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فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

اصول بازار سرمایه اسالمی و کاربرد آن در صکوک اجاره

مقدمه 1 
در دهه اخیر صکوک اجاره به عنوان ایده ای نو در بانکداری اسالمی، توسعه زیادی 
در سایر کشورهای اسالمی )به ویژه مالزی( و حتی غیر اسالمی پیدا کرده است و موسسات 
گوناگون اقدام به انتشار این دسته از اوراق به اهدافی چون تامین نقدینگی، تبدیل به اوراق 
بهادار کردن دارایی های مالی، خروج دارایی ها با کیفیت پایین از ترازنامه و ... نموده اند. در 
ایران هم از سال 89 برای اولین بار این اوراق به انتشار رسیده اند و انتظار می رود در آینده به 
میزان قابل توجهی توسعه یابند. بررسی دیدگاه متفکرین اقتصاد و مالی اسالمی در مواجهه 
با پدیده صکوک اجاره نشان می دهد عده ای به آن با نگاه انتقادی نگریسته و با تاکید بر 
مبانی نظری مالی اسالمی، انطباق برخی الگوهای کاربردی صکوک اجاره با فقه، شریعت 
و اصول اقتصاد اسللالمی را مورد مناقشه قرار می دهند. در سر دیگر طیف، گروهی آن را 
به فال نیک گرفته و ضرورت توسعه هر چه بیشتر صکوک اجاره و عملیاتی شدن هرچه 
بیشتر مالی اسالمی را مطرح می نمایند. در بین این دو گروه، به نظر می رسد دیدگاه میانه 
توسعه ابزارهای مالی با در نظر گرفتن اصول بازار سرمایه اسالمی می باشد. در واقع ایده 
این تحقیق آن است که به منظور توسعه هر یک از ابزارهای بازار سرمایه اسالمی )از جمله 
صکوک اجاره(، الزم است ابتدا مبانی بازار سرمایه اسالمی به درستی درک شده و سپس تا 
حد ممکن در طراحی انواع صکوک مورد توجه واقع شوند. طی آنچه در پی می آید تالش 
می شود تا با اتخاذ رویکردی کل نگر )سیستمی(، به برخی از مهم ترین مبانی بازار سرمایه 
اسللالمی اشاره شده و عالوه بر این، مثال هایی جزیی از نحوه کاربرد هر یک از مبانی در 

طراحی صکوک اجاره ارائه شود. 

مشخصه های بازار سرمایه اسالمی و توسعه بازار صکوک اجاره 2 
بازار سرمایه اسالمی براساس تعریف، الزم است دارای ویژگی های مشخصی باشد 
و میزان اسللالمی بودن این بازار و میزان تفاوتی که از بازار سرمایه متعارف و بهره محور 
دارد، تابعی اسللت از میزان و درجه وجود این ویژگی ها در عمل. آنچه در پی می آید به 
برخی از مهم ترین ویژگی های بازار سللرمایه اسالمی اشاره شده و در هر مورد نیز تالش 
می شللود تا به عنوان نمونه، مثال هایی از کاربرد مبانی مورد بحث در طراحی و انتشللار 

صکوک اجاره ارائه شود. 
2-1- عدالت

بنیادی ترین و با اهمیت ترین مشخصه بازار سرمایه اسالمی که روح و ماهیت اسالمی 
را در آن متجلی می سازد و نقطه افتراق قابل توجهی میان آن و بازار سرمایه متعارف ایجاد 
می نماید، موضوع اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسالمی به طور عام و در بازار سرمایه 
اسللالمی به طور خاص می باشد. به عبارت دیگر، در نظام مالی اسالم، الزم است تمامی 
روابط و مناسبات در چارچوبی عادالنه تدوین گردند و هر گونه رابطه ای که با معیارهای 
عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، یا نامشروع می باشد و یا اینکه حداقل نباید از این 
رابطه استفاده نمود )هر چند به ظاهر و با در نظر گرفتن صرف مالک های فقهی، بدون 
اشللکال به نظر رسد(. بنابراین، الزم اسللت در هر نوع ایده پردازی، نظریه پردازی، طراحی 
ابزار و مدل سللازی در بازار سرمایه اسالمی، بیش و پیش از هر موضوع دیگری به مسئله 

عدالت توجه شود. 
هر چند امکان بحث مبسوط در رابطه با عدالت در این مختصر فراهم نیست، اما مناسب 
است در رابطه با مفهوم عدالت به نکاتی چند اشاره شود2. به لحاظ لغوی عدالت را مساوات، 
انصاف، سهم، تقسیم مساوی به قسط، میانه روی، امری بین افراط و تفریط، امری در مقابل 

ظلم و جور، تناسب و نهایتاً استقامت تعریف کرده اند )دهخدا، 1373، ج 2، ص 45(. 
اما به لحاظ اصطالحی، به نظر می رسد مفهوم عدالت در معنای کلی، توافقی و مورد 
درک همگانی اسللت؛ اما در معنای جزیی اختالفی بوده و دیدگاه واحدی در رابطه با آن 
وجود ندارد. به هر حال، همان طور که برخی محققین به خوبی نشان داده اند، الزم است 
به منظور کاربردی ساختن مفهوم عدالت، نقاط اشتراک تعاریف گوناگون را اخذ و نقاط 
افتراق را طرد نمود. با انجام این کار، می توان برای عدالت دو معنای اصطالحی کلی درنظر 
گرفت. معنای اول، برابری، مساوات، انصاف و بی طرفی می باشد و معنای دوم، توازن، تعادل، 
اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم )عیوضلو، 1384، ص 65(. با توجه به معانی 
یاد شده، می توان عدالت را در یک جمله این چنین تعریف نمود: »وجود امکانات مساوی 

برای همه، نیل به اسللتحقاق ها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته و مناسب آن« 
)عیوضلو، 1384، ص 66(. 

در رابطه با مفهوم عدالت مناسب است به ویژگی فرا دینی، عقلی و فطری بودن مفهوم 
عدالت توجه ویژه شود. در این رابطه شهید مطهری به خوبی به این مسئله پرداخته و بیان 
می دارد: »اصل عدالت از مقیاس های اسللالم است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق 
می شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلوالت؛ نه این است که آنچه 
دین گفت عدالت است، بلکه آنچه عدل است را دین می گوید« )مطهری، 1381، ص 14(. 
از این تعریف مشخص می شود که عدالت حاکم بر تمامی احکام اسالمی بوده و لذا عدل 

اسالمی نمی باشد، بلکه اسالم عادالنه است. 
با توجه به این برداشللت از عدالت، می توان قواعدی اقتصادی را در چارچوب اسالمی 
استخراج نمود و از این موارد به عنوان برخی از معیارهای عدالت در نظام اقتصادی اسالم 
نام برد. حق برخورداری برابر از منابع و ثروت های عمومی، سللهم بری بر اسللاس میزان 
مشللارکت در تولید و قرار گرفتن اموال در موضع قوام برخی از این معیارها هسللتند که 

به خوبی توسط برخی محققین مورد بحث واقع شده اند )عیوضلو، 1384، ص 127(.
هر چند کشف نمونه های عینی و جزیی عدالت و بی عدالتی بسیار مشکل است، اما به 
نظر می رسد توجه به قاعده عدالت در طراحی و توسعه صکوک اجاره می تواند تجلی های 
مختلفی داشته باشد. به عنوان نمونه، تعیین عادالنه نرخ های اجاره بها در صکوک اجاره 
یکی از این موارد است. به عبارت دیگر، عدالت اقتضا می کند که نرخ اجاره بها متناسب با 
مورد اجاره تغییر نموده و نرخ واحدی برای تمامی انواع صکوک اجاره وجود نداشته باشد. 
مثالً اگر مورد اجاره ساختمان و بخش مسکن است، نرخ اجاره بها باید با توجه به ارزش 
ساختمان و بازار کاال تعیین شود و هر گونه تعیین کف و سقف برای سود اوراق اجاره از 
منظر اقتصاد اسالمی، اقدامی ناعادالنه و موجب ظلم به دارندگان اوراق است )هر چند در 
کوتاه مدت و به دلیل وجود برخی مشکالت ضروری باشد(. درک این مسئله اقتضا می کند 
تا ساختارها و سیاست ها به گونه ای طراحی گردند که به سمتی پیش رویم تا در آینده 
بتوان تعیین نرخ سود در صکوک اجاره را از بخش واقعی اقتصاد استخراج نمود. در این 
رابطه، وجود بازار ثانویه مستقل و کارآمد در خرید و فروش صکوک اجاره امری ضروری 

می باشد.  
مثال دیگر از رعایت عدالت در انتشار صکوک اجاره، نحوه فروش دارایی )پس از اتمام 
دوره اجاره( از شرکت واسط به بانی می باشد. در حال حاضر ظاهراً بر اساس قوانین، پس از 
پایان یافتن دوره و فرا رسیدن سررسید صکوک اجاره، دارایی که در ابتدا از بانی به شرکت 
واسللط تملیک شده )و سللپس از شرکت واسط به بانی اجاره به شرط تملیک داده شده 
است( به قیمت اسمی توسط بانی از شرکت واسط خریداری می شود. در حالی که به نظر 
می رسد این نوع تعیین قیمت دارایی با عدالت سازگاری نداشته و موجب تضییع حقوق 
دارندگان صکوک، به ویژه در مواردی است که دارایی پایه ساختمان و ... باشد. چرا که در 
این حالت امکان بهره بردن از افزایش قیمت، عمالً از دارندگان صکوک که مالکان حقیقی 
مورد اجاره هستند صلب شده است. بنابراین مناسب است قیمت نهایی بر اساس پیش بینی 

میزان افزایش قیمت در کاالی مرتبط انجام شود.   
2-2- اخالق تامین مالی 

مشللخصه اساسللی و مهم دیگری که الزم است در بازار سرمایه اسالمی وجود داشته 
باشللد، سازگاری تمامی رفتارها میان تمامی ذینفعان، با اخالق اسالمی است. به عبارت 
دیگر، الزم است مناسبات و نوع رفتار و تعامل میان تمامی کنشگران بازار سرمایه اسالمی 
)حقیقی و حقوقی( به گونه ای تنظیم گردد، که در حداکثر سازگاری با اخالق اسالمی قرار 
گرفته و در تمامی رفتارها به این مسللئله توجه شود. منظور از اخالق اسالمی، مجموعه 
دستورات اخالقی و دینی است که در قرآن، احادیث و یا سیره معصومین وجود داشته و یا 
سایر کارها و فعالیت هایی است که از دیدگاه عرف و عقل غالب انسان ها، اخالقی به حساب 

می آیند )علیزاده، 1389، ص 5(.
گرچه تاکید دین اسللالم بر مباحث اخالقی، بیشتر از سایر ادیان است، اما الزم است 
توجه شود که تاکید بر مباحث اخالقی در حوزه تامین مالی، مخصوص دین اسالم و یا 
کشورهای اسالمی نیست. بلکه، به دلیل وجود فطرت مشترک در تمامی انسان ها، مسئله 
اخالق در تامین مالی در جهان غرب نیز تا حدودی توسعه یافته و مباحث و تجاربی تحت 
عنوان »بانکداری اخالقی3«، در نظام های غیر اسالمی نیز قابل مشاهده است که می تواند 
به منظور توسعه اخالق در بازار سرمایه اسالمی، به عنوان یک تجربه، قابل استفاده باشد. 

 حسین میسمی)1(
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هر چند به لحاظ تاریخی به طور دقیق مشخص نیست که از چه زمانی مباحث اخالقی 
در بانکللداری متعللارف وارد گردید، اما آنچه در تاریخ اقتصللادی غرب می توان یافت آن 
است که در قرن هجدهم در انگلستان، کواکرها4 اولین گروهی بودند که از سرمایه گذاری 
در صنایعی که غیر اخالقی به شمار می آمدند )مانند دخانیات، الکل، قمار و برده داری(، 
اجتنللاب ورزیدنللد. این اقدام به مرور زمان باعث محبوبیت و رشللد تجارت این گروه در 
میان مردم شللد و بللاب جدیدی را در مباحث متعارف اقتصاد غللرب باز نمود5. این نوع 
سرمایه گذاری اخالقی بعدها به »سرمایه گذاری مسئول به لحاظ اجتماعی6« معروف شده 

و دامنه آن روز به روز گسترده تر گردید )قلیچ، 1390، ص 3(.
علیرغللم وجود اختالفات گوناگون میان صاحب نظللران در مقوله تعریف تامین مالی 
اخالقی، به نظر می رسد در مجموع می توان این نوع تامین مالی را نوعی فعالیت اقتصادی 
در نظر گرفت که عالوه بر داشتن اهداف متعارف نظام مالی )مانند حداکثرسازی سود(، 
تالش دارد تا با ایجاد ارتباطات صحیح به سایر رقبا، احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ 
ثبات نظام اجتماعی- اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان 
عمومی به صنعت بانکللداری و تامین مالی، به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک 

برساند )سورویکی، 2004، ص 25؛ ویلسون، 2009، ص 13(. 
به نظر می رسد، همانند عدالت، کشف مثال های عینی از اخالقی یا غیر اخالقی بودن 
فعالیت های تامین مالی امری مشکل باشد. اما به هر حال به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری 
توجلله به مبانی اخالقی در صکوک اجاره، می توان به مسللئله افشللا صحیح اطالعات و 
اطالع رسللانی صحیح پرداخت. مثالً در حال حاضر در تبلیغات صکوک اجاره، به مسئله 
نحوه اسللتفاده از وجوه جمع آوری شللده توسط بانک یا شللرکت بانی هیچ نوع تاکیدی 
نمی شود. در حالی که به لحاظ اخالقی )و نه قانونی یا فقهی( به نظر می رسد الزم باشد 
حتماً اطالع رسللانی کافی از طرف بانی به خریداران صکوک در رابطه با نحوه استفاده از 
منابع جمع آوری شده از طریق انتشار صکوک ارائه شود. چرا که یکی از حقوق خریداران 
این ابزار مالی آن است که به طور دقیق اطالع یابند مثالً بانک تامین مالی شده از طریق 
صکوک، منابع را در راستای حمایت از تولید ملی استفاده می نماید، تعداد شعب خود را 
توسعه می دهد و یا با سرمایه گذاری در بازارهایی مانند طال و مسکن، به فکر سودآوری 
از تالطم های احتمالی آینده در این بازارهاست. به هر حال، اطالع رسانی صحیح در این 
رابطه حق مسلم و اخالقی سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و خرد، می باشد. 

2-3- سازگاری با فقه و حقوق اسالمی 
پللس از موضوع عدالت و اخالق، به نظر می رسللد مهم ترین مسللئله ای که به لحاظ 
کاربردی اهمیت بسیار باال و قابل توجهی در بازار سرمایه اسالمی دارد و یکی از ویژگی های 
اصلی این بازار به حساب می آید، سازگاری کامل تمامی روابط با فقه اسالمی است. در واقع 
الزم است در بانکداری و مالی اسالمی، هر نوع رابطه ای که بین ذینفعان برقرار می گردد، 

به لحاظ فقه اسالمی بدون اشکال باشد. 
بررسللی منابع فقهی نشان می دهد که شارع مقدس اسللالم در برخورد با معامالت، 
رویکرد امضایی اتخاذ نموده است. بدین معنی که هر معامله ای را که از دیدگاه عرف و عقال 
معامله نامیده شود را مورد تایید قرار می دهد؛ البته این تایید مطلق نبوده و بلکه الزم است 
اصول و ضوابطی در نظر گرفته شوند. تمامی این اصول را می توان در دو دسته »ضوابط 
فقهی عمومی« و »ضوابط فقهی اختصاصی« تقسیم بندی نمود که هر دو دسته از ضوابط، 
از ویژگی هایی به حسللاب می آیند که الزم است در عملیات بازار سرمایه اسالمی وجود 
داشته باشند. ضوابط فقهی عمومی، اصولی عام هستند که الزم است در تمامی معامالت 
وجود داشته باشند و نبود آن ها، به باطل بودن معامله و حرمت تصرف در اموال طرفین 
می انجامد. برخی از مهم ترین این موارد عبارتند از: عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، 
عللدم وجود غرر، عدم وجود ضللرر و درک صحیح طرفین از ماهیت روابط و وجود قصد 
معامله. در مقابل ضوابط فقهی اختصاصی عمومی نبوده و مخصوص ابواب فقهی خاصی 
می باشد؛ مانند محدود بودن مضاربه به تجارت که مخصوص عقد مضاربه می باشد )نجفی، 

1397 ق، ج 6، ص 22(.    
آنچه در پی می آید به پنج مورد از مهم ترین ضوابط فقهی عمومی اشاره می شود که 
عبارتند از: عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر، عدم وجود ضرر و درک 
صحیح طرفین از ماهیت روابط و وجود قصد معامله. در هر مورد تالش می شود تا عالوه 
بر تبیین مختصر موضوع، مثال هایی از کاربرد و اثرگذاری قاعده در طراحی صکوک اجاره 

نیز اشاره شود. 
2-3-1- عدم اکل مال به باطل

به جرات می توان بیان کرد که عدم اکل مال به باطل، اولین و مهم ترین ضابطه عمومی 
قراردادها و قاعده ای حاکم بر تمامی روابط مالی اسللت. منظور از این قاعده آن است که 
تصاحب اموال انسان های دیگر و استفاده از آن باید دلیلی معقول و مشروع داشته باشد 
و نمی توانللد بدون دلیل و یا از روی ظلم، جور و یا غصب انجام شللود که در این صورت 
مشمول خوردن اموال به باطل می باشد. الزم به ذکر است عمومیت این قاعده تا اندازه ای 

اسللت که شاید بتوان گفت بر سایر ضوابط عمومی نیز ناظر باشد. به عبارت دیگر، سایر 
ضوابط عمومی مانند عدم وجود ربا، خود می توانند مصداقی خاص از این ضابطه باشند. 

بررسللی منابع فقهی نشان می دهد که فقهای شیعی در موارد گوناگونی با استناد به 
ایللن قاعده به بطالن روابط حکم نموده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: مواردی 
که معامله منفعت حالل ندارد، مواردی که معامله با تضییع حقوق دیگران همراه است، 
مواردی که معامله به فریب خوردن یکی از طرفین می انجامد، موارد که فساد و فحشا در 
نتیجه انجام معامله ایجاد می گردد و نهایتاً مواردی که معامله به تضعیف حکومت اسالمی 

می انجامد )اسماعیلی، 1373، ص 12(.
مثالی از کاربرد این ضابطه در صکوک اجاره می تواند به این صورت در نظر گرفته شود 
که اگر به هر دلیل شرکت و یا بانکی که در فرایند تامین مالی از طریق صکوک اجاره وارد 
می شود، به صورت صوری و بدون اینکه قصد واقعی بیع و اجاره داشته باشد، اقدام به انتشار 
صکوک از طریق نهاد واسط نماید، منابعی که از این تامین مالی صوری بدست می آورد 
منابع دیگران بوده و هر نوع تصرف در آن اکل مال به باطل و حرام می باشد. در این شرایط 
سودی که به صاحبان اوراق می دهد نیز ناصحیح بوده و این افراد مالک این سود نمی شوند. 

2-3-2- نبود ربا
بدون شک به لحاظ کاربردی مهم ترین مسئله ای که تامین مالی متعارف را از دیدگاه 
اسللالمی به چالش کشیده و ضرورت طرح ایده بازار سرمایه اسالمی را مطرح می نماید، 
مقوله حرمت ربا می باشد. در واقع در شرایطی که در اقتصادهای متعارف، بهره )که نوعی 
خاص از رباسللت(، تار و پود فعالیت های اقتصادی را با خود درگیر نموده است، شریعت 
مقدس اسالم، با شدت هر چه تمام تر با آن مقابله نموده، آن را از گناهان کبیره برشمرده 
و مرتکب شونده این گناه را نه تنها به عذاب اخروی، بلکه به عذاب دنیوی نیز وعده داده 

است )موسویان، 1386، ص 133(. 
منظور از »ربا« به لحاظ لغوی »زیاده« می باشد و به لحاظ اصطالحی به دو نوع ربای 
معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود که هر یک تعریف خاص خود را دارد. ربای معاملی 
به معامله دو شیء همجنس گفته می شود، به طوری که یکی از آن دو مقداری بیش از 
دیگری داشته باشد )و این مقدار اضافه از ابتدا شرط شده باشد(. مانند این که شخصی 
100 کیلو گندم را با 120 کیلو گندم معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در 
معامله نسیه محقق می شود و بنا به نظر مشهور فقهای شیعه، اختصاص به اموال موزون 
)وزن شدنی( و مکیل )پیمانه ای( دارد )البته برخی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی 
نیز جاری می دانند(. همچنین از دیدگاه اکثر فقها، ممنوعیت ربا در تمامی معامالت وجود 
داشته و مختص باب بیع نمی باشد. اما ربای قرضی که رایج ترین نوع ربا، به ویژه در عصر 
حاضر می باشللد، به این صورت اسللت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی 
یا سللرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض متعهد می شللود آنچه را 

می گیرد همراه با زیادی برگرداند )مکارم شیرازی، 1376، ص 25(. 
اهمیت مسئله ربا در نظام اقتصادی اسالم و فقه معامالت به اندازه ای است که به جرات 
می توان گفت تاکنون هیچ فقیه و یا اندیشللمند اسالمی حرمت ربا را مورد مناقشه قرار 
نداده است. امام خمینی )ره( در مسئله حرمت ربا تا حدی پیش می روند که احتمال قرار 
گرفتن آن در زمره ضروریات دین اسالم را مطرح می نمایند. ایشان می فرمایند: »حرمت 
ربا به وسیله قرآن، سنت و اجماع مسلمین ثابت است؛ بلکه بعید نیست که حرمت آن از 

ضروریات دین باشد« )امام خمینی، 1403 ق، ج 4، ص 22(.
نمونه ای از کاربرد قاعده ربا در طراحی و انتشللار صکوک اجاره می تواند بدین صورت 
تصور شللود که اگر به هر دلیل این فرض ضمنی بین بانی، ناشر و خریداران اوراق اجاره 
شکل بگیرد که ماهیت کار پرداخت پول برای مدتی به بانی و دریافت اصل و بهره آن پس 
از گذشت زمانی معین باشد، آنگاه این معامله ربوی بوده و باطل خواهد گردید؛ هر چند در 
ظاهر عقد قرض همراه با شرط زیاده در کار نباشد. به عبارت دیگر، در این شرایط، کاال به 

عنوان واسطه ای صوری جهت دریافت و پرداخت ربا استفاده شده است.
مثال دیگر از کاربرد قاعده می تواند در موردی باشد که شرایط عقد اجاره مورد استفاده 
جهت اجاره کاال از ناشر به بانی، به صورتی تدوین گردد که مشابه فروش اقساطی شود. 
به عبارت دیگر، ناشر به عنوان مالک موقت کاال، وظایف و تعهدات مالکانه خود )از جمله 
مسئول بودن در صورت از بین رفتن مورد اجاره( را نپذیرفته و از طریق عقد صلح )عقد 
خارج الزم( و یا هر تدبیر دیگری، آنها را به طور کامل بر عهده بانی منتقل نماید. در این 
شللرایط، دیگر معامله بیع به شللرط اجاره نخواهد بود، بلکه در واقع بیع به شرط فروش 
اقساطی ایجاد خواهد شد که بر اساس روایات از جمله حیل ربا و حرام می باشد. بنابراین 
نباید قراردادهای مورد استفاده در صکوک اجاره به صورتی تدوین شود که تداعی بیع به 

شرط فروش اقساطی را بنماید.  
2-3-3- فقدان غرر

یکی دیگر از ویژگی ها و مشللخصه های مهم بانکداری و مالی اسللالمی، ضرورت عدم 
وجود پدیده غرر در معامالت می باشللد. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تعاریف 
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لغوی و اصطالحی گوناگونی برای این واژه ارائه شده است. اما در مجموع به نظر می رسد 
اصلی ترین معنای لغوی که می توان برای غرر ارائه داد »خدعه« می باشللد و لذا به لحاظ 
اصطالحی معامله ای که در آن نوعی از خدعه وجود داشته باشد را معامله غرری می نامند. 
امام خمینی )ره( ضمن پذیرش این معنا، به این نکته اشاره می نمایند که معنای اصلی غرر 
خدعه می باشد و آنچه اهل لغت و فقها مطرح نموده اند مانند: »آنچه که ظاهری فریبنده 
و باطنی مجهول دارد«، »آنچه انسللان را در معرض هالک قللرار می دهد«، »آنچه مورد 
اعتماد و تعهد نیست« و »جهالت«، همگی در نهایت به مفهوم خدعه بازگشت می نمایند 

)امام خمینی، 1403 ق، ج 3، ص 37(.
اما به لحاظ سندی، برای قاعده نفی غرر مدارکی چون اجماع و روایات مطرح نموده اند. 
اصلی ترین روایتی که در این زمینه وجود دارد حدیث نبوی است که می فرماید: »پیامبر 
از بیع غرری نهی فرمود7« )حر عاملی، 1374،  ج 17، ص 448(. الزم به ذکر است که هر 
چند این حدیث در باب بیع وارد شده است، اما همان طور که مشهور فقها مطرح کرده اند، 
عدم وجود غرر، مختص باب بیع نبوده و در تمامی ابواب جاری می باشللد )امام خمینی، 

1403 ق، ج 3، ص 69(.
نکته دیگری که در رابطه با قاعده مورد بحث می توان بیان داشت، مسئله جایگاه عرف 
در تبیین غرر است. به عبارت دیگر، نباید در تشخیص غرر، دقت های عقلی مورد توجه 
قرار گیرد؛ چرا که به دقت عقلی، شاید معامله ای پیدا نشود که از تمام جهات اطالعات 
کامل داشته و هیچ خطری در آن وجود نداشته باشد. بنابراین، آنچه مالک تشخیص وجود 
غرر می باشد، تشخیص عرف است. در واقع، اگر خطر موجود در معامله به اندازه ای باشد 
که عرف، حتی در صورت تشخیص، آن را قابل توجه ندانسته و به آن اهمیت نمی دهد، در 
این صورت، چنین خطری نمی تواند غرر به حساب آمده و به صحت معامله آسیب برساند؛ 
اما در مقابل، اگر خطر به اندازه ای باشد که عرف، در صورت تشخیص، آن را با اهمیت به 
حسللاب آورده و به فکر کاهش آن بیفتد، آنگاه چنین خطری غرر بوده و موجب بطالن 

معامله می شود )موسویان، 1389، ص 129(.
در رابطه با کاربرد قاعده نیز بررسللی منابع فقهی نشللان می دهللد که فقها در موارد 
گوناگونی از قاعده نفی غرر بهره برده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: خطر عدم 
وجود یکی از عوضین، خطر عدم قدرت بر تسلللیم عوضین، خطر اطالع از ارزش واقعی 
عوضین و خطر عدم اطالع از خصوصیات و شرایط معامله )مکارم شیرازی، 1376، ص28(.  
الزم اسللت در خصوص مسئله غرر به مسئله تفاوت غرر و ریسک هم توجه شود. در 
این رابطه به نظر می رسد تمامی انواع ریسک ها در زمره مفهوم غرر قرار نمی گیرند. بلکه، 
تنها گروه خاصی از ریسک های اقتصادی، که به دلیل وجود نقص و یا مشکل قابل توجه 
در قرارداد به وجود می آیند، غرر می باشند. از این رو، سایر انواع خطرها )مثالً خطری که 
در به نتیجه رسیدن هر فعالیت اقتصادی وجود دارد( در زمره مفهوم غرر قرار نمی گیرد. 
به عبارت دیگر، رابطه غرر و ریسک عموم و خصوص مطلق است؛ بدین معنا که هر غرری 

ریسک می باشد ولی هر ریسکی غرر نمی باشد )بهاروندی، 1388، ص 14(.
مثالی از نحوه کاربرد قاعده غرر در صکوک اجاره می تواند بدین صورت تصویر شللود 
که اگر عقد اجاره به شرط تملیک بین ناشر اوراق و بانی به صورتی تدوین شود که قیمت 
تملیک مشخص نباشد، غرری بوده و معامله باطل خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر موسسه 
ناشر پس از بیع اولیه کاال از بانی و در زمان اجاره به شرط تملیک آن به وی، در قرارداد 
شللرط نماید که پس از اتمام مدت اجاره، کاالی مورد اجاره را به قیمت کارشناسللی به 
بانی خواهد فروخت، ظاهراً بیع ثانویه غرری شده و به دلیل اینکه اجاره نیز به شرط بیع 
ثانویه اسللت، اجاره نیز غرری شده و نهایتاً به دلیل اینکه بیع اولیه نیز به شرط اجاره به 
شرط تملیک است، آن معامله نیز غرری می شود؛ لذا سه معامله غرری در طول هم شکل 
می گیرند که همگی باطلند. مثالً اگر موسسه تامین مالی امین )به عنوان واسط( به بانک 
سپه )به عنوان بانی( مراجعه نموده و ساختمان مرکزی آن را بر اساس عقد بیع خریداری 
کرده و سپس به همان بانک اجاره به شرط تملیک )بیع( به قیمت کارشناسی بدهد، این 
معامله ظاهراً غرری خواهد بود؛ چرا که قیمت تملیک )بیع ثانوی( معین نبوده و به ویژه 
به دلیل تغییرات شدید قیمت مسکن در اقتصاد ایران، به احتمال زیاد غرری می باشد. از 
این رو الزم است حتماً در بیع دوم مشخص شود که کاال به چه قیمتی به بانی فروخته 

خواهد شد.  
2-3-4- نبود ضرر

یکی دیگر از ویژگی های فقهی مهم بازار سرمایه اسالمی وجود قاعده نفی ضرر است. 
منظور از این قاعده آن است که در اسالم تنها آن دسته از معامالت مورد تایید می باشد که 
اصل معامله، اطالق معامله و یا شرایط آن موجب ضرر و یا ضرار فرد دیگری نشود. از این رو 

ضرری بودن معامله به ابطال آن می انجامد )محمدی، 1373، ص 68(. 
به لحاظ لغوی برای کلمه ضرر معانی گوناگونی ذکر شده است، مانند: خالف نفع، ضد 
نفع، نقص در حق، حال و شرایط بد، کمبود مال و جان و .... اما در رابطه با تفاوت ضرر و 
اضرار نیز دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: ضرر عمل یک نفر 

و اضرار عمل طرفینی و دو طرفه است، ضرر شروع به کاری و اضرار پاسخ به آن می باشد، 
ضرر با نفع برای ضرر زننده همراه است ولی اضرار الزاماً این گونه نیست، ضرر اسم مصدر و 
ضرار مصدر است، ضرر می تواند عمدی و غیر عمدی باشد ولی ضرار عمدی است و ... )امام 

خمینی، 1403 ق، ج 3، ص 86(.
مثالی از نحوه کاربرد این قاعده در صکوک اجاره می تواند به این صورت تصور شللود 
که اگر بانی پس از اجاره به شرط تملیک کاال از شرکت واسط و با این توجیه که در این 
مدت کاال در ملکیت ناشر قرار داشته و از آسیب دیدن و یا از بین رفتن آن بر عهده وی 
خارج است، بیش از اندازه از کاالی مورد اجاره )مثالً هواپیما( استفاده نماید، به نحوی که 
منجر به آسیب رسللیدن به کاال شود، این معامله موجب ضرر دارندگان صکوک شده و 
لذا باطل می باشد. نمونه ای دیگر از کاربرد قاعده ضرر در انتشار صکوک اجاره می تواند در 
حالتی تصور شود که بانکی خاص با مبنا قرار دادن برخی ساختمان های گرانقیمتی که 
دارد جهت انتشار صکوک اجاره، مبالغ قابل توجهی وجه نقد جمع آوری کرده و به جای 
به کارگیری این وجوه در جهت ارائه تسهیالت، افزایش سرمایه، تقویت شعب و... نسبت 
به استفاده از آنها جهت خرید طال، ارز، ساختمان و ... در مبالغ انبوه )جهت بهره برداری 
از افزایش قیمت احتمالی آنها در آینده( اقدام نماید. در این شرایط به علت تقاضای بانک 
جهت خرید دارایی در بازار، قیمت دارایی ها افزایش پیدا کرده و مصرف کنندگان واقعی 
و کل اقتصاد از این مسئله آسیب و ضرر خواهند دید. از این رو این معامله ضرری بوده و 

محکوم به بطالن می باشد.  
2-3-5- درک صحیح طرفین از ماهیت روابط و وجود قصد معامله

یکی دیگر از مسللائل و قواعد عمومی که در بازار سرمایه اسللالمی وجود دارد و الزم 
است به آن توجه ویژه گردد، مسئله وجود درک در طرفین معامله )متعاقدین( در رابطه با 
مفهوم، ویژگی ها و شرایط معامله است. داشتن درک صحیح از معامله، زمینه شکل گیری 
قصد واقعی در ذهن طرفین را فراهم می نماید. به لحاظ اصطالحی، از این قاعده به قاعده 

»عقود تابع قصد طرفین هستند8« تعبیر می شود. 
این قاعده یکی از قواعد فقهی مهم می باشد که دارای کاربرد و داللت های قابل توجه در 
حوزه بانکداری و مالی اسالمی است. مقصود از این قاعده آن است که وجود یا عدم وجود 
یک عقد، تابع وجود قصد جدی در طرفین معامله نسبت به آن معامله و مفاد آن می باشد. 
بنابراین، عقودی که توسط فرد شوخی کننده )هازل( و یا کسی که اشتباهاً کلماتی را به 
زبان جاری می سازد، ولی قصد جدی ندارد )غالط(، دارای اثر فقهی- حقوقی و در نتیجه 

اقتصادی نمی باشد )محمدی، 1373، ص 78(. 
نمونه ای واضح از کاربرد این قاعده در انتشار صکوک اجاره می تواند این گونه بیان شود 
که اگر خریداران اوراق اجاره در هنگام خرید متوجه نباشند بر اساس چه عقدی اقدام به 
خرید این اوراق می نماید و به عبارت دیگر، نیت مشخصی نداشته باشند و یا با نیت قرض 
این کار را انجام دهند، معامله باطل بوده و دارنده برگه صکوک، اجازه دریافت و استفاده از 

سود ماهیانه را نخواهد داشت. 

نتیجه گیری3 
پژوهللش حاضر تللالش نمود تا به صورت مختصر به بیان مبانی بازار سللرمایه 
اسالمی پرداخته و عالوه بر آن، اهمیت و نحوه اثرگذاری این مبانی در طراحی و توسعه 
صکوک اجاره در بازار پول و سرمایه کشور را برجسته نماید. مبانی بانکداری و مالی اسالمی 
هرچند کلی هستند، اما با دقت در آنها می توان شاخص هایی جزیی و کاربردی در جهت 
ارزیابی اسالمی بودن یا نبودن ابزارهای جدید، از جمله صکوک اجاره، ارائه نمود. با توجه 

به مطالب بیان شده در این تحقیق، می توان داللت های کاربردی ذیل را استخراج نمود:
الف- در طراحی ابزارهای جدید نباید تنها به سازگاری فقهی آنها توجه نمود. بلکه بیش 
و پیش از سازگاری فقهی، اصولی چون عادالنه و اخالقی بودن وجود دارند که الزم است 

مورد توجه واقع شوند. 
ب- پیش نیاز موفقیت هر ابزار اسالمی جدیدی، از جمله صکوک اجاره، فرهنگ سازی 
و اقدامات تبلیغاتی مناسب توسط بانیان، ناشران، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، 
صدا و سللیما و ... می باشد. به طور مشخص، اطالع رسانی صحیح و مناسب به خریداران 
صکللوک اجاره در رابطه با ماهیت ایللن اوراق، زمینه ایجاد قصد فقهی صحیح در آنها را 

فراهم می نماید. 
ج- به منظور موفقیت صکوک اجاره و شللکل گیری قیمت در آن به صورت رقابتی و 
بر اسللاس عرضه و تقاضا، الزم است تالش ها در جهت تقویت بازار ثانویه برای این اوراق 

صورت پذیرد.  
د- الزم است در قراردادهای صکوک اجاره، قیمت نهایی فروش کاال از ناشر به بانی 
و یا هر فرد دیگری، به صورتی عادالنه و با الهام از بخش واقعی اقتصاد پیش بینی شود. 
از این رو، نباید نرخ سود علی الحساب بانکی و... معیاری برای تعیین نرخ صکوک اجاره 

قرار گیرد. 
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هل- متاسفانه در حال حاضر موسسات تامین مالی کننده از طریق صکوک اجاره در 
تبلیغات خود بر نحوه استفاده از این منابع تاکید مشخصی نمی کنند و شاید بسیاری از 
خریللداران صکوک اجاره هیچ اطالعی ندارند که وجوه آنها توسللط بانی در چه راهی به 
مصرف می رسللد، در این رابطه مناسب است نحوه اسللتفاده از وجوه جمع آوری شده به 
منظور تقویت چرخه اقتصادی کشللور و حمایت از تولید ملی مورد تمرکز و تبلیغ ویژه 

قرار گیرد.  
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تاریخچه طراحی و توسعه صکوک 
اجاره در جهان و ایران

مقدمه1 
امروزه اندیشللمندان مالی اسللالمی با استفاده از عقود اسللالمی و ظرفیت های علم فقه، 
توانسللته اند متناسب با نیازهای مالی جوامع اسللالمی گونه های مختلفی از اوراق بهادار اسالمی 
طراحللی کنند که به سلله گروه عمللده ابزارهای مالللی غیر انتفاعی جهت تامیللن مالی اهداف 
خیرخواهانه، ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین برای سرمایه گذاران ریسک گریز و ابزارهای مالی 

جدول 1- میزان انتشار صكوك در سطح بین المللی )از سال 2001 تا 2012(
سال

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

فصل اول 2012

میزان انتشار برحسب میلیون دالر
1,172
1,371
6,410
8,140

12,180
30,014
48,962
18,826
25,594
46,313
93,723
44,904
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جدول 2- دفعات و حجم انتشار صكوك توسط كشورها
كشور
مالزی
بحرین

اندونزی
گامبیا
امارات

پاكستان
عربستان
سودان
برونئی
كویت
قطر

سنگاپور
آمریكا
تركیه

انگلستان
یمن
آلمان
اردن
ژاپن

جمع كل

تعداد انتشار
2285
234
75
49
43
39
25
23
21
11
7
5
3
2
2
2
1
1
1

2838

درصد از كل )درصد(
61,54
3,86
2,46
0,01

11,93
1,65
6,19
4,83
0,43
0,73
4,19
0,07
0,28
0,16
0,10
0,01
0,04
0,04
0,04
100

حجم براساس میلیون دالر
169,878
10,654

6,78
30

32,946
4,568

17,099
13,344
1,176
2,026

11,568
192
767
450
271
15

123
119
100

276,064
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