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 مترجم ی مقدمه

 محقق بزرگ، معظم، استاد های علمي و دیني كتاب حاضر یکي دیگر از سرمایه

در رشته اقتصاد و مسائل  –مدظله العالي  -حضرت موالنا مفتي محمدتقي عثماني

ۀ است كه در مواد برنامهایي  جدید تجارت و بانکداری است و از جمله كتاب

   .شود ميدارالعلوم كراچي شامل است و در كالسهای باال تدریس  ۀدرسي جامع

این كتاب را در همين دانشگاه و كالس مزبور از استاد  3166-66بنده درسال 

آن . ام فرا گرفته -مدظله العالي –معظم و بزرگوارم جناب مفتي عزیزالرحمن سواتي 

ا مر های درس، د كه استاد محترم در یکي از جلسهشو ميلحظه هرگز فراموشم ن

بود به نزد خود فراخواند و  «ترازنامه»برای توضيح درس آن روز كه بحث 

ميکروفون جيبي خود را در اختيار بنده گذاشت تا درس را به زبان فارسي توضيح 

شتم هميشه آرزو دا» :بعد از توضيح درس با نهایت خوشحالي اظهار فرمودند .دهم

اكنون تو را برای این كار انتخاب . كسي این كتاب را به زبان فارسي ترجمه كند

بنده با كمال ميل پيشنهاد استاد محترم را روی چشم خود گذاشتم و از  .«نموده ام

از یک طرف تخصصي و فني ، اما ام فارسي آن را آغاز نموده ۀهمان زمان ترجم

كرد و از طرف  و دقت در ترجمه پيدا مي، كه نياز بيشتری به تحقيق بودن كتاب

دیگر مشاغل علمي و یک سری كارهای دیگر، باعث شد تا كار ترجمه تا این مدت 

تمام كتاب را به  ۀاما باز هم خداوند منان را شاكرم كه توفيق ترجم .به طول انجامد

اميد است كه مورد قبول حق واقع شود و باعث رستگاری من . حقير مرحمت فرمود

 .آخرت قرار گيرد در

 خدایا چنان كن سرانجام كار
 

 تو خوشنود باشي و ما رستگار 
 



 اقتصاد اسالمي

 

01 

اهميت موضوع این كتاب و نياز پرداختن به آن و ضرورت فرا گرفتن آن برای 

وی بيان  ۀعلما و مفتيان كرام در عصر حاضر توسط خود مؤلف محترم در مقدم

 .شده است

 :شود بسنده مي ه به آنها پرداخته شده،دراین جا فقط به ذكر مواردی كه در ترجم

موضوع را در یک  ع مختلف بحث شده بود، هروچون دركتاب از شش موض (3

 :ام كتاب را به شش فصل تقسيم نموده فصل مستقل گنجانده و جمعاً

 های اقتصادی  نظام: فصل اول

 واحدهای بازرگاني: فصل دوم

 سيستم پولي: فصل سوم

 بانکداری :فصل چهارم

 بيمه : جمفصل پن

 عمومي ۀمالي: فصل ششم

محاوره و زباني لغات و اصطالحات علوم اقتصادی و تکنيکي تفاوت  هر در (0

برای . و هریک كاربرد مخصوص خودش را در آن زبان داراست كنند مي

، ترجمه لغوی و تحت اللفظي یک اصطالح اقتصادی در زبان دیگر استفاده از

 در. نيست، بلکه اشتباه بزرگي است آن اصطالح به آن لغت، نه تنها كافي

چنين موقعي باید معادل فارسي آن اصطالح را در آن زبان و لغت جستجو 

معادل فارسي  همين بوده است تا این كتاب حداكثر سعي بر ۀترجم در. نمود

های  شوند، و در این زمينه از كتاب ردهب كار به، یافته و كلمات علوم اقتصادی

صادی و های لغات علوم اقت ، فرهنگهای بانکي هنامه، مجالت و مااقتصادی

 . غيره نيز استفاده شده است
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هایي كه در كتاب به زبان انگليسي  ، كلمات و ناماصطالحات ۀتقریباً كلي (1

پاورقي ترجمه یا  ، درمعني آنها در كنارشان نوشته نشدهاند و  نوشته شده

ها در متن گنجانده  آناند، و در بعصي جاها معادل فارسي  توضيح داده شده

تر  انگليسي به پاورقي انتقال داده شده است تا درك مطالب ساده ۀشده و واژ

 .تر شود و برای كساني كه با زبان انگليسي آشنایي ندارند، آسان

جایي كه امکان نامفهوم  یک مطلب یا در ۀبه منظور توضيح بيشتر در زمين (2

اشته است، توضيحاتي توسط بودن مطلب یا عبارتي برای خواننده وجود د

] [ شه مترجم یا ویراستار محترم در پاورقي یا در متن كتاب كه با عالمت كرو

 .اند؛ داده شده است نيز مشخص شده( ) وبعضاً با عالمت پرانتز

درجایي كه منبع یک مطلب ذكر نشده است به مأخذ آن مطلب رجوع شده و  (2

 .ه استصفحه و جلد، ذكر شد ۀهمراه شمار نام آن به

مات اختصاری نام آنها هایي كه فقط به ذكر عال مؤسسه، دربخش بانکداری (3

آن، در متن یا پاورقي  ۀ، نام كامل انگليسي مؤسسه به همراه ترجماكتفا شده

  " N.I.T"مثالً نام یکي از مؤسسه ها با عالمت اختصاری. است آورده شده

 "National Investment Trust"ر شده است، لذا نام كامل آن كه ذك

بنياد »آن نيز كه  ۀباشد، آورده شده است، و در پاورقي ترجم مي

ذكر شده است  باشد مي «گذاری ملي شركت سرمایه»یا  «گذاری ملي سرمایه

هایي كه در متن اردوی كتاب به خط اردو  و نام انگليسي آن دسته از مؤسسه

ردو به حروف التين كلمات ا جای به و با حروف غيرالتيني نوشته شده بودند،

در بخش  مثالً. اند نوشته شده و ترجمه آنها نيز در پاورقي نوشته شده

 «مال ایندستریز فاینانس كارپوریشناس»سومين مؤسسه با نام  «بانکداری»
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 Small" نذكر شده كه همان نام انگليسي آن است كه با حروف التي

Industries Finance Corporation" شركت ماليه »عني ام كه به م نوشته

 .كه آن هم در پاورقي آورده شده است باشد مي «صنایع كوچک

دوستاني كه در ترجمه و چاپ این كتاب با بنده همکاری  ۀدر آخر از كلي

خصوص عرض تشکر و تقدیر  طور بهنمایم و  اند، تشکر و قدرداني مي داشته

نيا و  قيقيخدمت برادر گرامي و دوست صميمي جناب آقای حاج عبدالکریم ح

جناب آقای زاهد اویسي دارم كه زحمت ویرایش ترجمه را تقبل فرمودند و با 

كه در ]بسياری از مطالب و نکات سودمند  های مفيد خود و اضافه نمودن راهنمایي

 .آن افزودند ۀبرارزش و محتوای كتاب و ترجم [اند ورقي با نام ایشان ذكر شدهاپ

 

 غرض نقشي است كز ما بازماند

 

 

 بينم بقایي كه هستي را نمي 

 

 

 مگر صاحبدلي روزی ز رحمت
 

 كند در حق درویشان دعایي 
 

 اهلل روانبد رعایت

الحرمين  مدرس جامعه

 3160الشرفين چابهار پایيز 
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 مؤلف ۀمقدم

 

 ن اصطفیالذي  الحمداهلل وکفی وسالم علی عباده
 :اما بعد

اش  ت و پيمانه گستردهبا ظرفي( توليد) تجارت و صنعتدر دنيای كنوني، 

مسایل جدیدی را كه متعلق به این نوع معامالت  ای از معامالت و های تازه نوآوری

های مختلفي برای  باشد، پيدا نموده كه دنيا را به تفکر برآن واداشته و راه حل مي

شود، تا جایي كه تجارت و اقتصاد، شکل علم  بهبود كيفيت آنها ارائه داده مي

 .شود عصرجدید فرا گرفته مي [دولتي]خود گرفته و در مدارس   مستقلي را به

مدتي است كه درميان جوامع مسلمين نيز این احساس پيدا شده كه  الحمداهلل

ب آن را بر عالم اسالم چيره رای كه استعمار غ های نظام اقتصادی خود را از خرابي

. ریزی نمایند م اسالم پایهنجات داده و امور اقتصادی خود را در قالب تعالي گردانيده،

حال  درهرگوشه از دنيا در [بفضله تعالي]این تفکر در سطح فردی و اجتماعي 

ای كه عالقمند به  درسطح فردی، آن تاجر مسلمان و صنعت پيشه. گسترش است

مکان در پرتو تعليمات اإل باشد، آرزویش این است كه امور مالي خود را حتي دین مي

 سعي بر [دركشورهای مختلف اسالمي]در سطح اجتماعي نيز  نجام دهد، واسالم ا

 .این است كه اقتصاد تابع دستورات اسالم قرار داده شود

كه در  باشد ، نياز مبرم به راهنمایي علمایي ميبرای به ثمر رسيدن این دو كوشش

اما در زمان حاضر، . زمينۀ قرآن و سنت و فقه اسالمي بصيرت كامل داشته باشند

رغرب، ميان علمای كرام و دانشجویان عزیز، چنان دیوار بزرگ و بلندی استعما

یکي از دو قشر برای دیگری به  زبان و اصطالحات هر ایجاد نموده كه طرز تفکر،
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فهمد، از این  قدری متفاوت است كه هریکي از آنها سخن دیگری را با دشواری مي

، موانع بزرگي ین قبيل مسایلمباحثه پيرامون ارو، در راستای آگاهي و استفاده و 

 .ایجاد شده است

نخستين گام به منظور برداشتن این مانع درحد مسایل اقتصادی و نزدیکي  در

ای به  اداره [پاكستان در]ردن راه فهم و تفهيم ميان آنها، نظرات این دو طبقه و باز ك

، يدارالعلوم كراچتأسيس شد كه با همکاری  «مركز االقتصاد اإلسالمي»نام 

تجار،  ها برای های آموزشي گوناگوني برگزار نمود، برخي از این دوره دوره

های دیگر اقتصادی سروكار  های مالي و افرادی كه با بخش صنعتگران، سازمان

، با احکام اساس اسالم در رابطه با ها دارند، دایر شد كه ضمن شركت در این كالس

 .معامالت تجاری آشنا كرده شدند

از این نظر كه در آنها هزاران نفر كه دارای سطح سواد باال بوده و با  اه دورهاین 

ها مختلف اقتصادی سروكار داشتند و با نهایت عالقه و اشتياق شركت جسته  بخش

حائز  های ویژه اقتصادی آگاه شدند، بسيار باره بخش و با احکام اساسي اسالم در

و در حال . ی چشمگيری نایل گردیدها یاری پروردگار، به موفقيت اهميت بوده و به

 .ها همچنان ادامه دارد حاضر نيز، سلسله این قبيل مباحث و نشست

رام به ویژه برای آن دسته از برای علمای ك ها دورهاز سوی دیگر، برخي از این 

 ها دورهسروكار دارند، برگزار شد كه در آن  (های آن و شعبه) علمایي كه با كار فتوا

شيوه های گوناگون معامالت در عصر حاضر و  در مورد معلومات اساسي

آن بود تا  ها دورههای كنوني اقتصاد، ارایه داده شد، هدف از برگزاری این  اندیشه

علمای دیني نيز با مسایل اقتصادی و تجاری كه مستقيماً با فقه تعلق دارند، آشنایي 
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را  آنها رند، تاحاصل كرده و به وضعيت فعلي آنها به روشني و تفصيل پي بب

  .بتوانند حکم فقهي آنها را آشکار نموده و توضيح دهند كامل فهميده،طور به

برای تحقق بخشيدن به این هدف، نيازی به یاد دادن تمام جزئيات علم اقتصاد و 

یا علم تجارت نبود، بلکه فقط انتخاب آن قبيل از مباحث این دو علم مورد نظر بود 

از طرف . علمای دیني را در زمينه مسایل فقهي برآورده سازدكه بتواند نياز مذكور 

دیگر، جهت تفهيم این قبيل موضوعات، نياز به همکاری شخصي بود كه با زبان و 

اسلوب آشنای خود آنها، به شرح و تدریس این مسایل بپردازد، لذا حقير، پس از 

سئوليت تدریس این های اوليه، به این نتيجه رسيدم كه شخصاً م ای تجربه كسب پاره

با این  ام هعهده بگيرم تا بتوان این دو ضرورت بيان شده را برآورده ساخت درس را به

حال، چون مباحث اقتصاد و تجارت موضوع تدریس اختصاصي من نبودند، از این 

نفر دوست محترم خود تقاضا نمودم جهت همکاری با بنده، در دوران  رو از دو

سرزد به  اینجانبداشته باشند تا چنانچه اشتباهي از ها تشریف  تدریس در كالس

اضافي را نيز ارائه  اصالح آن پرداخته و در  صورت نياز، توضيحات تکميلي و

  .دهند

بود كه از كارشناسان اقتصادی  «ارشد زمان» یکي از آن دو، جناب آقای دكتر

رئيس امور  عنوان  بهو مدت زیادی در وزارت امور مالي  باشد ميكشور پاكستان 

تمام مدت برگزاری دوره  در – ءاهللماشا -ایشان. بوده است كار هباقصادی مشغول 

هـ ق برگزار و تقریباً تا مدت چهار هفته در دارالعلوم  3231كه در ماه رجب سال )

شخصاً حضور داشتند و در موضوعات گوناگوني شركت ( كورنگي به طول انجاميد

و تعاریف  «ماليه عمومي»، به خصوص پيرامون مایي فرمودندكنندگان را راهن

 .ای ارائه دادند مطالب ارزنده «نرخ ارز»های مختلف تعيين  روش
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خبره و ممتاز  نبود كه از حسابدارا «سيد محمد حسين» یگری، جناب آقاید

ایشان . و با این عنوان در سراسر كشور پاكستان شهرت دارد باشد ميكشور پاكستان 

. باشند مي «مركز االقتصاد اإلسالمي»حسابداری و نایب ریيس  ۀسامروزه رئيس مؤس

وی نيز درقسمت بزرگي از این دوره شركت فرموده و با معلومات خود، حقير و 

سخنان  «ها امورمالي شركت»نمایي فرمودند، به ویژه پيرامون حضار گرامي را راه

 .ي را ارئه دادندبجال

 بر دوره و تشویق و ترغيب اینجانحضور این دو حضرات باعث تقویت بيشت 

 .گردید و به این طریق دوره به یاری خداوند با موفقيت به پایان رسيد

چون برگزاری نخستين دوره برای كسب تجربيات اوليه بود، بنابراین فقط 

های دوره تخصص برگزار گردید،  درسطح محدود و برای اساتيد دارالعلوم و طلبه

اساتيد  عنوان  به «جامعه امدادیه»آباد كه اینک در  لالبته محصليني از شهر فيص

حدیث و مفتي، مشغول كار هستند، نيز شركت فرموده و هم اینان بودند كه تمام 

 .سپس از طریق آن پياده كردند مطالب این دروس را به كمک نوار، ضبط و

ود، واقع شده ب نهایت مفيد از آن جایي كه این دوره برای شركت كنندگان بي

بار دیگر دوره ای مانند  [هـ ق 3232ول سال یعني در ماه جمادی األ] درسال بعد

مختلف  های دوره سابق برگزار گردید كه برای شركت در این دوره از اساتيد حوزه

دیره اسماعيل »يز دعوت به عمل آمد، چنان كه از دیني كشور و حضرات مفتي ها ن

كت در این دوره به جامعه دارالعلوم تا مدارس علوم دیني كراچي، برای شر «خان

تعداد شركت كنندگان خارجي نيز بالغ برپنجاه نفر . كراچي كورنگي تشریف آوردند

بود و با هدف ایجاد تسهيالت الزم برای آنها و پر بارشدن دوره، به زمان ساعت 
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تدریس هر درس افزوده شد و تمام دوره در مدت دو هفته خالصه گردید، این بار 

 .این خدمت را اینجانب به عهده گرفتمنيز، 

 مركز»ای آن نيز از ناحيه  در پایان دوره امتحان برگزار گردید و گواهينامه

 .صادر و به شركت كنندگان تسليم شد «االقتصاد اإلسالمي

های كسب شده در گذشته و  در دوران برگزاری دومين دوره در پرتو تجربه

اضافه در سرفصل ها و مضامين فراهم  های جدید، فرصت حذف و ریزی  هبرنام

با موفقيتي چشمگيرتر و  -بحمداهلل -دوم نيز ۀگردید و به این ترتيب دور

 .های فراگيرتر از دورۀ اول، به پایان رسيد استفاده

صورت یک   بعداً این نياز از طرف دوستان احساس شد كه مطالب این درس به

شركت كنند از آن  ها دورهاند در  انستهكتاب تدوین و منتشر شود، تا كساني كه نتو

برداری مستقل باشند، بنده بنابر  یک بهره ۀاستفاده نموده و این گفتارها نيز در بردارند

ها را به رشته  هایي كه داشتم، نتوانستم تمام مطالب گفته شده در كالس مشغوليت

 «مجاهد حمدجناب موالنا مفتي م» تحریر در آورم، لذا مناسب دیدم مطالبي را كه
 .شود از روی نوارهای ضبط شده، نوشته بودند، چاپ و منتشر

ایشان از روی نوار  ركتاب كه هم اكنون پيش روی شماست در واقع همان تحری

هایي را كه مناسب  آن بازنگری كرده حذف و اضافه بر نيز است كه، البته حقير

آن هستيم، اما الزم است در  ام و اكنون با نام خدا در صدد انتشار ام گنجانيده دیده

 :مورد این نوشته به امور ذیل توجه داده شود

نيست، بلکه ( در مورد اقتصاد)این كتاب یک تأليف مرتب و مشروح  (3

آنها  «مجاهد موالنا مفتي محمد» و باشد ميای از سخنان زنجيره ای  مجموعه

ه را با را به صورت مشروح، مرتب نکرده، بلکه، خالصه و چکيده سخنان بند
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تعبيرات خود ترتيب داده است، از این رو، در تدوین از اختصار كار گرفته 

شده و ترتيب دهنده گرامي سعي بر این داشته تا بحث های طوالني را با 

اميدواریم اهل دانش، مطالب كتاب را . دتعبيرات و الفاظ مختصر، خالصه كن

درك مطالب و اصطالحات در  -انشاءاهلل -با اندكي توجه مالحظه فرمایند تا

  .گونه مشکلي نشوند بکار رفته، دچار هيچ

 طور  به، اند، از این رو رام بودهمستقيم و اصلي این سخنان، علمای كمخاطبين  (0

های فقهي، اصطالحات فقهي به كثرت استعمال شده و انتخاب  ویژه در بحث

 .مضامين نيز طبق نياز آنها صورت گرفته است

های مهم صنعت، تجارت و  درس، معرفي بخش گرچه هدف اصلي این (1

تحقيق و بررسي این قبيل مسایل برای علما آسان  ۀكنوني بوده، تا زمين اقتصاد

شود؛ اما چون تقریباً بيش از ده سال است كه این مسایل، موضوع تحقيق و 

همين دليل تقاضای شركت كنندگان   باشند، به نگری خود اینجانب مي ژرف

فکر و دیدگاه خودم را در  ۀس این بود كه بنده نيز خالصهای در در كالس

همين اساس از نظر فقهي پيرامون آن  مورد این قبيل مسایل ارائه دهم، بر

  بهام و برای شركت كنندگان درس توضيح داده ام كه اظهار نظرم  سخن گفته

آن، ایجاد انگيزه و قدرت اندیشه  ۀشخصي است و علت ارائ یک رأی عنوان

 .علما است برای

صریح آنها در كتاب یا  لفظل مطرح شده، موضوعاتي هستند كه بسياری از مسای

، بنابراین الزم به تحقيق و بررسي و فکر دسته جمعي و استنباط شود ميفقه دیده ن

ای كه انجام  بيشتر است، لذا در این مسایل هرگونه گفتگویي در رابطه با هر مسئله

موضوع مطرح شده، نخواهد بود و علت طرح مسایل ، حرف آخر در رابطه با شده
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فقهي، در دستور كار قرار دادن بررسي این مسایل بوده، تا باب بحث و اظهارنظر 

 .ها باز شود پيرامون این گونه موضوع

، باشد مياینگونه گرایش شخصي و منعکس كننده ميل طبيعي بنده  حتم طور  به

 .اید فتوای حتمي از ناحيه اینجانب تلقي نمودبنابراین، اعالم نظر در هرمسئله را نب

 -انشاءاهلل -رود كه با توجه به موارد باال به مطالعه این كتاب بپردازید، اميد مي

اگر علمای بزرگوار آن را با دقت مطالعه فرموده و به  خالي از فایده و تأثير نباشد

سراسر عالم اسالم با  كه هم اكنون]ت مسلمان درباره احکام این مسایل راهنمایي ام

رسم كه به یاری  عنایت ویژه مبذول فرمایند، بنده به این نتيجه مي [آنها درگيراست

 .خداوند، این كوشش مورد قبول قرار گرفته است

دین الهي را عطا فرموده و توفيق عمل و برپا  درستخداوند به همه ما درك 

 .دداشتن عملي احکام آن را، بر روی گيتي عنایت فرمای

 

 

بيست و یکم ماه ذیقعده 

 هـ ق 3232سال

-محمدتقي عثماني (موالنا)

 32دارالعلوم كراچي 
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 معرفي موضوع و نیاز به فراگیری آن

 

 جمعينرب العالمين والصلوة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أ الحمدهلل
ای جدید، با این درس، این است كه طالب علوم دیني با دادوستده ۀارائ هدف از

 دست  بهآن روش های گوناگوني كه امروز در دنيا رایج اند، حداقل آشنایي اجمالي 

. دآورد تا پس از شناخت واقعيت آنها، بتواند به استخراج احکام شرعي آنها بپرداز

هر » .3(جاهل هل زمانه فهومن جهل بأ): اند رام فرمودهكامالً اطالع دارید كه فقهای ك

یعني از اسلوب زندگي، ) ائل روزگارخود خبر نداشته باشد،شخصي كه از مس

 . «نادان است( خبر باشد های اقتصادی و پيامدهای آنها بي اجتماع، معامله

آگاهي به احکام قرآن و ( علوم دیني دانشمند)همان طور كه برای یک عالم 

 اجتماعي) مورد مسایل عرف و احوال كه در او الزم است سنت ضروری است، بر

 و ن شناخت مسایل اجتماعيدبو اطالع داشته باشد، نيز (خود) زمان (و اقتصادی

استخراج احکام شرعي آنها نخواهد  یافتن نتایج درست و دست  به قادر اقتصادی،

 .بود

الحسن شيباني، این موضوع به   بن ، حضرت امام محمدشرح زندگاني علمي در

ین كتاب فقه به محل بازار رفته و با ، ایشان در دوران تدوكه شود ميروشني دیده 

، تا عمالً ببيند كه چه گذرانيد ستدهای آنان را با دقت از نظر مي تجار نشسته و داد و

حتم، هدف  طور به. ميان مردم رواج دارد در [برای معامالت و تجارت] روش هایي

خاطر با  بلکه فقط به این پرداختن به امر تجارت نبوده؛ [از انجام این كار]ایشان 

هایي در  آنها چگونه بوده و چه شيوه( دادوستد) كه روش تجار مي نشست تاپي ببرد

_________________ 

 .93المفتی، ص  شرح عقود رسم - 
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ميان آنها رایج است، زیرا آشنایي با این امور، یکي از وظایف علما، به ویژه یک 

رباره احکام شرعي این دهرگاه از او د  اینکه، برای رود ميعالم فقيه و مفتي به شمار 

غير این صورت،  ید از جزئيات آن آگاهي داشته باشد، درمسائل سؤال شود، با

به نتایج درست برسد، بلکه فراتر از آن، هرگاه در یک محل، یا در جامعه،  تواند مين

یک دعوتگر و  عنوان  بهرواج یابد، وظيفۀ عالم است كه انجام كارهای ناجایز 

عمل و روش اسالمي مصلح، به همراه بيان حرمت و ناجایز بودن آن اعمال، دستورال

کام شرعي باشد، زیرا و جایز آن را هم ارائه كند و آن هم باید قابل عمل و طبق اح

 .، فقط صادر كننده فتوا نيست بلکه دعوت كننده هم استعالم و مفتي

 زماني كه پيام پادشاه: آمده است در قرآن كریم  اقعه حضرت یوسفودر 

خواب از او استفسار گردید، حضرت به یوسف ابالغ شد و تعبير  [در زندان]

ن پيش بيني هفت سال قحطي برای آكه نتيجه ]قبل از بيان تعبير خواب  یوسف 

 :ابتدا راه نجات از آن قحطي را بيان فرمود [بود مردم مصر

﴿                         

         ﴾  (26/ یوسف). 

 (شتر، گندم و جوبا تالش هرچه بي) باید هفت سال پياپي»: ترجمه

در توشه  بکارید و آن چه را درو مي كنيد جز اندكي كه مي خورید

 .«خود نگاه دارید
از مفهوم این آیه شریف، چنين استنباط شده كه دعوت كننده به حق، فقط به 

خبر دادن به یک مصيبت اكتفا نکند، بلکه تاحد امکان، راه معرفي عمل حرام و 

خروج از آن مشکل را نيز بگوید و راه درست پرهيز از گناه و نجات از بال را، زمان 

بر این اساس، . ن داد كه با چگونگي و ماهيت و حقایق موضوع آشنا بودنشا توان مي
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مور مالي و اقتصاد الزم دانسته شده در نصاب تخصص، یک درس نيز پيرامون ا

 .جدید گنجانيده شود

امروزه، موضوع اقتصاد یک علم مستقلي شده است و دانشمندان این علم كساني 

هستند كه متخصص در علم اقتصاد باشند، در این جا هدف این نيست كه علم 

اقتصاد كامالً برای طالب علوم دیني تدریس شود، بلکه معرفي آن قسمت هایي در 

از پيدا فقيه بودنش به دانستن آنها ني عنوان  بهه كه یک عالم و فقيه نظر گرفته شد

و ناگزیر، به جستجوی پاسخ آنها  گيرد ميكرده و در این زمينه مورد سؤال قرار 

چون عموماً آگاهان و دست اندر كاران علم اقتصاد از همه امور دیني كه . برمي آید

، اطالع كافي ندارند، كند ميتياج پيدا به آن اح خودیک عالم علوم دیني در تحقيقات 

 .به همين دليل تدریس این درس را شخصاً به عهده گرفتم

اكنون سراسر عالم اسالم با آنها درگير است عنایت ویژه مبذول  این مسایل كه هم

فرمایند، بنده به این نتيجه مي رسم كه به یاری خداوند، این كوشش مورد قبول قرار 

 .گرفته است

به همه ما درك درست دین الهي را عطا فرموده و توفيق عمل و  خداوند

 .برپاداشتن عملي احکام آن را، بر روی گيتي عنایت فرماید

 

بيست و یکم ماه ذیقعده 

 هـ ق 3232سال

-محمدتقي عثماني (موالنا)

 32دارالعلوم كراچي 
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 اولفصل 
 ي اقتصاديها نظام

 :3ت آنهای اقتصادی و شناخت ماهیها نظام

_________________ 

نظام، . براي ارائه تعريف نظام اقتصادي، ابتدا تعريف نظام و سپس تعريف اقتصاد ضروري است - 

وعه عناصري است كه ميان آنها روابطی وجود داشته باشد و يا بتواند ايجاد شود و داراي مجم

ن تعريف هاي بسيار زيادي كه از اقتصاد شده، دو تعريف ذيل ادر مي: اقتصاد. هدف يا منظور باشد

اي تعريف اول اقتصاد را شامل مجموعه تدابيري می داند كه ميان نيازه. تر است تر و متداول معروف

تعريف دوم، اقتصاد را كوشش . سازد نامحدود انسانی و وسايل الزم محدود، هماهنگی برقرار می

براي كسب حداكثر نتيجه با وسايل معين و يا رسيدن به نتيجه معين با حداقل وسايل ممكن دانسته 

خاب در ، ارزشيابی و انتفتار خاص انسان است كه با خواستنيا به عبارتی ديگر، اقتصاد، ر. است

 . زمينه توليد، توزيع و مصرف توأم باشد و بيشترين موفقيت را براي او حاصل كند

توان نظام اقتصادي را به اين صورت تعريف  با توجه به تعاريف ارائه شده از نظام و اقتصاد، می

منظور ارزشيابی و   مجموعه مرتب و منظم عناصري كه به: نظام اقتصادي عبارت است از»: كرد

نظام ) .«كند شترين موفقيت فعاليت میيكسب بخاب در زمينه توليد، توزيع و مصرف براي انت

( به اختصار 1 تا  6صفحات -انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی –دكتر حسين نمازي  -اقتصادي

روش اداره امور واحدهاي صنعتی و » :تعريف ديگري از نظام اقتصادي چنين ارائه شده است

فرهنگ توصيفی لغات و )« كيت وسايل توليدرا عنايت عمده به كيفيت ماتجارتی يك كشور، ب

 (.بانكداريمركز آموزش  -63ص -حسن گلريز -اصطالحات علوم اقتصادي

ولتی، تعاونی د نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ايران برپايه سه بخش: براساس اصل چهل و چهارم

 بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ،. ريزي منظم و صحيح استوار است و خصوصی با برنامه

سدها و شبكه هاي  تأمين نيرو، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، بازرگانی خارجی، صنايع معادن،



 اقتصاد اسالمي

 

14 

نظام از  دو ی اقتصادی گوناگوني كه امروز در دنيا رایج هستندها نظامميان از 

 :تر به نظر مي رسند همه برجسته

 .گویند مي «ليةالما سالرأ » كه درعربي آن را "Capitalism"یدار سرمایهم انظ (3

 .گویند مي «كيةترااالش »كه درعربي آن را  "Socialism"نظام اشتراكي (0

 است كه در عربي "Communism" اكي، اشتماليتصورت نهایي نظام اشتر

های اقتصادی كه امروزه در دنيا  تمام معامالت و روش. شود ميگفته  «عيةالشيو »

اگرچه پس از . ، تحت قوانين و شرایط این دو نظام قرار دارندشود ميانجام و اتخاذ 

یک قدرت  عنوان  به، سوسياليزم (اتحاد جماهير شوروی) پاشي نظام كمونيستيوفر

ن قدرت ایدئولوژی آن به سستي گرائيد، هنوز هم آسياسي از هم پاشيد و به همراه 

یک تفکر اقتصادی در ميان سایر اندیشه های اقتصادی دنيا، دارای اهميت  عنوان به

از این رو شناخت آن ضروری است، لذا در این بخش ابتدا این دو . باشد ميخاص 

در ( دستورات اقتصادی اسالم) ه امتياز اسالمنظام اقتصادی معرفي و سپس وجو

 .مشخص خواهد شد ها نظاممقابل این 

 

                                                                                                                       

راه و راه آهن و  پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، كشتيرانی، بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون،

 (ادامه در صفحه بعد. )دولت است مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار

تعاونی توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات 

 .شود ضوابط اسالمی تشكيل می

شود كه  بخش خصوص شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می

 .هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است مكمل فعاليت
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 :مفاهیم اساسي اقتصاد

چيست؟ و  «اقتصاد»اساسي اقتصاد، باید بدانيم كه  های قبل از بيان مفاهيم و پایه

ن را آن چه كه امروز در زبان اردو رسد آ نظر مي  به .كدامندمفاهيم اساسي آن 

 " Economics" در واقع ترجمه كلمه انگليسي اكونوميکس گویند مي «معاشيات»

معایشات نيست، بلکه  "اكونوميکس" حقيقت ترجمه صحيح كلمه اما در. است

درفارسي نيز . )رود مياست، كه در عربي بکار  «اقتصاد»ان مه برگردان درست آن،

  بهلمه، نتيجه از مفهوم این ك و (.ترجمه شده است «اقتصاد» به كلمه اكونوميکس

های اقتصادی مورد قبول قرار گرفته است  آمده كه این فرضيه در تمام اندیشه دست

و هرگاه  .«ی انسان نامحدود و امکانات او محدود هستندها خواستهو  نيازها» :كه

نيز به دنبال  «ها خواسته»رود، مفهوم كلمه  مي كار بهدر اقتصاد حاضر  «نيازها» كلمه

ی او نامحدود ها خواستهخالصه، امکانات انسان محدود و نياز و . دشو ميآن مطرح 

محدود با  های نا كه تأمين نيازها و خواسته شود ميهستند، حال این سؤال مطرح 

و  «اقتصاد»: گویند ؟ به این ميشود ميامکانات محدود، چگونه ممکن 

ا آن بتوان كه این امکانات چنان مورد استفاده قرار گيرند كه ب «اكونوميکس»

 «اقتصاد»و  «اكونوميکس»ن كرد، به همين دليل این علم را ينيازهای نامحدود را تأم
محدود برای برآوردن  امکاناتبهينه از  ۀدیگر، علم استفادبه عبارت )گویند  نيز مي

 .(گویند ميی نامحدود انسان را، علم اقتصاد ها خواستهنيازها و 

برخي مفاهيم اساسي و بنيادین وجود دارد كه  از این نگاه در هر نظام اقتصادی،

آن نظام اقتصادی دشوار است، عموماً چنين گفته  ۀبدون شناخت و بررسي آنها ادار

 :كه مفاهيم اقتصادی چهار مورد هستند شود مي



 اقتصاد اسالمي

 

16 

 " Determination of Priorities" گزينش برتر (1

، این گویند مي «گزینش برتر»فهوم كه در اصطالح اقتصاد آن را اولين م ۀخالص

ی انسان نامحدود و در مقابل، امکانات وی محدود ها خواستهاست كه نيازها و 

ممکن  ها خواستههستند، روشن است كه با آن امکانات محدود، تأمين تمام نيازها و 

را مقدم و برخي دیگر را مؤخر  ها خواستهنيست، به ناچار باید بعضي از نيازها و 

 كه، كدام یکي مقدم و كدام یکي مؤخر شود؟ كرد، اما سؤال اینجاست

يم یک كيسه آرد تهيه كنيم، توان ميتومان پول داریم، با آن  2222مثال عنوان به

يم در یک رستوران نشسته و سفارش توان مييم بخریم و همچنين توان ميلباس نيز 

ن توما 2222 اینکهحال، بررسي و اتخاذ تصميم برای . یک غذای خوشمزه را بدهيم

 .گویند مي «گزینش برتر»كدام خواسته مصرف كنيم، این را  را برای تأمين

آید برای یک كشور و دولت نيز  این مفهوم همان طور كه برای یک فرد پيش مي

های  زمين مانند) مقداری امکانات طبيعي یک كشور دارای: برای مثال. شود ميواقع 

مانند )اری امکانات انساني و مقد( معادن زیرزميني، جنگل و غيره كشاورزی،

مانند پول ) و مقداری امکانات نقدی( و غيره پزشک، مهندس، كشاورز، كارگر، تاجر

است تمام این امکانات محدود ( در بانکها و دست مردم، اسکناس، طال، نقره و غيره

گزینش »محدود هستند، حاال الزم است از نا ها خواستهو در مقابل آنها نيازها و 

هایي مصرف شوند؟ و  ار بگيریم كه این امکانات برای تأمين چه خواستهك «برتر

نام این ( ترجيح داده شود توليد چه محصولي) محصول چه چيزی ترجيح داده شود

 . 3است «گزینش برتر»مفهوم 

_________________ 

 (مترجم) .شد كه اقتصاد علم انتخاب است به همين جهت گفته می - 
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 "Allocation of Resources" تخصیص امكانات (2

اال و ارائه مل توليد كانزد ما عو. مفهوم دوم، مفهوم تخصيص امکانات است

چه مقدار از اینها را برای . خدمات یعني سرمایه، نيروی كار و زمين وجود دارد

زمين است، حال ( توليد)یکي از عوامل : مثال طور  بهكدام كارها اختصاص دهيم؟ 

سؤال اینحاست كه چه مقدار از آن را برای كشت پنبه اختصاص دهيم؟ یا به همين 

نه در یک كشور وجود دارد كه با ایجاد آنها، هم صورت، توان احداث چند كارخا

چند كارخانه را  اینکهلباس و هم كفش و هم مواد غذایي تهيه نمود؛ حال  توان مي

برای توليد لباس و چند تا را برای توليد كفش و چند تا را جهت توليد مواد غذایي 

 الح اقتصادکي از این سؤاالت را، در اصطیتخاب پاسخ برای هر ناختصاص دهيم، ا

 .گویند مي «امکاناتتخصيص »

 "Distribution of Income " تقسیم درآمد (3

مفهوم سوم نظام اقتصادی، تقسيم درآمد یا محصول است، یعني بعد از 

آید، چگونه  مي دست  بهد یا محصولي كه یبکارگيری امکانات درج شده در باال، درآ

تقسيم » ر اصطالح اقتصادو تحت چه اصولي در جامعه تقسيم شود؟ این را، د

 .گویند مي «درآمد

 " Development" توسعه (4

را گسترش دهيم،  یعني چگونه بازده اقتصادی خود، توسعه است، مفهوم چهارم

 از نظر استاندارد كيفيت بهتر از گذشته داشته باشد گردد ميتا محصوالتي كه حاصل 

جدیدی به عمل  های دهفرآورو و بر كميت آن نيز، اضافه شود و چگونه توليدات 

ای داشته باشيم كه از نظر اقتصادی پيشرفته باشد و در اسباب  آورده شود تا جامعه
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این . های سالم كسب درآمد، برای آنها مهيا گردد معيشت مردم، فزوني آمده و راه

 .گویند مي «توسعه»مفهوم را در اصطالح اقتصادی 

ر، تخصيص امکانات، تقسيم ، یعني گزینش برتاین مفاهيم چهارگانه اساسي

نظام اقتصادی ضروری  و توسعه از مفاهيمي هستند كه حل آنها برای هر درآمد

الزم به یادآوری است كه اگرچه این مفاهيم فطری هستند، اما احساس . است

های اخير بيشتر پيدا شده و در نتيجه  اندیشه و جستجوی راه حل برای آنها در قرن

 یدار سرمایهمقابل هم پدید آمده است، یکي نظام ( اقتصادی تفکر طرز)آن، دو ایده 

"Capitalism" و دیگری نظام اشتراكي " Socialism ".  
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 3:یدار سرمايهنظام 

های  مبنای چه اصولي، خواسته ی بردار سرمایههر چيز باید بدانيم كه نظام  قبل از

 .حل آنها ارائه داده استرا برای  ای برنامهچه  این چهار مفهوم را برآورده نموده و

فقط یک راه  ی معتقد بر این است كه، برای حل این چهارمفهوم،دار سرمایهنظام 

صنعتي و تجاری كامالً آزاد  های فعاليت، هرشخص در زمينه اینکهآن  و وجود دارد

داند  را كه برای توسعه تجارت و پيشرفت آن مناسب مي ای شيوه هر گذاشته شود، تا

_________________ 

نظام اقتصادي طرفدار مالكيت خصوصی است و عدم مداخله دولت در امور : داري سرمايه: الف - 

كنترل اغتشاشات داري دولت تنها، حفظ نظم و  در نظام اقتصاد سرمايه. اقتصادي را خواستار است

نحوي   ها به زند، نوع فعاليت دي هم كه دست به كارهاي اقتصادي میدر موار را به عهده داشته

 -1اقتصاد ما ج) .كند ايه داران خصوصی هرگز اقدام به آنها را ايجاب نمیماست كه منافع سر

 (.9 ص  –ترجمه عبدالعلی سپهبدي چاپ انتشارات اسالمی  -محمد باقر صدر

توليد و قبول  الكيت خصوصی لوازم و ابزارداري، نظام اقتصادي مبتنی بر م نظام سرمايه: ب

يز و به نقش دولت در يك نظام سرمايه داري، ناچ. ي استهاي فردي در فعاليت اقتصاد آزادي

نيز « بازار اقتصاد»يا « اقتصاد آزاد» اي از متون اقتصادي به در پاره. حفظ امنيت محدود می گردد

حسن  -غات و اصطالحات علوم اقتصاديفرهنگ توصيفی ل) شود داري گفته می نظام سرمايه

 (.77چاپ مرگز آموزش بانكداري ص -گلريز

عنوان پدر   وي كه به. بود (731  -799 ) داري، آدام اسميت بنيانگذار نظام اقتصاد سرمايه: ج

ميالدي، اصولی را براي  766 علم اقتصاد شناخته شده است با انتشار كتاب ثروت ملل در سال 

ي تدوين كرد كه با همه تغييراتی كه در دانش اقتصاد ايجاد شده ، هنوز بسياري از دار نظام سرمايه

داري، اين اعتبار  سرمايهعنوان اصول اساسی نظام اقتصاد   اصول وي به اعتبار خود باقی مانده و به

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی  -دكتر حسين نمازي -هاي اقتصادي  نظام) .رده استرا حفظ ك

 (.17ص  -971 
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این نظام معتقد است كه با بکارگيری این روش، مفاهيم اقتصادی ذكر  .اختيار كند

، هرگاه یک شخص همواره اینکهگردند، بواسطه  بخود قابل دسترسي مي شده، خود

به تجارت موفقي دست یابد؛ هميشه  تواند ميدر این اندیشه باشد كه از چه راهي 

 در. معه به آن وابسته استدر ميدان اقتصاد كاری را انجام خواهد داد كه نياز جا

 .شد با یک تعادل خاص قابل پياده شدن خواهند بخود نتيجه، چهار مفهوم خود

( حل فوق  براساس راه)كه این چهار مفهوم  شود ميدر اینجا، این سؤال مطرح 

ي شرح و توضيح كاند بخود اجرا مي گردند؟ برای پاسخ به این سؤال، چگونه خود

 :ای این تفصيل قابل ذكر هستندالزم است، نکات ذیل بر

واقع قوانين طبيعي بسياری دراین جهان وجود دارند  آنها عقيده دارند كه در (3

و  " Supply" 3آورند و قانون عرضه كه هميشه نتایج مشابهي را به بار مي

 .نيز یکي از این قوانين طبيعي است "Demand" 0تقاضا

كاالی تجاری است كه جهت  ای از هر نوع عبارت از مقدار مجموعه «عرضه»

ه ها كه آن كاالی تجاری را با چ و خواسته مشتری فروش در بازار عرضه شده باشد

 .نام دارد «تقاضا»قيمت از بازار خریداری كنند، 

بنابراین، قانون طبيعي عرضه و تقاضا این است كه هر چيزی كه عرضه آن در 

و اگر تقاضای آن در بازار  یابد يبازار از تقاضای آن بيشتر باشد، قيمت آن كاهش م

در فصل تابستان، : مثال عنوان  بهیابد،  از عرضه آن بيشتر باشد، قيمت آن افزایش مي

_________________ 

هاي مختلف، براي  ی با قيمتمعينمقدار كاالي اقتصادي است كه در زمان معينی، به قيمت : عرضه - 

 (مترجم. )شود فروش ارائه می

مقدار كاالي اقتصادي است كه در زمان معين، به قيمت معين يا قيمتهاي مختلف خريدار : تقاضا -1

 (مترجم) .شود می
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كه  است ، معني آن اینشود مي، به خریداران یخ اضافه گيرد ميزماني كه گرما اوج 

آن ، حال اگر مجموع یخ توليدی و یا مقدار مجموع تقاضا برای خرید یخ زیاد شده

، در مقابل این تقاضا كم باشد، بدون تردید قيمت یخ باال شود ميكه در بازار یافت 

درچنين وضعيتي مقدار یخ به اندازه تقاضای آن افزوده  اینکهخواهد رفت، مگر 

 .شود، آن وقت قيمت آن باال نخواهد رفت

، معني آن این شود مياز طرف دیگر، در فصل زمستان از خریداران یخ كاسته 

است كه تقاضا برای خرید یخ كم شده است، حال اگر در بازار مقدار مجموع یخ 

مقابل این تقاضا بيشتر باشد، حتماً قيمت یخ پایين  توليد شده و عرضه شده، در

 3خواهد آمد، این یک قانون طبيعي است كه آن را، قانون عرضه و تقاضا

 "Law of Demand and Supply " گویند مي. 

عرضه و » گوید كه، در واقع همين قانون طبيعي ی ميدار سرمایه فلسفه نظام (0

دارد كه ترجيح دهند در  است كه كشاورزان را بر این امر وامي «تقاضا

دارد كه  های خود چه چيزی را بکارند و صنعتگران و بازرگانان را وا مي زمين

از طریق ن ترتيب و ، بدی0چه نوع كاالهایي را به چه مقدار به بازار بياورند

را جبخود به مرحله ا بيعي، مفاهيم چهارگانه اقتصاد خوداین مکانيزم ط

 .خواهند آمددر

_________________ 

نون رابطه متقابل عرضه و تقاضاي كاالها را از نظر تعيين قيمت آنها اين قا: قانون عرضه و تقاضا - 

به اين صورت كه قيمت به طور مستقيم در اثر كم شدن تقاضا، كاهش و يا زياد شدن . كند بيان می

 .آن، افزايش می يابد

. ندگوي می« مقدارتعادلی» به اين مقدار معين كاالي عرضه شده كه مساوي با مقدار تقاضا باشد -1

 (مترجم)
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كه  شود ميگزینش برتر از طریق قانون عرضه و تقاضا به این صورت انجام  (1

هرگاه افراد را در زمينه مسائل اقتصادی آزاد گذاشتيم تا برای كسب منابع 

د كاالیي را كه واطر حفظ منافع خبيشتر با هم رقابت كنند، هرشخص به خ

با قيمت  آورد تا یا تقاضای بيشتری داشته باشد، به بازار مي ضرورت دارد

دهند كه  كشاورزان، كاشت محصوالتي را ترجيح مي. باالتری بفروشد

تقاضای بيشتری در بازار داشته و توليدكنندگان در تالش مهيا كردن صنایع 

ليداتي وتری باشند، زیرا اگر محصوالت یا تخواهند بود كه دارای مشتری بيش

  بهرا به بازار بياورند كه تقاضا برای خرید آنها كم باشد، منافع قابل توجهي 

گيریم كه هر شخص گرچه بخاطر حفظ  بنابراین، نتيجه مي. آورند نمي دست

عي عرضه و يهای طب ، اما در واقع اهرمكند ميكار  منافع شخصي خود دارد

سازند تا تقاضا و نياز جامعه را برآورده سازد، تا جایي  ا مجبور ميتقاضا، او ر

رسند كه هرگاه عرضه یک محصول در بازار مساوی با  كه به این نتيجه مي

د، زیرا توليد بيش از ایتقاضای او شود، باید توليد آن محصول را متوقف نم

جامعه فقط فایده است، بدینسان در  تقاضای آن برای تاجر و توليدكننده بي

گردد كه نياز جامعه به آن وابسته باشد، آن هم به همان  چيزهایي توليد مي

، این را كند مياندازه معيني كه واقعاً برای برآورده ساختن آن نياز، بسنده 

 .گویند مي «گزینش برتر»

 "Allocation of Resources" ص امکاناتيتخص (2

زماني كه یک شخص  است، «گزینش برتر»در واقع این مورد هم وابسته به 

 هایكار به، به همان نسبت نيز امکانات موجود را كند ميگزینه برتر را انتخاب 

، از این رو، قوانين عرضه و تقاضا همان طور كه در دهد ميمختلف اختصاص 
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، تا بتواند كاال یا دهد ميگزینش برتر نقش دارد، كارتخصيص امکانات را هم انجام 

بوده و منافع هنگفتي را به  ارائه دهد كه دارای تقاضای بيشتر خدماتي را در بازار

بنابراین با اعمال و قوانين عرضه و تقاضا، مفهوم تخصيص . دنبال داشته باشند

 .آید امکانات هم، خودبخود به اجرا در مي

ي یعن .است "Distribution of Income" مفهوم سوم، اصطالح تقسيم درآمد (2

ز طریق برخي عوامل توليد حاصل شده، چگونه و محصول یا در آمدی كه ا

ی، درجواب این دار سرمایهبرمبنای چه روشي در جامعه تقسيم شود؟ نظام 

 آمده باید در ميان عوامل توليد كه در دست  بهتمام درآمد : گوید سؤال مي

 ی، این عواملدار سرمایهنظام  ۀاند، تقسيم شد و طبق نظری توليد سهم داشته

 :عبارتند، از( ل توليدیعني عوام)

 (طبيعت) زمين -3

 (كارگر)نيروی كار -0

 (پول و دارایي)سرمایه  -1

 (مدیر یا سرمایه گذار) كارفرما -2

منظور از كارفرما، شخصي است كه اراده توليد و ارائه یک كاال یا خدمت را 

نفع و مسئوليت  كند ميكرده و قبل از هرچيز، شرایط تحقق سه عامل دیگر را فراهم 

درآمدی كه از » :ی مي گویددار سرمایهنظام . گيرد ميو ضرر آن را هم به عهده خود 

ای تقسيم شود كه به مهيا كننده زمين كرایه، به  آید باید به گونه مي دست  به راه توليد

 فرما كه محرك اصلي عمل توليدكار بهو  ،كننده سرمایه سود مزد، به فراهم نيروی كار

 ، یعني آن چه بعد از كرایه زمين و مزد نيروی كار و سود«شود است، منافع داده

 .است( سرمایه گذار) ، منافع كارفرماماند ميسرمایه باقي 
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كه به  شود ميمطرح ( عوامل توليد)حال، سؤال درمورد چگونگي تعيين قيمت 

سود باید به  زمين چقدركرایه و به نيروی كار چه مقدارمزد داده شود و چه مقدار

ی در اینجا هم قانون عرضه و تقاضا را بکار دار سرمایهایه تعلق گيرد؟ فلسفه سرم

مي برد، یعني تعيين ارزش و بهای این سه عامل، فقط بر مبنای عرضه و تقاضا 

ها كه بيشتر باشد، به همان نسبت  ، تقاضا برای هریکي از این عاملپذیرد ميصورت 

 .ارزش آن نيز بيشتر خواهد بود

چون وی آغازگر  بافي تأسيس كند، خواهد یک كارخانه پارچه ید ميفرض كنيد ز

و بنيانگذار این كارخانه است و مسئوليت نفع و ضرر و جمع آوری عوامل توليد را 

 ، از این جهت او را در اصطالح اقتصادی، كارفرماگيرد مينيز خود به عهده 

"Entrepreneur" نياز به یک  ل از همه،زید برای تأسيس این كارخانه قب. گویند مي

 .شود ميقطعه زمين دارد و اگرخود او زمين نداشته باشد، ناچار به كرایه گرفتن آن 

، یعني اگر گيرد مياكنون تعيين ميزان كرایه زمين بر مبنای عرضه و تقاضا صورت 

تعداد كرایه دهندگان زمين زیاد باشند، به این معنا كه عرضه آن زیاد باشد و در 

تعداد كرایه كنندگان آن اندك، یعني تقاضای آن كم باشد، آن وقت زمين  مقابل آن،

. رود مي و اگر عکس این قضيه وجود داشته باشد، كرایه زمين باال شد ميارزان 

 .كنند ميبنابراین قوانين عرضه و تقاضا ميزان كرایه زمين را تعيين 

اد و ماشين آالت وقتي زمين خریداری یا اجاره شد و ساختمان توليد ایج) سپس

در اصطالح  تا در آن كار كنند كه كند ميگر پيدا كار بهكارخانه نياز ( نيز نصب گردید

و الزم است كه در مقابل انجام كار،  كنند ميتعبير  «نيروی كار»اقتصادی آنها را به 

مزد هم به آنها داده شود، تعيين مقدار مزد هم، براساس قانون عرضه و تقاضا انجام 

یعني اگر تعداد كارگران زیاد باشد، به معنای این است كه عرضه نيروی . ودش مي
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، اما اگر تعداد شود مينظر گرفته  كار زیاد است، بنابراین مزد كمتری برای آنها در

داوطلبين برای كار در این كارخانه زیاد نباشد، به معنای این است كه عرضه آنها كم 

بدین ترتيب دستمزد . شود مينها در نظر گرفته است، بنابراین مزد بيشتری برای آ

گفتگو و  ای كه عرضه و تقاضا هر دو یکسان و برابر گردند با كارگران در نقطه

 .گردد تفاهيم تعيين مي

كننده كارخانه جهت تهيه دستگاه مواد خام و غيره، نياز به  همچنين تأسيس

مبلغ این . كند ميپيدا ، يردگ ميی به آن سود تعلق دار سرمایهی كه در نظام  ایهسرم

تعداد قرض دهندگان سرمایه،  اگر. شود ميسود نيز براساس عرضه و تقاضا تعيين 

تری  زیاد باشد معنای آن این است كه عرضه سرمایه زیاد است، بنابراین نرخ پایين

، اما اگر تعداد قرض دهندگان سرمایه كم باشد، نياز به باال شود ميبرای سود تعيين 

به این صورت تعيين نرخ سود نيز براساس عرضه و تقاضا . شود ميسود پيدا  بردن

وقتي كه تعيين كرایه زمين، مزد كارگر و نرخ سود سرمایه، . گيرد ميصورت 

براساس روش های قانون عرضه و تقاضا صورت گرفت، بقيه درآمدی كه از طریق 

يب به این ترت. رسد مي فرماارك  به، منافع عنوان  به، آمده دست  بهتوليدات كارخانه 

ی، تحت دار سرمایهنيز در نظام  «تقسيم درآمد»مشاهده گردید كه مفهوم اساسي 

 .پذیرد قوانين عرضه و تقاضا انجام مي

یعني . است " Development" «توسعه»مفهوم  مفهوم چهارم نظام اقتصادی، (3

بركيفيت و هر اقتصاد نيازمند آن است كه توليدات خود را توسعه داده و 

ی، این مفهوم براساس روش دار سرمایهكميت آنها بيفزاید، طبق فلسفه نظام 

به این ترتيب كه وقتي مهارت هرشخص در . گردد عرضه و تقاضا تبيين مي

كسب هرچه بيشتر منافع، آزاد گذاشته شود، قوانين طبيعي عرضه و تقاضا 
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زه و انواع بهتری را وارد كه توليدات تا كنند ميبخود او را وادار به این  خود

بازار كند تا تقاضای توليدات و صنایع بيشتر شده و فایده بيشتری به او 

 . برسد

 

 :یدار سرمايهاصول نظام 

 : ی مشتمل برسه اصل اساسي استدار سرمایهنظام 

  "Private Property" مالكیت شخصي (1

ه هر مقدار از اصل اول این است كه هرفرد در این نظام، اختيار آن را دارد ك

در . در مالکيت شخصي خود نگه دارد اشياء وامکانات توليد را كه خواسته باشد،

 تواند ميفرد اگر چه اشيایي را كه برای استفاده شخصي باشند،  نظام سوسياليستي هر

 تواند ميدر ملکيت داشته باشد، اما امکانات توليد چون زمين یا كارخانه را عموماً ن

هر نوع  فرد، ی هردار سرمایهنظام  ولي در .خود داشته باشددر ملکيت شخصي 

اشيایي را كه خواسته باشد خواه برای استفاده شخصي باشند یا امکانات توليد، 

 . در ملکيت شخصي خود نگه دارد تواند مي
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  Private Motive "3" عامل منافع شخصي (2

افع نكسب م اصل دوم این است كه عاملي كه در عمل توليد نقش دارد، عامل

 .رود ميشخصي هر فرد به شمار 

 Laissez Faire "0" عدم دخالت دولت در امور اقتصادی (3

ی این است كه دولت نه حق دخالت در امور تجاری دار سرمایهاصل سوم نظام 

را دارد و نه تجار و توليد  آنها بازرگانان را و نه حق ایجاد موانع در امور اقتصادی

 .یه موظف به عمل برشرایط و قيود اضافي دولت هستندكنندگان و صاحبان سرما

كلمه در  این. شد ميبکار برده  "Laissez Faire"عموماً برای این اصل اصطالح 

بگذار هرچه »معني آن . «حساسيت عدم دخالت دولت»اصل فرانسوی است، یعني 

ر آنهایي كه مشغول تدابير ام شد ميیعني به دولت گفته . است «مي خواهد بکند

در امور آنها . طریقي كه خواسته باشند، عمل كنند به هر اقتصادی خود هستند

این كار را بکنيد و آن كار را نکنيد  :دخالت نکن و دولت حق ندارد به مردم بگوید

_________________ 

داري  آدام اسميت، بنيانگذار نظام سرمايه. ، در اسكاتلند متولد شد(م 731  -719 ) آدام اسميت - 

 .«ع شخصی استمهمترين عامل محرك فعاليتهاي اقتصادي نف»: در كتاب ثروت ملل گفته است

ن مانع، نفع كسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هرفرد بتواند بدو افراد در اگر» :گويد وي می

شد، زيرا اجتماع  اجتماع هم به بهترين شكل حاصل خواهد عفخصی خود را تأمين كند، آنگاه مناش

چيزي جز مجموع افراد تشكيل دهنده آن نيست، بنابراين منافع هر فرد و اجتماع هماهنگ و 

 .«همسو است
وي . اقتصادي استواضع نظريه عدم دخالت دولت در امور ( م071 -016 ) جان استوارت ميل -2

. فردي به شدت مخالف است هاي اقتصادي و محدود كردن آزادي هاي با مداخله دولت در فعاليت

 .در مسايل اقتصادي از ابتكارات اوست« بگذار بشود»شعار 
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سومين اصل . و این حق را نيز ندارد كه چگونگي تجارت را برای مردم تعيين كند

بعدها نه تنها  اگر چه. و زیر بنایي آن است ی در واقع فلسفه اساسيدار سرمایهنظام 

 پوشش این نظام نيز اجرای این اصل محدود شد و بر قانون در خود ممالک تحت

ی دار سرمایهعمل نشد، بلکه در ممالک تحت پوشش نظام  «عدم دخالت دولت»

های بيشماری از طرف دولت در امور تجاری توليد و قانون مالکيت اعمال  دخالت

ر وكه دولتش در ام شود مين جهان چنين كشوری یافت ندمروز در تما. گردید

ی دار سرمایهبنيادین اقتصاد و  ۀاقتصادی و تجاری مردم دخالت نکند ولي فلسف

 . بازرگانان را كامالً آزاد بگذارد همين بود كه دولت دخالت نکند بلکه مهار

كه  ن استبهترین دولت آ»: شود ميچنانکه بر مبنای همين فلسفه گفته 

. یعني در امور اقتصادی و تجاری مردم دخالت نکند «فرمانروایي كمتری داشته باشد

ی عامل منافع شخصي، اصل مؤثر است به همين دليل آن دار سرمایهزیرا در اقتصاد 

اقتصاد » یعني "Market Economy"و نام دوم آن  گویند ميی دار سرمایهرا نظام 

 .شود ميهای بازار یعني عرضه و تقاضا كار گرفته  هرماز ااست، زیرا در آن  «بازار
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 3:نظام سوسیالیست يا اشتراكي "Socialism" سوسیالیسم

اصرار . ی بوجود آمددار سرمایهنظام  ۀنظام سوسياليستي در واقع به منظور رد اید

ی مبتني بر آزاد گذاشتن هر فرد در كسب هرچه بيشتر منافع بود و دار سرمایهفلسفه 

ی فقط براساس عرضه و تقاضا قابل دار سرمایههر مفهوم اقتصادی در نظام  اصوالً

اقدامي برای رستگاری و بهبود  گونه هيچاز این جهت در آن  .و تحليل بود هيتوج

جامعه و عموم مردم به نظر نمي رسيد و در عرصه رقابت كسب هرچه بيشتر منافع، 

فاصله عميقي بين فقير و  ،نآ افراد ناتوان بيشماری عقب ماندند كه در نتيجه

سد باب این خرابي ها را  به همين خاطر نظام سوسياليسم شعار. ثروتمند ایجاد شد

ی اعتراض كرده و از دار سرمایه، به ميدان آمد و بر ایدئولوژی اساسي نظام سر داده

پذیرش تحليل و حل مفاهيم اساسي چهارگانه اقتصاد، فقط از طریق عامل منافع 

 .های بازار اجتناب ورزید الکيت خصوصي و قدرتشخصي، م

_________________ 

سوسياليسم، عمومی كردن مالكيت و قرار : تعريف سوسياليسم به صورت خالصه چنين است - 

كه يك برنامه اقتصادي گسترده تنظيم و در صورت لزوم با  گرفتن آن در دست حكومت است

علل پيدايش نظام اقتصادي سوسياليسم به موازات انتقادات . كند توسل به زور آن را اجرا می

، داري فكري و اقتصادي نظام سرمايهاقتصاددانان و مكتب هاي غيرسوسياليستی معارض با مبانی 

تواند با حل مسايل اقتصادي،  نظام با اصول خود هرگز نمیاين طرز تفكر نيز بوجود آمد كه اين 

، عدم شرايط بسيار نامناسب اجتماعی، بيكاري، فقرعمومی .مشكالت اجتماعی را برطرف كند

توزيع عادالنه ثروت، عدم تعادل اقتصادي و بحران هايی كه هر بار موجب وخيم تر شدن اوضاع 

داري  سوسياليستی با اصولی متضاد با نظام سرمايه شد زمينه را براي پيدايش نظام اقتصادي می

 .بيشتر فراهم ساخت
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ی تمام مفاهيم اساسي اقتصاد، دار سرمایهسوسياليسم مدعي شد كه در نظام 

غير قابل كنترل قانون عرضه و تقاضا شده اند كه  نامحدود و های قدرتتسليم 

و از درك مسایل رفاه اجتماعي  كنند ميعامل منافع شخصي كار  عنوان  بهمنحصراً 

كه  باشد مير از انصاف ووم مردم قاصرند، خصوصاً در تقسيم درآمد، نتایج آنها دعم

و  شود مياگر عرضه نيروی كار زیاد باشد، دستمزد آن كم : مثال ساده آن این است

با دستمزد بسيار اندك و ناچيز كار كند و از  شود ميگاهي كارگر بيچاره مجبور 

آمده، این قدر هم به او نرسد كه با آن  تدس  بهمحصولي كه با عرق جبين خود او 

ی كه او را دار سرمایههایش تأمين كند زیرا  زندگي سالمي را برای خود و بچه بتواند

، دهد ميگر كار به، كاری به این ندارد كه آیا دستمزدی كه در قبال كار گيرد ميبکار 

برآورده سازد یا  واندت ميباشد و نيازهای او را  تواند ميواقعاً مزد مناسبي برای او 

 تواند ميفقط در اندیشه این است كه به علت افزایش عرضه،  دار سرمایهخير؟ 

. برآورده سازد گردد ميتقاضای خود را با مزد بسيار كم كه موجب افزایش منافع او 

بنابراین طبق مرام سوسياليسم قانون عرضه و تقاضا برای تقسيم درآمد، فرمولي 

ل منافع مكه در آن نيازهای مستمندان زیر پا گذاشته شده و از عا بسيار ظالمانه است

عقيده دانشمندان   بدینسان به. شود ميدفاع و پشتيباني  دار سرمایهشخصي 

مفاهيم اقتصادی مهمي چون گزینش برتر، تخصيص امکانات و توسعه سوسياليسم، 

بسيار خطرناك ، برای جامعه ئوليت عرضه و تقاضا كردهمس تسليم قدرتهای بي را

 .است

ای درست  ست تا اندازهتوان ميیک فلسفه عقيدتي  عنوان  بهاین گفته سوسياليسم 

محصوالت خود  «عامل منافع شخصي» باشد كه یک كشاورز یا توليدكننده، تحت

را تا آن زمان كه عرضه آن به اندازه تقاضایش نرسيده در بازار جاری سازد و به 
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ضا، از جریان محصوالت جلوگيری كند، اما عمالً اگر محض تساوی عرضه آن با تقا

پيمانه دقيق و  شد كه هيچ تاجر یا كشاورزی چنين بررسي شد مشاهده خواهد

محدوده سنجشي در اختيار ندارد كه فوراً به تساوی عرضه و تقاضای یک محصول 

عرضه یک محصول در مقابل  اینکهاز این جهت گاهي به خيال . در بازار پي ببرد

فزاید در حالي كه ممکن است بر عرضه ا تقاضا و نياز آن كمتر است، برمقدار آن مي

در نتيجه . واقعي آن در بازار اضافه شده باشد اما او خيلي دیر از آن اطالع پيدا كند

 شود مين در بازار زیاد اگاهي عرضه محصوالتي كه تقاضای چنداني ندارند آن چن

بازرگانان . گردد های متعدد مي كار افتادن كارخانه كه منجر به كسادی اقتصاد و از

بنابراین . آید شکسته شده و خرابي های اقتصادی فراواني به بار ميبسياری ور

به تعادل  توان ميبراساس نظریه نظام سوسياليسم فقط براساس عرضه و تقاضا ن

 .گزینش برتر كه جامعه به آن نياز دارد دست یافت

فاهيم چهارگانه باال چه روشي را باید انتخاب كرد؟ پس برای پياده نمودن م

ا آغاز شده كه خرابي در واقع از اینج: سوسياليسم در جواب این سؤال گفته است كه

، یعني اراضي و كارخانجات در مالکيت شخصي افراد گذاشته عوامل توليد محصول

باید در اینکه در ملکيت شخصي كسي باشند  جای بهكليه عوامل توليد . شده اند

پي ببرد كه مقدار توليد  تواند ميآن وقت دولت . مالکيت اجتماعي دولت قرار گيرند

چقدر باید باشد و نيازهای جامعه چيست؟ و براساس آن برای اولویت دادن 

نيازهای اساسي جامعه، مقدار توليد هر محصول و كيفيت ترتيب عوامل مختلف 

گزینش برتر، تخصيص . كند مي ریزی برنامهتوليد و وضع آنها در كارهای ویژه 

 ماند ميگيرند، حاال  دولت انجام مي ریزی برنامهامکانات و توسعه، هرسه تحت 
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 عوامل توليد در واقع دو» :مرام سوسياليستي در این زمينه مي گوید. تقسيم درآمد

 .«و نيروی انساني( طبيعت) چيزند؛ زمين
کيت اجتماعي قرار دارد از چون زمين در مالکيت شخصي كسي نيست و در مل

نيروی انساني،  ماند مي. این رو نيازی به دادن كرایه شخصي، یا بهره بر آن نيست

ریزی دولت با رعایت این امر كه مزد كارگران باید مناسب و  همزد آن هم تحت برنام

 .گيرد ميبه قدر زحمات آنها باشد، صورت 

چهارگانه را فقط براساس عامل ی مفاهيم اساسي دار سرمایهطور كه نظام  همان

خواهد پياده كند، نظام سوسياليستي نيز برای  منافع شخصي و توانایي های بازار مي

از این . و طراحي است ریزی برنامهو آن راه  گيرد ميحل این مفاهيم یک راه در نظر 

  ««اقتصاد طراحي شده» یا «با برنامه اقتصاد» سوسياليسم را رو اقتصاد
"Planned Economy"  اقتصاد » یا «اقتصاد موجهه»كه در عربي به  گویند مي

 . شود ميتعبير  «مخطط

 

 :اصول اساسي سوسیالیستي

سوسياليستي فوق الذكر، اصول اساسي ذیل در اقتصاد  های برنامهدرنتيجه 

 :كنند ميسوسياليستي ایفای نقش 

  "Collective Property"مالكیت اجتماعي (1

در نظام سوسياليستي این است كه عوامل توليد، یعني  هدف از بيان این اصل

، بلکه در مالکيت باشند ميها، كارخانجات و غيره در مالکيت شخصي كسي ن زمين

فقط اشيایي كه برای استفاده شخصي  شوند، ملي بوده و زیر نظر دولت اداره مي

نظام در نتيجه براساس نظریه . در مالکيت شخصي قرار گيرند توانند ميهستند 
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های تجاری نيز در مالکيت  ها بلکه فروشگاه ها و زمين سوسياليستي نه تنها كارخانه

كارمند حقوق بگير  كنند ميو كساني كه در آنها كار  باشند ميشخصي واحدی ن

مندان كار به و شود ميآمده به خزانه دولت واریز  دست  بهدولت بوده و بيشتر درآمد 

 .گيرد ميیا دستمزد تعلق دولت، حقوق  ریزی برنامهطبق 

  "Planning"ريزی برنامه (2

مفهوم آن این است  .است «ریزی برنامه»نظام سوسياليستي  دومين اصل اساسي

های اقتصادی را دولت تحت برنامه انجام  ها و سياست گذاری كه همه خط مشي

 و در این برنامه تمام ضروریات اقتصادی و تعداد عوامل اقتصادی گردآوری دهد مي

مایه و كار برای توليد چه كاالها و خدماتي كه چه ميزان سر شود ميشده و تعيين 

مثال، از فالن كاال چقدر توليد شود؟ و برای كارگران  عنوان  بهاختصاص داده و 

 نظر گرفته شود؟ چقدر مزد در فالن بخش،

 اندیشه طراحي اقتصاد از طرف دولت را ابتدا سوسياليسم عرضه داشته بود، اما

جزئي این نظریه را پذیرفتند، زیرا  طور بهی هم دار سرمایهرفته رفته كشورهای 

كه دولت به هيچ وجه در ]كامل برقوانين خود  طور  بهنتوانستند  دار سرمایهممالک 

با توجه به ضرورت های . پابرجا بمانند [معامالت اقتصادی مردم دخالت نکند

چار شدند كه در تجارت و اقتصاد مردم نا دار سرمایههای  مختلف اجتماعي، دولت

 «مركب اقتصاد»جایي كه یک اصطالح جدید به نام تا . هایي داشته باشند دخالت
"Mixed Economy"  طور  بهبوجود آمد كه هدف از آن این است كه اقتصاد 

نياز، بعضي از  ، اما در صورتشود مياساسي اگر چه تحت اراده بازار اداره 

چنان كه در بعضي . در اختيار دولت باشند توانند ميجارت نيز های صنعت و ت بخش

 باشند ميه دولتي سرویس هوایي و غير تلفن، قطار، برق، ی،دار سرمایهاز كشورهای 
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ظف به قبول گيرند، دولت آنها را هم مؤ شخصي انجام مي طور  بههایي كه  رتاو تج

بخش همگاني یا عمومي  نوع اول را های تجارت. كند ميبرخي از قواعد و ضوابط 

"Public Sector "  نوع دوم را بخش خصوصي های تجارتو "Private Sector" 

 .گویند مي

  بهاجبار دخالت دارد از این جهت  طور  بهحاال چون دولت در اقتصاد مخطط 

 و عموماً از طرف دولت در گردد ميو طراحي  ریزی برنامهجزئي نيز ناگزیر به  طور

سه ساله و پنج ساله تدارك  های طرح( موردی) های جزئي ریزی مهبرنانتيجه این 

های  ریزی برنامه، درحالي كه باشند ميها موردی  ریزی برنامه، اما این شود ميدیده 

نوع  سوسياليستي كلي و همگاني و درازمدت است، به این معنا كه در آنها هر

های ملي انجام  احيها و طر ریزی برنامهداوری و قضاوت اقتصادی در چارچوب 

 .شود مي

  "Collective Interest"منافع اجتماعي (3

سومين اصل سوسياليسم، برتری منافع اجتماعي برمنافع شخصي است، یعني 

ی تمام تالش های اقتصادی تابع دار سرمایهسوسياليسم مدعي است كه در اقتصاد 

اجتماعي اساساً با ، اما در نظام سوسياليستي رعایت منافع باشد مينفع شخصي افراد 

 .گيرد ميصورت  ریزی برنامه

  "Equitable Distribution of Income" ی درآمدتقسیم مساو (4

چهارمين اصل نظام سوسياليستي عبارت از این است كه درآمدی كه از راه توليد 

وی در ميان افراد تقسيم شود، نباید تفاوت زیادی امس طور  بهباید  آید، مي دست  به

ابتدا ادعا این . ند و فقير باشد و در تقسيم درآمدها باید تعادل برقرار شودبين ثروتم

، یعني درآمد همه شود ميدر درآمدها رعایت  نظام سوسياليستي تعادل بود كه در
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های مردم پيوسته  مزدها و حقوق. مساوی خواهد بود اما در عمل، هرگز چنين نشد

حتم شده است  طور  بهي حداقل این ادعا ، البته در نظام سوسياليستشد ميكم و زیاد 

 .شود ميكه تفاوت زیادی بين حقوق مادی مردم  در این نظام مشاهده ن

 

 :ی و سوسیالیستيدار سرمايهی اقتصادی ها نظامتوضیح و بررسي 

ی و دار سرمایهی ها نظامآرایي شدیدی بين  بيش از یک قرن قبل همواره صف

دیشه، بازار بحث و مناظره و در سطح سياسي، ان حد سوسياليستي جریان داشت، در

اگر همه . معركه جنگ و پيکار و رقابت، پيوسته در ميان آن دو نظام گرم بود

یک از دانشمندان و نظریه پردازان دو نظام نسبت به  قادهایي را كه از ناحيه هرتان

جا اند، یک های یکدیگر نوشته هایي كه در رد نظریه یکدیگر انجام شده و كتاب

در اینجا بيان . شود ميهای یک كتابخانه به راحتي از آنها پر  گردآوری شوند، قفسه

قاد تیک نوع بازنگری و ان توان مياختصار  طور  بهاما . نيست پذیر امکانتمام انتقادها 

  بهخواهيم این بررسي را  در اینجا مي. را در مورد هر دو نظام عرضه داشتاصولي 

 .ایيماختصار تقدیم نم طور

 :نگاهي به نظام سوسیالیستي

تر  ی آساندار سرمایههای نظام سوسياليستي نسبت به نظام  چون شناخت ویراني

است، مناسب دیده شد كه بحث را ابتدا با تحليلي پيرامون نظام سوسياليستي آغاز 

 .كنيم

نظریه سوسياليسم تا این حد كه در نتيجه آزادی كامل عامل منافع شخصي در 

كامل برچيده شد یا بسيار به عقب  طور  بهی، اندیشه رفاه اجتماعي دار رمایهسنظام 

د اما راه حلي را كه سوسياليسم برای حل مشکل آن وبرگشت، در واقع درست ب
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نظام . خودی خود زیاد با دوراندیشي و مطلوبيت نهایي نزدیک نبود  عنوان كرد به

حفظ  ر گذاشته بود كه هركس بخاطری افراد را چنان آزاد و بي بندو بادار سرمایه

در مقابل، سوسياليسم . هر جور دلش خواسته باشد رفتار كند تواند ميمنافع خود 

چنان خفقان و بحران شدیدی بين مردم بوجود آورد كه باعث شد آزادی فطری و 

، یعني عرضه و ی اهرم های بازاردار سرمایهنظام . طبيعي افراد هم، از آنها سلب شود

اما سوسياليسم از پذیرش قوانين طبيعي  .را حالل تمام مشکالت قرار داد تقاضا

را درمان هرگونه بيماری اقتصادی قرار  «ملي ریزی برنامه» آن جای بهسرباز زده و 

جا  ، ساخته و پرداخته دست خود انسان است و هرریزی برنامهداد، در حالي كه 

بند آوردن »جاها، پي آمدی جز نوعي  سياری ازكارآیي  الزم را در پي ندارد و در ب

 .را ندارد «مصنوعي

 شد ميد با بسياری از مشکالت اقتصادی و اجتماعي روبرو وانسان در زندگي خ

مثالً یکي از آن  .باشد ميممکن ن [تخطيط] ریزی برنامهكه حل تمام آنها بر مبنای 

تأمين و زن جهت ، مسئله زندگي زناشویي است كه هر مرد و مشکالت اجتماعي

 .، نياز به زن و مرد ایده آل خود داردسروسامان دادن آن

این مسئله اجتماعي از آغاز آفرینش انسان تا امروز، براساس انتخاب و 

آل خود  هرشخص همسر ایده. شده است پيگيریهای شخصي خود مردم  قضاوت

روش بدون شک این . دكن را پيدا كرده و با توافق و تفاهم او با وی عروسي مي

ها را نيز به دنبال دارد، مثالً گاهي قضاوت شخصي یکي از آنها درست  بعضي خرابي

و گاهي یک مرد  كند ميآید، در نتيجه ميان مرد و زن اختالفاتي بروز  از آب در نمي

كه؛ كسي برای  ماند ميح و ازدواج محروم ایا زن بخاطر این مشکالت كالً از نک

ها كسي  ثار این خرابيآدهد اما تا امروز جهت زدودن  ازدواج با او تمایل نشان نمي
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براساس انتخاب صورت بگيرد  اینکه جای بهبه این فکر نيفتاده كه سيستم ازدواج 

دولت انجام بگيرد دولت باید در این مورد  ریزی برنامهباید در سطح ملي و تحت 

یکي را برای  هر آل تصميم بگيرد و به آمارگيری مردان و زنان كشور پرداخته و ایده

را  ای برنامهاگر یک دولت یا حکومت خواسته باشد چنين  !دیگری مشخص كند

كه عواقب ناگوار  آید مي وجود  بهپياده كند، مسلماً یک نظام غير فطری و مصنوعي 

 .دنبال خواهد داشت اجتماعي را به

د چقدر كدام عمل تولي در انسان چه نوع شغلي را اختيار كند؟ اینکه ،بنابراین

سهم داشته باشد؟ یا خدمات خود را با چه كيفيتي تقدیم جامعه كند؟ در واقع یک 

مسئله اجتماعي است، اگر بخواهيم این مسئله اجتماعي را فقط از روی طراحي 

ذیل را به دنبال خواهد   ۀهای درج شد خشک پياده كنيم، بدون تردید نابساماني

 :داشت

را در نظام سوسياليستي دولت  ریزی مهبرناآشکار است كه كار طراحي و  (3

 گونه هيچو دولتمردان گروهي از فرشتگان معصوم نيستند كه  دهد ميانجام 

 ۀروشن است كه دولتمردان نيز مجموع. خالف یا اشتباهي از آنها سرنزند

كه  باشند ميانسان هایي مركب از گوشت و پوست و عقل و چشم و گوش 

گيرند و ممکن  افع شخصي خود قرار ميها و من گاهي تحت تأثير خواهش

از طرف دیگر وقتي كه . گيری خود دچار اشتباه نيز بشوند است كه در تصميم

ها كه جایز الخطا نيز  يد كشور تحویل این گروه از انسانتمام عوامل تول

های  سستي در اراده ونه ضعف وگ، در صورت پدید آمدن هرشود ميهستند 

اگر در نظام . گردد ه عهده تمام ملت برميآنها تاوان پيامدهای آن ب

كوچک با دست یابي بر مقداری از عوامل توليد  دار سرمایهی یک دار سرمایه
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هدف اميال شخصي خود قرار دهد، در نظام  تواند ميمحدود، چند نفر را 

عوامل توليد كشور دست یافته و  متما سوسياليستي تعدادی افراد مقتدر بر

با این وصف تعداد زیادی از . ظلم و استثمار كنند انندتو ميچند برابر آن 

بزرگ  دار سرمایهآنها یک  جای بهان كوچک از ميان برداشته شده و دار سرمایه

آمده كه تمام عوامل توليد را طبق دلخواه خود بکار  وجود به( به نام دولت)

 .گيرد مي

تمند، بلکه قدر ریزی سوسياليستي بدون وجود یک دولت بسيار هنظام برنام (0

های  چه همه افراد را تابع طراحي .یا اداره شود بماند جا بر تواند پا نمي جبار

دادن، نيازمند جبر و فشار حکومتي است، زیرا هر  قرار حکومت فراگير

حکومت  ریزی برنامهكاركردن طبق دلخواه خود، باید تحت  جای بهشخص 

 تواند نمي اهره توانمنداز این جهت، این طراحي بدون یک قدرت ق. كار كند

پس در نظام سوسياليستي به آزادی های . دهد بروز توانایي الزم را ازخود

آزادی های فردی نيز به هر صورت پایمال  و شود سياسي خاتمه داده مي

 .گردد مي

كلي خاتمه داده  طور  بهدرنظام سوسياليستي چون به عامل منافع شخصي  (1

. گذارد ميمردم نيز تأثير منفي  های عاليتفتکاپو و  شود، از این رو بر مي

در آمد او در هر صورت، خواه هنگام فعاليت سعي و  بيند ميانسان وقتي 

سستي و كاهلي را از خود به نمایش  خرج دهد، یاری از خود بتالش بيشت

های بهتر و باالتر در او باقي  یکسان است، احساس بروز دادن فعاليت بگذارد

مطلق چيز بدی نيست بلکه اگر در  طور بهافع شخصي عامل من. ماند نمي

و آنها را برای انجام  سازد ميمحدوده خود باشد، استعدادهای انساني را بارور 
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برای استقرار این احساس طبيعي در محدوده . كند ميهای تازه آماده  توانمندی

های  كلي از بين انگيزه طور  بهاست اما  نخود بدون شک نياز به مهار كردن آ

آوردن منافع مادی، باعث از بين رفتن بسياری از  دست  بهشخصي برای 

 .شود مياستعدادهای انساني 

مبنای یک جنبه جانبداری  ها، صرفاً بر و بررسي بسياری ازاین نابساماني تفکر

اولين محل  عنوان بهنيست، بلکه تجربيات هفتادوچهارساله حکومت شوروی سابق، 

ها  و اثبات كننده ادعای تمام این نوع ویراني ليسم نشانگرتجربه اردوگاه سوسيا

 .باشد مي

خالف  تا شخصي بر و خواند ناسيوناليسم مي سوسياليسم و مدتي قبل، طوطي تا

و زده ابه  «دار نماینده سرمایه» و «بنيادگرا» گشود، مارك آن زبان به سخن مي

گام فروپاشي شوروی هن 3(گورباچف) رئيس جمهور شوروی سابق خود اشد، ام مي

"Utopian" ۀنظری ۀكاش تجرب» :اظهار داشت كه
در  اینکهجای   م، بهسسوسيالي 0

_________________ 

ميخاييل گورباچف، آخرين زمامدار اتحاد جماهير شوروي سابق است كه با طرح پرسترويكا  - 

Perestroika-  كه از دو كلمهPer  به معنی جديد، نو وStroika  به معنی ساختن تشكيل شده و به

هاي  جماهير شوروي را كه به فروپاشی نظام ت اخير در اتحادمعنی بازسازي است، تحوال

وجود آورده   سوسياليستی در اين كشور و به تبع آن در ساير كشورهاي سوسياليستی انجاميد، به

 .است

1- Utopian  اين واژه در واقع نام يك كتاب بود كه يكی از پادشاهان . شود ترجمه می« المكان»به

در آن كتاب تصور يك حكومت خيالی . ی، آن را به رشته تحرير در آورده بودقديم التينی يا يونان

هر شحص هر . ارائه شده بود كه در آنجا تمام اشياء در مالكيت مشترك و اجتماعی مردم باشند

تواند آنرا طبق ميل خود بدون پرداخت قيمت به تصرف خود درآورد و بر  چيزي را كه بخواهد می
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كشور پهناوری مانند روسيه صورت بگيرد، در یکي از مستعمرات كوچک آفریقا 

و  كشيد تا پي بردن به تبهکارهای آن، هفتادوچهار سال طول نمي گرفت ميصورت 

 .«شد جتماعي سوسياليسم زودتر آشکار ميماهيت واقعي نظام اقتصادی و ا
 

 :داری بررسي و نگرش مرام سرمايه

اكنون پس از بررسي نقاط ضعف و ایرادهای نظام اقتصادی سوسياليستي، الزم 

 :داری را نيز نقد نمایيم ها و نقایص نظام سرمایه است كاستي

ع به داری با شدت تمام شرو بعد از فروپاشي سوسياليستي، كشورهای سرمایه

پایکوبي نموده و مدعي شدند كه ورشکستگي نظام سوسياليستي در ميدان عمل، 

چيز داری را به اثبات رسانيده است در حالي كه واقعيت  حقانيت نظام سرمایه

داری  علت فروپاشي نظام سوسياليستي، دليل موفقيت نظام رایج سرمایه. دیگری بود

ها و خطاهای واقعي نظام  اصال ناتواني نبود، بلکه پيمودن مسير نادرست در راستای

داری با دقت  های فکری مرام سرمایه رو، الزم است اشتباه از این. داری بود سرمایه

 .بيشتری مورد بررسي قرار گيرد

داری با نگرش به فلسفه اساسي آن كه جهت حل مسایل  ادعای نظام سرمایه

های بازار، یعني عرضه و  تاقتصادی نياز به استفاده از عامل منافع شخصي و قدر

تقاضا است تا حدودی درست بود، زیرا این عمل موافق مقتضای فطرت بشری 

                                                                                                                       

ناپذير بود، از اين جهت اين   جود ندارد، چون اين انديشه يك تصور امكانكس قيد و بندي و هيچ

انی وجود ندارد بكار بردند كواژه را در معناي يك جنت خيالی كه براي حاصل كردن آن، هيچ ام

 .گويند می "Utopian "هاي خيالی را داشته باشد او را  گونه طرح و هر شخصی كه خيال ريختن اين

 (مؤلف)
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شود كه هر فرد جهت كسب هر چه  است، اما اشتباه عملي آنها از اینجا ناشي مي

العنان گذاشته شود تا آنجا كه فرقي بين حالل و  بيشتر منافع شخصي خود، مطلق

شد،  طرف بهبود اجتماعي مبذول نمي  ای به ابل مالحظهگذاشت و توجه ق حرام نمي

هرگونه راهي كه از آن طریق بتوان به ثروت و دارایي در نتيجه اختيار نمودن 

خود را در بازار پياده نمود نيز  "Monopoly"بيشتری دست یافت و انحصارگرایي 

 .مجاز قرار گرفت

به یک شخص یا  هدف از انحصارگرایي این بود كه عرضه یک كاالی خاص

یعني چنان شرایطي در جامعه حاكم گردانيده  .یک گروه مخصوصي منحصر گردد

شود كه به جز از آن شخص یا گروه خاص، شخص یا گروه دیگری قادر به عرضه 

در این صورت مردم نيز مجبور خواهند شد كه برای خرید آن كاال به . آن كاال نباشد

 .دكننده تن در دهن قيمت دلخواه عرضه

قيد و بند عامل منافع  ی بيددنبال آزا هایي را كه در جوامع سرمایه داری به خرابي

بوجود آمده، بطور اختصار شخصي انسان و پافشاری بيش از حد ضرورت آن 

 :توان برشمرد شرح ذیل مي به

چون در راه كسب منافع فردی، هيچ تفاوتي بين حالل و حرام گذاشته  (3

اخالقي بيشماری در جامعه پدید آمد زیرا انگيزه  شد، از این جهت مفاسد نمي

های نفساني و باطني  منافع، باعث تحریک خواهشكسب هر چه بيشتر 

های نادرست آنها را كه  بسياری از مردم شده و اسباب تسکين خواسته

طوری   كند، به شود فراهم مي های اخالقي در جامعه مي موجب انتشار رذالت

بند و باری در كشورهای غربي، همين  ریاني و بيكه یکي از عوامل مهم ع

آنان با جریان دادن طوفاني سهمگين از تصاویر عریان و . انگيزه است
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دهند،  های مبتذل در جامعه، دارند عامل منافع شخصي را تسکين مي فيلم

ها تحت این عامل هر عضوی از جسم خود را در بازار در معرض فروش  زن

مدل »رش رسيده در ميان كارهای خدماتي ک گزاتازه طبق ی. گذارند مي

با در دسترس قرار دادن ( ها زن)درآمدترین منبع كاریست كه  پر «گرلز

های خود به صنعتگران جهت چاپ آنها بر صنایع و كاالهایشان یا  عکس

دارند  الصاق بر پوسترهای تبليغاتي، مبالغ هنگفتي را در عوض آن دریافت مي

  .طبقات آمریکا قرار دارددر رده ثروتمندترین  تا جایي كه این طبقه

خره گردد باآل مي پرواضح است كه صدها هزار دالری كه برای این كار صرف

توليدات قرار داده شده و از جيب عموم ( های هزینه)جزء مصارف 

های مالي این  گردد و به این ترتيب تمام ملت، هزینه كنندگان تأمين مي مصرف

 .پردازد مفاسد را نيز مي

گونه انحصار اخالقي خاصي بر كسب منافع شخصي اعمال  چون هيچ (0

شد، از این جهت در گزینش برتر و تخصيص امکانات، مصالح اجتماعي  نمي

از هر راه )وقتي هدف اصلي كسب منافع بيشتر . شد در نظر گرفته نمي

های مبتذل و غيراخالقي باشد؛ یک  ولو از طریق پخش و فروش فيلم( ممکن

گذاری در تهيه مسکن و سرپناه برای افراد  خص چگونه به فکر سرمایهش

  گذاری منافع كمتری را نيز به افتد؟ در حالي كه این سرمایه خانمان مي بي

 .دنبال دارد

همه نوع . «عامل منافع شخصي»عدم پایبندی به حالل و حرام در  علت  به (1

است، در حالي كه اینها  داری جایز سود، قمار، فریب و غيره در نظام سرمایه

زنند، یکي از شواهد زنده  عواملي هستند كه توازن طبيعي اقتصاد را به هم مي
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های بيش از اندازه ناشي از آن است و در  وجود آمدن انحصارگرایي  آن، به

ها عوامل طبيعي بازار یعني مقررات عرضه و تقاضا  سایه این انحصارگرایي

به این معنا كه از یک طرف نظام . كنند ر نميطور شایسته كا  فلج شده و به

های بازار عرضه و تقاضا، یا كاهش  داری مدعي بکارگيری توانمندی سرمایه

 .شود ی آنها مي تأثير شایسته

های عرضه و تقاضا زماني موجب حفظ  شود كه توانمندی توضيحاً عرض مي

در  "Freec-ompetition"شوند كه فضای رقابت آزاد  تعادل در اقتصاد مي

با حاكميت احتکار یک فرد در بازار، تعادل در نظام . بازار حاكم باشد

های آینده، در زمينه چهار مفهوم اساسي  بيني ها از بين رفته و پيش قيمت

و نياز واقعي جامعه ایجاد كند، پس  تقاضاتواند ترسيم درستي از  اقتصاد نمي

 .آید يروی هم رفته اینجا هم یک نظام مصنوعي بوجود م

توليد شکر طبق  3طور مثال  به. شود مفهوم آن با ذكر یک مثال توضيح داده مي

نياز مردم، باید به ميزاني باشد كه در بازار، قيمت مناسب آن به وسيله عرضه 

پذیر است كه  و تقاضا معين شود اما تعيين قيمت مناسب زماني امکان

و خریداران اختيار داشته های متعددی جهت توليد شکر وجود داشته  كارخانه

باشند در صورت گران شدن قيمت شکر در یک كارخانه، از كارخانه دیگر 

آزاد حاكم باشد، هيچ ی رقابت اهر گاه در بازار فض. شکر بخرند

در چنين . گيرد داری در تعيين قيمت از خواسته شخصي خود كار نمي كارخانه

شود با تعادل عرضه و  ته ميصورتي قيمتي كه برای شکر در بازار در نظر گرف

_________________ 

در كشور ما كه در توليد و فروش سيگار صاحب انحصار است « شركت دخانيات ايران»نند يا ما - 

 (مترجم. )جز اين شركت، واحد بازرگانی ديگري در زمينه دخانيات حق فعاليت ندارد
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وجود آمده و قيمت مناسبي خواهد بود، اما اگر تهيه كننده شکر،   تقاضا به

فقط یک نفر باشد و مردم مجبور بشوند كه فقط از او شکر بخرند، آن وقت 

ای جز این نخواهند داشت كه شکر را به هر قيمتي كه توليدكننده  چاره

شود،  يمتي كه برای شکر در نظر گرفته ميصورت، ق در این. فروشد، بخرند مي

طور یقين از قيمتي كه برای شکر در صورت تعدد توليدكنندگان شکر و   به

 .شود، باالتر خواهد بود حاكميت رقابت آزاد در ميان آنها، در نظر گرفته مي

با این فرض اگر قيمت شکر در صورت رقابت آزاد، مثالً كيلویي دویست 

ورت وجود احتکار، به كيلویي چهارصد یا پانصد تومان در ص. شود تومان مي

افزایش خواهد یافت، حاال این معامله كه مردم دارند شکر را كيلویي 

بلکه . باشد ی تقاضای واقعي آنها نمي دهنده خرند، نشان چهارصد تومان مي

شکر بوجود یک حالت مصنوعي است كه با احتکار یک تاجر   نشان دهنده

زند،  هم مي  ترتيب احتکار، نظام حقيقي عرضه و تقاضا را به آمده است، باین

بنابراین اگرچه این گفته كه حل مفاهيم اقتصادی تا حد زیادی باید توسط 

اما وقتي كه برای برآورده  ،های عرضه و تقاضا انجام گيرد درست بود توانایي

، نمودن این هدف، عامل منافع شخصي، بدون توجه به حالل و حرام بودن

وجود آمده و   آزاد گذاشته شد، باعث گردید تا احتکارهای زیادی به

طور طبيعي بکار خود ادامه دهند و   های عرضه و تقاضا نتوانند به توانمندی

داری با حفظ یک اصل، موجب انکار اصل دیگری از  سان نظام سرمایه بدین

 .اصول خود شد

د كه در معامالت و امور داری بر این بو گرچه دیدگاه اساسي نظام سرمایه (2

بازرگاني، هيچ نوع دخالت خارجي وجود نداشته باشد، اما به تدریج این 
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طور كامل استقرار خود را حفظ   اصل با گذر از مراحل تجربي، نتوانست به

ها  كند و تقریباً در تمام ممالک تحت پوشش این نظام، از ناحيه دولت

بر قوانين مختلف دولت با تکيه  :عنوان مثال  هایي صورت گرفت، به دخالت

ها و تنزل برخي دیگر  ویژه قانون ماليات، موجب پيشرفت بعضي تجارت  به

شود كه از ناحيه  داری دیده نمي در عصر حاضر، چنين كشور سرمایه. شد

دولت، بر معامالت و امور بازرگاني آن نوعي انحصار و نظارت و كنترل 

 .حاكم نباشد

دعي باشد، به درستي دنيا كشوری وجود ندارد كه م اكنون در بنابراین هم

گاهي اینگونه . است "Liassez Faire" «عدم دخالت دولت»پایبند اصل، 

داران است كه  ها زایيده نظام ارباب رعيتي و سازش بعضي از سرمایه دخالت

اجتماعي از آن  روند، نه این كه رفاه با نفوذ مي داران منافع آن به جيب سرمایه

 .گردد ن ميتأمي

ها باشند، باز هم  ها و هرزگي اختین انحصارها خالي از این ساخت و باگر ا

ی محض مدني استوار هستند، هر نوع انحصاری را كه عقل،  ی نظریه بر پایه

دهند، در حالي كه عقل به  داند، مناسب دانسته، به آن حاكميت مي صحيح مي

شد، از این رو، این انحصارها تنهایي نمي تواند حالل تمام مشکالت بشری با

 .های اقتصادی باشند هم نتوانستند درمان درستي برای ناهنجاری

طور ویژه، همواره دستخوش   در نظام سرمایه داری، سيستم تقسيم سرمایه به (2

تواند سود و قمار باشد كه موجب  هاست كه عامل اصلي از آن مي نابرابری

شود و فقرا و  دار مي اد سرمایهتمركز و تداول هميشگي ثروت در دست افر
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در خالل  –انشااهلل  –ل آن توضيح كام. مانند ی مردم از آن محروم مي عامه

 .قسيم سرمایه خواهد آمدمبحث ت

 

 "Islamic Economic"احكام اقتصادی اسالم 

طور   خواهيم به داری و سوسياليسم، اكنون مي پس از معرفي كوتاه از نظام سرمایه

در رابطه با این كه باور اسالم در باره چهار مفهوم اساسي اقتصاد خالصه جمالتي 

 :چيست، عرض كنم

در مرحله اول باید روشن شود كه اسالم یک نظام اقتصادی نيست بلکه یک دین 

شوند كه اقتصاد نيز  های زندگي مربوط مي باشد كه احکام آن به تمام بخش الهي مي

ی  گونه فلسفه یا عقيده رآن و حدیث هيچاز این جهت ق. های آن است یکي از بخش

های اقتصادی عصر  معنای شناخته شده و تعریف شده كه در اصطالح  اقتصادی به

طور   اند بنابراین در قرآن و سنت یا فقه اسالمي، به شوند، ارائه نکرده حاضر تعبير مي

ه مستقيم بحثي تحت عنوان گزینش برتر، تخصيص امکانات، تقسيم درآمد و توسع

های زندگي، اسالم در مورد اقتصاد نيز احکامي را  وجود ندارد، اما مانند سایر بخش

توانيم دیدگاه اسالم  ی این احکام، مي بيان كرده است كه با مطالعه و بررسي مجموعه

 .ی چهار مفهوم مذكور حدس بزنيم را در زمينه

 :شود العه و استنباط تقدیم مياكنون حاصل همين مط

اندیشيدن بر تعليمات و احکام اقتصادی اسالم، به این نتيجه  با بررسي و

های بازار یعني آیين عرضه و تقاضا را قبول نموده و در  رسيم كه اسالم توانمندی مي

 .هر حال برای حل مسایل اقتصادی به حمایت از بکارگيری آنها پرداخته است

 :فرماید خداوند در قرآن كریم اشاره مي
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﴿                                 

             ﴾  (10/ زخرف). 

ها را در ميان آنها تقسيم  انسان( رزق)ما در زندگاني دنيا، معيشت »

ایم تا هر یکي  دیگر برتری داده ایم و بعضي از آنها را بر بعضي نموده

 .«از آنها بتواند از دیگری كار بگيرد
كار گرفتن از دیگری به این شکل خواهد بود كه كار گيرنده روشن است كه 

این دو )باشد، با هماهنگي  [ی كار كننده عرضه]و كاركننده  [ی كارگر تقاضا كننده]

به همين ترتيب، در زمان . آید یک اقتصاد معتدل بوجود مي [عرضه و تقاضا]( قدرت

َدُعوا »: فرمود زداشته و عالوه بر آن ميشهرنشينان را از این عمل با صپيامبر اكرم
مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضي »: یعني. 3«الَّناَس يَ ْرُزِق الَلُه بَ ْعَضُهْم ِمْن بَ ْعض  

 .«ی بعضي دیگر روزی بدهد واسطه از آنها را به
از دخالت شخص ثالث ميان فروشنده و خریدار به این خاطر  صآن حضرت

جلوگيری فرمودند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود، بدون تردید وقتي 

ی  رساند، فایده در بازار، یک محصول را به فروش ميطور مستقيم   كه روستایي به

خواهد زودتر به  ميفروشد، اما چون  مناسبي را برای خود در نظر گرفته و آن را مي

تواند تا مدت زیادی به نگهداری كاال نزد خود بپردازد  روستا برگردد، از این رو نمي

لذا با فروش مستقيم خود او چنان  [كاال را به قيمت عادالنه بفروشد ناچار است]و 

آید كه در تعيين قيمت صحيح  وجود مي  هماهنگي مطلوبي بين عرضه و تقاضا به

 .باشد تواند مؤثر مي

_________________ 

  306حديث شماره  1 3 /1 المسانيد و السنن البن كثير  جامعصحيح مسلم و  - 
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ولي اگر شخص ثالثي در ميان این دو واسطه شود و با تهيه امکانات 

اندوزی كاال، كميابي ساختگي برای آن پيدا كند، نظام طبيعي عرضه و تقاضا  ذخيره

نظام  ص ن حدیث هم معلوم شد كه پيامبر اكرمیبنابراین از از. خورد هم مي به

اند،  باقي گذاشتن آنها فرمودهطبيعي عرضه و تقاضا را قبول داشته و سعي در 

طور   درخواست شد كه كاالهای بازار را به ص همچنين وقتي كه از حضرت

ارشاد فرمودند  صای كه آن حضرت گذاری كنند، در آن موقع نيز جمله رسمي نرخ

 .3«ِإَّن الَلَه ُهَو اْلُمَسِعُر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الَراِزقُ »: این بود
هاست، اوست كه عرضه چيزها را كاسته یا  عيين كننده قيمتهمانا خداوند ت»

 .«رساند دهد و اوست كه روزی مي افزایش مي
ها قرار دادن در متن این حدیث، به این معناست  ی قيمت خداوند را تعيين كننده

اند كه طبيعي بوده و با آن  كه خداوند جهت عرضه و تقاضا اصولي را مقرر فرموده

بنابراین، اساس این نظام طبيعي . گردند طور طبيعي مشخص مي  ها به اصول، قيمت

ای  روش مصنوعي مشخص كردن، كار پسندیده  ها را به را ترك كردن و قيمت

 .نيست

های بازار، یعني  قدرت گيریم كه اسالم از این فرمایشات قرآن و سنت نتيجه مي

شخصي نيز تا حدی آیين عرضه و تقاضا را تا حدی قبول نموده و از عامل منافع 

طور كامل   داری، این عامل به كار گرفته است، اما با این تفاوت كه در نظام سرمایه

. ان آمدهای گردید كه ذكر آنها بيشتر به مي آزاد گذاشته شد كه موجب بروز خرابي

عامل منافع شخصي و پذیرفتن آیين عرضه و تقاضا، قيود  اسالم ضمن تأیيد استقرار

در صورت های اقتصادی و تجاری وضع نموده كه  را هم بر فعاليتهایي  و كنترل

_________________ 

 .1177 شماره  كنزالعمال، حديثبو داود و سنن أ - 
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تواند بر مسير غلطي كه موجب ایجاد عدم  اعمال آنها، عامل منافع شخصي نمي

 .تعادل در اقتصاد یا بروز مفاسد اخالقي یا اجتماعي شود، گام بردارد

 توان به سه دسته قيودی را كه اسالم بر عامل منافع شخصي وضع نموده مي

 :تقسيم نمود

هایالهیممنوعیت (1

های هميشگي بسياری را بر  قبل از همه باید دانست كه اسالم ممنوعيت

: طور مثال  به. باشند های اقتصادی وضع نموده كه در هر زمان نافذالعمل مي فعاليت

و ( یعني انبار كردن كاال و اجناس)اندوزی، احتکار  رباخواری، قمار، فریب، ثروت

ها  طور كلي ناجایز قرار داده، زیرا این شيوه  ستدهای باطل را كه بهسایر داد و 

ها شده و با آنها، اقتصاد دچار هرج و مرج  وجود آمدن انحصارگری  عموماً باعث به

بند  همچنين خرید و فروش و توليد تمام آن چيزهایي را كه جامعه را به بي. گردد مي

دروني مردم شده و راه كسب درآمد  های كشاند و باعث تحریک خواهش و باری مي

در اینجا باید . سازد، حرام قرار داده است از طریق حرام را برای آنها هموار مي

اسالم در این . اند روشن شود كه این قيود الهي از طریق قرآن و سنت وضع شده

 داند تأیيد كرده زمينه عقل انساني را قاضي قرار نداده تا هر چه را كه او مناسب مي

ها گاهي در تشخيص  زیرا عقل انسان. داند تردید كند و هر چه را كه مناسب نمي

عقل یک انسان ممکن است . شود خوب یا بد یک چيز، دچار تفاوت و اختالف مي

رو اگر صرفاً عقل  از این. چيزی را خوب و عقل انسان دیگر، همان چيز را بد بداند

رفت كه بشر این  داد، احتمال آن مي يها حاكم قرار م انساني را در این ممنوعيت

قيود را با تدبير عقل خود، نامناسب دانسته از جامعه بردارند و چون در علم خداوند 

این قيود در هر زمان و برای تمام جاها مورد نياز بودند، از این جهت به وسيله 
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له وحي، اعتبار ابدی به آن بخشيد تا انسان از پشتوانه تأویالت عقلي خود فاص

 .گرفته و نتواند اقتصاد و جامعه را به هرج و مرج بکشاند

تا اینجا روشن شد كه این قيود الهي كه از طریق قرآن و سنت به اثبات 

باشند، خواه فلسفه عقلي آنها به فهم انسان  العمل مي اند، در هر صورت واجب رسيده

 .برسد یا نرسد

  دار هم در عصر حاضر، به مایهتر بيان شد، بيشتر ممالک سر گونه كه پيش همان

گذارند اما چون این موانع از  هایي را بر عامل منافع شخصي مي طور حتم محدودیت

رسند،  نظر مي  گيرند، برای حفظ تعادل اقتصادی ناكافي به وحي الهي سرچشمه نمي

گاه از پرداختن به ربا، قمار، فریب و غيره كه عامل  كه در این ممالک هيچ چنان

 .عمل نيامده است  باشند، جلوگيری به بحران اقتصادی مي اساسي

هایحکومتیممنوعیت (2

همراه این   شریعت اسالم به. ی الهي از نوع ابدی بودند های یاد شده ممنوعيت

دهد كه با نگرش بر یک  ها به حکومت وقت نيز این اختيار را مي ممنوعيت

ت خود حرام نبوده و در دایره تواند عمل یا حركتي را كه به ذا مصلحت عمومي، مي

های بوجود آمدن یکي از مفاسد اجتماعي را فراهم  مباحات قرار دارد، اما زمينه

ها ابدی نيستند كه در هر زمان و مکان  این نوع ممنوعيت. سازد، ممنوع قرار دهد مي

های موقت است كه پيرو  نافذالعمل باشند، بلکه اعتبار آنها همانند سایر دستورالعمل

اند هر گاه  فقهای كرام نوشته: مثال ساده آن این است. باشند مصالح موقت مي

تواند خرید و فروش هندوانه از نظر شرع  بيماری اسهال شيوع پيدا كند دولت مي

سد »اصول فقه، یک فصل مستقل به نام  به این دليل در .گيرد هم ناجایز قرار مي

اگر انجام یک كار في نفسه جایز : وجود دارد كه دارای این مطلب است «ذرایع
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باشد، اما كثرت آن باعث تشکيل یک معصيت یا فساد در جامعه شود، دولت 

بر اساس این اصل حکومت . تواند انجام آن كار جایز را هم حرام قرار دهد مي

های اقتصادی را تحت كنترل خود داشته باشد و در صورت  تواند تمام فعاليت مي

 ازتواند او را  های یک فرد، مي در اقتصاد ناشي از فعاليت احساس ایجاد ناهمواری

 .باز دارد 3«های اقتصادی فعاليت»

به بازار تشریف  س روزی حضرت عمر: العمال آمده استدر روایتي از كنز

 بردند و شخصي را مشاهده كردند كه كاالیي را با قيمت بسيار كمتر از نرخ رایج آن

 «الِسْعِر َوِإَما َأّْن تَ ْرَفَع ِمْن ُسوِقَّنا ِفي َما َأّْن َتزِيدَ إِ »: فروشد، خطاب به او فرمودند مي
 .«یا بر نرخ بيفزا یا بازار را ترك كن»

به چه علت او را از انجام  س در روایت توضيح داده نشده كه حضرت عمر

تواند این باشد كه او با گذاشتن قيمت بسيار كمتر  معامله منع فرمودند اما علت مي

شد و علت  قيمت مناسب و متوازن، مانع رسيدن نفع جایز به بقيه فروشندگان مي از

تواند باشد كه در صورت عرضه كاال با قيمت بسيار كم، ممکن  منع، این هم مي

است مردم بيشتر از حد نياز خود كاال بخرند و با این عمل، زمينه برای اسراف 

در . احتکار كاال برای مردم باز شود اندوزی و طرف ذخيره  فراهم گردد، یا راهي به

تواند  هر صورت نکته قابل توجه اینجاست كه طبق حکم شرعي، هر شخص مي

بنابراین فروش با . دارایي مملوك خود را به هر قيمتي كه خواسته باشد بفروشد

 س علت یک مصلحت اجتماعي، حضرت عمر  قيمت كمتر في نفسه جایز بود اما به
 .دادآن را ممنوع قرار 

_________________ 

زند تا از حاصل  دست می هايی را كه هر انسان جهت برطرف ساختن نيازهاي خود به آنها فعاليت - 

 (مترجم. )نامند می« هاي اقتصادي فعاليت»نها امور اقتصادي خود را اداره كند و نتيجه آ
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های حکومتي، این آیه از قرآن كریم  العمل بودن این نوع ممنوعيت مأخذ واجب

 : است

﴿                      ﴾ 
 .(29/ نساء) 

 جا از خدا و رسول پيروی كنيد و اطاعت كساني را به مؤمنينای »

 .«اختيارند  آورید كه از ميان شما صاحب
، از پيروی خدا و رسول جدا ذكر (افراد با اختيار) «األمر اولي»وی در این آیه، پير

شده است كه به معنای این است كه در رابطه با اموری كه قرآن و سنت حکم معيني 

اما . اجرا استدر مورد آنها قابل  «األمر اولي»ر مورد آنها صادر نفرموده دستور را د

توضيح این نکته هم الزم است كه اختيار حکومت در اجرای ممنوعيت بر مباحثات، 

جا محل  غيرمحدود نيست، بلکه آن هم دارای چارچوب و ضوابطي است كه در این

طور خاص قابل ذكر   شرع و تفصيل همگي آنها نيست، اما دو مورد از آنها به

 .هستند

و اطاعت است كه با هيچ حکمي از احکام  آن دستور حکومت، قابل اجرا (3

 .قرآن و سنت برخورد منفي نداشته باشد

باشد كه انگيزه اجرای آن،  حکومت زماني مجاز به اجرای چنين ممنوعيتي مي (0

طور كه در یک قاعده معروف فقهي، این مورد  مصلحت اجتماعي باشد، همان

تصرف امام بر » «حةة مّنوط بالمصلالرعيالتصرف علی ». چنين تعبير شده است

 .«ملت منوط بر مصلحت اجتماعي آنهاست
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بنابراین اگر حکومتي بدون در نظر داشتن یک مصلحت اجتماعي، انجام اموری 

توان آن را توسط دادخواهي  را ممنوع اعالم كند، این ممنوعيت بدون جواز بوده مي

 .از قاضي دادگستری منسوخ كرد

هایاخالقیممنوعیت (3

تر یادآور شدیم؛ اسالم به تمام معنا نام یک نظام اقتصادی  يشطور كه پ همان

های  نيست، بلکه نام یک دین است كه تعليمات و احکام آن مثل سایر بخش

گيرند، اما در هر گام از تعليمات دیني اسالم، توضيح  زندگي، به اقتصاد هم تعلق مي

های اقتصادی،  ليتداده است كه به دست آوردن منافع مادی حاصل شده از فعا

تواند هدف نهایي زندگي انسان باشد، تمركز و سعي بيشتر تعليمات قرآن و  نمي

سنت بر اثبات این واقعيت است كه زندگي دنيا یک زندگي محدود و چند روزه 

دنبال دارد و هدف اصلي انسان در این   پایان را به است كه یک زندگي ابدی و بي

ود را نردباني جهت رسيدن به زندگي خصوص، این است كه زندگي دنيوی خ

آوردن پول بيشتر در دست   بهبنابراین . آخرت قرار داده و به فکر بهبود آن باشد

تواند باشد، بلکه تدارك دیدن آرام و  مقابل دیگران، باالترین كاميابي انسان مي

راحت بيشتر برای زندگي ابدی آخرت، بزرگترین كاميابي اوست كه تنها راه آن در 

 .دنيا، انجام دادن كارهایي است كه باعث حصول اجر و ثواب بيشتر در آخرت است

ها در نظر  پر كردن هر چه بيشتر جيب ا شدن این تفکر و ذهنيت در افراد،با پيد

های اقتصادی آنها  شود بلکه قضاوت های اقتصادی نمي آنها، تنها راه مؤثر در قضاوت

در كدام كار فایده بيشتری به او در آخرت  گيرد كه بيشتر بر این اساس انجام مي

خصوص،   همين صورت در بسياری از داد و ستدها، در یک مورد به به. رسد مي

شرع دستور الزم را صادر نکرده است، اما فضایل اخروی را در باره آن بيان فرموده 
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شود و توسط آنها، فرد مؤمن  طرف آن مي  بهاست كه خود باعث جذب یک مؤمن 

های اخالقي  منظور من از ممنوعيت. كند های بسياری را بر خود تحميل مي عيتممنو

 .ها است همين نوع ممنوعيت

بيند، یکي  گذاری مي ی آن این است كه یک نفر دو راه برای سرمایه مثال ساده

اش را برای یک طرح جایز تفریحي، اما در عين حال تجاری كه توقع  این كه سرمایه

اش را در ساخت  دوم این كه سرمایه. رود، بکار گيرد ن ميدرآمد كالني از آ

خانمان كه توقع منافع نسبتاً  هزینه و فروش آنها به افراد بي واحدهای مسکوني كم

طور قطع، شخصي كه دارای   صورت به در این. رود، صرف كند كمتری از آن مي

بيشتر در آن گزیند، زیرا منفعت  راه اول را برمي است 3طرز تفکر سکوالریستي

. اندیشد  وجود دارد، اما آنکه فکر آخرت در دلش جای گرفته است برعکس او مي

عت نسبتاً كمي وجود دارد، اما با ه در طرح تأسيس منازل مسکوني، منفكه اگرچ

تواند اجر بيشتری را در  ساخت واحدهای مسکوني و فروش آنها به افراد فقير، مي

گذاری برای طرح تجاری  ای برگزیدن سرمایهج بنابراین به. آخرت تصاحب كند

منازل مسکوني، منفعت نسبتاً كمي وجود گذاری در طرح تأسيس  تفریحي، سرمایه

تواند اجر  دارد، اما با ساخت واحدهای مسکوني و فروش آنها به افراد فقير، مي

گذاری برای  جای برگزیدن سرمایه بنابراین به. بيشتری را در آخرت تصاحب كند

تجاری تفریحي، سرمایه گذاری در طرح تأسيس منازل مسکوني را  طرح

 .گزیند برمي

در اینجا از نظر شرعي، اگرچه هر دو راه جایز بودند و بر هيچکدام ممنوعيتي از 

ی حکومت هم تحميل نشده بود، اما ممنوعيت اخالقي بر اساس باورهای  ناحيه

_________________ 

 گرايی مادي - 
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دادن یک مانع داخلي در  های مردم، موجب شکل آخرت با در نظر گرفتن ضرورت

 ترین تخصيص امکانات به دل آن شخص شد كه با آن بهترین گزینش برتر و عالي

 .عمل آمد 

طور واقع عقيده اسالمي در باره آخرت   آنچه بيان شد مثال كوچکي است اگر به

كامالً در دل جایگزین و مستقر شود، نقش مهمي را در بهتر شدن راهکارهای 

 .اهد كرداقتصادی ایفا خو

منکر نيستيم كه در جوامع غيراسالمي هم اخالق، دارای مقام باالیي است و 

گاهي تئوری اخالقي هم تأثير بسزایي در عملکردهای اقتصادی دارد اما چون 

ی راسخ آخرت محروم هستند، در  ی عقيده های اخالقي، از پشتوانه گونه اندیشه این

برخالف آن، اسالم با تمام . ر اقتصاد نيستندمجموع قادر به تأثيرگذاری قابل توجه ب

طور كامل نافذالعمل باشد، تأثير تعليمات اخالقي آن بر اقتصاد   تعليمات خود اگر به

ی  های زنده گونه كه در گذشته مثال طور كامل آشکار خواهد شد، همان  به

در های اخالقي درست،  بنابراین عنصر ممنوعيت. شماری از آنها بيان گردید بي

هيچ صورت یک عنصر ضعيفي نيست، بلکه دارای   ی اقتصاد اسالمي به اندیشه

 .اهميت بسيار است

 
 :های مختلف اقتصادی در نظام ثروتتولید و تقسیم 

  تا اینجا هرچه نوشته شد، بحث تئوری اساسي در زمينه اقتصاد بود، اكنون به

روش كار هر نظام  خواهيم به بحث در این موضوع بپردازیم كه طور خالصه مي

اش كه قبالً بيان  های اقتصادی های اساسي نظام ی عمل بر نظریه اقتصادی در زمينه

شدند، چگونه است؟ این روش كار در علم اقتصاد، عموماً تحت چهار عنوان 

 :شود مختلف بيان مي
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"Production of Wealth"تولیدثروت (1

به دستاوردهای سرمایه  شود كه مربوط از مسایلي بحث مي تحت این عنوان،

دست آوردن   باشند، یعني در مورد اینکه تحت هر نظام اقتصادی، جهت به مي

ها، دولت و غيره چه  شوند و در آنها افراد، اداره هایي انتخاب مي حل محصول چه راه

 .است «ةالثرو انتاج»در عربي نام این عنوان . شود مي نقشي دارند بحث

"Distribution of Wealth"تقسیمثروت (2

دست آمده از ثروت، چگونه بين   به اینکه محصول  ، در زمينهتحت این عنوان

 .گویند مي «ةالثرو توزیع»در عربي آن را . شود گردد بحث ميصاحبان حق تقسيم 

"Exchange of Wealth"مبادلهثروت (3

شود كه مردم برای حاصل نمودن یک  هایي بحث مي تحت این عنوان از روش

بي این عنوان را در زبان عر. گزینند هایي را برمي در عوض كاالی دیگر چه راه كاال،

 .گویند مي «ةالثرو ةلمباد»

"Consumption of Wealth"مصرفثروت (4

دست آمده یا   تحت این عنوان راجع به مسایلي كه متعلق به مصرف محصول به

 .گویند يم «ةالثرو استهالك»در عربي آن را . شود ستند بحث ميثروت ه

است، در حال حاضر  «مصرف ثروت»و  «مبادلۀ ثروت»تا جایي كه مربوط به 

ضمن  بعضي از مسائل مهم در مورد آنها .كنيم از شرح و بيان آنها خودداری مي

ی  البته بيان چند مورد اساسي در باره. بيان خواهد شد –شاءاهلل  ان –مباحث آینده 

و بررسي تطبيقي سوسياليسم، طالعه مجهت  «تقسيم ثروت»و  «توليد ثروت»

 .طور اختصار آنها را بيان كنيم  خواهيم به مي. داری و اسالم، الزم است سرمایه
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 :تولید و تقسیم موردداری در  نظر سرمايه

طور مسلم جا افتاده است كه در توليد هر كاال   داری این نظریه به در نظام سرمایه

و در عربي  «عوامل توليد»ر فارسي آنها را كنند كه د قش ميچهار عامل ایفای ن

 .گویند مي "Factors of Production"و در انگليسي  «االنتاج عوامل»

ی  ؛ مراد از زمين، عوامل طبيعي توليد است كه آفریده(طبيعت) "Land"زمين  (3

باشد و در آفرینش او، عمل انساني هيچ شخصي دخالت  مستقيم خداوند مي

 .نداشته است

ی آن  وسيله  مراد از آن، نيروی كار انساني است كه به "Labour"ر نيروی كا (0

 .آید دست مي  ای به محصول تازه

: كنند داری، سرمایه را چنين تعریف مي ؛ در نظام سرمایه"Capital"سرمایه  (1

 "Producted Factor of Production". سرمایه، نام دستاورد عامل توليد است

توان چنين شرح داد كه سرمایه، عامل  ح مياین تعریف را با اندكي توضي

توليدی است كه طبيعي نباشد، بلکه نتيجه عمل توليد كاالی دیگری باشد و 

 .3 بعد از آن نيز در جهت توليد كاالی دیگری استعمال شود

ای است كه محرك  ؛ مراد از آن، شخص یا اداره"Entrepreneur"كارفرما  (2

ی باال را جمع  امل توليد ذكر شدهشود و سه عو برای یک عمل توليد مي

گيرد و مسئوليت نفع و ضرر را  در جهت عمل توليد بکار مي نموده و آنها را

. گيرد گيرد و مسئوليت نفع و ضرر را نيز به عهده مي در جهت توليد بکار مي

_________________ 

يك عامل توليد  دكه سرمايه، دستاور گونه تضاد وجود ندارد در ميان تعريف اول و تعبير دوم، هيچ - 

علت همين دارا بودن جنبه اول است   ، عامل توليد يك چيز ديگر می گردد و به«خود»بوده و بعد 

 (مترجم. )عنوان يكی از عوامل توليد قبول ندارد  كه نظام سوسياليستی آن را به



 اقتصاد اسالمي

 

68 

داری این است كه در عصر حاضر، عمل توليد حاصل فعاليت  نظریه سرمایه

 .استمشترك این چهار عوامل 

این   گردند، به اگرچه در بعضي اوقات این چهار عوامل در یک شخص جمع مي

كند و سرمایه را نيز به  معنا كه یک نفر زمين تهيه كرده، خودش روی آن كار مي

آورد، اما در صنایع بزرگ، عموماً این چهار عامل در قالب  تنهایي فراهم مي

ی فعاليت  كه محصول از نتيجه اینعلت   شوند و به های جداگانه ظاهر مي شخصيت

  ی آنها مستحق دریافت قسمتي از محصول به آید، همه دست مي  مشترك آنها به

 .شوند ميدست آمده نيز 

ماليات یا كرایه  ،داری در زمينه تقسيم ثروت این است كه به زمين نظر سرمایه

"Rent" مزد  ،به نيروی كار"Wages"  به سرمایه، سود"Interest" نفع  ،كارفرما به

"Profit" كرایه، مزد و سود از : از ميان اینها، سه مبلغ اول قابل تقسيم یعني. برسد

شود كه  شوند و تشخيص آنها بر اساس عرضه و تقاضا انجام مي قبل مشخص مي

شرح آنها قبالً گذشت، البته مبلغ چهارم تقسيم یعني، منافع، هنگام آغاز كار 

گيرد، یعني  آن بعد از نتيجه دادن كار، صورت مي شود، بلکه تشخيص مشخص نمي

ماند منافع كارفرما  آنچه بعد از تقسيم ثروت در ميان سه بخش اول، باقي مي

 .شود محسوب مي

 
 :سوسیالیستي نظامتولید و تقسیم در 

زمين و : عوامل توليد در واقع فقط دو تا هستند نه چهار تا: گوید سوسياليسم مي

سرمایه را از این جهت . آید شتراك آن دو، محصول بوجود مينيروی كار كه از ا

عمل توليدی است و نيازی به توان عامل توليد گفت كه خود آن، دستاورد یک  نمي

توان در  قرار دادن كارفرما از این جهت نيست كه عمل او را مي [مستقل توليد] عامل
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ی  شخص یا اداره نيروی كار شامل كرد؛ و به عهده گرفتن مسئوليت از طرف یک

عهده    این خاطر لزومي ندارد كه در نظام سوسياليستي این كار به شخصي نيز، به

ای  پس نه نيازی به افراد ناظر بر امور كار است و نه چنين اجازه. خود دولت است

 .شود به كسي داده مي

ند، قيقي توليد فقط زمين و نيروی كاراچون در نظام سوسياليستي، عوامل ح

باشد، از این رو نيازی به در نظر گرفتن ارزش  در مالکيت شخصي كسي نمي زمين

 «مزد»تقسيم ثروت فقط یک حساب به نام  بنابراین برای. جداگانه برای آن نيست
نظر . ماند گيرد، باقي مي های دولت صورت مي گيری كه تعيين آن توسط تصميم

كار  فقط از طریق نيروی این است كه افزایش قدر هر چيز 3«كاران ماكس»مشهور 

سود سرمایه، . فقط متعلق به نيروی كار است «مزد»گيرد، از این جهت  انجام مي

تئوری »این نظریه را . افي و ساختگي استرما یک عامل اضخراج زمين و نفع كارف

 «القدر ةينظر»گویند كه در عربي به  مي "Theory of Surplus Value" «قدر اضافي
 .معروف است

 
 :ید و توزيع ثروت از ديدگاه اسالمتول

های اقتصادی در مورد توليد و تقسيم ثروت بحث و گفتگو  آنگونه كه در كتاب

ما با دقت زیاد و نظر گونه بحث نشده است، ا به آنشده است، در قرآن و حدیث 

توان حدس زد كه  های مختلف اقتصاد، مي حکام قرآن و حدیث در زمينهنمودن بر ا

در اسالم مورد پذیرش  "Entereprene"و كارفرما  "Capital"رمایه تفاوت بين س

_________________ 

هاي  دي نظام؛ نظريات ماركس كه مبناي فكري و اقتصا(009 -0 0 )كارل ماركس  - 

 .شود دهد شامل سه قسمت فلسفی و اجتماعی و تكامل می سوسياليستی قرن بيستم را تشكيل می
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مسئوليت نفع و ضرر كار و توليد به عهده  داری، در نظام سرمایه. ته استقرار نگرف

كارفرما گذاشته شده است و نرخ معيني از بهره برای سرمایه اختصاص داده 

عهده سرمایه   ضرر به دليل حرمت ربا، مسئوليت نفع و  شود، اما در اسالم به مي

كند ضمن داشتن  گذاری مي است، بنابراین شخصي كه در یک كار تجاری سرمایه

عبارت دیگر،   اميد به نفع، باید انتظار تقبل ضرر احتمالي را هم داشته باشد یا به

  شود كه اگرچه بر اساس تعليمات اسالم، سرمایه و كار هر یک به چنين گفته مي

ی سرمایه، در ضرر هم سهيم  كننده است، اما چون كه هر فرد تهيه تنهایي عامل توليد

باشد و منافع در تقسيم ثروت، اجرت  طور كلي یا جزئي كارفرما هم مي  است، به

 .سرمایه و كارفرما است

عبارتي دیگر، سرمایه و كارفرما دو عامل جداگانه توليد نيستند، بلکه عامل   یا به

توان مانند زمين و  هر حال نمي  به. برند روت نفع ميواحدی هستند كه در تقسيم ث

داری،  در نظام سرمایه. نيروی كار، بهره مشخصي را برای سرمایه اختصاص داد

طور كه شخص با تهيه زمين مستحق  شود، همان سرمایه بر زمين قياس كرده مي

شود،  يگردد، با فراهم آوردن سرمایه نيز، مستحق دریافت بهره م دریافت كرایه مي

اما از دیدگاه اسالم، این قياس درست نيست و در واقع تفاوت اساسي سرمایه و 

 :توان آشکار ساخت زمين را از سه جهت مي

برداری آن هم به  بهره. برداری است زمين به ذات خود یک شيء قابل بهره (3

عنوان عامل   همراه نگهداشتن وجود آن به صورت استهالكي نيست، بلکه به

 .گردد توان از آن استفاده كرد و منافع دیگری نيز از آن حاصل مي توليد مي

 ی آن در واقع، عوض منافع مستقيمي است كه از زمين به بنابراین، كرایه

شود  برخالف آن است زیرا كه از ذات آن نمي( پول)آید، اما سرمایه  دست مي 
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در عوض آن صورت استهالكي است كه   برداری آن به برداری كرد و بهره بهره

كند  بنابراین كسي كه سرمایه تهيه مي. شود ای خریداری مي كاالی قابل استفاده

در واقع چيزی را كه مستقيما قابل انتفاع باشد، تدارك ندیده است و دریافت 

معناست، زیرا كرایه عوض منافع چيزی است كه  عوض سرمایه بي  كرایه به

 .ع بردهمراه ابقاء وجود آن بتوان از آن نف  به

ی كارگيری و  زمين، ابزار و آالت كار، از جمله لوازمي هستند كه در نتيجه (0

شود، بنابراین هر چه بيشتر مورد استفاده  استعمال، از ارزش آنها كاسته مي

شود، بنابراین هر چه بيشتر  همان نسبت ارزش آنها كاسته مي قرار گيرند به

كند، پس  آنها كاهش پيدا مي مورد استفاده قرار گيرند به همان نسبت ارزش

شود، جبران نقصاني است كه  ای كه در قبال استفاده از آنها دریافت مي كرایه

در قيمت آنها وارد شده است، برخالف پول كه استعمال آن باعث نزول 

 .گردد ارزش آن نمي

او   "Risk"كرایه بگيرد، در ضمانت  اگر كسي زمين یا ابزار یا ماشيني را به (1

معنای این ماند كه به  گيرد، بلکه در ضمان مالک اصلي باقي مي يقرار نم

انگاری یا تعدی از جانب مستأجر  ن هرگونه سهلواست كه اگر این اشياء بد

بر اثر یک حادثه طبيعي نابود و یا به سرقت برده شوند، ضرر آن به مالک 

ه ضرری را متحمل گون در این ميان، هيچو مستأجر  گردد اصلي برمي

عهده گرفتن تمام ضررهای احتمالي، به   اصلي با به شود، پس مالک ينم

حق ( كه مسئوليتي در قبال ضررهای احتمالي داشته باشد بدون این)مستأجر 

گردد، در  حق دریافت اجرت مشخص ميستطور مسلم م  استفاده داده لذا به

گيرد و  ی پول، چنين مسئوليتي را به دوش نمي دهنده  حالي كه قرض
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ماند كه در صورت از بين رفتن  گيرنده مي ازپرداخت پول در ضمانت قرضب

گردد و  ، متحمل این ضرر ميجهت یک حادثه طبيعي یا سرقت  ها به پول

. دهنده پول پرداخت نماید ی مبلغي كه قرض گرفته، به قرض اندازه  بایستي به

مستحق  عهده نگرفتن چنين مسئوليتي،  دليل به  دهنده به بنابراین قرض

 .گردد نمي( بنام اجرت یا بهره)گونه عوض دیگری  دریافت هيچ

داری و ضوابط  در پرتو این توضيح، یک تفاوت اساسي بين ضوابط نظام سرمایه

نرخ معيني از سود به  داری، این است كه در نظام سرمایه اسالمي در تقسيم ثروت،

منافعي است كه در صورت  گيرد در حالي كه حق سرمایه در اسالم، سرمایه تعلق مي

به آن تعلق  «مضاربه»یا  «شركت»در نفع و ضرر احتمالي، از طریق  شراكت

 .گيرد مي

یگر، این است كه در تعاليم اقتصادی اسالم، با دو نظام د)اساسي دومين تفاوت 

فقط كساني مستحق دریافت منافع سرمایه  [داری یا سوسياليستي سرمایه]هر دو نظام 

 .اند ای داشته ظاهر در عمل توليد نقش مستقيم و بدون واسطه  هستند كه به

این است كه مالک اصلي هر چيز  [در این زمينه]اما خالصه تعاليم اسالمي 

عهده دارد و بدون توفيق او،   خداست كه در واقع نقش اساسي توليد هر چيز را به

عوامل توليد به ذات پس احدی از  ای را ندارد، هيچ عاملي توان ایجاد و توليد ذره

خود مالک و مستحق درآمد نيست، بلکه مستحق واقعي كسي است كه خداوند او را 

كه در درجه اول، عوامل توليد را  گونه كه خداوند با آن همان. مستحق قرار دهد

داند، اما در درجه دوم ليست بزرگي از مستحقين دیگر را نيز نام برده  مستحق مي

دست آمده، همانند عوامل توليد، حق مشخصي دارند،   هی ب است كه در سرمایه

كه در  دليل كمي اسباب با آن  مستحق درجه دو، آن دسته از افراد جامعه هستند كه به
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ی بزرگ  اند، اما از حيث یک فرد از این جامعه عمل توليد نقش مستقيمي نداشته

  ای رسيدن سهم بهی خداوند هستند و بر انساني، دارای سهمي از این ثروت آفریده

آنها، اسالم احکامي چون زكات، عشر، صدقات، خراج، كفارات، قرباني و توریث را 

وسيله آن، قسمت بزرگي از ثروت به این مستحقين   وضع نموده است كه به

 .رسد مي

 ست سهم قابل توجهي از درآمدش راموظف ا [شرعاً]هر یک از عوامل توليد 

[ گذاری آمده باشد یا از طریق كرایه یا منافع سرمایهدست   خواه از طریق اجرت به]

گردد، بلکه حقي است  به مستحق ثانوی برساند و این احساني از جانب او تلقي نمي

 :فرماید گونه كه قرآن مجيد مي ی افراد مسلمان گذاشته شده است، همان كه بر ذمه

﴿         ﴾ (39/ الذاریات). 

 .«و محروم را حق معيني است( فقير)و در اموال آنها مستمند »
 :فرماید همچنين در زمينه توليدات كشاورزی مي

﴿      ﴾ (323/ انعام). 

 .«و در روز درو نمودن مزارع حق آنها را بپردازید»
 
 :هر سه نظام بر تولید ثروت مجموعهتأثیر 

داری و  آنچه تا اینجا شرح داده شد، معرفي مختصری از سوسياليسم، سرمایه

 .تعاليم اقتصادی اسالم بود

شود،  این كه در هر سه نظام از حيث مجموع، چه تأثيراتي بر اقتصاد وارد مي

توان بسنده  ای از آن مي موضوعي است بسيار گسترده كه در اینجا فقط به اشاره

 .نمود
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تر متذكر شدیم كه در نتيجه آزاد  بوط به توليد سرمایه است، پيشتا جایي كه مر

، چه مشکالتي اعم از (داری در نظام سرمایه)گذاشتن كامل عوامل منافع شخصي 

 .اقتصادی و اخالقي پدید آمد

دنبال آن چند و چون   ها خاتمه داد و به طور كلي به این انگيزه  سوسياليسم، به

"Guality and Quanity" (ميت و كيفيتك )در نظام . توليد كاهش پيدا كرد

گيرد،  ای تعلق مي سوسياليسم هنگامي كه به هر كارگر، اجرت از قبل تعيين شده

شود  كارگر نيز از خود عالقه در خور توجهي كه باعث برتر شدن كيفيت كار مي

د مقایسه كنيد كه یکبار در كشور تواني دهد، آن را با این مورد مي نشان نمي

نيز تمام صنایع، ملي قرار داده شد كه آن هم زائيده تبليغات همين نظام  «پاكستان»

های ملي پيوسته دچار زوال و انحطاط  ها تجربه، سازمان سوسياليسم بود، بعد از سال

های شخصي داده شد كه امروزه برای آن  شدند، در نتيجه بار دیگر تحویل مالکيت

در روسيه نيز چنين  .3شود بکار برده مي "Privatization"سازی  اصطالح خصوصي

_________________ 

خاطر حفظ منافع عموم جامعه تعداد زيادي از   در كشور ما ايران نيز، در اوايل انقالب به - 

ب دچار هاي انقال علت دگرگونی  واحدهاي توليدي بخش خصوصی كه صاحبان آن فرار كرده يا به

ركود شده بودند، ملی شدند و اداره آنها در اختيار دولت قرار گرفت و دولت براي اداره و مديريت 

دليل اينكه مديريت دولتی   و به مانزر مرو  نام سازمان صنايع ملی تشكيل داد، به  آنها سازمانی به

ار شد و در بخش خصوصی واگذ  نحو مطلوب سرپرستی نمايد، اين واحدها به  نتوانست به

ها  اين كه اين سازمان. نام سازمان خصوصی سازي تشكيل شد  هاي اخير سازمان جديدي به سال

عنوان   تا چه اندازه توانسته باشد اهداف اقتصادي جامعه را برآورده سازند، جاي سؤال است و به

زش پولی آور اجناس و مايحتاج عمومی و كاهش شديد ار توان گرانی سرسام يك پاسخ عينی می

دهنده اين امر  و فقر و تنگدستی روزافزون مردم و بيكاري فزاينده را برشمرد كه نشان( ريال)ملی 
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شد و در نتيجه چنان ضربه شدیدی بر كيفيت و كميت توليدات وارد شد كه 

كه بعدها اتحاد جماهير شوروی با هرج و  كشورها دچار فساد مالي گردیدند، با آن

مرج و شکست روبرو شد، اما چند سال جلوتر هم، زماني كه حکام شوروی سابق 

آخرین ریيس  «ميخایيل گورباچف»ظ ایدئولوژی كمونيسم برآمدند، حفدر صدد 

نام پروس   جمهوری شوروی سابق، طرح نوین بازسازی كشور را در كتاب خود به

طور مستقيم كمونيسم را رد   در این كتاب، گرچه به. ارائه داد "Perestroica"توریکا 

ه بازنگری جدید دارد و در نکرده، اما اصرار داشته است كه این ایدئولوژی نياز ب

ماندهي اقتصاد زتوضيح این تجدیدنظر بارها اعتراف كرده است كه اینک جهت سا

 .كار بگيریم "Market Forces"خود، حتماً بایستي از قدرتهای بازار 

                                                                                                                       

ربه چندين ها بودند، متأسفانه تج است، از جمله مؤسساتی كه در اوايل انقالب دولتی شدند بانك

سات مالی دهنده اين موضوع است كه اين مؤس ها نشان ی شدن بانكساله دولتی شدن و ساالن

هاي بانكداري اسالمی فاصله گرفتند  متأسفانه از راه درست شيوه هاي اسالمی عليرغم دستورالعمل

روز بر  هاي داخلی خود و مسامحه دولت در اين مورد، روزبه و هر يك با استفاده از دستورالعمل

كشی،  قمار و قرعههاي  دادند و ضمن اينكه با شيوه ها و تسهيالتی كه به مردم می ميزان سود وام

هاي مثبت  اند، قدم اندازهاي مردم دارند و در اين هدف نيز موفق بوده و جلب پس سعی در جذب

اند و تمام سعی آنها اين بوده تا هر چه  در جهت تغيير و دگرگونی زندگی اقتصادي مردم برنداشته

تعهدي نسبت به وضعيت و ها  تر مردم را وامدار خود نمايند و اصوالً اين بانك بيشتر و گسترده

بينند و اين  معيشت مردم ندارند و موقعيت خود را فقط در گردآوري و جمع كردن پول مردم می

اكنون زمزمه نارضايتی از اين قبيل  بينيم كه هم ها است و می همان نشانه دولتی بودن اين بانك

ن و كارشناسان مسايل نظرا مؤسسات مالی كه سرمايه مردم در اختيار آنها است از طرف صاحب

وجود آورند يا به بخش خصوصی  هاي خود دگرگونی به اقتصادي بلند شده، كه بايد در شيوه

 .طلبد در اين زمينه مطلب زياد است كه مجال ديگري را می. واگذار شوند
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ع شخصي را كه موجب افزایش كيفيت و كميت اسالم از یک طرف عامل مناف

هایي را هم روی كار آورده كه  دیگر، محدودیتگردد پذیرفته اما از ناحيه  توليد مي

كه جزو الینفک ایدئولوژی ] اینگونه فسادهای مالي و اخالقي اقتصاد را از

داری، یکي از ابعاد  عالوه بر این در نظام سرمایه. كند حفظ مي [داری است سرمایه

ضرر و  باشد كه دار با توسعه فعاليت تجاری مي اجازه بهره، عدم ارتباط كلي سرمایه

دست آوردن نرخ معيني از   نفع معامله هيچ ارتباطي به او ندارد، زیرا در هر حال به

س علت حرمت بهره، روش كار برعک  بهره برای او حتمي است، اما در اسالم به

، صرفاً بر مبنای "Financing"ای اساس تهيه دارایي  است، زیرا كه در هر نوع معامله

در این صورت تمام سعي و كوشش تهيه كننده . اشدتواند ب شركت و مضاربه مي

گذاری كرده است،  ای كه در آن سرمایه گردد كه معامله سرمایه بر این امر متمركز مي

دست آورد، مسلماً با این وضع تأثير   توسعه پيدا كند و او از این راه منافع هنگفتي به

 .افتد مثبتي بر توليد سرمایه اتفاق مي

 
 :تقسیم سرمايه برام تأثیر هر سه نظ

اقتصاد »يسم در آغاز مدعي شده بود كه در راجع به توزیع سرمایه، سوسيال

این ادعا فقط وزیع سرمایه عادالنه خواهد بود، ت( ریزی شده اقتصاد برنامه) «مخطط

ی تئوری باقي ماند و بعدها نه تنها بر آن عمل نشد كه در حد تئوری نيز  در محدده

ها به مشاهده رسيد و  جا هم تفاوت شدیدی در ميان اجرتپس گرفته شده و آن

گرفت، یک كارگر معمولي هيچ  ها از ناحيه دولت انجام مي چون عمدتاً تعيين اجرت

كرد،  كرد و اگر جایي احساس نابرابری مي نوع نقشي را در تعيين آنها ایفا نمي

حساس نابرابری كرد و اگر جایي ا ای جز سکوت را در تعيين آنها ایفا نمي چاره

 .ای جز سکوت نداشت كرد، چاره مي
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تواند برای باال بردن مزد خود به دست به  داری، كارگر حداقل مي در نظام سرمایه

به كسي اعتراض و حتي تظاهرات برند، اما در نظام سياسي سوسياليسم چنين حقي 

ع خاصي شود، از این جهت در نظام سوسياليسم، كارگر در ميدان عمل نف داده نمي

نبرده، بلکه كار به جایي رسيد كه شرایط زندگي یک شهروند رده باالی كشور 

داری هم بدتر شد تا  سوسياليستي از شرایط زندگي یک كارگر معمولي نظام سرمایه

كه از آن گریخته ] داری ر دیگر خواهان نظام سرمایهاین كه مردم به تنگ آمده با

شد كه قسمتي از آن زیر پوشش  الکي دیده ميشدند و آثار آن بيشتر در مم [بودند

داری بود، مانند آلمان شرقي و  سوسياليسم و قسمت دیگری زیر پوشش نظام سرمایه

آلمان غربي همواره پيشرفت نموده، به اوج ترقي رسيد و در مقابل، آلمان . غربي

ند شرقي بسيار عقب افتاد و كارگران آنجا هم در وضعيت بحراني شدیدی قرار گرفت

عمالً به شکست سوسياليسم  «برلين»م به تنگ آمده و با شکستن دیوار تا اینکه مرد

داری توزیع سرمایه عادالنه  اعتراف كردند اما این بدان معنا نيست كه در نظام سرمایه

  منظور رد آنها به  هایي كه سوسياليسم به بوده، بلکه واقعيت این است كه فساد ایده

. شوند داری یافت مي هم در سطح وسيعي در نظام سرمایه وجود آمده بود، هنوز

هایي مشاهده  علت آزاد گذاشتن عامل منافع شخصي، انحصارگرایي  هنوز هم به

بازار ربا، قمار و فریب هم گرم است كه در نتيجه آن سرمایه هزاران مردم . شود مي

ت تحریک فعالي. شود دست عده كمي از آنان جمع مي  از آنها گرفته شده، به

در بسياری از . های جنسي مردم و گرفتن پول از آنها، هنوز هم جریان دارد غریزه

دار، افرادی به تعداد صدها هزار نفر، هنوز هم وجود دارند كه  كشورهای سرمایه

های زیرزميني  های سرد زمستان به ایستگاه سرپناهي برای خودشان ندارند و در شب

این وضعيت آشفته به ربا، قمار و ، مسئوليت اعظم برند پناه مي( مترو)آهن  راه
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ی بسياری از  سرمایه «ستّا»روشن است كه به واسطه قمار و  .گردد برمي 3«ستّا»

شود، اما نابساماني هایي كه در نتيجه  مردم به جيب یک یا چند نفر خاص واریز مي

شود، در  نمي سوی آن توجهي داده  شود، عموماً به سود، در توزیع سرمایه پيدا مي

زند، زیرا شخصي كه  هم مي حالي كه سود، در هر صورت تعادل توزیع سرمایه را به

دهنده،  كند، در صورتي كه ضرر بکند باز هم قرض از دیگری قرض گرفته و كار مي

بر مبلغ سود  [در صورت تأخير در پرداخت وام] ستاند، بلکه ود خود را از او ميس

گيرنده همواره در ضرر و  كند، بدین سان قرض دریافت مي افزوده و چند برابر آن را

داران بزرگي كه مبالغ كالني  از سوی دیگر سرمایه .0دهنده در نفع خواهد بود قرض

پردازند، منافع زیادی  از بانک قرض گرفته در محدوده وسيعي به فعاليت تجاری مي

نمایند كه  نک پرداخت ميعنوان سود به با  بهاز آن آورند كه مقدار كمي  دست مي  به

_________________ 

 "Speculation"برداري  قياس - 

و در اصطالح بر اساس هايی كه سيستم بانكی در كشور خودمان  عنوان نمونه از وام  به -1

توان نام برد كه عالوه بر دريافت سود تعيين شده، چنان چه  دهند، می قراردادهاي اسالمی می

كه به آن در اصطالح )گيرنده در پرداخت تمام يا قسمتی از وام تأخير نمايد، سود مضاعف  وام

است كه مشاهده  كنند و به همين دليل دريافت می( گويند خود، خسارت تأخير تأديه وام می

ها و  ها هر روز به شعبه تر شده و بانك تر و مفلس روز بيچاره گيرندگان روزبه شود كه وام می

رويم، اولين چيزي كه  افزايند، در هر شهري كه می هاي خود می هاي چند طبقه و كاخ ساختمان

اميد برنده شدن  ها است كه از حاصل دسترنج مردم كه به هاي طاليی بانك كند كاخ جلب توجه می

اند، ساخته شده اند و در تبليغات گوناگون خود نيز  انداز در بانك گذاشته كشی با سود پس در قرعه

اند به رخ مردم  هاي دريافتی نيازمندان ساخته هاي خود را كه از حاصل سود و بهره تصوير كاخ

 .كشند می
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یابد و بقيه سود، همه از آن خود  از طریق بانک به سپرده داران انتقال مي

توزیع سرمایه  [نفع و ضرر] ود، به این ترتيب در هر دو صورتش داران مي سرمایه

در نظام : دهيم آن را با یک مثال ساده توضيح مي. شود طور عادالنه انجام نمي  به

گذاری ده ميليون توماني  افتد كه شخصي جهت سرمایه لب اتفاق ميداری، اغ سرمایه

های تجاری، از پول خود فقط یک ميليون تومان آن را داده و نه  در یکي از فعاليت

گيرد و نفعي كه از این مبلغ هنگفت از راه  ميليون تومان دیگر را از بانک قرض مي

شود و  نفع حاصل مي% 22نيد آید نيز كالن خواهد بود، فرض ك دست مي  تجارت به

دار از پنج ميليون منافع، فقط  وقت سرمایه  رسد، آن ده ميليون به پانزده ميليون مي

پردازد كه بانک بعد  یک ميليون و پانصد هزار تومان آن را به عنوان بهره به بانک مي

 از تفکيک نفع خود به مشکل یک ميليون یا یک ميليون و دویست هزار تومان آن را

كند و به این ترتيب در  گذاراني كه در بانک سپرده دارند تقسيم مي بين صدها سپرده

گذاری  این فعاليت اقتصادی بين آن صدها نفری كه نه ميليون تومان از پول سرمایه

داری  ی آنها تأمين شده بود، فقط یک ميليون و اندی تومان تقسيم شد و سرمایه شده

 .ميليون تومان نفع برد گذاری كرده بود سه و نيم یهكه فقط یک ميليون تومان سرما

عنوان بهره   دار این یک و نيم ميليون توماني را كه به جالب اینجاست كه سرمایه

حساب هزینه   رسد به گذاران مي دست سپرده  دهد و از طریق بانک به به بانک مي

رود، زیرا  ي ميكنندگان عموم خره از جيب مصرفباآل كند كه توليدات خود تمام مي

اش توليد نموده است، مبلغ  هنگام قطع قيمت اجناسي كه او در فعاليت تجاری

و اگر معامله  3كند عنوان سود را هم بر قيمت اجناس اضافه مي پرداختي به بانک به

_________________ 

شود، قبل از فروش  به بانك داده میعنوان بهره   اين در صورتی است كه تعيين منافعی كه به - 

 (مترجم. )رسد نظر می  اجناس توليدي صورت گيرد و اال چنين چيزي مشكل به
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وسيله شركت بيمه   در اثر یک حادثه یا سانحه طبيعي دچار ضرر شود، جبران آن به

ه آن هم از پول هزاران مردمي است كه ماهيانه یا ساليانه شود كه اندوخت انجام مي

ای  كنند، در حاليکه نه حادثه آوری مي قسمتي از درآمدشان را در شركت بيمه جمع

از این رو، . سوزی شود كند و نه مركز تجاری دارند كه دچار آتش آنها را تهدید مي

رسد كه از  ت نوبت ميندر  پردازند و به آوری پول در شركت مي  جمع همواره به

 .پول دریافت كنندشركت بيمه 

دليل ضرر سنگين قادر به   داران، به گونه سرمایه از سوی دیگر، اگر بسياری از این

پرداخت پول قرضشان نشوند و بانک ورشکسته شود، در آن صورت هم مبلغ تلف 

اني متحمل راگذ دار، در حد بسيار پایين است و بيشترین ضرر را سپرده شده سرمایه

 .پردازند داران به پشتوانه سرمایه آنها به فعاليت تجاری مي شوند كه سرمایه مي

دار به نفع  ی تمام ملت را چند سرمایه علت این سيستم ربا، سرمایه  خالصه به

رساند كه آن  دست ملت مي  خود استعمال نموده و در عوض آن، مبلغ ناچيزی را به

كنندگان  ر از مصرفصارف اجناس توليدی، بار دیگرا هم با محسوب نمودن جزو م

اندازهای مردم عادی جبران  و تالفي ضررهایش را هم از پس نماید وصول مي

این طرف است كه مقدار بيشتری از منفعت   سان نگرش كلي بهره به كند و بدین مي

ز داران بزرگ سرازیر شده و مقدار كمي ا جيب سرمایه اندازهای مردم به تجاری پس

 .آن به مردم عادی برسد و پيوسته نرخ سرمایه در حال افزایش باشد
جای تأسف اینجاست، از زماني كه در دنيا انقالب صنعتي ایجاد شده تاكنون 

ای از پيشرفت خود در عرصه  هيچ كشوری در جهان وجود نداشته است كه نمونه
اسالم در آن كشور تجارت و صنعت را ارائه دهد كه با تنفيذ كامل احکام اقتصادی 

همراه باشد، از این جهت در رهگذر توضيح كيفيت تعادل در تقسيم سرمایه در پرتو 
اما اگر از دیدگاه تئوری . عملي را ارائه دادای  توان نمونه عمل به تعاليم اسالم، نمي
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گذرد كه در صورت عمل  خالص بررسي شود، در رسيدن به این نتيجه، دیری نمي
مراتب بهتر از برقراری آن در   ، برقراری تعادل در تقسيم سرمایه، بهبر تعاليم اسالم

 .داری خواهد بود نظام سرمایه
را در نظر بگيریم، صحت این ادعا را كامالً ربا ی حرمت  اگر همين مسئله

گذاری برای  توانيم روشن سازیم چه بعد از ممنوعيت ربا، نفع و ضرر در سرمایه مي
گيرنده  تواند باشد، در نتيجه اگر قرض ر اساس شركت ميیک فعاليت تجاری فقط ب
گونه كه در  همان. دهنده نيز، در آن شریک خواهد بود دچار ضرر شود، قرض

گذار هنگام دریافت نه  صورت نفع شریک است، پس در مثال باال اگر معامله سرمایه
بر ميانگين ميليون تومان از بانک بر اساس شركت یا مضاربه بوده و توافق آن دو، 

باشد، آنگاه از پنج ميليون درآمد حاصله، حداقل دو ميليون آن را باید % 32یا % 22
دهد، بعد از فروش اجناس  به بانک انتقال دهد و چون تعيين نفعي كه به بانک مي

حساب هزینه اجناس توليدی آورده و با افزایش  توان آن را به گيرد، نمي صورت مي
توان آن را به حساب هزینه اجناس توليدی آورده و با  ميگيرد، ن اجناس صورت مي

كنندگان وصول نمود، از سوی دیگر نفعي كه از این راه به  افزایش قيمت، از مصرف
عنوان زكات و صدقات و   رسد، یک قسمت قابل توجهي را باید به دار مي سرمایه

 .3 غيره به فقرا و مستمندان بدهد

_________________ 

هاي كشور ما  معامالت مضاربه نه در بحث مشاركت بلكه بر اساس سرفصل مضاربه، در بانك - 

عمل آمده  ران بهشود و طبق تعريفی كه از مضاربه در نظام بانكی اي تحت نظام بانكداري انجام می

در بخش ( مدت يكساله هاي كوتاه از محل سپرده)عنوان وكيل مردم   بانك به ،چنين است كه

( عامل)كننده سرمايه، وجهی را در اختيار متقاضی  عنوان تأمين به( خريد و فروش كاال)بازرگانی 

بق قراردادي كه با بانك ط. دهد و ميزان درصد سود حاصله را نيز از ابتدا مشخص می كند قرار می

كند و مسئوليتی در  بندد، فقط سود مورد انتظار خود را در سررسيد مضاربه طلب می عامل می

كننده از  استفاده)گيرد و در صورتی كه عامل  عهده نمی  مقابل ضرر و خسارت احتمالی عامل به
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ای  سوی عده  جای اینکه به رخ سرمایه بهروشن است در این صورت مسير ن

طرف شهروندان عمومي خواهد بود و آنها نرخ بهتری از  دار متمایل شود، به سرمایه

واسطه آن   اندازهایشان را كه پيشرفت صنعت و تجارت كشور در واقع به منافع پس

 .است، دریافت خواهند نمود

 
 :و نقش اقتصاداهمیت 

وعات مهمي كه امروز در ميان مسایل مورد ابتالی رسد یکي از موض نظر مي به

. باشد، مسایل معيشتي و اقتصادی مردم است ای برخوردار مي جامعه، از اهميت ویژه

اقتصاد یا به اعتبار دیگر تأمين مخارج مالي و توازن بين دخل و خرج و اداره 

همه ی  این دليل كه برای ی مردم دارای اهميت است، به مطلوب زندگي برای همه

 .بينند آنها ملموس و قابل درك است و همواره خود را با آن درگير مي

همچنين اقتصاد برای جوامع و كشورها نيز از اهميت باالیي برخوردار است، 

زیرا ثبات و استقالل جامعه، قدرت مقاومت آن در برابر حوادث طبيعي و اجتماعي، 
                                                                                                                       

ريمه و خسارت در موعد مقرر اصل و سود تعيين شده را به بانك برنگرداند مشمول ج( سرمايه

كه  همين دليل نيز براي اين  به. نسبت به اصل سرمايه و سود دران مضاربه و سود تأخير خواهد بود

همين دليل نيز براي اينكه   به. ها سرمايه و سود دوران مضاربه و سود تأخير خواهد بود بانك

هاي تأخير داشته  ها بتوانند اطمينان كامل نسبت به برگشت اصل سرمايه و سود و خسارت بانك

، (مسكونی)هاي كافی و معتبر از جمله غيرمنقول  باشند در ابتداي پرداخت سرمايه مضاربه تضمين

در حال حاضر )گيرند و چون غالباً به دليل سود باالي مضاربه  چك و سفته معادل اين مبالغ می

در موعد مقرر اصل  تواند و ركود بازار، عامل نمی%( 97جمعاً % 6و خسارت تأخير % 11حداقل 

سرمايه و سود و تأخير آن را پرداخت نمايد، منجر به تمليك واحد مسكونی وي توسط بانك و يا 

 .شود روانه نمودن وي به زندان میبه اجرا كشيدن چك و سفته و 
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احب ثروت و شکوه و عظمت صپرهيز از وابستگي سياسي و نظامي به كشورهای 

یک جامعه در مقابل جوامع دیگر و ثبات سياسي آن، بستگي به حل مشکالت و 

ها  عالوه بر این زندگي اجتماعي انسان. رفع كمبودهای اقتصادی آن جامعه دارد

بدون اقتصادی شکوفا و رشدیافته، بسي دشوار است و همواره اقتصاد بيمار زمينه را 

ای اخالقي و حاكميت فساد و فحشاء و جرم و جنایت بيشتر ه برای نابودی ارزش

رغم  خودمان است كه متأسفانه عليی بارز آن اقتصاد بيمار كشور  نمونه. كند مهيا مي

ی اقتصادی دچار اقتصاد  ی و منابع بالقوهبرخورداری كشور از استعدادهای خداداد

شود و  بيشتر ميروز  بيمار است و فقر و بيکاری و معضالت اجتماعي روزبه

جرأت  به. گير بسياری از افراد به ویژه جوانان شده است تنگدستي و تهيدستي دامن

در شرایط كنوني پيمودن مسير تکامل اجتماعي و رسيدن به كمال  ،توان گفت كه مي

مطلوب برای یک جامعه، بدون فراهم بودن امکانات اقتصادی و رفع نيازهای مادی، 

 .رسد ظر مين بهغيرممکن تقریباً 

این معنا كه یک   به. همچنين اقتصاد از حساسيت زیادی برخوردار است

  ای را به تواند جامعه ی امور اقتصادی، مي موقع، در باره جا و به گيری به تصميم

ی  مانند اینکه مثالً دولت برای شکوفایي اقتصادی بهره. عظمت و ترقي مادی بکشاند

صورت چشمگيری   شود به وليد و بازرگاني داده ميهایي را كه در بخش ت بانکي وام

باالترین رقم بهره بانکي )كاهش دهد ( عنوان مثال تا حدود سه یا چهار درصد  به)

در كشورهای پيشرفته اقتصادی مانند انگليس و آمریکا حداكثر سه و نيم درصد 

خصوص قيمت كاالهای اساسي، مسکن،   ها و به ، در این صورت قيمت(است

یابد  صورت چشمگيری كاهش مي  یل حمل و نقل، پوشاك و خوراك و غيره بهوسا

شود اما چون تقریباً تمامي امکانات توليد كاالهای اساسي و  و اقتصاد شکوفا مي
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ای كه كاهش یا افزایش قيمت آنها تأثير بسزایي بر روی قيمت سایر كاالها  سرمایه

به حاكميت است و دولت كسری گذارد، در دست دولت و یا نهادهای وابسته  مي

ی خود را بدون توجه به توان اقتصادی مردم از طریق افزایش قيمت  ی ساالنه بودجه

روز كاهش یافته و مانع  كند در نتيجه قدرت خرید مردم روزبه این كاالها تأمين مي

شود و یا اینکه یک تصميم نسنجيده و حساب نشده، موجب  شکوفایي اقتصاد مي

 .ی یک جامعه گرددشکست اقتصاد

های یک جامعه در اثر فقدان كارایي اقتصادی آن جامعه  بسياری از وابستگي

ماندگي  های فرهنگي و سياسي و نظامي، در اثر عقب ماندگي است و بسياری از عقب

ی اهميت اقتصادی گفته شد نباید چنين  البته از آنچه كه در باره. اقتصادی است

زیرا . م اهميتش زیربنای سایر مسایل اجتماعي استتصور شود كه اقتصاد با تما

های اجتماعي است كه تحت تأثير عوامل فراوان دیگری  اقتصاد خود یکي از پدیده

قرار دارد و در اینجا صرفاً به بيان اهميت اقتصاد پرداخته شده و در صدد این نيستيم 

 .ی مسایل اجتماعي بدانيم كه فقط اقتصاد را اساس همه

ی دانشمندان غربي علوم اقتصادی و  وسيله  های اقتصادی به امشناخت نظ

یکي از . های متفاوتي انجام شده است های اقتصادی با دیدگاه گذاران نظام پایه

است كه در ( دو تن از اقتصاددانان اروپایي)ها مربوط به شنيتسر و نوردیکه  دیدگاه

ی اقتصادی و سازوكار آن ها های اقتصادی صرفاً به توضيح نظام ی سيستم مقایسه

نظام اقتصادی در ارتباط با اهداف خود و نيز در  ،اند و بيان نموده اند كه پرداخته

ها چقدر موفق بوده است، اما مباني فکری نظام مورد نظر را  مقایسه با سایر نظام

 .اند بررسي ننموده
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ادی بدون وجود آمده كه شناختن نظام اقتص  دیدگاه دیگر، از این طرز تفکر به

. ی آن شکل گرفته، ناقص استني فکری و ارزشي كه نظام بر پایه شناختن مبا

  ای به های اقتصادی خود تا اندازه در كتاب نظام( دانشمند آلماني)ژوزف الژوژی 

یک از این دانشمندان  های اقتصادی پرداخته است اما هيچ مباني فکری و ارزشي نظام

ا و نتایج نامطلوب آن را ضروری ندانسته و به آن ه موضع گيری در برابر نارسایي

 .اند نپرداخته

دهند، بيشتر مربوط به  بنابراین تعریفي كه این قبيل دانشمندان از اقتصاد مي

همين   های اقتصادی است و به سازوكارها و شناخت مباني فکری و ارزشي نظام

داری و سوسياليسم  های اقتصادی سرمایه شود كه هر یک از نظام دليل مشاهده مي

 .ها باشد، جواب نداده است طور كه باعث تعالي فکری و معنوی انسان آن
 :با ساير علوم اقتصادی  رابطه

های علوم مزبور  های علوم اجتماعي است كه با سایر شعبه اقتصاد یکي از رشته

شناسي و باالخص  شناسي، مردم شناسي، روان اقتصاد با جامعه. ارتباط نزدیک دارد

بررسي فرهنگ و عادات و . ی امور دولتي پيوستگي دارد با علوم سياسي و اداره

بيني طرز سلوك و رفتار افراد تحت شرایط خاص اجتماعي،  رسوم و همچنين پيش

ی زیادی از دانشمندان  امروزه عده. اهميت قابل توجهي در مطالعات اقتصادی دارد

ماندگي یا  ین عامل مؤثر در عقبتر های اجتماعي مهم معتقدند كه فرهنگ و ارزش

 .رود شمار مي ی اقتصادی جوامع و ملل مختلف به پيشرفت و توسعه

گرچه اقتصاد با  ،در رابطه با مدیریت بازرگاني و اقتصاد نيز باید گفت كه

مدیریت بازرگاني ارتباط نزدیک دارد، معذالک هر یک رشته جداگانه و متمایزی 

های یک سازمان بازرگاني در داخل  رگاني فعاليتدر مدیریت باز. شود محسوب مي

های اقتصادی محدود به  گيرد، اما بررسي آن مؤسسه بازرگاني مورد مطالعه قرار مي
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های یک جامعه و یک كشور را  شود، بلکه تمامي فعاليت یک سازمان بازرگاني نمي

در دو همين دليل اقتصاد را  دهد، به در سطح وسيع مورد بحث و بررسي قرار مي

 Macro"و اقتصاد كالن  "Micro Economic"اقتصاد خُرد : بخش شامل

Economic" دهند مورد بررسي قرار مي. 

  در اقتصاد خُرد، مسایل اقتصادی در داخل یک واحد توليدی و بازرگاني و به

. گيرد مورد بررسي قرار مي( مانند خانواده)طور كلي در داخل یک واحد اجتماعي 

كننده امور مالي و اقتصادی یک خانواده، این  آور و تأمين رد برای ناندر اقتصاد خُ

موضوع بيشتر اهميت دارد كه چگونه با ميزان درآمدی كه از طریق كسب و كار 

گيرد، خرج خود و اعضای  عنوان كارمند یا كارگر مي  خود و یا حقوقي كه به

نيز برای خرید اتومبيل و یا  انداز و مبلغي را خانواده را تأمين كند و مقداری را پس

مدت  در نظر گرفته و برای كوتاه مدت و بلند... مسکن و پوشاك و غيره 

همچنين برای مدیر یک . كند تا درآمدش تکافوی نيازهایش را بنمایدریزی  برنامه

ی بازرگاني و توليدی این مسئله مطرح است كه با توجه به وجود انواع  مؤسسه

مقدار كاال توليد كند و كاالی توليدی خود را با چه قيمتي های توليد، چه  هزینه

 .بفروشد تا منافع او به حداكثر برسد

هایي در سطح كالن جامعه و برای تمام مردم انجام  اما در اقتصاد كالن، بررسي

اینکه در سطح جامعه چه مقدار كاال . شود شود كه معموالً توسط دولت انجام مي مي

های آموزش  ها نشود، اینکه برای برنامه اهش یا افزایش قيمتتوليد شود تا موجب ك

طور كلي   ریزی شود، سطح اشتغال جامعه چگونه باشد و به جامعه چگونه برنامه

 .گویند آنچه از امور مالي كه در سطح كالن جامعه مطرح است را اقتصاد كالن مي
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 :اقتصاد ملي

زهای سياسي آن كشور اقتصاد ملي یک كشور از نظر داخلي محدود به مر

این جهت مهم است   حدود مرزهای ملي یک كشور از لحاظ اقتصادی به. شود مي

ی تحرك و آزادی نقل و انتقال نيروی  كه وحدت و همبستگي اقتصادی در نتيجه

كاال در داخل یک كشور با پول . شود انساني، پول و كاال در داخل كشور حاصل مي

همين ترتيب انتقال افراد و كاالهای یک كشور به   بهشود و  كشور دیگر فروخته نمي

همين جهت انتقال   به. كشور دیگر تابع قوانين و مقررات بازرگاني خارجي است

افراد و كاالهای یک كشور به كشور دیگر تابع قوانين و مقررات بازرگاني خارجي 

. رود مي كار  به «اقتصاد ملي» معنای  به «اقتصاد داخلي»همين جهت   به. است

از نظر . كنندگان محصوالت ملي مي شود كنندگان و توليد اقتصاد ملي شامل مصرف

خانواده نقش اساسي را در اقتصاد كشور بازی . واحد اصلي خانواده استمصرف، 

كنند خریداری  از یک طرف كاال و خدماتي را كه واحدهای توليدی تهيه مي. كند مي

آورد  وجود مي  ای فروش كاالهای توليدكنندگان بهاین ترتيب بازاری بر  نموده و به

مالک بيشتر دارایي و اموال توليدی های یک كشور  و از طرف دیگر افراد و خانواده

ای باشد  گونه به( توليدات داخلي)اگر كيفيت كاالهای توليد ملي . آن كشور هستند

و قيمت برابری كه با توليدات سایر كشورها، هم از نظر كيفيت و هم از نظر ارزش 

خرید و مصرف توليدات   نموده و بلکه بهتر باشد مردم آن كشور ميل بيشتری به

آید  وجود مي  ملي خواهند نمود و در نتيجه رشد و شکوفایي اقتصادی در جامعه به

یابد، اما متأسفانه در  شود و سطح اشتغال نيز افزایش مي و اقتصاد شکوفا مي

هنگي و رعایت علت ساختار فر  ، به[شور ما ایرانهمچنين ك]ان سوم كشورهای جه

ی قاچاق  روز از شکوفایي اقتصادی كاسته شده و مسئله نکردن این اصل، روزبه

علت عدم كيفيت و قيمت تمام شده كاالهای توليدی داخل   كاالهای خارجي به
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ساله نيروی انساني فراوان و  یکي از مشکالت عمده دولتمردان شده و همه

كار گرفته   باشد در جهت رشد و ترقي اقتصاد كشور به های هنگفت كه مي سرمایه

 .شود شود؛ صرف مبارزه با قاچاق كاال مي

 
 :اقتصادی با مذهب های نظامتقابل و تعارض 

داری، هسته و محور اصلي اجتماع فرد است كه از وجود  بر مبنای تفکر سرمایه

دهنده آن، یعني  اجزای تشکيلحقيقي برخوردار است و اجتماع چيزی جز مجموع 

. اند جود آورده تک تک افراد نيست كه با حفظ استقالل و هویت خود آن را بو

  به. اجتماع فاقد وجود حقيقي و تنها از وجود اعتباری برخوردار است نبنابرای

جا سرچشمه  داری اولویت فرد و تقدم منافع جامعه از همين عقيده مکتب سرمایه

داری با مذهب از موضوع اصالت  وجوه تمایز و تقابل نظام سرمایه یکي از. گيرد مي

گيرد و وجه تمایز  فرد و برتری منافع فردی و سودجویي شخصي سرچشمه مي

سوسياليست با مذهب نيز بها دادن به اصالت جمع، بدون در نظر گرفتن فرد 

 .عنوان شخصيت حقيقي است به

 
 :اقتصاد اسالمي اهدافمباني اعتقادی و 

مطرح  «شناخت انسان»ی  ی اقتصاد اسالمي، باید مسئله قبل از بحث در باره

شود  شود، زیرا در موضوع اقتصاد از توليد، توزیع، مصرف منابع و مبادله گفتگو مي

بنابراین، باید مشخص شود كه چه انساني . كه هدف آن تأمين بهزیستي انسان است

هدف مطرح است كه بين او و نظام  بي عنوان موجودی  مورد نظر است؟ آیا انسان به

ی قوانين طبيعت و محکوم  هستي ارتباطي وجود ندارد؟ آیا انسان ساخته شده

های اقتصادی او را جبراً  های اجتماعي است؟ آیا نظام تمایالت دروني و سنت
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خره آیا انسان ازندگي و تحول خویش ندارد؟ و باآلكند؛ و او نقشي در س متحول مي

وجود   از فعل و انفعاالتي است كه در اثر یک سلسله عوامل مادی بهای  مجموعه

وجود   رود و از نيستي به آمده و پس از مدتي نيروهای او تحليل رفته و از بين مي

 پيوندد؟ عدم مي  آمده و به

آن انساني مورد نظر است كه معتقد به حکمت خداوند با حاكميت و ! یا خير

این جهان بوده كه انسان را بيهوده نيافریده و هدفي برای  علم و دانایي و توانایي بر

آفرینش وی در نظر گرفته است، انسان معتقد به پروردگار در مقابل غرایز و 

ی آنها حاكم شده  تواند بر همه های نفساني نه تنها دست بسته نيست، بلکه مي كشش

ساني و جهان هستي بين چنين ان. و آنها را تحت كنترل و در اختيار خود قرار دهد

ای برقرار است، دارای هدف مشخصي است و برای هر حركت و  ارتباط ویژه

 .سکون او حساب خاصي وجود دارد

ی اول كه انسان  بنابراین بسيار روشن است كه در نظام اقتصادی مورد نظر دسته

كه ساني ی ان داند، با نظام اقتصادی شایسته و انفعاالت مادی مي  را فقط حاصل فعل

. ی زیادی وجود دارد فاصله [گردد سوی خدا بازمي از خداست و به] معتقد است

بنابراین بحث از نظام اقتصادی مطلوب، بدون مشخص ساختن نوع بينش و نگرش 

ترین  یکي از اساسي ،توان گفت است و مي  در مورد انسان بيهوده و منحرف كننده

های  رغم پيشرفت علي] كنونيهای تباهي و فساد و انحطاط جوامع  علت

ماندن افراد آن جوامع از شناخت  غافل [های اقتصاد و غير آن انگيز در زمينه شگفت

 .است «خویشتن»

ی  اميال گوناگوني است مانند ميل به غذا، تمایل جنسي، غریزهانسان دارای 

خره فطرت هي، حس كنجکاوی، دانش طلبي و باآلخوا طلبي، زیبایي قدرت
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برای بقای خویش به خوراك و پوشاك و مسکن و برای بقای انسان  .خداجویي

های خویش را  خداوند متعال نعمت. باشد نسل خود محتاج به تشکيل خانواده مي

ی  سوره 10های بشر فراهم كرده، در آیات  كه برای برآورده شدن اینگونه نيازمندی

 30ی انعام،  هسور 323ی نحل،  سوره 60و  62، 63، 32، 2ی سجده،  سوره 06بقره، 

 .برشمرده استی اعراف  سوره 62و  03ی انفال،  سوره 03سوره ی فاطر، 

های جهان را برای انسان خلق فرموده تا ميل  همچنين خدای متعال زیبایي

 6ی اعراف،  سوره 10طلبي او را هم بدون پاسخ نگذاشته باشد و در آیات  زیبایي

 .رموده استسوره ی نحل بيان ف 6و  3، 32ی كهف،  سوره

های معنوی انسان توجه به خدا و پيوند با مبدأ قدرت  یکي دیگر از گرایش

این تمایل در سرشت انسان نهفته است و او با شعور مخفي خود، . نامحدود است

یابد و ميان خویش و كانون  ی قدرت را در خود مي گرایش و ميل به سرچشمه

این . پردازد تقدیس خداوند ميكند و به  ای احساس مي رابطه( خداوند)هستي 

رسد و عارفانه با خداوند به راز و  ها به سر حد عشق مي تقدیس در بعضي از انسان

قرب الهي به معني نزدیک شدن جسماني به خداوند نيست زیرا . پردازد نياز مي

قرب به او تقرب همچنين . خداوند جسم نيست تا نزدیکي به او جسماني باشد

با دارا شدن عنوان و شخصيت اعتباری خاصي به خداوند نزدیک كه كسي ]اعتباری 

ی انسان با  ها معني دارند، نه در رابطه باشد، زیرا اعتبارها در روابط انسان نمي [شود

ی وجودی خویش با خداوند است، به  قرب به خدا به معنای دریافتن رابطه. خدا

يزش از اوست، وابسته به او اینگونه كه انسان احساس كند به او تعلق دارد، همه چ

باشد و از خود، وجود و استقاللي ندارد و بدون رابطه با او هيچ است و اصوالً  مي

 .چيزی جز پيوستگي و وابستگي به پروردگار نيست
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یکي بخش محدود و : شود ی جدا از هم تقسيم مي زندگي انسان به دو دوره

ری بخش نامحدود و پایدار كه با رسد و دیگ گذرا كه با مرگ هر انسان به پایان مي

بخش اول زندگي انسان مقدمه و گذرگاه و بخش دوم مقصد، . شود مرگ آغاز مي

هر چند بخش اول زندگي همراه با محدودیت . جایگاه اصلي و اقامتگاه ابدی است

باشد، اما از این نظر كه سعادت و شقاوت ابدی،  زماني و مشکالت فراواني مي

هایي است كه در همين زندگي محدود انجام  تياری و گزینشهای اخ مرهون تالش

رو، انسان باید با  از این. باشد دارای اهميت بسزایي مي( ةاآلخر  ةمزرعا يالدن)گيرد،  مي

كمال دقت و هوشياری، همواره مواظب باشد كه در این جهان، راهي را برگزیند و 

 .باشد جهتي را انتخاب كند كه برای سعادت جاودانيش مفيدتر

سوی سعادت ابدی، اختصاص به بخش  های انسان در این جهان به گيری جهت

نظران، تنها در انجام مراسم  خاصي از زندگي ندارد و برخالف پندار بعضي از كوته

بلکه تمام شئون زندگي و ابعاد وجودی و امور معنوی و . شود مذهبي خالصه نمي

نابراین خوشبختي جاوداني انسان، ب. گيرد مادی و فردی و اجتماعي را فرا مي

طلبد كه جهت سير و حركت زندگي را در  ای را مي جانبه ی جامع و همه برنامه

ی جامع  دین مقدس اسالم، همان برنامه. ی ابعاد و شئون حياتي، مشخص سازد همه

و فراگيری است كه از طرف خداوند متعال برای تعيين جهت زندگي انسان و سوق 

های هماهنگ و همبسته و  ی كمال نهایي نازل شده و دارای نظامسو دادن او به

های آنها را  داری است كه احکام اخالقي بر همه ی آنها سایه افکنده و هدف هدف

یکي از . دهد صورت وسایلي برای رسيدن به كمال نهایي و سعادت ابدی قرار مي به

رود احکام اقتصاد  يشمار م  های اسالمي كه جزیي از سيستم كلي اسالم به نظام

اسالمي است كه برای تأمين نيازهای مادی بشر مانند خوراك، پوشاك، مسکن، 
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وسایل دفاعي، گسترش فرهنگ و بهداشت و همچنين تأمين بعضي از نيازهای 

طلبي انسان تشریح شده و در مجموع رفاه و آسایش انسان را در  رواني مانند زیبایي

رف كاالها و خدمات كه در جهت رسيدن به سعادت ارتباط با توليد و توزیع و مص

 .كند ابدی و راهي برای وصول به كمال نهایي مطلوب باشد، فراهم مي

های مادی بشر  اكنون با توجه به این كه هدف هر نظام اقتصادی تأمين نيازمندی

كند؟ آیا مانند  است، باید ببينيم كه نظام اقتصادی اسالم چه هدفي را دنبال مي

داری و سوسياليسم، تنها در صدد رفع نيازهای ضروری  های اقتصادی سرمایه نظام

رسد؟ یا عالوه  هدف خود مي زندگي انسان است و با تأمين این مقدار از نيازها، به

نماید؟ در پاسخ  و رفاه اجتماعي را نيز برطرف مي بر اینها نيازهای معنوی و روحي

آید  دست مي  روشني به ت مربوط به بحث، بهی آیا این نکته از مطالعه ،باید گفت كه

كه احکام نظام اقتصادی اسالم تنها در صدد رفع نيازهای ضروری مادی بشر نيست 

داند، بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعي  و با تأمين آنها كار خود را تمام شده نمي

استفاده از باشد و در  ی مردم مي و تأمين رفاه و رسيدن به كمال انسانيت برای همه

اعراف ی  ی مباركه سوره 13ی  های خود حدی را معين فرموده و در آیه نعمت

﴿: فرماید مي                   ﴾ « بخورید و

 .«دارد كنندگان را دوست نمي بياشاميد ولي اسراف نکنيد، همانا خداوند اسراف
بنابراین تأمين راحت و رفاه مادی بشر نيز مورد توجه پروردگار متعال بوده و در 

منظور زندگي بهتر جهت  شماری را كه به های بي جاهای مختلف قرآن مجيد نعمت

چه بشر خود را برای  چنان. وی عطا فرموده، برشمرده است  بندگي و عبادت بشر به

تر كردن زندگي خود برآید، نه  صدد آسان تقرب هرچه بيشتر به پروردگار متعال در

خصوص اگر با این نيت همراه   تنها مورد نکوهش نبوده، بلکه مورد تمجيد است؛ به
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های الهي اسباب شکر بيشتر او را فراهم كند و  ی بيشتر نعمت باشد كه با استفاده

فرصت بيشتری برای فرا گرفتن معارف الهي و رسيدگي به تهذیب خویش و تربيت 

 .دیگران و عبادت خداوند پدید آورد
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 :خودآزمايي

 اقتصاد را تعریف نمایيد؟ (3

 مفاهيم اساسي اقتصاد كدامند؟ (0

 ی اقتصادی چيست؟ مفهوم توسعه (1

 اختصار شرح دهيد؟  داری را به نظام اقتصاد سرمایه (2

 قانون عرضه و تقاضا را تعریف نمایيد؟ (2

داری  ضا در نظام سرمایهی مفاهيم اساسي اقتصاد با قانون عرضه و تقا رابطه (3

 چگونه است؟

 داری كدامند؟ عوامل توليد در نظام سرمایه (6

 .داری را نام ببرید اصول نظام سرمایه (6

 شود؟ تقسيم درآمد براساس نظام سرمایه داری چگونه انجام مي (9

 .تعریف سوسياليسم را شرح دهيد (32

 اصول اساسي نظام سوسياليسم كدامند؟ (33

 شود؟ ياليستي چگونه انجام ميتقسيم درآمد براساس نظام سوس (30

های  داری و سوسياليسم را با هم مقایسه و معایب و برتری دو نظام سرمایه (31

 .هر كدام نسبت به یکدیگر را بنویسيد

 :اگر برخي از احکام اقتصادی یک جامعه به این قرار باشد كه (32

 .ارث بردن ممنوع باشد( الف

 .ارد حقي پيدا نکندكس نسبت به قطعه زميني كه در اختيار د هيچ( ب

 .كند نباشد كس مالک ابزار توليدی كه با آن كار مي هيچ( ج

 شود؟ نظام اقتصادی آن جامعه چگونه اداره مي
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 :شرح ذیل باشد كه اگر برخي از احکام اقتصادی یک جامعه به (32

 .تواند در اموال خود هرگونه دخل و تصرفي داشته باشد هر كسي مي( الف

 .فتن مجاز باشدربا دادن و ربا گر( ب

های طبيعي و غيرطبيعي هر مقدار بخواهد  تواند از ثروت هر كسي مي( ج

 .تملک كند

 نظام حاكم بر آن جامعه چگونه نظامي است؟

 رابطه ی احکام اقتصادی اسالم با قوانين عرضه و تقاضا چگونه است؟ (33

 هایي را برای عامل منافع شخصي تعيين نموده است؟ اسالم چه محدودیت (36

شوند  های اقتصادی بکار گرفته مي عنوان ابزار كار نظام  مل اصلي كه بهعوا (36

 كدامند؟

داری در مورد استفاده از عوامل توليد چه روشي را بکار  نظام سرمایه (39

 برد؟ مي

 سوسياليزم در مورد استفاده از عوامل توليد چه نظری دارد؟ (02

 دیدگاه دین مبين اسالم در مورد عوامل توليد چيست؟ (03

در مورد توليد ( داری، سوسياليسم و اسالم سرمایه)گانه  های سه نظام دیدگاه (00

 ثروت چگونه است؟

در مورد ( داری، سوسياليسم و اسالم سرمایه)گانه  های سه عملکرد نظام (01

 ی توزیع ثروت چگونه است؟ نحوه

داری،  های سرمایه با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل در مورد نظام (02

نظام اقتصادی اسالم یک نظام مختلط  ،توان گفت الم، ميسوسياليسم و اس

 است؟
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داری و سوسياليسم  های اقتصادی سرمایه یک از موارد مثبت اصول نظام كدام (02

 در نظام اقتصاد اسالم كاربرد دارد؟
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 فصل دوم

 واحدهاي بازرگانی
 :انواع واحدهای بازرگاني

های اقتصادی از طریق  یزیر كليه برنامه( كمونيستي)چون در نظام سوسياليستي 

شود، بنابراین در این نظام بحثي از تجارت و بازرگاني وجود ندارد  دولت انجام مي

ی  و این موضوع در زمينه واحدهای بازرگاني، اقتصادی و تجاری فقط در محدوده

به اعتبار مالکيت بر سه نوع  3تجارت. داری قابل بررسي است نظام اقتصاد سرمایه

 :است

_________________ 

معنی خريد و فروش، مبادالت كاال، نقل و انتقال و گردش مال است   تجارت در زبان فارسی به - 

 .وري و فايده باشد منظور بهره  كه به« و ستدداد »در 

كه قسمتی از آن در تاريخ    9 /1 /9 مصوبه )قانون تجارت ايران   براساس ماده 

، تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معامالت تجاري قرار بدهد (اصالح شده 917 /1 /11

 :همين قانون معامالت تجاري از قرار ذيل است 1و بر اساس ماده 

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتی در آن شده  ( 

 .يا نشده باشد

 .تصدي به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد (1

هر نوع   و يا عاملی و همچنين تصدي به( كميسيون)العمل كاري  هر قسم عملياتی داللی يا حق (9

براي انجام بعضی امور ايجاد می شود از قبيل تسهيل معامالت ملكی يا پيدا  تأسيساتی كه

 .كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره

 .حوايج شخصی نباشد كارخانه مشروط بر اين كه براي رفعتأسيس و بكار انداختن هر قسم  (1

 .راجیتصدي به عمليات خ (1
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 "Private Proprietor" 3شخصيتجارت  (3

 "Joint Stock Company" 0تجارت شراكتي (0

های شخصي و شراكتي از آن زمان كه انسان به فعاليت  دو نوع اول، یعني تجارت

تجاری پرداخته تاكنون جریان دارد و فقها نيز احکام و توضيحات بنيادین آن را بيان 

با ساختار سابق آن چندان  ها اند و چون وضعيت كنوني این نوع تجارت نموده

 .باشد، نيازی هم به ذكر و شرح آن در اینجا نيست متفاوت نمي

های تجاری هستند كه در زمان  های سهامي نوع جدیدی از فعاليت البته شركت

ذكر و تشریح آن در این مجال  رو باید به اند، از این فقهای قدیم وجود نداشته

 .پرداخت

                                                                                                                       

 .تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومی (6

 .يات صرافی و بانكیهر قسم عمل (7

 .معامالتی برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد (0

 .بحري عمليات بيمه بحري و غير (3

 .رانی داخلی يا خارجی و معامالت راجع به آنها سازي و خريد و فروش كشتی و كشتی كشتی  (1 

، يا مزد به مردم شخص به تنهايی كاال و يا خدمتی را در مقابل اخذ بها مانند اين است كه يك - 

فروشی و همانند آن را با  بفروشد و يا عرض نمايد، كسی كه مغازه يا فروشگاه مواد غذايی يا لباس

گويند  پردازند، اين نوع تجارت را تجارت شخصی می اخذ مجوز الزم داير و به داد و ستد كاال می

 .شود فر تأمين میو منافع حاصله از تجارت و سرمايه الزم براي كار تجاري توسط يك ن

اين نوع تجارت مانند اين است كه دو يا چند نفر با اشتراك هم و بدون ثبت در مراجع رسمی  -1

ان سرمايه شريك هستند، اين يند و در منافع حاصله به نسبت ميزنما خريد و فروش می مبادرت به

 .شود نوع شراكت در مراجع رسمی ثبت نمی
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 .3 (شركت سهامي)تعريف كمپاني 

شود  نيز اطالق مي «شركاء كار»است و گاهي بر  «شركت»معني لغوی كمپاني، 

نوشته شده كه مقصود همان  «فالن اند فالن كمپاني»ها  ي از دكانبر تابلوی برخ

معنای اقتصادی . شود تعبير مي «فالن وشركاء»عنای لغوی آن است كه در عربي به م

اما هرگاه با نام . پردازیم مراد نيست ميو اصطالحي آن كه در اینجا به تعریف آن 

ذكر شود مانند  «ند»لفظ بدون  «كمپاني»ی  های تجاری كلمه یکي از سازمان

همراه آن   معنای اصطالحي آن است و عموماً به  به «كمپاني»، هدف «كمپاني تاج»

 .شود كه توضيح آن خواهد آمد نيز آورده مي( با مسئوليت محدود) «لميتد»لفظ 

غاز قرن شانزدهم ميالدی بعد از آغاز انقالب صنعتي در اروپا، زماني كه در آ

های هنگفت پيدا شد و ميزان  های بزرگ، نياز به سرمایه برای تأسيس كارخانه

سرمایه مورد نياز چنان زیاد بود كه فراهم آوردن آن از عهده یک یا چند نفر خارج 

برداری اجتماعي از آنها،  هدف بهرهاندازهای متفرق مردم با  آوری پس با جمع. بود

 .سيستم كمپاني رایج گردید

ی تحقق مالکيت جداگانه برای هر  ویژگي نخست این سيستم برخالف ایده

گذاری یک شخصيت حقوقي متشکل از  شریک در شركت، عبارت از پایه

واهيم توضيح آن خ به –انشاءاهلل  –ی سهامداران است كه در صفحات آتي  مجموعه

نوعي از آن   گویند كه شركت هم مي «كارپوریشن»ت، به این شخص حقوقي پرداخ

 .است

_________________ 

 :شرح زير ناميده است  هاي تجاري را بر هفت قسم به ركتقانون تجارت ايران ش 11ماده  - 

شركت مختلط غيرسهامی  -1شركت تضامنی  -9شركت با مسئوليت محدود  -1شركت سهامی  - 

 .شركت تعاونی توليد و مصرف -7شركت نسبی  -6مختلط سهامی  شركت -1
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های خارجي با  دولتي بودند كه برای تجارت ها عموماً شبه در آغاز كمپاني

شد كه  آمدند و به آنها اختيارات بسيار وسيعي داده مي وجود مي نامه دولت به اجازه

اری، ضرب سکه و نگهداری های تج مشي گاه در وضع ضوابط و مقررات و خط

 .كردند پليس و ارتش اختيار پيدا مي

تحت سيطره خود  [در یک عرصه كوتاه]ر را كمپاني هند شرقي كه آسيای صغي»

های وابسته به دولت با آن  اكنون كمپاني. ها بود قرار داد نيز نوعي از همين كمپاني

فقط از نوع تجاری و با  های كنوني كيفيت و اختيارات گسترده وجود ندارند، كمپاني

شوند و تحت پوشش و كنترل سازمان وابسته به وزارت  اجازه دولت تأسيس مي

ها  نوع شركت  این. ]قرار دارند "Corporate Law Authority"نام   امور اقتصادی به

ی سازمان ثبت اسناد و امالك  ی ثبت شركتها كه زیرمجموعه در ایران توسط اداره

ه و تحت نظارت و كنترل قانون تجارت قرار دارد، این اداره كشور است، ثبت شد

 [.وابسته به قوه قضائيه است
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 :3مراحل تأسیس شركت سهامي

نظر بين متخصصين و كارشناسان، گزارشي  ی آغازین با مشاوره و تبادل در مرحله

شود كه در آن سقف امکانات فعاليتي كه قرار است شروع شود، مقدار  تهيه مي

بيني ميزان درآمد احتمالي آن فعاليت در روند  وسایل مورد نياز و پيش سرمایه و

وسيله   این گزارش به. گيرد تجارت مورد كنکاش و بررسي و مطالعه قرار مي

 «اإلمکانيات تقریر»گردد كه به آن  ای مختلف تهيه ميه كارشناسان بخش
"Fasibility Report" (گزارش عملي )ی اجمالي شركت  پس از آن، نقشه .گویند مي

ی فعاليت، سرمایه مورد نظر، نام  شود كه در آن نام شركت، نوعيت، زمينه تهيه مي

شود به  غيره نوشته مي ی نصب و عزل و ی كار آینده آنها در عرصه مدیران، شيوه

"Memorandum" «مذكره»این نقشه 
 .گویند مي 0

یا  «ةلجمعيا نظام»را عربي آن   شوند كه به وشته ميسپس ضوابط انتظامي شركت ن

 .گویند  مي Articels of Association" 1"و در انگليسي   «ةلجمعيا  ةئحال»

_________________ 

 :تعريف نموده است هاي سهامی عام را چنين قانون تجارت ايران چگونگی ثبت شركت 6ماده  - 

هاي سهامی عام مؤسسين بايد اقالً بيست و پنج درصد سرمايه شركت را  براي تأسيس شركت -6ماده 

نام شركت در شرف   خود تعهد كرده و الاقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به

نامه شركت و طرح اي به ضميمه طرح اساس ها سپرده سپس اظهارنامه تأسيس نزد يكی از اين بانك

ها  نويسی سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركت اعالميه پذيره

ها وجود ندارد به اداره  ها و در نقاطی كه دايره ثبت شركت دايره ثبت شركت ها به و در شهرستان

 .ثبت اسناد و امالك محل تسليم و رسيد دريافت كنند

 نامه شركت -1

 (ها در شركت)اساسنامه  -9
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صدور اجازۀ تأسيس شركت،   نام دولت، جهت اقدام به ای به پس از آن تقاضانامه

و ] "Comporate Law"ضميمه شده، تقدیم سازمان  «اساسنامه»و  «نامه شركت»با 

كند و قانون آن را  ، شركت وجود قانوني پيدا مي[ها شركتی ثبت  در ایران، اداره

تواند خرید و فروش كند، مدعي یا مدعي  كند كه مي یک شخص حقوقي فرض مي

 "Legal Person" «شخص قانوني»طلبکار یا بدهکار بشود، او را  عليه قرار بگيرد،

 "Fictitious Person" «شخص جعلي»یا  'Juristic Person" «شخص قانوندان»یا 

 .گویند مي «شخصيت حقوقي»نامند و در فارسي  نيز مي

فراخواني مردم برای خرید سهام الزم است پس از به وجود آمدن شركت، قانوناً 

ی تركيبي شركت برای مردم توضيح داده  طور كامل و نقشه  ی كار به و بایستي شيوه

منظور آگهي مردم   بهای كه  اطالعيه. شود تا اعتماد آنها نسبت به شركت جلب شود

 ةنشر»شود در عربي  ركت انتشار داده مياز امور مربوطه و شيوه ی اساسي كار ش

و  «آگهي تأسيس»و در فارسي،  "Prospectus"و در انگليسي  «اإلصدار

 .سهام نام دارد «نویسي پذیره»

 

 3:ی شركت سهامي عام سرمايه

ميزان   ای را كه به ایهنامه تأسيس شركت، سقف سرم دولت پس از صدور اجاره

آن، باید سهام انتشار داده شده یا به ميزان آن مردم به مشاركت و خرید سهام فرا 

و در عربي  «سرمایه مجاز»این مبلغ را . كند ا نيز مشخص ميخوانده شوند ر

_________________ 

هاي سهامی عام از پنج ميليون و سرمايه  قانون تجارت ايران سرمايه شركت 1بر اساس ماده  - 

 .هاي سهامی خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد شركت
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 'Authorised Capital"در انگليسي و «المصرح المال رأس»یا  «المسموح المال رأس»

 .گویند مي «سرمایه اوليه»یا  «مایه ثبتيسر»و در فارسي 

گردد كه  قسمتي از این سرمایه از طرف مؤسسين شركت سهامي پرداخت مي

"Sponsors Capital"
 .شود گفته مي 3

ميزان آن، بعد از انتشار سهام   ای كه مردم عادی یا مؤسسين شركت به به سرمایه

اما . گویند مي "Suvcribted Capital"( سرمایه شركت)گذارند  قرار خرید مي

طور اقساط   سهامداران ملزم به پرداخت فوری كل این مبلغ نخواهند بود، بلکه به

ی مشترك كه  ی این سرمایه مبلغ هر قسط از مجموعه  به. توانند آن را بپردازند نيز مي

و در عربي  «سرمایه پرداخت شده»گردد،  پرداخت ميدر اوقات مختلف 

ای كه  سرمایه. گویند مي "Paidup Capital"و در انگليسي  (المدفوع المال رأس)

خواند،  كند و مردم را به اشتراك فرا مي ميزان مبلغ آن سهام صادر مي  شركت به

 Issue"( المعروض المال رأس)و ( سهام منتشر شده) –( سرمایه منتشر شده)

Capital' خرید سهام به ی ای كه از ناحيه مردم وعده گویند و به مبلغ سرمایه مي 

عربي و در ( سرمایه اشتراكي)شود  ميزان آن، پس از پر كردن فرم، تعهد مي 

 "Suvscribed Capital"و در انگليسي ( المکتوب المال رأس)یا ( المساهم المال رأس»

 .گویند مي [نویسي شده و در فارسي سهام پذیره]

در زمينه توليد داده  ميليون تومان اجازه فعاليت 322شركتي با سقف   مثالً به

باشد كه  ی مؤسسين شركت مي ميليون تومان از این مبلغ بر عهده 02شده، پرداخت 

ميليون دیگر باید از جانب  62. ميليون از آن را باید فوراً پرداخت نمایند 32

ميليون تومان از آن، سهام  32سهامداران عمومي تأمين شود كه پيشاپيش برای ميزان 

_________________ 

 .(سرمايه پرداخت شده توسط مؤسسين)سرمايه تضمينی  - 
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های احتمالي آینده، نگهداری  مانده جهت تضمين هزینه ده و باقيباید منتشر كر

ميليون تومان فرم  32ميليون تومان از ميان  22شود و مردم نيز مثالً برای مبلغ  مي

 .كنند نویسي سهام پر مي پذیره

 32و مبلغ ( سرمایه مجاز)ميليون تومان  322از ميان مبالغ فوق، مبلغ حال 

سرمایه پرداخت )ده از طرف مؤسسين شركت سهامي ميليون تومان پرداخت ش

( سرمایه منتشر شده)ميليون تومان نيز  32مبلغ . است( سرمایه تضميني)از ( شده

"Issud Capital"  ( سرمایه اشتراكي)ميليون تومان پرداخت شده از آن  22و مبلغ

"Subscribted Capital" است. 

سهام، افزون بر ميزان سرمایه نویسي  های فرم پذیره در صورتي كه درخواست

ی درخواست متقاضيان خرید سهام براساس  منتشر شده بشود، گزینش مقرر شده

تر از  های دریافتي به كم رود مقدار درخواست گيرد، احتمال مي قرعه صورت مي

منظور   سرمایه مزبور نيز برسد و مردم مقدار كمتری از سهام جاری شده را بخرند به

نهای مالي پيشاپيش،  این احتمال، بانک یا یکي دیگر از سازماتضمين ضررهای 

( االكتتاب ضمان)گيرد این نوع تضمين را  عهده مي  را به «سهام بدون مشتری»خرید 

یک درصد از كل )بانک در قبال این تضمين نرخ معيني از كارمزد مثالً . مي گویند

در هر صورت از شركت این اجرت را بانک . كند را از شركت وصول مي( سرمایه

"Underwriting"گيرد، خواه نوبت خرید سهام خریداری نشده  مي
برای او برسد  3

جای نگهداری این سهام نزد   یا خير و به پشتوانه رسيدن این نوبت عموماً بانک به

فروشد، این تضمين از یک بانک و با تقسيم سرمایه از چند بانک هم   خود آنها را مي

 .شود گرفته مي

_________________ 

 .تعهد خريد سهام خريداري نشده يك شركت - 
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 1:سهام شركت

مشتریان سهام شركت، اسنادی را برای آنها صادر  گذاری سرمایهپس از عمليات 

كند كه دليل بر سهامدار بودن آنها به یک ميزان مشخص است، در عربي و  مي

 .شود ميتعبير  " Share"و در انگليسي آن ورقه به ( سهم)فارسي به 

به واحدهای  شود مينظر گرفته منظور یک فعاليت تجاری در   ای كه به سرمایه

در ایران ] شود ميقرار داده  " Share"كوچکتری تقسيم و هر واحد قيمت سهم 

و این  [مي عام به مبلغ یک هزار ریال استی سهاها شركتحداقل ميزان سهام 

_________________ 

 :ها در قانون تجارت ايران به شرح زير تعريف شده است سهام شركت - 

ميزان مشاركت و  ي كنندهسهم قسمتی است كه سرمايه شركت سهامی كه مشخص  -11ماده

اي است كه نماينده  ورقه سهم سند قابل معامله باشد میمنافع صاحب آن در شركت سهامی عهدات ت

 .سهامی داردآن در شركت  صاحبتعداد سهامی است كه 

 .نام باشد سهم ممكن است با نام و يا بی - تبصره 

درصورتی كه براي بعضی از سهامداران با رعايت مقررات اين قانون مزايايی قايل شوند  -1تبصره

 .شود گونه سهام، سهام ممتاز ناميده می اين

ه امضاي الاقل دو اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپی و داراي شماره ترتيب بوده و ب -11ماده 

 .شوند برسد موجب مقررات اساسنامه تعيين می  نفر كه به

 :در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود -16ماه

 .ها نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر شركت ( 

 .مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن (1

 .تعيين نوع سه سهم (9

 و با اعداد مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف (1

 .تعداد سهامی كه هر ورقه نماينده آن است (1
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 خاطر  بهو این همان مبلغي است كه  شود ميقيمت بر روی هر سهم مکتوب 

و در ( ةاالسمي ةالقيم)شده بود، در عربي آن را صادر ( سهم) پرداخت آن، سند

"Face Value" انگليسي
" Parvalue" یا 3

( و درفارسي قيمت اسمي سهم) 0

 .گویند مي

 :گردد برای صدور سهام عموماً دو شيوه اعمال مي

، آن شود ميگاهي سهم به نام مالک آن صادر و اسم سهامدار بر روی آن ثبت  -3

"Registered Share" «السهم المسجل»را 
و در فارسي سهم با نام ) 1

 (.گویند مي

و در واقع، حامل سهم مالک  شود ميدار، صادر ریگاه بدون درج نام خ -0

"Bearer Share" (السهم لحامله)و آن را  شود ميشناخته 
و در فارسي ) 2

 .گویند مي 2(سهام بي نام

نيز هستند،  نام نام و گاهي بي به [پاكستان]ی كشورمان ها شركتسهام اغلب 

"N.I.T"سان كه در  همان
 .3شوند هر دو نوع صادر مي 3

_________________ 

 ارزش نمايان - 

 ارزش متوسط -1

 (ثبت شده)سهم با نام  -9

 (.حامل)سهم بی نام  -1

سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و مالك   -قانون تجارت ايران  93براساس ماده  -1

گونه سهام به قبض و اقباض  نقل و انتقال اين. ددشود مگر خالف آن ثابت گر دارنده آن شناخته می

 .به عمل می آيد

 .گذاري جهانی نام اختصاري سازمان سرمايه -6
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و به عبارت دیگر، این  گيرد ميتقسيم دیگر سهام به اعتبار حقوق سهامدار انجام 

یا حق مداخله در برنامه های شركت است، در این  ودستقسيم  به اعتبار وصول 

 :شوند ميتقسيم نيز سهام بر دو نوع تقسيم 

  "Ordinary Share"سهام عادی  (3

 .گویند مينيز  «سهام مقدم»كه آنها را  "Preference Share"سهام ممتاز (0

تفاوت اساسي ميان این دو نوع سهم این است كه هنگام توزیع سود سهام یا در 

و  شود مي هزمان حق رأی دادن، حامل سهم ممتاز بر حامل سهم عادی مقدم شمار

 :گيرد يماین تقدم به اشکال گوناگوني صورت 

سود سهم ممتاز براساس نرخ خاص سرمایه سپرده شده برای آن مشخص  (3

از سرمایه سپرده  برای سهام ممتاز جهت % 32مثالً نخست سود بر ] شود مي

و در صورت عدم مازاد، سهامداران عادی  شود ميتقسيم بين حامالن آن جدا 

ر یک سال از قضا اگر شركت د [.شوند مياز سود سهام محروم قرار داده 

ز به جای خود محفوظ و هيچ سود به دست نياورد باز هم سود سهام ممتا

نخست، سود آن   ی مرحلهدر   [در صورت به دست آوردن سود] سال آینده

به صاحبان سهام ممتاز تعلق گرفته و بقيه بين دارندگان سهام عادی تقسيم 

 .شود مي

 .شود ميدی قرار داده گاهي نرخ سود سهم ممتاز، بيش از نرخ سود سهم عا (0

تازه حق رأی داده مساليانه شركت، فقط به دارندگان سهم م گاه در جلسۀ (1

 .و حامالن سهم عادی از این حق محروم مي مانند شود مي

                                                                                                                       

سهام بی نام در همه وقت . شود هاي سهامی عام بی نام منتشر می در ايران نيز سهام اغلب شركت - 

 .آن بعداً خواهد آمد باشد كه شرح از طريق بورس اراق بهادار قابل انتقال به فرد ديگري می
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برخي اوقات ميزان این حق برای حامالن سهم ممتاز اضافه بر ميزان آن برای   (2

 .شود ميحامالن سهم عادی، قرار داده 

هم ممتاز دارای اولویت با نمونه های گوناگون است و اغلب خالصه این كه س

چون )كه خواسته باشند از یک شركت ویژه  شود مينياز به آن هنگامي پيدا 

ت كرظاهر است در چنين شرایطي آن ش. دسرمایه بگيرن( شركت بيمه و غيره

زیرا سود در ] شود مين گذاری سرمایهبه حيث یک سهامدار معمولي، حاضر به 

یک قرض دهندۀ صرف، حاضر به اعطای وام  عنوان  بهو نه  [مشخص نيست آن

، چه با این حال قادر به تاثيرگذاری بر روند شود ميدر قبال نرخ  مشخص سود 

اجرای فعاليتهای شركت نخواهد بود، بنابراین به چنين شركتي سهام ممتاز داده 

. آن برسدمعيني به  ، تا از سهامداران شركت قرار گرفته سود با نرخشود مي

و از بابت دیگر، سهامدار شركت قرار  دهنده قرض آنگاه آن شركت از یک سو

 .گيرد مي

 

 (اساسنامه)نقشۀ اجرای شركت 

شركت سهامي یک شخصيت حقوقي است كه بعد از تأسيس به فعاليت 

ای از ميان سهامداران  پردازد، به نمایندگي از این شخص حقوقي، هيئت مدیره مي

و در فارسي  "Board of Directors" (ةمجلس اإلدار)كه به آن  شود ميل تشکي

این هيئت با رأی مستقيم كليه سهامدارن انتخاب . گویند مياعضای هيئت مدیره 

رئيس هيئت مدیره تعيين  عنوان  بهسپس یک نفر از ناحيه این هيئت، . شود مي

"Chief Executive"( العضو المنتخب) كه او را شود مي
فارسي رئيس هيئت  و در 3

_________________ 

 (.مدير عامل)مدير اجرايی  - 
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مدیر اجرایي را مي توان از ميان خود این هيئت یا . مدیره و مدیر عامل مي نامند

افراد خارج از هيئت مدیره برگزید كه در محدودۀ  برنامه های تداركاتي و اجرایي 

تمام سهامداران، ساليانه یک جلسه عمومي بين  .3هيئت مدیره به فعاليت مي پردازد

"Annual General Meeting"  (الجمعية العمومية السنوية) كه كنند مي رخود برگزا
0 

های  در این مجلس طرح. است "A.G.M" و نام اختصاری آن شود ميناميده 

همچنين هيئت مدیره . شود ميو غيره  ارائه  1حسابها، گزارش محاسبات اجرایي،

. گيرد ميیک رأی قرار در برابر هر سهم . شود ميآینده نيز در همين مجمع انتخاب 

كسي كه مثالً دارای ده سهم باشد، حق ده رأی را خواهد داشت؛ اما پس از رأی 

اجرایي و كيفيت فعاليت شركت  های طرحدادن در مجمع عمومي ساليانه در بقيه 

 . شود ميبه سهامدار داده ن گيری تصميمحق 

 :ود داردپس از تولد یک شركت، برای برچيده ساختن آن فقط دو راه وج

پيشنهاد انحالل شركت . )دستور برچيده ساختن آن صادر شود "A.G.M" در (3

 .(شود ميدر مجمع عمومي عادی یا فوق العاده مطرح 

اش غالب آیند، آن  بر دارایي آنهای  ضقریا اینکه شركت ورشکست شود و  (0

 . كند ميوقت سازمان مربوطه اجازه برچيده شدن آن را صادر 

صورت الزم است از سازمان قانوني مربوطه اجازه تصفيه در هر یکي از دو 

توان به حيات یک شركت پایان داد و  بدون اجازه قانوني نمي. شركت گرفته شد

_________________ 

عنوان بازرس   در ايران عالوه بر انتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل يك يا چند نفر به - 

 .شوند كه می توانند خارج از شركت باشند شركت انتخاب می

 مجمع عمومی ساليانه -1

9- "Audit Report "  حسابرسیو در فارسی گزارش بازرسی و 
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عموماً در چنين شرایطي دولت فردی را جهت تقسيم دارایي شركت بين طلبکاران 

"Receiver"كه  كند ميیا سهامداران انتخاب 
"Liquidator" یا 3

در . ]شود ميگفته  0

اعالم و مدیر  ها شركتایران نيز موضوع انحالل و تصفيه شركت به اداره ثبت 

 [.شود ميتصفيه تعيين 

 

 :تقسیم سود

شركت پس از یک سال فعاليت، سود ساليانه را محاسبه كرده و مبلغي از آن را 

 كه در عربي آن كند ميضررهای احتمالي، نگهداری  بيني پيشذخيره جهت  عنوان  به

تعيين این مبلغ  .1گویند مي( در فارسي اندوخته قانوني) "Resever" «احتياطي»را 

و از نظر قانون نيز این مبلغ باید  گيرد ميعموماً از ناحيه هيئت مدیره صورت 

محدود باشد، زیرا به جهت این كه ماليات فقط بر مقدار سودی كه بعد از كسر این 

گریز از ماليات، مبلغ  خاطر  بهمي رود كه شركتي  ، بيم آنشود ميگرفته  ماند ميمبلغ 

 . بيشتری را برای ذخيره نگه دارد

_________________ 

 .كننده دريافت - 

 (.مدير تصفيه)كننده   تصفيه -1

قانون تجارت ايران، هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود  11 براساس ماده  -9

همين كه اندوخته قانونی به يك دهم . خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمايد

ي است و در صورتی كه سرمايه شركت افزايش يابد سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختيار

كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتی كه اندوخته قانونی به يك دهم سرمايه بالغ 

 .گردد
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به مجموعۀ . شود ميبعد از كسر مبلغ ذخيره، بقيه سود بين سهامداران تقسيم 

"Profit"( الربح) درآمدی كه برای شركت حاصل شده
و مبلغي كه برای ذخيره  3

"Resever"یا ذخيره  «احتياطي» شود مينگهداری 
و آن چه پس از كسر مبلغ  0

"Dividend"( الربح الموزع) شود ميذخيره، بين سهامداران تقسيم 
پس . گویند مي 1

"Profit"  گفته شود ميبه مجموعه نفع كه به شخصيت حقوقي شركت متعلق ،

به  ماند ميبعد از كسر مبلغ ذخيره باقي  به درآمدی كه "Dividend"و  شود مي

 . گيرد يمسهامداران تعلق 

 :شود ميبه دو گونه تقسيم  "Dividend" سود قابل تقسيم

 .شود ميگاهي به صورت نقد به سهامداران پرداخت  (3

به . شود ميگاهي به ميزان سود هر سهامدار، سهام جدیدی برای آنها صادر  (0

با صدور سهام . گویند مي( سهام اضافي) "Bons Share"این نوع سهام 

كه  گيرد ميایش مي یابد و این اقدام زماني صورت اضافي، سرمایه شركت افز

به )جای پرداخت پول نقد،   گاه به آن وضعيت نقدی شركت بحراني باشد،

زند و در عوض  صدور سهام اضافي مي  دست به( عنوان سود  سهامداران به 

كند اما برای این  ميزان آن سهام صادر مي  پرداخت مثالً ده تومان پول نقد، به

ای را  ضافه و توسعهگنجایش چنين ا( شده ثبت)الزم است سرمایه مجاز اقدام 

ميليون تومان باشد  62طور مثال اگر سقف سرمایه مجاز مبلغ   به. ]داشته باشد

ميليون تومان صادر شده است، سرمایه مجاز گنجایش  32و تاكنون فقط سهم 

_________________ 

 سود ساليانه - 

 ذخيره احتياطی -1

 .سود قابل تقسيم -9
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یش اضافه، و در صورت عدم گنجا [.ميليون تومان سهام را دارد 02اضافه 

 .بایستي تقاضای افزایش سقف سرمایه مجاز انجام شود

 "Market Value"م اضافي الزم است كه ارزش بازاریسان برای صدور سه بدین

 Face"سهام آن شركت از ارزش نمایان ( ارزش سهام در بورس اوراق بهادار)

Value" (ارزش اسمي )بازار زیرا در صورت نزول ارزش . آنها نباید كمتر باشد

اگر ارزش : طور مثال  به. شود ضرر سهامداران تمام مي  سهام، صدور سهام اضافي به

تومان باشد، سهامدار بجای ده تومان صاحب نه تومان  9ده تومان سهم در بازار 

 .صورت یک تومان ضرر كرده است شود كه در این سهم مي

 

 3:نگاهي به شركت با مسئولیت محدود

مي گویند، مقصود از آن  «ةالمحدود  ةكالشر»ود را شركت با مسئوليت محد

ان است، یعني مسئوليت شركاء و سهامدار "Liability"محدود بودن مسئوليت 

تا حد سرمایه سپرده شده آنان محدود  «ئوليت محدودشركت با مس»سهامداران 

است بنابراین اگر شركت زماني دچار خسارت شود، حداكثر ضرر سهامدار تا سقف 

های شركت، سهامدار  یه وی در شركت خواهد بود و در صورت افزایش قرضسرما

همچنين مسئوليت  شود نميموظف به پرداخت پول عالوه بر سرمایه سپرده خود 

محدود است كه در صورت تکميل نشدن مبلغ قرض،  اش دارایيشركت نيز تا حد 

_________________ 

 :ستقانون تجارت ايران، شركت با مسئوليت محدود چنين تعريف شده ا 31در ماده  - 

شركت با مسئوليت محدود شركتی است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتی  – 31ماده 

سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط  تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به 

 .تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قرض و تعهدات شركت است
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آن حد را  بازداشت و ضبط كرد، اما بيش از شود ميحداكثر دارایي شركت را 

نام این نوع شركتها نوشتن عبارت رو، جلوی  از این. توان از شركت مطالبه نمود نمي

، هنگام قرض دادن بخاطر داشته دهنده قرضالزم است تا  «با مسئوليت محدود»

 .باشد كه مسئوليت این قرض گيرنده محدود است

ي شوند، اما م( با مسئوليت محدود)، (الميتد) معموالً فقط شركتها هستند كه

 . شود مينيز محدود  "Partnership"گاهي شراكت 

 

 :شركت خصوصي

 :اند شركتها بر دو نوع

 (شركت سهامي عام( )ةمعا ةكشر) شركت عمومي (3

 (شركت سهامي خاص( )ةصخا ةكشر)شركت خصوصي  (0

شركت ) شركت عمومي ی باره توضيحات و تفصيالتي كه تا حال ارائه شد در

سهامي خاص نيز یک شخص حقوقي، البته با تعداد شركاء  بود، شركت( سهامي عام

 (.باشد مينفر  22و حداكثر  1مثالً در كشور ما تعداد آنها حداقل )باشد  ميمحدود 

و نه دفتری چاپ و  شود مينه برای سرمایه، سهام صادر  ها شركتدر این نوع 

باید به همراه  قانوناً. رسد و نه سهام آن در بازار بورس به فروش مي شود ميپخش 

سهامي  ی هدر ایران كلم)نيز نوشته شود   «خصوصي»كلمۀ  ها شركت گونه ایننام 

 (.شود ميخاص بعد از نام شركت نوشته 
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 :تفاوت شركت و شراكت

  یا( سکون الراالشين و رسکب) «ةكالشر»را درعربي  "Partner Ship" شراكت

( كسر الرابفتح الشين و) «ةهمالمسا ةكرِشَ»و شركت را گویند  مي «خاصشاأل  ةكشر»

 :ميان شراكت و شركت سهامي چند تفاوت اساسي وجود دارد در .گویند مي

هر . شود ميمشاع مالک  طور  بهدر شراكت، هر شخصي تمام دارایي را  (3

شریک وكيل شریک دوم و مسئوليت تمام شركاء در قبال دیون مساوی 

ت سهامي یک شخص حقوقي است، اما در شركت سهامي چنين نيست، شرك

 .و وجود خارجي آن جدا از وجود شركاء است

شركت سهامداران در دارایي شركت سهامي تا این حد است كه در صورت 

اما قبل از . تجزیه شركت و تقسيم دارایي آن، به سهامدارن سهم متناسبي برسد

كت اجازۀ  كه در دارایي شر دهد نميتجزیه شركت، قانون این حق را به سهامداران 

تصرفي داشته باشند، از این جهت اگر یکي از سهامداران مدیون گشته و  هرگونه

اما به ميزان  گردد ميقرار شود دارایي او ضبط شود، در این ميان فقط سهام او ضبط 

 .آن از دارایي شركت را ندارد

شركاء  عهده بهيجه فعاليت تدر شراكت، مسئوليت بدهکاری یا طلبکاری آن ن (0

، اما شوند ميو این شركاء هستند كه بدهکار یا بستانکار تلقي  گردد يبرم

شركت سهامي به دليل این كه یک شخص حقوقي است، خود جوابگوی 

و در محکمه، یکي از افراد مسئوليت نمایندگي  شود ميمسائل  گونه اینتمام 

 . شود ميكه به سهامداران مربوط ن دهد مياین شخص حقوق را انجام 

ای نيست، اما شركت سهامي وجود  دارای وجود قانوني جداگانه شراكت (1

 .شود ميگفته  «شخص حقوقي»دارد كه  ای جداگانهقانوني 
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دن، قادر به فسخ شركت و ودر شراكت، هر یکي از شركاء درصورت مایل ب (2

استرداد سرمایه خود خواهد بود، اما در شركت سهامي چنين حقي به كسي از 

 .سهام خود را به دیگری بفروشد تواند مي، البته شود ميسهامداران داده ن

، محدود باشند ميي كه محور فعاليت های دارایيدر شراكت، مسئوليت تا ميزان  (2

  .3اما در شركت سهامي، مسئوليت تا همين حد محدود است شود مين

 

 :سرمايه برای شركت سهامي عام ی تهیهراهكاری 

كنندگان شركت  تأسيس ی هاز ناحياول، یک قسمت از سرمایه  ی مرحلهدر 

سهامي تهيه شده و قسمت اعظم آن از طریق صدور سهام و خرید سهام توسط 

از مدتي  بعداما اغلب این سرمایه برای شركت ناكافي است و  شود ميمردم تهيه 

كه برای آن راهکارهای متفاوتي درنظر  شود ميه تهيه سرمایه بيشتری پيدا نياز ب

 : شود ميگرفته 

مجاز ظرفيت آن را داشته باشد یا با  ی سرمایهصدور سهام جدید، اگر  (3

 .شود ميتقاضای مجدد بر سقف سرمایه مجاز افزوده 

و به این  شوند ميسهامداران سابق هنگام خرید سهام جدید در اولویت قرار داده 

این . گویند مي( در فارسي حق تقدم خرید سهام) 0«ةيسهم األولو»نوع سهام 

_________________ 

گونه است كه كلية شركاء  گويند و آن به اين را شركت تضامنی می ها در ايران اين قبيل شركت - 

تواند به هر كدام از شركاء براي وصول طلب  ضمانت بدهی هر يك از شركاء را دارد و طلبكار می

 .خود مراجعه كند

1- "Right Shares " 
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در این قلمرو سهامداران سابق به دو . یک هنجار نزدیک به حق شفعه است اولویت

 : فایده دست مي یابند

اغلب پس از آغاز فعاليت شركت، ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش ( الف

درچنين وضعيتي خرید سهام سودمند خواهد . آن افزایش مي یابد( مکتوب) اسمي

تومان و ارزش  32یک سهم ( مکتوب) ميوقتي كه ارزش اس: مثال عنوان  به. بود

تومان  32تومان باشد، به معنای آن است كه یک سهم  02آن ( رسمي)بازاری 

تومان به فروش رسيده است كه به نفع دارندگان سهام تمام  02خریداری شده و 

، وانگهي برای به دست آوردن این سود، سهامداران سابق را در اولویت قرار شود مي

 . دهند مي

با افزایش ميزان سرمایه شركت از طریق صدور سهام جدید، مسلماً ميزان ( ب

 طور  بهمتناسب شركت سهامداران سابق در سرمایه شركت سهامي كاهش مي یابد، 

هزار تومان است و یکي از سهامداران  322اگر مجموعه سرمایه قبلي شركت : مثال

این   ی سرمایهمشاركت او در  كرده باشد نسبت گذاری سرمایهتومان  0222به مبلغ 

قبلي، مجموع  ی سرمایههزار تومان دیگر بر  322است و با افزایش % 0شركت 

% 3به % 0كه نسبت سرمایه سهامدار را از  شود ميهزار تومان  022سرمایه شركت 

بنابراین، . است% 3هزار تومان  022تومان با  0222، زیرا نسبت دهد ميكاهش 

ا توجه به وضعيت سابق خود، به سهامدار سابق شركت، جهت حفظ این نسبت ب

 .شود ميحق تقدم در خرید سهام جدید داده 

اول از قبيل اعمال  ی هسری مشکالت در شيو دليل وجود یک  استقراض، به (0

ها در افزایش دادن سهام مجاز، افزایش آمار سهامداران،  برخي محدودیت

 ی تهيهدر ها شركتشركت و  های توليدی كنترل و دخالت آنها در فعاليت
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سرمایه اضافي و افزایش توان مالي خود به ندرت متوسل به شيوۀ اول 

استقراض از دو منبع . ، بلکه به جای آن به استقراض روی مي آورندشوند مي

 :گيرد ميمالي صورت 

ی مالي كه اغلب به نزول ها نااستقراض از بانک یا یکي دیگر از سازم( الف

 .همراه است

استقراض از مردم، مردم به جای خرید سهام، مستقيماً دعوت به دادن قرض ( ب

و در این راستا دو گونه تضمين از طرف شركت برای آنها صادر  شوند ميبه شركت 

 .تا وثيقه ای باشد دال بر این كه شركت مدیون حامل وثيقه است گردد مي

 

"Bond"سند (3
3 

ساليانه به حساب دارندۀ آن مدت اعتبار سند مشخص است و تا آن وقت سود 

سال  99مدت اعتبار این سندها گاه كوتاه و گاهي دراز مدت و تا . شود مياضافه 

 .آن را بفروشد تواند ميهم خواهد بود و دارندۀ آن قبل از پایان مدت اعتبار نيز 

"Debenture" االستثمار ةشهاد (0
0  

_________________ 

  1هاي  ب مادهموج  گويند و قانون تجارت ايران به در ايران به اين نوع سند، اوراق قرضه می - 

 .شرح ذيل است بخشی را به اوراق قرضه اختصاص داده كه برخی از مواد آن به  7تا

گويند كه توسط دولت منتشر شده و سررسيد آنها  به اوراقی می: اوراق قرضه دولتی)حواله دولتی  -1

وراق براي مورد مصرف اين ا. معموالً نرخ بهره اين اوراق براي كل دوره ثابت است. طوالنی باشد

دولتها همواره در حال گسترش هستند و نياز زيادي به پول دارند از اين (. تمام مردم روشن نيست

هاي خود و جبران كسري بودجه ساليانه مبادرت به انتشار اوراق  رو براي تأمين بخشی از هزينه

اض دولت از مردم عنوان استقر  كنند و از سازمانها و مردم وام می گيرند و به دولتی می ي قرضه
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كت و اوراق قرضۀ یعني سند یا اوراق مشار) مزبور ی وثيقهوجه اشتراك دو 

این است كه دارندۀ آن دو، هيچگونه اشتراكي در شركت ندارد، بلکه فقط ( دولتي

كه ساليانه مبلغي بهره از طرف شركت به او داده  باشد ميیا دائن  دهنده قرض

، مبلغ اصلي به او (مشاركت و قرضه)و با پایان رسيدن مدت اعتبار اوراق  شود مي

 :دو جهت با هم تفاوت دارندو از  شود ميبرگشت داده 

یکي اینکه سند قرضه سند قرض است و نشان دهنده بدهکاری شركت 

حاال گاهي جهت تضمين بازپرداخت قرض، . صادركننده در مقابل دارنده سند است

پشتوانۀ  عنوان  بهكه در آن یک یا چند قسمت از شركت را  گردد مياسنادی صادر 

عدم پرداخت دیون، پرداخت آنها از ناحيه این  تا در صورت شود ميآن قرار داده 

پس گویا . گویند مي "Debenture"ود، این پشتوانه را حواله دولتي پشتوانه تأمين ش

 . دولتي وثيقه برای رهن آن قرض است ی حوالهو  ها قرضاوراق قرضه سندی برای 

                                                                                                                       

فرق اين اوراق با اوراق مشاركت اين است كه موضوع انتشار اوراق قرضه دولتی براي . باشد می

آن، از  ي مردم معلوم نيست و فقط دولت با انتشار اين اوراق و تضمين بازپرداخت اصل و بهره

ا اوراق مشاركت در ام. ي حاصله را اعالم دارد كه محل مصرف سرمايه گيرد بدون اين مردم وام می

شد كه مورد مصرف  سازي ، سدسازي و غيره منتشر می هاي زيربنايی و ملی از قبيل راه ايجاد طرح

دولتی منتشر نشده و به  ي در ايران پس از پيروزي انقالب تا كنون اوراق قرضه. آن مشخص است

و منتشر شده كه  هاي ملی و عمرانی اوراق مشاركت چاپ جاي آن براي تكميل و يا احداث طرح

بورس اوراق بهادار، دكتر علی جهانخواهی ، دكتر علی . )مورد استقبال مردم نيز قرار گرفته است

اخيراً دولت هم ( 917 پارسائيان، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ دوم، آبان 

هاي جاري خود  دولتی براي جبران هزينه( قرضه)مبادرت به انتشار و فروش اوراق مشاركت 

 . نموده و با سود از پيش تعيين شده از مردم وام گرفته است
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كه در صورت ورشکسته شدن شركت، كساني كه حق ثابت در  دوم این

. شود ميشركت دارند قانوناً برای پرداخت حق آنها ترتيبي در نظر گرفته  ایه دارایي

در این ترتيب، پرداخت بهای اوراق قرضه دولتي تا آن ميزان كه صادر شده و در 

و پرداخت وجه سهام اوراق مشاركت پس  شود مياختيار مردم است مقدم قرار داده 

آن است كه حامل در تغيير آن به  نوع دیگری از سند قرضه. گيرد مياز آن انجام 

پس از انجام تغيير دارنده ورقه قرضه كه قبالً فقط . سهام، اختيار تام خواهد داشت

برای این نوع  گاهي. گيرد ميبود، از سهامداران شركت قرار ( دهنده قرض)دائن 

و  شد ميدر نظر گرفته  [كه در آن مدت قابل تغيير خواهد بود]اسناد قرضه مدتي 

و  شود ميگاهي نيز شرایط مخصوصي در نظر گرفته . ي بدون مدت خواهند بودگاه

 "Convertible Bons" «للتحویل ةبلقاالسندات »این نوع اسناد قرضه را . گاه خير

 .گویند مي( اسناد قابل تبدیل به سهم)

برای تهيه سرمایه راهکار دیگری نيز رواج دارد كه اجاره  "Leasing"اجاره؛  (1

 :گيرد مياجاره به دو شکل انجام . ودش ميگفته 

معروف است كه در  ی هاین همان اجار "Opeartingleas" 3؛اجاره معمولي (3

واقعي دیده  طور بهدر ميان طرفين  ن معنای اجاره گرفتن و اجاره دادنآ

ای  اجاره. شود ميكار گرفته ن اما این نوع اجاره برای تهيه سرمایه به شود مي

 .، نوع دوم استگيرد ميه واسطه قرار كه برای تهيه سرمای

_________________ 

تمليك »: و در اصطالح عبارت است از« پاداش عمل، اجرت و مزد»اجاره در لغت به معنی  - 

تحقيق و نگارش ( باب معامالت)فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی )« منفعت معلوم به عوض معلوم

و « موجر»اجاره دهند را ( 91،99، صفحه 961 ت امير كبير، سال محسن جابري عربلو، انتشارا

 .نامند« اإلجاره مال» و عوض را « عين مستأجر» و مورد اجاره را «  مستأجر» اجاره كننده را 
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در این نوع اجاره هدف اصلي  "Financiailease" ؛3تملیك شرط  بهاجاره  (0

 .(باشد ميبلکه تهيه سرمایه ) 0پياده ساختن صورت واقعي اجاره نيست

، آن كند مينياز پيدا ( مثل ماشين آالت و غيره)ه اثاثيه ثابت مثالً زماني شركت ب

جای خرید مستقيم، به واسطۀ یکي از بانکها یا  ، اما بهگيرد ميوقت از بانک قرض 

در دوران اجاره بانک یا ادارۀ . گيرد ميهای مالي، آن را تهيه كرده و به اجاره  اداره

_________________ 

اي است كه در آن شرط  شرط تمليك قرارداد اجاره اجاره به  - : شرط تمليك تعريف اجاره به  - 

شرط  بدين ترتيب اجاره به. مدت اجاره؛ عين مستأجره را تملك نمايدشده است مستأجر در پايان 

و   مراحل . فروش يا واگذاري -9اجاره؛  -1خريد؛  - : تمليك متضمن سه مرحله اساسی است

شرط تمليك  رو اجاره به در ارتباط با عقد اجاره است و از اين 1در ارتباط با عقد بيع و مرحله  9

معناي  معناي خريدن و هم به بيع در لغت هم به. شود اجاره محسوب می تلفيقی از دو عقد بيع و

« ديگري در مقابل عوض معين با تراضی انتقال عين از شخصی به»: فروختن و عبارت است از

نگارش محسن جابري، انتشارات اميركبير، سال ( باب معامالت)فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی )

 (69و  61، ص 61

شرح زير  شرط تمليك به  اجاره به( 910 شهريور ماه  0مصوب )بانكی ايران  در قانون عمليات

 .تعريف شده است

شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت  اجاره به -17ماده 

 .اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرار داد، عين مستأجر را مالك گردد

منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امور خدماتی،  ی توانند به بانك ها م – 10ماده 

 .شرط تملك بنمايند عنوان موجر مبادرت به معامالت اجاره به كشاورزي، صنعتی و معدنی به

اجاره به شرط »در عرف تجارت امروز آن را . باشد هدف اصلی دريافت سود در قبال اقراض می -1

ط تمليك خود يكی از عقود معين است كه عرف تجارت، شرايط اجاره به شر. نامند می« تمليك

 (مترجم. )خريد ي كند و از نظر تحليلی اجاره است همراه با وعده آن را معين می
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. گيرد ميمستأجر از آن كار  عنوان  بهو شركت  شود ميمالي، مالک آن دستگاه تلقي 

كه اصل قيمت آن دستگاه  شود ميعيين ، چنان تيزان كرایه نيز برای یک مدت معينم

در طول این مدت دریافت  شود ميو نرخ سودی كه بر اصل قيمت كاال حاصل 

 .گردد

، این تعهدنامه گاهي شود ميخود در مالکيت شركت داخل  كرایه، دستگاه خودبه

. ، ولي در عرف تجارت معروف استشود ميو گاه نوشته ن شود ميكتباً نوشته 

 . گيرد ميمنظور دو هدف انجام   تمليک به جای قرض به شرط بهجاره انتخاب شيوۀ ا

های كلي ماليات یا كاهش یافتن ميزان آن در برخي  دست یافتن به معافيت

 .شرط تمليک های اجاره به صورت

اجاره نسبت  ی هخاطر تأمين اعتماد در وصول مبلغ پرداخت شده كه در شيو به

تمليک، دستگاه یا ساختمان مورد اجاره  شرط بهه زیرا در اجار. به قرض بيشتر است

یابد و  ت موجر قرار دارد و صرفاً تصرف مالکانه خود او در آن جریان ميکيدر مال

اگر فرضاً مبلغ پرداخت شده ادا نشود موجر به دليل قادر بودن به هر نوع تصرف در 

 .3ای نخواهد داشت آن، واهمه

( تمليک شرط بهاجاره ) «مالي ی هاجار» دردر اینجا نباید فراموش شود كه چون 

یکي از  عنوان بهتا حدودی هدف، مدد گرفتن در تهيه سرمایه است، از این رو 

آورده شده است،  " Financig" گذاری سرمایهراهکارهای تهيه سرمایه و در ردیف 

_________________ 

 :در قانون عمليات بانكی ايران در مورد تصفيه اجاره به شرط تمليك چنين آمده - 

، در پايان مدت اجاره و پس از در قرار داد اجاره به شرط تمليك بايد شرط شود كه( 61ماده

پرداخت آخرين قسط مال اإلجاره در صورتی كه كليه تعهدات مستأجر طبق قرار داد انجام شده 

 .باشد، عين مستأجره در ملكيت مستأجر در آيد
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، زیرا رود نميبه شمار  گذاری سرمایهواال در واقع اجاره مالي، یک نوع 

این  اینجاآن است كه در آن چيزی در ملک شركت داخل شود و در  ذاریگ سرمایه

 .دستگاه هنوز در ملک شركت وارد نشده است

 

 3:حسابداری شركت

خود در دفتر مخصوص  های حسابهر شركت نسبت به ثبت و نگهداری 

طبق قانون مؤظف است اهتمام خاصي در مورد ( دفتر روزانه و كل)حسابداری 

. اشته باشد و ضوابطي را برای ثبت و نگهداری آن در نظر گيردخود د های حساب

 .باشد ميحسابداری در جای خود یک فن خاص 

نيز الزم است، زیرا برای درك بهتر معامالت كامالً  حسابداریشناخت مختصر 

 .به آن نياز است

 0ترازنامه

_________________ 

از نظر كلی، حسابداري عملی است شامل قواعد و اصول، ترتيب و تلخيص معامالت : حسابداري - 

 .منظور اطالع از دارائی، بدهی، سرمايه و سود  تايج حاصله از اين عمليات بهبازرگانی و تفسير ن

ي تجاري  ترازنامه صورت مالی است كه معموالً در پايان سال مالی از روي دفاتر كل يك مؤسسه -1

ترازنامه معموالً دو . ي ميزان دارايی و بدهی يك مؤسسه است دهنده شود و نشان استخراج می

در ستون ( شود ها تهيه می هاي چهار و هشت ستونی نيز در برخی از مؤسسه رازنامهت)ستون دارد 

، (اسكناس و مسكوكات طال)هاي نقدي  ها اعم از دارايی سمت راست ترازنامه ميزان دارايی

و ساير ( زمين و ساختمان)و غيرمنقول ( آالت اثاثيه و ابزار كار و ماشين)هاي منقول  دارايی

مدت و يا بلندمدت و  هاي كوتاه هاي مؤسسه اعم از بدهی در ستون چپ آن بدهی ها ثبت و دارايی
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یا ( موجودات)و در عربي ( دارایي)شركت را ( منقول و غيرمنقول)امالك 

و حقوق افرادی كه پرداخت آن بر  گویند مي "Aaaets"و در انگليسي ( اصول)

دیون یا حقوق یا »و در عربي  «مسؤوليات» گردد ميشركت الزم  ی هعهد

 .شود ميو در فارسي بدهي ناميده  "Liabilites"و در انگليسي   «مطلوبات

، (مالي پایان سال)مشخص تجاری  ی مرحله، هر سال یک بار در یک ها شركت

الرصيد  ةئح، الترازنامهكه آن را  كنند ميرا تهيه  ها دارایيو شرح  ها بدهيليستي از 

"Balance Sheet"  گویند مي. 

شركت  های دارایيتعریف مختصر ترازنامه این است كه، در یک ستون آن شرح 

ی شركت، ها دارایيهدف از . شوند مينوشته  ها بدهيو در ستون دیگر آن، شرح 

، آن سری از ها بدهيآن هستند مقصود از  "Receivable"ال قابل دریافت امو

داء ه دیگران و بر عهدۀ شركت واجب األكه متعلق ب باشند ميتعهدات مالي شركت 

استحکام و   [بدهي/ دارایي]، براساس بررسي موازنه و نسبت های این دو باشند مي

 .شود ميفعاليت شركت تخمين زده 

باشد؟ در این زمينه عموماً نظر بر این  ها دارایيو  ها بدهيي بين چه تناسبي بایست

 ها بدهيدو برابر  ها دارایياست كه اگر نسبت یک به دو باشد،  به این معنا كه 

ها و سایر  اقتصادی محکمي برخوردار است، بانک ی هشركت از بني گاه آنباشند، 

                                                                                                                       

هاي بدهكار و بستانكار  جمع كل دو طرف ستون. شود ي صاحبان سهام درج می همچنين سرمايه

 .ترازنامه بايد با يكديگر توازن داشته باشد

يان و تقسيم سود تهيه ي صورت سود و ز ترازنامه آخرين صورت مالی رسمی است كه پس از تهيه

 .شود می
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تمایل بيشتری نشان  ها شركت گونه اینن به سات مالي دیگر، نيز برای قرض دادمؤس

 .دهند مي

ن آن به ترتيب در یک ستو: ترازنامه این است ی تهيهتوضيح مختصر در مورد 

 :شوند ميذیل دارایي شركت نوشته 

 

 ها دارايي

سه نوع دارایي . گویند مي "Assets"و در انگليسي ( موجودات)بي آن را در عر

 :شود ميدر این ستون نوشته 

موجودات )عربي آنها را  و در  " Current Assets"ی جار های دارایي (3

این . گویند ميي كه به آساني نقدپذیر باشند، های دارایيیعني  (ةلالمتداو

 :از چهار منبع مالي تأمين مي گردند ها دارایي

پولهایي كه بابت فروش كاال، وصول طلب، حق الزحمه ) "Cash"پول نقد ( الف

 .(گردد ميفت و یا عناوین دیگر نقداً دریا

مثالً شركت  "Accounts Receivable" حساب های قابل دریافت شركت( ب

 .3مشتری متوقع است ی ناحيهچيزی را به فروش رسانده و وصول قيمت آن از 

اسناد و رسيدهای مؤسسات مالي كه از شركت قرض گرفته اند و این اسناد ( ج

شركت به شمار  های دارایييز از اینها ن. وثيقه در دست شركت قرار دارد عنوان  به

 .گویند مي "Notes Receivable"را  ها آن، نظير اوراق قرضه و غيره، روند مي

_________________ 

هايی است كه شركت از فروش نسيه  بدهكاران تجاري اين حساب براي نگهداري حساب طلب - 

 .نمايد كه سفته يا چكی گرفته شود، حاصل می بدون آن
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در یک شركت یا مؤسسۀ  گذاری سرمایهكه دریافت آنها به علت  هایي حساب( د

 .شود ميمالي دیگر در آینده انجام 

 «ةبتالثاات موجود»ها را در عربي  آن "Fixed Assets"ثابت  های دارایي (0
 .گویند مي

یعني ظرف مدت )كه در كوتاه مدت  باشند ميغير نقدی  های دارایيهدف از آن، 

 .غيرهو زمين، ساختمان، دستگاه توليد، : مانند. نقد پذیر نيستند( یک یا دو سال

آن را در عربي  "Intan Gible Assets"( غير مادی) نامحسوس های دارایي (1

مادی  طور بهي كه های دارایيیعني . گویند مي «ةيالماد موجودات غير»

دارای  ها دارایياینگونه . مثل اعتبار حق، كسب و پيشه. شوند ميمحسوس ن

  بهان واما چيزهایي نيستند كه بت شوند ميقيمت بوده و خرید و فروش نيز 

را احساس كرد، یا مثالً مبلغي برای تبليغات یک شركت  ها آنمادی  طور

. برد و شركت تا چندین سال از آن تبليغات فایده مي شود يمبازرگاني هزینه 

پس از درج . نامحسوس شمرده شده است های دارایياین نيز از نوع 

، ذكر مبلغ تأمين آن ترازنامهدر ( در ستون ویژه خود)شركت  های دارایي

شده است نيز  "Financing" گذاری سرمایهها  و جایي كه برای آن ها دارایي

 .گردد ميقيد در آن جا 

از جمله اثاثيه و لوازم اداری و زمين و ساختمان و دستگاه  ها دارایيقيمت برخي 

. شود ميیک قيمت، آن است كه هنگام خرید بر آن گذاشته  باشد ميتوليد مختلف 

علت فرسودگي دستگاه در نتيجۀ استفاده، كاهش مي یابد و همچنين با   این قيمت به

نيز هست، اما به دليل مشکل بودن تخمين دقيق این  گذر زمان احتمال افزایش
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كه آن را ارزش مکتوب ] فقط قيمت خرید اثاثيه ترازنامه، در ها قيمتنوسانات 

"Book Value"
 .شود مينوشته  [گویند ميیا ارزش دفتری  3

منعکس كنندۀ  تواند مين ترازنامهبه علت نوسانات پيوسته در قيمت بازار، معموالً 

ي توان اقتصادی شركت باشد، بلکه تمام محاسبات آن حدسي و وضعيت واقع

 .شود ميبرداری در آن داده  از این رو احتمال نفوذ فریب و كاله. تقریبي است

 

 :ها بدهي

، یعني مبالغي كه شوند مينوشته ( مسئوليت ها) ها بدهيدر ستون دیگر ترازنامه، 

كارمندان، قيمت اشيای  پرداخت آنها بر شركت الزم است، حقوق قابل پرداخت

 .باشند مي ها بدهيخریداری شده، دیون و امثال آن از جمله 

ی باالی پنج ها قرضمثل  "Longterm Liabilities"ی دراز مدت ها بدهيابتدا 

مثل حقوق كارمندان،   "Current Libilities" ی كوتاه مدتها بدهيسال، بعد از آن 

 .آن درج مي گردندماليات، سال باید پرداخت شوند مانند 

 

 :ارزش خالص

 ةليالما( )ارزش خالص)، ماند مياز كل دارایي، آن چه باقي  ها بدهيپس از كسر 

د و در واقع همين ارزش به وشگفته مي (  سود ویژه) "Net Worth "( ةفيالصا

 .ملکيت سهامدارن مي رسد

 

 

_________________ 

 خريد اوليه با قيمت دفتريقيمت  - 
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 :میزان نفع و ضرر

در زمينه برآورد ميزان نفع  فقط تشخيص قدرت اقتصادی شركت بوده و ترازنامه

و ضرر شركت نقشي ندارد، صورت حسابي كه برای مشخص نمودن ميزان نفع و 

و در انگليسي ( البيان المالي)یا ( ةليالما ةئحالال) ، در عربيشود ميضرر تهيه 

"Income Statement"  (و در فارسي صورت سود و زیان ) شود ميگفته. 

 :به شرح ذیل است (سود و زیان)ترتيب صورت حساب 

 "Gross Sales " فروش ناخالص

 "Returns" ها برگشتي

 "Net Seles" فروش خالص

 "Direct Expenses"( های توليد هزینه) های مستقيم هزینه

 "Gross Profit" سود ناخالص

 "Indirest Expenses" های غير مستقيم هزینه

 " Net Profit(Pretex)" (قبل از ماليات)سود خالص 

 " Tax" ماليات

 " Net Profit(Aftertax)" (بعد از ماليات)سود خالص 

 "Reserve " سپرده

 "Divid End" سود قابل تقسيم

 

 نمونۀ صورت سود و زيان در پايان سال مالي

 ریال 3222222 فروش ناخالص

 ریال 32222 برگشت از فروش: شود كسر مي
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 ریال 992222 فروش خالص

 ریال 12222 های مستقيم هزینه: شود كسر مي

 ریال 932222 (ناویژه)سود ناخالص 

 ریال 32222 (های اداری هزینه) های غير مستقيم شود هزینه كسر مي

 ریال 922222 (قبل از ماليات)سود خالص 

 ریال 92222 ماليات: شود كسر مي

 ریال 632222 (پس از كسر ماليات) سود خالص

 ریال 22222 (وخته یا ذخيره قانونياند)سپرده : شود كسر مي

 ریال 632222 (سود ویژه)سود قابل تقسيم 

 

دسته از اشياء و كاالهایي هستند كه پس از فروش،  آن «ها برگشتي»منظور از 

اند، از این  اند، چون این اشياء یک بار به فروش رسيده دوباره برگشت داده شده

 ماند آن چه باقي مي «ش ناخالصفرو»پس از كسر این اشياء از مجموعه جهت 

 . است «فروش خالص»

مبالغي است كه برای تهيه كاالهای اساسي تجارت  «مستقيم های هزینه»مراد از 

، مثالً هزینه ای كه برای خرید مواد خام كارخانۀ پارچه بافي و شود ميشركت هزینه 

برای چاپ و  های مستقيم است و تأمين هزینه ای كه ، از هزینهشود ميغيره مصرف 

ای كه برای  مستقيم است و تأمين هزینه های هزینه، از شود ميتهيه غيره مصرف 

پس از . ز، از همين منبع استني گردد ميچاپ و تهيه كاغذ یک روزنامه، مصرف 

 «الصسود ناخ»ماند  ، آن چه باقي مي«فروش خالص»از  «های مستقيم هزینه»كسر 
 .است
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كه مستقيماً  باشند ميهایي  دسته از هزینه آن «تقيمهای غير مس ینهزه»مقصود از 

، مثل هزینه ای كه برای كرایه ساختمان دفتر یا شود ميكاالیي با آن خریداری ن

اداری  های هزینهدر ایران  ها هزینهبه این نوع ] شود ميحقوق سردبير و غيره مصرف 

 [.گویند مي

 های هزینهاست كه تحقق  مستقيم و غيرمستقيم در این های هزینهتفاوت ميان 

ای دركار  اشياء هزینه ی تهيه، قبل از شود ميمستقيم پس از تهيه اشياء برآورده 

اشيای ی  تهيهنيست، با تهيه اشيای بيشتر، بر مصارف هم اضافه شده و در صورت 

غيرمستقيم در هر صورت كماكان  های هزینهاما . شود ميكم، از مصارف نيز كاسته 

نيز در این زمينه  3، كاهش یا افزایش و حتي نبودن توليدشوند ميه ثابت نگه داشت

 . تأثيری ندارد

ماند،  ، آن چه مي(سود ناویژه)غيرمستقيم از سود ناخالص  های هزینهپس از كسر 

بعد از )كه با كسر ماليات دولت، سود خالص  باشد مي( قبل از ماليات)سود خالص 

 .ماند ميباقي ( ماليات

، مبالغي كه (اندوخته قانوني)ل قسمتي از سود خالص، برای سپرده پس از انتقا

Distributable Profit" Production "، سود قابل تقسيم یا ماند ميباقي 
گفته  0

 .شود مي

، الزم شود ميدیده ( سود و زیان)سود خالصي كه در صورت حساب درآمد 

، اما به مقدار آن شود مينيست به شکل نقد باشد گاهي سود شركت بسيار زیاد 

_________________ 

 - Production 

 (سود ويژه)سود قابل توزيع  -1
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، در شود مينقدینگي در شركت موجود نخواهد بود، بلکه در زمينۀ توليد مصرف 

 .گردد مينياز پيدا  3«سهام اضافي»شرایط، به صدور  گونه این

 

 ""Stock Exhange 0بازار سهام يا بورس سهام

منظور بررسي احکام شرعي شركت، دانستن شرح و تفصيل اصول اساسي   به

 .سهام، الزم و ضروری استبازار 

هنگامي كه یک شخص با خرید سهام یک شركت، جزو سهامداران آن شركت 

د را با مراجعه به شركت پس گرفته و وخ ی سرمایه، تواند مي، دوباره نگيرد ميقرار 

به شراكت خود پایان دهد و تا زماني كه شركت طبق قانون تجارت منحل نشده و 

پشتوانۀ سهام از شركت، غير ممکن  ی سرمایهترداد بر وجود خود باقي است، اس

خواستار پایان  كنند مياست، اما چون گاهي بسياری از سهامداران نياز به پول پيدا 

شراكت خود در یک شركت و استرداد بهای سهام خود به صورت پول نقد 

ل ، بنابراین الزم شد تا یک نوع تضميني كه امکان تبدیل شدن سهام به پوشوند مي

برای . نقد را در صورت نياز فراهم آورد از ناحيه شركت به صاحبان سهام داده شود

_________________ 

 - Bonus Share 

اخذ شده كه در اوايل قرن پانزده « واندربورس» از نام خانوادگی شخصی به نام « بورس»  ي واژه -1

خريداران و فروشندگان پول و )زيسته و صرافان  در بلژيك می( Bruggs)ميالدي در شهربروژ 

 آمدند و به داد و ستد كاال و پول و اوراق بهادار در مقابل خانة او گرد می( اوراق بهاردار و سهام

 (1 -  ص .  917 بورس، سهام، غالمحسين دوائی، نشر نخستين تهران، )می پرداختند 
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تشکيل گردید كه در این بازار مي توان به ( بورس اوراق بهادار) 3(بازار سهام)اینکار 

وستد سهام پرداخت، به این معنا كه سهامدار با پایان دادن شراكت خود اگر چه  داد

 تواند ميپشتوانه سهام را از شركت بگيرد، اما در عوض  تواند ميمستقيم ن طور به

سهام خود را در بازار سهام به شخص دیگری بفروشد، در نتيجه، آن شخص به 

وستد  بنابراین به محلي كه در آن داد. گيرد ميجای او از سهامداران شركت قرار 

د سهام به دو وست داد. گویند مي "Stok Market"( بازار بورس) گيرد ميسهام انجام 

 :شود ميگونه انجام 

 ای معامله دو نفر بدون واسطه اداره -3

 یک اداره  ی معامله دو نفر با واسط  -0

بورس )، گيرد ميستد سهام نظارت دارد و واسطه قرار  و ای كه در داد اداره

بدون ( بورس سهام)نام دارد و به معامالتي كه در ( بورصه) و در عربي( سهام

 Over The Counter"( ةلمنصعمليات من وراء ا)، گيرد يمواسطۀ آن انجام 

_________________ 

موجب ماده اول قانون تأسيس بورس اوراق بهادار  به (: بورس اوراق بهادار)تعريف بورس سهام  - 

بازار خاصی است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط ( بازار سهام)ايران بورس اوراق بهادار 

سهام : شود، اوراق بهادار، بنا به تعريف همين قانون عبارتست از گزاران بورس انجام میكار

داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال  دولت و خرانه  ها و مؤسسات وابسته به ها، شهرداري شركت

در اين سال در شهر . ميالدي روي داده است 161 تشكيل اولين بورس در جهان، در سال . باشد

اي داشت، اولين بازار متشكل خريد  بلژيك كه موقعيت تجاري قابل مالحظه (Anvers)« آنورس»

. تأسيس گرديد 911 وجود آمده است و اولين بورس سهام در ايران در سال  و فروش سهام به 

 (.  غالمحسين دوانی، ص  –بورس، سهام )
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Transation"
این نوع معامالت دارای نظام خاصي نبوده و نيازی به . گویند مي 3

 . دانستن تفصيالت آن هم نيست

دانستن برخي از توضيحات معامالتي كه به واسطۀ بورس سهام انجام  اینجادر 

 :ضروری است گيرد مي

كه  باشد ميشخصي ثبت شده و دارای شخصيت حقوقي  بورس سهام یک ادارۀ

یي كه دارای سابقۀ ها شركتستد سهام  و با اجازه و سرپرستي دولت در زمينه داد

 .0كند مي، فعاليت باشند ميخوب و اعتبار نسبي 

ی ها شركت) یي كه سهام آنها در بورس سهام به فروش مي رسندها شركت

ستد سهام  و ، دادشوند ميناميده  "Listed Companies"( پذیرفته شده در بورس

تواند،  مي 1«خارج از پيشخوان» و هم در «بورس سهام» هم در ها شركتاین نوع 

 .انجام گيرد

_________________ 

 معامالت خارج از تابلو بورس - 

شمسی قانون تأسيس بورس اوراق بهادار از تصويب  911 هشت سال ارديب  1در  -در ايران  -1

: عنوان شخصيت حقوقی كه قانوناً به ثبت رسيده عبارتند از مجلس گذشت، اركان بورس به 

. شوراي بورس، هيئت پذيرش اوراق بهادار و سازمان كارگزاران بورس و هيئت داوري بورس

ص  917 سسة تحقيقات پولی و بانكی خرداد ماه مؤ  -آشنايی با بورس اوراق بهادار تهران )

19.) 

ها بر روي تابلويی  در اصطالح بورس، محلی است كه نام و قيمت سهام انواع شركت= پيشخوان  -9

صورت تابلوي بزرگ الكترونيكی  امروزه اين تابلو به . جهت تماشا و رؤيت مردم درج شده است

 .تاالرهاي بورس اوراق بهادار وجود دارددر . شود وسيله كامپيوتر كنترل می  كه به
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س، گاهي بعد از تأسيس آن انجام ریک شركت در بو "Listing"( پذیرش)ثبت 

بل از و گاهي بعد از ثبت شدن و قبل از آغاز فعاليت توليد، بلکه گاهي ق شود مي

پذیرش )را ثبت موقت  ها شركتپذیرش این قبيل . گيرد ميانتشار سهام نيز صورت 

 .گویند مي " Provisional"( موقت

نيز جدا  ها شركتاین ( تابلوی اعالم مشخصات و بهای هر سهم)پيشخوان 

، شود ميحاضر به پذیرش سهام آنها ن «بورس سهام»یي كه ها شركت. باشد مي

 دوست داد. شوند ميگفته   "Unlisted Companies"( بل پذیرشی غير قاها شركت)

( توسط افرادی خارج از بورس) فقط در خارج از پيشخوان ها شركتسهام این نوع 

 .انجام بگيرد تواند مي

 

 3:طرح عضويت

سهام در بازار بورس برای هركس مقدور نيست، فقط كساني مي  ی هكارمبادل

باشند، از این جهت ( كارگزار بورس)پردازند كه عضو توانند در آن به مبادله سهام ب

یعني ) كار و كارمزدی نيز برای این بودن در آن ضروری است و حق الزحمهعضو 

 .شود ميدر نظر گرفته ( خرید و فروش سهام برای مردم

 و در بازار بورس از این جهت است كه داد( یا كارگزاری)علت لزوم عضویت 

م كاری بسيار وسيع، دقيق و محتاج تخصص فني خاصي ستد و نقل و انتقال سها

و یک فرد تازه  باشد ميبازار بورس دارای اصطالحات مخصوص به خود . است

آن دچار اشتباه بشود و از جهتي  ی معاملهوارد و بدون تجربه، ممکن است در 

 دارد و عهده  بهسازمان بورس، مسئوليت صحت انجام تمام معامالت آن جا را 

_________________ 

 - MembersShap 
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، بنابراین گيرد مين عهده  بهاین سازمان مسئوليت معامالت هر شخصي را  مسلماً

 .الزم قرار داده شده است (درمعامالت بازار بورس)بودن ( كارگزار)عضو 

 

 3:بورس سهام داللي در

سهام، هم اجازه دارد برای خود سهام بخرد و هم برای ( كارگزار)عضو بورس 

در ازای دریافت اجرت و كارمزد ( ارگزاریك)یک دالل  عنوان  بهدیگران و هم 

 (كارگزاران)ها سهام خریداری نماید، فرد غير عضو به واسطه یکي از این دالل

 .برای خود سهام تهيه كند تواند مي

سه نوع  شود ميهایي كه به كارگزار بورس برای خرید سهام داده  سفارش

 :باشد مي

كه به موجب آن به كارگزار یعني سفارشي  "Market Order" سفارش بازار،

 .، سهام یک شركت را با نرخ بازار بخردشود ميتوصيه 

_________________ 

داللی يا . گويند می« كارگزار بورس» به دالل در بورس سهام طبق قانون تأسيس بورس در ايران  - 

نوع اراية خدمات مشاوره اي است كه محتاج تخصص، « كارگزاري در بورس اوراق بهادار»

بايد اطالعات عملی الزم ( دالل)كارگزار بورس . هوشمندي، سرعت عمل و صداقت و امانت است

در مورد ساز و كارهاي بورس اوراق بهادار را دارا بوده و يا الاقل به همان ميزان كسب تجربه 

به همين جهت است كه . داشتن اطالعات مالی و حسابداري از نيازهاي اوليه اوست. كرده باشد

كه عموماً داراي شرايطی است كه توسط بورس  حرفه اي است( داللی سهام)كارگزاري در بورس 

مؤسسه تحقيقات پولی و  –آشنايی با بورس اوراق بهادار تهران )اوراق بهادار تعيين می شود 

 (.17-10ص  -917 خرداد   -بانكی 
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یعني در محدوده و تا سقف یک قيمت  "Limited Order"سفارش محدود، 

 .شود ميمشخص به كارگزار اجازه خرید سهام داده 

یعني سهامدار با این شرط به كارگزار  "Stop Order" (مشروط)سفارش راكد، 

كه قيمت آن در بازار درحال كاهش باشد و در صورتي كه  دهد ميوش اجازه فر

قيمت سهام در حال افزایش و یا تعادل آن برقرار باشد، اجازه فروش آن را 

 .دهد نمي
 

 :تعیین نرخ سهام

نيز در این  ها شركتباال و پایين مي رود و دارایي  ها شركتهمواره نرخ سهام 

اما عالوه بر . ش دارایي، نرخ سهام نيز باال مي رودتحول نقش بسزایي دارد، با افزای

ارزش منافع، افزایش عرضه و تقاضا، اوضاع : دارائي، عوامل بيروني دیگری از قبيل

وضع  بيني پيشو  ها پيامسياسي، شرایط فصلي و عامل غيرمادی، نظير تبليغات و 

 .تأثير دارند ها شركتسهام در آینده نيز، در تعيين نرخ سهام 

اسمي یا )دليل تأثير عوامل خارجي در كاهش یا افزایش نرخ سهام، قيمت  به

 .ارزیاب دقيقي برای تعيين دارایي شركت باشد تواند مين وقت هيچسهام، ( دفتری

به بازار سهامي كه در آن قيمت سهام یک شركت  «بورس سهام»در اصطالح 

"Bull Market" باال باشد
"Bear Market" اگر پایين باشد  3

 .گویند مي 0

 

_________________ 

 بازار گاو نر - 

 بازار خرس -1
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  :انواع خريداران سهام

 : اند مشتریان خرید سهام دو گونه

ای به نيت و ارادۀ  سهيم شدن در شركت، سهام مي خرند و آن را نزد  عده (3

 ها مشتری گونه اینخود نگه داشته، ساليانه سود سهام را مي گيرند اما تعداد 

 .بسيار كم است( خریداران)

یک كاالی  عنوان  بهساني هستند كه از سهام اغلب مشتریان خرید سهام، ك (0

ستد آن مي پردازند، هنگام كاهش قيمت، آن  و تجاری استفاده نموده و به داد

را خریده و زمان افزایش قيمت، آن را به فروش  مي رسانند و تفاوت ميان 

 . ها است دو قيمت، سود آن

تفاوت ) "Copitalgain" آید به دست مي ها قيمتسودی كه به سبب افزایش 

 . شود ميگفته  (نوسان قيمت سهام در بازار

، از ی انواع سهام درآیندهها قيمتستدها، كاهش یا افزایش  و در این نوع داد 

نوسان  بيني پيش "Speculation"، به این عمل تخمين شود ميقبل تخمين زده 

 .دآی مياین تخمين گاه درست و گاه اشتباه از آب در . گویند مي ها قيمت

 

 :سهام ی مبادلهی  شیوه

 :گيرد ميسهام به سه گونه انجام  ی مبادله

مبادله سهام است كه به  ی سادهاین شيوه، روش  "Spot Sale "نقد،  ی همعامل (3

در این مبادله سهام  .شود ميدنبال انتقال سهام، پول آن نيز بالفاصله پرداخت 

 .گيرد ميرت سهام عموماً بعد از یک هفته صو ی وثيقههم، تحویل 
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"Sale On Margin"معامله نقد و نسيه   (0
هدف از معامله مذكور این است  3

نقد به كارگزار  طور  بهكه براساس آن مقداری از درصد قيمت سهام، 

، مثالً ده درصد از بهای سهام شود ميصورت نسيه حساب   پرداخت و بقيه به

روش عمل آن . گردد مينسيه پرداخت  طور  بهباقيمانده % 92نقداً پرداخت و 

سهام مي پردازند، همواره  ی مبادلهخریداراني كه اكثراً به : به این شکل است

با كارگزاران بورس در ارتباط هستند، گاه یکي از مشتریان از كارگزار مي 

بخرد و در   "Margin"مثال به شيوۀ  طور  بهخواهد كه سهام یک شركت را 

، تعيين شود ميمشتری و كارگزار پرداخت  ی ناحيهآن معامله نيز نرخي كه از 

بقيه را كارگزار %  92مثال ده درصد قيمت را مشتری و  طور بهكه،  گردد مي

قرض بر عهده مشتری  عنوان  بهو این مبلغ  كند مياز جانب مشتری پرداخت 

و گاه تا یک . گردد ميكه گاهي برآن به كارگزار بهره نيز پرداخت  باشد مي

 .بدون بهره و پس از آن به همراه بهره خواهد بودمدت كوتاه، 

به  خاطر  بهسود اصلي كارگزار در این معامله همان اجرت و كارمزدی است كه 

 .شود ميخود، حاضر به قرض دادن هم  ی معاملهدست آوردن آن و تداوم بازار 

فروش  ی معاملهو این در واقع  "Short Sale"فروش بدون تسليم سهم  (1

لوك است، یعني فروشنده، سهامي را كه هنوز در مالکيت خود جنس غير مم

ندارد، مي فروشد، ولي در این ميان تعهد تهيه سهام برای خریدار را، پس از 

 .دارد عهده  بهانجام معامله 
 

_________________ 

هاي  در مقابل زيان دهد تا او را مشتري مبلغی را به كارگزار خود در بورس اوراق بهادار می - 

 (فرهنگ توصيفی علم اقتصادي مركز آموزش بانكداري حسن گلريز)احتمالی پوشش بدهد 
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  :ی نقد و پیش فروش معامله

 :گيرد ميسهام به دو صورت انجام  ی همعامل

  "Spot Sale"نقد،  (3

 " Forward Sale"پيش فروش،  (0

نقد، فروش سهام و انتقال حقوق آن هنگام عقد فروش صورت  ی معاملهدر 

، اما بنا به برخي شود ميو در همان لحظه به مشتری حق گرفتن سهام داده  گيرد مي

معذورات اداری و انجام نقل و انتقال دفتری، در تحویل سند سهام حداكثر تا سه 

كه اسم حامل بر ) 3تحویل سهام ثبت شده و اغلب این تأخير در شود ميهفته تأخير 

كه علت آن نيز، مراجعه به شركت جهت تغيير نام  گيرد ميصورت  (آن ثبت است

 .شود ميكمتر تأخير  0ستد سهام بي نام و ، اما در مورد دادباشد ميحامل 

، در گيرد مينيز تحویل سهام با تأخير انجام  "Spot Sale"چون در معامله نقد 

مکن است خریدار قبل از تحویل گرفتن سند سهام، آن را به شخص اینجا هم م

به بعدی بفروشد و چه بسا گاهي اسناد سهام قبل از تحویل به خریدار، تا چند 

در صورتي كه شركت تصميم به تقسيم سود بگيرد، در معامله . مي رسد دست

سود آن  نقدی، اگر سهمي به فروش رسيده ولي هنوز به خریدار تحویل نشده است،

_________________ 

 - "Registed Share" 

قانون تجارت ايران، سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و مالك  93براساس ماده  -1

سهام به قبض و  گونه اينتقال نقل و ان .شد مگر خالف آن ثابت گردد آن شناخته می ي دارنده

نام است و از لحاظ ماليات  نام در حكم سهام بی نامه موقت سهام بی گواهی .اقباض به عمل می آيد

 .باشد بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می
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، بنابراین فروشنده موظف است، آن سود را به گردد ميبه نام فروشنده اوليه صادر 

 . دليل این كه تقسيم بعد از فروش سهام صورت گرفته است، به مشتری خود بپردازد

. گيرد ميپيش فروش، عقد بيع با اضافت به سوی آینده صورت  ی معاملهدر 

، اما تحویل سهام به آینده موكول گيرد يمیعني فروش سهم هنگام معامله صورت 

 . شود مي

و  شد ميبا فرا رسيدن تاریخ تحویل سهام، گاهي سهام تحویل خریدار داده 

گاهي به جای تحویل سهام، مازاد بر قيمت سهام از تاریخ خرید تا تاریخ تحویل را 

کم بهمن ماه مثال اگر در تاریخ ی طور  به. كند ميسود از فروشنده دریافت  عنوان  به

تاریخ تحویل سهام در نظر  عنوان  بهاسفند  12معامله پيش فروش صورت گرفت و 

تومان مقرر گردید، وقتي كه تاریخ تحویل  322گرفته شد و قيمت هر سهم نيز 

 اینجاتومان اضافه شده بود، در  02فرا رسيد بر قيمت هرسهم ( اسفند 12)سهام 

تومان به  02ل خود سهام، در ازای هر سهم فروشنده در موعد مقرر به جای تحوی

تومان  02هر سهم  و در صورتي كه در تاریخ تحویل، كند ميخریدار پرداخت 

تومان، خود را  322كاهش یافته باشد، خریدار به جای دریافت سهام به قيمت 

 .تومان در ازای هر سهم، به فروشنده مي داند 02موظف به پرداخت مبلغ 

پيش فروش، گاهي در ميان تاریخ معامله تا تاریخ تحویل  وانگهي در معامله

ستدهای متعددی ممکن است صورت گيرد و یک سهم تا چند  و اوراق سهام، داد

دست به فروش برسد و گاهي ممکن است هر خریدار به جای تحویل گرفتن سهم 

سود  نعنوا  بهاز فروشنده خود، همان مازاد برقيمت تاریخ خرید تا تاریخ تحویل را 

 .دریافت كرده و حساب خود را با او تصفيه كند
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 :ی نقد و پیش فروش در اجناس معامله

در برخي از كشورها، به سبب وجود بازار بورس برای عرضه اشياء و اجناس 

و آن هم بابت چند قلم  گيرد مينيز، مثل سهام، معامله نقد و پيش فروش انجام 

 .3و غيره تجاری مثل گندم، پنبه ی هكاالی عمد

نقد اجناس، انتقال حقوق به نفع خریدار، همزمان با عقد بيع صورت  ی معاملهدر 

 طور  به، اگر چه گاهي به علت پاره ای از مشکالت اداری در تحویل كاال گيرد مي

 .شود ميناخواسته تأخير 

پيش فروش اجناس، انتقال حقوق و تحویل كاال به تاریخ مشخصي  ی معاملهدر  

نيز  "Future Sale"یا  "Forward Sale" ، اصوالً آن راشود ميه موكول در آیند

 .گویند مي

ستد  و اگر هدف هر دو، داد: اما امروزه عمالً در ميان این دو تفاوت وجود دارد

در تاریخ معين است، یعني هدف خریدار، دریافت كاال و هدف فروشنده دریافت 

و  گویند مي " Forward Sale"ش كاال قيمت، در تاریخ معين است، به آن پيش فرو

_________________ 

است كه تعداد زيادي ( مانند بورس اوراق بهادار)اي  بازار متشكل و سازمان يافته« بورس كاال»  - 

هاي  ليد كنندگان و بازرگانان، كاال يا متاع خود را در عرضه  و كاالي مربوطه پس از بررسیاز تو

شود، مانند بورس  كارشناسی و قيمت گذاري توسط كارگزاران آن بازار، براي خريداران ابالغ می

به بازارهاي اختصاصی « بورس كاال»طال، بورس فوالد، بورس گندم و غيره، در ايران اصطالح 

شود، كه در يك محدوده معين واقع شده و  اي، واسطه اي يا مصرفی اطالق می الهاي سرمايهكا

گيرد مانند فرش، بازار آهن  تعداد زيادي از عناصر عمده فروشی، آن  كاالي خاص را در بر می

غالم حسين دانی، انشارات نخستين،   -بورس، سهام )آالت، بورس ابزار و يراق و غيره 

 .(3-1 ص 9711 
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ستد نيست، بلکه انتخاب كاال صرفاً به لحاظ اساس معامله  و اگر هدف هر دو داد

در این نوع معامله، . گویند مي "Future Sale"( فروش در آینده)، به آن باشد مي

 .باشد ميستد نيست، بلکه یکي از دو منظور زیر  و هدف داد

  " Speculation"عين به صورت دریافت نفع در تاریخ م (3

 "Heding"مين خسارت های احتمالي أت  (0

 :توضيح

در تاریخ  3ها قيمتدریافت نفع به كمک ابزار تعادل  " Speculation"هدف از 

مثالً در یکم دی ماه، معامله به این شکل انجام گرفته كه فروشنده در . باشد ميمعين 

 .يون تومان برای مشتری تهيه كندیکم بهمن صد محموله پنبه با قيمت یک ميل

ستد كاال  و در این معامله، داد [اعم از فروشنده و خریدار] اما هدف هيچ یکي

اگر در یکم . یان مي پردازندنيست، بلکه درسررسيد معين فقط به تعادل سود و ز

مثال، به یک ميليون و  طور  بهنرخ افزایش یافته و قيمت صد محموله پنبه  بهمن

هزار تومان به خریدار داده، حساب خود را با او  ومان برسد، فروشنده صدصدهزار ت

و اگر در تاریخ سررسيد نرخ كاهش یافته و قيمت صد محموله پنبه  كند ميتصفيه 

هزار تومان از خریدار وصول كرده، حساب  هزار تومان برسد، فروشنده صد 922به 

 .كند ميخود را با او تصفيه 

معامله فروش آنيده، تأمين نمودن خسارت های احتمالي  در "Heding"هدف از 

مي  «ةتأمين ضدالخسار»و در عربي به آن  گویند مي "Heding"كه به آن  باشد مي

منظور دریافت یک   توضيح آن به این صورت است كه یک شخص به. توان گفت

از كسي مي خرد، اما از ترس  "Furward Sale"كاال، آن را به صورت پيش فروش

_________________ 

 تعادل عرض و تقاضا - 
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 خاطر  بهاین كه شاید در سررسيد تحویل جنس، قيمت آن در بازار كاهش یابد، 

"Futures Market"محفوظ ماندن از ضرر احتمالي، باز همان جنس را در 
تعادل  3

 عنوان  بهبا تعيين همان تاریخ ( دهینفروش در آ) " Future"طور  به  عرض و تقاضا

 ی معاملهشد تا مقدار زیاني كه در تاریخ سررسيد تحویل جنس، به دیگری مي فرو

 .دوم جبران شود ی معاملهاول نصيب او شده، به وسيلۀ 

زید در یکم دی ماه صد محموله پنبه را با قيمت یک ميليون : مثال عنوان  به

موعد تحویل جنس مقرر گردیده، اما زید  عنوان  بهتومان خرید نموده و یکم بهمن 

چار ضرر قيمت جنس كاهش یافته و او د  تحویل، از ترس این كه مبادا در سررسيد

از این خسارت احتمالي دوباره آن را با قيمت یک ميليون  شود، برای محفوظ ماندن

د مي فروشد، حال اگر در به خال " Futures" تومان برای تاریخ یکم بهمن در بازار

ن ضرر تومان برسد، زید صدهزار توما 922، قيمت صد محموله پنبه به یکم بهمن

كرده است، اما چون همين مقدار پنبه را برای تاریخ یکم بهمن به خالد فروخته 

هزار تومان، صد محموله پنبه از جای دیگر خریده با  922است، در یکم بهمن با 

قيمت یک ميليون تومان به خالد مي فروشد، به این ترتيب ضرر صدهزار توماني 

، فروش آینده شود ميدوم او با خالد، جبران   ی معاملهزید در معامله اول، از راه 

"Future Sale" گيرد مياز این نوع خسارت ها نيز انجام  منظور محفوظ ماندن  به 

و غيره  "Future" كشورها معامله های ، در برخي ازگویند مي "Heding"كه، به آن 

  .0گيرد مي انجام ای جداگانهدر بازار بورس و در برخي دیگر از كشورها در بازارهای 

_________________ 

 .بازار فروش هاي آينده - 

معموالً در بازارهاي بورس كشورهاي خارج، دالالن نفتی نفت را به اين شيوه خريد و فروش  -1

 .كنند می
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  "Options" اختیار خريد و فروش
 "Options"حق فروش یا خرید شي خاص با قيمت مخصوص را، اختيارات یا 

 .گویند مي

خرید یک كاالی  ی هشخصي به دیگری وعد (اختيار فروش این است كه)

در  تواند ميكه، هر گاه بخواهد  دهد ميمشخص با قيمت معين تا یک مدت مقرر را 

شخص ) مدت مذكور، آن كاال را با همان قيمت مشخص به او بفروشدطول این 

اختيار دهنده در قبال ( گویند مياول را اختيار دهنده و شخص دوم را اختيار گيرنده 

و در طول این مدت، موظف به خرید آن كاال  گيرد مياجرت نيز ( خدمت)این حق 

دهنده   فروش آن به اختيار و این در حالي است كه اختيار گيرنده، موظف به شود مي

 . شود ميدر طول این مدت ن

اختيار خرید برعکس اختيار فروش است، در آن یک شخص، مسئوليت فروش 

پذیرد و به  یک جنس به شخص دیگر را با قيمت معين تا یک تاریخ مقرر مي

 تواند ميكه جنس مذكور را در طول این مدت با همان قيمت  دهد ميمشتری اختيار 

 خاطر  بهتضمين ارزش پول و گاهي  خاطر  بهگاهي  "Options"این اختيار. بخرد

به این معنا كه اختيار دهنده، اختيار گيرنده را . گيرد ميتضمين نرخ اجناس، صورت 

از كاهش نرخ اجناس یا كاهش ارزش پول مطمئن ساخته در قبال آن مبلغي از او 

ریال خرید،  222/222/0ر به قيمت دال 022شخصي : مثال طور  به. دارد دریافت مي

مطمئن نيست و  ها آندالرها نزد خود، از كاهش ارزش  ناما درصورت نگهداری آ

در این ميان یک . شود ميبه اميد افزایش دالر در آینده، حاضر به فروش آن نيز ن

شخص جهت تضمين این خسارت احتمالي وعدۀ خرید این دالرها را در ظرف 

، با این گيرد مياجرت از او  عنوان  بهو در قبال آن مبلغي  دهد يممدت سه ماه به او 

وصف اختيار گيرنده، از خسارت احتمالي كاهش ارزش دالر به ریال مطمئن 



 041 اقتصاد اسالمي  

، باز در صورت افزایش پول در آینده، دالرها را به دیگری مي فروشد و شود مي

 .مان مي فروشددرصورت كاهش ارزش، آنها را با اختيار دهنده به دویست هزار تو

"Options" فروش آن به شخص گردد ميمستقل یک مال تجاری تلقي  طور  به ،

آن در كشورهای دیگر نيز در سطح وسيعي  ی معامله ثالث نيز امکان پذیر است و

 .3گردد ميجریان دارد، كه صورت های آن هر روز بيش از گذشته پيچيده تر 

 

 "Financial Market"(ةليالسوق الما)بازار مالي 

 «ةليالسوق الما»كه به آن  بازار بورس، بخشي از یک بازار بزرگ است
"Financial Market" یا "Capital Market" در آن نه تنها سهام . گویند مي

مالي و  های مؤسسهاز قبيل بانک، )دیگر  های مؤسسه، بلکه اسناد مالي ها شركت

 .رسد نيز به فروش مي (غيره

برای این بازار الزم نيست و تمام این  ای جداگانهفيایي اگر چه محدودۀ جغرا

انجام بگيرد، اما در اصطالح تجاری، این بازار  تواند ميفعاليت ها در بازار بورس نيز 

تضمين  "Market Fincal"دارای تصور معنوی است و در همين بازار مالي 

 .ندنيز به فروش مي رس "Governement Securities" 0های دولتي نامه

_________________ 

اين نوع داد و ستدها در مورد پول هاي خارجی مانند روپيه و دالر و افغانی در شهر زاهدان و  - 

 .شود می توسط صرافان به وفور انجام

 اوراق قرضه دولتی -1
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را در صورت احساس ناكافي بودن ( وثيقه های مالي)دولت، این اسناد تضميني 

برای كسری بودجه دولت، جهت قرض گرفتن از  (ماليات و غيره)درآمد منابع مالي 

 :( شود ميذیالً به نمونۀ برخي از این وثایق اشاره ) ،3كند ميمرم صادر 

، اما به گيرد ميسود تعلق ندر اینجا به هر سند جداگانه  ؛سند قرضه جایزه (3

مجموع  طور  بهآید،  ای كه از جمع قرضه ها به دست مي سرمایه ی همجموع

 .شود ميكه به قيد قرعه بين دارندگان آن تقسيم  گيرد ميسودی تعلق 

 انداز حمایتي وثيقه پس (0

 سند سپرده ویژه (1

 (پول خارجي)سند حامل ارز  (2

را نزد خود نداشتند، در ( ارز)ي در زمان گذشته مردم، حق نگهداری پول خارج

نتيجه هنگام نياز به پول خارجي برای به دست آوردن آن با مشکالت قانوني زیادی 

م برای تهيه پول دند یکي از ضررهای این ممنوعيت این بود كه مرشد ميمواجه 

ند، ثانياً از آن جا كه دولت شد ميناچار متوسل به راه های غير قانوني ( ارز)خارجي 

آن از راه خالف، آن را به دولت نيز  ی تهيهپول ارز نياز پيدا مي كرد، مردم پس از  به

به همين سبب جهت قانوني ساختن این عمل، دولت وثيقه هایي را برای . نمي دادند

 0(سند حامل پول خارجي)وام گرفتن پول ارز از مردم، صادر مي نماید كه به آن 

"F.E.B.C" كه دولت پس از دریافت دالر، معادل آن، سند  به این ترتيب. گویند مي

دالر به  322مثال اگر یک شخص مبلغ  طور  به. كند ميقرضه به ریال ایراني صادر 

تومان باشد، دولت  022مثال طور  بهو نرخ دالر نيز در آن وقت  دهد ميدولت وام 

_________________ 

 .گونه سهام از طرف دولت صادر و به مردم فروخته شد اين 01در ايران نيز در سال  - 

  "Foreign Exchange Bearer. Certifcate "ي مخفف كلمه - 
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ین است كه نشانگر ا كند ميرا برای وی صادر  (دالر 322معادل )تومان  0222سند 

 %30ساليانه به ميزان  . تومان به حامل این سند بدهکار است 0222كه دولت مبلغ 

مي رسد و حامل آن هر وقت بخواهد  "F.E.B.C"بهره اضافي بر این قبيل اسناد 

با ارائه دادن این سند، دوباره دالرهای خود را پس بگيرد یا آن را به  تواند مي

 .شخص دیگری بفروشد

یق، ضمانت نامه های دولتي هستند كه طرف های معامله در آن، تمام این وثا

، اما جهت تسهيل برای مردم، حق باشد مي( حامل سند) دهنده قرضفقط دولت و 

 ستد این اسناد در بازار مالي و داد. به دیگران نيز داده شده است ها آنفروش 

Financial Market""  گر طلبکار حامل وثيقه با فروش آن، دی. گيرد ميصورت

و پس از آن خریدار جدید دائن و طرف  شود مياو با دولت تمام  ی معاملهنيست و 

 . شود ميدولت  ی معامله

به صادر كننده، به شخص  ها آنی فروش ایي كه سهام یا اسناد قرضه به جاج

. شود ميگفته  "Secondary Market" «بازار درجۀ دوم»، شود ميثالث فروخته 

رهای درجۀ دوم دارند، یعني مي توان آنها را به شخص ثالث اسنادی كه بازا

م برای خرید این نوع دعالقه مر دارای مرغوبيت بيشتری هستند و ابرازفروخت، 

استه باشند مي اسناد به جای دریافت پول نيز، به همين دليل است كه، هر وقت خو

 .3ندفروخته، و پول نقد وصول كن «بازار درجه دوم»توانند آن را در 
 

 

_________________ 

از كسی دريافت و براي ( ارز)شود يعنی پول خارجی  در حال حاضر در ايران اين كار انجام نمی - 

 .شود ضمانت نامه در وجه حامل صادر نمیوي سند 
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 :جايگاه شركت سهامي از ديدگاه شرع

شرح سيستم رایج در شركت سهامي ذكر شد، پس از معلوم شدن  اینجاتا 

بحث در این زمينه . پردازیم حقيقت شركت سهامي، به بررسي آن از دیدگاه شرع مي

 :توان تقسيم كرد را به دو قسمت مي

اساس و بنياد  ریک قسمت مربوط به حکم جواز یا عدم جواز شركت از نظ

 .است، و قسمت دیگر مربوط به مسائل جزئي شركت سهامي است

های  در رابطه با بحث اول، پيشتر تا این حد روشن گردید كه با توجه به فعاليت

مخصوص شركت سهامي، شركت سهامي در هيچ یک از اقسام شناخته شده شركت 

اند و اگر  را ذكر كردهفقهاء، چهار نوع شركت . داخل نيست( مذكور در كتب فقه)

نوع شركت به دست مي آید كه سيستم  2شامل كنيم، جمعاً  ها آنمضاربه را هم در 

در  [كه قبالً بيان گردید] های آن با شراكت رایج شركت سهامي با توجه به تفاوت

علمای معاصر در این زمينه سه . كامل داخل نيست طور بهیک از این پنج نوع  هيچ

 :اند نظر ارائه داده

شرعاً منحصر به همين پنج نوع هستند و شركت  ها شركتچون : نظریه اول (3

 .كامل انطباق ندارد، لذا جائز نيست طور  بهسهامي با هيچ یک از آنها 

سهامي با هيچ یک از این  عدم انطباق شركت خاطر  بهصرفاً : دیدگاه دوم  (0

قسامي از شركت را رام ان آن را ناجائز گفت، زیرا فقهای ك، نمي تواپنج نوع

بلکه آنها در پرتو استقراء . كه بيان كرده اند، هيچ یک از آنها منصوص نيست

صورت های رائج شركت به تقسيم آن پرداخته اند و در نص یا كالم فقها، 

چنين تصریحي كه عالوه بر اقسام پنج گانه، نوع دیگری از شركت جایز 

ز شركت خارج از این اقسام نيز، ، بنابراین نوع دیگری اشود ميدیده ن ،نيست
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درصورتي كه با قواعد و اصول منصوصۀ شركت تضاد نداشته باشد، جائز 

 .است

. است / علي تهانوی  مت موالنا اشرفحکيم األ: سومين نظر مربوط به (1

 :ایشان فرمودند

با . «داخل است( شركت عنان)يقي خود در شركت سهامي به اعتبار روح حق»

یافت  «شركت عنان»دارای شرایط مخصوصي است كه در ي آن كه شركت سهام

 .، اما به سبب آنها ماهيت عنان تغيير نمي یابدشود نمي

يرامون جایگاه شرعي شركت سهامي و مطابقت آن با پاینک جهت بحث 

جداگانه  طور  بهشریعت اسالم، الزم است كه هر یک از خصوصيات شركت سهامي 

اغلب این خصوصيات از نوع اداری و انتظامي . مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد

باشند كه از نظر شرعي ایرادی ندارند، البته دو مورد از شرایط موجود در شركت  مي

باید مورد  ها آنكه جنبه های شرعي  كنند ميخاص ایجاد تردید  طور  بهسهامي 

ه و نظر بنده در زمينه این دو مورد، نتيجه تحقيق و اندیش. كنکاش و دقت قرار گيرد

تحقيق را درباره  نها نيز، بابفعلي خود را خدمت علما و محققين ارائه مي دهم تا آ

 .جایگاه شرعي آن دو باز كنند

  «شخص حقوق»حيثيت شرعي  (3
  «مسئوليت محدود»حيثيت شرعي   (0

توضيح در مورد اول این است كه، شركت عنان دارای وجود حقوقي مستقل 

شخص »كه به  باشد ميجود حقوقي مستقل نيست، اما شركت سهامي دارای و

كه اگر چه  شود ميس از بررسي معلوم پدر شرع جای پایي دارد یا خير؟  «حقوقي
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وجود ندارد، اما نظایر آن به شرح  «شخص حقوقي»در شریعت اصطالحي به نام 

 :ذیل دیده مي شوند

 
 :نظاير شركت حقوقي

 اامـ  شـود  نمـي  دهبـر اگر چه اصطالح شخص حقوقي برای وقف بکار : وقف (3

وقـف صـالحيت    كـه  ایـن به دليـل  . وقف در واقع یک شخص حقوقي است

مالک، دائن، مدیون، مدعي و مدعي عليـه بـودن را كـه از اوصـاف شـخص      

كمکهای مالي و عطيه هایي كه به یک مسجد یا وقف . حقيقي مي باشند، دارد

حکم وقف را تصریح نشود،  ها آنشوند، تا آن زمان كه به وقف بودن  داده مي

گيرند، و پس از تصریح، در ملکيت وقـف داخـل شـده و وقـف      به خود نمي

 .شود مي ها آنمالک 

برای وقف، دین است  زمين، كرایه گيرد ميمثالً شخصي زمين وقف را به كرایه 

 .گردد تلقي مي( اجاره دهند)وقف دائن  دو خو

وقف، دین است و ، بر عهده شود ميحقوقي كه برای مسئول وقف در نظر گرفته 

 .شود ميوقف از این لحاظ مدیون تلقي 

اگر دادخواستي به نفع یا ضرر وقف در دادگستری داده شود، وقف مدعي یا  

كه متولي وقف در هر دو صورت به نمایندگي از آن  گيرد ميمدعي عليه قرار 

 «شخص حقوقي»های  با این تفصيل معلوم گردید كه در وقف ویژگي. پردازد مي
 . اندگرفته را به كار ن (جدید)این اصطالح  ء، اگر چه فقهااند شدهرفته پذی

همه آحاد ملت و مردم در مال بيت المال سهم دارند، اما  كه اینبيت المال، با  (0

است و هر فرد به تنهایي ( دولت) مالک اصلي آن مال، فقط بيت المال

بيت المال نيز،  پس معلوم شد كه. در آن مال ادعای مالکيت بکند تواند مين
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، كه شود مياست، بلکه از تفاصيل فقها، چنين معلوم  «شخص حقوقي»یک 

ال دارای بيت الم. هر منبع درآمد بيت المال یک شخص حقوقي مستقل است

 .«بيت مال الخراج»و  «ةقبيت مال الصد»: دو قسمت جداگانه است
جود نداشته اگر در یک قسمت بيت المال، مال و: نویسند مي /امام زیلعي 

 .توان هنگام ضرورت از قسمت دیگر قرض گرفت باشد، مي

و قسمت ( بستانکار)در این صورت آن قسمت كه از آن قرض گرفته شده، دائن 

و آشکار . گيرد ميقرار ( بدهکار)مدیون . دیگر كه برای آن قرض گرفته شده است

شد كه بيت  معلوم سپدائن یا مدیون قرار گيرد،  تواند مياست كه فقط شخص 

 .فرض شده است «شخص»المال نيز، یک 

مستغرقه بالدین در صورتي كه تمام مال باقيمانده از ( باقيمانده از ميت)تركه  (1

و نه  شود مييت بدهکار تلقي رداخت دیون او خرج شود، نه مپیک ميت در 

، زیرا بعد از مرگ، هيچ فردی صالحيت مدیون بودن را ندارد و به ورثه او

بنابراین در این . نيز ميراثي تعلق نگرفته است كه مدیون قرار بگيرندوارثين 

 .كه یک شخص حقوقي است شود ميجا خود مال ميراث مدیون فرض 

نزد  .است( غير از حنيفه)این مورد مطابق با مذهب ائمه ثالثه :  الشيوع ةخلط  (2

باشد، مشاع مشترك  طور  بهبين چند نفر  (صابن)ائمه ثالثه، اگر مال زكات 

 طور  بهبر سهم هر شریک  كه اینگردد، نه  زكات بر مجموعه آن الزم مي

پس . شود ميزكات واجب ( درصورتي كه به اندازه نصاب برسد)جداگانه 

 .است «شخص حقوقي»ائمه ثالثه، مجموعه آن مال، یک معلوم شد كه نزد 

شركت با سيستم  «الشيوع ةخلط»جا قابل یاد آوری است كه تفاوت در این 

شد  سهامي این است كه در اولي، زكات نزد ائمه ثالثه بر مجموعه آن الزم مي
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در سيستم  ا، امشود ميو هر شریک دوباره ملزم به ادای زكات مال خود 

شركت سهامي ماليات شركت از ماليات سهامداران آن جدا است و از هر یک 

 .شود ميبه صورت جداگانه ماليات گرفته 

تصور  «شخص حقوقي»ها، معلوم شد كه تصور مفهوم  مثالبا توجه به این 

البته در جدید بودن . باشد ناجایزی نيست و در فقه اسالمي نيز یک تصور بيگانه نمي

 .شکي نيست «شخص حقوقي»اصطالح 

 "LimitedLiability"بررسي اعتبار شرعي مسئوليت محدود : )توضيح مورد دوم

، از نگاه شرع یک مانند شود مياران مربوط تا جایي كه به مسئوليت محدود سهامد

 .شود ميبرای آن یافت 

اجازه قرض ( عامل)به مضارب ( صاحب سرمایه)المال  در عقد مضاربه، اگر رب

تا سقف سرمایه او محدود ( صاحب مال)گرفتن از دیگران را نداده باشد، مسئوليت 

د مقروض شود، نقصان در نتيجه معامالت خو( عامل) اگر مضارب: ، بنابراینشود مي

گردد و مطالبه   كه به مضارب داده است محدود مي ای سرمایهصاحب سرمایه تا حد 

مازاد بر آن به علت استقراض مضارب بدون مسئوليت سهامدار كه خود دخالتي در 

البته در اینجا . شود ميفعاليت شركت ندارد، بر مبنای اصول مضاربه درست معلوم 

كليه ( اساسنامه) «دفترك»ن مطرح نمود كه تقریباً در توا این سئوال را مي

از  تواند ميشركت در مواقع ضروری »: كهشود مي، این مورد ذكر های سهامي شركت

و اقدام مردم به خرید سهام پس از  «سسه های مالي دیگر قرض بگيردبانکها و مؤ

به قرض  ها آن، خود دليل رضایت معنوی هي یافتن به محتوای این اساسنامهآگا

همانگونه كه در مضاربه، اگر رب المال راضي به قرض . شود ميگرفتن شركت 

 .گردد مسئوليت او محدود نمي. گرفتن مضارب بشود
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از طرف دیگر، اساسنامه شركت با  ،توان گفت كه در جواب این سئوال مي

مسئوليت محدود این مورد تصریح شده است كه مسئوليت سهامداران محدود 

د؛ به معنای این است كه اجازه قرض گرفتن از ناحيه سهامداران مشروط خواهد بو

رمایه گذاشته شده آنان تا سقف س ها قرضبر این است كه مسئوليت سهامداران در 

، مثل اینکه رب المال، مضارب را مجاز به گرفتن قرض نماید، مشروط محدود است

 .گيرد عهده  بهمسئوليت آن را نيز  كه اینبر 

ل اصلي از دیدگاه شرعي این مطلب است كه در شركت مضاربه، ارد اشکاما مو

مسئوليت رب المال محدود است، ولي مسئوليت مضارب محدود نيست، از این 

توانند مطالبه دیون مازاد بر مبلغ اصل سرمایه مضاربه را از  جهت بستانکاران مي

، مسئوليت سهامي ، اما در شركتشود نميمضارب بکنند و حقوق بستانکاران ضایع 

، نيز باشد ميمدیران شركت و مسئوليت خود شركت كه یک شخص حقوقي 

محدود است، در نتيجه راهي برای وصول دیون مازاد بر دارائي شركت باقي 

تلف شدن ) «ةمخراب الذ»، اصطالح شود ميماند و حقوق طلبکاران تلف  نمي

وصول دین برای طلبکاران  از اصطالحات فقها و به معنای این است كه راه( حقوق

 .كامالً بسته گردد و محلي برای دریافت دیون باقي نماند

براساس همين اشکال، برخي از علمای عصر حاضر، قائل بر این هستند كه 

، از دیدگاه شرع درست ود به علت از بين رفتن حقوق مردماجرای مسئوليت محد

اگر این مسئله را از . باشد نيست، حداقل مسئوليت مدیران شركت باید غير محدود

ليت محدود شركت، ورسيم كه اساس تصور مسئ به این نتجيه مي. زاویه دیگر بنگریم

 بهدر اصل بر تصور شخص حقوقي استوار است، پس از پذیرش شخص حقوقي 

ماند به فرض  یک واقعيت، مانعي برای پذیرش مسئوليت محدود نمي عنوان 
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و شود  ميبکاران تا سقف دارایي او محدود ، مطالبه طلورشکستگي شخص حقيقي

بعد  صآن حضرت ( در حدیث آمده است) شود نميداده  ها آنحق مطالبه مازاد بر 

َوَجْدُتْم َولَْيَس  ُخُذوا َما»: به طلبکاران فرمودند سن جبلاز ورشکستگي حضرت معاذب
جز آن حق دیگری یابيد، بگيرید و به  هرآنچه از مال او را مي» «َذِلكَ  َلُكْم إالَ 

  .«ندارید
گردد ولي اگر  البته در صورت غنا بار دیگر حق مطالبه برای طلبکاران ثابت مي

مدیون در همان حالت ورشکستگي فوت كند، حق طلبکاران تلف شده و راهي 

معلوم شد اگر شخص حقيقي در حالت . ماند باقي نمي ها آنبرای وصول دیون 

حد دارایي او محدود مانده و حقوق طلبکاران  افالس فوت كند، مسئوليت وی تا

یک شخص پذیرفته  عنوان  بهبنابراین وقتي كه شركت سهامي نيز .  شود ميتلف 

شد، مسئوليت آن نيز بایستي در صورت تجزیه آن به علت افالس، تا حد 

آن محدود باشد، چه؛ تجزیه شركت به معنای فوت شخص حقوقي  های دارایي

، پس از آگاهي به محدود ي كه معامله كننده با شركت سهاميقت، خصوصاً وباشد مي

با »كند، از این رو است كه نوشتن  يبودن مسئوليت یک شركت با آن معامله م

، و از طرف دیگر، باشد ميبه همراه نام این گونه شركتها الزم  «مسئوليت محدود

س از دریافت به شركت پ دهنده قرض. شود ميشركت نيز همواره منتشر  ترازنامه

، اقدام به دادن قرض ترازنامهاطالع بر استحکام وضعيت مالي شركت، از طریق 

اقدام هرمعامله كننده با شركت با مسئوليت محدود براساس  كه اینهدف . كند مي

. در آن وجود ندارد (خطر ریسک)بصيرت و آگاهي است و مجال هيچ نوع فریب 

 است كه به علت تصور مفهوم ر اینی اغلب علمای معاصاز این جهت رأ

 .نمي توان شركت سهامي را فاسد گفت «مسئوليت محدود»
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 :(شركت با مسئولیت محدود)نظر فقهي 

آن  نظير بسيار مرغوبي كه خيلي به «شركت با مسئوليت محدود»در فقه برای 

است، یعني غالمي كه  «ةعبد مأذون في التجار»نزدیک است، وجود دارد و آن 

و از طرف مالک خود مجاز به تجارت است و آن چه در این راه به  مملوك بوده

این غالم اگر در دوران تجارت مدیون . گيرد ميآورد نيز، ملک مالک قرار  دست مي

گردند و مطالبه دیون اضافه بر آن  شود، دیون او تا سقف قيمت وی محدود مي

 مه طلبکاران خراب شدهو نه از مالک او، در این جا نيز ذ شود ميسقف نه از غالم 

از این جهت است  «شركت با مسئوليت محدود»شباهت نزدیک این نظير با . است

، ذمه طلبکاران خراب ركت با وجود زنده بودن سهامداران، همانطور كه در شكه

زنده است، ذمه طلبکاران خراب ( مالک) ؛ در این جا نيز با آن كه موليشود مي

 .گردد مي

 
 :ركت سهاميش چند مسئله جزئي

 (تعهد خرید سهام) "Under Writing"اعتبار شرعي 

دا گذشت كه به موجب آن، در ابت "Under Writing "كتاب توضيح ضمان اال

سيس است، تعهد خرید سهام ها به شركتي كه تازه در شرف تأ سسهیکي از مؤ

بلغي را و در قبال این تعهد، م دهد ميرا كه به فروش نروند،  شركتانتشار داده آن 

 كند دریافت مي (شركت)اجرت از  عنوان  به

 : دو مورد در اینجا قابل تحقيق و بررسي است

  "Under Writer"ه اعتبار شرعي این تضمين از ناحيه تعهد دهند (3

 Under"عوض تعهد خرید سهام فروش نرفته  اعتبار شرعي اجرتي كه در (0

Writing"  شود ميگرفته . 
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یا كفالت باشد، زیرا كفالت یا ضمان  تواند ميهي نتضمين مذكور از دیدگاه فق

كه واجب باشند و خرید سهام یک امر  شود ميانت در برابر دیوني پذیرفته ضم

باشد، البته  (شرعي) كفالت یا ضمانت تواند ميواجب نيست، لذا تعهد خرید سهام ن

تزام به معنای ال. ]التزام قلمداد كرد( الح مالکيهدر اصط) مي توان آن را یک وعده یا

نزد  [این یک باب مستقل نزد مالکيه استبرخود چيزی را الزم قرار دادن و  كه این

الزم است و از روی قضا الزم نيست، ولي نزد حنفيه،  وفای به عهد از روی دیانت 

بنابراین با اختيار قول مالکيه، . شود ميالزم  (از روی قضا)، در برخي صورتها مالکيه

 . ن وفای به وعده را الزم قرار دادتوا حداكثر مي

جرت هيچ گونه گرفتن این نوع ا: اما در رابطه با مورد دوم، باید گفت كه

كه در فقه به رشوه تعبير  باشد مي، این اجرت بدون عوض مشروعيتي ندارد، چه

و گرفتن  گيرد مي، تضمين كننده با خرید سهام، از سهامداران شركت قرار شود مي

 .سهامدار شدن، هيچ مشروعيتي ندارداجرت در عوض 

ین گونه كه، تضمين توان اعتبار شرعي به آن داد به ا البته با اتخاذ تغيير شيوه مي

پاره ای از فعاليت های شركت را تحت بررسي و  «ضمنانت االكتاب»كننده قبل از 

ه چ ،، كه فعاليت در چه زمينه ای است و اداره كنندگان آندهد مينظارت خود قرار 

 «دراسات»ان نفع و ضرر در آن تا چه حد است، به این بررسي كساني اند و امک
"Studies" (یا مطالعه وضع شركت)  هزینه واقعي  تواند ميمي گویند، تضمين كننده

 (.و از نظر شرع هيچ گونه اشکال ندارد) را بگيرد «دراسات»این 

، بانک به ير داد كهين را به این صورت تتغيتوان نوعيت این تضم همچنين مي 

جای تضمين خرید سهام، تعهد پيدا كردن مشتری برای سهام خریداری نشده را 

كه اخذ اجرت در قبال آن درست است و  باشد ميبدهد و این عمل از قبيل سمسره 
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زیرا در شکل رایج نيز، بانک به همين . در اجرای آن نيز مشکل خاصي وجود ندارد

واضح  ،ها را به دیگران مي فروشدنگهداری سهام، آن كند كه به جای ل ميشيوه عم

 (تابضمان االك)دریافت اجرت در قبال شود كه بعضي از معاصرین برای جواز 

"under Writing "  ضامن )این پيشنهاد را ارائه داده اند  كه به جای اجرت دادن به

كاسته شود،  شوند، از قيمت سهامي كه به او فروخته مي " under Writer"( تاباالك

تومان به او داده شود اما در واقع این صورت  92توماني به  322مثال سهم  طور  به

باشد و دادن سهم  هم جایز نيست زیرا خرید سهام به معنای اشتراك در شركت مي

تومان مالک  92تومان به معنای این است كه تضمين كننده با  92توماني به  322

شركت  رازی. )ه در ابتدای شروع شركت جایز نيستك شود ميتومان  322دارائي 

 (.هنوز درآمدی كسب نکرده و سرمایه آن همه به صورت نقد است

 
 :حكم شرعي سهام و خريد و فروش آنها

تعداد كمي از علمای معاصر بر این باورند كه، سهم دارای پشتوانه مالکيت 

سهامدار  كه اینمبني بر ای است  سهامدار در دارایي شکرت نيست، بلکه صرفاً نوشته

و  Bond، در شركت سرمایه دارد، مثل سایر اسناد قرضه نظير به اندازه وجه سهم

غيره البته با این تفاوت كه نرخ سود اوراق قرضه مشخص است ولي نرخ سود سهم 

اگر . گيرد ميمشخص نيست بلکه از كل نفع شركت مقدار متناسبي به آن تعلق 

بود یا ورشکستگي  کيت سهامدار در دارایي شركت ميسهم، دارای پشتوانه مال

سهامدار همانطور كه امالك دیگر او ضبط  مي شد دارایي متناسب او در شركت نيز 

 . ضبط مي شد

د كه سهامدار در دارایي شركت ملکيتي ندارد وش پس معلوم مي. اما چنين نيست

قيمت كمتر یا باالتر و نه فروش آن به  شود ميو بر اساس آن، نه گرفتن سهم جایز 
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کرت، به عقيده این و به دليل عدم ملکيت سهامدار در داریي ش از مبلغ مکتوب آن،

این دیدگاه پس از بررسي كامل، . گردد ، زكات سهام نيز واجب نميدسته از علماء

هایي  زیرا به اعتبار تصور ظاهری شركت و در پرتو كتاب. رسد ميصحيح به نظر ن

كه سهامدار در دارایي شركت  رسد ميبه اثبات  ،اند شدهوشته كه در این موضوع ن

ملکيت متناسبي دارد، به همين جهت در صورت تجزیه شركت با هماهنگي شركاء 

، درحالي كه به دارندگان شود ميیي شركت به سهامدار داده اسهم متناسبي از دار

سهامي عام اسناد مالي دیگر، مثل اوراق قرضه و غيره، در صورت تجزیه شركت 

و سهم متناسبي از دارایي )، شود ميفقط سرمایه آنان به همراه سود باز گردانده 

كه سهم صرفاً یک سند برای  شود ميبنابراین معلوم ( شود نميشركت به آنان داده 

 .باشد ميقرض نيست، بلکه سندی برای ملکيت سهامدار در دارایي شركت سهامي 

ه ذات خود فاقد ارزش لوم شد كه سهام بپس از روشن شدن این واقعيت، مع

شركت  (امالك و دارائي) ، پشتوانه سهامگيرد ميه مورد نظر قرار هستند، آن چ

ستد ملکيت متناسبي از دارایي شركت  و ستد سهام به معنای داد و ، لذا دادباشد مي

پول نقد، دیون قابل وصول، : دارایي شركت دارای اشکال مختلفي از قبيل. است

یي اسهامداران در تمام انواع دار. باشد مي، اجناس تجاری و غيره ثابت های ایيدار

سهم به معنای این است كه : بنابراین. شركت، دارای یک سهم متناسب هستند

، شامل پول نقد، شركت های دارایيسهامدار ملکيت متناسب خود در هر یک از 

 . بفروشد خواهد  ثابت و اجناس تجاری را مي های دارایيدیون، 

شرایط و چگونگي خرید و فروش سهام حسب این اعتبار، به این شرح مي 

 : باشند
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 :(از ديدگاه شرع)فروش سهام  شرايط خريد و 

یعني ارزش )خرید و فروش سهام با قيمت كمتر یا بيشتر از بهای مکتوب آن  (3

ي جایز است كه مجموعه دارایي شركت متشکل از شرط  به (رسمي سهم

یا اجناس تجاری باشد، اگر ( مثل ساختمان، ماشين آالت و غيره)ثابت دارایي 

باشد،  [كه بر ذمه دیگران واجب است] ه دارایي آن به شکل نقد یا دیونكلي

خرید وفروش سهام چنين شركتي به قيمت باالتر یا پایين تر از وجه مکتوب 

 .ستآن درست ني "Face Value"( اسمي نوشته شده بر برگه سهام ارزش)

، مثالً پشتوانه باشد ميهنوز پشتوانه سهام شركت پول نقد  3زیرا با این وصف

سهم صد توماني فقط صد تومان است، اگر به صدو ده تومان فروخته شود به معنای 

 .تومان فروخته شده كه ربا و ناجایز است 332تومان به  322این است كه 

كاال نيز وجود داشته باشد،  ،در دارایي شركت عالوه برپول نقد اما وقتي كه

وش نگاه معنای فرگردد، آ شركت مخلوط و مشتمل برجنس و پول نقد مي دارایي

وخته ، سهم متناسب خود در دارایي شركت را فرسهم این خواهد بود كه فروشنده

عنوان یک مسئله اختالفي بين امام ابوحنيفه  «جوهمدع»است، كه مدار آن بر مسئله 

 . شود مينيز تعبير  «منطقه مفضضه»و  «سيف محلي»كه به  است و امام شافعي

مخلوط با  یعني خرید و فروش دارائي نقد و غير نقد،]توضيح مسئله مذكور 

این است كه چيز مركب از مال ربوی و غير ربوی به عوض مال ربوی خالص  [هم

ض مثال یک شمشير كه دارای خرده های طال باشد به عو عنوان  به. فروخته شود

_________________ 

يعنی در حالی كه تمام دارايی شركت پول نقد يا قرض برعهده سايرين است، مانند اين است كه  - 

ي ديگران است، به بهاي  شود كه خريد و فروش پول نقد يا وامی كه بر ذمه پول نقد داد و ستد می

 .كم يا زياد حالت ربا دارد و جايز نيست
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جات آن از اموال شمشير از اموال غير ربوی و طال. فروخته شد( نقد طالئي) ردینا

 : در مورد حکم این معامله اختالف نظر است. باشد ميربوی 

به ( شامل مال ربوی و غير ربوی)فروش جنس مركب  /نزد امام شافعي 

 عوض مال ربوی خالص تا زماني كه مال ربوی از جنس مركب جدا نشود، جایز

یعني فروش تمام یا قسمتي از دارائي یک شركت تا زماني كه مقدار نقد و )نيست 

 (.غير نقد آن جدا نشود، جایز نيست

ي درست است كه مقدار مال ربوی شرط  بهاین معامله  /ابوحنيفه  منزد اما

خالص اضافه بر مقدار مال ربوی موجود در مال مركب باشد، تا مال ربوی در مقابل 

جنس مركب قرار گرفته و مقدار اضافه مال ربوی خالص به عوض مال مال ربوی 

گویند، در  البته بعضي از شافعيه و حنابله مي. قرار بگيرد( جنس مركب)بوی رغير 

یعني مقدار پول )غير ربوی باشد  صورتي كه در جنس مركب، مال ربوی بيشتر از

ی خالص درست نيست و بيع با مال ربو( نقد بيشتر از ارزش كاالی غير نقد باشد

اگر در جنس مركب مال غير ربوی بيشتر از مال ربوی باشد، بيع با مال ربوی جایز 

 .باشد مي

در مورد فروش سهام نيز عيناً همين قضيه مطرح است، كه مال مركب شامل نقد 

 /ی امام شافعي ، لذا طبق رأشود ميو جنس به عوض پول نقد خالص فروخته 
سهام جایز نيست و حسب نظر برخي از شافعيه و حنابله  در چنين شرایطي فروش

شركت بيشتر از پول نقد آن باشد جایز و اگر پول نقد ( اجناس)اگر دارایي غير نقد 

 .باشد جایز نيست (كاال)بيشتر از سایر دارایي غير نقد 
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م است قبل از در حال حاضر فتوای اكثر علمای عرب همين است بنابراین الز

، جهت تشخيص تركيب ر شركتي، بررسي كامل دارائي شركتخرید سهام ه

 . به عمل آید (نقد و جنس و دارائي ثابت)اكثریت دارائي های آن 

وقتي كه وجود یک مقدار از . اما نزد امام ابوحنيفه، نيازی به این تحقيق نيست 

 در دارائي شركت ثابت گردد، فروش سهم به قيمت باالتر یا (غير نقد)اموال جنسي 

 .شود ميجایز  " Face Value"پایين تر از قيمت مکتوب 

ي شركت البته اگر كل قيمت سهم با سهم متناسب از وجوه نقد یا دیون دارای

 (ارزش اسمي)مثالً قيمت مکتوب . شود نمي، بيع جایز مساوی یا كمتر از آن باشد

تومان  02 تومان نقد یا دیون و 62 آنتومان است و در پشتوانه  322یک فقره سهم 

تومان یا كمتر  62وجود دارد، فروش این سهم به  (ساختمان و غيره)دارایي ثابت  

 .3تومان یا بيشتر از آن فروخته شود  جایز است 92از آن جایز نيست، اما اگر به 

، شركت در توليد هام این اسيت كهشرط دوم برای جواز خرید و فروش س (0

پس اگر شركتي در توليد اشياء حرام،  .اء غير مشروع فعاليت نداشته باشداشي

مثل شراب و غيره فعاليت داشته باشد، یا مثل بانک و غيره فعاليت اقتصادی 

آن روی سود و ربا متمركز باشد خریدن سهام آن شركت و بانک جایز 

  .نيست

_________________ 

ماند و در  تومان دارايی ثابت بدون عوض می 11تومان،  01ا در صورت فروختن آن به زير - 

تومان دارايی ثابت به اضافه مبلغ مازاد بر قيمت  11تومان،  01كمتر از   صورت فروختن آن به

ي اين امر زمانی الزم  ماند كه ربا است و مالحظه تومان، بدون عوض می 01فروش تا سقف 

 (مترحم. )قيمت كمتر از قيمت مكتوب سهام بفروشد مدار سهام خود را به گردد كه سها می
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ما به نحوی گاه فعاليت اصلي شركت سهامي در محدوده مشروع است، ا  (1

مبلغ اضافي  كه این، یا گيرد ميوام نزولي از بانک : الًمث. مبتال به سود مي گردد

این از . كند خود را در بانک گذاشته و در قبال آن سود دریافت مي

های ضمني شركت است و امروزه بيشتر شركتها از همين نوع  فعاليت

ها، بين علمای معاصر  شركت سهام این گونه یددر مورد حکم خر. باشند مي

 :اختالف وجود دارد

هر  خواه به)بر این نظرند كه خرید سهام شركتي كه فعاليت  ءبعضي از علما

داشته باشد، درست نيست، اگرچه فعاليت واقعي آن درست باشد، ( كيفيت و مقدار

معنای وكالت دادن به شركت در  زیرا خرید سهام شركتي كه فعاليت ربوی دارد به

سوی آن سهامدار نيز   شركت بهانجام فعاليت ربوی است، بنابراین فعاليت ربوی 

 .شود منسوب مي

ها بر دو گونه  رسد، این است كه فعاليت ربوی شركت نظر مي چه درست به اما آن

 :است

صورت  پردازد، در این گيرد و به آن وام، سود مي شركت از بانک قرض مي (3

كه عمل  با آن: هنوز جزء حرامي در درآمد شركت داخل نشده است، چه

زولي حرام و گناه سنگيني است، ولي با این وجود شخص قرض گرفتن ن

ای كه با این پول حاصل  گرد و بهره گيرنده، مالک آن قرض قرار مي قرض

 .شود نيز حالل است مي

توان وارد ساخت كه، شركت  بر این نوع فعاليت ربوی، حداكثر این اشکال را مي

باشد، عمل گرفتن  وكيل ميهای خود از ناحيه سهامدار  كه در فعاليت به دليل این
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قرض ربوی به طرف سهامدار نيز محسوب شده و براساس وكالت مذكور، سهامدار 

 .شود موافق با این فعاليت ربوی پنداشته مي

طور  ، اشکال مذكور را این/ علي تهانوی االمت موالنا اشرف حضرت حکيم

ای عدم  گونه به( تجهت تبرئه خود از این فعالي)اند كه، سهامدار باید  جواب داده

رضایت خود را نسبت به این فعاليت ربوی شركت اعالم دارد، تا مسئوليت او در 

نام مسئولين شركت كفایت   این زمينه تمام شود و در این راستا نوشتن یک نامه به

 A.G.Mامروزه بهترین روش آن این است كه در مجمع عمومي ساليانه ) .1كند مي

 .(شركت اعالم شود  اً بهعدم موافقت سهامدار كتب

را ذكر  ، آن/ شود كه، حضرت تهانوی جا یک اشکال دیگر واردمي در این

هر حال   دليل شراكت سهامدار، به  كه مسئولين شركت سهامي به اند و آن این نکرده

شوند و مسلم است كه بر عدم رضایت سهامدار، هيچگونه  وكيل او محسوب مي

س با بودن وكالت چگونه سهامدار صرفاً با اعالم عدم شود، پ ترتيب اثری داده نمي

شود؟  الذمه مي گذارد، بری رضایت خود كه تأثيری در روند فعاليت شركت نيز نمي

 :جواب این اشکال این است

وجود دارد  "Partner Ship"وكالت در شركت سهامي با وكالتي كه در شراكت 

ی قوی است كه اگر یکي از قدر  در شراكت، وكالت هر شریک به. متفاوت است

انجام آن نخواهند بود و   ی شركاء قادر به آنان با نوعي از فعاليت مخالف باشد، بقيه

گيرد، در حالي كه در شركت سهامي  هر كار به اتفاق رأی تمام شركاء انجام مي

حد قوی نيست كه با عدم توافق یک فرد از سهامداران،  رابطه وكيل با موكل تا این

 .های شركت متوقف گذاشته شود برنامه

_________________ 

 . 9/13: امداد الفتاوي - 
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گيرد و چنين  ریزی براساس توافق رأی صورت نمي در شركت سهامي، برنامه

گيرد و با اعالم عدم  كاری ممکن نيست، بلکه بر مبنای اكثریت آراء انجام مي

دليل قرار گرفتن وی در اقليت،   رضایت یک فرد از فعاليت ربوی شركت سهامي، به

توان فعاليت ربوی آن شركت  لذا نمي شود رضایت او داده نميعدم   ترتيب اثری به

 ،چه صحت دارد این است كه را با وكالت و توافق این سهامدار دانست، پس آن

ی شرع باشد، خریدن سهام آن نيز جایز  هرگاه اصل فعاليت شركت در محدوده

الم فعاليت ربوی اع  كه مشتری عدم رضایت خود را نسبت به شرط این است، به

 .دارد

دیگران قرض داده   صورت دوم فعاليت ربوی شركت این است كه، شركت به (0

های سهامي امروزه  طور كه اغلب شركت و از آنها سود دریافت كند، همان

انداز و سپرده بانک گذاشته و سود  های پس مبالغ اضافي خود را در حساب

 .گيرند مي

 :شود دو اشکال بر این صورت وارد مي

گردد و راه حل آن همان  ت ربوی، سهامدار نيز شریک فرض ميدر معامال (3

 .3است كه قبالً ذكر شد

گردد و آن  كند نيز مشتمل بر سود مي درآمدی كه شركت سهامي تقسيم مي (0

 .دست آمده، حرام است قسمت از درآمد كه از طریق سود به

 :اند این اشکال ارائه داده ، دو جواب راجع به/ حضرت موالنا تهانوی

گيرند و ما  یقين گفت كه سود مي  توان به در مورد هر شركت نمي: كه یکي این

فرض سود هم بگيرد،   اگر به: كه دوم این. این تحقيق و بررسي نيستيم هم ملکف به

_________________ 

 .يعنی اعالم كتبی سهامدار مبنی بر عدم موافقت او با فعاليت ربوي شركت - 
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دليل مخلوط بودن با مال حالل، استفاده از آن شرعاً جایز   باز هم مقدار آن كم و به

شود كه، اگر شخصي از مال مخلوط خود  اشکال مي اما بر این مطلب. گيرد  قرار مي

كسي هدیه بدهد، گرفتن آن برای طرف دیگر   كه مقدار حرام در آن كمتر باشد به

اما كيفيت . شود این گمان كه وی از مال حالل خود داده است، جایز دانسته مي به

ی  د كليهنفع شركت با آن متفاوت است زیرا در منافع شركت ميزان متناسبي از درآم

براساس آن، ميزان متناسبي از سود نيز در نفع وجود خواهد . منابع وجود دارد

اگر ده درصد از درآمد شركت از حساب سود باشد، لزوماً ده درصد از نفع . داشت

لذا صدقه و هدیه دادن آن قسمت از منافع كه ربوی . شركت نيز ربوی خواهد بود

ا از طریق ريت ميزان سود در درآمد و كمباشد   است بدون نيت ثواب، الزم مي

 توان مشخص كرد و اگر از این طریق شركت مي 3(درآمدهای  حساب صورت)

 .پذیر است وسيله مسئولين شركت نيز امکان مشخص نشود، تشخيص آن به

 :كه برای جواز خرید و فروش سهام شركت، چهار شرط وجود دارد خالصه این

 .ی حالل باشد دهفعاليت واقعي آن شركت در محدو (3

ارزش )تر از قيمت مکتوب قيمت باالتر یا پایين  در صورت فروش سهم به (0

 .شکل نقد نباشد  ، الزم است كليه دارایي شركت به(اسمي

 .سهامدار عدم رضایت خود را نسبت به سود اعالم دارد (1

 .قدر ميزان سود درآمد شركت، از منافع باید بدون نيت ثواب صدقه شود به (2

 

_________________ 

 - Income Statements 
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 :ی سهام وسیله ي تجارت بهحكم شرع

ستد سهام مطرح گردید، مخصوص صورتي  و بحثي كه تا اینجا در مورد داد

گذاری در شركت باشد، اما در  است كه هدف خریدار سهم، صرفاً شراكت و سرمایه

وقت باال رفتن ارزش آن و كسب نفع باشد، چه  حالتي كه هدف، فروش سهام به

 3گيرد؟ حکمي مي

 :دو دیدگاه وجود دارددر این زمينه 

المعامالت عالم معروف جهان اسالم شيخ  ویژه فقه دیدگاه متخصصين فقه، به (3

 ساسكه برا دليل این ی مذكور به الضریر، این است كه، شيوه محمد صدیق

گيرد، جایز  انجام مي( تخمين ارزش سهام) 0پردازی تخمين محض و قياس

پردازی  امالتي كه بر اساس قياسمجاز قرار دادن مع: گویند ایشان مي. نيست

پردازی است، لذا خرید  معنای باز گذاشتن راه برای قياس  گيرند به انجام مي

گيرد كه مشتری در نفع و ضرر شركت سهيم و  شرطي جایز قرار مي  سهام به

 .گذاری آن را خریده باشد قصد و نيت سرمایه به

رسيم كه جای سؤال در واقع این  این نتيجه مي بينانه عمل كنيم به اما اگر واقع

محل سؤال اینجاست كه، آیا خرد؟ بلکه  نيست كه مشتری با چه هدفي سهام را مي

ستد هستند یا خير؟ بعد از پذیرفتن قابليت آنها برای  و قابل داد «نفسه في»سهامي 

معنای فروش ميزان متناسب دارائي خود  كه فروش سهم در واقع به دادوستد و این

گذاری  قصد سرمایه است؛ خرید و فروش سهم باید جایز باشد، خواه به در شركت

_________________ 

خريد سهام انجام  رود، يعنی خريدار فقط براي كسب منافع بيشتر در زمانی كه ارزش سهام باال می - 

 .دهد می

1- Speculation 
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باشد یا جلب نفع هنگام باال رفتن ارزش آن، اعتبار قصد در جایز و ناجایز قرار 

گونه توجيه فقهي ندارد، البته رعایت شرایط شرعي خرید و  دادن خرید سهم، هيچ

را سد  «پردازی قياس»توان  يخود م به ت این شرایط خودفروش الزم است و با رعای

 .باب كرد

ذات خود حرام است، اما این  پردازی به مشهور شده است كه تخمين و قياس

وضعيت ارزش اجناس را تحت كنترل : درست نيست؛ زیرا تخمين این است كه

خرید آن  قرار دهند كه به وقت احتمال افزایش ارزش یک جنس در بازار، اقدام به

ذات  فروش آن شود و این عمل به  ل كاهش ارزش آن، اقدام بهشده و هنگام احتما

باشد، عدم رعایت  چه ممنوع مي خود ممنوع نيست و در هر تجارت وجود دارد، آن

كاالیي كه وجود )شرایط معامله است، مثالً كار یا شيء غيرمملوك یا غيرمقبوض 

 .شته باشد و غيرهای، قمار وجود دا دیگری فروخته شود، یا در معامله  به( ندارد

 
 :تعريف قمار

 :شرایط تحقق قمار دو چيز است

جانب معلوم و تعيين شده و از جانب دیگر موهوم  پرداخت وجه از یک (3

 .باشد

طور   خود مبلغ به: مبلغ پرداخت شده در ميان دو احتمال مظنون قرار بگيرد (0

كننده  طرف پرداخت  كامل سوخت بشود یا دوباره با مبلغي بيشتر از قبل به

براساس این تفاصيل اگر به جزئيات خرید و فروش سهام . عودت داده شود

 :گردند توجه شود، مسائل ذیل روشن مي

های سهامي قبل از تأسيس، در بازار  قبالً یادآور شدیم كه برخي از شركت (3

( شود ها نيز در بورس ارائه مي سهام آن)، (شوند مي  طور موقت ثبت بورس به
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جایز نيست، زیرا فروش  3های سهامي گونه شركت ام اینخرید و فروش سه

سهام در واقع فروش دارائي شركت است و در حالت مذكور هنوز در ملکيت 

مایه شركت، نقدی شركت سهامي، دارائي دیگری وارد نشده است و تمام سر

 .خواهد بود «بيع غيرمملوك»است و فروش سهم 

های  گيرد و نمونه ار بورس انجام ميگونه سهام در باز عمالً خرید و فروش این

زیادی وجود دارد كه گاهي قبل از تأسيس یک شركت، سهم صد توماني آن تا مبلغ 

 .فروش رسيده است  تومان به 3622

ستد سهام مقصود نباشد، بلکه صرفاً كسب نفع  و ای كه در آن داد معامله (0

( ن با مثال گذشتكه قبالً تفصيل آ)وسيلۀ متعادل ساختن نفع و ضرر باشد  به

 .نيز شرعاً جایز نيست

شود نيز، شرعاً جایز  سوی آینده متوجه مي كه در آن بيع به 0فروش پيش (1

زمان آینده، به اتفاق تمام فقهاء جایز   نيست، زیرا اضافه یا تعليق بيع به

توان قبول نمود كه با سررسيد   ی بيع در زمان آینده را مي البته وعده. نيست

 .گردد عقد بيع جداگانه ضروری مي موعد، انشاء

گذاری انجام بگيرد یا كسب نفع  قصد سرمایه  معامله نقد جایز است، خواه به (2

 .از راه فروش سهام

دليل برخي موانع اداری از یک تا سه  در معامله نقد نيز گاهي قبض سهام به (2

 .شود هفته به تأخير انداخته مي

 قبل از قبض آن جایز است یا خير؟اما آیا فروش سهم بعد از معامله نقد و 

_________________ 

 (Provisionallylisted)ثبت موقت  - 

1- Forward sale 
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بيع »شخص شود آیا این معامله از قبيل مدار حکم این معامله بر این است كه، م

. است یا خير؟ اگر از این قبيل است، معامله ناجایز واال جایز است «قبل از قبض

چه   برای رسيدن به یک قضاوت درست در این زمينه، اول باید معلوم شود كه به

 شود؟ سهم گفته مي چيزی قبض

ناسب در همان شراكت مت در واقع به «سهم»طور كه قبالً یادآور شدیم  همان

نيز نوشته كتبي دال بر شراكت مذكور است،  «سند سهم»گویند و  دارایي شركت مي

و انتقال  «سند سهم»سهم مشاع از دارایي شركت است نه پس منبع در واقع همان 

 .گيرد طرف مشتری صورت مي عقد بيع بهسهم مشاع با به پایان رسيدن 

علت مشاع بودن سهم، قبض  دليل ناممکن بودن قبض حسي به  آنگاه باید به

حاال برای تحقق قبض معنوی دو صورت . معنوی هم در آن اعتبار كرده شود

 :پذیر است امکان

 .یابد با قبض سند، قبض معنوی تحقق مي (3

 .یابد معنوی تحقق مي یا با آمدن سهم مشاع در ضمان مشتری، قبض (0

شود، الزم است  وی محقق ميبرای فهميدن این كه با كدام صورت، قبض معن

بر دو چيز  «القبض قبل  بيع»مدار ممنوعيت . را بدانيم «القبض قبل  بيع»حقيقت 

 :است

مشتری برای  یعني تحویل آن به)منبع قبل از قبض مقدور التسليم نيست ( الف

طور قطعي مشخص نيست كه آیا فروشنده   نابراین به، ب(فروشنده مقدور نيست

علت غرور و فریب، معامله   تواند آن را به مشتری تحویل دهد یا خير؟ لذا به مي

ها احتمال  های بسياری از بيع نيز وجود دارد كه در آن اما نمونه. شود شرعاً جایز نمي

حسي قبض نشده است و طور   ها منبع به كه در آن شود با آن این فریب مشاهده نمي
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كه )قرار داده شود در صورتي است كه منبع حکماً در قلمرو تصرف مشتری   آن

 .مستثني هستند «القبض قبل  بيع»ها از  این صورت( كند ر كفایت ميبرای رفع غرو

 «ربح مالم یضمن»قبض، از ضمان مشتری خارج است و  منبع قبل از( ب
 .باشد جایز نمي( خل نيستبرداشت نفع از چيزی كه در ضمان دا)

دليل وارد شدن منبع در قلمرو تصرف و   پس هر جا كه قبض حسي نباشد، اما به

پس از . شود ضمان مشتری، قبض حکمي مشتری تحقق یافته باشد، بيع جایز مي

شود كه بعد از معامله  گفتگوی تفصيلي با كارشناسان بازار بورس، چنين معلوم مي

سهام انتقال داده شده و  نام مشتری جدید  های سهام به ليتنقد، كليه حقوق و مسئو

كه بعد از معامله نقد و قبل از قبض حسي سهام،  چنان. گردند در ضمان او داخل مي

طور كلي از بين برود، ضرر متوجه  ی طبيعي به اگر شركت سهامي بر اثر یک حادثه

ته به فروشنده شود و بازار بورس، پول سهام را از خریدار گرف خریدار مي

همچنين اگر قبل از قبض حسي، نفع توزیع شود، اگرچه شركت گرداند،  برمي

كند، زیرا هنوز در دفاتر شركت نام  نام فروشنده سهام صادر مي سهامي نفع را به

تحویل سهم  فروشنده موظف به ،فروشنده ثبت است، اما از نظر قانون تجارت

شود كه سهم قبل از قبض حسي  معلوم مياست، پس  3همراه نفع آن به خریدار به

پس از آن فقط گواهي كتبي ملکيت سهام . گردد نيز در ضمان مشتری داخل مي

بر این اساس فروش سهم قبل . گردد دست مشتری، قبض منتفي نمي به( سند سهام)

كه قبض هر  ی دیگر با توجه به این اما از ناحيه. از قبض سند نيز باید جایز باشد

شود كه  گردد و عرفاً سهم، زماني مقبوض دانسته مي اس عرف مشخص ميچيز براس

_________________ 

سهام تعلق بگيرد مربوط به  يعنی از تاريخ فروش و تحويل سهم به خريدار هرگونه نفعی كه به - 

 .خريدار است
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ویژه  جایز نباشد، به( قبل از قبض سند آن)سند آن قبض شود، باید فروش سهم 

پس . ردازی وجود داردپ گونه معامالت امکان ترغيب مردم برای قياس وقتي كه با این

كه سهم قبل از قبض  متعارض در این قضيه، احتياط همين است با بودن جهات

 .سند آن، فروخته نشود

 
 :زكات سهام

 :در مورد احکام زكات سهام شركت سهامي، سه قول قابل ذكر است

زكات ( كه یک شخص حقوقي است)بر شركت سهامي به حيث شركت  (3

نزد ائمه  الشيوع ةخلط. الشيوع است ةخلطنيست، زیرا مدار آن بر مسئله واجب 

معتبر و زكات  / ، امام احمدبن حنبل/ م مالک، اما/ ثالثه امام شافعي

 / الزم است، حتي نزد امام شافعي( منافع شركت سهامي)بر مجموعه 
شود،  بلکه در اموال تجارت نيز اعتبار كرده مياحشام،  نه تنها در الشيوع ةخلط

كه شركت  گردد، با آن رو نزد شوافع بر شركت سهامي زكات واجب مي از این

د غيرمکلف است و زكات نوعي عبادت است كه بر فرد سهامي یک موجو

مال  ع وجوب زكات بهود، اما از آنجا كه طبق اصول شوافش مکلف واجب مي

بر مال فرد  نجهت است كه نزد آنا از این)خود انسان  شود، نه به متعلق مي

بنابراین، نزد (. ات واجب استباشد، زك نابالغ نيز با آن كه غيرمکلف مي

شود و دوباره از سهامداران گرفته  ت بر شركت واجب ميع زكاشواف

از » .3«الصدقه فی يثّن ال»ا این اصل در حدیث مذكور است كه شود، زیر نمي

 .«شود یک مال دو بار زكات گرفته نمي

_________________ 

 .روايت انس  به 1311 : حديث شماره 6/996: كنزالعمال - 
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اعتباری ندارد و زكات بر خود فرد مکلف واجب  الشيوع ةخلطنزد حنفيه، 

حيث یک شخص حقوقي واجب  شود، بنابراین زكات بر شركت سهامي به مي

 .نيست، بلکه بر خود سهامداران واجب است

چه حسابي داده شود، باز دو مطلب قابل  كه زكات سهام به در مورد این (0

 :تحقيق است

 :اند گونه های سهم سه قيمت( الف

ی سهم نوشته شده  یعني قيمتي كه روی ورقه( ارزش نمایان)ارزش مکتوب  (3

 .است

آن قيمت   یعني قيمتي كه سهم در بازار به "Market Value"ارزش بازار  (0

 .رسد فروش مي به

یعني از دارایي شركت . 3ی تعادل ی توقف ارزش اضافي سهم یا نقطه نقطه (1

حاال  .0گيرد ميزان متناسبي كه پس از تجزیه شركت در قبال هر سهم قرار مي

 ؟ها باید محاسبه و داده شود یک از این قيمت زكات سهم براساس كدام

آساني معلوم كرد،  اگر توقف ارزش اضافي یک شركت را بتوان به(: باید گفت)

. تر خواهد بود غالباً گذاشتن بنای حساب زكات سهام بر این قيمت، از همه مناسب

 .اما تعيين این نوع قيمت، خيلي مشکل است، خصوصاً برای سهامداران عمومي

اری با ارزش واقعي دارائي گذ كه در هنگام سرمایه اما ارزش مکتوب، با آن

شود، ارزش مکتوب  شکل دارائي تبدیل مي هماهنگي است، اما وقتي كه سرمایه به

_________________ 

 "Breakup Value"ضافی توقف ارزش ا - 

 Break up Valueگيرد  هر ميزان متناسب از دارائی شركت كه در قبال يك سهم قرار می  به -1

 (مترجم. )گويند می
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و )گيرد  به جهت باال و پایين بودن قيمت دارائي، از ارزش واقعي دارائي فاصله مي

بنابراین، تقریباً تمام علمای ( تواند در بيان ارزش واقعي آن كامل و كافي باشد نمي

اگرچه عالوه بر دارایي، عوامل خارجي . اند بر اعتبار ارزش بازار اتفاق نموده معاصر

تواند در ناهماهنگ ساختن و ایجاد فاصله بين ارزش بازار و ارزش  دیگر نيز مي

ها با  نسبت بقيه ارزش واقعي دارایي تأثير داشته باشد، اما باز هم ارزش بازار به

 .تر است واقعيت نزدیک

ی دارایي شركت است و از ميان  هم، مالکيت متناسب در كليهپشتوانه س( ب

پول نقد، اموال تجارت و غيره قابل زكات : دارایي شركت، برخي دارائي از قبيل

حال . آالت و غيره قابل زكات نيستند هستند و برخي دیگر نظير، ساختمان، ماشين

است یا خير؟ در این  هنگام ادای زكات، آیا جدا نمودن بين این دو نوع دارایي الزم

 :زمينه از فقهای معاصر دو رأی وجود دارد

ذات خود از  سهام به: ، این است كه/ ی شيخ مصر، مرحوم ابوزهرهرأ( الف

اند، از این جهت زكات بر ارزش كامل بازاری آن الزم  اموال تجارت قرار گرفته

ل زكات در تحقيق تعيين مقدار دارایي قابل زكات و غير قاب است و نيازی به

 .ی آن نيست پشتوانه

ی سهام صرفاً دارایي شركت  چون پشتوانه: دیگر این است كهرأی علمای ( ب

 .توان دارایي قابل زكات را از غيرقابل زكات تفکيک و مشخص كرد است، لذا مي

(العالیرأیاستادمفتیمحمدتقیعثمانیمدظله)

 :ام هشرح ذیل تطبيق داد بنده ميان دو دیدگاه فوق به

اگر كسي سهام را به اراده شركت در منافع شركت سهامي خریده باشد، ( الف

ی اموال تجاری قرار دادن مشکل است؛ لذا اگر برای كسي امکان  را از جمله آن
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تحقيق و تشخيص دارایي قابل زكات از غيرقابل زكات وجود داشته باشد، باید 

 و اگر برای كسي چنين. ردازدتحقيق كرده، فقط زكات دارایي قابل زكات را بپ

رعایت جانب احتياط، زكات ارزش كامل  تشخيصي ممکن نباشد، باید از باب

 .بازاری سهام را بپردازد

 (Capital Gain)منظور تجارت و خرید و فروش   اگر كسي سهام را به( ب

صورت خرید  در این)گيرد، زیرا  جناس تجاری قرار ميخریده باشد، از جمله ا

معنای این است كه آن شخص ميزان متناسبي از دارایي شركت را به قصد  هب( سهام

 .گردد لذا بر كل قيمت بازاری آن زكات الزم مي ،تجارت خریده است

اصل فقهي این است كه در صورت مدیون بودن یک شخص، مبلغ دیون او  (1

اما امروزه این اصل . گردد استثناء شده و زكات بقيه سرمایه بر وی الزم مي

داران بزرگ چنان  قابل تجدیدنظر و بررسي مجدد است، زیرا اغلب سرمایه

گيرند  ها یا مؤسسات مالي دیگر مي عنوان قرض از بانک  های كالني به مبلغ

دهند و اغلب  الشعاع قرار مي ی قابل زكات آنان را نيز تحت كه عموماً سرمایه

شود كه در برخي از  ميتنها بر آنان زكات واجب ن با جدا كردن مبلغ دیون، نه

 .گيرند موارد خود مستحق گرفتن زكات قرار مي

آالت باید زكات  شود این است كه، بر ماشين تدبيری كه در این زمينه ارائه مي

اما این تدبير از آن جهت قابل قبول نيست كه در نص . واجب قرار داده شود

حل درست . داد توان از اموال زكات قرار آالت را نمي ثابت است كه ماشين

ی فقها،  اوالً استثنای دیون از مال زكات نزد همه :این مسئله، این است كه

عليه نيست، حنفيه و حنابله قایل به استثناء و شافعيه قایل به عدم استثناء  متفق
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عدم استثناء  هستند، مالکيه نيز در نفوذ قایل به استثناء و در غيرنفوذ به

 .3باشند مي

(محمدتقیعثمانیمدظلهالعالینظرعالمهمفتی)

ی اول مصرف قرض باید مورد  كه، در وهله مورد این است رأی ناچيز بنده در این

اگر با پول قرض، جنسي خریده شده كه بر خود آن زكات واجب : بررسي قرار گيرد

شود و اگر جنسي خریداری شده كه بر خود آن  گردد، مبلغ قرض مستثني مي مي

قرض مستثني ( شود بلکه بر درآمد آن زكات واجب مي)ردد گ زكات الزم نمي

بعد از . شود قول مالکيه و شافعيه عمل مي ها به گونه قرض شود و در مورد این نمي

افتاد  «هرالنقيالجو» / ارائه این نظر از حسن اتفاق، نظرم بر كتاب حافظ ماردیني

 عّنده كاّن ّنإ»: فرمایند ایشان مي. همين مطلب است كه قول امام مالک نيز نزدیک به
 .0«العين اةزك عليه بديّنه تفي عروض

 
 :اصول قانون اساسي ايران مربوط به تجارت

كن كردن فقر و  برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ریشه: سوماصلچهل

نيازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد محروميت و برآوردن 

 :شود بط زیر استوار مياضو اساسجمهوری اسالمي ایران بر

_________________ 

اإلسالمی  الفقه –و  –الدين  مبحث زكات 611-611/ : للجزيري ةالمذاهب األربع الفقه علی كتاب - 

 1/717: وأدلته

 13 /1. ةالصدق الدين مع باب – ي بيهقی الجوهرالنقی، حاشيه -1
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تأمين نيازهای اساسي، مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و  (3

 .پرورش و امکانات الزم برای تشکيل خانواده برای همه

منظور رسيدن به اشتغال كامل و  تأمين شرایط و امکانات كار برای همه به (0

كارند ولي وسایل كار   در بهقرار دادن وسایل كار در اختيار همه كساني كه قا

ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به 

های خاص منتهي شود و نه  تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

این اقدام باید با . صورت یک كارفرمای بزرگ مطلق درآورد دولت را به

كشور در هر یک ریزی عمومي اقتصاد  هرعایت ضرورت های حاكم بر برنام

 .از مراحل رشد صورت گيرد

صورتي كه شکل و محتوا و ساعات كار  ی اقتصادی كشور به تنظيم برنامه (1

چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان كافي برای 

خودسازی معنوی، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبری كشور و 

 .و ابتکار داشته باشدافزایش مهارت 

كاری معين و جلوگيری از  رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به (2

 .كشي از كار دیگری بهره

 .غير و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام منع اضرار به (2

ی شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف  منع اسراف و تبذیر در همه (3

 .وليد، توزیع و خدماتگذاری، ت سرمایه

نسبت احتياج برای توسعه و   استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به (6

 .پيشرفت اقتصاد كشور

 .ی اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور جلوگيری از سلطه (6
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تأكيد بر افزایش توليدات كشاورزی، دامي و صنعت كه نيازهای عمومي را  (9

 .خودكفایي برساند و از وابستگي برهاند ی تأمين كند و كشور را به مرحله

ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني خارجي، معادن  بخش دولتي شامل كليه

های بزرگ آبرساني، رادیو و  بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه

ا آهن و مانند اینه كشتيراني، راه و راهتلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمایي، 

 .صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است است كه به

توليد و توزیع است كه در ها و مؤسسات تعاوني  بخش تعاوني شامل شركت

 .شود شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشکيل مي

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و 

 .ادی دولتي و تعاوني استهای اقتص شود كه مکمل فعاليت خدمات مي

این فصل مطابق باشد و از مالکيت در این سه بخش تا جایي كه با اصول دیگر 

ی اقتصادی كشور  ی قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه محدوده

 .ی زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمي است گردد و مایه

 .كند سه بخش را قانون معين ميتفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 

ها و مؤسسات در امور تجارتي و  دادن امتياز تشکيل شركت: اصلهشتادویکم

 .و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است صنعتي

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزیران و : اصلیکصدوچهلویکم

شغل دولتي داشته باشد و داشتن هر نوع  توانند بيش از یک كارمندان دولت نمي

دولت یا   شغل دیگر در مؤسساتي كه تمام یا قسمتي از سرمایه آن متعلق به

مؤسسات عمومي است و نمایندگي مجلس شورای عمومي و وكالت دادگستری و 

انواع  عامل یا عضویت در هيأت مدیرهی حقوقي و نيز ریاست و مدیریت  مشاوره
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برای های تعاوني ادارات و مؤسسات  وصي، جز شركتهای خص شركتمختلف 

ها و مؤسسات تحقيقاتي از این  های آموزشي در دانشگاه سمت. آنان ممنوع است

 .حکم مستثني است

 
 :ای از قانون نظام صنفي گزيده

تصویب شورای انقالب رسيده و   به 3129قانون نظام صنفي كه در تيرماه سال 

در مجلس شورای  03/3/3162و  31/30/3136و  13/0/3136های  سپس در تاریخ

تعيين ( واحد كسب)تصویب رسيده، مقرراتي را برای ایجاد واحد صنفي  اسالمي به

 :باشند كه برخي از مواد آن به شرح زیر مي نموده

های صنفي  شخص حقيقي و یا حقوقي كه در یکي از فعاليت: فرد صنفي -0ماده 

وش، توزیع و انجام خدمات بدني یا فکری اعم از توليد، تبدیل، خرید و فر

ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً  عنوان پيشه  گذاری نموده و به سرمایه

یا با مباشرت دیگران محل كسبي دایر و یا وسيله كسب فراهم كند و تمام یا قسمتي 

د كننده عرضه نماید فر از كاال و یا محصول و یا خدمات را مستقيماً به مصرف

 (ی خواربارفروشي است مانند شخصي كه دارای مغازه)شود  صنفي شناخته مي

ها در محل  واحدهای اقتصادی و یا خدماتي كه فعاليت آن: واحد صنفي -1ماده 

ی كسب و یا  ی سيار باشد و توسط فرد یا افراد صنفي به اخذ پروانه ثابت یا وسيله

مانند . )شود شناخته مي پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفي

 ....(خواربارفروشي، خياط، تعميركار، ماشين و 

های شهری و  بار، كمپرسي، باركش ی سيار تاكسي منظور از وسيله: تبصره

 .باشد جراثقال مي
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چهار گروه ذیل  ی ماده چهار قانون نظام صنفي، انواع صنف به براساس تبصره

 :گردد تقسيم مي

های آنها منجر به  صنوفي كه فعاليت و خالقيت دسته از آن: صنوف تولیدی (3

تغيير فيزیکي و یا شيميایي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم و 

نف توليدی ناميده دهند، ص كننده قرار مي یا غيرمستقيم در اختيار مصرف

مانند توليدكنندگان لوازم خانگي و یا لوازم پالستيکي و غيره كه . ]شود مي

طریق صورت مستقيم و یا از  ی توليدات خود چه به درت به عرضهخود مبا

 .[نمایند های خود مي نمایندگي

عيب و  دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع آن: فني خدماتي صنوف (0

آن مستلزم داشتن  گردد یا اشتغال به نقص یا مرمت و نگهداری كاال مي

مانند . ]شود ناميده مي، صنف خدمات فني باشد صالحيت فني الزم مي

 ...[.ركار لوازم خانگي و مشابه آن تعمي

ی كاال از محل  دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه آن: توزيعي صنوف (1

آنکه در توليد كاال یا تغيير  نمایند بدون واردات یا توليدات داخلي اقدام مي

مانند . ]دشو صنف توزیع ناميده مي. اشندشکل دادن كيفيت آن نقش داشته ب

 ...[.غذایي، پوشاك، لوازم خانگي و ی مواد  فروشنده

های خود قسمتي از نيازهای  دسته از صنوفي كه با فعاليت آن :صنوف خدماتي (2

ی تبدیل مواد به فرآورده و یا  جامعه را تأمين نموده و این فعاليت در زمينه

ت ای معاماله مانند بنگاه. ]شود اشد، صنف خدماتي ناميده ميخدمات فني نب

 ...[.های تلفني و  امالك و تاكسي
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ای است كه طبق مقررات این  اجازه: پروانه كسب( قانون نظام صنفي) – 2ماده 

منظور شروع و ادامه كسب و كار و حرفه یا افراد صنفي برای محل  قانون به

بار فروشي یا مانند جواز خوار. ]شود یا وسيله كسب شخص داده مي مشخص و

 [.انند آنهاخياطي و م

وسط مراجع ذیصالح گواهينامه مهارت فني است كه ت: پروانه اشتغال -3ماده 

ای صادر  موزش فني و حرفهمعموالً این نوع گواهي توسط مراكز آ. ]گردد صادر مي

 [.شوند مي

ی شهرداری افراد یک صنف با  در هر منطقه: ای صنفي اتحادیه منطقه -6ماده 

حقوق و حيثيت و شئون ضدت نموده، برای حفظ و معایکدیگر تشریک مساعي 

 .دهند ای صنفي را مي شغلي خود تشکيل یک اتحادیه منطقه

در شهرهایي كه شهرداری به مناطق تقسيم نشده است افراد هر یک از : تبصره

 .دهند صنوف تشکيل یک اتحادیه صنفي مي

ای صنفي  طقههای من در شهرهایي كه اتحادیه: های مركزی صنفي اتحادیه -9ماده 

ی مذكور یک اتحادیه مركزی  منظور ایجاد هماهنگي بين اتحادیه  وجود دارد به

 .ای صنفي تشکيل خواهد شد های منطقه مركب از نمایندگان اتحادیه

های  شود از نمایندگان منتخب اتحادیه تشکيل مي: مجمع امور صنفي -32ماده 

 .های صنفي مركزی صنفي یا اتحادیه

هر كس بخواهد یک واحد صنفي : قانون نظام صنفي 32ماده  0براساس بند 

ایجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلي و یا عقد اجاره و یا 

ای مربوطه مراجعه و با توجه به مقررات مربوط  ی منطقه خرید محل باید به اتحادیه

ت با رعایت حق تقدم ای موظف اس اتحادیه منطقه. تقاضای كتبي خود را تسليم كند
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در . های رسيده نظر خود را ظرف یک هفته به متقاضي اعالم نماید درخواست

صورت قبول تقاضا اتحادیه مركزی دریافت و به متقاضي تسليم نماید و متقاضي 

مکلف است از تاریخ دریافت پروانه، ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل كار اقدام 

 .ضي الزامي نخواهد بودتقدم متقا كند واال رعایت حق

هر نوع كسب   سيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال بهتأ -32ماده 

ی صنفي مربوطه خواهد بود و  و حرفه مستلزم داشتن صالحيت و پروانه از اتحادیه

 .گردد صورت فعاليت آنان غيرقانوني محسوب مي در غير این

 
 :شركت تعاوني

منظور رفع  اص حقيقي یا حقوقي كه بهشركت تعاوني شركتي است از اشخ

نيازهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعي شركاء از طریق خودیاری و 

انداز موفق اصولي كه در قانون بخش  كمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس

شود و دارای اقسام گوناگوني  تعاون نظام اقتصادی كشور مطرح است، تشکيل مي

 .است

اوتي توليد، شركت تعاوني مصرف، شركت تعاوني روستایي، شركت شركت تع

 ...تعاوني مسکن و 

 :شرح زیر است مراحل تأسيس شركت تعاوني به

ك مالي مشترمنظور تأمين هدف   ابتدا تعدادی از افراد حقيقي و حقوقي به (3

 .دهند گرد هم آمده و هيئت مؤسس را تشکيل مي

در مراكز )ی تعاون  خذ موافقت ادارهپس از تعيين هيئت مؤسس مبادرت به ا (0

 .نمایند منظور تشکيل تعاوني مي به( ی كل تعاون ها اداره استان
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اداره تعاون پس از رسيدگي به موضوع شركت و نوع فعاليتي كه مورد نظر  (1

ی شركت تعاوني را در اختيار هيئت  اعضای تعاوني است، فرم اساسنامه

 .دهد مؤسس قرار مي

ت كتبي از اعضای تعاوني و تشکيل مجمع عمومي هيئت مؤسس با دعو (2

ی تعاوني  اساسنامه مورد نظر را به تأیيد رسانيده و از بين اعضاء هيئت مدیره

 .نماید را انتخاب مي

سمت مدیر عامل و  هيئت مدیره در اولين جلسه از بين خود یک نفر را به (2

 .نماید خاب ميسال انت  عنوان رئيس هيئت مدیره برای مدت سه  یک نفر را به

سپس كليه مدارك شركت شامل اساسنامه، اسامي اعضای هيئت مدیره و یک  (3

ی  جلسات مجمع عمومي و هيئت مدیره جهت تأیيد به اداره نسخه از صورت

ی مذكور پس از رسيدگي مدارك آنها را تأیيد و به  تعاون ارسال و اداره

ی ثبت  ر تهران به ادارهد)ی ثبت اسناد و امالك  های اداره ی ثبت شركت دایره

 .پردازد نماید كه پس از ثبت شركت به فعاليت مي ، ارسال مي(ها شركت

 
 :های شركت سهامي عام و خاص تفاوت

مردم عرضه   ی تأسيس به قسمتي از سهام شركت سهامي عام در مرحله (3

های سهامي خاص كالً باید توسط  كه سهام شركت در حالي. گردد مي

 .مؤسسين تأمين گردد

تعداد شركاء در شركت سهامي عام حداقل پنج نفر و در شركت سهامي  (0

 .خاص سه نفر خواهند بود

ی شركت سهامي عام در هنگام تأسيس حداقل پنج ميليون ریال و در  سرمایه (1

 .باشد مورد شركت سهامي خاص حداقل یک ميليون ریال مي
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یال بيشتر باشد هزار ر های سهامي عام نباید از ده هام در شركتمبلغ اسمي س (2

 .های سهامي خاص این حد وجود ندارد در حالي كه در شركت

انتشار  تواند تحت شرایط مندرج در قانون تجارت به شركت سهامي عام مي (2

اوراق قرضه اقدام نماید در حالي كه در مورد شركت سهامي خاص چنين 

 .بيني نشده است مجوزی پيش

م پرداخت مبلغ اسمي باید ی شركت سهامي عا در مورد افزایش سرمایه (3

صورت غيرنقد  صورت نقد باشد، در حالي كه در شركت سهامي خاص به به

 .نيز مجاز است

 
 :بورس اوراق بهادار ايران

( 3122مصوب سال )ی یک قانون بورس اوراق بهادار ایران  از ماده 1در بند 

 و آنها داد كارگزاران بورس اوراق بهادار اشخاصي هستند كه شغل: چنين آمده است

ستد اوراق بهادار است و معامالت در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام 

 .گيرد مي

هر شخص حقيقي و حقوقي، پس از رؤیت قيمت سهام واحدهای توليدی و 

صنعتي در تابلوی بورس اوراق بهادار برای خرید سهام به كارگزار بورس مراجعه و 

ستور خرید سهام موردنظر خود را به با تکميل فرم درخواست خرید سهام، د

موجود باشد چه از سهام مورد تقاضای خریدار نزد كارگزار  دهد، چنان كارگزار مي

بالفاصله برای وی خریداری و در صورت موجود نبودن سهام تقاضای خریدار تا 

 .ماند نزد كارگزار باقي ميزمان خرید سهم برای وی 

كارگزار  ا در دست داشتن اوراق سهام بهدر مورد فروش سهام نيز، فروشنده ب

مراجعه و فرم درخواست فروش سهام را به تکميل و به كارگزار بورس اجازه 
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چه در همان  قيمت موردنظر اقدام نماید، چنان  فروش سهام وی به دهد نسبت به مي

فروش  نظر فروشنده، خریدار موجود باشد، سهام وی به زمان برای خرید سهام مورد

 .شود صورت تقاضای وی در نویت فروش قرار داده مي و در غير اینرفته 

 
 :بازار پول و سرمايه در ايران

اقتصاد كشور كه . در ایران اساساً بازاری جوان و نوپا استبازار پول و سرمایه 

ارزی تا ربع قرن پيش اقتصادی بسته و فالحتي بود، همراه با افزایش درآمدهای 

 یک اقتصاد دوگانه مبدل شده است كه بخشي از آن  حاصل از صدور نفت، به

همين علت   به. است «غيرپولي»و بخش دیگر یک اقتصاد معيشتي و  «پولي شده»

مناسب است در بازار پول و سرمایه در ایران، این بازار را به دو بازار متشکل و 

س بازار متشکل پول شامل نظام بانکي كشور و بور. غيرمتشکل پول تقسيم نمود

بازار غيرمتشکل پول عمدتاً شامل تأمين مالي سنتي توسط تجار . اوراق بهادار است

گيرد و نيز  های تجاری صورت مي است كه در بازار شهرهای بزرگ و برای فعاليت

در بخش كشاورزی معمول  سنتي كه( خرید محصوالت كشاورزی پيش)خری  سلف

ویژه بعد از  های اعتبار كه به نيالحسنه و تعاو های قرض خره از صندوقاست و باآل

 .اند، نام برد از نظر تعداد و حجم فعاليت وسعت زیادی یافته اسالميانقالب 
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 :خودآزمايي

 .شركت سهامي را تعریف نمایيد (3

 .های سهامي را نام ببرید انواع شركت (0

 شركت سهامي عام چگونه شركتي است؟ (1

 .عام را بنویسيد  مراحل تأسيس شركت سهامي (2

 شود؟ ی شركت سهامي عام چگونه تأمين مي سرمایه (2

 .سهم را تعریف نمایيد (3

 ی شركت سهامي چيست؟ اساسنامه (6

 شود؟ های سهامي چه موقع محاسبه و تقسيم مي سود در شركت (6

 .شركت با مسئوليت محدود را تعریف نمایيد (9

 هایي دارند؟ شركت و شراكت چه تفاوت (32

 .ی قرضه را تعریف نمایيد سند یا ورقه (33

 .ها بنویسيد ی حسابداری شركت در بارهمختصری  (30

 ترازنامه چيست؟ (31

 .های یک شركت را بنویسيد و بدهي –ها  انواع دارایي (32

 شود؟ صورت سود و زیان در چه زمان و چگونه تهيه مي (32

 .را تعریف نمایيد( بورس سهام)بورس اوراق بهادار  (33

 شود؟ خرید و فروش سهام در بورس چگونه انجام مي (36

 بازار مالي چيست؟ (36

 .جایگاه شرعي شركت سهامي را توضيح دهيد (39

 .نظایر شخص حقوقي را توضيح دهيد (02

 نظير فقهي شركت با مسؤوليت محدود كدام است؟ (03
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 .مسائل جزئي شرعي مربوط به شركت سهامي را نام ببرید (00

 .حکم شرعي سهام و خرید و فروش آنها را بنویسيد (01

 دانيد چيست؟ ی سهام مي وسيله ی حکم شرعي تجارت به چه در باره آن (02

 .قمار را تعریف كنيد (02

چگونگي پرداخت، زكات سهام و نظر علمای مذاهب را در مورد استثنای  (03

 .دیون از مال زكات بنویسيد
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 سوم فصل
 سیستم پولي

 "Monetory System" 3سیستم پولي

_________________ 

تر  سوزند و اغنيا در كثرت آن؟ اين ناب پول چيست؟ چيست اين عنصر كه فقرا در حسرت آن می - 

از طال كه دكان كيمياگران را تخته كرده است؟ چگونه سالحی است اين سالح كه چون شمشير دو 

الموت دمی كه جان  ست و ملكبخش ا براند؟ و مگر مسيحا نفسی است كه حيات برد و می دم می

 چنين با زندگی بشر عجين شده است؟ چيست اين مفهوم كه اين. ستاند می

هايی  گشايی جهان ها و ها، انقالب ها، شورش شش هزار سال تاريخ مدون بشر مشحون از جنگ

د يابی شوند، ردپاي پول، اگرنه در همه، الاقل در بيشتر آنها مشهو وصله ريشهاست كه اگر با ح

 .است

هاي  تحقيقات و پژهوش. هون پول استانگيز علمی آن مر ستاوردهاي حيرتتمدن بشري و د

هاي سنگين بوده است كه جز دستی  علمی براي اعتالي زندگی انسان مستلزم صرف هزينه

 .اراي تأمين آن نيستي اي پر فتوت را سخاوتمند و كيسه

هاي علمی و فنی است؟ كدام  و پژوهش كدام آدمی كه به نان شب محتاج است در فكر تحقيق

راه نيست، توانسته است به امور پژوهشی و تحقيقاتی  اش رو به سازمانی كه دخل و خرج روزمره

ي  ي مردمش را تأمين نكرده، در انديشه هاي اوليه بپردازد؟ و كدام كشور است كه هنوز ضرورت

 تعالی تمدن و فرهنگ و هنر است؟

در  توان كنيم كه بارزترين نمودهاي قدرت پول را میاريخ كهن رجوع نبجاي دوري نرويم و به ت

زمان در كشورهاي صنعتی غرب و يا كشورهاي كوچك صادركننده نفت   همين نزديك و در همين

هاي اخير در مقايسه با كشورهاي صنعتی  قربانيان قحطی در آفريقا در سال. وضوح مشاهده نمود به

اگر ثروت و پول فراوان در اختيار كشورهاي صنعتی قرار . ت كم دارندخيز، فقط چند چاه نف و نفت
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 (3)پولتعریف 
"Money" :ًی مبادله و ارزیابي بـوده و حفـظ    وسيله (0)چيزی كه عرفا

این سه ویژگي در هر چيز یافته . شود ی آن ممکن باشد، پول گفته مي وسيله هماليت ب

 "Money" و در انگليسـي  «نقد»ح اقتصادی آن را پول و در عربي شوند، در اصطال

  .1گویند مي

                                                                                                                       

و براي . هاي فضايی بپردازند وهشتوانستند به تحقيقات علمی پيشرفته و پژ نداشت هرگز نمی

 .ورگشايی استعمار خود انواع سالح هاي مدرن را توليد كنندشك

 ي كاالها و خدمات اق جوامع امروزي امر مبادلهاتف  در اكثر قريب به: ي مبادله عنوان وسيله  پول به -3

گيرد و قيمت كاالها و خدمات چيزي جز بيان ارزش كاالها  در ازاي مقدار معينی پول صورت می

 .و خدمات برحسب پول نيست

ي تكرار و استمرار يك عمل يا رفتار بیين میردم يیا بیين      طور كلی رسم و عادتی كه در نتيجه  به -0

. شیود  میی   آيد، عرف ناميده وجود می جامعه، صنف يا طبقه و گروه اجتماعی به اكثريت افراد يك

ي معامالت تجاري آنها متداول است  عادت به رسم و رسومی كه بين بازرگانان در خصوص نحوه

تواند منبع حق قرار گيیرد و هیر جیا كیه      عرف می. شود عرف تجاري يا عرف بازرگانی گفته می

 .شود عرف مراجعه می  اشند بهقانون و مقررات مسكوت ب

اتفاق جوامع امروز مبادله كاالها و خدمات در ازاء مقدار معينی پول صورت  در اكثر قريب به -9

. گيرد و قيمت كاالها و خدمات چيزي جز بيان ارزش كاالها و خدمات برحسب پول نيست می

. نمايند الها و خدمات مرتفع میدست آمده نيازهاي خود را با خريد كا طوري كه افراد با پول به به

تر  عبارت ساده به. شود وسيله پول انجام می همچنين مقايسه ارزش كاالها و خدمات با يكديگر به

شود كه چه مقدار از يك كاال يا خدمات با چه مقدار  آسانی مشخص می با ورود پول در اقتصاد به

طه ارزش تمام كاالها و خدمات ابتدا با بادر اين ر. دله شوداز كاالها و يا خدمات ديگر بايد مبا

ي بين قيمت هر دو كاال كه با پول مشخص شده است  شود و از رابطه پول رايج كشور تعيين می
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چيز به این معنا است كه با نگهـداری آن در هـر شـرایطي     وسيله یک حفظ ماليت به

ی اوضاع بحراني، ارزش ذاتي آن ثابت و یکسان ارزش آن محفوظ بماند و به استثنا

وسـيله نفـوذ حفـظ     و به. پذیر باشد آن در هر زمان امکان  وسيله و خرید یک چيز به

برخالف اجناس كه با نگهداری آن ماليت كـامالً محفـوظ   . ماليت كامالً ممکن است

ان یابد و فـروش آن نيـز در هـر زمـ     نيست و ارزش آن پيوسته كاهش یا افزایش مي

 .باشد مقدور نمي

 "Currency"و پول  "Money" نقدفرق بین 

نیست كه قانوناا  هام    اما الزم. گیرد و حفظ مالیت صورت مينقد چیزی است كه با آن مبادله، ارزيابي 

هاای   هاايي مانناد قاب     های تضامیني ياا وثیقاه    مانند چك. مبادله قرار داده شود –قهری  –ی  وسیله

گیارد، اماا اگار     ی پاول صاورت ماي    كه اگرچه با آن مبادله( ان بهزيستي و غیرهامثال ارمغ)دار  جايزه

جای طلب خود خاودداری كناد، قانوناا  مجباور باه گارفتن و پاذيرش آنهاا          بستانكار از گرفتن آنها به

خدمات قرار  طور قانوني ابزار مبادله كاال و شود كه در يك كشور به ای گفته مي وسیله پول به .شود نمي

 رااگر كسي بخواهد با تومان دين خود ( يا تومان در ايران( )در پاكستان)شده است، مانند روپیه  داده

عملاه  )های قانوني در زبان عربي  به اين پول. شود بپردازد، صاحب حق قانونا  ناگزير به پذيرش آن مي

ي پاول رايا    و در فارسا  "Legal Tender" و در انگلیساي « زر قاانوني »و در زبان اردو ( قانونیه

 :پول قانوني دارای دو نوع است. گويند كشور مي

ن فقط تا یک سقف مشخص محدود است، در مازاد بر آن پولي كه تأدیه با آ (3

 .3شود، مانند چوني صاحب حق مجبور به گرفتن نمي

                                                                                                                       

، ص 960 علی ماجدي، حسن گلريز، : پول و بانك. )شود ارزش مبادالتی با يكديگر مقايسه می

 0- 3.) 

واحدهاي  باشد، سابقاً در پاكستان روپيه به ه میآن 6 هر واحد پول روپيه پاكستانی برابر با  - 

 (مترجم. )گفتند اي چونی می آنه 1شد به واحدهاي  اي نيز ساخته می آنه 0آنه و  1كوچكتر 
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حق از پذیرش چوني انکار كرده و از بـدهکار درخواسـت روپيـه     اگر صاحب

 ةعملی  »ایـن نـوع پـول، در عربـي      به. شود يم جانب او قرار داده بکند حق به

 Limited"و در انگليسـي   «محدود زر قـانوني »و در اردو  «ةودمحد ةالقانوني

Legal Tender"
 .گویند مي 3

یـه حقـوق بـا آن تـا سـقف مشخصـي، محـدود نباشـد، ماننـد          دپولي كـه تأ  (0

در و  «ةغيرمحـدود  ةالقانوني ةعمل»در عربي آن را . ات یا پول كاغذیمسکوك

 Unlimited Legal Tender" 0"و در انگليسـي   «غيرمحدود زر قانوني»اردو 

 .شود  گفته مي

 
 :های مختلف آن پول و سیستم تحولسیر 

و پایاپای بود كه در عربي  یصورت تهاتر ها در بين مردم، به در آغاز، معامله

"Barter"و در انگليسي  «ةيضمقا»
الت اما در این نوع معام .2شود گفته مي 1

مشکالت گوناگوني از قبيل حمل و نقل اجناس، عدم موافقت در عرضه و تقاضا بر 

ی گندم با پارچه  مثالً شخصي متقاضي مبادله. روی یک جنس و غيره وجود داشت

بود، اما صاحب پارچه نيازی به گندم نداشت و تقسيم اجناس به واحدهای كوچکتر 

از این روی معامله . رسيد نظر مي ل بهستد قرار دادن آنها نيز مشک و و اساس داد

_________________ 

 پول قانونی محدود - 

 پول رايج غيرمحدود -1

 .، روش دادوستد پاياپاي(ي پول بدون مبادله)مبادله كاال  -9

دليل اينكه از نظر  كند به ه است اما تاريخ اين مطلب را تأييد نمیها همين طور ذكر شد در كتاب -1

 (مترجم. )عنوان پول يا ثمن رواج نداشته باشد تاريخی هيچ يافت نمی شود كه در آن چيزي به
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جای آن، فقط برخي از اجناس ضروری و  ده و بهش برچيده "Barter"پایاپای 

عنوان مبنای قيمت   هميشه قابل استفاده و مبادله نظير گندم، جو، پوست و غيره به

پس از مدتي از تعداد اقالم كاالهای اساسي نيز كاسته شد و صرفاً طال . مقرر گردید

المللي و آسان بودن حمل و نقل  دليل قابل پذیرش در سطح تجارت بين به]و نقره 

 .شدند  طور پایه پولي در نظر گرفته به [آنها

اما بعداً كه . گرفت ی نخست مبادله با طال بدون سکه زدن، صورت مي هلهدر و

 به. شد آن مجاز قرار داده زدن با آن نيز شروع شد و هر شخصي به ضرب سکه به

و در  «الذهب ةاعدق»و در عربي  «سيستم واحد پولي طال»سيستم رایج در این دوره 

 .گویند مي "Goldstandard"انگيسي 

مجموعه این دو سيستم   پس از آن سکه زدن با نقره نيز رواج گرفت و به

 Bimetalic"و در انگليسي  «المعدنين نظام»و در عربي  «سيستم دو فلزی»

Standard" گویند مي. 

  ای را پيش های طالیي و نقره ای فرا رسيد كه مردم سکه مروز زمان دوره  به

كردند، تا هنگام ضرورت  طور امانت گذاشته و از آنها رسيد دریافت مي  ها به صراف

تدریج   ستد مردم به و پس از آن داد. با ارائه رسيد، آنها را از صراف پس بگيرند

جای گرفتن طال از صراف و  رفت و مشتری بهصورت گ «رسيدها»ی همين  وسيله به

ای برای گرفتن طال از  كه در واقع حواله)تحویل آن به فروشنده خود، اصل رسيد را 

تبار رسيد به معنای انتقال پشتوانه و اع داد و این به به فروشنده مي( صراف بود

ي گفتن این نوع معامله سبب گردید كه طال تا مدت زمانرواج . فروشنده بود

بيشتری نزد صراف بماند و صراف با احساس چنين شرایطي، توانست طالهای 

ی پولهای  درآمدی برای آغاز دوره امانت را به دیگران قرض بدهد و این معامله پيش
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كاغذی و بانکداری قرار گرفت كه توضيح بيشتر آن انشااهلل در مباحث بانکداری 

 .خواهد بود

ص توانست پول كاغذی صادر كند، اما در آغاز پيدایش پول كاغذی هر شخ

صورت پول قانوني  در غير این. پذیرش آن صرفاً براساس دادوستد بين مردم بود

"Legal Tender" شد یا پول رایج تلقي نمي. 

وستدها، بعدها پول  با در نظر داشتن همين پذیرش و جهت رفاه مردم در دا

اما با این را پيدا كرد،  "Legal Tender"كاغذی اعتبار پول قانوني یا پول رایج 

 (بانک)دولت  "Authorised"ی مجاز  وصف كه مسئول صدور آن فقط اداره

بانک »ها سلب و فقط به  بانک  از بقيه قرار داده شد پس از آن، این مسئوليت

 .واگذار گردید «مركزی

ده های كاغذی نيز، مدارج زیادی طي ش بعد از اعبتار قانوني گرفتن پول

درصد، طال بوده است و براساس  زمان پشتوانه پول تا ميزان صد ر یکد. است

تشار ميزان طالی موجود نزد خود، پول ان ظف بوده است تا بهمؤ  ون هر بانکقان

 و در انگليسي  «الذهب سبائک ةقاعد»به این نظام   دهد، در عربي

"Gold Bullion Standard'  شود گفته مي «پشتوانه طال»و به فارسي. 

ی  علت كاهش مراجعه مردم برای دریافت طال، از ارزش پشتوانه پس از آن به

های بعدی نيز ادامه  پول كاسته شد و همواره این كاهش ميزان پشتوانه، در دوره

ی معامالت داخلي كشور، نيازی به  كم در محدوده پيدا كرد تا به صفر رسيد و كم

صددرصد،  تر از ميزان كم به هایي كه به پول. پشتوانه برای پول احساس نشد

"Fiduciary Money" «ةلثقا النقود»ی طال داشتند،  پشتوانه
هایي كه  و به پول 3

_________________ 

 "Fiduciary Currency"پول اعتباري  - 



 اقتصاد اسالمي

 

094 

 "Token Money" 3«ةيالنقودالرمز»ان پشتوانه طالی آنها صفر باشد، ميز

 .ندیگو مي

ی ارزش واقعي آنها  ها در واقع انعکاس دهنده ارزش قانوني این نوع پول

ال ارزش قانوني یک اسکناس هزار توماني، همان هزار تومان طور مث نيست، به

كه به معادل آن، طال در پشتوانه )است، اما ارزش واقعي آن این مقدار نيست 

 (.خود داشته باشد

در بيشتر كشورها،  "Token Money"های بدون اعتبار  تا مدتي، اعتبار پول

دليل تعهد دولت آمریکا  به] به دالر بود و پشتوانه دالر نيزای وابسته  گونه به

این ترتيب پول كشورهای دیگر نيز   به. طال بود [پرداخت طال در قبال دالر به

م دولت آمریکا نيز 3963كه در سال  تا این. بسته بودواسطه دالر، با طال وا به

با . ی طالیي دالر را به صفر رسانيد، كه تفصيل آن انشاءاهلل خواهد آمد پشتوانه

ای پول هيچ كشوری، طال وجود  طالب ذكر شده، اكنون در پشتوانهتوجه به م

ی آن فقط  شود كه پشتوانه تلقي مي «ثمن عرفي»و پول كاغذی صرفاً یک ندارد 

 .ارزش خرید آن است

 0:ارز نرختعیین 

های گوناگوني  برای تعيين نرخ ارز كشورها در طول ادوار مختلف، روش

در  «سيستم واحد پولي طال»م 3931م تا 3662از سال . كار گرفته شده است به

ها نيز، رایج بوده  كه سيستم مذكور قبل از این سال با آن. دنيا رواج داشته است

_________________ 

 (.بدون پشتوانه)پول بدون اعتبار  - 

مثالً پول كشور پاكستان . گويند كشور ديگر را ارز می پول خارجی، پول رايج يك كشور در داخل -1

 (مترجم. )گويند شود و پول ايران در ساير كشورها را نيز ارز می در داخل ايران ارز گفته می
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سيستم واحد »در . ی رواج این دوران نبوده است اندازه است، اما رواج آن به

 مثالً انگلستان. پشتوانه پول هر كشور یک ميزان متناسبي از طال بود «پولي طال

برای پشتوانه هر واحد پوند، آمریکا برای پشتوانه هر واحد دالر، ميزان شخصي 

نرخ ارز هر كشور  «سيستم واحد پولي طال»در . از طال را اعالم كرده بودند

یعني با در نظر گرفتن . شد براساس ميزان پشتوانه پول آن كشور محاسبه مي

ه شده و با پول كشورهای ميزان پشتوانه پول هر كشور، ميزان ارزش آن سنجيد

طال و پشتوانه  «توال»اگر پشتوانه هر واحد پوند چهار  مثالً. شد دیگر مبادله مي

. وجود داشت 0/3بود، بين پوند و دالر نسبت  طال مي «توال»هر واحد دالر دو 

سيستم واحد »تدریج  بعد از آن به. شد ادله ميبنابراین یک پوند با دو دالر مب

ی تعيين نرخ ارز كشورها در ادوار  جهت شناخت شيوه. ان یافتپای «پولي طال

های تجاری جهاني در آن ادوار  بعدی، نياز به توضيح اجمالي تحوالت سيستم

 :باشد مي

جهاني اول، نظام اقتصادی دنيا دچار بحران شدیدی شده و در بعد از جنگ 

كشورها از ميالدی، تجارت جهاني طال با ركود مواجه شد و تمام  3912سال 

 .های كاغذی خودداری ورزیدند دادن طال در قبال پول

بعد از جنگ جهاني دوم، انگلستان و كشورهای دیگر اتحادیه اروپا نيز، دچار 

علت داشتن ذخایر فراوان طال از استحکام  بحران اقتصادی شدند، اما آمریکا به

 .ای برخوردار بود العاده اقتصادی فوق
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جهت بازسازی اروپا، با همکاری آمریکا، كنفرانس ميالدی،  3922در سال 

. آمریکا تشکيل داده شد 3(بریتون وودز)بزرگي از كشورهای مختلف در شهر 

در سطح  "Investment"گذاری  توسعه تجارت جهاني و گسترش دامنه سرمایه

از سيستم پولي جدید  «سيستم واحد پولي طال»های  فالمللي و زدودن ضع بين

در این كنفرانس، . وارد قابل بحث در این كنفرانس بزرگ بودندجهاني، از م

تصویب رسيد، ابتدا به  تشکيل سه سازمان و استقرار یک سيستم واحد نرخ ارز به

ها پرداخته، سپس مورد سيستم نرخ ارز این كنفرانس، گفتگو  معرفي این سازمان

 .خواهيم كرد
 :«ودزبريتون و»كنفرانس  های سازمان

تصویب شد، عبارت  «بریتون ودز»ي كه تشکيل آنها در كنفرانس زمانسه سا)

بانک  -1الملي پول  صندوق بين -0سازمان تجارت جهاني  -3: از این بودند

 :(مپردازی توضيح هر یک مي طور خالصه به اكنون به. جهاني
 "International Trad Organization"جهاني  تجارتسازمان 

تصویب  به «بریتون وودز»شکيل آن در كنفرانس اني بود كه تاین اولين سازم

 .گویند مي« ةليالدو ةالتجار  ةمنظم»رسيد در عربي آن را 

 :این شرح است  پيشينه تاریخ سازمان مذكور به

عنوان  به)از قرن شانزدهم تا هيجدهم ميالدی تأكيد تمام كشورهای جهان 

قتصاد كشور باید بر بر این امر بود كه هر كشور جهت توسعه ا( یک نظر تجاری

_________________ 

 - Bretton Woods با  311 ژوئن  11تا   اين كنفرانس از : شهري در ايالت نيوهمپشاير آمريكا

 .كشور جهان تشكيل شد 11شركت 



 091 اقتصاد اسالمي  

ميزان طالی خود بيفزاید و برای آن، صادرات خود را توسعه داده و از واردات 

 .بکاهد

و در عربي  "Mercantilism"ليسم  این نظر تجاری ميركانتي

شود، اما بعد از قرن هيجدهم ميالدی نظر تجاری  گفته مي «التجاریين مذهب»

عه اقتصاد كشور باید تجارت این سو معطوف گشت كه جهت توس كشورها به

جهاني توسعه داده شده و در امور واردات، ضوابطي كه باعث ایجاد مانع در 

برای اجرای این . شوند از ميان برداشته شوند ی تجارت جهاني مي توسعه

سازمان تجارت »جهاني، تأسيس دستورالعمل و برداشتن موانع حایل در تجارت 

اما آمریکا با تشکيل این سازمان . تصویب رسيددر كنفرانس یاد شده به  «جهاني

ي بودن كشور آمریکا، در صورت گسترش تمخالفت كرد، زیرا با توجه به زراع

در بازراهای آمریکا تجارت جهاني، محصوالت كشاورزی اروپا با قيمت ارزان 

گردید كه كشاورزان آمریکایي از كشاورزی  شد و این امر باعث مي وارد مي

كار آنان فعاليت كشاورزی  سوی تجارت روی آورند و با این به دست كشيده و

بنابراین تشکيل این سازمان تا مدتي بين آمریکا و . خورد آمریکا لطمه مي

م تشکيل این سازمان، 3926كه در سال  تالف بود، تا اینكشورهای دیگر مورد اخ

توافق   هی كاالهای وارداتي، ب شرط استثنای محصوالت كشاورزی از جمله  به

 .همه رسيد
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 General Agreement on Tariff"نام  كار، سازمان دیگری به برای انجام این

and Trade"
شود،  تعبير مي «پيمان عمومي تعرفه و تجارت»كه در فارسي به  3

 .تأسيس گردید

این . گویند مي «ةوالتجار ةكيالجمر للتصرفات ةمالعا ةقياالتفا»در عربي آن را 

 .شود نيز گفته مي "GATT"ر مخفف سازمان به طو

استثنای محصوالت   به)برای توسعه تجارت جهاني در كاالهای تجاری دیگر، 

 :اند شرح ذیل ضوابطي نيز مقرر گردید كه به( كشاورزی

ی ایجاد مانع در تجارت جهاني از ناحيه  هر كشور در صورت مشاهده( الف

 "GATT"خواهد داشت، و  "GATT"یک كشور، حق اعتراض بر عليه آن را در 

نيز، الزم  "GATT"باشد و بر كشورهای عضو  مسئول حل این نوع قضایا مي

 .ی اجرا درآورند مرحله  است كه حکم صادره از آن سازمان را به

 :دو شکل انجام بگيرد  تواند به ایجاد مانع در امور تجارت جهاني مي

_________________ 

منظور برگزاري يك كنفرانس  ، شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد به 316 سال  در - 

درصد تجارت  71كشور كه  3 ي تداركاتی متشكل از  ي تجارت و اشتغال كميته المللی در باره بين

هدايت روابط بازرگانی و اقتصادي « گات»هدف اصلی . جهانی را در اختيار داشتند، تشكيل داد

ظور بهبود سطح زندگی، اشتغال كامل، افزايش مستمر درآمدهاي واقعی، استفاده بهتر از منابع من به

گات . باشد ي فراگير كشورهاي عضو می ي كاالها و باآلخره توسعه توليد، گسترش توليد و مبادله

هاي تجاري و هر نوع  ها را از طريق كاهش دادن حقوق گمركی، حذف محدوديت اين هدف

المللی است كه مقررات  بنابراين گات يك سازمان بين. كند المللی تعقيب می تجارت بينتبعيض در 

تعداد اعضاي گات در حال حاضر بيش از يك صد . كند رفتار در تجارت جهانی را تعيين می

 .گات نيست كشور هستند و ايران عضو
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كاالی وارداتي  ایجاد موانع گمركي؛ یک كشور بر ميزان عوارض گمركي (3

رود  افزاید، در نتيجه قيمت كاالهای وارداتي در كشور باال مي كشور دیگر مي

 .شوند سبب افزایش قيمت آن كم مي  و خریداران آن جنس نيز به

ایجاد موانع غيرگمركي، یک كشور با اعمال یک ضابطه تجاری خاص  (0

ال از كشور موجب محدودیت و فشارهایي برای مردم، در امر وارد ساختن كا

 .شود دیگر مي

فرانسه اجازه بارگيری وی، سي، آر ساخت ژاپن را فقط در یک ( زماني)مثال 

 .بندر ویژه داده بود

ی تجاری تمام كشورها با یکدیگر باید مساوی بوده، تبعيض و  رابطه( ب

ی تجاری یک  ی تبعيض در رابطه در صورت مشاهده. امتيازی در كار نباشد

كننده را در  تبعيضآن كشور حق اعتراض بر عليه كشور كشور با دیگری، 

"GATT" خواهد داشت. 

در . یژه بر كاالی یک كشور را نداردوهيچ كشوری حق گرفتن عوارض ( ج

تواند بر عليه كشور مختلف  ف از این بند، آن كشور ميلصورت مشاهده تخ

 .اعتراض كند

االهای وارداتي توانند بر ميزان عوارض گمركي ك كشورهای فقير مي( د

بيفزایند، زیرا در صورت كاهش دادن عوارض گمركي، قيمت صنایع خارجي در 

یابد و بر اثر آن، از ميزان فروش صنایع داخلي كاسته  بازارهای كشور كاهش مي

 .شود شده و صنعت كشور دچار ركود مي

 "GATT"در صورت بروز اختالف تجاری در ميان دو كشور، سازمان ( هـ

 .ها را انجام خواهد داد داوری آن
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 3:پول المللي بینصندوق 

تصویب رسيد، صندوق  تشکيل آن در كنفرانس بهدومين سازماني كه 

و در انگليسي  «صندوق النقدالدولي»در عربي آن را . المللي پول بود بين

"International Monetary Fund" اسم مخفف آن . گویند مي"I.M.F" است .

كنفرانس رسيده بود، در  تصویب م به3922آن در سال  سازمان كه تأسيس این

های یک كشور، وابسته به یک  وجود آمد، همانطور كه كليه بانک  م به3926سال 

های مركزی تمام كشورها نيز به سازمان صندوق  ستند، بانکبانک مركزی ه

نک عنوان یک با  بنابراین گویا این سازمان، به. شوند المللي پول وابسته مي بين

های  كشورهایي كه برای پرداخت رود كه به شمار مي  مركزی، برای جهان به

گاهي با آن كه . دهد مدت مي پول داشته باشند، قرض كوتاه فوری، نياز به

بخش است، اما برای یک فعاليت بازرگاني  وضعيت اقتصادی یک كشور رضایت

المللي  طي صندوق بينكند، در چنين شرای نقد نياز پيدا ميپول   به طور فوری به

هر كشور در صندوق . پردازد آن كشور مي عنوان قرض به  پول، وجهي را به

باشد كه ميزان آن، براساس تناسب  مي "Quata"المللي پول، دارای سهميه  بين

اگر : عنوان مثال  به. شود المللي مشخص مي تجارت آن كشور با تجارت بين

ی یک كشور در  رد دالر و ميزان سرمایهميزان سرمایه تجارت جهاني یک ميليا

_________________ 

هر واشنگتن، پايتخت مقر صندوق در ش. تأسيس شد 311 المللی پول در ژوئن سال  صندوق بين - 

  آيد، ولی به شمار می اياالت متحده آمريكا است و گرچه از مؤسسات وابسته به سازمان ملل به

: المللی پول عبارتند از اهداف صندوق بين. موجب اساسنامه از استقالل كامل برخوردار است

كنترل حجم نقدينگی  بررسی و –المللی و نظارت بر اجراي آن  تدوين مقررات براي نظام پولی بين

 .كشورهاي عضو مدت و بلند مدت به اعطاي وام كوتاه  –المللی  بين
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المللي  ی آن كشور در صندوق بين ميليون دالر باشد، سهميهتجارت جهاني پنجاه 

ميزان نرخ این سهميه گاه كمتر یا بيشتر از این نيز . شود درصد مقرر مي 2پول 

درصد  02گردد و هر كشور  مبلغ این سهميه با معادل دالر مقرر مي. شود مي

درصد دیگر را به شکل پول كشور خود، در  62شکل طال و   خود را به ی سهميه

مقادیر   "I.M.F"این ترتيب در   كند و به آوری مي المللي پول جمع صندوق بين

كشورهای عضو صندوق . گردد مي  زیادی از طال و پول تمام كشورها جمع

ن المللي پول، در صورت نياز حق استقراض خواهند داشت كه به آ بين

"Drawing Rights"
 .گویند مي «السحب حقوق»و در عربي  3

هر كشور براساس ميزان متناسب با مبلغي كه آن كشور در   مبلغ قرض بهنرخ 

هر كشور تا سقف   مثالً به. گردد تعيين ميالمللي پول گذاشته است،  صندوق بين

رخ همواره شود و این ن ی خود، حق برداشت داده مي برابر سرمایه گذاشته شده 2

 .یابد تغيير نيز مي

هر كشور   به( حق برداشت) "Drawing Rights"مبلغ قرضي كه براساس 

"Tranche"هر قسط   به. گردد تر تقسيم مي به چندین قسط كوچک. رسد مي
0 

باشد كه حق برداشت  درصد مي 02اولين مبلغ قسط این قرض، . شود گفته مي

این . بهره است آن هميشه بدون شرط و كمشود و قرض  هر كشور داده مي  آن، به

حسب ترتيب، بر  های بعدی به در قسط. گویند مي "Gold Tranche"قسط را 

المللي پول با  شود و صندوق بين های قرض افزوده مي شرایط و محدودیت

_________________ 

 (.از حساب)حق برداشت  - 

 (مؤلف. )باشد معناي قسط و بخش می  كلمه فرانسوي و به -1
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مدت  اعمال شرایط سنگين و تعيين سودهای كالن برای دادن قرض های كوتاه

"Conditionality Tranches"را این اقساط . شود آماده مي
 .گویند مي 3

های اجرایي این سازمان نيز از طریق آرای، كشورهای  ی كار و طرح شيوه

هر  "Quata"گردد و مقدار رأی نيز بر مبنای ميزان سمهيه  عضو مشخص مي

پس كشوری كه دارای سهميه بيشتر در صندوق است، حق . شود كشور تعيين مي

حساب دیگری وجود دارد كه به آن  'I.M.F"در . هد داشترأی بيشتر را نيز خوا

"Drawing Rights Special"در انگليسي 
و در  "D.R.S"صورت اختصار   و به 0

در این حساب، با تصویب و هماهنگي . گویند مي( ةصالخا السحب حقوق)عربي 

های مجاز، پرداخت  های اضافي مازاد بر مبلغ قرض كشورهای عضو، قرض

های اضافي در ميان كشورها نيز، مطابق با  تناسب تقسيم مبالغ قرض. گردد مي

 .شود نرخ سهميه هر كشور مي

_________________ 

 .اقساط مشروطه - 

منظور كمبود نقدينگی  المللی پول به  م، صندوق بين363 در سال . حق برداشت مخصوص -1

المللی شده بود،  ويژه بعد از جنگ جهانی دوم كه يكی از مشكالت تجارت بين المللی، به نبي

اصالح « حق برداشت مخصوص»نام  ي جديد به ي خود را براي ايجاد يك پول ذخيره اساسنامه

بنابراين حق برداشت . المللی را تا حدودي جبران كند نمود تا به اين وسيله كمبود نقدينگی بين

المللی است كه توسط صندوق ايجاد شده  ي پولی بين در واقع يك نوع دارايی يا ذخيرهمخصوص 

 .كننده در طرح مذكور است ي آن موافقت كشورهاي شركت و پشتوانه
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 3:بانك جهاني

تصویب رسيد  به( بریتون وودز)سومين سازماني كه تشکيل آن در كنفرانس 

"International Bank for Reconstructionand Development"  بود كه آن را

"I.B.R.D" گفته  «الدولي لإلنشاء والتعمير البنک»و در عربي  .گویند نيز مي

اگرچه در ابتدا همان نام اول . است "World Bank"شود و نام كوچک آن  مي

تفاوت بانک . ولي اكنون همين نام كوچک بيشتر معروف استتصویب شده بود 

المللي پول،  صندوق بين ،المللي پول در این است كه جهاني با صندوق بين

دهد، اما  مردم مي  مدت كه به سه تا پنج سال محدود است، به كوتاههای  قرض

سال  12تا  32پرداخت آن به  دهد كه باز های درازمدت مي بانک جهاني قرض

 .رسد مي

های بزرگ مثل، راهسازی و غيره قرض  در آغاز، این بانک برای پروژه

اكنون . داختهای عمومي نيز پر م به دادن قرض3932ز سال داد، اما بعد ا مي

دهد، مثالً به  های مشروط نيز به كشورهای قرض مي گذاری برای سياست

های بانک جهاني  گذاری مملکت خود از دستورالعمل كشورهایي كه در سياست

 .دهد تبعيت كنند، مبلغ مشخصي را قرض مي

_________________ 

المللی ترميم و توسعه كه به بانك جهانی شهرت يافته است، بزرگترين سازمان مالی  بانك بين - 

. كند ن مالی توسعه اقتصادي كشورهاي در حال رشد فعاليت میي تأمي المللی است كه در زمينه بين

مقر بانك جهانی در شهر واشنگتن . شروع كرد 316 اين بانك فعاليت خود را عمالً در سال 

 .است[ پايتخت آمريكا]
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 :سیستم نرخ ارز بريتون وودز

به  «بریتون وودز»هایي كه تشکيل آنها در كنفرانس  پس از معرفي سازمان

سيستم واحد . پردازیم توضيح سيستم نرخ ارز آن مي تصویب رسيده بود، اكنون به

در این كنفرانس سيستم جدیدی برای . برچيده شده بود. م3913پولي طال در سال 

 Bretton Woods System of"نام  تعيين نرخ ارز روی كار آورده شده كه به

Exchange Rate"
 :ضوابط این سيستم آمده بوددر . معروف است 3

جای دادن طال به  ی ارزیابي پول اسکناس، مثل سابق باید طال باشد، اما به واسطه

ی مبادله پول در سطح تجارت جهاني، فقط باید دالر  عوض پول هر كشور، وسيله

دليل استحکام وضعيت اقتصاد آن  با این تفصيل كه پشتوانه دالر آمریکا به. باشد

كه در ابتدا در مقابل مبلغ  چنان .0پشتوانه پول بقيه كشورها، دالر باشد كشور، طال و

طال قرار داده شد بعد از آن آمریکا بر نرخ دالر افزوده و در  1دالر، یک اونس 12

نيز صرفاً از طریق ( دالر با طال)دالر یک اونس قرار داد و این مبادله  20عوض مبلغ 

اگرچه آمریکا آمادگي خود را برای اینکار  .گرفت بانک مركزی هر كشور صورت مي

گرفت و مراجعه  اعالم كرده بود، اما معامالت تجاری كشورها اغلب با دالر انجام مي

_________________ 

 .سيستم نرخ ارز بريتون وودز - 

اضر، عمالً كنار صورت طال يا ذخاير ارزي خارجی و امثال آن در حال ح ي پول به  پشتوانه -1

ي ارزش  گذاشته شده و بيشتر ثبات اقتصادي و سياسی كشورها و قدرت توليدي آنها تعيين كننده

ي سياسی و  پول و ميزان چاپ اسكناس جديدي گرديده است و بديهی است هر چه پشتوانه

جامعه تر باشد، ارزش پول وي بيشتر خواهد بود و فشار تورمی كمتر بر  اقتصادي دولتی مستحكم

 .وارد خواهد كرد

9- Ounce : هر واحد پوند انگلستان  /6 مقدار 
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ای تحت این عنوان  هلاین ترتيب پشتوانه پول معاد به. برای دریافت طال كم بود

ضيح دالر و طال تعيين كند، یعني تو هر كشور نرخ پول خود را به: صورت گرفت

. گيرد دهد كه در عوض هر واحد پول آن كشور، چقدر دالر و چقدر طال قرار مي

 .شود دالر گفته مي  اما از روی عمل، نرخ پول فقط به

همچنين در سازمان مذكور مقرر گردید كه در صورت كاهش یا افزایش نرخ 

بر این قابل تحمل و اضافه %( 0)پول یک كشور بر اثر تورم یا افالس، تا دو درصد 

گيرد و بانک مركزی باید با ایجاد تعادل در ميان  ميزان خارج از تحمل قرار مي

 .ها، تعادل نرخ مقرر پول كشور را حفظ كند قيمت

این شکل خواهد بود كه، بانک مركزی در  ها به ایجاد تعادل در ميان قيمت

يمت پول، با قيمت باالتر و در صورت افزایش نرخ پول، با قصورت كاهش نرخ 

تر، پول را از مردم خرید نماید، كه در نتيجه آن، امکان قوی برای برقراری  پایين

 . تعادل نرخ پول وجود دارد

المللي پول  بعد از اعمال این شيوه، اگر باز هم نرخ پول، مهار نشود، صندوق بين

ل كه كل نرخ پو پردازد، یا این واسطه شده و برای كنترل نرخ، مبلغ بيشتری دالر مي

 .كند آن كشور را عوض مي

 Exchange Ratte"با این تفصيل روشن شد كه در سيستم مذكور، نرخ ارز 

Fixed" را  همين جهت در انگليسي آن  به. ثابت است"Fixed Exchange Rate 

System"
 .گویند مي «نظام سعرالصرف الثابت»و در عربي  3

ل از این سيستم جریان مهمترین ویژگي سيستم نرخ ارز واحد پولي طال كه قب

نرخ  "Fixed"داشت، مقرر بودن ميزان طال در پشتوانه هر واحد پول و ثابت بودن 

_________________ 

 سيستم نرخ ارز ثابت - 
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تجارت  بود و براساس آن تاجر با اعتماد كامل بر ثابت بودن نرخ پول، به

 .پرداخت مي

هم سعي بر این شد تا این مزیت سيستم واحد پولي  «سيستم بریتون وودز»در 

 .طال، حفظ شود

ی ضعف نيز داشت و آن  بته سيستم واحد پولي طال با این خوبي، یک نقطهال

این  در سيستم جدید،. كه دولت در تغيير دادن نرخ ارز آن، هيچ نقشي نداشت این

 .دولت واگذار گردید غيير نرخ ارز، بهضعف برطرف شده و نقش كليدی ت

 ،زوال سيستم نرخ ارز بریتون وودز

ر این سيستم بر آن بود كه یکي از كشورهای ثروتمند، طور كه دانستيم مدا همان

این   وقت حاضر به دادن طال در عوض پول كشور خود باشد و آمریکا آن حاضر به

جز فرانسه، كشور دیگری از آمریکا مطالبه   كار شد، ولي در مقام عمل مطالبه طال به

ی طالی  شده و ذخيرهالمللي آمریکا و فرانسه تيره  طال نکرد و براثر آن روابط بين

دنبال خودداری نمودن   ، بهیکي از سالهاكه در  آمریکا نيز كاهش پيدا كرد تا این

 Fixed Exchange Rate"در عوض دالر، سيستم نرخ ارز ثابتآمریکا از دادن طال 

System" پس از آن، برای تعيين نرخ ارز دو راه وجود داشت. برچيده شد: 

ر كاالهای تجاری براساس قانون عرضه و تقاضا در نرخ ارز باید مثل نرخ سای (3

نرخ پول ایران با دالر آمریکا باید : عنوان مثال  به. شد بازار آزاد، تعيين مي

براساس عرضه و تقاضای هر یک در بازار آزاد، مشخص شود و نرخ پول 

ی همين قانون در بازارهای تجاری  وسيله  سایر كشورها با ریال ایران نيز به
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"Freely Floating Exchange"این سيستم را . المللي مشخص شود بين
و  3

 .گویند مي «ةالحر ةئمالعا أسعارالصرف»در عربي 

كرد، تا در  شد، اما دولت نيز بر آن نظارت مي اصوالً نرخ آزاد گذاشته مي (0

صورت تورم یا افالس نرخ، با وساطت بانک مركزی، تعادل را در آن برقرار 

اسعارالصرف »و در عربي  "Managed Float"ستم را این سي. ساخت مي

 .گویند مي «ةالمدرا ةئمالعا

 
 :و احكام فقهي آن كاغذیاعتبار پول 

با توجه به توضيحاتي كه داده شد، روشن گردید كه پول كاغذی، دوران متعددی 

درصد طال وجود  ی پول به طور صد زماني در پشتوانه. را پشت سر گذاشته است

 Fidiciary"گفتند، پس از آن دوران مي "Gold Bullion Standard"را  داشت كه آن

Money" ی پول فقط تا ميزان متناسبي طال وجود داشت فرا رسيد كه در پشتوانه .

تا  .0دالر و وابستگي دالر به طال فرا رسيد  ها به سپس دوران وابستگي تمام پول

ها از  فره رفت و تمام پولميالدی آمریکا از دادن طال ط 3963ال كه در س این

 .ی طال خالي شد پشتوانه

ها هم  ی مبادله بودن آن ها وجود ندارد و وسيله اكنون چيزی در پشتوانه پول

های پاكستاني چاپ  اصطالحي بيش نيست و این عبارت كه مثالً بر روی اسکناس

 «شود قدر روپيه داده مي البه، اینوقت مط  حامل این پول به  به»: كه. شده است
 .معنا شده است بي

_________________ 

 .نرخ ارز آزاد شناور - 

 پول اعتباري -1
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 :های كاغذی دو نظر وجود دارد اعتبار پولدر مورد اكنون 

ی  عنوان پشتوانه  كه طال را به دليل این: گویند اغلب كارشناسان اقتصادی مي (3

ی  عنوان یک وسيله  طال در زمان گذشته به ،دادند این بود كه پول قرار مي

اگر همين . شد اس آن تجارت ميمبادله رواج داشت و در تمام كشورها، براس

طور   مقصود از پول كاغذی، بدون واسطه قرار دادن طال، حاصل شود و آن به

 .شود ی مبادله شناخته شود، نيازی به واسطه قرار دادن طال نمي یک وسيله

موجب این نظر، پول كاغذی عبارت از، قدرت خرید مخصوص است،   به

جای طال،  پس به. كاال را خرید توان مقدار مشخصي از با آن مي یعني

"Basket of Goods"ی  ای از كاالهای مختلف و غيرمعين پشتوانه مجموعه
و  3

 .گویند مي «البضائع ةسل»در عربي 

این معنا كه، اگرچه   به. پول كاغذی یک نقد اصطالحي و ثمن عرفي است (0

ی  دلهعنوان ابزاری برای مبا  دارای ارزش ذاتي نيست، اما در اصطالح، به

 .مالي مخصوص قرار داده شده است ارزش

 
 :اعتبار فقهي پول كاغذی

گاه مختلفي هستند كه ذیالً دیددر راستای اعتبار فقهي پول كاغذی، علما دارای 

 :شوند ذكر مي

اند كه،  در گذشته نه چندان دور، اكثریت علمای هندوستان بر این نظر بوده (3

ای برای وام  نيست، بلکه وثيقه پول كاغذی به ذات خود دارای ارزش مالي

معنای دادن حواله برای  یک شخص به بنابراین پرداخت پول كاغذی به. است

_________________ 

 (مترجم. )گفتند می "Tolen Money"« شتوانه پول بی»هاي اين دوران  به پول - 
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شماری شکل گرفت، از  ی این رأی، مسایل فقهي بي در نتيجه. وام است

 :جمله آنها

وقت كه فقير با آن چيزی  پول كاغذی، تا آنادا نشدن زكات، با دادن  -

 .نخریده باشد

ی  كه در پشتوانه جهت این  خرید طال و نقره با پول كاغذی، به ناجایز بودن -

ی  پول كاغذی طال قرار داشت و خریدن طال یا نقره با آن، در واقع مبادله

ی صرف،  شود و در معامله طال با طال یا نقره است كه بيع صرف گفته مي

هر دو بدل در مجلس عقد الزم است، در حالي ( تحویل و تحول)قبض 

ی پول، بدل، كه  ی قبض كننده ی پول با طال یا نقره، از ناحيه معامله كه در

 .ی طالیي است، هنوز قبض نشده است همان پشتوانه

های كاغذی بين هم نيز نباید جایز باشد، زیرا  ی پول طبق این رأی، مبادله

 .شود، كه شرعاً جایز نيست مي( الکالي بالکالي بيع)معامله وام با وام 

نظر  ا یک زمان قابل قبول بود، اما اكنون بنابردالیلي صحيح بهاین رأی ت

خود نفس  ی طال ندارد، بلکه به های كاغذی پشتوانه رسد، چه، اكنون پول نمي

نظر  گفتن آنها، مشکل به «سند وام»یا  «رسيد»اند، لذا  ثمن قرار داده شده

 .رسد مي

ها  ی اسکناس يهی ارزش مالي و بقدارا( پاكستان)ای  اسکناس یک روپيه (0

 .برای آن است «رسيد»

زیرا بين اسکناس . توان درست گفت این نظریه را در چارچوب تئوری مي

های یک  اسکناس. ها تفاوت وجود دارد ی اسکناس ای و بقيه یک روپيه

ی بانک مركزی چاپ  ها از ناحيه ای از طرف دولت و بقيه اسکناس روپيه
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به حامل این »: جمله نوشته شده استی بزرگ این ها در اسکناس. شوند مي

های  و روی اسکناس. «شود طالبه این قدر روپيه داده ميوقت م اسکناس به

پول نياز داشته  زماني كه دولت به. ای چنين چيزی نوشته نشده است یک روپيه

گيرد و بانک مركزی نيز پول چاپ كرده به  باشد، از بانک مركزی قرض مي

چه ذكر شد، توضيح دیگری برای تفاوت بين این دو  جز آن  به. دهد دولت مي

ظاهر ممکن نيست كه یکي از آن دو دارای ارزش مالي بوده و  اسکناس، به

 .دیگری فاقد آن ارزش باشد

رسد، زیرا چاپ  نظر نمي ی عمل، این نظر هم درست به اما در محدوده

ی انجام ا های یک روپيه وقت براساس تعداد اسکناس های بزرگ هيچ اسکناس

عالوه بر این، . گونه ارتباطي در ميان چاپ آن دو وجود ندارد گيرد و هيچ نمي

شود،  قت آن نميثمن عرفي قرار دادن یک چيز موقوف به دانستن حقي

را هم ثمن قرار دهند، كليه احکام ثمن عرفي باید  «رسيد»بنابراین اگر یک 

 .بر آن جاری گردد

ه، پول كاغذی جانشين طال و نقره رأی اكثریت علمای عرب این است ك (1

كه پول  دليل این  گردد، به است و كليه احکام طال و نقره بر آن جاری مي

عنوان یک ابزار مبادله جای طال و نقره را گرفته است، پس در   كاغذی به

احکام طال و نقره باید بر ... مسایلي چون زكات، معامله صرف، ربا و غيره 

ي از علمای عرب، گامي فراتر نهاده و طال و نقره را بلکه برخ. آن جاری شود

 .قرار دادند( اسباب و آالت)از ردیف ثمن بيرون آورده و در حکم عروض 

عنوان ثمن  را بهتواند استوار باشد كه، چيزی  مبنای این نظر بر این اندیشه مي

را  من بودن یک چيز را مشروط بر این بدانيم كه مردم آنخلقي نپذیریم و ث
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محض دست كشيدن مردم از مبادله با آن، ثمن  وسيله مبادله قرار دهند كه به

اما این مبنا نيز درست نيست، زیرا بين طال و . را، تمام شده بدانيم بودن آن

كه طال و نقره ثمن  نظر از این های كاغذی تفاوت وجود دارد؛ قطع نقره و پول

گاه شرع، كامالً مسلم و خلقي هستند یا نه، ثمن حقيقي بودن آنها از دید

ی  اعتبار عرفي وسيله پذیرفته شده است، باین معنا كه ثمن بودن آنها بسته به

ی مبادله  طور وسيله اعتبار یا استعمال آنها نزد مردم به. مبادله بودن آنها نيست

عنوان اسباب و آالت، تأثيری روی حکم شرعي آنها نخواهد  باشد، یا به

ای در عوض طال  ت كه، اگر زیورآالت طالیي یا نقرههمين جهت اس به. داشت

شود، در حالي كه  ی صرف دانسته مي و نقره فروخته شود باز هم معامله

شود طال و نقره در هر  پس معلوم مي. ی مبادله نيستند زیورآالت وسيله

. های كاغذی ثمن عرفي هستند صورت، ثمن حقيقي و شرعي هستند، اما پول

يست و طال و ی را جانشين طال و نقره قرار دادن درست نهای كاغذ پس، پول

 .قرار دادن نيز، باطل است نقره را در ردیف عروض

ذات خود دارای ارزش مالي  های كاغذی به رأی درست این است كه، پول (2

آنها، مثل طال و نقره، حقيقي نيست، بلکه عرفي است و   هستند، اما ثمن بودن

باشد،  مي [كه در كتب فقه ذكر شده است] م آنها عين احکام فلوساحکا

بيع »ی با یکدیگر آنها نيز  و معامله شود بنابراین زكات با پرداخت آنها ادا مي

 .«صرف نيست

 
 و نوع پول در يك كشوری د حكم مبادله

 :گيرد دو شکل انجام مي های كاغذی بين هم، به پول ی مبادله
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ک اسکناس صد توماني با ده ی یمانند مبادله. ی دو پول یک كشور مبادله (3

 .اسکناس ده توماني

 .ی پول دو كشور مبادله (0
 :حكم شكل اول

طور كه یادآور شدیم، این مبادله بيع صرف نيست پس قبض هر دو بدل در  همان

( معامله وام با وام) «لدینالدین با بيع»كه  اما برای این. يز، الزم نيستمجلس عقد ن

 .3و بدل در مجلس قبض گرددصورت نگيرد، الزم است یکي از د

هم ( مثالً معامله صد تومان با نود تومان)صورت نامساوی  در رابطه با معامله به

یعني معامله صد توماني معين و )باید عرض شود؛ اگر هر دو بدل تعيين نشده باشد 

نزد هر سه ائمه احناف، معامله ( خاص با نود تومان معين و خاص مقصود نباشد

زیرا با توجه به عدم اعتبار وصف مرغوبيت و نامرغوبيت در . نيست نامساوی جایز

توان وصف مرغوبيت در یک بدل را، عوض اضافه در مقدار بدل دیگر  فلوس، نمي

_________________ 

شماره « البالغ»ايشان در ماهنامه  رجوع. اند اكنون استاد محترم از اين فتواي خود رجوع فرموده - 

محرم   1مورخه    شماره « ضرب مؤمن»نامه  هی ق و پس از آن در هفته 111 األولی  جمادي

شرح ذيل  نامه مذكور به ترجمه متن رجوع ايشان در هفته. هی ق چاپ و منتشر شده است 111 

 :است

ي ابن عابدين  و حاشيه« الدرالمختار»و شرح آن « تنويراألبصار»اين حكم براساس اعتماد بر كتاب »

نقل از  به  /اي از حضرت مفتی رشيد احمد  ي مقاله نوشته شده بود، پس از آن در طی مطالعه

 :كنم شرح زير اصالح و اعالم می عالمه كاشانی نظر قبلی خود را به

در آن، « اد جنساتج»دليل وجود يكی از دو علت ربا يعنی  اما به. اگرچه اين مبادله بيع صرف نيست

هاي پول يك كشور با هم مبادله شود، قبض كردن هر دو  بنابراين اگر اسكناس. نسيه جايز نيست

 .«بدل در مجلس الزم است
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، عوض مرغوبيت در وصف قرار داد، پس هر دو بدل از امثال یا اضافه در مقدار را

نداشتن عوض، ربا علت  گيرند و مقدار اضافه در یک بدل به متساویه قرار مي

 .شود مي

 (:و امام ابویوسف: امام ابوحنيفه)اگر هر دو بدل تعيين شده باشند، نزد شيخين 

علت  زیرا نزد آنها، ثمن بودن هر دو بدل به. صورت نامساوی جایز است معامله به

شوند و  مي( اسباب و آالت)گردد و حکم عروض  های معامله، باطل مي تعيين طرف

له به صورت نامساوی جایز است، پس یک اسکناس صد توماني در عروض، معام

 .توان معامله كرد معين را با نه اسکناس ده توماني تعيين شده، مي

های معامله،  دليل عدم بطالن ثمن بودن فلوس با تعيين طرف ، به:نزد امام محمد

فتوی باید  جهت سد باب ربا، امروز به. صورت نامساوی جایز نيست معامله به

حرمت  ر فتوی بهگونه كه فقهای ماوراءانه همان. داده شود براساس رأی امام محمد،

در ( ناخالصي) «غش»اند، در حالي كه  داده «غطارفه»و  «عدالي»تفاضل در معامله 

زیرا ]آنها غالب است و در چنين نفوذی، طبق اصل مذهب، تفاضل جایز است 

 .[كه تفاضل در آنها جایز استشوند  علت غالب بودن غش، در حکم عروض مي به

های رایج  پس در معامله پول. دليل سد باب ربا، داده شده است اما فتوای حرمت، به

اعتبار  جایز نيست و تساوی در آنها نيز به( اضافه گرفتن یا دادن)یک كشور تفاضل 

اعتبار قيمت نوشته شده  شود، بلکه به ها پذیرفته نمي شمارش و تعداد اسکناس

"Face Value" گيرد هر اسکناس صورت مي. 
 :حكم شكل دوم

ن الدی بخاطر اجتناب از بيع]اما . ی پول دو كشور، تفاضل جایز است در مبادله

ظاهر است كه جنس پول دو كشور . ل قبض شودالزم است، یکي از دو پو[ بالدین

ه با هم مختلف است، زیرا پول هر كشور به ذات خود در معامله مقصود نيست، بلک
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كند و قدرت خرید پول هر كشور، با  نمایندگي از یک قدرت خرید مخصوص مي

ی آن با پول  و مبادلهبنابراین؛ پول هر كشور دارای جنس مختلف . هم مختلف است

نرخ ارز نيز در هر كشور از طرف . صورت تفاضل جایز است یک كشور دیگر به

تر از آن، اگرچه ربا  یا بيش تر گردد و معامله با نرخ كم دولت آن كشور تعيين مي

علت ارتکاب خالف و عدم پيروی از قانون جایز دولت،  شود، اما به محسوب نمي

كه  «ةيالنقد األوراق أحکام»شتر این مسئله را در رساله مؤلف توضيح بي. گناه است

 .ی اردوی آن نيز چاپ شده است، مالحظه فرمایيد ترجمه

 :ها نرخ و فهرست 0و افالس 3پول، تورم ارزش

 پول كاغذی : با توجه به توضيحاتي كه داده شد، روشن گردید كه

"paper Gurrency" خودی خود دارای ارزش حقيقي نيست و صرفاً  به

 "Goods and Services"ای از اجناس و خدمات  ی قدرت خرید پاره بازگوكننده

 .شود تلقي مي "Value of Money"همين قدرت خرید، ارزش پول . است

با كاهش نرخ . شود وسيله قيمت كاال و خدمات تعيين مي  رزش پول همواره بها

كاال و خدمات، ارزش پول افزایش یافته و با افزایش نرخ كاال و خدمات، ارزش 

_________________ 

ها كه در عين حال مترادف با  تورم از نظر عموم مردم، عبارت است از افزايش عمومی سطح قيمت - 

. دانند در مقايسه با ميزان داد و ستد می گاهی تورم را وجود پول زياد. كاهش ارزش پول است

وي تورم را . ارائه داده است( اقتصاددان انگليسی)بهترين تعريف از تورم را خانم جون رابينسون 

علی ماجدي و حسن گلريز  –پول و بانك )داند  می« ها ي قيمت افزايش نامنظم و افسارگسيخته»

 (.960  –انتشارات بانك مركزي  –

قانون مدنی ايران ورشكستگی تاجر يا  1 1براساس ماده . معنی ورشكستگی است افالس به  -1

 .شود ي او است حاصل می ي وجوهی كه بر عهده ي توقف از تأديه شركت تجارتی در نتيجه
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هميشه در دو قطب  «ارزش پول»و  «نرخ كاال»پس در واقع، . یابد پول كاهش مي

شود، بر تقاضای اجناس وقتي كه بر گردش پول اضافه . كنند مخالف حركت مي

هش ارزش رود و این امر سبب كا شود، در نتيجه نرخ اجناس نيز باال مي افزوده مي

 "Inflation"و در انگليسي  «تضخم»و در عربي  «تورم»این وضع را . شود پول مي

[ شود پس در واقع افزایش گردش و انتشار پول، سبب نزول ارزش آن مي]گویند  مي

های  برای هر نوع اضافه در نرخ «تورم»ی  عام شدن اصطالح، كلمهبر اثر  ولي اكنون

دا شده باشد، پي «افزایش انتشار پول»ی  رود، خواه آن اضافه در نتيجه كار مي كاال، به

 سبب افزایش تقاضای كاال پيدا شود، آن را  به «تورم»اگر . یا عامل دیگر

"Demand Pulses Inflation"
 .گویند مي «الطلب تضخم بسبب»و در عربي  3

سبب افزایش خدمات توليد كاال، مثل باال رفتن دستمزد كارگر یا غيره  و اگر به

"Cost Push Inflation"باشد، آنرا 
 «األسعار تضخم بسبب رفع»و در عربي  0

بر ارزش پول اضافه شود آن را برعکس آن اگر از نرخ كاال كاسته شده و . گویند مي

فهرست . گویند مي (Deflation)و در انگليسي  «اشانکم»و در عربي  «افالس»

ها برای ارزیابي ارزش پول، تورم و افالس از قيمت اجناس و خدمات  قيمت

 ئمةقا»آن در عربي  سبه وجود دارد كه بهشود و برای آن یک سيستم محا استفاده مي

تي از گویند برای تدارك آن، ابتدا فهرس مي (Price Index)و در انگليسي  «األسعار

ی مردم  اجناس مورد نياز اوليه، كه كاهش یا افزایش قيمت آنها در زندگي روزمره

سپس نرخ این اجناس را در ابتدا و انتهای مدتي كه . شود گذارند، تهيه مي تأثير مي

خواهند كاهش یا افزایش ارزش پول در طول آن مدت را بدانند، مشخص كرده  مي

_________________ 

 .سبب تقاضا تورم به - 

 .سبب افزايش نرخ تورم به -1
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شود كه در طول این  براساس آن معلوم مي. ندآور دست مي  و ميانگين آن را به

 .طور متوسط چند درصد بر قيمت آن اجناس كم یا اضافه شده است  مدت، به

ها است، ولي ارزیابي دقيق ارزش  ی كاهش یا افزایش قيمت این ميانگين ساده

دست آوردن این ميانگين، تمام   پول بر این ميانگين ممکن نيست، زیرا برای به

اند، در حالي كه كاهش یا افزایش در  یک ردیف مساوی گذاشته شده اجناس در

 .ی مردم ندارد قيمت تمام اجناس، تأثير یکساني در زندگي روزمره

تر از تأثير نوشان  تأثير نوسان قيمت در اجناسي كه نياز آنها بيشتر است، حساس

بي دقيق بنابراین برای ارزیا. قيمت در اجناسي است كه ضرورت آنها كمتر است

در . شود وزن داده ميهر جنس، مطابق با ميزان اهميت و نياز آن، یک  ارزش پول، به

"Weight of Commodity"و در انگليسي  «البضائع وزن»عربي آن را 
. گویند مي 3

ميانگين وزن »آمده دست  این وزن را در ميانگين ساده ضرب كرده، حاصل ضرب به

"Weight Average"و در انگليسي  «زونالمو المعدل»در عربي . است «شده
گفته  0

جمع كل این ميانگين وزن شده، فهرست نوسانات قيمت است كه با آن . شود مي

 .توان ارزیابي كرد كاهش یا افزایش ارزش پول را به طور دقيق مي

"price Index"ی ذیل كيفيت اجمالي  ی مندرجه از نقشه
 :گردد واضح مي 1

نرخ سال  اجناس

1991 

سال  نرخ

1992 

 میانگین وزن شده وزن میانگین ساده

 22/3 %2 0 322 22 خوراك

_________________ 

 .وزن كاال - 

 .ميانگين وزن كاال -1

 .ها فهرست نرخ -9
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 %1 %0 2/3 12 02 پوشاك

 %3 %1 0 32 12 مسکن

 92/3جمع كل   61/3ميانگين جمع كل    

سال از یک به  ها در طول یک شود كه نرخ معلوم مي از ميانگين ساده جدول

از ميانگين وزن شده . یافته است درصد كاهش 61افزایش یافته و ارزش پول  61/3

 .درصد كاهش یافته است 92ها از یک به  شود كه نرخ معلوم مي

ها یک امر تخميني و غيرتحقيقي است،  همچنين معلوم شد كه فهرست قيمت

 .زیرا قضاوت در تعيين اجناس و تعيين وزن و نرخ برای هر جنس تخميني است

تا مدتي در پاكستان . كنند تراز مي ها تفهرست قيمگاه بسياری از معامالت را با 

شد و به ميزان كاهش  تراز كرده مي «ها فهرست قيمت»وسيله  حقوق كارمندان به

 .3همان ميزان اضافه مي شد حقوق كارمندان نيز بهارزش پول به 

 .گویند مي "Infrcstion"ها را  وسيله فهرست قيمت تراز یک چيز به

 ها تأثير تورم بر پرداخت

اسکناس  چه كه بر روی ارزش مکتوب، آن: كاغذی دارای دو ارزش استپول 

گفته  "Face Value"و در انگليسي  «ةسمياال  ةالقيم»در عربي . نوشته شده است

و  «لحقيقةا القيمة»در عربي . همان قدرت خرید آن استشود و ارزش واقعي كه  مي

 .شود گفته مي "Real Value"در انگليسي 

شه ثابت است، اما ارزش واقعي در صورت تورم، كم و در ارزش مکتوب همي

شود كه پرداخت دیون  اكنون این سؤال مطرح مي. شود صورت افالس، زیاد مي

_________________ 

 .يابد ساله حقوق كاركنان دولت براساس نوسانات نرخ كاالها افزايش می ران نيز همهدر اي - 
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هنگام سررسيد آن، براساس ارزش مکتوب پول صورت بگيرد یا براساس ارزش 

سال قرض گرفته،  شخصي صد تومان از دیگری برای یک: عنوان مثال واقعي آن؟ به

گذشت یک سال، ده درصد از قدرت خرید صد تومان كاسته شده، حاال اگر از  بعد

پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب انجام شود، بدهکار باید همان صد تومان را 

پس . بپردازد و اگر براساس ارزش واقعي صورت گيرد، باید صد و ده تومان بپردازد

بگویيم براساس ارزش مکتوب پرداخت براساس كدام ارزش باید انجام بگيرد؟ اگر 

ی  نرخ تورم آن پایهویژه در كشوری كه  به. انجام بگيرد، بستانکار ضرر خواهد كرد

ثابتي نداشته باشد، همانند پول كشور لبنان كه زماني با دالر آمریکا همساني داشت، 

 ی آن، مساوی با قدری پایين آمده است كه تقریباً هفتصد ليره اما اكنون ارزش آن به

 .3شود یک دالر مي

با . و كارشناسان اقتصادی نظرهای مختلفي دارند ءبرای حل این مشکل، علما

 :شود توضيح هر یک از آنها پرداخته مي ذكر هر یک، به

ی آن قرار دارد،  معنای قرض مقدار طالیي است كه در پشتوانه قرض پول به (3

ار طال یا مبلغ پس بستانکار هنگام دریافت قرض، مجاز به دریافت همان مقد

 .شود پولي كه بتوان آن مقدار طال را با آن تهيه كرد، مي

مبنای این فرضيه بر این است كه، پشتوانه طال داشتن پول را قبول نکنيم، در 

 .حالي كه واقعيت بدون پشتوانه بودن پول، قبالً بيان شد

_________________ 

همين طريق است، زمانی ارزش دالر در ايران برابر با سه تا چهار هزار ريال بود  در ايران نيز به - 

 .بيش از هشت هزار ريال رسيده و همچنان در حال نوسان است ولی اكنون به



 109 اقتصاد اسالمي  

ی طال  نهكه پشتوا نظر از این ی طال است، قطع ی پول در واقع، مبادله مبادله (0

كه در شرایط كنوني، پول جای طال را گرفته  دليل این داشته باشد یا خير؛ به

 .ها باید براساس قيمت طال صورت گيرد پس پرداخت قرض. است

رسد، چه قبالً ثابت شده كه اسکناس اكنون  نظر نمي این رأی نيز درست به

عرفي ارزش  است و در پرداخت ثمن «ثمن عرفي»وانه ندارد و مثل فلوس پشت

 .كنند، نه ارزش واقعي و قدرت خرید آن را ذاتي آن را اعتبار مي

كنند كه در صورت  استدالل مي /ر این مقام از مذهب امام ابویوسف برخي د

مت اعتبار قي كاهش یا افزایش قيمت فلوس قبل از پرداخت، نزد او، پرداخت به

زیرا ميان فلوس و اسکناس  اما این استدالل و قياس درست نيست؛ .3شود انجام مي

 :در برخي جهات تفاوت وجود دارد

با طال و نقره ارتباط داشته و ارزش آن براساس طال و [ در آن زمان]فلوس  -

یک تناسب  ی درهم یا دینار بود و با آن شد، لذا فلوس در واقع خرده نقره تعيين مي

در . ا یک درهم بوددهم درهم و ده فلس مساوی ب مثالً، یک فلس، یک. ویژه داشت

بر . شود اصطالح بازار، تبدیل این تناسب به كاهش یا افزایش قيمت فلوس تعبير مي

اما . داند این اساس امام ابویوسف، اعتبار كردن قيمت را در پرداخت فلوس الزم مي

. اسکناس یک ثمن مستقل اصطالحي است، كه هيچ ارتباطي با طال و نقره ندارد

جود دارد كه برای ميان فلوس آن زمان و اسکناس فعلي و ت دیگری نيز دراوتف

ی آن ارزش  واسطه واضح طال و نقره وجود داشت كه به، معيار تعيين ارزش فلوس

شد اما برای مشخص كردن ارزش واقعي پول كاغذی،  حقيقي فلوس مشخص مي

_________________ 
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برای تشخيص  "Price Index"ها  معيار واضحي وجود ندارد و فهرست قيمت

 .طور كه گفتيم یک معيار تخميني و حدسي است ارزش پول، همان

یعني، مبلغ های . كار گرفته شود 'Indexation"ها باید از فرمول  در پرداخت (1

دليل  ها تراز شود به وسيله فهرست قيمت پرداختي هنگام پرداخت، باید به

  «البضائع سلة»، پول عاری از ارزش واقعي است و كه این
"Basket of Goods"

ی آن  ای از اجناس، پشتوانه یعني، قدرت خرید پاره 3

ت كه ی آن اس پس قرض دادن یک مبلغ، در واقع قرض دادن پشتوانه. است

در قرض، مثل چيز ) «األقراض تقضي بأمثالها»هنگام پرداخت بنابر اقتضای 

 كه  ی آن باید همان پشتوانه( شود قرض داده شده پرداخت مي

"Basket of Goods" های  است، پرداخت گردد و راهکار آن، تراز مبلغ

ها بر مبلغ  یعني وقت پرداخت. است "Price Index"وسيله  پرداختي به

عنوان  به. پرداختي، تا مقداری كه با نرخ تورم مساوی قرار بگيرد، افزوده شود

ر صد مثال اگر هنگام پرداخت قرض، ده درصد بر تورم اضافه شده بود، بر ه

 .تومان قرض، ده تومان اضافه بکند

 :این رأی نيز از دیدگاه فقه از چند جهت قابل اعتراض است

بود،  مي ای از اجناس معين و مخصوص های كاغذی، پاره ی پول اگر پشتوانه (3

داشت، اما قبالً روشن گردید كه  صحت «البضائع سلة»ادعای پشتوانه بودن 

ناس معلوم نيست، بلکه مقدار معيني از مقدار معيني از اج «البضائع سلة»

اجناس نامعلوم است كه تعيين آنها نيز صرفاً از روی تخمين انجام گرفته 

_________________ 

 .سبد كاالها - 
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در واقع،  «البضائع سلة»پس . یابد افراد مختلف، تغيير ميلحاظ  است كه به

آید  دست مي ای است كه از طریق پول به ارزش حقيقي پول نيست، بلکه فایده

نيست، بلکه پرداخت  «البضائع سلة»معنای پرداخت  ذی بهداخت پول كاغو پر

 .خرید «لبضائعا سلة»ای است كه بتوان با آن  ی مبادله وسيله

 اعتبار ارزش حقيقي  لت در پرداخت، باید بهمطابق با این نظر، مماث (0

"Real Value" در حالي كه از دیدگاه . باشد، نه فقط به اعتبار ارزش مکتوب

لت در مقدار ها، اعتبار مماث در پرداخت قرض. تآن اسشرع، قضيه برعکس 

كيلو گندم  اگر كسي از دیگری ده: طور مثال به. نه در ارزش واقعي. است

دهد، خواه  ادای قرض، همان ده كيلو گندم را مي قرض گرفته باشد، هنگام

 .قيمت آن زیاد باشد یا كم

 «تقيع»در  او. است ب عمر دليل روشن دیگر بر این مطلب، حدیث ابن
گاهي معامله براساس درهم و پرداخت با دینار یا . فروش شتر اشتغال داشت به

 در این باره از رسول اكرم. گرفت معامله براساس دینار و پرداخت با درهم انجام مي

كه پرداخت براساس قيمت روز ادا باشد اشکال  شرط این به»: سؤال شد، فرمود ص

 .3«ندارد

شود، مقدار دیني است  ی مدیون الزم مي چه كه بر عهده د آنبنابراین ثابت گردی

تواند قيمت روز ادای  وقت پرداخت، مي  پس به. كه هنگام بيع بر او الزم شده بود

گشت، الزم بودن قيمت  ی مدیون الزم مي اگر قيمت دین برعهده. آن را مبادله كند

_________________ 
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الزم قرار ( روز عقد)ب وقت پرداخت معنا نداشت، بلکه قيمت روز وجو  روز ادا به

 .شد داده مي

همين جهت،  به. لت در اموال ربوی را الزم قرار داده استشریعت، مماث (1

جایز ( یا وزنتخميني، بدون كيل )صورت مجازفه  وی بهی اموال رب عاملهم

كارگيری فرمول  به. شود طور كامل تضمين نمي لت بهنيست، زیرا تحقق مماث

"Indexation' شود، چه  مي «مجازفه»ض و امثال آن، مستلزم پرداخت قر در

 .شود از روی تخمين تهيه مي «ها قيمتفهرست »قبالً توضيح داده شد كه 

در جواب این مشکل كه در صورت پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب، اگر 

 :شود كند، چند مطلب عرض مي از ارزش پول كم شده باشد، بستانکار ضرر مي

بنابراین . زش پول، بدهکار هيچ نقشي نداشته استدر پایين رفتن ار( الف

 .ی او گذاشتن نيز، یک ظلم است مسئوليت آن را بر عهده

 :گيرد دو غرض انجام مي  دیگران به  دادن قرض به( ب

 آید  دست مي غرض شراكت در منافعي كه از آن به به -

 .غرض همکاری  به –

راه شراكت در  ،گفت كه غرض شراكت در منافع باشد، باید در صورتي كه به

غرض  در صورتي كه به. ه است، قرض نيست، بلکه مشاركت یا مضاربمنافع

دهنده آن  ی این است كه قرض مثابه همکاری باشد، دادن قرض در چنين صورتي به

كرد  در این صورت، اگر ارزش پول كاهش پيدا مي. را نزد خود نگه داشته است

 .هم، نباید كسي مسؤل باشدكس مسئول نبود، در صورت قرض  هيچ

بود، باید در مورد حساب  ی درستي مي فرمول و ضابطه "Indexation"اگر ( ج

 .شود شد، در حالي كه آنجا كار گرفته نمي ها نيز بکار گرفته مي جاری بانک
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، پرداخت مبلغ اضافي، الزم قرار "inflation"گونه كه در صورت تورم  همان( د

هم باید مبلغي كسر شود، در حالي  "Deflation"فالس شود، در صورت ا داده مي

حدی نزول كند كه  البته، در كشورهایي كه ارزش پول به. گوید كه كسي آن را نمي

اما یک نکته . برای آن جستجو كردتوان حکم دیگری را  با كساد نزدیک شود، مي

ي از برای علما بسيار قابل توجه و حائز اهميت است كه كاهش ارزش پول، گاه

"Devaluation"را  آن گيرد، ی خود دولت انجام مي ناحيه
در چنين . گویند مي 3

توان گفت كه دولت گویا، پول اول را فاقد اعتبار قرار داده و پول  شرایطي آیا مي

جدیدی كه دارای ارزش كمتر است، رایج نموده است تا در صورت صحيح بودن 

ی پول رایج، برابر با قيمت  وسيله به این فرضيه، بتوان جوازی برای پرداخت قرض

پول قبلي فراهم آورد؟ مثالً، كسي هزار تومان زماني قرض گرفته بود كه معادل 

دالر بود، هنگام پرداخت قرض ارزش مبلغ بر اثر كاهش دادن دولت،  2ارزش آن 

نموده كه دولت با این كار گویا پول جدیدی را رایج . دالر رسيده بود 1معادل  به

پس بدهکار باید هزار و سيصد . درصد كمتر از ارزش پول قبلي است 11ش آن ارز

عنوان ادای قرض  و سي تومان از پول جدید را كه با هزار تومان قبلي برابر است، به

 .خود پرداخت كند

هنگام قضاوت  این موضوع باید در دستور كار تحقيقي علماء قرار گيرد و به

ی دولت، صرفاً بر نرخ ارز  این كاهش از ناحيهتأثير مستقيم فراموش نشود كه 

ی تغيير  كه، فرضيه دوم این. های داخلي غيرمستقيم است افتد و تأثير آن بر معامله مي

سبب كاهش ارزش آن، اعتبار واقعي ندارد، بلکه معنوی و حکمي  یافتن پول به

پول  شود، اما از آن جایي كه ارزش است، زیرا فقط ارزش پول تغيير داده مي

_________________ 

 .كاستن از ارزش پول - 
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حساب تغيير معنوی خود پول، گذاشته  اعتباری است، این امر از طرف دولت به

 .شود مي

 
 :سیر تحول پول

عنوان یک  تصاد مایلند از پول بهویژه نویسندگان تاریخ اق اقتصاددانان و به

نام ببرند و برخي از اندیشمندان اقتصادی، تاریخ اقتصاد را از نظر پيدایش  «اختراع»

 :اند ه دوره تقسيم كردهس  پول به

شد و اقتصاد در  در این دوره كاال با كاال مبادله مي: ی اقتصاد پایاپای دوره (3

مراحل بدوی و ابتدایي بوده است و پولي وجود نداشته تا در دادوستد 

در این زمان هر فروش در واقع متضمن . ی جامعه نقشي داشته باشد روزمره

مثالً یک گوسفند با صد . بوده استزمان خودش  ارزش و هم یک خرید هم

 .گردید شد یا ده عدد مرغ با یک رأس بز مبادله مي كيلوگرم گندم معاوضه مي

ای است كه اقتصاد از حالت ابتدایي و ساده خارج  دوره: دوره اقتصاد پولي (0

در این نوع . ی مبادله وارد زندگي مردم شده است عنوان وسيله شده و پول به

زمان صرف خرید  طور هم  حاصل از فروش كاال الزاماً به اقتصاد پولي، پول

دست آورده در زمان  تواند از پول به شود، بلکه فروشنده مي كاالی دیگر نمي

 .دیگری كاالهای مورد نيازش را بخرد

كنيم نه فقط  اكنون در آن زندگي مي در این دوره كه هم: دوره اقتصاد اعتباری (1

ی اعتباری،  ها وارد شده، بلکه مناسبات پيچيده ی انسان پول در زندگي روزمره

در این . عنوان یک هنر ظریف و فني دقيق تبدیل نموده است دادوستد را به

ای كه همواره  عنوان شي ی كنوني تمدن بشر است از پول به دوره كه دوره

ها یا سایر  شود، بلکه پول در بانک ی خود باشد، استفاده نمي باید همراه دارنده
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صورت چک یا اسناد اعتباری استفاده  شود و به های مالي اندوخته مي همؤسس

صورت  های خود تا مبلغي به دارندگان حساب  ها به شود، همچنين بانک مي

كه حساب آنها موجودی داشته باشد پرداخت و سپس در  اعتبار و بدون این

 .كنند آینده آن را یافت مي

 
 آمد؟ وجود بهچرا پول 

ني و معيشتي، مناسبات تهاتری و پایاپای كاالها پاسخگوی در اقتصاد شبا

افزایش كاالهای توليد شده و تدریج و با  ی آن روز بود، ولي به نيازهای جامعه

بایستي با كاالهای دیگر مبادله شوند و در  فراواني محصوالت كشاورزی كه مي

كاالها با ی  گردید، مشکالت مبادله های اشخاص هم تأمين مي مقابل نيازمندی

ای  فکر ایجاد وسيله وجود آمد، این مشکالت موجب گردید كه بشر به یکدیگر به

این معنا كه  وجود آمد، به  به( پول كاال)ابتدا . برای تسهيل در امر دادوستد بيافتد

مثالً . ی سنجش ارزش پول مورد استفاده قرار گرفت عنوان وسيله برخي از كاالها به

نهنگ، گوسفند، گاو، نمک، صدف، گندم، برنج، تنباكو و نظایر  دندان: اقالمي مانند

یعني در هر محل بنا به اقتضای امکانات . اند كار برده شده به( پول كاال)عنوان  آن به

عنوان معيار عمومي و مشترك برای سنجش ارزش كاالهای  آن، یکي از این كاالها به

 .گرفت دیگر مورد استفاده قرار مي

صورت سکه با وزن معين و عيار مشخص  شيد تا پول فلزی بهها طول ك سال

پيدایش سکه فلزی را به  «هرودت» مورخ مشهور یوناني. و رواج یافت وجود آمد به

كردند،  حکومت مي  قرن قبل از ميالد حضرت مسيح 6شاهان ليدی كه حدود 

 .دهد نسبت مي



 اقتصاد اسالمي

 

116 

 :آمدن تورم وجود بههای  علت

ر روزافزون تقاضا برای خرید كاال و كند بودن رشد ترین علت تورم، فشا متداول

در كشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، . توليد كاالها و خدمات است

توزیع درآمد بيشتر  برداری، تنها به های عمراني و توليدی تا قبل از بهره گذاری سرمایه

كند كه  یجاد ميمدت افزایش تقاضاهایي را ا كند و لذا در كوتاه در جامعه كمک مي

ها در كشورهای  ی دولت كسر بودجه. نياز آن در بازار موجود نيست كاالهای مورد

در حال توسعه در اغلب موارد مستقيماً به افزایش تقاضا و الجرم به افزایش سطح 

های  یکي دیگر از علل تورم از فشار هزینه. شود ها و تورم منجر مي عمومي قيمت

ها در شرایط مشخصي،  این صورت كه سطح عمومي قيمت شود، به زندگي ناشي مي

رود و یا اینکه ممکن است سود  ها باال مي ی افزایش دستمزدها و حقوق در نتيجه

ها را باال ببرد و  ها و تسهيالت بانکي افزایش یابد و در نتيجه قيمت ناشي از وام

ی توليد  نهی خود، هزی همچنين ممکن است دولت با مداخله. منجر به تورم شود

ی توليد آن را افزایش  كاال را باال ببرد، مثالً افزایش ماليات متعلق به كاال، هزینه

 .برد را باال مي دهد و در نتيجه قيمت آن مي

 
 :تأثیر تورم بر درآمدها

زیرا قيمت كاالها . شوند ی توليدكنندگان، تجار و كسبه از تورم منتفع مي همه

های  چرا كه از سویي هزینه. یابد ای توليد افزایش ميه تر از هزینه بيشتر و سریع

كم و بيش تحت كنترل و نسبتاً ( هتمزد، نرخ سود، هزینه بيمه و غيرمثل دس)توليد 

ها، ميزان حقوق و دستمزد و درآمد  ثابت هستند و از سوی دیگر بين افزایش قيمت

صي هستند و خود را باال ببرند، اینها كارمندان و كارگران دولت و بخش خصو

غالباً افزایش حقوق و دستمزدهایشان یا منع قانوني دارد و یا با مقاومت شدید 
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شود، متناسب با نرخ تورم  و یا چنان كه در ایران انجام مي. )كارفرمایان مواجه است

ساله كه توسط بانک مركزی اعالم و با نرخ واقعي تورم و افزایش سطح  رسمي یک

رو است كه تورم، توزیع  از این .(یابد له دارد، افزایش ميسيار فاصها ب عمومي قيمت

بگير، تغيير  ضرر مزدبگير و حقوق نفع كارفرمایان و صاحبان دارایي و به درآمد را به

ی  نمونه. )شوند یعني در شرایط تورمي، فقرا، فقيرتر و اغنياء ثروتمندتر مي. دهد مي

ود دارد و به عينه مشاهده بارز و آشکار تورم در حال حاضر در كشور ما وج

 (.شود روز بيشتر مي ی بين فقير و غني روزبه شود كه در چنين شرایطي فاصله مي

 
 :عوامل تولید تخصیصتأثیر تورم بر 

ی تورمي، قيمت كاالها و خدمات متناسب و به یک  با توجه به اینکه در دوره

كنند  كاالهایي گرایش پيدا ميتوليد  یابد، بنابراین توليدكنندگان به اندازه افزایش نمي

كند و در  نسبت بيشتری افزایش یافته و سود بيشتری عایدشان مي كه قيت آنها به

شود، در حالي  گذاری بيشتر به سوی توليد این قبيل كاالها متمركز مي نتيجه سرمایه

كه توليد این قبيل كاالها لزوماً بهترین و مفيدترین توليد در اقتصاد ملي نيست و 

عنوان  به. دهد ی عوامل توليد را تغيير مي این ترتيب است كه تورم تخصيص بهينه هب

قيمت موتورسيکلت تا . توان نام برد مثال، توليد انبوه موتورسيکلت در ایران را مي

شد بهترین نوع  چند سال قبل بسيار ارزان بود و با تقریباً سه ميليون ریال مي

آور قيمت  افزایش تورم و باال رفتن سرسام موتورسيکلت را خرید، با توجه به

تبع آن رویکرد اقشار با درآمد كمتر به استفاده از  خودروهای سواری و به

و توليد ( بندی سرهم)موتورسيکلت، كارخانجات بسيار زیادی برای مونتاژ 

موتورسيکلت ایجاد شد و قيمت یک دستگاه موتورسيکلت گاری كه تا چند سال 

یکباره به دو ميليون و پانصد هزار  كرد به نجاه هزار ریال تجاوز نميقبل از یکصد و پ



 اقتصاد اسالمي

 

118 

نظر بسياری از كارشناسان اقتصادی، این قبيل توليد لزوماً  ریال سيد، در حالي كه به

 .بهترین توليد در اقتصاد ملي ایران نيست

 
 :های مهار تورم راه

د و تحت كنترل فشارهای تورمي بر جامعه بایستي در نخستين مراحل مهار شو

درآید، زیرا در مراحل بعدی كه تورم تشدید شده است، كنترل آن بسيار دشوار 

هایي مبتني است كه  طور كلي بر انتخاب سياست های مهار تورم به گردد، روش مي

ح با تورم ی صحي بنابراین مبارزه. منجر شودبه كاهش تقاضا برای كاالها و خدمات 

و سپس استفاده از ابزارهای مناسب برای مقابله با آن ی تورم  مستلزم شناخت ریشه

 :شوند بندی مي طور كلي در چهار گروه طبقه های مبارزه با تورم به روش. است

اعمال سياست پولي انقباضي از سوی بانک مركزی، از جمله نرخ بهره،  (3

كمک زیادی به كنترل تورم  ،عمليات بازار باز و كنترل مستقيم اعتبارات

 .كند مي

به تعدیل فشارهای تورمي  ،های دولت گرفتن ماليات سنگين و كاهش هزینه (0

 .شود منتهي مي

گذاری دولتي روی اجناس و استفاده از  ها و در واقع نرخ كنترل مستقيم قيمت (1

بندی و نيز تعيين و تثبيت نرخ دستمزدها كه درآمد افراد را  یک نظام جيره

ویژه تورم  كه برای كنترل تورم به هایي است دهد از روش تحت تأثير قرار مي

خصوص در شرایط بحراني، مثالً در زمان جنگ، اعمال  ناشي از هزینه و به

 .شود مي

توان از افزایش توليد یا افزایش واردات  های دیگر كنترل تورم مي از روش (2

 .منظور باال بردن عرضه نام برد به
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 خودآزمايي

 .پول را تعریف كنيد (3

 چيست؟ تفاوت بين نقد و پول (0

 .تعریف ارز را بنویسيد (1

 جارت جهاني چه نوع سازماني است؟سازمان ت (2

 المللي پول چگونه سازماني است؟ صندوق بين (2

 ای است؟ بانک جهاني چه نوع مؤسسه (3

 .های كاغذی را شرح دهيد احکام فقهي پول (6

 شود؟ ارزش پول چگونه مشخص مي (6

 .اعتبار شرعي خرید و فروش ارز را بنویسيد (9

 .بر ارزش پول ملي را شرح دهيد تأثير تورم (32
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 فصل چهارم

Bankingبانكداری 
3 

 :بانك تعريف

های مردم  آوری سرمایه شود كه به جمع ی تجاری گفته مي بانک به مؤسسه

. دهد دیگر قرض ميپردازد و از آن به بازرگانان، صنعتگران و افراد نيازمند  مي

كنند و به  دریافت ميها سود  قابل این قرضمهای كالسيک امروز در  بانک

پردازند و ميزان تفاوت ميان دو سود   گذاران خود مبلغي سود با نرخ كم مي سپرده

 .شود بانک محسوب مي «نفع»پرداختي و دریافتي 

_________________ 

ي مالی است كه با هدف كسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده  بانك، مؤسسه - 

مصرف ... دريافت كرده و به اشكال مختلفی، چون وام، اعتبار، خريد و فروش اوراق بهادار و 

دنبال كسب سود هستند  جهت اينكه همانند يك تاجر به  ها را امروزه به  اين بانك. كند می

 .گويند هاي تجاري نيز می بانك
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 3:ی پیدايش بانك تاريخچه

_________________ 

نام بانك بارسلون توسط دولت اسپانيا تأسيس شده   ميالدي به  11 نخستين بانك در سال  - 

داري دولت نيز مبادرت  دوقعمليات صن  زمان، به هاي رايج در آن اين بانك عالوه بر فعاليت. است

 (3اصول بانكداري، صدقی، ص . )ورزيد می

ميالدي و در كشور فرانسه صورت عملی  6 7 شكل جديد آن در سال  اولين تجربه بانكداري به

كه مردي اسكاتلندي بود با طراحی براي ايجاد يك بانك به فرانسه آمد و  «ال جان». خود گرفت به

را براي تأسيس  «ال جان»كه وضع مالی اسفباري داشت، تقاضاي ( نسهپادشاه فرا)لويی چهاردهم 

 «ال جان»فعاليت بانكی كه وي ايجاد كرد گسترش يافت، اما . بانك و انتشار اسكناس پذيرفت
همين حد بسنده نكرد و با افزايش تقاضاي مردم براي وام از سوي مشتريان، به انتشار پول  به

دليل كدورتی كه با وي  يكی از مشتريان بزرگ بانك به 711 در اوايل سال . جديد دست زد

ارائه داد و در مقابل  «ال جان»هاي منتشر شده را به  ي بسيار بزرگی از اسكناس داشته بود، محموله

درخواست طال نمود، وي از تحويل مقدار زيادي طال در مقابل اسكناس ناتوان شد و اين امور 

طال به بانك مراجعه نمايند و بانك مزبور ورشكسته شد و موجب شد كه مردم براي دريافت 

 . پنهان شد و بعداً از فرانسه گريخت «ال جان»

 سابقه بانکداری در ایران

صورت ابتدايی آن، در زمان هخامنشيان كه در انحصار شاهزادگان و معابد بود، وجود  صرافی به 

اي  در اين زمان ارسال پول از نقطه. يدا كرددر دوران ساسانيان، بانكداري در ايران توسعه پ. داشت

هاي جهان  ي بانك كه امروزه در همه« چك»واژه . متداول شد« برات»اي ديگر توسط  نقطه  به

 .رواج دارد از زبان پهلوي گرفته شده و در زمان ساسانيان هم معمول بوده است

، فعاليت بانكداري ربوي در ايران با ورود اسالم به ايران و گسترش و رواج احكام آن، از جمله ربا

هاي صرافان كه  دولت صفويه به فعاليت. متوقف شد و اين امر تا زمان حكومت صفويه ادامه داشت

دادند رونق بخشيد، برخی از صرافان بزرگ كه مورد حمايت دولت نيز  عمليات بانكی را انجام می



 اقتصاد اسالمي

 

111 

                                                                                                                       

يين كارگزار در خارج و اعزام نماينده هاي بزرگ خارجی و تع نزد بانك  بودند با باز كردن حساب

كارمزد و سودي كه از بابت نقل و . ي فعاليت خود را گسترش دادند به مراكز عمده تجارت حوزه

صورت يكی از مشاغل   شد، فعاليت صرافی را به و دادن وام نصيب صرافان می وجوهانتقال 

ارتخانه كوچك خود را عمالً به يك بنيانگذار صرافی ايران كه توانست تج. پردرآمد درآورده بود

بود وي براي مشتريان خود « هاراتون تومانيانس»نام  بانك تبديل كند شخصی مسيحی ارمنی به

در معرفی توسعه . داد درصد سود می 6ها تا  كرد و به موجودي اين حساب حساب جاري باز می

رزا نصراهلل خان مشيرالدوله، كه مي 111 فعاليت مؤسسه تومانيانس همين بس كه در تابستان سال 

اي به  وزير امور خارجه وقت ايران احتياج فوري به يكصدهزار تومان پول پيدا كرد، حواله

كه « تومان»رسد واژه  نظر می نوشت و مبلغ مزبور را دريافت كرد به( تومانيانس)ي وي  تجارتخانه

 .گرفته شده است« تومانيانس»دگی رود از نام خانوا كار می براي ناميدن پول رايج ايران نيز به

شمسی كه ناصرالدين شاه قاجار براي هزينه سفر خود به   11 ايجاد نخستين بانك در سال 

بنيانگذار خبرگزاري رويتر كه هم اكنون نيز يكی از )« جوليوس رويتر»نام   انگلستان از شخصی به

 .گردد لستان قرض كرد، برمیليره انگ 111/11بملغ ( باشد هاي جهان می بزرگترين خبرگزاري

ناصرالدين شاه در مقابل دريافت اين مبلغ، امتياز تأسيس بانكی را در ايران به رويتر داد، گرچه 

وي اعطا شد كه بر  اما در همين سال امتياز ديگري به . شمسی لغو گرديد 167 اين امتياز در سال 

 917 بانك شاهنشاهی تا سال . ودريزي نم را پايه« بانك شاهنشاهی ايران»اساس از تشكيل 

 .كرد سال در ايران فعاليت می 61مدت   شمسی و به

شمسی و دوران حكومت رضاشاه پهلوي تحت نام  911 سرانجام نخستين بانك ايرانی در سال 

داران ارتش با سرمايه اوليه  و از محل وجوه صندوق بازنشستگی درجه« بانك پهلوي قشون»

تغيير نام گرفت و در حال « بانك سپه»نام   بعدها به  اين بانك. شدريال تأسيس  311/009/9

پول و بانك، از نظريه تا سياست، علی )هاي بزرگ تجاري كشور است  حاضر يكی از بانك

 (.960 ماجدي، حسن گلريز، مركز آموزش، بانكداري، 
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های گذشته مردم  ون پيشرفت سيستم پولي مطرح شد كه، در زمانمدر بحث پيرا

از آنها  «قبض رسيد»گذاشتند و یک  امانت مي هطالهای خود را نزد صرافان ب

ردم براساس همين رسيدهای طال كردند، سپس به مرور زمان معامالت م دریافت مي

 .گرفت صورت مي

طور قرض  را به ی محدود مردم برای گرفتن طالها، آن دليل مراجعه صرافان نيز به

 ی رسيدهای كاغذی به هوسيل  ی معامالت مردم به دادند و با مشاهده دیگران مي به

این صورت بانک پدید آمد و   دادند، و به داران رسيد مي جای پرداخت طال، به قرض 

 .خود گرفت ی منظم به با مرور زمان شکل یک اداره
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 3:بانك تأسیسچگونگي 

_________________ 

رت شركت سهامی عام صو ها غيردولتی و به  در ايران، قبل از پيروزي انقالب بسياري از بانك - 

تصويب شوراي  ها كه به  طبق قانون ملی شدن بانك 910 /7/9 شدند اما در تاريخ  اداره می

ملی شدند و در اختيار دولت قرار گرفتند و قانون ( بانك 10جمعاً )ها  انقالب رسيد، همه بانك

شت و از آن از تصويب مجلس شوراي اسالمی گذ 961 /6/ عمليات بانكی بدون ربا در تاريخ 

هاي خصوصی اجازه فعاليت نداشتند و سپس اجازه فعاليت به آنها داده  بانك 901 تاريخ تا سال 

 .اند ثبت رسيده صورت شركت سهامی عامل به شد كه تاكنون چهار بانك خصوصی به

شوراي انقالب، شرايط  910 /1 /0 قانون پولی و بانكی كشور ايران مصوب  91براساس ماده 

 :انك در ايران به قرار زير استتأسيس ب

تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكی و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ( الف

 .فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است

شواري پول و اعتبار يكی از اركان . ]تشخيص عمليات بانكی با شوراي پول و اعتبار است( ب

شود و  قانون پولی و بانكی تشكيل می 0 موجب ماده  است كه به دهنده بانك مركزي تشكيل

، دادستان كل كشور با معاون او، (رياست شورا)رئيس كل بانك مركزي : اعضاي آن عبارتند از

هاي امور اقتصادي و دارايی، جهاد كشاورزي، بازرگانی، صنايع و معادن،  معاونين وزارتخانه

يس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، دو نفر مطلع در امور مالی ريزي، رئ سازمان مديريت و برنامه

 [.و پولی و يك نفر از خبرگان بانكی

وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور  تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به ( ج

 .اجازه از طرف بانك مركزي جمهوي اسالمی ايران است

ثبت برسانند مگر آنكه  ند تقاضاي تأسيس بانكی را در ايران بهتوان ها نمی مراجع ثبت شركت( د

تصويب شوراي پول و  نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط كه به اجازه

 .اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشند
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اساساً بانک نيز یک نوع شركت سهامي است و چگونگي تأسيس آن مانند 

های خود  آوری سرمایه جمع  بانک مردم را به .باشد كيفيت تأسيس شركت سهامي مي

های جمع  سرمایه( شوند كه در اصطالح فقه قرض گفته مي)دهد  در بانک دعوت مي

 "Depostis"و در انگليسي ( ودائع)، در عربي (سپرده)شده در بانک را در فارسي 

 .گویند مي

 
 :در بانك ها سپردهانواع 

 «الجاری الحساب»آن را  در عربي "Current Account"حساب جاری  (3
 .گویند مي

گذار هر مبلغي را در هر زمان كه  ی این حساب بدون سود است و سپرده سپرده

 .3ند از حساب خود برداشت كندتوا خواسته باشد مي

گفته  «التوفير حساب»كه در عربي  "Saving Account"انداز  حساب پس (0

 .شود مي

گذار آن معموالً تحت برخي  ی این حساب دارای سود است و سپرده سپرده

 .تواند از حساب خود پول برداشت كند شرایط خاص مي

گفته  «ةبتئع ثاودا»كه در عربي  "Fixed Deposit"ی غيرجاری  سپرده (1

 .شود مي

_________________ 

گذار  ی گويند و سپردهم« الحسنه جاري سپرده قرض»ها در نظام بانكداري ايران  به اين نوع سپرده - 

كند و از طريق صدور چك  چك دريافت می پس از افتتاح حساب در بانك يك جلد دسته

اين  ديگري منتقل كند، به تواند تمام يا قسمتی از موجودي حساب خود را از بانك خارج و يا به می

 .گردد ها سودي پرداخت نمی نوع حساب
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ی این حساب نيز دارای سود است و نرخ آن نيز براساس مدت وجود آن  سپرده

سود باال و با كوتاه  شود كه با طوالني بودن مدت، نرخ در حساب مشخص مي

گذار این حساب، قبل از مدت مشخص  سپرده. شود بودن مدت، نرخ سود كم مي

 .3پول از حساب خود نيست قادر به برداشت( سررسيد سپرده)شده 

نوع   ای كه از طریق این سه ی سرمایه ی اوليه خود و مجموعه با سرمایه  بانک

نخست مبلغ مشخصي . پردازد فعاليت مي  كند به آوری مي گذاری از مردم جمع سپرده

 .صورت سرمایه سيال در بانک مركزی نگهداری كند  از آن را باید به

های دولتي كه در هر زمان قابل نقد باشند، در  صورت وثيقه  بهاین سپرده معموالً 

بانک مركزی كليه . گيرد آن تعلق مي  شوند و مبلغي سود نيز به بانک مركزی جمع مي

بانک   های خود به تجاری را موظف به پرداخت درصد مشخصي از سپرده های بانک

كنند و تناسب این درصد براساس تغيير اوضاع اقتصادی متغير مي شود،  مركزی مي

 .شود ها در بانک مركزی گذاشته مي امروزه تقریباً چهل درصد از سپرده

_________________ 

 :شوند دو دسته تقسيم می  به« غيرديداري» هاي غيرجاري در بانكداري ايران، سپرده- 

سال  مدت كوتاه كه از يك گذار پول خود را به  هاي كوتاه مدت كه براساس آن سپرده سپرده( الف

دريافت از اين حساب . كند گذارد و مبلغی سود از بانك دريافت می كند، نزد بانك می تجاوز نمی

نسبت  پذير است اما سود آن به  هر مبلغ امكان ه با دفترچه سپرده كوتاه مدت و در هر زمان و ب

 .كند مدت تغيير می

بين يك تا پنج )گذاري صاحب حساب بيش از يكسال  هاي بلندمدت كه مدت سپرده سپرده( ب

دارنده حساب   است و براساس مدت زمانی كه سپرده نزد بانك نگهداري شده سودي به( سال

 .شود پرداخت می
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ها  و در بانک گذاران از وظایف بانک مركزی است از آنجا كه حفظ منافع سپرده

گذاشتن درصد   شود، بانک مركزی وظيفه شماری گذاشته مي ی افراد بي سرمایه

. گذارد ها مي عهده این بانک های خود به بانک مركزی را به مشخصي از سپرده

 ای است كه نقد بوده یا در هر سرمایه( سرمایه در گردش)ی سيال  ود از سرمایهصمق

گفته  "Liquidity"و در انگليسي  «لةالسيو»ي زمان نقدپذیر باشد، كه در عرب

های  های نقدپذیر مانند وثيقه های دیگر و وثيقه شود، پول نقد، حساب بانک مي

سيال را هر   مبلغي از این سرمایه. باشند های سيال مي دولتي و غيره، جزو سرمایه

 .دارد نزد خود نگه ميبانک نيز جهت تأمين مطالبات مشتریان 

 
 1:ی بانكها فعالیت

گذاری،  های مختلفي مانند سرمایه آوری سرمایه به فعاليت بانک پس از جمع

 .پردازد سياست پولي، واسطه در صادرات و واردات و غيره مي

 .شود ی بانک پرداخته مي های یاد شده ذیالً به توضيح مختصر فعاليت

 "Financing" 0گذار سرمایه

_________________ 

 .شود عمليات تخصيص منابع ناميده می اعتبارات در سيستم بانكداري ايران به دهی و  عمليات وام - 

اهداف و وظايف نظام بانكی طبق قانون ( 910 /7/9 )ها  در ايران پس از ملی شدن بانك -1

عمليات بانكی بدون ربا تعيين شده است كه به طور اختصار عبارتند از استقرار نظام پولی و 

هاي اقتصادي دولت جمهوري اسالمی، ايجاد تسهيالت  ها و برنامه و سياستاعتباري، تحقق اهداف 

ها،  ها و دريافت الزم جهت گسترش تعاون عمومی، حفظ ارزش پول، تسهيل در امور پرداخت

گذاري  هاي سرمايه و قبول سپرده( انداز جاري و پس)الحسنه  هاي قرض افتتاح انواع حساب

 .دار مدت
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ویژه نيازهای  نيازها به جهت تأمين آوری قرض ترین فعاليت بانک فراهم عمده

معموالً برای سه ]مدت  ها درازمدت و گاه كوتاه گاه این قرض. تجاری مردم است

و در  «األجل ائتمان طویل»مدت در عربي  های دراز به قرض. شود مي [تا شش ماه

مدت در عربي  های كوتاه و به قرضشود  گفته مي "Long Term Credit"انگليسي 

 .گویند مي "Short Term Credit"و در انگليسي   «األجل قصيرائتمان »

 
 1:گیرند ها سه نوع وام مي مردم از بانك

های برق و آب  قرض برای تأمين نيازهای روزمره، چون پرداخت پول قبض (3

 .0گویند مي "Over Head Expenses"ها را  و پرداخت حقوق، این نوع قرض

ری و مواد مالت، مثل كاالهای تجاهای جاری معا قرض برای تأمين هزینه (0

 "Working Capital"و درانگليسي  «العامل المال رأس»در عربي آن را . اوليه

 .1گویند مي

_________________ 

موجب   قرض عقدي است كه به»: مدنی ايران قرض چنين تعريف شده استقانون  610در ماده  - 

كند كه طرف مزبور مثل  طرف ديگر تملكی می آن احدي از طرفين مقدار معينی از مال خود را به 

 «الرد را بدهد آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم

هاي  براي رفع احتياجات ضروري از محل درصدي از مانده مجموع سپرده در سيستم بانكی ايران، -1

 .گردد الحسنه پرداخت می ها، وام قرض انداز و جاري مردم نزد بانك الحسنه پس قرض

معموال از ( بخش خدمات و بازرگانی)در سيستم بانكی ايران براي تأمين بهاي كاالهاي تجاري  -9

و تحت عنوان مضاربه ( كوتاه و بلندمدت)دار  هاي مدت محل درصدي از مانده مجموع سپرده

گيرد، در حال حاضر نرخ سود اين قبيل تسهيالت  بانكی تسهيالت در اختيار متقاضی قرار می

انداز  الحسنه پس عنوان سپرده قرض چه را كه مردم به در سيستم بانكی ايران، آن. است% 11حداقل 

شود، كه بنابراين بانك اختيار دارد از  ان وام از مردم تلق میعنو  سپارند، به يا جاري نزد بانك می



 119 اقتصاد اسالمي  

 :كنترل تسهیالت اعطايي

ی  شود و از ناحيه ها در یک محدوده خاصي كنترل مي تسهيالت اعطایي بانک

ی آن اقدام به  محدودهها در  شود كه بانک بانک مركزی برای آن سقفي قرار داده مي

و در انگليسي ( االعتماد سقف)را  در عربي آن. نمایند مي( یا تسهيالت)دادن قرض 

"Credit Ceiling" گویند مي. 

ها در پاكستان، این است كه چهل درصد  امروزه دستور بانک مركزی به بانک

و  «حتياطياندوخته ا»و در فارسي  «ةلالسيو احتياطي»آن   های خود را كه به سپرده

در بانک مركزی گذاشته و پنج  3گویند مي "Liquidity Reserve"در انگليسي 

نزد خود نگه دارند و تا سقف سي درصد به  "Cash"را به صورت نقد   درصد آن

بدهند و با بيست ( یا تسهيالت اعتباری)ها قرض  ها و اداره افراد شخصي یا سازمان

های  بخرند یا آن را به اداره( اوراق قرضه دولتي)های دولتي  و پنج درصد دیگر وثيقه

 .0هواپيمایي، شركت برق و غيره قرض بدهنددولتي مثل شركت 

                                                                                                                       

  هاي بلندمدت را به اين محل به افراد متقاضی قرض يا وام پرداخت نمايد و همچنين بانك سپرده

پردازد، تسهيالت  چه را به متقاضيان می پذيرد و از اين محل آن صورت وكالت از سپرده گذار می

 .نامند می

يابد، حداقل و حداكثر نرخ سپرده قانونی  ه احتياطی يا سپرده قانونی همواره تغيير مینرخ اندوخت - 

ها تعيين شده  درصد مانده سپرده 91و  1 ش   91 در قانون پولی و بانكی كشور ايران مصوب 

 (مترجم. )است، علت اين تغيير در بحث ابزار سياست پولی در همين بخش خواهد آمد

شود، همچنين  احتياطی در ايران برحسب تصميم شوراي پول و اعتبار تعيين میميزان سقف ذخيره  -1

هاي عمرانی به  هاي جاري و يا اجراي طرح عنوان كمك به هزينه ها و مردم به چه را كه بانك آن

ساله در چند نوبت  گويند كه همه  می( اوراق مشاركت)خرند در ايران  صورت اوراق بهادار می 
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گاهي : ها عوامل مختلفي دخالت خواهند داشت در تعيين سقف اعتباری بانک

های خاص مثل كشاورزی یا صنعت و  گذاری بيشتر در برخي بخش نياز به سرمایه

 .شود ها به آنسو مي توجه بانکغيره باعث متمركز شدن 

گردد، زیرا  ها تعيين مي گاهي برای كنترل تورم، یک سقف اعتباری برای قرض

كه در بحث  شود كما این ها، باعث باال رفتن تورم مي افزایش مبالغ قرض بانک

های دولت از طریق  روشن خواهد شد و گاهي تأمين هزینه( سياست پولي)

در . شود و باال بردن ميزان ماليات نيز با مشکل مواجه مي های رایج، غيرممکن ماليات

بانک مركزی را  "Liquidity Reserve"( ذخيره احتياطي)چنين شرایطي دولت 

( اوراق مشاركت)ها را موظف به خرید اوراق قرضه دولتي  اضافه نموده و بانک

 .گيرند های مردم را قرض مي كند و قسمت بزرگری از پول مي

ی سقف اعتباری، چنين است كه بانک در  ها در محدوده دن بانکروش قرض دا

گيرنده  قرض( ها وثایق و تضمين)ی نخست به بررسي امالك و اعيان  مرحله

گيرنده اطمينان حاصل  ی قرض پردازد تا به وصل قرض در وقت مقرر از ناحيه مي

معين  پس از جلب اطمينان، بانک آمادگي خود را برای قرض دادن تا سقف. كند

را در  گيرنده حسب ضرورت آن دارد تا قرض برای یک مدت مشخص اعالم مي

تجدید سقف قرض را در عربي . كند اقساط مختلف از بانک وصول

حد سقف )و در فارسي  "Sanction of The Limit"و در انگليسي  «السقف تحدید»

 .گویند مي( اعتباری

                                                                                                                       

سودي معادل ( اوراق قرضه يا مشاركت)رسد و به خريداران اين قبيل اوراق  ش میفرو منتشر و به 

 .شود پرداخت می% 7 حداقل 
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شود كه از  ر بانک باز ميگيرنده یک حساب د پس از تجدید سقف، برای قرض

بانک در مقابل . آن حساب در هر وقت هر مبلغي را كه خواسته باشد، برداشت كند

نيز %( 3یا % 2مثالً )گيرنده مبلغي سود با نرخ بسيار كم  افتتاح این حساب از قرض

. گيرد دریافت بقيه سود با نرخ منظم پس از وصول قرض صورت مي. كند وصول مي

موالً در این مدت مبلغ مشخصي را از بانک گرفته و اضافي را نده معرگي قرض

این سلسله دریافت و پرداخت اضافي همواره تا پایان . گرداند بانک برمي  دوباره به

با پایان یافتن مدت، بانک به محاسبه مبلغ دریافت . یابد مدت وصول قرض ادامه مي

حساب آن از وی  و به هگيرنده پرداخت شده و مدت استفاده آن مبلغ توسط قرض

 .3گيرد سود مي

 
 :(گذاری اعتبار سرمايه به)ها  انواع بانك

های خاص  ها منحصراً در بخش انواع مختلفي است، برخي از بانک بانک دارای

با این . پردازند گذاری عمومي مي كند و برخي دیگر به سرمایه گذاری مي سرمایه

 :شوند انواع زیر تقسيم مي ها به وصف بانک

_________________ 

، اعتبار در حساب جاري (قبل از انقالب)اين نوع سقف اعتباري در سيستم بانكی سابق ايران   به - 

ار در حساب جاري هاي اعتب گفتند، اما در سيستم بانكی پس از انقالب اعطاي اين قبيل وام می

 .متوقف شده است
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و در انگليسي  «الزراعي المصرف»را  بانک كشاورزی، در عربي آن (3

"Agricultural Bank" آوری منابع مالي جهت  گویند، این بانک به فراهم مي

 .3پردازد ستفاده در بخش كشاورزی ميا

 و در انگليسي  «الصناعي المصرف»بانک صنعتي؛ در عربي آن را  (0

"Industrial Bank" در زمينه پيشرفت صنعت به این بانک . گویند مي

 .0پردازد گذاری مي سرمایه

های مختلف توسعه و پيشرفت  بانک توسعه؛ بانکي را كه در بخش (1

. گویند مي «بانک توسعه»پردازد  ض و اعتبار ميكند و قر گذاری مي سرمایه

  "Development Bank"و در انگليسي «ةلتنميا بنوك»در عربي آن را 

 .1گویند مي

_________________ 

بانك كشاورزي در سيستم بانكی ايران قبل از انقالب فقط امور مالی مربوط به كشاورزان را  - 

ها عالوه بر پرداخت وام به روستائيان و  داد، اما پس از ملی شدن و دولتی شدن بانك انجام می

 .نمايد درت میساير عمليات بانكی براي عموم مردم نيز مبا كشاورزان به

كار نموده و امور  هاي اخير شروع به نام بانك صنعت و معدن طی سال  اين نوع بانك در ايران به -1

اين بانك نيز دولتی . دهد مربوط به فراهم آوردن منابع مالی براي بخش صنعت و معدن را انجام می

 .است

مانند شركت توسعه و )وسعه استانی هاي ت نام شركت ها قبل از انقالب ايران تحت اين نوع بانك -9

ها ادغام شدند و در حال  كردند، اما بعد از انقالب منحل و در ساير بانك فعاليت می( گسترش خزر

 .نام بانك توسعه در ايران وجود ندارد حاضر بانكی به 
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توان به  را مي در عربي آن "Cooperation Bank" بانک تعاون؛ (2

 .3گذاری كرد نام «التعاوني مصرف»

 «االستثمار نکب»را  در عربي آن "Investment Bank"گذاری؛  بانک سرمایه (2
ظاهر این اصطالح در كشورهای مختلف برای مفاهيم گوناگون  به. گویند مي

بانکي است كه در آن منظور از آن، ( پاكستان)در كشور . رود كار مي به

شود، حساب جاری یا حساب  ها برای یک مدت محدود گذاشته مي سپرده

های غيرجاری در آن  فقط حساب سپرده. انداز عمومي در آن وجود ندارد پس

تر از آن  های آن نيز محدود است كه برای مدت كم مدت قرض. وجود دارد

 .0محدود است ها اليت تمام این بانکدایره فع. شود قرض داده نمي

. گویند مي «التجاری بنک»را  در عربي آن "Commercial Bank"بانک تجاری  (3

یک بخش  گذاری عام فعاليت دارند و مخصوص به هایي كه در سرمایه بانک

_________________ 

شكيل اين بانك در ايران وجود ندارد، در چند سال اخير مقدمات تشكيل آن فراهم آمد و اليحه ت - 

اي  جاي آن مؤسسه آن به مجلس شوراي اسالمی تقديم شد، اما تاكنون تأسيس نشده است، به

بخش تعاون مشغول   منظور خدمت به نظر وزارت تعاون، به  تحت نام صندوق تعاون كشور، و تحت

 .فعاليت است

هاي اعتبار و  یاين نوع بانك در ايران تأسيس نشده، اما اخيراً برخی از مؤسسات مالی و تعاون -1

انداز مبادرت به دريافت سپرده و نگهداري آن  هاي پس الحسنه با افتتاح حساب هاي قرض صندوق

گذار را متناسب با ميزان  نمايند و پس از اين مدت وام مورد درخواست سپرده تا مدت معينی می

 .پردازد وي می  گذار، به سپرده سپرده
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 .3شوند نيستند، بانک تجاری گفته ميخاص 

 
 :نقش بانك در امر صادرات و واردات

از جمله وظایف ( رات و وارداتصاد)المللي  واسطه بودن بانک در تجارت بين

سهولت   بانک است كه بدون وكالت و وساطت آن، كار صادرات و واردات به

 .پذیر نيست امکان

 

_________________ 

هاي تخصصی  ها اعم از بانك ها تمامی بانك و ملی شدن بانكدر ايران و پس از پيروزي انقالب  - 

در ايران عالوه . پردازند و غيرتخصصی در بخش خدمات و تجارت و بازرگانی نيز به فعاليت می

هاي  ها اشاره نموده است، بانك بر شش نوع بانك موجود در پاكستان كه نويسنده محترم به آن

هاي خدمات و بازرگانی و خدمات هم به  در بخشتخصصی ديگري نيز وجود دارد كه گرچه 

اين . هاي تخصصی هستند اما در حقيقت بانك. پردازند گيري و اعطاي وام و اعتبار می سپرده

 .كار می گيرد بانك مسكن كه منابع مالی خود را در بخش مسكن به( الف: ها عبارتند از بانك

سنل نيروهاي مسلح از قبيل پرداخت حقوق و كه عالوه بر انجام امور مربوط به پر: بانك سپه( ب

ها نيز برحسب مورد و تكليف دولت به پرداخت وام و  هاي مالی در ساير بخش مستمري و كمك

 .پردازد تسهيالت می

هاي مالی مربوط  كمك  بانك رفاه كارگردان؛ كه زير نظر سازمان تأمين اجتماعی قرار دارد و به( ج

 .كند وام به ساير مردم اقدام میبه كارگران و همچنين پرداخت 

بانك ملی، بانك سپه، بانك مسكن، بانك تجارت، )هاي دولتی موجود در كشور  عالوه بر بانك

ها از  كه برخی از آن( بانك كشاورزي، بانك رفاه كارگران، بانك ملت و بانك صنعت و معدن

هاي اخير تأسيس  سالي قبل از انقالب تشكيل شده اند، در  بانك و شركت توسعه 10ادغام 

 .هاي سهامی عام به بخش خصوصی داده شده است صورت شركت  هاي خصوصی به بانك
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 :نقش بانك در امر واردات كاال

دنبال این مطلب است كه جهت صدور كاالی  ی كاال همواره به تاجر صادر كننده

دست آورد؛ بنابراین از  به( یدار كاالخر)كننده كاال  خود اعتماد الزم را از تاجر وارد

موجب آن بانک، ضمانت پرداخت   كند كه به مطالبه مي «ی بانکي نامه ضمانت»وی 

نامه را  این ضمانت. دهدی آن ب تاجر صادر كننده  قيمت جنس خریداری شده را به

 "Letter of Credit"و در انگليسي  «االعتماد خطاب»یا  «الضمان خطاب»در عربي 

نيز ( ال، سي) "L/C"طور اختصار  گویند كه به مي «اعتبار اسنادی»در فارسي و 

 .3شود گفته مي

گشایش اعتبار در فارسي ) 'L/C"نامه را افتتاح  عمليات دریافت این ضمانت

نام تاجر   به 'L/C"بانک پس از افتتاح . گویند مي «االعتماد فتح»و در عربي ( اسنادی

 .فرستد نظر تاجر صادركننده مي نک موردرا به با  وارد كننده، آن

این بانک )گویند  مي "Negotiating Bank"را ( اعتبار اسنادی)بانک صادركننده 

بعد از ( كند معموال در كشوری كه واردكننده كاال در آن مقيم است فعاليت مي

، كاال توسط (دست تاجر صادركننده  اسناد اعتبار اسنادی به) "L/C"رسيدن 

شود و شركت كشتيراني پس از قبول بار از صادركننده  ه به كشتي حمل ميصادركنند

كند و یک نسخه  برای حمل به كشور واردكننده یک برگ رسيد حمل بار صادر مي

_________________ 

متعهد ( Issuing Bank –ي اعتبار  بازكننده)موجب آن بانك  اعتبار اسنادي قراردادي است كه به  - 

بهاي كاال را  حساب خريدار كاال در قبال تسليم مدارك و اسناد معين، دستور و به  شود كه به  می

 .فروشنده بپردازد به 
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و  «الشحن ةليصبو»دهد، این برگ رسيد را در عربي  يرا به صادركننده تحویل م آن

 .3شود گفته مي «حمل باربارنامه »و به فارسي  "Bill of Lading"در انگليسي 

ی  بانک صادركننده، بارنامه حمل بار را به همراه مدارك مربوط به بانک گشاینده

"L/C" اعتبار اسنادی»را با  اد و بارنامه، آنفرستد، واردكننده پس از دریافت اسن مي» 
 "L/C"دهد در صورت مخالفت فهرست كاالهای وارداتي با شرایط  مطابقت مي

های  گرداند و در صورت موافقت فهرست كاالها با سفارش اره برميمدارك را دوب

معموالً بانک این اسناد را . گيرد او، بار خود را با ارایه مدارك به بندرگاه تحویل مي

پرداخت قيمت كاال به . دهد پس از دریافت قيمت كاال از تاجر واردكننده به او مي

 :م شودهای زیر انجا بانک نيز براساس یکي از صورت

جا پرداخت  كاال را یکتمام قيمت  'L/C"گاهي تاجر واردكننده هنگام افتتاح  (3

در عربي و  "Full Margin"یا  'L/C"این عمل را در اصطالح، افتتاح . كند مي

 «پرداخت كامل بهای كاال»و در فارسي  «االعتماد بعطاء الکامل فتح»
فتتاح اعتبار از وارد صورت بانک فقط كارمزدی بابت ا در این. )گویند مي

 (.گيرد كننده مي

فقط قسمتي از تمام قيمت كاال را  ،واردكننده كاال 'L/C"گاهي هنگام افتتاح  (0

ميزان درصد قيمت پرداخت   به 'L/C"صورت افتتاح  در این. كند پرداخت مي

_________________ 

وسيله قطار،  آهن حمل شود حمل بار را بارنامه حمل كاال به  هاي راه وسيله واگن چنانچه كاال به - 

حمل شود به رسيد حمل ( تريلی)وسيله كاميون  و چنانچه كاال به  "Bill of Ralway"در انگليسی 

وسيله   و در صورتی كه كاال به "Bill of Track"نگليسی وسيله كاميون و در ا  كاال، بارنامه حمل به

 Bill of"وسيله هواپيما و در انگليسی   هواپيما حمل شود به رسيد حمل بار، بارنامه حمل به

Airplan" گويند می. 
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درصد از كل قيمت هنگام  22مثالً اگر . شده از كل مبلغ كاال افتتاح شده است

درصد انجام شده  22با  'L/C"گویند افتتاح  ار پرداخت شود، ميگشایش اعتب

تاجر واردكننده بقيه بهای كاال را پس از رسيدن كاال به مقصد و )است 

 'L/C"به بانک گشاینده اعتبار اسنادی ( و سایر اسناد)دریافت اسناد حمل 

 (.كند پرداخت مي

هيچ مبلغي از  'L/C"گاهي تاجر واردكننده هنگام گشایش اعتبار اسنادی  (1

كند، بلکه قيمت كاال را در زمان رسيدن  بانک پرداخت نمي  بهای كاال را به

ی  بانک بازكننده  كاال به مقصد و دریافت رسيد حمل بار و سایر مدارك به

 «با نرخ صفر "L/C"افتتاح »مورد را در اصطالح  كند، این مي اعتبار پرداخت
 .گویند مي

بين بانک و تاجر واردكننده، بانک تمام قيمت كاال را گاهي با قرارداد مشترك  (2

مدت معين آن  طول یکكند و تاجر واردكننده در  از طرف او پرداخت مي

صورت تاجر واردكننده به بانک  در این. كند بانک پرداخت مي مبلغ را به

 .دارد شود بانک معموالً در قبال این قرض از او سود دریافت مي بدهکار مي

 
 "L/C"افتتاح اعتبار اسنادی كارمزد 

دهد،  انجام مي( اعتبار اسنادی) 'L/C"بانک در عوض خدماتي كه برای افتتاح 

به سه شکل انجام  ،ی كاال خدمات بانک تاجر واردكننده. كند كارمزد دریافت مي

 :گيرد مي

به نمایندگي از طرف تاجر  'L/C"؛ بانک بازكننده "Agency" وكالت (3

اسناد و مدارك . كند صورت وكيل مذاكره مي  صادركننده بهواردكننده با تاجر 

ی صادركننده را  فرستد و مدارك ارسال شده واردكننده را برای صادركننده مي
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دهد و در عوض این خدمات، اجرت دریافت  به تاجر واردكننده تحویل مي

 .كند مي

ضمانت پرداخت تمام بهای  "L/C"بانک بازكننده  "Guarantee"ضمانت  (0

دهد و در عوض آن از واردكننده  تاجر صادركننده مي االی وارده را بهك

 .گيرد كارمزد مي

موقع قيمت كاال   صورت عدم پرداخت به در ؛"Credit"( اعتبار)قرض،  (1

توسط واردكننده، بانک مبلغي را كه به نمایندگي از طرف وی به تاجر 

ی تاجر  ه عهدهب( وام و اعتبار)عنوان قرض   پردازد، به صادركننده مي

( و كارمزد)دارد و در عوض آن از واردكننده سود  واردكننده محسوب مي

 .كند دریافت مي

:تواندباشددوصورتمیقرضبه

صورت بين  گيرد، در این طور مستقل از بانک قرض مي  واردكننده به( الف

شود كه بانک پس از حمل كاال توسط  واردكننده و بانک از قبل قرارداد مي

صادركننده بپردازد، و واردكننده این مبلغ وام را بعداً   صادركننده تمام بهای كاال را به

یکجا یا در چند نوبت به ( فروش كاالی وارداتي یا در سررسيد معينمثالً پس از )

این قرض گرفته  الاین قرارداد مستقل است و سودی كه در قب. بانک بپردازد

گونه ارتباطي  هيچ 'L/C"ای است و با اجرت  گانهدارای نرخ مستقل و جدا ،شود مي

 .ندارد

گيرد اما  طور مستقل از بانک وام نمي  صورت دوم این است كه واردكننده به( ب

 'L/C"ی  شود كه بازكننده ای عمل مي گونه در خالل انجام عمليات ورود كاال به

 :رح كهاین ش شود، به مبلغي را به بانک بدهکار مي( ی كاال واردكننده)
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پرداخت بهای كاال توسط ( گشایش اعتبار اسنادی) "L/C"گاهي هنگام افتتاح 

با  "L/C"را افتتاح  "L/C"این نوع افتتاح . گيرد طور كامل انجام مي  واردكننده به

 .گویند صددرصد مي Marginنرخ 

با پرداخت قسمتي از بهای كاال ( 'L/C"افتتاح )گاهي گشایش اعتبار اسنادی 

این روش گشایش اعتبار اسنادی را افتتاح . شود انجام مي% 02اردكننده مثالً توسط و

"L/C"  گونه بهایي پرداخت  گویند و گاهي هنگام گشایش اعتبار هيچ مي% 02با نرخ

 .گویند با نرخ صفر مي "L/C"این روش را افتتاح . شود نمي

مل و سایر مدارك ی اعتبار با دریافت اسناد ح در دو صورت اخير، بانک بازكننده

و مطابقت فهرست  3(نامه و غيره از قبيل فاكتور یا سياهه و بيمه)مربوط به ورود كاال 

مانده را پرداخت  ، تمام بهای كاال یا قسمت باقي'L/C"كاالهای وارداتي با شرایط 

از طرف او  "L/C"كه این وجه را كه بانک بازكننده  جای این  كند، و واردكننده به مي

موقع یا طوالني   ت نموده، بالفاصله بپردازد، بنابه دالیلي، مانند عدم اطالع بهپرداخ

بانک نيز در مقابل . تأخير روا مي دارد... شدن مدت ترخيص كاال از گمرك و 

_________________ 

فاكتور يا سياهه، سندي است كه صورت ريز كاالي وارداتی و قيمت آن در آن درج شده و به  - 

گويند و از جمله مدارك عمده و مهمی كه صادركننده معموال همراه با  می "Invoice"انگليسی 

 :نمايد عبارتند از اسناد حمل كاال براي واردكننده ارسال می

گواهی بيمه كاال از محل حمل كاال از كشور صادركننده تا محل تحويل كاال در كشور  ( 

 .گويند می "Certificate of Insurance"واردكننده كه به آن در زبان انگليسی 

بايست از آنجا كاال  دهد كاال ساخت كشوري است كه صادركننده می گواهی مبدأ، كه نشان می (1

 .گويند می "Certificate of Origin"را براي واردكننده بفرستد، به اين سند در انگليسی 
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دركننده پرداخت نموده، و به نسبت مدت زمان اوجهي كه بابت بهای كاال به ص

 .كند تأخير شده از واردكننده سود دریافت مي

دليل در اختيار نداشتن سرمایه برای خرید و یا تهيه  گاهي تاجر واردكننده به

ی وارد ساختن  كاالی مورد درخواست خود یا راكد نکردن سرمایه خود در زمينه

ه او قرض بانک نيز مبلغي را ب. كند كاال، از بانک قرض گرفته و كاال وارد مي

"import Financing"در انگليسي و  «الواردات تمویل»دهد، این عمليات را  مي
3 

 .گویند مي

 
 :نقش بانك در امر صادرات كاال

طرف بانک تاجر صادركننده كاال، فقط دو نوع فعاليت را در زمينه صدور  از آن

 :گيرد دهد و در مقابل آن سود یا كارمزد مي ه انجام ميدكاال توسط صادركنن

 "Agency"وكالت  (3

 "Credit"( اعتبار)قرض  (0

عمل آمده بين واردكننده و صادركننده كاال چنين قرارداد  ساس توافق بهاگر برا

محض تأیيد اسناد حمل و سایر مدارك مربوط به كاال   شده باشد كه بهای كاال به

توسط واردكننده، قيمت آن توسط بانک مقيم در كشور صادركننده كاال به 

وكالت   كننده بهصورت بانک طرف حساب صادر صادركننده پرداخت شود، در این

از طرف بانک طرف حساب واردكننده تمام بهای كاال را به صادركننده پرداخت و 

باز شده براساس این  "L/C"به اعتبار اسنادی . كند كارمزدی از این بابت دریافت مي

_________________ 

 .گذاري واردات كاال سرمايه - 
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یعني مفاد قرارداد گویند،  مي "L/C-astight"نوع قرارداد، اعتبار اسنادی به دیدار یا 

 .«باشد مدارك پرداخت وجه ضروری مي پس از وصول»: این باشد كه
بانک طرف حساب صادركننده در برخي شرایط خاص قرض یا اعتبار صادراتي 

اگر مفاد قرارداد منعقد شده بين واردكننده و صادركننده كاال كه . گردد پرداخت مي

يدن پس از رس»: نان نيز رسيده است این باشد كههای طرف حساب آ به تأیيد بانک

ز دست واردكننده، وی بعد از یک ماه یا بيست رو اسناد حمل كاال و سایر مدارك به

در چنين شرایطي اگر بانک تاجر صادركننده . «مثالً اقدام به پرداخت وجه كند

. گيرد قرض قرار مي ، ی تاجر صادركننده ت شده به عهدهپرداخت كند، وجه پرداخ

سفارش صدور كاال از یک خریدار خارجي  همچنين صادركننده كاال هنگام دریافت

علت عدم كفایت سرمایه خود برای تهيه یا توليد كاال، از بانک   ممکن است به

را آماده و صادر  هدهند قرض یا تسهيالت صادراتي بگيرد و كاالی مورد نظر سفارش

. بهای آن از واردكننده حساب وام خود را تصفيه نماید نماید و پس از دریافت

و در انگليسي  «الصادرات تمویل»در زمينه صادرات را به عربي دادن بانک قرض 

"Export Financing" گویند مي «اعتبار یا وام صادراتي) ر فارسي و د. 

ی صادرات  منظور كسب درآمدهای ارزی و در جهت توسعه  هر دولتي به

ور وارد كند تا كاالهای غيرنفتي و صنایع كش كاالهای كشورش تشویق بيشتری مي

در پاكستان جهت توسعه . بازارهای خارجي شده و نرخ ارز در كشور تثبيت شود

"Export Refinancing"عنوان   صادرات، بانک مركزی آن كشور طرحي به
3 

های  کدر این طرح بانک مركزی به كليه بان. پياده ساخت «تالصادرا ی تمویل اعاده)

هایي كه برای صادرات كاال به خارج  امنامه كرده بود تا از نرخ سود و تجاری بخش

_________________ 

 .گذاري صادرات تجديد سرمايه - 
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هایي كه  درصد است، از وام 32مثالً اگر نرخ عمومي سود . شود، بکاهند داده مي

بانک مركزی مبلغ قرض را . درصد سود بگيرند 6شود،  برای صادرات كاال داده مي

درصد را برای خود  2درصد سود،  6پرداخت و از  های تجاری مي نيز به بانک

این ترتيب  داد، به های تجاری مي مانده را به بانک داده و سه درصد باقياختصاص 

گذاری واقعي داشته باشند،  كه در این زمينه سرمایه های تجاری بدون این بانک

اكنون تغييراتي در این طرح ایجاد شده است، . كردند درصد سود دریافت مي سه

ميزان   های تجاری، به بانکجای پرداخت مستقيم این سرمایه به  بانک مركزی به

های تجاری باز  بانکبرای  "Deposit Account"الحسنه  همين مبلغ حساب قرض

دهد كه معموالً چهارده یا پانزده  به آنها سود مي 3«اوراق قرضه»حساب  كند و به مي

گيرنده دریافت  بانک تجاری هم از هشت درصد سودی كه از قرض. باشد درصد مي

صورت برای بانک تجارت  دهد، در این آن را به بانک مركزی ميدرصد  2كند،  مي

ماند و از ناحيه بانک مركزی نيز چهارده یا پانزده درصد  سه درصد سود باقي مي

0باشد سترش فعاليت صادرات كاال ميهدف از این طرح گ. رسد او مي  سود به
. 

_________________ 

طور مزايده   تعيين نرخ سود در آن به. رح وظايف بانك مركزي خواهد آمدتوضيح آن در ش - 

 (مؤلف. )گيرد صورت می

ي كاالهاي  منظور توسعه صادرات و بازاريابی و تبليغ در باره در كشور جمهوري اسالمی ايران، به  -1

ي صادرات ايران، براساس قانون مصوب  مركز توسعه»صادراتی كشور، مركزي تحت عنوان 

در وزارت اقتصاد آن زمان تشكيل شد كه پس از تشكيل وزارت بازرگانی در سال  911 /13/1

صورت يكی از واحدهاي وابسته به وزارت  به ( 919 /11/1قانون مصوب )شمسی  919 

ي مصوب  موجب اساسنامه ي صادرات ايران به  اكنون مركز توسعه هم. بازرگانی درآمد

ي دولتی زير نظر وزارت  عنوان مؤسسه  قوقی است كه بهداراي يك شخصيت ح 913 /1 /11
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 1:سفته و برات

ا به ازرگاني كاالی خود روقتي كه ب. برات یک نوع سند بهادار مخصوصي است

پرداخت وجه برات گاهي موكول به . كشد مي «برات»نام او   فروشد به خریدار مي

منظور اعتبار قانوني دادن به این برات، خریدار بدهکار با امضای   به. شود آینده مي

گذارد كه به ميزان وجه آن به فروشنده بدهکار و متعهد  آن بر این موضوع صحه مي

                                                                                                                       

ي صادرات را  معموالً يكی از معاونين وزارت بازرگانی رياست مركز توسعه. كند بازرگانی كار می

 .عهده دارد به

هاي متعددي است از محصوالت  ي صادرات برگزاري نمايشگاه هاي مركز توسعه از جمله سياست

همچنين از ديگر . شود ساله برگزار می مختلف است كه همه توليدي كشور، در كشورهاي

منظور تشويق و افزايش صادرات كشور و حمايت  هاي تشويقی مركز توسعه صادرات به  سياست

طور  از صادركنندگان كاالها و خدمات در مقابل وقايع و خطرهايی كه مؤسسات بيمه بازرگانی به 

منظور تأمين و تضمين اعتباراتی كه صرف صدور كاالها  ن به كنند و همچني ها را بيمه نمی معمول آن

موجب قانون مصوب  ايران به « صندوق ضمانت صادرات»نام  شود، صندوقی به  و خدمات می

منظور حمايت از  هاي دولتی به  ها و دستگاه ساير وزارتخانه. تشكيل شده است 911 /3/1

   به. كنند هاي تشويق صادرات را دنبال می تي خود، سياس صادرات محصوالت توليدي زيرمجموعه

ي صادرات ميگو اخيراً براي صادرات  منظور تشويق توسعه  وزارت جهاد كشاورزي به ،عنوان مثال

 .دهد ريال يارانه به صادركننده می 1111خارج مبلغ  ر كيلو ميگو به ه

شود مبلغ معينی را در  میموجب آن يك شخص متعهد   اي است كه به سفته، يا سفته طلب، نوشته - 

چه در اين مبحث مطرح شده منظور  آن. تاريخ معين يا عند المطالبه در وجه شخص ديگري بپردازد

موجب آن شخص  اي است كه به  برات نوشته. برات است "Drawer"پس از مهر و امضا به 

شخص ديگري  "Drawer"يا در ( عندالمطالبه)دهد مبلغ معينی را به روايت  دستور می( براتكش)

 .كرد خود او يا شخص ثالث پرداخت نمايد سررسيد معين در وجه يا با حواله( براتگير)



 اقتصاد اسالمي

 

114 

 «لةكمبيا»این سند بهاءدار را در عربي . ستداخت آن در تاریخ سررسيد آن او به پر
( برات ارزی)و در فارسي  "Bill of Exchange"انگليسي و در  «هندی»در اردو 

و  "Matuituy"و در انگليسي  «لةالکمبيا نضج»را  تاریخ سررسيد برات. گویند مي

 .3گویند مي "Matuituy Date"تاریخ پرداخت آن را 

ی وجه برات از بدهکار  مجاز به مطالبه ،طلبکار قبل از فرا رسيدن زمان سررسيد

فروشد و  شخص ثالثي مي پول، برات را به دليل نياز پيدا كردن به نيست، اما گاهي به

انوني آن را ی حقوق ق امضاء كردن پشت آن، كليهرا از وی گرفته و با  وجه آن

ثالث معموالً مقداری از وجه برات كسر شخص . كند طرف آن شخص منتقل مي به

كنند، مثالً اگر وجه برات یک هزار تومان است شخص ثالث پس از پذیرش آن،  مي

 .پردازد پنجاه تومان از آن كسر نموده و نهصد و پنجاه تومان به صاحب آن مي

_________________ 

دهنده بايد داراي شرايط ذيل  قانون تجارت ايران، برات عالوه بر امضاء يا مهر برات 119ماده  - 

 :باشد

 .در روي ورقه( برات)قيد كلمه  ( 

 (روز و ماه و سال)تاريخ تحرير  (1

 .كه بايد برات را تأييد كنداسم شخصی  (9

 .تعيين مبلغ برات (1

 .تاريخ تأييد برات (1

 .عليه باشد يا محل ديگر كه محل اقامت محال مكان تأييد وجه برات اعم از اين (6

 .كرد او پرداخت می شود اسم شخصی كه برات در وجه يا حواله (7

 .كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است تصريح به اين (0
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 Discounting of the"و در انگليسي  «لةالکمبيا خصم»این عمليات را در عربي 

Bill of Exchange"  گویند مي «تنزیل مجدد برات»و در فارسي. 

 "End Orsement"و در انگليسي  «تظهير»مضاء نمودن پشت برات را در عربي ا

 .گویند مي «ظهرنویسي»یا  «نویسي پشت»و در فارسي 

آن مشخص  "Maturity"برات براساس سررسيد  «تنزیل مجدد»زان نرخ مي

همان ميزان از نرخ تنزیل   تر باشد به ه نزدیکشود، سررسيد یک برات هرچند ك مي

 .شود مجدد آن كم مي

های  پردازد و این عمليات جزو وام بانک نيز معموالً به تنزیل مجدد برات مي

والً در ظرف سه ماه رود زیرا پرداخت وجه برات معم شمار مي ها به كوتاه مدت بانک

 .3شود انجام مي
 :عملكرد افزايش حجم نقدينگي

از عملکردهای هم بانک مركزی كه ذكر آن در اینجا الزم است، افزایش یکي 

 «نگيافزایش حجم نقدب»را   باشد، كه آن يحجم نقدینگي و انتشار پول در گردش م
 :شود وضيح آن پرداخته ميذیالً به ت. گویند مي «افزایش حجم اعتبار»یا 

داشته و ميزان قابل  مردم ميزان بسيار اندكي از درآمدهای خود را نزد خود نگه

، دریافت وام  كنند و هنگام قرض گرفتن از بانک توجهي را در بانک نگهداری مي

گيرنده حساب جاری  شود، بلکه بانک به نام وام صورت نقد انجام نمي  نيز معموالً به

دهد تا وی هنگام ضرورت بتواند با صادر  چک به او تحویل مي كند و دسته باز مي

_________________ 

گويند و به  می« برات نزولی»توان از مبلغ آن كسر كرد و بقيه را نقداً دريافت نمود  ی كه میبه برات - 

. گويند می« برات وصولی»شود كه سر موعود آن را وصول كند  براتی كه به بانك سپرده می

 (مترجم)



 اقتصاد اسالمي

 

116 

هزار تومان  خواهد صد مثالً شخصي مي. های خود را انجام دهد تكردن چک پرداخ

جای پرداخت پول نقد، حساب جاری با موجودی  از بانک قرض بگيرد بانک به

كند تا هنگام  برای وی صادر ميچک  صدهزار تومان به نام او باز كرده و دسته

به این  با توجه. هایش را پرداخت كند پرداخت با استفاده از صدور چک بدهي

ای چند برابر بيشتر از فایده مبلغ حقيقي  گيریم كه بانک فایده موضوع، نتيجه مي

مثالً اگر مبلغ حقيقي منابع بانک یک ميليارد ریال . )برد وجوه و منابع خود را مي

. ی ده ميلياد توماني را از آن خود نماید تواند فایده است با اتخاذ این شيوه مي

 :ن این است كهتوضيح بيشتر آ( مترجم

عنوان   كند نسبتي از آن را نزد بانک مركزی به منابعي كه بانک جذب مي

گيرنده نيز قرض را  وام. دهد نماید و بقيه را به مردم قرض مي نگهداری مي «سپرده»

نماید یا نقداً دریافت  چک، دریافت مي صورت افتتاح حساب و دریافت دسته  به

با این عمل به ميزان هر مبلغي كه حساب . گذارد مي نموده و دوباره آن را در بانک

حالي كه بر ميزان مبلغ یابد در  همان ميزان افزایش مي شود، انتشار پول به باز مي

پس از آن بانک از . واقعي پول كه در بانک وجود دارد چيزی اضافه نشده است

نيز  وسيله افتتاح حساب مقترض وارد بانک شده است  ی جدیدی كه به سپرده

. دهد مردم قرض مي  ه و بقيه را بهدی قانوني بانک مركزی را كسر نمو سپرده

همين ترتيب حجم پول در   به. گذارد مقترض نيز دوباره آن پول را در بانک مي

 «نگيافزایش حجم نقدب»این عملکرد را . یابد افزایش مي گردش چند برابر
 :تر كرد كاملتوان توضيح را  با ارائه یک مثال مي. گویند مي

عنوان  گذارد، بانک بيست درصد آن را به شخصي صد تومان در یک بانک مي

ی قانوني به بانک مركزی داده و هشتاد تومان دیگر را به یک شخص قرض  سپرده
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آن شخص نيز هشتاد تومان را قرض گرفته و دوباره آن را در بانک . دهد مي

بانک وجود دارد بانک بيست درصد گذارد، حاال صد و هشتاد تومان سپرده در  مي

را به بانک مركزی ( تومان كه بيست تومان آن را قبالً داده است 13یعني )آن، 

مقترض نيز پس از . دهد باقي مانده را دوباره به دیگری قرض مي 32دهد و  مي

تومان دیگر بر سپرده  32اكنون . گذارد قرض گرفتن، آن مبلغ را دوباره در بانک مي

یعني )بانک بيست درصد آن . رسد تومان مي 022فه شده و مبلغ آن به بانک اضا

دهد و  را به بانک مركزی مي( تومان آن را قبال داده است 13تومان كه  62/26

او نيز دوباره آن . دهد تومان باقي مانده را دوباره به یک شخص قرض مي 02/23

تومان  022ی بانک كه  پردهی س گذارد، با آن مبلغ، بر مجموعه مبلغ را در بانک مي

همين ترتيب، بانک مرتب   به. رسد تومان مي 12/092است اضافه شده و جمعاً به 

 .شود كه مبلغ تمام مي دهد تا این قرض مي

اصل مبلغ جمع شده در بانک صد تومان بود، اما بانک نفع در مثال داده شده، 

به ميزان مبلغ سپرده خود گذار  از آنجا كه هر سپرده. تومان را از آن گرفت 029

تومان چک  029تواند چک صادر كند گویا با مبلغ صد تومان واقعي به ميزان  مي

تومان دیگر  392تومان صد تومان پول واقعي و  029بنابراین از مبلغ . صادر شده

كه  «جم پولعملکرد افزایش ح»این عملکرد بانک را . ی بانک است پول انتشار داده

 .گویند است، مي «سياست پولي»از عملکردهای 

در این مثال قرض گرفتن از یک بانک و گذاشتن مبلغ قرض دوباره در همان 

اما گاهي قرض از یک بانک گرفته شده و در بانک دیگر بانک قرض شده است، 

ی  گردد، ولي نتيجه های بانک دوم اضافه مي صورت بر سپرده شود در این گذاشته مي

بر . شود ها اضافه مي ی یکي از بانک را با هر قرض بر سپردهكند، زی كار تفاوت نمي
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ی  صورت عملکرد افزایش حجم پول را مجموعه در اینتوان گفت،  این اساس مي

 .اند ها انجام داده این بانک

 "Floot" 3(پول در گردش بانک)یکي از ابزارهای مهم دیگر افزایش حجم پول، 

عنوان سود به  درصدی از این منابع را به منابع مالي بيشتر بابت جذببانک . است

است ( ها سپرده)آن منابع  "Cost"این سود در واقع هزینه  .0پردازد گذاران مي سپرده

 .كند تواند این منابع را برای خود جذب كه بانک با پرداخت آن مي

جذب شده بدون هزینه است كه بانک برای آن ( سپرده ها)اما برخي از منابع 

 :گردد هایي از آن ذكر مي ذیالً نمونه 1پردازد ای نمي رههيچگونه به

_________________ 

ي پول تحريري يا پول اعتبار»بخش مهمی از داد و ستدها و مبادالت از طريق پول تحريري  - 

مانند . )پذيرد هايی كه سپرده می ها و ساير مؤسسه هاي مشتريان بانك ي حساب مجموع مانده به

شود و معموالً  گفته می( هاي اعتبار الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباري و تعاونی هاي قرض صندوق

حسابی  از( دار انداز، حواله و برگ سپرده مدت مانند دفترچه پس)ي چك يا وسايل ديگر  وسيله به

انداز و  تر، همان حساب جاري و پس پول تحريري به بيان ساده. به حساب ديگر قابل انتقال است

صورت « شود ها نگهداري می حساب اعتباري اشخاص و مؤسسات مختلف است كه نزد بانك

به همين سبب وقتی صحبت از . شود گيرد و بخش ديگر آن با اسكناس و مسكوك انجام می می

شود، منظور مجموع پول تحريري و آن قسمت از اسكناس و مسكوك  گردش می حجم پول در

 .است كه در دست افراد است

بيش از )هاي بلندمدت  درصد و سود سپرده 1 تا  3مدت بين  هاي كوتاه در ايران سود سپرده -1

 .درصد است 19تا  0 بين ( يكسال

هاي پس انداز و  ها به دارندگان حساب بانكدر ايران عالوه بر آنچه كه در اين مبحث مطرح شده،  -9

گونه سودي نمی پردازند و براي تشويق مردم به اين قبيل سپرده گذاري  هاي جاري هيچ حساب
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شود و در انتقال  نام بانک دیگر صادر مي گاهي از طرف یک بانک چکي به( الف

شود و  بانک دیگر، مدتي تأخير مي  این مبلغ از بانکي كه چک از آنجا صادر شده به

این مدت این مبلغ از ض در عر. ماند يه باقي ميآن مبلغ تا مدتي در همان بانک اول

 .3شود منابع بدون هزینه بانک محسوب مي

آن  ،كند، تا نقد شدن مبلغ حواله نام یک شخص صادر مي ای به بانک حواله( ب

 .0رود شمار مي مبلغ از منابع بدون هزینه بانک به

كننده تمام بهای كاالی  افتتاح 'L/C"گاهي هنگام گشایش اعتبار اسنادی ( ج

كند، اما بانک آن مبلغ را تا رسيدن اسناد  از دریافت كاال پرداخت ميوارده را قبل 

حمل نزد خود نگه داشته و پس از رسيدن بارنامه حمل كاال و سایر مدارك و 

این مبلغ نيز تا این . كند پرداخت مي( صادركننده)قبوض آن مبلغ را به فروشنده كاال 

 .ردگي مدت در ردیف منابع بدون هزینه بانک قرار مي

                                                                                                                       

ها در نظر گرفته و  جوايزي مانند خودرو و لوازم خانگی و سفرهاي زيارتی و غيره براي آن

 .ندكن كشی می ها قرعه ساله بين دارندگان اين نوع حساب همه

نمايد،  چكی صادر و به شخصی تسليم می Aمثالً يك شخص از حساب جاري خود نزد بانك  - 

نمايد مدتی را كه وجه چك  واگذار می Bشخص مزبور چك را به حساب جاري خود نزد بانك 

شود، وجه چك جزو  واريز می Bحساب جاري واگذارنده نزد بانك   وصول و به Aاز بانك 

 .شود محسوب می Aنه در بانك هاي بدون هزي سپرده

مثالً بانكی در شهرستان زاهدان مبلغی پول جهت پرداخت توسط شعبه خود در شهرستانی ديگر  -1

كند، مدتی كه مبلغ اين حواله توسط گيرنده در شهرستان مقصد، وصول و دريافت  دريافت می

 .شود هاي بدون هزينه بانك تلقی می شود، مبلغ حواله جزو سپرده می
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پس از  "Bill of Railway"یا  "Billet"وسيله قطار   رسيد حمل بار به( د

بانک پول را از صاحب بار . شود صاحب بار تحویل مي  دریافت قيمت كاال به

دهد، اما مبلغ دریافت شده را با  او تحویل مي  دریافت نموده و مدارك و رسيد را به

در طول این مدت این مبلغ . دارد ال ميی رسيد بار ارس اندكي تأخير برای فرستنده

 .ماند عنوان منبع بدون هزینه در بانک مي هم به

پول واریز شده برای حج و غيره و منابع فراوان دیگری نيز وجود دارد كه از 

های هنگفتي هستند كه از  باشند اینها سرمایه همين قبيل منابع بدون هزینه بانک مي

 .3شوند ذب ميطریق منابع یاد شده در بانک ج

دهند  گذاران خود مي ها به سپرده شود سودی كه بانک ظاهر چنين تصور مي به

ها است، اما در واقع چنين نيست، هزینه واقعي بانک  برابر با هزینه نگهداری سپرده

طور كه  همان)پردازد، زیرا  گذاران مي مراتب كمتر از سودی است كه به سپرده به

های جاری و  مانند سپرده)ی بانک  منابع جذب شدهبسياری از ( یادآور شدیم

یکي از آن . گيرد ها نفع مي باشند كه بانک از آن بدون بهره مي( انداز و مشابه آن پس

هایي است كه  و دیگری منابع سپرده "Floot"منابع مکانيزم و حجم پول در گردش 

منافعي كه  شود مي نبنابراین روش. شود های جاری نزدیک نگهداری مي در حساب

. پردازد آورد از هشت درصد آن هم كمتر به صاحبان سپرده مي دست مي بانک به

_________________ 

نام براي حج تمتع تا قبل از اين بانك در ايران هيچگونه سودي پرداخت  در مورد وجوه ثبت - 

هاي  كرد، اما اخيراً طبق توافق بانك و سازمان حج و زيارت ايران، قرار شده بخشی از هزينه نمی

درصد محاسبه  7 هاي حجاج كه در حال حاضر با  نام كنندگان از محل سود سپرده سفر حج ثبت

 .واهد شد تأمين شودخ
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طرف   دارها و صاحبان ثروت و كمتر به بنابراین تمایل بيشتر بانک به طرف سرمایه

 .گذاران عادی است سپرده
 

 1:بانك مركزی

 "Central Bank"الرئیسي  البنك

تصادی هر كشور است كه بر عمليات تمام های مهم اق بانک مركزی یکي از اداره

بانک مركزی در . آن كشور نظارت دارد "Commercial Bank"های تجاری  بانک

های آن  همين دليل توضيح مسئوليت كند، به سيستم مالي كشور نقش مهمي را ایفا مي

یا  «رئيسيال البنک»بانک مركزی را در عربي . گيرد ميبيشتر مورد بحث قرار 

های  در هر كشور نام. گویند مي "Central Bank"و در انگليسي  «الرئيسي المصرف»

ف استيت بانک آ»شود مثال در پاكستان  گذاشته مي مركزی  مختلفي برای بانک

  «بانک آف انگلند»در انگلستان  "State Bank of Pakistan" –پاكستان 
"Bank of England"  ف ایندیا انک آرزرو ب»و در هندوستان"Reserve Bank of 

India" نام دارد. 

 
 2:بانك مركزیوظايف 

 3:شوند شرح زیر ذكر مي بانک مركزی وظایف متعددی دارد كه به

_________________ 

تأسيس و در  993 خرداد  7موجب قانون بانكی و پول كشور مصوب  بانك مركزي ايران به  - 

 .رسماً عمليات بانكداري مركزي را آغاز نمود 993 تاريخ هيجدهم مرداد سال 

 وظايف بانك مركزي دره مربوط ب ،جا در مورد وظايف بانك مركزي نوشته شده چه كه در اين آن -1

كشور پاكستان است كه گرچه برخی از وظايف آن مشابه وظايف بانك مركزي جمهوري اسالمی 

 .ايران است، اما با وظايف بانك مركزي ايران تفاوت دارد
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قانون  1 الف، ب و ج ماده  مركزي جمهوري اسالمی ايران در بندهايدر مورد عمليات بانك  - 

از  910 جلسه مورخ هيجدهم اسفند ماه سال  پولی و بانكی كشور كه اليحه قانونی آن در

 :تصويب شوراي انقالب گذشته است، چنين آورده شده است

- 1 ماده 

بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولی و اعتباري براساس سياست كلی ( الف

 .باشد اقتصادي كشور می

و تسهيل مبادالت بازرگانی و  ها هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت( ب

 .كمك به رشد اقتصادي كشور است

بينی نشده  بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقی است و در مواردي كه در اين قانون پيش( ج

، 1 ،   همچنين در مواد . بودهاي سهامی خواهد  است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت

 شرح ف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران بهقانون پولی و بانكی، وظاي 1 و  9 

 :ذيل تعيين شده است

 .هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون انتشار اسكناس و سكه( الف

 .ها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون نظارت بر بانك

ارزي با تصويب  هاي تنظيم مقررات مربوط به معادالت ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت( ج

 .شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معامالت ارزي

 .نظارت بر معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت با تصويب هيئت وزيران( د

نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و ( ه

 .اعتبار

 :انجام وظايف زير است  عنوان بانكدار دولت موظف به مركزي به بانك -1 ماده 

هاي دولتی  ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت هاي وزارتخانه نگهداري حساب( الف

ها و  ها متعلق به وزارتخانه ها و همچنين مؤسساتی كه بيش از نصف سرمايه آن و شهرداري
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باشند و انجام كليه  ها می هاي دولتی و شهرداري و شركت ها مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

 .عمليات بانكی در داخل و خارج از كشور

عنوان عامل دولت  فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع قرضه دولتی و اسناد خزانه به ( ب

 .افراد و يا مؤسسات ديگر واگذاري اين عمليات به

 .رنگاهداري كليه ذخاير ارزي و طالي كشو( ج

المللی ترميم و توسعه و شركت مالی  المللی پول و بانك بين نگاهداري وجوه ريالی صندوق بين( د

 .المللی توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات المللی و مؤسسات بين بين

نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولی و مالی و بازرگانی و ترانزيتی بين  انعقاد موافقت( یه

 .دولت و ساير كشورها

 :باشد بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير می -9 ماده 

 .ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ( 

ها و  هاي دولتی و شهرداري دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايی به شركت (1

 .ها با تضمين كافی رداريهمچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شه

ها با تأمين  ها و دادن اعتبار به بانك مدت بانك ها و اسناد بازرگانی كوتاه تنزيل مجدد برات (9

 .كافی

خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف  (1

 .المللی معتبر هاي خارجی يا مؤسسات مالی بين دولت

 .نقرهخريد و فروش طال و  (1

هاي  هاي خارجی و يا نگاهداري حساب بانك افتتاح و نگهداري حساب جاري نزد بانك (6

داخل و يا خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكی ديگر و تحصيل اعتبارات در 

 .هاي داخل داخل و خارج به حساب خود و يا به حساب بانك
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تواند به شرح زير در امور پولی  ولی كشور میبانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پ -1 ماده 

 :و بانكی دخالت و نظارت كند

ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد  تعيين نرخ رسمی تنزيل مجدد و بهره وام ( 

 .هاي مختلف تعيين شود نرخ

رحسب نوع ها ب هاي آن ها يا به انواع بدهی ها به كليه دارايی هاي آنی بانك تعيين نسبت دارايی (1

 .ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي ايران فعاليت بانك

ها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب  تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانك (9

هاي متفاوتی براي آن تعيين گردد، ولی در هر حال اين  ها نسبت تركيب و نوع فعاليت بانك

 .درصد بيشتر نخواهد بود 11درصد كمتر و از  1 نسبت از 

 .ها تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتی و پرداختی بانك (1

 .ها ها به انواع دارايی بانك ي شده و اندوخته تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت (1

هاي  تعيين حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادي، ظهرنويسی با ضمانت نامه (6

 .ها و نوع وثيقه اين قبيل تعهدات از طرف بانكصادره 

 .شود ها تعيين می از طرف بانك  تعيين شرايط معامالت اقساطی كه اعتبار آن (7

 .ها انداز و سيار حساب تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس (0

انداز  هاي جاري يا پس تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگر كه براي جلب سپرده (3

 .ها در اين مورد گردد و تعيين ضوابط براي تبليغات بانك ها عرضه می ز طرف بانكا

ها و اخذ هرگونه اطالعات و آمار از  ها و اسناد و مدارك بانك رسيدگی به عمليات و حساب  (1 

 .اي ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه بانك

 .طور موقت يا دايم ي مربوط بهها ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت محدود كردن بانك  (  

 .هاي مشابه آن انداز و سپرده هاي پس تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده  (1 
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این بانک، بانک دولت است، سرمایه و منابع مالي دولت در آن نگهداری  (3

هنگامي كه . كند قابل آن سودی به دولت پرداخت نميمشود، اما بانک در  مي

داشته باشد مبلغ قرض را برای او فراهم آورده و سودی  دولت نياز به قرض

 .كند با نرخ معمولي از او دریافت مي

 .كند های اقتصادی دولت نقش معاونت و مشاوره را ایفا مي در فعاليت (0

های آن را  پول ارز را نگهداری و ذخيره كرده و هنگامي كه نياز ببيند سياست (1

 .كند اجرا هم مي

نظارت دارد و نظم و  "commercial Bank"ری های تجا بر تمام بانک (2

ها به نحو احسن  كند تا از منافع مالي بانک ها برقرار مي انضباط را در آن

استفاده شده و جلوی ضررهای احتمالي گرفته شود و برای رسيدن به این 

 :دهد های زیر را انجام مي منظور فعاليت

و قبل از آن موارد مهم و  برای تأسيس هر بانک جدید مجوز صادر نموده( الف

 .نماید طور كامل كنترل مي ضروری آن را به

                                                                                                                       

طور كلی يا در هر يك از رشته هاي  ها به ها و اعتبارات بانك تعيين حداكثر مجموع وام  (9 

 .مختلف

 .ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده ها تعيين شرايط كلی اخذ وام بانك  (1 

 .ات مشروح در بندهاي يك تا چهار باال براي مؤسسات اعتباري غيربانكیتعيين مقرر  (1 

نژاد، انتشارات مركز آموزش  نقل از كتاب مجموعه قوانين و مقررات بانكی، تدوين مرتضی والی)

 (.69-61، ص 967 بانكداري، بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران، 
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هایي كه نياز به  گذاری در بخش های تجاری را به سرمایه توجه بانک( ب

های كشاورزی،  اعم از بخش. دارد اختصاص سرمایه بيشتر داشته باشد، معطوف مي

 ...تجاری، صنعتي، زیربنایي و عمراني و 

را  "Depositers"گذاریان  ی سپرده ميان منابع جذب شدهنسبت سپرده از ( ج

ی قانوني در بانک مركزی  عنوان سپرده نماید تا چه نسبتي از آن به تعيين مي

 .نگهداری شود و چه نسبتي از آن در خود بانک جذب كننده بماند

 كامالً غني بوده و «داشت منابع»كند تا از نظر  ها را كنترل مي کوضع مالي بان( د

 .توان پرداخت كليه تعهدات حقوقي خود را داشته باشند

نماید  ها مانند تبادل چک، حواله و غيره را تصفيه مي ی بانک مبادالت بين همه( ه

را اختصاص داده است كه در عربي  ی مخصوصي كار باجه و برای این

 .شود گفته مي "Clearing House"و در انگليسي  «صةالمقا غرفه»

های تجاری در شرایطي قرار بگيرند كه نتوانند با دارایي جاری خود  اگر بانک( و

های خود نزد بانک پاسخگو  مراجعات مستمر مشتریان را جهت برداشت از حساب

جهت پاسخگویي   باشند، بانک مركزی با دادن قرض آمادگي كافي را برای بانک

 Lender of the last"روی بانک مركزی را  از این. كند مراجعات مستمر ایجاد مي

Resort"
 .گویند مي 3

 .نماید حجم نقدینگي را تنظيم و كنترل مي (2

مركزی اگر حجم پول در كشور افزایش یابد و نهایتاً موجب تورم شود بانک 

آوری شود و به  دوباره در بانک مركزی جمع «وجوه»زند كه  دست به عملياتي مي

_________________ 

 .دهنده در شرايط حساس قرض - 
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افزایش »زند كه موجب  دست ميبه عملياتي  وقت كاهش حجم پول و نهایتاً افالس

 .3بشود «حجم پول در گردش

د كه در كن هایي مختلف استفاده مي بانک مركزی برای كنترل حجم پول از شيوه

ها به شرح زیر  ترین آن مهم. شوند نام برده مي «ابزار كنترل»عنوان  نظام بانکداری به

 :باشند مي

مركزی براساس آن به نرخ سودی كه بانک  ؛ ميزان نرخ بهره بانک( الف

"Bank Rate"دهد  های تجاری قرض مي بانک
گفته  «سعر البنک»و در عربي  0

 .گویند نيز مي «السعر الرسمي»و در عربي  "Official Rate"را  آن. شود مي

. نقش مهمي دارد( قدینگيحجم ن)ميزان نرخ بهره بانک در كنترل حجم پول 

بر اثر آن . افزاید ی بانک مي نرخ بهره جهت كاهش حجم پول بر ميزان یزبانک مرك

ی مشتریان  دهند در نتيجه مراجعه ها نيز با نرخ باالی سود، به مردم وام مي بانک

شوند و نهایتاً  ها انباشته مي شود و وجوه در بانک ها كم مي برای استفاده از وام بانک

 .یابد خود كاهش مي  به حجم پول در گردش خود

ی  ور افزایش دادن حجم پول در گردش، از ميزان نرخ بهرهمنظ  بانک مركزی به

دهند و مراجعه  ها نيز با نرخ كم به مردم وام مي كاهد در نتيجه بانک بانک مي

در نهایت وجوه از بانک خارج شده و . شود مشتریان برای دریافت وام زیاد مي

 .یابد حجم پول در گردش افزایش مي

_________________ 

گيرد  هايی كه در آن زمينه مورد استفاده قرار می و شيوه« سياست پولی»ی را كنترل حجم نقدينگ - 

 (مترجم. )نامند می« ابزار سياست پولی»

 نرخ بهره بانكی -1
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را  در عربي آن ؛"Open Market Operation"عمليات بازار باز ( ب

گاهي بانک مركزی جهت كنترل حجم . گویند مي «حةالسوق المفتو عمليات»

خود به  های تجاری، خودبه جای استفاده از هر نوع كنترل مستقيم بانک نقدینگي، به

 .پردازد در بازار باز مي 3انتشار و عرضه اوراق قرضه

اسناد »یا  «ی دولتي وراق قرضها»كاهش حجم پول مقصود بانک باشد،  اگر

ی خود  های تجاری با دادن سرمایه فروشد در نتيجه بانک را با قيمت كم مي «خزانه

_________________ 

اوراق »كند كه  قبالً يادآور شديم كه دولت جهت گرفتن وام از مردم اسناد مختلفی را صادر می - 

هاي تجاري سندهايی را  ز براي گرفتن وام از بانكبانك مركزي ني. شوند گفته می« ي دولتی قرضه

و « الخزينة سندات»را  در عربی آن. شوند گفته می« اوراق قرضه»يا « اسناد خزانه»كند كه  صادر می

( كه معموالً شش ماه است)اين اوراق داراي مدت معين . گويند می "Treasury Bill"در انگليسی 

هاي  شود و اولين مشتري اين اوراق فقط بانك مزايده میصورت  فروش اين اوراق به. باشند می

 .نمايند را از بانك خريداري می تجاري هستند و مردم دوباره آن

خواهد صد  كند كه مثالً می اين صورت است كه بانك مركزي اعالم می ي اين اوراق به فروش مزايده

، هر بانك آمادگی خود را براي فروش برساند، پس از اعالم بانك مركزي ميليارد تومان اوراق به

كند كه امروز نرخ آن معموالً سيزده  خريد اوراق تا يك سقف مشخص از قيمت و مقدار اعالم می

آن هزار تومان است به  "Face Value"يعنی هر ورق كه قيمت مكتوب . باشد تا چهارده درصد می

قرار بگيرد به ميزان تقاضايش  شود، هر بانكی كه پيشنهاد او مورد پذيرش تومان فروخته می 061

 .شود گيرد و قيمت آنها از او دريافت می اوراق قرضه در اختيار وي قرار می

تومان خريده است پس از شش ماه دوباره آن را به  06قيمت  اكنون بانكی كه هر ورق قرضه را به

قبل از سررسيد  اين اوراق را. شود تومان از آن سود او محسوب می 11 فروشد و  هزار تومان می

تنزيل »توان مانند برات  می "Stock Exchange"« بورس سهام»آن در خود بانك مركزي يا 

 (.متن در حاشيه. )نمود« مجدد
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علت  شود، به آوری مي با این عمل وجوه بانک مركزی جمع. خرند اوراق قرضه را مي

و كاهش ميزان قرض یابد  ها، ميزان قرض نيز كاهش مي كم بودن وجوه در بانک

 .شود مي «حجم پول در جریان»كاهش خود موجب 

اگر افزایش پول مورد نظر بانک باشد، اوراق قرضه را با قيمت باال از مردم 

دارند  خرد، در نتيجه مردم اوراق قرضه را فروخته و پول نقد از بانک دریافت مي مي

 .3یابد حجم پول در گردش افزایش مي و با آن

ی قانوني نيز در  ا افزایش نسبت سپردهكاهش ی ؛ی قانوني ميزان نسبت سپرده( ج

با كاهش نسبت سپرده مجال بيشتری برای دادن قرض . كنترل حجم پول نقش دارد

رسد و با افزایش ميزان قرض، حجم پول در گردش نيز افزایش  ها مي به بانک

ها مجال كمتری  بانک( ی قانوني سپرده)ی قانوني  با افزایش نسبت ذخيره. یابد مي

 .یابد كنند و با آن حجم پول در گردش كاهش مي ن قرض پيدا ميبرای داد

ركزی جهت افزایش حجم پول از نسبت سپرده كاسته و جهت بر این مبنا بانک م

 .0افزاید حجم پول بر نسبت سپرده ميكاهش 

_________________ 

عمليات بازار باز در ايران خصوصاً بعد از قانون عمليات بانكی بدون ربا كه در شهريور ماه  - 

اجرا درآمد، چندان  و در يك مرحله بهدر سراسر كشور  969 تصويب و از ابتداي سال  961 

  گونه اوراق لغو و به خريد اين ها به  الزام بانك 969 مورد استفاده قرار نگرفته است و در سال 

هاي بعد دولت مبادرت به انتشار و توزيع  اما در سال. بخش خصوصی نيز اوراق ارائه نگرديد

. ر گسترده در اختيار مردم قرار داده استطو نموده و به( اوراق مشاركت)اوراق قرضه تحت نام 

 (مترجم. )درصد است 7 سود اين قبيل اوراق 

ها با مازاد منابع مواجه نباشند واال تغيير نرخ ذخيره قانونی  كاربرد اين ابزار زمانی است كه بانك -1

 (مترجم. )تأثير است عنوان يكی از ابزارهاي سياست پولی بر كنترل حجم نقدينگی بی به
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دو صورت مورد  های مستقيم معموالً به های مستقيم؛ كنترل اعمال كنترل( د

 :گيرد استفاده قرار مي

ها و حداكثر سود تسهيالت  يين حداكثر نرخ سود پرداختي به سپردهتع (3

 .ها اعطایي بانک

 .تعيين حدود تسهيالت (0

عنوان  بانک مركزی تعيين حداكثر نرخ سود و تعيين حدود تسهيالت را نيز به

جهت كاهش حجم پول بر نرخ . كند برای كنترل حجم پول استفاده ميیک ابزار 

كاهد زیرا با  ای افزایش حجم پول از نرخ سود آنها ميها افزوده و بر سود بانک

شود  آید و نهایتاً حجم پول در گردش كم مي افزایش نرخ سود ميزان قرض پایين مي

رود و نهایتاً حجم پول در گردش زیاد  و با كاهش نرخ سود ميزان قرض باال مي

های  خشهمچنين با تعيين حداكثر سقف قرض یا تسهيالت اعطایي در ب. شود مي

كند كه فقط تا  ها را ملزم مي نماید، مثالً بانک مختلف رشد نقدینگي را محدود مي

درصد از وجوه خود  02درصد از وجوه خود را قرض بدهند یا تا سقف  22سقف 

دا با اعمال این كنترل قرض كاهش پي. را برای تسهيالت فالن بخش اختصاص دهند

 .3شود كرده و حجم پول نيز كم مي

 .چاپ و نشر اسکناس( هـ

_________________ 

هاي اخير تنها  با وجود ابزارهاي متعدد سياست پولی در بانكداري، بانك مركزي ايران در سال - 

ترين ابزارهاي سياست پولی مورد استفاده قرار  عنوان عمده هاي اعتباري را به سياست تعيين سقف

 (مترجم. )داده است
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كند كه باعث استحکام  ها به مردم سيستمي را پيدا مي برای قرض دادن بانک (3

نظام اقتصادی كشور یا وضعيت مالي بانک بشود و مردم نيز در این ميان 

 .ضرر نکنند

( كه توضيح آنها در فصل بعدی مفصالً خواهد آمد)های مالي دیگر  بر سازمان (6

 .نيز اشراف و نظارت دارد

 
 (غیربانكي)های مالي  مؤسسه

 Non Banking Financial Institution( فيةغيرالمصر) « ليةالما المؤسسات»

آوری  این است كه به جمع ،های مالي با بانک نقطه اشتراك برخي از مؤسسه

كنند و وظایف دیگر بانک را انجام  گذاری مي وجوه پرداخته و با آن سرمایه

و  3انداز وجود ندارد نند بانک حساب جاری یا حساب پسدهند مثالً، در آنها ما نمي

المللي نيز  های بين است در تجارت "Fixed Deposit"حساب آنها فقط سپرده ثابت 

 ليةالما المؤسساتها را در عربي  گونه مؤسسه این. شوند مانند بانک واسطه نمي

 .گویند مي "Non Banking Financial Institution"و در انگليسي ( فيةغيرالمصر)

وجود دارد كه در ( با نام و وظایف جداگانه)های مالي  انواع مختلفي از مؤسسه

 :شود زیر به توضيح هر یک پرداخته مي
 "Development Financial Institution"مؤسسه توسعه مالي  (1

های مختلف توسعه و زیربنایي كشور  ها در زمينه اجرای طرح این مؤسسه

های  ها از طرف سازمان در آغاز این مؤسسه. پردازند ذاری ميگ پاكستان به سرمایه

_________________ 

ع حساب نموده و وام تسهيالت ها مبادرت به افتتاح انوا هاي مالی همانند بانك در ايران مؤسسه - 

 .پردازند می
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آمد  ها مي ای كه از ناحيه این سازمان المللي بنيانگذاری شده بودند و اعانه مالي بين

 .شد گذاری مي های عمراني سرمایه در زمينه طرح

های بسياری از  مؤسسه. دهد بانک مركزی نيز در برخي موارد به آنان سرمایه مي

 :مثالً. قبيل در كشور پاكستان وجود دارد این

"National Development Finance Carporation"( الف
با عالمت اختصاری  3

(N.D.F.C) 
"Industrial Development Bank of Pakestan"( ب

با عالمت اختصاری  0
(I.D.B.P) 

"Pakistan Industrial and Credit Investment Carporation"( ج
ت با عالم 1

 (P.I.C.I.C)اختصاری 

 "Bankers Acuity"( د

 پاك سعودی (هـ

 پاك كویت (و

 پاك ليبي وغيره( ز
2) "Agriculture Development Bank of Pakistan"

4 

های  كند، سازمان گذاری مي این مؤسسه در بخش توسعه كشاورزی سرمایه

ن را در این كنند و مؤسسه آ جهاني و بانک مركزی برای این مؤسسه سرمایه تهيه مي

 .دهد بخش اختصاص مي

_________________ 

 تعاونی توسعه دارايی ملی - 

 بانك توسعه صنعتی پاكستان -1

 گذاري اعتباري پاكستان شركت صعنتی و سرمايه -9

 بانك توسعه كشاورزي پاكستان -1
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3) "Co-Operative Society"
1
 

گویند، این مؤسسه با مشاركت مردم جهت  مي «نيةالتعاو جمعية»را  در عربي آن

 .0دهد آید و فقط به كساني كه در آن عضو هستند قرض مي وجود مي  امداد آنان به

  "Leasing Company" شركت اجاره (2

كنند تفصيل آن انشاءاهلل در باب  گذاری مي سرمایه ها از طریق اجاره این شركت

 .آینده خواهد آمد

آوری منابع مالي از مردم را نداشتند و این  ای قبالً حق جمع های اجاره شركت

داده  "National Development Leasing Company" (N.D.L.C)حق فقط به 

ریق منابع مردمي به توانند از ط ای مي جارههای ا شده بود اما اكنون كليه شركت

 investment"(گذاری سند سرمایه)كه  شرط این هآوری وجوه بپردازند ب جمع

Certificate" بيش از یک ماه صادر كنند. 
5) "National Invesment Trust"  با عالمت اختصاری("N.I.T")

3 

. وجود دارد "Unit Trust"گذاری  ی واحد سپرده در بسياری از كشورها ایده

گردد، این  آوری مي شود كه در آن منابع مردمي جمع تهيه مي "Fund"قي یعني صندو

كار گرفته شود در  كه مستقيماً در زمينه تجارت و معامله به جای این بهسرمایه 

دست  ی منافعي كه از آن به كارهای درآمدزای مختلف گذاشته شده و مجموعه

 .شود گذاران تقسيم مي آید بين سرمایه مي

_________________ 

 شركت تعاونی - 

 .كيل شده استهاي اعتبار ظرف چند سال اخير در ايران تش شبيه اين مؤسسات با نام تعاونی -1

 گذاري ملی بنياد سرمايه -9
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"N.I.T" عهده  هی این نوع صندوق را ب ای است كه مسئوليت اداره مؤسسه نيز

ساخته و با فروش آنها به  ،سپرده "Units"ی برای صندوق واحدها. گيرد مي

در زمينه  "Find"گذاری این صندوق  پردازد، معموالً سرمایه آوری وجوه مي جمع

شود تا  ميهر شركتي كه سهام آن صادر . باشد های مختلف مي خرید سهام شركت

 .شود این مؤسسه داده مي  بيست درصد سهام حق تقدم خرید به
6) "Investment Coprporation of Pakistan"

1 

های مختلفي دارد، از  این مؤسسه فعاليت. است (I.C.P)كه عالمت اختصاری آن 

 Mutal" (I.C.P)كند كه  صندوقي تهيه مي "N.I.T"كه مثل مؤسسه  جمله این

Fund"
گذارند و مؤسسه با آن به  مردم در این صندوق سرمایه مي. شود گفته مي 0

البته . كند گذاران تقسيم مي سرمایهدست آمده از آن را بين  فعاليت پرداخته و منافع به

های این دو مؤسسه وجود دارد این است كه خریداران و  تفاوتي كه بين صندوق

نند سهام خود را دوباره توا مي (N.I.T)دارندگان سهام واحدهای صندوق مؤسسه 

توانند  مين (I.C.P)خود مؤسسه بفروشند، اما خریداران و دارندگان سهام مؤسسه  به

ها  را مثل سهام شركت توانند آن سهام خود را دوباره به آن مؤسسه بفروشند، البته مي

 .به افراد دیگر بفروشند[ در بازار بورس]

ست كه افرادی كه در خارج از های دیگر این مؤسسه این ا از جمله فعاليت

در یک حساب، . توانند نزد این مؤسسه حساب باز كنند برند مي كشور بسر مي

دهد و در حساب دیگر اختيار  خود مي مؤسسه اختيار خرید سهام هر شركت را به

_________________ 

 گذاري پاكستان شركت سرمايه - 

 گذاري پاكستان دار شركت سرمايه اوراق سهام -1
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سه نمایندگي خود بازكننده حساب است و او به مؤسخرید سهام هر شركت با 

 .سهام فالن شركت را بخرد [مثال] دهد تا از طرف او مي

های دیگر این مؤسسه این است كه هر گاه یکي از مشتریان نياز به  از فعاليت

آوری آن وجه از طریق چند بانک نياز او را  وجه كالن پيدا كند، مؤسسه با جمع

 .سازد برآورده مي

 
 :داری ربویكسیستم جايگزين بان

شود  نکداری داده شده، روشن ميكه در مورد سيستم رایج بادر پرتو توضيحاتي 

حاال اگر بخواهيم سيستم . كه نظام موجود بانکي بر مبنای سود و ربا استوار است

ربوی را خاتمه بدهيم برای پيشبرد نظام بانکداری چه جایگزین مناسب دیگری 

شوند،  وجود دارد؟ راهکارهایي كه تاكنون در این زمينه پيشنهاد شده است ذكر مي

 :رسد نظر مي شناخت آنها بيان چند مطلب مهم ضروری به اما قبل از

در راستای تعيين جایگزین برای بانکداری ربوی نباید این توقع داشته شود  (3

های گوناگون با   های فعلي در زمينه هایي كه بانک ی فعاليت كه كليه

های مختلف دارد تا حدودی در همان قالب قبلي پابرجا بمانند و در  كيفيت

زیرا اگر كيفيت . گونه تفاوت و تغييری ایجاد نشود و اهداف آنها هيچمقاصد 

هایي كه در وضعيت  كار و فعاليت مثل گذشته باشد روی كار آوردن فعاليت

ای اتخاذ شود كه با اصول و ضوابط شرع  كنوني تجارت الزم یا مفيداند شيوه

ده شود و برخورد منفي نداشته باشد و اهداف اقتصادی شریعت با آن برآور

هایي كه حسب ضوابط شرعي الزم یا مفيد نيستند و در  از انجام فعاليت

 .نظر شود گنجند صرف چارچوب شرع نمي
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با توجه به تأثير مستقيم ممنوعيت بهره بر كل سيستم تقسيم سرمایه، نباید  (0

ستم جایگزین نيز تناست نفع برای تمام فریق مربوطه توقع داشت كه در سي

طور كامل در این  م خواهد بود، بلکه اگر احکام اسالمي بهمثل گذشته فراه

شود و این  سيستم پياده شود تغييرات فاحشي در تناسب مذكور ایجاد مي

ناچار الزم و   وجود آوردن یک اقتصاد نمونه اسالمي به تغييرات برای به

 .مطلوب هستند

مالي و آوری وجوه و منابع منتشر  بخش خدماتي واسطه بودن بانک در جمع (1

كارگيری آنها در صنعت و تجارت از خدمات مفيد بانک، بلکه با توجه به  به

اگر این وجوه و . وضعيت فعلي اقتصادی از خدمات ضروری آن است

در فروغ صنعت و  ماند داران راكد مي سرمایه های گاوصندوقاندازها در  پس

شتن سرمایه بدیهي است كه راكد گذا. شد ای گرفته نمي تجارت از آن فایده

مازاد نه از روی شرع مطلوب است و نه از روی عقل و اقتصاد مفيد اما راهي 

ها در صنعت و تجارت انتخاب  های رایج برای بکارگيری این سرمایه كه بانک

قرض از دیدگاه شرع جایز  و دادن بهره در عوض]اند راه قرض است  كرده

كنند  این امر تشویق و هدایت ميداران را به  ها سرمایه كه بانک كما این[ نيست

گونه استفاده كنند كه  در جهت منافع مالي خود اینكه از ابزار مالي دیگران 

ی بدست آمده از آن ابزار در مالکيت آنان قرار بگيرد و  قسمت بيشتر سرمایه

برمبنای آن در . گيری كما حقه به مالکان اصلي سرمایه نرسد تصميممجال 

ای را دارد كه به  ، بانک صرفاً اعتبار اداره(ربوی)يک بانکداری كالسسيستم 

دست آمده از آن پول و  پردازد و دخالتي در ميران منافع به داد و ستد پول مي

شناخت ضرر برای یکي از دو طرف معامله ندارد، اما در بانکداری اسالمي 
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 ستد پول بپردازد، بلکه یک بنگاه و بانک تنها یک اداره نيست كه به داد

آوری نموده و مستقيماً با  تجاری است كه منابع مالي بسياری از مردم را جمع

اند از  پردازد و كليه شركایي كه در آن سرمایه گذاشته آنها به تجارت مي

گيرند كه در نفع و ضرر آن شركت  سهامداران مستقيم این تجارت قرار مي

 یگزین بانکداریی سيستم جا پس نباید بر راهکارهای پيشنهاد شده. دارند

طور كلي از بين  ربوی ایراد گرفته شود كه با این راهکارها اعتبار قبلي بانک به

توان  زیرا بدون آن نمي ،گيرد خود مي  رود و حيثيت یک شركت تجاری به مي

 .شود، نایل آمد هدفي كه جهت آن سيستم جایگزین در نظر گرفته مي  به

ليت داشته و ریشه دوانيده است و ها فعا همواره تغيير یک نظام كه قرن (2

جای آن مشکالتي در پيش خواهد داشت پس  جایگزیني یک نظام جدید به

قرار گرفتن یک سری مشکالت بر سر راه نظامي كه تغيير آن خاطر  به

ضروری باشد، نظام جدید را غيرقابل عمل و پياده شدن پنداشتن، هرگز 

ا باید جستحو نمود، نه در چنين شرایطي حل مشکالت آن ر ،درست نيست

 .كه از بيم مشکالت و موانع از تکاپو دست كشيد این

 
 :راهكار شرعي بانكداری

ذكر راهکارهایي كه جهت شرعي  بعد از بيان مطالب مهم و نکات تمهيدی، به

 ..شود اند پرداخته مي ساختن بانکداری پيشنهاد شده

یک طرف رابطه . استی بانک دوطرفه  پيش از هر چيز باید دانست كه رابطه

ی بانک با  اند و طرف دیگر رابطه بانک با كساني است كه در بانک سرمایه گذاشته

صورت  ذیالً در زمينه هر دو رابطه به. اند كساني است كه از بانک سرمایه گرفته

 .شود جداگانه بحث مي
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 :گذاران رابطه بانك و سپرده

شود  ه در بانک گذاشته ميوجوهي ك در اصطالح بانکداری امروزی اگرچه به

 .3گفته شود «قرض»واقع از نظر فقهي این وجوه باید گویند اما در  مي «امانت»

اربه ی شركت یا مض گذاران خود معامله هدر بانکداری اسالمي بانک با سپرد

گذار  گيرد، بلکه سپرده قرار نميصورت این وجوه قرض  در این. نماید مي

است و بانک موظف به دادن  «المال رأس»سرمایه  و «مضارب»، بانک «المال رب»

آید  دست مي نرخ معيني از نفع در قبال این سرمایه نيست، بلکه هر مقدار نفع كه به

وجوه  به. گردد طبق نسبتي كه بر آن توافق شده است بين شركاء تقسيم مي

ی شود، در بانکدار ای داده نمي های امروزی هيچ بهره های جاری در بانک حساب

شود و وجوه واریز  نيز برای این منبع نفعي در نظر گرفته نمي( بدون ربا)اسالمي 

البته منابع . شود گذار به بانک تلقي مي ی سپرده شده در این حساب قرض بدون بهره

شوند، اما نباید فراموش  های دیگر به سپرده های مضاربه یا شركت تبدیل مي حساب

ها به منابع مضاربه یا شركت این مشکل  ن حسابكرد كه در تغيير دادن منابع ای

ی تمام شركاء باید همزمان جمع  ی عمومي شركت سرمایه ود دارد كه طبق قاعدهوج

ی نفع و ضرر و تقسيم منافع بين شركاء نيز در یک مدت زمان  شود و محاسبه

رسد  نظر مي اما در بانک پياده ساختن این قانون مشکل به ،گيرد مشخص صروت مي

طور مداوم و  یرا گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن از حساب در بانک بهز

_________________ 

زيرا وجه امانت برخالف وجه قرض مضمون نيست و در صورت تلف شدن امانتدار ضامن  - 

شدن بانك شود، اما وجوه مذكور در هر حال مضمون است و در صورت تلف  پرداخت آن نمی

 (مترجم. )شود موظف به پرداخت آن می
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های غيرجاری اگرچه زمان برداشت سرمایه  حساب سپردهدر . غيرمعين جریان دارد

معين است اما زمان گذاشتن آن معين نيست، هر شخص هر زمان كه بخواهد 

در حساب . كندهای غيرجاری حساب باز  تواند برای خود در بخش سپرده مي

 .انداز نيز نه زمان گذاشتن سرمایه معين است و نه زمان برداشت آن مشخص پس

 :برای حل این مشکل دو راه وجود دارد

طور مستمر و  حساب به  طور كلي روش دریافت از حساب و پرداخت به  به (3

غيرمعين برچيده شود و كليه بازكنندگان حساب ملزم شوند تا در یک تاریخ 

آوری كنند و تاریخ برداشت از حساب نيز  وه خود را در بانک جمعمعين وج

مشخص شود تا قبل از آن كسي برای برداشت مراجعه نکند و زمان شركت 

هنگام اختتام زمان قرارداد شركت، نفع و . نيز سه ماهه یا ماهيانه مقرر شود

جاد ضرر محاسبه شده و منافع بين شركاء تقسيم شود، اما در این راهکار ای

مشکل برای مردم در گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن در تاریخ 

شود كامالً مشهود و ملموس است و در  مقرر و فشاری كه بر بانک وارد مي

 .مانند اندازها بدون استفاده مي ی آن بسياری از پس نتيجه

ی برخي از محافل علمي پيشنهاد شده، راهکار  راهکار دیگری كه از ناحيه (0

است كه در اصطالح  "Daily Product Basis" (ی منافع سبه روازنهمحا)

ی شركاء  طبق این راهکار، همه. شود گفته مي «اليومي الحساب»حسابداری 

در افتتاح حساب و برداشت وجه از حساب كامالً آزاد گذاشته شوند، اما 

ی  وقت اختتام شركت و محاسبه منافع، بررسي شود كه چه مقدار از سرمایه به

هر فرد تا چند روز در بانک مانده و ميانگين منافع هر صد تومان در روز 
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ی هر فرد و تعداد روزهایي كه  چقدر بوده است؟ سپس به ميزان مبلغ سرمایه

 .سپرده وی نزد بانک بوده، نفع هر شخص تعيين شود

ن شود، زیرا كه تقسيم منافع در آ از دیدگاه شرعي بر این راهکار نيز اعتراض مي

رود كه نفع حقيقي یکي از شركاء نصيب شریک دیگر  تقریبي است و بيم آن مي

امکان دارد ميزان نفع در سه  است، بشود، مثالً اگر بعد از شش ماه منافع تقسيم شده

كه هنگام تقسيم، نفع فردی كه  ماه اول بيشتر از سه ماه آخر بوده باشد در حالي

بوده با نفع فردی كه سرمایه وی در سه ماه اول ی او در سه ماه آخر در بانک  سرمایه

صورت مقداری از نفع حقيقي شریک دون  در بانک بوده مساوی است در این

 .شود مينصيب شریک اول 

حل را  توان این راه بدون تردید این مشکل در راهکار دوم وجود دارد، اما مي

شود،  اع آميخته ميصورت مش ی شركاء به برای آن ارائه داد كه در شركت، سرمایه

ی هر فرد را مورد بررسي قرار  وقت تقسيم نفع، ميزان نفع حقيقي سرمایه  بنابراین به

دست آمده است، بين  ی سرمایه به دهند، بلکه مجموعه نفعي را كه از مجموعه نمي

ی برخي از  كنند، در حالي كه احتمال دارد نفع فقط از سرمایه شركاء تقسيم مي

ای دیگر در جذب منافع نقش نداشته است،  ی عده مده و سرمایهدست آ شركاء به

شرط   نظر در شركت تقسيم حقيقي نفع نيست، بلکه تقسيم تقریبي نيز به پس مطمح

بنابراین برای تقسيم مذكور مجوز شرعي وجود . كند رضایت تمام شركاء بسنده مي

تقسيم خبر داشته  گذاری از كيفيت ویژه وقتي كه هر شخص هنگام سرمایه دارد، به

 .باشد

گذاری كننده در ميان دوران شركت،  صورت است كه سرمایه این توضيح در آن

گذاری نموده و یا از حساب خود برداشت كرده، اما در صورتي كه یک فرد  سرمایه
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طور كلي بسته و مسدود كند، در  در ميان دوران شركت، حساب خود را به

عنوان سهميه نفع او نخواهد   شود به او داده مي  هصورت مبلغي كه هنگام تقسيم ب آن

بانک فروخته و بانک   بود، بلکه به این معنا است كه او سهم خود در شركت را به

 .قيمت سهم او را بر اساس نفع و ضرر شركت تعيين كرده است

 
 :گیرندگان ی بانك و سرمايه رابطه

گيرند و بانک از  سرمایه ميی بانک با كساني است كه از بانک  طرف دیگر، رابطه

های بانک  فعاليت هم ازكند و این  گذاری مي ی سرمایه برای آنان، سرمایه طریق تهيه

گذاری وجود دارد  های مشروع زیادی برای سرمایه در بانکداری اسالمي راه. است

 :شوند كه ذیالً ذكر مي

 (1)شركت و مضاربه (1

كه دارای پيامدهایي  جایگزین مشروع سود، روند شركت و مضاربه است

گذاری  ی سرمایه ی نمونه و بسيار عادالنه باشد و شيوه مراتب بهتر از نتایج بهره مي به

ی  گردد و این ایده ی آن، پيامدهای بسيار خوبي حاصل مي است كه بر تقسيم سرمایه

ی سرمایه بوده و دخالتي در عملکرد  ای برای تهيه بانکداری كه بانک صرفاً واسطه

را در نظام شركت و مضاربه خواه نام بانک . پذیرد الت نداشته باشد، پایان ميمعام

یابد و بانک  بر روی بانک داشته باشند یا نداشته باشند، اعتبار فعلي آن خاتمه مي

تفاوت اساسي . كند دخالت ميهای اقتصادی  مستقيماً در عملکرد معامالت و فعاليت

ركت، شركاء هم در سرمایه مشاركت بين شركت و مضاربه این است كه در ش

توانند مشاركت داشته باشند، گرچه ممکن است عمالً  داشته و هم در انجام عمل مي

_________________ 
 مشاركت يك يا چند نفر در سرمايه گذاري با سود مشخص براي هر كدام - 
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ای است، ولي در  كه این، بحث جداگانهیکي از آنان در فعاليت دخالت نکند 

المال در عمل مشاركت  المال و عمل از مضارب است و رب مضاربه، سرمایه از رب

چند اصل مهم و اساسي شركت و مضاربه كه رعایت آن در معامله  ذیالً. ندارد

 :شوند شركت و مضاربه ضروری است، ذكر مي

بلکه تعيين نفع باید به  .3شرعاً جایز نيستبه تناسب سرمایه   تعيين نفع (3

عنوان منفعت یک  تناسب خود نفع باشد، یعني درصدی از نفع حقيقي به

 .0شریک مقرر گردد

مثالً اگر برای كسي . توان تعيين كرد ب رضایت شركاء مينسبت نفع را حس (0

درصد كل سرمایه است، شصت درصد نفع و برای كسي  22ی او  كه سرمایه

ی او شصت درصد كل سرمایه است، چهل درصد نفع در نظر  كه سرمایه

نفع به اندازه سرمایه تقسيم . گرفته شود و همه بر آن توافق كنند جایز است

های مختلفي از نفع  شود كه برای شركاء نرخ پس معلوم مي .1ضروری نيست

 "Weightage"توان تعيين كرد كه در اصطالح اقتصاد آنرا وزن دادن  را مي

_________________ 

شود، لذا كسی كه صدهزار تومان  ، نفع محاسبه میمثالً بگويند؛ به ميزان دو درصد سرمايه - 

دو صد هزار تومان  گذاري كرده است، نفع او ماهانه دو هزار تومان است و كسی كه سرمايه

 (مترجم) ...گذاري كرده است نفع او ماهيانه چهار هزار تومان است و  سرمايه

اگر نفع حقيقی ماهيانه صد هزار تومان باشد، سهم او . مثالً دو درصد سهميه نفع يك شريك است -1

ومان شود و اگر دو صد هزار تومان نفع حقيقی باشد، سهم او چهار هزار ت دو هزار تومان می

 (مترجم. )شود شود و اگر نفع حقيقی فرضاً صفر باشد، سهم او نيز صفر می می

ي او چهل درصد است، نفعش نيز بايد چهل درصد باشد و كسی  يعنی الزم نيست كسی كه سرمايه -9

 (مترجم. )ي او پنجاه درصد است نفعش نيز پنجاه درصد باشد كه سرمايه
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البته نفع . شود های مختلفي داده مي به هر یک شریک در نفع وزن. گویند مي

ی او  تناسب سرمایهاز . شریکي كه عدم فعاليت در شركت را شرط كرده باشد

 .3شود يشتر نميب

قدر ضرر شركت   اما وزن ضرر به 0تواند مختلف باشد وزن نفع هر شریک مي (1

لحوا ما اصط الربح على)كنند  را در یک جمله چنين تعبير مي فقها آن. شود مي

 .1(المالبقدر رأس  ةيعالوضه و علي

 :مشكالت شركت و مضاربه

 :شود يمعموالً دو مشکل برای بکارگيری شركت و مضاربه مطرح م

ح دیانت و امانت در این دوره، بسيار پایين و خيانت و دروغ، متأسفانه، سط( الف

وقت واقعيت ميزان نفع  اندركاران شركت هيچ آن، دست با توجه به. عام شده است

 .دهند تر از نفع جلوه مي كنند و همواره ضرر را بيشتر و بزرگ حقيقي را بيان نمي

با این . ی آنان در بيان مقدار نفع و ضرر اعتماد كرد توان به گفته بنابراین نمي]

 .[گذاری باشند سرمایههای موفقي برای  توانند شيوه وصف شركت و مضاربه نمي

 "Income Tax"مشکل دوم، مشکل موجود در سيستم ماليات بر درآمد ( ب

 .باشد مي

_________________ 

. شود ي او سهم مشاعی از نفع براي او در نظر گرفته می ت سرمايهميزان نسب صورت به يعنی در اين - 

ي او پنجاه  اگر سرمايه او چهل درصد باشد سهم او در نفع حقيقی نيز چهل درصد و اگر سرمايه

 (مترجم. )شود درصد باشد سهم او از نفع حقيقی نيز پنجاه درصد می

 (مترجم. )گردد افق شركاء مشخص میشود بلكه با تو يعنی براساس نسبت سرمايه معين نمی -1

اند،  نفع براساس آنچه كه شركاء بر آن توافق كرده 963 ماده  1/903العنان؛  شركه –دررالحكام  -9

 .المال خواهد بود قدر رأس شود و ضرر به تعيين می
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ظر گذاری خود در ن ی متفاوت برای سرمایه معموالً تجار دو اندازه سرمایه

ی آنان است كه جهت  مایهگيرند، یکي ميزان واقعي و دیگری ميزان غيرواقعي سر مي

تر از ميزان واقعي سرمایه آنها  شود و آن كم ارائه داده مي «مدماليات بر درآ»فرار از 

دليل مشکل مزبور شناخت ميزان  اگر روند مشاركت یا مضاربه اتخاذ شود به. است

از ترس افزایش ميزان ماليات، گيرنده  زیرا سرمایه ،حقيقي نفع دشوار خواهد بود

نماید و با مجهول بودن ميزان واقعي  ميزان واقعي نفع شركت یا مضاربه را مخفي مي

 .شود نفع، تقسيم نيز حقيقي و عادالنه نمي

های دیني، اخالقي و اجتماعي، مشکل  با توجه به وضعيت بد جامعه و ناهنجاری

توان انجام یک  رد تأیيد است، اما صرفاً با این دليل نمياول تا حدی ملموس و مو

های مختلفي نيز  در حالي كه شيوه. فعاليت مشروع را در زمينه تجارت، متوقف كرد

از قبيل حسابداری، حسابرسي، نظارت و كنترل بانک مركزی و غيره برای سد باب 

ها  ها و دروغ يانتها بسياری از خ با اعمال این نوع سياست. این مشکل وجود دارد

همچنين اگر یک مورد خيانت از . توان در مشاركت و مضاربه نيز مهار كرد را مي

كرد و او را در  "Blacklist" 3ها توان او را در تمام بانک كسي ثابت شود، مي

وسيله چنين شخصي برای هميشه از  مظنون داخل نمود، بدین «صورت اشخاص»

اقدامات قانوني دیگری نيز . ماند رمایه محروم ميتسهيالت اعطایي بانک و گرفتن س

ها  طور عمومي نافذ شده و سيستم كليه بانک وجود دارد كه اگر در سطح كشور و به

گونه مشکالت خواهند  های خوبي برای سد باب این با آن تطبيق داده شود، شيوه

 .بود

_________________ 

 .نام كسی را در ليست سياه نوشتن - 
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در روند ی مشکل دوم نيز اگر در سطح حکومتي تصميم گرفته شود و  در زمينه

جای  مشاركت و مضاربه قانون ماليات اصالح شود و برای تأمين نيازهای دولتي به

  به درآمدها، قانون و نظامي برای آن وضع گردد كه پنهان  وابسته ساختن ماليات

از طرفي . گردد خود حل مي ها را مهار كند، این مشکل نيز خودبه ها و خيانت كاری

های  اد دیگری نيز وجود دارد كه در آن نيازی به محاسبهگذاری منابع زی برای سرمایه

ی  گذاری صادرات كاال، صرفه مثالً در سرمایه. شود طوالني در شركت و مضاربه نمي

بيني شده آن قبالً معلوم است، لذا امکان فریب و  كاالی صادراتي و قيمت پيش

و این هم  اربه خيلي كم استطور شركت یا مض گذاری آن به رمایهخيانت در س

های تاجر مشاركت داشته باشد، بلکه  ضروری نيست كه بانک در تمام فعاليت

های وی كه تعيين ميزان نفع در آن مشکل نيست،  تواند در بخشي از فعاليت مي

دليل ضروری نبودن مشاركت دایمي بانک و تاجر در  عالوه بر این به. مشاركت كند

بانک و  (مثالً تا یک سال یا شش ماه)فعاليت تجاری و موقت بودن آن مشاركت 

توانند براساس توافق و تفاهم یکدیگر، در این مشاركت موقت و محدود  تاجر مي

آن فعاليت  "Direct Expences"های مستقيم  خود در یک بخش معين، فقط هزینه

تقسيم كنند و را بين خود  "Gross Profit"تجاری را تقبل كرده و سود ناخالص 

اجر توسط تچون ...( مانند ساختمان، دستگاه ابزار توليد و ) 3جاریتغيرهای  دارایي

 .تواند بر نسبت نفع تاجر بيفزاید اند، بانک مي شده  تهيه

ی شركت  های غيرمستقيم به عهده ها و هزینه ی این نوع دارایي ینهالبته هز

شود و هم بيم خيانت  صورت هم مشکل محاسبه حل مي در این. گذاشته نشود

دليل وارد شدن آن بر سود خالص،  كند و مشکل ماليات نيز به اهش پيدا ميك

_________________ 

 - Ficed Assets 
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تفصيل بيشتر كاربری شركت و مضاربه در . گردد خود حل مي خودبه

 .اهلل بيان خواهد شد شاء های مختلف، ان گذاری سرمایه

گذاری اسالمي، شركت و مضاربه است، اما در برخي از  ی اصلي در سرمایه شيوه

مثالً یک كشاورز برای خرید تراكتور به . شود ری آن دو غيرممکن ميشرایط كارب

صورت شركت یا مضاربه به این  حاال دادن سرمایه به. كند سرمایه نياز پيدا مي

های مشروع  با در نظر داشتن چنين شرایط و مواقعي شيوه. كشاورز ممکن نيست

 :شوند كر ميگرفته شده است كه ذگذاری در نظر  دیگری نيز برای سرمایه

"Leasing"اجاره  (2
1 

توضيح آن قبالً در . گذاری است های مشروع سرمایه اجاره نيز یکي از شيوه

جا توضيح داده  در این. گذشت( تحت عنوان تهيه سرمایه برای شركت)بخش دوم 

توان بر مشروعيت آن  ی اجاره برای یک معامله نمي شود كه صرفاً با كاربرد واژه مي

كار برده  برای آنها به «اجاره»ی  امروزه اغلب معامالتي كه واژها زیر ،فتوا داد

حقيقت اجاره این است كه موجر . جاره هستندشود، عاری از حقيقت ا مي

"Lessor" ی  باید مالک و ضامن كاال یا شيء مورد اجاره باشد، ولي در اجاره

رد اجاره مووجر هيچ نوع مسئوليتي را از سرمایه گذاری امروز چنين نيست، م

گيرد، اگر مورد اجاره بر اثر حادثه دچار نقصان شود، ضرر آن به  عهده نمي به

. شود گرفته ميبها از او  گردد و حتي در صورت تلف شدن هم، اجاره مستأجر برمي

_________________ 

 :ذيل تعريف شده استشرح  اجاره در قانون مدنی ايران به - 

شود،  موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره می اجاره عقدي است كه به – 166ماده 

 .دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند اجاره
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ارتباط موجر با مورد اجاره فقط در همين حد است كه در صورت عدم پرداخت 

حق قانوني اقدام به فروش آن كرده و قرض كرایه از طرف مستأجر، موجر با داشتن 

های معمول، دادن قرض سودی  پس هدف اصلي در اجاره. كند خود را وصول مي

نوع  این. شود كار برده مي ی اجاره برای آن به خاطر فرار از ماليات واژه باشد، اما به مي

د اجاره طور واقعي مالک چيز مور البته اگر موجر به. معامالت شرعاً جایز نيستند

تنظيم مبلغ اقساط . را جایز گفت توان آن عهده بگيرد، مي باشد و مسئوليت آن را به

كه كل قيمت مورد اجاره به همراه مبلغي نفع،  بها در اوقات مقرر براساس این اجاره

در پایان مدت اجاره وصول شود نيز اشکال شرعي ندارد، اما هنگام عقد قرارداد 

زیرا  .3طرف مستأجر شرط نشود ره در پایان مدت اجاره بهانتقال مالکيت مورد اجا

البته در انتقال مالکيت  .0آید كه نامشروع است، الزم مي «صفقةفیصفقة»ی  معامله

 .بدون شرط قبلي، در پایان مدت اجاره اشکال شرعي وجود دارد

 3(دار مرابحه مدت)ی موجله  مرابحه (3

حاصل مرابحه . گذاری است سرمایههای مشروع  مرابحه موجله نيز یکي از راه

چه را كه  آن ،جای دادن پول نقد به ارباب رجوع خود بانک به ،موجله این است كه

را  او برای گرفتن قرض جهت خرید آن مراجعه كرده است، تهيه نموده و سپس آن

_________________ 

تمليك  شرط اجاره به. شود گفته می« شرط تمليك اجاره به»اين عقد در اصطالح اقتصاد امروز  - 

 (مترجم. )خود يكی از عقود معين است همراه با وعده بيع

گيرد و آن عقد بيع در ضمن عقد اجاره است و چنين  يعنی يك عقد در ضمن عقد ديگر انجام می -1

. شود كه شرعاً ممنوع و در حديث از آن منع شده است گفته می« صفقه فی صفقه»اي  معامله

 (رجممت) 9/131مالحظه شود؛ ابوداوود 

 .شود در سيستم بانكداري ايران، فروش اقساطی ناميده می -9
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در شيوه . طور وامي به او بفروشد عنوان نفع و به صورت مرابحه با مبلغي اضافي به به

بندی توافقي تعيين و به مبلغ قيمت  صورت قيمت توان به ور نرخ مبلغ نفع را ميمزب

را قيمت مورد توافق ( ربح)ی قيمت اصلي و سود  كرده و مجموعه اصلي داخل

خاطر حفظ تعادل در نظام مرابحه و وصول نفع با یک نرخ معين از  تلقي كرد، اما به

صورت مرابحه  ر گرفته شده و بهها، نرخ مستقلي برای نفع در نظ تمام مشتری

 .گویند مي "Markup"شود  نرخي را كه برای نفع مشخص كرده مي. شود فروخته مي

گذاری  های مشروع سرمایه عنوان یکي از راه توان به مي  ی موجله را هم مرابحه

كه كامالً با شرایط الزم انجام داده شود، زیرا افزایش قيمت  شرط آن پذیرفت، به

های اسالمي  در بانک. غيرنقدی بودن معامله به اتفاق تمام فقها جایز استخاطر  به

ای مورد استفاده است اما این شيوه بسيار حساس و  این شيوه در سطح گسترده

امروزه در . آميزد احتياطي آن را با نظام ربوی به هم مي ای بي ظریف است و ذره

ایت شرایط الزم آن، مرابحه ی موجله و رع حقيقت مرابحه ها بدون دانستن بانک

شود  های بسياری در آن پيدا مي گيرد و نتيجتاً خرابي موجله مورد استفاده قرار مي

شوند،  ها معموالً هنگام معامله مرابحه دچار آن مي ذكر اشتباهاتي كه بانک  ذیالً به

كه مرابحه سالم و شرعي انجام داده باشيم اجتناب از  شود برای این پرداخته مي

 .گونه اشتباهات ضروری است این

 
 :اشكاالت شرعي در مرابحه موجله

آالت لوازم  شيوه درست مرابحه این است كه بانک كاال، ساختمان، ماشين (3

 "Markup"همراه مبلغ نفع  را به خانگي، خودرو و نظایر آن را بخرد سپس آن

نين های پاكستان، گاهي چ اما در بانک. دیگری بفروشد با قيمت بيشتر به

مراجعه كرده است،   بانک  چه را كه جهت خرید آن به شود كه مشتری آن مي
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قبالً در مالکيت خود دارد، بانک آن را نقداً با قيمت كم از وی خریده و 

 .3فروشد او مي  صورت غيرنقدی به سپس با قيمت بيشتر دوباره به

طور  نفع بهجای اخذ  صورت به در این. گویند مي "Buy Back"این عمليات را 

  شود كه شرعاً و به از وی گرفته مي "Buy Back"شکل  ی حقيقي، نفع به مرابحه

طور كلي جایز نيست، چه خرید یک چيز از یک شخص با قيمت كم و فروش 

طور غيرنقدی و مشروط، در واقع نوعي   ی آن به همان فرد با قيمت بيشتر به دوباره

 .قرض ربوی است

. واقعي است والً یک عمليات فرضي صرف و غيرمعم "Buy Back"ی  حيله (0

 Buy"صورت عمليات   طور كلي وجود ندارد كه به  در واقع چنين چيزی به

Back" های اداری نظير  دسته از هزینه گردد، حتي بانک برای آن خریداری مي

گردد نيز  حقوق كارمندان، پول قبوض و غيره كه با آن چيزی خریداری نمي

 .هدد قرض مرابحه مي

در معامله نباشد، بلکه مرابحه به شکل  "Buy Back"اگر عمليات بازخرید  (1

واقعي انجام شود، باز هم ثبوت ضمان و قبض بانک در چيزی كه به طور 

شود در حالي كه برای  فروشد، مورد توجه قرار داده نمي را مي مرابحه آن

 .درست بودن مرابحه، ثبوت ضمان و قبض بانک در منبع الزم است

بانک هنگام مراجعه مشتریان، ميزان سقف اعتبار مرابحه را برای آنها خوانده  (2

را با مفاد تعيين سقف اعتبار مرابحه و اعالم  "Agreement"و قراردادی 

كند، سپس خود  آمادگي برای تهيه كاالی موردنظر با مشتری امضاء مي

 .دهد مشتری را وكيل خرید آن كاال قرار مي

_________________ 

 .شود اين روش در بانكهاي ايران نيز اجرا می - 
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صورت آن است كه بانک كاالی مورد درخواست  ت در اینبهترین نوع عمليا

شد، اما اگر مشتری را از طریق امکانات خود خریداری كند و سپس به مشتری بفرو

دهد، الزم است مشتری آن كاال را به نمایندگي  رید وكيل قرار ميمشتری را برای خ

با ایجاب و از طرف بانک خریداری كند، سپس مراتب را به اطالع بانک برساند و 

مشتری در این قضيه دارای دو . را از بانک خریداری نماید قبول جدید، دوباره آن

یکي اعتبار وكالت از بانک و دیگری اعتبار مشتری بودن وی است و : اعتبار است

مشتری تا زماني كه اعتبار وكالت از طرف بانک را . تفکيک این دو اعتبار الزم است

برای او جاری شود، بنابراین در صورت از بين رفتن دارد، باید احکام وكالت 

شود اما وقتي كه با  حساب بانک مي  غيرعمدی كاالی خریداری شده، ضرر آن به

اطالع دادن بانک و اجرای صيغه عقد بين او و بانک، اعتبار خریدار كاال را پيدا كرد، 

مشتری داخل گردد، لذا مبيع در قبض و ضمان  حکم خریدار كاال بر او جاری مي

 .حساب او تمام گردد شود و در صورت از بين رفتن آن به مي

كه بانک بایستي  اما در معامله بانک و مشتری بعد از امضای معاهده، مبني بر این

. گيرد گونه عقدی انجام مي این كاال را تحت شرایطي برای مشتری تهيه كند، هيچ

نماید و بدون  ا خریداری ميمشتری به وكالت از طرف بانک كاالی مورد نظر ر

را از بانک خریداری  قرار بدهد و دوباره آن  كه آن را در مالکيت و ضمان بانک این

معنای آن است كه بانک مبلغي پول به   دهد و این به را مورد استفاده قرار مي كند، آن

كند و این همان  دهد و پس از مدتي مبلغ بيشتری از وی دریافت مي مشتری مي

 .3باشد كه در شریعت محلي از اعراب ندارد ربوی ميقرض 

_________________ 

اين شيوه در نظام بانكی ايران رايج است و بانك در همان قرارداد اوليه با مشتري وي را وكيل  - 

طور غيرعمد بر كاالي  ا كه بهگونه ضرري ر نمايد تا كاال را بخرد و در دوران وكالت هيچ خود می
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از مشتری پس از امضای قرارداد و تعيين سقف اعتبار مرابحه موجله، بانک  (2

این . امضاء كند 3(ه طلبنام)، "Bill of Exchange"خواهد تا روی سفته  مي

ی سفته باید شخصي باشد كه  جهت اشتباه است كه امضاء كننده عمليات از آن

است و مشتری تا این مرحله هنوز مدیون قرار نگرفته، بلکه تازه مدیون 

امضاء رسيده است و   قرارداد اعالم آمادگي طرفين برای مرابحه موجله به

مدیون قرار . گيرد صرفاً با امضای قرارداد مزبور مشتری مدیون قرار نمي

پيوندد كه كاالی مورد نظر را از بانک  گرفتن او زماني به حقيقت مي

 .خریداری نماید

در سيستم بانکداری ربوی، هر گاه بدهکار بنابر دالیلي در بازپرداخت اقساط  (3

گيرد، یعني با افزایش  مي «خسارت تأخير تأدیه»وی  وام تأخير كند، بانک از

"Rollover"این عمليات را . افزاید مهلت پرداخت، بر مبلغ سود نيز مي
0 

 .گویند مي

شود، وقتي كه مشتری بنا به دالیلي  يات كار گرفته ميدر مرابحه نيز از همين عمل

كنند، در حالي كه مرابحه  مي "Rollover"ی ثمن تأخير كند، دین او را  در تأدیه

برای كاالی مورد ( ثمن)موجله نوعي بيع است و در عقد بيع، بعد از تعيين قيمت 

نظر شرعي  و انجام گرفتن عقد، كاهش یا افزایش مبلغ ثمن از( منبع)مرابحه 

                                                                                                                       

پذيرد و دو عقد خريد و فروش اقساطی و وكالت را در يك قرارداد  خريداري شده وارد شود نمی

 .كند با مشتري منعقد می

 - Promissory Note 

 تجديد قرارداد، تمديد قرارداد -1
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ی گذشته، مرابحه جدیدی را نيز  پذیر نيست و در پي قرارداد قبلي مرابحه امکان

 .توان انجام داد نمي

های  وجود آمدن نقص  با فقدان حقيقت مرابحه و رعایت نکردن شرایط الزم، به

كند بنابراین  یادشده حتمي است و بر اثر آن، معامله از نظر شرعي اشکال پيدا مي

ذكر  ذیالً به. ایط مرابحه در مشروع ساختن آن بسياری ضروری استرعایت شر

 :شود مرابحه موجله پرداخت ميمسایلي چند مربوط به 

 
 1:توثیق دين

( قسمت تمام شده خرید كاال به اضافه سود بانک)در مرابحه موجله، ثمن منبع 

تواند از  آن مي (تضمين انجام تعهدات)است، لذا بانک توثيق ی مشتری دین  بر ذمه

های مختلفي برای رهن، رایج است  امروزه شيوه. ی كفيل یا رهن بکند مشتری مطالبه

در مورد احکام شرعي آنها  «طالبيع بالتقسي حکامأ»ی عربي خود به نام  كه در رساله

 .ام مفصالً بحث نموده

شرح  های مختلف توثيق دین را به شيوه: شود ای از آن ذكر مي جا خالصه در این

 .بندی كرد توان طبقه یل ميذ

_________________ 

فرهنگ )« را استوار سازدچه عهد و پيمان  و آن... محكم و استوار »وثيقه در لغت عمدتاً به معنی  - 

 (.969 معين، انتشارات اميركبير، چاپ ششم 

 .«شود هايی كه براي حسن اجراي تعهدات داده می تأمين با پوشش» -

رهين يك دارايی قابل قبول تسپرده يا »معنی  در عرف بانكداري، معموالً استنباط از وثيقه به -

زاده، مرداد  نگ علوم بازرگانی، سيروس ملكفره. )بوده است« منظور گروگان وام و اعتبار به

 (.تهران. 919 



 191 اقتصاد اسالمي  

نگهداری منبع . طور وثيقه نگهداری شود به (كاالی مورد معامله)خود منبع  (3

در مرابحه ( بازداشت كاال)، «حبس مبيع»طور  به( بهاء)ن جهت استيفای ثم

فروشنده حق ( ی غيرنقدی معامله)موجله، صحيح نيست زیرا در بيع موجل 

درست  «رهن»طور  نگهداری مبيع به البته. 3حبس مبيع را نخواهد داشت

طور رهن نزد فروشنده  را به كه مشتری بعد از قبض مبيع آن است، به شرط آن

 .0بگذارد

مضمون»در این است كه در صورت اول، مبيع  «رهن»و  «حبس مبيع»تفاوت 

گردد و در صورت دوم مبيع  است و با تلف شدن آن، بيع فسخ مي «بالثمن

 .گردد ت و با تلف شدن آن، بيع فسخ نمياس «لقيمةبا مضمون»

ی جدیدی از رهن رایج شده است كه  در معامالت جدید، شيوه (0

"Simple Mortgage"( الساذج الرهن)
 "Floatingchange" «ةالسائلةالذم»یا  1

، مورد رهن در (ترهين)گذاری  در این نوع عمليات رهن. شود گفته مي

شود، اما قبل از ادای  ه نيز داده ميماند و به او حق استفاد تصرف راهن مي

دین، حق انتقال مالکيت به دیگری را در مورد رهن، ندارد و حق مرتهن در 

رهن فقط تا این حد است كه در صورت عدم پرداخت در وقت مقرر، 

 .را بفروشد و از طریق آن، دین خود را وصول كند تواند آن مي

شيء )مرتهن در كاالی مرهون  گذاری، عدم قبض اشکال شرعي در این نوع رهن

است، در حالي كه برای صحت رهن یکبار قبض آن برای ( رهن گذاشته شده

_________________ 

 .1 /9الرابع  الباب –البيوع ، كتاب الهندیة الفتاوی - 

 .6/137الرهن  الدر المختار، كتاب مع ردالمحتار -1

 (.ساده)رهن بسيط  -9
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ی یاد شده  كه تفصيل آن در رساله)مرتهن الزم است، اما بنابر دالیلي و برخي وجوه 

 .شود وع رهن جایز معلوم ميناین ( آمده است

ر اصطالح فقها شخص ثالثي برای توثيق دین كفيل قرار داده شود كه د (1

صورت نيز جایز است، البته گرفتن اجرت یا  این. شود گفته مي «لةکفا»

اند و  احکام این مورد را فقها مفصالً نوشته. در آن جایز نيست «لةالکفاحق»

 .توان به آن دست یافت، من شاء فليراجع با مراجعه به منابع مي
 

 :خسارت تأخیر تأديه

شود و  تأدیه دین، بر مبلغ سود افزوده مي در سيستم ربوی در صورت تأخير

مدیرون از بيم زیر بار رفتن سود گزاف ناشي از تأخير اقدام به پرداخت دین 

ت و مضاربه كند، اما در مشارك مي( سررسيد معين)در وقت مقرر ( اقساط دین)

مردم سوءاستفاده كرده و در پرداخت  «خسارت تأخير تأدیه»دليل فقدان قانون  به

بنابراین راه مسدود ساختن این سوءاستفاده و حل آن در . كنند تأخير ميدین 

مشاركت و مضاربه اسالمي، چگونه خواهد بود؟ این مسئله از دیرباز موضوع مورد 

در صورتي كه علت تأخير نادار بودن مدیون باشد، . بحث علمای معاصر بوده است

ید تا فرصت دارا شدن حکم آن در قرآن كریم بيان شده كه به چنين شخصي با

 . مهلت داده شود

﴿               ﴾ (062/ بقره). 

 

تنگدست باشد پس او را تا زمان توانایي مالي مهلت ( داین)و اگر »

 .«دهيد



 191 اقتصاد اسالمي  

كار بگيرد و بدون ( گذراني وقت)مدیون با وجود دارا بودن از ممطلت اما اگر 

یه وجه تأخير كند، برخي از علمای معاصر، گرفتن خسارت مالي علت در تأد

"Compensation" ها بر آن عمل  اند و در بعضي از بانک را برای او جایز دانسته

اثبات مماطل بودن وی تا فرمول آن عبارت از این است كه اوالً جهت . شود مي

ها وقعي نگذارد،  طاریهاین اخ  در صورتي كه او به. فرستند ماه برایش اخطاریه مي یک

حساب ميزان نفعي كه تا مدت تأخير او در حساب  مماطل محسوب شده و به

بانک وارد شده، از او خسارت تأخير گرفته ( االستثمار حساب)گذاری  سرمایه

 .رسد مي [كه بانک است] طرف متضرر  شود و مبلغ جریمه نيز به مي

 2در نظر گرفته شده، به ميزان  درصد نفع 2گذاری  مثالً اگر در حساب سرمایه

شود و اگر فرضاً در این مدت نفعي حاصل نشده باشد از  درصد از وام جریمه مي

 .شود مدیون چيزی گرفته نمي

دالیلي كه . نيستند( جریمه تأخير تأدیه)ی مالي  جواز جریمه اما اكثر علما قایل به

ل آن در رساله دوش هستند كه تفصياز ناحيه موافقين ارایه داده شده مخ

ی مالي  عالوه بر مخدوش بودن دالیل، جریمه. آمده است «البيع بالتقسيط أحکام»

گذاری  دليل كم بودن ميزان نفع حساب سرمایه عمالً چندان مفيد هم نيست، زیرا به

تواند ابزار مؤثری برای اعمال فشار  ی مالي نمي و باال بودن نرخ نفع مرابحه، جریمه

ی درازمدت با نرخ باالی نفع، مرابحه كوتاه  جای مرابحه حه كننده بهباشد، زیرا مراب

دهد، سپس در هنگام بازپرداخت دین از  مدت كه نرخ نفع آن كمتر است انجام مي

روش تأخير كار گرفته و در عوض آن، خسارت مالي را كه نرخ آن كمتر است 

د، بلکه یک نوع نفع كن گردد و این عمل نه تنها بر او فشاری وارد نمي متحمل مي
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بنابراین بهترین راه برای سد باب تأخير پارامتری است  ،شود برای او محسوب مي

 :شرح ذیل است ام كه بعدها مورد استقبال نيز قرار گرفت و آن به كه بنده ارائه داده

اجاره یا مرابحه، این مطلب را نيز  "Agreement"( قرارداد)ی  مدیون در معاهده

به ( كه ميزان آن نيز باید قيد گردد)ر صورت تأخير تأدیه مبلغ معيني را قيد كند كه د

یکي از كارهای خيریه اختصاص دهد، یعني خود را ملزم به پرداخت آن مبلغ برای 

توان  با این مبلغ مي. توان مشخص كرد این مبلغ را به تناسب دین مي. آن كار بکند

ای مساعدت به افراد مستمند یا ای تأسيس كرد كه از پول آن بر صندوق خيریه

را از  توان آن برداری شود، اما نمي پرداخت قرض بدون سود برای مردم بينوا، بهره

 .جمله منابع درآمد بانک به حساب آورد

خسارت تأخير )این پارامتر دارای فواید بيشتری است، زیرا چون نرخ مبلغ 

برای آن مشخص كرد و مدیون توان ميزان باالیي را  از قبل مشخص است، مي( تأدیه

 .را تحت فشار قرار داد

از جانب كه نه جریمه است و نه ربا، بلکه التزام  دليل این گرفتن این مبلغ به

در  / طابحامام . گویند، جایز است مي «اللحاج یمين»را  باشد كه آن مدیون مي

مورد ذكر كرده  مطلبي را در همين «االلتزام تحریرالکالم في مسائل»نام  كتاب خود به

 :است

عليه للمدعي أنه إّن لم يوفه حقه في وقت کذا وکذا، فله  المدعي  التزم ذاأما إ»
وأما إذا  –قوله  إلى –الربا  حفهذا ال يختلف في بطالنه، إلنه صريکذا، عليه کذا و 

ن، التزم أنه إّن لم يوفه حقه في وقت کذا، فعليه کذا، لفالّن أو صدقة للمساکي
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، قضی به کما تقدمالمعقود له هذاالباب، فالمشهور أنه ال ي الخالف فهذا هو محل
 . 3«قضی بهي: ّناروقال ابن دي

ملزم شدن به )موجب این التزام   شود كه به از مطالب ذكر شده باال معلوم مي

از نظر دیانت باالتفاق مبلغ بر او الزم است اما ( پرداخت یک مبلغ برای امر خير

  توان به ظ قضاء مورد اختالف است براساس ضرورت فعلي ميلحا بودن آن بهالزم 

 .دانند، عمل كرد را الزم مي قول كساني كه از لحاظ قضاء هم آن
 

 :تخفیف دين در صورت پرداخت قبل از سررسید

در نظام بانکداری ربوی اگر مدیون قبل از وقت سررسيد دین، مبلغ دین را 

گردد، اما  شود و در مبلغ دین او تخفيف مي پرداخت كند از ميزان سود او كاسته مي

 مرابحه كم كرد یا خير؟( بهای كاال)توان از ثمن  آیا در چنين صورتي مي

 :ی مختلف است این مسئله دارای دو جنبه

، یعني مدیون به داین شود تعبير مي 0«ضع و تعجل»این نوع آن نزد فقها به  (3

در . «بل از وقت دریافت بکنكم كرده و قمقداری از مبلغ دین را »: گوید مي

دانند و  را ناجایز مي جمهور فقها آن. نظر دارند مورد این مسئله فقها اختالف

_________________ 

 .، چاپ بيروت76 االلتزام، ص  تحريرالكالم فی مسائل - 

 .كم كن و زودتر بگير -1
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البيع  أحکام»ی  تفصيل دالیل را در رساله) .3قول صحيح همين است

 (.مالحظه كنيد «بالتقسيط

نوع دوم كم كردن ثمن مرابحه موجله در صورت پرداخت مبلغ قبل از حلول  (0

را جایز  برخي از متأخرین حنفيه آن. است( رسيدن سررسيد دین فرا)اجل 

كار گرفتن این شيوه كامالً آزاد گذاشته  ها در به اما اگر بانک .اند قرار داده

جهت  ماند، از این شوند تفاوتي ميان نظام ربوی و مرابحه اسالمي باقي نمي

ما اگر مناسب است كه از تصریح این مطلب در قرارداد اجتناب شود، ا

توان بدون قرارداد قبلي از  شخصي قبل از وقت، دین خود را پرداخت كند مي

 .مبلغ دین او كم كرد

 
 :گذاری تطبیق جزئي راه های مشروع سرمايه

صورت كلي و اصولي بيان شدند، اما  گذاری به های مشروع سرمایه جا راه تا این

ه آنها را نک چيست و چگونهای با های مشروع بر جزئيات روش راه تطبيق این شيوه

ها را بر تمام  های بانک تطبيق دهيم؟ مسلماً تا این شيوه ذاریگ بر كليه انواع سرمایه

نظر  جزئي بانک تطبيق ندهيم، پياده ساختن عملي این نظام مشکل بهمعامالت 

 .رسد مي

 :شود ذكر معامالت جزئي بانک پرداخته مي  ذیالً به

_________________ 

 60 1خمينی در مسئله شماره . دانند را جايز می ی انديشمندان و مراجع فقهی اهل تشيع آنبرخ - 

، 11، شماره 97نشريه داخلی بانك ملی ايران، ص . )داند المسائل آن را بالاشكال می توضيح

 (.مترجم – 976 شهريور 
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نوع   فصيل بيان شد كه بانک سهنک مركزی به تهای با ذكر مسئوليت  در بحث

 :گذاری دارد سرمایه

 "Project Financing'ای  های زیربنایي و پروژه گذاری سرمایه (3

 "Working Capital Financing"های تجاری و اعتباری  گذاری سرمایه (0

هایي  از قبيل هزینه) "Over Hand Expenses"ای  های هزینه گذاری سرمایه (1

ها، پول قبوض  ستقيم با توليد ندارند، مانند حقوق كارگران، كرایهكه رابطه م

 (.آب، برق و تلفن و غيره

كه به هر یک از آنها اعتبار شرعي داده باشيم، الزم به تحقيق است كه  برای این

 .گذاری مطلوب كاربردی دارد تا از آن استفاده شود ی مشروع در سرمایه كدام شيوه

ای و زیربنایي، تمام راه های مشروع، اعم از شركت،  روژههای پ گذاری در سرمایه

آالت و اجاره  از طریق اجاره، با خرید ماشين. مضاربه، اجاره و مرابحه كاربری دارد

( فروش اقساطي)صورت مرابحه  دادن آنها، از طریق مرابحه، با فروختن آنها به

های درازمدت  گذاری یهاربه نيز در سرمااز شركت و مض. گذاری كرد ن سرمایهتوا مي

 .توان استفاده كرد آن مي

توان  های خاص مي ی معامله های تجاری و اعتباری در محدوده گذاری در سرمایه

بافي  ی پارچه ای كه بانک در اختيار كارخانه مثالً سرمایه. كردمشاركت یا مضاربه 

دست  در نفع بهشود و  گذارد، با آن پنبه خریداری شده و پارچه و غيره بافته مي مي

تواند از  ی تهيه مواد اوليه، بانک مي در زمينه. شود آمده از آن، بانک شریک مي

 .ی مرابحه كار بگيرد شيوه
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گذاری  هایي كه با توليد ارتباط مستقيم ندارند، سرمایه در بخش تأمين هزینه

پذیر  گذاری استفاده از اجاره و مرابحه امکان در این نوع سرمایه. بسيار مشکل است

 :ی مشروع ذیل كار گرفت توان از دو شيوه نيست، در آن فقط مي

 مشاركت( الف

 (الحسنه قرض)قرض بدون سود ( ب

صورت شركت در بخشي از  در صورت مشاركت، بانک مبلغ مورد نياز را به

های آن كارخانه در اختيار متقاضي قرار بدهد، سپس آن اداره یا كارخانه  فعاليت

در صورت قرض . غ را در بخشي كه ضرورت داشته باشد، هزینه كندتواند آن مبل مي

عنوان كارمزد از متقاضي  ی خدمات بانکي را به تواند فقط هزینه بدون سود، بانک مي

ای واقعي محاسبه شده و دریافت گردد، اما  اصوالً باید هزینه. نمایدقرض مطالبه 

تواند  آن، بانک مي ی واقعي و برآورد دليل ناممکن بودن سنجش هزینه به

های اداری و خدمات خود را وصول نماید و دریافت اضافه بر  هزینه( المثل اجرت)

 .آن درست نيست

اجرت گرفتن در عوض صدور . باشد ی اجرت گرفتن بر فتوا مي مشابه آن مسئله

درخواست كتابت آن را ( استفتاكننده)فتوا، جایز نيست، اما در صورتي كه مستفتي 

تواند  مفتي مي( وی تسليم شود ني بخواهد كه فتوای صادره نوشته و بهیع)بکند 

از  نبایدریح فقها اجرت كتابت فتوی را از او بگيرد، اما طبق تص اجرت نوشتن

 .تجاوز كند «المثل اجرت»

 
 :های اسالمي در مورد واردات كاال عملكرد بانك

ها در امر  کدر صفحات گذشته یادآور شدیم كه در بانکداری موجود، بان

در زمينه واردات بانک با افتتاح . كنند صادرات و واردات كاال نقش بزرگي را ایفا مي
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"L/C" (اعتبار اسنادی )ی كاال در قبال خدمات و كفالت خود،  از تاجر وارد كننده

از دیدگاه شرع، گرفتن سود و . كند اجرت و در عوض قرض، سود دریافت مي

تواند دو  مي( اعتبار اسنادی وارداتي) "L/C"ی برا. اجرت كفالت جایز نيست

 :جایگزین وجود داشته باشد

 مرابحه (3

 مشاركت یا مضاربه (0

( برای واردات كاال) "L/C"های اسالمي امروزی كليه معامالت  عموماً در بانک

جای واسطه قرار گرفتن بين دو تاجر وارد  بانک به. گيرد شکل مرابحه انجام مي به

نماید، سپس  ، مستقيماً كاالی وارداتي را خریداری و وارد ميكننده و صادركننده

گشایش ) "L/C"فروشد و اجرت  صورت مرابحه به تاجر واردكننده مي را به آن

های حمل و نقل را در نرخ مرابحه شامل  و كليه هزینه( اعتبار اسنادی و قيمت كاال

 .كند مي

ود، اصوالً هيچ اشکال در فعاليت واردات، اگر كليه شرایط مرابحه رعایت ش

 :یلي پسندیده نيستی مرابحه بنابر دال شود، اما باز هم شيوه شرعي در آن دیده نمي

های مرابحه، شرایط الزم در مشروعيت  در بسياری از مراحل و پيچ و خم( الف

شوند و بسا اوقات تکميل عملي بسياری از آن شرایط انجام  مرابحه متروك مي

 .پذیرد نمي

ی و مرابحه نمودن بانک، صرفاً یک عمليات فرضي است، زیرا تاجر خریدار( ب

كند، بانک  طي مي( فروشنده كاال)وارد كننده قبالً تمام مراحل معامله خود را با بایع 

در اسناد و مدارك دولتي و گمركي . گيرد وقت سفارش كاال واسطه قرار مي  فقط به
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كاال است، نه بانک و  "Importer"و از لحاظ قانوني نيز اصل مشتری، واردكننده 

 .داند، نه بانک را ی خود مي تاجر فروشنده نيز واردكننده را طرف معامله

شوند، در حالي كه  بانک داخل نمي( مسئوليت)كاالهای وارداتي در ضمان ( ج

فروشنده قرار گرفته برای صحت مرابحه و فروش كاال، الزم است كاال در ضمان 

شکل مرابحه انجام دادن، درست  را به "L/C"ی  یل فوق، معاملهبا توجه به دال. باشد

ی شرایط ملحوظ گردد، در جواز آن  اما اگر این اشکاالت رفع شده و كليه. نيست

 .ماند ای باقي نمي شبهه

اگر افتتاح . تواند باشد مي "L/C"شركت یا مضاربه بهترین جایگزین برای معامله 

"L/C"  گونه مبلغي توسط واردكننده به  ن پرداخت هيچیعني بدو)با پرداخت صفر

صورت بانک،  گيرد، در این همراه باشد، آن عقد در قالب مضاربه قرار مي( بانک

( عامل، یعني كننده كار)و تاجر واردكننده مضارب ( صاحب سرمایه)المال  رب

لغي مب( هنگام گشایش اعتبار اسنادی وارداتي) "L/C"ی  كننده  شود و اگر افتتاح مي

را پرداخت كند و افتتاح اعتبار وارداتي با نرخ چند درصد انجام شود، در قالب عقد 

نماید و در  در هر دو عقد، بانک قيمت كاال را پرداخت مي. گيرد شركت قرار مي

آید، سهيم شده و منافع  دست مي نفعي كه از طریق فروش كاالهای وارداتي به

 .شود تاجر، تقسيم ميتناسب توافق شده بين بانک و  اببرحس

در صورت انجام مضاربه و مشاركت این مطلب باید مورد توجه قرار بگيرد كه 

اگر در ظرف این مدت كاالی . مدت مضاربه یا مشاركت بانک، بایستي محدود باشد

فروش رسيده و قيمت آن نقد شد، منافع حاصله بين بانک و تاجر  وارداتي كامالً به

فروش نرسيدن كاال و نقد نشدن قيمت، تاجر واردكننده  تقسيم شود و در صورت به

 .او پرداخت كند را به سهم كاالی بانک را خریداری نموده و قيمت آن
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 :كاالهای اسالمي در مورد صادرات  علمكرد بانك

 :كند در زمينه صادرات كاال بانک دو نقش را ایفا مي

: خدمات "Negotiating Bank"ی كاال  عنوان بانک تاجر صادر كننده  به (3

دریافت قيمت كاال و  "Bill of Lading" «رسيد و یا بارنامه حمل بار»ارسال 

دهد، این  ی كاال و غيره را انجام مي های خدمات از تاجر وارد كننده هزینه

باشند، از این جهت دریافت اجرت  خدمات از نظر شرع خالي از اشکال مي

 .در عوض آنها جایز است( كارمزد)

ی خرید یا توليد كاالی صادراتي برای تاجر صادر  گذاری در زمينه سرمایه (0

گذاری را  این نوع سرمایه( كنندهی توليد یا كارخانه)كننده 

  بانک در این زمينه به. گویند مي "Export Financing" 3«لصادراتا تمویل»

گذاری و راهکار  ی سرمایه كند كه دانستن شيوه گذاری مي دو گونه سرمایه

 :طور جداگانه الزم است ي هر یک بهشرع

ی كاال از طریق  شود، اما او برای تهيه به تاجری سفارش تهيه كاال داده مي( الف

ین نوع كند، ا خرید یا توليد، سرمایه در اختيار ندارد، بانک برای او سرمایه تهيه مي

"Pre-shipment Financing" «الشحن تمویل قبل»گذاری را در عربي  سرمایه
0 

 .گویند مي

فرستد اما تا رسيدن  تاجر فروشنده كاال را تهيه نموده و برای واردكننده مي( ب

گيرد  ميزان مبلغ بهای كاال از بانک خود وام مي  به( خریدار كاال)پول تاجر واردكننده 

_________________ 

 گذاري در امور صادرات سرمايه - 

 گذاري قبل از حمل كاال سرمايه -1
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 «الشحن تمویل بعد»گذاری را  این نوع سرمایه. دهد يو بانک به او وام م
 "Post-shipment Financing"

 .گویند مي 3

گذاری توسط بانک،  در سيستم بانکداری ربوی در مقابل این هر دو نوع سرمایه

گذاری در سيستم  برای دریافت جایگزین این دو نوع سرمایه. شود  سود گرفته مي

 :بانکداری اسالمي، به مطالب زیر توجه كنيد

توان  گونه ميبه دو ( گذاری قبل از حمل كاال سرمایه) «الشحن تمویل قبل»در 

 :عمل كرد

های اسالمي بانک، كاال را با قيمت كمتر از بهای تعيين  در بسياری از بانک (3

، از تاجر صادركننده (صادركننده و واردكننده)شده بين او و تاجر واردكننده 

پردازد و تاجر صادركننده بار دیگر همان كاال  پول را به او ميخرید نموده و 

دو  همان قيمت توافق شده بين آن جر واردكننده بهرا از طرف خود برای تا

 .رسد بانک مي فرستد و سود آن به مي

ی  اما این عمل خالي از نقایص شرعي نيست و كليه شرایطي كه برای یک معامله

طور مثال، پس ار انجام مراحل   به. گيرد مورد لحاظ قرار نمي شرعي الزم است در آن

ی كاال قرار داده شود، اما پس از طي این مراحل  هذكر شده بایستي بانک، صادركنند

ی مزایا و  شود و كليه صادركننده كاال شناخته مي( تاجر فروشنده)هم موكل 

گيرند و تاجر واردكننده نيز تاجر  او تعلق مي  به( بازرگاني)تحقيقات دولتي 

اال، در صورت معيوب بودن ك. داند نه بانک را صادركننده را طرف معامله خود مي

 .كند تاجر واردكننده به تاجر صادركننده مراجعه مي

_________________ 

 گذاري پس از حمل كاال ايهسرم - 
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فاً یک عمليات فرضي و صوری ی بانک و تاجر صادركننده صر بنابراین معامله

و در واقع دو طرف معامله، تاجر صادركننده و ( ا واقعيت مطابقت نداردب)است 

 .باشند مي( فروشنده و خریدار)تاجر واردكننده 

كند و  ی مذكور اعتبار شرعي پيدا مي زدوده شود، معاملهالبته اگر این نقایص 

 .گيرد قابل عمل قرار مي

 Bill of" «ل باررسيد حم»ست كه در درج نمودن نام بانک در الزم به یادآوری ا

Lading"  یا درج عبارت"to the Order of the Bank"
و وصول بهای كاال و  3

ت كه تمام حقوق قرارداد معامله به ی این نيس اسناد و قبوض توسط بانک به منزله

و بانک طرف اصلي معامله قرار داده شده ]نفع و در اختيار بانک قرار گرفته است 

بانک تا زماني كه حساب . منظور توثيق است زیرا درج نام بانک در آن به![ است

و سایر قبوض را  «رسيد حمل كاال». اجر صادركننده تصفيه نکرده استخود را با ت

 .دهد اجر تحویل نميبه ت

این است كه ( در امور صادرات كاال)گذاری  گونه سرمایه ی بهتر این نحوه (0

در . بانک و تاجر صادركننده با هم عقد شركت یا مضاربه منعقد نمایند

ی كاال در نظر گرفته  صورتي كه تاجر صادركننده مبلغي سرمایه برای تهيه

م بگيرد و در صورت عدم تواند انجا صورت شركت مي باشد، معامله به

پذیرد، تاجر  شکل مضاربه صورت مي  گذاری تاجر معامله به سرمایه

و یا ( در صورت شراكت)ی خود و بانک  ی سرمایه صادركننده با مجموعه

كاالی صادراتي را توليد یا خرید ( مضاربهدر صورت )ی بانک  فقط از سرمایه

دست آمده را   روشد و نفع بهف را به تاجر واردكننده مي نماید، سپس آن مي

_________________ 

 بنا به سفارش بانك - 
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ی یادشده،  نماید، در نحوه برحسب قرارداد قبلي بين خود و بانک تقسيم مي

دليل مشخص بودن قيمت كاال با توافق هر دو تاجر  عقد شركت و مضاربه به

تواند انجام بگيرد و از طرفي  دو، به آساني مي ی قبلي معامله بين آن و معاهده

ی تهيه كاال نيز مشکل نيست، بنابراین ميزان سود  دیگر تشخيص ميزان صرفه

البته موردی كه ایجاد مشکل . كردطور دقيق پيش بيني  توان به معامله را مي

از خرید كاال ( خریدار)كند ضرر بانک در صورت خودداری وارد كننده  مي

منظور رهایي از   بانک به. باشد بر اثر مطابق نبودن نوع كاال با سفارش او مي

ضمانت و )تعهد تواند از تاجر صادركننده  بول مسئوليت این نوع ضرر ميق

در صورت عدم مطابقت نوع كاال با سفارش واردكننده »: بگيرد كه( وثيقه

تاجر . «ی خود صادركننده است آن به عهده ، مسئوليت ضرر(خریدار)

گيرد،  صادركننده نيز در صورت عدم اجرای تعهد خود ضامن ضرر قرار مي

را مخالفت با شرط ذكر شده در عقد مشاركت یا مضاربه تعدی محسوب زی

 .گيرد ضامن قرار مي( عامل)شود كه براساس آن شریک یا مضاربه  مي

گذاری بعد از حمل  سرمایه) "Postshipment Financing"در تمویل بعدالشحن 

عمل  "Discounting of the Bill Exchange"ی تنزیل مجدد برات  بر شيوه( كاال

را قبل از تاریخ سررسيد  تاجر صادركننده پس از صادر نمودن كاال، برات آن. شود مي

"Maturity" كند، بانک نيز براساس طوالني بودن یا كوتاه مدت  در بانک نقد مي

نماید  را كسر نموده و بقيه را به او پرداخت مي بودن سررسيد برات مبلغي از وجه آن

كند،  ی وجه برات را از تاجر واردكننده وصول مي و در هنگام سررسيد آن، همه

 .گذشت( و سفته)گونه كه تفصيل آن در مبحث برات  همان
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بحث ( تنزیل مجدد برات) «ةلالکمبیاخصم»ابتدا الزم پيرامون حکم شرعي 

كسي كه حامل رسيد )این است كه داین  "Disciunting"اعتبار فقهي تنزیل : شود

در عملکرد یاد شده . كند حواله مي "Disciunter"نده دین را به تنزیل كن (است

الزم ( عوض كمتر از مبلغ دین  ی دین به حواله) «الدیننقصمنالدینبألةحوا»

 .بودن جایز نيست« ربوالفضل»دليل  شود و به مي

را  توان آن باشد و نمي مي «الدین لةحوا»شد طور كه گفته  این معامله همان

ی دین با فروش دین تفاوت دارد؛ در فروش دین،  ا حوالهگفت، زیر «الدین بيع»

طرف مدیون  ی حقوق دین به گيرد و كليه الذمه قرار مي داین بعد از فروش آن بری

ماند و ذمه او  همواره داین مي( دهنده حواله)ی دین، محيل  گردد، اما در حواله برمي

د دوباره به محيل نرس( حواله داده شده)گردد و اگر دین به محتال  بری نمي

ی تنزیل نيز همين وضعيت وجود  امروزه در معامله. كند رجوع مي( دهنده حواله)

نرسد، دوباره به داین اصلي  "Disciunter"دارد كه اگر وجه برات به تنزیل كننده 

وش فر) «الدیننعلیهنغیرمَالدینمِبیع»ی مذكور  كند، بنابراین معامله مراجعه مي

 .است «الدین من  الدین بأنقص لةحوا»نيست، بلکه ( یوندین به غيرمد

در چنين »: شرح ذیل ارائه داده بودم كه بهابتدا بنده جایگزین این معامله را 

ميزان  ی اول داین به در معامله. صورت جداگانه انجام شود  شرایطي دو معامله به

معامله دوم داین وكالت  در. باقيمانده از وجه برات بعد از تنزیل، از بانک وام بگيرد

عنوان اجرت برای  وصول وجه برات را به بانک بدهد و در عوض آن مبلغي را به

عنوان وكيل دین را وصول نموده و پس از كسر  گاه بانک به بانک در نظر بگيرد، آن

 .نماید باقيمانده را با قرض خود پایاپا مي خود، مبلغ( كارمزد)اجرت 
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خواهد نهصد تومان   براتي هزار تومان است و بانک مي عنوان مثال تمامي وجه به

مبلغ نهصد تومان را  (دارنده برات) در چنين شرایطي داین. ات بپردازدی بر ه دارندهب

عوض صد  از بانک وام بگيرد، سپس او را وكيل دریافت وجه برات از مدیون به

رسيدن سررسيد  قرار بدهد، بانک نيز هنگام فرا( كارمزد)عنوان اجرت  تومان به

را از مدیون وصول نموده و پس از كسر مبلغ اجرت خود باقيمانده را  برات، وجه آن

 .با مبلغ قرض خود پایاپا نماید

كه در  اول این: اما در این دو جایگزین دو مورد قابل بررسي و توجه است

ت وجه برا. شود جایگزین مذكور ميزان اجرت معموالً براساس وجه برات تعيين مي

شود و در  همان نسبت بيشتر مي هر چقدر بيشتر باشد، ميزان اجرت بانک نيز به

دوم اینکه در تعيين ميزان اجرت، . شود صورت عکس از ميزان اجرت نيز كاسته مي

تر باشد،  مدت سررسيد برات هر چه طوالني. مدت سررسيد برات نيز نقش دارد

باشد این است  آنچه قابل بررسي مي. رود همان نسبت باالتر مي ميزان اجرت نيز به

كه آیا تعيين ميزان اجرت براساس ميزان وجه برات و مدت سررسيد آن درست 

 است یا خير؟

را  جایز بودن آن / در رابطه با مورد اول فقها اختالف نظر دارند و عالمه شامي

رت تواند برای فروش كاالیي پرارزش، اج نظر ایشان دالل مي به ،3اند ترجيح داده

ی  خالصه. ارزش، اجرت كمتری مقرر كند بيشتر و در برابر فروش كاالیي كم

كه فعاليت  اند، این است كه با آن توجيهي كه عالمه شامي برای جایز بودن آن نوشته

و عمل دالل در فروش هر دو نوع شيء تفاوتي نمي كند، اما در تعيين اجرت یک 

را نيز  گيرند بلکه كيفيت آن ا در نظر نميكارگر یا دالل صرفاً كميت فعاليت و عمل ر

_________________ 

 .6/69: الفاسدة اإلجارة باب –ردالمحتار  - 
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ارزش داللي فروش شيء، پرارزش، زیادتر و ارزش نگرند و ظاهر است كه  مي

ن ميزان اجرت را كم توا ارزش كمتر است، لذا بر مبنای آن مي داللي فروش شيء كم

 .3یا زیاد نمود

وكالت در مسئله مورد بحث به قياس بر اجرت داللي، كم و زیاد بودن اجرت 

 .رسد نظر مي براساس كم و بيش بودن وجه برات نيز جایز به

نظر  اما در تعيين ميزان اجرت براساس مدت سررسيد برات راه جوازی به

گيرد كه وام بدون سود داده شده و سپس  قرار مي «عينه  بيع»زیرا مشابه رسد،  نمي

ی كه گرفتن گویا سود. شود حساب مدت سررسيد وام، اجرت وكالت وصول مي به

لذا این . آن از طریق وام مقدور نبود، با افزایش دادن اجرت وكالت وصول شد

غبار برای  الً بيیک صورت مشروع كامپارامتر پسندیده نيست و تا زماني كه 

ی  پيدا نشود، فعاليت آن باید متوقف نگه داشته شود و كليه «الشحن تمویل بعد»

انجام شوند و اگر تاجر صادركننده قبل  «نالشح تمویل قبل»معامالت در چارچوب 

ی شركت یا  تواند معامله از وصول قيمت كاالی صادر شده به پول نياز پيدا كند مي

 .ی جدید با بانک انجام دهد مضاربه یا مرابحه

 

 «الصادرات تمويل ۀاعاد»حكم 

ی نقش بانک در صادرات و واردات كاال این مطلب نيز  ضمن بحث در زمينه در

ات كاالهای غيرنفتي ی توسعه صادر ن شد كه بانک مركزی جهت تشویق در زمينهبيا

پياده  "Export Refinancing Scheme" «الصادرات تمویل ةاعاد»نام  طرحي به

_________________ 
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جا حکم  نموده است، توضيح دو روش این طرح نيز در محل خود بيان شد، در این

 .شرعي هر یک توضيح داده خواهد شد

دهد و  های تجاری وام مي این بود كه بانک مركزی به بانکروش اول این طرح 

سود بودن این پنج درصد نيازی به تأمل و تحقيق . گيرد درصد سود مي 2بر آن 

  بانک ،اما روش جدیدی كه پس از الغای روش قبلي اتخاذ شد این است كه. ندارد

او حق   كه بهكند  های تجاری حساب باز مي نام بانک جای دادن وام، به مركزی به

 .ی وام نيست این عمليات در واقع معامله. شود برداشت از این حساب داده نمي

باشد و وجهي كه بانک مركزی به  مي( صوری)بلکه صرفاً یک عمليات كاغذی 

دهد، نيز خالي  حساب اوراق قرضه در قبال این حساب باز شده به بانک تجاری مي

ی اول اعتبار یک جایزه را دارد كه از  وهله از اشکال شرعي است، زیرا این وجه در

 .ی بانک مركزی جهت تشویق تاجر صادركننده اختصاص یافته است ناحيه

باشد، پس از  البته بانک مركزی این نفع را كه معموالً سيزده یا چهارده درصد مي

 «ربوالفضل»ی  دهد و در آن شبهه ری به او ميدریافت پنج درصد سود از بانک تجا
 های تجاری، جای دریافت آن از بانک دارد، از این جهت اگر بانک مركزی به وجود

جای  مثالً به. دهد، بکاهد بهتر است جاری ميهای ت مقدار نفعي كه خود به بانک از

چون هدف اصلي بانک . پرداخت سيزده درصد نفع، هشت درصد نفع به آنها بدهد

به ( یارانه) "Subsidy" مركزی توسعه صادرات كاال از طریق دادن سوبسيد

ی صادرات  ها با دادن نفع كم در زمينه باشد تا بانک های تجاری مي بانک

طور مستقيم برای  گذاری بکنند، بنابراین بهترین روش، اختصاص یارانه به سرمایه

 .باشد كار مي این
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 (غیربانكي)های مالي  حكم شرعي مؤسسه

 Non Banking Financial"( يربانکيغ)های مالي  قبالً معرفي كوتاهي از مؤسسه

Institution (N.B.F.I)" در حال حاضر اغلب این . عمل آمد و اقسام آنها به

جهت  از این. ی فعاليت دارندگذار ها سودی هستند و اساساً در زمينه سرمایه مؤسسه

ها  ی بانک های آنان و تطبيق آنها با ضوابط شرعي، به شيوه ي ساختن فعاليتعردر ش

 «مجمع عقيدتي اسالمي»ای كه  حث پيرامون آن چهار مؤسسهالبته ب. شود مي عمل
نظر   ظور پاكسازی از ربا انتخاب نموده بود، الزم بهنم  قبل از همه، آنها را به

 :این چهار مؤسسه عبارت بودند از. رسد مي

 (N.I.T)گذاری ملي  بنياد سرمایه (3

 (I.C.P)گذاری پاكستان  شركت سرمایه (0

(H.B.F.C)سازی  ي مسکنشركت مال (1
3

 

(S.I.F.C) ی صنایع كوچک شركت ماليه (2
0 

 «مجمع عقيدتي اسالمي»تر بود، از این روی  از ربا آسانها  مؤسسه پاكسازی این
ها را ارائه داده بود كه خالصه آنها در  در آغاز راهکار تصفيه از ربای این مؤسسه

 :شود ی هر مؤسسه ذكر مي زمينه
 (N.I.T)ملي گذاری  بنیاد سرمايه (1

 "Face Value"گذاری ملي، سهامي به ارزش مکتوب  قبالً گفتيم شركت سرمایه

گذاری  ده روپيه صادر كرده و از منابع جذب شده از طریق فروش آنها سرمایه

_________________ 

 House Building Finance Corporationمخفف  - 

 Smal Industries Finance Corporationمخفف  -1
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بين سهامداران  "dividend"عنوان نفع   گذاری را به كند و سود حاصله از سرمایه مي

 .نماید تقسيم مي

ی عمل این مؤسسه، دو اشکال شرعي در آن  ستم و شيوهپس از بررسي سي

 :مشاهده شد

باشد و او در  ی خرید سهام مي گذاری این مؤسسه در زمينه اغلب سرمایه( الف

هایي كه اساس  های سودی و حتي شركت ها و مؤسسه این راستا از خرید سهام بانک

برای رفع این اشکال . كند ی آنها بر حرام استوار است نيز دریغ نمي فعاليت و معامله

 .ی كارهای مشروع و غيرربوی محدود شد شرعي فعاليت شركت در زمينه

منظور جلب اعتماد و اطمينان مردم نسبت به حفظ سرمایه و منافع   دولت به( ب

آنان، تضمين جبران خسارت در صورت ضرر و حتي پرداخت قطعي دو و نيم 

در حالي كه دولت خودش . بودران داده درصد نفع در صورت عدم نفع را به سهامدا

یکي از شركای سهامداران در این شركت بود و تضمين نفع یا به عهده گرفتن 

 :ی یک شریک برای شركای دیگر جایز نيست نقصان از ناحيهمسؤليت 

همين   به. كفالت صرفاً برای حقي جایز است كه قبالً الزم و مضمون باشد (3

در شركت و مضاربه سرمایه . ه صحيح نيستعلت كفالت برای ودیعه و عاری

گردد، بلکه آن یک  مضمون نيست، لذا كفالت نقصان آن هم الزم و نافذ نمي

ی دیانت  گيرد كه ایفای آن بر وعده كننده فقط از جنبه ی صرف قرار مي وعده

 .شود ی قضا چيزی بر او الزم نمي الزم است و از جنبه

معنای  به «ضماّن الخسراّن باطل»: در كتاب هدایه و غيره آمده است كه (0

كه فردی شخص دیگری را برای انجام یک عقد تشویق بکند و به او  این
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این . پردازد وعده بدهد كه در صورت نقصان در آن عقد، خسارت را به او مي

 .ضمانت باطل و غيرنافذ است

زم تواند ال البته نزد مالکيه ضمانت شخص ثالث در این زمينه از روی قضا هم مي

ی  كسي كه به او وعده) «موعودله»ای كه به سبب آن  نزد آنان وعده بشود، زیرا

عهده بگيرد یا برای انجام یک فعاليت آماده شود از  مسئوليتي را به( چيزی داده شده

جا  در این ،توان گفت كه نظرات مالکيه مي گردد، براساس نقطه روی قضا هم الزم مي

عهده گرفتن  دادن تضمين دو و نيم درصد نفع و بهعنوان شخص ثالث با  دولت به

لذا این ضمانت از نظر قضا  ،شركت دعوت داده است  مسئوليت نقصان، مردم را به

بنابراین ضمانت شخص ثالث نافذ قرار داده شده و سهم  ،3گردد نيز نافذ و الزم مي

_________________ 

در كتب فقه، « ضمان خطرالطريق»: از جزيی تعدادي از علماء در الزم قرار دادن اين ضمانت - 

اسلك هذاالطريق »: گويد اند و آن عبارت از اين قرار است كه شخصی به ديگري می استناد نموده

به اين راه برو كه امن است، اگر مال تو مورد دستبرد قرار )« فإنه آمن، فإن هلك مالُكَ فَعَلَیَ

ه برود و مال گرفته شود، شخص هدايت كننده اگر آن شخص به اين را( گرفت من ضامن هستم

نفس خود بر  ي مذكور ضمان به در مسئله: فرمايند اين عده از علما می. گيرد ضامن مال او قرار می

ي مورد  ي او الزم قرار گرفت، لذا در مسئله دهنده الزم نبود، فقط براساس وعده شخص هدايت

اما اين قياس درست . بر وي الزم قرار داد توان ضمان را ي شخص ثالث می بحث نيز با وعده

ي  علت الزم شدن ضمان، قريب از ناحيه« ضمانت خطرالطريق»ي  نيست، زيرا در مسئله

ولی در . كند گونه خطري عابر را در راه تهديد نمی دهنده است، زيرا او مدعی بوده كه هيچ هدايت

، زيرا هدف دولت از تضمين، نفی كلی ي مورد بحث ما، از ناحيه دولت فريبی در كار نيست مسئله

گذاري  ي سرمايه نقصان در شركت نيست، بلكه جلب اعتماد مردم جهت تشويق آنان در زمينه

 (مؤلف. )است
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های  عيهها و اطال ههمين خاطر در اشتهاری به. خاتمه داده شد (N.I.T)دولت از 

 .نوشته شده است «دو و نيم درصد نفع قطعي است»ی  شركت جمله

بنياد »ی دولت صادر شد و  ها از ناحيه لدر پرتو این راهکارها، دستورالعم

 فعاليت پرداخت، اما به مرور آن بهدر آغاز براساس  (N.I.T) «ی مليگذار سرمایه

وباره دستخوش تغييرات گردید و های بنياد د زمان بر اثر عدم نظارت متوالي، فعاليت

بنياد »علت این بود كه منابع هنگفتي در . به وضعيت سيستم سابق برگشت داده شد

گذاری فقط  ها، سرمایه جذب شد كه برای استفاده از آن سرمایه «گذاری ملي سرمایه

های  بنابراین بنياد با اتخاذ راه. ی خرید سهام ناكافي دانسته شد در زمينه

. ذاری غيرمشروع دیگر، فعاليت خود را از مسير شرعي منحرف ساختگ سرمایه

 :اند شرح ذیل گذاری اختيار كرد، به سرمایههای غيرمشروعي كه بنياد برای  راه

"Markup"صورت فروش براساس   معامله به (3
ی  همان شيوه  در این زمينه 3

های  نقص»كه شرح آن در مبحث )ا رواج داشت ه غيرشرعي كه در بانک

 .اختيار گردیده است( گذشت «ی موجله شرعي در مرابحه

هایي كه قبالً بيان شد  ها كه در آن همان نقص ی اجاره بانک اجاره به شيوه (0

 .وجود داشت

 (P.T.C)ی  اتخاذ شيوه (1

ی اقتصاد از ربا  جهت تصفيه «مجمع عقيدتي اسالمي»كارهایي كه  از ميان راه

 گفته شد كه گاهي شركت به. وجود داشتنيز  (P.T.C)ی  ارائه داده بود، شيوه

قرض پيدا  "Bonds"صدور اسناد   منظور جذب منابع مالي از طریق مردم، نياز به 

 ،كند كه سودی هستند و جایگزین شرعي كه برای آن ارائه شد این بود كه مي

_________________ 

 نفع - 
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 Participation"نام   های مضاربه به ، وثيقه(اوراق قرضه)جای اسناد قرض  شركت به

Tarncertificate"
دارندگان . دار خواهند بود، صادر كند ی مدت كه اسناد مضاربه 3

شوند كه  این وثایق تا مدت زماني محدود در دارایي شركت، شریک محسوب مي

سوی او انتقال  توانند حق شراكت خود را به دیگری مي هنگام نياز به فروش وثایق به

قرار  "Company Law" «قيشركت حقو»این راهکار بعدها قسمتي از . هندد

 .گرفت

گذاری  بنياد سرمایه». پرداختند (P.T.C)های متعددی به صادر كردن  شركت

را شروع كرد، اما در صادر كردن آن تغييرات مبهم و  نيز صادر كردن آن «ملي

 .از مسير شرعي بود (P.T.C)ی  وجود آورد كه باعث انحراف شيوه ای به پيچيده

 Term Finance"نام  ای درازمدت سندی بهه گذاری برای سرمایه (2

Certificate"  با عالمت اختصاری(T.F.C)  صادر كرده شد كه مشابه سند

(P.T.C) گذاری ملي سرمایهبنياد »ی كار  بعداً اصالحاتي در شيوه. بود» 
ی  در این اصالحات قراردادهای مرابحه و اجاره اصالح، شيوه. وجود آمد به

(P.T.C)  حذف و(T.F.C) البته هنوز هم دو منبع . به مرابحه تبدیل گردید

 :شود آنها اشاره مي  درآمد از منابع بنياد، شرعي نيستند كه ذیالً به

شود  ها گذاشته مي بانک (P.I.S)مقدار كمي از مبالغ نقدی بنياد در حساب ( الف

 .گيرد های این حساب، ربا تعلق مي كه به سپرده

 "Maturity"ای آینده حذف شد، اما سررسيد اگرچه بر (P.T.C)ی  شيوه( ب

برای رفع این اشکال در فرم . برخي از آن وثایق قبلي هنوز فرا نرسيده است

را  (P.T.C)و  (P.I.S)من نفع منبع »: ان شركت این بند اضافه شده استمتقاضي

_________________ 

 دار سند اوراق مشاركت مدت - 
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بنياد »اضي بر مطلب این بند، خرید سهام پس از امضای متق «خواهم نمي

اما باز هم تا زماني كه برای نظارت . توان جایز قرار داد را مي «مليگذاری  سرمایه

های آن از  دقيق، برنامه درستي ترتيب داده نشود، نمي توان بر درست بودن فعاليت

 .نظر شرع اعتماد نمود
(I.C.P) گذاری پاكستان شركت سرمايه (2

1 

در شركت مزبور فقط  ،های این شركت نيز گفته شد كه در معرفي فعاليت

اصوالً این شركت موظف بود . كند گذاری مي ها سرمایه ی خرید سهام شركت زمينه

هایي را كه فعاليت توليدی و اقتصادی مشروع دارند، خریداری  تا فقط سهام شركت

ی خود عمل  كند اما جای این سوال باقي است كه شركت مزبور بر این وظيفه

ید ترازنامه و غيره را بررسي و مطالعه كند یا خير؟ برای داوری در این زمينه با مي

 .نمود
(S.I.F.C)شركت مالیه صنايع كوچك  (3

2  

در آغاز . این مؤسسه جهت تأمين سرمایه برای صنایع كوچک تأسيس شده بود

او را به مرابحه، اجاره و  «مجمع عقيدتي اسالمي»داد، اما بعد  بوی ميهای ر وام

 .غيره توصيه كرد
(H.B.F.C)سازی  شركت مالي مسكن (4

3 

. كرد گذاری مي ی خرید یا ساخت مسکن سرمایه این مؤسسه در زمينه

دهند و ساختمان را در  های ربوی مي های رایج غربي برای این مقصود وام مؤسسه

_________________ 

 - Invesment Corporation of Pakistan 

1- Small Industries Finance Corporation 

9- House Building Finance Corporation 
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گذاری  در مورد سرمایه «مجمع عقيدتي اسالمي»راهکاری كه . گيرندرهن خود مي 

 Decreasing" «شركت مناقصه»نام  های از قرارداد ب نوع تازه مسکن ارائه داده بود

Partenship" ی  ی مشترك مؤسسه با سرمایه: بود توضيح شركت مزبور این است

، مسکن اعم از (ی مسکن یعني متقاضي سرمایه برای تهيه) "Client"مالي و مشتری 

ی خود در  دو به تناسب سرمایه شود و هر یک از آن طریق خرید یا ساخت تهيه مي

 .شود آن شریک مي

عنوان مثال، اگر بيست و پنج درصد كل سرمایه را متقاضي مسکن و هفتاد و  به

یک )صورت ارباع   پنج درصد را مؤسسه مالي تهيه كرده باشد، مسکن تهيه شده به

گردد، یعني یک چهارم آن مال متقاصي مسکن و سه  دو مشترك مي بين آن( به چهار

ماده شدن مسکن، متقاضي در سهم بعد از آ. شود چهارم دیگر مال مؤسسه مي

كند و  گردد و به او كرایه پرداخت مي نشين متصرف مي عنوان اجاره  مؤسسه به

های زماني  را در فاصله همراه آن سهم مؤسسه را به چند قسمت تقسيم نموده و آن به

 سازند ز سهم مؤسسه چندین واحد ميبرای این منظور ا. نماید مختلف خرید مي

و كل قيمت سهم مؤسسه بر  [كنند سهم مؤسسه را به ده واحد تقسيم ميمثال تمام ]

شود و متناسب با خرید هر واحد در یک مرحله، از  واجدهای تعيين شده تقسيم مي

شود و متناسب با كاهش مالکيت  ميزان سهم مؤسسه در این مسکن كاسته مي

كليه ( شتریم)شود، وقتي كه مستأجر  ی مستأجر نيز كم مي مؤسسه، از كرایه

شود و  واحدهای سهام مؤسسه را خریداری نمود، مالکيت مؤسسه نيز تمام مي

ی پرداخت كرایه نيز تمام  مالکيت مستأجر در كل مسکن محرز گشته و دوره

 .شود مي

 :از دیدگاه شرعي در این شركت سه نوع عقد انجام گرفته است
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 بيع -1اجاره  -0شركت ملک  -3

گونه  یکدیگر و بدون تعيين شرط قبلي انجام گيرند، هيچاگر این عقود مجزا از 

اما در شركت مناقصه عمالً سه عقد تحت یک . كنند ممنوعيت شرعي پيدا نمي

ی مشروط است، انجام گرفته  منزله طور مشروط یا معروف كه به  قرارداد و معاهده به

رد، بنابراین از ای نيز وجود ندا ای جز انعقاد چنين قرارداد و معاهده است و چاره

 .نظر فقهي این مسئله باید مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد

، شرط كردن عقد دیگر زماني ناجایز است نخست باید یادآور شد كه ضمن عقد

 .باشد( هنگام قرارداد و ایجاب و قبول)كه شرط در صلب عقد 

و زمان  عمل آمده و سپس هر یک در مکان  ی چند عقد به زمان وعده اما اگر هم

خود طوری انجام داده شود كه عقد دیگری در آن مشروط نباشد، در جایز بودن 

انجام یک ) «قةصف قة فيصف»قود مشکل شرعي وجود ندارد و حکم یک از آن ع هيچ

 .كند بر آنها صدق نمي «بيع و شرط»یا ( ضمن عقد دیگر عقد در

نظر دارند و قول فيصل  فباشد كه فقها در مورد آن اختال مي «بيع بالوفا»نظير آن 

عقد وفا شرط كرده شود، بيع ناجایز ( شکم)در مورد آن این است كه اگر در صلب 

بيع جایز است و ایفای وعده هم از  3ی وفا داده شود و اگر بعد از انجام عقد وعده

 .گيرد روی قضا الزم قرار مي

ی  ن وعدهفذ قرار گرفتاند، همچنين نا وفا بعد از بيع را بسياری از فقها جایز گفته

 .0تصریح شده است «الفصولين جامع»وفا قبل از بيع نيز در 

_________________ 

 .قرار بگيرد« موعود»، «مشروط»جاي  يعنی به - 

 .196/ فصل هيجدهم  –الفصولين  جامع -1
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( شکم)شود كه شرط قرار دادن یک عقد در صلب  از مطالب یاد شده معلوم مي

البته قبل از عقد یا بعد از آن . عقدی كه در حال انجام گرفتن است، جایز نيست

 :كه  و وعده این استوعده كردن یک عقد جایز است، تفاوت بين شرط 

شرط قرار دادن یک عقد در صلب عقد دیگر، انعقاد آن بيع را به عقد مشروط 

اگر عقد مشروط انجام بگيرد، عقد دیگر  ،كه معنای دیگر این  به. گرداند معلق مي

هایي  شود و بيع از قبيل عقده طور كلي منعقد نمي گيرد واال عقد دوم به انجام مي

 .پذیرد مياست كه تعليق را ن

. گرداند را به بيع موعود معلق نمي كردن یک بيع در یک عقد، انعقاد آن  اما وعده

باید جایز  «شركت مناقصه»ل و بيان تفاوت بين وعده و شرط، با ذكر این تفصي

گيرد،  جمعي انجام مي صورت دسته  ی اول فقط سه عقد به باشد، زیرا در آن در دفعه

بر . شود صورت غيرمشروط انجام داده مي  ي خود بهسپس هر عقدی در مقطع زمان

ی  مطابق با شيوه "House Finance"گذاری مسکن  این اساس اگر فعاليت سرمایه

 .گيرد شركت مناقصه انجام داده شود، جایز قرار مي

متأسفانه بر اثر فقدان نظارت مستمر، این شيوه نيز دستخوش تغييرات و بروز 

شركت مالي »های  ن گردیده، كما اینکه فعاليتهای شرعي در آ انواع نقص

. باشد های متعدد شرعي مي ای نقصدر حال حاضر دار «سازی مسکن

بنده پيرامون آن . گویند مي «العقاریالتمویل»را در عربي  «گذاری مسکن سرمایه»

چاپ شده  «رةمعاص يةا فقهبحوث في قضاي»نام   ی مستقلي دارد كه در كتابم به رساله

 .است

 Co Operative"یک شركت تعاوني «گذاری مسکن سرمایه»ی  در كانادا در زمينه

Society" ی سرمایه از شركت  ی تهيه پذیرد و در زمينه نيز تأسيس شده كه عضو مي
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از مزایای . توانند سرمایه بگيرند برای خرید یا ساخت مسکن، فقط اعضای آن مي

گردد و در نهایت  ضای آن برميشركت مزبور این است كه نفع آن دوباره به اع

 .كنندگان فقط اعضای شركت خواهند بود نفع

 
 :ی بانك تعريف كلمه

ی بانک یا مصارف، جمع مصرف به  كلمه(: عربي)تعریف بانک از نظر لغوی  (3

معنای  به اسم مکان از صرف است كه( جای صرف)فتح سوم بر وزن مفعل 

ای با  نقدینهخرید و فروش ی دیگری است، ولي  های با نقدین فروش نقدینه

ن از كلمه رطل كه واحد وز] (مراطلۀ)یا پایاپای  «تهاتر»ی مشابه را  نقدینه

 .3گویند[ عرب است

های اروپایي و مشتق  در زبان "Banqe-Bank"ی مصرف در عربي، معادل  كلمه

ی آن این  معنای ميز یا چهارپایه است و وجه تسميه به Bankoی ایتاليایي  از كلمه

های مختلف  پرداختند، اسکناس كار صرافي مي است كه بازرگاناني كه در آن زمان به

نشستند و  گذاشتند و روی نيمکت مي های چوبي مخصوصي مي را در ميز و نيمکت

با پيشرفت و  "Banqe-Bank"ی  كلمه. پرداختند به كار خرید و فروش آنها مي

آن   ز همين كلمه گرفته شده و بهها ایجاد شده است، ا ای كه در كار صراف توسعه

 .0گویند "Banker-Banqueir"پردازد  كس كه به این كار مي

_________________ 

 .1، ص9الكبير، ج  محمد عرفةالدسوقی، حاشية علی لشرح - 

و مصطفی عبداهلل المهشري،  0، ص المصرفية المصارف واألعمالدكتر غريب جمال،  -1

هاي استفاده از آن در اسالم،  هاي نقدي و راه به نقل از سپرده 3  ، صسالمالمصرفی واإل األعمال

 .967 ي محمد رخشنده، انتشارات اميركبير،  دكتر حسن عبداهلل امين، ترجمه
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ها را به دو نوع  در بسياری از كشورها بانک: تعریف بانک در اصطالح بانکي (0

های تجاری به  در كشور مصر بانک. اند تجاری و غيرتجاری تقسيم كرده

های جاری یا  ام به پذیرش سپردهطور عادی اقد شود كه به هایي گفته مي بانک

پذیری  در ایران این نوع سپرده. كنند كند، مي دار كه از یکسال تجاوز نمي مدت

الحسنه است و اگرچه فعاليت بسياری از  های قرض مخصوص صندوق

پذیری آنها اغلب بيش از یکسال است و  ها تجاری است اما مدت سپرده بانک

گذاری  تند كه فعاليت اساسي آنها، سرمایههایي هس های غيرتجاری بانک بانک

های كشاورزی، صنعتي و اعتباری است و پذیرش سپرده جاری،  در فعاليت

 .های آنها ندارد عمده در فعاليت  ی جنبه

 
 :ها پیدايش و تكامل تدريجي بانك

 ی قديم؛ در ازمنه (1

ای بسيار ه پذیر و اعتبارده، به دوره های سپرده عنوان مؤسسه ها به پيدایش بانک

. گردد كه انسان، تعاون و همکاری اجتماعي را فرا گرفت دور و همان زماني باز مي

سند اشياء  و هایي كه به داد های فردی بود كه صرافي فعاليت ،گو اینکه در آغاز

پرداختند و نيز زرگراني كه در كار تبدیل معدن  دیگر مي «نقدهای»و فلزی گرانبها 

 «بانکي»في نيز بودند و در آن هنگام كار ند، در كار صراآن بود 3به شمش و آلياژ
هایي بود كه  منحصر به حفظ و نگهداری اشياء نفيس و فلزات گرانبها در خزانه

_________________ 

آيد تا مقاومت آن  دست می وسيله ي ذوب كردن، به آلياژ، جسمی كه از تركيب دو يا چند فلز به - 

 (. 90 نتشارات معين، تهران فرهنگ معين، يك جلدي، ا. )بيشتر گردد
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ها و زرگرها نقدهای مختلف و اشياء گرانبهای مورد تجارت خود را در آن  صراف

 .كردند نگهداری مي

ی نگهداری و محافظت از اموال ثروتمندان و زراندوزان خو گرفته بودند كه برا

ها و زرگرها بسپارند تا در  های گرانبهای خویش، آنها را نزد این صراف و دارایي

های امن خود، برایشان نگهداری كنند و هر وقت نياز داشتند باز پس گيرند  صندوق

ها و زرگرها رسيدهایي محتوی نوع  كار به ایشان بپردازند؛ صراف و اجرتي برای این

 .3دادند ها مي ميت سپرده به صاحبان سپردهو ك

ها و زرگرها، در كشورهای مختلف پراكنده شدند  كه این صراف پس از آن

صاحبان سپرده برای احتراز از خطرات حمل اموال گرانبهای خود از یک شهر به 

ای از یک صراف به صراف دیگر در شهر یا  شهر یا كشور دیگر، با دریافت حواله

ای را كه نياز داشتند به ازای  شدند كه از این یک، طال یا نقره قادر ميكشور دیگر، 

دهنده، دریافت دارند و باین ترتيب از خطر دزدی  های خود نزد صراف حواله سپرده

گونه، نخستين شکل حواله از شهری  ماندند و این یا گم شدن آنها در راه در امان مي

 .به شهری یا كشوری دیگر شکل گرفت
 ون وسطي؛در قر (2

هنگامي ( بانکي)های صرافي  ی بعد و در قرون وسطي، فعاليت در مرحله( الف

دنبال آورد، رونقي  رونق تجارت و صنعت در ایتاليا، احيای نظام بانکي را بهكه 

های  عنوان سپرده چه امروزه به ها افزوده گشت و آن دوباره گرفت و بر اهميت سپرده

_________________ 

ها با ايجاد  اكنون نيز در ايران توسط برخی از بانك كار نگهداري اشياء گرانبهاي ثروتمندان هم - 

قيمت  شود و بانك در مقابل نگهداري اشياي گران اي انجام می هاي اجاره صندوق امانات يا صندوق

 .كند ت میهاي آهنين و نسوز، كارمزدي درياف مردم در اين صندوق
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دهي با  گيری و وام اخته گردید و عمليات وامجاری یا دیداری موسوم شده، شن

در داخل یک كشور ]های دستي  های مربوط به حواله های مختلف، فعاليت ضمانت

ی آن  ی پيشرفته ه گونههایي ك رایج گشت و حواله [یا در رابطه با كشور خارجي

 .كار گرفته شد معروف شد، به «سفته و برات»امروز به 

های  در این دوران اعراب نسبت به شناخت فعاليت: نزد اعراب و مسلمانان( ب

مفهوم عمومي كه در آن زمان وجود داشت، بيگانه نبودند، بلکه در زمان  بانکي به

دهي و  گذاری، وام های سپرده جاهليت و نيز در پرتو تمدن اسالمي به فعاليت

مر داللت شواهدی كه بر این ا. پرداختند ای مي گيری و عمليات صرافي و حواله وام

گذاری، مسئله خيلي متداول و  ی سپرده كه در زمينه دارد بسيار است، از جمله این

عروف شده خود پيش از بعثت به امانتداری م ص آشنا بود تا جایي كه پيامبر اكرم

خواست از مکه مکرمه  ناميده بودند و هنگامي كه مي «امين»بود، به طوری كه او را 

  هایي نزد خویش داشت و به حضرت علي ، سپردهبه مدینه منوره هجرت كند

 .3جای وی، آنها را به صاحبانش بازگرداند فرمود تا به

خوانيم كه مردم اموال  مي م العوا همچنين در داستان زندگي حضرت زبير ابن

عنوان سپرده بر وی عرضه داشتند، به صاحبان اموال پيغام داد كه این  بسياری را به

پذیرد و همين  ی او باشد، برای صاحبانش مي عنوان وامي كه برعهده ها را به سپرده

دهي و  گذاری و هم وام دهد كه هم سپرده این خود نشان مي .0كار را نيز انجام داد

الحسنه و قرض با فایده نيز ميان اعراب رایج بوده  گيری و حتي عمليات قرض وام

_________________ 

 .01 ، ص 1األنف، ج  الروض هشام، بهامش ابن ةسير - 

 .13 /9طبقات ابن سعد  -1
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ض قرض ربایي را به نص آیات الحسنه را ابقا كرد و قر است و اسالم كه آمد قرض

 .ی بقره و دیگر آیات قرآن، تحریم نمود سوره 062عمران و  ی آل سوره 063
 های بانكي؛ تكامل كنوني فعالیت (3

های بانکي از قرن شانزدهم ميالدی آغاز  سازماندهي و تشکيالت فعلي فعاليت

و  [گرفت كه به دنبال كشفيات دریایي صورت]ی بازرگاني  شد و به موازات توسعه

را پشت سر گذاشت تا جایي  رونق صنعتي اروپا، نظام بانکي مراحل تکاملي چندی

های تجاری كه در طول تاریخ خود بدان پيوسته بود، مستقل  خره از فعاليتكه باآل

های بانکي، عمليات واگذاری اعتبار به اشکال  ها و حساب گردید و با پشتوانه سپرده

ت پرداخت بدهي، خرید و دیگری از قبيل وكال گوناگون و نيز خدمات بانکي

 .های بانکي متداول فعلي، سازماندهي شد مالي و دیگر فعاليت فروش اوراق

 :برای سپرده دو تعریف بيان شده است: معنای سپرده

 تعريف لغوی سپرده (1

سپرده در لغت تسليم شده، به امانت گذاشته شده، سفارش شده، امانت، ودیعه و 

از مفهوم . نک یا صندوق اداره به امانت گذارند، معني شده استوجهي كه در با

شود كه معني لغوی سپرده، گذاردن  تعریف لغوی سپرده چنين نتيجه گرفته مي

 .منظور نگهداری آن برای صاحبش است چيزی نزد دیگری به

 تعريف شرعي سپرده (2

دیگر به  شود و از سوی سو بر سپرده شده اطالق مي از نظر شرعي، سپرده از یک

در معنای پيماني كه منظور از آن حفظ شرعي چيزی گذاری  مفهوم عمل سپرده

 .حقيقي مراد باشد، آمده است
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شود تا  بنا به مفهوم اول سپرده مال یا دارایي است كه نزد دیگری گذارده مي

گذاری است كه از سوی  بر مفهوم دوم، پيمان سپردهبرای مالک آن حفظ گردد و بنا

اولي را : شود ایب او در مورد نگهداری مال یا دارایي یا دیگری منعقد ميمالک یا ن

  فقها در تعریف سپرده به. پذیر نامند گذار و كسي كه سپرده را پذیرفته، سپرده سپرده

شود و همچنين امر سپرده گذاری  چيزی كه به ودیعه گذارده ميمعني 

 .نظرهایي دارند اختالف

 
 :حنفي تعريف سپرده از نظر علمای

یعني مالي كه . گذارده شده است معنای شيء سپرده سپرده از نظر علمای حنفي به

شود تا برای مالکش نگهداری شود و در معنای مصدری  دار گذارده مي نزد امانت

طور صریح یا  عبارت از آن است كه مالک، شخص دیگری را به( گذاری سپرده)

صریح، هنگامي است كه به او . دضمني، مأمور حفظ و نگهداری مال خود گردان

ای است كه اگر  گونه این مال را از من بگير و برایم نگهداری كن و ضمني به: بگوید

برای مالکش نزد خود را به قصد نگهداری  كسي كاالی فرد ناشناسي را یافت و آن

ای  گونه عنوان سپرده دست اوست، به صورت مال مورد بحث، به نگه داشت در این

علمای حنفي . مسئول است( نگهداریش سرباز زندو از )را رها كند  آنكه اگر 

شود بر  نظرشان بر این است كه سپرده به مفهوم چيزی كه به ودیعه گذارده مي

شمار  ها را مال به شود و در این صورت چيزهایي كه نتوان آن غيرمال اطالق نمي

شمار  شوند، سپرده به آورد مانند فرزند و همسر اگر نزد فرد اميني قرار داده

: گوید مي «القدیر تکلمۀ فتح»الدین احمدبن قودر مصنف كتاب  روند، شمس نمي

شود و استنادش بر این است كه  زی اطالق نمييسپرده به لحاظ لغوی جز مال، بر چ

چه از كتب معتبر لغت همچون الصحاح، القاموس المحيط والمغرب مستفاد  آن
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ذاری، مسلط ساختن دیگری بر حفظ مال و نه چيزی این است كه سپرده گشود  مي

كه  شده است، چنان زیرا در بيان معنای این لغت، تنها همين مورد ذكر. دیگری است

عنوان سپرده گذاشتم و اگر  یعني نزد او به «مالي را به ودیعه گذاردم»: شود گفته مي

م یا به او سپردم تا چيزی را نزدش به ودیعه گذارد: گفتند ی مال نبود مي تنها ویژه

 .3ی او باشد ودیعه

 
 :تعريف سپرده از نظر علمای مالكي

شناسند و آن  ودیعه گذارده شده مي  معنای چيزی كه به ها سپرده را به مالکي

این . شود ر، گذارده ميپذی نزد سپردهای است كه تنها برای نگهداری  عبارت از شي

ناست كه نگهداری سپرده مختص به بيان كرده و بدین مع «ابن عرفه»تعریف را 

صاحب آن است و اگر امر نگهداری به شخص دیگری واگذار شود این واگذاری، 

 .گذاری است سپرده

 :ها دو نظر دارند مالکي( گذاری سپرده)در تعریف مصدری سپرده 

كه به مفهوم وكالت دادن تنها، برای نگهداری مال است بدون هيچ  این: نظر اول

این صورت آمده  حطاب، عيناً بهافزون بر نگهداری، در مختصر خليل معنای دیگری 

ه چ این ترتيب هر آن  و به «گذاری وكالتي است در نگهداری مال سپرده»: است

در امور دیگر، خارج از آن  «وكالت»و  «وصيت»جز این موارد باشد از قبيل  به

شود، ولي  شامل نگهداری و تصرف مي( وصيت و وكالت)است زیرا این دو 

گذاری شکل خاصي از وكالت است، زیرا تنها به نگهداری مال مربوط  سپرده

_________________ 

 .601، ص 1و حاشية ابن عابدين، ج  03-00القدير، ص  تكملة فتح - 
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پيمان و مسئوليت ذاتي آن، نگهداری عين سپرده و نه ( درستي)ی  شده و الزمه مي

 .حاجب و ابن شاس، منسوب است ابنجز آن است، این تعریف به 

دار است كه  بعبارت از فقط نگهداری چيزی صاح «سپرده»كه  نظر دوم، این

الحطاب چنين آمده  تصر خليلدر شرح مخ. پذیر منتقل ساخت را به سپرده بتوان آن

( حق)جابجایي  «گذاری سپرده»سپرده به مفهوم مصدری : گوید مي ابن عرفه: است

نگهداری ملکي جابجاشدني است و بنابراین اوراق بهادار شامل آن نشده و 

دو گونه مسلماً فراتر از آن  گنجد، زیرا این ينگهداری وكالتي یا وصایتي در آن نم

شود، اما رأی دیگری از  و مستغالت نيز شامل آن نمي است و نگهداری زمين

سازد و  علمای مالکي وجود دارد كه زمين و مستغالت را در تعریف سپرده وارد مي

آمده استناد  الکبرینةالمدواز كتاب  «هبۀ»پيروان این رأی به آنچه در بخش 

دریافت كردم و فروختم،  :چه بگویي چنان): كنند كه متن مورد استناد چنين است يم

دنبال ندارد، درست مانند قرار به مالکيت است  در جایي نامشخص، حق مالکيتي به

ای در شهری دیگر  كه از او در دست تو زمين، خانه، كنيزك، عاریه یا سپرده مگر آن

مالکيت را در پي  «قبلت»ی تو  صورت گفته این ار كند، درتو واگذ را به باشد و آن

آید كه سپرده شامل زمين و  بنابراین از ظاهر سخن در المدونۀ چنين برمي ،3(آورد مي

شود به كسي سپرد و به  و بنابراین مستغالت را هم مي ،گردد بنا و برده و كنيز نيز مي

. شود باشد ملغي مي گذاری، حتماً باید منقول این ترتيب این شرط كه مورد سپرده

منقول است، زیرا اموال منقول واقعيت هم این است كه شيء سپرده شده معموالً 

شود  ولي چيزی مانع از آن نمي. بيش از زمين و مستغالت، نياز به نگهداری دارند

 .كه مستغالت نيز به ودیعه گذارده شوند

_________________ 

 .ق  هی 999 ، چاپ مصر، سال 10 ، ص 1 دونةالكبري، ج مال - 
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 :تعريف سپرده از نظر علمای شافعي

شود یا  موجب آن طلب نگهداری مي ماني است كه بهها، پي سپرده نزد شافعي

ی  ی طرفين یا اراده عنوان یک شيء عيني، سپرده گویند؛ اراده موضوع نگهداری را به

و مراد از  .3هر یک از دو طرف در برداشت و تفسير این پيمان، قابل اجرا است

كه زید به  انند اینخواسته شود م( چيزی)ای است كه در آن نگهداری  پيمان صيغه

: این مال را نزد تو گذاشتم تا نگهداریش كني و عمرو بگوید»: عمرو بگوید

 .«پذیرفتم
 

 :تعريف سپرده از نظر علمای حنبلي

مورد سپرده، مال یا دارایي است كه به ( عين)معنای شيء  ها به سپرده نزد حنبلي

گذاری، نيابت  شود و به معنای سپرده كسي كه آن را بالعوض نگهداری كند، داده مي

 .از سوی مالک یا وكيل او به دیگری در نگهداری داوطلبانه مال یا دارایي است

 
 :حكم شرعي سپرده

جا، توصيف شرعي یعني مباح، مستحب یا  منظور از حکم شرعي سپرده در این

سپرده ( قرارداد)واجب بودن آن است و كاری به اثرات شرعي مترتب بر پيمان 

 .ندارد

گذار و  رده در شرع، مباح بودن و جایز دانستن حق سپردهحکم شرعي سپ

پذیر در نيابت دادن است، ولي با وجود این، گاه شرایط و مناسباتي پيش  سپرده

_________________ 

 .73، ص 9اج شربينی، ج المحت و مغنی 917 المحتاج، ص  الدين الرملی، نهاية شهاب - 
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های  را در چهارچوب یکي دیگر از احکام شرع نسبت به یکي از طرف آید كه آن مي

رف دیگر همان باید مورد بررسي قرار داد و برط (پذیر سپرده گذار یا سپرده)آن 

شود و گاه نيز طرفين را باید در چهارچوب حکم دیگری  حکم اصلي، جاری مي

 .شود قرار داد كه ذیالً مواردی بيان مي

شود نسبت به  هایي كه به انجام كار نيک مي دليل دعوت در شرایط عادی و به (3

ی قرآني كه  كند، برای مثال این آیه ی استحباب پيدا مي سپرده پذیر جنبه

و﴿ :گوید يم         ﴾ (0/ مائده). «ویي و تقوی، در نيک

 «همکار و همياری كنيد
گذار حکم اصلي یعني مباح بودن جاری است،  صورت نسبت به سپرده در این

 .سپارد سپارد و اگر نخواست نمي اگر خواست مي

با وجود كسي )( نسپردن در صورت)گاهي نيز در صورت بيم از دست رفتن  (0

ی واجب پيدا  گذار جنبه نسبت به سپرده (كه قادر به نگهداری از آن باشد

زیرا صيانت و نگهداری از آن شرعاً واجب است، همچنان در مورد  ،كند مي

برای نگهداری پذیر نيز، در صورتي كه شخصي واجد شرایط جز او  سيره

ی واجب پيدا  باشد جنبه مالي كه در خطر تلف شدن است، وجود نداشته

 .3كند مي

پذیر با وجود توانایي نگهداری آن در صورت  پذیرش سپرده از سوی سپرده (1

 .خود در عهده گرفتن آن، مکروه است عدم اعتماد به

_________________ 

 17 ، ص 1التحرير، ج  حاشية الشرقاوي علی شرح - 



 اقتصاد اسالمي

 

111 

پذیر بداند كه ناتوان از نگهداری سپرده است، پذیرفتن آن  هنگامي كه سپرده (2

 .دهد قرار مي را در معرض تلف شدن بر او حرام است، زیرا آن

. شود كه حکم سپرده، اصل مباح و جایز بودن است چه بيان شد روشن مي از آن

ی  گانه شود احکام پنج ولي برحسب شرایط و اوضاع و احوال مختلفي كه مطرح مي

 .گردد بر آن جاری مي( ، وجوب، اباحه، كراهت و استحبابحرمت)شرعي 

 
 :ی پولي بانك تعريف سپرده

ها نزد بانک  هایي است كه افراد یا گروه ی پولي بانک پول منظور از سپرده

هنگام درخواست یا بنا به   شود كه مبلغي برابر آن را به گذارند و بانک متعهد مي مي

 .اند به صاحبان سپرده برگرداند شرایطي كه به توافق رسيده

 
 :های پولي انواع سپرده

 :شوند به سه نوع، تقسيم ميگيری  های پولي بانکي برحسب تاریخ بازپس سپرده

های جاری یا دیداری است و آن عبارت است از مبالغي كه  سپرده :نوع اول

سپارند به این قصد كه هر وقت نياز داشتند و به مجرد  ها مي صاحبانش در بانک

گونه اطالعي قبلي نداشته  در دسترسشان قرار گيرد و نيازی به هيچدرخواست، 

ها صورت  ها در ساعات اداری بانک پول از این نوع سپردهباشد، در گذشته برداشت 

ها، در هر وقت  های خودپرداز در بانک گرفت، اما در حال حاضر با نصب دستگاه مي

ی زیادی  ها تا اندازه این نوع سپرده. ها برداشت كرد توان از این حساب روز مي شبانه

گونه  بدون هيچخواست از نقدینگي باالیي برخوردار است، چرا كه به هنگام در

های جاری  همين منظور در حساب تأخيری قابل برداشت است و در واقع نيز به

 .پردازند ای نمي گونه بهره های جاری هيچ ها به حساب بانک. اند سپرده شده
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دار است و آن عبارت است از مبالغي كه  های ثابت یا مدت سپرده :نوع دوم

شت مدت آورند تا گذ عمل مي و طبق توافق كه بهسپارند  ها به بانک مي صاحبان آن

كنند، در  كند چيزی از آن برداشت نمي ند سال تفاوت ميمعيني كه بين چند ماه تا چ

ی مناسبي به  بسته به مدتي كه در قرارداد سپرده تعيين شده، بهرهبرابر، بانک 

 .پردازد گذار مي سپرده

اندازهایي است كه  از پس انداز است و آن عبارت های پس سپرده :نوع سوم

كنند و  سپارند و در دفتر وی، حسابي برای خود باز مي اندازكنندگان به بانک مي پس

اندازها  شود به دارندگان این قبيل پس پرداخت و دریافت در دفترچه قيد مي

 .شود ساله به قيد قرعه جوایزی از قبيل اتومبيل، لوازم منزل و غيره پرداخت مي همه

 
 :ای بانكي و ماهیت حقوقي و شرعي آنه سپرده

های غيرنقدی، متفاوت است، چه  های پولي بانکي یا سپرده طبيعت سپرده

پای  ی پولي بانکي در پرتو پيشرفت و تکامل تجارت و عرف بانکي كه پابه سپرده

این تکامل شکل گرفته نشأت یافت؛ این عرف، به بانکي كه سپرده نزد آن گذاشته 

دهي یا  دهد كه در آن دخل و تصرف كرده و در عمليات وام شده، اجازه مي

هنگام درخواست یا در  شرطي كه به  را مورد استفاده قرار دهد به گذاری، آن سرمایه

 .را بازگرداند جای عين آن، مثل آن پایان مدت تعيين شده، به

ا از ای ر گذاران هنگامي كه در پي آن برآمدند تا چنين پدیده حقوقدانان و قانون

جهت حقوقي و قانوني مورد بررسي قرار دهند، قرار دادن آن تحت اصول و احکام 

های شناخته  ، یا یکي دیگر از پيمان(ودیعه)معنای دقيق آن  گذاری به پيمان سپرده

شده، دچار مشکل شدند و در مشخص نمودن طبيعت آن اختالف نظر كردند و هر 

 :دندآید نظری برگزی یک به شرحي كه در پي مي
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معنای دقيق آن سپرده حقيقي  ای بر آن شدند كه چنين پيماني، به نخست عده

ی حقيقي از نظر حقوقي، مستلزم  است، بر این نظر اعتراض وارد شد كه سپرده

گذار بر این باشد كه  ی سپرده پذیر و اراده تعهد سپرده ،چندین چيز است كه از جمله

مال سپرده شده در مالکيت صاحب آن باقي و نه مثل آن بازگردانده شود و  عين آن

پذیر در وظایف خود كوتاهي نکند و خسارتي متوجه مال شود،  است و اگر سپرده

ی پولي بانکي صدق  ها در مورد سپرده ضمانت و مسئوليتي ندارد و این ویژگي

 (ودیعه باشد. )ی حقيقي باشد تواند سپرده كند و بنابراین نمي نمي

ی پولي بانکي، یک استثناء در پيمان  ده بر این است كه سپردهای دیگر را عقي عده

ای است كه سپرده پذیر، سپرده را در تملک  كه سپرده گذاری است یعني این سپرده

ی كامل  آورد و تنها ملزم به بازگرداندن مثل آن است، به خالف سپرده خود در مي

 .آید پذیر درنمي كه چيزی در تملک سپرده

: گویند ای با قرض دارد مي هم اینان، در تفاوتي كه چنين سپردهو از سوی دیگر 

ی بکار بردن آن را  آورد و اجازه پذیر اگرچه سپرده را در تملک خود درمي سپرده

كه  ای كه بر بانک واجب است گونه دارد با این حال متعهد به نگهداری آن است به

 .های خود حفظ كند همواره مثل ارزش آن در صندوق

ای دیگر گفته شده است كه این پيمان، قرارداد قرض است و  نظریهطبق 

گيرنده است، لذا بانک متعهد به بازگرداندن  دهنده و بانک قرض گذار، قرض سپرده

 .دهنده است ها به وام هایي مشابه سپرده و نه عين همان پول پول
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 :ها در ايران تسهیالت اعطايي بانك

ی  طي مواد هفت الي هفده به مسئله ،ن ربافصل سوم از قانون بانکداری بدو

قراردادهایي كه براساس عمليات بانکداری . پردازد ها مي تسهيالت اعطایي بانک

 :توانند اعطای تسهيالت كنند به این قرار است مي

ها  موجب آن بانک كه به( پيماني است)الحسنه عقدی است  قرض: الحسنه قرض

ها  معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد و شركتغ دهنده مبل عنوان قرض توانند به مي

شود معادل مبلغ دریافتي را  طور قرض واگذار نمایند و گيرنده متعهد مي به

 .بازپرداخت كند

موجب آن براساس یک قرارداد بين بانک و  كه بهمضاربه عقدی است  :مضاربه

و فروش خرید )دیگری برای اقدام به یک امر تجارتي ( حقيقي و حقوقي)شخص 

عنوان مضارب، تأمين  در این قرارداد بانک به. شود سرمایه و كار الزم فراهم مي( كاال

عنوان عامل  و طرف دیگر قرارداد به( سرمایه مضاربه)ی وجه مورد لزوم  كننده

سود حاصل از انجام . باشد ی امور مربوط به موضوع قرارداد مي دار انجام كليه عهده

بانک و عامل در پایان كار تقسيم خواهد شد و نسبت این ی موردنظر بين  معامله

 .تقسيم براساس توافق اوليه خواهد بود

درآميختن »: ت مدني توسط بانک عبارت است ازمشارك :مدني مشاركت

بانک الشركه نقدی و یا غيرنقدی  الشركه نقدی و یا غيرنقدی شریک با سهم سهم

های توليدی، بازرگاني و  ی فعاليت نهنحو مشاع برای انجام كاری معين در زمي به

 .«مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد ي بهخدمات
ی  تأمين قسمتي از سرمایه :مشاركت حقوقي عبارت است از :مشاركت حقوقي

 .های سهامي توسط بانک های سهامي جدید یا خرید قسمتي از سهام شركت شركت



 اقتصاد اسالمي

 

114 

ظور ایجاد تسهيالت الزم جهت استفاده در من  توانند به ها مي بانک :فروش اقساطي

دسته از كاالهای زیر را تهيه و از طریق فروش اقساطي   امور توليدی و خدماتي سه

 .در اختيار متقاضيان قرار دهند

 مواد اوليه و لوازم یدكي( الف

 آالت و تأسيسات اموال منقول نظير وسایل، ماشين( ب

 مسکن( ج

خرید نقدی  سلف در عمليات بانکي، پيش منظور از معامله :معامالت سلف

 .قيمت معين است به( صنعتي، كشاورزی، معدني)محصوالت توليدی 
 

 :شرط تملیك اجاره به

شود  شرط تملکي مبتني بر عقدی است كه در آن شرط مي روش اجاره به

مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عين 

 .را مالک گردد( ل موضوع اجارهاموا)مستاجره 

موجب آن یکي از طرفين زميني  مزارعه یکي از عقود شرعي است كه به :مزارعه

طرف دیگر واگذار كند تا در آن زراعت كرده، محصول را به  را برای مدت معين به

طرف اول را مزارع و طرف دوم را . كنند بين خود تقسيم كنند نسبتي كه توافق مي

 .گویند مي زارع یا عامل

ات یکي دیگر از عقود اسالمي است كه براساس آن معامله بين مساق :اتمساق

ی مشاع معين از ثمره واقع  صاحب باغ ميوه و امثال آن با عامل در مقابل حصه

شود كه بانک صاحب باغ و  این قرارداد بين بانک و عامل زماني بسته مي. شود مي

 .درختان ميوه باشد
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عنوان یک ابزار  بانکي كه در نظام بانکداری بهاز تسهيالت یکي دیگر  :جعاله

در مقابل ( كارفرما)موجب آن جاعل   گيرد جعاله است كه به مورد استفاده قرار مي

طرفي . گردد معلوم مي( اجرت)انجام عمل معين طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل 

 .دگوین مي( پيمانکار)دهد عامل  كه عمل یا كار را انجام مي

موجب آن بانک سفته یا براتي را كه  خرید دین تسهيالتي است كه به :خريد دين

خرید دین همانند تنزیل )كند  يی نسيه تجاری باشد خریداری م ناشي از معامله

 (اد استاسن

ی الزم جهت اجرای  عبارت است از تأمين تمام سرمایه :گذاری مستقیم سرمايه

شاورزی و ساختماني، بازرگاني و خدماتي كه صنعتي، معدني، ك)های توليدی  طرح

شوند و توسط یک یا چند بانک انجام  های سهامي تشکيل مي صورت شركت به

 .گيرد مي

 
 :برخي اسناد تجاری

شود مبلغي  موجب آن صادركننده متعهد مي  سندی است تجاری كه به :سفته

امل یا شخص معين ح به( عندالمطالبه)معين را در موعد مقرر یا به هنگام مطالبه 

بپردازد، ویژگي این سند تجاری در ارتباط بودن آن با سه شخص است كه ميان آنها 

ای آن تاجر  ای قبلي نسبت به صدور آن وجود دارد، سفته اگرچه صادركننده رابطه

شمار  باشد، كاری تجارتي بهنباشد یا علت صدور آن عملي تجاری یا غيرتجاری 

 .رود مي

دهد مبلغي  موجب آن شخصي، به دیگری دستور مي است كه بهنوشته ای  :برات

را رؤیت یا به وعده در وجه یا به حواله كرد او بپردازد، و تفاوتش با سفته در این 

در  اند، سهيم( تحریركننده و استفاده كننده)است كه برای تحقق این یک، تنها دو نفر 
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عنوان سند  كه اعتبار برات بهحالي كه در سفته باید سه نفر مطرح باشند، همچنان 

 .تجاری تنها به هنگامي است كه از یک فعاليت تجاری ناشي شده باشد

ای به شخصي واگذار شود تا از  موجب نوشته پول یا جنسي است كه به :حواله

 .دیگری در زمان معين یا قابل تعيين دریافت دارد

 
 :ی اسنادی اعتبارنامه

م به بانک بازكننده بنا به درخواست و تعهدی است كتبي كه یک بانک موسو

در مورد پرداخت مبلغي معين ظرف مهلتي ( ی كاال واردكننده)طبق دستور خریدار 

 .دهد مي( ی كاال صادركننده)مقرر و در مقابل اسنادی مشخص به فروشنده 

 
 "L/C"گیری اعتبار اسنادی  چگونگي شكل

روش را منعقد و در آن اعتبار ی كاال، قرارداد ف ابتدا صادركننده و واردكننده

سپس وارد كننده به بانک . كنند بيني مي ی پرداخت پيش عنوان وسيله اسنادی را به

بانک . نماید نفع صادركننده مي محل اقامت خود مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار به

 ی اعتبار از بانک كارگزار دیگری كه معموالً در كشور صادركننده كاال واقع بازكننده

وی ابالغ  كند، بانک طرف صادركننده به است، درخواست ابالغ یا تأیيد اعتبار مي

نفع او گشایش یافته و به این ترتيب اعتبار اسنادی شکل  كند كه اعتبار اسنادی به مي

 .شود ی عمليات صدور و ورود كاال انجام مي گيرد و سپس بقيه مي

 
 :تقاضای واردكننده برای گشايش اعتبار اسنادی

دهد باید دقيقاً مطابق  ی اعتبار مي هایي كه واردكننده به بازكننده دستورالعمل

دستورالعمل چگونگي . ی فروش باشد شرایط مربوط به اعتبار در موافقت نامه
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اسم كامل و صحيح و نشاني : شرح زیر است تکميل درخواست اعتبار اسنادی به

در صورت ]، نام شخصي كه برات ، مبلغ اعتبار، نوع اعتبار(صادركننده)فروشنده 

گردد و ذكر سررسيد این برات، شرح مختصری در  ی او صادر مي به عهده [وجود

چگونگي پرداخت مورد مشخصات كاال، از جمله ذكر تعداد و قيمت هر واحد كاال، 

ی حمل كاال، محل بارگيری یا ارسال یا تحویل گرفتن و همچنين مقصد آن،  كرایه

 ...حمل كاال، تاریخ و محل انقضای اعتبار و غيره ی  مشخص نمودن شيوه

 
 :برخي تشريفات مربوط به صادرات كاال

ی قانوني او باید  برای صدور كاال به خارج از كشور، صاحب كاال یا نماینده

اسناد و مدارك زیر را كه قبالً تهيه و تدارك دیده، جهت ارائه به گمرك آماده داشته 

 :باشد

اصل و كپي ]( اردی كه كاال به انبار گمرك تحویل شده باشددر مو)قبض انبار 

گذاری  مجوز صدور برای كاالی صادراتي توسط كميسيون نرخ [كارت بازرگاني

نامه برای اشخاص غير از  اصل و كپي وكالت (بندی تنظيم صورت مجلس عدل)

کن سایر اسنادی كه مم (ی رسمي دایر به معرفي نماینده نامه معرفي)صاحب كاال 

ی صادراتي یا  است در موارداستثنایي ارائه آنها الزم باشد و تنظيم و تکميل اظهارنامه

 .دهد همين منظور گمرك در اختيار وی قرار مي كاالی خروجي كه به

 
 :برخي تشريفات مربوط به واردات كاال

ی قانوني او باید  برای ترخيص كاالی وارداتي از گمرك، صاحب كاال یا نماینده

قبض انبار یا ترخيصيه و در : د و مدارك را به گمرك ارائه دهد كه عبارتند ازاسنا

گواهي مبدأ ] "Invoice"سياهه خرید  (ی حمل بارنامه)ای موارد هر دو با هم  پاره
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گواهي بهداشت یا  [(د راجع به كاالی مشروط یا غيرمجازحسب مور)ورود  مجوز

ارد، در مواردی كه ورود كاال ی استاند گواهي مؤسسه]های صحي  سایر گواهي

 "Paking List"بندی  ی عدل سياهه [مشمول رعایت استاندارد اجباری باشد

احکام معافيت با ]در مواردی كه الزم باشد  "Proform Invoice"فاكتور  پيش

اصل و فتوكپي وكالتنامه برای  ،اصل و فتوكپي كارت بازرگاني [استفاده از آناليز كاال

نمایندگي از واردكننده كاال به گمرك مراجعه و نسبت به تنظيم اشخاصي كه به 

 .كنند ی ورود كاال و ترخيص اقدام مي اظهارنامه

 :مضاربه

توافقي است ميان دو طرف، یکي با در اختيار گذاردن پول و : مضاربه عبارت از

 كار بردن این پول دارد، بر چه كه برای به دیگری با تالش و فعاليت خود و هر آن

كنند، ميانشان تقسيم شود؛ اگر مشاركت  صورتي كه توافق مي این اساس كه سود به

نصف، یک سوم و دو سوم یا  ،طور نصف از طریق پيمان مضاربه سود داشت، به

شود و اگر سودی نداشت جز  ميان ایشان تقسيم مي... یک چهارم و سه چهارم و 

و كوشش عامل و زحمات  گيرد و تالش سرمایه، چيزی به صاحب مال تعلق نمي

رود، ولي اگر شركت زیان داد این زیان تنها متوجه صاحب مال  وی نيز به هدر مي

چيزی از زیان را  [مادام كه خيانتي نکرده و كوتاهي نورزیده باشد]است و عامل 

 .شود؛ این معنای مضاربه در فقه اسالمي است متحمل نمي

تا به  ص جماع، از عهد پيامبر اكرممضاربه در سنت و ا: دليل مشروعيت مضاربه

 بن عباس در سنت؛ در روایتي كه از حضرت عبداهلل. امروز، مشروعيت داشته و دارد

عنوان مضاربه، پولي  بن عبدالمطلب اگر به موالی ما عباس»: گوید نقل شده مي ب

ز كرد كه با این پول نه به دریا برود و نه ا گذاشت با وی شرط مي در اختيار كسي مي
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ها بگذرد و نه چيزی فاسدشدني با آن خریداری كند و اگر این كارها را كرد  بيابان

 .3«را جایز دانستند رسيد و ایشان آن ص شود، این شرط به سمع پيامبر ضامن مي

به مضاربه  ل عثت با اموال حضرت خدیجهپيش از ب صهمچنين پيامبر خدا

صورت مضاربه با  ند مردم بهپرداختند و هنگامي كه به پيامبری مبعوث شد مي

 .را نفي نفرمودند آن ص كردند و پيامبر یکدیگر معامله مي

و از جمله، حضرت  ص ی بزرگ پيامبر و در اجماع، روایت شده كه صحابه

و بسياری دیگر از صحابه، مال یتيم را به   عمر و حضرت عثمان و حضرت علي

ار آنان اظهار نارضایتي فرموده از ك ص و نقل نشده كه پيامبر ،دادند مضاربه مي

 .باشند

كه دليل بر مشروعيت مضاربه است، داستان  از جمله دیگر عمل صحابه كرام 

برای تجارت در اختيار دو فرزند   مالي است كه حضرت ابوموسي اشعری

یعني عبداهلل و عبيداهلل گذاشت و به آنجا رسيد كه اميرالمؤمنين   حضرت عمر

المال از  ضاربه قلمداد كرد و نيمي از سود حاصله را به نفع بيترا به م آن  عمر

 .ها ستاند آن

 
 :شرايط درستي مضاربه

 ی مضاربه شرايط مربوط به سرمايه (1

صورت دارایي یا  ی مضاربه باید نقد باشد، بنابراین وقتي سرمایه به سرمایه( الف

وقتي دارایي را كه  مستغالت باشد، از نظر اكثریت فقهاء مضاربه جایز نيست، زیرا

ارزش معيني دارد بگيرد و هنگام بازگرداندن ارزش دیگری داشته باشد، سرمایه و 

_________________ 

 .70، ص 9الدارقطنی، ج  - 



 اقتصاد اسالمي

 

141 

جا كه مال مورد  و این عمل متضمن فریب است و از آن .3استسود مجهول 

را بيش از  صورت دارایي باشد و آن مضاربه امانتي در دست عامل آن است، وقتي به

سازد و بنابراین سودی حاصل  ر سود شریکش ميارزش آن در پيمان، بفروشد د

صورت مضاربه كننده  آورده است كه ضماني به همراه نداشته است، زیرا در این

 .0گيرد، حق خود را دریافت كرده است  كه ضمان چيزی را برعهده بدون این

ميزان سرمایه مشخص باشد، زیرا نامشخص بودن آن به مجهول ماندن سود ( ب

ر حالي كه معلوم بودن سود از شرایط درستي مضاربه است و مجهول انجامد، د مي

 .انجامد ای كه فاسد كننده قرارداد است، مي بودنش نيز به معامله

باشد  [ی مضاربه كننده و نه قرضي بر ذمه]( نقدی)سرمایه مضاربه باید عيني ( ج

عامل  اگر به شود ولي پذیر نيست و امانت شمرده مي چه بر ذمه است، تحویل آنزیرا 

دستور دهد كه قرضي متعلق به خود را از فرد دیگری دریافت نماید و با آن 

 .1مضاربه كند چنين كاری جایز دانسته شده است

ای امانت است و  ، زیرا چنين سرمایه(عامل)كننده  تسليم سرمایه به مضاربه( د

يست و اگر ، درست ن(یا سپرده)امانت همچون سپرده، جز با تسليم مورد امانت 

 .بقای اختيار مالک بر مال، شرط شود مضاربه نادرست است

_________________ 

 191، ص 1المجتهد، ج  رشد، بداية ابن - 

 .19، ص 1الحقائق كنزالدقائق، ج  والزيلعی، تبيين 01، ص 6الصنائع، ج  كاسانی، بدايع -1

 193، ص ةالشرعي المعامالت الخفيف، أحكام عل -9
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 شرايط مربوط به سود مضاربه (2

مورد سود بسته شده و معلوم  مقدار سود معلوم باشد، زیرا قرارداد در( الف

حال اگر توافق كردند كه مثالً نصف . معقود عليه موجب فساد قرارداد است نبودن

باشد كافي است زیرا معلوم ( عامل)ضاربه كننده یا یک چهارم سود متعلق به م

 .ی سود به صاحب سرمایه تعلق دارد گردیده كه بقيه

سهم معيني از سود برای عامل یا صاحب مال شرط نشود بنابراین اگر مقدار ( ب

مشخصي مثالً یکصدهزار یا یک ميليون ریال از سود برای یکي از طرفين منظور 

ا مضاربه شركت در سود است و شرط كردن ميزان شود مضاربه منتفي است، زیر

 .معين سود مخالف مقتضای قرارداد مضاربه است

 
 :احكام مضاربه

شود آن است كه او در كار  مربوط مي( عامل)چه به خود مضاربه كننده  آن

رود و تا پيش از آغاز كار ربا آن، مال  شمار مي ی آن امين به مضاربه و سرمایه

ده شده است و پس از آن نيز وكالت آن را دارد و در هر دو مضاربه نزد وی سپر

حالت امين است و اگر كار، سودی در برداشت سهم خود را مطابق توافقي كه شده 

گيرد و صاحب مال  او تعلق نمي د و اگر سودی در ميان نبود چيزی بهرگي مي

آن  و چنانچه زیاني حاصل شد تنها صاحب مال متحمل ،برد اش را مي سرمایه

با آن خيانت یا كوتاهي نورزیده و كار  شود و عامل مادام كه در نگهداری مال مي

 .باشد، ضامن چيزی از زیان نخواهد بود

شود  ی این عمل مربوط مي ولي احکامي كه به ماهيت عمل مضاربه و زمينه

بستگي به نوع مضاربه دارند، چرا كه مضاربه بر دو نوع است، یکي مقيد و دیگری 

 (. آزاد) مطلق
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نوع كار و محل آن، و چگونگي كار و كساني كه  ،ی مقيد آن است كه مضاربه

ی آزاد یا مطلق از این قيد و بندها رهاست،  و مضاربه. همکاری دارند مشخص باشد

طور مضاربه با آن كار  این یک ميليون تومان را بگير و به :كه كسي بگوید مثل این

قسيم مت كرد به فالن ترتيب، ميان خود تكن و هر سودی نيز كه خداوند قس

 ق دارد هر آنچه كه حرام نباشد به قصد حصول سود،كنيم، در این حالت عامل ح مي

های كسب سودی است كه  خرید و فروش كند، زیرا خرید و فروش از جمله راه

 .موضوع قرارداد مضاربه است

 
 :ی آزاد ی فعالیت در مضاربه محدوده

كه عامل در  یا این تجارت است؟ ی آزاد تنها منحصر به هآیا فعاليت در مضارب (3

 كار گيرد؟ های دیگر جز تجارت، به تواند سرمایه را در راه مضاربه ی آزاد مي

اغلب فقها نظر بر این دارند  :در مورد انحصار فعاليت در تجارت باید گفت كه

كه اهل  گونه یا مضاربه، فعاليت از طریق تجارت است و تجارت آن «راضق»كه 

بنابراین فعاليت  «در مال از طریق خرید و فروش استتصرف »: گویند لغت مي

مضاربه، مقيد به تنها تجارت بودن است، زیرا مقصود از مضاربه، سوددهي است و 

صل ای، بلکه با تجارت حا چنين مقصودی نه با صنعت و توليد یا انجام حرفه

وسایل حمل و نقل محصول و كار  و برداشت و خرید ابزار و آالت شخم. شود مي

با آنها و تقسيم عایدات این كار، مضاربه نيست و خرید گندم و آسياب كردن و 

ی نادرستي است، همچنين  دست آمده، مضاربه پختن و فروش نان و تقسيم سود به

زیرا به چنين . ی فاسدی است پختن غذا و فروش آن به همين غرض نيز مضاربه

 .شود ارت گفته نميكارهایي در لغت، تج
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تواند مال مضاربه را برای فعاليت، با اموال  ی آزاد مي آیا عامل در مضاربه (0

ها، تقسيم  طور مضاربه مخلوط كند كه سود به نسبت این سرمایه دیگر به

 گردد؟

ی آزاد، را  مخلوط كردن مال مضاربه با مال خود عامل یا مال دیگری، در مضاربه

این كه با اجازه یا اختيار  اند، مشروط به ها، مجاز دانسته جز شافعي تمامي فقهاء به

 .3كه به عامل گفته باشد، به اختيار و نظر خودت عمل كن صاحب مال باشد، مثل این

ی آزاد حق دارد مال مضاربه را در اختيار فرد دیگری به  آیا عامل در مضاربه (1

 مضاربه بگذارد؟

نظر  به به شخصي دیگر، اختالففقها در مورد جواز پرداخت مال مورد مضار

 :دارند

فقهای حنفي بر این نظر هستند كه وقتي با اجازه صاحب مال یا تفویض  -

كه عامل اول در مورد  طور مطلق، یعني اعم از آن اختيار از سوی او باشد، به

 ،0سود چيزی برای خود شرط كرده باشد یا نه، قایل به جواز آن هستند

 .1دارند نظر را ها نيز همين مالکي

عدم جواز آن هستند و دليلشان هم این است كه قرارداد  ها قایل به شافعي -

گر اولي، مال یا كاری  مضاربه برخالف قياس است و از سوی مضاربه( پيمان)

ی  ها، وقتي اجازه نظر حنبلي به .2كه مستحق بخشي از سود باشد، وجود ندارد

_________________ 

 .11- 1، ص 1قدامه، المغنی، ج  و ابن 31، ص 6الصنائع، ج  كاسانی، البدائع - 

 .01، ص 1المرتضی، البحرالزخار، ج  و ابن 37، ص 6الصنائع، ج  كاسانی، البدائع -1

 .191، ص 9الكبير، ج  درديري، الشرح -9

 .111، ص 1المحتاج، ج  محمد شربينی الخطيب، مغنی -1
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چيزی از سود برای عامل  صاحب مال محرز باشد، قایل به جواز و عدم شرط

نظر آنان درست  اولي هستند و اگر چيزی از سود برای او شرط شد، به

نيست، زیرا از سوی او مال یا كاری مطرح نبوده و سود تنها از طریق یکي از 

 .3گيرد تعلق مي( كار یا سرمایه)این دو 

_________________ 

 11، ص 1المغنی، ج ،  1قدامه  ابن - 
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 خودآزمايي

 ای است؟ بانک چگونه مؤسسه (3

 .تعریف سپرده را بنویسيد (0

 .ها را شرح دهيد اع سپردهانو (1

 دهند؟ هایي مي ها چه نوع وام بانک (2

 .كند، توضيح دهيد ها را كنترل مي چه سازماني تسهيالت بانک (2

 .ها را توضيح دهيد انواع بانک (3

 نقش بانک در امر واردات كاال چيست؟ (6

 .را تعریف كنيد "L/C"اعتبار اسنادی  (6

 گيرد؟ هایي از بانک مي واردكننده چه نوع وام (9

 ها در امر صادرات كاال چه نقشي دارند؟ انکب (32

 .تعریف سفته و برات را بنویسيد (33

 .دانيد شرح دهيد ی حجم نقدینگي مي چه در باره آن (30

 بانک مركزی چيست و وظایف عمده آن كدامند؟ (31

 هایي هستند؟ مؤسسات مالي چگونه مؤسسه (32

 .های پيشنهادی جهت جایگزیني بانکدار ربوی را بنویسيد سيستم (32

 ر شرعي بانکداری ربوی چيست؟راهکا (33

 گذاران چگونه است؟ ی بانک با سپرده رابطه (36

 .شركت و مضاربه را تعریف نمایيد (36

 مشکالت شركت و مضاربه در بانکداری چيست؟ (39

 .تعریف اجاره را بنویسيد (02



 اقتصاد اسالمي

 

146 

 .ی موجله را تعریف نمایيد مرابحه (03

 ی موجله كدامند؟ اشکاالت شرعي مرابحه (00

 ش دریافت آن چگونه باید باشد؟خسارت تأخير تأدیه چيست و رو (01

واردات كاال  در اموری عملکرد بانکداری اسالمي  مختصری در باره (02

 .بنویسيد

 عملکرد بانک اسالمي در مورد صادرات كاال چگونه باید باشد؟ (02
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 فصل پنجم
 1بیمه

 "Insurance"التأمین 

دهد و هر تجارت  در دنيای امروز بخش بزرگي از تجارت را بيمه تشکيل مي

 .ای در خود محلي برای وی در نظر گرفته است گسترده

ای تضمين جبران خطرها  شخص یا اداره و مؤسسه: بيمه عبارت از این است كه

كند در مقابل دریافت  ضررهایي را كه در آینده جان و مال یک فرد را تهدید ميو 

 .0عهده بگيرد وجهي به

_________________ 

اند  از زبان هندي گرفته شده است و برخی ديگر نظر داده« بيما»ي  بعضی معتقدند كه بيمه از كلمه - 

ها از  كنند كه چون اولين بار روس اخذ شده است و چنين استدالل می( ترس)ي بيم  كه بيمه از كلمه

ي بيمه در مملكت ايران در  أسيس ادارهامتيازنامه بيمه حمل و نقل و ت)ايران امتياز بيمه گرفتند 

ي بيمه از لغت  ها داده شد، كلمه هی ق و در زمان ناصرالدين شاه قاجار به روس 910 سال 

استراخوانی كه به معنی ضد بيم و ترس است، اخذ گرديده برخی از مؤلفان نيز كلمه بيمه را يك 

تأليف ابواإلسحاق ابراهمی  «ممالك مسالك و»دانند و به استناد كتاب  ي پارسی قديم می واژه

فرهنگ بيمه و )بيمه نام شهري در ديار طبرستان و ديلم بوده است : گويند كه استخري، می

 (.971 بازرگانی، تأليف دكتر جانعلی محمود صالحی، انتشارات بيمه ايران 

عقدي است  بيمه»: كند بيمه را چنين تعريف می( 6 9 مصوب ارديبهشت سال )قانون بيمه ايران 

كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهی از طرف ديگر در صورت  طرف تعهد می موجب آن يك كه به

گر و  متعهد را بيمه. وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد

شود موضوع  كه بيمه میرا  پردازد حق بيمه و آن گذار می گذار و وجهی را كه بيمه طرف تعهد را بيمه

 (همان منبع)« بيمه نامند

 .گويند به تجارت بيمه در ايران صنعت بيمه می -1
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زمان كاالهای  ده است، در آنمعروف است كه آغاز بيمه از قرن چهارم ميالدی بو

همراه كاال  شد، گاهي كشتي به كشورهای دیگر فرستاده مي وسيله كشتي به تجاری به

گونه حوادث،  شد، جهت جبران خسارت این غرق و تاجر دچار خسارت بزرگي مي

 .3فعاليت بيمه آغاز گردید

_________________ 

دست ايرانی و با  شمسی در شرايطی بسيار دشوار و به 1 9 اولين شركت بيمه ايرانی كه در سال  - 

بيمه  شمسی 911 سرمايه ايرانی تشكيل شد، شركت سهامی بيمه ايران بود، پس از آن در سال 

گذاري  بيمه روستائيان پايه 911 شمسی بيمه كارمندان دولت و در سال  991 كارگران و در سال 

 .وجود آمد به« سازمان تأمين اجتماعی»ها  شد كه بعدها از مجموع آن

گر و  اي و روابط بيمه ي ضوابط و قواعدي كه براي تنظيم امور بيمه مجموعه: قانون بيمه ايران

 6 9 قانون بيمه در ارديبهشت ماه سال . نفع در بيمه تدوين شده است خاص ذيگزار و اش بيمه

 .شمسی به تصويب رسيده است

شدگان و  گذاران و بيمه براي تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه: بيمه مركزي ايران

فعاليت منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر  نفع در امر بيمه و همچنين به اشخاص ذي

تشكيل گرديد و  911 در سال « بيمه مركزي ايران»اي تحت عنوان  هاي بيمه، مؤسسه مؤسسه

 .تصويب شد 911،9،13 موجب مصوب  وظايف و اختيارات آن به

مشغول بودند، اما از اين   هاي خصوصی بيمه نيز در ايران به فعاليت شركت 910 تا قبل از تيرماه 

هاي بيمه دولتی و در اختيار دولت قرار  ي شركت ت بيمه، كليهعلت ملی شدن مؤسسا تاريخ به

، (971 انتشارات بيمه ايران  –تأليف دكتر جانعلی صالحی  –فرهنگ بيمه و بازرگانی . )گرفت

 (.شمسی 6 9 مصوب ارديبهشت سال )قانون بيمه 
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 .3رده استذكر ك «سوكره»ر احکام مستامن، بيمه را با نام نيز د / عالمه شامي

شود بر سه نوع  ثي كه جهت حفاظت از ضررهای آن اتخاذ ميدبيمه به لحاظ حوا

 :گردد اساسي تقسيم مي

 "Goods Insurance"و در انگليسي  «األشياء تأمين»كه در عربي : ی اشیاء بیمه (3

خود ( دارایي)ی اشياء این است كه فردی عين مملوك  بيمه. شود گفته مي

 :مانند

ی یک  كشتي و غيره را كه احتمال وقوع ضرر به آن در نتيجه منزل، ماشين،

كند تا در  وجود دارد، بيمه مي( سوزی، سيل، زلزله و تصادف مانند آتش)حادثه 

صورت بروز حادثه و وقوع ضرر، شركت بيمه خسارت آن را متحمل شود و او در 

اقساط صورت  های مختلف زماني به عوض این بيمه، مبلغ معيني را در فاصله

این مبلغ را ( و فارسي)در عربي . گویند مي "Premium"كند كه به آن  پرداخت مي

 .گویند مي «قسط»وار  صورت قسط دليل پرداخت آن به به

ی آن عين بيمه شده تلف شود یا  ای رخ دهد و در نتيجه در صورتي كه حادثه

ای  هيچ حادثهپردازد و در صورتي كه  ناقص گردد، شركت بيمه تمام خسارت را مي

 .گرداند های گرفته شده را دوباره به صاحب آن برنمي رخ ندهد شركت بيمه پول

در جایي كه . شود گفته مي «ليةتأمين المسو» كه در عربي: ی مسئولیت بیمه (0

ی یک فرد وجود داشته  وجود آمدن مسئوليتي در آینده بر عهده احتمال به

ت از این نوع بيمه استفاده منظور برداشت و تحمل آن مسئولي باشد، به

ی نقليه  ی وسيله ی تصادف، راننده عنوان مثال، گاهي بر اثر سانحه به. شود مي

شود و این احتمال همواره برای رانندگان وسایل  مسئول پرداخت خسارت مي

_________________ 
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كند تا در  اش را بيمه مي ی نقليه نقليه وجود دارد، در این شرایط راننده وسيله

ای شركت بيمه مسئوليت پرداخت خسارت را به  ادثهصورت بروز چنين ح

"Third Party Insurance"این نوع بيمه را معموالً . عهده بگيرد
 .گویند مي 3

ی شخص ثالث وسایل نقليه ضروری است و از مقررات  در كشور ما بيمه

. شود وسيله نقليه حق مرور و تردد داده نمي شود و بدون آن به رانندگي محسوب مي

های  ی برف رخي از كشورهای غربي اگر شخص بر اثر لغزش از روی تودهدر ب

ی شخصي دیگر دچار شکستگي استخوان یا آسيب جسمي  ی درب خانه جمع شده

انگاری كردن  علت سهل كند و از صاحب منزل به دیگر شود، به دادگاه شکایت مي

 .كند مي عنوان خسارت خود وصول ی هنگفتي به ها جریمه در پارو نمودن برف

كند  را بيمه ميگونه خسارت احتمالي منزل خود  منظور جبران این صاحب منزل به

شود و شركت بيمه در صورت  محسوب مي «ی مسئوليت بيمه»كه نوعي از همين 

 .كند ای خسارت مصدوم را از طرف صاحب منزل پرداخت مي بروز چنين حادثه

 "Life Insurance"انگليسي  و در «الحيات تأمين»كه در عربي  3:ی عمر بیمه (1

در مورد ( گذار بيمه)در این نوع بيمه، شركت بيمه و مشتری . شود گفته مي

_________________ 

بيمه اجباري مسئوليت مدنی دارندگان »نوان قانونی آن اين بيمه كه ع: بيمه اجباري شخص ثالث - 

هاي مسئوليت  باشد، نوعی از انواع بيمه می« وسايل نقليه موتوري زمينی در مقابل شخص ثالث

مانند انواع اتومبيل، اتوبوس، )موجب اين بيمه دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينی  به. مدنی است

علت حوادث وسايل نقليه خود در قبال اشخاص ثالث  هكه ب...( كاميون و موتورسيكلت و 

ديدگان احتمالی بيمه كنند  منظور حمايت از زيان اند اين نوع مسئوليت را به مسئوليت دارند، ملكف

ي موتوري زمينی در مقابل اشخاص ثالث، در  قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه

 .استتصويب رسيده  به 910 /1 /13تاريخ 
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كنند كه در صورت انتقال یافتن بيمه كننده در طول مدت  این قضيه توافق مي

این نوع بيمه . زمان مقرر، وجوه پرداختي او به وارثينش تحویل داده شود

اگر در . ها مدت بيمه معين است ي صورتهای مختلفي دارد در برخ شکل

كننده انتقال یابد، وجوه پرداختي او به  پایان این مدت یا جلوتر از آن بيمه

كننده، مدت بيمه  شود و در صورت عدم انتقال بيمه وارثينش تحویل داده مي

كننده  بيمه  همراه مبلغي سود به یابد و وجوه پرداختي به خود پایان مي به خود

 .رسد مي

كننده انتقال  ها مدت بيمه معين نيست در هر زماني كه بيمه در برخي صورت

ی  بيمه»تفاوت اساسي بين . شود ل داده ميیابد وجوه پرداختي او به وارثينش تحوی

در صورت رخ ندادن حادثه  «ی اشياء بيمه»این است كه در  «ی عمر بيمه»و  «اشياء

د، اما در شو كننده برگردانده نمي بيمهو عدم وجود آمدن ضرر، وجوه پرداختي به 

جوه پرداختي او وكننده در مدت مقرر،  در صورت عدم انتقال بيمه «ی عمر بيمه»

 .شود وی بازگردانده مي عنوان سود به همراه مبلغي اضافي به به

 :باشد اش دارای سه نوع دیگر نيز مي ی كار و هيئت تركيبي لحاظ شيوه به  بيمه

                                                                                                                       

گويند، موضوع بيمه اشخاص تأمين سرمايه در  ي اشخاص نيز می به اين نوع بيمه در ايران بيمه - 

هاي عمر،  مانند انواع بيمه. صورت فوت يا از كار افتادگی دايم يا پيري يا حوادث و بيماري است

 .ي حوادث، اشخاص و بيمه بيماري يا درمانی بيمه

آموزان و دانشجويان در مقابل حوادث  موجب آن دانش كه به بيمه تحصيلی نيز نوعی بيمه است

هاي علمی و هنري و ورزشی،  حوادث محيط تحصيل، آزمايشگاه، كارگاه، گردش)اوقات تحصيل 

 .شوند بيمه می( حوادث مسير رفت و برگشت بين خانه و محل تحصيل
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دولت با . شود گفته مي «تماعياالج التأمين»عربي كه در  :3يهای اجتماع بیمه (3

دست آوردن نفعي را برای  اتخاذ یک شيوه، موجبات جبران خسارت یا به

ی  مبلغي از حقوق ماهيانهمثالً با كسر . آورد افراد یک صنف فراهم مي

آوری یک اعتبار برای هر كارمند مي پردازد، سپس در  كارمندان، به جمع

ات یا پيش آمدن یک حادثه برای او، مبلغ كسر شده را به صورت وف

این نوع . پردازد خود وی جهت تالفي خسارت مي بازماندگان كارمند یا به

های گوناگوني است كه صدور یک حکم اجمالي و كلي بر  بيمه دارای شکل

 .حکم هر شکلي باید جداگانه باشد. رسد نظر مي ها مشکل به تمام آن شکل

 "Mutual Insurance"و در انگليسي  «يالتعاون التأمين»در عربي : نيبیمه تعاو (0

 .شود گفته مي

آوری یک  كند با جمع ها را تهدید مي ای از افراد كه خطرات مشتركي آن مجموعه

كنند و در صورت وقوع حادثه برای یکي از افراد آن  صندوقي تهيه مي ،مبلغ مشترك

در این صندوق فقط . نمایند ا تالفي ميمجموعه، با پول آن صندوق خسارت او ر

شود و مسئوليت جبران نقصان با پول آن  آوری مي پول كساني كه عضو هستند جمع

_________________ 

در مقابل بيماري و درمان اين نوع بيمه در ايران براي تحت پوشش قرار دادن كارمندان دولت  - 

كند و كارمند و  دولت همه ماهه مبلغی از حقوق كارمندان بابت حق بيمه كسر می. شود انجام می

صاحب دفترچه با مراجعه . نمايد افراد تحت تكفل وي را با صدور دفترچه خدمات درمانی بيمه می

تر از نرخ معمول خدمات به مراكز درمانی و پزشكان طرف قرارداد بيمه با پرداخت مبلغی كم

نام سازمان خدمات  گونه خدمات سازمانی به براي انجام اين. كند درمانی از يارانه بيمه استفاده می

توانند با پرداخت مبلغی خود و افراد  همچنين كارگران و ساير افراد نيز می. درمانی وجود دارد

 .ي خدمات درمانی قرار دهند تحت تكفل خود را زير پوشش بيمه
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: شود صندوق نيز در حد اعضای آن محدود است، با گذشت یک سال محاسبه مي

آوری شده باشد به  اگر مبلغ پول پرداخت شده در یک خسارت بيش از مبلغ جمع

شود و اگر مبلغ پول پرداخت شده كمتر  اعضاء پول گرفته مياز  حساب آن دوباره

ها برای سال آینده، در صندوق  طور سهم آن باشد، بين اعضاء تقسيم شده و یا به

 .شود نگهداری مي

گونه  از نظر شرع در این نوع بيمه هيچ. در آغاز همين نوع بيمه رواج یافته بود

ی بيمه تحقيق  شناسان فقه كه در زمينهاشکالي وجود ندارد و كليه علما و كار

 .اند اند، این نوع بيمه را جایز گفته نموده

و در  «التأمين بقسط ثابت»یا  «التجاری التأمين»در عربي : تجاری بیمه (1

شركت بيمه تجاری . شود ناميده مي "Commercial Insurance"انگليسي 

این . شود سيس ميمنظور تجارت و كسب منافع تأ های سهامي به مانند شركت

كند، كساني  كنندگان پياده مي ای را برای بيمه های مختلف بيمه شركت طرح

خواهند با این شركت بيمه معامله كنند براساس یک قرارداد با شركت،  كه مي

سقفي از مبلغ قابل پرداخت در چند قسط معين را كه ميزان هر قسط آن 

عهد، شركت ملزم به پرداخت نمایند و براساس این ت مشخص است، تعيين مي

شركت بيمه برای . شود كننده مي خسارت در صورت وقوع حادثه برای بيمه

ای كه  دهد كه تحت آن تکرار وقوع حادثه ای انجام مي تعيين اقساط، محاسبه

بيني، پس از  شود تا طبق این پيش بيني مي گيرد، پيش برای آن بيمه انجام مي

 از ،مانده  بيني شده، مبلغ باقي الي پيشهای حوادث احتم پرداخت خسارت

این یک محاسبه . عنوان نفع شركت بيمه تعيين گردد پرداخت شده بهوجوه 

 .گویند مي "Actuary"را  باشد كه متخصص آن فني و تخصصي مي
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ها است و علمای معاصر در مورد حکم  ترین این نوع بيمه بيمه تجاری از رایج

از ميان علمای عرب، . اند ها بحث و بررسي نموده بيمه شرعي آن بيشتر از سایر انواع

شيخ . اند الزرقاء در مورد این نوع بيمه دیدگاه متفاوتي داشته شيخ ابوزهره و مصطفي

در حال . الزرقاء قایل به جایز بودن آن است به حرمت و مصطفيابوزهره قایل 

ی علمای  جامعه یکي دیگر از)الخفيف  علي  الزرقاء و شيخ حاضر جز شيخ مصطفي

 .دانند عرب، تقریباً تمام علمای مشهور جهان اسالم این نوع بيمه را ناجایز مي

. شمارند دليل مشتمل بودن قمار و ربا ناجایز مي جمهور علما این نوع بيمه را به

ی  و از ناحيه( معلوم و مشخص)پرداخت از یک ناحيه متقن : جهت كه قمار از آن

طور قطع و یقين اقساط حق  كننده به بيمه. است (غيرمعلوم احتمالي و)دیگر موهوم 

ی  از ناحيه( خسارت بيمه)كند اما پرداخت مجدد وجوه  بيمه خود را پرداخت مي

برای )شركت بيمه موهوم و نامشخص است، در صورت عدم وقوع حادثه 

 كند و به وی بازگردانده بيمه پرداخت شده سوخت مي تمامي مبلغ حق( كننده بيمه

حق )وجوه پرداخت شده ( كننده برای بيمه)شود، و در صورت بروز حادثه  نمي

 .شود كننده بازگردانده مي به فرد بيمه (بلکه مازاد بر آن نيز)( بيمه

هميشه كمتر از ( حق بيمه)كننده  مبلغ پرداختي بيمه: جهت است كه و ربا از این

ای بين پول یک كشور  لهو چنين مباد. شود مبلغ پرداختي شركت بيمه به او مي

البته نباید فراموش شود كه با . شود ها ربا محسوب مي دليل یکسان بودن جنس آن به

 زیرا] ،3اگرچه قمار وجود ندارد «ی عمر بيمه»ه به تعریفي كه برای قمار شد در توج

اما ربا [ متيقن و مشخص است( گر كننده و بيمه بيمه)در آن پرداخت از هر دو طرف 

_________________ 

ها در صورت عدم فوت  هايی است كه طبق دستورالعمل آن ي عمر شركت مورد مربوط به بيمه اين - 

 (مترجم. )شود كننده، در طول مدت مقرر، وجوه پرداختی سوخت نمی بيمه
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وجود ربا كه بدیهي و آشکار است، . شود در آن به طور قطع مشاهده مي «غرر»و 

مجهول یا ( ثمن، مبيع و اجل)یکي از اركان عقد : اما غرر در معامله این است كه

جاست كه مقدار  ی تجاری از این غرر در بيمه. باشد ی مجهول مي معلق به یک قضيه

ممکن است فقط وجه پرداخت  رسد مجهول است، كننده مي پولي كه به فرد بيمه

در صورت وقوع ]شده مسترد شود و امکان دارد  همراه مبلغي سود به بيمه شده به

ای از دالیل ارایه شده توسط  جا چکيده اضافه بر آن نيز به او برسد در این [حادثه

همراه  به «ی تجاری بيمه»الخفيف مبني بر جایز بودن  خ عليالزرقاء و شي مصطفي

 :شود ک ذكر ميجواب هر ی

قمار یک عقد غيرواقعي و . بيمه قمار نيست و با آن كامالً متفاوت است (3

اما بيمه عمر یک عقد واقعي و خالي از هزل . باشد ی هزل مي دارای جنبه

 .باشد مي

برای تحقق قمار، هزل بودن عمليات عقد ضروری نيست، در صورت : جواب

د، و از طرف دیگر در این نوع بيمه كن جدی بودن عمليات نيز قمار تحقق پيدا مي

 .ربا و غرر نيز وجود دارد كه قبالً بيان گردید

كند  در واقع وجهي كه شركت بيمه در صورت وقوع حادثه پرداخت مي (0

ه معقود عليه همان امان و اطميناني است كه در کمعقود عليه نيست بل

ه پرداخت شده در عوض اقساطي ك گویا بيمه)گردد  ی بيمه حاصل مي نتيجه

نمود، امان و اطمينان را از شركت بيمه خریده است و شركت بيمه در 

( او داده است صورت وقوع حادثه یا پرداخت خسارت، امان و اطمينان را به

ها این نوع بيمه را بر  آن. و پرداخت قيمت و معاوضه برای امان جایز است

شده پرداخت  كه بيمه ای معاوضه :گویند كنند و مي ی نگهبان قياس مي معاوضه
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او  ی حقوقي است كه به نگهبان در عوض نگهباني، ماهيانه به كند به مثابه مي

ی همان امان است كه نگهبان برای  در واقع این پول معاوضه. شود داده مي

 .3خود فراهم آورده است كارفرمای

_________________ 

قهاي اهل تشيع را در مورد اين نوع بيمه نظر ف متفكر بزرگ معاصر شيعه، استاد مرتضی مطهري - 

نظر من قابل توجه است و آن اين است كه، در معامله  اند كه به فقها سخنی گفته» :كند چنين بيان می

. رسد پول نيست كه بگوييم پول مجهول است يا نه گزار می گر به بيمه چه كه از طرف بيمه بيمه آن

گر،  در بيمه، بيمه. گر است كند، نفس تعهد بيمه چه كه بيمه را يك عمل معقول و مشروع می آن

را جبران كند يا فالن مبلغ پول  شود كه در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت، آن میمتعهد 

گزار آدمی است كه اگر اين تعهد  گزار ارزش دارد، يعنی بيمه گر براي بيمه اين تعهد بيمه. بدهد

نشين  التجاره من از بين برود، من خاك نباشد، هميشه يك حالت دلهره كه اگر حريفی بيايد و مال

. يك حالت ناراحتی و اضطرابی دارد. اگر من فوت كنم، ورثه من چنين خواهد شد: اهم شدخو

دهد، يعنی وقتی او متعهد شد  او تأمين می گر اين است كه به كار بيمه. گردد دنبال كسب اطمينان می

 گزار را كنم، آن اضطراب و ناراحتی بيمه كه در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت من جبران می

گويند و اين لغت بسيار خوبی بوده كه برايش  در زبان عربی بيمه را تأمين می. برد از بين می

. دهد همين عمل ارزش دارد دهد، امنيت خاطر می گزار تأمين می گر به بيمه بيمه. اند انتخاب كرده

بپردازد كه  خواهد گر كه در متن معامله قرار گرفته، پولی نيست كه بعدها می اصالً ارزش كار بيمه

جا ارزش دارد  چه كه در اين آن. بگوييد اين پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است

گزار پول را در ازاي  گزار ارزش دارد، بيمه اين تعهد براي بيمه. شود گر متعهد می اين است كه بيمه

دهد به اين كارو  چه كه ارزش می پس در باب بيمه آن»: دهد سپس ادامه می« دهد اين تعهد می

گر است كه يك حالت روحی  پردازد، از نظر فقها تأمين دادن بيمه گزار پول را در مقابل آن می بيمه

و روانی است و هيچ مانعی ندارد كه در يك معامله انسان در مقابل تأمين روحی و روانی پول 

 (. 90-909صص  -انتشارات صدرا  -مرتضی مطهري  -بيمه  -ربا، بانك )« بدهد
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ند كه شركت بيمه هایي هست ه همان پولکمعقود عليه امان نيست بل: جواب

یعني در نتيجه ی پرداخت )باشد  ها مي نتيجه و اثر آن پول «امان». كند داخت ميپر

شده، حاصل گردیده و او از خسارت حادثه  ها، امان و اطمينان برای بيمه همان پول

 .یابد رهایي مي

نتيجه و  «امنيت»است و  «عمل نگهبان»ل نگهبان هم معقود عليه در واقع در مثا

پس . تواند معقود عليه قرار بگيرد مي «عمل نگهبان»باشد و  مي «عمل نگهبان»اثر 

ی شركت بيمه  های پرداخت شده وقتي كه ثابت گردید معقود عليه در بيمه، پول

های پرداختي  شونده و پول های پرداختي بيمه پول)باشد، باید در هر دو بدل  مي

گيرد و این شرط ها، مساوات مد نظر قرار ب جنس بودن آن دليل هم به( شركت بيمه

شده هميشه كمتر از  ی فرد بيمه شده  های پرداخت زیرا پول. )در بيمه مفقود است

ادثه برای جبران خسارت هایي است كه شركت بيمه در صورت وقوع ح پول

 .(پردازد مي

ی تجاری  قایل هستند و بيمه «بيمه تعاوني»ی علما به جایز بودن  همه (1

"Commercial Insurance" ی تعاوني  ای از بيمه ع صورت گستردهدر واق

"Mutual Insurance" باشد كه جهت پذیرش عضو از مردم در یک سطح  مي

دهندگان این شركت فراگير  گسترده، تشکيل شده است كه نظم و ترتيب

آوری وجوه مردم به  نفعي كه از طریق جمع. شوند مستحق دریافت اجرت مي

 .باشد و انتظامات ميرسد، اجرت این نظم دهندگان  شركت مي

ی تعاوني در صورت  ی تجاری و بيمه حاصل این استدالل یکسان بودن بيمه

كه بيمه تجاری و بيمه تعاوني در  معنای این باشد، به  دنبال آن در حکم مي ظاهر و به

 .دو نيز نباید تفاوتي باشد ی فعاليت با هم تفاوتي ندارند، لذا در حکم آن نحوه



 اقتصاد اسالمي

 

118 

ی تجاری نوعي معاوضه  ي یک نوع تبرع و همکاری و بيمهبيمه تعاون: جواب

 .عقد معاوضه خيراست، وجود غرور در تبرع قابل اغماض است اما در 

كه  اصل است مگر این «اباحت»یک عقد جدید است و در كليه عقود بيمه  (2

  یک محظور شرعي در آن باشد، با توجه به توجيهي كه در یک مورد بيمه

ماند، لذا در اباحت آن  از نظر شرعي در آن باقي نميگونه نقصي  شد، هيچ

 .نباید تأمل كرد

مواردی چون ربا، قمار و غرر از نقایص شرعي هستند كه در آن وجود : جواب

لذا بر  .3ی این سه مورد نيز جواب داده شدند دارند و توجيهات ذكر شده در زمينه

 .توان تکيه كرد اصل ذكر شده در دليل چهارم نمي

 
 :گزين شرعي بیمهجاي

است  "Mutual Insurance"ی تعاوني  های شرعي بيمه، بيمه یکي از جایگزین

اكنون در  عالوه بر بيمه تعاوني هم. كه توضيح و روش كاری آن قبالً بيان شد

تأسيس  «التکافل شركات»نام  های دیگری به ی اسالمي شركتبسياری از كشورها

براساس مندرجات . پردازند به فعاليت ميهای تجاری  جای بيمه اند كه به شده

گزار، سهامدار شركت محسوب  ها هر بيمه ی این قبيل شركت اساسنامه ثبت شده

آید  دست مي های سودمند، نفعي را كه به گذاری در فعاليت شركت با سرمایه. شود مي

های  را نيز برای تالفي خسارت كند و بخشي از آن بين سهامداران تقسيم مي

های فعاليت  بنده تاكنون تمام بخش. دهد ذاران بر اثر یک حادثه، اختصاص ميگ بيمه

_________________ 

در داليل ذكر شده به ترتيب در دليل اول قمار و در دليل دوم ربا و در دليل سوم غرر، توجيه  - 

 (مترجم. )شده بودند كه جواب هر يك داده شد
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توان نظر ثابت  جهت فعالً نمي ام، از این ها را از نظر فقهي بررسي نکرده این شركت

 .و با مسئوليتي را در این زمينه ارائه داد
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 خودآزمايي

 .تعریف بيمه را بنویسيد (3

 .ی اشياء را شرح دهيد بيمه (0

 ص ثالث چيست؟بيمه شخ (1

 .ی تأمين اجتماعي را توضيح دهيد بيمه (2

 جاری چگونه است؟ی ت بيمه (2

 نظر علما در مورد بيمه چيست؟ (3

 .جایگزین شرعي بيمه را توضيح دهيد (6
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 فصل ششم
 مالیه عمومي

 "Public Financing" 1عمومي  مالیه

شور مبلغ تعيين ها براساس آیين كشوری خود از محل درآمدهای مردم ك دولت

یکي از منابع درآمدی هر دولت است  «ماليات». گيرند مي «ماليات»عنوان  ای به دهش

هایي را متحمل  از طرف دیگر هر دولت برای اداره كشور خود مصارف و هزینه

( گيری و تعيين حدود اندازه)ها را تحدید  گذاری این هزینه مجلس قانون. شود مي

 .رساند نموده به تصویب مي

گذاری  های سرمایه دهي و تحدید شده و راه ها نشان این هزینه در ماليه عمومي

 .گيرد ها مورد بحث قرار مي برای آن

شود،  های دولت تهيه مي و هزینه منظور تعيين درآمد ای كه ساليانه به الیحه

. شود ناميده مي "Budget"و در انگليسي  «ميزانيه»نام دارد كه در اردو  3«بودجه»

_________________ 

يا )ها  معموالً به مطالعه و بررسی تصميمات دولت در ارتباط با ماليات: ي عمومی تعريف ماليه - 

عبارت ديگر، دولت در اقتصاد،  به. شود ها، ماليه عمومی گفته می و هزينه( تر درآمدها طور كلی به

اندازي توزيع  سري وظايف در ارتباط با حفظ و يا ايجاد تثبيت اقتصادي، تالش در راه يك

و يا حداقل )كند  سري كاالها و خدمات عمومی كه بازار توليد نمی ي درآمدها و تأمين يك عادالنه

ها به  بديهی است تأمين مالی اين هزينه. شود هايی می متحمل هزينه( دكن با قيمت پايين توليد نمی

اي از علم اقتصاد كه به ارزيابی جوانب مختلف در عنصر  شعبه. يك سيستم درآمدي نياز دارد

ي  پردازد، ماليه مذكور و تأثير تصميمات مربوط به آنها روي رفتارهاي كارگزاران اقتصادي می

ي  ي عمومی و اقتصاد دولت، دكتر يداهلل دادگر كرماجانی، انتشارات مؤسسه ماليه. )باشد عمومی می

 (.970 فرهنگی هنري بشير علم و ادب، بهار 
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ی مصوب جداگانه  تي و ادارات محلي هر یک دارای بودجهدولت مركزی و ایال

شود كه  ی مشترك نيز برای همه تهيه مي باشند، اما گاهي یک بودجه مي

"Consolidated Budget"
ی بودجه دارای دو ستون است كه  الیحه. شود ناميده مي 0

                                                                                                                       

هاي يك سال مالی  بينی و برآورد درآمدها و هزينه طور كلی نوعی پيش بودجه به: مفهوم بودجه - 

تی نبوده و هر بنگاه، هر خانواده هاي دول البته بودجه در عين حال منحصر به برنامه. باشد دولت می

اما غالباً . بندي ترتيب دهد تواند براي زمان معينی در آينده، نوعی بودجه و حتی هر فرد نيز می

ي عمومی و اقتصاد دولت، دكتر يداهلل كرماجانی،  ماليه. )شود ها مطرح می بودجه در ارتباط با دولت

 (.970 سال  انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنري بشير علم، بهار

تهيه و : اي اول گيرد مرحله سازي تا اجرا معموالً چند مرحله را در بر می از زمان آماده  بودجه -1

طور كلی يك  خانه و به در هر كشور يك سازمان و يا دفتر و يا وزارت. تنظيم بودجه نام دارد

رئيس جمهور، مسايل  وزير و يا زير نظر واحد و دستگاه بودجه وجود دارد كه يا زير نظر نخست

در حال حاضر سازمان مديريت و ( ايران)در كشور ما . عهده دارد مربوط به بودجه را به

مستقيماً زير نظر رئيس جمهور عمل ( كه قبالً نام آن سازمان برنامه و بودجه بود)ريزي  برنامه

سازمان مديريت ي مربوط به سال بعد، توسط رئيس جمهور به  ي بودجه هر سال بخشنامه. كند می

ريزي پس از دريافت بخشنامه موظف است  سازمان مديريت و برنامه. گردد ريزي ابالغ می و برنامه

در هر دستگاه دولت . هاي ذيربط ارسال دارد هاي مربوطه را تنظيم و به تمامی دستگاه دستورالعمل

ي كل شامل امور  ودجهالبته ب. هاي جاري و عمرانی دارد ي معموالً رديف نحوي از بودجه كه به

هاي آن، حفظ نظم و انتظامات كشور، امور اجتماعی، مانند  عمومی از قبيل امور دفاع ملی و هزينه

در ضمن در هر . باشد آموزش و پرورش عمومی، تأمين اجتماعی، بهزيستی و امور اقتصادي می

ي مربوط به پيشنهاد ها ي گزارش ريزي موظف هستند كه كليه هاي مديريت و برنامه استان اداره

هاي مربوطه،  پس از ارسال گزارش. آوري و بررسی نمايند بودجه واحدهاي ذيربط استانی را جمع

ي  ريزي به بررسی پيشنهادها و يكنواختی كلی آنها با بخشنامه سازمان مركزي مديريت و برنامه
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اده نموده، به هيأت هاي كلی و ساير مقررات مربوطه، آنها را آم رياست جمهوري و دستورالعمل

صورت  كند، پس از تصويب بودجه در هيأت دولت و انجام اصالحات احتمالی، به دولت تسليم می

ي  و در اين مرحله نام اليحه)گردد  ي بودجه و توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم می اليحه

 (گيرد خود می بودجه را به

ي  اين امر از زمانی كه اليحه. رديده استگذاري گ به تصويب بودجه معروف و نام: ي دوم مرحله

مجلس پس از تحويل . گردد شود، آغاز می بودجه توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم می

هاي مخصوصی كه  را به كميسيون ي بودجه و گزارش رئيس جمهور در مورد آن، آن اليحه

ها،  ف هستند با رايزنیها هر كدام موظ كميسيون. دهد اند ارجاع می صورت تخصصی تشكيل يافته به

نظر ديگري كه به بحث خاص  نظران اقتصادي و هر صاحب مطالعات و حتی دعوت از صاحب

ها نظر موافق با  باشد به تجزيه و تحليل آن بپردارند، در صورتی كه كميسيون بودجه مربوط می

. رود اساس پيش میكه اصالحاتی را الزم بدانند بر همين  تمامی مفاد بودجه داشته باشند و يا اين

هاي بودجه  ي واحده و تبصره ها و انجام اصالحات مورد نظر، ماده پس از اتمام بررسی كميسيون

گيرد، پس از تأييد و تصويب كفايت  در جلسات علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می

در . دشو گيري می ها به تفكيك رأي ي واحده و تبصره مذاكرات موافق و مخالف در مورد ماده

ي دوم از روند بودجه مشهور است از زمانی  مرحله( توسط شوراي نگهبان)صورت تصويب نهايی 

صورت قانون بودجه در اختيار رئيس جمهور قرار  ي مصوب بودجه به شود كه اليحه آغاز می

هاي ذيربط است، دستگاه  گيرد، اولين حركت در اجراي بودجه، ابالغ موارد مصوب به دستگاه می

را  حساب دستگاه مربوطه حسن اجراي آن وطه موظف است ريز عمليات را اجرا كرده و ذيمرب

يكی از مواردي كه بايد رعايت شود اين است كه اعتبارات جاري و عمرانی نبايد از . دنبال نمايد

نظارت . باشد آخرين مرحله در امر بودجه، نظارت بر اجراي آن می. ميزان مصوب تجاوز كند

ها،  خانه هاي وزارت ي حساب راي بودجه در ايران توسط ديوان محاسبات به كليهرسمی بر اج

نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده  هايی كه به هاي دولتی و ساير دستگاه مؤسسات، شركت
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 بيني شده برای سال آینده و در ستون دیگر آن های پيش در یک ستون آن هزینه

بيني شده، كمتر از  اگر ميزان درآمدهای پيش. شوند بيني نوشته مي درآمدهای پيش

اگر ميزان . «در بودجه كسری پيش آمده است»: گویند ها باشد، مي ميزان هزینه

و در صورت اضافه بودن  باشد ها مساوی باشد، بودجه متعادل مي درآمدها و هزینه

 .شود ه ميی زاید گفت ها، بودجه درآمدها از هزینه

 
 (مخارج دولت)ها  هزينه

 :شوند دو دسته تقسيم مي ها به هزینه

 .ای یا ثابت های سرمایه هزینه -0. یا عادی "Current"های جاری  هزینه -3

شود كه برای كارهایي مصرف  دسته از مخارجي گفته مي های جاری به آن هزینه

ماني محدود است كه ها فقط تا یک مدت ز شوند كه حصول منافع از آن طرح مي

 .بودجه برای همان محدودیت زماني اختصاص داده شده است

. سال خواهد بود سال باشد، انتفاع از آن نيز تا یک مثالً اگر بودجه برای مدت یک

. رود شمار مي های جاری آن به كند از جمله هزینه سودهایي كه دولت پرداخت مي

                                                                                                                       

اي كه هيچ  گونه به. دارد رسيدگی يا حسابرسی می نمايد كنند به ترتيبی كه قانون مقرر می می

ديوان . اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد اي از هزينه

آوري و گزارش تفريغ بودجه  ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع محاسبات، حساب

اين گزارش بايد در . نمايد هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تسليم می

ماليه عمومی و اقتصاد دولت، دكتر يداهلل دادگر كرماجانی، انتشارات )« اشته شوددسترس عموم گذ

 (.970 مؤسسه فرهنگی، هنري بشير علم، بهار سال 
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برای كارهایي  ،شود كه از مخارجي گفته ميای یا ثابت به آن دسته  های سرمایه هزینه

شود كه نفع آن تا بعد از دوران اختصاص بودجه به آن، نيز حاصل  صرف مي

 .گردد مي

 .شود سازی، بنای پل و غيره اختصاص داده مي هایي كه برای جاده مانند هزینه

صورت ذیالً جهت آشنایي . گویند هم مي «زیربنایي»های  ها را هزینه این نوع هزینه

 :گردد ترسيم مي( كشور پاكستان) 3990-91الیحه بودجه سال 

 ميليارد روپيه 026 :های جاری هزینه

 ميليارد روپيه 61 :های زیربنایي هزینه

 ميليارد روپيه 112 :ها مجموع هزینه

 
 درآمدها

 :شوند ها نيز به دو دسته تقسيم مي منابع درآمدی دولت

 .بع درآمدی غيرمالياتيمن -0منبع درآمدی مالياتي،  -3

منبع درآمدی »شود،  ليات به حساب دولت وارد ميدرآمدی را كه از راه اخذ ما

 .گویند مي «مالياتي

دولتي  تي یا نيمههای دول ها و سازمان منابع دیگر درآمد دولت كه از طریق اداره

 گویند، مانند بهای خدماتي چون مي «منبع درآمدی غيرمالياتي». گردد حاصل مي

آهن و سرویس هواپيمایي و غيره كه از اداره  برق، پست و تلفن و تلگراف و راه

 .شود های هواپيمای حاصل مي آهن، قطار و شركت برق، پست، مخابرات، شركت راه

 :شود بندی كلي به دو دسته تقسيم مي ماليات در یک طبقه

. شود ده ميكه بار آن به دیگران نيز انتقال دا "Direct Tax"ماليات مستقيم  (3

دار آن   شود كه مغازه ها دریافت مي ها و كارخانه هایي كه از مغازه مانند ماليات
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ها با افزایش قيمت كاال و توليدات خود بار ماليات را بر  و ارباب كارخانه

طور  این نوع ماليات در واقع به. كنند كنندگان و مشتریان حمل مي مصرف

"Sales Tax"یا مانند . شود غيرمستقيم از مردم گرفته مي
كه مستقيماً از  3

را به وقت فروش هر قلم از اشيای  دار آن گردد، اما مغازه دار دریافت مي مغازه

 .كند مغازه، از مشتری خود دریافت مي

شود كه رعایت این  در علوم اقتصاد برای ماليات ضوابط و اصولي نيز بيان مي

شرح  باشد، این ضوابط به روری ميوقت عاید كردن ماليات بر دارایي ض اصول به

 :اند ذیل

 .در تعداد ماليات ابهام نباشد (3

دهندگان  در سيستم پرداخت ماليات باید آساني و سهولت باشد تا ماليات (0

 .هنگام پرداخت دچار مشکل نشوند

مقدار و كميت ماليات متعادل بوده و طوری تنظيم شود كه نياز دولت با آن  (1

 .مقدار نياز باشد و نه كمتر از آن برآورده شود، نه اضافه بر

 .ات مردم مساوی و یکسان باشدبرای تمام اصناف و طبق (2

حدی افزایش داده نشود كه مردم از فعاليت مأیوس شوند و عمل  ميزان آن به (2

 .توليد دچار ركود شود

درصدی و نرخ تعيين ميزان آن براساس تناسب  و ضماليات غيرقابمقدار  (3

د تا با كاهش یا افزایش درآمد و قيمت اشياء تصاعدی قيمت اشياء باش

 .خود تغيير بکند و نيازی به تغيير مکرر آن پيدا نشود خودبه

 .ی اقتصادی بشود سيستم ماليات طوری نباشد كه مانع توسعه (6

_________________ 

 ماليات فروش - 
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 :ها گذاری كسری كسری درآمد و سرمايه

رآمد ماند، كسری د چه باقي مي ها آن پس از كم كردن مبلغ درآمد از مبلغ هزینه

 :شرح ذیل است به 3990-91بودجه پاكستان در سال كسری  باشد، مثالً صورت مي

 ميليارد روپيه 112 :ها مجموع هزینه

 ميليارد روپيه 032 :ی درآمد مجموعه

 ميليارد روپيه 32 :كسری بودجه

گذاری  سرمایه»ها و جبران كسری درآمد،  هزینه تهيه سرمایه جهت تکميل

 .شود گفته مي "Deficit Financing" «ها كسری

 :گيرد استقراض دولت در این زمينه به دو شکل انجام مي

های خارجي  این قرض از دولت "Foreign Financing"استقراض خارجي  (3

 .شود المللي گرفته مي های مالي بين یا سازمان

های داخلي،  ها از بانک این قرض "Internal Loans"استقراض داخلي  (0

دو نوع   های داخلي به استقراض. شود ي یا مردم گرفته ميهای مال سازمان

 .شود تقسيم مي

كه از مردم گرفته  "None Banking Loans"استقراض غيربانکي  3-3

صادر  «اوراق قرضه دولتي»این نوع قرض  گرفتنبرای . شود مي

انداز از طرف دولت جای  منظور طرح پس امروزه برای این. شود مي

دار، وثيقه  سند جایزه: ا خرید اوراق قرضه مانندكرده شده است، مردم ب

دولت قرض  انداز حمایت ملي، سند سپرده ویژه و غير پول را به پس

 .دهد امروزه دولت به این اوراق قرضه سود مي. دهند مي

نشر »؛ این استقراض را به "Banking Loans"های بانکي  استقراض (1

دليل  كند به سکناس چاپ نميدر واقع دولت ا. كنند يير مينيز تع «اسکناس
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كه چاپ اسکناس از نظر قانوني فقط حق بانک مركزی هر كشور است،  این

با این . گيرد قرض ميدولت با صادر كردن اوراق قرضه از بانک مركزی 

: مانند. گردد آوری مي ی كوتاه مدت جمع  قرضهعمليات به ميزان وجوه اوراق 

ی ویژه و  ی ملي، درآمد ماهيانه، سپرده انداز حمایتي، سند سپرده ی پس وثيقه

 ...غيره 

دهد و  های داخلي تشکيل مي ها را قرض گذاری كسری بخش بزرگ سرمایه

 .باشد های خارجي در برابر آن ناچيز مي قرض

گرفته است  3990-91هایي كه دولت پاكستان در سال  مثالً صورت قرض

 :شرح زیر است به

 يليارد روپيهم 03 :های داخلي بانکي استقراض

 ميليارد روپيه 26 :های داخلي غيربانکي استقراض

 ميليارد روپيه 36 :های خارجي استقراض

 ميليارد روپيه 63 ها ی قرض مجموعه

بدون مبلغ سود قابل پرداخت،   ط مبلغ خالص قرضها، فق  نوشتن قرضهنگام 

 .گردد ها درج مي شود و مبلغ سود در بخش هزینه نوشته مي

شود، مثالً مبلغي  ه در كشور پاكستان مبلغ سود از اصل مبلغ قرض باالتر ميامروز

 :باید پرداخت كند به شرح زیر است 3990-91كه دولت در سال 

 

 ميليارد روپيه 11 :اصل قرض

 ميليارد روپيه 63 :سود

 ميليارد روپيه 339 :كل مبلغ قابل پرداخت
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ر مقابل آن دهد كه د کيل ميباز پخش بزرگ مبلغ سود را سودهای داخلي تش

 63ی باال از ميان  مثالً در صورت ذكر شده. مبلغ سود خارجي بسيار ناچيز است

ميليارد روپيه سود خارجي  32ميليارد روپيه سود داخلي و  26ميليارد روپيه، 

ه در بودجه توضيحي داده نشده ماند ميليادرد روپيه باقي 31در مورد )باشد  مي

 .(است

 :شرح زیر است باشند به ی دولت مي هایي كه تاكنون بر ذمه قرض صورت مفصل

 ميليارد روپيه 3122 :اصل مبلغ قرض

 ميليارد روپيه 3222 :های داخلي قرض

 ميليارد روپيه 122 :های خارجي قرض

 :های داخلي تفصیل قرض

 ميليارد روپيه 3222 :كل مبلغ قرض

 ميليارد روپيه 362 :بانک مركزی

 ميليارد روپيه 332 :عموميهای  بانک

 ميليارد روپيه 022 سپرده ویژه

 :های خارجي های قرض تفصیل

 ميليارد روپيه 392 :های خارجي های دولت قرض

 ميليارد روپيه 332 :المللي های سازمان مالي بين قرض

 ميليارد روپيه 122 :ها كل مبلغ قرض

های  لت را پرداختهای دو با این تفصيل روشن شد كه بخش اعظم پرداخت

 .های خارجي در مقابل آن بسيار كم است دهد و پرداخت داخلي تشکيل مي
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 :ها گذاری كسری جايگزين سرمايه

آید، كشورهای  ميان مي به «تشکيل اقتصاد بدون ربا»هنگامي كه سخن از 

ترین مشکل خود در این راستا  عنوان بزرگ طور خاص این سؤال را به پيشرفته به

های ربوی  جبران كسری بودجه كه از طریق قرض در اقتصاد بدون ربا،: د كهدانن مي

شود، چگونه خواهد بود؟ زیرا تا جایي كه به  داخلي و خارجي تأمين مي

توان از شركت و مضاربه كار گرفت،  شود در آنها مي های تجاری مربوط مي سازمان

كارها و  رد، متعلق بهگي هایي كه دولت برای آنها قرض مي اما بسياری از هزینه

ی  سازی، بنای پل، ساخت سد، تهيه راه: مانند. های غيردرآمدزا هستند پروژه

المنفعه  های غير درآمدزای دیگری كه عام های جدید برای ارتش و طرح سالح

 .باشند مي

كم كردن كسری در جواب این سؤال و حل مشکل باید یادآور شد كه برای 

ای  رویه های بي اید و اسرافهای ز ز به پایان دادن هزینهبودجه، قبل از هر چيز نيا

های مختلف حکومتي به آنها دست زده  ها و مناسبت كه همواره در برنامهاست 

گونه جواز و محلي از اعراب  اقداماتي كه در كشور فقيری مثل پاكستان هيچ. شود مي

 .ندارد

ستاني و اقدامات  رشوه ی ی دولت در نتيجه های هنگفتي از سرمایه همچنين مبلغ

اما باز هم این واقعيت . باشد شود كه نياز به سدباب آنها مي سوء دیگر نيز ضایع مي

در محل خود باقي است كه بعد از سدباب تخلفات و اقدامات سوء و حذف اسراف 

گذاری برای  های غيرضروری باز هم با توجه به نياز كشور، ضرورت سرمایه و هزینه

منظور تأمين این ضرورت  در حال حاضر به. ماند ی باقي ميها جبران كسری

 .شود های ربوی داخلي و خارجي گرفته مي قرض
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های دولت،  وی برای برآورده ساختن ضرورتبدر اقتصاد اسالمي غيرر

گذاری وجود دارد كه به طرف برخي از  های مشروع گوناگوني برای سرمایه روش

 :شود آنها اشاره مي

باشند  گذاری برای آن دسته از ادارات دولتي كه درآمدزا مي همنظور سرمای به (3

صادر نمود و  «سند مضاربه» تواند مانند پست و تلگراف و تلفن، مي

ی خود  های تجاری به تناسب سرمایه دارندگان این اسناد در منافع این اداره

پل  ی ساخت شاهراه یا گذاری در زمينه شوند و در صورت سرمایه شریک مي

كنندگان گرفت تا این طرح  از استفاده. عنوان حق ساخت توان مبلغي به مي نيز

توان برای طرح مذكور  ورت ميص در این. های درآمدزا قرار بگيرد نيز از طرح

 .صادر كرد «اسناد مضاربه»نيز 

هيچ صورت درآمدزا نيستند  هایي كه به ی طرح گذاری در زمينه برای سرمایه (0

البته دارندگان . ای نداشته باشد، صادر كرد ه معاوضهكتوان سند غيرسودی  مي

استثنای پرداخت ماليات یا . ندشو این قبيل اسناد از پرداخت ماليات معاف مي

گيرد  زیرا مالياتي كه دولت از مردم مي. شود يف در آن سود تلقي نميتخف

ی مدیون از پرداخت آن سود  ی آنان وام نيست كه بری كردن ذمه برعهده

دولت بر اثر در نظر داشتن عوامل و مصالحي، در تعيين ميزان . ب شودمحسو

منظور مشروع  بنابراین به. ها اختيار دارد ماليات و بخشش آن از برخي بخش

عنوان یک عامل در عفو یا  توان از آن به گذاری مي ساختن این نوع سرمایه

 .تخفيف ماليات استفاده كرد

ی  اوراق قرضه»ي است كه به دارندگان قابل بررس این طرح پيشنهادی نيز (1

توان  اما مي. دادمبلغ اضافي مشروط و مشخصي توان  اگرچه نمي «دولتي
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آن را نداشته باشند ی  حق مطالبهكس  گاهي مبلغ پولي را كه قانوناً هيچ

آن  این طرح در كشور مالزی پياده شده و به. آنها اعطاء نمود  عنوان جایزه به به

 .شود عمل مي

 :گيرد های سودی قرار نمي دالیل زیر از طرح ح مذكور بهطر

 .مبلغ جایزه در آن مشروط نيست( الف

 .نرخ آن معين نيست( ب

 .دریافت آن یقيني و حتمي نيست( ج

 .ی آن را ندارند مطالبه يدهندگان حق قانون قرض( د

باز  كند، اما صدق نمي «جایزه»بر این  «ربا»با توجه به دالیل ذكر شده، تعریف 

ی آن معروف  علت عمل متواتر و مستمر طرح مذكور، جایزه رود به هم بيم آن مي

ی  و سپس براساس قاعده( آیدصورت عرف و عادت در در بين جامعه به)قرار گيرد 

در حکم مشروط ( ی مشروط است منزله معروف به) «المعروف كالمشروط»فقهي 

شود  جای آن پيشنهاد مي دیگری به بنابراین طرح. قرار گرفته و محکوم به ربا شود

این معنا كه  وابسته شود بهی توليد ملي كشور  اضافي به مجموعهپرداخت مبلغ : كه

ی توليد ملي كشور در دوران قرض، مبلغ اضافي مشخص  ميزان افزایش مجموعه به

بررسي شود آیا در طول مدتي كه مبلغ قرض در اختيار دولت بوده است بر . شود

توليد ملي كشور اضافه شده است یا خير؟ در صورت افزایش، ميزان آن ی  مجموعه

همان ميزان مبلغ اضافه بر قرض نيز افزایش داده شود و در  چقدر بوده است؟ به

دهندگان نيز  ی توليد ملي كشور، بر مبلغ قرض قرض صورت عدم افزایش مجموعه

 .چيزی اضافه نشود
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توانم  طور قطع نمي بودن آن طرح بهی جایز یا ناجایز  بنده هنوز در زمينه

 .نظر و دانشمندان حتماً در این زمينه تحقيق و بررسي بکنند اظهارنظر كنم، ارباب

آالت  ی وسایط نقليه و ماشين ی تهيه گذاری در زمينه دولت نيز برای سرمایه (2

كه )ی اجاره  تواند از شيوه آساني مي موردنياز برای ارتش و امور دولتي به

های مالي  این وسایل را از برخي سازمان. استفاده كند( گذشتشرح آن 

 .طور اجاره بگيرد به

های خود  ی تأمين هزینه گذاری در زمينه عالوه بر این دولت برای سرمایه (2

تواند یک سازمان تجاری مالي تأسيس كند كه با منافع این سازمان بتواند  مي

این . )گذاری كند سرمایهها و مقاصد خود  ی تأمين تمام هزینه در زمينه

، این (تواند تأسيس نماید دولتي مي و نيمههای دولتي  سازمان را در بخش

جذب منابع مردم پرداخته  سازمان با صادر نمودن اسناد مضاربه برای مردم، به

صورت شركت، مضاربه، اجاره و  و براساس معامله نمودن با آن منابع به

. ، برای دولت به فعاليت بپردازد(بيان شد ی كار آنها قبالً كه شيوه)مرابحه 

شود برای دولت به  گذاری حاصل مي ی این سرمایه منافعي كه در نتيجه

شود بين  گذاری حاصل مي ی این سرمایه منافعي كه در نتيجه. فعاليت بپردازد

همچنين فرصت . ی آنان تقسيم شود دارندگان اسناد مضاربه به تناسب سرمایه

ش این اسناد در بازار دومي نيز فراهم شود تا مردم نيز از مناسب برای فرو

ناحيه سهيم بودن در منافع سازمان در صورت نگهداری اسناد و ابطال 

ی خود در صورت فروش اسناد در  شده  ی گذاشته شراكت و دریافت سرمایه

 .بازار دوم، مطمئن شوند
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گذاری مختلفي را  ههای سرمای ی تأمين نيازهای مختلف، شيوه خالصه در زمينه

 .توان اختيار كرد و سيستم جایگزین بهتری را برای آنها وضع نمود مي

های بانک  های داخلي دولت از طریق قرض كه بخش بزرگي از قرض جالب این

ی فرضي و نوشتاری دارد كه  ی سود آن صرفاً جنبه شود كه معامله مركزی تأمين مي

ی  همچنين به فعاليت ربوی در معامله .در پاكسازی آن هيچ مشکلي وجود ندارد

 .توان خاتمه داد های سودی بين دولت مركزی و ایالتي نيز به آساني مي قرض

خرج دهد،  های خارجي نيز اگر دولت جدی باشد و جدیت به در رابطه با قرض

گذاری اسالمي و دادن قرض به طریق  های خارجي را هم به سرمایه تواند دولت مي

دست آوردن نفع  دهندگان خارجي به ازد، زیرا هدف اصلي قرضمشروع آماده س

كند كه این نفع از طریق  باشد، خواه از هر طریقي باشد، برای آنها فرقي نمي مي

اكنون بسياری از كشورها . ی غيراسالمي ی اسالمي به آنها برسد یا از راه شيوه شيوه

ياز از خود كشور شوند كه شيء مورد ن با این شرط آماده به دادن قرض مي

تواند همان شيء یا  جای گرفتن وام مي با این وصف به. دهنده خریداری شود قرض

ی موجله از خود آنان خریداری كرد و  طریق مرابحه كاال یا خدمت مورد نظر را به

 .هيچ مشکلي از لحاظ شرعي نيز در آن وجود ندارد

ته در تمام كشورها در گذاری رفته رف های مشروع و اسالمي سرمایه اكنون راه

و  "I.M.F"المللي پول  حال شکل گرفتن، توسعه و اشتهار است و در صندوق بين

گان  شود و نویسنده و بررسي مي "Research"بانک جهاني در مورد آنها تحقيق 

 .اند ها مقاالتي نيز نوشته ای از آن شيوه غربي در تأیيد پاره
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"I.F.C"المللي  شركت مالي بين
باشد و  سازمان مشابه بانک جهاني ميكه یک  3

های اسالمي و  دهد، در حال حاضر با بانک های تجاری خصوصي وام مي به سازمان

در . كند گذاری و معامله مي های اسالمي سرمایه های مالي اسالمي به شيوه سازمان

چنين شرایط و موقعيتي اگر كشورهای اسالمي این مهم را با قاطعيت و جدیت تمام 

های اسالمي از كشورهای خارجي وام بگيرند، اميد  گيری كنند و براساس شيوه پي

 .است كه موفق بشوند

 

 ی فارسي پایان ترجمه

 هجری قمری 3202شانزدهم شعبان المعظم 

 هجری شمسي 3160برابر با بيست و یکم مهرماه سال 

 

 

م السميع العلي نتهلل أواًل وآخرًا، ربّنا تقبل مّنا إنک أ الحمد
 مالرحي نت التواب ّنا إنک أعلي تبو 

 

 

 اهلل روانبد رعایت

 چابهار

_________________ 

 International Financin Corporationمخفف  - 
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 مفهوم بودجه

ی بودجه در فارسي از زبان فرانسه و در فرانسه نيز از زبان انگليسي اقتباس  واژه

تصویب رساندن  ی تنظيم بودجه و به علت این امر آن است كه رویه. شده است

 .شده است در پارلمان، ابتدا از كشور انگلستان شروع آن

ای  ی فرانسوی قدیم است به كيف چرمي كه یک واژه "Budget" ی بودجه واژه

در انگلستان كيف . كردند شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداری مي اطالق مي

دار وی كه  ای كه محتوی صورت مخارج موردنياز پادشاه بود توسط خزانه چرمي

به پارلمان عرضه  ب وجوه مورد نياز پادشاهبعداً وزیر دارایي ناميده شد، برای تصوی

ناميده شد و به تدریج اطالق اصطالح بودجه  "Budget" «باجت»آن كيف . شد مي

های مزبور  عبارت دیگر، صورت حساب به. از كيف و محتویات آن تغيير یافت

در انگليس  «باجت»جانده و تحت عنوان تدریج در یک صورت حساب واحد گن به

 .ها نيز مورد استفاده قرار گرفت كار رفت و در سایر زبان فرانسه به در «بودجه»و 

های موجود در زمينه تعاریف بودجه تحت تأثير شرایط  دیدگاه: تعاریف بودجه

متفاوت سياسي، اقتصادی و فرهنگي جوامع است و در ميان انواع تعاریفي كه از 

 :دتوان تشخيص دا دسته عمده را مي عمل آمده سه  بودجه به

در این دسته تعاریف . ورزند ی سياسي بودجه تأكيد مي تعاریفي كه بر جنبه( الف

بودجه بعد از تشکيل . ی اصلي بودجه را باید در عامل سياسي جستجو كرد ریشه

وسيله تشکيل مجلس و انتخاب و  هایي كه به حکومتیعني ]های پارلماني  حکومت

شکل گرفت؛ یعني از زماني  [شود حضور نمایندگان مردم در این مجلس تشکيل مي

های دولت از طریق ساز و  صورت كنترل درآمدها و هزینه كه حق نظارت مردم به

بدین ترتيب كه نمایندگان منتخب مردم بر امر تنظيم و . كار نمایندگي تحقق یافت

اهميت . تصویب و اجرای بودجه از طریق تصویب قوانين بودجه نظارت دارند
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نقش سياسي بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانين اساسي  نهادن و تأكيد بر

ربوط به عملکرد بودجه تحت های پارلماني و تصویب قوانين و مقررات م حکومت

در . گذاری شده است های قانون در اولين دوره «قانون محاسبات عمومي»عنوان 

 3109سال ماه صفر  03ماده یک اولين قانون محاسبات عمومي ایران كه در تاریخ 

بودجه دولت سندی است كه »: دارد تصویب رسيد مقرر مي به( شهـ  3092)هـ ق 

بيني و تصویب شده  معامالت دخل و خرج مملکت برای مدت معيني در آن پيش

 .«گویند و عبارت از یک سال شمسي است سال مالي مي مدت مزبور را یک. باشد
تری كه نسبت  بات عمومي جدیقانون محاس. هـ ش 3130اسفند سال  32در تاریخ 

در . ای كامل تر بود، به تصویب مجلس شورای ملي رسيد سابق تا اندازهبه قانون 

بودجه، »: ييرات جزیي چنين تعریف شده استی اول این قانون بودجه با تغ ماده

ی عواید و مخارج مملکتي است برای یک سال شمسي كه به  بيني كليه ی پيش الیحه

 .«ای ملي رسيده باشدتصویب مجلس شور
ی  گسترش دامنه. نمایند های اقتصادی و مالي تأكيد مي تعاریفي كه بر جنبه( ب

ی بيشتر در  های اخير و لزوم دخالت دولت برای مداخله ها در قرن فعاليت دولت

ترین  ترین و اصلي صورت اساسي امور اقتصادی و توليدی و توزیعي، بودجه را به

ولت در امور اقتصادی و مالي درآورده و تعریف بودجه را نيز اهرم كنترل و ارشاد د

و مالي گسترش داده است كه به سه نمونه های اقتصادی  های سياسي به جنبه از جنبه

 :شود از این تعاریف اشاره مي

های پولي دولت  بودجه عبارت است از یک طرح مالي كه در آن نيازمندی» (3

 .«شود ني ميبي طور كلي برای مدت محدودی پيش به
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بودجه عبارت است از طرح جامعي در قالب اصطالحات مالي كه » (0

 .«شود ی جاری برای مدت معيني اجرا مي ی آن یک برنامه وسيله به

ای برای  عنوان شالوده بودجه عبارت است از یک طرح مالي كه هم به» (1

 .«رود كار مي بيني عمليات آتي و هم برای كنترل آن به پيش
ی  همه. ورزند ای و مدیریتي بودجه تأكيد مي های برنامه ه بر جنبهتعاریفي ك( ج

نویسندگان و متخصصان امور مالي اتفاق نظر دارند كه اصوالً شرایط فرهنگي، 

 «ریزی برنامه»ع، ادامه و بقای دولتها را بدون سياسي و اقتصادی حاكم بر جوام
و برنامه در هم ادغام یا های بودجه  همين علت امروزه واژه به. سازد غيرممکن مي

مانند برنامه و بودجه یا مدیریت )روند  كار مي اند و همواره با هم به مترادف هم شده

 (.ریزی و برنامه

بيني نهفته است و همين ویژگي  ماهيت مشترك برنامه و بودجه در عامل پيش

ي های مال ها و تجزیه و تحليل حساب دو را از سایر صورت بيني است كه آن پيش

های  حال كه نوعي برنامه است، جنبه  زیرا بودجه در عين این ،كند متمایز مي

. دانند ی مالي دولت مي جهت بودجه را برنامه اقتصادی و مالي نيز دارد و از این

تصویر فردای سازمان باید امروز با تصميم »: كند یر این واقعيت را تأیيد ميتعریف ز

ها به زبان پول را  ریزی و تبدیل برنامه ری را برنامهنگ این آینده. مدیران ترسيم شود

 .«ناميم بودجه مي
مجلس  3133مومي مصوب اول شهریور سال ت عماده اول قانون محاسبا

 :كند را چنين تعریف مي ی مالي دولت دانسته، آن شورای اسالمي بودجه را برنامه

مالي تهيه و ی مالي دولت است كه برای یک سال  ی كل كشور برنامه بودجه»

ها برای انجام  بيني درآمدها و سایر منابع تأمين اعتبار و برآورد هزینه حاوی پيش
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شود و از سه  های قانوني مي ها و هدف عملياتي است كه منجر به نيل به سياست

 :شود قسمت زیر تشکيل مي

 :بودجه عمومي دولت كه شامل اجزای زیر است (3

این بودجه شامل )ا و مؤسسات دولتي ه خانه بودجه عادی برای وزارت( الف

ی  ود كه مستقيماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا مؤسسهباعتباراتي نيز خواهد 

 ؛(گردد دولتي نيست و تحت عنوان خاص منظور مي

 های عمراني؛ ی عمراني برای اجرای برنامه بودجه( ب

 های دولتي؛ ی شركت بودجه (0

از عناوین فوق در بودجه كل كشور  ی مؤسساتي كه تحت عنواني غير بودجه (1

 .شود منظور مي
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 ی آن ريزی و تاريخچه بودجه
 :دولت و سیر تحول وظايف آن

ها، طرحي مبهم از  درتي مافوق قدرت افراد و گروهبا گسترش جوامع و ایجاد ق

را شامل  شکل گرفت كه حمایت افراد جامعه و دفاع از تماميت ارضي آن «دولت»

ی دفاع ملي، پست، دادگستری و تنظيم قواعد  وظایفي كه در زمينهاز دیرباز . شد مي

نظر از مبنای  صرف. ی دولت بوده است و مقرراتي در امور داد و ستد بر عهده

مورد اعالم گردیده است،  های مختلفي كه در این قدرت دولت و عقاید و نظریه

ی برقراری عدالت  توانسته است از عهده حقيقت این است كه هر فرد به تنهایي نمي

طور ضمن  رو جامعه به از این. در جامعه یا دفاع از خویش در مقابل بيگانگان برآید

شکل دولت  ی قدرتي مافوق كه امروزه به با سپردن این وظایف و خدمات به عهده

 .كند، موافقت نموده است تجلي مي

اند، بنابراین دولت  ها در پاسخ به نيازهای معيني ایجاد شده جا كه تمام گروه از آن

وجود آمده باشد و چون نهادی است كه در  نيز باید برای تأمين نيازهای خاصي به

 .جا وجود دارد، نيازی كه در پاسخ به آن ایجاد شده باید نيازی همگاني باشد همه

دهند داشتن امنيت  ی افراد یک جامعه به آن اهميت مي یکي از مسایلي كه همه

هنگامي كه . امنيت داشته باشند و جان مالشان در امان باشداست؛ همه مي خواهند 

اند، دولت پا به  ی دفاع خود را در قالب سازماني متشکل كرده گروهي از افراد شيوه

عالوه بر این، یک حداقل نظم و ثباتي باید موجود باشد تا . ی وجود نهاد عرصه

بنابراین یکي . د ادامه دهندافراد جامعه در آنجا بتوانند به زندگي و كار و كوشش خو

از طرفي دولت موظف است عدالت . از وظایف دولت ایجاد نظم و قانون است

نظران علوم  یکي از صاحب] «سنت اگوستين». ماعي را در جامعه برقرار نمایداجت

 :گوید مي [اجتماعي
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زد د، هيچ فرقي بين دولت و یک دسته دبرداشته شو اگر از دولت، عدالت»

دزدان با یکدیگر . ا گروه دزدان نيز دارای رئيس و فرمانروایي هستندزیر. نيست

شود و اگر توفيق  اند و غنایم طبق قانوني بين آنها تقسيم مي سوگند وفاداری خورده

صورت  هایي را تصرف كنند به خود را افزایش دهند و سرزمينیابند كه مال و منال 

شکن لقب  ی اوليه یاغي و قانون آیند با این تفاوت كه در مرحله دولت در مي

بنابراین  .«در دست دارند( نام دولت به)گرفتند و در وضع جدید خود، قانون را  مي

 .برقراری امنيت، نظم و عدالت، منشأ اصلي تشکيل دولت بوده است

 
 :های بودجه و انقالب مشروطه در ايران های مالي و كسری نابساماني

حکومت برای دستيابي به  های فشار مردم به تدر كنار عوامل دیگر، یکي از عل

و به   های مال و كسرهای رو به گسترش بودجه مشروطه و قانون اساسي، نابساماني

تبع آن افزایش فشار مالياتي و استقراض دولتي و عدم رضایت مردم از مخارج 

 علت لزوم تعدیل به. جای سالطين برای مسافرت به اروپا و امثال آن بوده است بي

های مورد نياز جدید برای دارایي كشور و ناكافي بودن  بودجه و فقدان سازمان

ناچار بودند كه با  [مخصوصاً مظفرالدین شاه قاجار]های وقت  درآمد عمومي، دولت

ها دولت را  های خارجي، مخارج خود را تأمين كنند و حتي گاهي خارجي قرضه

های مهمي  مقابل با گرفتن وثيقه نمودند و در های خارجي مي تشویق به اخذ قرضه

. كردند مانند گمركات شمال یا جنوب و غيره در امور داخلي ایران اعمال نفوذ مي

ها هم با گرفتن رشوه از خارجيان، شاه را تشویق به دادن  متصدان امور و صدراعظم

یکي از . نمودند آهن مي امتياز كمرشکني چون امتياز نفت، بانک، معادن و راه

سلطنت همان علت مالي بوده است كه   ای عدم رضایت مردم از دستگاهه علت

كتاب نهضت  31ی  چنين در صفحه هم. منتهي به انقالب مشروطيت گردید
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( المللي وزارت امور خارجه انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين) ی ایران مشروطه

ان و فرمانداران دار در روزگار مظفرالدین شاه، مدت مأموریت استان»: خوانيم مي

سال با تجدید پيشکشي، مأموریت آنان  شد و پس از یک یک سال تقليل داده مي به

كردند،  پوشي مي جای هر یک از آنان كه از مأموریت خود چشم شد و به تمدید مي

گردید و این راهي بود برای تحصيل درآمد بيشتر، ولي با  شخص دیگری گسيل مي

استانداران كه اختيارات بسيار هم داشتند و وصول  این رویه فشار فرمانداران و

خواستند در  شد زیرا این احکام مي ها زیر نظر آنان بود، بر مردم بيشتر مي ماليات

 .«دست آورند اند به كشي را كه داده مدت مأموریت خود چندین برابر پيش
 

 :نويسي در ايران بودجه  تاريخچه

بودجه جامعه در حداقل بوده است و  قبل از مشروعيت، نظارت مردم بر امور

هان صفوی اطوری كه در دوران سلطنت پادش شاه در رأس حکومت قرار داشت؛ به

تمام درآمدها و عواید كشور در اختيار شاه بود و تمام مخارج نيز به فرمان و 

های  چه از ماليات ی دولت و آن خزانه. گرفت تصویب شخصي او صورت مي

يم و غيرمستقيم و درآمدهای رسمي یا اتفاقي به خزانه وارد گوناگون و عواید مستق

دولت و سلطنت امتياز و تفاوتي يان عواید شد، به شخص شاه تعلق داشت و م مي

كرد و  نام مستوفي بودجه را تهيه مي ت بهدر هر استان و شهری مسئول دول. نبود

آن شهرستان را ی  نام كتابچه داشت، بودجه هر شهرستان عنوان كتابچه دفتری به

مسئول هر كتابچه در مركز یک نفر مستوفي بود و ممکن بود یک مستوفي . داشت

نام  ای كارمند داشتند به ان عدهاین مستوفي. كند  ی چند شهرستان را تهيه كتابچه

ها،  رئيس مستوفي. كه كارشان ثبت و نگهداری دفاتر بود «ميرزا قلمدان»

اولين بودجه در ایران كه پس . شد ه محسوب ميبود كه وزیر عاليالممالک  مستوفي
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از مشروطيت به تصویب مجلس رسيده و قانون ملي كشور قرار گرفته، مربوط به 

 .شمسي است 3120سال 

 .های مختلف به شرح زیر تقسيم شده است در این بودجه مخارج بين وازرتخانه
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 222/62 عایدات مختلفه: قسمت پنجم 222/022 (بازرگاني)وزارت تجارت  -9

از بابت كسر وصول ماليات  -32

 العاده و مخارج فوق

 222/269/322 جمع بند اول 

 622/230/3 العاده عایدات فوق: بند دوم

 

 جمع

 

222/122/392 

 622/223/323 جمع كل عایدات

 022/621/61 كسر بودجه

 

د و يسی مقننه ر قانون برنامه و بودجه به تصویب قوه 3123در اسفند ماه 

سازمان برنامه و »شکل سابق منحل گردید و به  جه بهموجب آن دفتر مركزی بود به

درآمدهای نفت نيز جزو درآمدهای عمومي  3120از سال . تغيير نام داد «بودجه
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به وزارت برنامه و بودجه تغيير  3132سازمان برنامه و بودجه در سال . دولت درآمد

مجدداً در زمان بازنگری قانون اساسي به سازمان برنامه و  3136نام یافت و از سال 

تغيير نام یافت و  زیری به سازمان مدیریت و برنامه 3162بودجه و سپس در سال 

 .اكنون تحت همين نام مشغول انجام وظيفه است هم

 

1332یکلکشوردرسالیبودجهخالصه

 (مجلس شورای اسالمي 33/30/3160مصوب  60ی سال  قانون بودجه: مرجع)

 (ارقام به هزار ریال)

 مصارف منابع

 233/909/629/062: ها هزینه 262/212/226/022: درآمدها

 
 :ها ريزی بودجه در استان ی برنامه كمیته

شد و مقامات  های اجرایي در مركز تهيه مي ستگاهی د ی كليه بودجه 3122تا سال 

 3122ها، اختياری در مورد بودجه دستگاه ذیربط خود نداشتند و از سال  استان

 .ها داده شد اختيار تهيه و تنظيم و اجرای بودجه به استان

ریزی استان با تركيب ذیل به  ی برنامه ی استاني از طریق كميته تنظيم بودجه

و ( دبير كميته استان)هر استان و رئيس سازمان و مدیریت استان  ریاست استاندار

امور اقتصادی و دارایي، راه و ترابری، صنایع و )شركت تعدادی از مدیران كل 

معادن، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، تعاون، مدیران عامل سازمان آب و 

نماینده سازمان جهاد ، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان استان، ای برق منطقه

یک نفر از اعضای هيئت علمي  ن، مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمي،كشاورزی استا
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استانداران . گيرد صورت مي...( ریزی استان و  ها و یا كارشناسان برنامه دانشگاه

 .موظفند برنامه و گزارش كار كميته مذكور را به اطالع نمایندگان استان برسانند

تان نيز در این ریزی شهرس ی برنامه ریزی استان، كميته ی برنامه عالوه بر كميته

ریزی شهرستان متشکل است از فرماندار شهرستان  كميته برنامه». زمينه نقش دارد

و عضویت ( دبير كميته)ریزی  نماینده سازمان مدیریت و برنامه( ریاست كميته)

 .زی استان هستندری رؤسای اداراتي كه مدیران كل آنها عضو كميته برنامه

 

 1332ی استان سیستان و بلوچستان در سال  ی بودجه خالصه

 (مجلس شورای اسالمي 33/30/3160مصوب  60ی سال  قانون بودجه: مرجع)

 (ارقام به هزار ریال)
 ها پرداخت ها دريافت

درآمدهای 

 استاني

جمع كل  ها هزینه جمع درآمدهای ملي

تملک دارایي 

 ای سرمایه

 جمع

222/236/332 316/633/222/3 316/662/629/3 123/663/226/3 693/326/623 316/662/629/3 

 
 :خزانه

ی عمومي یک سازمان مالي بسيار وسيع شامل  تر خزانه عبارت صحيح خزانه یا به

های آن در ادارات دارایي  حسابي ی دوایر متمركز در وزارت دارایي و ذی مجموعه

ی  ی كليه اصلي این سازمان دریافت و اداره ی نقش و وظيفه. ها است شهرستان

های دولتي و كليه وجوه حاصل  ها و بنگاه وجوه و درآمدهای اختصاصي وزارتخانه

های دولتي و یا  خره هرگونه عایدی دستگاهاز قرضه یا اعتبارات خارجي و باآل



 اقتصاد اسالمي

 

186 

ه های دولتي و شركت سهامي بيم به استثنای وجوه متعلق به بانک]وابسته به دولت 

ی مخارج آنها در حدود قوانين و مقررات موجود  و همچنين پرداخت كليه [ایران

های دولتي در چارچوب بودجه دولت  چون تمام عواید و مخارج دستگاه. است

ی خزانه به تضمين اجرای قانون  توان گفت نقش و وظيفه شود، مي بيني مي پيش

ی قانون بودجه، نقش و در واقع، تضمين اجرا. گردد ی دولت محدود مي بودجه

ها و  اما به موازات آن، خزانه نقش. دهد اصلي این سازمان را تشکيل ميی  وظيفه

 .وظایف مختلف دیگری نيز دارد كه هر یک دارای اهميت خاصي است

حسابان خود و نيز رؤسای حسابداری و  داری كل، از طریق ذی خزانه

ي و درآمدهای اختصاصي ها و مؤسسات دولتي، كليه وجوه دولت وزارتخانه

های دولتي، اعم از ماليات، حقوق گمركي و سود  ها و بنگاه ها و سازمان وزارتخانه

طور  چنين به هم. كند آوری مي بازرگاني واردات، درآمد انحصارات و غير آن را جمع

ی وجوه حاصل از قرضه یا اعتبارات خارجي و عواید نفت را دریافت  مستقيم كليه

 .سازد مركزی متمركز ميخود در بانک  ر حساب متعلق بهدارد و د مي

 
 :ريزی سازمان مديريت و برنامه

كشور، در ریزی  عنوان دستگاه مركزی برنامه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه

 :ریزی، تنظيم و نظارت بر بودجه وظایف زیر را به عهده دارد های برنامه زمينه

ریزی و تنظيم  طور برنامه ی و اجتماعي بههای اقتصاد انجام مطالعات و بررسي -

 ها؛ هایي از این بررسي ی گزارش بودجه و تهيه

های اجرایي و تسليم آن به  ی درازمدت با تبادل نظر با دستگاه ی برنامه تهيه -

 شورای اقتصاد؛

 ی عمراني پنجم؛ ی برنامه تهيه -
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ی كل كشور به  هایي در خصوص بودجه ها و سياست مشي پيشنهاد خط -

 ورای اقتصاد؛ش

 ی كل كشور؛ تهيه و تنظيم بودجه -

 های آماری كشور؛ نظارت مستمر بر اجرای برنام -

های اجرایي و گزارش آن به رئيس  ارزشيابي كارآیي و عملکرد دستگاه -

 جمهور؛ 

 .ها و مسایلي كه باید در شورای اقتصاد مطرح شود بررسي گزارش -
 

 :شورای اقتصاد

به  ،هماهنگ كردن امور اقتصادی كشور شورای اقتصاد با هدف هدایت و

رئيس كل : شود و دیگر اعضای آن عبارتند از جمهور تشکيل ميرئيس ریاست 

وزیر )ای از وزیران  ریزی و عده بانک مركزی ایران، رئيس سازمان مدیریت و برنامه

امور اقتصادی و دارایي، وزیر كار و امور اجتماعي، وزیر جهاد كشاورزی، وزیر 

یکي از معاونان رئيس ( ي، وزیر صنایع و معادن، وزیر نفت، وزیر نيروبازرگان

 .جمهور و برحسب ضرورت سایر وزارء نيز در جلسات شركت خواهند كرد

 :از جمله وظایف مهم شورای اقتصاد عبارتند از

 های عمراني كشور؛ های برنامه تعيين هدف -

در هيئت  های اقتصادی و اجتماعي جهت طرح مشي و سياست بررسي خط -

 وزیران؛

 های عمراني جهت طرح در هيئت وزیران؛ ی برنامه اظهارنظر در باره -

 مشي تنظيم بودجه كل كشور؛ تعيين خط -

 ی كل كشور برای طرح در هيئت وزیران؛ بررسي بودجه -
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های اجرایي در هنگام  ی مسایلي كه مسئوالن دستگاه اتخاذ تصميم در باره -

 .نمایند شوند و در شورا مطرح مي ها مواجه ميها با آن ها و فعاليت اجرای طرح

ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات  تصویب اصول سياست -

سسات ها و سایر مؤ های دولتي، شهرداری عمراني به مؤسسات و شركت

بخش عمومي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي و سازمان مدیریت و 

 ی؛زری برنامه

ها و ضوابط مربوط به مشاركت دولت در  و سياست تصویب اصول -

گذاری مؤسسات خصوصي یا اعطای وام به این مؤسسات از طریق  سرمایه

ها و مؤسسات اعتباری تخصصي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و  بانک

 ریزی؛ دارایي و سازمان مدیریت و برنامه

عتبارات خارجي ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و ا تصویب اصول و سياست -

ای مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایي و سازمان و  كميته

 .ریزی و بانک مركزی مدیریت و برنامه
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