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 گذاری(احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه
گذاری  یا مشاوره در امور مربوط به سرمایه« سیگنال»یکی از مباحث پیچیده که در مورد آن کم بحث شده است، موضوع 

 باشد.می

 که:باشیم عبارت است از ایندنبال حل  آن میمسئله اصلی که در این بحث به 

ها، خرید و فروش، آیا در بازار بورس و یا حتی در غیر بازار بورس، مشورت هایی که توسط اشخاص یا شرکت ها در مورد قیمت

ر این مشاوره خروج و ورود در سهام شرکتی خاص، آیا مشروع است یعنی اصل این مشاوره دادن، چه حکمی دارد و معامالت مبتنی ب

 و سیگنال دهی، چه حکمی دارند؟ آیا این معامالت از نظر حکم تکلیفی و وضعی، مشروعی ت دارند.

 مقدمه

قبل از شروع بحث به عنوان مقدمه باید به این موضوع بپردازیم که اهداف و اغراض شارع مقدس در مورد تجارت و نظام 

ای استوار است یعنی در نظام اقتصادی اسالم، افراد آزاد هستند و هر کاری اقتصادی چیست؟ نظام اقتصادی اسالم بر چه مبانی

 که مبانی، حدود و ثغور و خطوط قرمزی دارد که باید رعایت بشوند؟توانند انجام دهند یا اینمی

ه با اقتصاد و شود این است که اسالم، حدود و ثغور و خطوط قرمزی در رابطچه که از مجموع ادله و روایات استفاده میآن

ای انجام دهند، هر چند در قرآن خداوند گونه نیست که شارع مردم را رها کرده باشند که هر نوع معاملهدرآمد زایی دارد، یعنی این

 که بر اساس این آیه شریفه، تجارت مشروع است ولی« ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال عن تکون تجارة عن تراض»فرموده است که 

 که تجارت به هر روش و به هر شکلی مشروع باشد.ه اینن

در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد که یکی از اغراض شارع مقدس این است که نظام اقتصادی سالم در جامعه اسالمی 

ی احق و به غیر روش عقالئبرقرار باشد و به عبارت دیگر سوء استفاده و کاله برداری و ضرر زدن به یکدیگر که از اموال همدیگر به ن

 استفاده کردن، به نظر شارع مذموم و قبیح است و نباید این امور در جامعه اسالمی انجام شود.

دید کلی نظام اقتصادی اسالم مبتنی بر این اصل و محور است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه اسالمی بشود، 

هنه این دار شوند، به عنوان نمونه به برخی از این اندوزی کنند و سرمایهو ... اموال مردم را جمع کنند و ثروتای با سوء استفاده که عد 

 کنیم:روایات اشاره می

 «الضرر»گروه اول: روایات مربوط به 

ارد، یکی از اموری که اسالم به آن اهمیت داده است، این است که در جامعه اسالمی هیچ شخصی حق  ضرر زدن به دیگری ند

 باشد، فلذا کسی حق  ندارد که کسب و تجارتو این مختص به مباحث اقتصادی نیست بلکه اعم  از مباحث اقتصادی و غیر اقتصادی می

 خودش را وسیله اضرار به دیگران قرار بدهد یعنی به نحوی معامله انجام بدهد که دیگران به ضرر بیافتند.

شود که در همه ابواب فقه جاری از آن تعبیر می« ال ضرر»است و به صورت قاعده این یک قاعده کلی است که در فقه مطرح 

 و ساری است، یکی از روایات بحث اضرار عبارت است از:
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ِ بِْن بُکَْیرٍ  2محمد بن یعقوب ل ِد بِْن َخالٍِد َعْن أَبِیِه َعْن َعبِْد ال  ٍة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َعْن ُزَراَرَة َعْن أَبِي َجْعفٍَر ع  َعْن ِعدَّ

َو کَاَن َمْنِزُل اْْلَنَْصاِريِّ بِبَاِب الْبُْستَاِن فَکَاَن یَُمرُّ بِِه ِإلَی نَْخَلتِِه َو اَل  -کَاَن لَُه َعْذٌق ِفي َحائٍِط لَِرُجٍل ِمَن اْْلَنَْصارِ  ُجْنَدبٍ  ِإنَّ َسُمَرَة بْنَ  قَاَل:

ِ ص -ُه اْْلَنَْصاِريُّ أَْن یَْستَْأِذَن ِإَذا َجاَء فََأبَی َسُمَرةُ یَْستَْأِذُن َفکَلَّمَ  ا تََأبَّی َجاَء اْْلَنَْصاِريُّ ِإلَی َرُسوِل ال ل ْرَسَل فََشکَا ِإلَْیِه َو َخبََّرُه الَْخبََر فَأَ  -فََلمَّ

ِ ص ا أَبَی َساَوَمُه َحتَّی بَلََغ بِِه ِمَن الثََّمِن َما َو َخبََّرُه بَِقْوِل اْْلَنَْصاِريِّ َو َما -ِإلَْیِه َرُسوُل ال ل ُخوَل فَاْستَْأِذْن فََأبَی فَلَمَّ  َشکَا َو قَاَل ِإَذا أََرْدَت الدُّ

ِة فََأبَی أَنْ  ُ فََأبَی أَْن یَبِیَع فََقاَل لََك بَِها َعْذٌق یَُمدُّ لََك ِفي الَْجنَّ ل ِ ص لِْْلَنَْصاِريِّ اْذَهْب فَاقْلَْعَها َو اْرِم بَِها ِإلَْیِه یَْقبََل فََقاَل َرُسوُل ا َشاَء ال  ل ل

 .4فَِإنَُّه اَل َضَرَر َو اَل ِضَرارَ 

ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعِن ابِْن بُکَْیرٍ  وَ  ِد بِْن َخالِدٍ  وَ  9نَْحَوهُ  َرَواُه الصَّ ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  2.5ِمثْلَهُ  َرَواُه الشَّ

سمرة بن جندب، درخت خرمایی در باغ یکی از اصحاب داشت و منزل آن شخص انصاری نیز در ابتدای همان باغ بود و ابن 

شد، شخص انصاری به او گفت که هر گاه قصد کرد ولی بدون اجازه وارد میجندب برای سر زدن به درخت خودش، رفت و آمد می

داد فلذا آن انصاری به نزد زه بگیر و سپس وارد شو ولی سمرة از این کار ابا کرد و این کار را انجام نمیورود به باغ داری، ابتدا اجا

شده  گونه از تو شکایتپیامبر )صلی ال ل علیه وآله( آمد و از سمرة شکایت کرد، حضرت نیز سمرة را خواستند و به او گفتند که این

در قیمت قذن بگیر ولی قبول نکرد فلذا حضرت به او گفتند که درخت خود را بفروش و ایناست، پس هرگاه خواستی وارد باغ بشوی، ا

داند، ولی با این حال قبول نکرد که درخت را بفروشد، پس حضرت به او گفتند که این درخت خرما را با را باال بردند که خدا می

حال قبول نکرد، حضرت نیز به مرد انصاری شوم ولی با اینمیدرختی در بهشت معاوضه کن و من آن درخت بهشتی را برای تو ضامن 

فرمودند که برو و درخت خرما را بکن و بیانداز برای سمرة، چون ضرر و ضرار منفی است یعنی در اسالم کسی حق ندارد که به دیگری 

 و مشروع نیست.که در اسالم، هیچ حکمی که ضرر به دیگری باشد، جعل نشده است ضرر و زیان بزند و یا این

نفی حکم ضرر باشد یا به معنای نهی و حرمت باشد، هر چه باشد، دیدگاه اسالم این است که « الضرر و ال ضرار»که حال این

ه حرام کتواند کار خود را وسیله اضرار به دیگری قرار بدهد یعنی اگر آن عمل شرعاً مشروعی ت ندارد )اگر نفی باشد( یا اینکسی نمی

 نهی باشد(. است )اگر

دهنده دیدگاه اسالم در مورد نظام اقتصادی اسالم است که بر این پایه استوار است این روایت یکی از روایاتی است که نشان

نای کند و به معنفی ضرر می« ال ضرر»که کسی در کسب و کار و تجارت خودش، حق  ضرر زدن به دیگر ندارد و اگر گفتیم که قاعده 

ود ششود، باطل و غیر مشروع میشود که معامالت و اموری که منجر به ضرر دیگران میکام ضرر است، نتیجه این میعدم مجعولی ت اح

باشد، البته این مباحث در رتبه بعد قرار دارند ولی در عین حال دیدگاه اسالم مشخص و اگر هم نهی از ضرر باشد، به معنای حرمت می

ای باشد که در معامالت به یکدیگر ضرر بزنند یعنی به سود رسیدن یک مؤمن با ضرر رساندن گونهاست، یعنی جامعه اسالمی نباید به 

 به دیگران نباید همراه باشد.

                                                
 .2 -292 -5الكافي  -(4)  1
 في الفقيه اضرار) هامش المخطوط(. -(1)  2
 .3559 -233 -3الفقيه  -(2)  3
 .151 -141 -7التهذيب  -(3)  4
 .425؛ ص 25وسائل الشيعة ؛ ج. 5
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 «غبن»گروه دوم: روایات مربوط به 

 باشد و چون متعدد هستند،کند، روایات باب غبن میدسته دوم از روایاتی که دیدگاه اسالم را در امور اقتصادی مشخص می

 ها عبارت است از:کنیم، که برخی از آنبررسی سندی نمی
ِد بِْن َعلِيٍّ َعْن أَبِي 2 ِد بِْن َخالٍِد َعْن ُمَحمَّ ٍة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ اٍر  محمد بن یعقوب َعْن ِعدَّ َجِمیلََة َعْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ

ِ ع قَاَل:  9ُسْحٌت. 4بُْن الُْمْستَْرِسلِ غَ  َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

آورید، حرام و سحت است مثل رشوه مغبون کردن کسی که به شما اعتماد کرده است، سحت است یعنی پولی که به دست می

 که سحت است.

 و در روایت بعدی آمده است که:

ٍر َعْن أَبِي ِ ع قَاَل: َو َعْنُهْم َعْن أَْحَمَد َعْن ُعثَْماَن بِْن ِعیَسی َعْن ُمَیسِّ  2غَبُْن الُْمْؤِمِن َحَراٌم. َعبِْد ال ل

 امام صادق )علیه السالم(: غبن مؤمن حرام است یعنی کسی حق  ندارد که مؤمن را مغبون کند و به او ضرر بزند.

 «تلّقی رکبان»گروه سوم: روایات باب 

و در مورد این است که کسی نباید به دیگران ضرر باشد دسته سوم از روایاتی که در مورد دیدگاه اسالم در مورد تجارت می

وارد شده است، که هم از حیث عامه و خاصه روایات متعددی در این موضوع داریم که « تلق ی رکبان»بزند، روایاتی است که در باب 

هروند و کاال میکسانی که از شهری به شهر دیگر می لبرند، قبل از ورود به شهر، عد  ها خارج از شهر خود را به واسطه ها وای از دال 

فروختند، سپس روایاتی صادر شد است که از این عمل خریدند و خودشان آن کاالها را در شهر میرساندند و کاالها را میکاروان می

 نهی کرده است:
ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن أَبِیِه َعِن ابِْن أَبِي ُعمَ  5 اِب قَاَل: قَاَل ُمَحمَّ اِج َعْن ِمْنَهاٍل الَْقصَّ ْحَمِن بِْن الَْحجَّ ْیٍر َعْن َعبِْد الرَّ

ِ ع ِ ص أَبُو َعبِْد ال ل  6نََهی َعِن التَّلَقِّي... اَل تَلَقَّ فَِإنَّ َرُسوَل ال ل

 د.انامام صادق علیه السالم: تلقی رکبان نکنید زیرا که پیامبر از این کار نهی فرموده

ه نقل می کند: نهی عن تلق ی الرکبان للشراء منهم و قال علیه السالم فإن تلق ی متلق  مرحوم شیخ روایتی را در خالف از عام 

 .7فصاحب الصلعة بالخیار اذا ورد السوق

ب کاال بوده حپیامبر )صلی ال ل علیه و آله( از تلق ی رکبان نهی کردند و فرمودند که کسی که تلق ی رکبان کند، کسی که صا

 ( وقتی وارد بازار شدند، حق  خیار فسخ دارد.است )اهل کاروان

ل ها، کاله برداری کرده فروشند یعنی از دیدگاه اسالم، تر در بازار میخرند و سپس گراناند زیرا که کاال را ارزان میزیرا که دال 

                                                
 من أبواب الخيار. 17من الباب  1، و أورده في الحديث 14 -153 -5الكافي  -(7)  1
 (.354 -3 -رسل -انبسط و استانس) القاموس -استرسل إليه -(5)  2
 .395؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 3
 .395؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج 4
 .4 -119 -5الكافي  -(1)  5
 .442؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 1
 و هذا نص.«. 3»بالخيار إذا ورد السوق ه عليه و آله نهى عن تلقي الجلب، فان تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة روى أبو هريرة أن النبي صلى اللّو : 173، ص: 3الخالف؛ ج. 7
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 ی کند که دیگران مغبون شوند و ضرر کنند.کسی حق  ندارد که کاری کند که برای سود به دست آوردن خودش، کار

جا روایاتی که خوانده شده، در مورد ضرر زدن بود، ولی در روایات حت ی نحوه سود بردن را نیز مشخص کرده است یعنی تا این

 در اسالم روش معامله و سود بردن نیز خاص است و نباید سود زیاد ببرند، مثالً در روایات تجارت آمده است که:

ِد بِْن َعبِْد الَْجبَّاِر َعْن أَْحَمَد بِْن النَّْضِر َعْن أَبِي َجْعفٍَر الْفََزارِ أَ  ِ ع َمْولًی يِّ قَاَل:بُو َعلِيٍّ اْْلَْشَعِريُّ َعْن ُمَحمَّ  لَُه لَُه یَُقالُ  َدَعا أَبُو َعبِْد ال ل

ْز  أَلَْف  ُمَصاِدٌف فََأْعَطاهُ  اِر ِإلَی ِمصْ ِدیَناٍر َو قَاَل لَُه تََجهَّ َز بَِمتَاعٍ َو َخَرَج َمَع التُّجَّ ا َر فَ َحتَّی تَْخُرَج ِإلَی ِمْصَر فَِإنَّ ِعَیالِي قَْد کَثُُروا َقاَل فَتََجهَّ لَمَّ

ِة فََأْخبَُروُهْم أَنَُّه َدنَْوا ِمْن ِمْصَر اْستَْقبَلَتُْهْم قَاِفلٌَة َخاِرَجٌة ِمْن ِمْصَر َفَسَألُوُهْم َعِن الَْمتَاعِ الَِّذي َمَعُهْم مَ  ا َحالُُه ِفي الَْمِدیَنِة َو کَاَن َمتَاَع الَْعامَّ

ا قَبَُضوا أَمْ لَْیَس بِِمْصَر ِمْنُه َشيْ  یَناِر ِدیَناراً فَلَمَّ الَْمِدیَنِة  وا ِإلَیَوالَُهْم َو انَْصَرفُ ٌء فَتََحالَُفوا َو تََعاَقُدوا َعَلی أَْن اَل یَْنُقُصوا َمتَاَعُهْم ِمْن ِربْحِ الدِّ

ِ ع َو َمَعُه کِیَساِن ِفي کُلِّ َواِحٍد أَلُْف ِدیَناٍر فََقاَل ُجِعلُْت ِفَداكَ  َهَذا َرأُْس الَْماِل َو َهَذا اْْلَخُر ِربٌْح فََقاَل ِإنَّ  فََدَخَل ُمَصاِدٌف َعلَی أَبِي َعبِْد ال ل

بَْح کَثِیٌر َو لَِکْن َما َصَنْعتَهُ  ِ تَْحلُِفوَن َعلَی قَْوٍم ُمْسلِِمی َهَذا الرِّ ل ثَُه کَْیَف َصَنُعوا َو کَْیَف تََحالَُفوا فََقاَل ُسبَْحاَن ال   أاَلَّ تَبِیُعوُهْم نَ ِفي الَْمتَاعِ فََحدَّ

یَناِر ِدیَناراً ثُمَّ أََخَذ أََحَد الِْکیَسْیِن فََقاَل َهَذا َرأُْس َمالِي َو اَل حَ  ُیوِف أَْهَوُن ِإالَّ ِربَْح الدِّ بْحِ ثُمَّ قَاَل یَا ُمَصاِدُف ُمَجاَدلَُة السُّ اَجَة لََنا ِفي َهَذا الرِّ

 2.4ِمْن َطلَِب الَْحاَللِ 

دینار دادند و به او فرمودند: به مصر برو و تجارت کن، خانواده من  2111« مصادف»امام صادق علیه السالم به شخصی به نام 

ار به سمت مصر حرکت آمد داریم(، ابو جعفر میاند )و نیاز به درزیاد شده گوید که آن شخص )مصادف( با آن پول، کاالیی خرید و با تج 

شد و با هم مالقات کردند، پس کاروانی که قصد ورود به مصر داشت از ای از مصر خارج میکرد، وقتی نزدیک مصر رسیدند، قافله

االی ما در مصر چه وضعیتی دارد؟ قیمتش کم است یا زیاد؟ البته کاالیی که به شد، پرسید که این کمی جکاروانی که از مصر خار

ها گفت که این کاال در مصر وجود ندارد و نایاب شده است، بردند کاالیی بود که همه به آن نیاز داشتند، آن کاروان به آنمصر می

ود فروشیم، )سایم، دو دینار مییعنی اگر یک دینار خریده فروشیمقسم شدند که این کاال را دو برابر قیمت میپس اهل کاروان هم

درصدی( و همین کار را کردند؛ و با سود فراوان به مدینه برگشتند فلذا مصادف با دو کیسه هزار دیناری به نزد امام صادق علیه  211

فرمودند که: این سود زیادی است،  السالم آمد و عرض کرد که این کیسه، اصل سرمایه است و کیسه دیگر سود تجارت است، حضرت

قسم شدید بر علیه مسلمانان اید؟ سپس آن شخص وقایع را توضیح داد. حضرت فرمودند: هماید که چنین سودی کردهچه کار کرده

دارم، نکه سود دو برابر بگیرید؟! سپس حضرت یکی از دو کیسه را برداشت و فرمودند که این سرمایه من است و احتیاجی به سود شما 

 تر است از طلب حالل.سپس فرمودند: ای مصادف، شمشیر زدن در جنگ با یکدیگر، آسان

گونه نیست که اشخاص در مقدار سود، آزاد باشند و نظر اسالم این نیست که اشخاص سود دو یا چند برابری کنند، یعنی این

 سود به دست بیاورند و سود هم حد  و اندازه دارد.اسالم نیامده است که عادت بدهد که افراد هم دیگر را غارت کنند و 

 حضرت در این روایت، یک دینار هم از سودها برنداشتند.

توثیق خاص ندارد و مجهول و مهمل است ولکن برخی از وجوه عامه « أَبِي َجْعفٍَر الْفََزاِريِّ  »البته این روایت از حیث سند، 

 دانند، مشکلی از این جهت نداریم.کسانی که روایات کتاب کافی را معتبر میبرای توثیق ایشان وجود دارد و طبق مبنای 

توانیم دیدگاه اسالم را به دست بیاوریم، فلذا مشخص است که اسالم، تجارت را رها نکرده است که از این مجموع روایات می

د  پائین از حها اصل سود بردن نیز باید بیشاساس آن به هر نحو خواستند سود ببرند و حتی باالتر از این روایت، روایاتی داریم که بر

                                                
ورد في هذه الرواية و  أي الذي يحتاج إليه عامة الناس. و قال في الدروس: يكره اليمين على البيع و روى كراهة الربح المأخوذ باليمين. و الظاهر أن مراده ما« متاع العامّة(» 1)  1

 أن يبيعوا متاعا يحتاج إليه عامة الناس باغالء الثمن و هو من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها االصحاب.) آت( ظاهر الرواية انه ليس الكراهة للحلف بل التفاقهم على
 .111؛ ص 5اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط . 2
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 بیاید، تا جایی که در برخی روایات آمده است که سود بردن حرام است، گر چه به معنای حرمت اصطالحی نیست:
ِد بِْن  2 ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن ُمَحمَّ ِد بِْن یَْحَیی َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ ِ ُمَحمَّ  بِْن ُعْقبََة َعْن ُسلَْیَمانَ  ِإْسَماِعیَل بِْن بَِزیعٍ َعْن َصالِح

ِ ع قَاَل: ْیِه ُقوَت لََعلَی الُْمْؤِمِن ِربًا ِإالَّ أَْن یَْشتَِرَي بَِأکْثََر ِمْن ِمائَِة ِدْرَهٍم َفاْربَْح عَ  الُْمْؤِمنِ  ِربْحُ  بِْن َصالِحٍ َو أَبِي ِشبٍْل َجِمیعاً َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

 4یَْوِمَك أَْو یَْشتَِریَُه لِلتَِّجاَرِة فَاْربَُحوا َعلَْیِهْم َو اْرُفُقوا بِِهم

 

درهم بخرد، که  211که کاالیی با قیمت بیش از در این روایت گفته شده است که سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، مگر این

 توانی سود ببری، )و حق  نداری بیش از آن سود ببری( و به همدیگر ارفاق کنید.در این صورت به اندازه هزینه و مخارج روزانه می

 که چند روزه، یک میلیارد خود را به سه میلیارد برسانند، مطلوب اسالم نیست.پس این

ام و ربا البته در برخی روایات دیگر دارد که وقتی که امام زمان علیه السالم ظهور بفرمایند، سود بردن مؤمن از مؤمن حر

 شودمی

 :ولی االن اشکالی ندارد که معنایش این است که چون حکومت اسالمی واقعی نبوده است، اصل سود بردن اشکالی ندارد

 

ُ َعْنُه َعْن ُموَسی بِْن ِعْمَراَن النََّخِعيِّ عَ  ل ُد بُْن َجْعَفٍر اْْلََسِديُّ َرِضَي ال  هِ َرَوى أَبُو الُْحَسْیِن ُمَحمَّ ْوفَلِيِّ َعْن  ْن َعمِّ الُْحَسْیِن بِْن یَِزیَد النَّ

ْهِن أَْوثََق ِمْنُه بَِأِخیِه الُْمْؤمِ  َعلِيِّ بِْن َسالٍِم َعْن أَبِیِه قَالَ  ِ ع َعِن الَْخبَِر الَِّذي ُرِوَي أَنَّ َمْن کَاَن بِالرَّ َقاَل ٌء فَ ِن فََأنَا ِمْنُه بَِريَسَألُْت أَبَا َعبِْد ال ل

َعلَی الُْمْؤِمِن ِربًا َما ُهَو قَاَل َذاَك ِإَذا َظَهَر الَْحقُّ َو َقاَم  الُْمْؤِمنِ  َذا َظَهَر الَْحقُّ َو قَاَم قَائُِمَنا َأْهَل الْبَْیِت ُقلُْت فَالَْخبَُر الَِّذي ُرِوَي أَنَّ ِربْحَ َذلَِك إِ 

ا الَْیْوَم فَاَل بَْأَس   9بَِأْن یَبِیَع ِمَن اْْلَخِ الُْمْؤِمِن َو یَْربََح َعلَْیِه.قَائُِمَنا أَْهَل الْبَْیِت َو أَمَّ

 

 از اندازه نباید باشد و إال  حرام یا حداقل مکروه است.پس هر چند در زمان غیبت، اصل سود بردن اشکالی ندارد ولی بیش

 که:وباالتر از این روایات، این

 دهنده دیدگاه اسالم است، عبارت است از:که نشان بازار بخواند،یکی از دعاهایی که انسان مستحب است موقع ورود به 

اٍر َعْن أَبِي َعبِْد  ٍد َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعْن ُمَعاِویََة بِْن َعمَّ ٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِ ع َقاَل:ِعدَّ اللَُّهمَّ  فَُقلِ  ُسوَقكَ  ِإَذا َدَخلَْت  ال ل

َها َو َشرِّ أَْهلَِها اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك ِمنْ ِإنِّي أَسْ   أَْن أَْظلَِم أَْو ُأْظلََم أَْو أَبِْغَي أَْو یُبَْغی َعلَيَّ أَْو َألَُك ِمْن َخْیِرَها َو َخْیِر أَْهلَِها َو أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ

ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعلَْیِه تََوکَّلُْت َو  بَِك ِمْن َشرِّ ِإبْلِیَس َو ُجُنوِدِه َو َشرِّ َفَسَقِة الَْعَرِب َو الَْعَجِم وَ أَْعتَِدَي أَْو یُْعتََدى َعَليَّ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ  َحْسبَِي ال ل

 2.ُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظیمِ 

 که ظلم به کسی بکنم یعنیبرم از اینزار و پناه میبرم از شر  بازار و از شر  اهل بادر این دعا آمده است که: خدایا به تو پناه می

 برداری کنم و... .با معامالت خودم، کسی را بیچاره کنم، کاله

ای که طرف مقابل بیچاره و بدبخت شد، ظلم وقتی که شخصی، به واسطه معامله، کاالیی را از دست دیگری خارج کرد به گونه

 است.

                                                
 .232 -19 -3، و االستبصار 23 -7 -7، و التهذيب 22 -154 -5الكافي  -(1)  1
 .391؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 2
 .313؛ ص 3يحضره الفقيه ؛ ج من ال. 3
 .151؛ ص 5اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط . 4
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 یگران تجاوز کنم یا به حقوق من تجاوز بشود.که به حقوق دبرم از اینو پناه می

شوند و یکی از مفاسد ربا این است کنند که دیگران بدبخت و بیچاره مییعنی همان طور که در بحث ربا، اشخاص کاری می

ن ع کند و به دیگراکند فلذا نباید انسان به خاطر درآمد زایی خودش حقوق دیگران را ضایها را نابود میکه مردم را بدبخت و اموال آن

ظلم کند پس در سایر معامالت نیز باید مراقب بود که به دیگران ظلم نشود. )فلکم رؤس اموالکم ال تظلمون و ال تظلمون( حق ندارید 

 که در معامالت به دیگران ظلم کنید و حق آن ها را پایمال کنید.

 

باشد و این عدالت و احسان و ارفاق و دوری از غش  و... می پس هدف اصلی اسالم: ایجاد یک بازار سالم و مطمئن و مبتنی بر

 باشد.مبنای اسالم در مورد نظام اسالمی و تجارت می

 

 حال به توجه به این مقدمه، باید به بررسی مشروعی ت سیگنال دهی، بپردازیم:

عبیر و ت« گذاریتأسیس مشاوره سرمایه»در قانون بازار اوراق بهادار ایران، چنین تعبیری برای بحث سیگنال دهی، آمده است: 

 قانون بازار اوراق بهادار: 2ماده  26ازسیگنال نشده است و به صورت مشاوره مطرح شده است، در بند 

گذاری، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص درباره خرید و فروش اوراق بهادار به سرمایه گذار مشاور سرمایه»

 «دهد.مشاوره می

توسط هیئت مدیره سازمان بورس، تصویب شده  2931دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاوره سرمایه گذاری که در سال در 

 است، این طور آمده است:

 : 9، بند 2ماده 

قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش  2ماده  26مشاوره سرمایه گذاری: عبارت است از هرگونه مشاوره موضوع بند 

 شود:راق بهادار که از جمله شامل موارد زیر میاو

پرسد که فالن سهام را داری اورق بهادار. )به این صورت که مشتری از شرکت مشاوره میالف. توصیه به خرید یا فروش یا نگه

دهد، که همان اوره میگرهایی که دارد به او مشنگه دارم یا بفروشم، یا فالن سهام را بخرم یا نه؟ و آن شرکت با توجه به تحلیل

 سیگنال دهی است(.

جا اصالً توصیه به خرید و فروش ب.  اظهار نظر در مورد روند قیمت یا عرضه و تقاضا دار در مورد اوراق بهادار در آینده. )در این

 .دهد(اضا، نظر میکند و یا نسبت به کم و زیاد شدن عرضه و تقزند و اعالم میکند بلکه فقط قیمت های آینده را حدس مینمی

 کند(.ج. اظهار نظر در مورد ارزش اوراق بهادار )یعنی قیمت اوراق بهادار را بیان می

 حال بحث ما در این است که:

 اوالً تأسیس این شرکت و سیگنال دهی و مشاوره دادن در بازار سرمایه، شرعاً جایز است یا خیر؟

 حمة دریافت کند؟زتواند، حق  الشرکت و مشاور برای این مشاوره میثانیاً بعد از حکم به مشروعی ت یا تفصیل، آیا 

 دهد، آیا این معامالتثالثاً بعد از سیگنال دهی و اخذ اجرت، آیا معامالتی که مشتری بر اساس این مشاوره و سیگنال، انجام می

 ها، تفصیل قائل شد.که باید بین انواع سیگنال دهیباشند یا اینصحیح می

ها را به دیگران اطالع دهد؟ یا تواند این سیگنالآیا شخصی که پول داده است و سیگنالی را خریداری کرده است، میرابعاً 

دارد باید به خود مشاور و شرکت  دهی حق  اختصاصی آن شرکت و مشاور است و هر کسی که نیاز به سیگنالکه فقط سیگنالاین

 باشد؟شبیه حق  تألیف و حق  اختراع میای مراجعه کند و سیگنال دهی نیز مشاوره
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 باال ضع دارد، باید احکام شرعی همه فروهای متفاوت، مشروع و غیرمشروکه تحصیل سیگنال و اطالعات راهبا توجه به این

ستفاده از با اکه رسد، که اشکالی ندارد و یا اینکه گاهی با تحلیل اوضاع و احوال اقتصاد کشور به نتایجی میبررسی شوند: مثل این

ماه دیگر  6داند که ها نفوذ دارد ولذا میکه در بعضی شرکترانت اطالعاتی از افزایش یا کاهش قیمت خبر دار شده است مثل این

نند و کها بازار کاذب درست میگران و سبدگردانکه با تبانی تحلیلشود، یا اینها نصف میکند و قیمتدولت بازار خودرو را آزاد می

کنند و این افراد خودشان اطالع دارند که این افزایش قیمت کاذب است فلذا به برخی سیگنال ر بازار سرمایه، جو  کاذب درست مید

ها حباب است و خرید نکنید و یا هر چه از این سهام دارید، زودتر بفروشید. پس برای پاسخ به محورهای بحث باید دهند که اینمی

 ظر داشته باشیم.همه این امور را مد  ن

 

در مورد اصل مسأله فی الجمله باید بگوییم که مشاوره دادن در امور اقتصادی، مسلماً جایز است و فی نفسه مشروع است و 

باشد تا مؤمنی را راهنمایی و کمک شود، حداقل مستحب میچه بسا اگر شخصی سؤال کند، اگر نگوییم مشورت دادن به او واجب می

 کرده باشیم.

اصل مشاوره از حیث شرع و اسالم، مشکلی ندارد ولی باید تفاصیل باال را مورد بررسی قرار دهیم، فلذا به عنوان نمونه پس 

آورده است « وجوب نصیحة المؤمن»کنیم که صاحب وسائل الشیعه این روایات را در باب برخی روایات در مورد مشاوره را بیان می

 وجوب مشورت دادن بوده است:شود که ایشان قائل به که مشخص می

ٍد َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن ُعَمَر  ٍة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ِعدَّ بِْن أَبَاٍن َعْن ِعیَسی بِْن أَبِي َمْنُصوٍر ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل:  2ی الُْمْؤِمِن أَْن یَُناِصَحُه.یَِجُب لِْلُمْؤِمِن َعلَ َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

پرسد که فالن سهام را بخرم یا نه؟ در صورتی که مستلزم مفسده مثل ضرر زردن به دیگران نباشد، فلذا اگر مؤمنی سؤال می

 بر مؤمن دیگر واجب است که او را راهنمایی کند.

 

ٍة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد َعِن ا 4محمد بن یعقوب ِ ع قَاَل:َعْن ِعدَّ یَِجُب لِْلُمْؤِمِن  بِْن َمْحبُوٍب َعْن ُمَعاِویََة بِْن َوْهٍب َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

 9َعلَی الُْمْؤِمِن النَِّصیَحُة لَُه ِفي الَْمْشَهِد َو الَْمِغیِب.

 طور که مراقب است خودش دچار ضرر نشود، باید به مؤمن دیگر نیز راهنمایی کند.پس همان

 

 مشورت دهی و سیگنال دهی، مشکلی ندارد ولی فروعاتی که در مقام گفته شد، نیاز به بررسی بیشتر دارد.پس اصل 
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