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 چکیده
های قواعد معامالت اسالمی در قرارداد کارگیریدربارۀ بهمطالعه این پژوهش هدف ترین مهم

)کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار  ایران توسط کنشگران ۀبازار سرمای

چهار اساس  بر راستا،در این  باشد.می بورس اوراق بهادار تهران فعالیت اقتصادی دارند(

 و الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا تحت عناوین قواعداسالمی معامالت  قواعداز نظریه 

در تحلیل مورد آزمون قرارگرفت.  فروض اساسی اسالمی در معامالت کنشگران بازار سرمایه

 بین میزان که دهدنشان می دست آمدهه نتایج بها از روش آزمون مکرر استفاده شده و  داده

آگاهی گذاران و  سرمایه، سرمایه دخالت ضوابط چهارگانه فقهی در معامالت بازار

های مکمل مصاحبهاز معناداری وجود ندارد.  ۀهیچ رابط ،گذاران از این چهار قاعده سرمایه

فقهی مجربی بر معامالت  ۀکه کمیت گردد که هنگامیچنین استنباط می نیز نیمه ساختاریافته

کند کنشگران ساختار معامالت را اسالمی و شرعی نظارت می گذاران سرمایه ۀرمایبازار س

 کنند.نمی به اسالمی بودن یا نبودن آن توجهی مفروض پنداشته، مستقیماً

 یاسالم ۀچهارگان قواعد ،یاسالم معامالت ،یفقه ۀتیکم ه،یبازارسرما واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اسالمی در معامالت امری واجب و در  ۀرعایت چهار قاعد ،میهای اسالدر میان تمامی فرقه

فلسفۀ اصلی پیروری از این اصول  کامل وجود دارد. ران همنظریِظن میان رهبران و صاحب

کارگیری دقیق این قواعد همواره  چگونگی بهاما  چهارگانه ایجاد بستری عادالنه در معامله است.

-کارگیری این قواعد در قرارداد هرورت و رعایت بموضوع بحث بوده است. اگرچه در مورد ض

از  تردیدی وجود ندارد، اما توجه کنشگران فردی به این قواعد نیز جداً ،ایران ۀهای بازار سرمای

تواند دهد تا چه حد عاملیت نیز میفقهی بر بازار موضوعی مهم است که نشان می ۀنظارت کمیت

با افزایش  ،های اخیرسال عامالت داشته باشد. درای در ساختار نهایی مکننده نقش تعیین

چشمگیر کنشگران بازار سرمایه در ایران اسالمی و گسترش نوعی آگاهی اسالمی در کل، این 

وجود آمده است تا رابطه بین نظریه )آگاهی نسبی اسالمی مردم( و عمل به قواعد  هضرورت ب

گردد که آیا آگاهی ال مطرح میؤیگر، این ساسالمی مورد تحقیق و آزمون قرار گیرد. به عبارت د

عمل نیز  در گران در کنش معامله ،طور آگاهانه هب ،و توجه همگان به قواعد معامالت اسالمی

 (.1377)کاتوزیان، گیرد مورد نظر قرار می

دهد، شرط نخست نشان می ،ویژه ایران هب ،تاریخ تحوالت اقتصادی کشورهای اسالمی

های اقتصادی در سازگاری آنها با اعتقادات و فرهنگ نهاد  سات وسؤموفقیت بلند مدت م

ها و ابزارهای مختلف مالی از  اسالمی مسلمانان نهفته است. طی صد سال گذشته، نهادها، روش

مغرب زمین وارد کشورهای اسالمی شده و خیلی از آنها برای زمانی کوتاه درخشش خوبی نیز 

ماهیت آنها، تنها آن گروه که با باورها و فرهنگ دینی مردم اند. اما بعد از روشن شدن  داشته

اند. موضوع ابزارهای  اند و بقیه دچار چالش شده و به ضعف گراییده سازگار بودند، ماندگار شده

کلی مستثنی نیست. عدم مجال حضور و یا عدم گسترش برخی ابزارهای  ۀمالی نیز از این قاعد

ا سود ثابت جمع شونده، سهام ممتاز مشارکتی جمع شونده، اوراق قرضه، سهام ممتاز ب مالی)

سهام ممتاز با نرخ سود شناور جمع شونده، سهام ممتاز با نرخ سود شناور غیر جمع شونده و...( 

 ۀجمله ایران، به دلیل عدم پیروی از ضوابط عمومی چهارگان ، ازدر بازارهای مالی اسالمی

های اسالم و ( و عدم تطابق با آموزهشدخواهد  گفتهه که در ادام قراردادهای بازار سرمایه)

 (.41: 1387) موسویان، باورها و فرهنگ دینی مردم، خود شاهد گویای این ادعاست

اندازهای  هر کشور، پس ۀترین نماد متشکل بازار سرمای به عنوان مهم ،بورس اوراق بهادار

های مولد اقتصادی سوی طرح هو بو درشت، کوتاه مدت و بلند مدت جامعه را جذب کرده  ریز
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چنین نگرشی کشورهای غربی بوده است، لذا بر اساس  أکند. حال از آنجا که مبد یهدایت م

که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسالم سازگار  باشدمبانی ارزشی و حقوقی آنان می

 (.31: 1387)موسویان، نیست

گران تاالر بورس اوراق بهادار  که معامله له استئهدف این مقاله پاسخگویی به این مس

حاکم بر قراردادهای بازار سرمایه  ۀگانارگران حقیقی( به چه میزان از ضوابط عمومی چه )معامله

 .کنندیند داد و ستدهایشان دخیل میااین آگاهی خود را به چه میزان در فر آگاهی دارند و متعاقباً

 مسئله بیان

یید و امضا کرده أاد عقالیی که نهی خاص یا عام نداشته باشد را تشریعت مقدس اسالم هر قرارد

داند. شارع مقدس در برخورد با معامالت عرف و عقال، روش الوفا می است و آن را الزم

 ،قمار باشد مانند میمضرّ  اًاصالحی را پیش گرفته است، نسبت به گروهی از معامالت که اساس

شمارد و نسبت به گروهی دیگر با می را حرام و باطل، باشد با فرض اینکه از نظر عقال معامله

کند که بیع کند. برای مثال اعالن میپذیرش اصل معامله چون بیع و قرض شرایطی را لحاظ می

 (.77: 1387)موسویان،  و قرض باید خالی از ربا باشند

و جامعه و دین اسالم برای تنظیم روابط عقالیی و رعایت عدالت و استحقاق حقوق فرد 

برای جلوگیری از منازعات آتی، آن دسته از معامالت و قراردادها که )اکل مال به باطل(، 

شناخته شده و  ۀ)ضرری(، )غرری( و )ربوی( هستند را ممنوع کرده است. بنابراین هر معامل

قه ها باشد، از نظر اسالم ممنوع خواهد بود. طبق دیدگاه فمتحدث که دارای یکی از این ویژگی

اسالمی، میتوان از این چهار ویژگی تحت عنوان ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه یاد 

ست که این  ضوابط مطرح شده از سوی اهمچنین ذکر این نکته ضروری (. 189د)همان: کر

ها و عدالتی و جلوگیری از نزاع دهی منظم، جلوگیری از ظلم و بی اسالم جز برای سامان

الی آینده نیست و اگر اسالم با معامالت منتهی به اکل مال به باطل، معامالت های احتمکشمکش

کند، نه از باب تعبد بلکه بخاطر تحقق عدالت، رفع شبهات غرری، ضرری و ربوی مخالفت می

 (.458)همان:  ستاسازی و حفظ حقوق افراد جامعه و پیشگیری از اختالفات احتمالی  و شفاف

هر کشور از این قاعده  ۀترین نماد متشکل بازار سرمای به عنوان مهمبورس اوراق بهادار هم 

گران آن با ضوابط  مستثنی نیست و همانند سایر بازارهای معامالت اسالمی، لزوم آشنایی معامله

حاکم بر قراردادهای بازارهای اسالمی و لزوم رعایت این ضوابط از سوی آنها  ۀعمومی چهارگان
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تا اینکه این نهاد مالی  رسد،شود و ضروری به نظر می احساس میبه شدت در معامالتشان 

عنوان یکی از بازارهای مالی بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی اسالم  هبتواند نقش خود را ب

 خوبی ایفا کند. هب

 سؤاالت تحقیق

 انمیز و گذاران سرمایه سرمایه بازار معامالت در فقهی چهارگانه ضوابط دخالت میزان آیا بین -

 دارد؟ وجود معناداری رابطۀ فقهی دانش

 دارد؟ وجود معناداری رابطۀ دینداری میزان و فقهی دانش میزان آیا بین -

 هیسرما بازار معامالت در یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیم و یدار نید زانیم نیب ایآ -

 دارد؟ وجود یمعنادار ۀرابط گذاران هیسرما

 رابطۀ ربا و غرر باطل، به مال اکل الضرر، قواعد از آگاهی میزان و ریدا دین میزان آیا بین -

 دارد؟ وجود معناداری

 از آگاهی میزان و گذاران سرمایه بازار معامالت در فقهی چهارگانۀ ضوابط دخالت میزان آیا بین-

 دارد؟ وجود معناداری رابطۀ ربا و غرر باطل، به مال اکل الضرر، قواعد

 حقیقاهمیت و ضرورت ت

سزای بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مالی در اقتصاد هر  هنقش مهم و ب

اقتصاد )تجهیز  ۀثیرگذاری قابل توجه و غیر قابل اغماض آن در چرخأکشوری و همچنین ت

های بزرگ و...( برای درآمد، تقسیم مالکیت ۀمنابع، توزیع عادالن ۀمنابع مالی، تخصیص بهین

واضح است که شرط موفقیت و کارآمدی این نهاد مالی، همچون کامالً ان تثبیت شده است. همگ

های  پیروی از اصول و معیارهای اقتصادی )مبانی و شاخص، سسات مالی دیگرؤسایر نهادها و م

های اسالمی در کشور ،های اقتصاد کالن( است. افزون بر این اقتصاد خرد، مبانی و شاخص

های اقتصادی سازگاری آنها با مبانی سسات و نهادؤرط دیگر و الزم موفقیت مش ،همچون ایران

ارزشی و حقوقی اسالم است که تحت عنوان اصول و ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی حاکم 

که اسالم برای نفس معامله و  آنهایی هستندشوند )این ضوابط بر معامالت مورد بحث واقع می

افزون بر اینها ضوابطی چون بلوغ، رشد، رضایت برای متعاقدین قرارداد در نظر گرفته است، 

شود که در این مقال مجال طور مفصل بحث می هب ،جود دارد که در کتب فقهی و حقوقیو
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ست( و در بازارهای سرمایه تحت عنوان ضوابط عمومی و اختصاصی نیپرداختن به آنها 

 گیرند.می نیقراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمی مع

عنوان مهمترین نماد ه حال با توجه به اهمیت نقش ذکر شده برای بازار بورس اوراق بهادار ب

های اقتصادی در کشورهای سسات و نهادؤهر کشور و لزوم پیروی مۀ متشکل بازار سرمای

ست این مهم بررسی شود که ضوابط فقهی ااسالمی از مبانی ارزشی و حقوقی اسالم، ضروری 

لذا از ؟ می و اختصاصی حاکم بر معامالت تا چه اندازه بر معامالت این بازار استوار استعمو

له را ئحقیقی که این مستجهت اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه تا اکنون در کشور 

ثیر و تاثر ضوابط أخوبی واکاوی و روشن کند انجام نگرفته است بر آن شدیم تا میزان ت هب

های بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمی را در این بازار در قالب این پژوهش عمومی قرارداد

 .ورد بررسی قرار دهیمم

 های بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمیچارچوب نظری: ضوابط عمومی قرارداد

 باطل به مال اکل تیممنوع

ومی افزون بر اینکه عم ۀاز ضوابط عمومی قراردادها ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابط

حتی بر بسیاری از ضوابط  ،ستااسالمی  -قراردادها و روابط مالی  ۀحاکم بر هم کلیِ ۀضابط

پرداخت  ۀهر نوع تصرف در اموال دیگران بدون داشتن زمین باشد.عمومی دیگر نیز ناظر می

اسباب حق وردن مال از آهرچند که طریق به دست  شود.عقالیی )اکل مال به باطل( شمرده می

سنت و فقه اسالمی حرام بوده و  نتیجه اینکه )اکل مال به باطل( از نظر قرآن، چون قرض باشد.

از مستندات اصلی فقها در  های مالی جریان دارد.به عنوان یک ضابطه عمومی در تمام عرصه

ال تَاکُلو  یا ایُها الّذینَ آمنو» نسا است: ۀسور 29 ۀکلی ممنوعیت )اکل مال به باطل( آی ۀضابط

اید اموال  ای کسانی که ایمان آورده ؛«اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل اِلّا اَن تَکونَ تِجارَه عَن تَرَاض مِنکُم

از نظر قواعد زبان عربی  که تجارتی یا تراضی از شما باشد.یکدیگر را به باطل نخورید مگر آن

اگر باء سببیت باشد، مفهوم آیه  اء( مقابله.در کلمه )بالباطل( یا )باء سببیت( است یا )ب )باء(

در اموال یکدیگر از  ،به عبارت دیگر .شود: اموالتان را میان خود به سبب باطل نخوریدچنین می

تصرف نکنید. اگر باء مقابله  ای که از نظر شرعی باطل است، طریق )سبب باطل( یعنی معامله

 ،صورت این در ان خود در مقابل امر باطل نخورید.باشد، معنای آیه اینگونه است: اموالتان را می
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شود که در آنها کسی مالی را از دیگری تملک کند و در مقابل آن شریفه شامل معامالتی می ۀآی

 .عوض ارزشمندی به صاحب مال ندهد

 ضرار و ضرر تیممنوع

به این  است. نفی ضرر ۀقاعد ،ویژه باب معامالت هب ،از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه دیگر یکی

شرع مقدس اسالم تنها آن گروه  و معنا که این قاعده بر معامالت و مبادالت عقالیی حاکم است

کند که اصل معامله، اطالق معامله یا شرایط معامله باعث ضرر یید میأاز معامالت و مبادالت را ت

کند و مله حکم مینفی ضرر یا به بطالن معا ۀضابط ۀوسیل هب ،صورت در غیر این و ضرار نشود.

کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط یا با آوردن قیودی معامله را مقید به رعایت شرایطی می

 کند.می ناشی شده باشد آن شرایط را الغا

 رضرا ینف ۀمدارک قاعد

 قرآن (الف

ای که درصدد نفی ضرر به صورت یک قاعده کلی باشد نیامده است، لکن در آیات  در قرآن آیه

توان نفی ضرر را متعددی احکامی ارائه شده که از باب تعلیق حکم به وصف و تنقیح مناط می

 صورت یک قاعده کلی اثبات کرد. هب

نباید به نویسنده و (؛ 282)بقره:« وال یَضار کاتِب و ال شَهید و اِن تَفعَلُوا فاِنَه فُسوقُ بِکم»

از  ،تحت فشار قرار گیرند(. اگر چنین کنید)و  گویی( زیانی برسد به خاطر حق شاهد )قرارداد،

 اید. فرمان پروردگار خارج شده

 روایات (ب

برخی از محققان بیش از  روایات است. ۀصورت قاعده نفی ضرر، ب ۀعمده دلیل فقها بر قاعد

گروهی از این احادیث مشتمل بر (. 43: 1376صد روایت در این زمینه آورده اند )موسوی، 

کنند، صورت مستقیم و به نحو کلی داللت بر قاعده می ههستند که ب  ضرار(و ال تعبیر )الضرر

توان برای اثبات قاعده اند و می گروه دیگر مشتمل بر احکامی هستند که به نفی ضرر تعلیل شده

 به آنها استناد کرد.
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 عقل (ج

صورت  هصورت کلی، از اموری است که عقل ب هبرخی از محققان معتقدند نفی ضرر و ضرار ب

به این معنا که عقل با قطع نظر از وجود آیات و روایات، به ، کندمستقل بر آن حکم می

؛ محقق داماد،  28: 1، ج1379)مکارم شیرازی،  دهداستقالل، حکم به نفی ضرر و ضرار می

 (.134: 1، ج1381

 

 ضرر ینف ۀقاعد ۀدربار هانیفق دگاهید

 نظریه شیخ انصاری .1

آنجا که ضرر در عالم واقع وجود دارد، به ناچار بایستی تقدیری در جمله از  ،به اعتقاد شیخ

به عبارت  ال حکم ضرری فی االسالم، یعنی حکم ضرری در اسالم نیست. آن اینکه باشد و

شارع صادر شود، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن  ۀهر حکمی که از ناحی ،دیگر

حکم  ،برای مثال شود.ال ضرر آن حکم برداشته می ۀعدضرری برای مردم حاصل شود، طبق قا

یا جواز  شود.شارع به لزوم بیع غبنی، ضرر به حال مغبون است، پس لزوم بیع غبنی نفی می

 (.372: 1420)انصاری،  شودقاعده نفی می ۀوسیله ضرر زدن به دیگری حکم ضرری است و ب

 امام خمینی ۀنظری .2

ن أبر ش داند. به اعتقاد ایشان پیامبر عالوهاز باب حکم سلطانی میضرر را  ال ۀامام خمینی قاعد

ضرر از جمله احکام  ال ۀن ریاست و قضاوت هم دارند و قاعدأنبوت و تبلیغ احکام االهی، ش

ضرر و ال  یعنی حضرت در مقام حکمرانی با بیان )ال باشد.حکومتی و اجرایی رسول اکرم می

ی، مردم تحت امر خود را از وارد کردن ضرر و خسارت به حکومت ای هضرار( به عنوان ضابط

)موسوی  مسلمانان واجب است ۀالبته اطاعت این فرمان بر هم ه است.دیکدیگر منع فرمو

 (.51: 1، ج 1385خمینی، 

 ضرر ینف ۀقلمرو قاعد 

 شمول قاعده بر نفی حکم تکلیفی و وضعی. 1

 شمول قاعده بر امور عدمی. 2

 احکام اولیه ۀضرر بر ادل نفی ۀتقدیم قاعد. 3
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 تسلیط مردم بر اموال ۀالضرر بر قاعد ۀتقدیم قاعد. 4

رسیم که آن دسته از معامالت عقالیی بندی می الضرر و الضرار به این جمع ۀاز بررسی قاعد

منتهی به ضرر دیگری شود از  ۀکه اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامل

یکی از شرکا بدون لحاظ حق  ۀبه این جهت اسالم معامل و ضمان آور است. نظر شرع حرام

برداری از مالکیت خصوصی  شفعه، لزوم بیع غبنی بدون لحاظ خیار غبن برای مغبون و حق بهره

عدم لزوم  و به تناسب مورد به وجود حق شفعه، داندبا وارد کردن ضرر به دیگری را مجاز نمی

 کند.ون و ایجاد محدودیت هایی برای مالکیت خصوصی حکم میبیع غبنی و حق خیار مغب

 غرر تیممنوع

ممنوعیت معامالت غرری است. فقهای اسالم  ،های فقه اسالم در بخش معامالتیکی از ویژگی

به  ،دانند. از آنجا که عمده دلیل قاعده روایاتبرخی از معامالت را به سبب وجود غرر باطل می

اجماع مدرکی خواهد بود  ،است، به اصطالح ،نهی النبی عن بیع الغررویژه حدیث نبوی معروف 

برای اعالن تسالم فقهاست. طبق تحقیق  و خود ارزش مستقلی نخواهد داشت و نقل آن صرفاً

، عالمه در تذکره، پسر عالمه سرائر، ابن ادریس در انتصارمرحوم نراقی این حدیث را سید در 

 اند ، شهید در قواعد و حاجبی در مختصر نقل کردهحیلتنقا، فاضل مقداد در شرح قواعددر 

که حکایت  دارند که: چنانعقیده . امام خمینی )ره( در خصوص این حدیث (84: 1375)نراقی، 

کنند و آن از طرق متعدد در وسائل و شده، شیعه و سنت بر این حدیث نبوی استناد می

: 3، ج1379)موسوی خمینی،  به آن نیست مستدرک الوسائل نقل شده است و اشکالی در استناد

االسالم از امیرالمومنین )ع( است. از حضرت  . همچنین نیز استناد دیگری به روایت دعائم(295

فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان و پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد،  ۀعلی )ع( دربار

ناشناخته و قابل کم و زیاد شدن  حضرت فرمودند: هیچ یک از اینها جایز نیست، زیرا مجهول و

. این روایت گرچه به مصادیق خاص بیع ناظر (235: 13، ج1408)نوری،  است و این غرر است

است لکن به جهت تعلیلی که در آن وجود دارد قابل تعمیم است. البته از حیث سند مرسل بوده 

 و به تنهایی قابل استناد نیست.

 نفی غرر ۀمعنای قاعد

اند. راغب اصفهانی غرر را به معنای  ی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کردهلغویین معان

. قاموس ، ماده غرّ(1387)اصفهانی،  کندداند و حدیث نبوی را به همان معنا تفسیر میخطر می
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گوید: غرّه غراٌ و غروراً و غِرّهً  داند. وی میاللغه غرر را اسم مصدر غَرّ به معنای فریب دادن می

گوید: بیع  . ابن اثیر می(100: 2)فیروز آبادی، ج باطل گول زد ۀبه وسیل ،ه معنای او را فریب دادب

الغرر ما کان له ظاهر یغرّ المشتری و باطن مجهول؛ بیع غرری بیع کاالیی است که ظاهری 

یر گوید: رجل غر و غرداند و میفریبنیده و باطنی مجهول دارد. الصحاح آن را از باب غفلت می

 یعنی فردی بدون تجربه، ناآگاه، الغرّۀ به معنای الغفلۀ، الغار یعنی غافل و غرر به معنای خطر

داند و معتقد می« خدعه». امام خمینی )ره( نیز معنای اصلی غرر را (748: 2، ج1404)جوهری، 

عرض آنچه انسان را در م»، «آنچه ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد»است سایر معانی چون 

که از طرف لغویین و  ،«آنچه مورد اعتماد و تعهد نیست»، «غفلت»، «خطر»، «دهد هالک قرار می

ترین معنا  گردد. ایشان در حدیث نبوی نیز مناسبفقها مطرح شده است، همگی به خدعه برمی

 .(295-298: 3، ج1379) موسوی خمینی،  داندبرای غرر را معنای خدعه می

 ررنفی غ ۀقات قاعدبیتط

کنیم که البته دلیلی اند که به اهم آنها اشاره می نفی غرر مواردی را بیان کرده ۀفقها در تطبیق قاعد

بر قاعده نفی غرر، ممکن است دلیل  و در برخی از موارد عالوه این موارد نیست دربر انحصار

رت بر خطر عدم قد. خطر عدم وجود یک از عوضیندیگری نیز بر بطالن معامله داللت کند: 

خطر عدم اطالع از خصوصیات و شرایط . خطر عدم اطالع از ارزش عوضین. تسلم عوضین

 .معامله

 ممنوعیت ربا 

ترین تفاوت اقتصاد اسالمی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه  ترین و شاخص شاید مهم

د و به اشکال مختلف که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دار اسالم باشد. در حالی

ابعاد اقتصاد  ۀهای اعتباری و... در همها و اعتبارات بانکی، کارت ها، واماوراق قرضه، سپرده

داری جریان دارد، اسالم با شدت تمام از آن نهی کرده، از گناهان کبیره شمرده و مرتکب  سرمایه

دنیوی نیز تهدید کرده است.  آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، به مبارزه ۀشوند

بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است. ما در این قسمت با 

 (.132-133: 1387)موسویان،  پردازیمنیاز به بررسی ربا می ۀرعایت اختصار، به انداز
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 مدرک تحریم ربا

جماع و انفاق مسلمانان به قدری روشنی حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن، سنت، ا

هیچ  ،ماند. به طوری که در طول تاریخ اسالمگویی نمیوواضح است که جای هیچ بحث و گفت

قرآن و  ۀفرماید: حرمت ربا به وسیل کس در آن تردید نکرده است. امام خمینی در این باره می

 روریات دین باشدسنت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ض

 .(492: 1، ج1416)موسوی خمینی، 

ماهیت ربای  دربارۀهای زیادی  فایده باشد. البته بحث بنابراین شاید بحث از مدرک حکم بی

های متفاوت و گاه متناقض مطرح شده محرَّم در اسالم صورت گرفته است، به طوری که دیدگاه

د که ربای رایج در عصر تشریع چه بود؟ اسالم گردها به این نکته برمیاست. غالب این اختالف

 چگونه آن را تحریم کرد؟ قلمرو حرمت ربا تا کجاست؟

 ماهیت ربای عصر تشریع

العرب اختالفی  دهد که ربای مرسوم در جزیرۀبررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می

 بود:با ربای رایج در جوامع دیگر نداشت و به طور کلی در دو مورد مطرح 

کردند که بدهکار دادند و در مقابل شرط میربا در قرض، مالی را تا مدت معینی قرض می .1

مقداری زیادتر بپردازد و مقدار زیادی طبق توافق طرفین به صورت ماهانه یا ساالنه پرداخت 

 شد.می

ربا برای تمدید مدت بدهی، وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی را نداشت، در  .2

)بخش فرهنگی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه  شدل تمدید مدت، بر مبلغ بدهی افزوده میقبا

 .(84-92: 1381قم، 

 کیفیت تحریم ربا در قرآن
خواری به صورت تدریجی  گروهی از مفسران و محققان، تحریم ربا را همانند تحریم شراب

العرب چنان گسترده بود  زیرهدانند. این افراد معتقدند: در عصر ظهور اسالم، رباخواری در جمی

که امکان تحریم دفعی آن وجود نداشت، لذا خداوند متعال با فرستادن آیات مختلف از آغاز 

 تحریم قاطع و فراگیر آن را مهیا کرد ۀبعثت، ربا را مورد نکوهش قرار داد و به تدریج زمین

 .(19: 1407)درّاز، 



 

 

 

 

 
 149    کاربست قوانین معامالت اسالمي در نظام قراردادهاي بازار سرمايۀ ايرانارزيابي 

  

 

 ربا در سنت

 ان الرّبا حرام سحت من الکبائر و ممّا قد وعد اهلل علیه النار اعلم یرحمک اهلل الرضا )ع(: عن فقه

: 33، ج103، ج1403)مجلسی،  فنعوذ باهلل منها و هو محرّم علی لسان کل نبی و فی کلّ کتاب

بدان که خدا تورا رحمت کند، به درستی که ربا حرام و پلید و از گناهان کبیره و از جمله  (،121

بریم. ربا در می عذاب داده است. پس از آن به خدا پناه ۀر آن وعدجرایمی است که خداوند ب

 های آسمانی حرام شده است.کتاب ۀپیامبران و در هم ۀکالم هم

 انواع ربا

 کنند.فقیهان بزرگ اسالم ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می

 نوع نیتر جیرا حاضر عصر در چه و گذشته یهازمان در چه یقرض یربا: ربای قرضی .1

 ازین نیمأت یبرا فرد که صورت نیا به دارد، و داشته وجود مختلف جوامع در که است ییربا

 متعهد قرارداد، ضمن در و کندیم قرض یتقاضا -یگذار هیسرما ای یمصرف امور یبرا -یمال

 یقرض ادقرارد یقرض یربا ،قتیحق در. برگرداند ادهیز با همراه ردیگ یم را آنچه شودیم

 حرام ییربا نیچن شد، انیب سنت و قرآن از چنانچه. است شده ادهیز شرط آن در که است

 (.18 باب ،160 :1ج ،1409 ،یعامل) است

 شده میتحر «یمعامل یربا» نام به ربا از یخاص نوع ،(ع) نیمعصوم سنت در: ربای معاملی .2

 یمهم بخش لذا. بود شتریب داشت، رواج کاال با کاال ۀمبادل که ،گذشته در ربا نوع نیا است،

 صورت به معامالت شتریب که اکنون. دارد اختصاص آن به یفقه یهاکتاب در ربا مباحث از

 دایپ انیجر موارد یبعض در ،حال نیع در شود،یم مطرح کمتر یمعامل یربا است، یپول

 . کندیم

ضرر  تیال به باطل، ممنوعم اکل تیممنوع»ذکر شده  ۀچهار قاعد تی: رعاگفت توانیم آخر در

اگر  یعنیاست.  ای معامله هربودن  یشرط اسالم «ربا تیو ممنوع غرر تیممنوع ضرار،و 

شده  رفتهیشد آن معامله از لحاظ شرع اسالم پذ تیرعا یستدباال در داد و  تیچهار ممنوع

 بحث مورد لیتفص به که است یمواردو  اتییجز یقواعد دارا نیهر کدام از ا حال. است

 .گرفت قرار
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 پیشینۀ تحقیق

های بازار سرمایه در این بخش مطالعاتی که مرتبط با کاربست قواعد معامالت اسالمی در قرارداد

گردد. در ایران مطالعۀ مستقیمی در این ارتباط وجود  این بازار می باشد، بیان می توسط کنشگران

سازی فروض  های پیادهها و فرصت محدودیتکارها، آثار، پیامدها،  ندارد و مطالعات مربوط به راه

های مختلف اقتصادی جامعه است. موسویان در پژوهشی به اساسی معامالت اسالمی در بخش

ها، تهدید ها،پردازد و فرصت های مالی اسالمی )صکوک( میبررسی جامع فقهی و اقتصادی ابزار

دهد و در آنها را مورد بررسی قرار میسازی  های پیادهها و پیامدها، بایسته ها، ضرورتموقعیت

های دین اسالم نه تنها مانع دهد که آموزهنهایت نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می

پیشرفت و نوآوری در عرصۀ معامالت نیست بلکه به مقتضای اصل لفظی صحت معامالت که از 

-کند. بنابراین فعاالن بازاری فراهم میشود، زمینه را برای هر نوع نوآور آیات و روایات استنباط می

مطابق آیات و »توانند با استناد به اینکه  های اوراق بهادار میکنندگان در بازار های مالی و شرکت

صورت خاص یا در ضمن دلیل عام مورد نهی قرار  روایات تمام معامالت عقالیی تا زمانی که به

ممنوعیت اکل مال به باطل، نفی ضرر، نفی »ومی با رعایت ضوابط عم« نگیرد، صحیح و الزم است

ها و ابزارهای مالی جدید اهتمام ورزیده، جامعۀ اسالمی را در رشد به طراحی شیوه« غرر و نفی ربا

 (.459-460: 1387و توسعۀ اقتصادی یاری کنند )موسویان، 

گذاری  ایههای مالی اسالمی را بر رشد سرمزاده در پژوهشی تأثیر ابزار احمدیان و حسن

های مالی اسالمی)صکوک( و کند که با انتشار ابزاربینی می مورد بررسی قرار داده و پیش

و   620هزار و  669گذاری از میزان یک ملیون و  گذاران ظرفیت سرمایه مقبولیت آن بین سرمایه

و  368و هزار  26ملیون و  4به میزان  1383میلیارد ریال در سال  204هزار و  667یک ملیون و 

گذاری  برسد. همچنین میزان سرمایه 1393میلیارد ریال در سال   915هزار و  655ملیون و  5

میلیارد ریال و در سال  503هزار و  456ملیون و 1معادل  1383بدون انتشار صکوک در سال 

ار میلیارد ریال بوده است که بسیار کمتر از زمان انتش  489هزار و 745ملیون و  1معادل  1386

شود که با توجه به اهمیت این ابزارها زمینۀ مناسب برای باشد. همچنین پیشنهاد می صکوک می

ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش این اوراق فراهم و نقدشوندگی آنها تسهیل گردد 

 (.29-58: 1391)احمدیان و حسن زاده، 

می در کشور مالزی پرداخته است محرابی در پژوهشی به بررسی موقعیت خدمات مالی اسال

دارد که بازار صکوک در مالزی با موفقیت و استقبال فراوانی همراه بوده است که از و بیان می
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گیری بازار رو به رشد، پویا و پیشرفته برای  های الزم را برای شکل تواند انگیزه این طریق می

 (.71-78: 1389اوراق بهادار به وجود آورد )محرابی، 

 بازار یقراردادها در یاسالم معامالت قواعد کاربست با مرتبط که یمیمستق ۀمطالع رانیا در

 و یفیتوص صورت به مطالعات شتریب و ندارد وجود باشد بازار نیا کنشگران توسط هیسرما

 اکثراً و است نبوده پاسخ و پرسش و ارتباط در بازار کنشگران با کینزد از و بوده یاکتابخانه

 معامالت یاساس فروض یسازادهیپ یهافرصت و هاتیمحدود امدها،یپ آثار، کارها،راه هب مربوط

 ۀمطالع صورتبه مقاله نیا نکهیا حال.است جامعه یاقتصاد مختلف یهابخش در یاسالم

 هاافتهی و جینتا یتمام و بوده ارتباط در هیسرما بازار کنشگران با کینزد از یشیمایپ و یدانیم

 بورس تاالر در آنچه تیواقع به و است شده یآورجمع مطالعه تحت یآمار ۀجامع از ماًیمستق

 .است ترکینزد افتدیم اتفاق یجمهور

 شناسی شرو

 نیمه ساختار یافته و پیمایش استفاده شده است. از آنجایی ۀدر این تحقیق از دو تکینک مصاحب

طالعات دیگری در مورد آنان در بازار گران و هرگونه ا که امکان دسترسی به تعداد کل معامله

 ۀدستیابی به چنین گروه بزرگی هزین ،سرمایه وجود ندارد و اگر هم این امکان وجود داشته باشد

های دیگر سنگینی دربردارد، چه برای تجمیع و گردآوری اطالعات و چه دسترسی به آنان، شیوه

ای بود که بتواند از قرار گرفت شیوهای که مورد توجه گیری مد نظر قرار گرفت. شیوه نمونه

طریق دسترسی به نظرات بخشی از گروه کنشگران در بازار معرف نظرات کل آنها باشد. شروع 

کار ادامه و  «های مکررآزمون»گیری غیر احتمالی بود اما با روش  اول کار شبیه به نمونه ۀمرحل

اسفند(  14اسفند الی  8) 1391فندماه در طول هفته دوم اس ، کهنخست ۀبه اتمام رسید. در مرحل

 14تا  8از  ،دوممرحلۀ وری شد. در آ گران جمع نفر از معامله 100نظرات تعداد  ،صورت گرفت

نفر در طول هفته مورد پرسش قرار گرفت. اتفاقات و  98نیز نظرات تعداد  ،1392آبان ماه 

بسیار نزدیک به یکدیگر بودند. با  دست آمدهههای هر دو هفته متفاوت بودند اما نتایج برویداد

اشباع نظری در نظر گرفته شود. به  ۀدوم به منزل ۀماری تصمیم گرفته شد که مرحلآهای مشاوره

 گران بازار نیز تعمیم داد. معامله ۀتوان همین دو آزمون را تا حدی به کلیمی نحوی که

درونی مؤثر بر بازار چنین  های بیرونی وای که آزمون اول انجام شد وضع رویداد در هفته

ها به سهامداران عمده برای  ها و توصیهتوقف نماداسفند(  8گزارش شد: در نخستین روز هفته )
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 هخروج نقدینگی از بازار سهام را فراهم کرد، تا اینک ۀها و عدم خرید سهام، زمین افزایش عرضه

کت کرده و کاهش شدید خروج نقدینگی به شدت به سوی افت حر ۀبازار سرمایه در سای

 250شاخص را شاهد باشد. در همین حال در بازار طال نیز دیروز با اعالم قیمت یک میلیون و 

هزار تومانی پیش فروش سکه، این بازار بازدهی مناسبی را از خود به نمایش گذاشت. این امر 

ه شدند که درصد کاهش شاخص مواج 5/1گذاران بورس تهران با  در شرایطی بود که سرمایه

 ۀهای گسترد فروش تر در روزهای آینده منجر شد. کارشناسان این امر به خروج نقدینگی شدید

 عنوان به را سال مین نقدینگی مورد نیاز در روزهای پایانیأهای بازار برای ت برخی از حقوقی

دو درصدی شاخص کل در  5/2پس از کاهش .ستنددان می بازار در نقدینگی شدید کاهش دلیل

اسفند 8) روزدر این ها به خطوط قوی حمایتی خود، روز گذشته و رسیدن بسیاری از نماد

 بودیم. این روز هانماد در بازار شاهد تقویت قسمت تقاضا و ضعف فروشندگان در اکثر (،1391

روزهای قبل شروع کرده بود که با توجه به  رنگ قرمز ۀاگرچه بازار شروع خود را در ادام

های بازار، های قبل و جذاب شدن برای خرید، فشار تقاضا در اکثر نمادها در روزتکاهش قیم

 .واحدی آن شد 223باعث بازگشت شاخص کل و رشد 

به مجلس فرستاده شد.  ،بدون حضور رئیس جمهور، 1392بودجه ( 1391اسفند  9) روز بعد

سال  ۀد، تراز عملیاتی بودجاد نشان می 1392ای در سال  های بودجه ها و هزینهبررسی درآمد

های دولت بیش  میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه 509هزار و  29آینده بیش از 

شروع مذاکرات سیاسی به عالوه،  .میلیارد تومان از درآمدهایش بیشتر است 509هزار و  29از 

اعالم دیر هنگام  بود.ردار در آلماتی قزاقستان از اهمیت برخو 5+1نمایندگان تهران و گروه 

احتمال پیشنهاد طرح جدیدی از سوی تهران به این مذاکرات موجب بروز جو انتظار برای نتایج 

روز نیز ادامه یافت، به توافقی برای در آن این مذاکرات که  فتر مذاکرات شده است. انتظار می

 .شود منجر شورمانک ای هسته پرونده طرف دو های جدیدی میان برگزاری سلسله نشست

سال  17درصد بودند که در 31گران دیروز شاهد اعالم رسیدن تورم رسمی به رقم  معامله

چند  تواند به معنای لزوم افزایش نرخ سود بانکی باشد، هر سابقه بوده است. این امر می گذشته بی

اوج گیری با  ،کنند. در همین حال که مقامات بانک مرکزی بررسی چنین موضوعی را رد می

ها بدون تغییر در قیمت یا کاهش قیمت و  تورم، بازار سهام باید از طریق افزایش سود شرکت

خود را با بازده انتظاری شرایط تورمی کنونی مطابقت دهد و این امر موجب خواهد   P/Eاصالح

ای  نامه سناتور آمریکایی در 36 ،روز گذشته .تغییرات ناشی از تورم مواجه باشد با شد تا بازار
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ای این کشور تشدید  هسته ۀهای خود را بر ایران به خاطر برنامبه اتحادیه اروپا خواستند فشار

کاری سیاسی جهت حل  کند. در همین حال ایران بارها آمادگی خود را برای گفتگو و یافتن راه

 .« اختالفات اعالم کرده است

عدم استقبال مردم از پیش فروش سکه  طال و جواهر استان تهران با اشاره به ۀرییس اتحادی

قیمت اعالم شده از سوی بانک مرکزی بسیار باال بوده و این قیمت باعث شده است  »: بیان کرد

 «.دیاب افزایش آزاد بازار در سکه قیمت که

به دلیل ترس از باال رفتن بدهی برخی  ،روز گذشته قیمت طال در بازارهای جهانی

گذاری مطمئنی برای  رسد دوباره به سرمایه د مواجه شد و به نظر میکشورهای منطقه یورو با رش

 237بازار کار خود را با رشد اسفند(  9. روز بعد )است شده تبدیل جهانی بازارهای بازیگران

 .میلیارد تومانی به پایان رسانید 91واحدی و ارزش معامالت 

برابری حقوق دولتی  5ش بحث افزای، سال آتی ۀاز جزئیات بودج 1391 اسفند 12روز 

ثر از این موضوع با افت أباشد. خبری که بازار امروز متبرداری از معادن برای سال آتی می بهره

رو شد و ارزش  هواحدی روب 374، شاخص کل با افت اسفند 12مبادالت  ۀدر نتیج. شد رو هروب

 .دهدمی ارباز بازگشت از نوید همچنان میلیارد تومان، 124معامالت با ثبت عدد 

واحدی با ارزش  281معامالت، شاخص کل افت  ۀدر نتیج، 1391 اسفند13در روز 

وزیر امور خارجه ( 1391اسفند  14روز بعد نیز) .کرد تجربه را تومانی میلیارد 196 معامالت

 .بود ها خواهیم کشورمان گفت: از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم

از سوی  5+1مثبت مذاکرات کشورمان با گروه  ۀاز اعالم نتیجس ، پ1391اسفند  14در روز 

گفتگوها، روند قیمتی دالر و سکه معکوس  ۀجلیلی و اظهار امیدواری کاترین اشتون از ادام

تومان کاهش  3380تومان به  3780روز معامالتی گذشته نرخ دالر از  4 که طی گردید به طوری

جالب آنکه با وجود  ۀنکت شد.هزار تومان معامله  320سکه نیز با قیمت یک میلیون و  .یافت

های خود را پایین نیاورده و کاهش قیمت دالر و سکه، بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه

اندازی روشن و  عدم چشم ۀبازار در ادامبود.  تومان هزار 250 و میلیون همچنان بر قیمت یک

 داد.همچنان به روند کاهشی خود ادامه  ،1392 اقتصادی و سیاسی کشور در سال ۀواضح از آیند

آغازین  ۀشاخص کل بعد از افت و خیز زیاد، در نهایت به نقط ،این هفتهمعامالت  ۀدر نتیج

امروز خود به ثبت رسانید. ارزش معامالت نیز  ۀواحدی را در کارنام 20خود بازگشت و افت 
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تا احتیاط ناشی از ابهامات  میلیارد تومان را به ثبت برساند 84نتوانست چیزی بیشتر از 

 .کند اثبات را سهامداران

( وضع 1392ای که آزمون دوم با روش آزمون مکرر انجام شد )هفته دوم آبان ماه  در هفته

 بازار به این شرح بود:

و ارزش معامالت بیشتر، کار خود را پایان داد. اش  بازار امروز با حجمی باالتر از روز گذشته

واحد رشد کرد و به وسط کانال  385شاخص کل (، 1392آبان ماه  8)روز،  در نتیجه معامالت

 واحدی رسید. 73000

و عزم برخی از مسئوالن 1392 آبان 13با نزدیک شدن به روز  1392آبان ماه  11روز 

 .ها افزوده شده استالمللی، بر فشار عرضه مخالف عادی سازی روابط بین

بینی،  ها، بازار جو واقع شرکت ۀرکز بر عملکرد محقق شدماهه و تم 6های  با انتشار گزارش

رسانی  زدگی به خود گرفته است. به گزاش پایگاه اطالع متعادل و در عین حال به دور از هیجان

های سازمان ها و بازار نصیری مدیر نظارت بر بورس بازار سرمایه )سنا(، محمودرضا خواجه

های  گذاران، عرضهسرمایه فتار منطقی خریداران ور رب بورس با بیان مطلب فوق گفت: عالوه

تا  تری داده است به روند نوسانات شکل معقول طرف سهامداران حقیقی مناسب و خوب از

نصیری با تأکید بر وجود بازار منطقی  های غیرعادی در بازار حذف شود. خواجه فرصت تهدید و

های  که ناشی از افزایش مستمر در هفته و معقول تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هیجانات

-دیگر نگران کاهش شدید و ناگهانی قیمت گذاران بود فروکش کرده است، چون سرمایه گذشته

گذاران  شود که سرمایه این امکان فراهم می دین سببها نیستند. ب قیمت ۀروی ها بر اثر افزایش بی

شتر حرکت کنند. مدیر نظارت بر گذاری، برای کسب منفعت بی با تحلیل و مدیریت سرمایه

شرایط کنونی بازار  در گذاران های سازمان بورس خاطرنشان کرد: سرمایهها و بازار بورس

روز بازار  دهند. انجام را خود معامالت ریسک  توانند تا حد زیادی در فضای مطمئن و کم می

متعادل ادامه پیدا کرد.  های زیادی داشت، اما در کل به صورتگرچه عرضه( نیز 1392آبان  11)

 میلیارد تومانی، 362واحدی و ارزش معامالت  48، شاخص کل با افت روزمعامالت  ۀدر نتیج

 داد. پایان خود کار به

به مدد نماد فارس، توانست روزی مثبت را برای خود ، 1392آبان ماه  12شاخص کل روز 

(، 1392آبان 11( و روز قبل از آن)1392آبان  12این روز )به ثبت برساند! اما ارزش معامالت 
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، همچنان نشان از امیدواری سهامداران از بهبود شرایط بود گذشته رو به بهبود ۀکه به نسبت هفت

 .در آینده دارد

ها ها همراه بود، در ادامه به دلیل افت زیاد قیمتکه با افزایش عرضه1392آبان  13روز بازار 

برای خرید، با افزایش تقاضا برای خرید روبرو گردید. این  ها و جذابیت قیمتدر برخی از نماد

واحدی را شروع کرده بود، در  200فراز و نشیب بازار باعث شد تا شاخص کل که افت حدود 

 .واحدی رضایت بدهد 31آغازین خود باز گردد و در نهایت به افت  ۀبه نقط ادامه مجدداً

تا در ارتباط با نرخ بهرۀ  اعتبار برگزار شد شورای پول و ۀجلس، 1392آبان  14در اول روز 

گران انتظار داشتند که بر سر نرخی توافق شود که بازار سرمایه  گیری شود. معامله بانکی تصمیم

ثیرات أتشد انجام شود که در بازار شنیده میدرصدی  27سر نرخ را برهم نزند. اگر توافق بر 

 خواهد داشت.منفی بر کل بازار سرمایه 

گران دو هفته متفاوت را  ای که دو آزمون در آن انجام شد معامله راین، در دو هفتهبناب

 شد.پذیری کمتری در هفتۀ دوم مشاهده می  گذراندند. فضای ریسک

 ها افتهی و جینتا

 :1 شماره ۀفرضی

 زانیو م گذاران هیسرما یۀسرما بازار معامالت در یفقه چهارگانه ضوابط دخالت زانیم نیب»

 .«وجود دارد یرابطه معنادار یفقهدانش 

 یۀدر معامالت بازار سرما یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیبا م ی. رابطه دانش فقه1 ۀشمار جدول

 گذاران هیسرما
 دانش فقهی  آزمون نخست

 گذاران فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 165/0 مقدار پیرسون

 101/0 سطح معناداری

 100 تعداد

در معامالت بازار  یفقه ۀدخالت ضوابط چهارگان زانیبا م یدانش فقه ۀرابط .2ۀ شمار  جدول

 گذاران هیسرما یۀسرما

 دانش فقهی  آزمون دوم

 گذاران فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 163/0 مقدار پیرسون

 101/0 سطح معناداری

 98 دادتع
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توان با توجه به مقدار آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری آن در هر دو آزمون می

گذاران و  فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀگفت که بین دو متغیر میزان دخالت ضوابط چهارگان

 معناداری وجود ندارد. ۀدانش فقهی رابط

 :2ۀ شمارۀ فرضی

 .«دوجود دار یمعنادار ۀرابط یدار نید زانیم و یفقه دانش زانیم نیب»

 یدارنید زانیبا م یرابطه دانش فقه .3 ۀشمار جدول
 دانش فقهی  آزمون نخست

 دینداری

 200/0 مقدار پیرسون

 046/0 سطح معناداری

 100 تعداد

 یدارنید زانیبا م یدانش فقه ۀرابط .4 ۀشمار جدول

 دانش فقهی  آزمون دوم

 داری دین

 200/0 مقدار پیرسون

 045/0 سطح معناداری

 98 تعداد

 

توان با توجه به مقدار آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری آن در هر دو آزمون می

مستقیم و ضعیفی وجود دارد. بدین معنا که  ۀداری و دانش فقهی رابط گفت که بین دو متغیر دین

 شود.افزوده میدارتر شوند بر میزان دانش فقهی آنان  هرچه افراد دین

  :3ۀ شمار ۀفرضی

 یۀدر معامالت بازار سرما یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیو م یدارنید زانیم نیب»

 .«دوجود دار یمعنادار ۀرابط گذاران هیسرما

 معامالت در یفقه چهارگانه ضوابط دخالت زانیبا م یدار نید زانیم ۀرابط .5 شمارۀ جدول

 گذاران هیسرما یۀسرما بازار
 داری دین  آزمون نخست

 گذاران فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 238/0 مقدار پیرسون

 017/0 سطح معناداری

 100 تعداد
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در معامالت بازار  یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیبا م یدارنید زانیم ۀرابط .6 شمارۀ جدول

 گذاران هیسرما یۀسرما

 دینداری  آزمون دوم

 گذاران فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 236/0 مقدار پیرسون

 018/0 سطح معناداری

 تعداد
98 

 

توان  می با توجه به مقدار آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری آن در هر دو آزمون

گذاران و  هی در معامالت بازار سرمایهفق ۀگفت که بین دو متغیر میزان دخالت ضوابط چهارگان

دارتر شوند بر  مستقیم و ضعیفی وجود دارد، بدین معنا که هرچه افراد دین ۀداری رابط میزان دین

 .شودگذاران آنان افزوده می فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 :4ۀ شمار ۀفرضی

 ۀاز قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا رابط یآگاه زانیو م یدار نید زانیم نیب»

 «.وجود دارد یمعنادار

 از قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا یبا آگاه یدارنید زانیم ۀرابط .7 ۀشمار جدول

 ربا غرر اکل مال به باطل الضرر  آزمون نخست

 داری دین

 115/0 -019/0 202/0 108/0 مقدار اسپیرمن

 255/0 852/0 044/0 286/0 ناداریسطح مع

 100 100 100 100 تعداد

 

 از قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا یبا آگاه یدارنید زانیم ۀرابط 8 ۀشمار جدول

 ربا غرر اکل مال به باطل الضرر  آزمون دوم

 داری دین

 115/0 -018/0 200/0 106/0 مقدار اسپیرمن

 253/0 850/0 042/0 283/0 سطح معناداری

 98 98 98 98 تعداد
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داری و اکل مال به  فقط رابطه بین میزان دین ،شودطور که در جداول باال مشاهده می همان

مستقیم و ضعیفی وجود دارد،  ۀتوان گفت بین این دو متغیر رابطمی بنابراین باطل معنادار است،

میزان آگاهی از قاعده اکل مال به باطل نیز داری افزوده شود  بدین معنا که هرچه بر میزان دین

 شود.افزوده می

 :5ۀ شمار ۀفرضی

از  یآگاه زانیو م گذاران هیدر معامالت بازار سرما یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیم نیب»

 «.وجود دارد یمعنادار ۀقواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا رابط

 یۀدر معامالت بازار سرما یفقه ۀوابط چهارگاندخالت ض زانیم ۀرابط 9 ۀشمار جدول

 از قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا یبا آگاه گذاران هیسرما

 ربا غرر اکل مال به باطل الضرر  آزمون نخست

 فقهی ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 گذاران سرمایه بازار درمعامالت

 157/0 069/0 148/0 069/0 مقدار اسپیرمن

 120/0 496/0 141/0 493/0 ح معناداریسط

 100 100 100 100 تعداد

 یۀدر معامالت بازار سرما یفقه ۀدخالت ضوابط چهارگان زانیم ۀ. رابط10 ۀشمار جدول

 از قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا یبا آگاه گذاران هیسرما

 ربا غرر اکل مال به باطل الضرر  آزمون دوم

 فقهی ۀت ضوابط چهارگانمیزان دخال

 گذاران در معامالت بازار سرمایه

 158/0 068/0 146/0 067/0 مقدار اسپیرمن

 119/0 493/0 142/0 491/0 سطح معناداری

 98 98 98 98 تعداد

فقهی در  ۀبین میزان دخالت ضوابط چهارگان ،شودطور که در جداول باال مشاهده می همان

 ۀران و آگاهی از قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا هیچ رابطگذا معامالت بازار سرمایه

 معناداری وجود ندارد.

 های کارگزارینتایج مصاحبه با شرکت

گران بازار بدون توجه به قواعد  از سه شرکت کارگزاری برای اظهارنظر در مورد اینکه آیا معامله 

بر این اعتقاد بودند که مادامی که بر  تپردازند سؤال شد. هر سه شرکاسالمی به معامله می
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معامالت سهام، از نظر رعایت قواعد اسالمی از طرف فقها و مسئولین تنظیم مقررات بازار، 

ای در معامالت وجود ندارد و عدم توجه و  کردند که هیچ شبههگردد آنها احساس مینظارت می

ن امر است. به طور مثال، شرکت گران بر چهار قاعدۀ مورد نظر ناشی از ای تمرکز معامله

در وهلۀ اول، وظیفۀ کمیتۀ پذیرش است که بررسی کند و اگر »کرد که کارگزاری اول ادعا می

شرکتی قوانین و مقررات شرع را در معامالت خود رعایت نکند )آگاهانه یا غیر اگاهانه(، ما به 

کنیم. سرانجام فرض وش نمیشویم و اگر مطلع شویم، سهام آنها را خرید و فرندرت مطلع می

کنند مگر اینکه عکس آن ثابت شود و ما ما بر این است که همه طبق ضوابط شرعی فعالیت می

فرض »شرکت کارگزاری دوم نیز براین اعتقاد بود که «. وظیفۀ بررسی داخلی شرکت را نداریم

و جامعه است، اما ها در چهارچوب قانون دارای منفعت برای خودش بر این است که تمام بنگاه

گاهی ممکن است محصوالت شرکتی دارای منع قانونی نباشد اما برای سالمتی مضر باشد که 

ناپذیر است و سیستم صنایع و سیستم اقتصادی باید برخورد کند و مسئولیت با  تقریباً هم اجتناب

اما اگر هایی وجود ندارند ما نیست. فرض بر این است که در جمهوری اسالمی، چنین شرکت

شرکت کارگذاری سوم نیز «. کنیم در این راستا حرکت نکنیمهم وجود داشته باشد، سعی می

دارای کمیتۀ فقهی است، تمام ارکان بازار به وسیلۀ قانون و  چون بازار سرمایه»کرد که اظهار می

 کند و نظارت برگذاری نظارت می مقررات تحت نظارت هستند. کمیتۀ فقهی از طریق قانون

ای قوی هست  های نظارتی به اندازهشود. ساز و کار اجرای قانون توسط سازمان بورس انجام می

کنند. البته خود که بیشتر موارد را رصد و کشف کند و موارد  محدودی از حیطۀ نظارت فرار می

کنیم و در مجامع شرکت ما هم نسبت به این مسئله پیگیر هستیم، اطالعات را بررسی می

کنند، به چنین ها تحت مقررات جمهوری اسالمی فعالیت میم. لذا چون این شرکتکنی می

 «.شودهایی اجازۀ فعالیت داده نمیشرکت

 گیری نتیجه 

 ۀهای بازار سرمایکاربست قواعد معامالت اسالمی در قرارداد ۀمطالع پژوهشهدف اصلی این 

های قواعد براساس نظریهدف و بود که در راستای این هایران توسط کنشگران بازار سهام 

یعنی قواعد الضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا، فروض اساسی اسالمی در معامالت ، اسالمی

های  از طریق پیمایش )روش آزمون مکرر( و در ادامه از طریق مصاحبه کنشگران بازار سرمایه

از روش آزمون مکرر نشان دست آمده ه نتایج ب .مورد آزمون قرارگرفتمکمل نیمه ساختار یافته 
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گذاران و  سرمایه سرمایۀفقهی در معامالت بازار ۀبین میزان دخالت ضوابط چهارگان که دهدمی

. نتایج به دست آمده از روش آزمون معناداری وجود ندارد ۀآگاهی از این چهار قاعده هیچ رابط

 دهد که:مکرر نشان می

گذاران و دانش  فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀبین دو متغیر میزان دخالت ضوابط چهارگان. 1

 فقهی رابطه معنا داری وجود ندارد.

داری و دانش فقهی رابطه مستقیم و ضعیفی وجود دارد. بدین معنا که هرچه  بین دو متغیر دین .2

 شود. دارتر شوند بر میزان دانش فقهی آنان افزوده می افراد دین

گذاران و میزان  فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀبط چهارگانبین دو متغیر میزان دخالت ضوا .3

دارتر شوند بر  مستقیم و ضعیفی وجود دارد، بدین معنا که هرچه افراد دین ۀداری رابط دین

 شود.گذاران آنان افزوده می فقهی در معامالت بازار سرمایه ۀمیزان دخالت ضوابط چهارگان

 یفیضع و میمستق ۀرابطاکل مال به باطل  ۀقاعد از یاهآگ زانیم و یندارید ریمتغ دو نیب. 4

 اکل ۀقاعد از یآگاه زانیم شود افزوده یدارید زانیم بر هرچه که معنا نیبد دارد، وجود

 ۀرابط گرید ۀقاعد سه از یآگاه زانیم و یدارنید ریمتغ نیب و شودیم افزوده زین باطل به مال

 وجود ندارد. یمعنادار

 یآگاه و گذاران هیسرما بازار معامالت در یفقه ۀچهارگان ضوابط دخالت زانیم ریدو متغ  نیب .5

 .ندارد وجود یمعنادار ۀرابط چیه ربا و غرر باطل، به مال اکل الضرر، قواعد از

های مکمل نیمه ساختار یافته نیز همسویی این نتایج با نتایج به دست آمده از مصاحبه

دهد مادامی که بر معامالت سهام از نظر ها نشان میحبهداشت. نتیجۀ به دست آمده از مصا

گردد، کنشگران رعایت قواعد اسالمی، از طرف فقها و مسئولین تنظیم مقررات بازار نظارت می

ای در معامالت وجود ندارد و ساختار معامالت را اسالمی و  کنند که هیچ شبههاحساس می

گران بازار سرمایه نقش  شود که معاملهور میکنند، در نهایت، اینچنین تصشرعی مفروض می

اند که به نظر  ای نسبت به رعایت و دخالت قواعد اسالمی در معامالتشان در پیش گرفته منفعالنه

رسد یکی از عمده دالیل آن وجود کمیتۀ فقهی مجرب و ساخت و ساز نظارتی حاکم بر می

از توجه و حساسیت مستقیم به اسالمی و  گران به واسطۀ وجود آنها، خود بازار باشد که معامله

رسد که عدم توجه و تمرکز اند و به گمان می شرعی بودن ساختار معامالت شانه خالی کرده

گران بر چهار قاعدۀ مورد نظر ناشی از این امر باشد. حال با توجه به نقش بسیار مهم و  معامله

ان یکی از ارکان آن در چرخه و زنجیرۀ عنو حیاتی بازار سرمایه و سپس بازار اوراق بهادار به
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های حاکم بر قرارداد ۀگران آن با ضوابط عمومی چهارگان لزوم آشنایی معامله اقتصاد هر کشور،

به عنوان شرطی اساسی  بازارهای اسالمی و لزوم رعایت این ضوابط از سوی آنها در معامالتشان

توجه کنشگران و از سویی دیگر  شوددر موفقیت و کارآمدی این نهاد به شدت احساس می

فقهی  ۀنیز جدا از نظارت کمیت و رعایت این قواعد از سوی آنها به این قواعد حقیقی و حقوقی

کنندۀ عاملیت در ساختار نهایی  دهندۀ نقش تعیین و نشان مهم استبسیار موضوعی  ،بر بازار

ه شده و مشاهده نقش باشد. پس با توجه به نتایج به دست آمده، مطالب گفتمعامالت می

منفعالنۀ کنشگران بازار در کاربست قواعد اسالمی از طرفی و لزوم ایفای نقش فعاالنۀ آنها در 

این زمینه از طرفی دیگر، استلزام برقراری ساز و کاری منظم و اساسی برای تشویق و ایجاد 

رعایت قواعد اسالمی گران جهت ایفای نقشی فعال و مستقیم در راستای میزان  انگیزه در معامله

گذاری )کمیتۀ  در چهارچوب معامالت بورس اوراق بهادار و تعامل بیشتر کنشگران با نهاد قانون

این نهاد باشد که  شود.فقهی( و نهاد نظارتی )سازمان بورس( به شدت احساس و توصیه می

شی و حقوقی اسالم های مالی بر اساس مبانی ارزبازار عنوان یکی ازه مالی بتواند نقش خود را ب

 های مترقی اقتصاد اسالمی وام خود را ادا کرده باشد.و در حرکت خوبی ایفا کند هب
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