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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 14/08/98ـ استاد عندلیب ـ  1بورس و اوراق بهادار فقه 

 
 مسائل مطرح در بحث

 رتند از:ها پاسخ داده شود، عباشیهات و سوالتی که در این درس باید به تدرج به آن
 وجه به اینکه بورس شخصیت حقوقی است، آیا شارع مقدس آن را قبول دارد یا نه؟ با ت .1

شوند، پس هم عقالء و هم دهند و اهل بورس با خود بورس وارد معامله مییعنی با توجه به اینکه دولت ها به بورس ترتیب اثر می
 ؟داندوع میدهند، آیا شارع هم آن را مشردولت ها به بورس ترتیب اثر می

 
قیقی حبض و اقباض قض که شارع مشروعیت این شخصیت حقوقی به نام بورس را پذیرفته باشد، با توجه به اینکه در بورس ربه ف .2

شود و در نتیجه پول هایی که بورس در قبال انجام این معامالت دهد، آیا حکم به بطالن معامالت واقع شده در بورس میرخ نمی
 طور نیست؟شود یا اینکه اینسوب میگیرد، اکل مال به باطل محمی

 
گیرد، مجهول المالک هستند و همین که ی این باشد که پول هایی که در اختیار اشخاص حقوقی مثل بانک، قرار میاگر نظر فقیه .3

ه کشود، در این حالت شخصی شما پول را به حساب واریز کردید، دیگر این پول شما نیست و پول مجهول المالک محسوب می
کند با چه پولی معامله کرده است، پول که از خودش نداشته است و آنچه کند و با حسابش خرید و فروش میدر بورس معامله می

 در حسابش بوده است که مجهول المالک است؟!
 

رض الحسنه شود، مجهول المالک نیستند ولی چون سپرده گذاری و قهایی که در بانک گذاشته میبر فرض که فقیه قائل شد، پول .4
ام انجام ها در ملک بانک قرار دارند، پس در معاالتی که با حساب بانکیهستند، من فقط از بانک طلب کار هستم و آن پول

 شوند؟شود، قبض و اقباض ثمن چگونه تصویر میمی

 
 بررسی اولين مسئله

 وضیح دهیم:برای اینکه از مشروعیت بورس سخن بگوییم، ابتدا بایستی کمی مفهوم بورس را ت
 

 «بورس»توضيح 

ین معامالت و سپس ا ادنداسم هتلی در بلژیک بود که برای اولین بار عده ای از تجار در آنجا جمع شدند و معامالتی را انجام دبورس 
 هتل را پیدا کرده است.توسعه پیدا کرده و اسم همان 

 .تصویب شده است 84یا  85شود، قانونی است که در سال ه است ولی آنچه در ایران جاری میبود بورس چند از قبل انقالب قانونهر 
 

یک شرکتی داریم به نام شرکت بورس، مثل وزارت نفت که شرکت نفت دارد، سازمان یک سازمان بورس داریم که تحت نظر او ما 
مربوط به تنها  صـ شرکت سهامی خاشرکت سهامی عام  غیردولتی است که بر فعالیت های شرکت بورس که بورس که موسسه عمومی و

اش کنند و سرمایهباشد ولی شرکت سهام آن یعنی شرکتی که بخش از سهام آن را افرادی غیر از موسسین آن خریداری میآن می موسسین
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 کنند. ـ است، نظارت دارد.را پرداخت می
 شرکت های سهامی، شخصیت حقوقی هستند.تمام 
ا مالک ام داران تنههستند یا اینکه سه آیا شریک در اموال آن شرکت، در شرکت های سهامی عام اختالف است که صاحبان سهامالبته 

 ؟ستسهمی هستند که آن مالی اعتباری ا
کت الک اموال شرمشود شرکت حقیقی یا فقهی نه شرکت سهامی ولی طبق مبنای دوم، سهام داران گفتیم دیگر میرا میمطلب اول اگر 

 نیستند.
دارد  هیئت مدیره نفر هستند و  13 شورایی است که حدودکه متشکل از ای قرار دارد ست که تحت نظر آن شرکت سهامیبورس سازمانی ا

زی، انک مرکگانی، رئیس کل بنفر عبارتند از: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس، وزیر بازر 13، که این و مدیر عامل دارد
 ها، سه نفر خبره مالی و... . رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، یک نماینده از طرف کانون

 کند.(ه گری میقلذا بورس یک سازمان دارد )که ناظر است ( و یک شرکت دارد )که در قالب سهامی عام است و مجری است و واسط
 ین مجموعه را بررسی کنیم.اخواهیم مشروعیت کنیم و میفعاًل اطالق بورس میو ما به تمامی این مجموعه 

 .و هم بازار ثانویه داریمبازار اولیه هم در بورس  
 گویند.می ناشر، خواهد چیزی بفروشدکسی که میدر بورس به 

 رسد و هم کاال.در بورس هم سهام به فروش می
 خرند.گذارد و عده ای میقیمتی میسهم  کند و برای هرضه میدر بازار اولیه عر وشد ابتدا آن راخواهد کاال یا سهامی را بفروقتی ناشر می

وکالت ( یت حقوقی هستندبه کار گذار یا سبد گردان یا معامله گر )که همگی شخصمثاًل من بلکه  ندخریدار نیستاشخاص در آنجا البته 
دهد، پس این کار گذار یا شر، معامله گر را وکیل خود در فروش قرار میطرف هم نا دهم که آن کار گذار برای من خرید کند و از آنمی

 فروشد.کند و برای ناشر میمعامله گر است که برای من خرید می
 کنند.در بورس، کارگزارهایش به نام من و به حساب من، برای من معامله می

 
 انواع قرار داد در بورس:

  : قسم است: شود که خود بر دودر همان زمان انجام مییعنی معامله قرار داد آنی 

 شود.: که پول همان زمان داده مینقدی  

 شود.: که در زمانی دیگر پول پرداخت میبه وعده 

 دهد.خ میشود ولی بیع در آینده رقرار داد آتی: االن قرار داد نوشته می 

 
است به این  ، یک بازار خود انتظامل استبورس، یک دالطور تعبیر کرد که توان این اگر بخواهیم به بورس نگاهی ساده داشته باشیم، می

 شود و... .ع الفساد در آنجا معامله نمیاجناس سری معنا که قواعد و قوانینی دارد مثل اینکه
 

 «:بورس»ادله مشروعيت 

 ادله مشروعیت بورس )مجموع سازمان بورس و شرکت بورس(:
 دو راه برای تصحیح بورس داریم:

 طبق قواعد اولیه .1
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 طبق قواعد ثانویه .2

 
 ه:يطبق قواعد اول

 دليل اول: تمسک به سيره عقالء

 دهند.و بر آن ترتیب اثر می ء و سیره عقالء بر اعتبار آن استبنا مقدمه اول: بورس یک امر مشروع عقالئی است،

 نکرده است. عرا رد مقدمه دوم: شارع آن
 

 بارتند از:داریم که ع لف در باب سیر عقالئیه دارد، چون در آنجا برای حجیت سیره، چند مبناالبته مقدمه دوم بستگی به مبانی مخت
 نیاز به امضای شارع داریم. .1

 عدم ردع شارع کافی است. .2

 همین که ردعی واصل نشده باشد، کافی است. .3

 به هیچ کدام یک از این موارد نیازی نداریم.  .4
رآی و منظـر مـو سیره مستحدث اسـت و در  این بناشویم زیرا مواجه میدر اینجا با مشکل باشد،  یعنی نیاز به امضای صریح شارعمبنای اول: 

 ی شارع نداریم.بر امضاهم دلیلی  شارع هم نیست که شارع آن را امضا کند و
الرائـد  کتـابر بعضـی مبنـانی کـه در بـبنـا جا مشخص شود را بررسی کنیم تا مبنای ما در آن ثدهای مستحپس ابتدا باید دلیل حجیت سیره

مـام معـروف هـا ا همین آیه تباشد و ب« وامر بالعرف» مثل اینکه دلیل ما برای حجیت سیره آیهها را اثبات کرد توان حجیت آن، میمده استآ
 در آنجا خدشه دارد. شود ولی عمده ی دالیل از این سنخمعتبر دانسته می

 ه ماست.ب، اشکالش نرسیدن تمام شرع تا کاشف از امضای شارع باشد کردیممبنای دوم: که باید احراز عدم ردع می
 تواند مشروعیت بورس را اثبات کند.مبنای سوم: که عدم وصول ردع بود می

نم منجـر وری کـه بـه جهـمبنا این باشد که شارع در مقام قـانون گـذاری حـداقلی اسـت و تنهـا امـ در تقریب حجیت سیره گرامبنای چهارم: 
یشان کـه در هاه بچهی که بل والدین؛ مثکندن مییعنی فقط خط قرمزها را بیا رده استکها جلوگیری را بیان کرده است و تنها از آن شود،می

اهید خوطور می ، البته نه اینکه جعل کرده باشد که هرد ولی هر بازی ای خواستید بکنیدگویند کنار حوض نرویمی کنندحیاط خانه بازی می
 ی ندارد.ها را به حال خود رها کرده و دستورات موالی تنها در مورد خطوط قرمز است و دستور دیگربازی کنید بلکه آن

 ام.بیان کردهروایت هم داریم که پیامبر فرموده اند که هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور، 
ار حقیقـی ـ الف بـازر خــ بـ فلذا اموری که خط قرمز شارع در معیشت است، بیان کرده است فلذا مشکلی ندارد برای خودمان بازار حقوقی

 درست کنیم و تنها باید حواسمان باشد، بر خالف خطوط قرمز شرع رفتار نکنیم.
خـواهیم و نـه عـدم ردع، بـه عبـارت شود اینکه برای اعتبار و حجیت سیرعقالئیه نـه امضـا میاش میحال اگر کسی این مبنا را پذیرفت نتیجه

 ها برای ما کافی است.ننداریم بلکه شارع تنها خط قرمزها را بیان کرده است و هما دیگر ما اصاًل در این امور نیازی به جعل شارع
 در این صورت اباحه و مستحب و مکروه جعل شرعی ندارد بلکه همگی ارشادیات است پس دستوریات نیستند.

 شود.ثبات میاشود، فلذا مشروعیت بورس ط قرمزهایی که شارع بیان کرده است، شامل بورس نمیگیریم: این خحال طبق این مبنا نتیجه می
 البته این مبنا را ما در حد مایقال مطرح کردیم و در مقام رد یا اثبات نبودیم.

اینکـه شـارع  یـا شـود می که در این صورت مبنای فوق مخدوششارع مقدس در هر امری حکمی دارد  بررسی بیشتر دارد کهاین مبنا نیاز به 
 ؟ ای حکم نداده است بلکه تنها خطوط قرمز را بیان کرده استدر هر امری و مسئله
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ی همگی اشـکالی باب بود ول ما در بررسی های خودمان نتوانستیم اثبات کنیم که شارع در تمام مسائل حکم دارد، هر چند روایات زیادی در
 داشت إما سندا و إما داللتًا.

ده را بیـان کـر مالتاعـم از معـامالت و غیرمعـا، تکلیفی و چـه وضـعیخط قرمزها را چه  خالصه مبنای چهارم این شد که شارع مقدسپس 
ها نشد، اشـکالی شامل آن ، حال اگر عقالء بنا و روشی داشتند و خطوط قرمز شرعیاز عموم و اطالق و بیان خاص است و بیان هم اعماست 

 به مشروعیت آن سیره وجود ندارد.
 به مبنای چهارم:شکال ا

مخصوصـا بـا ؟ هیـا نـ بیان کرده است، به ما رسـیده اسـت زهایی که شارعماند که آیا تمام خط قرماین مطلب باقی می طبق مبنای چهارمالبته 
 و امـام بـاقر ن امـام سـجاددر زمـا تا جـایی در بعضی از ازمنه و فقر کامل شیعه از حیث معارف وضعیت تاریخ اسالم و تدریجیت بیان احکام

 .و.. اربعه مئه ینه العلم، اصولثل مدخیلی از روایات ما از بین رفته ماینکه و  پرسیدندشیعه احکامشان را از عامه می )علیهما السالم(
 معمـواًل  اطالقـات کتـاب دهیم کههم کسی بگوید که قرآن تبیان کل شی است ولو با اطالقاتش همه چیز را بیان کرده است، جواب میاگر 

مفسـر دارد کـه بـه  نیـاز فلـذاست اتشریع بوده  وضوع نیست بلکه تنها در مقامدر مقام بیان تمام م معمواًلقرآن کریم برای ما مفید نیست زیرا 
ند کـه ه هایی را ببرتوانند از قرآن استفادو آنها هستند که می فهمندقرآن تبیان لکل شی است ولی خود اهل بیت می، بله همان اهل بیت باشند

 .ها نداریمو تطبیق أویلمجوزی برای آن نوع ت ما
را ایـن سـیره زیـ حجیت ظهورات و... مثل رودنمی ،به ما نرسیده است لیوداشته وجود رادع  کهاین احتمال  البته در بعضی از بناهای عقالیی 

 رسید.ها از واضحات هستند و اگر ردعی بود حتمًا به ما می
 ست.اتوان حکم به مشروعیت آن کنیم و جای رجوع به اصول عملیه نمیبود، چون احتمال وجود ردع هست پس اگر بنایی از واضحات ن

 
 باب معامالت عموماتتمسک به  دليل دوم:

 و...  دوفوا بالعقوا ،یعادله معامله مثل احل اهلل الب عمومات و اطالقات دوم ما برای اثبات مشروعیت بورس عبارت است ازدلیل 
 استدالل:تقریب 

وجـود یی منیسـه و کعبـه کـه کبلکه معامله با نبود  با یکدیگرانسان معامالت دو مختص به معامالت  تی آیه عقود نازل شددر صدر اسالم وق
عاملـه سـطه ایـن میـا معبـد وا هر چند متـولی کعبـه فروختندخریدند یا به کعبه می، نیز وجود داشت که مثاًل چیزهای از کعبه میشعور نبودند

کـه آیـا کـه  سوال بپرسند بدون اینکهبعد از نزول آیه  ؛باشد، بودمیکه شخصیت حقوقی  ن معبد و کعبهمشتری اصلی هما شد ولی بایع یامی
 .فرمودو شارع هم ردع ن نددبه همان روش ادامه دابیع انسان ها است یا نه؟ مربوط به فقط این آیه 

موضـوع ان را همـعـرف آن زمـان و  اسـتعرفـی  هـایقـود و بیع، همـان عود که مقصود از بیع و عقـد در آیـهشاین مطلب کاشف میفلذا 
کـرد، پـس اطـالق مقـامی ان میمقصودش بود بایـد بیـ ی؛ اگر شارع بیع و عقدی خاصه و شارع هم این فهم را تخطئه نفرموده استدانستمی
 وفای به آن الزم است. همهم حالل است و  دبا کنیسه و معبعرفی از جمله بیع همان عقود  گیرد یعنیی این ادله شکل میبرا

تمام  شامل این آیه و... استمعامله با بورس است، بیمه مثاًل ، رایج عرفو یکی از معامالت  شدمیفرض کنید االن آیه نازل شما مثاًل 
 .فرماید احل اهلل البیعآیه می و عرفا بیع محقق شده استدر تمام موارد د چون ششخصیت های حقوقی می

ورس، از ت معامله با بصحشود، پس تا اینجا اثبات شد هم میچون آیه اطالق مقامی دارد پس شامل معامالت مستحدث مثل بورس و... پس 
 .شروع باشدمصحت این بیع مالزم با این است که این بیع  پس اجتهادی است فلذا لوازمش حجت استدلیل ، آیهچون  طرف دیگر

 خالصه استدالل این شد که:پس 
 شود.بیع عرفی است که شامل بورس و... هم می ،باب معامالت موضوع عمومات و اطالقات

 این است که آن بیع، مشروع باشد. بیعیک نوع از صحت الزمه 



5 

 

ول اص حقـوقی را قبـاشـخ بـورس و سـایرشـارع موجودیـت بیان فرموده و معامله با آن را صحیح دانسته فلذا شارع مشروعیت بورس را پس 
 شوند.کرده است فلذا این اشخاص حقوقی مالک می

بـرای  اتسـک بـه ایـن آیـتم تنها بیعی بوده است که خود شارع قبـول داشـته اسـت، مقصود از بیع در آیه شریفه توهم کند کهاگر کسی بله 
 شود.رد می وهمتبا تقریبی که داشتیم این  ولی شبهه مصداقیه خود دلیلدلیل در شود تمسک به می مشروعیت بورس

 
 و برکاته اهلل ةعلیکم و رحموالسالم 

 
 

 
 

 
 
 


