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  چكيده
آینـد و پیوسـته انـواع قراردادهـا و     هاي اقتصادي به شمار مـی ترین بخشبازارهاي پول و سرمایۀ یک کشور جزو متحول

شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقالـه در صـدد اسـت بـه روش     ابزارهاي پولی و مالی جدید طراحی می
قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسالمی با قراردادهاي جدیـد مـالی را تبیـین نمایـد.      و با استناد به» تحلیلی –توصیفی «

دهد گرچه اصل عملی و اولیۀ باب معامالت در فقه اسالمی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی هاي تحقیق نشان مییافته
صحت و لـزوم تمـام قراردادهـا،    است، اما مقتضاي اصل لفظی و اجتهادي، و مقتضاي اطالقات و عمومات قرآن و سنت، 

ها و ابزارهاي مالی عرفی و عقالیی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل شیوه
  مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
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  مقدمه
 مباحث بهپردازان پولی و مالی نظریه شیپ از شیب اقبال موجب یاسالم یۀسرما بازارو  داريبانک گسترش

 از اسـتفاده  بـا  و یاسـالم  فقـه  دانـش  بـه  مراجعـه  بـا  مسـلمان  نامتفکر .است شده معامالت باب یفقه
 و مشـکالت  حـل  واسالمی  یۀسرما و پول بازار يبرا يدیجد يابزارها دانش، نیا در نهفته يهاتیظرف

 نکهیا به توجه با. کنندیم ابداع سکیر پوشش و لیما نیمأت يهاحوزه در ياقتصاد يهابنگاه یمال يازهاین
 ۀعرصـ  پژوهـان دانش و هانیفق ي استضرور دارد، را خود خاص ضوابط و اصول ،فقه دانش از استفاده

 دیـ جد یمـال  و یپول يابزارها کنندگان استفاده و گذارناستیس طراحان، يبرا را یمبان و اصول نیا فقه،
هاي فقه اسالمی در حوزة بازار پول و سرمایه تدوین این تحقیق، که با هدف معرفی ظرفیت .ندینما یمعرف

  هاي ذیل را پاسخ دهد:شده است، سعی دارد در ساختار جدید و نوینی پرسش
  گوي نیازهاي جدید بازارهاي پول و سرمایه باشد؟تواند پاسخ. آیا فقه اسالمی می1
  کشف نمود؟دا، درباره ابزارهاي مالی نو پیتوان نظر اسالم را . چگونه می2

این نوشتار پس از تبیین اصل اولی (عملی) و اصل اجتهادي (لفظی) معامالت از نگاه اسالم، به بیـان  
ادلۀ «کند. فرایند امضاي شارع نسبت به معامالت پرداخته، ادلّۀ عام را در دو دستۀ مقتضی و مانع مطرح می

کند. و بر آن منطبق باشد، اثبات می» قرارداد عرفی«اي را که عنوان معاملهآن است که صحت هر » مقتضی
قواعد عامی است که در صورت وجود هر یک از آنها در یکی از عقود عرفی، مـانع اقتضـاي   » ادلۀ مانع«

  گردد.دستۀ اول شده و در نتیجه، عدم امضاي شرعی احراز می

  معامالتدر باب  (عملي) اصل اولي
ر این باورند که اگر در مشروعیت قراردادي شک شود و هیچ دلیل شرعی خـاص یـا عـامی بـر     فقیهان ب

گردد. صحت آن نباشد یا نبود آن فرض شود، استصحاب عدم ترتّب آثار، حاکم است و فساد آن ثابت می
، ؛ نراقـی 6، ص2ق، ج1417داننـد (مراغـی،   از این رو، فقیهان اصل اولی و عملـی را فسـاد قـرارداد مـی    

دانند. ). اما در عین حال، مقتضاي اصل لفظی و اجتهادي را صحت و لزوم قراردادها می160ق، ص1417
رو، اصل لفظی و اجتهادي مبتنی بر بررسی ادلۀ اجتهادي و امارات شرعی است، بایـد ادلـۀ ادعـایی    از آن

به بحث، بیان کنیم کـه در   فقیهان در این مقام را مطرح و به بحث بنشینیم. اما شایسته است پیش از ورود
استنباط اصل لفظی و اجتهادي از ادلّه، بین فقیهان اختالف واقع شده و دیدگاه مشهور بر این است که از 

  عمومات و اطالقات شرعی، صحت و لزوم قراردادها قابل استفاده و اثبات است.
ه است: گفتار نخسـت بـه بررسـی    بر اساس آنچه گفته شد، مباحث این مقاله در دو گفتار عمده سامان یافت

  پردازد.ادلۀ مقتضی صحت و لزوم قراردادها و گفتار دوم به بررسی موانع صحت و لزوم قراردادها می
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  اثبات مقتضي و اصل صحت و لزوم قراردادهاي عقالئي
ردادهـاي  قرا«تقسـیم نمـود.   » قراردادهاي نوپیدا«و » قراردادهاي معین«توان به قراردادها را از یک نگاه می

، عقودي است که در زمان شارع رایج بوده و با دلیل خاص یا عامی از سوي شـارع، بـه صـراحت    »معین
ویـژه  امضا شده و یا از نبود نهی و ردع، تأیید و امضاي شارع کشف شده است. اما پس از زمان شارع، به

ده و بـراي تـأمین نیازهـاي    ها وارد شـ در عصر حاضر، قراردادهاي نوپیدایی در تعامالت اقتصادي انسان
اند. براي احراز مشروعیت چنین قراردادهایی، نیاز به قانونی کلی عمومی یا نیازهاي خاصی رواج پیدا کرده

اي آید ادلهو فراگیر است که توسط شارع بیان شده و بر این قراردادها قابل انطباق باشد. آنچه در ادامه می
شده و براي اثبات صحت قراردادهـا بـه صـورت عـام و قـانونی،      است که توسط گروهی از فقیهان ادعا 

  استفاده شده است.

  »اوفوا بالعقود«دليل اول: آيه 

  فرماید:می» مائده«خداوند متعال در نخستین آیه از سورة 
  وفا کنید.هاي خود اید، به پیمان؛ اي کسانی که ایمان آورده»یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودأُ«

 اسـالم  هایی است که بر پیامبراین سوره آخرین و یا از آخرین سوره که شوداز روایات استفاده می
تبیـین   ).285، ص1ق، ج1414؛ عروسی حـویزي،  243، ص4، ج1373(مکارم شیرازي،  نازل شده است

روي، پیش از بیـان اسـتدالل،   داللت آیه بر صحت قراردادها، نیازمند روشن شدن مفردات آن است. بدین
  گردد.واژگان آیه بررسی و داللت آنها تبیین می

کـه دو  رو و از آن  اسـت ق عالمان لغت، به معناي مطلق عهد یا عهد موثّنزد  »عقد«واژة  »:عقد«واژه 
؛ فیومی، 27، ص3تا، جاثیر، بی (ابن اندنامیده »عقد«آن را  ،رد معامله تعهد دارندطرف قرارداد نسبت به مو

  ).86، ص4ق، ج1420فارس، ؛ ابن575، ص2تا، جبی
، نوعی بستن و گره »عقد«توان گفت: در مفهوم می ،با تأمل و دقت در موارد استعمال عرفی و شرعی
نند طناب و ریسمان، بستن و گره زدن حقیقی واقع زدن نهفته است؛ در محسوسات و اجسام خارجی، ما

روي، در معنـاي  افتد. بدینشود و در امور اعتباري، همچون عقود و قراردادها، بستن اعتباري اتفاق میمی
  نیز همین بستن و ربط اعتباري مورد نظر است.» عقد«اصطالحی 

در آن نیز براي استغراق » ال«هاست، و نو به معناي عقدها و پیما» عقد«، جمع »العقود« »:العقود«واژة 
هـایی کـه   اید، بـه جمیـع پیمـان   کند، یعنی: اي کسانی که ایمان آوردهافراد بوده و افادة عموم و جمیع می

گردد. بـا ایـن حـال، گروهـی از فقیهـان و      ها شامل قراردادهاي جدید نیز میپیمانبندید وفا کنید. اینمی
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اي نیز آن را بر قراردادهاي رایـج آن  هاي رایج در عهد جاهلی، و عدهبه پیمانرا منحصر » العقود«مفسران 
از مردم  دربارة امیرالمؤمنین هایی که حضرت پیامبراند. دستۀ دیگر نیز آن را بر پیمانزمان حمل نموده

  اند.گرفتند، حمل کرده
ـاملی خـود   گوییم: عقال در هر عصر و مکانی، در پاسخ به این احتماالت می را به تناسب نیازشان روابط مع

را که به صالح جامعه  برخی، این معامالتدر برخورد با  مقدس شارع .کنندبراي آن ضوابطی تعیین می وابداع 
  .کندابطال می ،و برخی را که از اساس اشکال دارد ،اصالح ،را با آوردن شرایط و ضوابطیبرخی  ،است امضا

 براي تنظیم روابط مالی، معاهـداتی  العربجزیرةآن روز  مردم ه وچنین بود در صدر اسالم نیز مسئله
برخی را تأیید،  به رسالت مبعوث شدند مکراابداع یا از کشورهاي همجوار وارد کرده بودند. وقتی پیامبر 

اوتی تف .هاي دیگر نیز قابل اجراستها و زمانمکان شیوه در. همین ندبرخی را اصالح و برخی را رد کرد
  وجود ندارد.عقالي اماکن و اعصار دیگر  وبین عقالي زمان رسالت 

شود، اسـتغراق اسـت و احتمـاالت    گذشته از این، اصل در الف و الم، که بر سر صیغۀ جمع وارد می
حمل بر استغراق شده، معناي فراگیري بر آن » ال«دیگر باید با دلیل ثابت گردد. بنابراین، در آیۀ مزبور نیز 

  اي که تمام احتماالت را شامل شده، به موضوع خاصی اختصاص نداشته باشد.شود، به گونهمی ثابت
دهد که اگر این واژه و کاربردهاي گوناگون آن نشان می» وفا«بررسی لغوي و قرآنی واژة  وفاي به عقد:

. اسـت  »وفا«علّق متقیام به جمیع مقتضیات  و مقصود از آن عمل به مقتضاهمراه حرف جرّ با به کار رود 
 ، عمل به مقتضاي عقد و پایبند بودن به آثار آن است (ابن»وفاي به عقد«رو، در این آیه نیز منظور از ایناز

  ).129، ص6ق، ج 1404فارس، 
شـود  گفتـه مـی  » عقـد «را در عرف، وفاي به آنچه ۀ شریفه، آیخداوند متعال در  بیان استدالل به آیه:

و شمولی  ترین اطالقکامل شده، ه گفتهکو چنان شودام مصادیق عرفی عقد میشامل تم نموده، کهواجب 
 ،گذشت» وفاي به عقد«ه در معناي کو چنان )208، ص1ق، ج1423(حائري، وارد شده  ،است که در مقام

ز ا ،آیه به داللت مطـابقی  ،بنابراین .استآثار و لوازم عقد تمام مقصود از آن، عمل به عقد و مترتب کردن 
بر صـحت   ،و به داللت التزامی دار باشند،وفا همۀ عقود عرفی، اعم از قدیم یا جدیدخواهد به مؤمنان می

 در عقـد فاسـد،   شارع،ب اثر، مستلزم صحت معامله است و یکه امر به ترتچرا دارد؛هر عقد عرفی داللت 
  .کندبه وفا و ترتیب امر اثر نمی

  دليل دوم: آية تجارت
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَأْکلُوا أَموالَکم بینَکم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَکونَ تجارةً عن تَرَاضٍ «فرماید: میخداوند متعال 
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نْکمدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی باشد که یکاموال  ،ایداي کسانی که ایمان آورده؛ یعنی، »م
  .)29اء: (نس با رضایت شما انجام گیرد

والَکم بیـنَکم    «که از عبارت » اکل مال به باطل«این آیه بیانگر دو قاعده است: اول. قاعدة  الَ تَـأْکلُوا أَمـ
قابل  »أَن تَکونَ تجارةً عن تَرَاضٍ منْکم إِلَّا«که از » صحت قراردادها«شود. دوم. ضابطۀ استفاده می »بِالْباطلِ

شـود و  ربوط به موانع صحت قراردادهاست که در بخش دوم نوشتار بحث میاستفاده است. قاعدة اول م
شود. اما براي بررسی آیه، تبیـین  کند که در این بخش، بررسی میقاعدة دوم، مقتضی صحت را اثبات می

  مفردات آن الزم است.
بوده و بـه معنـاي   به اعتقاد مفسران و فقیهان، کاربرد این واژه در آیه، یک کاربرد مجازي  »:أکل«واژة 

، 4ق، ج1418؛ طباطبـایی،  59، ص3، ج1372، به کار رفته اسـت (طبرسـی،   »تصرّف«و یا مطلق » تملّک«
  ).215، ص5ق، ج1419؛ بجنوردي، 123، ص2، ج1377؛ خوئی، 317ص

ـام     به معناي هر نوع معامله» تجر«از ماده » تجارت« »:تجارت«واژة  اي است که به قصـد تحصـیل سـود انج
). با اینکـه در برخـی متـون فقهـی،     164ق، ص1412؛ راغب اصفهانی، 380ص 1ق، ج1402مصطفوي، گیرد (

ـاي    108، ص1ق، ج1416خصوص قرارداد بیع دانسته شده اسـت (تبریـزي،   » تجارت« ـا بررسـی کاربرده )، ام
ـاطر:    لغوي و قرآنی آن نشان می ؛ موسـوي  10؛ صـف:  29دهد که عمومیت داشته و منحصر به بیـع نیسـت (ف

ـایر     ه رو، از احتمال اختصاص آن، به ویژاین). از100، ص1ق، ج 1421خمینی،  بیـع، گـذر کـرده و آن را در س
ـالی مـی   » تجارت«بریم. بنابراین، واژة قراردادها نیز به کار می ـامالت م ـان    در آیه، شامل همه مع شـود کـه در می

ـامالت، در فـرض   پذیرد. البته استدالل به آیعرف، بر اساس تراضی طرفین صورت می ه براي اثبات صحت مع
  نیز ممکن است که در بیان استدالل خواهد آمد.» بیع«، به ویژه »تجارت«انحصار 

، ص 1ق، ج1421در آیه، معناي عرفـی آن اسـت (موسـوي خمینـی،     » باطل«منظور از  »:باطل«واژه 
اي بـر  زیرا عناوین مأخوذ در ادلۀ شرعی باید بر معانی عرفی حمل شوند، جز در مواردي که قرینه ).102

» باطـل «ارادة معانی شرعی باشد. روایاتی هم که در ذیل این آیه وارد شده دلیل بر شـرعی بـودن معنـاي    
ه و آن را توسعه کنند که شارع در محدوده باطل عرفی تصرف کردکه این روایات ثابت میشود؛ چرانمی

لزوم تبعیـت  که در طرف تقیید و تخصیص گونه همان ،و دخالت شارع در رفتارهاي عقالییداده است؛ 
  .باید تبعیت شوددر طرف توسعه نیز دارد، 

تجـارت عـن   «شود که منظـور از  نیز استفاده می» تجارت عن تراض«و عنوان » باطل«از تقابل عنوان 
  نزد عرف به این عنوان شناخته شده و مفهوم شرعی آن منظور نیست. آن نوع رفتاري است که» تراض

باشد در بیان استدالل باید گفت: در قسـمت اول  » تملّک«به معناي » اکل«چنانچه واژة  بیان اسـتدالل: 

۶۲     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

شـوند موجـب   کند بر اینکه اسبابی که نزد عرف، باطـل محسـوب مـی   (أکل مال به باطل) آیه داللت می
گردند و شارع نیز این اسباب باطـل را امضـا نکـرده و نـزد او نیـز از      به اموال نمیحصول تملّک نسبت 

شود. اما در قسـمت دوم (تجـارت عـن    روند که اثر ملکیت بر آنها مترتّب نمیمصادیق باطل به شمار می
نزد عـرف موجـب حصـول     ،تراض)، مدلول آیه این است که اگر تجارتی از روي تراضی صورت گیرد

ه و شارع نیز این ملکیت را امضا کرده است. بنابراین، چنین سببی نزد شارع نیز موجب ملکیت ملکیت بود
). بنابر 113، ص1ق، ج1406بوده، و این همان معناي صحت است که در صدد اثبات آن هستیم (ایروانی، 

بد که از بیـان  طلبه تصرّف نیز استدالل تمام است، گرچه در این فرض، بیان دیگري می» اکل«تفسیر واژة 
  ).228و  227، ص1ق، ج1423؛ حائري، 107 -  106، ص2ق، ج1413(ر.ك: عاملی، شود نظر میآن صرف

ـارت شـده و        » تجارت«چنانچه واژة  گسترة داللی آیه: ـامل همـۀ افـراد تج معناي عام داشته باشـد، آیـه ش
ـا صـحت   » بیع«را منحصر در » تجارت«شود. اما اگر صحت آنها با این آیه ثابت می دانستیم در این صورت، تنه

ـام خمینـی   بـر ایـن    قرارداد بیع ثابت شده و براي اثبات سایر عقود و معامالت باید راه دیگري اختیار نمود. ام
  توان صحت سایر معامالت را نیز با این آیه اثبات نمود.باور است که در این صورت نیز می

، »باطـل «عرف، داللت بر علیت دارد؛ به این معنا که عنوان در آیه از نگاه » باطل«توضیح آنکه تعبیر به 
کند. بنابراین، هر جا می» باطل«شود و صدق عنوان موجب حرمت و ممنوعیت تصرّف یا تملّک اموال می

عرف سببی را باطل شمارد تصرّف و تملّک به آن سبب نیز باطل و نادرست اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه      
توان نتیجه گرفت: هر سببی که حق باشد موجب تملّک و جواز شده، پس میتجارت در مقابل باطل ذکر 

کنـد. بنـا بـه قاعـدة     مـی » حق«و عنوان » باطل«شود. بنابراین، علت حکم در آیه صدق عنوان تصرّف می
در آیه، » تجارت«گوییم: ذکر عنوان شود؛ میاصولی، که علت حکم موجب تضییق و توسعۀ دایرة آن می

رد و مالك صحت معامله این است که سبب حق بر آن منطبق باشد. بنابراین، هر چه نـزد  خصوصیتی ندا
عقال سبب حق شمرده شود از سوي شارع امضا شده و همین موجب صحت معامله است؛ چه معامله در 
قالب تجارت محقق شود که همان بیع است و چه در قالب دیگري غیر از بیع. اما اینکه در آیه تنها عنوان 

تـوان  گیرد. با این بیان، مـی ذکر شده به سبب آن است که معامالت غالباً در ضمن بیع انجام می» تجارت«
حکم صحت را به سایر اسباب هم، که تحت عنوان معامله نیستند، سرایت داد؛ مثل حیازت و صید؛ زیرا 

  ).100، ص1ق، ج1421سبب حق بر اینها نیز صادق است (موسوي خمینی، 
  »:المسلمون او المؤمنون عند شروطهم«حدیث دلیل سوم: 

این روایت از نظر سند، قابل اعتماد بوده و در متون فقهی، محل اسـتناد غالـب فقیهـان واقـع شـده      
است. اما داللت آن بر صحت عقود با اختالف مواجه شده است. از آن رو که اخـتالف در داللـت،   
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در فقه و » شرط«الزم است به اختصار معناي  گیرد،سرچشمه می» شرط«از اختالف در مفهوم واژة 
  لغت، بررسی شود:

اسـت  » الـزام الشـئ و التزامـه فـی البیـع و نحـوه      «به معناي » شرط«در لغت،  در روایت:» شرط«منظور از 
  دانست.» شرط«توان مطلق الزام و التزام را از مصادیق ). مطابق این معنا، نمی305، ص10ق، ج1414(زبیدي، 

دسته شرط وجود دارد: یک دسته شروطی است که در ضمن قرارداد واقع شده و طـرفین   در فقه، دو
دانند؛ مثل اینکه در ضمن قرارداد بیع، یک طـرف یـا هـر دو، بـراي     قرارداد خود را ملزم به رعایت آن می

» دشـروط ضـمن عقـ   «خود، حقّ فسخ قرار داده، طرف مقابل نیز آن را قبول کند. فقیهان این دسته را بـه  
اند. دستۀ دیگر شروطی است که ارتبـاطی بـا عقـد نداشـته و در ضـمن قـراردادي واقـع        گذاري کردهنام

شوند کـاري را انجـام دهنـد. همـۀ     شود، بلکه دو نفر بدون اینکه عقدي بین آنها بوده باشد، ملتزم مینمی
التزامات «یا » شروط ابتدایی«را شود از این دسته است. فقیهان این دسته قراردادهایی که بین افراد واقع می

؛ خوئی، 21، ص5ق، ج1415؛ انصاري، 383، ص8ق، ج1403اند (اردبیلی، نام نهاده» وعده«و گاه » ابتدایی
  ).54، ص4، ج1377

دهد که تنها دستۀ اول از شروط، افراد حقیقی آن بوده و کـاربرد آن در  معناي لغوي این واژه نشان می
براین، شمول روایت نسبت به شروط ضمن عقد روشن است و آنچه بین فقیهان دستۀ دوم، مجاز است. بنا

  وگو واقع شده، شمول آن نسبت به شروط ابتدایی است.موضوع بحث و گفت
بر این باورند که روایـت فقـط شـامل    » شرط«مشهور با تمسک به معناي لغوي و تبادر عرفی از واژة 

؛ موسوي خمینـی،  21، ص5ق، ج1415وایت است (انصاري، دستۀ اول بوده و دستۀ دوم خارج از مفاد ر
تواند دلیل بر صحت و لزوم قراردادها باشد، گرچه ) از این رو، روایت مزبور نمی136، ص1ق، ج 1421

اند (موسوي خمینـی،  برخی از ایشان با بیان دیگري در صدد اثبات صحت قراردادها از این روایت برآمده
دکی از فقیهان نیز معتقدند: روایت، عام بوده و همۀ موارد شرط را شامل ). گروه ان141، ص1ق، ج1421

). استناد این گروه نیز به معنـاي  232، ص 16ق، ج1413؛ سبزواري، 4، ص2ق، ج1410شود (یزدي، می
است؛ به این بیان که ذکر عقود در معناي شرط، از باب مثال بوده و قسم مزبور، از اظهر » شرط«لغوي واژة 

معناي لغوي آن نیست. بنابراین، داللت روایت بر صحت و لزوم قراردادهـا  و است و جز» شرط«ق مصادی
  شود.آشکار می

 صحت معامالت مقتضي ادلّةبندي جمع

دهد: گرچه در برخی مـوارد، اخـتالف   بررسی ضوابط و ادلّۀ عام در باب معامالت فقه اسالمی، نشان می

۶۴     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

رساند. باید توجه داشت موعی به آنها، صحت قراردادها را به اثبات مینظر فقیهان وجود دارد، اما نگاه مج
 یل و تحقیـق مسـتقلّ  که نیاز به بررسی مفص دارداشکاالتی وجود  یاد شده، ادلۀر کیفیت استدالل به که د

هاي فقهی در کتاب» سیرة شارع و متشرّعه«و » قاعدة سلطنت«دارد. افزون بر آن، ادلۀ دیگري نیز همچون 
نظر شد. در هر راي اثبات اصل صحت عقود بیان شده است که براي رعایت اختصار، از بیان آنها صرفب

عقالیـی در هـر عصـر و    عرفی و تمام معامالت از نظر فقه اسالم، « حال، نتیجه بررسی ادلّه این است که
ر این نوشتار به که د یبه صورت خاص یا در ضمن دلیل عام ايزمانی صحیح است، مگر اینکه از معامله

  ».نهی شده باشدشود، عنوان مانع، از آن یاد می

  »صحت در معامالت بازار پول و سرمايه«کاربرد اصل 
هاي بارز بازارهاي پول و سرمایه، سرعت تغییر و تحـول در ایـن بازارهاسـت، بـرخالف     یکی از ویژگی

هاي عملیـاتی آنهـا،   قراردادها و شیوهبازارهاي کاال و خدمات و حتی برخالف بازار کار که از لحاظ نوع 
تقریباً ثابت و با تغییرات کمی مواجهند. بازارهاي پول و سرمایه همه ساله، بلکه هر ماه همـه تغییـرات و   

هاي هاي اجرایی و ابزارهاي مالی دارند. هرساله قراردادها و شیوههایی در نوع قراردادها و شیوهدگرگونی
شود. اگر اصل صحت قراردادها ه مجموعه قراردادهاي این بازارها اضافه میاجرایی و ابزارهاي جدیدي ب

هاي اجرایی جدید تا زمانی که مخالف یکی از اصـول و ضـوابط   پذیرفته شود همۀ این قراردادها و شیوه
را نپذیریم همۀ قراردادها » صحت قراردادها«عمومی قراردادها نباشد محکوم به صحت است. اما اگر اصل 

  هاي اجرایی جدید به صرف جدید بودن، محکوم به بطالن خواهد بود.وهو شی

  موانع صحت قراردادها
پس از بررسی اصل اولی در باب معامالت، نوبت به بررسی قواعـد حـاکی از موانـع صـحت قراردادهـا      

  اند:شاخته شده» قواعد عمومی قراردادها«رسد. این موانع در برخی متون با عنوان می

  ممنوعيت اکل مال به باطل مانع اول:

سورة نساء است که در گفتار اول، با عنـوان   29آیۀ ، »به باطلمال ممنوعیت اکل «در  نهایمستند اصلی فق
در  کـه بیشترشـان  وارد شده  این آیه و آیات مشابه، در ذیلنیز روایات متعددي مطرح شد. » تجارت«آیۀ 

ربا، قمار، بازي شطرنج براي بـرد و باخـت و سـوگند     را بمقام بیان مصادیق اکل مال به باطل بوده و آن ر
(حرعـاملی،   کلی نیـز ارائـه شـده اسـت    ۀ عالوه بر بیان مصداق، ضابط ،و در برخی انددروغ، تطبیق کرده

  ).318و  167، ص17ق، ج1409
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یـن  ، تملّـک امـوال دیگـران باشـد در ا    »اکـل «چنانچـه منظـور از واژة    داللت آیه بر حکم تکلیفی یا وضعی:
را به مطلق تصرّف معنا کنـیم، آیـه بـر حرمـت     » اکل«کند و اگر صورت، آیه داللت بر حکم وضعی (فساد) می

ـاد را نیـز پـذیرفت       تکلیفی داللت کرده و به واسطۀ مالزمۀ عرفی حرمت و فساد، می توان داللـت آیـه بـر فس
  ).215، ص5ق، ج1419؛ بجنوردي، 99، ص1ق، ج1421؛ موسوي خمینی، 227، ص1ق، ج1423(حائري، 

 :چند احتمال وجود دارد ،داللی آیهة گستردر  گسترة داللی آیه:
ف در اموال دیگـران را از طریـق   به این معنا که آیه تصرّ ،الف. آیه ناظر به اسباب و معامالت باطل است

تصرف از طریق قمار، غصب، همچون  ؛داندحرام می ،عرف باطل است نگاه اسباب و معامالتی که از
 مانند آن.رشوه و

اما  ،باشد یقرارداد صحیحبه تنهایی که ممکن است معامله  معنابه این  ؛ب. آیه ناظر به عوضین باطل است
عقالیـی   ةی کـه فایـد  یمثل خرید و فروش اشـیا  ؛باطل باشد ،عرف نگاهیکی از عوضین یا هر دو از 

که را روایتی که استقراض کسی  مانند ؛یابدمییا معامله در مقابل عوضی که از نظر عقال تحقق ن ،ندارد
 .استهیچ امیدي به بازپرداخت ندارد از مصادیق باطل شمرده 

 ،عرف باطل نیسـت  نگاهگاهی اصل معامله و عوضین آن از  .ج. آیه ناظر به اغراض و مقاصد باطل است
با ارزشی را براي صرف در مقاصـد   يمانند کسی که اشیا ؛لکن اهداف و دواعی متعاملین باطل است

 کند.ارزش خریداري میبیهوده و بیحرام، 
م ف از طریـق اسـباب باطـل) مسـلّ    ران و فقیهان، داللت آیه بر معناي اول (حرمت تصرّدیدگاه مفسبنا به 

و  ما بحث در شمول آیه نسبت به معنـاي دوم ان آیه قلمداد کرد. توان آن را به عنوان قدر متیقّاست و می
 سوم است.

 کنـد؛ می عرف بر علّیت داللت نگاهاز  ،در آیه» باطل« واژةاستعمال  برخی از فقیهان بر این باورند که
 ».چون باطل هسـتند  ؛ف در اموال دیگران از طریق اسباب باطل حرام استتصرّ«فرماید: گویا خداوند می

 آنتر از معامالت باطل و غیر آیه را گسترده ةدایر ،»علت ۀتوسعه حکم به توسع« ةسپس با استفاده از قاعد
  .)100، ص1ق، ج1421(موسوي خمینی،  دانندمی

انتقال امـوال   که از اسباب حقّ ،»تجارت«و تقابل آن با » باطل«واژة  ابتدايدر  سببیتگرچه وجود باء 
 امـا  ،باطـل باشـد  یعنـی معـامالت    ،نیز اسباب اصطالحی» باطل«مقصود از بر اینکه شود است، قرینه می

» اکل مال بـه معـامالت باطـل   «تر از وسیع» اکل مال به باطل«دهد تعبیر شواهدي وجود دارد که نشان می
  ).95، ص1391(موسویان،  است

ف و هر نوع تصـرّ : «توان گفتمی ،تنقیح مناطبا آیات و روایات و  مجموعبا توجه به  ،بنابراین
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 کـه چـه این  است؛حرام  ،از نظر شرع ،اکل مال به باطل باشد ،رفع نگاهک اموال دیگران، که از تملّ
بـه  یا مستند به خصوصیتی در عوضین یا متعاملین اینکه  چهو مستند به شکل معامله باشد،  ،بطالن

  .»سبب غیر معاملی باشد
این قاعـده در قراردادهـاي زیـادي در بازارهـاي      کاربرد قاعده در معامالت بازار پول و سرمایه:

دهد برخی از این قراردادها مصداق قاعدة مالی و پولی مطرح است که بررسی ماهیت آنها نشان می
گردند؛ مانند قراردادهـاي آتـی   ها منعقد میهستند. قراردادهایی که روي شاخص» اکل مال به باطل«

هام یا شاخص نـرخ بهـره و امثـال آنهـا؛ یـا قراردادهـاي       هاي بازار سیا اختیار معامله روي شاخص
هـاي ارز، همـه از مصـادیق معـامالتی هسـتند کـه       روي شـاخص » فارکس«هاي هرمی و یا شرکت

روي، فقهاي شـیعه چنـین   پرداخت مال در آنها بدون عوض و مابازاي مناسب و معادل است. بدین
  دانند.قراردادهایی را از منظر شریعت باطل می

  دوم: ممنوعيت ضرر و ضرار عمان

به این معنا که این  ؛است »ضررنفی«قاعده  ،ویژه باب معامالت به ،ابواب فقه بیشتر عمومییکی از ضوابط 
ی است و شرع مقـدس اسـالم تنهـا آن گـروه از معـامالت و      یقاعده حاکم بر معامالت و مبادالت عقال

غیـر ایـن    ب ضرر و ضرار نشود. درموج، آنو یا شرایط کند که اصل معامله، اطالق را تأیید می یمبادالت
معامله را مقید به رعایت  ،یا با آوردن قیودي کند ویا حکم به بطالن معامله می »نفی ضرر« ۀضابط ،صورت

 کند.لغا میاو در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد آن شرایط را  نماید،شرایطی می
در آیـات  ، ولـی  کلی باشد، نیامده اسـت  ةاي که در صدد نفی ضرر به صورت یک قاعدآیه ،در قرآن

توان نفی ضـرر را بـه   می ،احکامی ارائه شده است که از باب تعلیق حکم به وصف و تنقیح مناط ،متعدد
 .)282و  233، 231(بقره:  اثبات کرداز آنها کلی ة صورت یک قاعد

اي از عـده  هدر حدي از اعتبار و شـهرت قـرار دارد کـ   سند لحاظ از  زنیقاعده روایات مربوط به این 
فقیهان ادعاي تواتر آنها را کرده و گروهی نیز با توجه به کثرت این اخبار، از بررسی سـندي آنهـا چشـم    

ق، 1387اند (حلی، اند. برخی از ایشان نیز آن را از مسلّمات قواعد فقهی نزد فقیهان برشمردهپوشی نموده
). عـالوه بـر آن، ایـن قاعـده از     213، ص1ق، ج1419؛ بجنـوردي،  24ق، ص1418؛ عراقی، 48، ص2ج

  ).28، ص1، ج1379مستقالّت عقلی نیز شمرده شده است (مکارم شیرازي، 
 مانند خـالف نفـع   ،اندذکر کرده عدديمعانی مت »ضرر«معناي  براين الغوی »:ضرار«و » ضرر«معناي 
، 3تـا، ج ؛ ابن اثیر، بی176، ص4ق، ج1412(قرشی،  حال بد ،ضد نفع )؛719، ص2ق، ج1410(جوهري، 
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اعم از اینکه این سوء حال به خاطر کمبـود علـم و    ،سوء حال)؛ 373، ص3ق، ج1416؛ طریحی، 81ص
 به خـاطر کمبـود مـال و آبـرو باشـد      و یایا به خاطر نبود یا نقصان عضوي از بدن  بودهفضیلت در نفس 
  .)503صق، 1412(راغب اصفهانی، 

 منـدیم، بهـره چه داریـم و از آن   فقدان هر معتقدند:دانند و روهی ضرر را عام میگنیز  نهایفقدر بین 
گروهی دیگر ضـرر را   .)55، ص1، ج1379نام دارد (مکارم،  »ضرر«آبرو و امثال آنها،  ،مال ،جان همچون

 ها مالی یا جـانی اسـت  غالب استعماالت ضرر و ضرار و مشتقات آن بر این باورند کهدانند و خاص می
  ).28ص، 1، ج1385(امام خمینی، 

دهد گرچه کاربرد آن در نقصان نشان می ،در قرآن و استعمال عرف» ضرر« ةبررسی موارد کاربرد واژ
حیثیت و فرزنـد   ،هدایت ،شامل نقصان در اعتقادو  نداشتهاختصاصی به آن  اما ،جانی و مالی بیشتر است

، کـه مقصـود از ضـرر   ) 105(مائده:  »علَیکم أَنْفُسکم الَیضُرُّکم من ضَلَّ إِذَا اهتَدیتُم« ۀمانند آی ؛شودنیز می
 ضرر اعتقادي و هدایتی است.

 نهایي از فقاي بسیاره گونهب ،هم ضرر و هم ضرار هر دو نفی شده ،در آیات و روایاتبه سبب آنکه 
و تفـاوت   »ضرر«اختالف در معناي از این رو،  .کنندتعبیر می ينفی ضرر و ضرار« ةاعده به قاعداز این ق

هـاي  دیـدگاه  ۀطبق هم» نفی ضرر و ضرار« ۀکه نتیجچرا ؛، چندان تأثیر عملی نخواهد داشت»ضرار«آن با 
در شـده  آبرو و حیثیت افراد است، کما اینکـه مـوارد مطـرح    ، مال، به جان مضرّ نفی هر نوع عمل ،فقهی

  اعم از نفی ضرر مالی و جانی است.، آیات و روایات
بین فقیهان اختالف واقع شده » الضرر«با اینکه در حقیقت نفی، در قاعدة  حقیقت نفی ضرر در قاعده:

ازي بـه تقـدیر واژة خاصـی    رسد در این قاعده، ضرر به طور حقیقی نفی شـده و نیـ  است، اما به نظر می
و تا جایی که بتـوانیم ایـن    داردظهور در نفی حقیقت ضرر و ضرار » الضرر و الضرار« ۀجملنیست؛ زیرا 

در آیات  آنبررسی موارد کاربرد ضرر و نفی افزون بر آن،  مجاز ترجیح دارد. ةبر اراد ،ظهور را حفظ کنیم
شامل ابواب متعددي از عبادات  رده باب معامالت نداب یدهد که این قاعده اختصاصنشان می ،و روایات

، 10ق، ج 1409(حرعــاملی،  روزه )،477، ص8ق، ج1409(حرعــاملی،  ، نمــاز)95(نســاء:  ماننــد جهــاد
نیـز   )453، ص4ق، ج1365(کلینـی،   و حج )244، ص9ق، ج1409(حرعاملی،  ، زکات)219و  222ص
، 18ق، ج1409است (حرعاملی، نحو مطلق نفی شده . همچنین در برخی روایات، این عناوین به شودمی
  ).14، ص26و ج 429، ص25و ج 32ص

نفی وجود ضرر و ضـرار در عـالم شـرع    » الضرر و الضرار«مقصود شارع از  توان گفت:بنابراین، می
گویا  ؛دهدشرع قرار می ةشارع این نفی را کنایه از عدم رضا و عدم امضا ضرر و ضرار در حوز امااست، 

۶۸     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

اسالمی تحقـق   ۀشرع و جامع ةدر حوز ،ضرر و ضرار مورد رضایت و امضا نیست چون :گویدع میشار
 تر است.بیان در نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار بلیغشیوه از کند و این پیدا نمی

که این قاعـده   دهدنشان می هاي دینیآموزهبرد ربررسی مفاد قاعده و موارد کا »:الضرر«قلمرو قاعدة 
افزون بر نفی احکام تکلیفی ضرري، بر نفی احکام وضعی ضرري نیز داللت دارد، بلکه برخی از محققان 

  ).235، ص1ق، ج1419اند (بجنوردي، شمول آن نسبت به احکام وضعی را اولی قلمداد کرده
ی در فقه وجـود دارد، امـا بـا    هاي متفاوتبا اینکه در این زمینه دیدگاه تقدیم قاعده بر ادلۀ احکام اولـی: 

شارع  يرضایت و امضا نبوداسالمی کنایه از  ۀشرع و جامع ةوجود ضرر و ضرار در حوزتوجه به اینکه 
توان ادعـا کـرد کـه    می نسبت به افعال و روابط ضرري در ارتباط مسلمانان با خدا و بین خودشان است،

نیـز  » قاعـدة سـلطنت  «این بیان، تقدیم این قاعده بـر   است، و بااحکام اولیه مقدم  ۀنفی ضرر بر ادل ةقاعد
  گردد.روشن می

صحت  مقتضی» اوفوا بالعقود«چون همگرچه عموماتی  کاربرد قاعده در معامالت بازار پول و سرمایه:
آن گـروه از معـامالت    ،»الضـرر و الضـرار  « ةشرعی تمام معامالت عقالیی است، لکن به مقتضاي قاعد

 ،له یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر شود از نظر شرععقالیی که اصل معام
یکی از شرکا بدون لحاظ حق شـفعه، لـزوم بیـع غبنـی      ۀاسالم معاملروي، یندب ،آور استحرام و ضمان

 ،ي از مالکیت خصوصی با وارد کردن ضرر به دیگريربردابهره قبدون لحاظ خیار غبن براي مغبون و ح
به وجود حق شفعه، عدم لزوم بیع غبنـی و   ضوع،داند و به تناسب مونمی جایزرا  جامعه و محیط زیست

 کند.هایی براي استفاده از مالکیت خصوصی حکم میمغبون و ایجاد محدودیت فسخحق 

 سوم: ممنوعيت غرر مانع

اسـالم   نهـا یفق و در بخش معامالت، ممنوعیت معامالت غـرري اسـت   یهاي فقه اسالمیکی از ویژگی
نهی «مستند قاعده، افزون بر روایت نبوي معروف  .دانندبرخی از معامالت را به سبب وجود غرر باطل می

 فرماید:در این باره می نراقی، ادعاي اجماع و تسالم بین فقهاست. مرحوم »النبی عن بیع الغرر
شـود  فقها را تتبع کند متوجه میکسی که کلمات  .اجماع .اول :دو چیز است »نفی غرر« ةمدرك قاعد

شود که حکم اي که براي فقیه علم حاصل میاند، به گونهکه آنان در مواضع متعددي حکم به قاعده کرده
، کلماتی وجود دارد که بیـان  نهایدر استدالل فق. دوم. است به بطالن به خاطر غرر، حکم امام معصوم

شهید اند... کرده است و برخی از علما به اجماع تصریحمسلّم ن مسلمانا ۀبین هم ،»نفی غرر« ةکند قاعدمی
  ).83ق، ص1417(نراقی،  کندضروري بودن نفی غرر را ادعاي می ،شرح ارشاداز  ،در دو موضعنیز  اول
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ن او مشتقات آن، و باتوجه به دیدگاه لغوی» غرر«ة رسد با توجه به کاربرد واژبه نظر می »:غرر«معناي 
» به خطـر و هالکـت انـداختن   «به معناي  ،»غَرَّر یغَرِّر تغریراً«اسم مصدر از  »غرر«لفظ  ن،هایفقاز و برخی 

 .است» خطر«غرر به معناي رو، ازایناست. 
 ؛خطـر هسـتند  هـاي  سرچشـمه یا از اسـباب و  که ذکر شده  »غرر«معانی دیگري براي  ،بنابراین

آنچه انسان از ضـرر آن  «مانند  ،از معناي خطر هستند يمانند خدعه، غفلت و جهالت، یا بیان دیگر
ء خطـري  و یا بیـان مصـداق شـی    ،»دهدآنچه انسان را در معرض هالکت قرار می«و » ایمن نیست

 چنانچه در بیان مفاد کلی قاعده توضـیح ». آنچه ظاهري فریبنده و باطنی مجهول دارد«مانند  ؛هستند
شـارع   ۀتنظیم امـور معـامالت مـردم از ناحیـ     ۀبا مسئلوي، در حدیث نب» خطر«معناي  خواهیم داد،

 ).139، ص1391(ر.ك: موسویان،  تناسب بیشتري دارد
در صـدد تنظـیم روابـط معـاملی بـین      شارع مقدس با تشریع این قاعـده،   معناي قاعده و گسترة آن:

و جهالت و یا هر عامـل  را که در اثر خدعه، غفلت  قراردادهاییآن گروه از  سته استخوابوده و ها انسان
طرف معامله یا هر دو را در معرض هالکت و نابودي دو کند و مال یکی از صفت غرري پیدا می ،دیگري
بـا اینکـه روایـت یـاد شـده، در       .نمایدها د و حکم به فساد آننخارج ک عقود مجاز ةدهد، از دایرقرار می

و در تمام عقودي که چنین شرایطی فراهم باشد  خصوص قرارداد بیع وارد شده، اما انحصاري به آن ندارد
 ).313 -  312، ص2ق، ج1417شود (مراغی، ثابت می

یا هر و ن غرر گاهی از خدعه و نیرنگ، گاهی از غفلت و جهالت یکی از متعامالباید توجه داشت که 
اي پیدا نشود که از تمام شاید معامله .شود و به دقت عقلی درجات خطر و غرر متفاوت استدو ناشی می

 .داشته باشد و هیچ خطر و احتمال خسارتی در کار نباشـد در آن وجود  یاطالعات کامل و شفاف ،جهات
بر . انددانستهعرف  را معیار قضاوتن هایغالب فقو شود اینجاست که نیاز به معیاري براي تفکیک پیدا می

دهد ترتیب اثر نمی نسبت به آناي باشد که عرف خسارت به اندازهاگر میزان خطر و احتمال این اساس، 
ي باشـد کـه   اما اگر خطر بـه حـد   گردد.ب فساد معامله نمیموجآید و چنین خطري غرر به حساب نمی

 شودموجب بطالن معامله می ،کند چنین خطري غرر بودهمیو از آن اجتناب  دهداهمیت میآن به عرف 
 .)95ش، ص1417(نراقی، 

ـاي جدیـدي         کاربرد قاعده در معامالت بازار پول و سرمایه: ـاهد قرارداده ـالی، ش ـاي م ـا گسـترش بازاره ب
ـلی قـرارداد مـبهم و مجهـول اسـت، بـراي        هستیم که یا به عمد و یا از روي غفلت، برخی ارکان و عناصر اص

ـان معلـوم     هایی که از لحاظ کمیت یا کیفیـت، ها یا روي داراییمثال، معامالت روي شاخص قابلیـت پرداختش
ـا   نیست، این معامالت از مصادیق غرر شمرده می شود. البته گاهی نیز برخی محققان به غلط هر نوع ریسـک ی

۷۰     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

ـایی همچـون      ریسک باال را مساوي غرر دانسته، حکم به غرري بودن قـرارداد مـی   ـال، قرارداده کننـد. بـراي مث
ـاظ سـود و ضـرر مـبهم اسـت، غـرري دانسـته،        ها اختیار معامله را به سبب اینکه بیمه، آتی آیندة قرارداد از لح

ـانی،    حکم به بطالن قرارداد می کنند، در حالی که بین مقولۀ غرر و ریسک تفاوت است. اگـر ریسـک و نااطمین
ـام و      سبب جهالت و ابهام به ارکان قرارداد باشد، مصداق غرر نیز خواهد بود، اما چنانچه ریسـک بـه سـبب ابه

بت به آیندة دارایی باشد چنین ریسکی مصداق غرر نبوده، و از این حیث، معاملـه اشـکالی نخواهـد    جهالت نس
ـا قیمـت معاملـه    اي میداشت. براي مثال، کسی که اقدام به خرید خانه کند اگر نسبت به متراژ یا زمان تحویل، ی

ـام مربـوط    بـه تغییـرات قیمـت دارایـی در آینـده      ابهام داشته باشد، معامله غرري و باطل خواهد بود. اما اگر ابه
  اي ریسک و مخاطره دارد، اما مصداق غرر نخواهد بود.باشد گرچه خرید چنین خانه

  چهارم: ممنوعيت ربا مانع

به قدري واضح اسـت کـه    ،اجماع و اتفاق مسلمانان ،سنت ،و مستند بودن آن به قرآن »ربا حرمت« اصل
 و قلمرو ماهیتدربارة هاي زیادي بحث. با این حال، ماندنمیدر آن باقی وگویی جاي هیچ بحث و گفت

و غالـب   وجود دارد یهاي متفاوت و گاه متناقضکه دیدگاهاي گونهبه  ،رباي محرَّم در اسالم مطرح است
گردد که رباي رایج در عصر تشریع چه بود؟ و اسالم چگونه آن را تحریم کرد؟ و برمیاین اختالفات به 

هاي متفاوت از وسـعت  جانبۀ مسئله و دیدگاهباتوجه به اینکه بررسی همه با تا کجاست؟قلمرو حرمت ر
هاي مفصل ارجاع این نوشتار خارج است، تنها به طرح دیدگاه مختار پرداخته، مخاطبان محترم را به کتاب

  ).156، ص1391دهیم (موسویان، می
اهمیـت دارد کـه برخـی از     نظـر از آن بحث و تحقیق از ماهیت ربـاي جـاهلی    :جاهلیماهیت رباي 

که شکل خاصی از ربا به معنـاي عـام   را، اسالم و قرآن تنها رباي جاهلی  کنندنویسندگان معاصر ادعا می
حکـم  هـا  به ربوي بـودن آن  نهایکه فقرا، ي از معامالت رایج بسیار ،در نتیجه ،کلمه است را تحریم کرده

کم  ةهاي با بهرهاي با بهره، یا قرضدر صدد تجویز قرضهایی ئۀ دیدگاهآنان با ارا .دانندربا نمی اند،کرده
  اند.برآمدهتولیدي و تجاري  ةهاي با بهرو قرض
اختالفی با  جزیرةالعربدهد که رباي مرسوم در بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیري نشان میاما 

 ه است:مطرح بود زمینهبه طور کلی در دو  ه،رباي رایج در جوامع دیگر نداشت
کردند که بدهکار مقداري شرط می ،دادند و در مقابلمالی را تا مدت معینی قرض می :. ربا در قرض1

 شد.به صورت ماهانه یا ساالنه پرداخت می ،طرفدو طبق توافق  اید،زیادتر بپردازد و مقدار ز
بدهی را نداشت در قبـال  قدرت پرداخت  ،وقتی بدهکار در سررسید بدهی: تمدید مدت براي. ربا 2

 شد.تمدید مدت، بر مبلغ بدهی افزوده می
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هـاي گذشـته و عصـر حاضـر،     در زمانکه  »رباي قرضی«اقسام ربا: در فقه، دو گونه ربا مطرح است: 
براي تأمین  کسیبه این صورت که  ؛وجود داشته و دارد گوناگونترین نوع ربایی است که در جوامع رایج

شـود  کند و در ضمن قرارداد، متعهد میگذاري، تقاضاي قرض میمور مصرفی یا سرمایها براي نیاز مالی،
نوع خاصی از ربا تحریم شده اسـت کـه    ،نادر سنت معصوم .برگرداند هگیرد همراه با زیادمی آنچه را

رو، ازایـن  .که مبادالت کاال با کاال رواج داشت، بیشتر بـود  ،این نوع ربا در گذشته .نام دارد» رباي معاملی«
  .اختصاص دارد این نوع رباهاي فقهی به بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب

به سمت داد و سـتد   ،دین اسالم براي جلوگیري ستم و براي هدایت مردمدهد که ها نشان میبررسی
ایثار و اصطناع معـروف، ربـا را تحـریم و بـا      ،تعاون ۀنهادینه کردن روحی به منظورو  ،و معامالت واقعی

دقت شود تا خالی از  ،بنابراین، الزم است در معامالت رایج بین مردم به مبارزه با آن برخاست.شدت تمام 
داري گسترش نظام سرمایه ۀویژه معامالت جدیدي که در سای به ،باشد »معاملی«و  »قرضی«هر نوع رباي 

 شود.یان مردم ابداع میو نظام بانکی در م

  مانع پنجم: ممنوعيت قمار

از جمله درآمدهاي حرام از نگاه اسالم، درآمدهایی است که در شرع اسالم، به طور مستقیم، منفـی  
داري و ضد ارزش شناخته شده و این یکی از عوامل جداکننـدة نظـام اقتصـادي اسـالم از سـرمایه     

یت فعالیت اقتصادي مبتنی بر تقاضاست و عامل دین در داري، مشروعکه در نظام سرمایهاست؛ چرا
هـاي دینـی نیـز    که در اقتصاد اسـالمی، افـزون بـر تقاضـا، عامـل ارزش     آن دخالتی ندارد، در حالی

هـا،  گونـه ارزش آورد و گذشته از اینکه رعایت اینهاي اقتصادي را به وجود میمشروعیت فعالیت
گـردد، مفاسـد اخالقـی و ضـد     رفتن ثروت جامعه مـی موجب رونق اقتصادي و جلوگیري از هدر 

  سازد.ارزشی را نیز از جامعه دور می
هایی است که در دین مبین اسالم، به عنوان فعالیتی ضد ارزشی شناخته شده، هم قمار از جمله فعالیت

  اند.آیات قرآن و هم روایت بر حرمت آن تأکید ورزیده
هاي لغت، به صورت واضح و روشن بیـان نشـده، برخـی از    مفهوم این واژه در کتاب »:قمار«معناي 

؛ 463، ص3ق، ج1416؛ طریحی، 420، ص2ق، ج1414(زبیدي، » مراهنه و گرو گذاردن«لغویان، آن را به 
انـد (طریحـی،   معنا کرده» بازي با وسایل مخصوص«اي هم به ) و عده317، ص9ش، ج1402مصطفوي، 

نظـر کـرده و معنـاي اسـم ذات (آالت     ). دستۀ سوم نیز از معناي مصدري صـرف 463، ص3ق، ج1416
  ).297 -  296، ص5تا، ج اند (ابن اثیر، بیمخصوص) براي آن قایل شده

۷۲     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

پدیـد آیـد کـه    » قمـار «هاي متفاوتی در معناي این عامل موجب شده است، در بین فقیهان نیز دیدگا
  کرد: توان آنها را در چهار دیدگاه خالصهمی

ق، 1414(کرکـی،  بازي با وسایل مخصوص، چه با رهن و گرو و چه بـدون آن اسـت   » قمار«دیدگاه اول: 
  .)41، ص8ق، ج1403؛ اردبیلی، 184، ص12ق، ج1419؛ عاملی، 129، ص3ق، ج1413؛ عاملی، 24، ص4ج

، 1ق، ج1406بازي با وسایل مخصوص، با فـرض گروگـذاري اسـت (ایروانـی،     » قمار«دیدگاه دوم: 
  ).8 -  7، ص2ق، ج1415؛ موسوي خمینی، 27، ص3، ج1405؛ خوانساري، 37ص

؛ 117، ص1ق، ج1415مطلق بازي و رقابت با فرض گروگذاري است (انصاري، » قمار«دیدگاه سوم: 
  ).396، ص14ق، ج1412حسینی روحانی، 

اطبـائی،  مطلق مغالبه، چه با عـوض و گروگـذاري و چـه بـدون آن اسـت (طب     » قمار«دیدگاه چهارم: 
  ).382، ص1ق، ج1415؛ انصاري، 239، ص10ق، ج1418

موجب اختالف در گسترة حرمـت آن  » قمار«اختالف در معناي عرفی و فقهی  قلمرو ممنوعیت قمار:
نیز شده است، با اینکه اصل حرمت قمار در شریعت اسالم، بلکه در تمام شرایع، از مسلّمات شمرده شده 

؛ 109، ص22ق، ج1404؛ نجفـی،  176، ص14ق، ج1413ارد (عـاملی،  و کسی در این بـاره تردیـدي نـد   
  ).430تا، ص؛ مشکینی، بی184، ص12ق، ج1419؛ عاملی، 371، ص1ق، ج1415انصاري، 

  در فقه، چهار صورت براي قمار فرض شده که عبارت است از:
  . بازي با وسایل مخصوص با فرض گروگذاري؛1
  . بازي با وسایل مخصوص بدون گروگذاري؛2
  . بازي با غیر وسایل مخصوص با فرض گروگذاري؛3
  . بازي با غیر وسایل مخصوص بدون گروگذاري.4

هاي چهارگانه در متون فقهی حرام شمرده شده، اما حرمت برخی، مـورد اتفـاق   با اینکه همۀ صورت
عنـوان عـوض   اند. در مواردي هم که مالی بـه  شده بوده و برخی دیگر بنابر دیدگاه مشهور، حرام شناخته

پرداخت شود، دیدگاه مشهور، اشکال کـرده و تصـرف در آن را حـرام دانسـته اسـت. دلیـل حرمـت در        
لهـو و  «شود، یا ادلۀ حرمت هاي یاد شده نیز، یا عنوان قمار است که مشمول ادلّه حرمت قمار میصورت

  و در برخی موارد نیز اجماع فقیهان.» سبق و رمایه«، و یا روایات باب »لعب
امروزه در بازارهاي مالی، بـه ویـژه در بـازار مشـتقات،      کاربرد قمار در معامالت بازار پول و سرمایه:

ها ابزارهایی طراحی شده و به عرصۀ دادوستد آمده که تشابه زیادي با قمار دارند. معامالت روي شاخص
عقـال، مـال و دارایـی     هایی که وجود حقیقی و حتی اعتبـاري ندارنـد و از منظـر   و معامالت روي مقوله
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هستند. براي مثال، قراردادهاي آتی یا اختیـار معاملـه، روي شـاخص    » قمار«شوند، مصداق محسوب نمی
بهره و امثال آنها، که وجود انتزاعی دارند و به هیچ وجه قابل قبض و اقباض نیستند،  سهام یا شاخص نرخ
گردند. شایان ذکر است که برخی در تطبیق بندي و قمار روي تغییرات شاخص برمیدر حقیقت، به شرط

هـاي واقعـی   قمار افراط کرده، همۀ قراردادهاي آتی و اختیار معامله، حتی قراردادهایی را که روي دارایـی 
همچون سهام، سبد سهام و کاالي قابل خرید و فروش در بورس محصوالت کشاورزي، صنعتی یا انرژي 

داننـد  یکی از متعامالن همراه با ضرر دیگري است، مصداق قمار می شود به دلیل آنکه غالباً سودبسته می
  که این برداشت صحیح نیست.

  بررسي ادله لزوم قراردادها
قـراردادي اسـت کـه    » قرارداد الزم«کنند. تقسیم می» جایز«و » الزم«فقهاي اسالم قراردادها را به دو گروه 

یـا بـه سـبب ثبـوت یکـی از      » اقالـه «تنها در قالب  یک از دو طرف قرارداد حق فسخ آن را ندارند وهیچ
توانـد حتـی بـدون    خیارات، قابل فسخ است. اما قرارداد جایز قراردادي است که هر یک از دو طرف می

  رضایت دیگري، اقدام به فسخ آن نماید.
هـان  شود. در این مـوارد، فقی گاهی در لزوم یا جواز قراردادي، به ویژه در قراردادهاي جدید، شک می

کننـد و در ایـن   ، حکم به لزوم و عدم جواز فسخ می»اصل لزوم قراردادها«اي با عنوان با تمسک به قاعده
، اصل اولی در قراردادهـا  زمینه تفاوتی بین شبهۀ حکمی و شبهۀ موضوعی وجود ندارد. مطابق این قاعده

؛ عـاملی،  64، ص5ق، ج1413، لزوم است، مگر اینکه جواز یک قرارداد با دلیل خاصی ثابت شود (حلـی 
ق، 1359؛ کاشف الغطاء، 53، ص3ق، ج1415؛ انصاري، 36، ص2ق، ج1417؛ مراغی، 242، ص2تا، جبی
  ).18، ص4ش، ج1377؛ خوئی، 23، ص4ق، ج1421؛ موسوي خمینی، 68، ص1ج

اب، به ادلۀ گوناگون قرآنی، روایـی، بنـاي عقـال و استصـح    » اصل لزوم قراردادها«فقیهان براي اثبات 
  پردازیم:اند که در این قسمت، با رعایت اختصار به بیان برخی از این ادلّه میاستدالل کرده

  »أوفوا بالعقود«دليل اول: آية 

باتوجه به آنچه در بخش اول نوشتار دربارة این آیه ذکر شد، بیان استدالل به آیه بـراي اثبـات لـزوم نیـز     
، فعل أمر بوده و در دانش اصول فقه، ثابت شده کـه فعـل امـر    »ااوفو«شود؛ به این بیان که واژة روشن می

شود عام بوده و تمام قراردادهایی را که بین مردم واقع می» العقود«ظاهر در وجوب است. از سوي دیگر، 
واجب است به قراردادها پایبند بوده و به آثار آنها «گونه خواهد بود: گردد. بنابراین، معناي آیه اینشامل می

  ».التزام عملی داشته باشید

۷۴     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

گونه موضوعات، حکم وضعی را نیز از با اینکه وجوب وفا یک حکم تکلیفی است، اما فقیهان در این
  کنند، البته هر کسی با مبنایی که در دانش اصول اتخاذ کرده است.آن استخراج می

  دليل دوم: آية تجارت

نهـی از مطلـق   » التـأکلوا «ست کـه در ایـن صـورت،    یا کنایه از مطلق تصرفات ا» اکل«گفته شد که واژة 
است که طبق این احتمال، آیـه در مقـام نهـی از تملّـک     » تملّک«تصرفات باطل خواهد بود، و یا کنایه از 

سازد کـه  روشن می» باطل«و » تجارت عن تراض«هاي باطل است. نیز گذشت که مقابلۀ بین اموال از راه
اصل لزوم «ر مال غیر که مالک آن راضی به تصرّف نباشد. با این بیان، باطل عبارت است از: هر تصرّف د

تجـارت عـن   «شود. توضیح آنکه پس از مبادلۀ مالی بر اساس شـروط صـحیح و   نیز ثابت می» معامالت
بین دو نفر، چنانچه یکی از این دو نفر بدون رضایت دیگري، معامله را فسـخ کنـد و مـال را بـه     » تراض

اند نوعی تصرّف در مال غیر بدون رضایت صاحب آن مال محسوب شده، داخـل در  حالت سابق برگرد
از آن نهی شده است. بنابراین، مطابق مفـاد آیـه، هـیچ    » تجارت«خواهد بود که در آیۀ » اکل مال به باطل«

اي را که انجام شده است بدون اجازه و رضایت طرف مقابـل، فسـخ نمایـد و ایـن     تواند معاملهکس نمی
؛ بجنـوردي،  180، ص1ق، ج1413؛ نائینی، 20و  19، ص5ق، ج1415لزوم قرارداد است (انصاري،  همان
  ).170، ص1ق، ج1421؛ موسوي خمینی، 215 -  214، 5ق، ج1419

  »نَفْسه بِطیبۀِ إِلَّا مالُه لَا و مسلمٍ امرِئٍ دم یحلُّ لَا«دليل سوم: حديث 

) به سند 573، ص14ق، ج1409و از طریق شیعه (حرعاملی،  و ائمه معصوم این روایت از پیامبر اکرم
) نیـز وجـود دارد. داللـت    100، ص6ق، ج1414سـنت (بیهقـی،   صحیح نقل شده و در متون روایی اهل

اي به دیگري منتقل شد گونه است که: مال وقتی از شخصی به سبب معاملهحدیث بر لزوم قراردادها بدین
توان در آن تصرف کرد، و چنانچه مالک اول بخواهـد بـا   آید و بدون رضایت او، نمیمیبه ملکیت او در 

فسخ معامله بدون رضایت طرف دیگر، آن را دوباره به ملک خود برگرداند مستلزم تصرّف در مال دیگري 
بدون رضایت صاحب آن بوده و این حدیث از چنین کاري منع کرده است. به عبارت دیگر، فسخ یکی از 

شود که مـال، در  انواع تصرّفات اعتباري و مشمول روایت است. با توجه به اینکه فسخ در حالی واقع می
، 1ق، ج1415بر آن نیز صادق اسـت (انصـاري،   » تصرّف در مال غیر«ملک دیگري باشد، بنابراین، عنوان 

نـابراین،  ). ب328، ص2، ج1379؛ مکارم، 15ق، ص1311؛ رشتی، 517، ص1ق، ج1416؛ مروج، 329ص
تواند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد کند بر اینکه یکی از طرفین قرارداد نمیاطالق حدیث داللت می
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را فسخ کند و در مال معامله شده که اکنون به ملکیت دیگري درآمده است تصرّف نماید، و این به معناي 
  ).329ص ،1ق، ج1415أثر بودن فسخ بود که همان لزوم عقد است (انصاري، بی

  دليل چهارم: سيرة عقال

، سیرة عقالست که در بیان آن گفته شده »لزوم قراردادها«یکی دیگر از ادلۀ مستند فقیهان براي اثبات اصل 
هایشان، این است که وفاي به عهـد و پیمـان را الزم   روش عقال و خردمندان در قراردادها و پیمان«است: 

اي که دست کشیدن از التزام به عهد و پیمان را دانند، به گونهخود می بندي به آن را سیرةشمارند و پايمی
نمایند. شارع مقدس نیز نه تنها عقال را نقض عهد و کاري ناپسند شمرده، کسی را که چنین کند مذمت می

از این روش منع نکرده، بلکه مطابق آیۀ وفاي به عقد و سایر ادلۀ شرعی، چنین روشی را امضـا و بـه آن   
  ).285، ص 1ق، ج1423؛ حائري، 202، ص5ق، ج1419ارش نموده است (بجنوردي، سف

  دليل پنجم: قاعدة استصحاب

گونه است: هرگاه دو نفر در اثر قراردادي، مال خود را به دیگري منتقل سـازند،  بیان اجمالی این دلیل این
چه پس از معاملـه، در امکـان   شود که دیگري به او تملیک کرده است. چنانهر یک از آنها مالک مالی می

فسخ قرارداد شک شود اثري که قبل از شک حاصل شـده، استصـحاب و حکـم بـه عـدم امکـان فسـخ        
شود؛ زیرا با قرارداد، ملکیت هر یک از دو طرف بر مال دیگري ثابت شده و شک در این است که آیا می
نه؟ طبـق قواعـد اصـولی، در ایـن مـوارد،      توان آن ملکیت را زایل و مال را به مالک قبلی برگرداند یا می

روي، لـزوم قراردادهـا بـا اصـل عملـی      شود و در نتیجه، فسخ ممکن نیست. بدیناستصحاب جاري می
  شود.نیز اثبات می» استصحاب«

رود و دلیل فقاهتی در فـرض  باتوجه به اینکه استصحاب یک دلیل فقاهتی (اصل عملی) به شمار می
تـوانیم بـه ایـن    رو، در بحث لزوم قراردادها نیز در صورتی مـی استناد است، ازایننبود ادلۀ اجتهادي قابل 

  نظر کرده یا داللت آنها را بر لزوم قراردادها ناتمام بدانیم.قاعده استناد کنیم که از ادلۀ قبلی صرف
بخش اول نیز اشاره کرد که بیان آن در » المؤمنون عند شروطهم«توان به حدیث از جمله ادلۀ لزوم، می

 گذشت.

  در معامالت بازار پول و سرمایه» اصل لزوم قراردادها«کاربرد 
، گذشت که بازارهاي پول و سـرمایه بـه صـورت پیوسـته بـا طراحـی       »صحت قراردادها«در بحث اصل 

قراردادهاي جدید مالی مواجهند، بنابراین، افزون بر سؤال از صحت چنین قراردادهایی، سؤال از جـواز و  

۷۶     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

گیریم که اصل بر لزوم این قراردادها بوده و تا ا نیز مطرح است. باتوجه به آنچه گذشت، نتیجه میلزوم آنه
  طرفه فسخ نمود.توان آنها را یکزمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، نمی

  بندي و پيشنهاداتجمع

  شود:از آنچه بیان شد، نتیجه گرفته می
رهاي جدید بازارهاي پول وسرمایه را دارد و بـا کـار تخصصـی و    دهی ابزا. فقه اسالمی ظرفیت سامان1

  توان موقعیت این ابزارها را در فقه اسالمی مشخص نمود.کارشناسی فقهی، می
دهند یا نه، اصل بر . چنانچه عقال در قراردادي شبهه و شک کنند و ندانیم که آیا عقال به آن ترتیب اثر می2

هاي اقتصادي بر آن تکیه کرد و جایگاه اصل اولی در ریزيدر برنامه توانفساد آن معامله است و نمی
  شود.عقود، در چنین حالتی آشکار می

. هرگاه در صحت شرعی و فقهی عقدي شک شود، با ایـن فـرض کـه در عقالیـی بـودن آن شـک و       3
  ود.شاي وجود نداشته باشد، اصل اجتهادي در عقود جاري شده، به صحت شرعی آن حکم میشبهه

رسد که افزون بر انطباق ادلۀ مقتضی، موانعی همچون، ربا، قمار، اکل . اصل ثانوي در فرضی به اثبات می4
رو، چنانچه عقـدي در بـین عقـال رایـج بـوده و ادلـۀ       اینمال به باطل، ضرر و غرر نیز منتفی باشد. از

توان ع در آن پدیدار شود، نمیمقتضی هم بر صحت آن داللت داشته باشد، اما با این حال، یکی از موان
  اصل اجتهادي را دربارة آن جاري ساخت و به صحت شرعی آن حکم نمود.

شود که فقیهان با استناد به ادلـه  . پس از اثبات صحت شرعی عقد، سؤال از لزوم  یا جواز آن مطرح می5
  اند.خاصی، اصل را بر لزوم عقود بنا نهاده

هاي معامالتی بازار پول و سرمایۀ اسالمی ادها، ابزارهاي مالی و شیوه. به مقتضاي ضوابط عمومی قرارد6
  باید به دور از اکل مال به باطل، ضرر و ضرار، غرر، ربا و قمار باشد.
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