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 چکیده

های خرد و هدایت باشد که با هدف جذب سرمایهاوراق مرابحه از جمله ابزارهای مالی می
 مسلمان دانشمنداناست.  طراحی شدههای اقتصادی مین منابع مالی پروژهأآن در جهت ت

 اوراق طراحی به قرضه، اقدام اوراق حذف از حاصل خأل پرکردن منظور به پیش چندی از
 ارباز برای خوبی مکمل تواندمی که اندکرده مرابحه اوراق نام اسالمی )صکوک( به بهادار

 یداراییها و خرید بنگاههای اقتصادی مالی تأمین منظور اسالمی، به بازار سرمایه و پول
 هدارند و است مرابحه بیع از ناشی بدهی از اوراق، حاکی محسوب شود. این استفاده مورد

 آن به باید که مسائلی از یکی باشد. ولیدِین، در آن واحد می آن طلبکار و اوراق، مالک
 امامیه فقه براساس که باشدایران می سرمایه بازار در اسالمی مالی کرد، ابزارهای توجه

 اسالمی، تفاوت مذاهب صکوک، میان معامالت باب در برخی معتقدند که .است شده طراحی
 نواعا بررسی راستای در گرفته در این زمینه، گامیتحقیقات انجام لذا دارد و فقهی وجود

 نظر از هم رود؛شرعی به شمار می موازین اوراق با انطباق مرابحه، به منظور بهادار اوراق
 مامیها فقه براساس آنها مصوبات اکثر که ایران بهادار بورس و اوراق سازمان فقهی کمیته
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 راکث که در بانک مرکزی سوریه شرعی مشورتی هیئت فقها و اعضای نظر از هم و است
 دیدگاههای مشترک تا شد خواهد باشد. تالشمی سنتاهل مذهب براساس آنها مصوبات

فقهی سازمان بورس ایران و دیدگاههای فقها و اعضای مصوبات کمیته  میان اختالفات و
 .هیئت شرعی بانک مرکزی سوریه در مورد این مصوبات، تعیین گردد

 ورسب سازمان فقهی اوراق مرابحه، کمیته فقهی مرابحه، مبانی مرابحه، اوراق :هاکلیدواژه
 .یهبانک مرکزی سور و اعتباری در نقد مجلس به وابسته شرعی و اوراق بهادار ایران،  هیئت

 
 طرح مسئله

بخش مالی اقتصاد در کنار بازار پول کارکرد بسیار زیر یک سیستم  زار سرمایه، به عنوانبا
ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهای مختلف  مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی و

 کاز ی بیش سررسید با بلندمدت مالی ابزارهای آن است که در سرمایه، بازاری . بازاردارد
یک بازار منظم که در  -بازار اوراق بهادار(. 74ش، 1396شود )نادعلی، می معامله سال

ت قوانین برای مدیری دارای سیستم خاص از مقررات و هیئت -شودمکانی ثابت برگزار می
، سهام دادوستدگذاران که تمایل دارند برای از سرمایه یتعداد. کندنظارات بر بازار می و

 تأثیر بررسی به، (438م، 2010نند )زعتری، کصکوک در این بازار معامله یا  سندات و
 دشوندگینق اطمینان عدم تأثیر نیز و سهام نقدشوندگی از اطمینان عدم بر اطالعات شفافیت

 املش معیار سهام، چهار نقدشوندگی اطمینان عدم ارزیابی. پردازندمی شرکت ارزش بر سهام
 با هامس نقدشوندگی زمانهم نقدشوندگی، تغییرپذیری توزیع نقدشوندگی، چولگی نوسان

 تفادهاس مورد بازار هایبازده با سهام نقدشوندگی همزمان تغییرپذیری و بازار نقدشوندگی
ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( (. بنابراین، 124ش، 1390است )کاظمی،  گرفته قرار
بازار سرمایه اسالمی در رسیدن به اهداف  بانکداری و توانند نقش بزرگی در توسعهمی

 د. درنظرگرفته ایفا کنن یبرای حوزه اقتصاد یکه شریعت اسالم یواالی
 و یاقتصاد یاههگسترده و متنوع مشتریان از جمله خانوارها، بنگا ییکی از نیازها

ستمر به خرید آنها به صورت م .بانکها، نیاز تسهیالتی برای خرید کاالها و خدمات است
تأمین مالی خرید، نیاز به  یانواع کاالها و خدمات احتیاج دارند و در موارد زیادی برا

کنند. قرارداد مرابحه، یکی از انواع قرارداد بیع است که از استفاده از منابع مختلف پیدا می
. (10، ش1388)موسویان،  است و مقصود از آن بیع است زمانهای قدیم بین مردم رایج بوده

برخی از متفکران مسلمان، با استفاده از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری 
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( و در برخی 87-88ش، 1373)مقدسی،  اندبه نام اوراق بهادار یا صکوک مرابحه کرده
کشورهای اسالمی چون مالزی، به عنوان اوراق قرضه اسالمی به مرحله اجرا نیز رسیده 

 (. 317ش، 1385آبادی، )صالح است
ک مرابحه؛ ابزار مالی مناسب برای بازار صکو»( در مقاله خود با عنوان 1388موسویان )

تواند مکمل خوبی برای بازار پول توضیح داد که اوراق مرابحه می« پول و سرمایه اسالمی
ه اوراق بو بازار سرمایه اسالمی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. این 

صورتهای گوناگون قابل طراحی است که مهمترین آنها عبارت است از: اوراق مرابحه برای 
های تجاری، تبدیل اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت

 رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانکها و لیزینگها. 

زار اوراق بهادار اسالمی برای حل ایجاد با» در مقاله خود، تحت عنوان( 2015) هخنوس
ه ، گزینه مناسبی بکه فقه اسالمی برای حل بحرانهای مالی ه استنشان داد «بحرانهای مالی

های معاملهدر ویژه بهی، شده از فقه اسالماستخراج ضوابط به واسطه آید، چرا کهحساب می
جلوگیری شده  یشرعرربا و فروش غی هایمعامله، از در بازار اوراق بهادارگرفته صورت

 های مختلفگذاران و افراد بتوانند در پروژهبرای آنکه سرمایهکه  هکید کردأوی ت است.
 ی ضرورت دارد. ایجاد بازار اوراق بهادر اسالممشارکت کنند، 

های فقه معامالت در بازار «فقه معامالت مالی مقارن»در کتاب خود ( 2010زعتری )
)حنفی، شافعی،  هتسنن اربعمذاهب اهل بر اساس را کلیه ابزارهای مالی چنینهم ومالی 

با استفاده از مقررات مجامع فقهی و  چنینوی هم نموده است.مالکی و حنبلی( بررسی 
 ا... راستصناع و، مشارکت، بیع و اجارهها از جمله تمام قرارداداستانداردهای مالی اسالمی، 

 .ه استداددر کتاب خود، توضیح  ی کرده وبررس یفقه اسالم بر اساس
 

 روش پژوهش
در این پژوهش قصد داریم میان مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
در خصوص اوراق مرابحه و دیدگاه فقها و اعضای هیئت مشورتی شرعی بانک مرکزی 

 یکرد اصلی رویکردیسوریه در خصوص آن مصوبات، مقایسه تطبیقی انجام دهیم. لذا رو
ست، ا شده و مصاحبه استفاده اسناد تحلیل راهبرد از پژوهش این تطبیقی خواهد بود. در

 خصوصاً که اوراق بهادار اسالمی در بازار سرمایه سوریه انتشار نیافته است. 
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 باب در هیئت شرعی بانک مرکزی سوریه فقها و اعضای آماری پژوهش، شامل جامعه
اسالمی  مالی خبرگان و کارشناسان اهل سوریه در حوزه چنینهم و مالی ابزارهای معامله

چنین و کمبود زمان برای انجام مصاحبه و هم شماربودن افراد فوقتوجه به کم با شود کهمی
شود، بنابراین نمونه می استفاده اطالعات آوریجمع سرشماری برای روش بحران سوریه، از

اوراق  خصوص سوریه در خبرگان هایه مصاحبه، دیدگاهآماری در کار نیست. به وسیل
در خصوص بازار سرمایه ایران، از اسناد، مدارک و مصوبات کمیته  .شودمرابحه دریافت می

 کنیم. فقهی استفاده می
 

 داد مرابحهمفهوم قرار
 گرفته شده است که« ربح»لغت مرابحه از کلمه ، «مرابَحَة»اصل واژه مرابحه در لغت عربی 

است. مرابحه به معنای فروختن با ذکر اصل سرمایه و درخواست سود « افزایش» یبه معن
 (.27م، 2010 ، )زعترى 5بر اصل سرمایه است مازادیا مبلغ 

-شده کاال اعمّ از قیمت خرید و هزینهفروشنده قیمت تمامبه معنای است که  اما اصطالحاً

سپس تقاضای  و رسانداطالع مشتری میهای مربوطه را به نقل و سایر هزینه، های حمل
مرابحه مبلغ اضافه (. 14ش، 1390)موسویان،  کندمبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می

همچون پول نقد و اسناد  یپول یهایخاص به جز دارای یدارای کاست که خریدار ی یپرداخت
ایز جتسنن اهلشیعه و  یبیع مرابحه در نزد جمهور فقهاپردازد. یبه فروشنده می دریافتن

منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد به  اقساطییا ، نسیه به صورت نقدتواند و می است
مرابحه یکی (. به عبارت دیگر، 62م، 2018ت )ابوعمر، طور معمول نرخ سود آن بیشتر اس

مالی اسالمی برای تأمین مالی تولید، سرمایه درگردش واحدهای صنعتی،  یاز ابزارها
 شاورزی و معدنی است. ک

 
 تفاوت مرابحه و فروش اقساطی

ود، شبر مبنای بیع نسیه، استفاده میشده بزارهای طراحیعنوان یکی از ا فروش اقساطی به
های پرداخت، جامعتر و ولی مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه

                                           
 . البیع من ذکر رأس المال، ومع طلب الربح والزیادة.5
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سویان، )مو این دو ابزار به شرح زیر استمهمترین تفاوتهای . کاملتر از فروش اقساطی است
 (:43-44ش، 1390

 لقاب معینی و محدود کاالهای برای فقط موضوعی کاربرد لحاظ به اقساطی . فروش1
 یبرا آن از توانمی و نیست خاصی کاالی به منحصر مرابحه که است، در حالی استفاده
 ازرگانیو ب اقتصادی تولیدی، صنعتیبنگاههای  نیاز مورد دوام و با مصرفی کاالهای تمامی

 نمود؛ استفاده
. مرابحه عالوه بر بوشش گسترده کاالها برای خرید خدمات مورد نیاز خانوارها، 2

مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی نیز قابل استفاده است، در حالی که در فروش اقساطی 
 چنین امکانی وجود نداشت؛

 ار تدریجی اقساطی پرداخت شیوه عموماً ساطیاق پرداخت، فروش شیوه لحاظ . به3
 شامل بیع عقد در پرداخت دیگر هایشیوه مرابحه حالی که است، در داده توجه قرار مورد

 گیرد؛بر می در را اقساطی نسیه بیع و دفعی نقدی، بیع نسیه بیع
 کصکو) مرابحه اوراق انتشار و طراحی امکان به توانمی مرابحه دیگر هایقابلیت . از4

 براساس آن اشاره نمود.  (مرابحه

 
 تعریف اوراق مرابحه

 مالی دارایی مالک صورت مشاع به آنها دارندگان که هستند بهاداری اوارق مرابحه، اوراق
 اشتهد ثابت بازدهی اوراق است. این شده مرابحه، حاصل قرارداد اساس بر که هستند( دِینی)
 آن طلبکار و مالک، ورق (. دارنده2ش، 1392)پیره، هستند  ثانوی بازار در فروش قابل و

 (.1ش، 1392آبادی، )صالح است دین

 
 ارکان اوراق مرابحه

انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. مهمترین عناصر عبارتند  در
 (:11ش، 1388از )موسویان، 

. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت یا بنگاه اقتصادی بخش دولتی یا خصوصی است 1
 گیرد؛هدف تأمین مالی وی صورت میکه انتشار اوراق با 
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نماید و واسط یک . ناشر )واسط(: هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می2
 شود؛خاب یا تأسیس میمؤسسه مالی است که توسط بانی برای انجام یک پروژه خاص انت

گذاران )دارندگان اوراق(: اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق . سرمایه3
 نمایند؛بهادار، بانی را تأمین مالی می

. امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس است که بر کل روند انتشار اوراق 4
 گیرد؛اجازه وی صورت میبهادار نظارات دارد و تمامی نقل و انتقال با 

 ذارانگو سرمایه ناشر بین واسطه عنوان به که است شرکتی: سرمایه تأمین . شرکت5
 نماید؛می فعالیت

بندی: شرکتی است که با گرفتن مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین . مؤسسه رتبه6
 کند.بندی اعتباری اوراق میرتبه

 
 انواع اوراق مرابحه

 (:12-20)همان،  بندی کردتوان به روشهای مختلفی دستهرا می اوراق مرابحه
 

 ق مرابحه تأمین مالی خرید داراییاورا .1
، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی از اوراق در این نوع

آوری جمعگذاران را کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایهبه عنوان واسط می
کاالی مورد نیاز بانی را از تولیدکننده )فروشنده( به ، طرف آنان و به وکالت از نمایدمی

 روشد.فبه قیمت باالتر به بانی می، صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه
  از این قرار است: اوراق مرابحه تأمین مالی دارایی یروابط حقوق

ه بر خرید نسیه دارایی خاص ب یواسط، پیشنهاد خود مبن هبانی با تأسیس یک مؤسس -
 ؛داردقیمت مشخص را اعالم می

امیدنامه خود را برای ، بندی مورد تأیید سازمان بورسرتبه هواسط با انتخاب مؤسس -
 ؛ندکو واسط را اعالم می یاعتبار با ن یبندرتبه هکند و مؤسساعتباری تقدیم می اعالم رتبه

امین مورد تأیید سازمان بورس، نظارت طرح را از او می هنتخاب مؤسسواسط با ا -
 ؛کندخواهد و امین با نظارت از ابتدا تا انتهای طرح موافقت می
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اقدام به انتشار اوراق مرابحه به ارزش ، از کسب مجوز از سازمان بورس واسط بعد -
 ؛ کندمی یمعادل قیمت نسیه دارای یاسم

و در  یآوراوراق را به مردم واگذار کرده و وجوه آنان را جمع شرکت تأمین سرمایه، -
 ؛دهدیاختیار واسط قرار م

شده، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی مورد نظر یآورواسط با وجوه جمع -
ص کرده، سپس با افزودن سود مشخ یخریدار)فروشنده( را به صورت نقد از تولیدکننده  یبان

 ؛فروشدیبانی م به صورت نسیه به
را در سررسید مقرر از طریق شرکت تأمین  یشود که قیمت نسیه دارایمتعهد می یبان -

 .سرمایه به مردم واگذار کند
 

 
 

 . مدل عملیاتی اوراق مرابحه تأمین مالی دارایی1شکل 
 

 مین نقدینگی یا بازخرید داراییهااوراق مرابحه تأ. 2
نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که  یمیالدی بخش خصوصی در اقتصاد مالز 1992در سال 

ر اوراق، ناش هشده بود. در این روش، مؤسس فروخته یالعینه یا بازخرید دارایبر بیع یمبتن
نقد  را به صورت اندشده مواجه نقدینگی کمبود با کهو بنگاههای اقتصادی  داراییهای دولت

 وشد. فردار به خود آنها میمدت هباالتر و به صورت نسی یقیمتسپس با ، نمایدخریده می
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روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در 
سپس  و کندرا از خود بانی به صورت نقد خریداری می یدارای، واسط هاین نوع، مؤسس

 فروشد.به خود او )بانی( می هسیهمان دارایی را با قیمت باالتری به صورت ن
 

 
 

 . مدل عملیاتی اوراق مرابحه تأمین نقدینگی2شکل 
 

 جهت تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری اوراق مرابحه. 3
بانی  مستمر است. یفعالیت تجار یاین نوع از اوراق مرابحه، تشکیل سرمایه هدف از

 ار از طریق شرکت واسط و به وسیله انتشار اوراق مرابحه، وجوه افراد (تجاری شرکت)
دولتی،  دولت، سازمانهای نیاز مورد آنان، کاالهای طرف از وکالت به نماید ومی آوریجمع

 از ار کنندگانمصرف خصوصی و بخش اقتصادی بنگاههای و دولت به وابسته هایشرکت
 معینی نرخ با افزودن کند، سپسخریداری می نقد صورت به فروش مراکز یا تولیدکنندگان

م، اوراق مرابحه نوع سوفروشد. می نهایی کنندگانمصرف به نسیه صورت سود، به عنوانبه
تواند بدون سررسید معین منتشر شود، کما اینکه میماهیت اوراق سهام شرکتها را دارد و می

(. 4ش، 1392)پیره،  گرددسهام طراحیتواند دارای سررسید معین و قابل تبدیل به اوراق 
 اینکه، بانی و آن هم تفاوت ین اوراق، مشابه نوع اول است، تنها با یکا یروابط حقوق

 .را ایفا کند ناشر نقش تواندمی
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 . مدل عملیاتی اوراق مرابحه شرکتهای تجاری3شکل 
 

 رهنیاوراق مرابحه  .4
کردن تسهیالت بانکها و شرکتهای لیزینگ به یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه، تبدیل

ورت را به ص هاییاوراق بهادار است. در این روش، بانی )بانک یا شرکت لیزینگ( که دارایی
 به دولت، بنگاهها خصوصی و عمومی و خانوارها واگذار یمرابحه )فروش اقساطی( رهن

رابحه به اوراق بهادار، تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیالت ماست، می کرده
آوری، گذاران را جمعمنابع خود را نقد کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه

 یبان از یسپس به وکالت از طرف آنان، دین حاصل از تسهیالت مرابحه را به قیمت تنزیل
شخص م یشود که در سررسیدهایمتعهد م یکند. بان)بانک یا شرکت لیزینگ( خریداری می

کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان  دیون را از بدهکاران دریافت یمبلغ اسم
 اوراق برساند. 
این نوع از انواع اوراق مرابحه، مشابه نوع اول است، با این تفاوت که  در یروابط حقوق

 و مردم وهوج از استفاده با چنین واسطکند. همبانک یا شرکت لیزنیگ، نقش بانی را ایفا می
 یلتنز نرخ اساس بر را رهنی مرابحه تسهیالت از حاصل آنان، مطالبات طرف از وکالت به

 از حاصل مطالبات) دیون اوراق، مالک صاحبان طرف از وکالت معین، خریداری و به
 در مدل عملیاتی آن(. 10و  9، 8شود )شماره رقم می( رهنی مرابحه تسهیالت
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 عملیاتی اوراق مرابحه رهنی. مدل 4شکل 
 

 سهام بر مبتنی مرابحه . اوراق5

اوراق بهاداری هستند که بانی، برای تأمین مالی کل یا بخشی از ثمنِ خریدِ مقدارِ مشخصی 
کند. به این معنا که هدف از انتشار اوراق مرابحه مبتنی از سهامِ یک شرکت سهامی، منتشر می

پس از انتشار  سهام یک شرکت سهامی است. نهاد واسطبر سهام، تأمین مالی جهت خرید 
اوراق و به وکالت از دارندگان اوراق، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید نقدی 
سهام شرکت مورد نظر از شخص ثالث نموده و سپس اوراق سهام را در قالب قرارداد مرابحه 

ده شبه تسویه ثمن سهام خریداری نماید. بانی در سررسیدهای معین نسبتبه بانی واگذار می
نماید. دارندگان اوراق مالکان مشاع مطالباتی هستند که براساس قرارداد مرابحه اقدام می

 (.24-2/25ش، 1395، فقهی تخصصی کمیته دبیرخانهاست. )حاصل شده 
 

 اوراق مرابحه یبازار ثانو
 ینداشته باشد، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانو هیانواع اوراق مرابحه اگر مشکل فق ههم

تواند با یم و است ینمع یدبا سررس یمالک سند مال ،ورق مرابحه دارندهرا خواهد داشت. 
 دبه شخص ثالث )خریدار( بفروش یکمتر از قیمت اسم یتوجه به نرخ تنزیل، آن را به مبلغ

در اوراق  یگذارریدار از سرمایهسود خ، ورق یتفاوت قیمت خرید و قیمت اسمالمابه و
(. به عبارت دیگر، 509ش، 1391، یانموسودارد ) شخصم یمرابحه خواهد بود که نرخ

تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی و سررسیدهای معین دریافت کند، مؤسسه ناشر می



 ایران در ای اجرا شدهمرابحه اوراق مورد سوریه در سنتاهل فقهای دیدگاه

 

  

153 

(. 114ش، 1385آبادی، )صالح« تنزیل کند»تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد چنین میهم
ند ادادهسنت سوری توضیح از بیع مُضطر، فقهای اهل اهللنهی رسول»بنا به حدیث نبوی 

که فروش این اوراق در بازار ثانوی مقدور است، به شرط آنکه دارنده اوراق به نقدینگی 
التفاوت ابهماحتیاج داشته باشد و آنها را به قیمت اسمی بفروشد؛ در غیر این صورت، دریافت 

شود، چرا که اوراق مرابحه بر اساس عقد بین قیمت اسمی و قیمت فروش، ربا محسوب می
 بیع دِین با بانی، ایجاد شده است.

 
 مرابحهفقهی اوراق  بررسی

 عنوان هب معتبری پیشنهادی، رکن متنوع و ابزارهای سرمایه بازار هایپیچیدگی به توجه با
 است زمجا اسالم شرع لحاظ به که مسائلی مورد در تا است نیاز مورد فقهی یا شرعی کمیته

 با شرعی غیراسالمی، هیئتهای و اسالمی کشورهای اکثر درظهارنظر کند. نیست، ا مجاز یا
 که اندشده تشکیل غیره و شرعی شریعت، کمیته فقهی، شورای شورای همچون عناوینی

 شرعی هایکمیته نقش ولی. است سرمایهو  پول بازارهای بر شرعی نظارت آنها وظیفه
یِ ا برای بررسی فقهلذ .است متفاوت دیگر کشور به کشور یک از ایمالحظه قابل طوربه

اوراق مرابحه، ناگزیر از مراجعه به توضیحات کمیته فقهی ایران و هیئت شرعی سوریه 
 هستیم.
 

 راق بهادار ایرانوا سازمان بورس و در فقهیتخصصی  هکمیت. 1
 ، با1384 سال آذرماه جمهوری اسالمی ایران در بهادار اوراق بازار قانون تصویب از پس

 یتهایفعال تمام سازگاری لزوم و ایران سرمایه بازار مختلف ارکان در شرعی مسائل به توجه
 بر شرعی نظارت تا شد مطرح فقهی کمیته تشکیل شرعی، ایده موازین با سرمایه بازار

پذیرد. در این راستا  صورت و کامل شفاف صورت سرمایه به بازار در مختلف فعالیتهای
 ماده استناد کارکرد و به به آغاز 1385 سال سازمان بورس و اوراق بهادار از فقهی کمیته

 در وزیران هیئت 1385آذرماه  8 مصوب تشکیالت چنینو هم بهادار اوراق بازار قانون( 7)
 11 حدود روزام به رسید و تا تصویب به فقهی تخصصی کمیته و فعالیت تشکیل خصوص

نشست  170نزدیک به  تأسیس تاکنون بدو از کمیته گذرد. اینمی کمیته این تشکیل از سال
 بازار مختلف مسائل خصوص در مصوبه 70 از نشستها بیش این طی در برگزار کرده و
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رتند از عباکه  هستندفقهى هشت عضو  هاعضاى کمیت. است نموده ابالغ و تصویب سرمایه
 نفر حقوقدان ، یکنفر متخصص مالى ، یکنظر در مسائل بازار سرمایهپنج نفر فقیه صاحب

 ن. نفر اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رئیس سازما و یک
 ارک جهانی به بازارهای مالی در که جدید است مالی ابزارهای این کمیته ارزیابی وظیفه

 الح عین و در دادهانجام  مطالعاتی کار جهان در مطرح مالی ابزارهای اکثر .است شده گرفته
 محل این از پیش موضوع این که است کرده بررسی را مالی ابزارهای در فقهی شبهات
 خود بهمصو تنظیم ایران در تخصصی فقهی کمیته. است بوده اسالمی فقهای میان مناقشه
 رحط است. فرآیند داشته شیعیه امامیه تأکید تقلید عظام مراجع فتاوای رعایت بر همواره

 تشکیل مختلفی مراحل باشد ازگیری میکه براساس رأی فقهی کمیته مصوبه و تهیه بحث
 آیندکلی، فر صورت به. شودمی و ابالغ فقهی تهیه کمیته مصوبه نهایت در که است شده

 عبارت است از: کمیته در گیریتصمیم
 کار و خبره در جلسه کمیته فقهی؛ کارشناسان بورس سابقهارائه موضوع توسط 

 رئیس کمیته فقهی؛شناسی فقهی توسط نایبئه موضوعاار
بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد حقوقی، مالی، اقتصادی و فقهی و درنظرگرفتن فتاوای 

 ه؛مراجع عظام تقلید شیع
 ته فقهی؛وسط دبیر کمینویس تبندی موضوع توسط رئیس کمیته فقهی و تهیه پیشجمع

قرائت متن مصوبه در جلسه کمیته فقهی، ارائه پیشنهادها و امضاء مصوبه کمیته فقهی و 
 ابالغ آن توسط دبیرخانه کمیته فقهی.

 
 وریهس وابسته به شورای نقد و اعتبار در بانک مرکزیشرعی مشورتی  . هیئت2

ری سوجمهوری عربی پولی در سیاست براساس قانون بانک مرکزی سوریه و قانون نظام 
 2005سال  35 هشمارقانون  12 ماده ، به استناد2002 مارس 17تاریخ  23 هشماربه 

 آوریل 30تاریخ  386 هچنین تشکیالت مصوب شمارهم، بانکهای اسالمیمربوط به ایجاد 
موافقت هیئت وزیران در خصوص تشکیل و بانک مرکزی سوریه  توسطشده صادر 2008
صویب فعالیت آن به ت اعتبار بانک مرکزی و پول و شورایشرعی وابسته به  تیمشور هیئت

ی مالو ابزارهای معامالت ، لئشرعی پنج نفر فقیه در مسامشورتی  هیئتاعضاى ید. رس
سالمی او اقتصاد مین مالی أتزمینه دارای سوابق کار در هستند که اقتصاد  اسالمی، قانون و
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 زا خود جلسات در شرکت برای سوریه شرعی مشورتی هیئت باشد الزم باشند. اگرمی
اسالمی،  مالی تأمین زمینه در دانش و تخصص دارای که دیگری فقیهان و نظرانصاحب

 در اساسی گامی هیئت این تشکیل. کندمی دعوت نظر ارائه برای هستند اقتصاد و قانون
 هسوری سرمایه و مالی بازارهای در اسالم شریعت موازین بر مبتنی بازار توسعه مسیر

 در و کرده برگزار جلسه 40 از تاکنون، بیش تأسیس بدو از شرعی هیئت. شودمی محسوب
بانکداری و قراردادهای مالی،  مختلف مسائل خصوص در مصوبه جلسات، چندین این طی

 .است نموده ابالغ و تصویب
ای پول وابسته به شور شرعی مشورتی هیئت»با توجه به اینکه هیئت شرعی تحت عنوان 

 سال 35 شماره قانون 12 ماده استناد کند، بهعمل می« و اعتبار در بانک مرکزی سوریه
دهد که وظیفه این توضیح می -که در خصوص تشکیل بانک اسالمی بوده است- 2005

 ابیزیار چنینهم کمیته، ابرازنظر در قراردادها، ابزارهای مالی و عملیات بانکداری اسالمی و
شده و تأثیر آنها بر سیاستهای پول  گرفته کار به جهانی مالی بازارهای در که مالی ابزارهای

و اقتصاد سوریه است. در دستورالعمل تأسیس و فعالیت هیئت مشورتی شرعی، وظایف و 
 خصوصمشاوره در توان به این موارد اشاره کرد: نحوه عملکرد آن آورده شده است که می

الی آموزشی مبرنامه توسعه  بهکمک و  -پول و اعتبار مربوط به شورای-اسالمی  امور مالی
و انتشارات علمی در زمینه مالی اسالمی کشور، همکاری در برگزاری نشستهای  اسالمی

افتن یبا شورای پول و اعتبار جهتهمکارى المللی، علمی در زمینه مالی اسالمی ملی و بین
شریعت ا بروشها از انطباق بیشتر اسالمی به منظور اطمینان لی روشهای نظارتی بر تأمین ما

مسائل مربوط به اختالفات قانونی در شوراهای نظارت در خصوص گیری تصمیماسالمی و 
سسات مالی اسالمی، بررسى شبهات فقهى در مورد معامالت بانکی و ابزارهاى مؤبر بانکها و 

در مورد مشروعیت معامالت بین بانک مرکزی و  نظر، اعالممناسب یحلهامالى و ارائه راه
طی سایر موارد، به شرو  مالی، پولیل ئبررسی ابعاد فقهی مساو  در سوریهبانکهای اسالمی 

عضو  هحداقل س گیریرأی شرعی، بر مبنای هیئت مصوباتنباشد. که با شرع اسالم مخالف 
 رعیش مشورتی هیئت سرئی نباشد، دیدگاه یکسان هیئت اعضای دیدگاه اگر است، ولی

  .باشدمی عمل سوریه، مالک اعظم سوریه، یعنی نظر مفتی مرکزی بانک
 ختلفم ابعاد شناسایی شرعی به این شکل است که بعد از هیئت گیریتصمیم فرآیند
 الزمد. شوو سپس نتیجه را استخراج می بررسی آن فقهی و علمی موضوع، زوایای عملیاتی



 14فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

156 

 هیئت مشورتی شرعی در بانک مرکزی سوریه، استانداردهایی که این شود یادآوری است
 جامان و ابرازنظر جهت را مقارن معامالت فقه و المللیبین اسالمی فقهی مجمع از شده صادر

هیئت شرعی بانک مرکزی  گیریتصمیم فرآیند 5شکل . کندمی تدوین مؤثر شرعی نظارت
 دهد:زیر را نشان می

 

 
 

 بانک مرکزی سوریه شرعی هیئت گیریتصمیم روش. 5شکل 
 

 نظرات فقها
شدن فرآیند عملیات تصویب در کمیته فقهی ایران و هیئت مشورتی شرعی بعد از روشن

 ازمج معامالت از مرابحه سوریه، نظر فقها و اعضای آنها در مورد مرابحه عبارت است از بیع
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 مرابحه اوراق ندارد، اما وجود آن در اختالفی هیچ و است مسلمانان همه نزد مشروع و
 گیرد:قرار می بررسی فقهی آن، مورد جنبه مرابحه است که از غیر دیگری معامالت بر مشتمل
 

 فقه امامیه .1
 روایی متون در مرابحه قرارداد . جایگاه1-1

فه شری آیه در آن حلّیت بر خداوند سبحان تصریح و ربا با مرابحه تفاوت ماهوی قرارداد
 )بقره، «خدا داد و ستد را حالل و ربا را حرام گردانیده است؛ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاأَحَلَّ »

 روایی تبدیل نموده متون در قراردادها پرتکرارترین از یکی مرابحه را به ، قرارداد(275
 است. از جمله:

 را کاالیی ردندا اشکالی»: فرمایدمی صادق روایت بر اصل مشروعیت مرابحه: امام -
 قرار) کنیدمی را صحبتهایتان ابتدا صورت که این بفروشی، به اینشده مالک هنوز که
کنی، یم خریداری خودت برای کندمطالبه می مشتری که نحوی به را کاال ، سپس(گذاریدمی

 (. 7/49ش، 1365طوسی،  ؛5/201 ش،1367کلینی، « )فروشیمی مشتری به سپس

 ینا عادی، در مرابحه نخست. است رایج صورت دو به مرابحه بیع قرارداد اینکه توضیح
 رد با آمد مشتری که زمان ماند، هرمی مشتری کرده، منتظر خریداری را کاالیی حالت تاجر

حالت،  این است، در سفارشی مرابحه دوم حالت. فروشدمی وی به سود مشخصی گرفتن نظر
 شتریم سفارش از پس دهد، تاجرمی او به را کاالیی خرید رفته سفارش تاجر سراغ مشتری

 .(37ش، 1390فروشد )موسویان، می وی به مشخصی درنظرگرفتن سود با خریده را کاال

 باقر امام از گویدمی مسلم بن روایت بر مشروعیت مرابحه نقد و نسیه: محمد -
کن،  خریداری من برای کاالیی گویدآمده می دیگر مردی نزد که مردی مورد در: پرسیدم

 یم خریداری او خاطر به را وی کاال کنم، پس خریداری تو از نسیه یا نقد صورت به شاید
 «.شد مالک آنکه از کند، پسمی خریداری او از ندارد، همانا اشکالی»: فرمود امام کند؟

این  ردنقدی،  مرابحه نخست شود؛می تقسیم نوع دو به دیگر جهت از مرابحه بیع قرارداد
فروشد یم مشتری به نقد صورت به را کاال مشخصی سود گرفتن نظر در با فروشنده حالت

 در اب فروشنده حالت این است، در نسیه مرابحه دوم حالت. گیردمی تحویل را آن و قیمت
 به را نآ قیمت و فروشدمی مشتری به نسیه صورت به را کاال مشخصی سود نظر گرفتن

 (.38ش، 1390گیرد )موسویان، می تحویل آینده در تدریجی یا صورت دفعی
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: گفتم صادق امام گوید، بهمی حازم بن روایت بر مشروعیت مرابحه وکالتی: منصور -
 و آیدمی وی سراغ که صورت این عینه دارد، به معامله قصد دیگر فرد از فردی گاهی

 ودخ مایحتاج تا بگذار من اختیار در هستم، پولی تو از آگاهتر خودم نیاز به من: گویدمی
 آنها کند، سپسمی خریداری را خود و مایحتاج گیردمی را درهمها کنم، پس خریداری را
 دو این آیا»: فرمود امام فروشد؟می به وی را کاال او آورد، پسمی پول صاحب پیش را

 اهدبخو اگر هم فروشنده و کند ترک اگر بخواهد و کند خریداری بخواهد اگر دارند؛ اختیار
 اشکالی»: فرمود دارند، امام اختیاری بله، چنین: گفتم «کند؟ ترک بخواهد اگر و بفروشد

 «.ندارد

 امام گوید، ازمی خالق بن روایت بر مشروعیت مرابحه با سود درصدی: اسماعیل -
 ارندد عینه معامالت امروزه تجار ما از بسیاری: پرسیدم، گفتم عینه معامله مورد در کاظم

 :گفتم. توضیح بده: فرمود( ع) کنیم، اماممی کار چه که دهممی توضیح شما برای من و
 االک ما که حالی در کنیممی گفتگو هم با خواهدمی را کاالیی و آیدمی ما پیش گریمعامله

 به ده دهممی سود تو به «دوازده ده: أنا أقول یازده، و ده أربحک»گوید: می ما را نداریم. به
 از اغفر از کنیم، پسمی توافق نرخی به تا زنیممی چانه هم دوازده، با به ده گویمیازده، می

 اشکالی»: فرمود امام...  بخرم؟ برایت تا داری را قصد کاالیی چه پرسمسود، می تعیین
 «.بینمنمی معامله این در

 ستنخ شود؛می تقسیم حالت دو به نیز سود محاسبه شیوه جهت از مرابحه بیع قرارداد
 مبلغ گرفتن نظر در با را شده خریداری کاالی فروشنده حالت این مبلغی، در با سود مرابحه

 لتحا این است، در درصدی سود با مرابحه دوم حالت. فروشدمی به مشتری مشخصی سود
فروشد یم مشتری به مشخصی سود درصد گرفتن نظر در را با شده خریداری کاالی فروشنده

 .(39ش، 1390)موسویان، 

 
 ایرانو اوراق بهادار فقهی سازمان بورس  هکمیت. دیدگاه و مصوبات 1-2
 درستی به تاریخ، حکم طول در مرابحه، فقها بیع موضوع در وارده روایات فراوانی به توجه با

بهادار ایران بر  اند. از این رو، اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراقداده بیع مرابحه
 نزد مشروع و مجاز معامالت از مرابحه رغم اینکه بیعاند. علیقرارداد مرابحه صحه گذاشته

 مرابحه نیز از غیر دیگری معامالت بر مشتمل مرابحه است، ولی اوراق مسلمانان همه
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حث ب گردد. به همین دلیل، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، جلساتی برایمی
و بررسی در مورد انواع اوراق مرابحه برگزار نموده است. اعضای کمیته فقهی در این جلسات 

مدت در بعضی از بانکهای اسالمی و به عنوان اوراق کوتاه اوراق مرابحهاشاره کردند که 
انواع اوراق مرابحه و ارکان آنکه در باال ذکر شده د. شوسرمایه اسالمی استفاده می هایبازار

است، مقبول باشد، چون این اوراق با قرارداد مرابحه بین دو طرف مشابهت دارد، به شرط 
 آنکه قرارداد ضوابط شرعی عمومی رعایت شود.

نقدینگی در کشور مالزی، اکثر فقها اسالم  تأمین مرابحه رغم استفاده از اوراقولی علی
 ودشخ به و خریداری بانی از اوراق، کاالنوع  این العینه است، زیرا دردانند که مشابه بیعمی

 و انکهاب تسهیالتِ تبدیلِ رهنیِ مرابحه چنین اعضای کمیته فقهی، اوراقهم .شودمی فروخته
قهی ف این کار از نظر که رسدمی نظربه را ارائه کردند. بهادار اوراق به لیزینگ شرکتهای

ه کمیته فقهی توصی .است ید داراییمشابه اوراق مرابحه جهت خر و این اوراقمشکلی ندارد 
را محدود کنند تا متناسب با ظرفیتهای اقتصادی  ، اوراق مرابحه رهنیسیاستگذارانکرده که 

رهنی را به طریقی  هبانک مرکزی موظف است حجم اوراق مرابحد و و کشش بازار باش
 به وجود نیاید.مالی بروز بحران  هزمین تاد نمایکنترل 

 شوندمی دِین اوراق، صاحب صاحبان است، زیرا دِین مرابحه، محل بیع اوراق ثانوی بازار
شود. به اعتقاد می تنزیل بفروشند، قیمت اوراق ثانوی بازار در بخواهند اوراق را اگر و

با استفاده از قرارداد صلح دِین به جای بیع دین جایز است،  دِین مشهور فقهای شیعه، فروش
ا دِین به بدهکار ی خرید و فروش تقلید مراجع و نه صوری. اکثر است، واقعی دینزیرا این 

وشنده، فر و( نباشد صوری) دین، حقیقی به شرطی که سفته را و شخصی دیگر، مثل چک
این . دانندنقد، جایز می صورت به و کمتر قیمت باشد، به آن صادرکننده از دین طلبکار مبلغ

 کنند تفادهاس مرابحه نهایی سود از و بمانند منتظر سررسید تا توانندمی گفت که شودطور می
برسانند )جلسه کمیته فقهی  فروش به کمتری سود با را خود سررسید، اوراق از قبل یا

 .(43سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شماره 
 انیب کنترل تحت که فروشندهایی از کاال و مواد خرید منظور به مرابحه اوراق در انتشار

 متحد یتمالک نظر از فروشنده شرکت با بانی است، اعضای کمیته فقهی بیان کردند که اگر
. ولی آنها شودمی العینه مواجهبیع مشکل با بانی مالی تأمین جهت مرابحه اوراق باشد، انتشار

کند  آوریجمع را مرابحه، وجوه اوراق انتشار با واسط شرکت اند کهحل ارائه کردهیک راه
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 واسط شرکت طرف از وکالت به فروشنده نیز شرکت بگذارد. شرکت فروشنده اختیار در و
 رده وک خریداری نقد صورت به تولیدکنندگان از را شده، کاالآوریجمع وجوه از استفاده با

 تعدد به جهتو با چنینهم. بفروشد بانی به نسیه صورت به واسط شرکت از وکالت به سپس
پیش  ینهالعبیع مشکل و است صحیح بانی، خرید و فروش با کاال تولیدکنندگان مالکیت

تواند قرارداد دیگری با بانی داشته باشد )جلسه کمیته فقهی شرکت فروشنده می .آیدنمی
 .(74سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شماره 

 شرکت یک سهام خرید برای مالی سهام، جهت تأمین بر مبتنی مرابحه اوراق انتشار
 قرار مرابحه اوراق در پایه دارایی عنوان به هم داند که سهاماست. کمیته فقهی می سهامی

 سهام دهشود، فروشن گرفته نظر در بانی و گذارانمرابحه، سرمایه قرارداد طرفین اگر گیرد.می
 بر مبتنی همرابح در نتیجه، اوراق .باشد ثالثی شخص باشد، به عبارتی بانی از مستقل باید

 واهدخ گذارانسرمایه برای ثابتی است، بازدهی مرابحه عقد بر مبتنی آنکه دلیل سهام، به
شرعی،  ظرن مرابحه، از اوراق کلیات تصویب به توجه داشت. اعضای کمیته بیان کردند که با

 اعالم مجاز را ثانویه بازار در اوراق این وارد نیست و معامله این اوراق بر فقهی اشکال
 این ارباشد، انتش متحد مالکیت نظر از سهام فروشنده با( بانی) سهام اما اگر خریدار .اندکرده

شود )جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق می مواجه العینهبیع مشکل با مرابحه اوراق
 .(110و  109بهادار ایران شماره 

 اقتصادی بنگاههای و لتمرابحه، در خرید کاالی مورد نیاز دو به صورت کلی، اوراق
اما گاهی اوقات، بانی و نهاد واسط از . دارد که در قرارداد باید نوع کاال تعیین شود کاربرد
 خرید جهت را مرابحه اوراق انتشار از حاصل منابع که دارد اوراق، وکالت دارندگان طرف
قرارداد تعیین نوع کاال یا خدمت در )شود که در آینده مشخص می خدمات یا کاال نقدی
ن اوراق را ای .بفروشد بانی به مرابحه بیع قالب در سپس و نماید طلب فروشنده شود( ازنمی

نامند. اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اشاره می« اوراق مرابحه عام»
 فقهی ظرن انتشار اوراق مرابحه، از ضوابط رعایت با عام مرابحه اوراق کردند که انتشار

 (.166است )جلسه شماره  صحیح
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 سنت در سوریهفقه اهل .2
 و دالیل شرعی متون در مرابحه قرارداد . جایگاه2-1

بر اساس دالیل شرعی در کتاب، سنت، اجماع و معقول، همه فقهای اسالمی، بر صحت 
(. در 26م، 2010 اند )زعتری،تأکید کرده بااللتزام نه قرارداد بیعْ علی سبیل الجواز بالمطابقة

 را ربا و نموده حالل را بیع خدا : والرِّبَا وَ حَرَّمَ الْبَیْعَ اللَّهُ وَ أَحَلَّ»قرآن اشاره شده است: 
 طِلِبِالْبا بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»( و نیز: 275)بقره، « است کرده حرام
سانی ک : ایرَحیماً بِکُمْ کانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ تَقْتُلُوا ال وَ مِنْکُمْ تَراضٍ عَنْ جارَةًتِ تَکُونَ أَنْ إِالَّ
 اب باشد تجارتی آنکه مخورید، مگر باطل خود به بین در را خود اید، اموالآورده ایمان که

(. در 29 )نساء،« است مهربان شما خدای که نرسانید قتل به را یکدیگر و طرف دو رضایت
 وَ عَمَلُ مَبْرُورٌ بَیْعٌ فَقَالَ الْکَسْبِ أَفْضَلِ عَنْ النَّبِیُّ سُئِلَ»نقل شده است:  حدیثی از پیامبر

در مورد بهترین کسب پرسیده شد، ایشان فرمودند: بیع مبرور  بِیَدِهِ: از پیامبر خدا الرَّجُلِ
 از یکی مرابحه قرارداد. (4/141، ق1416حنبل، ابن« )و کاری که به دست مرد انجام شود

 )کتاب، سنت و اجماع( است. از جمله: شرعی دالیل ذکرشده در قراردادهای
 

 . دالیل شرعی بر اصل مشروعیت مرابحه2-2

 ارب و نموده حالل را بیع خدا : والرِّبَا وَ حَرَّمَ الْبَیْعَ اللَّهُ وَ أَحَلَّ»خداوند متعال فرموده است: 
 تصرفی هر که به این معنا که دو طرف قرارداد، مجازند( 275)بقره، « است کرده حرام را

 متوقف تصرفات که کندمی اقتضا قضیه اطالق. دارد وجود بیع اول از تحلیل این و انجام دهند
 و است امور، ملک این انجام جواز باشد. موضوع جایز انشاء حصول اول از هم ملک بر

 ملکیت ءانشا ابتدا از که کندمی این بر باشد، داللت شده دانسته جایز امور این انجام که همین
 رَسُولَ أَتَیْتُ: قَالَ حِزَامٍ بْنِ حَکِیمِ عَنْ»طبق حدیث  .(34م، 2018است )ابوعمر،  شده حاصل

 بِیعُهُ؟أَ السُّوقِ، ثُمَّ مِنَ لَهُ عِنْدِی، أَبْتَاعُ لَیْسَ مَا البَیْعِ مِنَ یَسْأَلُنِی الرَّجُلُ یَأْتِینِی: فَقُلْتُ اللَّهِ
عِنْدَکَ: حکیم بن حزام گفته است: نزد رسول خدا آمدم و گفتم: مردی  لَیْسَ مَا تَبِعْ لَا: قَالَ

ر ه"پیش من آمد و از من در مورد بیع کاالیی پرسید که من آن را ندارم، رسول خدا فرمود: 
 .(2/514م، 1996ترمذی، ) «کاالیی که نداری، آن را نفروش

اند که اگر امکان دارد فروشنده، اطالعات کاال به دست سنت اشاره کردهاکثر فقهای اهل
تواند آن کاال را بفروشد مانند خرید کاال در راه یا سفارش خرید آورد و آن را تهیه کند، می
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(، بیع سلف و استصناع به عنوان بیع مستقل )پیره، 50-51م، 2010کاال از خارج )زعتری، 
 (.7ش، 1392

 
 . دالیل شرعی بر مشروعیت مرابحه نقد و نسیه2-3

فروش کاالی نقد یا نسیه با تاریخ سررسید مشخص، جایز است، به دلیل که خداوند متعال 
« تاس کرده حرام را ربا و نموده حالل را بیع خدا : والرِّبَا وَ حَرَّمَ الْبَیْعَ اللَّهُ وَ أَحَلَّ»گوید: می

باشد و در جایی دیگر، این آیه شامل تمام معامالت، اعم از نقد یا نسیه می. (275)بقره، 
 کسانی ای :فَاکْتُبُوهُ مُسَم ُّى أَجَلٍ إِلَى بِدَیْنٍ تَدَایَنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَُّذِینَ أَیُُّهَا یَا»خداوند گفته است: 

( 282ه، )بقر« را بنویسید دادید، آن معینی مدت تا وامی یکدیگر به هرگاه اید،آورده ایمان که
 مِنْ لَهُ دِرْعًا وَرَهَنَهُ أَجَلٍ إِلَى طَعَامًا یَهُودِیٍّ مِنْ اشْتَرَى النَّبِیَّ عَائِشَةَ: أَنَّ حَدِیثُ»چنین: . هم

از فردی یهودی به صورت نسیه غذا خرید و  حَدِیدٍ: حدیث عائشه گفته است: نبی خدا
 (.39-11/40تا، ؛ مسلم، بی4/302ق 1422)بخاری،  «شده رهن دادسپر از آهن ساخته

به عبارت دیگر، بیع مرابحه به صورت نسیه، حتی با اهل ذمه، صحیح است )زعتری، 
 (. 60م، 2010

 السَّنَتَیْنِ بِالتَّمْرِ یُسْلِفُونَ وَهُمْ الْمَدِینَةَ النَّبِیُّ قَدِمَ: عَبَّاسٍ قَالَابْنِ الْمِنْهَالِ، عَنِ أَبِی عَنْ»نیز: 
نهال مَعْلُومٍ: ابی الم أَجَلٍ إِلَى مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ کَیْلٍ شَیْءٍ، فَفِی فِی أَسْلَفَ مَنْ: ، فَقَالَ وَالثَّلَاثَ

به مدینه آمد، در حالی که اهالی مدینه خرمای سلف  عباس نقل کرده است: نبی خدااز ابن
ن فرمودند: هر کسی چیزی را به صورت سلف داد، باید دادند. ایشاسال و سه می 2به مدت 

، مسلم، 2/781ق، 1421بخاری، « )کیل محدد و وزن محدد آن، ظرف مدت مشخص باشد
 .(11/31تا، بی

 به این معنا که اگر طرفین قرارداد راضی باشند، نسیه به مدت چند سال قابل قبول است.
 

 . دالیل شرعی بر مشروعیت مرابحه وکالتی2-4

ز شرایط قرارداد بیع مرابحه، یکی از طرفهای قرارداد، وکیل، متولی یا وصی باشد. به یکی ا
بوداود اگوسفند، حکیم بن حزام را توکیل داد ) برای خرید قربانی همان دلیل که رسول خدا

 .(3/679تا، سجستانی، بی
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 . دالیل شرعی بر مشروعیت مرابحه با سود درصدی2-5

دینار بفروشد و  1500خواهد آن را به دینار خریده و می 1000اگر فروشنده یک کاال به 
مشتری این قیمت قبول کرده است. این کار، مانع شرعی ندارد، زیرا یکی از شرایط عقد 

 (. 56م، 2018است )ابوعمر، « ایجاب و قبول»
ارزش اولیه به اضافه سود در مذهب حنفی، انتقال مالکیت در قرارداد اول با ثابت ماندن 

. 7باشدو در مذهب شافعی، بیع با همان قیمت، به عالوه سود با تمامی اجزای آن می 6است
باشد، وضوح معلومات مندرج در قرارداد و مرابحه فروش با رضایت طرفین قرارداد می

 (.216-631م، 2010زعتری، ) 8کندآشکار بودن آن برای طرفین، مشروعیت آن را تأیید می

 
 عضای هیئت شرعی بانک مرکزی سوریه. دیدگاه فقها و ا2-6
 احبهمص روش با که سوریه مرکزی بانک شرعی کمیته اعضای و فقها نظرات بندیجمع در

 : آمد دست به آنان زعم به زیر شد، نکات انجام کانونی گروهی
یکی از انواع قرارداد فروش، بیع مرابحه است که نزد همه مسلمان، مشروع و از معامالت 

انتشار اوراق مرابحه جهت  لذامجاز است و هیچ اختالف فقهی در مورد آن وجود ندارد. 
چنین انتشار اوراق شود. همسنت، صحیح و مجاز شمرده میخرید دارایی، از نظر فقهای اهل

ست و قرارداد العینه ان مالی نقدینگی یا بازخرید داراییها، این ابزار مشابه بیعمرابحه برای تأمی
 خرد و سپسهای اقتصادی به صورت نقد میباطل؛ زیرا ناشر، دارایی را از دولت و بنگاه

ار فروشد. انتشمی بانی خود به دارمدت نسیه صورت به باالتر همین دارایی را به قیمتی
 رکتمشا و کشور اقتصادی رونق تجاری، به شرکتهای سرمایه تشکیل جهت مرابحه اوراق

 ابزار این در این صورت، انتشار. کندکمک می شرکتها سرمایه تشکیل در خرد گذارانسرمایه
دیل تب سهام به چنین در سررسید، این اوراقهم. قابلیت اجرا دارد و ندارد اشکال فقهی هیچ
 محسوب مضاربه اوراق نوع از اوراق، مشابه سوریه، این فقهای از طبق نظرِ برخی. شودمی
 .شودمی

                                           
 نقل ما ملکه بالعقد األول، بالثمن األول مع زیادة ربح. .6

 مع ربح موزع على أجزائه.. بیع بمثل الثمن أو ما قام علیه به، 7

 . المرابحه بیع بالتراضی بین المتعاقدین، فکان دلیل شرعیه البیع مطلقاً بشروطه المعلومة هو دلیل جوازها.8
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اوراق مرابحه رهنی، قابل اجرا در بازار سرمایه است، ولی به دلیل آینکه سیستم اقتصادی 
ی سوریه چند سوریه اسالمی نیست، امکان اجرای آن در بازار سوریه وجود ندارد، فقها

 اند:شرط ارائه کرده
 دهد؛دارایی باشد که به صورت تسهیالت، به مشتریان خود می. بانک باید مالک 1
 ند؛تواند از این ابزار استفاده ک. باید فعالیت و معامالت ناشر و بانی، اسالمی باشد تا ب2
. بانک مرکزی، تعداد اوراق مرابحه رهنی را بر اساس وضعیت پولی کشور کنترل کند 3

 بحران به وجود نیاید. تا

 هاییفروشنده از خدمات و کاال و مواد خرید منظور به مرابحه اوراق در خصوص انتشار
 العینهبیع همشاب اوراق تأکید کردند که این است، برخی از فقهای سوریه بانی کنترل تحت که

 فادهاست با واسط صورت، شرکت این در است و این موضوع، یکی از حیل ربا است؛ چرا که
 خردیم نقد صورت به بانی مالکیت تحت فروشنده شرکت از را گذاران، موادسرمایه وجوه از
ریه، است. در اینجا نیز فقهای سو العینهبیع این، همان و فروشدمی بانی به نسیه صورت به و

 اند:ازبودن این امر ارائه نمودهشرایطی را برای مج
 عمل رهمدیهیئت یک کنترل تحت دارند، اگرچه اداری و مالی استقالل فروشنده و . بانی1
 کنند؛می

 ت؛اس در سراسر کشور، بسیار محدود قطعات مانند شرکتهای تولید شرکتها . تعداد2
 ولید، واحدت زنجیره کنترل و اولیه مواد تأمین از بیشتر اطمینان حصول منظور به . بانی3

 صراًمنح را دخو نیاز مورد اولیه مواد خرید و ایجاد نموده اولیه مواد تأمین منظور به مستقلی
 دهد؛می انجام فروشنده این از

  .ندارد مستقیم وجود صورت به اوراق خریداران بانی، برای نزد سپردن پول . امکان4

 تبرخی از فقها و اعضای هیئ نظر از اوراق این اگر این شرایط نزد بانی محقق شد، انتشار
 .است سوریه، صحیح شرعی

 شرکت مسها اند که اگرسهام، برخی از فقها تأکید کرده بر مبتنی مرابحه در خصوص اوراق
 از شرکت، این کار این سرمایه افزایش برای یا «شد اول منتشر بار برای» سرمایه بازار در

 دارایی به و است به صورت نقدینگی هنوز شرکت این دارایی نیست، زیرا فقهی جایز نظر
 صورت هب شرکت نقدینگی اگر بخریم. اماتوانیم پول را نشده است و ما نمی تبدیل ملموس
 توانیم برای خرید سهام شرکت،شد، در این صورت هیچ مانع شرعی ندارد و می تبدیل دارایی
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 نگهلدی شرکت) هستند سهام، متحد فروشنده و بانی اگر چنینعقد مرابحه انجام دهیم. هم
شود، زیرا این قرارداد، واقعی می محسوب العینهبیع اوراق ، این(آن زیرمجموعه شرکت یک و

 .ودش معامله سرمایه بازار در تواندمی ابزارها صورت، این این غیر در. نیست و صوری است
تسنن، انتشار اوراق مرابحه تنها در برای معامله دوم اوراق مرابحه، طبق نظر فقهای اهل

ز اوراق در بازار ثانویه جایسنت، انتشار بازار اولیه جایز است و بر اساس قواعد شریعت اهل
دهنده دیون خریدار کاالست و این منجر به بیع نیست. به این دلیل که اوراق مرابحه، نشان

شود. اما بعد از خرید کاال و قبل از فروش آن به بانی، مبادله اوراق جایز دِین به دِین می
طلبکار دین است و از است. اما برخی از فقهای سوریه نظری دیگر دارد که دارنده اوراق 

 تبیح الضرورات» شرعی قاعده تواند آن را بفروشد، ولی بر اساسلحاظ شرعی نمی
فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ الَ عَادٍ فَالَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ »شده از آیه که استنباط« المحظورات

آنها[ ناچار شود، در صورتى که ستمگر و کسى که ]براى حفظ جان خود به خوردن : رَحِیمٌ
(. این 173)بقره، « و مهربان است. زندهمتجاوز نباشد بر او گناهى نیست، زیرا خدا آمر

 هب دارنده آنکه شرط شود، بهمی ثانوی بازار در اوراق این فروش به تواند منجرموضوع می
 اسمی قیمت ینب تفاوت قیمتی بفروشد. اسمی آنها را به قیمت و داشته باشد احتیاج نقدینگی

ایجاد  بانی با دین بیع عقد براساس مرابحه اوراق شود، زیرامی محسوب فروش، ربا قیمت و
 مُضطر است.  بیع نهی بر اهللو رسول شده است

 
 نتیجه

 الف: قراردادهای مرابحه:
ع بیشده در زمینه صحت و مجازبودن قراردادهای براساس تحقیقات و بررسیهای انجام

سنت سوری به این نتیجه رسیدم که هر مرابحه از نظر فقهی در هر دو مذهب امامیه و اهل
، بیتآمده از ائمه اطهار اهلدستدانند. روایات بهدو مذهب این نوع قراردادها را مجاز می

 کنند. از طرفصحت این گفتار یعنی همان مجازبودن قراردادهای بیع مرابحه را تأیید می
داند. البته با درنظرگرفتن چهار سنت سوری نیز این امر را مجاز و صحیح میفقه اهلدیگر 

 شود: بندی که در زیر ذکر می
 . عدم جواز ربا؛ 1

 . شفاف بودن قرارداد و رعایت حقوق طرفین قرارداد؛ 2
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 . عدم جواز غرر؛ 3

 . عدم جواز ضرر و ضرار. 4
جزو اصول اساسی فقه معامالت مرابحه  الزم به ذکر است که این چهار بند فوق خود

 هستند. 
 ب: اوراق مرابحه:

 که ائلیمس مورد در تا است سرمایه بازار در معتبر رکنی عنوان به شرعی یا فقهی کمیته
 اربهاد اوراق و بورس سازمان. کند نیست، اظهارنظر مجاز یا است مجاز اسالم شرع لحاظ به

 چنینمه. است ایران در مرکزی بانک فقهی شورای از مستقل و فقهی تخصصی کمیته دارای
 یاسالم مالی دارند، ابزارهای عهده بر را پول بازار بر شرعی نظارت وظیفه که هاکمیته برخی
 بانک شرعی مشورتی هیئت مثل مرکزی بانک فقهی کمیته به را سرمایه بازار با مرتبط
 .شودمی استفاده نیز سوریه سرمایه بازار در آن دهد و تصمیماتمی ارجاع سوریه مرکزی

 ما. دارد وجود کمی تفاوتهای و زیاد شباهتهای که شودمی مشخص مرابحه اوراق بحث در
 :از عبارتند که کنیممی اشاره تفاوتها به سپس و شروع شباهتها از ابتدا
 در دو مذهب صحیح است؛ کاالهاتهیه تأمین مالی  جهتاوراق مرابحه . 1

العینه در دو مذهب صحیح نیست، زیرا مشابه بیعاوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی . 2
 و قرارداد صوری است. 

چنین تأکید : نظر کمیته و هیئت شرعی، بر صحت آنهاست. همرهنی هاوراق مرابح. 3
 ساسبر ا رهنی را مرابحه اوراق مرکزی، باید تعداد بانک مسئوالن و اند که اقتصاددانانکرده

که  کمیته سوریه توضیح داده است .ایجاد نشود بحران تا کنند کنترل پولی کشور وضعیت
بایست فعالیت بانکها و موسسات مالی و لیزینگ، اسالمی باشد و پیش از عالوه بر این، می

 آنکه تسهیالت و دارایی را به مشتریان خود بدهند، مالک آنها باشند؛ 

 ،سنت استتجاری که مورد توافق فقه شیعه و اهل شرکتهای هاوراق مرابح. در مورد 4
سنت، این اوراق امکان تبدیل این اوراق در سررسید به سهام وجود دارد. برخی فقهای اهل

 دانند؛را مشابه اوراق مضاربه می

سهام، از نظر دو کمیته صحیح است، به این شرط که بانی و  بر مبتنی مرابحه . اوراق5
یز اضافه ای ناما برخی از اعضای هیئتِ مشورتیِ شرعیِ سوریه، تبصرهفروشنده متحد نباشد. 

 زایشاف برای یا «شد منتشر اولین بار برای» سرمایه بازار در شرکت سهام اند که اگرکرده
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 نگینقدی هنوز به شکل شرکت این دارایی شرکت، این کار جایز نیست، زیرا این سرمایه
 دینگینق اگر اما. توانیم پول را بخریماست و ما نمی نشده تبدیل ملموس دارایی به و است

 ندارد؛ شرعی مانع شد، هیچ تبدیل دارایی صورت به شرکت

 است؛ وکالت کمیته، رابطه دو نظر از واسط نهاد با اوراق دارندگان حقوقی . رابطه6

 که تاس حقوقی شخص به نظر آنها ضامن. است صحیح کمیته دو فقهی نظر از . ضامن7
 واسط نهاد به آن پرداخت به ملزم بانی که را وجوهی سایر و اقساط، دارایی پرداخت

 اشخاص ضمانت. نمایدمی تضمین و معین، تعهد سررسیدهای یا سررسید باشد، درمی
 ایران قهیف کمیته نیست. ولی قبول بانی، قابل تعهدات انجام جهت بانی کنترلِ تحتِ حقوقیِ

 کمیته نظر از کارمزد دریافت که حالی در کند، دریافت را کارمزد که داده اجازه ضامن به
 تبرع و احسان صورت به ضامن و شودمی محسوب ربا نیست، زیرا صحیح سوریه فقهی
 .کندمی عمل

 راساسب آنان مصوبات اکثر )که ایران بورس سازمان فقهی کمیته اعضای مقاله، نظر این در
 آنان وباتمص اکثر )که سوریه مرکزی بانک شرعی مشورتی کمیته اعضای و شیعه است( فقه
 ابحهمر اوراق انتشار عدم یا انتشار سنجیِامکان خصوص است(، در تسنناهل فقه اساس بر
 بین یتفاوتها یا شباهتها چنینهم. است شده بررسی و بحث سوریه و ایران سرمایه بازار در

 تبرداش گونهاین اظهارشده بررسیهای از. است شده ارائه اوراق این خصوص در آنها دیدگاه
 را ریکدیگ نوعی کمیته، به دو هر و دارد وجود کمیته دو بین زیادی شباهتهای که گرددمی

 زیاد چندان آنان بین فقهی افراد، اختالفات برخی دیدگاه خالف بنابراین، بر. کنندمی تکمیل
 .نیست



 14فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

168 

 فهرست منابع
 .قرآن کریم -
 ق.1416، بیروت، مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام احمد بن حنبل احمد بن محمد،حنبل، ابن -
 تا.، بیروت، المکتبة العصریة، بیداودسنن ابی ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، -
 م.2018، سوریه، دارالعصماء، فقه المعامالت المالیة المقارنابوعمر، عدنان؛ زعتری، عالءالدین،  -

 ق.1422، دمشق، دارطوق النجاة، صحیح البخاری بن اسماعیل، بخاری، محمد -
، تهران، سازمان بورس و اوراق سفارش ساختمیرزاخانی، رضا،  پیره، مجید؛ کاوند، مجتبی؛ -

 ش.1392اوراق بهادار ایران، 

 م.1996، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، الجامع الکبیر، ترمذی، محمد بن عیسی -

، سازمان ، تهرانمصوبات کمیته فقهی سازمان اوراق بهادار ایران فقهی، تخصصی کمیته دبیرخانه -
 ش.1395بورس و اوراق بهادار ایران، 

 م.2010، ء، سوریه، دارالعصماالمقارن المعامالت فقهزعتری، عالءالدین،  -

ه مجل، «اوراق مرابحه؛ ابزاری جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران»آبادی، علی، صالح -
 ش.1392، 2، شماره بازار سرمایه اسالمی

 ش.  ،1385صادق امام ، تهران، دانشگاهاسالمی سرمایه بازارهایهمو،  -

 ش.1365، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، تهذیب األحکام طوسی، محمد بن حسن، -
 وندگینقدش اطمینان عدم و شفافیت رابطه»الدین؛ هوایی، بنفشه، کاظمی، حسین؛ رحیمیان، نظام -

 ش.1390، 36، شماره مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، «تهران بهادار اوراق بورس در سهام

 ش.1367، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، -
 .تا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیصحیح مسلم حجاج نیشابوری،مسلم بن  -
 ورام معاونت ، تهران،جایگزین عنوان به ابزاری انتخاب: پولی سیاستهایمقدسی، محمدرضا،  -

 ش. 1373دارایی،  و اقتصادی امور وزارت اقتصادی

 مجله، «ایران سرمایه و پول بازار برای مناسب مالی ابزار مرابحه اوراق»عباس،  موسویان، سید -
 ش.1388، 6، شماره اقتصادی جستارهای

، 59، شماره مجله روند پژوهشهای اقتصادی، «کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»همو،  -
 ش.1390

 ش.1391اسالمی،  اندیشه و فرهنگ ، تهران، پژوهشگاهاسالمی مالی ابزارهایهمو،  -

نادعلی، محمد؛ رسولی، معصومه؛ سلطان العلمایی، سید محمدهادی؛ حاجی دوالبی، هدی؛  -
 .ش1396، 77، شماره مجله روند، «تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران»نصیری، سمیرا، 


