
  دیدگاه اسالم پیرامون قراردادهاي جدید مالی

در چارچوب قراردادهاي خاص محصور نکرده و  را اسالم مسلمانان نینه تنها د که دهد یاسالم نشان م میتعال قیمطالعه دق

را به  شمندانیاند یارائه خطوط کلّ با ن،آبلکه فراتر از  ،داند یم زیجا یو ضوابط ارهایمع تیرا با رعا ییعقال همه قراردادهاي

  .خواند یم و ابداع قراردادهاي متناسب با عصر و زمان خود فرا یمال نینو ابزارهاي یتفکر و تأمل و طراح

  اصل صحت قراردادهاي جدید

در  یباورند که مقتضاي اصل اول نیبر ا معامالت،باب ) اتیو روا اتیآ(با قطع نظر از ادلّه اجتهادي  عهیش هانیهمه فق

باشد، از نظر شرع اثر مطلوب و  دیترد قراردادي شک و یکه اگر در صحت شرع یمعن نیبه ا. است فساد ،یقراردادهاي مال

  .شود یمقصود برآن قرارداد بار نم

اطالقات و عمومات کتاب و سنت داللت  که معتقدندفساد در معامالت داشته و  یاصل اول رییمتأخر اعتقاد به تغ هانیفق اکثر

 لیکه دل یتا زمان ،میباش شک داشته یدر صحت شرع یلیصدق معامله، اگر به هر دل یعرف بعد از احراز بر آن دارد که

 الزم نیشود و براي طرف یبوده و آثار معامله بر آن مترتب م حیشرع صح نظر معامله از ،عام بر بطالن معامله نباشد ایخاص 

  .ستین دیمعامالت جد و در صدر اسالم جیمعامالت را نیب یمطلب فرق نیالوفا است و در ا

  اصل صحت قراردادها یشرع لیدال

  .)1 هیآ): 5( مائده( »قُودبِالْع فُواأَو نُواآم نَیالَّذ هایأَ ای« 

  .دیها و قرارها وفا کن مانیبه پ! دیا آورده مانیکه ا یکسان اي

 یاطالق نیباشد و کاملتر یعقد م یعرف قیمصاد داند و شامل تمام یرا واجب م ندیگو یوفاي به هرآنچه عرفا عقد م ه،یآ

و لوازم عقد  آثار به عقد و مترتب کردن اریکامل و تمام ع عمل ،»وفاي به عقد« معناي. است است که در مقام وارد شده

وفا  ،شود یم دهیعقد نامعرف از نظر مقتضاي هرآنچه که  به خواهد که یاز مؤمنان م یبه داللت مطابق هیآ ن،یبنابرا. است

  .کند یم یداللت بر صحت هر عقد عرف یو به داللت التزام دهند اثر بیکنند و به آن ترت

توان  یم م،یبر بطالن آن نداشته باش یعام ایخاص  لیکه دل یتا زمان ،میقراردادي شک کن یهرگاه در صحت شرع نیبنابرا

  .به صحت آن قرارداد کرد حکم» قُودبِالْع فُواأَو« هیبا تمسک به اطالق آ

  

  



  اصل صحت قرارداد ها یشرع لیدال ریسا

  )34اسرا، (» سؤوالًکانَ م هدإِنَّ الْع هدبِالْع أَوفُواو«

  .پرسش خواهد شد مانیکه از پ رایز د،یوفا کن) خود( مانیپ به

  )29نسا، (» نْکمتَرَاضٍ م نع جارةًتَکونَ ت إِلَّا أَن اطلِبِالْب نَکمیب والَکمالَ تَأْکلُوا أَم نُواآم نَیالَّذ هایأَ ای«

  .شما باشد تیکه با رضا یتجارت قیمگر از طر د،ینخوررا به باطل  گریاموال همد! دیا آورده مانیکه ا یکسان اي

  »همالمسلمون او المؤمنون عند شروط«ثحدی

  »هماموال یالناس مسلطون عل«ثحدی

  معامالت باب در عهشارع و متشر رهیس

  

  رانیصحت قرارداد ها در قانون ا اصل

  :است آمده یقانون مدن 10در ماده  .است رفتهیرا پذ قراردادهااصل آزادي  زین رانیا یتبع فقه اسالم، قانون مدن به

  .استنافذ  ،قانون نباشد حیکه مخالف صر یاند، درصورت نمودهکه آن را منعقد  ینسبت به کسان یدادهاي خصوصقرار

 .بخشد یم اي و به حکومت اراده، دامنه گسترده قراردادهاستن ماده حاوي اصل آزادي یا ،اعتقاد حقوقدانان به

  

  دیاصل لزوم قراردادهاي جد

قرارداد حق فسخ آن را  نیاز طرف کی چیاست که ه قرارداديقرارداد الزم  ؛شوند یم میتقس زیبه دو گروه الزم و جا قراردادها

بود که در اصطالح به آن اقاله  خواهد قرارداد قابل فسخ ،داشته باشند تیکه هر دو طرف رضا یدرصورت تنها ندارند و

اقدام به فسخ قرارداد  گريید تیبدون رضا توانند یقرارداد م نیاز طرف کیاست که هر قراردادي زیقرارداد جا اام. ندیگو یم

  .دنکن

  



  اصل لزوم قراردادها یشرع لیدال

  :کنند یقراردادها داللت م لزومبر  زین ریز لیدال ،که در اصل صحت گذشت یلیبر دال افزون

  »عند شروطهم المسلمون«و  » المؤمنون عند شروطهم«): ص( اکرم امبریپ ثیحد

  .هستند بندیو مسلمانان به شرط خود پا مومنان

  »نْهم نَفْسٍ ۀبیبِط الّو ال ماله ا رِءام مد حلُّیال«): ص( اکرم امبریپ ثیحد

  .ستیحالل ن گريیدبر هم جز با رضایت خاطر او  یکس چیمال ه ؛ستیحالل ن گريیبه د یکس چیه خون

  

  اصل صحت و لزوم قرارداد ها جهینت

 لیدل نکهیا مگر ؛و الزم است حیشرع صح دگاهید از ،قرارداد و عقد محسوب شود عقال که از منظر عرف و یمانیعهد و پ هر

  .شود اقامه بر خالف آن یعام ایخاص 

  

  هیپول و سرما بازار قراردادهاي یضوابط عموم

  :دنشو تیدر همه قراردادها رعا باید ریضوابط ز ن،یمتعاقد تیقصد و رضا ت،یبر اهل افزون

  .اکل مال به باطل تیممنوع. 1

  .ضرر و ضرار تیممنوع. 2

  .غرر تیممنوع. 3

   .ربا تیممنوع. 4

  

  اکل مال به باطل تیممنوع ل؛ضابطه او

  »نْکمتَرَاضٍ م نع جارةًت إِلَّا أَن تَکونَ اطلِبِالْب نَکمیب والَکمالَ تَأْکلُوا أَم نُواآم نَیالَّذ هایأَ ای«

  .شما باشد تیکه با رضا یتجارت قیاز طر مگر ،دیرا به باطل نخور گریدیکاموال ! دیا آورده مانیکه ا یکسان اي



  .در عرصه معامالت است یقانون کل در مقام ارائه دو هیآ نیا

هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدي، رشوه، اخذ  نیبنابرا ؛است تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع :اول قانون

و  دیو باطل است و هر نوع معامله چون خر بالوجه ها آن قیها که از نظر عرف و عقال گرفتن مال از طر و امثال آن زور به

از نظر اسالم،  ست،یها ن پرداخت آن توان عقال دیکه به د یندارند، معامالت ییکه منفعت عقال ییایاش بر صلح فروش، اجاره،

  .باشند یباطل و حرام م

  .و حالل است حیصح ،یتراض بر وجه تجارت از روي گرانیتصرف در اموال د :دوم قانون

  

  ضرر و ضرار تیممنوع م؛ضابطه دو

  .ستیضرر و ضراري بر مؤمن ن چیه »مؤمن یالضرر و الضرار عل«: دیفرما یم) ص( امبریپ

 یعنی ،است یتمام معامالت عقالئ حاکم بر قاعده نیا ؛ضرر است یباب معامالت قاعده نف یدوم از ضوابط عموم ضابطه

معامله، باعث ضرر و  طیشرا ایکند که اصل معامله، اطالق معامله و  یم دییگروه از معامالت را تأ آن شرع مقدس اسالم تنها

  .نشود نیجامعه مسلم ای نیضرار بر متعامل

  

  غرر تیممنوع م؛ضابطه سو

  .کردند یغرري نه عیاز ب امبریپ» الغرر عیعن ب) ص( یالنب ینه«

در خواهد آن گروه از قراردادها را که  یم و ها است انسان نیب یروابط معامل میدرصدد تنظ ،ینه نیا انیبا ب) ص(اکرم  امبریپ

هر دو را در  ایمعامله  نیاز طرف یکی کنند و مال یم دایصفت غرري پ گريیهر عامل د ایو جهالت و  غفلت اثر خدعه،

  .ها کند هاي مجاز خارج کرده و حکم به فساد آن عیب رهیدهند، از دا یم معرض هالکت و نابودي قرار

ها و اختالفات، تمام معامالت غرري را  از نزاع ريیجلوگاست که اسالم براي سامان دادن معامالت مردم و  نیقاعده ا مفاد

بطالن، حکم  یبر حکم وضع عالوه ،هردو باشد ای نیاز متعامل یکی رنگیاز خدعه و ن یغرر ناش نیاگر ا و شمارد یباطل م

  .خواهد داشت زیحرمت ن یفیتکل

  



  ربا تیضابطه چهارم؛ ممنوع

ربا  که یدرحال ؛اسالم باشد دگاهیربا از د تیاقتصادها ممنوع ریسا با یاقتصاد اسالم نیتفاوت ب نیتر و شاخص نیمهمتر دیشا

 اعتبارات، ها ها، وام و به اشکال مختلف چون اوراق قرضه، سپرده دارد و بهرة قراردادي در تار و پود اقتصاد متعارف حضور

از گناهان  کرده،ی دارد، اسالم با شدت تمام از آن نه انیداري جر هیسرما در همه ابعاد اقتصادي هاي اعتبار کارت ی وبانک

  .است کرده دیتهد زین ويیبه مبارزه دن ، بلکهداده میدردناك اخروي ب عقاب شمرده و مرتکب شوندة آن را نه تنها به رهیکب

  

  ربا در اسالم تیممنوع لیدال

  .را حالل و ربا را حرام کرده است خرید و فروش و معامله وندخدا ».االرِّب حرَّمو عیاللّه الْب وأَحلَّ«

  ».ٍمیکلَّ کفَّارٍ أَث حبیالَ  اللّهو دقَاتالص یرْبِیو االلّه الرِّب محقُی«

  .دارد ینم ناسپاس گناهکاري را دوست چیو خداوند ه دیافزا یکاهد و بر صدقات م یربا م) برکت(از  خدا

 تُمتُب إِن و رسوله اللّه و نَم رْبفَأْذَنُوا بِح تَفْعلُوا فَإِن لَم نَیؤْمنإِن کنْتُم م االرِّب نَم یقب ام ذَروااتَّقُوا اللّه و نُواآم نَیالَّذ هایأَ ای«

  ». ونَتُظْلَم والَ مونَالَ تَظْل والکمأَم ؤوسفَلَکم ر

 د،ینکرد) نیچن(و اگر  دیواگذار، مانده است یاز ربا باق را چه آن د،یو اگر مؤمن د،یاز خدا پروا کن دیا آورده مانیکه ا یکسان اي

و نه  دیکن یهاي شما از آنِ خودتان است، نه ستم م هیسرما د،یکن و اگر توبه. خواهند کرد کاریخدا و رسولش، با شما پ دیبدان

  .دینیب یستم م

  

  انواع ربا

  .شود یم میتقس یو رباي معامل یربا به دو قسم رباي قرض

  

  :یرباي قرض فیتعر



 ازین نیفرد براي تأم نکهیدارد و عبارت است از ا ونوع ربا است که در جوامع مختلف وجود داشته  نیتر جیرا یقرض رباي

همراه با  ردیگ یشود آنچه را م متعهد گذاري، تقاضاي قرض کند و در ضمن قرارداد، هیسرما ای یمصرف امور جهت ،یمال

  .باشدشده  ادهیاست که در آن شرط ز یقرارداد قرض ،یقرض رباي گریبه عبارت د ؛برگرداند ادهیز

  

  :یرباي معامل فیتعر

من  کیمانند فروختن  ؛فروخته شود گرید مثلبه  »ینیع ادهیز«از دو کاالي مثل هم، با  یکیآن است که  یمعامل رباي

رباي  .هیمن آن نس کی من گندم نقدا به کیمانند  »یحکم ادهیز«با  ای، درهم کیمن آن و  کی به ایگندم به دو من آن، 

  :است زیجاري است و شرط آن دو چ زیمثل صلح ن معامالت بلکه در همه ،ندارد عیاختصاص به ب یمعامل

  .دنباش یکیعرف از جهت جنس  دیبه د ض،ول آنکه عوض و معوا

  .ستیربا ن ،شود یمشاهده فروخته م ای شمردن که با زيیپس در چ ؛دنموزون باش ای لیاز مک ضآنکه عوض و معو دوم

  

  یربا در تناسب با بازارهاي مال میحکمت تحر

دنبال  ربا به میاسالم با تحر نیدهد که د ینشان م مجاز ربا و توجه به معامالت میناظر به فلسفه تحر اتیو روا اتیآ یبررس

  :باشد یم ریز اهداف تحقق

  .الحسنه قرض چون انفاقات، صدقات، اوقاف و رخواهانهیروابط خگسترش انواع . 1

  .اجاره، جعاله و سلف ع،یگسترش انواع معامالت تجاري چون ب. 2

  مساقاتها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و گسترش انواع مشارکت. 3

 .اقتصادي میهاي مستق گذاري هیگسترش سرما. 4

  

  یمال ابزارهاي اقتصاد خرد ارهايیو مع اصول

  یابزارهاي مال دارانیهاي خر زهیتطابق با اهداف و انگ. 1



  خواهانه و اخروي ریهاي خ زهیاهداف و انگ. الف

  کسب سود مادي. ب

  یابزارهاي مال دارانیهاي خر قهیو سل اتیتطابق با روح. 2

  ینگینقد. 3

  یی کارا. 4

  

  یمال ابزارهاي اقتصاد کالن ارهايیو مع اصول

  با رشد اقتصادي ییهمسو. 1

  با عدالت اقتصادي ییهمسو. 2

  یمال استیبراي س تیقابل. 3

  یپول استیبراي س تیقابل. 4

  

  یابزارهاي مال یبراي طراح ازیمورد ن قراردادهاي

، دین، بیع، اجاره، اجاره به شرط تملیک، جعاله، استصناع، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، صلح، قرض

  وکالت

  

  قرض

عهده او باشد  به نکهیبه ا ند،ینما گريیرا به ضمان، ملک د یمال نکهیعبارت است از ا قرض: قرض فیتعر

  .آن را بپردازد متیق ایمثل  ایخود آن مال 



  قرارداد قر ض تیماه

قرض، قرض دهنده مال را  قرارداد در یعنی. است یتبرع یو به نوع یمعاوض ،یکیقرض قرارداد تمل قرارداد

شود عوض آنچه را قرض کرده به قرض  یمتعهد م رندهیگ قرض و آورد یدر م رندهیقرض گ تیبه ملک

  .و تبرّع است ثاریا یحال قرض، همراه با نوع نیو در ع برگرداند دهنده

  و کارمزد در قرارداد قرض هیهد اده،یز شرط

  .ربا و حرام است رندهیبر عهده قرض گ ادهیهر نوع ز اشتراط

و در مواردي  حالل آن، ریغ ای هیبه عنوان هد ،یاز طرف قرض کننده بدون شرط قبل ادهیز پرداخت هر نوع 

   .مستحب است

 صندوق ایکار توسط مراکزي مانند بانک  نیکه ا یزمان ژهیبه و قرض اعطاي اتیگرفتن کارمزد براي عمل

  .است زیجا ردیالحسنه اي صورت پذ قرض

  

  نید

 حاصل نیاز اسباب د یکیاست که به  گريیفرد به نفع د کی همثابت در ذ یمال کل ن،ید: نید فیتعر

  .دو گونه است نیسبب د .شود یم

  .نهایاجاره و امثال ا ه،ینس عیمانند قرض، ب اري،یاخت. الف

  .قهري، مانند ضمانات، نفقه همسر دائم و مانند آنها. ب

  در مقابل پرداخت زودتر نید کاهش

به خاطر  یطرف طلب مدت داري دارد و از گري،یسبب د ایسلف  ه،ینس عیبه جهت ب یفردي از کس یگاه

موعد مقرر آن را وصول کند،  از دوست دارد مقداري از طلبش را صرف نظر کند تا در مقابل، زودتر از،ین



. خود را پرداخت کند نیزودتر از موعد، د ،یبده مبلغ بدهکار دوست دارد در مقابل کاهش یطور گاه نیهم

  .دانند یم حیعمل را صح نیای اختالف چیبدون ه عهیش هانیفق

  نیدر پرداخت د ریتأخ مهیجر

است  نیا هست که یبحث .مدت، ربا و حرام است دیدر مقابل تمد یمبلغ بده شیهر نوع افزا ستین یشک

 مهیشرط جر یبه موقع بده پرداخت براي الزام بدهکار به تواندی آن م ریغ ایطلبکار در قرارداد قرض  ایکه آ

 قیکرد را از مصاد رید مهیهر چند به عنوان جر ادهیز نوع از فقها، گرفتن هر یدر پرداخت، کند؟ برخ ریتأخ

  .اند داده یالتیفقها تفص ازی در مقابل برخ دانند،ی ربا م

  نید عیب

خصوصاً به کمتر  نید عیاگر ب است،دار و مطالبات مدت ونیو فروش د دیامکان خر نیاز مسائل مهم د یکی

دولتها  اریدر اخت یمال نیجهت تأم یباشد، راهکار مهم حیصح) لیتنز(به شخص ثالث یاسم متیاز ق

مدت دار خود از شرکت ها،  مطالبات توانند یدولت و فعاالن اقتصادي م .ردیگ یاقتصادي قرار م بنگاهايو

 ورده و عند اللزوم در بازار به فروشبه صورت اسناد متحدالشکل درآ رای و حقوق یقیمؤسسات، اشخاص حق

  .کنند نیتام ینگیکوتاه مدت خود را به نقد ازهايین قیطر نیو از ا رسانند

  .شمارند یم حرامو مشهور فقهاي اهل سنت آن را ربا و زیرا جا دین عیب عهیش مشهورفقهاي

  رانیدر حقوق ا نید عیب

در حال حاضر  .ها مطرح است بانک اسناد تجاري از طرف لیدر تنز رانیدر حقوق ا نید عیبحث ب عمده

یی آن، که اسناد و اوراق تجاري و مقررات اجرا لینامه موقت تنز نیآئ مبناي بر نید دیمربوط به خر اتیعمل

مطرح  زیو متعاقباً در شوراي نگهبان ن دهیرسشوراي پول و اعتبار به تصویب  26/8/1361در جلسه مورخ 

  . ردیپذ یشناخته نشده است، انجام م یبا شرع و قانون اساس مخالف، آراء تیو به اکثر



  نیبه د نید عیب

 نیالد باعیال: رسول اهللا قال «: کند که فرمود یاز امام صادق نقل م یموثق تیدر روا دیبن زا ۀطلح

  .شود یفروخته نم نیدر مقابل د نید. »ینبالد

 

  عیب

 یم کیبه وي تمل گري،یدر عوض مال د را مال خود دار،یاز فروشنده و خر کیقراردادي است که به موجب آن هر  عیب

  .کند

  عیب تیماه

 یدرم داریخر تیبه ملک عیفروشنده و مب تیملک ثمن به ع،یب انیبعد از پا یعنیاست  یکیو تمل یقرارداد معاوض عیب قرارداد

  .دیآ

  و مشتري عیبه حسب با عیب انواع

 یاز دو طرف هم واقع م ایطرف  کیاز  تیوال ایبا وکالت  شود،ی همانطور که باالصاله از طرف مالک واقع م عیب قرارداد

 حیصح یمالک اصل اجازهکه با  ندیگو یم»  یفضول عیب« بفروشد معامله را  تیبدون وکالت و وال را گريیاگر مال د. شود

  .وگرنه باطل است

  نیاز جهت زمان پرداخت عوض عیب انواع

  نقد  عیب: اول

  هینس عیب: دوم

  سلف  عیب: سوم

  یبه کال یکال عیب: چهارم

  نقد عیب



به حال  حیتصر ایثمن را نکنند و  ای عیدار بودن مب مدت فروشد اگر در قرارداد شرط یم یرا در مقابل مبلغ ییکه کاال یکس

  .نقد و حال خواهد بود عیکنند، ب دوبودن آن

  .ثمن را مطالبه کند و مشتري حق امتناع ندارد بخواهدکه  یهر وقت ع،یمب میحق دارد بعد از تسل عینقد، با عیب در

گرفتن آن ندارد، مشتري حق دارد پس از  از داري حق خود عیو با پردازدی هر وقت بخواهد ثمن را م مشتري نکهیکما ا 

  .حق امتناع ندارد عیو با دینما مطالبه را عیثمن، مب میتسل

  هینس عیب

  .چند مسئله ضروري است تیرعا هینس عیب در. خواهد بود هینس عیشود، ب نییبراي پرداخت ثمن مدت تع ع،یدر قرارداد ب اگر

  .و مضبوط باشد نیمع دیزمان پرداخت ثمن با. 1

  .است زیعکس آن جا اام ستین زیمدت جا دیبراي تمد یرسد، افزودن بر مبلغ بده یزمان پرداخت فرا م یوقت. 2

دوم از جنس  عیچه ثمن ب ؛است حیصح آن ثمن و بعد از دیاز او قبل از سررس یآن ش دیبفروشد، خر هیرا نس زيیاگر چ. 3

ها  نیهمه ا البته ه،ینس اینه، و چه فروش دوم نقد باشد  ایمقدار مساوي ثمن اول باشد  جهت نه، چه از ایاول باشد  عیثمن ب

در فروش اول بر مشتري شرط کند که  عیاگر با نیبنابرا .باشد اول شرط نشده عیدوم در ب عیاست که ب حیصح یدر صورت

معامله صحیح بخرد،  داریخر از بعد از فروش، آن را عیشرط کند که با داریخر ایرا به خود او بفروشد  عیمب د،یبعد از خر

  .ستین

  سلف عیب

   .ندیگو یم سلم ایسلف  عیشود معامله را ب نییمدت تع عیمب لیبراي تحو عیدر قرارداد ب اگر

  :معتبر است یطیشرا این معاملهدر 

  .شود که جهالت برطرف شود فیبه گونه اي توص دیبا عیجنس و اوصاف مب. 1

  .باشد نیمع... عدد و  مانه،یاز جهت وزن، پ عیمقدار مب. 2

  .مشخص و مضبوط باشد عیمب لیتحو دیسررس. 3

  .لس کل ثمن را بپردازدمشتري قبل از ترك مج. 4

  .کنند نیرا مع عیمب لیمکان تحو. 5



فروش  دیبعد از سررس .او ریو نه به غ فروشنده توان فروخت، نه به خود ینم د،یشده را، قبل از سررس داريیکاالي خر. 6

 یمعامل رباي که مستلزم یمادامالبته نباشد،  ایآن، مساوي ثمن اول باشد  ریبه غ ایباشد  اول است، به جنس ثمن زیآن جا

  .نشود

است که معامله را فسخ کرده  ریمخ داریخر دهد، لیرا تحو عیچون نبودن کاال، نتواند مب یلیبه دال عیاگر با دیدرسررس. 7

کاال در  متیق را ملزم به پرداخت عیبا تواندی نم داریمتمکن از پرداخت شود، خر عیبا تا منتظر باشد ای ردیثمن را پس بگ

  .دینما دیسررس

  یبه کال یکال عیب

 عیب. شود یم دهینام یبه کال یکال عیب نکنندیی و هم براي پرداختن ثمن مدت تع عیمب لیهم براي تحو ع،یدر قرارداد ب اگر

  :تصور است قابل به چند صورت یبه کال یکال

  .و باطل است ندیگو یم نید به نید عیمبادله شود، که به آن ب گريیطلب مدت داري با طلب مدت دار د. 1

  .در مقابل ثمن مدت دار معامله شود  ندهیآ یلیکاالي تحو. 2

  .مدت دار در مقابل طلب مدت دار معامله شود عیمب. 3

  . ار فروخته شودت دداري در مقابل ثمن مدت طلب مد. 4

  .دانند یم حیرا صح دوم تصور ژهیصور به و نیاز فقها ا یبرخ دانند،ی باطل م زیتا چهارم را ن دوم مشهور فقها صور

 

  اجاره

  اجاره فیتعر

 نیمالک منافع ع ن،یپردازد براي مدت مع یم که به موجر یقراردادي است که به موجب آن مستأجر در برابر مال اجاره

  .شود یمستأجره م

  

  عقد اجاره تیماه

  .معوض، موقت و الزم است کى،یعقدى تمل اجاره



  

  کیاجاره به شرط تمل فیتعر

مندرج  طیاجاره و در صورت عمل به شرا مدت انیشود مستأجر در پا یعقدى است که در آن شرط م کیبه شرط تمل اجاره

  .گردد مالک مستأجره را نیدر قرارداد، ع

  

  اجاره احکام

 گریمستأجره منوط به اذن شرکاء د نیع میتسل ،مشاع باشد و در صورت مشاع بودن ایتواند مستقل  مستأجره مى نیع. 1

  .است

  .معلوم باشد دیبا دیآ مستأجر درمى تیمقدار منفعتى که به ملک. 2

موجر  ،عقد نیاز ح نیهمچن. شود مى عمل عقد مالک منفعت و در اجاره اشخاص، مالک نیمستأجر از ح ،در اجاره اموال. 3

  .شوند مالک اجاره بها مى ریو اج

مالک  داریماند و خر صحت خود باقى مى به مستأجره را به فرد ثالثى بفروشد، اجاره نیاگر مالک در اثناء مدت اجاره، ع. 4

  .شود خالف آن شرط عیمگر آنکه در قرارداد ب ؛پردازد مى لىاو بها را به موجر اجاره شود و مستأجر یمستأجره م نیع

  .است اجرت المثل آن را بپردازد کرده ادهبه مقدارى که از منافع استف دیمستأجر با ،باطل شود لىیاگر اجاره به هر دل. 5

مستاجر  افت،ی انیاجاره پا تو مد نکرد از منافع آن استفاده مستاجر اداد ام لیمستأجره را به مستأجر تحو نیاگر موجر ع. 6

  .اجرت مقرره را بپردازد دیبا

  

  جعاله

در برابر انجام  نیمع) جعل( به پرداخت اجرت یحقوق ای یقیعبارت است از متعهد شدن شخص حق جعاله: جعاله فیتعر

  .ندیگو یم عامل متعهد را جاعل و انجام دهنده کار را. نیکار مع

  



  جعاله اقسام

  جعاله عام. 1

 ،براي مثال .کند ینم یتفاوت ،باشد هرکس به انجام کار است و انجام دهنده کار) جاعل(کارفرما  یجعاله عام توجه اصل در

  .کند یم افتیدر ینیرا کشف کند، مبلغ مع یمعدن خاص بتواند دارد هرکس که یدولت اعالم م

  

  جعاله خاص. 2

 یرا در مدت زمان مشخص ینیچه پروژه مع چنان کند رسد و اعالم می به توافق می ینیجعاله خاص، کارفرما با عامل مع در

  .خواهد کرد افتیدر ینیمبلغ مع ،برساند برداري احداث و به بهره

  

  جعاله تیماه

مشهور فقها آن را  ،در مقابل ؛دانند یعقود م از آن را یبرخ .فقها اختالف است نیاست، ب قاعیا ایکه قرارداد جعاله عقد  نیا در

  .دارند لیعام و خاص فرق گذاشته و به عقد الزم بودن جعاله خاص تما جعاله نیب یبرخ و دانند یم قاعاتیاز ا

  

  جعاله و اجاره تفاوت

  :باشد به شرح زیر می ییها قرارداد جعاله و اجاره تفاوت نیب

  .است زیجا قاعاتیا جعاله از هانیکه به اعتقاد مشهور فق یدرحال ،اجاره از عقود الزم است. 1

تواند تا حدودي  یبه خالف جعاله که م ،باشد کامال معلوم دیشود با یم ریکاري که در قرارداد اجاره فرد براي آن اج. 2

  .باشد مجهول

عامل بعد از انجام  ،که در جعاله یشود در حال یم مالک اجرت ریمستاجر مالک کار و اج ،در قرارداد اجاره با انعقاد قرارداد. 3

  .شود یکار مالک اجرت م

  



  شرکت

شرکت  .دارد انیجر شرکت است که به انواع و اشکال گوناگون ه،یسرمادر بازار ژهیو در عصر حاضر به جیاز معامالت را یکی

 نیبر ا. حادثه و اتفاق است کی جهینتی قرارداد و گاه جهینت یاست گاه یمال قراردادهاي از ینوع خاص نکهیعالوه بر ا

  .است شرکت عقدي ،مهم هیدر بازار سرما. نندیب یم قرارداد کیآن را فراتر از  شوند یوارد بحث شرکت م یوقت اساس فقها

  

  شرکت عقدي

 نیثمره چن. آنها معامله و داد و ستد انجام شود نیب مشترك چند نفر تا با مال ایدو  نیاست بشرکت عقدي، قراردادي 

 انیشود و سود و ز یم زیجا ،آن به هدف کسب سود با آن است که طبق قرارداد تصرف در مال مشترك و کار قراردادي

  .گردد یم میشرکا تقس نیب هیسرما تناسب حاصل به

شود  انیکه ب یو قبول با هر زبان و لفظ جابیا نیو ا دارد و قبول جابیبه ا ازیقراردادها ن ریهمانند سا زیعقدي ن شرکت

. کافی است» قبول کردم« بگوید ي، یا یکی بگوید و دیگر»میشد کیشر« :هر دو بگویند اگر براي مثال ؛کند می تیکفا

 ،رندیکار گ هو ستد ب داد اقتصادي مانند تیدر فعال و مخلوط کرده یکدیگراموال خود را با  شرکت اگر به قصد نکهیکما ا

  .کند یم تیکفا

  

  شرکت انواع

  .است حیتنها صورت اول صح عهیش عقدي به چهار صورت مطرح است که به اعتقاد مشهور فقهاي شرکت

 قیکنند و از طر یم نیاقتصادي را تأم تیفعال کی هیطور مشترك سرما چند نفر به ای؛ دو )شرکت در اموال(شرکت عنان . 1

  .شوند یم کیشر انیو ز سوداکتساب کرده دردرآمد آن 

باشند،  کیبا هم شررا آورند  یدست م هاز کار خود ب چهبندند که هر یم مانیچند نفر پ ای؛ دو )شرکت در کار(شرکت ابدان . 2

  .مطلق کار ایباشد  نیمتفاوت و خواه مبناي شرکت کار مع ای باشد کسانیخواه کارشان 



را  یکه هر کدام اموال بندند یم مانیبا هم پ اورندیب اي هیسرما نکهیچند نفر بدون ا ای؛ دو )شرکت در اعتبار(شرکت وجوه . 3

خود را  یو بده دنبفروش شده را داريیسپس کاالي خر ؛دناموال از آن هر دو باش نید و انبخر خودمه بر ذ هیبه صورت نس

  .سود هر دو باشد ماند یجا م هآنچه بد و نبپرداز

و  تیوص ایارث  ایزراعت، کسب  دیفوا تجارت، ببندند هرچه براي آنها از سود می مانیچند نفر پ ایشرکت مفاوضه؛ دو . 4

  .بر همه باشد ،شود یم وارد از آنها یکیکه بر  یهر غرامت و خسارت نیمشترك باشد و همچن نشانیب ،رسد یآنها م ریغ ای

  

  احکام شرکت

  شرکت هیسرما

به شکل  هیسرما نکهیتعلق دارد، اعم از ا شرکا به صورت مشاع به همه هیکل سرما ،عقد شرکت بعد از انعقاد قرارداد در

از اعضا  کی چیه و باشد از آن دو یبیترک ای الینقدي چون ر هاي ییدارا ایو ساختمان،  نیزم مانند یکیزیهاي ف ییدارا

  .دناي داشته باش جداگانه هید سرمانتوان ینم

  

  در اموال شرکت تصرف

از شرکا  یکیحق به  نیا قرارداد اگر در .قرارداد شرکت خواهد بود صورت گرفته در تصرف در مال الشرکه طبق توافق حق

  .در حد توافق است زیو دامنه تصرفات او ن بود تنها او مجاز در تصرف خواهد ،داده شود

  

  انیسود و ز میتقس

به نسبت مال  انی، سود و زصورت نگرفته باشدی توافق خاص انیسود و ز میتقس تیفیدر قرارداد شرکت در مورد ک اگر

 ها میان آن خاص را توافق کردند، براساس توافق یخاص تیفیاما اگر در قرارداد ک ؛شود یم میآنان تقس نیاز شرکا ب کیهر

  .شود یم میتقس

  



  یضرر احتمال نیتضم

 ای کیرا  یعقد شرط کنند ضرر احتمال ضمن اما اگر شود، یم میتقس هیبر حسب سرما انیمقتضاي اصل شرکت، سود و ز به

 چند نفر از آنها که اطالعات و ای کیاعضاء شرکت،  نانیبراي جلب اطم نیبنابرا. ندارد یمانع ،چند نفر از شرکا جبران کنند

  .رندیمطلقا برعهده گ ای ینیرا تا مدت مع یضرر احتمال توانند یدارند م یکاف تجربه

  

  شرکت جواز

  .شود یالزم نم بازهم کنند، نییتع زمان مشخصی را اگر براي شرکت مدت و حتی است زیعقد جایک شرکت  عقد

 ،یوانگید مرگ، شرکت با قرارداد. وفاي به آن شرط واجب است ،شرط کنند یضمن عقد الزم در قرارداد شرکت را اگر 

  .شود یاز شرکا فسخ م یکیو محجور شدن  یهوشیب

  

  و انحالل شرکت میتقس

د قرارداد را فسخ و نتوان یم شرکا از کیهر ،است زیاز آنجا که شرکت عقد جا .شود یشرکت، شرکت منحل م میتقس با

مگر  ؛کنند قبولمال الشرکه را  تقسیم کردنواجب است  گرانید بر، از شرکا یکی میبا تقاضاي تقس .ندنک میتقاضاي تقس

 یضرر مال موجب میکم بودن سهم الشرکه فرد، تقس ایبودن مال الشرکه  میتقس قابل ریچون غ مختلف لیکه به دال یزمان

 .شرکا گردد ریسا

  

  مضاربه

 اریمالى را در اخت) مالک(آن فردى  موجب و در اصطالح عقدي است که به گريید هیتجارت با سرما یعنیدر لغت  مضاربه

 میاند تقس که توافق کرده نىیمع نسبت آن دو به انیکند و سود حاصله م تجارت گذارد تا با آن مال یم) عامل( گرید فردى

  .گردد می

  عقد مضاربه ارکان



  و قبول جابیا -الف

  عقد نیطرف -ب

  :است ریز طیشود و داراي شرا یمالى که با آن تجارت م ؛هیسرما -ج

  .ستین حیصح ن،ید ایمضاربه با منفعت  نیبنابرا ؛باشد نیع. 1

  .ستین حیمضاربه با جنس و کاال صح نیبنابرا ؛نقد باشد. 2

  .باشد نیمعلوم و مع دیبا هیمقدار سرما ؛معلوم باشد. 3

 ای دیمثل تول گرىیهاى د اگر عامل از راه و تجارت است ،انجام دهد هیبا سرما دی؛ نوع کارى که عامل با)عمل(کار  -د

  .کند عنوان مضاربه به آن صدق نمى ،آورد دست هب سود هیاز سرما رهیزراعت و غ

 ،شده باشد ىعام و اگر مکلّف به تجارت خاص ای مضاربه را مطلق ،نشده باشد ىدر مضاربه عامل مکلّف به تجارت خاص اگر

  .ندیگو مى خاص ای دیمضاربه را مق

  :دارد یطیسود شرا نیا .ندیگو یم شود را سود یتجارت حاصل م اتیاي که از عمل دهیفا سود؛ -ه

 مضاربه ندارد اتیاز سود به فرد ثالثى که نقشى در عمل مقدارى باشد و اختصاص سود مضاربه متعلق به عامل و مالک مى. 1

  .ستین حیصح

و  باشدد به صورت کسرى از کل سو دیمقدار با نیا. مشخص شود عقد در ابتداى دیسهم مالک و عامل از سود حاصله با. 2

  .مقدار قطعى در نظر گرفت براي آن توان نمى

سپس  و کاالهاى موجود فروخته شده ،فسخ شود لىیدل اگر مضاربه به هر .مضاربه است انیسود بعد از پا میزمان تقس. 3

  .شود مى میو مالک تقس عامل از کیمانده به نسبت سهم هر  سود باقى .شود از آن کم مى هیاول هیاصل سرما

  عقد مضاربه تیماه

  .را فسخ کنند عقدتوانند  از عقد مى مرحله پس عامل و مالک در هر ؛است زیعقدى جا مضاربه

  :در این خصوص نکات زیر قابل ذکر است

  .است حیصح مضاربه اام ،شرط باطل ،کنند الزم بودن عقد رااگر ضمن عقد مضاربه شرط . 1



 تواند بدون یمذکور نم تفقط عامل بعد از مد ؛شود ینم مضاربه کنند باعث لزوم عقد نییمضاربه مدت تعاگر براى عقد . 2

  .مالک در مال تصرف کند دیجد اذن

 انیبوده و تا پا حیشرط صح نیا ،را کرده باشند مضاربه بودن مزعقد الزم خارج از مضاربه شرط ال کیاگر در ضمن . 3

 .مضاربه را فسخ کنند دینبا نیکنند طرف مى نیمع که مدتى

  احکام اساسى عقد مضاربه

  .او باشد ىیدر حد توانا دیبا ردیگ کارى که عامل به عهده مى. 1

  .کند مطالبه از سهم سود، اجرتى ریدهد غ تواند در برابر کارى که انجام مى عامل نمى. 2

عامل  ،اگر مضاربه خاص باشد اام ؛دهد انجام داند مىتواند هر قسم تجارتى را که صالح  عامل مى ،اگر مضاربه عام باشد. 3

  .است ضامن ،وارد شد هیشده تخلف کرد و ضررى به سرما نیچنانچه از امور مع و دیبه آنچه شرط شده عمل نما دیبا

  .باشد به اجازه مالک اصلى مى منوط آن تمضاربه فضولى بوده و صح ،را به مضاربه بگذارد گريیاگر کسى مال د. 4

کرده  طیتفر ای يتعد نکهیمگر ا ؛ستین ضامن دارد عارض شود اریکه در اخت یبر مال بىیع ایاست و اگر تلف  نیعامل ام. 5

  .بر عهده مالک است ها نیباشد و همه ا بر مال در اثر تجارت نمى وارده انیضامن ز ،عامل طور نیهم. باشد

. باشد مى حیمضاربه صح اام ،باطل است شرط، معامله بر عهده عامل باشد انیقسمتى از ز ایاگر مالک شرط کند که تمام . 6

  .الزم الوفاست ،عنوان شده باشد خارج شرط در ضمن عقد الزم نیاگر ا

  .هرچند کم باشد ،را مصرف مخارج خود کند هیاز سرما زىیعامل حق ندارد چ. 7

تلف شد  هیانداخت و سرما ریرا به تأخ تجارت از مالک، اقدام به تجارت کند و اگر مدتى هیسرما لیپس از تحو دیعامل با. 8

  .باشد مى هیضامن سرما

با سود حاصله مقدار تلف شده از  باید ابتدا ،آن سود حاصل شود هیو با بق هتلف شد هیمقدارى از سرما یلیاگر به دال. 9

  .شود مى میمالک و عامل تقس نیسود باقى ماند، طبق قرارداد ب از زىیسپس اگر چ و را جبران کنند هیسرما

توانند با عامل توافق کنند و  او مى ورثه، شود و در صورت فوت مالک مضاربه باطل مى ،عامل فوت کند ایاگر مالک . 10

  .مجددا عقد مضاربه برقرار کنند

  .مخلوط کند ثالث مال شخص ایرا با مال خود  هیتواند بدون اجازه مالک سرما عامل نمى.  11



مال تجارت  نیاگر با ا دیعامل بگو به نحو که مالک نیبه ا ؛توان به صورت جعاله منعقد ساخت یعقد مضاربه را م.  12

 طیشرا ستین يازیدهد و ن مضاربه را مى دهیجعاله فا ،صورت نیدر ا. توست نصف سود مال ،دست آورى هکنى و سودى ب

 .باشد نید ای رنقدیتواند غ مى هیسرما نیبنابرا ؛شود تیرعا مضاربه

  

  صلح

 که به موجب آن انسان با دیگري است است و در اصطالح شرعی قراردادي توافق آشتی و ،در لغت به معناي سازش صلح

 خواه این سازش در برابر عوض یا ؛بگذرد خود را ملک او کند یا از حق خود مال کند که مقداري از مال یا منفعت می سازش

  .عوض باشد بدون

  قرارداد صلح ماهیت

امام خمینی در این باره  .باشد وجود آمدن نزاع الزم نیست که به خاطر بهبوده و  یعقد صلح قرارداد مستقل ،اعتقاد امامیه به

  :فرماید می

ها در صلح  شود و شرایط آن بر آن بار نمی قراردادها احکام سایر .اي است خودش عقدي مستقل و عنوان جداگانه صلح،«

. شود شرایط بیع بر آن بار نمی و پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام. ها را داشته باشد فایده آن چهاگر ،باشد جاري نمی

به  که ورتیدرص .شود مجلس و حیوان و نه حق شفعه، در آن جاري نمی خیار بنابراین نه خیارات مختص به بیع مانند

در آن قبض عین  ،و صلحی که فایده هبه را بدهد نیست معاوضه طال و نقره متعلّق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط

  .»گونه که در هبه معتبر است و هکذا بقیه موارد آن ؛معتبر نیست

  

  قرارداد صلح ارکان

  :ایجاب و قبول. 1

 در این صورتدر مواردي که فایده ابراء بدهد که  حتی قبول احتیاج دارد طور مطلق و در همه جا به ایجاب و صلح به قرارداد

  .ندارد قبول احتیاج به

  طرفین قرارداد. 2



  متعلق صلح. 3

واند به ت میها  یا حق باشد و هر یک از آن منفعت تواند عین، دین، علیه یا مصالح عنه یا متعلق قرارداد صلح می مصالح

  .عوض باشد بدون صورت با عوض یا

  صلح احکام

هایی که فایده عقود جایز  صلح شود، حتی در فسخ نمی الزم است و جز با اقاله یا خیار قرارداد صلح از دو طرف: لزوم صلح. 1

  .دنهبه را داشته باش مانند

قرارداد بیع  اختصاصی تمام خیارات به جز خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر که از احکام: جریان خیارات در صلح. 2

  .است، در قرارداد صلح جاري است

 ،دهند را می طرف که احتمال زیاد بودن یک اگر به مقدار عوضین جهل داشته باشند و درحالی: جریان ربا در صلح. 3

  .صحیح است ،مصالحه کنند

از آنان و سود و زیان  یکی سرمایه ازکه  در قرارداد شرکت، جایز است دو شریک صلح کنند بر این: صلح بر سود و زیان. 4

  .براي دیگري باشد

  بندي قرارداد صلح جمع

صلح، شرایط اختصاصی قراردادهایی . استجایز ،زمانی که صلح منتهی به حالل کردن حرامی یا حرام کردن حاللی نباشد تا

  :بنابراین .را داشته باشد هانفواید آتواند آثار و  هرچند که می ؛را ندارد... و مضاربه چون بیع، اجاره، جعاله، شرکت،

توانند مفاد آن قرارداد را از طریق  می ،خواهند الزم باشد در مواردي که قرارداد، عقد یا ایقاعی جایز است و طرفین می. 1

  .مضاربه و شرکت را به صلح انشا کرد ،)پیمانکاري(جعاله  قراردادهاي توان مفاد می ،براي مثال. صلح انشا کنند

توان مفاد آن را به قرارداد صلح  می ،دنشو در مواردي که به جهت نبود یکی از شرایط خاص، قراردادهاي معین باطل می .2

کالی به کالی، بیع سلف قبل از سررسید، بیع سلف بدون قبض کل  دین، توان موارد بیع دین به می ،براي مثال .انشا کرد

  .صلح انشا کرد قرارداد را به... س، مضاربه با سرمایه غیر نقدي، ومجعقد، بیع نقدین بدون قبض فی ال مجلس ثمن در

 ،جایز بودن و از جهت نوع معامله مبهم است یا در مواردي که ماهیت قرارداد از جهت عقد یا ایقاع بودن و از جهت الزم. 3

بخش صنعت،  در سرمایه از کسی و کار از کسی دیگر(د تجارت مور مضاربه در غیر قرارداد مانند قرارداد استصناع و



جاي قرارداد استصناع که محل ه ب ،براي مثال. استفاده کرد صلح توان از قرارداد می ،)کشاورزي، مسکن، معدن و خدمات

ه که از جهت یا در مضارب کنند اي معین استفادهبهاز مصالحه براي ساخت کاالي معین در مقابل  ،است فقها اختالف بین

  .و سرمایه در بخش صنعت استفاده کنند کار از مصالحه ترکیب ،توسعه محل اختالف است

 

  بورس بازي در بازار سهام

  :مقدمه

   .آمده است " بازي بینی قمار و سفته گمان، پیش تأمل، تصور، حدس و" ز نظر لغوي به معانیا بورس بازي

اطمینان است که معموالً  به خطر انداختن کاال یا سرمایه در مواجهه با یک عدم ،بورس بازي از نظر اصطالحی

  .گیرد گیري در شرایط حدس و گمان صورت می تصمیم

بینی تغییرات قیمت  پیش بورس بازي نوعی فعالیت اقتصادي است که به هدف دستیابی به سود از طریق ،در این اصطالح

  .طریق ممکن است رس بازان کسب سود به هرانگیزه اصلی بو. شود سهام انجام می

هر تصمیم در شرایط  ،صورت در این. شود اي از بورس بازي در تمامی تصمیمات انسانی وارد می پر واضح است که درجه

  .نیست بورس بازي محض نبوده و شریعت اسالمی با آن مخالف ،ریسکی

موارد مجاز و غیر مجاز  فقهی و شرعی آن مطرح شده وهاي مختلف بورس بازي، مسائل  ضمن بررسی جنبه قسمتدر این 

  .گیرد اه اسالم مورد مطالعه قرار میبورس بازي در بازار سهام از دیدگ

  :بررسی ماهیت بورس بازي

التفاوت قیمت در  مابهسود از  دنبال کسب خریداري کرده و به ،با پذیرش ریسک ،بورس باز دارایی را بدون قصد نگهداري

نوع ریسک و قصد خرید سهام و اعمالی که جهت کسب سود  براساس پذیرش درجه و. باشد زمان ممکن میترین  کوتاه

 منظور از بورس بازيجا در این .بازي اعتراض آمیز و غیر اعتراض آمیز تمییز قائل شد توان میان بورس می ،دهند انجام می

آن نوع از  اعتراض آمیز بورس بازي غیر ار نیست واعتراض آمیز نوعی از بورس بازي است که با شریعت اسالمی سازگ

   .بورس بازي است که با شریعت اسالمی مطابقت دارد

  : توان به دو گروه بزرگ تقسیم نمود گذاران در بازار سهام را می سرمایه



اعتماد درخصوص اطالعات قابل  ها براساس گذارانی هستند که بعد از بررسی دقیق توانایی مالی شرکت دسته اول سرمایه

گذاري را بورس بازي منطقی و  این نوع سرمایه. کنند گذاري می سرمایه ،ها و عملکرد شرکت فاکتورهاي اساسی شامل دارایی

گران را در بازار  این دسته از معامله ،ادبیات مالی در. که در مجموع براي رشد اقتصادي کشور مفید است نامند می عقالیی

  . نامیم گذاري می نیز این نوع فعالیت را سرمایه گویند و ما میگذاران  سرمایه ،سهام

واسطه این شیوه رفتار، بعضی مواقع  هب .سود سریع و آسان و بدون زحمت هستند دسته دوم کسانی هستند که درصدد کسب

ساعت به ساعت بازار  به روز و ساموئلسون این گروه را ناظرین روز. شوند ها نیز متحمل زیان می بعضی وقت و برند سود می

 شود خرند یا برعکس و در این فرآیند خرید و فروش که باعث حرکت بازار می و می فروشند میاین دسته . نامد سهام می

حداکثر کاري . دهند انجام نمی ،کنند گونه مطالعه یا تحلیلی درخصوص سهام شرکتی که سهام آن را خرید و فروش می هیچ

بعضی مواقع نیز پایه و اساس . باشد ها و تمایل بازار می قیمت هند بررسی و مطالعه روند تغییرد که این افراد انجام می

بورس   گذاري، در مقایسه با سرمایه که این دسته باشد می شایعات فراگیر بازار ،خرید و فروش سهام گیري آنها جهت تصمیم

  .شود بازي کورکورانه نامیده می

منطقی است و این نوع بورس  است که میزان بورس بازي کورکورانه بیشتر از بورس بازيواقعیت بازار سهام مدرن این 

از  یتر قضاوت بورس بازانه تحت تأثیر شانس که نوع خاص در معامالت پیچیده ها وقت بعضی. مسلط است بازي در بازار

  .باشد، قرار دارد می قمار بازي

 فرصت ،هرچه تعداد معامالت بیشتر باشد. نمایند ممکن نگهداري می ترین زمان کوتاه بورس بازان سهام خود را براي 

. و به صورت دقیق انجام شود به شرط اینکه بورس بازي براساس روند تغییر قیمت ؛شود بیشتري براي کسب سود فراهم می

براي بورس بازان فرآیند خرید و فروش عامل اصلی کسب منفعت  اما تکرار ،اگرچه ممکن است نوسان قیمت خیلی کم باشد

ها در حال نزول  که قیمت ها پایین هستند و فروش سریع هنگامی که قیمت خرید فوري و به موقع سهم در زمانی .است

اگر قانونی براي راهنمایی درخصوص این نوع شیوه . است رمز موفقیت بورس بازان ،هستند و تکرار این فرآیند براي همیشه

که به شرایط زمانی، موقعیت مربوطه، خلق و خوي شخص،  آن بسیار کم و محدود است نقوانی ،تجارت وجود داشته باشد

بیایید سود ببریم و «: گوید می اصل کلی بورس بازان .چگونگی برداشت ایشان از روند بازار بستگی دارد و بورس بازان دقت

 بنابراین بورس بازان ».له سود زیادي نباشدهرچند که سود حاص ،ببریم حتی االمکان در فاصله زمانی کوتاه هم این سود را



که دارند می فروشند، اما را  بورس بازان هر آنچه. صورت فعال و پیوسته مشغول خرید و فروش سهام باشنده بایستی ب می

بینی تغییر قیمت سهام جامه عمل  به سود حاصل از پیش گیرند تا عالوه بر آن گواهی سهام دیگران را نیز قرض می

 هنگامی که ،در اصالح بازار - ها  بلکه در هنگام سقوط قیمت ،هنگام باال رفتن قیمت سهام این کار نه تنها در. بپوشانند

از تفاوت قیمت زمان خرید و زمان  شایان ذکر است از آنجا که سود بورس بازان. گیرد نیز انجام می - بازار روند نزولی دارد

) شود تجاري که توسط شرکت فروشنده سهام پرداخت می سود( د تقسیم شده شرکتآنها به سو ،آید می دست بهفروش 

 آنها به سرعت اقدام به ،سهام تغییر کند و این قیمت براي بورس بازي مورد داشته باشد کنند تا وقتی که قیمت توجهی نمی

گونه قصد  قیمت بدون هیچ اتدست آوردن سود حاصل از نوسان ههدف اصلی این نوع بورس بازي ب .کنند فروش سهام می

شود که با  نامیده می (Capital Gain) سود سرمایه ،شود طریق کسب می که از این يسود. باشد گذاري می سرمایه

 ،شود می نامیده (Business Gain) گذار واقعی بوده و سود تجاري یا همان سود تقسیم شده سرمایه سودي که مقصود

  . متفاوت است

بنابراین . باشد بازار و افزایش قدرت نقد شوندگی سهام می بورس بازان در بازار سرمایه پویا کردن بیشترهدف از مشارکت 

 ها، خرید و فروش چیزهایی که نه تنها و تنها درپی کسب سود حاصل از نوسان قیمت شود که بورس بازان گفته می

اند و  براي انجام آن هیچ کاري انجام نداده آن استفاده کنند وتوانند در تجارت خود از  توانند آنها را مصرف کنند و نه می می

  .باشند می ،اند هیچ ارزشی به آن نیفزوده

 

  شقوق مختلف بورس بازي

دربرگیرندة شقوق عمده زیر  هاي مالی بازارهاي سهام، بورس بازي با توجه به بیان ماهیت بورس بازي و تجربه بحران

  :است

  .معامالت پرریسک استگیري در انجام  تصمیم -1

  .هستند دنبال کسب سود آنی و سریع بورس بازان به. گذاري براي مدت بسیار کوتاه است سرمایه -2



کنند، بلکه  نمی البته این بدان معنی معنی نیست که اینان تحلیل( گیرد اتخاذ تصمیم براساس شایعات صورت می -3

گیري براساس  شقوق بورس بازي تصمیم د، ولی یکی ازدهن اي چارتیستی دقیقی انجام می در بعضی مواقع تحلیله

  .)شایعات است

قیمت خرید و فروش  کسب سود از مابه التفاوتها  آنبلکه قصد  ندارند، بورس بازان قصد نگهداري دارایی را -4

  .است

  .گیري در شرایط جهل است و نسبت به اوراق خریداري شده جهل وجود دارد تصمیم -5

  .گیرد بخت و شانس صورت میگذاري مبتنی بر  سرمایه -6

هاي  ا مبتنی بر تکرار روند گذشته قیمته بینی آن گذاران است و پیش روي روان سرمایهبر تحلیل بورس بازان  -7

  .تصمیمات بورس بازي پشتوانه و بنیاد محکمی ندارد. باشد سهام می

برخی بورس بازان جهت دستیابی به بنابراین . هدف اصلی بورس بازان کسب سود آنی و سریع در مدت زمان کوتاه است

  :زیر است دهند که داراي شقوق اهداف، اعمال ناپسندي انجام می

سمت قیمت غیر حقیقی و  ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت سهام را به بورس بازان با دستکاري قیمت -1

  .عروف استم  (manipulation)بازار ها در دهند که به دستکاري قیمت غیر واقعی سوق می

  .دهند انجام می بازار در یا کاهش مصنوعی قیمت سهام تبانی و اشاعۀ اخبار و اطالعات کذب جهت افزایش و  -2

ثبات و نامطمئن  در بازار بی ها را ا قیمته آن .دهند معامالت صوري در بازار جهت رسیدن به منافع خود انجام می  -3

  .سازند می

که آن  درصورتی. گیرد می صورت ،در اختیار همگان قرار نگرفته است معامالت مبتنی بر اطالعات داخلی که  -4

در این . یابد اي می مالحظه قیمت سهام تغییر قابل مطمئناً و با یقین ،اطالعات داخلی در اختیار همگان قرار گیرد

  .کند درآمد کسب می در یک رقابت ناعادالنه فردي ،صورت

 .نشود دربر گیرد و ممکن است برخی موارد را شاملبورس بازي ممکن است همۀ شقوق فوق را 

  

  بورس بازي از دیدگاه اندیشمندان اسالمی



  

  بورس بازي از دیدگاه شهید مطهري

  :دو عامل را توأماً منشأ ارزش می دانند شهید مطهري

  ؛ارزش هر شیء ناشی از اثري است که بر آن شیء مترتب است -

  .ندرت و تحت انحصار بودن شیء -

ارزش هر . آننه مساوي با  ،ارزش است کار علت و ایجاد کنندة ،به نظر استاد .اند تساوي ارزش را با کار مردود دانسته ایشان

خواه آن علت کار  ؛نه علتی که آن را ایجاد کرده است ،شود بر آن شیء مترتب می شیء ناشی از اثري است که در آینده

 .بودن نیز در ارزش موثر است ندرت و تحت انحصار .باشد تنهایی علت ارزش نمیالبته اثر داشتن به . باشد وخواه چیز دیگر

بنابراین اصل ارزش ناشی از مفید بودن است که مبدأ  ؛منحصره نه علّت ،در این میان کار هم یکی از علل ایجاد ارزش است

  .ندرت وجود و کمیابی بعالوه ،منشأ تقاضا است و

 اسم و مالیت و بها یا هر ارزش و قیمت«: گوید ارزش و یا قیمت به عرضه و تقاضا میاستاد مطهري با انتساب نوسانات 

درجه مفید بودن نوسان پیدا . نوسانات مربوط به مفید بودن نیست کنند و مسلماً این بگذاریم، نوساناتی پیدا می دیگري

  ».ولی در ارزش و قیمت اثر دارد ،در مفید بودن تأثیري ندارد عرضه و تقاضا .کند نمی

 در. شود قیمت نمایندة ارزش است و آن هم براساس عرضه و تقاضا تعیین می ،استاد مطهري بنابراین براساس نظریه 

بنابراین با نظر به دیدگاه  ؛کند می عرضه و تقاضا هر لحظه تغییر کرده و براساس آن قیمت در بازار نوسان ،بازارهاي مالی

کنندة  بردن از نوسانات قیمت با توجه به اینکه عرضه و تقاضا تعیین جام معامالت سهام در بازارهاي بورس و سودان ،استاد

افزایش قیمت  بنابراین اگر فردي سهامی را خریداري نموده و سپس. ندارد و چنین سودي مشروع است مانعی ،ارزش است

 ،زمان نگهداري سهام کوتاه باشد هر چند ؛کسب کرده است سودي ،سهام صورت گیرد و سپس وي اقدام به فروش نماید

سهام تحت مالکیت وي تحقق یافته است و مالک اصلی مال و  زیرا افزایش قیمت ،سود حاصل از این معامله صحیح است

 هاي منظور کسب درآمد از تغییرات قیمت سهام و استفاده از فرصت خرید و فروش سهام به، بر این اساس .افزایش آن است

  .تولید خدمت نیز نباشد به گرچه ملزما ؛موجود در بازار مالی اسالمی جایز است

   بورس بازي از دیدگاه سید موسی صدر



طور درك  اشیاء مختلف این یک مطالعۀ سطحی درباره با«: گوید می "اقتصاد در مکتب اسالم" سید موسی صدر در کتاب

  :می کنیم که ارزش به دو عامل بستگی دارد

  احتیاج اقتصادي نسبت به آن -

  »در دسترس بودن آن ،به عبارت دیگر کمی و فراوانی آن در طبیعت و -

  .کند را معین می ارزش ،ي وسیع کلمهاعرضه و تقاضا است که به معن ،گوید که عامل تعیین کنندة ارزش می ایشان

نقشی  باارزش،ثروت و ماده  تواند در تولید کار به تنهایی نمی«: گوید خصوص نقش کار در ارتباط با ارزش میوي در

 ،شود و چون کار بر روي آن انجام پذیرفت ها محسوب می ثروت عهده داشته باشد، بلکه این طبیعت است که ماده اصلی هب

  ».شود می شیء ارزنده متولد ثروت و

  .استاد مطهري همخوانی دارد نظریهشود که با  کننده ارزش معرفی می در این دیدگاه نیز عرضه و تقاضا عامل تعیین

 

  بررسی فقهی بورس بازي

  

  بررسی فقهی بورس بازي با توجه به قاعدة اکل مال به باطل

داراي  "إالّ أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل"نیز آیه شریفه و "أحلّ اللّه البیع" آیۀ شریفۀ

سهام را به قصد افزایش قیمت خریداري نماید و پس از افزایش را در نظر بگیرید که  شخصی عنوان مثال، به. اطالق هستند

سهام در این  خرید. و از این بابت سود کسب کند بسیار کوتاه سهام را در بازار به فروش رساند قیمت سهام در مدت زمان

  .باشد می »تجارت عن تراضٍ«بیع و  داقمثال بیع تجارتی است که با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مص

 »أکل مال به باطل«از اینرو مصداق  ؛کنند که فرد در برابر سودي که کسب کرده است کاري انجام نداده بعضی اشکال می

در کلمۀ بالباطل یا باء  "باء" از نظر قواعد زبان عربی،. نیست این مطلب درست. است که در آیۀ دوم از آن نهی شده است

  :شود اگر باء سببیت باشد، مفهوم آیه چنین می. مقابله یت است یا باءسبب

  ».اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید«



اگر باء . تصرف نکنید ،است اي که از نظر شرعی باطل یعنی معامله، "سبب باطل"اموال یکدیگر از طریق عبارت دیگر، در هب

  :گونه است معنی آیه این ،مقابله باشد

  ».اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید«

کند و در مقابل آن عوض  شود که در آنها کسی مالی را از دیگري تملک آیۀ شریفه شامل معامالتی می ،در این صورت

  .ارزشمندي به صاحب مال ندهد

شرعی  ،در هر دو معامله هم سبب .دو معامله مستقل و مجزا از هم صورت گرفته است مثال مذکور ،ر خرید و فروش سهامد

عوض ارزشمندي که همانا بخشی  و در هر یک از این دو معامله در برابر آن استاي صحیح  معامله سهام معامله زیرا ،است

سود، افزایش قیمت بازار از زمان خرید تا زمان فروش  منشا. شود از مالکیت سهام یک شرکت است تملیک یا تملک می

حق اوست زیرا مالک عین، مالک مالیت و افزایش ارزش نیز  ،صورت گرفته است ش قیمت در ملک وياست و چون افزای

  .هست

د شو و معامالت قماري می برخی شقوق بورس بازي شامل مفاهیم معامالت غرري و پرخطر ،طور که سابقاً بیان شد همان

   .دشو که در زیر به آن پرداخته می

  :تطبیقی آن با بورس بازيرر و مطالعه بررسی فقهی غَ

  .باشد خوردن نیز می باشد و به معناي در معرض هالکت افتادن و فریب غرر از نظر لغوي به معناي خطر می

از . یا اوصاف جنس است... پیمانه و  غرر از نظر اصطالحی به معناي جهالت موضوع معامله از نظر مقدار، تعداد، متر، وزن،

  .غرري نخواهد بود ،یا فقط صفت آن مجهول باشد مجهول است معلوم شود واین رو اگر حصول چیزي که 

معامله معاوضی در معرض خطر  اي غرري است که مبیع یا ثمن در بیع و عوض یا معوض در هر معامله ،در اصطالح فقهاء

  .شدبا یعنی احتمال نابودي آن عرفاً مورد التفات و توجه ،باشد

جاهل باشد و از ناحیه آن جهل  که اگر کسی عقدي منعقد نماید و به یکی از جهات معامله غرر از نظر حقوقی بدین معناست

  .است آن عقد غرري و باطل ،براي او احتمال ضرري در بین باشد



عالقه دارند که روابط فیما بین آنها  در همه معامالت طرفین .باشد این اساس، غرر نقطه مقابل شفافیت و معلوم بودن می بر

یعنی طرفین معامله تمام حقایقی که در محدوده  ،معقول باشد و هر یک در انجام تعهد باحسن نیت اقدام کنند نه ودوستا

  .باشد که در معامله غرري بالعکس می حالی؛ دربگذارند در اختیار یکدیگر را دارد  اطالعات آنان قرار

طبق  یعنی غرر کاري است که از زیان ایمن نباشد و" ررالضَّ معه یؤمنُ ال الغرر عملٌ إنَّ": فرمایند می) ع(امیر مومنان علی 

لذا معامله غرري . پیامبر مردم را از معامالت غرري نهی کرده است یعنی "ررالغَ بی عنِی النَّهنَ" :)ص(بیان حضرت رسول 

  :شود از این قاعده نکات زیر استخراج می. باشد در اسالم باطل می

و فروشنده باید نوع  در معامالت مربوط به اوراق بهادار، خریدار. صحت معامله است علم به وجود عوضین شرط -1

  .مالی وجود دارد سهام و قیمت آن را کامل بدانند که معموالً چنین چیزي در بازار

طریق اعمال در حساب  در معامالت سهام تسلیم و تسلم از. علم بر قدرت تسلیم و تسلم شرط صحت معامله است -2

  .شود محقق می گیرد و مانند سایر معامالت صحیح اسالمی چنین چیزي صورت میطرفین 

اختالف و تفاوت قیمت  یعنی علم به آنچه که موجب ،علم به مقدار، جنس و وصف عوضین شرط صحت معامله است-3

کافی در بازار مالی مستلزم وجود اطالعات الزم و  اي در بازار مالی تحقق چنین معامله. شرط صحت معامله است ،شود می

  .گیري صحیح است جهت تصمیم

را منتفی دانست، حکم بر  عرف غرر اي یعنی اگر در معامله ،در مورد معامالت غرري، تشخیص موضوع به عهده عرف است

  .بود به خود حکم معامله غرري موثر خواهد خود ،چه عرف غرر را ثابت و محقق دانست شود و چنان آن بار نمی

به   ؛اطالعات در مورد آن دارایی باشند کننده کلیه ها باید منعکس قیمت ،شوند ي مالی که اوراق مالی مبادله میدر بازارها

براساس حدس و گمان اقدام به معامله خواهند کرد و بعضاً براي   افراد ،این صورت در غیر. بازار باید کارآ باشد ،عبارت دیگر

عاملی است که بورس بازي  با توجه به این توصیفات، اطالعات. دهند انجام میرا  بازدهی بیشتر معامله مجهولی کسب

شود که  وجود اطالعات یا کمبود آن در این زمینه باعث می عدم ،رسد نظر میه ب .کند مجاز را از معامالت غرري متمایز می

  .روند معامالت غرري بسیار کم شود و این دو به یک معنی بکار حد و مرز بین بورس بازي و

خود را مدح کنند و یا اوراق بهادار دیگران را ذم  گران اوراق بهاداري را بازارگرمی کنند و اوراق بهادار اگر در بازار مالی معامله

 از نظر اسالمی ،اي در شرایط جهل طرف مقابل صورت گیرد بازار ایجاد کنند و چنین معامله کنند و تبلیغات مثبت و منفی در



مغبون  ،طرف معامله شود اگر تبلیغات سوء در بازار موجب غبن. ست و درآمد حاصل از آن مشروع نیستقابل پذیرش نی

  .وجود ندارد در بورس اسالمی تبلیغات کاذب تواند به غابن مراجعه کند؛ می

گران در بازار افشاء  معاملهگیري  تصمیم نحو مناسبی جهت هدر بازار مالی اسالمی باید اداره نظارت بر بازار تمام اطالعات را ب

  .باشد بازار مالی اسالمی باید کارآ ،عبارتی هب ؛نمایند

گري و  داللی و واسطه. سازد می شفافیت اطالعاتی عاملی است که معامالت صحیح و اسالمی را از معامالت غرري متمایز

اگر عملیات این افراد . اتی در بازار کمک کندبود که به شفافیت اطالع صورتی مجاز خواهدمشاوره مالی در بازارهاي مالی در

صورت  را متضرر و طرف دیگري را سود برساند و این عمل از روي جهل طرف مقابل و با سوء نیت در بازار یک طرف

  .مشروع نیست ،گیرد

افراد  ،ازار وجود نداردبهاداري در ب عنوان مثال اگر اوراق هب .تبانی نباید وجود داشته باشد ،در معامالت بازار مالی اسالمی

طور کاذب افزایش یا کاهش  آنان بر اوراق بهادار خاص، قیمت آن را به واسطه انحصار توانند با هم تبانی کنند و به نمی

  .دهند

  بررسی فقهی قمار بازي و مقایسه تطبیقی آن با بورس بازي

شانس و تصادف و اتفاقات غیر  پول به امید کسب منفعت در جایی است که این امید بر پایه بخت و نقمار به خطر انداخت

  .نداشته باشد مطمئن استوار باشد و ریسک کردن به خودي خود ضرورتی

دهند و اصالً  یکدیگر انجام می قمار در حقیقت یک بازي ستیزه جویانه است که دو طرف به خاطر استفاده انحصاري با

اقدام به  ،شانس با او یاري خواهد کرد و برنده خواهد شد که بخت و هر طرف به تصور این. سن نیت در آن مطرح نیستح

  .هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد ،بداند برنده نخواهد شد نماید و اگر عمل قمار می

این  ؛دهند رفتن مال قرار می از دستدر قمار بازي همواره یک طرف بازنده وجود دارد و طرفین خود را در معرض خطر 

  .عمل در عرف جامعه کاري مذموم و ناپسند است

قمار و شرط بندي  ،از نظر تحلیلی. گیرد صورت می و یک نوع شرط بندي گذارند طرفین بازي رهن و گرو می ،در قمار

است، باطل و نامشروع شناخته شده مشروع مبتنی نیست و با نظم اجتماعی مخالف  جا که بر اصول تجاري داد و ستد ازآن

قمار و «: گوید می قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران 654ماده  ،از این رو ؛شود هیچ تعهدي از آن ناشی نمی است و لذا



 ،مورد کلیه تعهداتی که از قمار تولید شده باشد همین حکم در. شرط بندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود

  .»جاري است

متعددي ذکر شده است که از آن  قرآن مجید ما را صراحتاً از شرط بندي و قمار بازي منع کرده است و این مطلب در آیات

  :فرماید می تعالی و خداوند تبارك. یاد شده است“ المیسر” به 

   "... نفعهما یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من"

و االزالم رجس من عمل الشیطان  یا ایها الذین آمنوا ان الخمر و المیسر و االنصاب": فرماید همچنین در آیه دیگري می

  "فاجتنبوا لعلکم تفلحون

  :زیر است با توجه به توضیحات فوق درخصوص بورس بازي، وجوه تمایز بورس بازي و قمار بازي به شرح

اندازه سود  یعنی یک طرف بازنده است و طرف دیگر به همان ،است جمع صفر قمار بازي یک نوع بازي با  -1

  .گونه نیست که در بورس بازي در بازار سهام این درحالی ؛برد می

ندارد و شرط  وجود سهام گروي بازار بورس بازي در که در درحالی ؛گذارند می طرفین رهن و گرو ،در قمار بازي  -2

  .گیرد بندي صورت نمی

در که  درحالی ؛گیرد نمی مبتنی بر عمل نامشروع است و در قالب معامالت مشروع اسالمی قرار شرط بندي قمار و  -3

  .کلی با قمار بازي متفاوت است هب گیرد و یک معامله در قالب بیع صورت می ،بورس بازي در بازار سهام

شرایط قمار بازي را دارا  سایردلیل اینکه ه ب ،این اساس اگر بورس بازي مبتنی بر بخت و شانس نیز صورت گیرد بر

  .گیرد بنابراین بورس بازي در چارچوب معامله قماري قرار نمی تواند در قالب قمار بازي قرار گیرد و نمی ،باشد نمی

 

  جمع بندي و نتیجه گیري

معامالت در آن تمامی جوانب  گیرد و جا که در قالب عقد بیع صورت می معامالت بورس بازي ازآن ،براساس این مطالعه

هاي بورس بازي به  ولی برخی جنبه. باشد اعتراض آمیز می از لحاظ شرعی مانعی ندارد و بورس بازي غیر ،گیرد صورت می

  :قابل تملک نیست که بورس بازي اعتراض آمیز است ،کسب شده از آن بابت شرح زیر مشروع نیست و درآمد

  مت ناعادالنهدستکاري قیمت سهام و سوق دادن قیمت به سوي قی -1



  جهل در معامالت سهام -2

  غرر در معامالت سهام -3

  تبانی در معامالت سهام -4

  اشاعه کذب و ارائه اطالعات غلط و گمراه کننده -5

  انجام معامالت صوري و دستکاري ناعادالنه بازار -6

  .که موجب غبن طرف مقابل شود درصورتی ،معامالت مبتنی بر اطالعات داخلی -7

  :طور خالصه به

نوع معامله 

معیارها/  

انگیزه ي  تحلیل سهام افق زمانی

 سرمایه گذاري

درجه 

 ریسک

قصد خرید 

 سهام

 برخی جنبه هاي معامالت

میان مدت و  سرمایه گذاري

 بلندمدت

کسب سود سهام و  تحلیل بنیادین

افزایش ارزش 

 سرمایه گذاري

عدم /انجام معامله به قیمت عادالنه نگهداري سهام ریسک معلول

عدم /معامالتجهل و غرر در 

ارائه ي اطالعات درست و شفاف /تبانی

معامالت واقعی و اجتناب از /کردن بازار

معامالت مبتنی بر /معامالت صوري

 اطالعات صحیح بازار

کسب سود از مابه  تحلیل سازمانی کوتاه مدت بورس بازي

 التفاوت قیمت ها

عدم نگهداري  پرمخاطره

 سهام

جهل و غرر در /دست کاري قیمت ها

اشاعه کذب و ارایه /تبانی/عامالتم

معامالت /اطالعات غلط و گمراه کننده

معامالت مبتنی بر اطالعات /صوري

داخلی درصورتی که موجب غبن طرف 

.مقابل شود  

مطابقت با شرع 

 مقدس

شقوق فوق از بورس بازي مخالف شرع  بالاشکال بالاشکال بالاشکال بالاشکال بالاشکال

ممکن است البته (مقدس اسالم است 

همه این شقوق در بورس بازي رخ 

)ندهد  

 

 

 


