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The legal nature of expected sukuk in Iranian law 

Abstract 
The present study seeks to analyze the nature of expected sukuk in Islamic 
jurisprudence; It's its challenges and inefficiencies. From this perspective, after 
expanding the conceptual space of the subject, it will examine the nature of the 
expected sukuk. According to the thematic documents presented in this research, the 
research method is descriptive-analytical and the method of data collection in this 
research is a library. What shows the necessity and importance of this article is that the 
issuance of sukuk based on Islamic rules is one of the most important goals. Islamic 
banking and finance is one of the most prominent tools of Islamic economic 
development in the society, which is expanding rapidly and has faced many challenges 
in two areas of principles and regulations; This article addresses some of these 
challenges, including sharia restrictions; The conflict of fatwas in Islamic finance and 
the religious risk in the use of securities in the field of fundamentals and lack of supply, 
stock exchanges, lack of necessary standards, legal and regulatory challenges and the 
problem of ownership in Sukuk in the field of regulations are addressed . 
Keywords: Expected Sukuk, Islamic Jurisprudence, Legal Nature, Inefficiency, 
Nature of Sukuk 
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 چکیده
انتظاری در فقه اسالمی؛  پژوهش حاضر درصدد    های  آن ها و  ناکارامدیچالشتحلیل ماهیت صکوک 

به بررسی ماهیت صکوک انتظاری خواهد پرداخت.  موضوع، مین منظر پس از بسط فضای مفهو ایازاست. 
تحلیلی و روش گردآوری   -توصیفین پژوهش، روش تحقیق،  ایمطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در

ن است  ای دهدنشان می ان مقاله رای رت و اهمیت باشد آنچه ضروای مین پژوهش، کتابخانهایاطالعات در
بانکداری   و غایت   اهداف  بزرگترین و اصولی ترینیکی ازدین مبین اسالم  انتشار صکوک مبتنی بر احکام  که  

که به سرعت در حال   در جامعه است میابزار توسعه اقتصادی اسال  سرآمدتریناز جمله    و  میو مالیه اسال
ن مقاله به ای  در  ؛است   شده  روحوزه مبانی و مقررات روبه  دو  در  فراوانی  هایچالش  و با   بودهگسترش  
و ریسک شرعی   میفتوا در امور مالی اسالتضارب  ؛  های شرعیمحدودیت از جمله    ها ن چالشایبرخی از

های چالشدر کاربرد اوراق بهادار در حوزه مبانی وکمبود عرضه، بورس بازی، نبود استانداردهای الزم،  
 . شودپرداخته میقانونی و نظارتی و مشکل مالکیتی در صکوک در حوزه مقررات 
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 مقدمه 
 ی مالی در تطابق با شریعت،هان کشورها و ناتوانی ابزارای، رشد اقتصادی دراسالمی کشورهای  توسعه

 مالیزیرا فراهم آوردن منابع  انداخت   اسالمی  جدیدنو و    مالی   ادوات   راحی ط فکر به را مسلمانمتفکران  

و به حساب می آیداسالم ربا  نظر  ، از  که   باشدمی بهره یا ثابت  سود بر مبتنیاکثر اوقات  ،  بدهی اوراق راه  از
ن ایتامین مالی استفاده کرد. برای رفعبرای  ن اوراق  ای  توان ازنمی  ماسالجهان  در کشورهای  پس  حرام است؛  

یک طرح فیزیکی اعتبار  ن اوراق به  ایمشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که
پیدا میکند   اوراق و زمانی که شرکت انتشار  نقدینگی دچار مشکل شوند،  تامین  ها برای خرید دارایی و 

 اوراق کارکرد تحقق در اثنای    که  اندبودهنظامی   دنبال به پژوهشگران    رو این ازمشارکت کاربردی ندارند،  

 شرکتهای و دولتها توسط و طراحی منظور بدین که است ادواتی   از یکی صکوک   نباشدبه صورت ربا   بدهی،

سازمان حسابداری و حسابری نهادهای مالی   17استاندارد شریعت شماره ی    .است  شده اسالمی منتشر
سان که پس از اتمام یک  میهایی با ارزش اسگواهی» کرده است:  بازگو    صورتن  ایبه    صکوک رامیاسال

مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن  میگر پرداخت مبلغ اسنویسی، بیانپذیرهعملیات  
مجموعه یا  یک  دارایی  ایمالک  یهااز  پروژه  یک  ذینفع  یا  و  دارائی  از  حاصل  منافع  فعالیت ،  یک  ا 

راق آنچه سبب مزیت صکوک بر دیگر او   . (18  ، ص.1389زاده،  )حسینی  « شودگذاری خاص میسرمایه
است که ویژگی قابل  دارای سود قطعی و از پیش تعیین شده  سو   یک  صکوک ازن است که  ای  شده است 

و از سوی    را داراست و عاری از ربا است که موجب تطابق با دستورات شرع انور است   اعتماد اوراق قرضه
تأمین مالی است که با درگیر    و وسایل   بازار سرمایه و یکی از ابزارفراورده های  از  گونه ای  صکوک  دیگر  

و غیره توانایی اجاره  ،  مثل مضاربهفیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی    و معیین  کردن یک دارایی مشخص
تأمین مالی دارد. بانکایزیادی برای مدیریت ریسک و  به دولتها،  امکان را ای  هاو شرکت   هان ویژگی  ن 

ی با ریسک باال و نقدینگی کم را از ترازنامه هاخودشان اقدام کنند و دارایی  داراییدهد تا بر پایه سبد  می
 شده طراحینوعی  به صکوک  اصل درخود خارج و تبدیل به اوراق با نقدینگی باال و ریسک پایین کنند. 

 نشان دهنده ی   بهادار ورقه این .کند  ایفا اسالمی  شکل و قالب  در را قرضه اوراق کارایی بتوتند  که است 
 بهادار اوراق به شرکتها یهادارایی تبدیل  اساسبر  و است  شرکت دارایی های   در آن دارندگان مالکیت 

تحلیل ماهیت صکوک انتظاری در در  شود که: مین سوال مطرح  ای  مقاله ناین رو درای ازشود.   می منتشر
 ؟ توان برشمردمیحوزه مبانی و مقررات  دو دریی هایا ناکارامدیی هاچه چالش؛ فقه اسالمی

از دیدگاه    میاصول حاکم بر صکوک اسالمبانی نظری و   ابتدا ،در دو بخش  ن مقالهایپاسخ به سوال منظور به
 ی حقوقی صکوک انتظاری از حیث کارامدی هاکاستی دوم بخش در سپس و خواهد شد بررسی  میفقه اسال

 . قرار خواهد گرفت  مطالعهمورد  حوزه مبانی و مقرراتدو در 

 قوانین مالی در اسالم  و اصول حاکم بر آن چهارچوب نظری: -1

دهند مالی را تشکیل می  و ساختار  مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای یک نظام  و ادواتابزارها
هده دارند. اگر  ع  ه وجود دارد بکه کمبود منابع مالی  را در جامعه به جاهایی  اضافه    که وظیفة انتقال وجوه  

.  تهیه شده است   رشد اقتصادی  و اساس  شکل گیرد زمینه  صورت درست   فوق در یک جامعه به    صولا
اند با هدایت صحیح منابع مالی به رشد کنند، توانستهکشورهای پیشرفته که از نظام مالی پیشرفته استفاده می

 می در کشورهای اسال  مرسوم  مالی  و تهییه ی    مالی اسالمی، نوعی تأمین  و ادوات ابزار  اقتصادی دست یابند.
بر  میباشد ،  نظامن  ای  در  باشد.میکلی معامالت در فقه  ضابطه های  شرعی و    و مبادی  اصول  پایه ی  که 

مادی و خمیس آبادی، )ع  است و اکل مال به باطل ممنوع  هره، ضرر و ضرار، غرر  دریافت و پرداخت ب
قوانین شرعی بدون در نظر گرفتن    مسلمان  توسعة نظام مالی در یک کشورن رو  ایاز  .(28-27  ، صص.1396
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یژه حرمت ربا در تأسیس در زمینه امور مالی بو مین رو، توجه به دستورات اسالای  باشد؛ ازمیسر نمی  و فقهی 
( نظام مالی درجهان از 42-29  ، صص.1398عبادی و گل محمدی،  )  شودضروری محسوب مییا کارآیی،  

باشد بطوری که ن نظام می ای  اصلی  »نرخ بهره ثابت« محور  وجوداست  توسعه یافته    به سرعت   195۰دهه  
می وثابت  تضمینی  بهره  نرخ  برسیستم  مبتنی  عمدتاً  غرب  دردنیای  رایج  مالی  بازارهای  و  باشد. ابزارها 

با تردیدهای جدی همراه است. آن دسته از   میورهای اسالداری در کشکارگیری نظام مالی اقتصاد سرمایهب
اند، توفیق چندانی به دست  که از نظام مالی متعارف در کشورهای خود استفاده کرده  میکشورهای اسال

برای مراجعه به دستورات   میحال حاضر، تمایالت قابل توجهی در مردم و دولتهای اسال  اند. درنیاورده
است. به همین دلیل و توجه به دستورات اسالمی، امارات   ی سیاسی و اقتصادی پدید آمدههادر زمینهمیاسال

میالدی با ارزش   2۰12تا    1996در طول دوره بین سالهای    بی هدایت صادرات اوراق بهادار رامتحده عر
میلیارد دالر( در دست گرفت، و پس از آن عربستان سعودی با    42میلیارد درهم )  154.2صدور حدود  

میلیارد دالر( شد و کارشناسان    16میلیارد درهم )  58.72میلیارد دالر( و قطر با     25میلیارد درهم )  91.75
ک  توافق  متخصصان  درو  عربی  متحده  امارات  عملکرد  که  باعث  ای ردند  زمینه  یک مین  بعنوان  که  شود 

اسال بهادار  اوراق  بازار  هدایت  برای  قدرتمند  از    میکاندیدای  یکی  ترین  که  مالی اساسی  تأمین  ابزار 
به   2۰15است، محسوب شود، و اندازه اوراق بهادار مندرج و ذکر شده در بازارهای دبی در سال  میاسال

برخی از کشورهای بزرگ   به دنبال آن نیز  .(2۰16الهاشمی،   السید و میلیارد درهم رسید )ماجد  135حدود  
ن خصوص ایاند و گامهایی را درانجام دادهمیمانند عربستان و مالزی مطالعاتی را در زمینة نظام مالی اسال

هان وجود دارد که بر اساس دستورات  کشور ج  45اند. اکنون، بیش از یکصد مؤسسة مالی در بیش از  برداشته
امور مالی فعالیت می  در  میاسال ادامه همین ر  .(1389)موسویان و  کاوند،    کنندزمینة  نیز بانک  ودر  ند 

، یعنی انتشار اوراق )اسناد(  آغاز کرد  2۰۰3جدیدترین ابتکار عمل خود را در ژوئیه سال    ،میتوسعه اسال
ن یا  گسترش دهد و  هان داراییای  گذاران را برایبانک موفق شد نوع سرمایهن  ای  .بانک توسعه اسالمی

، زیرا ران سنتی محلی را به خود جلب کردگذاسرمایه  ، امابود  میاسال  عمیات در اصل یک روند صدور
اف  ن بانک در تعامل با بانکهای مرکزی به اهدای  .از بازار سنتی تهیه شده بود  هادرصد درخواست   7۰حدود  

همچنین   .(9  ص.،  2۰۰6اهلل،  داد )فضلمی  تشکیل  را  خرید  سفارشات  از  %4۰خود دست یافت که تقریباً  
دولت مالزی اوراق بهاداردولتی را مطابق مقررات شرع اسالم با عنوان اسناد سرمایه گذاری دولتی در سال 

، و در آنجا اوراق بهادار  (Government Investment Certificates-GIC)میالدی صادر کرد  1983
ی خصوصی صادر شده بود، جایی که شرکت باوستهد در مالزی هاوجود داشت که توسط شرکت میاسال

د،  یآن اوراق بهادار یکی از انواع تجارتها در بازار به حساب میایو اوراقی را برای ساخت نیروگاه صادرنمود
را از طریق  مین شرکت، انتشارات اسالای  .در مالزی مطرح شد  199۰در سال  ن اوراق  ای  دهای  همانطور که
ن مسئله و توجه  ای  (.145  ، ص.2۰۰4)ماحی،    مالزی صورت دادمیبه نام بازار مالی اسال  مییک نهاد رس
حساس  ن توسعه اای  های مختلف تهیه منابع مالی مورد نیازباتوسعه تکنولوژی درزمینهدهد که  می به آن نشان  

را در زمینه امور مالی   میای طراحی شود که اوالً دستورات اسالباید به گونه  می نظام مالی اساللذا  شود.  می
فراتر از تعامل میان عوامل  مینقض نکند و ثانیاً، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. فلسفه نظام مالی اسال

شود بعالوه، های مالی و اقتصادی تأکید میداری، عمدتاً بر جنبهتولید است. در نظام مالی اقتصاد سرمایه  
عمدتاً موجب سوق  میبکارگیری نظام مالی متعارف در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسال

است که امکان افزایش داراییهای مالی در آن بخشها    دادن منابع مالی به سمت بخشهایی از اقتصاد شده
تواند سرمایه  می  میهای اقتصادی در یک نظام مالی اسالهای معنوی با انگیزهت. تلفیق انگیزهاسوجود داشته
 لذا با .(1۰۰-88 ، صص.1394بخشهای واقعی اقتصاد افزایش دهد )یارمحمدی و همکاران،  گذاری را در

نین ومقررات است  ای از قواچارچوب اصلی نظام مالی اسالمی، مجموعهتوان بیان داشت که  مین توضیح  ای
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که ضمن رعایت دستورات شرع در زمینه امور مالی، رشد اقتصادی را مدنظر دارد. شریعت از احکام قرآن  
ربا حرام   می . در احکام اسالاست   ن احکام توسط فقها ارائه شدهایاست . جزئیات مربوط بهسرچشمه گرفته

اساس مشارکت در سود    الیتهای اقتصادی براست، وفای به عهد و پایبندی به معامالت واجب است و فع
ن احکام براساس مناسبات اقتصادی در قرون گذشته بطور ایاست. جزئیات مربوط بهو زیان ترغیب شده

است. توجه کنونی انسان به مسأله »رشد اقتصادی« موجب توسعه زندگی ای توسط فقها تدوین شدهاستادانه
است. متأسفانه، ن مالی در نیل به رشد اقتصادی نقش قابل توجهی داشتهاست، نظام تأمیدر همه ابعاد آن شده

است و به دنبال آن به عنوان یک    مورد غفلت واقع شده  میپدیده »رشد اقتصادی« از سوی دولتهای اسال
تأمین مالی ن رو، تعامل اندکی بین نظام  ای   است. از  مورد مطالعه قرار نگرفته  میموضوع مستقل در فقه اسال
ن ایتواندران میای  وجود دارد. تدوین نظام جامع مالی در جمهوری اسالمی میو رشد اقتصادی با فقه اسال

، 1395نیکو مرام،  )  فراهم سازد  میتعامل را پدید آورد و زمینه را برای یک رشد پایدار مبتنی بر فرهنگ اسال
 ایشبکهمینظام مالی اسال: اوال؛  شت کهیان داتوان بمیبندی چهارچوب نظری  لذا در جمع  .(5-1  صص.

تکلیف    میو مبانی اسالساختار اساس  مالی است که در  سازمان های  از ابزارهای مالی، بازارهای مالی و  
هموار و نقل و انتقال وجوه را از جایی که مازاد وجوه وجود دارد به جایی که کمبود وجوه وجود دارد  

هایی که ارزش ی مالی اسالمی، بازارهایی هستند که در آنها دارائیهای مالی )دارائیبازارهاو ثانیا؛  راحت کند  
ت  اساس مشارک   شود و عمدتاً برمبادله می   میآنها به جریانات نقدی آتی بستگی دارد( براساس اصول اسال

و... سود بازی،  قمار، سفتهمانند  سازگار و مواردی  شریعت اسالمی و فقه  با  زیرا    است  در سود و زیان استوار
و درستی  بر رفتار عادالنه و حفظ قداست    میمالی اسال  و تهیه  تامیناصل پایه ی    . درمیباشد    ممنوعدر آنها  

قرارداد در دو طرف  مشارکت  میمالی اسال  و تهیه    تامین  و اساسی    قراردادها است. از آنجا که کلید اصلی
دهد. تامین  میحمایت از ثبات مالی  امید    و اساس    ن اصولایی مالی است، لذاهاو وام  هاوژهسود و زیان پر

ثبات و ترویج برخوردار    میعملکرد مهظرفیت  از    میمالی اسال بهمیباشد  در جهت  با توجه  از ایو  نکه 
گذاران خواسته   واممیسرمایه  احتمالی  زیان  در  که  انگیزه    هاشود  و  کمتر  مالی  اهرم  لذا  شریک شوند، 

ن ویژگی تقسیم ریسک به اطمینان از ای   د. از طرفییآبیشتری برای مدیریت ریسکهای بزرگتر به وجود می
و مستغالت   جاد حباب در امالک ایودهی  مالی خصوصی و منع رونق انواع وامصحت عملکرد موسسات  

کند. همچنین تمرکز بر سرمایه گذاری دارایی میکمک بسزایی    که پیشامدهای بحران مالی جهانی بودند،
ن روش، امکان دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به منابع مالی ای  محور و تقسیم ریسک تامین مالی در

آورد. میی زیربنایی در مقیاس بزرگ را به وجود  هابه منظور حمایت از رشد فراگیر آنان و تامین مالی پروژه
ی مشابه  ها، پل سازی و پروژههای ساخت و ساز جادههارانی که مشارکت در تامین مالی پروژهگذاسرمایه

کنند. در نهایت خدمات میدریافت    هاهای خود را تا زمان سررسید پروژهاند، بازده سرمایه گذاریکرده
یل به استفاده از خدمات وعده بهبود گنجایش مالی برای تعداد زیادی از مسلمانان که صرفا تما  میمالی اسال

 . (28-27 ، صص.1396)عمادی و خمیس آبادی،   را دارند داده است  میبانکی اسال

 از دیدگاه فقه اسالمی  میاصول حاکم بر صکوک اسال  -2

 شود: میپرداخته    هاصکوک در فقه دارای اصولی است که برگرفته از دین مبین اسالم است لذا در زیر بدان
اند: »ربا حقق حلی، ربا را به صورت زیر تعریف کردهباشد. ممی ربا بودن حرام نظام، نای  درنخست:   اصل

یابد« رض با شرط نفع ربا تحقق میآید، جنسیت و مکیل یا موزون بودن و در قدر بیع با دو وصف پدید می
 هزار 1۰۰ دیگر طرف به فردی نکهایمانند)  باشد قرضی ربای نوع از ربا ن ای  چه (.297ص.  ،  14۰3)حلی،  

 معاملی ربای نوع از چه ود( گیر پس باز تومان ار هز 11۰ ندهیآ ماه نکهای شرط به بدهد  قرض پول تومان

 گندم کیلوگرم دو ندهیآ ماه نکهای شرط به بدهد گندم کیلوگرم یک دیگر طرف به فردی نکهای مانند) باشد

 برای شیعه بزرگان    که است میحری ،شریعت تشیع  در معاملی ربایحرام بودن   علت  البته کهد(  بگیر پس
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ن موضوع  ای  خواهد منجر قرضی ربای انجام به حریم نیا  شکستن که صورت   بدین .قائلند قرضی ربای
مبنای حقوقی مسأله نیز همین است؛ در تمام دنیا، اگر کسی به دیگری کند،  میدر علم حقوق نیز صدق  

اند بگیرد و  را که توافق کرده  میکار حق دارد تنها همان مبلغ اسبهره بپردازد، طلب قرض با بهره یا بدون  
اهش پیدا کرده، تقاضای  ن که بعد از قرارداد شرایط تورم پیش آمده و ارزش پول وی ک ایحق ندارد به ادعای

 .(176 ، ص.1377مازاد کند )موسویان، 
 مکانیسمدر کننده شرکت  طرف دو هر کهبه این صورت    باشدمی منفعت و ضرر مشارکت در اصل دوم:

 به عملیات مزایای و هاسود در هم و خطرات  و هاریسک در هم بایستی گذاریسرمایه عملیات یک انجام

 . (1۰۰-96 ، صص.1386آبادی،  حاجی احمدی) باشند سهیم خود نقدی آورده نسبت 

ترین  ا  باشدمی غرر ازو دوری     اجتناب  اصل سوم:   اشاره شده است مورد نای  در که دالیلی ز اصلی 
سلم(   و آله و علیه اهلل صل)  پیامبر از مشهور ت ایرو بالباطل ...« و بینکم أموالکم تأکلوا »... ال   هیآ  به توانمی

 معه ؤمن الی ما عمل الغرر )إن  فرمودند که السالم(   )علیه علی از امام حدیثی نیز الغرر« و عن النبی نهی»

علم   -ن راستا سه موضوع ضرورت دارد. الفای بنابراین در .(758 ، ص.1371کرد )منوچهر،  الغرر( اشاره
و فروشنده باید  به وجود عوضین شرط صحت معامله است. در معامالت مربوط به اوراق بهادار خریدار

علم بر قدرت   -ب .مالی وجود دارد بازارنوع سهام و قیمت آن را کامل بدانند که معموالً چنین چیزی در 
از طریق اعمال در حساب   تسلیم و تسلم شرط صحت معامله است. در معامالت سهام تسلیم و تسلم 

اسالمیطرفین صورت   معامالت صحیح  سایر  مانند  و  به  -شود جمیمحقق   چنین چیزی  میگیرد  علم 
اختالف و تفاوت  به آنچه که موجب   مقدار، جنس و وصف عوضین شرط صحت معامله است یعنی علم

مستلزم وجود اطالعات الزم   ایشود شرط صحت معامله است. در بازار مالی تحقق چنین معاملهمیقیمت  
 . (9-3 ، صص.1388)صالح آبادی،  و کافی در بازار مالی جهت تصمیم گیری صحیح است 

 خود به خودی پول  میاسال مالی سیستمدر.  است  بالقوه سرمایه پول، به این صورت است که  چهارم اصل

 ثابت  و سود  بهره پرداخت  ربوی نظام درصورتی که  در باشدمین زایندگی توان دارای وبی ارزش است  

 پول  میاسال اقتصاد دانان . است  پول برای قدرت زایندگی نوعی بودن، قائل مالی مؤسسه  یا بانک  وسیله به

 سؤال اگر پس.شود تبدیل واقعی سرمایه به اقتصادی، جریان به ورودراه   که از دانندمیبا ارزش     زمانی را

یکی  با عقود از یکی موجب  به که پولی گفت  توانمی پاسخ در ،  به چه معنا است    بالفعل شود سرمایه
 یک پول با  مضاربه دربه طور مثال   شود می تبدیل   بالفعل سرمایه به شود  ترکیب  تولید عوامل از دیگر

 .شودمی بالفعل سرمایه به تبدیل و ترکیب  کار اسم به تولید عامل
 یا کاال خطر انداختن به اصطالح،  در بازی بورس .باشدمی بازی بورس عملیات ممنوعیت  :پنجم اصل

 حدس شرایط تصمیم گیری در اصوال     که است  خاطر  اطمینان عدم یک با و روبه رو  مواجهه در سرمایه

منفعت  به دستیابی هدف با که باشدمیاقتصادی   فعالیت  نوعی به  بازی بورس لذا .گیردمی  بر در را گمان و
 جهت  که اعمالی و ریسک نوع و درجه پذیرش اساس بر. گیردمی انجام قیمت  تغییرات بینی پیشراه   از

 تمایز آمیز اعتراض غیر بازی بورس و آمیز اعتراض بازی بورس میان توانمیشوند، می انجام سود کسب 

   . شد قائل
بالعقود«  أوفوا»  هیآ  به توانمی آن دالیل ه اصولی ترین  جمل از که باشدمی تعهدات فایای  اصل  ششم:  اصل

 موجود شروطهم« و اجماع  عند ألمؤمنون»  فرمایندمی آله وسلم( که و علیه اهلل صلی اکرم ) پیامبر حدیث  و

 وفی« وعد إذا ألمؤمن» بر مبنی فقها میان
 جریانات نکه مسلمانانای  از  اسالماصل   در .باشدمی نامشروع یهافعالیت  انجام از ممنوعیت  :هفتم اصل

فعالیت  مربوط گذاری سرمایه عملیات انجاممشغول   را خود نقدی کند می نهی کنند، نامشروع یهابه 
 . (1۰2-99 ، صص.1386آبادی،  حاجی احمدی)
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 از حیث مبانیی فقهی صکوک هاچالش  -3
رو است که در زیر به سه مورد از آنها یعنی محدودیت  ی متعددی روبهها صکوک از حیث مبانی با چالش

 شود. میتضارب فتوا و ریسک شرعی پرداخته  شرعی،

 محدودیت شرعی  -3-1

ساختارهای سازگاری دارد.  میاست که با شریعت و قوانین اسال  میصکوک یکی از ابزارهای مالی اسال
 میهای قوانین اسال بازار صکوک باید برای هماهنگی و تبعیت از شریعت اسالمی، از برخی محدودیت 

سازگار باشد   میمانند قرار و ربا پیروی نماید. سازوکارهای مرتبط با تجارت صکوک باید با شریعت اسال
ها از سوی شورای  ن محدودیت ای  ست.مجاز نی  میو بنابراین، تجارت برخی از اوراق مشابه در شریعت اسال

توان اوراق صکوک را ها، زمانی مین محدودیت ایبر اساسشود  وضع می میازمان کشورهای اسالفقهی س
نمایندهایهایی کهی داراییستد کرد که مجموعه   و  داد اوراق  آن به ن  های روند، شامل داراییشمار میی 

تواند شامل بدهی  رای پیروی از قوانین شریعت اسالمی، صکوک نمین رابطه، بای فیزیکی و مالی باشد. در
توان مین رو  ایازهای مشخص و قابل دسترس باشد.  ی دارایی)وام( شود و اوراق صکوک باید نماینده

 ی شرعی را به قرار زیر برشمرد: هامحدودیت 
جز بر  ارت دیگر، تجارت وام بهعبپذیر نیست؛ بهامکان  میتجارت وام بر اساس قوانین شریعت اسال  -الف

مورد   که بتوان صکوک را در بازار ثانویه نایجایز نیست. برایمین در شریعت اسالآ  میاساس ارزش اس
ن اوراق ای  توان بدون پشتوانههای فیزیکی باشد و نمیی دارایین اوراق نمایندهای  بایستی   ،معامله قرار داد

درصد اوراق صکوک را    33وجود دارایی فیزیکی به ارزش    میاندیشمندان اسالرا منتشر کرد. برخی از  
می ضروری  آن  انتشار  دیگربرای  برخی  بین  ای  دانند.  را  رقم  گرفته  7۰تا    51ن  نظر  در   )  انددرصد 

Elsheikh, Abdullatef and Tanega, 2011, p. 188).  که با   اگر  چرا  اوراق صکوکی،  انتشار 
مق منتشرکنندهمیاسالات  ررقوانین و  اعتبار  برای  پیامدهای مخربی  باشد  نداشته  بهسازگاری  آن  همراه ی 

 . گذاران را از میان خواهد بردایهخواهد داشت و اعتماد سرم
از علمای اسالای  اوراق صکوک   ی شرعی ها محدودیت از    دیگر  یکی  -ب تنها در    مین است که برخی 

ها فتوایی را در ارتباط با مجاز بودن انتشار اوراق صکوک  فعال هستند. آنن اوراق  ای مراحل ابتدایی انتشار
ن اوراق توجهی ندارند. بر اساس استانداردهای جدید سازمان ای  کنند و به دیگر مراحل عملکردصادر می

باید در تماحسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی، هیئت  انتشار    میهای شرعی  مراحل اجرا و 
را تضمین نمایند. به عنوان مثال مین مراحل با قوانین اسالای صکوک فعال باشند و سازگاری تمامی  اوراق

سرعت نظرات   توانند بهنمی   میتوان ذکر نمود که: با توجه به رشد سریع بازار صکوک، علمای اسالمی
د توجه انجمن علمای  جدید مطرح نمایند. برخی از اوراق صکوک مورمیی کاالهای اسالخود را درباره

قرار نگرفته است. در میو سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمیسازمان همکاری اسال
های شرعی وارد بازار  آید که کاالها و محصوالت جدید بدون دریافت تأییدیهوجود مینتیجه شرایطی به

ن ای مراحل بعدی برخی از علما با انتقاد ازن وجود، در ای با .(Nanaeva, 2010. pp.25-27) شوندمی
اطمینان و سردرگ  بروز عدم  میان سرمایه  میموضوع سبب  مالی گذاران میدر  ابزارهای  شوند و تصویر 

ی شرعی ارهتوان به نظرات شیخ تقی عثمانی دربن موارد میای  یکنند. از جملهدار میرا خدشه   میاسال
جدید صکوک  اوراق  بهای  کرد.اشاره    بودن  نظرات  و  ن  حسابداری  سازمان  جدید  استانداردهای  همراه 

ن مسئله یکی از دالیل کاهش سرعت  ای  کند.ثبات میبازار صکوک را بی  میحسابرسی مؤسسات مالی اسال
 رود.  شمار میانتشار اوراق صکوک در دو سال گذشته به
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از محدودیت   -ج آن یکی دیگر  از  هاعالوه بر  استاندارد    میحیث فقه اسالی شرعی صکوک  نبود هیچ 
هیئت  اعضای  تعیین  خصوص  در  هنگامشخصی  است.  شرعی  عضویت  میهای  به  محدودی  افراد  که 

به عنوان مثال: آید.  وجود میآیند، شرایط نامطلوبی بهدر میمیهای شرعی چندین مؤسسه مالی اسالهیئت 
 3۰۰در    میاندیشمند اسال  2۰۰بررسی بیش از  بر اساس  «  Funds at Work»ی  پژوهشی توسط مؤسسه

در   اساس  24شرکت  بر  است.  شده  انجام  پژوهش،  ای  کشور  اسال  1۰ن  درصد   67برتر    میاندیشمند 
ها  ن سمت ایدرصد از  21برتر    میاندیشمند اسال  2چنین  ها بر عهده دارند. همن شرکت ای  های ریاست سمت 
خود اختصاص ی بههای شرعسمت مختلف را در هیئت   م یعقوبیاند؛ شیخ ندهاخود اختصاص دادهرا به

طور که دار شده است. همانعلت تغییر سریع فتواها خدشههای شرعی بهداده است. اعتبار برخی از هیئت 
کنند و برای گرفتن ها محصوالت رایج را تولید مییکی از فعاالن بانکی در مطبوعات اشاره کرده است، آن

کنند. دیر یا زود هیئتی را خواهند یافت که فتوایی برای های شرعی مختلف مراجعه میئت تأییدیه به هی
ترین اندیشمندان  ی ال دیوانی »خالقگفتهکند. بهصادر میمیها در بازارهای مالی اسالشروع فعالیت آن

ردن اعتبار بازار اوراق ک دار  در حال خدشهمین اعتبار علمای اسالایبا بیشترین تقاضا مواجه هستند.«میاسال
 . (Zhamal K Nanaeva, 2010, pp. 25-27) صکوک است 

 تضارب فتوا در امور مالی اسالمی -3-2
باشند میوزه  ن حای  ی مختلف و بعضا متفاوت درها ی فقهی در حوزه صکوک فتواهایکی از مهمترین چالش

در حوزه مبانی شده است که در سه   انتظاری یی در صکوک  ها جاد کاستیای  سبب   ی مختلفهاوجود فتوا
 نمود پیدا کرده است.  ایسطح داخلی، بین المللی و منطقه

و نهادهای شرعی   هاکه در آن وجود فتواهای مختلف بین هیئت   تناقض فتواها در سطح داخلی،  -الف
در یک کشور مشهود است و ممکن است از یک نهاد به نهاد دیگر، یا از فردی به فرد دیگرمتفاوت باشد. 

ی اوراق بهادار، اجازه وعده خرید هاتواند با خرید داراییمیبه عنوان مثال، یکی از نهادهای شرعی حقوقی  
ن اجازه را ندهد. و ایار را بدهد و یکی دیگراز نهادهاصادر شده از منبع اوراق به نفع دارندگان اوراق بهاد

دانند و برخی دیگر میدهند، برخی آن را فقط هنگام خرید و به قیمت بازار مجاز  مین اجازه را  ایکسانی که
دانند، میکنند و آنان که قیمت توافق شده را مجاز  می آن را با قیمت توافق شده پس از صدورآن مجازاعالم  

نکه ایدهند، مگرمین اجازه را نای  دهند که با همان قیمت فروش باشند و برخی از آنهامیآنها اجازه    بعضی از
با قیمتی متفاوت باشد و آنانکه همه موارد را جایز بدانند، برخی آن را فقط به اوراق بهادار اجاره محدود 

تواها توسط نهادهای شرعی موسسات مالی ن ف ایو همه  دانندمیدانند و برخی آن را در موارد دیگر مجاز  می
 . (1۰-9 ، صص.2۰19الدین،  الل) صادر شده است  میاسال

همسایه است، مانند مجاز   دو کشور  بیانگر صدور فتواهای متناقض در  : ایتناقض فتواها در سطح منطقه
، و فتوای به  شافعی  ه دلیل درستی حکم آن از نظربودن بیع عینه و عمل به آن در موسسات مالی مالزی ب

 .بازار بین المللی سرمایه اسالمی عدم جواز آن در اندونزی و در

کشورهای   که فتواهای با حکم متفاوت از  ایبه گونه  تواند در سطح بین المللی باشد،میو تناقض فتواها  
)بیع عینه( و   مختلف صادر شود، بعنوان مثال فتوای صادره در مالزی به مجاز بودن فروش مال موجود

)بیع دین( برای کسی که بدهکار است و کسانی دیگر که   )بیع دین( و عمل به فروش بدهی  فروش بدهی
همچنین   .(Ali Seyed, 2005, pp. 12-43)  در کشورهای خلیج فارس جایز نیست   نایبدهی دارند، و 

که برخی از صادرکنندگان مالی العمل،  حق در مورد مسئله گرفتن کارمزد بازپرداخت اوراق بهادار به عنوان
 ن دلیل که دستمزدی اداری بخاطرروند اجرایی و محاسباتی برای اجرای شدن روند ایدر ازای بازخرید به

دانند مبنی بر آنکه دستمزد میکنند، برخی نهادهای شرعی حقوقی آن را جایز  می ، آن را مطالبه  عملیات است 
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گویند که چون بازپرداخت قراردادی میداخت، و برخی نهادها  امور بازپر  خدمات اداری است بخاطر روند
ی فعلی هاغیر از هزینه  ،کننده که منافع دو طرف در آن است است مابین دارندگان اوراق و طرف صادر

 (. 52 ، ص.13/ 3لت متحمل شوند )مجله مجتمع: واقعی است که هر دو طرف باید مطابق با عدا

 ریسک شرعی  -3-3
رو هستند ریـسک شریعت است. از آنجا  مهمترین ریسکهایی که ابزارهای مالی اسالمی با آن روبهیکی از  

رود تمـام ابزارهـای اسـالمی مبتنـی بـر اصـول و موازین شریعت باشند؛ بنابراین شاید در که انتظار مـی
تلقی نشود این ریسک چندان مهم  عبارت دیگر به    .(Ali Seyed, 2005, pp. 1-50)  نگاه نخست، 

شود که زیان ناشی از ارزش داراییها به واسطه تخطی ناشر و مسئولیت  سک شرعی به شرایطی گفته میری
ناپذیری وی در برابر قوانین و قواعد شریعت به دارندگان اوراق صکوک تحمیل شود درصورتیکه صکوک  

شمس و رشنو،  فالح  (  می شود با شریعت مطابق نباشد، در اعالمیه آن موادی وضع شده که موجب فسخ آن  
این ریسک می  .(29۰  ، ص.1387 بهتر  تبیین  از صـکوک اجاره منتشرجهت  بـه مـوردی  شده در   توان 

بحرین اشاره کرد که با وجود اینکه در کشور بحربن منتشر شده و نـام صکوک را به همراه دارد، اما به  
العینه استفاده شده که حرام است. ریسک  صـکوک از بیعاعتقاد فقیهان اهل سنت در فرایند انتـشار ایـن  

کننـد، بیـشتر  مـالی اسـالمی و مالی متعارف به طور همزمان استفاده می  قوانین  شریعت در کشورهایی که از 
رو اطالق  از این  .ای از این کشورها هستندمالزی و دبی نمونه  دارد،   از دیگـر کـشورهای اسـالمی وجـود

در    نتشار آن در یک کشور اسالمی لزوماً بیانگر رعایت تمام موازین شرعی اوراق نیست.نام صکوک و ا
میلیون دالری دنا   7۰۰  ،سال از عمر اوراق صکوک   4پس از گذشت  ،  توان بیان داشت کهمیمثالی دیگر  

ن موضوع  ای  ن کشور اعالم شدند، که در حال حاضرای  گاز امارات متحده عربی، خالف شریعت و قانون
 باشد عالی لندن در دست بررسی می در دادگاه

(www.sukuk.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/item/50

(7. 
: یکی است   ی پایه با ظوابط شرعیهاعدم تطابق داراییی شریعت در حوزه صکوک  هایکی دیگر از ریسک

ی های پایه برای یک فروش واقعی است. داراییهااز الزامات صکوک با پشتوانه دارایی، دسترسی به دارایی
مدنظر باید با ضوابط شرعی و برخی الزامات اضافی دیگر مطابقت داشته باشد تا شرایط الزم برای پایه  

و اسناد دریافتنی در برخی مکاتب    هااستفاده در فرایند اوراق بهادارسازی را داشته باشند. برای مثال وام
تر از قیمت اسمی وجود ندارد. ی مناسبی برای این کار نیستند زیرا امکان تنزیل آنها به کمهافقهی گزینه

 1.شرعی سبب می شود این ساختار قابل ترجیح نباشد ی هااین محدودیت 
مالی حاکم و وجود قوانین و مقررات اسالمی دقیق، ریسک شریعت پایین است.  دلیل نظام     در ایران به 

ر  سازمان بورس و اوراق بهادا  اوراق بهادار اسالمی ازاجازه دادن نشر کردن  لزوم دریافت  موارد  در کنار این  
 دهد. سازمان بورس و اوراق بهادار بهسک را به حداقل ممکن کاهش میدر جایگاه سازمان ناظر، این ری 

ی فرعی هاتخصصی در جایگاه یکی از کمیته  و شریعتی    کردن این ریسک، کمیتهای فقهی  منظور حداقل
دقیق مورد شکل    به  و شرعی   نظر فقهی  ئل را از نقطهآورده است تا این مسابه وجود  هیأت مـدیره سـازمان  

 .(178  ، ص.1387)سروش و صادقی،    قـرار داده و ریسک شریعت را به حداقل ممکن کاهش دهدوارسی  
  

 
تبریزی، خویی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی ستانی،  نند آیات عظام سید کاظم یزدی، سیشهور فقهای شیعه مابر اساس نظر م.  1

 .و همچنین بسیاری از فقیهان پیشین بیع دین مطلقاً صحیح است
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 در حوزه مقررات -3-3-1

ی متعددی روبه رو است که در زیر به برخی مورد از آنها یعنی هاصکوک از حیث مقررات نیز با چالش
بازی  کمبود عرضه، استانداردهای الزم،  بورس  نظارتیهاچالش،  نبود  قانونی و  در و    ی  مالکیتی  مشکل 

 شود. میپرداخته صکوک 

 کمبود عرضه  -3-3-2

چنان کافی نیست. با توجه به  ن اوراق همای  های اخیر، حجمرغم افزایش انتشار اوراق صکوک در سالبه 
 کنند. ن اوراق از انتشار بیشتر آن خودداری میای اوراق صکوک، منتشرکنندگانها در انتشار برخی چالش

هزینه  -الف به  اوراق صکوک  انتشار  برای  چالش  میاولین  باز  آن  باالی  اوراق های  ساختارهای  گردد. 
مختلف  کند؛ مشاوره مذهبی و استفاده از منابع  های بیشتری را طلب میگیری از تخصص و مهارتبهره
ی تولید و انتشار اوراق صکوک را افزایش داده است. بنابراین، انتشار اوراق صکوک به ن زمینه هزینهایدر

ها  ن محدودیت ای  علت سی الهالل بهافای  عنوان مثال، انتشار اوراق صکوک مدت زمان بیشتری نیاز دارد. به
 . (Reuters , 2014, pp. 3-9) طول انجامیده است و فرآیندهای موجود سه سال به

از سوی دیگر، انتشار اوراق صکوک در مقایسه با دیگر اوراق متداول بازدهی بیشتری دارد؛ بنابراین   -ب
هزینه ای  منتشرکنندگان ندارند  تمایل  اوراق  کنند.ن  پرداخت  آن  انتشار  و  تولید  برای  را  بیشتری  ن ایی 

و چالشمحدودیت  انها  و  تولید  راه  بر سر  مانعی  بهها  اوراق صکوک  میتشار  بهشمار  مثال، رود.  عنوان 
های بسیاری را کند که »انتشار اوراق جدید هزینهن موضوع اشاره میایسخنگوی وزارت دارایی کانادا به

تر و تأمین نیازهای های کمها با اهداف ما برای تولید اوراق با هزینههمراه خواهد داشت. افزایش هزینهبه
 . (Reuters , 2014, pp. 3-9)ترین هزینه سازگاری ندارد.« کممالی دولت با  

از طرفی، در بسیاری از کشورها مقررات قانونی و مالیاتی برای تولید و انتشار اوراق صکوک وجود    -ج
انتشار از  قانون  و  نمیای  ندارد  اوراق حمایت  است،  ن  پیچیده  بسیار  اوراق صکوک  انتشار  کند. ساختار 

ها در کشورهای مختلف ن محدودیت ای   های فیزیکی است. بنابراین،بنابراین نیازمند مالکیت و انتقال دارایی
عنوان مثال در اندونزی، بر اساس قانون کند. بههای جدی مواجه میانتشار صکوک را با مشکالت و چالش

با وزارت خزانه 2۰۰4مصوب سال    1ی  شماره ارتباط  دارایین کشو ای  داری، در  انتقال  به ر،  دولتی  های 
چنین، در بسیاری از کشورهای شورای همکاری رو است. همهای جدی روبهشخص ثالث با محدودیت 

خلیج فارس مشکالتی در ارتباط با قوانین ورشکستگی و تولید اوراق صکوک وجود دارد. از طرفی، انتشار  
گذاری در اوراق صکوک  ست زیرا انتشار  و سرمایهاوراق صکوک نیازمند قوانین و مقررات مالیاتی جدید ا

نماید. برخی از کشورها هنوز قوانین مالیاتی خود را برای  های بیشتر فراهم میراه را برای دریافت مالیات
های گذشته انتشار صکوک در بسیاری از اند. بنابراین، در سالتولید و انتشار اوراق صکوک اصالح نکرده

های بسیاری همراه بوده است. بنابراین، اصالح قوانین موجود و تصویب  و چالش  کشورها با محدودیت 
به اوراق صکوک،  انتشار  و  تولید  برای  جدید  اسالقوانین  کشورهای  در  بسیاری میخصوص  اهمیت  از 

نمایش گذاشته شده   های  مختلف بهبرخوردار است. در نمودار زیر میزان کمبود اوراق صکوک در سال
 . (IFSB, 2016) است 
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براساس نمودار فوق، کمبود عرضه در مقایسه با میزان تقاضا کامال مشهود است. در هر سال، میزان تقاضا  
میلیارد دالر    41/ 7، میزان تقاضا  2۰۰8عنوان مثال، در سال  برای صکوک از میزان عرضه بیشتر بوده است. به

رغم کاهش اختالف میان رسد. بهمیلیارد دالر می  139/ 2به    2۰12ن رقم در سال  ای  بیش از عرضه است؛
یابد. با توجه  ن اختالف افزایش میای  های بعد بار دیگر، در سال2۰14و    2۰13های  عرضه و تقاضا در سال

ن ایی نزدیک کاهش یابد وندهیآ  ن اختالف میان عرضه و تقاضا درای  رود کهبه نمودار مذکور، انتظار نمی 
 نده نیز ادامه خواهد داشت.  یآ هایسالروند در 

 نتیجه گیری
از مؤلفه انسانی است، دین مبین های اساسی و یک بخش اجتنابدادوستد یکی  از روابط جوامع  ناپذیر 

نیاز اساسی انسان که ناشی از روابط اجتماعی اوست، توجه  ایترین دین الهی، بهاسالم به عنوان کامل ن 
یابیم که همواره در فقه، به عنوان قانون و برنامة با مروری بر کتب فقهی درمیکافی مبذول داشته است.  

زندگی بشر، بابی به نام معامالت وجود دارد که در کتب فقهی تحت عنوان البیع و مکاسب از آن نام برده 
در بین  شده است. رویکرد دین اسالم در مورد روابط اقتصادی و دادوستدهایی که در دوران قبل از اسالم 

مردم رایج بوده اغلب به صورت امضایی است. بدین ترتیب در برخی از مواقع، اجازۀ تداوم روابط اقتصادی 
با   تا  پذیرفته است  پیشین داده شده و در برخی موارد تعدیالت و اصالحاتی صورت  به همان صورت 

رض با بهره است، از دیدگاه  معیارهای شرع مقدس اسالم تطبیق یابد. از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر ق
ن اوراق جهت تامین مالی ایتوان ازنمیمیاسالم ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسال

ن اوراق به  این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا کهایاستفاده کرد. برای رفع
ها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار  زمانی که شرکت   شود و پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می

مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند، متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند. در 
 کم سابقه وجود با .جاد گردیدای یا همان صکوک میجاد بانکداری اسالمی، ابزارهای مالی اسالای نهایت با

 یی از جمله؛  هااقتصادی و چالش و نوسانات مالی بحرانهای بوته در آنها آزمایش عدم و ابزارها این انتشار

ریسک شرعی در کاربرد اوراق بهادار در حوزه  و  میتضارب فتوا در امور مالی اسال؛  های شرعیمحدودیت 
مشکل مالکیتی  و    نظارتیی قانونی و  هاچالش،  نبود استانداردهای الزم،  بورس بازی، کمبود عرضه  مبانی و

 گذاران سرمایه روی پیش واقعی کند و ریسک می ایجاد آنها بلندمدت موفقیت  در تردیدهایی ،در صکوک 

 انتشار روند فقهی انجمن یک   نکهایشود که ضمنمیپیشنهاد  ن راستا  ای. لذا در نمایدمی تعیین غیرقابل را

در مرحله بعدی انتشار صکوک باید توسط    باشد نظارت داشته آن عملکرد چگونگی بر  و کند تأیید را اوراق
انتشار تا سازگاری  گیرد  قرار  تأیید  مورد  اسالاییک هیئت شرعی  قوانین  با  اوراق  وتایید گرمین  ن ایدد 
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مراحل اجرا و انتشار اوراق صکوک فعال   میهای شرعی باید در تما، هیئت موضوع مستلرم آن است که
 را تضمین نمایند.  مین مراحل با قوانین اسالای امیباشند و سازگاری تم 

 

 منابع فارسی

اهلل  آبادی، حاجی احمدی − روح  اوراق  -  فقهی بررسی،  (1386)  سید   بهادار نظری 
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