مالی اسدالمی ، لذا ف اهب ناس  هب با توسب بب این قاعده ادعا هنام هب معاملب اس 

 شود. و ضمان  محقق می ها ه ینب ،سود و منفع  با تحمل مخاطرات

 قاعده یفقه یمبان. 1-3

 یندام « یضدمن  بطالن ربدح مدالم  »قواعد هقب اد قاعده مشهور مربوط بب در ه ب و منابع  افرچب

 دب اثادید  منددرج    هاد  یارادر بس موردبح مس ند قاعده  ی  نبویبرده نشده اس ، اما ثد

ن بادان  اره مسدلم اره عقال و ساات، سیو مس ندات قاعده را بب اس ناد روا یهقه یاس . لذا مبان

  یق ثدد یاند در تصدوص مفداد و مصداد    ردههرا مطرح  ی  نبویب ثدنویسندفانی ههنام.  می

ره اسد  بداوسود مس ند قاعده سدخن ففد  دیدرا     عنوان ببتوان اد اسماع  یندارند لذا نم نظر اتفاق

 ،اند تلقی هرده( 515 :1380)مظفر، « أنواعَ اإلسماع یأرق»آن را ب برتی نویسندفان هن امسلم

 ماند. ینم یبب اسماع باق بب اس ناد یاسااث 

 اتی. آ1-3-1

)مدال   (29: نسدا  « )مکعن تدراض  و مندن   هًونَ تجارکم بالباطل إلّا أن تَکنام بکلوا اَموالهتأ ال»ب یآ

د(. این آیدب سدنب بندای    ارده باشهرضا  یاد رو یا ب معاملبکمگر آن  د،یگر را بب باطل نخوریدیک

در ثقوق و بادارهای مالی اسدالمی اسد  و در تمدام    ل مربوط بب معامالت و مبادالت مالی ئمسا

تأهلوا امدوالکم   ال»عبارت  فارد. شارع در آیب م بور، ابواب معامالت پایۀ اس دالل هقاهان قرار می

برای نهی اد تحصال نامشروع ثروت و توردن اموال مدردم  ای  مقدمب عنوان ببرا  «بانکم بالباطل

تجاود، تقلب، غ ، معدامالت ربدوی، معدامالتی     هرفونبذهر هرده اس  و این آیب مس ند نهی اد 

اسناسی هب هایدده منطقدی و    دوهروشیترهب ثد و ثدود آنها هامالً مشخص نباشد و همچنان 

وسایل و اب ار و آالت هساد و فنداه ناد     هروشدویترعقالیی ندارند، قرار فره ب اس . ممنوعا  

 فارند. در تح  این قانون هلی قرار می
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امدا نظدر برف یدده ظهدور      شدده  ارائدب تصوص مفهدوم باطدل    تفسارهای مخ لفی در هرچند

و اد بان برنده اسد ، همدب مصدادیق را     لیداممنوعا  مفهوم آیب اس ، دیرا باطل هب بب معنای 

 .رداف یبرمدر 

ذهور معامالت باطل، نامشروع و بدون مجدود را اد مصدادیق اهدل مدال بدب باطدل       پس آیب م

 آورد. ثساب ببتوان اد مصادیق معامالت باطل  داند لذا ربح ما لم یضمن را می می

 اتی. روا1-3-2

  بب ین ثدی. ااس  ی  نبویضمن ثدین سند بر قاعده بطالن ربح ما لم یتر ن و واضحیتر عمده

ه دب   ین و در برتد احاالصدح  یعلد  کعب، المسد در االش لیوسال اتفص  بهن صورت در اهم

 هنام. ب در ذیل بب برتی اد این روایات اشاره میهآمده  دیگر

ضمن و عن یعن ربح ما ال ع واب ین هاعاع و عن باعن سلف و ب ی)ص( قد نه یان النب»الف 

وام دادن و هدروش و دو هدروش در    )ص( پاامبر( )1385، ثاهم ناشابوری« )کس عنداع ما لاب

 در ن د تو ناس  را نهی هرده اس (.یک معاملب و سود بدون عهده و هروشی هب 

ی عن محمد بن الحسان عن علیّ بن أسباط عدن سدلامان بدن    امحمد بن أثمد بن یحب( 

مدا  ع اع، عن باب ین هاعاعن ب و عا)ص( عن سلف و ب رسول اهلل ینه»)ع(:  صالح عن ابی عبداللّب

؛ 486 :1، 1420، عالمدب ثلدی  ؛ 4 حتدا،   )ثر عداملی، بدی   .«ضمنیعن ربح ما لم  و کس عندال

 :1371ی، یطبدا م طبا؛ ثکدا 139 :1، 1378، ید دی  ییطبدا طبا؛ 8:531، 1404، محقق اردبالی

؛ 443 :2، 1363؛ ابدن منظدور،   182 :3، 1367، سد ری ؛ 666 :2، 1419 ،اثمدی ماانجی؛ 398

پاامبر »هند:  روای  می السالم باعلسلامان بن صالح اد امام صادق  (944 :22، 1386بروسردی، 

)نساب با دو مدت( در یک معاملب و  )ص( اد هروش نقد و نساب در یک معاملب و اد دو معاملب اهرم

 .«اد هروت ن آنچب مالدک آن ناسد ی و اد سدود بدردن در آنچدب ضدامن آن ناسد ی، نهدی هدرد         

 (137 :23 ج، 1388، تبار اسماعال)

ی عن أثمد بن الحسن بن علی بن هضّال عن عمدرو بدن سدعاد    امحمد بن أثمد بن یحج( 

)ص( رسدالً مدن    بع  رسول اللّدب »قال:  السالم باعلعن مصدّق بن صدقۀ عن عمّار عنأبی عبداهلل 

 ین هد اقبض و عدن شدرط  یع ما لم اهانهَهُم عن ب أهل اللّب یإل کبعث  یهقال لب: إنّ  اًاأصحابب وال

)ب(،  1406، مجلسی؛ ام العقودکمن أث 10باب تا،  ی، بیثر عامل) .«ضمنیع و عن ربح ما لم اب

 :1386، بروسدردی ؛ 707 :18، 1406، هاض هاشانی؛ 348 :9)الف(،  1406، مجلسی؛ 445 :11

هند هب هرمود: پادامبر   )ع( روای  می عمار اد امام صادق( 1:446 ج، 1405، سمهور ابن ابی؛ 900

 اهدل تددا   یسدو  بدب مدن تدو را   »ثاهم اع ام هرد و هرمود:  عنوان ببیکی اد یاران  را  )ص( اهرم

)دو بهدا( در   و اد دو شدرط اند  را اد هروت ن آنچب تحویل نگره بآنها هرس م،  می( یعنی اهل مکب)

 (137 :1388، تبار اسماعال) .«ضامن آن ناس ند، باددار ادآنچبیک معاملب و اد سود بردن 

ثرام اسد   ) )ص( ثَرَّم رِبحَ ما لَم یُضمَن عَمرو بنُ شُعَاب  عن أباب عن سده أَنّ النبی روید( 
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 ج، 1405، سمهدور  ابدن ابدی  ؛ 2188 ح، 2010، ابدن ماسدب  ) (سود آنچب هدب ضدامن آن ناسد ی   

1:456).   

 . بررسی سند روایت1-3-2-1

هروش( معروف و مدورد   سند روای  سلامان بن صالح صحاح اس . سلامان بن صالح هاسب )فچ

 (50 :1، 1428، االردبالی الغروی الحائری) هًْالروا اع مادی بوده اس . برای نمونب در ه اب سامع

اسد .   هارره ب ببدر مورد وی  «)ع( روای  هرده و ثقب اس  راوی هوهی هب اد امام صادق» عبارت

باشدد،   ادشدده ی ییراسد گو  عب باشدد و اد او بدب  اب رگ شد  یاع ماد علما مورد ثقب وی هرفاه راو

 تبدر وی ثجد  اسد     اصدطالح  بدب  بوده و موردقبولموثق و  و فف ارش نده یب نقل مه یتبر

 .(176 :1382ی، محمد)

 ب اد مس ندات عمار اس  نا  تمام و همال اس .ه  دوم یروا

 یهروش معروف و شخص فچ)آن سلامان بن صالح  یب راوکل آنابب دل ی  نبویثد جبادرن 

فف دب   با شرایط پا تبر واثد  -بندی عالمان بب دس ب بنا - بوده و با توسب بب آنکب (مورد اع ماد

پایب قاعده بطالن ربح ما لدم یضدمن   لذا روای   ،دارداع بار و ثجّ  قرار  یدر دمرۀ اثادی  دارا

 صحاح و مع بر اس .روای ی 

 . بنای عقال1-3-3

اس . همواره و در تمدام   «ضمنیبطالن ربح ما لم » یهقهبنای عقال مبنای محکمی برای قاعده 

ب صاثب مال باید منداهع دارایدی، تسدارات و دیدان آن را     هن بوده یعرف و روش عقال بر ا  دوره

چنانچب درآمد و سدود ناشدی اد هدار باشدد و شدخص، عهدده و یدا ضدمان  آن را          شود.م حمل 

اما اردش و سودی هب ناشدی اد هدار یدا    ؛ اس مباح و مورد ثمای  این درآمد نا  پذیره ب باشد، 

 رابطب مالکانب همراه با تضمان و پذیرش عهده و مخاطرات نباشد مورد نکوه  اس .

 . سیره مسلمین1-3-4

و قبدول  ا تعهدد  ید ب سدود در قبدال عمدل و    هد ن بوده اوه م داول چناش ،نادر تمام ادوار مسلم

ل عدم انجام ال سود ثاصل اد قرض )بب دلادلن ابب هم: فارد قرار وهار هسبمخاطرات م عارف 

( ربوی اس . مسلمانان یا پذیرش مخاطرات معمول تجاری مسئولا  ا عدم وسود عهده ویعمل 

اند. این ساره  دههر یاد انجام معامالت ربوی و قرض همراه با شرط اس رداد اصل و سود، توددار

 ین سدار ان مسدلم ادر عمل در ب نظرموردره اس دیرا هم ،ن را دارداره مسلما  ساشرایط ثج

اند. در عصر ائمب ناد  سداره چندان بدوده و مدردم       هرده پاامبر بدان عمل میاس  و هم اصحاب 

اد ره هدوق  اب سهرد هتوان ادعا  یم لذا  .ج بوده اس یو در اعصار معصومان را اند عمل نمودهبدان 

و مس ندات، دلال اثبدات   کمدارگر ینار دهدر  هیمدر عنوان بب و برتوردار اس   اشرایط ثج

 .اس ن قاعده یا
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 . تحلیل عبارات روایت1-4

و  «مدا »، «ربدح »، «بطالن»های  واژه ۀرندادربرفیضمن،  لم با توسب بب اینکب قاعده بطالن ربح ما

یضدمن مدورد نهدی قدرار فره دب اسد ،        لم اس  و اد طرهی هم در روایات، ربح ما« یضمن لم»

 ات این قاعده پردات ب شود.مناسب اس  بب بررسی عبار

 . معنای لغوی و اصطالحی نهی1-4-1

دارندد.   نظدر  اتد الف راهد ،  ها ید   بدر بطدالن داللد  دارد    ید م رواکنویسندفان دربارۀ اینکب ث

هقهدا   .(2430 :3، 1375، داد عم) ردن اس هبادداش ن و منع راس ا با معنای لغوی نهوی هب  هم

در تقدیر قرار فره دب   «دینبا»لمب ه، ینهف ب و در نهای  عنب مفسده فویند چون در هعل منهی می

 ند.هان ارا ات عنب د هعل منهییلف نباکاس ، م

، راد ا تید )ص( دالل  بر هساد و بطالن معاملدب دارد   امبر اعظماسخن پ در یهدربارۀ اینکب ن

نفدس   ید: افر م علق نهد یهرما یمدر همان دمانب  یانصارمرتضی خ اشنظر یکسان ندارند. هقها 

فداهی نهدی م وسدب     شود. نهی در معاملب دو ثال  دارد، یعنب م یم بب هساد منهکمعاملب بود ث

نهی ارشادی اس  و موسب هساد و بطدالن   شرطی اد شرایط صح  معاملب اس . در این صورت،

  ادر معاملدب داللد  بدر مبغوضد     یهدم نهد   یع با مجنون. فداه ااد ب ینه انندشود، م یمعاملب م

 یع در وقد  اذان بدرا  اد اد ب یا نهد ید ع مصدحف  اد اد ب یمثدل نهد   ،بودن( عمل دارد  اانگ نفرت)

 .(123 :1378، داده ماابراه) نمادسمعب

اسد ، بندا    واردشدده بر نفس معاملدب   موردنظر ی  نبویثد در یب نههن امر ی  بب ایبا عنا

فونب آثار مطلوب اد  م بب هساد و بطالن معاملب دارد، بدان معنا هب م ضمن هاچکهوق ث مراتب بب

ب هد باشدد و عندوان هندد     یفد الکم تکانگر ثاتنها ب اینکبو غار آن ناس . نب  وان قال نقلسملب 

 شده اس . یب هعلی ثرامکلف با انجام آن عمل، مرتکم

 . ربح1-4-2

بب سب، سود پول، بهره پول هدر مفهوم سود،  ادسملبدر لغ  معانی م عددی دارد و  «ربح»واژه 

 باشد دفاه اسالم سود باید ناشی اد ثره  و هعالا  یاد د .(692 :1، 1387)معطوف،  رود هار می

را  یشخص در امدور اق صداد   کیب ملیسرما یراهارف بباد  یدرآمد ناش .(31 :1390ی، داسمش)

 ند.یسود فو -نباشد ین شرعیر موادیب مغاه -در قالب انواع عقود

 «ما. »1-4-3

قاعدده  »ندد. لدذا   ه یعموم مۀ موصولب اس  و اهاد ی، ما«هر آنچب»بب معنای  «ما»این قاعده  در

ب بدب آن  هد  یمد کرا ثید د؛ اسد   یا اسد غراق ید و  یاد اقسام عام اهدراد  «ضمنیلم  بطالن ربح ما

ق  بب شدمار  ارد و در ثقاف یق  تعلق میاد اهراد و مصاد یک مس قل بب هر طور بب، فره ب تعلق

 د، هدر ید آ یدس  مب ضمن( بی)لم  اد صلب موصول هب چنانم وسود دارد. کق آن، ثیاهراد و مصاد
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 س .ان یک چابر تروج ه یلا  وارد اس  و دلیعام ثد یچا ی هب ضمان  نشده باشد در معنا

 «لم یضمن. »1-4-4

و در اصدطالح  ( 64 :23، 1364، دهخددا ن اس  )شب ضمن در لغ  بب معنای پذیره یضمان اد ر

بدب تعبادر مرثدوم     .(25 :2، 1366، موسدوی تماندی  اسد  ) شدن  دار هقها همان ال  ام و عهده

 ثبدوت غرامد  و تسدارت اسد       گدری و اد آثدار آن،  یدر ذمدب د  یسهضمان، بودن مال  ینانائ

اسد عمال   امعند  یکبا عهد و تعهد بب  یاصطالح ضمان در ثقوق مدن .(118 :1 ،1379، نائانی)

، 1352ی، سعفری لنگرود) اس  هارره ب بب مسئولا  یشده اس  و در ثقوق اسالم هم در معن

شدخص اسد  بدر     یفویند: تعهد قدانون  یم 1مسئولا و ثقوقدانان در تعریف  (139 :عقد ضمان

اد  یر باشدد و تدواه ناشد   ااد تقص ین ضرر ناشیتواه ا  رده اس ،هوارد  یگریب بب ده یرهع ضرر

 .  اواهعال

 ارتباط قاعده با قاعده من له الغنم. 1-5

مندد   بهدره ده چاد ی  ید هااد قاعده هوق یکی اد قواعد هقهی اس  و بدین معناس  هب هدر هدس،   

اس  عام هب هم ای  قاعده «من لب الغنم هعلاب الغرم» رر و دیان آن چا  نا  برای اوس .اس ، ض

راسدع بدب ات الهدی هدب دو     بدرای نموندب    .اردهداربرد د  یرمالاغدر مسائل مالی و هم در مسائل 

سرتار دارند و یا مسائلی اد این قبال هب بح  سود و دیان مدالی مطدرح ناسد ،     همسایب درباره

اما قاعده بطالن ؛ مذهور نسب  بب ثل ات الف بان طرهان اقدام نمود قاعده ببتوان با اس ناد  می

مدالی و اق صدادی هداربرد دارد و در مسدائل     ای اس  هب صدرهاً در امدور    ربح ما لم یضمن قاعده

یعنی ؛ غارمالی راه ندارد. با توضاح یادشده رابطب بان این دو قاعده عموم و تصوص مطلق اس 

و محدودتر اد دایدره شدمول قاعدده مدن لدب      تر  دایره شمول قاعده بطالن ربح ما لم یضمن تاص

 .اس الغنم هعلاب الغرم 

 جریان قاعده و مصادیق آن. 1-6

 یالهاشدم ) اد هقهدای معاصدر  یکدی   ندارندد.  نظدر  اتفداق نویسندفان در تصوص مصادیق قاعدده  

 مصادیق قاعده را بب شرح دیر باان هرده اس : (219 - 224 :2010ی، الشاهرود

 باع هاال قبل اد قبض )باع ما لم یقبض( -1

 )باع ما لم یملک(و تملک  باع هاال قبل اد ترید -2

 ضامن نمودن عامل عقد مضاربب در صورت -3

 قرض -4

قلمدرو ایدن   مصادیق ربح ما لم یضدمن  هایی اد  در شرح نمونبعالمب مجلسی نا  باان دیر اد 

                                                                                                                                        
1. Responsabilité 
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عن ربح ما لم یضمن هباع الدالل قبل ایجاب الباع علدی نفسدب،   »سادد:  قاعده را به ر نمایان می

ل باع ما لم یملکدب بعدد لعددم    أو باع المباع قبل القبض بربح ال تولاۀ و علی الثانی هالمراد باألو

 (444 :11)ب(،  1406، مجلسی) .«ال کرار

یضمن بررسی  لم هب عامب نا  نویسندفان مصادیق ذیل را تح  قاعده بطالن ربح ماادر مذ

 اند: باان هرده و

 باع ما لم یملک )باع آنچب بب تملک در ناامده اس ( -1

 (آنهاباع الثمار المش راه قبل سذاذها )باع ماوه درت ان پا  اد چادن  -2

 (باع دین)باع الدین  -3

 (ربای در دین)ربا الدین  -4

 ضمان المضارب لرأس المال )تضمان سرمایب اد سوی مضارب )عامل(( -5

 سر(أسره اد سوی مس أسر العان المس أسره )اساره دادن عان مس أتأسار المس  -6

در دو قسم  تحد  عندوان   اس  هب در ادامب مواردی هب بب طور قطع اد مصادیق این قاعده 

 عقود معان و قراردادهای بانکی توضاح تواهام داد.

 مصادیق و کاربرد قاعده در عقود معین. 1-7

هاربرد قاعده مورد بح  در عقودی همچون قرض، اساره و ناد  مضداربب مشدهود اسد  هدب بدب       

 .ب شرح ذیل اشاره تواهد شدمواردی اد آن ب

 . سود در عقد قرض1-7-1

و مال بدر ذمدب    شود ، در قرض ملکا  مال بب دیگری من قل مییقانون مدن 648بب موسب ماده 

توان پذیره  هب در قدرض مدال اد    هقهی نمی ادنظر شود. تلقی میو او ضامن  قرارفره بمق رض 

 باشدد. ولدی منداهع اد آن مالدک     بدوده آن ن هرفونب ضرر و نقصان مصون بوده و تساراتی م وسب

در قدرض   شدود  تلقدی مدی   «من لب الغدنم هعلادب الغدرم   »اصل و قاعده ثقوقی  برتالفامری هب 

اد »فویدد:   در همان راس اس  هب یکی اد هقاهدان مدی   .ناس  سمع قابلتضمان سرمایب با سود 

ع سرمایب هدم بدب او تعلدق    سود و مناه ،نظر طباعی قهراً هر هسی هب مالک بالفعل سرمایب اس 

و افدر تطدری هدم م وسدب اصدل       م حمدل شدود  هم را دیان سرمایب باید فارد. همچنان هب  می

دریاهد    یروشدن  بدب ( اد آثدار هقهدی   19-21: 1364، مطهری) .«فردد سرمایب شود م وسب او می

سود و ان اج عقام و ناداس ، دیرا ثفظ اصل سدرمایب در   ادنظرقرض  ،بب نظر هقاهانشود هب  می

مولد و سودآور ناس . الب ب آنجا هدب عاندی و سدودآور     ،دهنده عانی و برای وام شده ناتضمآن 

ایدن هدار توسادب     ،دهندده داده شدود   و افر اد این باب  سود بب وام فارنده تعلق دارد اس ، بب وام

تنها ثدق دیندی )شخصدی(     دهنده وامو و در ملک او ناس . ثقوقی ندارد، دیرا عان در ات اار ا

اس   شده ناتضماین ثق اس   رندهاف واممالک مبلغ وام در ذمب نسب  بب مق رض دارد، یعنی 
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قدرض  و تعلدق عدان مدال     رندده اف وامبا توسب بب تضمان اصدل سدرمایب توسدط    هب  روس  نیادا

س م و اسحداف آشدکار اسد  و اد مصدادیق      ندهده وامبادفرداندن سود بب  رندهاف وامبب  شده داده

 شود. ربح ما لم یضمن محسوب می

 . اجاره1-7-2

( یدا هرایدب  ) فویند هسی اساده ندارد دمان یا اب ار تولادی دیگری را در برابدر اسدرت   هقاهان می

 ،دمانآن بدون آنکب در  .و سپس آن را با بهای باش ری بب دیگری وافذار هندهرده معان اساره 

انجدام داده باشدد.    آیدد  ثساب ببیا با آن وسالب هاری هب مجود دس  یاه ن وی بب مبلغ اضاهی 

فونب اقدامی  هند، افر هاچ می اسارهباس  مالاون ریال شخصی دمانی را مثالً بب هرفاه  ،رو نیادا

بدهد بب دیگری دمان و عان مس أسره را عمل نااورده باشد، ثق ندارد ب ن بآدر اصالح و بهبود 

 االساره )پول( باش ر اساره دهد. با مطالبب مالو 

 اد ب رفان هقها نظار ساد مرتضی، ثلبی، صدوق ابن براج، شاخ مفاد و شاخ طوسیفروهی 

ایدن معندا را تأیادد     -سد  د ابر اساس اثادی  بسااری هب در این دماندب وار  -علاهم( اهلل )رثمبًْ

 :هنام برتی اد آنها را نقل می هب اند هرده

هند هب وی هرمود: هراهد  دارم آسداابی را    می )ع( نقل لامان بن تالد اد امام صادقالف( س

در آن ای  اساره هنم و بعد آن را با فره ن پول باش ری بب دیگری اساره دهم، مگر آنکب هار تداده 

 انجام داده باشم.

را در مقابل طدال و   هند هب هرمود: هر فاه دمانی می )ع( نقل ابوبصار اد امام سعفر صادقب( 

توانی آن را بب مبلغ باش ری بدب دیگدری اسداره دهدی، دیدرا طدال و نقدره         نمی نقره اساره هردی

 .(443- 449 :1360، صدر) مضمون اس 

هب عامدل، هدر    شنهادشدهاپاسالمی برای دادن پاداش یا سبران تدم ، دو روش ثقوق در 

روش شدره  در منداهع یدا     (2)روش اسدرت   (1)تواند برف یند:  می هدام اد آن دو را هب بخواهد

 ثمره هار.

همی و هافی در مقابل هدار تدود    طور ببثق دارد مال معانی را )هارفر( بدین ترتاب عامل 

یا درصدی اد مناهع آن را مطالبب هند. ام ااد روش نخس ان نسب  بدب شداوه دوم وسدود     ،بگارد

بدرد   موصوف یا سود میی مالحاظ اینکب هارهربدون قرارداد،  موسب بباس  هب  پردات  تضمان

تر بر سدر آن تواهدق شدده     اسرت یا دس م د معلومی را هب پا )هارفر( امل هند، ع و یا دیان می

در ن دایج ثاصدلب     سدرمایب صداثب  در روش دوم هب قرار اس  عامدل بدا    .هند می دریاه ، اس 

منددی   در ایدن بهدره  ریک شدود،  در سود با وی شی( درصد) موردتواهقسهام فردد و بب نسب  

سودی ثاصل نشود، عامل هم  هب یدرصورتهاقد عنصر تضمانی اس ، پردات  بب عامل )هارفر( 

شدود   عامدل قراردادها سود هنگف ی عاید  فونب نیا  درامکان دارد درآمدی بب دس  نخواهد آورد. 

سود همواره در معدرض   ، باش ر باشد. الب ب، چونمراتب ببهب اد اسرت عادی و دس م د م عارف 
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در هدر دو  . دهدد  مدی  عوایدد ثاصدلب تدن در    ادیود هم، بب ار اس ، با پذیره ن این روش عاملتغا

بلکدب بایدد    .تواند بخشی اد تسارات ثاصلب را بر دوش هارفر بگذارد نمی  سرمایبصاثب اسلوب 

 تسارات را تحمل هند.هقها  اصطالح ببمخاطرات و تود تمام 

 قد مضاربه. سود در ع1-7-3

دهدد تدا بدا آن    باین اس  هب شخصی مالی را بب دیگری در نظام مالی بدون ربا مضاربب یا قراض 

و دیگدران،   هددای ی ) مانند نصف یا ثل  اد آن وی باشد)اد ربح ای  ثصب ،و در مقابل هند تجارت

 ثسب ببشود و دیان و تسارت  می قرارداد تقسام بر مبنای در قرارداد مضاربب سود .(76 :1391

ثفدظ  این قرارداد چنانچدب عامدل در    در. طباع  عقد و تأیاد شارع بب عهده مالک سرمایب اس 

ضامن ناس .  ،تسارت نباشدل  دیان و ورود نکرده باشد و تود ع (هوتاهی و تفریطقصور )مال 

 تسدران علدی   و ال»اسد  هدب:    محقق ثلی در مخ صر المناهع هرمدوده در همان دمانب مرثوم 

دیان در مضاربب بب عهده عامل ناس ،  (170 :1402، محقق ثلی) .«العامل اال عن تعّدٍ اَو تفریط

 ،دلادل هقهدی ایدن ثکدم    . ه باشدد هدرد در مال تاان  یا در ثفدظ آن هوتداهی    تودمگر اینکب 

 :هنام می اثادی  مع بری اس  هب بب ذهر یک نمونب اد آن بسنده

قالَ المالُ اَلذی یُعمَلُ بِدبن مُضدارَببً لَدبُ مندنَ الدرِبحِ وَ       السالم باعلبی عَبدناهللِ عَنِ الحَلَبی عَن اَ»

 :3ح ، 13ج تدا،   ، بدی ثر عداملی ) .«شَائیٌ انالّ اَن یُخالنفَ اَمرَ صاثنبِ المالِ بنلَاسَ عَلَابن مننَ الوَضناَع

دهدد افدر سدود هندد      انجام مدی )ع( هرمود مالی هب شخص با آن هار مضاربب را  امام صادق( 181

برد، ولی افر دیان هرد دیان بب عهده او ناس ، مگر اینکب شدرایط مقدرر اد    تاسر سهم تود را می

 طرف مالک را رعای  نکرده باشد.

آیدا مالدک   مشهور هقهای اماماب در پاسخ بب این پرس  هب بدا توسدب بدب آنچدب فف دب شدد       

فونب هب در سود شریک اس   همانتا و بر او شرط هند تواند عامل را ضامن سرمایب قرار داده  می

دارند هب چنان شرطی مبطل عقد و تالف مق ضای مضداربب   باان میدر دیان نا  شریک باشد  

 اس .

 . فروش کاال پیش از تحویل1-7-4

عن سدّه علیّ بن سعفدر عدن أتادب موسدی بدن       ده اس : عبداهلل بن الحسن العلویدر روای  آم

سأل ب عن رسل اش ری طعاماً أیصلح لب أن یولّی منب قبل أن یقبضب قال إذا ربدح  سعفر )ع( قال 

علی بن سعفر  .(67 :18 جتا،  ، بیثر عاملی) هال یصلح ث ّی یقبضب و إن هان یولّی منب هال بأس

آیدا شایسد ب    ،تدرد  : شخصی مواد توراهی مدی پرسادم)ع(  فوید: اد برادرم امام موسی بن سعفر

پدا  اد   هرفداه »)ع( هرمدود:   آن را بب قام  ترید بفروشدد  امدام  فره ن، ویل اس  پا  اد تح

و بدا   سود دریاه  هند، هروش آن شایس ب ناس  و افر بدب همدان صدورت تریدد     تحویل فره ن

 (165 :23، 1388و دیگران،  تبار اسماعال) .«همان قام  بفروشد، اشکال ندارد
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هرماید: ثرم  باع آنچدب   محقق ثلی در شرایع االسالم در ادامب میدر تشریح همان مطلب 

ولی افر بب نحو تولاب باشدد   ،هب ربح و سودی ثاصل شود داند را هقط در صورتی میقبض نشده 

 یعنی بب همان قام  ترید بفروشد اشکالی ندارد.

را  آن کدب نافر شخصی فندمی را بخدرد قبدل اد آ  نویسندفان ثقوق اسالمی اع قاد دارند هب 

اد نظدر   هرچند ،سود بردارد عنوان ببرا  تفاوتو  بفروشدتواند بب قام  باش ر  نمی ،تحویل بگارد

بب نظدر   .و امر ایجابی دیگری ضروری ناس  شده من قلعقد بب تریدار  صرف ببثقوقی مالکا  

 ،هداری هدب موسدب ایجداد سدود بدرای تریددار باشدد         این اس  هبدلال اس دالل هوق هقاهان 

، تحویل فره دب باشدد  هب تریداری هرده هب افر فندمی را اند  فف بهب  روس  نیااد  نشده و انجام

تدوان   مدی  قبض هردن عملی اس  هبتود دیرا ؛ هروش فندم باش ر اد قام  ترید بالمانع اس 

در باان اثر و نق  قدبض در عقدد بادع در     .(130 :1375، صدر) در ادای آن مالی پردات  هرد

ضدمان   ،بدا توسدب بدب اینکدب قبدل اد تسدلام       ثقوق هنونی ایران نا  با وسود تملاکی بودن بادع 

افدر مبادع پدا  اد تسدلام بدب       هنند هب و ده رین تصریح می فذار قانون معاوضی من قل نشده،

ب در برابدر مدال   بایدد ثمندی را هد   هروشنده اس  و او ۀ تلف شود، اد هاسای  تریدار در اثر ثادثب

فویند.  «ضمان معاوضی»تلف را در اصطالح  مسئولا بب تریدار بادفرداند این  شده فره ب، تلف

دیدرا پدس اد   ؛ ان قال ضمان معاوضی اد عهده هروشنده بب عهده تریددار اسد    «تسلام»اثر مهم 

 هروشنده ندارد.شود و تلف مباع دیگر ارتباطی بب  محسوب می شده تمامتسلام، باع 

 مصادیق و کاربرد قاعده در قراردادهای بازارهای مالی. 1-8

 ها مکلف شدند عملاات تود را بدا قدانون عملادات بدانکی بددون ربدا       بانک 1363اد اب دای سال 

)بهره( تطباق دهندد. سدادمان بدورس و اوراق بهدادار ناد  بدا تشدکال هما دب هقهدی اب ارهدا و           

 هند. اد تأیاد این هما ب اسرایی میمحصوالت سدید مالی را پس 

هنند، قانون بانکداری بدون ربا سات ار  تالف آنچب برتی اد مجریان نظام بانکی تصور می بر

ان قدالی و  ای  بلکدب ایدن قدانون مرثلدب     ها ناس . نهایی و قانون شرعی و اسالمی برای اداره بانک

بدب ساسد م مطلدوب اسدالمی اسد .      های باش ر برای رسادن  ای برای مطالعات و بررسی دمانب

و مس ند ادعای هوق  توسب قابل الذهر ف ارش هماساون ویژه در هنگام ارائب و تصویب الیحب هوق

ها را تعطادل هندام و مجددداً     آنچب در اب دا مطرح بود آن بود هب آیا ما باایام تمام بانک» :اس 

ساس م بانکی را بررسدی   اینکبیا برای عملاات بانکی   ،فذاری هنام یک ساس م سدیدی را پایب

هنام و تنها نقاط منفی آن را ثذف و نقاط مثب  را سایگ ین هنام. ما بب این ن اجدب رسدادیم   

با مسائل پولی و مدالی هشدور سدروهار دارد و مسدائل پدولی و مدالی        ادآنجاهبهب ساس م بانکی 

بب این ن اجدب رسدادیم    ، هشور مانند رودتانب در سریان اس  و توقف این رودتانب مقدور ناس

 رممکناد غفذاری یک ساس م هامالً م فاوت هار بساار مشکل و تقریبداً   و پایبها  هب بس ن بانک

در هماساون بب این ن اجب رسادیم هدب ساسد م بدانکی را مدورد تج یدب و       ،اس . بر این اساس
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، آرام ایدن  تحلال قرار بدهام و آنجایی هدب ثدرام و مخدالف شدرع اسد  را ثدذف هندام و آرام       

 (57- 58 :1374، مارسلالی) .«ساس م را بب لطف تدا تبدیل بب یک ساس م اسالمی بکنام

 ها، تسهیالت و اوراق بهادار . سود سپرده1-8-1

 بدانکی، ندرت تسدهاالت و اوراق بهدادار    هدای   هاربرد قاعده در بادارهای مالی را در مدورد سدپرده  

 هنام. می سدافانب و در ثدود مجال این مقالب معرهی

 ردا . سود سپرده مدت1-8-1-1

سدپرده  مواهق  مش ری و باندک بدرای مددت معدان بدب باندک        موسب بباندادی هب  وسوه و پس

هدا بدب    شدود. باندک   ده مدی دار ناما ، سپرده مدتدشو ثاب  مش ری منظور می ثساب ببشود و  می

برندد. ماد ان     بار بهدره مدی  ها برای پردات  اع پردادند و اد محل سپرده می سوددار  سپرده مدت

مدت سپرده، ما ان سپرده نرت رسمی تن یدل  باید با شود  داده میدار  سودی هب بب سپرده مدت

چندان   مسدئلب هدرض   .(47 :1347، محمددی داش ب باشدد ) و باالتره وضع عمومی بادار ارتباط 

 یراهدارف  بدب قدرت ا قصد و یولی  ای برتوردارند، انداد و سرمایب اد پساهراد  اس  در مواردی هب

تجهاد  و  چندان اهدرادی را   های ترد  باسالمی سرمایهای  تولاد یا تجارت را ندارند، بانکآن در 

و با آن طبق عقود شرعی در هارهای تولادی، صدنع ی، هشداوردی، دامدداری و    ده هرآوری  سمع

هندد،   می تقسام آمده عمل ببفذاری را طبق تواهق  نماید و سود سرمایب فذاری می تجاری سرمایب

 فذار اس . سهم سرمایب عنوان بباالصول  الوهالب بانک هسر و مابقی، علی ثق

اسد ،   شدده  یمعرهد های اسالمی  های ربوی اد بانک انکاین توساب اد معاارهای مهم تماا  ب

سودی ثابد  بدب   ها  بانکشوند و  های مردم پذیره ب می سپرده سن ی،م عارف و در بانکداری  راید

و هدرده  بب م قاضاان وام وافدذار  را ها  منابع ثاصل اد سپرده انپردادند. بانکدار فذاری می سپرده

، بلکدب  اسد  این عملکرد اد نظر هقهدا ربدا و ثدرام     هنند. بهره دریاه  می عنوان ببسود باش ری 

بدق  هدا، ط  با این سپردهاند هب  مدعیهای اسالمی  بانک هب یدرثالاس .  تلقی شده ثرام مضاعف

شدوند و سدود ثاصدلب را     میشریک هارهای تولادی ، در شده یطراثو قراردادهای  عقود شرعی

 .(1389:131، مکارم شارادی) هنند طبق تواهق قبلی تقسام می

 گذاری . اوراق مشارکت سرمایه1-8-1-2

 30/06/1376قانون نحوه ان شار اوراق مشداره  مصدوب    2ماده ایران هب در  فذار قانوندر نظر 

این قدانون بدب قامد      موسب ببنامی اس  هب  اوراق بهادار با نام یا بی اوراق مشاره ،: »فوید می

فدذارانی هدب قصدد مشداره  در      شود و بدب سدرمایب   اسمی مشخص برای مدت معان من شر می

فردد. دارندفان این اوراق بدب نسدب  قامد      را دارند، وافذار می 1موضوع ماده های  اسرای طرح

 «مشاره ، در سود ثاصدل اد اسدرای طدرح مربدوط شدریک تواهندد بدود.        دمان دتماسمی و 

ان شدار اوراق مشداره  بدرای    مشداره  دارندد.   ناد   طرح موضوع اوراق تود دارندفان اوراق در 
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)مانندد  مشدخص   یفذاری در طرثد  دول  سه  سرمایباس .  مورداس فادههای دول ی نا   طرح

ادهای اندد  فذاری و سذب پدس  بب ان شار اوراق مشاره  سرمایباقدام ها  بعد اد برآورد ه ینبسد( 

نقدینگی تود را تبدیل بب سرمایب هرده بب شدکل  انداد و  پساوراق،  هند. مردم با ترید مردم می

 هنندد. بعدد اد پایدان طدرح،     فدذاری مدی   سدرمایب  (سات  سداسرای طرح )مشاره  عمومی در 

افر دول  بخواهدد اد   ؛ وتواهند بود (سدیاه ب ) پروژه اتمام صاثبان اوراق مشاره  مالکان اصلی

اسداره اسد فاده اد آن را بدب صداثبان  بپدردادد و ایدن سدود        د اس فاده هند، بای مس حدثاتآن 

شود. همچنان دول   تقسام می آنها صاثبان اوراق مشاره  تواهد بود هب بب نسب  معان بان

صورت،  در اینهب تریداری هند. روشن اس   جیتدر ببیا  آن را یکجا طرحتواند بعد اد تکمال  می

تواهد بدود و   شده تمامبهای هایی قام  آن باالتر اد  بب دلال وسود اردش اه وده در چنان طرح

 .(149 :1386، موسویان) ال فاوت، همان سود صاثبان اوراق اس  این مابب

وری داش ب باشد، این سود بدب  سودآ قد مشاره  در اثر هعالا  اق صادیافر مال ثاصل اد ع

فادرد. دارنددفان ایدن اوراق بدب نسدب  قامد  اسدمی و         نسب  سرمایب اهراد بب آنها تعلدق مدی  

بدر   هدرض اتادر  مشاره ، در سود ثاصل اد اسرای طرح مربوط شریک تواهند بود.  دمان مدت

ر تفسدا اساس مق ضای طباعی عقد مشاره  بوده و هاچ مانعی شرعی در آن وسود نددارد. افدر   

نسدب  سدهم او   ۀ مبلغ اسمی این اوراق، بددون مالثظد   ۀانداد بباوراق م بور ۀ ب دارنداین باشد ه

فشد  و   بادتواهدد سرمایب، اد سود تاصی برتوردار باشد اوراق مشاره  بب اوراق قرضدب   هل بب

معرف ما ان مشداره  شدخص در یدک هعالاد  اق صدادی       اینکب یسا ببمبلغ اسمی این اوراق 

معانی اس . چنان امری بدون شدک  ۀ مبلغی وام تواهد بود هب دارای بهرۀ اشد، نشانمشخص ب

 .اس ثرام و تالف شرع 

تضددمان بادپرداتدد  اصددل و سددود »ان شددار اوراق مشدداره : ۀ قددانون نحددو 3 مطددابق مدداده

یاه ب این اوراق توسط ودارت امور اق صادی و دارایی بب عمدل تواهدد    الحساب و سود تحقق علی

با توسب بب آنچب فذش ، افر در پی عقد مشاره  دیانی بب مال مشد رک وارد شدود، ایدن     «آمد.

 در صدورتی فارد، پس سود با اصل سرمایب  دیان بب نسب  سهم هر یک اد شرها بب آنها تعلق می

بادپردات  تواهد شد هب واقعاً اصل سرمایب و سودی تحقق داش ب باشد. ثال افدر مدراد اد ایدن    

با عقد مشداره   تعهد مذهور پردات  در هرض وسود اصل سرمایب و سود باشد،  عبارت، تضمان

مجدری   عندوان  ببدول   درواقعتوان تصور هرد دیرا  و مانع شرعی نسب  بب آن نمیمناهات ندارد 

 اه دب ی تحققبادپردات  اصل سرمایب و سود  مسئولفارنده اد مال مشاره  در اینجا  طرح و بهره

طرح م حمل ضرری شده باشد، تضمان پردات  سدود بدا روح مشداره      عدرواقاس . ولی افر 

تغاار صوری قرض بب مشاره  تلقی شود هدب در ایدن    عنوان ببتواند  مناهات تواهد داش  و می

 .(1378، هادوی تهرانی) ثال شبهب ربا نسب  بب آن بساار قوی تواهد بود
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 صکوک(. اوراق منفعت و سایر ابزارهای مالی اسالمی )1-8-1-3

شوند، ابد اری   مان مالی در بادارهای سرمایب اسالمی من شر میأتبرای اب ارهای مالی اسالمی هب 

فدذاران بدرای رهدع ناداد مدالی       اد سرمایبهالن وسوه ترد و دها و ااند و تجها  پسسه  تجماع 

ایدن  . فدذاران اسد      عایدی بب سدرمایب مس ل م پردات ثال نادرعهب  های اق صادی اس  بنگاه

شدبهب دریاهد  و پرداتد      القاهنندهمس ند بب عقود شرعی و اسالمی بوده و  دبای عواید ضرورتاً

هما ب هقهی سادمان بورس و اوراق بهادار بدر هلادب    اس  هبمند ربا نباشد. بر همان اساس  نظام

اب ارهای مدالی سدیدد قبدل اد تصدویب شدورای عدالی بدورس و اوراق بهدادار نظدارت داشد ب و           

و  الرعایدب در ایدن تصدوص    نماید. یکی اد ضدوابط الدم  عا  آن را اد ابعاد هقهی بررسی میمشرو

منع تصویب هرفوندب ابد ار مدالی دارای سدود و عایددی      در طراثی اب ارهای مالی سدید،  ژهیو بب

و امکدان   (1)بدون عهده و ضمان اس . بر همان اساس، هما ب م بدور در بررسدی اوراق منفعد    

. بادار ثانوی اوراق منفع  بب سهد  محددودی ی هدب    1»ب آن مقرر داش ب اس  هب معامالت ثانوی

و آن محدودی  این اس  هب در قرارداد اساره بندا   در قرارداد اساره هس  با مشکل مواسب اس 

توان بب مبلغ بداالتری اسداره داد    شود را نمی بب ه وای مشهور هقهای اماماب، دارایی هب اساره می

ان قال این اوراق در بادار ثدانوی هدب    ،ری روی آن صورت فره ب باشد. بر این اساسمگر اینکب ها

. بدرای  2شدود.   بب مبلغ باالتر اد مبلغ اسمی اوراق اس  با مشکل هقهی مواسب مدی  طورمعمول بب

اطمانان تاطر اد مبح  هقهی اساره اس ف ائی تنظام و اد مراسع تقلاد پرس  شد، بدب اع قداد   

لاد موضوع قرارداد اسداره را تدا دمدانی هدب هداری روی آن انجدام نگره دب باشدد،         اهثر مراسع تق

. با توسب بب ویژفی قرارداد اساره و ه داوای مراسدع تقلادد،    3 ... توان بب مبلغ باالتر اساره داد نمی

قرار بر این شد تا ترتابی اتخاذ شود هب ناشر اوراق منفع  بب وهال  اد طدرف تریدداران اوراق،   

هدا ارائدب    ی تدماتی مس مر چون بامب، ثفظ و مرم  و تدمات سانبی برای مانند ب رفراههارها

 «.تا ان قال آن بب مبلغ باالتر صحاح باشد نمایند تا مصداق انجام هار محقق شود

 . کارمزد تسهیالت1-8-1-4

م عارف و با نا  واقعی هارم د باشد، مباح اس . باید  طور بب آنکب شرط ببدریاه  هارم د بانکی، 

دق  داش  هب این اباثب قابل توساع ناس  و نباید پوش  و توساهی برای فره ن دیادت قدرار  

)هدر وامدی   « ههو وسب من وسوه الرّبابٌ هل قرض سرّ منفع»ند: ا ه دپاامبر )ص( هرمو چراهبفارد. 

سدود و   ،در مدورد تسدهاالت بدانکی    .(350 :5، 1382، باهقی( )رباس  سذب منفع  هند نوعی

برای آن، اظهارنظرهای هقهی هراوانی ارائب شده اس  هب بادان تمدامی نظرهدا،     مقررشدههارم د 

دو نمونب طلبد. لذا در ثدود موضوع این مقالب، تنها بب  ها مجال دیگری می ت و اس داللئااس ف ا

 :هنددام اشدداره مددی آمددده عمددل بددبالمی ایددران سمهددوری اسدد فددذار اناددبنتی هددب اد ئااد اسدد ف ا

 .(2 :1366ی، ناتم )موسوی

دارد،  ... ثقوق هارمندان، اساره مکان و لاقبالحسنب مخارسی اد  صندوق قرض اینکبنظر بب 
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طدی   ... اد م قاضداان وام مبلغدی عادالندب در قبدال اوراق و دهداتر صدندوق و       تا لذا بر آن شدیم

 هارم د فره ب شود. آیا بب نظر مبارک اشکال دارد  عنوان ببقراردادی غار اد قرارداد وام 

 اشکال ندارد. ،افر واقعاً هارم د و بب نحو م عارف اس  -سواب

الحسنب سه   قرضهای  هارم د توسط صندوق عنوان بب% 1آیا فره ن درصد بساار هم مانند 

  تأمان مخارج صندوق چب صورتی دارد

هارم د ناس  هر چند هم باشد و بهره پول ثرام اس  فرچب بب اسم هارم د  ،درصد -سواب

 سداً م د هار بب مقدار م عارف باشد بال اشکال اس . ،شود می ولی افر آنچب فره ب ،فره ب شود

ایدرادی نددارد    ،بادارهای مالی نبادردم (50 :1386، وسویان)م نظران هقهی بب اع قاد صاثب

درصد هارم د دریاه  هنند، مشدروط بدر    4تا  5/2الحسنب بان  اعطای قرضها در قبال  هب بانک

اعطای آن، تجاود ننمایدد. ماهاد    های  الحسنب و نا  ه ینب تجها  منابع قرضهای  اد ه ینب آنکب

 هقهی این قرارداد، قدرض بددون بهدره اسد  و باندک در مقابدل پدول قدرض داده شدده سدودی          

 :1386، وسدویان )م نمایدد  هند هارم د دریاهد  مدی   اما در مقابل تدماتی هب ارائب می ،فارد نمی

50). 

یدد:  فو هند هدب مدی   هقاهی دیگر در همان مورد بب روشن شدن موضوع همک می اظهارنظر

% 6بگویندد  برای مثال برای ربا باشد و  یشرع هالهاین هارم د  اینکبنب  ،بهره غار اد هارم د اس 

مخارج ساری  انداده ببباید ثد م عارف دارد. هارم د  .% هارم د بدهاد20% یا ث ی 15% یا 12ا ی

هدارم د   .شدود  چقدر میبرآورد شود هب هارم د قابل دریاه   بر ثجم معامالت سرشکن و ،بانک

مخدارج   اندداده  بدب افدر   ال هنادد هدب  ؤهند. اد هر هقاهی سد  یار مههسی هب واقعی یعنی اسرت 

الحسنب الدم اس  اد فارنددفان وام هدارم دی بدا تعادان      صندوق قرض ادارۀ هب برایای  سالاانب

االیام  ب تار، اشکالی ندارد. اد قدیمتواهد بود هاشکالی دارد  پاسخ این اتذ شود، درصد صحاح 

ففد  بایدد    الحسدنب بدهدد، بدب او مدی     تواس  بب هسی ده ه ار تومدان قدرض   هم افر هردی می

 فره ندد امدا ایدن سدند     شاهد هم میو دو  شد نوش ب میلذا سندی ای بان ما تبادل شود.  وش بن

شد، باید برای این نوش ب پولی بدهند این پول را معموالً آن هدس هدب قدرض     مجانی نوش ب نمی

هرد. منصدفانب و معمدول ایدن بدود هدب       داد و در این ثال  ابداً هسی شبهب ربا نمی فره  می می

توقدع  ای اسد .   دادن، هار ناک و شایس بالحسنب  بپردادد. قرضه ینب تنظام سند را فارنده  وام

پرداتد    .بدهدد ناد   همب ترج سند یا نامی اد آن را دهنده هب اثسان هرده،  واماین ناس  هب 

این ترج تنظام  .عقالئی و منصفانب هم هس  ،عرهیفارنده  های وام اد سوی وام مخارج و ه ینب

 .(100 :1374، بهش ی) شباب هارم د هارهای بانکی هعلی اس  سند دین، چا ی

 فرجام
دیرا بر ثدی  نبوی اس وار اس . ؛ اس  یقاعده هقه «ضمنیبطالن ربح ما لم »اثبات هردیم هب 

 ات تود اس .اق بر س ئاو قابل تطب شده اناب یلهعام و  طور بب نا  ی  نبویثد
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فارندده   ب وامهد  یهنگدام  .ربای قرضی اس شکل واضح و روشن این قاعده همان ممنوعا  

وارد مالکاد    شدده  تدارج دهنده  هند، آن سرمایب اد مالکا  وام را اد دیگری قرض میای  سرمایب

فارنده مطالبب هند،  اد وام ،اد سرمایب تود  ریباش دهنده مبلغ پس افر وام شود. رنده میاف قرض

ود بدون عهدده، مندع اد سدود بدردن و فدره ن      این هار ربا و ممنوع اس . لذا منظور اد نهی اد س

هندد. بدا بررسدی     نمدی  اسد  هدب صداثب  آن را ضدمان     ای  دیادتر اد سرمایب و یا سود سرمایب

مجموعب قواعد و اثکام هقهی در قرض، مضاربب، شره ، بادع و غادره بدب ایدن ثقاقد  دسد        

قدرض در ات ادار    عندوان  بدب  هرفاهفارد،  یابام هب پول یا هر مالی هب مالکا  بب آن تعلق می می

و  شده ناتضمدیگری قرار فارد، اد دایره تولاد، نفع و سودآوری تارج شده اس ، دیرا اصل پول 

در قراردادهایی مانند مضداربب   ؛ وباشد، سود مشروع بب همراه ندارد شده ناتضمای  هرفاه سرمایب

 ،یب وی تضدمان نددارد  پدذیرد و سدرما   مالک مخاطرات تجارت را می ،و شره  هب سودآور اس 

یاه دب بدب تجدارت و     تخصداص  پدید آید تسارت م وسب سدرمایب  دوهروشیتربلکب افر دیانی در 

اند در مضاربب افر مالک سدرمایب شدرط هندد هدب      بسااری اد هقها فف ب ،رو نیادااس .  وهار هسب

مخاطرات  اق ضای عقد مضاربب این اس  هب . چوننباشد، مضاربب باطل اس او تسارت بر عهده 

سود بددون عهدده را   « قاعده» یطورهل بب ؛ وتجارت در مورد سرمایب، بر عهده مالک سرمایب باشد

باطل اعالم هرده و مصادیق و هاربرد این ثکم فس رده اس ، در باع، در مضداربب، در قدرض، در   

در ابواب م عدد اد هقب معامالت، نظریدات اق صدادی و بادارهدای مدالی     یابد.  اساره و ... سریان می

ناشدی  اب ارهای مالی و اوراق بهدادار   هر سود بانکی و یا سوددارد. مهمی  یاربردهانا  هاسالمی 

(، شدبهب  ناشی اد پذیرش مخاطرات یا هاری هب تلق اردش هند نباشدد  عهده )هباد رابطب بدون 

های ندوین،   در توسعب اب ارهای مالی و تأساسدر بادارهای مالی، تا  ضروری اس  ربوی دارد. لذا

، قرارفره دب  موردتوسدب ان شدار صدکوک   بانکی و نا  در  ،در توسعب و طراثی محصوالت اع باری

اد ثکم تکلافی و وضعی شارع تخطی بب عمل ناامدده  تا  انجام شود.رعای  این قاعده اقدامات با 

 .نانجامدسود بدون عهده رهای مالی اسالمی بب تحقق و اعمال ثقوقی م ولاان بادا

 :پانوشت
اوراق )صکوک( منفع ، اسناد مالی بهاداری اس  هب باانگر مالکا  دارنده آن بر مقددار معاندی اد تددمات یدا     ( 1)

اسد ،   شده من قلمناهع آتی ثاصل اد یک دارایی ها یکی بادوام اس  هب در ادای پردات  مبلغ معانی بب وی 

ند فواهی ثق اقام  در ه ل معان برای رودهدای معدان یدا فدواهی اسد فاده اد منداهع ثاصدل اد عدوارض         مان

 ها. ب رفراه

 منابع فارسی

کارشناسهی ارشهد    نامهه  پایان، "آن یخیبر هساد و تطور تار یدالل  نه"، (1378)  ماداده، ابراه ماابراه

 . دانشگاه قم

قدم:   ،1 ، جعوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث الدینیهه ،  (1405)  نیالد نیدابن ابی سمهور، محمد بن 
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 دار ساد الشهدا  للنشر. 

مدن ه داب    9، باب 28 ، ج2جامع االصول ، تا( )بی  ابن ماسب ابن اثار، مبارک بن محمد و محمد بن ی ید

 .الباع

 داراالثاا الک ب العرباب.قم: ، سنن ابن ماجه، (2010)  ابن ماسب، ابوعبداهلل محمد بن ی ید الق وینی

و  ی، مصدطلحات علمد  3، ج لسان العهرب (، 1363)  رمکن محمد بن میابن منظور، ابوالفضل و سمال الد

 قم: ادب الحوده.، یهن

 الحدی . ، قم: دار2 ، جمکاتیب الرسول)ص((،    1419)  اثمدی ماانجی، علی

اهلل المرعشدی    مک بدب آید  قدم:  ، 1 ، جرواهجامع اله ، (1386)  االردبالی الغروی الحائری، محمد بن علی

 ، الطبعب الثاناب.النجفی الکبری

، 23 ، جمنابع فقه شهیعه ، (1388)  مهدوری  محمدثسانو  ساد اثمدرضا ثسانی، تبار، اثمد اسماعال

 .چاپ اول، هرهنب سب  تهران:

ان شارات سامعب مدرسدان  قم:  ،21 ، جحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، (1365)  بحرانی، یوسف

 ، چاپ دوم.قم

 تهران: هرهنب سب .، 22 ، ججامع االحادیث الشیعه(، 1386)  بروسردی، آقا ثسان

 باروت: دارالک ب العلماب.، 5 ، جالسنن الکبری، (1382)  باهقی، اثمد بن ثسان

ؤسسدب  مقدم:  ، 3 ، جالنهایهه فهی یریهب الحهدیث و األ هر     ، (1367)  س ری، مبارک بن محمد ابن اثار

 مطبوعاتی اسماعالاان.

 .ی سابی، هرانکلانها به ا: ، تهرانعقد ضمان، (1352)  سعفری لنگرودی، محمدسعفر

 تهران: ه ابخانب فنج دان .، ترمینولوژی حقوق، (1381)  ، محمدسعفریلنگرودی سعفر

 .، ان شارات فپبانکداری اسالمی، (1390)  دا، سعیداسمش

 .دارالمعرهب :باروتْ  ،2ج   ،المستدرک علی الصحیحین، (1385)  عبداهلل ثاهم ناشابوری، محمد بن

 قم: موسسب آل البا .، 18 ج، تفصیل الوسائل الشیعه، (1409)  ثر عاملی، محمد ثسان

 .دارالحدی قم: ، فرهنگ اصطالحات حدیث، (1385)  ثریری، محمد یوسف

 .عیمان للنشر وال وداالم ، الریاض: دارلم یضمن ربح ما، ( 1432)  ل، مساعد بن عبد اهلل بن ثمداالحق

 اب.مطبوع العلنجف: ، 1 ج،  نهج الفقاهه، (1371)  د محسنا، سییطبام طباکاث

 .دهخدا نامب تهران: مؤسسب لغ ، 23 ج ،دهخدا نامه لغت، (1364)  برها یدهخدا، عل

 اسالمی.قم: موسسب ان شارات  ،2 ج ،اقتصادنا، (1375)  محمدباقر، صدر

 قم: موسسب اسماعالاان.، 3 ج، حاشیه المکاسب، (1378)  محمدهاظمطباطبائی ی دی، ساد 

: ناالحدرم  ناببادار ، طهران: د(اد اثمد الحساق السا)بب تحق مجمع البحرین، تا( )بی  نیهخرالد  ،یحیطر

 .بیا  آثار الجعفراب الثی بب المرتضوکالم

، تذکره الفقهها ، ( 1420) عالمب ثلی، ثسن بن یوسف تهذیب االحکام، تا( )بی  طوسی، محمد بن الحسن

 قم: موسسب آل البا .، 1 ج

 ار.بهراامتهران: ، 3 ج ،فرهنگ عمید، (1375 )  ثسن د، اعم
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 )ع(. اصفهان: ه ابخانب امام علی، 18، ج الوافی، ( 1406)  هاض هاشانی، محمد محسن

اللّب   قم: ان شارات ه ابخانب آی، 11 ، جفی فهم تهذیب االخبارمالذ االخبار (،  1406)  محمدباقرمجلسی، 

 .مرعشی نجفی

موسسدب هرهنگدی   قدم:  ، 9 ، جالمتقین فی شرح من الیحضره الفقیه روضه(،  1406)  یمحمدتقمجلسی، 

 .اسالمی هوشانبور

 اسالمی.قم: موسسب نشر ، 8 ، جمجمع الفائده و البرهان، ( 1404)  محقق اردبالی، اثمد بن محمد

(،    1402)  (یثل یدهُذلاسع بن ثسن بن ایحیبن  ثسن القاسم سعفربن ین ابیالد خ نجماشمحقق ثلی )

 .بعث قم:  ،المختصر النافع یا النافع فی مختصر الشرایع

 تهران: سم .، قواعد فقه، (1380)  مصطفیساد محقق داماد، 

 وسسب اهل البا  الثاا  ال راث.مقم: ، 4 ، جالمقاصد جامع، ( 1408)  محقق هرهری، علی

 ، چاپ ششم.ان شارات دانشگاه تهران تهران: ، قواعد فقه(، 1382)  ، ابوالحسنیحمدم

 تهران: موسسب عالی بانکداری.، بانک و عملیات بانکی، (1347)  محمدی، ولی اهلل

 .صدراتهران: ، ربا و بانک به ضمیمه بیمه مسئله، (1364)  مطهری، مرتضی

 ه اب.بوس ان قم: ، اصول فقه، (1380)  مدرضامظفر، مح

 .ان شارات اسالمی :، تهرانیگیبندررمحمد ترسمب ، 2 ج ،فرهنگ المنجد، (1387)  معطوف، لویس

 قم: ان شارات علی بن اباطالب.، ربا و بانکداری اسالمی، (1389)  مکارم شارادی، ناصر

 ی، چاپ ششم.اظمه، ان شارات اع ماد 2ج   ،تحریرالوسیله(، 1366)  اللّب ، روحیناخمالموسوی ال

، پژوهشدکده هرهندب و   اق صداد اسدالمی   درفدذاری   سدرمایب و  انداد پس، (1376)  موسویان، ساد عباس

 .اندیشب اسالمی

 .وثوق قم:، احکام فقهی بانکداری بدون ربا، (1386)  موسویان، ساد عباس

 ارت امور اق صادی و دارایی.ودتهران: ، رباارزیابی بانکداری بدون ، (1374)  مارسلالی، ثسان

 قم: سامعب مدرسان ثوده علماب قم.، منیه الطالب فی الشرح المکاسب، (1379)  ماردای نائانی

 .اماتتهران: ، 4، ج فرهنگ نفیسی )ناظم االطباء((، 1355)  برها یعل  ،یسانف

مجموعه سخنرانیها و مقاالت دهمین در ، "مبانی هقهی اوراق مشاره "، (1378)  مهدی ،هادوی تهرانی

 .سمینار بانکداری اسالمی

معدارف  ال سسدب دائدرهًْ  ؤم قدم:  ،2 ، جات فقهیه معاصرهائقر، (2010)  د محمودا، السیالشاهرود یالهاشم

 ی.الفقب االسالم

 عملیات بانکی داخلهی (، 1391)  بهمنیمحمود و هلهر ثسن سفری، اصغر  علی، اصغر هدای ی، ساد علی

 .سسب بانکداری ایرانؤمتهران: ، 2





 


