
اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی)س(

فهیمه ملک زاده1

چکیده: مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود 
داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به 
بحث دربارة مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه 

فقهی به یادگار مانده است.
در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است 
به حرکت  همان  که  دارد  اجتماعی  مضاربه ضرورتی  کنیم،  تبیین  که  آنیم  بر 
درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسالمی روزبه روز ضرورت آن را 
بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را 

خالف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند.
نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه 
فقهی  بررسی  به  فقها  سایر  و  ایشان  ازآنجایی که  و  کند  مطرح  را  خمینی  امام 
به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان  این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، 
در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این 
اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. 
اساتید  و  محققان  گسترده تر  پژوهش  برای  مقدمه ای  مقاله  این  که  است  امید 
محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های 

علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم. 
کلیدواژه ها: مضاربه، اوراق بهادار، اوراق قرضه، عامل، سرمایه، سود.
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مقدمه
به اسناد مالی دارای نرخ بانام یا بی نام، اوراق بهادار گفته می شود که در معامالت بانکی و بازار 
بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤّسسه یا شرکتی است )اوراق مشارکت( 
و یا در قرضه های دراز مّدت )اوراق قرضه(. عنوان یادشده از عناوین جدید است که در مسائل 

مستحدث از آن سخن گفته اند.
مواضع و دیدگاه های امام خمینی در قبال پدیده های اجتماعی، به ویژه پدیده های جدید، 
مانند هر متفکر دیگری، تحت تأثیر مبانی کلی تری قرار دارد که بدون شناخت و توجه به آن ها، 
با سایر مواضع متفاوت که در  ایشان  ایشان دشوارتر خواهد بود. اختالف موضع  فهم مواضع 
بحث از زمینه تاریخی موضوع موردبررسی قرار گرفت نیز ناشی از اختالف و تمایز همین مبانی، 
با مبانی صاحبان آن مواضع است. ازاین رو قبل از آغاز بحث، به بررسی دیدگاه ایشان در قبال 

مفاهیم موردنظر و به عبارت دیگر به تبیین موضوع پژوهش می پردازیم.
بدیهی است کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاست های خردمندانه، بیشترین توجه را به 
رفتار عرضه پول داشته اند، کمترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس کشورهایی 
تجربه  اسمی  درآمد  در  را  نوسان ها  بیشترین  داشته اند،  پولی  سیاست  به  را  توجه  که کمترین 
کرده اند و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسئولیت سامان دهی، کنترل و 

هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد.
شکل  تولید  آن،  بدون  است.  اقتصادی  مباحث  اساسی ترین  از  سرمایه گذاری  بی شک 
نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت 
ایجادشده باشد. تولید ثروت با انجام سرمایه گذاری اتفاق می افتد و سرمایه نقدی با پس انداز، 

قرض گرفتن و مشارکت صاحبان سرمایه در امر تولید تحقق می یابد.
شکی نیست که اسالم برای همة وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسالمی مؤید این 
مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که 

باید به آن ها پرداخته شود. بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته اند.
در بینش اسالمی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری 
نهادهای  انجام شود. اسالم روش هایی را برای جایگزین کردن بهره و  بهره  باید بدون  و مالی 
اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند که از آن جمله می توان به عقود اسالمی ازجمله مضاربه 

به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
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یکی از قرارداد هایی که اسالم آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاماًل حالل می داند 
قراردادی است به نام »مضاربه«. به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار از دیگری و نیز هر دو طرف 
متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که باهم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند. 
نکته مهم در مضاربه آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از 
ربا درمی آورد. پولی که از راه مضاربه نصیب انسان می شود حالل است به شرط آنکه طرفین 

قرارداد احکامش را به خوبی فراگرفته و با دقت آن را اجرا کنند.
نظام بانکی نیز به حمایت از سرمایه گذار در قانون مضاربه در نظام بانکی تأکید می کند: 
»بانک ها می توانند سرمایه نقدی )منابع( مضاربه را یکجا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار عامل 

قرار دهند«)ماده 4(.
همچنین در ماده 5 مقرر می دارد: »بانک ها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه عملیات 
موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سوِد مورد 

انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است«.
بنابراین اگر مشتری و نماینده بانک بر اساس قانون مضاربه با هم قراردادی را امضا کنند 
و بانک مکلف شود که تا رسیدن زمان پایان قرارداد مبلغی را ماهانه و به صورت علی الحساب 
به سرمایه گذار تقدیم کند؛ چنین توافقی ضرری به اصل قرارداد نزده و در این فرض اگر سایر 

شروط مضاربه را هم رعایت کنند، مضاربه صحیح بوده و سود دریافتی حالل خواهد بود.

مبانی نظری تحقیق
مفهوم فقهی - حقوقی مضاربه

مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی است میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می شوند. در 
این قرارداد عامل با سرمایه مالک تجارت می کند و سود به دست آمده میان آن دو تقسیم می گردد 
)هاشمی شاهرودی  1426 ج 1: 615( و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط وتفریط 
نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است )محقق داماد   1406 ج 1: 95(. به 
گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسالم رواج داشته و در حقوق رم،  انگلیس و فرانسه 

نیز آمده است )بروجردی 1390 :361(.
فالنا«  فالن  ضارب  و  اسرعت  السیر  فی  و  سافرت  فی االرض؛  »ضربت  می گوید:  فیومی 
)مضاربه( از ماده »ضرب« گرفته شده است، یا فالنی با فالنی مضاربه کرد )فیومی 1414: 359(. 
چون مضاربه از باب مفاعله است و در علم تصریف گفته اند که اصل در معنای این باب آن است 
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که میان دو نفر باشد، یعنی تحقق معنای آن صیغه بستگی به دو طرف دارد و در اینجا این طور 
نیست. فقط تاجر در زمین ضرب و سیر می کند نه مالک.

همچنین جوهری در این رابطه آورده است: »و ضرب فی االرض ضربا و مضربا بالفتح؛ ای 
صار فی ابتغاء الرزق و ضاربه فی المال من المضاربه و هی القراض«. از ماده »ضرب« به معنای 
المال از مضاربه، یعنی  پیمودن زمین، برای طلب رزق و روزی گرفته شده است و ضاربه فی 

قراض است )جوهری 1376 :168(.
همچنین ابن منظور می گوید »اینکه از ماده ضرب زیرورو شدن مال گرفته شده است و بر 
این اساس علت نام گذاری این معامله به مضاربه این است که در این معامله، سرمایه در گردش 

می افتد و زیرورو می شود« )ابن منظور 1414 ج 1 و 5: 543(.
امام خمینی مضاربه را چنین تعریف کرده اند: »مضاربه عبارت است از عقدی که بین دو نفر 
منعقد می شود، به این صورت که سرمایه ازیک طرف و کار از دیگری باشد« )امام خمینی 1379 

ج 2 و 1: 475(.
ماده  546 قانون مدنی مقرر می دارد: »مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین 
سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب 
سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود«. مشابه این مفهوم را قانون گذار در مادة 36 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بیان داشته است: »مضاربه قراردادی است که به موجب آن 
یکی از طرفین )مالک( عهده دار تأمین سرمایه )نقدی( می شود با قید اینکه طرف دیگر )عامل( 
با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند«. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شود 
که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در مادة 36 قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع 
سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است درحالی که در مادة 546 قانون مدنی به آن اشاره 
نشده است؛ ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در مادة 546 قانون مذکور 
بالفاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که )سرمایه باید وجه نقد باشد.( تفاوت دیگر در قانون مدنی 
مضاربه را به عنوان »عقد« تعبیر کرده ولی در مادة 36 قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به 
»قرارداد« یادشده است؛ ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود 
ندارد و در میان عرف معموالً این دو به جای هم به کار می روند، لذا قانون گذار هم بر اساس 

تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژة قرارداد استفاده کرده است.
برای صحت مضاربه، به دو آیه از قرآن کریم، استناد شده است که این دو آیه بر مضاربه 
ُِّکْم« )بقره: 198( در اثنای حج  داللت می کند. آیه اول: »لَیَْس َعلَیُْکْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا فَْضاًل مِن َرب
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اگر بخواهید، خریدوفروش کنید، حرجی بر شما نیست. آیه دوم: »َوآَخُروَن یَْضِربُوَن فِی اْلَْرِض 
الهی )کسب و  به دست آوردن فضل  برای  ِ« )مزمل: 20( و گروهی دیگر  اللَّ فَْضِل  مِن  یَبْتَُغوَن 
روزی( به سفر می روند. آیه اول، بر معنای مضاربه اشاره می کند، ولی این استدالل را هیچ کس از 
فقهای اسالم قبول ندارد، بلکه بر این استدالل اشکاالتی وارد کرده اند و گفته اند: مضاربه در زمان 
گذشته حرام نبوده که بعد حالل شده باشد. آیه اول تقریباً، همین معنا را می رساند. »لَیَْس َعلَیُْکْم 
ُجنَاٌح« حرجی بر شما نیست؛ اما آیه دوم؛ اگرچه مضاربه، یک اصطالح فقهی است و ریشه اش 
از ضرب گرفته شده، ولی در آیه بر عموم تجارت اشاره شده است، نه بر خصوص مضاربه )رفیق 
مصری 1407: 243(. تقریباً همین نظر را مقدس اردبیلی اختیار نموده و گفته اند؛ این آیات به طور 
عام بر مضاربه و به طور خاص بر بیع و تجارت، داللت می کنند )مقدس اردبیلی 1305 :466(. اگرچه 
بر آیه اول برخی اشکال نموده اند )مکارم شیرازی 1379 ج 2: 31؛ طباطبایی حکیم 1419 ج 2: 117(؛ 

اما اشکال دوم وارد است و در این زمینه، عمده ترین قول، قول مقدس اردبیلی است.
در روایات است که: عن محمد بن مسلم عن احدهما )علیهماالسالم( قال: »سألته عن الرجل 
یعطی المال مضاربة و ینهی ان یخرج به فخرج. قال: یضمن المال و الربح بینهما« )حر عاملی 1409 
ج 19: 15(؛ یعنی شخصی مال می دهد و دیگری آن را به عنوان مضاربه می گیرد و مالک عامل را 
نهی کرده که مال را از منطقه خارج کند، ولی او از منطقه بیرون رفت. حضرت فرمودند: عامل 
ضامن است و سود در میان هردو تقسیم خواهد شد. از روایت فوق فهمیده می شود که اصل 
معامله بدون شک درست است و اگر عامل برای مالک شرطی گذاشت و عامل این شرط را 
مخالفت کرد، آن وقت ضامن است. به طور عموم بر مضاربه داللت؛ ولی به طور خاص بر بیع و 

تجارت داللت می کنند، لذا از آیات نمی شود بر صحت مضاربه استدالل کرد.

اوراق مضاربه

اوراق  ناشر  مي شود.  طراحي  مضاربه  پیمان  اساس  بر  که  است  بهاداري  اوراق  مضاربه  اوراق 
مضاربه با واگذاري اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را گردآورده، با عنوان مضاربه در اختیار باني 
قرار مي دهد، باني وجوه را در فعالیت تجاري سودآور به کار مي گیرد و در پایان هر معامله یا 
پایان هر دوره مالي، سود به دست آمده را بر اساس نسبت هایي که در اوراق نوشته شده، میان 
خود و صاحبان اوراق تقسیم مي کند. دارندگان اوراق مالک و باني عامل قرارداد مضاربه اند. 
اوراق مضاربه را مي توان با کاربري هاي گوناگون طراحي کرد )کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار، 
مصوبه مورخ 1388/11/11(. براي اجرایي کردن این اوراق مي توان از ضمانت هاي اجراي حقوقي 



سـال بیستم / شمـاره هشتاد / پاییز 1397 114  پـژوهشنامة متیـن

و الزام هر دو طرف به پایبندي به تعهدات، با به کارگیري قواعد و اصول حقوقي بهره گرفت 
)مصباحي مقدم و دیگران 1390 :172(.

اوراق قرضه

اوراق قرضه، اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می شود مبالغ مشخصی 
)بهره ساالنه( را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص )سررسید( 
اصل مبلغ را بازپرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد، 
ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می شود. این سند 
دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می شود. این اوراق 
دارای کوپن بهره هستند و بهره آن ها در فواصل زمانی معینی از طرف بانک که نمایندگی صدور 
اوراق را دارد، پرداخت می شود. ازنظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت 
تا پنج سال، سررسید اوراق  بین یک  بلندمدت تقسیم می شوند. سررسید اوراق کوتاه مدت  و 
میان مدت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مّدت معموالً بیش از ده سال است؛  بر اساس 
تعاریف قانونی، قرضه، برگه ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.

ماده 52 قانون تجارت، اوراق قرضه را این گونه تعریف می کند: »ورقه قرضه عبارت است 
از برگه قابل معامله ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می کند که تمامی  آن یا بخش هایی 
از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.« طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 
مصوب سال 1345، عالوه بر شرکت های سهامی )عام(، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت 
و خزانه داری کل می توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیالت خود اقدام به صدور اوراق 
برای ورقه قرضه ممکن است  قانون تجارت،  قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده 52 

عالوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق مضاربه دولتی

اوراق مضاربه )کوتاه مدت و بلندمدت( پس از پایان دوره فروش آن به قیمت اسمی، در بازار 
بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش هستند. بدیهی است که قیمت اوراق عالوه بر عرضه و 
تقاضا به عواملی چون نرخ سود انتظاری و تغییرات متغیرهای اقتصادی نیز بستگی دارد. بعد از 
پایان یافتن فروش اوراق، بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی، اقدام به خریدوفروش آن ها 
می کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی با فروش اوراق به بانک های تجاری و مردم، قدرت 
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اعتبار دهی بانک ها و حجم پول در دست مردم را کاهش و در شرایط رکودی با خرید آن ها 
از بانک های تجاری و مردم، قدرت اعطای تسهیالت بانک ها و نقدینگی بخش خصوصی را 

افزایش می دهد.
این اوراق قابلیت تجدید انتشار نیز دارند، به این صورت که در سررسید معین، دولت اقدام 
به انتشار و فروش اوراق جدید می کند و از محل درآمد آن ها، اصل سرمایه و سود صاحبان 
اوراق قبلی را می پردازد. درنتیجه خریداران جدید جایگزین مالکان قبلی می شوند. روشن است 
به عنوان  )نقش خود  باشند  اوراق جدید  در جمع خریداران  می توانند  نیز  قبلی  که خریداران 
مالک را تمدید کنند(. اگرچه این اوراق ازنظر فقهی مشکلی ندارند، ولی از جهاتی موردنقد 

واقع شده اند )موسویان 1378: 12(.

اوراق مشارکت دولتی

مزایایی  از  است،  اشاره شده  تاکنون  مالی که  تأمین  ابزارهای  سایر  به  نسبت  اوراق  این  انتشار 
برخوردار است. این اوراق شامل تمام بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و 
بازرگانی می شود. همچنین قابلیت استفاده در انواع طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
را دارد. برتری دیگر این اوراق در این است که بر اساس مقررات ناظر بر عقد شرکت، بخشی 
از سرمایه طرح به وسیلة دولت تأمین می شود و این امر ضمن جلب اعتماد مردم، زمینه تضمین 
اصل سرمایه را فراهم می آورد. همچنین دولت می تواند در مقاطع زمانی خاص، درصدی از 
اصل سرمایه را به عنوان سود علی الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالی و یا در 

پایان سال مالی از سهم سود آنان کسر کند.
این اوراق با وجود مزایایی که بر سایر ابزارهای تأمین مالی دارد، با اشکاالتی مواجه است؛ 
مخصوصاً در کشوری مثل ایران که فاقد بازار متشکل اوراق بهادار است و تجربه زیادی در 
خریدوفروش اوراق مالی ندارد. برای مثال وسعت دامنه تغییرات سود، خصوصاً در طرح های 
کوتاه مدت، باعث سلب اعتماد مردم شده و مانع شکل گیری قیمت های روشن برای معامالت 
ثانوی اوراق می شود. اشکال دوم به پایین بودن سوددهی بنگاه های دولتی برمی گردد. تجربه 

ثابت کرده است که دولت تاجر موفقی نیست )موسویان 1378: 12(.

مضاربه با اوراق قرضه
یافته ها حاکی از آن است که در یک صد سال اخیر، تمامی بحران های مالی جهانی ریشه در 
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استقراض )تأمین مالی از طریق وام و یا اوراق قرضه( بیش ازاندازه دارد تا حدی که قدرتمندترین 
دولت ها را به زانو درآورده است. باوجود همة آفات مالی و اجتماعی سیستم استقراض، وابستگی 
و اعتیاد دولت ها به آن خصوصاً در شرایط کسری بودجه از طریق تسهیل مقداری پولی امری 

آشکار و تمام نشدنی است.
ناکارایی و مخرب بودن نظام قرض و بهره برای همة اقتصادهای دنیا امری ثابت شده است. 
آنچه نظام مالی جهانی به آن نیاز دارد، یک سیستم مالی بدون اهرم است که ثبات و رشد پایدار 
اقتصادی را به همراه آورد. برای طراحی و پیاده سازی نظام مالی که بتواند در مقابل سیکل شوم 
قرض و اهرم مالی، بی ثباتی، سفته بازی، خلق بحران، چپاول مالی به وسیلة بنگاه های مالی سدی 
را قرار دهد، باید خارج از چارچوب و سیطره نظام مالی جهانی فکر و برنامه ریزی کرد. در پاسخ 
به این نیاز، عقود مبتنی بر تقسیم ریسک می تواند راهکار مناسبی باشند که در نظام مالی اسالمی 

به مضاربه و مشارکت معروف است.
مضاربه، هم خاصیت بدهی و هم سهام را در خود دارد. نکته مهم این است که با این عقد 
ریسک تقسیم می گردد و از طرف دیگر اهرم منتج از قرض در آن وجود ندارد. نکته دیگر 
اینکه بحث سبک سنگین کردن و معاوضه قرض- سهام در اوراق مضاربه منتفی است. به جهت 
نا آشنایی سیاست گذاران تأمین مالی دولتی کشورهای اسالمی با فواید این اوراق است که آن ها 
تنها با تقلید از مدل بازارهای پیشرفته مالی بر روی تأمین مالی از طریق اهرم و استقراض به عنوان 

تنها گزینه تمرکز می کنند.
در مضاربه، سرمایه گذار )رب المال( پس از بررسی های فنی و سوابق عامل یا ناشر سرمایه 
را با تعیین سهم سود توزیعی و البته با توافق ناشر، در اختیار وی قرار می  دهد. به عنوان مثال، اگر 
بر روی 30-70 توافق کنند، 30% سود به دست آمده برای سرمایه گذار و 70% برای ناشر است. 
ناشر، اگر سودی به دست نیاورد، هیچ سودی را توزیع نمی کند و این همان خاصیت سهام است.

جواز و لزوم مضاربه
قرارداد مضاربه از عقود جایز است که بر این مسئله علمای اسالم اجماع دارند، ولی بعضی از 
روشنفکران اهل سنت بر جایز بودن قرارداد مضاربه اشکال کرده اند که چرا عقد مضاربه جایز 
است. یکی از آنها اینگونه می گوید: نمی دانم فلسفه اش چیست که امامان ما )ائمه اربعه اهل 
سنت( این کار را آزاد گذاشته اند، مگر اینکه هدف آن ها دفاع از عامل )که ضعیف تر است( در 
برابر قوی تر )مالک( باشد. ممکن است آن ها گمان کرده باشند که محدود کردن زمان موجب 
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می شود. برخی فرصت های مناسب از دست مضارب برود، یا نقشه های او مختل شود و درنتیجه، 
او به سودی که خود را برای آن آماده ساخته بود و به خاطر آن کار می کرد، نرسد. من شخصاً، 
احساس می کنم که این فقیهان با مجاز دانستن فسخ عمل از سوی هر یک از دو طرف در هر 
زمان، درواقع هدف خود مبنی بر دفاع از عامل را نقض کرده اند؛ زیرا صاحب سرمایه حق دارد 
در هرزمان که بخواهد تصمیم به فسخ بگیرد اگرچه این کار تأثیر بسیار نامطلوبی بر عامل داشته 
باشد. ازنظر منطقی، دلیل معتبری وجود ندارد که چرا دو طرف نمی توانند زمان ثابتی را برای 
مشارکت خود تعیین کنند، درحالی که اجازه دارند به صالحدید خود هر زمان بخواهند عمل 
را فسخ کنند، آیا هیچ زمانی نمی تواند »زمان تعیین شده« باشد )خورشید 1374 :108(. این اشکال 
اهمیت دارد، در این زمینه بهترین قول؛ قول خویی است. ایشان گفته: »این اجماع ثابت نشده و 
قضاوت عرف، بهترین دلیل بر این است که مضاربه از عقود جایز است، چون عرف می گوید، 
هنوز ارتباط مالک با مالش قطع نشده و این ارتباط با موردی که مال را فروخته باشد فرق دارد 
و قراض و مضاربه مانند مال عاریه ای است و امانتی است که ارتباط صاحب مال، با آن قطع نشده 
است« )خویی 1409 ج 3: 38(؛ ولی ممکن است کسی بر خویی اشکال کند که برفرض ارتباط 
صاحب مال با مالش قطع نشده باشد، این به منزله دلیل لزوم و جواز محسوب نمی شود، پس کدام 
باید چند امر، به عنوان  اثبات کند. قبل از آوردن دلیل،  دلیل وجود دارد که جواز مضاربه را 

مقدمه دلیل، ذکر شود:
1. اصل در عقود، لزوم است و اثبات جواز یک معامله، نیاز به دلیل دارد و دلیلی که برای 

جواز مضاربه ذکر می شود، اجماع است که قابل قبول نیست، چون اجماع، مدرکی است.
2. وقتی مالک سرمایه خود را در اختیار عامل می گذارد و عامل، سرمایه مالک را در راه 
تجارت صرف می کند، عملشان نشانگر این حقیقت است که هردو نسبت به یکدیگر، اطمینان 
دارند، پس اگر مضاربه جایز باشد و هردو، هر زمان خواستند، بتوانند فسخ کنند، این امر اطمینان 
طرفین را از بین خواهد برد. در آن صورت مضاربه چندان فایده ای نخواهد داشت. با توجه به 
امور مذکوره، مضاربه در عرف از معامالت الزم است. جناب شیخ انصاری در مکاسب، بعد از 
فراغ از تعریف بیع، این امر را ذکر نموده اند که از صحت عرفی، صحت شرعی کشف می شود. 
اگر صاحب سرمایه و عامل، هردو شرط بستند که قبل از حلول مدت معین، قرارداد مضاربه را 

فسخ کنند. این شرط را می توان از دو جهت تصور کرد:
انفساخ  قابلیت  قرارداد مضاربه  این است که  نتیجه  از شرط  مراد  نتیجه؛  به عنوان شرط   .1
ندارد. بدون شک این چنین شرطی باطل است؛ زیرا که مخالف کتاب و سنت است. اگرچه اصل 
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قرارداد باطل نیست، چون در میان شرط فاسد و مشروط فاسد مالزمه ای نیست.
2. به عنوان شرط فعل؛ مراد از شرط فعل، این است که طرفین توافق کنند که قرارداد مضاربه 
را یک طرفه نمی شود فسخ کرد. گرچه معامله در ذات خود جایز است و قابل فسخ هم هست. 

شرط درست است و قابل وفا هم هست )فاضل لنکرانی 1409 :35(.
ثمره این دو شرط آنجا ظاهر خواهد شد که در صورت اول، فسخ، در انفساخ مؤثر است، 
بدون اینکه مستلزم حکم تکلیفی باشد؛ اما در صورت دوم، باوجود مخالفت تکلیفی، فسخ، مؤثر 

در انفساخ است )فاضل لنکرانی 1409 :36(.
ممکن است کسی بگوید، اگر ما صحت شرط را بپذیریم، در آن صورت مطلوب ما حاصل 
نخواهد شد؛ زیرا که شرط جزء عقد محسوب می شود. خود شرط به عنوان حکم زائد بر عقد 
نیست، پس اگر عقد جایز است، شرط عدم فسخ هم جایز خواهد شد و الزم نیست پابند آن 

شرطی باشیم که در عقد شده است )شهید ثانی 1419 ج 6: 395(.

تضمین سود معین از سوی بانک
در قرارداد مضاربه، از سوی بانک یا شرکت اقتصادی، می توان سود معین را تضمین داد. البته 
این تضمین به عنوان سود قطعی نباشد، بلکه مقدار تقریبی سوددهی را اعالن کنند، چون اگر 
سود قطعی را تضمین کنند، در این صورت، ربا الزم می آید. در این زمینه بهترین راه حل این 
تغییرات  چون  دهند،  قرار  موردمطالعه  را  بازار  نرخ  تجارتی،  شرکت های  یا  بانک  که  است 
سرمایه گذاری در بازار اثر خاص دارد، سپس سود تقریبی را اعالن کنند. اینجا یک نکته الزم 
است که یادآوری شود؛ از سوی بانک یا شرکت تجارتی، راجع به سود مضاربه اعالن شود 
که ده درصد یا بیست در صد، سود پرداخت خواهد شد، این ها شرایط روز را موردمطالعه قرار 
می دهند و بعد مقدار سود را اعالن می کنند. کسی گمان نکند که این سود، سود قطعی است یا 
در صورت زیان در تجارت، بانک یا مؤسسه اقتصادی، سود اعالن شده را باید پرداخت کند. 
این چنین نیست، این تضمین بانک یا شرکت تجارتی، مشتمل بر احتمال است، لذا در صورت 

زیان، کسی حق ندارد که از بانک یا شرکت، مطالبه سود کند.
راه دّوم برای تضمین سود را آقای جواهری ارائه داده اند. بد نیست که نظر وی را در اینجا 
ذکر کنیم؛ ایشان می فرماید که بانک یا شرکت های تجارتی در قرارداد مضاربه، واسطه یا وکیل 
عام هستند. این ها از اّول برای تجار شرایط و قیودی را معین می کنند که اگر تجار می خواهند، 
اقتضا  بحث  گرفت.  خواهند  حصول،  برفرض  بنا  معین  سود  دهند،  انجام  را  تجارتی  عملیات 
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می کند که مطلب را بازتر بیان کنیم؛ بانک واسطه است در بین صاحب سرمایه و عاملین، لذا 
بانک می تواند در میان تجار و دولت یا بعضی از شرکت های عمومی تعامل کند، به صورت »بیع 
مرابحه«، به عبارت دیگر، بانک مشتری هایی را پیدا کند که آن ها عملیات تجاری انجام می دهند و 
از آن ها تعهد اطمینان بخش بگیرد و ملزم کند که شما با تجار به صورت بیع مرابحه معامله کنید. 
بر این اساس بانک یا مؤسسه اقتصادی برای مالک سرمایه، تضمین سود معین دهد، بعد از انتهای 
معامله، بانک عملیات مضاربه ای را موردبررسی قرار بدهد، اگر سود کمی حاصل شود، همان 
سود به مالک سرمایه تعلق می گیرد و اگر سود بیشتری حاصل شود آن وقت بانک به سپرده گذار 

ابالغ خواهد کرد که بیشتر از سود تضمین شده حاصل شده است )جواهری 1385 ج 2: 170(.

قرارداد مضاربه به صورت مشارکتی
آیا قرارداد مضاربه به شرط این است که یک عامل و یک مالک باشد یا می شود، چند مالک 
حقیقی یا حقوقی باشد و یک عامل و یا چند عامل و یک مالک. روایاتی که در باب مضاربه 
مالک  اگر  یا  و  باشد  مالک  یک  و  عامل  یک  باید  که  می کنند  اشاره  این  به  واردشده اند، 
حقوقی یک طرف باشد و عامل یکی باشد، اشکال ندارد، چون مالک حقوقی، مثل دولت یا 
موقوف علیهم در حکم یک نفر محسوب می شود و اگر عامالن هر یک در نوعی خاص و جهت 
جدا تجارت انجام بدهند، اشکال ندارد، چون حکم واحد را دارند، مثل این است که مالک، 
چند عامل مجزا و هر یک به تجارتی خاص بپردازند؛ اما سؤال این است که اگر عامالن بخواهند 
با یکدیگر به عنوان شریک روی سرمایه مالک کار کنند که به نام »شرکة االبدان« یا شرکت 
در اعمال معروف است، چه حکمی دارد؟ در فقه امامیه اختالفی در بطالن این شرکت وجود 
ندارد، جز ابن جنید که به قول بعضی شرکت در اعمال را مباح شمرده است. دیگر فقیهان آن 
را در تمام صورت های خود بی اعتبار دانسته اند )نجفی 1981 ج 26: 297(. دلیل بطالن، این گونه 
بیان شده که شرکت، عقد شرعی است و نفوذ آن موقوف به اذن شارع است که از این مبنا اصل 
عدم شرکت استخراج می شود که هیچ دلیل قطعی در مورد شرکت اعمال، برخالف آن وجود 
ندارد. وانگهی از چنین شرکتی ضرر زیاد برمی خیزد و معلوم نیست هر شریک در برابر کاری 

که می کند چه به دست می آورد )جواهری 1385 ج 26: 297؛ طباطبایی حکیم 1419 ج 13: 17(.
بدهند که  به چند عامل  را  اموال خود  باشد و  متعدد  اگر مالک  این است که  سؤال دوم 
شریک شوند، در این صورت نوع شرکت، نسبت به مالکان »شرکة االموال« است و این شرکت 
اشکال ندارد. سید محمدکاظم یزدی می گوید: »یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل مع اتحاد 
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المال«؛ جایز است که مالک یک نفر و عامل متعدد باشد و درعین حال مال، شیء واحد باشد 
)طباطبایی یزدی 1423 ج 2: 542(. عالمه می گوید: »یجوز تعددهما و اتحادهما و تعددهما خاصة«؛ 
جایز است که مالک و عامل متعدد باشند و جایز است، مالک و عامل هرکدام یک نفر باشند 
و نیز جایز است یکی از طرفین متعدد باشند )عالمه حلی 1385 ج 8 :57(. دلیل این گروه، اطالق 
ادله است. خویی می گوید: »در حقیقت مضاربه منحل می شود به دو یا چند مضاربه دیگر، چون 

اتحاد در مقام انشاء، منافی تعدد درواقع نیست« )خویی 1409 ج 3: 87(.
امام خمینی یکی بودن مالک و تعدد عامل در مال واحد را جایز می داند، چه به شرط تساوی 
در سود یا به شرط عدم تساوی در سود، اگرچه در عمل مساوی باشند... و همچنین جایز است، 
مالک متعدد و عامل یکی باشد، به این صورت که مال میان دو نفر مشترک باشد )امام خمینی 
1379 ج 2 و 1: 477-476 م 10(. همچنین اگر مالک و عامل در مضاربه شریک شوند، این هم 
درست است. ایشان در تحریرالوسیله در رابطه با مضاربه متذکر می شوند: شرط است که استرباح 
)طلب نمودن سود( به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالی را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت 
مصرف کند و حاصل آن بین آن دو مشترک باشد، یا مالی را به صنعت کار بدهد تا در حرفه اش 
مصرف کند و فایده بین آن دو مشترک باشد، صحیح نیست و مضاربه نیست )امام خمینی 1379 

ج 2 و 1: 476-475 م 2(.
بازار  )در  هستند  چنین  این که  با  اگر  )ناخالص(  مغشوش  درهم های  می گوید:  همچنین 
معامالت( رایج باشند، مضاربه با آن ها جایز است و در آن ها خالص بودن الزم نیست. البته اگر 
تقلبی باشند که واجب است شکسته شوند و معامله با آن ها جایز نباشد، صحیح نیست )امام خمینی 

1379 ج 2 و 1: 476 م 3(.
اگر طلبی از شخصی داشته باشد جایز است کسی را وکیل نماید تا آن را دریافت کند، 
سپس )خود وکیل( به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد 
و همچنین اگر مدیون، شخص عامل باشد جایز است او را وکیل کند تا آنچه را که در ذمّه اش 
است در نقد معیّنی برای طلبکار تعیین نماید و سپس )خود مدیون( به عنوان موجب و قابل عقد 

مضاربه را بر آن واقع سازد )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 476 م 4(.
مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هرکدام از آن ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل 
از شروع در عمل و یا بعدازآن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعدازآن، چه همه مال نقد شده 
باشد یا جنس هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند 
برای هرکدام از آن ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند و اگر در آن شرط کنند 
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که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که الزم باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن ها 
منفسخ نشود، به این که آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه ای که بر آن داللت نماید، 
شرط باطل است و بنا بر اقوی اصل مضاربه باطل نیست و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم 
باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن ها الزم باشد 
و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی که )آن عقد جایز( فسخ 
نشده است؛ اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج الزمی - مانند بیع و صلح و مانند این ها - شرط 

نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 477 م 11(.
ظاهراً معاطات و فضولی در مضاربه جاری می شود، پس با معاطات، صحیح است و اگر از 
طرف مالک یا عامل به صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن ها صحیح می شود؛ حال چه اینکه 
فضولی سرمایه مالک را به عامل قراض بدهد و یا عمل عامل را به مضاربه بگذارد بااینکه نه 
مالک از این معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همین که آن را اجازه کنند معامله صحیح است 

)امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 477 م 12(.
اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالک است درصورتی که اذن او در تجارت مقیّد 
به مضاربه نباشد، وگرنه ]معامالت فضولی[ متوقف بر اجازه او است و بعد از اجازه، ربح مال 
عامل  برای  و  باشند  مختلف  یا  بدانند  دو  هر  یا  ندانند  را  آن  فساد  هیچ کدام،  می شود؛ چه  او 
باشد  فساد  به  عالم  مالک  چه  است؛  عملش  اجرت المثل  باشد،  فساد  به  جاهل  درصورتی که 
از وجه  به اجرت المثل، خالی  او نسبت  بداند استحقاق  بلکه اگر عامل، فساد را هم  نباشد،  یا 
نیست درصورتی که به مقداری ربح حاصل شود که برفرض صحت مضاربه، سهم او مساوی 
اجرت المثل یا بیشتر باشد و اما در صورت نبودن ربح یا کمتر بودن سهم او از اجرت المثل پس 
با علم او به فساد مضاربه بعید نیست که بنا بر اول ]که اصاًل سودی نبوده[ مستحق نباشد و بنا بر 
دوم ]که سهمش کمتر از اجرت المثل است[ زیادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و 
اگر جاهل به فساد باشد احتیاط ]واجب[ مصالحه است، بلکه مطلقاً احتیاط را ترک نکنند که 
مصالحه نمایند و عامل، در تمام حاالت و صور، تلف و نقصی را که بر مال وارد می شود ضامن 
نیست البته آنچه را در مسافرت برای خودش خرج کرده بنا بر اقوی ضامن است اگرچه فساد را 

نداند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 482 م 33(.

اوراق قرضه بدون بهره
ازنظر فقهی، معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعی ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه ای 
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کاال از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در برابر آن است؛ اما معامله دوم، یعنی تنزیل 
اسناد نزد مردم یا بانک مرکزی را اگر به معنی استقراض و حواله بدانیم، به این معنی که بانک 
تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالی دولت بازپرداخت قرض 
را به دولت حواله می کند، در این صورت، تنزیل ماهیت قرض با بهره پیداکرده و به اتفاق همه 
فقها حرام و باطل است؛ اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خالف است. 
شماری از بزرگان چون امام خمینی، فروش سفته و برات و هر سند مالی را به شخص ثالث 
به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی دانند، برخی دیگر چون گلپایگانی )1382 ج 2: 29( و اراکی 
)1372: 522( فروش سفته را درصورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد )سند صوری نباشد( جایز 

می دانند )قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 و اصالحیه 1350(.
می توان گفت اوراق مشارکت دولتی بهترین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت 
سیاست پولی است )هادوی نیا 1376: 64(، یعنی مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت 
اقتصادی نیز، برابر است و دولت نیز می تواند به کمک آن در تمام عرصه های اقتصادی با استفاده 
محرومیت زدایی  طرح های  حتی  دفاعی  و  عمرانی  طرح های  اجرای  به  مردم  سرمایه های  از 
بپردازد،   همان گونه که بانک مرکزی می تواند با استفاده از عنصر انگیزشی سود با خریدوفروش 
این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولی بپردازد؛ ولی بااین حال وجود چند عامل، 
موفقیت این اوراق را در کشورهایی مثل ایران که بی بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه 

زیادی در خریدوفروش ابزارهای مالی ندارند، با ابهام جدی روبه رو می سازد.
عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونی های سود است. به این معنی که به جهت نبود تجربه 
کافی در زمینه اوراق یادشده، اگرچه دولت برابر عقد شرکت ضررهای احتمالی را تعهد کرده 
و بازپرداخت اصل سرمایه را متعهد می شود، لکن دامنه تغییرات سود، به ویژه در طرح های خاص 
و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد، انتظار می رود و این 
مطلب، افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق می شود، مانع شکل گیری قیمت های روشنی 
برای معامالت ثانوی اوراق می گردد؛ درنتیجه شکل گیری و توسعه بازار آن ها با مشکل جدی 

روبه رو می شود.
عامل دوم پایین بودن سوددهی بنگاه های دولتی است. تجربه اقتصادی نشان می دهد دولت، 
تاجر موفقی نیست و جز در مواردی که از مزیت انحصار برخوردار بوده، سوددهی بنگاه های دولتی، 
به طورمعمول، کمتر از سوددهی بنگاه های خصوصی است؛ درنتیجه مردم و مؤسسات خصوصی 

ترجیح خواهند داد پس انداز و دارایی های خود را در غیر اوراق مشارکت دولتی سرمایه گذاری کنند.
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امام خمینی در پاسخ به سؤال »سودی که بانک های دولتی بابت پس انداز می پردازند، آیا 
بانک ها  یا  به دولت  بستگانش مجبوراً  یا  بهره ای که خود شخص  یا  مالیات  بابت  است  جایز 
پرداخته تقاّصاً اخذ کند یا خیر؟« پاسخ می دهند که »سود پول حرام است لکن تقاص بابت طلب 

شرعی خودش از همان شعبه اشکال ندارد« )امام خمینی 1391 :490(.
امام در جواب، بین آنچه شخص خودش طلب دارد و بین آنچه دیگران طلب دارند، تفکیک 
کرده اند و تقاص بابت طلب دیگران را، منوط به وکالت از طرف آن اشخاص دانسته اند؛ اما 
مالیات را از بهره و دولت را از بانک های دولتی تفکیک نکرده اند و این مستلزم این است که 
دولت و بانک های دولتی ازاین جهت دارای یک شخصیت حقوقی باشند، هرچند ممکن است 

از جهات دیگر شخصیت های حقوقی متفاوتی داشته باشند.  
مشابه این نظر را در فتوای امام در مورد بیمه مشاهده می کنیم. ایشان جایز می دانند که یک 
شرکت بیمه، نزد شرکت بیمة وسیع تری، خود را بیمه کند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 979 م 10( 
با توجه به این که شرکت بیمة کوچک با بیمه شدن نزد شرکت بیمة وسیع تر، شخصیت حقوقی 
خود را از دست نمی دهد، می توانیم نسبت بانک مرکزی به بانک ها را به آن دو شرکت تشبیه 
کنیم. این فتوا در مقابل فتوای بعضی دیگر از فقهاست که دولت را مالک اموال نمی دانند و از 
جهت این که بانک های دولتی، جزئی از دولت هستند اموال آن ها را از قبیل مجهول المالک به 
شمار می آورند و دریافت و تصرف در آن ها را »اگرچه به وجه شرعی باشد« بدون اجازة حاکم 

شرع، جایز نمی دانند )کرمی 1377 :315(.

مواضع اقتصادی امام خمینی
امام خمینی به دلیل نوع برداشت خود از اسالم و به تبع آن وظایف و تکالیف یک عالم اسالمی 
و در موضع مسئولیت رهبری و هدایت جامعه اسالمی، هم به دلیل اعتقاد خود و هم به دلیل موقع 
و جایگاه خود در رهبری جامعه، برخالف بسیاری از علمای هم طراز خود، با پدیده های جدید 
مواجه بود و بر دستاوردهای تمدن جدید آگاهی و اطالع داشت و از تحوالت جامعه مورد 
رهبری و جهان معاصر خویش مطلع بود و دیگران را نیز بر این آگاهی و اطالع ترغیب می نمود؛ 
»آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید 
اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون 
و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قّوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و 
از ویژگي های یک  بر جهان را ترسیم می کنند،  استراتژی حکومت  کمونیزم که در حقیقت 
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مجتهد جامع است «)امام خمینی 1385 ج 21: 289(. ایشان ضمن اعتقاد به روش سنتی فقه از پویایی 
فقه سخن می گوید و بر نقش اجتهاد مبتنی بر مکان و زمان، یعنی در نظر آوردن شرایط متغیر، 

تأکید می کند.
موضع امام در قبال تمدن جدید، پذیرش همراه با نقد و انتخاب است، در اینجا الزم است 
معیارهای نقد و انتخاب ایشان نیز ذکر گردد. دانستن این معیارها، برای فهم بهتر موضع ایشان 
اهمیت دارد؛ و تفاوت نقادی و انتخاب ایشان را از سایر مواضعی که آن ها نیز ممکن است مبتنی 
بر نقادی و انتخاب باشد، نشان خواهد داد؛ زیرا ارزیابی هر نقد و هر انتخاب، درگرو آگاهی از 
معیارهاست، این معیارهاست که نوع نقد و انتخاب را مشخص می سازد و موضع را از سایر مواضع 
متمایز می سازد. بدیهی است ازنظر امام این معیار با معیار اصلی که اسالم است تناقض ندارد. امام 
معتقد است اسالم مصلحت جامعه است و مغایر با مصالح مردم و جامعه نیست )مجله اینترنتی 

حضور 1374، ش 12(.
برای وضوح بیشتر دیدگاه ایشان متن دیگری را در کنار متن فوق ذکر می کنیم که می تواند 

مکمل آن محسوب شود:
بانک های ما باید توجه به این معنا داشته باشند که بانک، بانک اسالمی است 
مطلب  این  فکر  باید  بانک ها  شاه.  و محمدرضا  زمان رضاشاه  بانک  نه  امروز، 
باشند که مسائل خودشان را با اسالم تطبیق بدهند و همه جا این طور باید باشد. ما 
از - روی هم رفته - جامعه مان هیچ نگرانی نداریم. روی هم رفته، جامعه ما یک 
جامعه اسالمی است و دارد رو به اسالم می رود، امّا از این خصوصیات و افراد 
نادر، که گاهی وقت ها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از این ها نگرانی هست 
که مبادا در هر جا که این ها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد 
بکنند؛ و ما نباید سهل انگاری کنیم که خوب، یک نفر آمده است - فرض کنید 
- در این محل و خرابکارها، دیگران نیستند. نه یک نفر فاسد یک وقت می بینید 
که یک انجمنی را فاسد می کند و یک کشوری را رو به فساد می کشاند. ما باید 

توجه به این مسائل داشته باشیم  )امام خمینی 1385 ج 16: 172(.
در جای دیگر تأکید می کند:

انسانیت که  اصل بهره از پول یک امری است بسیار خالف انصاف و خالف 
یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند. 
بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در 
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مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسالم، این البته به هر صورتش حرام است 
حتی این فرارهایی که بعضی ها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار 
هم صحیح  آن ها  لکن  است،  گفته شده  نیست. یک راه هایی  هم صحیح  ربا  از 
نیست بهره برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسالم جایز نیست. از جهتی 
که یک همچو بانک اسالمی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و 
ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسالم، هر دو، که 
امید است که احتیاج مردم از سایر بانک ها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم 
توجه بکنند به این بانک که اسالمی است، مبنایش اسالم است، اسالمی است و 
مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند 

)امام خمینی 1385 ج 7: 425(.

سیستم بانکداری به این وضعی که اآلن در ایران هست، این وضْع وضع طاغوتی 
است. ربا در اسالم حرام است؛ در قرآن اعالم به حرمت شده است: کسی که ربا 
بخورد، ربا بگیرد - در اسالم، در قرآن گفته شده است که جنگ باخدا می کند! 
این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که 
با همت همه کارمندان و کارگران این طور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل 
نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه های ما همان وزارتخانه ها باشد، 
افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز 
همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم 
که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه 
مکلفیم - تکلیْف تکلیف خدایی است- همه مکلفیم که اسالم و کشور را نجات 

بدهیم )امام خمینی 1385 ج 7: 1-2(.
امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقالب اسالمی حرف های فقها و صاحب نظران 
به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است، چراکه نیاز عملی به این بحث ها و 
مسائل است؛ مثاًل در مسئله مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیم بندی آن، 
در انفال و ثروت های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری؛ در مالیات، 
در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، 

در قوانین مدنی و ... )امام خمینی 1385 ج 21 :176-177(.
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پیشرفته  بازار  باز، وجود  بازار  از عملیات  استفاده  در  مرکزی  بانک  موفقیت  اصلی  شرط 
اوراق بهادار، به ویژه اوراق قرضه است تا بانک مرکزی بتواند هر موقع که الزم بداند با پیشنهاد 
قیمت های جدید به مقدار دلخواه، به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط، به دالیل 

زیر هیچ وقت در ایران پا نگرفت:
1. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی، مردم ایران به جهت پایبندی به تعالیم 
اسالم، سعی می کنند تا جایی که می توانند از معامالت ربوی اجتناب نمایند و از طرق مجاز 

شرعی به سرمایه گذاری و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ بهره پرداختی به 
اوراق قرضه 2، 3، 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9، 5/9، 10، 5/10 درصد بود. این نرخ در بیش تر 
سال ها پایین تر از نرخ تورم بود. درنتیجه خریدار اوراق قرضه، یا درواقع ضرر می کرد و یا سود 
ناچیزی به دست می آورد. درنتیجه سرمایه گذاری در اوراق قرضه در برابر معامالت دیگر، چون 

بورس بازی روی زمین، برتری نداشت.
3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران، چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزاری 
برای تأمین مالی طرح های ویژه و تأمین کسری بودجه منتشر می گردد و سپس در مرحله بعد، 
به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. ازآنجایی که 
در ایران رقم اصلی تأمین بودجه از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تنها در سال هایی 
که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای موردنظر با مشکل روبه رو می شد به این سمت 

کشیده می شد و در نخستین فرصت درصدد جمع آوری اوراق فروخته شده برمی آمد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
1.  درمجموع به این نتیجه می رسیم که مضاربه یک قرارداد شرعی - قانونی است که می تواند 
با انواع اشکال آن شیوه اقتصادی صحیحی را در جامعه ترویج کند. این در حالی است که همه 
صاحب نظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای رویارویی با بحران های مقطعی و بهره 

گرفتن از آن را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، ضروری می دانند.
بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کار شناسان بانکداری به فکر طراحی شیوه ها 

و ابزارهای مناسب، جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده اند و تاکنون ابزارهایی ارائه کرده اند.
از رکود  انداختن ثروت ها و جلوگیری   به جریان  اقتصاد و  به  2. مضاربه، رونق بخشیدن 
و  و کارآمد  فعال  نیروهای  به کارگیری  از مضاربه  است. هدف  مسلمانان  بازار  و  کسب وکار 
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جلوگیری از عاطل و باطل ماندن انسان های شایسته و مسلمان است. همچنین هدف از مضاربه 
تحصیل سود و درآمد مشروع و حالل و جلوگیری از رباخواری و اکل مال به باطل است.

جهت  می توانند  آن  اساس  بر  مؤسسات  که  است  کوتاه مدت  تسهیالت  ازجمله  مضاربه 
گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی الزم را برای انجام یک معامله تجاری در 
اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهند و در سود حاصله به توافق شریک شوند.

3. اصل مضاربه برای تصرف در سرمایه، یعنی خریدوفروش کاالی تجارتی است، اما کاالی 
تجارتی انواعی دارد که به میزان تفاوت آن ها، انتفاع و استفاده از آن ها نیز فرق دارد.

پیشنهاد ها
1. روش هایی که ربا را از سیستم بانکی و سرمایه گذاری ها حذف می کند تقویت شوند تا به مرور 

جامعه ای عاری از ربا داشته باشیم.
2. مؤسسات و سامانه های بانکی با سالمت کار و صداقت اعتماد عملی مردم را جهت سرمایه گذاری 

به صورت مضاربه و دیگر عقود اسالمی همراه خود کنند.
3. جایگزینی اوراق قرضه، استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاری های دولتی است. انتشار 
این اوراق نسبت به سایر ابزارهای تأمین مالی، از مزایایی برخوردار است. این اوراق شامل تمام 
بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی می شود. همچنین قابلیت 

استفاده در انواع طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را دارد.
دولت می تواند در مقاطع زمانی خاص، درصدی از اصل سرمایه را به عنوان سود علی الحساب 
به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالی و یا در پایان سال مالی از سهم سود آنان کسر کند.
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