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 چكيده

انتقال منافع و خدمات به خصوص  يبرا كه است يه اسالميبازار سرما يد برايجد يابزار، اوراق منفعت

ستفاده است. يكي از مشكالت پيش روي اين اوراق خدمات و تسهيالت عمومي مشكالت فقهي ، قابل ا

به بررستتي امكان ، براي تصتتحيم مبادله اين اوراق، امكان مبادله اين اوراق استتت. در اين مقاله مرتبط با

صحيم مبادله ا ستفاده از قرارداد اجارهت ضمي هادر طراحي آن ين اوراق با ا شده اين  هيپردازيم. فر مطرح 

ه يه و ثانوياول يدر قالب عقد اجاره در بازارها يمتعدد يهاتوان به روشياستتت كه اوراق منفعت را م

دهد كه مي اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي ستتامان يافته نشتتانهاي خريد و فروش کرد. يافته

هاي تواند به تصتتحيم فقهي نقل و انتقال اوراق منفعت بينمامد. از جمله راهمي استتتفاده از قالب اجاره

ه به يانتقال اوراق در بازار ثانو، ض مورد اجارهيتوان به مواردي چون تبعپيشنهادي براي تصحيم مبادله مي

سرقفل، يوکالت يواگذار، اجاره موازي، ر اجارهيغ بدل الخلو و اجاره ، العقدعيب، مورد اجارهصلم ، يحق 

 .ع اشاره كرديو ب

 .اوراق مالي اسالمي، قرارداد اجاره، : اوراق منفعتهاواژهكليد

 .GEL: ،E4G12, G13بندي طبقه

  

                                                           
 sobhanihs@ut.ac.ir دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراندانشيار  *

 majidhabibian@atu.ac.ir دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايياستاديار  **
 20/11/1391ـ پذيرش:  15/9/1391دريافت: 



6    1391، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 

 مقدمه

ش را بر يت خويکمتر از سه دهه است که اهم، ياقتصاد يهاتيبه رغم حضور در فعال، يمال يبازارها
صاد بدون بازار مال ييکه گو ياند. به طورکردهل يجوامع تحم ست. با وجود ياقت سلمانان با ، اين ابتر ا م

ل شبهة ربوي بودن يبه دل، ياسالم يکشور عضو کنفرانس کشورها 57ارد نفر و يليم1.5بالغ بر  يتيجمع
عت يسازگار با شر ييابزارها، رونيااز متعارف را ندارند. يامکان استفاده از ابزارها يبه سادگ، معامالت

 يه باقيدر بازار سرما ييهااند. اما هنوز عرصهافتهيشهرت « صکوک»شد که به مرور به  يطراح ياسالم
ست که ابزارها سازگاريد بايجد ياند. ابزارهاافتهيموجود امکان ورود در آنها را ن يمانده ا ضمن  با  يد 

مســتلزم ، ظهور هر ابزار نوظهور، نيبنابراه داشــته باشــند. يدر بازار ســرما يســهم، يعت اســالميشــر
، است. اوراق منفعت ياقتصاد ييو کارا يفقه يمبان، يق و گسترده در دو محور اساسيعم يهاپژوهش

سرما يد برايجد يابزار سالميبازار  صه يه ا ست و در عر شد که امکان ورود برا ييهاا  يوارد خواهد 
صهيسا صکوک در آن عر ست: يعرها وجود ندارد. در تر  شده ا  يسند مال، اوراق منفعت»ف آن گفته 

 ينده اســـت و در ازاياز خدمات و منافع آ ينيت دارنده آن بر مقدار معيانگر مالکياســـت که ب يبهادار
 (.5ص ، 1384، انيبي)حب« گردديمنتقل م يبه متقاض ينيپرداخت مبلغ مع
ــات تعر ــدد انتقال منافع و خدمات اوراق منفعت در، فيبراس ــت. عقد اجاره نص انتقال  يز براياس
سو، منافع و خدمات سالميشر يابداع و از  س يعت ا ست. در برر شده ا ، اوراق منفعت يفقه يتأييد 

شکلشده يق مدعيبدون تحق، (Kahf, 1998) يبرخ روبرو  ياند انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره با م
شارهين يست. بعضين ن مقاله تالش ي. ا(5)شرکت فرابورت ايران، ص  ندابه قرارداد اجاره نداشته ياز ا
 د.ينما يسور بررسيانتقال اوراق منفعت در قالب اجاره را به قدر م، (يفقه يکند در محور اول )مبانيم

 نه تحقيقيشيپ

سالمي )صکوک(هاي زيادي هاي اخير پژوهشدر سال ست، در مورد ابزارهاي مالي ا  ؛صورت گرفته ا
به چشـــم پژوهش درخور توجهي ، رويکرد حاکم بر اين مقالهويژه؛ به، نســـبت به اوراق منفعت يول

 هاي انجام شده در اين زمينه عبارتند از:برخي از پژوهش، اين . با وجودخوردنمي
«  اســتفاده از اوراق منفعت در تأمين مالي خدمات عمومي»ن عنوا اي بادر مقاله( 1998) منذر قحف

 ست.يروبرو ن يبا مانع، دارد که انتقال اوراق منفعت در قالب اجارهييان مبه اجمال ب

به بررســـي ، «آن يشـــرع يبر اوراق منفعت و مبان يدرآمد»در مقالة ، (1384) مجيد حبيبيان نقيبي
فتح ، توان اين مقاله را متناسب با نام آنيم، پردازد. در واقعمشروع بودن انتشار اوراق منفعت مي ياجمال
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ــت. البته  يفقه يدر مبان يباب ــت که برا ينام« اوراق منفعت»اوراق منفعت دانس در مقاله ن بار ياول ياس
 ييو اجرا يمجامع علم ياز ســو، ن نوع اوراق بهادار نهاده شــد و در عمليا بر يدر زبان فارســمذکور 
 رش قرار گرفت.يمورد پذ

سالم يمال يابزارها( در کتاب 1388) سيدعبات موسويان صار ، )صکوک( يا بحث اندکي را به اخت
 ن موضوع اختصاص داده است.يبه ا

به بررسي ، «اوراق منفعت يسک و بازدهير»مقاله  ( در1391) مجيد حبيبيان نقيبيو  حسن سبحاني
 اند.دو عنصر ريسک و بازدهي اوراق منفعت پرداخته

اوراق منفعت با شريعت اسالمي به بررسي سازگاري ، هاي پيشينبه منظور تکميل پژوهش، اين مقاله
سبت به پژوهشمي شين را ميپردازد. نوآوري اين مقاله و برتري آن ن توان در تأکيد و تمرکز آن بر هاي پي

 صحت مبادله اوراق منفعت در قالب اجاره با توجه به همه جوانب اوراق منفعت و اجاره دانست.

 شناسي اوراق منفعتمفهوم

نسبت به مقداري مشخص ، اوراق بهاداري است که بيانگر مالکيت دارنده آن، «اوراق منفعت»مقصود از 
سهيالت عمومي در سهيالت قبال پرداخت مبلغي معين مي از منافع و خدمات آتي ت شد. خدمات و ت با

، انرژي )برق . خدمات مرتبط با اموري چون1شود: شامل موارد زير مي گستره وسيعي دارد و، عمومي
خطوط ، تلويزيون، راديو، تلفن . خدمات2 ؛ســيســتم آب و فاضــالب و پســت، ي زبالهآورجمع، گاز(

شهريحمل و نقل راه. خدمات 3 ؛هاهوايي و پل شهري و بين   و بنادر، هاجاده . خدمات4 ؛آهن داخل 
ش. خدمات 5 شتي عمومي و مانند آني و آموز سبير زميز يها. مثالبهدا تبيين بهتر مفهوم  يبرا ينه منا

 اوراق منفعت است.
کند و ســه راه فروش ميپيش، همان ســال براي شــهريور، نها را در فروردياســتفاده از اتاق يهتلالف. 

ستفاده از هتل در سررسيد ، زمان مقرر ا پيش را فروش به ديگري و فروش به هتل يک هفته قبل از 
 دهد.يقرار مروي خريدار 

ـــال بعدبهمن براي فروردين  15فردي بليط قطار يا هواپيما را در ب.  . با فرض کندميخريد پيش، س
ستفاده کند، فقدان ممنوعيت قانوني تواند آن را به قيمت باالتر به آيا مي، اگر نخواهد خودش از آن ا

 ديگري بفروشد؟
خواهد پيش از مي، منع قانونينام کرده اســـت و با فرض فقدان ا حج تمتع ثبتيج. فردي براي عمره 

 آن را به قيمت باالتر به ديگري بفروشد.، سررسيد
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سهد.  س ستانمؤ شهريه ماه از فروردين ، اي براي برگزاري دوره تافل در تاب به عمل نام ثبتبا اخذ کل 
 ؟توانند آن را به ديگران واگذار کنندکنندگان مينامثبتآيا  .آوردمي

فروش شيمنافع پنج سال اول را پ، نياحداث بزرگراه مع ين منابع الزم برايتأم يراب يساز. شرکت راه ه
 کند.يم
، زمان، معين کيفيت)هاي کامالً بليط، شرکت هواپيمايي براي تأمين نقدينگي براي تأسيس يا گسترشو. 

تواند آن را به ديگران دارنده مي . آياکندفروش ميرا مثالً براي سه سال بعد پيش (مبدأ و مقصد و ...
 ؟منتقل نمايد

شرکت فعّال در زمينه تلفن همراه سترش حوزه آنتنأبراي ت، ز. يک  ... دهي ومين نقدينگي الزم براي گ
تواند آن را به ديگري خريدار مي. آيا کندفروش ميهزينه مکالمات کامالً معين ســـال آتي را پيش

 منتقل نمايد.
 رد که برخي از آنها عبارتند از:يمورد توجه قرار گ يکاتد نياوراق منفعت با يدر بررس

 تر خواهد بود.بالطبع ارزان، قيمت کاالها زودتر از سررسيدـ 

ـــ  ، اي از افراد ممکن است براي برخورداري از سود حاصل از اين اختالف قيمتتعداد قابل مالحظهـ
 شوند. ه اوراق منفعتيه و ثانوياول يهاوارد بازار

ـــ  صي و عمومي ميبنگاهـ صو سک انتقال عينهاي خ از اين روش براي تأمين ، توانند بدون تحمل ري
 نقدينگي استفاده کنند.

، استلزامات مربوط به آن را ندارندگذاراني که رغبتي به مالکيت عين )مانند اوراق مشارکت( و سرمايهـ 
 .وارد خواهند شدنيز به اين بازار )اوليه و ثانويه( 

هاي صحيح هاي سرگردان را تجميع و در فعاليتاي از سرمايهتواند بخش قابل مالحظهياين روش مـ 
 هدايت کند.

 هاي فقهي قرارداد اجاره براي انتشار اوراق منفعتبررسي ظرفيت

ــوي ، آمده« اجاره»ف يدر تعر ــت که به موجب آن منفعت معيني در برابر عوض معلوم از س عقدي اس
قد لک طرف ديگر در مي، مدت معينيبراي ، يکي از طرفين ع يد )به تم عارف بزرگ دايرةمركز آ الم

از اجاره به عنوان عقد تمليکي ، هاي فقهي و حقوقي اسالميچه در کتاب(. اگر592 ص، 1373، اسالمي
 يهايي دارند و حتهايي شده است که از نظر الفاظ به کار رفته در آنها با يکديگر تفاوتمعوّض تعريف

اما ، (47ص ، 9ج ، ق1407، وزارة االوقافاند )دهيع منفعت در مقابل عوض معلوم ناميب آن را يبرخ
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سو و تمليک عوض از شترک ميان همة  سوي ديگر تمليک منفعت از يک  سي و م سا را بايد دو رکن ا
 (.199 ص، 4-3 ج، ق1410، همانها محسوب داشت )تعريف

به ســرا  ، هاي اســالم براي اوراق منفعتآموزهاين مقاله در جســتجوي کشــف عقدي ســازگار با 
ست. ازا« اجاره» ضوعات مختلفي نظير معلوم بودن عوض و معوض، رونيآمده ا موجود بودن ، بايد مو

تعجيل عوض و تأجيل ، اجاره منافع مقدّر، مقدور بودن اســـتيفاي منفعت، مالکيت مؤجر، مورد اجاره
شود صرفاً بر چهار تالش مي، گيرد. براي رعايت اختصار مورد بحث و بررسي قرار، منفعت و مانند آن
 ر تمرکز شود:يپرسش ضروري ز
نافع را مي يا م لب آ قا جارهتوان در  قل کرد؟، قرارداد ا نافع( منت يا م يا معوض )عين  به مي، آ ند  توا

شد؟اجاره صورت مقدر )غيرموجود در زمان عقد وض از قبض مع پيشهاي متوالي آيا امکان انتقال ( با
ست قبل از سررسيديعني   مبلغبه ، يبعد يهارا در انتقالمورد اجاره توان يا ميآ وجود دارد؟ منافع يفايا
 ؟اجاره داد يگريبه دباالتر 

 اجارهامکان انتقال منافع با 

 ندارد. يليتفص ينيازي به بررس، رونياابداع و امضا شده است. از، انتقال منافع يد نهاد اجاره برايترديب
به صـــراحت به آن اشـــاره کرده ، ف آنيت اجاره اســـت که در تعريات ماهيانتقال منافع از ذات، واقعدر
، ر عقودين اجاره و سايب ي( و آن را فارق اصل43ص ، 9ج ، ق1407، ةيالشئون االسالموزارةاالوقاف و)

 ندارد. يضرورتبحث مبسوط در موضوع اول ، رونيااند. ازع را انتقال منافع دانستهيمانند ب
پروژه ، توان براي مثاليا ميدر خصـــوص اجاره منافع مقدر )مؤجل بودن مورد اجاره( بايد گفت: آ

 داد اجاره، ساخت انيپا خيتار از، رسديم اتمام به ينيمع خيتار که در، ساخت را دست در ن ويمع و معلوم
 باشد؟ پروژه انيو در پا ندهيآ در اجاره مورد از يبرداربهره و انتفاع و يفعل، قرارداد عقد که يبه طور

ــخ به ا يبرا ــشيپاس ــحتيبا، ن پرس مورد  «الذمه يف يکل» و «نيالمع يف يکل» در اجاره عقد د ص
س صر يهاي فقهرد. در کتابيقرار گ يبرر ضيت ست که عو شده ا شاهده يبا، ن اجارهيح  ان يا بيد با م

، ينينباشد )موسوي خم يکه جهالت مرتفع شود و معامله غرر يبه صورت، ن گردديمع و معلوم، اوصاف
ــاتي(. بر ا571 ص، 1 ج، 1390 ــات مورد اجاره کامالً يد ميترديب، ن اس ــخص  توان گفت که اگر مش
ز به ين نيســت. در بحث اجاره زمين يدر صــحت آن شــک، باشــديم يکل نحو به اجاره باشــد و معلوم

 يکلصحت اجاره مشروط به برطرف شدن غرر مشروط شده است و اجاره ، نيالمع يف يکلصورت 
، در صورت برطرف شدن غرر است ورفته نشده يپذ، فيبه جهت عدم ارتفاع غرر در توصز ين هالذم يف
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ست سوي خو مورد قبول قرار گرفته ا  ص، 19 ج، 1383، يسبزوار؛ 340 ص، 30 ج، ق1430، يي)مو
ـــت )نجفمحور رفع جهال، واقع(. در156 ، ييطباطبا؛ 289و  214 ص، 27 ج، ق1416، يت و غرر اس
؛ 239 و 94 ص، 7 ج، ق1408، ي؛ حل231-229 ص، 3 ج، 1386، يطوســـ؛ 118ص ، 12 ج، 1391

که در زمان انعقاد اجاره موجود  يياجاره کاالها، تر(. به عبارت روشـــن184 ص، 2 ج، يمحقق حل
 يابه گونه و صفات آن اتيخصوص و نباشد اجاره مجهول ح است که مورديصح يدر صورت، ستندين

مانع ، بودن مورد اجاره يکل، نيابد. بنابرايکه غررِ مانع صــحت قرارداد تحقق ن باشــدمعلوم و مشــخص 
 شود.يصحت آن نم

شود ينم ييزهايچ شامل و است بوده موجود ياياش و نيزم در فقها کالم که شود گفته است ممکن
 کالم در دقت با اما ست.ين حيمذکور صح يريگجهينت، رونياستند. ازيقرارداد اجاره موجود نکه در زمان 

 به آناناز  يح برخياند و تصرکرده يمبتن غرر رفع بر را نيالمع يف يکل و الذمه يف يکل رشيپذ که، فقها
 و يضـــرور، قرارداد مورد اجاره در زمان وجود گفت: توانيم، ن جهتيع و اجاره از اين بيعدم فرق ب

 شود.يفقدان مورد اجاره در زمان قرارداد موجب بطالن آن نم، واقعدر ست.ين الزم

 ا خدمتيمنفعت  يفاياست از سررسيد پيشهاي متوالي امكان انتقال

انتقال منفعت توسط مستأجر پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به ، همه مذاهب و فقهاي اسالمي
آن را مقيد به عدم انتقال به ديگري ، دانند که مؤجر در قرارداد اجاره اولدر صورتي جايز ميفرد ثالث را 

ج ، ق1412، يروحان ؛54ص ، 6ج ، ق1417، قدامةابن؛ 292ص ، 12 ج، 1363، ينکرده باشـــد )بحران
 (.28 ص، ق1413، يي؛ موسوي خو294ص ، تايب، يني؛ موسوي خم95ص ، 19

تواند فرع جديدي محسوب گردد مي، انتقال پس از استيفاي بخشي از منافع، ممکن است گفته شود
اگرچه ، آيدفرع جديدي به حساب نمي، انين بيکه حکم مستقلي هم داشته باشد. اما واقعيت اين است ا

هاي اجاره تواند موضوع جديدي و مستقلي محسوب گردد و محدوديتمي، در بررسي موضوع چهارم
 باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.کل را نداشته 

 باالتراالجاره مالبه  يبعد يهادر انتقال ورد اجارهم امكان انتقال

ا خدمت را در قالب يتواند منفعت مي، اين اســت که آيا مســتأجرِ قرارداد اجاره اول يپرســش اســاســ
اي بين منتقل کند؟ يا بايد رابطه به صورت مستقل به ديگري، هبه و مانند آن(، اجاره، قرارداد جديد )بيع

ــد؟ بمال ــالمييتردياالجاره اول و عوض در قرارداد دوم باش انتقال منفعت ، د همه مذاهب و فقهاي اس
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ــتأجر ــط مس ــخ به پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به فرد ثالث را جايز مي، توس دانند. اما پاس
، االجاره اولل عوض در معامله دوم نســبت به مالا عدم اســتقاليقســمت دوم پرســش يعني اســتقالل 

 نيازمند بررسي تفصيلي بوده و الزم است به فروعات مختلفي تقسيم گردد:
 االجاره اول يا کمتر از آن؛انتقال به مقدار مالـ 

ـــ  افزايش با ايجاد تغيير در عين مستأجره که رغبت متقاضيان را ، االجاره اولانتقال به مبلغ بيش از مالـ
 دهد؛

 کشتي و آسياب(؛، زمين، مغازه، خانه، در موارد خاص )اجير، انتقال به مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغييرـ 
 در ساير موارد )غير موارد خاص(.، انتقال با مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغييرـ 

االجاره و مال هاي متوالي در قالب عقد اجاره به مبلغ مسـاويانتقال، همه فقهاي اماميه و اهل سـنت
دانند. همچنين اگر مســـتأجر در عين مورد اجاره تغييراتي ايجاد کرده کمتر از آن را صـــحيح و نافذ مي

شود ضيان براي تملک انتفاع  شد که موجب افزايش رغبت متقا ترديد انتقال مورد اجاره با عوضي بي، با
شکالي ندارد )بيش از مال ج ، ق1416، ينجف؛ 56 - 55 ص، 6ج ، ق1417، قدامةابناالجاره اول مطلقاً ا

(؛ زيرا با اصــل 577 ص، 1ج ، 1390، يني؛ موســوي خم299 ص، 12ج ، ق1408، يحل ؛225ص ، 27
ــحيح وارده در ا ــحت در معامالت و روايات ص ، 12ج ، ق1412، يعامل نه مطابقت دارد )حرين زميص

ست که تغييري4و  3حديث ، 22باب  شکال و اختالف در جايي ا شود و  (. ا ستأجره ايجاد ن در عين م
االجاره اول به ديگري منتقل کند. به مبلغ بيشـــتر از مال، مســـتأجر بخواهد منافع را با عقد اجاره جديد

نقش ايفا کند که در قالب ، هيتواند به صورت ابزاري کارا در بازار سرمااوراق منفعت نيز در صورتي مي
، شتر از مبلغ اجاره اوليب يهامتير با قييو بدون تغ يه به سادگيوثان يفرع اخير تبلور يابد و در بازارها

 به فروش برسد.
ــحيح بدون معارض در مورد حرمت دريافت مازاد از مغازه  خانه و هِرادر مورد اج ــريح ص نص ص

، ي)حرعامل« إنّ فضـــل االجير و البيت حرام»االجاره اول وجود دارد و در مورد آنها آمده اســـت: مال
، همان)« إنّ فضـــل الحانوت و االجير حرام»( و نيز 5و  3حديث ، 22باب ، 20باب ، 12ج ، ق1412

با الغاي ، مغازهدر غير مورد خانه و ، (. ممکن اســت روايات دال بر صــحت قراردادهاي دوم3حديث 
صيت مورد صو صوص مربوط به ، خ صريح در ن شود. ولي با خصوص ت سته  معارض نص مذکور دان

با فرض  يحت، واقعدر به غير موارد مذکور تعدّي کرد.، توان با اتکا به اين رواياتمين، مغازهخانه و 
صحت ستفاده اطالق يا عموم از روايات دال بر  صوص دال بر حرمت دريافت مازاد در قرارداد دوم ، ا ن

، خيتوان موجب تقييد مطلق و تخصيص عام دانست. احتمال دارد بريممعازه را نسبت به اجاره خانه و 
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 که در آن عبارت، ( از امام صادق4حديث ، 20باب ، 12ج ، ق1412، يعامل )حر يحسن الحلبروايت 
را معارض نصوص مذکور در مورد خانه بدانند و ادعا ، آمده است از قول امام معصوم« اليصلح ذلک»

صلح»کنند که  ست که ، ظهور در کراهت دارد« الي صلح»نه حرمت. ولي واقعيت اين ا در حرمت و  «الي
صريح در حرمت کراهتِ صوص  صطالحي ظهور ندارد. با وجود ن صلح»، ا صراف به حرمت « الي نيز ان

نصوص مربوط به حرمت مازاد بر عوض در قرارداد دوم در خانه ، پيدا خواهد کرد. پس چنانکه گذشت
 بالمعارض است.، االجارهنسبت به مالمغازه و 

حديث ، 20باب  و 5حديث ، 22باب ، 12ج ، ق1412، يلدر مورد آســـياب نيز دو روايت )حرعام
شده و در آن لفظ 1 صادق« اُکرهُ»( وارده  ست. بي از امام  شده ا ، ترديد کراهت در روايات مذکورنقل 

، ولي بر حرمت اصــطالحي نيز داللت ندارد. قدر متيقن آن، اگر چه در معناي اصــطالحي ظهور ندارد
 کراهت اصطالحي خواهد بود.مرجوح بودن است که به معني 

شتي نيز  سحاق بندر مورد ک صادق عمارا ست که حضرت فرمود:  از امام  اگر فردي »نقل کرده ا
اگر به مقدار بيشــتري اجاره دهد اشــکالي ، زمين و کشــتي را اجاره کند و در آن کاري انجام دهد، خانه
شروط به انجام کاري در مورد اجاره را م« البأت»(. گفته شده که چون حضرت 2حديث ، همان)« ندارد

ــان، نموده اســت ــرط )آخوند خراس ، (104ص ، 1ج ، ق1405، ؛ مظفر104ص ، ق1409، يبه مفهوم ش
صالحات مي« بأت»داللت بر وجود  صورت عدم انجام ا نيز ظهور در حرمت دارد. از « بأت»کند و در 

شود ، سوي ديگر ست گفته  صطالحي نمودتوان حمل بر را مي« بأت»ممکن ا  بخصوص در، کراهت ا
سته و گفته. که با زمين همراه شده است، اين روايت مورد  در، اندولي برخي اين احتمال را صحيح ندان

بايد در مورد خانه نيز اين کراهت تعميم داده شود و آن را ، کشتي معارضي وجود ندارد و با فرض تنزل
س صوص مذکور دربارة خانه بدانيم که ک ، 19ج ، ق1412، يپذيرد )روحانم را نميين تعميي امعارض ن

 يدر اين روايت به کراهت اصــطالح« بأت»(. ولي اين احتمال خالي از قوت نيســت و حمل 98ص 
با مقرون شدن زمين و خانه به کشتي ناسازگار نيست؛ زيرا حکم آنها در ساير نصوص و  اشکالي ندارد

در مورد کشتي نيز قول ، براي اين روايت باشند. بنابراين« انبي»توانند اين نصوص ميو  تعيين شده است
 به حرمت دريافت زياده در قرارداد دوم اقوي است.

روايات مختلفي وارد شــده اســت. برخي مطلقاً بر جواز دريافت مازاد در قرارداد « زمين»نســبت به 
عامل مازاد در بر جو ي(. برخ1حديث ، 21باب ، 13ج ، ق1412، يدوم داللت دارد )حر  از دريافت 

( و تعدادي از روايات نيز بر عدم جواز دريافت 2و  1حديث ، همانمزارعه و عدم جواز آن در اجاره )
به قرينه ، اند: بايد روايات گروه اول(. برخي گفته3حديث ، همانمازاد در اجاره و مزارعه داللت دارد )
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سوم شيء مورد، گروه  ستأجر در  شود که م دي ايجاد يکرده و چيز جد ياجاره کار بر مواردي حمل 
نخواهد بود؛ زيرا حرمت در آنها نيز مقيد به مغازه خانه و ، تفاوتي بين زمين، اين صورت کرده باشد. در

. البته اين نظر قابل پذيرش نيســت؛ زيرا گروه اول روايات اســتعدم احداث چيزي در عين مســتأجره 
، واقعدرگذارند. با صـــراحت تفاوت مي، انند خانه و دکانر موارد ميبين زمين و ســـا، مربوط به زمين

 دانند.يز مين بدون انجام کارخاص را جايافت مازاد در زميدر
که ، جمع صحيح عرفي اين است که دسته دوم، ح در همه اصناف مذکوريات صحيبا توجه به وجود روا

ست شده ا سته اول، در آن دريافت مازاد در اجاره منع  سته دوم، به قرينه د که ، حمل بر کراهت کنيم و بين د
سته سوم که دريافت مازاد در مزارعه را نيز جايز ندان سته  سته و د ، دريافت مازاد در مزارعه را جايز دان

 بر شدت کمتر کراهت در مزارعه نسبت به اجاره داللت دارد.، گونه جمع شود که منع در دسته سوماين
ــت از مجموع اين مباحث ــود که اجاره دوم با دريافت مازاد بدون اين، ممکن اس ــتنتاج ش گونه اس
ستأجره در خانه ساير ، احداث چيزي در عين م سياب و زمين مکروه و در  شتي حرام و در آ دکان و ک
، دکان، توان از مصـاديق مذکور يعني خانهاين اسـت که آيا مي يموارد جايز اسـت. اما پرسـش اسـاسـ

هاي خاص را استخراج کرد و حرمت و عدم صحت مازاد در يژگيو، کشتي و زمين در روايات، آسياب
آيا ممکن اســت مصــاديق مذکور را از باب ، قرارداد دوم را به موارد ديگري تعميم داد؟ به عبارت ديگر

 تمثيل دانست و اين حکم را به تمام موارد اجاره دوم تعميم داد؟
اند: اين رده در موضوع و بررسي آنها گفتهپس از بيان مشروح روايات وا، برخي فقهاي بزرگ اماميه

آشکارا داللت ، و همه اين روايات به اتفاق نداروايات برخي از احاديثي بوده است که به آن دست يافته
دي در عين يمگر آنکه مســـتأجر چيز جد، االجاره اول دارندبر نهي به اجاره دوم با عوض بيش از مال

حکم ، با انضمام بعضي از اين روايات به برخي ديگر. را بيشتر نمايد مستأجره ايجاد کند که ارزش منافع
ستنباط مي ست؛ زيرا معصومکلي ا ، در همه موارد شود و بيان موارد خاص در روايات از باب تمثيل ا

ـــادگي از مجموع اين روايات، اند. بنابراينافت مازاد در اجاره دوم را نهي کردهيدر عموم حکمِ ، به س
طوري که از ادات شود؛ زيرا استفاده عموم همانالن دريافت مازاد در اجاره دوم استنباط ميحرمت و بط

از تتبع و انضمام افراد و جزييات نيز قابل ، باشديم يطبيع يو الفاظ خاص موضوعه در زبان عرب امر
 (.301 - 299ص ، 12ج ، 1363، يحصول است )بحران

ــر  يفقها يبرخ، اين با وجود ــتبزرگ معاص ــرط اس ــط  يفايمعتقدند: اگر در اجاره ش منفعت توس
شد شده با ستأجر خاص ن ساو، ر به مبلغ کمتريمغازه و اج، ر منزلياجاره مجدد آن در غ، م شتر يو ب يم

 (.84ص ، 2ج ، 1390، ينيز است )موسوي خميجا
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سو ست که از يک  ستنباط برخي از فقهاي  با وجود چنين روايات از معصومين، واقعيت اين ا و ا
توان جواز دريافت مازاد در اجاره دوم را به نمي، (224ص ، 27ج ، الکالمواهربزرگ و فتواي آنان )ج

ــهور )عدم جواز( ــبت داد و يا با قبول نظر غيرمش ــورت مطلق نس ــهله را ، فقه و فقهاي اماميه به ص مس
با قبول نظر حرمت و غيرجايز بودن اجاره دوم ، دطور که گفته شهمان، يافته دانست. از سوي ديگرپايان

سيار ، االجاره اول و بخصوص تعميم آن به همه موارد اجارهبه مازاد بر مال ستره عمل اوراق منفعت ب گ
شد. اين اوراق نمي سالمي تواند بهمحدود خواهد  صادي جوامع ا صحنه اقت سب در  عنوان ابزار مالي منا

 گردد:مناسب پيشنهاد مي يهاحلجا راهدر اين، حضور يابد. بنابراين

 ح اجاره ثانويه به قيمت باالتريهاي تصححلراه

صحت قراردادهاي. تحد1 صل  شود: با وجود ا صوص: اگر گفته  صرفاً مواردي که با ، د منع به موارد من
شده شارع مقدت ردع  سط  صريح تو صل خارج مي، اندنص  صل به از ا شوند و تعميم حکم خالف ا

تواند مورد اجاره مستأجر مي، پذيرفت. بنابراين يتوان به سادگيديگر و به نوعي تنقيح مناط را نم موارد
 به شخص ثالثي اجاره دهد.، االجاره اولبه مقدار بيشتر از مال، را در غير موارد منع شده در روايات

و کارايي آن را در  حل گســتره عمل اوراق منفعت را در موارد منصــوصن راهياتکا به ا، به هر حال
ح يتصح يبرا يتواند روش مناسبيحل من راهيا، اين صحنه اقتصادي جامعه کاهش خواهد داد. با وجود

 باشد. يه اسالميدر قالب اجاره و ورود نسبتاً مناسب آن در بازار سرما، انتقال اوراق منفعت
سط قرار دادن پول2 سالمي مي: . وا شمام کاز کالم فقهاي ا ست صريح رد )دتوان ا ر برخي موارد نيز ت

ست( شداجتناب از ربا معاملي در معامله دوم مي، که محور تحريم در موارد مذکور در روايات شده ا  با
. بخصوص با مالحظه اين نکته (55، ص 6ج تا، ، بيقدامةابن ؛226و  224، ص 27ج ق، 1416)نجفي، 

بر اين  .و عوض در دو قرارداد مقيد شده است االجارهبه يک جنس بودن مال، که حرمت دريافت مازاد
ــات  ــود اتوان گفت مياس ــت و چون معمواًل يتأک، اتين روايکه مقص د بر همان احکام رباي بيعي اس

مورد ، جريان حکم رباي بيعي در آن، باشـــديپول م، االجاره در اجاره اول و عوض در اجاره دوممال
 ترديد قرار گيرد.

االجاره پول حکم حرمت دريافت مازاد در اجاره دوم را حتي اگر مال، اجع عظاماما فقهاي اماميه و مر
شد سته و گفته، با صراحت جاري دان سي بخواهد به زيادتر از مقداري که اجاره کردهبا  خانه يا ، اند اگر ک
اگر با پول ، آن را اجاره دهد. براي مثال، بايد به غير جنســـي که اجاره کرده، را به ديگري اجاره دهدمغازه 

؛ 578ص، 1ج ، 1390و  294ص ، تايب، ينيبه گندم يا چيز ديگر اجاره دهد )موســـوي خم، اجاره کرده
 براي مشکل مذکور يافت. يتوان مفرّاز اين طريق نمي، (. بنابراين38ص ، ق1413، ييموسوي خو
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اره آن را به متقاضـــيان توانند با قرارداد اجيض مورد اجاره: ناشـــران اوراق بهادار منفعت مي. تبع3
االجاره توانند بخشي از اوراق را نزد خود نگه دارند و بقيه را تا سقف ماليز ميواگذار کنند و متقاضيان ن

م فقها و کال، براســات تصــريح روايات وارده از معصــومين، قرارداد اول بفروشــند. دريافت اين مازاد
، ي؛ بحران6و  3و  1ح ، 262ص ، 13ج ، ق1412، ياشـــکال اســـت )حر عاملفتاواي مراجع عظام بال

و  294ص ، تايب، يني؛ موســـوي خم229ص ، 27ج ، ق1416، ي؛ نجف299و  295ص ، 12ج ، 1363
 (. 381ص ، ق1413، يي؛ موسوي خو579ص ، 1ج ، 1390

سات اين راه سان ن، حلاما عمل بر ا ضيان اوراق بهادار منفعت ، ست؛ زيرا اوالًيآ به مقيد کردن متقا
از اوراق منفعت توسط هر  يلزوم استفاده و يا نگهداري بخش، نيست. ثانياً يارعايت اين شرط امر ساده

داري کاهش ميزان اوراق بهادار در گردش را به شـــکل معني، يمتوال يهاها در انتقاليک از واســـطه
سان، خواهد داد. ثالثاً صرفاً يک ورق منفعت را خريدار يک شامک، کننديم يکه  ستفاده بخ از آن و  يان ا

ــل منافع در زمان انتقال، مانده را نخواهند يافت. رابعاًانتقال باقي  يمتوال يهابا توجه به موجود نبودن اص
ش، اوراق مذکور ستفاده بخ سطه يدر عمل ا سط وا ست. در نت، انتقال يهااز آن تو ميزان ، جهيممکن ني

 شدت کاهش خواهد يافت.حل بهبراسات اين راه، اوراق بهادار منفعت يکاراي
شان مي، ر اجاره: دقت در روايات و کالم فقهايه به غي. انتقال در بازار ثانو4 دهد که تحريم دريافت ن

ــورت  ــت که قرارداد دوم در قالب اجاره ص ــر به مواردي اس مازاد در قرارداد دوم و يا بطالن آن منحص
شدپذيرد. ولي اگر انتقال دوم در قالب قرارداد دي سنت(، گري با سالمي )اماميه و اهل  اين ، همه فقهاي ا
ه در ياوراق منفعت را در بازار اول، ناشران، نيشمارند. بنابراقرارداد را صحيح و دريافت مازاد را جايز مي

آن را در بازار ثانويه در قالب ساير ، کنند و دارندگان اين اوراقيقالب قرارداد اجاره به متقاضيان منتقل م
صورت، قراردادها نظير بيع شکلي ، صلح و... انتقال خواهند داد. در اين  ست دريافت مازاد با م ممکن ا

 مواجه نگردد.
در عمل مشــکل مطرح شــده به کلي مرتفع ، حل به فقه اســالميدر صــورت امکان اســتناد اين راه
ستناد شد. براي اثبات اين ا صريح عبارت روچاره، خواهد  ستجو و بيان  ايات و کالم فقهاي اي جز ج

 عظام وجود ندارد.
روايات دال بر تحريم را به اجاره و روايات دال بر جواز را به ، برخي از فقهاي اماميه در جمع عرفي

صراف داده ست و دريافت مازاد مزارعه ان سي ا سا اند. گويا بين اجاره و مزارعه در قرارداد دوم تفاوتي ا
(. البته تعميم مزارعه 301و  295ص  12ج ، 1363، يزارعه )بحراندر اجاره دوم حرام و باطل است نه م
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با فرض قبول نظر آن فقيه است.  حل چهارمتأييدي براي راه، در اين نظر به ساير قراردادها غير از اجاره
مربوط ، در اين موارد روايات وارده از معصومين اسات نخواهد بود؛ زيرايتعميم مذکور ب، الشأنعظيم
ــوم رداد دوم بر روي زمين ميبه قرا ــل آن مرس ــد و قرارداد مزارعه براي انتقال منافع زمين و نه اص باش
ممکن اســت گفته ، اند. بنابراينباشــد و فقها نيز اين احاديث را مقايســه بين اجاره و مزارعه دانســتهمي
، 19ج ، ق1412، يروحانرسد )اسات به نظر نميبي، تعميم مزارعه به ساير قراردادها غير از اجاره، شود
 (.98ص 

 يمتوال يهاتوان گفت: متقاضـــيان اوراق بهادار منفعت در انتقاليم، حل چهارمبا فرض قبول راه
ــورت پذيرد و در اوراق  يبايد در قالب قرارداد، اوراق مذکور در بازارهاي ثانويه يبعد غير از اجاره ص

، با عقد اجاره نباشــد. در اين صــورت يآت يهامورد نظر نيز به صــورت مکتوب آورده شــود که انتقال
سالميسرما يکارا در بازارها يعنوان ابزار مالتواند بهياوراق منفعت م ضور يابد و الاقل  يه جوامع ا ح

 اين ابزار نخواهد کاست. اسالم از قابليت يهابه آموزه يپايبند
 ير از اجاره مبتنيغ يبر قبول امکان انتقال منافع در قالب قرارداد، حلن راهيد توجه داشـــت که ايبا

مگر اينکه ، شايد بهتر باشد که قرارداد اول نيز در قالبي غير از اجاره صورت پذيرد، است. در اين صورت
هاي بعدي هاي اسالمي ناسازگار و در انتقالانتقال اول با آموزهگفته شود انتقال منافع با غير عقد اجاره در 

حل چهارم ما را به ســوي ســاير عقود راه، روايناين نظر قائلي ندارد. از، رســدســازگار اســت. به نظر مي
 باشد. يادهيد فايتواند مفيحل چهارم به تنهايي نمراه، ترکند. به عبارت روشنرهنمون مي

صليتردي: ب. اجاره موازي5 ضور فعال اوراق منفعت در بازار ثانويه يد مانع ا امکان بطالن انتقال ، ح
بتوان آن را ، «ياجاره مواز»االجاره باالتر اســـت. اما ممکن اســـت با مجدد منافع در قالب اجاره با حق

ــتقل و بدون ارتباط با عقد اجاره اوليبرطرف نمود؛ به ا ــورت مس ــتأجر اول به ص مورد  ،ن معنا که مس
شود و يدر نظر گرفته نم ين اجاره اول و دوم ارتباطياجاره دهد و از آن جهت که ب يگرياجاره را به د

ادتر بودن يز، است. در نتيجه ياالجاره در اجاره دوم مستقل از اولمال، اندفرض شده يبه اصطالح مواز
ــکل، آن از اجاره اول ــرايجاد نخواهد کرد. ايا يمش ه يثانو يدر بازارها يمتوال يهااجارهط در تمام ين ش

 حاکم خواهد بود.
صور اجاره مواز شکليشا، در مقام فرض يت شد يد با م ستن  يمواز، اما در مقام عمل، روبرو نبا دان

ــوع اجارهين آنها با معيو عدم ارتباط ب يمتوال يهااجاره ــت مورد تأمل ، ن بودن موض ــت. ممکن اس اس
ک يمتعدد را در قالب  ياز چند موضــوع اجاره قراردادها يبيا ترکياز موضــوع اجاره  يمســتأجر بخشــ

ه و اهل يامام ين روش از نظر فقهايا، ديترديد. بيبه همراه ســـود منتقل نما، قرارداد به شـــخص ثالث
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ست شکال ا ست از م يول، سنت بدون ا ه بکاهد؛ يثانو يزان انعطاف اوراق منفعت در بازارهايممکن ا
گران ياز آنها را به د يبيا ترکيک ورق ياز  ير خواهد شـــد دائماً بخشـــيمنفعت ناگززيرا دارنده اوراق 

 د باشند.ين روش مقيد به ايز باين يد و افراد متواليمنتقل نما
پذير نيســت؛ زيرا در هر عقد موازي نســبت به کل مورد اجاره امکان، در اجاره اوالً، گريبه عبارت د

با فرض امکان انعقاد ، شــود نه کلي نامعين. ثانياًمي يي مورد معين جارحال قرارداد اجاره معموالً بر رو
سبت به بخشي از مورد اجاره )تبعيض( يا ترکيب چند مورد اجاره هاي ثانويه عمالً اجاره، قرارداد دوم ن

ــکال، ارتباطي با اجاره اول ندارد. به نظر همه فقهاي اماميه و اهل ســنت ي دريافت مازاد بر اجاره اول اش
ــت. نيازي به بحث از اجاره موازي و تالش براي تبيين آن به، ندارد. بنابراين ــب نيس عنوان راهکار مناس

 حل مستقل مطرح شود.تواند به عنوان راهمي، موضوع تبعيض يا ترکيب، ثالثاً
 يهنگام، هياول مستأجرن صورت است که يبه ا، اجارهاستفاده از عقد وکالت در : يوکالت يواگذار. 6

صد دارد اوراق  سند دال بر مالک، خود را منفعتکه ق صت يکه  ست يمنافع خا ، منتقل کند يگريبه د، ا
گذارد و يوام يگريبه د، صورت قرضبه منفعتروز اوراق ت ميمعادل ق يبا گرفتن مبلغ، اجاره يجابه

ا يبه خودش ، يقبض کرده و به وکالت از و يکاال را از جانب و، ديدهد تا در سررسيوکالت م يبه و
 منفعتواگذارکننده اوراق از  که يبابت طلبد را ياالجاره جدمالو مبلغ اجاره دهد به همان ، يگريد

ــونديا يهم بتوانند به بازار ثانو يگرينکه افراد ديا ين برايبردارد. همچن، دارد تواند يم، ن اوراق وارد ش
 يکه و معنان يبه ا ؛ل هم بدهديوکالت در توک، اجارهافزون بر وکالت در ، عتمنفکننده اوراق افتيبه در

وکالت ه يفروش و تسو، ليدر تحو، منفعتمت روز اوراق يمعادل ق يز حق داشته باشد با گرفتن مبلغين
گردد تا از اســتحکام الزم الزم ، از راه عقد خارج الزم، ن وکالتياســت ا ي. البته ضــرورداشــته باشــد
 فسخ کرد. يبه سادگرا  و نتوان آن برخوردار شود

، اگر وکيل در عقد وکالت اول، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره نيســـت؛ ثانياً، اوالً، اين روشدر 
شخص ديگري اجاره دهد و مال سله انتقاالت قطع و ، االجاره را بابت طلب برداردمورد را به  سل عمالً 

اين روش بسيار پيچيده است و طرفين قرارداد به سادگي ، طيل خواهد شد؛ ثالثابازار ثانويه اين اوراق تع
 از سوي بازار مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.، با مفهوم آن آشنا نخواهند شد. در نتيجه

سرقفل7 شدي. حق  ستأجر م، با اجازه مالک، : چنانکه گفته  شخص ثالث يم تواند مورد اجاره را به 
مســـتأجر در صـــورت ، واقعش دهد. دريبها را افزاتواند اجارهيبا اجازه مالک نم يحت يول، اجاره دهد
شخص ثالث يبرخوردار ضير مؤثر در افزايياگر تغ، از حق انتقال مورد اجاره به  ان را در يش رغبت متقا

ز ياز حعمالً اوراق منفعت را ، يژگين ويش دهد. ايبها را افزاتواند اجارهينم، جاد نکنديمورد اجاره ا
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سرقفل س يانتفاع خارج خواهد کرد. اما در مورد  ست: اگر ک شده ا  يمدت طوالن يرا برا يمحل يگفته 
ر را داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در يست سال( اجاره کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غي)مثالً ب

ــمن مدت ترق ــتأجر م، کند يض ــت يتواند محل را به همان مبلغيمس  و اجاره دهد، که اجاره کرده اس
رد )موســـوي يبگ يعنوان ســرقفلدهد )با توافق او( بهيکه ملک را به او اجاره م يهم از کســ يمقدار
 (.286 ص، ق1413، ييخو موسوي ؛615ص ، 1ج ، 1390، ينيخم

بودن مدت اجاره و  ي. طوالن1در صورت تحقق دو شرط  يافت سرقفليدرممکن است گفته شود 
ست؛ يجا، بهااجاره ياتفاق يرق. ت2 شرطيک از ايدر صورت فقدان هر  يعنيز ا سرقفليدر، ن دو   يافت 
ــت، در اوراق منفعت، نيســت. بنابرايز نيجا ز يمت نيش قيســت و افزاين يمنفعت طوالن يفايکه زمان اس

ست نه اتفاق ينيبشيقابل پ سرقفلينم، يا سخ بايد گفت: نم يتوان از  ستفاده کرد. در پا توان حکم به يا
به شروط  يافت سرقفليد حکم جواز دريتحد، واقعرا به شروط مذکور محدود نمود. در يجواز سرقفل

تواند در قالب قرارداد توان گفت: انتقال اوراق منفعت مييم، ن اســـاتياز دارد. بر ايل نيبه دل، خاص
رد يصورت پذ، ه بر اسات عقد اجارهيثانو يه و انتقال مکرر آن در بازارهايان در بازار اولياجاره به متقاض
ــد و تغيمت اوراق منفعت ييعني ق يافتيمبلغ در، و در همه موارد ــان باش ــله  يرييکس ــلس نکند و در س

سود ، واقعدر ز است.يجا، يبه عنوان سرقفل يافت مبلغيدر، اجاره يمت بازاريش قيل افزايها به دلانتقال
صل از ورود به بازار ش، حا سرقفل ينا شد نه افزا ياز  سرقفليبها. باش اجارهيبا شت که  به  يد توجه دا
ــوب م ــورت م« فروش حق»ن انتقال در قالب يا، واقعدر گردد.يعنوان حق محس رد و در قالب يپذيص

 گنجد.يقرارداد اجاره نم
صلح بهصلح . 8 شت يمعن مورد اجاره:  ( و در 2160ص، 2 ج، 1376، نيمعو توافق ) يسازش و آ

صطالح  ست که به يقراردادا سان با د، موجب آنا ا منفعت ياز مال  يکند که مقداريسازش م يگريان
ش از يپتواند ياول ممســتأجر ، اجارهدر ، ن اســاتيبر اا از حق خود بگذرد. يمال خود را ملک او کند 

س ستد و يسرر صلح به د آن، منفعت يفايا از راه ، هيدر بازار ثانوز يواگذارد. افراد بعد ن يگريرا از راه 
ضابه، ن روشين کار را ادامه دهند. در ايتوانند ايصلح م صلح يمقت ، منفعتداران اوراق يخر، قرارداد 
، نيشوند. بنابراياز بازار خارج م، يعيبه صورت طب يبعدمؤجران اول شده و  مؤجردر ذمه منافع مالک 

 کند.يمفا يو استافت يرا درا خدمات ي فعامن، مؤجر اولسرانجام نفر آخر با مراجعه به 
، عالوهگنجد. بهيدر عقد صلح است و در قالب قرارداد اجاره نم يز محتاج بحث مستقلين روش نيا

 نباشد. يراه چيشود که هيکار گرفته مبه يصلح در موارد
ستأجر دوم به جا ينيگزيجادر اين روش ع العقد: ي. ب9 ستأجر اول يم ا انعقاد يد منافع يخر از راه، م
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مســتأجر  ياســت که از قرارداد اجاره اول برا يد حقوقيبلکه به روش خر، ســتيد نيقرارداد اجاره جد
ستيا، اول شده ا ستأجر اول در همه منافع ن يگزيفرد ثالث جا، واقع. در(14ص ق، 1427)قري،  جاد  م

اند و در بازار دهينام« ع العقديب»، د آنياز عقد اول خواهد شـــد که در معامالت جد يو التزامات ناشـــ
 ع العقد عبارتند از:يب يهايژگياز و يوع دارد. برخيسنت شاهل يکشورها

ـــد و فرد ثالث جايان ميرابطه مســـتأجر اول با مؤجر به پا، ن عملي. با ا1 ن او در حقوق و يگزيرس
 گردد.يالتزامات مربوط م

 ن رابطه ندارد.يدر ا يتيفرد ثالث است و مستأجر اول مسهول يار گذاشتن منافع برايضامن در اخت، . مالک2
نظر کرده است. اما است که از آن صرف يدر مقابل حق، پردازدي. آنچه که فرد ثالث به مستأجر اول م3

 يهااگر مســـتأجر در انتقال، گريرد. به عبارت ديگياالجاره طبق معمول به مؤجر اول تعلق محق
شد يعقد اجاره اول را به فرد ثالث، يبعد ستيگزيدار جايخر، بفرو ستأجر در ا فا از منافع خواهد ين م

ت منافع به يز موجب انتقال مالکين يمتوال يهاد. انتقالار او بگذاريد منافع را در اختيشــد و مؤجر با
 داران خواهد شد.يخر

سازگار ست که با فرض امکان  شن ا سالم يهان روش با آموزهيا يرو از همه محذورات موجود بر ، ا
، ن روشيگردد. اما ايه فراهم ميم شـــد و امکان انتقال اوراق منفعت در بازار ثانوياجاره خالص خواه

ضواقع در ست که در تو ستقليح روش نيفروش حق ا شد و بحث م شاره  طلبد و در يرا م يز به آن ا
د يز بايع مال مقدر نيامکان صــحت ب، حلن راهيکامل ا يگنجد. البته در بررســيقالب قرارداد اجاره نم

 رد.يمورد توجه قرار گ
آن گفته شده است  يف اصطالحيدر تعراست.  ييفراغت و جدا، «خلو». بدل الخلو: مقصود از 10

صود از آن ست که به فرد يمبلغ، که مق ستيپرداخت م يا صرف يفايشود تا از حق ا نظر کند. منفعت 
ست که ب يحالت، مورد دوم ستأجر اول تحقق ميا ستأجر دوم و م گذارند که يقرار م، ابد که در آنيين م

ستأجر دوم در اثنا شود. يگزيجا، زمان اجاره اول يم ستأجر اول  سب، ن منظوريبدن م  يمبلغ يبه طور ن
ستأجر اول پرداخت نما، االجاره اولش از ماليب ضا يد. برخيبه م قرارداد اجاره اول  يمعتقدند: اگر مقت

 دارد. يکامالً سازگار ياسالم يهان عمل با آموزهيا، کامالً مراعات شود
از ، واقعدر فروشد کهيوم مبه مستأجر د، را که مالک است يحق انتفاع، مستأجر اول، در حالت اول

است و  ي( که بحث مستقل15ص ، ق1427، يگردد )قريق فروش حق )روش دهم( محسوب ميمصاد
گنجد. حالت دوم از مصـــاديق تبعيض مورد اجاره خواهد بود که مخالفي از يدر قالب عقد اجاره نم

تحديد حوزه فعاليت ، آنسنت نسبت به صحت آن وجود ندارد. ولي مشکل اساسي فقهاي اماميه و اهل
 هاي گذشته به آن اشاره شده است.اوراق منفعت در بازارهاي ثانويه است که در روش
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بانکين معامله از جمله موارد جديع: اي. اجاره و ب11 عامالت  ـــت. يد در ت  يقرارداد، واقعدر اس
سوب م ستقل مح ستحدثه و البته دو قرارداد م ر از يانتقال مجدد به غيعني ، حل چهارمگردد که به راهيم

 ک است و مشکالت خاص خودش را دارد.ينزد، اجاره
منتقل ، اوراق منفعت را در قالب عقد اجاره، مذکور يهاحلاز راه يکيق ياگر بتوان از طر، به هر حال
با ، دهديش ميان را افزايکه رغبت مشــتر يشــتر يعني بدون انجام کارياالجاره بانتقال با مال کرد و امکان
 ياوراق منفعت در بازارها يامکان حضور کارا، اسالم وجود داشته باشد يهاآن با آموزه ياحراز سازگار

 يبه روشــ يشــنهاديپ يهاحلکه با راه يفراهم خواهد گشــت. در صــورت يه اســالميه ســرمايه و ثانوياول
ن يمع يو قراردادها ييعقود امضـــا، د در مرحله اوليبا، افتينتوان دســـت ، ک به اجماعيا نزدي ياجماع

سيد سپسيقرار گ يگر مورد برر سب بود. البته  يافتن راهيصدد نوظهور در يدر قالب قراردادها، رند.  منا
ت اوراق منفعت را محدود يعرصـــه فعال ياگرچه قدر، د منع به موارد منصـــوصيحل اول يعني تحدراه

 باشد.يت اوراق منفعت ميو ماه يعت اسالميمناسب و سازگار با شر يروش يول، خواهد کرد

 گيرينتيجه

به کار ، نينه عو انتقال منافع و خدمات  ياســت که برا يه اســالميدر بازار ســرما يابزار، اوراق منفعت
صر به يتوانند به عنوان ابزارد. اين اوراق ميورمي سب و منح سهمنا به ، يالت و خدمات عموميفرد در ت
امضا شده  يعت اسالميشر يانتقال منافع و خدمات ابداع و از سو يز براياجاره نگرفته شوند. قرارداد  کار

ست. شکل موجود در اين زمينه ا ست. برا، تنها م س يچگونگي مبادله و نقل و انتقال اوراق منفعت ا  يبرر
د يبا، يه اســالميه ســرمايه و بخصــوص ثانويصــحت انتقال اوراق منفعت و حضــور موفق آن در بازار اول

هاي متوالي قبل از قبض امکان انتقال، در قالب اجارهمقدر مانند صحت انتقال منافع و خدمات  يموضوعات
سيدو  مورد اجاره سرر س، يبعد يهادر انتقال باالترمبلغ به  مورد اجاره و امکان انتقال قبل از  گردد.  يبرر

 تر از ساير مشکالت است.اساسي، مشکل اخير يعني انتقال به بهاي باالتر بدون ايجاد ارزش افزوده
ست. در مجموع، ک به اجماعيا نزدي ياجماع يحلو کشف راه يصدد بررسدر، اين مقاله با ارائه ، ا

س شکل انتقال اوراق منفعت به بهاازدهيهاي حلراه يو برر  يه را بررسـيشتر در بازارها ثانويب يگانه م
، د منع به موارد منصــوص(يمذکور )مانند تحد يهااز راه يتوان گفت: برخبندي ميد. در مقام جمعشــ
ه باشند. با يه و ثانوياول يح انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره در بازارهايتصح يبرا يگاههيتواند تکيم

مربوط  يفقه يهاتهيز کميسنت و نه و اهليامام ينتواند نظر فقها يشنهاديپ يهاحلاگر راه، اين وجود
سهله در قالب قراردادهايا، شوديشنهاد ميپ، دينما نيرا تأم ، ع منافع و خدماتيع )بيگر مانند بيد ين م

  رد.يقرار گ يمستقل و نوظهور مورد بررس يا قرارداديصلح و ، ع سلم(يب، ع حقيب
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