بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسالمی در ایران
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انواع اسناد خزانه اسالمی بهصورت گسترده در بازارهای مالی ایران مطرح شده و دارای کارکردهای قابل
توجهی در اعمال سیاستهای اقتصادی است .ازاینرو بررسی ماهیت و احکام فقهی این اسناد میتواند
در بسیاری از موارد آثار قابل توجهی بر عملکردشان در اعمال سیاستهای مختلف اقتصادی داشته باشد.
در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی ،بعد از بررسی احکام مختلف بیع ِدین
و تحلیل نظرهای فقها ،بررسی اسناد خزانه اسالمی در بازار ثانویه از زاوی ه تطبیق عملکرد آن با کارکردهای
بازارهای ربوی انجام شده است .همچنین با استفاده ازنظرات فقهی مشهور؛ استخراج پنج نوع از اسناد
خزانه و احکام آنها در بازار اولیه انجام شده است .نتیجه مقاله این است که بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی
از نگاه فقهی ،بهصورت کالن دارای کارکرد ربوی بوده است .در پایان نیز ،احکام هر یک از انواع پنجگانه اسناد
خزانه مطرح در بازار اولیه ،بهصورت جدا گانه بیان شده است.
کلیدواژهها :اسناد خزانه اسالمی؛ تنزیل ِدین؛ ایران؛ ربا؛ بازار ثانویه
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مقدمه
امروزه یکی از ابزارهای سیاستهای مالی و پولی در اقتصاد اسناد خزانه است که بهعلت
ربوی بودنشان از نگاه اسالم ،کارشناسان اسالمی به طراحی اسنادی با کارکرد مشابه و
بدون ربا پرداختند .این اسناد در ایران بیشتر بهمنظور تأمین مالی ،کشف و تغییر نرخ سود
بازار و دیگر انواع سیاستهای مالی و پولی ،کاربرد دارند و بهعنوان یکی از اوراق مطرح
در نظام مالی ایران بهصورت گسترده بهکار برده میشوند که تأثیرهای قابل توجهی بر
سیاستهای اقتصادی و اقتصاد کشور دارد.
اسناد خزانه اسالمی ،اوراق بهادار با نام یا بـینـامی است که خزانهداری کل وزارت امور
اقتصادی و دارایی منتشر میکند و در برابـر بـدهیهـای مختلف بخـش دولتـی بـه بخشهای
مختلف و به پیمانکاران طرف قـرارداد در طر حهای تملک داراییهای سرمایهای مورد نظر
در اختیار بستانکاران قرار میدهد .بازپرداخت اسناد خزانه در سررسید توسط وزارت امـور
اقتصادی و دارایی تضمین و قبل از سررسید ،از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخوردار است
(قضاوی و بازمحمدی .)1389 ،این اسناد هیچگونه پرداخت میاندورهای بهعنوان سود
ندارند و سرمایهگذاران از مابهالتفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در
سررسید ،منتفع میشوند (نجفی علمی و دیگران.)1394 ،
ا گرچه اسناد خزانه بهصورت جدی در بودجههای سنواتی و بازارهای مالی کشور
مطرح شده است و درحال حاضر نیز در حدود حداقل پنج نوع از اسناد خزانه در بودجههای
سنواتی ،منتشر میشود ،اما در بحث انتشار انواع اوراق خزانه اسالمی ،بررسیهای اسالمی
و تطبیق انواع اوراق خزانه با انواع بیع دین در بازارهای ثانویه و اولیه با دقت و بهصورت
کفایت انجام نشده و ازنظر برخی کارشناسان ،در مواردی این اسناد دارای شبهه ربوی
است .بنابراین ماهیت و کارکرد این اسناد به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد.
هدف این مقاله ،بررسی احکام انواع اسناد خزانه اسالمی با توجه به ماهیت
و کارکردهای انواع این اسناد (بهخصوص در بازار ثانویه) ،در تطبیق با کارکردهای اوراق
متعارف ربوی است .این تطبیق با استفاده از روش اجتهادی تنقیح مناط انجام میشود.
تنقیح مناط در اصطالح فقها یکی از شیوههای استنباط حکم است که با اجتهاد و نظر،
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علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده تمییز داده میشود ،تا بتوان حکم را در تمام
مواردی که علت وجود دارد تعمیم داد .بنابراین در تحقیق حاضر ابتدا با نگاهی اجمالی به
انواع دین و احکام بیع دین و همچنین تبیین اختالفات فقها در انواع بیع دین ،به بررسی
و تحلیل علت اختالفات در مورد تنزیل پولی میپردازیم .سپس به بررسی بازار ثانویه در
تطبیق با کارکردهای اسناد ربوی از نگاه کالن میپردازیم و در نهایت نیز با استخراج پنج
نوع از اسناد خزانه ازنظر نوع عقد مورد نظر ،با تطبیق انواع اسناد خزانه در بازار اولیه با انواع
بیع دین و یا عقود دیگر ،حکم هر نوع از اسناد خزانه را براساس نظر مشهور در ذیل آن بیان
میکنیم.

 .1پیشینه تحقیق
ً
بعد از بررسی تحقیقات انجام شده مشاهده شد که اوال ،در بحث اسناد خزانه اسالمی از نگاه
فقهی ،تا کنون تحلیل جامعی درباره علت اختالف فقها در برخی انواع بیع دین و تطبیق آن
ً
با بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی انجام نشده است .ثانیا ،تا کنون همه انواع اسناد خزانه
اسالمی در ایران بهصورت جامع همراه با تفکیک بازار اولیه و ثانویه بررسی نشده است .این
تحقیق با نگاهی جامع که تا کنون انجام نشده ،موارد فوق را بررسی کرده است .البته برخی
مقاالت مشابه ،تحقیقاتی را انجام دادهاند ،که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
خادمالحسینی اردکانی و موسویان ( ،)1391در مقاله خود ،ضمن معرفی و ارائه
کارکردهای اسناد خزانه اسالمی در مقایسه با اسناد خزانه متعارف و همچنین بررسی
وضعیت و تبعات کسری بودجه دولت در شرایط مختلف ،نشان دادهاند که دولت میتواند
با استفاده از اسناد خزانه اسالمی که براساس عقود اسالمی طراحی شدهاند ،نیازمندیهای
مختلف خود را پوشش دهد .در این تحقیق سه نوع اسناد خزانه خرید خدمت ،خرید کاال
و تأمین وجوه نقد و عقود فقهی آنها ،مورد بررسی قرار گرفته است.
موسویان ،ندری و میسمی ( ،)1394در مقاله خود ،ضمن بررسی مفاهیم فقهی و ابعاد
بیع دین ،به بررسی امکانسنجی تبدیل بدهیهای دولت و بانکها در مقابل بانک مرکزی
بهصورت اوراق بهادار پرداخته و ضوابط استفاده از اوراق بیع دین بهمنظور سیاستگذاری
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پولی را برجسته کردهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد نمیتوان بر روی بدهی دولت و
بانکهای دولتی به بانک مرکزی بهدلیل اتحاد مالکیت ،اوراق منتشر کرد؛ اما نسبت به
بدهی بانکهای خصوصی این انتشار منع فقهی وجود ندارد و حتی دارای داللتهای
سیاست پولی قابل توجهی است.
ّ
مبین و امیرحسینی ( ،)1394در تحقیق خود با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت
تنزیل اسناد تجاری با تأ کید بر مقررات بانکی کشور» ،به بررسی ،نقد و تحلیل دیدگاههای
مختلف فقهی و حقوقی درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ،پرداختهاند .در این
تحقیق ،تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شده و شرایط آن
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد تحلیل تنزیل اسناد تجاری در
بانکداری اسالمی در قالب عقد «خرید دین» قابل تحلیل و منطبق با قول مشهور فقهای
امامیه است.
کریمی گلنار و شیری ( ،)1395در مقاله خود با توجه به اختالف فقهای امامیه در
برخی موارد بیع دین ،مفاهیم و احکام بیع دین را بهصورت تفصیلی بررسی کردهاند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که اصل موضوع بیع دین و تنزیل مورد وفاق فقهای امامیه است و
بنابراین نتایج تحقیق قرارداد تنزیل دین را برای نظام بانکی توصیه میکند .همچنین در
ادامه معامله پول و تنزیل آن بهتفصیل بررسی شد ه است .در پایان محققان عالوهبر خرید
دین پولی ،خرید دین غیرپولی را نیز در بسیاری موارد مجاز و برای نظام بانکی قابل استفاده
میدانند و معتقدند دستورالعمل اجرایی خرید دین در شرایط فعلی دارای محدودیت
غیرضروری است.

 .2مروری بر احکام مرتبط با اسناد خزانه اسالمی
بدون شک بیان تمام احکام و جزئیات خریدوفروش اسناد خزانه اسالمی که ازنظر ا کثر فقها
برگرفته از خریدوفروش بیع دین است 1،در این مقاله میسر نیست .بنابراین در این قسمت
 .1البته برخی فقها ،عقود دیگری همانند صلح و تبدیل تعهد ،را در این زمینه بیان کردهاند.
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تنها به بیان احکام مورد نیاز بسنده میشود و سپس بعد از تعریف بعضی مفاهیم ،برخی
احکام بیع دین را بهطور مختصر بررسی میکنیم.
 .2-1دین و انواع آن
براساس تعریف حضرت امام (ره) ازنظر اصطالحی ،دین مالى کلى است که به سببى در
ذمه یک شخص براى شخص دیگر ثابت مىشود و به شخصى که ذمهاش مشغول شده
«مدیون» یا «مدین» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته مىشود .سبب ثبوت دین
در ذمه ،گاهى از امور اختیارى مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهى از
امور قهرى مانند موارد ضمان و نفقه همسر است .بنابراین هر قرضی دین است ،اما عکس
آن صحیح نیست (خمینی.)647 :1379 ،
دین حال دینى است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تأدیه آن در هر زمانى
درصورت تمکن واجب است .دین مؤجل دینى است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر
مدیون اداى آن واجب نیست ،مگر پس از منقضى شدن مدت تعیین شده (ثابت.)157 :1381 ،
دین یا قبل از معامله و یا به سبب معامله ایجاد میشود .برخی فقها به مورد اول دین (یا
دین قبل از معامله) و به مورد دوم مضمون (یا دین بعد از معامله) میگویند .روشن است
که دین بعد از معامله برای معامالت بعدی همان دین قبل از معامله محسوب میشود.

 .2-2بررسی احکام انواع بیع دین
 .2-2-1تنزیل دین
ازآنجاکه بحث تنزیل دین و یا فروش دین در مقابل پول به مبلغی کمتر ،برای بررسی بازار
اولیه و ثانویه یکی از بحثهای اصلی این مقاله است ،در این قسمت موارد مختلف تنزیل
دین را بررسی میکنیم .این موارد عبارتند از:
 .2-2-1-1اختالف فقها در صحت تنزیل

فروختن دین حال به بدهکار و نیز به قول مشهور به غیربدهکار جایز است؛ اما در صحت فروش
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دین مؤجل ،قبل از سررسید آن بین فقها اختالف وجود دارد (هاشمیشاهرودی1382 ،ب.)682 :
ً
براساس نظر شهید اول در کتاب دروس شرعیه ،ا گر دین مؤجل باشد بیع آن مطلقا جایز نیست
(شهید اول1414 ،هـ.ق .)313 :حضرت امام خمینى (ره) بعد از بازنگری در فتوای اولیه خود در عدم
اشکال بر تنزیل دین ،در مورد فروش چک یا سفته بهطورکلی حکم به ربا و حرمت آن کردهاند
(خمینی1422 ،هـ.ق .)175 :دیدگاه مشهور این است که تنزیل و بیع دین پولى جایز است .شهید
صدر تصریح میکند که بسیارى از علما آن را جایز مىدانند .دراینباره مىتوان به نظرات آیات عظام
خوئى ،گلپایگانى ،تبریزى ،سیستانى ،صافى ،مکارمشیرازى و  ...اشاره کرد (ثابت.)183 :1381 ،
 .2-2-1-2اختالف فقها در صحت فروش دین به شخص ثالث

ا گر دارندگان اوراق خزانه ،اوراق خود را در بازار ثانویه ،به شخص ثالثی (غیر از مدیون)
بفروشند ،در اصطالح فقهی به این عمل بیع دین به غیرمدیون گفته میشود (موسویان،
ن ادریس در کتاب سرائر ا گر دین مؤجل باشد فروش
نظرپور و خزائی .)1390 ،براساس نظر اب 
آن بدون هیچ اختالفی به غیرمدیون جایز نیست (ابنادریس 1410،هـ.ق)55 :؛ ازنظر برخی
فقها دادوستد طلب ،درصورتىکه دو طرف معامله ،بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول
مشهور فروختن طلب به غیر بدهکار پس از رسیدن موعد آن (دین حال) ،جایز است ،اما
در جواز آن پیش از رسیدن موعد آن (دین مؤجل) اختالف است .بیشتر فقها اینصورت را
نیز جایز مىدانند (هاشمیشاهرودی 1382 ،الف .)718 :طی صد سال اخیر اغلب فقهایی
مانند :سید یزدی ،بروجردی ،موسوی خوئی ،امام خمینی (طبق قول اولشان) ،سیستانی،
دوفروش دین با
مکارم شیرازی ،تبریزی ،وحید خراسانی و شبیری زنجانی ،افزون بر خری 
مدیون ،خریدوفروش دین به شخص ثالث به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی را مجاز میدانند
(موسویان ،نظرپور و خزائی .)1390 ،در مواردی ،فقها تنزیل دین را جایز میشمارند اما به
علل مختلف ،آن را تنها به فرد مدیون بدون اشکال میدانند .برخی علت را سوءاستفاده
نظام بانکی و اقتصادی از این حکم در جهت انجام معامالت ربوی میدانند .برای مثال
مقام معظم رهبری در استفتائات خود فروش چک ،به فرد ثالث را دارای اشکال ،اما فروش
آن به فرد بدهکار را بدون اشکال میدانند (خامنهای.)476 :1381 ،
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 .2-2-1-3اختالف فقها در میزان پرداخت

در کتب متعددی ازجمله تهذیب ،حضرت رضا (ع) میفرمایند فرد خریدار دین تنها میتواند
به اندازهای که به صاحب دین پرداخته است ،از فرد مدیون مطالبه کند و مدیون نسبت به بقیه
مقدار دین بریالذمه است (کاشانی 1406 ،هـ.ق .)729 :البته مشهور علما این حدیث را بهعلت
ضعف اسناد و مخالفت با قواعد شرعی رد کردهاند (بحرانی 1405 ،هـ.ق .)158 :در موارد جواز فروش
دین مؤجل درصورت فروش طلب بستانکار به غیربدهکار ،در اینکه هنگام سررسید طلب ،بر
بدهکار واجب است مبلغى را که شخص سوم به طلبکار پرداخته ،به وى بپردازد و نسبت به
افزونبر آن ،بریالذمه مىشود یا الزم است همه بدهى را به شخص سوم بپردازد ،اختالف است.
قول دوم ،مشهور است (هاشمی شاهرودی 1382 ،الف .)718-719 :مقام معظم رهبری در
استفتای شماره  ،1608شرط زیادی را در خریدوفروش اوراق قرضه نفی کرده و بیان میدارند که
ا گر فرد مورد نظر اوراق را تنها به همان قیمتی که از دولت یا فرد دیگری خریده است یا به قیمتی
کمتر از آن بفروشد اشکالی ندارد و در غیر اینصورت دارای اشکال است (.)farsi.khamenei.ir
همچنینبرخیفقهامعتقدندخریددین ،کمتراز میزانآندر سررسیداشکالدارد.بهعبارتدیگر
گروهی دیگر بین خرید دین به میزان دین و خرید دین به کمتر از میزان دین قائل بهتفصیل شدهاند؛ با
این توضیح که خرید دین به میزان کمتر از دین را جایز یا دست کم دارای اثر حقوقی نمیدانند (کریمی
گلنار و شیری .)1395 ،در بحث احکام دین در کتب فقهی نیز ،فقها بر این نظرند که در زمان فوت
مدیون ،همه دینهای مؤجل مدیون باید ادا شود و سخنی از کاهش مبلغ آن به میان نیامده است.
 .2-2-2بیع دین به دین

باطل بودن فروش دین به دین ،انکارناپذیر است ،مانند اینکه زید بر ّ
ذمه کسى مقدارى

گندم دارد و عمرو هم مقدارى پول از فردى دیگر طلبکار است .زید آن گندم را در برابر این
پول مىفروشد (مومن قمی .)222 :1374 ،در دیدگاه مشهور ،بیع دین به دین درصورتىکه
هر دو دین قبل از عقد ،دین باشند 1،صحیح نیست بدون تفاوت در اینکه هر دو حال باشند
 .1بهعبارتدیگر بیع دو دین که قبل از عقد دین بودهاند؛ مصداق بارز بیع دین به دین بوده و اشکال شرعی دارد.
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یا هر دو مؤجل یا یکى حال و دیگرى مؤجل و ا گر هر دو دین ،به سبب عقد ،دین باشند
درصورتىکه هر دو مؤجل باشند ،باطل است وگرنه صحیح است و ا گر یکى دین قبل از عقد
باشد و دیگرى دین به سبب عقد ،درصورتىکه دومى (دین به سبب عقد) مؤجل باشد
باطل است اما ا گر دومى ،مؤجل نباشد بلکه حال باشد صحیح است (ثابت.)177 :1381 ،

 .3ربا و حرمت بیع دین به دین
امام خمینی (ره) در کتاب صلح خود در تحریر ،بعد از بیان شرایط یک عقد صلح که به
نسبت دیگر عقدها دارای شرایط بسیار سهلتری است ،بیان کردهاند که ا گر از مال ربوى،
به جنس خودش با گرفتن اضافه ،مصالحه شود ،اقوى آن است که حکم ربا در آن جارى
است؛ پس باطل است .همچنین ازنظر بسیاری از فقها علت حرمت بیع دین (با تعریف عام
و گسترده دین) ربا و غرر است .بنابراین برمبنای کتب فقهی درصورت انجام ربا در معامالت
جایز در حوزه بیع دین ،انجام آنها دیگر جایز نیست .در این قسمت نظرهای فقهای اهل
سنت و اهل تشیع و همچنین چند روایت در این زمینه بیان میشود ،البته برخی دیگر غرر
و نزاع را نیز بهعنوان حرمت این بیع مطرح کردهاند.
 .3-1اهل سنت
بعضى از فقهاى اهل سنت ،بیع دین به مدیون و به غیرمدیون را در ازای پرداخت
کمتر ،با عنوان «حط و تعجیل» منع کردهاند و دلیل بر منع ،را شباهت آن به ربا
مىدانند و وجه شباهت را در این مىدانند که در هر دو مورد ،زمان بخشى از ثمن
ً
قرار میگیرد (جواهری 1405 ،هـ.ق .)83 :علمای عامه (غیرشیعه) عموما تنزیل را
جایز ندانسته و در این خصوص در مواردى با صراحت تنزیل را حرام مىدانند (ثابت،
 .)180 :1381در بحث فروش دین مؤجل به غیر مدیون درصورتیکه ثمن حال باشد،
مالکیه بر این باور است که با احراز شرایط هشتگانه این بیع صحیح است .یکی از این
شرایط این است که ثمن از جنس دین نباشد و درصورت همجنس بودن ،مساوی
باشند (موسویان ،نظرپور و خزائی.)1390 ،
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 .3-2اهل تشیع
کسانی که خریدوفروش بدهى را جایز میدانند؛ معامله را مشروط به رعایت سالمت از ربا
میدانند .برای مثال ا گر شخصى از دیگرى  10کیلو گندم طلب داشته باشد نمىتواند طلب
خود را به شخص سومى به مقدار هشت کیلو گندم نقد بفروشد؛ زیرا معامله نسیه گندم
با گندم مستلزم رباست .همینطور ا گر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد ،ا گر
بخواهد طلب خود را به دیگرى به مقدار کمتر بهطور نقد بفروشد ،این معامله ربوى بوده و
جایز نیست (فراهانی .)64 :1377 ،در بحث پرداخت مقدار دین به کمتر از میزان اصل دین
در زمان خرید دین ،بعضى فقها مانند شهید صدر معتقدند احتیاط مستحب براى خریدار
دین این است که بیشتر از مقدارى که به داین پرداخته است از مدیون نگیرد .البته باید
توجه داشت که جواز دین به اقل در صورتى است که ربا الزم نیاید یا بهعبارتدیگر از یک
جنس یا از جنس ربوى 1نباشند (ثابت.)164 :1381 ،
تنزیل پول ازنظر بسیاری از فقها جایز است ،چرا که بیع دین به کمتر جایز است ،به
شرطی که دین از طال و نقره و مکیل و موزون نباشد (صدر1401 ،هـ.ق .)159 :ازنظر برخی
علما ،خریدوفروش اوراق نقدی درصورتیکه نشاندهنده دو کاالی متماثل باشد ،دارای
احکام مثلیات بوده و ربوی محسوب میشود و فقط زمانی در آنها ربا جریان ندارد که
حکایت از کاالی مکیل و موزون نکرده باشند (طباطبایی حکیم1410 ،هـ.ق .)75 :ازنظر
شهید صدر بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که رباى معاملى است و جایز نیست،
ً
اما بیع سفته واقعى را نباید با آن قیاس کرد .در معامله بر روى پول ممکن است ماهیتا
ً
و حقیقتا در بعضی موارد ،همان قرض ربوى اتفاق افتد اما در معامله بر روى دین پولى،
چنین نیست (ثابت.)182 :1381 ،
 .3-3نهی از ربا در بیع دین در روایات
در این قسمت بهصورت خالصه تنها چند روایت را در ارتباط با بیع دین و معامالت سلف
 .1منظور این است که در این شرایط نباید ربای معاملی پیش بیاید و در صورت انجام ربا این عقد صحیح نیست.
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و مرتبط با بحث ربا مرور میکنیم .این روایات نشان میدهند که مسئله ربا در بیع دین از
نگاه معصومین همواره بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی در بیع دین مطرح بودهاست.
از على بن جعفر نقل شده است که از حضرت سؤال کردم در مورد فرد داینى که در ذمه
شخص مدیونى ،دینى از جنس خرما یا جو یا گندم ،طلب دارد؛ آیا براى داین جایز است
که بهاندازه قیمت جنس در ذمه ،مقدارى درهم از مدیون بگیرد؟ حضرت در جواب فرمود:
درصورتىکه جنس در ّ
ذمه برحسب درهم ،قیمتگذارى شود ،معامله فاسد است ،زیرا در این
حالت ،چیزى را که با دراهم مىخرد ،در اصل خود ،درهم است و معامله درهم با درهم،
صحیح نیست (عاملی1416 ،هـ.ق .)308 :امام باقر (ع) فرمود :امام امیرالمؤمنین (ع) فرموده
است :هر فردى که (در معاملهاى سلف) در مقابل مقدارى درهم مسکوک ،مقدارى گندم یا
علف را با أجل و سرآمدى معین خریدارى کند ولى طرف معاملهاش ،گندم و جو پیدا نکند و از
وى بخواهد که مقدارى درهم مسکوک به قیمت روز قبول کند ،فرد داین (طلبکار) نبایستى
چیزى جز گندم یا علف ،قبول کند ،البته ا گر گندم و علف نیافت نشد و در نتیجه بهناچار،
بهجاى گندم و علف ،درهم مسکوک گرفت ،پس نبایستى به مقدارى بیشتر از اصل مالش
(که در ابتدا داده است) ،قبول کند؛ به صورتى که نه ظلم کند و نه به او ظلم شود (همان).
در روایت دیگری چنین بیان شده است« :در مورد شخصى که به او گندم فروخته ،و ثمن
آن را تا أجل و مهلت معینى به تأخیر انداخته بودم .در زمان سررسید و حلول أجل ،از او
مطالبه دراهم خویش را کردم اما او اظهار داشت که درهمى ندارد ولى گندم دارم و مىتوانى
آن را از من (در برابر آن دین) بخرى .حضرت (ع) فرمود :این معامله را انجام نده و از او ،آن
گندم را نخر که خیرى در آن نیست» (همان .)312 :در روایتی بیان شده است که بیع سلم
حیوان اشکالی ندارد ،بنابراین ا گر حیوانی که از آن صحبت شده است مطابق وصف و صفات
بیان شده بود ،بیع انجام شود و ا گر مطابقت نداشت ،فرد خریدار نسبت به درهمهای خود
محقتر است و نسبت به زمان ،چیزی اضافهتر دریافت نمیکند (همان .)310:

 .4بررسی ربا در تنزیل دین پولی
تنزیل یک سند به منزله فروش نسیه اسکناس معادل با مبلغ اسمى آن سند به مبلغ
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دوفروش نسیه اسکناس جایز باشد.
کمتر است؛ این معامله درصورتى جایز است که خری 
مشروعیت خریدوفروش اسکناس خود مبتنىبر دو شرط است :اول ،حرمت رباى معاملى
دوفروش نسیه اسکناس ازنظر عرف
منحصر در اشیاى مکیل و موزون باشد .دوم ،خری 
مردم ،معامله محسوب شود نه قرض (فراهانی .)72 :1377 ،با بررسی عمیقتر این دو
شرط ،قضاوت درباره بازار ثانویه اسناد خزانه آسانتر انجام میشود.
 .4-1بررسی پول از جهت مکیل و موزون
 .4-1-1پول مکیل و موزون نیست

صحت فروش دین به کمتر نزد قائالن جواز آن ،مشروط به دو شرط است :معامله نقدى
صورت گیرد و از فروش آن ،ربا الزم نیاید .براى مثال ،دین مورد معامله از مکیل (پیمانهاى)
و موزون (وزنى) نباشد همانند طال یا نقره (اما معامله غیرمکیل و موزون همانند اسکناس
بدون اشکال است) و یا ا گر از جنس آنهاست ،به غیر جنس خود فروخته شود .همانند
دینار عراقی در ذمه به ریال ایرانی (خوئی1410 ،هـ.ق .)55 :درصورتیکه سفته از وجود قرض
حقیقى حکایت کند و فرد دائن ورقه سفته را بگیرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ کمتر تنزیل
کند ،و آنچه را که در ذمه مدیون دارد به کمتر از آن بفروشد ،اشکالى ندارد 1.درصورتىکه
عوضین از مکیل و موزون نباشند ،مانند اسکناس ایرانى ،دینار عراقى ،و دالر و سایر اوراق
نقدى؛ زیرا اینها نه مکیلاند و نه موزون و اعتبار دادن دولتها به آنها ،آنها را ثمن قرار داده
است و امثال اینها حکایتکننده از طال و نقره نیست بلکه قابلیتشان جهت تبدیل به آنها،
موجب اعتبار آنها شده است (خمینی 1425 ،هـ.ق.)425 :
 .4-1-2پول مکیل و موزون است

برخى از قدما مانند شیخ مفید (ره) و بعضى از معاصرین چون شهید مطهرى گستر ه ربا را
شامل سایر کاالهایى که بهنحوى قابلیت اندازهگیرى دارند مىدانند و بعضى مانند شهید
ً
 .1ظاهرا این قول مربوط بهنظر اول امام خمینی (ره) بوده و نظر ایشان در اواخر عمر تغییر کرده است.
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صدر ،ربا را در جمیع اشیاى مثلى ،جارى مىداند .بنابراین برطبق نظر این بزرگان ،اسکناس
هم جزء کاالهاى مکیل و موزون (ربوى) محسوب شده ،معامله آنها همراه با زیادى با
اشکال روبهرو میشود (فراهانی .)72-73 :1377 ،در بحث ربای معاملی ،مکیل و موزون
خصوصیت ندارد .مقدر خصوصیت دارد ،یعنی قابل تقدیر و مقصود همان ّکمیت است .در
حکمت و فلسفه ربا ،میان «مکیل و موزون» و معدود چه فرقی وجود دارد؟ البته معدودهایی
که مال ک ارزش آنها ّکمیت نیست مثل اسب همینطور است ،ولی میان معدودهایی که
ارزش آنها به ّکمیت است و مکیل و موزون ،دراینباره فرقی نیست (مطهری.)48 :1364 ،

بنابراین تنزیل ازنظر ما اشکال دارد ،بهعبارتدیگر ا گر کسی از دیگری برای مدت  6ماه صد
هزار تومان طلبکار است و میخواهد آن را به نودوپنج هزار تومان نقدی به شخص دیگری
بفروشد ،دارای اشکال است (همان.)117 :
 .4-2نگاه عرف درباره تنزیل دین
ً
برخی معتقدند فروش هزار تومان مثال به هزارودویست تومان بهطور نسیه ،در نظر عرف
دوفروش پیدا کرده است .امام خمینى نیز چنین معامالتى را راهى
قرض است ،که قالب خری 
براى فرار از ربا بهحساب آورده و ازاینرو آنها را جایز نمىداند .همانطور که درباره کسى که
هزار تومان را به دیگرى به هزارودویست تومان نسیه بفروشد ،قضاوت میشود که قرض
ربوى داده است؛ همین قضاوت درباره کسانى که سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد
تومان کاهش مىدهند ،نیز وجود دارد؛ در عرف مردم بین رباخوار و نزولخوار تفاوتى نیست
(فراهانی .)73-74 :1377 ،قرض ربوی حرام است و فرقى نیست بین اینکه مالى که قرض
داده شده ،ربوى باشد یعنی از مکیل و موزون باشد و (یا) غیرربوى باشد ،یعنی معدود و
شمردنى باشد (خمینی 1425 ،هـ.ق .)639 :ازنظر آیتاهلل ناصر مکارم شیرازى اسکناس
ً
جزء معدودات است و قاعدتا حکم ربا در خریدوفروش آن جارى نمىشود .ولى در عرف عقال
اسکناس همیشه ثمن واقع مىشود و جنبه مثمن ندارد .هیچکس در عرف بازار نمىگوید
من ده هزار تومان نقد را به شما مىفروشم به یازده هزار تومان ،یک ماه ،مگر کسانى که
بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند (یوسفی.)123 :1381 ،
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ا گر صد عدد تخممر غ در مقابل  100عدد به مدت دو ماه معاوضه شود؛ ا گر بهعنوان
قرض باشد ربا و ا گر خریدوفروش باشد ربا نیست .در فروش الزم است که مال فروخته
ً
شده غیر از عوض او باشد ،بنابراین ا گر مثال صد عدد تخممر غ را به  110عدد در ذمه بفروشد
بایستى بین آنها امتیاز باشد ،مثل اینکه صد عدد تخممر غ بزرگ را به  110عدد متوسط در
ذمه بفروشد زیرا که ا گر امتیاز بین آنها به وجهى نباشد ،بیع محقق نشده ،بلکه واقع قرض
بوده و بهصورت بیع است و ازاینجهت معامله حرام است (خمینی1424 ،هـ.ق.)839 :

 .5بررسی عملکرد کالن اسناد خزانه در بازار ثانویه
در برخی موارد ،حکم فردی و اجتماعی متفاوت است و از بابت مصلحت اجتماعی برخی
احکام فردی اجتهاد میشود .برای مثال فتوای تحریم تنبا کوی میرزای شیرازی به جهت
مصلحت اجتماع بوده و مصرف تنبا کو از نگاه فردی در ابتدا دارای حرمت نبوده است .با
نگاهی بهنظر فقها درباره فلسفه حرمت ربا ،بهتر است ماهیت تنزیل در بازار ثانویه اسناد
خزانه با عملکرد اوراق متعارف بررسی شود .بنابراین ضمن تبیین ماهیت تنزیل اوراق در
بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی ،برخی علل و کارکردهای تحریم ربا را بیان و سپس به تطبیق
اجمالی عملکرد کالن بازار ثانویه در تنزیل اسناد خزانه با کارکردهای اوراق ربوی میپردازیم.
این مقایسه براساس روش اجتهادی تنقیح مناط انجام شده است؛ در این روش بعد از
بررسی علل و فلسفه حرمت ربا ،این موارد را در بازار ثانویه اسناد خزانه بررسی کرده و در
نهایت حکم بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی ازنظر ربوی بودن جمعبندی میشود.
 .5-1ماهیت بازار ثانویه
شاید بتوان گفت بازار ثانویه اسناد خزانه ،را باید بهعنوان یک پدیده اجتماعی نگاه کرد و
این پدیده از تنزیل دین به شکل سنتی متفاوت است .در این زمینه چند تفاوت وجود
دارد :اول ،در بازار اسناد خزانه قیمت اوراق براساس عرضه و تقاضا تعیین و دارای یک
قیمت همگراست ،اما در تنزیل دین سنتی قیمتهای تنزیل براساس شرایط ،کاالها و افراد
مختلف ،متفاوت بوده و همگرایی مشخصی ندارد .دوم ،در بازار اسناد ،دین مورد نظر برای
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همه افراد و برای دفعات مختلف ،قابل خریدوفروش است (ترویج تنزیل دین) ،اما در بازار
ً
سنتی ،تنزیل دین معموال دارای مخاطبان خاصی است و بهصورت عمومی نیست .سوم،
شرط وقوع تنزیل دین در بازار اسناد خزانه ،پرداخت قیمت تعادلی یا کمی باالتر است ،اما
در تنزیل دین بهصورت سنتی ،شرایط دیگری باید فراهم شود و تنها با داشتن مبلغ مورد
نظر نمیتوان تنزیل دین را انجام داد .چهارم ،تنزیل دین در بازار اوراق ،منحصر به عرضه
مبلغ اصلی دین از طرف خریدار دین نمیشود و اوراق در قطعات مشخصی (بهصورت
ً
مشارکتی) به فروش میرسند ،اما تنزیل دین در بازار سنتی معموال منحصر به پرداخت
کامل مبلغ قرارداد و بهصورت غیرمشارکتی است .پنجم ،تنزیل در بازار اسناد توسط ناشر
تضمین میشود ،درحالیکه تنزیل دین بهصورت سنتی دارای ریسکهای مختلف است.
ً
بهنظر میرسد احکام بیع دین منحصرا برای تحلیل تنزیل دین برای دو فرد به شکل
سنتی ،است و با احکام بازار ثانویه اسناد خزانه بهعنوان یک پدیده جدید ،متفاوت است.
بهعبارتدیگر ،ایجاد بازاری بهمنظور تنزیل دین و ترویج این مسئله (با فرض شرایط
صحت بیع دین) با شرایط بازار ثانویه اوراق خزانه ،دارای همان حکم خرید دین بهصورت
غیرسازمانیافته و سنتی نیست .بهنظر میرسد ازآنجا که آثار و شرایط این دو مسئله با
یکدیگر متفاوت است ،باید نسبت به تسری حکم شار ع مقدس برای بازار ثانویه نیز دقت و
بررسی باالیی انجام شود.
 .5-2فلسفه تحریم ربا
با دانستن فلسفه و علت تحریم ربا ،مجتهد میتواند در مواردی که احتمال ربا میرود ،با
اطمینان بیشتری قضاوت نماید و حکم مرتبط با موضوع مورد بحث را مشخص میکند .در
این شرایط حیلههای ربا که ظاهر شرعی ،اما دارای همان کارکرد ربوی هستند نیز مشخص
میشوند.
ربا ا کل مال به باطل و بنابراین حرام است ،ا کل مال به باطل یعنی انسان بدون دلیل
عقلی و منطقی درآمدی داشته باشد و بهعبارتدیگر ا کل مال به باطل درآمد بیجهت
و بادآورده است (کریمی گلنار و شیری .)1395 ،جلوگیری از ظلم ،گسترش کارهای خیر،
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جلوگیری از ا کل مال به باطل ،رکود و اختالف طبقاتی و رابطه صحیح سرمایه و فعالیتهای
اقتصادی مفید در اقتصاد ازجمله علل حرمت رباست (علوی .)1390 ،از نگاه برخی ،در
نهایت نمیتوان برای حرمت ربای معاملی مال ک مطمئنی را یافت ،اما میتوان مال ک حرمت
ربای قرضی را غرر ناشی از آن دانست ،ضمن آنکه میتوان برخی مال کهای مطرح شده را
به غرر بازگرداند (گرامی .)1385 ،در قرآن ،مسئله اصلی ربا به فاصله مبهم و ناآشکاری بین
اختالل شناختی
اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی برمیگردد؛ بهعبارت دیگر این شرایط ،نوعی
ِ
ً
در روابط اقتصادی پدید میآورد (هادوینیا .)1393 ،در بسیارى از روایات اساسا فلسفه
حرمت ربا این است که جلوی قرضالحسنهها گرفته نشود( .مطهری.)347:1391 ،
بنابراین علل تحریم ربا عبارتند از:
 .1جلوگیری از ا کل مال به باطل،
 .2جلوگیری از ظلم آشکار دارندگان وجوه نقد به قرضگیرندگان،
 .3جلوگیری از فاصله طبقاتی افراد مرفه و سرمایهدار نسبت به افراد بدون سرمایه،
 .4جلوگیری از رکود اقتصادی حاصل از عدم بهکارگیری صحیح و مفید سرمایه،
 .5جلوگیری از عدم هماهنگی بازارهای مالی و ایجاد بحرانهای مالی کالن،
 .6جلوگیری از ترویج قرضالحسنه و کار خیر در جامعه.
 .5-3مقایسه عملکرد کالن اسناد خزانه اسالمی و متعارف در بازار ثانویه
بعد از بررسی تفاوت در موضوع بازار ثانویه اسناد خزانه و بیع دین به شکل سنتی ،تطبیق
کارکرد بازار ثانویه اسناد خزانه و اوراق ربوی انجام میشود ،البته ا گرچه مقایسه عملکرد این
اوراق با اوراق خزانه متعارف که ربوی هستند ،دارای ظرایف و نکات بسیاری است ،اما در
این قسمت بازار ثانویه اوراق خزانه اسالمی ازنظر خریدار و فروشنده نسبت به کارکردهای
اوراق ربوی ،مورد بررسی مختصر قرار میگیرد.
در اوراق ربوی ،همانند بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی ،خریدار اوراق مبلغ مازاد
خود را در بازار ثانویه ،اوراق خریده و بعد از سررسید ،قیمت اولیه همراه با مقدار اضافی
را از فروشنده اصلی دریافت میکند .با بررسی مختصر موارد ششگانه حرمت ربا میتوان
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چنین گفت.1 :فرد خریدار اوراق برای دریافت مبلغ اضافی از فروشنده اصلی کار و تالشی
ً
انجام نداده است .2 .خریداران اوراق عمال مبلغ زیادی را بدون تالش و تنها در ازای زمان
از مدیونین اصلی و واسطهای دریافت کردهاند .3 .خریداران اوراق (صاحبان سرمایه) با
استفاده از سود اوراق بر ثروت خود میافزایند و دولت برای بازپرداخت اصل و سود این
اوراق از منابع عمومی و ثروت عموم افراد جامعه هزینه میکند (ایجاد اختالف طبقاتی).
 .4خریدار اوراق ،نرخ سود باال و بدون ریسک را بر سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی ترجیح
میدهد و موجب کاهش سرمایهگذاری و رکود میگردد .5 .امروزه ناشر یا دولت (بهعنوان
مدیون) با تعویق بدهی ،در طول زمان بار بدهی فزاینده و بحرانهای مالی بیشتری را
ایجاد میکند (بحرانهای مالی بدهی دولت) .6 .بهعلت هزینه فرصت سرمایه با توجه
به بازار اوراق ،افراد تمایل کمتری به قرضالحسنه و انواع کارهای خیر مالی دارند.
نتیجه بررسی این است که در موارد بررسی انتشار اوراق خزانه در بازار ثانویه چه از نگاه
خریدار و چه از نگاه فروشنده؛ عملکرد کالن اسناد خزانه متعارف و اسناد خزانه اسالمی
مشابه است .بنابراین باید بیان کرد بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی از بعد اجتماعی و آثار
اجتماعی ،دارای کارکرد مشابه بازار اسناد ربوی است.

 .6بررسی انواع اسناد خزانه اسالمی در بازار اولیه
در این قسمت انواع اسناد خزانه که تا کنون توسط دولت در بازار اولیه منتشر شده است،
را با توجه به احکام ذکر شده مورد بحث قرار میدهیم 1.ابتدا موضوع را برای هر یک از انواع
اسناد خزانه مطرح و سپس حکم آن را با توجه به نتایج قبلی برای بازار اولیه بیان میکنیم.
در اینجا تقسیمبندی براساس نوع عقد مطرح میشود و موارد دیگری همانند زمان اسناد،
انواع فروشنده و خریدار مورد بررسی قرار نمیگیرد.

ً
 .1اسناد تسویه خزانه ماهیتا با اسناد خزانه متفاوت است و دارای اشترا ک لفظی است ،بنابراین بررسی نمیشود.
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 .6-1اسناد خزانه نوع اول (ایجاد بدهی مؤجل)
 .6-1-1تبیین موضوع

در بسیاری موارد انتشار اسناد خزانه بابت خرید کاال بهصورت نسیه و یا خرید خدمت
و پرداخت مبلغ در زمان سررسید ،در قالب عقودی همانند استصناع و جعاله انجام
میشود 1.در این موارد ناشر (دولت) برای خرید وسایل مورد نیاز یا تأمین هزینه جاری به
جهت محدودیت بودجه بهدنبال خرید نسیه این وسایل است و بهجای پول نقد ،اسناد
بدهی استانداردی با تعهد پرداخت خزانهداری کل میپردازد .دارندگان اسناد میتوانند
تا سررسید صبر کرده و مبلغ اسمی اوراق را دریافت کنند و یا میتوانند با کسری از قیمت
اسمی ،اوراق را تنزیل کرده و در بازار ثانویه بفروشند (موسویان ،نظرپور و خزائی.)1390 ،
 .6-1-2حکم

انتشار این اسناد در بازار اولیه ،بیع نسیه یا عقد جعاله توسط دولت بوده و جایز است و فقط
انتشار این اوراق باید در بازار ثانویه بررسی شود .ازاینرو حکم این اسناد و خریدوفروش
دوفروش این اسناد در بازار ثانویه است.
آنها ،تنها وابسته به حکم خری 
 .6-2اسناد خزانه نوع دوم (بدهی گذشته؛ جبران تأخیر)
 .6-2-1تبیین موضوع
ً
معموال دولت برای جبران ضرر حاصل از تأخیر در پرداخت پول بدهکاران ،میزان اسناد

را هنگام تحویل ،نسبت به میزان سررسید بهگونهای مشخص میکند که بهازای هر سال
تأخیر ،درصدی برای پیمانکاران در نظر گرفته شود .در برخی موارد این درصد در حدود نرخ
بهره بازار است.
در موارد تأخیر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ،به استناد مصوبه مجمع
تشخیص مصلحت ،میتوان در انتشار اسناد خزانه مدتدار توسط خزانهداری به میزان
 .1در بند «ه» از تبصره « »5الیحه بودجه سال  1397کل کشور ،انتشار بخشی از اسناد بابت این موارد ذکر شده است.
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مبلغ جریمهها به مبلغ اسمی دیون اضافه کرد (خادمالحسینی اردکانی و موسویان.)1391 ،
یکی از ابداعات اسناد خزانه اسالمی نسبت به اسناد خزانه متعارف ،تعدیل رقم اسمی آن
با توجه به نرخ سود سالیانه مصوب شورای پول و اعتبار است .بخش خصوصی ِاعمال نرخ
بهره به بدهیهای دولت از بازه تسجیل بدهی تا زمان انتشار( 1و در بسیاری موارد تا زمان
سررسید) ،را حق طبیعی خود قلمداد میکند (موسوی.)1396 ،
 .6-2-2حکم

نسبت به بدهیهای سررسید شده و سررسید گذشته ،نمیتوان برای تأخیر آنها بر مبلغ
بدهی افزود؛ چون ربا میشود (موسویان ،نظرپور و خزائی .)1390 ،در شرایطی که این میزان
بابت تأخیر در پرداخت و برابر نرخ سود باشد ،اسناد ربوی است .همچنین این بیع ازنظر
مشهور فقها از موارد حرمت بیع دین (دین قبل از معامله) به دین (دین مؤجل بعد از
معامله) بوده و جایز نیست.
 .6-3اسناد خزانه نوع سوم (بدهی گذشته؛ جبران تورم)
 .6-3-1تبیین موضوع
ً
در مراحل اولیه مقوله حفظ قدرت خرید وجود نداشت و بعدا این موضوع بهعنوان یکی از

ویژگیهای اسناد خزانه اسالمی ،به آن اضافه شد ،که بهموجب آن به رقم اسمی مطالبات
پیمانکاران درصدی معادل نرخ مصوب شورای پول و اعتبار افزوده شد (موسوی.)1396 ،
در بودجههای سنواتی چند سال گذشته بهطور معمول در تبصره « »5بند «هـ» ،از این نوع
اوراق نام برده شده است .برای مثال در قانون بودجه سال  ،1396انتشار اسناد خزانه با
 .1در آییننامــه اجرایــی بنــد «ط» تبصــره « »6قانــون بودجــه کل کشــور ،در ســال  1394قیمــت ایــن نــوع اســناد مبلــغ
بدهــی مســجل بهعــاوه حدا کثــر تــا  20درصــد بـهازای یــک ســال تأخیــر در پرداخــت طلــب تعییــن شــده اســت .همچنیــن
در آییننامــه اجرایــی بنــد «ه» از تبصــره « ،»5قانــون بودجــه ســال  ،1395بهمنظــور حفــظ قــدرت خریــد ،مبلغــی متناســب
بــا حدا کثــر مبلــغ  15درصــد ب ـهازای یــک ســال تأخیــر در پرداخــت طلــب طلبــکاران غیردولتــی بــه مبلــغ بدهــی مســجل
اضافــه میشــود.
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حفظ قدرت خرید 1،بهمنظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طر حهای تملک داراییهای
سرمایهای و برخی موارد مشابه مجاز دانسته شده است.
براساس نظر برخی 2هرگاه در عرف عام مسئله تورم به رسمیت شناخته شود ،جبران

3

این ارزش در پرداخت دیون ،ربا نیست ،اما سود اضافی بر آن رباست ،اما در شرایط فعلی
ً
که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمىشود ،کال ربا محسوب مىشود ،زیرا
محور عرف عام است ،ولى ما یک صورت را استثنا مىکنیم و آن در جایى است که مثال بر اثر
گذشتن سى سال ،تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد (یوسفی.)85 :1381 ،
 .6-3-2حکم

تعدیل بدهی همراه با تورم اشکالی ندارد .اما این بیع ازنظر مشهور فقها از موارد حرمت بیع
دین (دین حال که قبل از معامله دین بوده است) به دین (دین مؤجل حاصل از معامله)
بوده و جایز نیست .البته چون همراه با زیادی نیست ،باید بهصورت جدا گانه بررسی شود.
ازسوی دیگر تعدیل به میزان تورم انتظاری در مقایسه با تورم حقیقی ،دارای نقاط ابهام
فراوانی است .بنابراین بهنظر میرسد این نوع از اسناد خزانه باید توسط صاحبنظران
بهصورت جدا گانه مورد بررسی قرار گیرد.
 .6-4اسناد خزانه نوع چهارم (ایجاد استقراض جدید)
 .6-4-1تبیین موضوع

مالی جدید دولت
به مرور زمان از اسناد خزانه در راستای هموارسازی مخارج جاری و تأمین ِ
و همچنین برای تأمین مالی هزینههای غیرعمرانی نیز استفاده شد (موسوی .)1396 ،در

 .1در آییننامــه بنــد «ه» از تبصــره« »5قانــون ،مبلــغ حفــظ قــدرت خریــد بــهازای هــر ســال تأخیــر پرداخــت طلــب
طلبــکاران 8 ،درصــد (نرخــی معــادل تــورم) تعییــن شــده امــا در آییننامــه مشــابه ســال  1395ایــن میــزان  15درصــد تعییــن
شــده اســت.
 .2برای مثال نظر آیتاهلل مکارم شیرازی چنین است.
 .3برخی از فقها در این زمینه معتقد به مصالحه بین دو طرف هستند.
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تبصره « ،»5بند «ز» قانون بودجه سال  ،1395هدف از انتشار این نوع اسناد ،تخصیصهای
اولویتدار ابالغی ازسوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است .1اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﻞاﻟﺒﯿﻊ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ) اﺳﺖ ﮐـﻪ ابتدا در ﺗﻤﻠﯿﮏ دوﻟﺖ بوده؛
ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد دو ﻗﺮارداد ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﯿـﻊ ﻧﻘـﺪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را در
ﺑﺎزار میفروشد؛ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﯿـﺰان از راه ﺑﯿـﻊ ﻧﺴـﯿﻪ از آن داراﯾﯽ از ﺑﺎزار (خریدار و فروشنده
در بازار ممکن است متفاوت باشد) ﻣﯽﺧﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﺑﻪ ارزش اﺳﻤﯽ ﺑﯿـﻊ ﻧﺴـﯿﻪ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺸـﺎر اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧـﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران (ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن داراﯾﯽ ﻧﺴﯿﻪ) ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ (خادمالحسینی اردکانی و موسویان.)1391 ،
 .6-4-2حکم

این عقد در دو حالت قابل بررسی است .اول ،ا گر عقد مشخصی در عمل انجام نشود و تنها
مقداری پول همراه با زیادی از طرف دولت استقراض شود ،اوراق بهمنزله استقراض ربوی دولت
ً
دوفروش کاالی سهلالبیع ( مثال طال) در عمل انجام شود،
از بازار سرمایه است .دوم ،ا گر خری 
ازآنجا که فرد خریدار اوراق (پرداختکننده پول) ،هم عقد خرید طال (پول در ازای خرید طال) و هم
فروش آن را بهصورت نسیه (دریافت اصل و سود اوراق در سررسید) انجام داده است ،در اینجا
عقد انجام شده بیعالعینه بوده و دارای شبهه ربوی است .زیرا فرد نمیتواند طال را از دولت با
خرید اوراق مزبور بخرد ،اما آنها را بهصورت نسیه به دولت نفروشد .یکی از مواردی که حیل ربا را
حرام میکند این است که هدف از معامله مورد نظر فرار از حالل به حرام باشد (میرمعزی.)1385 ،
 .6-5اسناد خزانه نوع پنجم (بازپرداخت اوراق قبلی)
 .6-5-1تبیین موضوع

در مواردی ،ناشر اوراق خزانه جدید را برای پرداخت بدهیهای پیشین (اوراق پیشین) که
مدت آنها به پایان رسیده ،منتشر میکند (موسویان ،نظرپور و خزائی .)1390 ،ازجمله این موارد
 .1این نوع از اسناد خزانه در تبصره « »5بند «ز» بودجه سالهای دیگر مانند الیحه بودجه سال  1397نیز آمده است.
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را میتوان در بودجههای سنواتی چند سال اخیر مشاهده کرد .1برای مثال در تبصره « »5قانون
بودجه سال  ،1396دولت میتواند جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در
سال  ،1396اوراق بهادار اسالمی منتشر کند.
 .6-5-2حکم

در اسناد خزانه اسالمی بهعلت ممنوعیت تمدید دین ،نمیتوان مدت اوراق را تمدید کرد.
ازنظر امام خمینی (ره) ،اعطای مدت جدید برای بدهی سررسید شده و زیاد کردن مهلت
پرداخت بدهی مدتدار در برابر افزایش بدهی جایز نیست (موسویان ،نظرپور و خزائی.)1390 ،
همچنین این اقدام فروش دین حال (دین قبل از عقد) به یک دین مؤجل (دین بهواسطه
عقد) بوده و از نگاه مشهور شامل موارد نهی بیع دین به دین میشود .بنابراین انتشار این
نوع از اسناد خزانه جایز نیست .البته ا گر این اوراق در قالب اوراق نوع اول منتشر و به اندازه
آنها از بودجه برای پرداخت اوراق سررسید شده هزینه شود (برخالف اسناد مطرح در این
قسمت) ،شرعی است.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در رابطه با احکام بیع دین و بهخصوص تنزیل دین ،نظرهای فقها تا حد زیادی متفاوت
و اختالفات قابل توجه است .برخی فقها تنزیل دین را حرام و برخی جایز و برخی آن را
برای فرد غیرمدیون حرام میدانند .همچنین نسبت به میزان تنزیل دین در موارد مختلفی
اختالفنظر وجود دارد .نگاه مشهور تنزیل دین را برای شخص غیرمدیون با مبلغ کمتر
بدون اشکال میداند.
ً
علت اختالف فقها در تنزیل دین عمدتا در دو مورد است؛ اول اینکه آیا پول مکیل و
موزون است یا خیر؟ و دوم اینکه آیا از نگاه عرفی تفاوت مشخصی بین تنزیل دین و ربا وجود
دارد یا خیر؟ براساس نظر برخی فقها نسبت به این دو مورد ،تنزیل دین و در نتیجه بازار
 .1تبصــره شــماره « ،»5بنــد(ح) :دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق سررســید ﺷﺪه در ﺳﺎل  1397تــا
معــادل پنجــاه هــزار میلیــارد ( ) 50.000.000.000.000ریــال اوراق مالــی اســامی منتشــر کنــد . ...
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ً
ثانویه اسناد خزانه فعلی را نمیتوان دارای وجاهت شرعی دانست؛ چرا که اوال ،براساس نظر
برخی فقها ،پول مکیل و موزون بوده و تنزیل آن ،پرداخت مبلغ بیشتر در مقابل زمان است
ً
و ربای معاملی محسوب میشود و ثانیا ،ازنظر عرف ،افرادی که در بازار ثانویه اسناد خزانه
اسالمی خریدار اوراق هستند بهدنبال دادن قرض به زیاده میباشند و این در عرف همان
ربا محسوب میشود.
بعد از بررسی جنبه اجتماعی بازار ثانویه اسناد خزانه ،میتوان گفت که برخالف نظر
برخی کارشناسان ،بازار ثانویه اسناد خزانه فعلی ،متفاوت از خرید دین بهصورت سنتی
است .بنابراین با استفاده از روش تنقیح مناط عملکرد و آثار اقتصادی بازار ثانویه اسناد
خزانه اسالمی ،بررسی شد .بعد از تحلیل و بررسی نتیجه این است که عملکرد کالن اسناد
خزانه ربوی و اسناد خزانه اسالمی ،در بازار ثانویه مشابه است ازاینرو بازار ثانویه اسناد
خزانه اسالمی دارای وجاهت شرعی نیست.
در پایان با مرور منابع مربوط به انواع اسناد خزانه در ایران ،پنج نوع از انواع اسناد
خزانه که در چندین سال گذشته مطرح بوده است ،در بازار اولیه استخراج و با استفاده از
بررسیهای ابتدای مقاله ،احکام هریک از آنها بهصورت جدا گانه ازنظر قول مشهور بعد از
بیان موضوع آن بهصورت مجزا عنوان شده است .بعد از بررسی پنج نوع از اسناد خزانه ،باید
گفت فقط نوع اول این اسناد شرعی است و نوع سوم نیز باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
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 1425( ---1313ه.ق) .ترجمه تحریرالوسیله ،ترجمه علی اسالمی ،جلد  ،2چاپ  ،21قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
1409( ---1414ه.ق) .استفتائات ،جلد  ،2چاپ پنجم ،قم ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
1515خوئی ،سیدابوالقاسم موسوى (1410ه.ق) .منهاج الصالحین ،جلد  ،1چاپ  ،28قم ،نشر مدینه العلم.
1616شهید اول (مکی عاملی) ،محمد بن جمال الدین (1414ه.ق) .الدروس الشرعیه فی الفقه االمامیه،
جلد  ،3چاپ اول ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.
 1717صدر ،سیدمحمدباقر ( 1401ه.ق) .البنک الالربوی ،چاپ هفتم ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.
ّ
(المحشى) ،با تعلیقات شهید
1818طباطبایی حکیم ،سیدمحسن ( 1410ه.ق) .منهاج الصالحین
سیدمحمدباقر صدر ،جلد دوم چاپ اول ،بیروت.
1919علوی ،یحیی (« .)1390فلسفه تحریم ربا» ،مجله تحقیقات مالی  -اسالمی ،ش اول.
2020فراهانی ،سعید (« .)1377تنزیل مجدد و اوراق قرضه» ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،جلد
 ،15مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم.
2121فیض کاشانى ،محمد محسن ابن شاه مرتضى ( 1406ه.ق) .الوافی ،محقق  /مصحح ضیاءالدین
حسینى اصفهانى ،جلد  ،18چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیهالسالم.

2222قضاوی ،حسین و حسین بازمحمدی ( .)1389عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا مطالعه
موردی :اسناد خزانه اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
2323کریمی گلنار ،بهمن و جمشید شیری (« .)1395بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تأ کید
بر مقررات جدید بانکی» ،فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی ،ش .15
2424گرامی ،محمدعلی (« .)1385نگاهی نو به مال ک حرمت ربا» ،مجله فقه و حقوق ،سال سوم ،ش .11
2525مبین ،حجت و امین امیرحسینی (« .)1394ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر» ،دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) ،دوره جدید،
سال  ،22ش .7
2626مطهری ،مرتضی ( .)1364ربا ،بانک و بیمه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات صدرا.
 .)1391( ---2727مجموعه آثار شهید مطهری ،جلد  ،20چاپ اول ،قم ،انتشارات صدرا.
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2828موسوی ،سیدسعید (« .)1396آسیبشناسی عملکرد اسناد خزانه اسالمی» ،مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،شماره مسلسل .15542
2929موسویان ،عباس ،کامران ندری و حسین میسمی (« .)1394امکانسنجی فقهی استفاده از صکوک بیع
دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ داللتهایی جهت تقویت بازار بدهی در کشور» ،دو فصلنامه
علمی  -پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی ،سال هشتم ،ش .1
3030موسویان ،عباس ،محمدنقی نظرپور و ایوب خزائی (« .)1390امکانسنجی فقهی طراحی اسناد خزانه
اسالمی در بازارهای مالی اسالمی» ،فصنامه علمی  -پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال دهم ،ش .40

3131مومن قمی ،محمد (« .)1374استصناع (قرارداد سفارش ساخت)» ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم
(فارسى) ،جلد 11و  12مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم.
3232میرمعزی ،حسین (« .)1385حیلههای ربا» ،مجله اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،ش .24
3333نجفی علمی ،محمدمهدی و دیگران (« .)1394تحلیل انتشار اوراق بهادار توسط دولت» ،مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .14772
3434هادوینیا ،علیاصغر (« .)1393تفسیر آیههای ربا با تکیه بر رویکردشناختی» ،فصلنامه علمی  -پژوهشی
اقتصاد اسالمی ،سال سیزدهم ،ش .52
3535هاشمی شاهرودی ،محمود ( 1382الف) .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسالم ،جلد ،1
قم ،مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم.
 1382( ---3636ب) .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسالم ،جلد  ،3قم ،مؤسسه دایرةالمعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم.

3737یوسفی ،احمدعلی (« .)1381بررسى فقهى نظریههاى جبران کاهش ارزش پول ( ،»)2مجله فقه اهل بیت
علیهمالسالم (فارسى) ،سال اول ،ج  ،31مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم.
38. http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=147#1608.

