
چك�ده
اوراق ر�الى اجـــاره� طال، �كى از ابزارهـاى مــالى جــد�ـد است كــه به تازگـى برخى از
كـارشـناسـان بانك مــركـزى آن را پ(ــشنهـاد كــرده$اند. اوراق ر�الى اجــاره� طالى بانك
مـركـزى، اوراق بهـادارى است كـه با پشـتـوانه� ذخـ(ـره� طـالى مـازاد ا�ن بانك، انتـشـار
مى$�ابند. در ا�ن فـرا�ند، بانك مركـزى (بانى) با انتقـال مالك(ت بـخشى از ذخا�ـر مازاد
طالى خـود ـ ذخـا�ر طالى غـ(ـر پشـتـوانه� پـول در جـر�ان ـ به شـركت ناشـر (واسط) در
ضـمن عـقد ب(ـع، به ا�ن شركـت اجازه مى$دهد كـه به مـ(ـزان برابر با ارزش ر�الى ذخـا�ر
طالى �اد شـده، اوراق اجـاره منتـشـر كند. هـم$زمـان، بانك مـركـزى مطابق با قـرارداد
اجـاره$اى كه با شـركت ناشـر امـضا مى$كند، طالى مـذكـور را با شـرا�ط اجاره به شـرط
تمل(ك، به اجـاره� خود درمى$آورد. از ا�ن رو، هم ع(ن مـستـاجره را در اختـ(ار دارد، و
هم با پرداخت آخـر�ن اجـاره$بهـا، مجـدداً مـالك آن خـواهد بود. اوراق اجـاره در م(ـان
اوراق مالى، ب(ش$تر�ن مطابقت را با فقـه امام(ه دارد. اما انتشـار ا�ن اوراق در خصوص
طال، جـد�د است و همـسـو�ى آن با فـقـه با�د بـررسى شـود؛ چرا كـه اجـاره� طال با�د به
لحاظ منافع، ع(ـن طال باشد. ا�ن مقاله در صدد بررسى مطابـقت ا�ن قرارداد با مواز�ن

فقهى مذكور در باب معامالت عموماً و در كتاب االجاره خصوصاً مى$باشد.
كل�دواژه	ها

اوراق ر�الى اجاره� طال، بانك مركزى، منفعت نادره.
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مرتضى ف�اض**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب ستم، شماره سوم، زمستان ١٣٩٢
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* تار�خ در�افت ٩٣/١/٢٨؛ تار�خ پذ�رش٩٣/٣/١٨$.
** كارشناس ارشد و دانشجوى دكتراى حقوق خصوصى.
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١. مقدمه

سرما�ه$گذارى مـطمئن، با «سود حالل» �كى از مهم$تر�ن دغدغـه$ها در جوامع اسالمى بوده
است. از ا�ن$رو، اقتصاددانان مسلمان در كشورها�ى مانند مالزى، قطر و حتى اقتصاددانان
كشـورهاى غ(رمسلمـان مانند آلمان، در صدد ابـزارهاى مالى مختلفى بوده$اند كـه از �ك سو
بتوانند همپاى اقتصاد روز جهان و بازارهاى مالى آن حركت كنند و از د�گر سو، بحث$ها�ى
مانند حالل و حرام و ربا و… را حل و فصل نما�ند؛ و «سود ط(ب و طاهر» به سرما�ه$گذاران

مسلمان بدهند.
در نظام جـمـهورى اسـالمى ا�ران ـ كـه �كى از افـتـخـارات آن، پا�ه$گـذارى نظام بانكى
بدون ربا است ـ ا�ن امـر مهم، در صـحنه� عمل و اجـرا دچار مشكالتى بوده است. بر همـ(ن
اساس، بانك مـركزى جمـهورى اسـالمى ا�ران براساس ماده� ٩٧ قـانون برنامه� پنجم توسـعه
(١٣٩٠ـ١٣٩٤ ش) مـبنى بر ترو�ج اسـتـفـاده از ابزارهـاى تأمـ(ن مـالى اسـالمى جـد�د نظ(ـر
sصكوك» براى كمك بـه تأم(ن مالى اسـالمى بانك$هاى كشور، با مـعرفى ابزارهاى مـختل»

مالى و س(است$هاى پولى، تالش قابل قبولى در سال$هاى اخ(ر داشته است.
از سوى د�گر، بـا توجه به محـدود�ت كاال و خـدمات در جـامعه و لزوم تنـاسب حجم
پول با رشـد اقتـصـادى جامـعـه، اگر به مـوازات افزا�ـش نقد�نگى، كـاال و خـدمات افـزا�ش
نداشتـه باشد، سـبب تورم خواهد شـد. از هم(ن رو، افزا�ـش نقد�نگى در كنار كـاهش رشد
اقـتـصادى، همـواره �كى از مـسـائل و مـعضـالت دولت$ها بوده است به گـونه$اى كـه كنتـرل
نقـد�نگى از مـهم$تر�ن خـواستـه$هاى كـشـورها است و س(ـاست$هاى گـوناگـونى را براى ا�ن

منظور، تدو�ن مى$كنند.
بر ا�ن اسـاس، كـارشناسـان و تصمـ(م$گـ(ـران بانك مـركزى بـا عرضـه� ابزارى جـد�د و
سـازگار با مـواز�ن قـانونى و فقـهى، با طرح پ(ـشنهـادى در قالب «اوراق ر�الى اجـاره� طالى
بانك مــركـزى» در صـدد ا�فــاى نقش هر چه ب(ش$تـر در سـ(ـاست انقــبـاضى پولى و كـنتـرل

نقد�نگى و كاهش تورم مى$باشند.

٢. ادب�ات و پ�ش�نه

عـقــد اجـاره داراى قــدمت طوالنى است و در قــرآن كـر�م، پ(ــشـ(نـه� آن به زمـان حــضـرت
مـوسى(ع) مى$رســد، امـا اسـتـفـاده از ا�ـن عـقـد در قـالب اوراق ر�الى، در بـازارهاى مـالى
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كشورهاى اسالمى، قدمت چندانى ندارد.
به طور كلـى، سـال$هاى ١٩٨٠ تا ١٩٩٠، دهه� ورود ابـزارهاى مـالى اســالمى به بازار
پول و سـرما�ه مى$باشـد. در ا�ن برهه از زمـان، متـخصـصان مـالى در كنار علمـاى د�نى، به

مطالعه و پ(شنهاد راهكارهاى مناسبى در زم(نه� طراحى ابزارهاى جد�د مالى، اقدام كردند.
جـمهـورى اسـالمى ا�ران در سال ١٣٧٣ ه. ش با انتـشـار اوراق مشـاركت، نخـستـ(ن
كشورى بود كـه به طراحى و انتشار اوراق بهادار همسو با شـر�عت اقدام كرده است (سروش،

.(١٣٩٠
از م(ـان انواع اوراق بهادار اسـالمى (صكوك)، اوراق اجاره، �ك مـحصـول متمـا�ز به
شـمار مى$رود كـه در ب(ن سـرما�ه$گـذاران مـسلمان جـا�گاه خـوبى نسبـت به سا�ر اوراق پ(ـدا
نمــوده است. براســاس آمـار مـنتـشــره، ٣٧% صكوك منـتـشــر شـده در دنـ(ـا در ســال$هاى
٢٠٠٠ـ٢٠٠٧ م، از نوع صكوك اجـاره بوده كـه گـو�اى جا�گاه و�ـژه� ا�ن نوع در م(ـان سـا�ر

اقسام اوراق بهادار مى$باشد (ابوذر سروش، ١٣٩٠).
اساساً �كى از اهداف عمده� اقبال كشورها و بانك$هاى مركزى به ا�ن ابزار مالى، كنترل
نقد�نگى و مـهار تورم بوده است. اول(ن تالش$ها براى غلبـه بر مسأله� نقـد�نگى كه بانك$هاى
اسالمى با آن مـواجه بودند، از بانك مـركزى مـالزى در سال ١٩٨٣ م بود (سروش، ١٣٩٠؛ و

سازمان بورس و اوراق بهادار، ١٣٨٦، ص ٤).
براســاس بند ١ مــاده� ١ ضـوابـط اوراق اجـاره، ا�ن اوراق، اوراق بـهـادارى است كــه
دارنده� آن به صــورت مـشـاع، مــالك بخـشى از دارا�ى اسـت كـه منافع آن براســاس قـرارداد

اجاره، به بانى واگذار شده است (سازمان بورس اوراق و بهادار ١٣٨٦، ١).
ا�ده� انتـشار اوراق اجـاره را نخـستـ(ن بار، منذر قـحs در مـقاله� مـعـروف وى با عنوان
«استـفاده از اوراق اجـاره دارا�ى براى پوشش شكاف بودجه» در سـال ١٩٧٧ م مطرح كرد و
پس از بررسى جزئ(ات عمل(ات آن، انتشار آن آغاز شد (پهلوان و رضوى، ١٣٨٦، ٢٣) او ن(ز در
كتاب «سند االجاره و االعـ(ان الموجره» و همچن(ن در مقاالت متـعدد د�گر، مباحث اوراق
اجـاره را از زوا�اى مـتـعددى بررسـى كرده و تقـسـ(ـمـات مـتعـددى براى آن ذكـر كـرده است
(تحs، ٢٠٠٠ م، ص ١٤ـ٢٢). همـچـن(ن در ا�ران به مـوازات ســا�ر كـشـورهاى اســالمى و با
توجـه به گـستـرش فـعـال(ت$هاى تول(ـدى و خـدماتى، اوراق اجـاره، مـورد توجـه بنگاه$ها و
مؤسـسات مالى و شـركت$هاى مختلs بـوده و در موارد متـعدد، براى تأم(ن مـالى، اقدام به

انتشار اوراق اجاره نموده$اند.
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اصل عـقد اجـاره و فروع آن، قـدمـتى به درازاى علم فقـه دارد و از قـد�م، مورد توجـه
فقهـا بوده است؛ اما بررسى فقهى ا�ن عـقد، در قالب اوراق بهادار، مانـند سا�ر اوراق مالى

(مشاركت، قرضه و… ) موضوع جد�دى مى$باشد.
در م(ـان اوراق مالى، اوراق اجاره ب(ش$تر�ن مطابقت را بـا فقه امامـ(ه داشتـه و بر هم(ن
اساس، در بررسى فقهى آن و م(زان همسو�ى آن با فقه امام(ه، مقاالت و تأل(فات متعددى از

.(١٣٩٠ sر. ك: سروش، ال) سوى متخصصان اقتصاد اسالمى، نوشته شده است
در ا�ن مـقالـه قصـد دار�م بحث اوراق اجـاره� طال را با عنوان «اوراق ر�الى اجـاره� طال»
بررسى كن(م؛ چرا كه ع(ن مورد اجاره (طـال)، داراى و�ژگى$ها�ى است كه از جهت فقهى،
منشــأ اخـتـالف آرا و نظـرات در خـصـوص اجـاره طـال و انتـشـار اوراق آن شــده است. ا�ن
اوراق، به طور كلى از دو جهت مى$تواند بـررسى شود. جهت اول، همسـو�ى اوراق اجاره
(به طور كلى، اعم از اوراق اجـاره طـال �ا غـ(ـرطال) با مـواز�ن فـقـهى است كـه ا�ن جـهت،
موضوع ا�ن مقاله ن(ست و پ(ش$فرض ما در ا�ن مقاله خواهد بود. جهت دوم، بررسى فقهى
سـازوكــار ابزار پ(ـشنهــادى بانك مـركـزى (اوراق بـهـادار اجـاره طال) از جـهـت اجـاره� طال

مى$باشد.
بحث اوراق اجـاره طال در كلمـات فـقـهـا بـه طور خـاص مطرح ن(ـست. امـا در فـقـه،
معموالً در بخـش$هاى پا�انى «كتاب االجاره» مسائلى تحت عنوان اجـاره� پول و اجاره� نقد�ن
مطرح گشتـه است كه با بحث ما بى$ارتباط نـخواهد بود. مطابق گزارش مرحـوم عالمه حلى
در «مختلs الشـ(عه» (١٦٤/٦) برخى مانند ابن$جن(د قائل به كـراهت اجاره� پول و نقد�ن شده
و برخى مانند ابن$ادر�س به صحت آن قائل شده$اند. بعد از ا�شان، مشـهور فقها مانند عالمه
حلى و صاحب جواهر به صحت اجاره� طال و نقره براى مـصارف غ(رمتعارف رأى داده$اند و

اختالف را به نزاع صغروى در مال(ت تفس(ر كرده$اند (نجفى، ١٤٢١، ٣٠٢/٢٧).
با توجه به ا�ن كه عقـد اجاره در واقع، عقد معاوضى بر منفـعت مال مى$باشد، بنابرا�ن
وجـود منفـعت به عنوان مـثـمن، از اركان عـقـد است كـه عـالوه بر شـروط عام اجـاره (قـابل
اسـتفـاده بودن، باقى مـاندن ع(ن مـال، و مـع(ن بـودن مدت و مـبلغ اجـاره) با�د مورد توجـه

باشد.
به همـ(ن سبب، مـوضوع اجاره� طـال از دو جهت مـورد توجه فقـها بوده ا ست. جـهت
اول، ا�ن$كه اجـاره� طال معمـوالً با تصرف در ع(ن همـراه بوده است؛ چرا كه مثـالً طالساز،
�ك ك(لو طال را �ك$سـاله اجاره مى$كند كـه با آن معامـالتى انجام دهد و آخر سـال، �ك ك(لو
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طال را با اجرت آن پس بدهد. واضح است كه با توجه به شرط(ت بـقاى ع(ن در عقد اجاره،
ا�ن نوع از اجاره، باطل مى$باشد.

جهت دوم، اجاره� طال به لحـاظ منافع غ(رمتعـارف مى$باشد؛ چرا كه مصرف مـتعارف
آن، تصرف در ع(ن است امـا اجاره به لحاظ منافع د�گر آن، مانـند ز�نت و… ، مورد سؤال

و توجه فقها بوده است.
مـا ا�ن موضـوع را در دو قسـمت بررسى خـواه(م كرد: الs) آ�ـا اجاره به لحـاظ منافع

نادره� ع(ن، صح(ح است �ا خ(ر؟
ب) آ�ا ع(ن مورد اجاره (طـال) غ(ر از منافع متعارف ـ كه مـالزم با تصرف در ع(ن است

ـ منفعت د�گرى دارد �ا خ(ر؟

٣. معرفى ابزار پ�شنهادى

به طور كلى، اوراق اجاره (صكوك اجـاره) ابزارى با پشتوانه� دارا�ى (در مقـابل اوراق قرضه
كه مبـتنى بر د�ن است) مى$باشد. دارنده� اوراق اجاره، مالك مـشاع دارا�ى پا�ه� اوراق اجاره
است. ا�ن اوراق به درخواست و براى تأم(ن مالى شخـصى منتشر مى$گردد كه به اصطالح،
«بانى»١ خـوانده مى$شود. بانى (بانك مـركزى) مى$تـواند مالك اول(ـه دارا�ى پا�ه و مسـتأجـر
بعدى آن باشد؛ و �ا ا�ن كه با تود�ع وثا�ق الزم و كافى نزد ناشر، سفارش خر�د دارا�ى مورد

ن(از و اجاره� بعدى آن از ناشر را بدهد.
قرارداد اجـاره، ممـكن است اجاره� عـادى و �ا اجاره به شـرط تمل(ك باشد. در حـالت
انعـقاد قرارداد بر اسـاس اجاره به شـرط تمل(ك، با پرداخت آخـر�ن اجاره$بهـا، مسـتأجـر كه
همـان «بانى» است، دارا�ى پا�ه� اوراق اجـاره را تملك مى$كند. ترت(ـبـات پرداخت اجاره$بهـا
مـمكن است به صـورت منظم، بـا مبـالغ بـرابر مـاهانه، فـصلى و �ا سـاالنه باشـد؛ �ا ا�ن كـه
�شامل پرداخت$ها�ى نامنظم و تصف(ه حساب با مالكان اوراق (سرما�ه$گذاران) در پا�ان دوره

اجاره باشد.
sطالى بانك مــركــزى، اوراق بـهــادارى تعــر� �بر ا�ن اســاس، اوراق ر�ـالى اجــاره
مى$شوند كـه با پشتوانه� ذخ(ـره� طالى مازاد ا�ن بانك، انتشـار مى$�ابند. در ا�ن فرا�ند، بانك
مركزى با انتقال مالك(ت بخشى از ذخا�ـر مازاد طالى خود ـ ذخا�ر طالى غ(رپشتوانه� پول در
جـر�ان ـ به شـركت ناشـر، اجاره� انـتشـار اوراق اجـاره به مـ(ـزان برابر با ارزش ر�الى آن را به
ناشـر مى$دهد. هم$زمـان، بانك مـركـزى طالى مـذكـور را مطابق با قـرارداد اجـاره$اى كـه با
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شـركـت ناشـر به امــضـا مى$رســاند، با شـرا�ط اجــاره به شـرط تـمل(ك، به اجــاره� خـود در
مى$آورد. از ا�ن پس، بانك مركزى ع(ن مستـأجره$اى را در اخت(ار دارد كه با پرداخت آخر�ن

اجاره$بها، مجدداً مالك آن خواهد بود.
از آن$جـا كه هدف بانـك مركـزى از ا�ن اقـدام، اعمـال سـ(است پولى انـقبـاضى است،
ترج(ح خـواهد داد كه كل اجاره$بهـا را در پا�ان دوره� قرارداد به مالكان اوراق اجـاره بپردازد.
دوره� قرارداد اجـاره� طالى بانك مـركزى، كـوتاه$مدت، مـثالً �ك$مـاهه، سه$مـاهه و حداكـثر

شش$ماهه خواهد بود (اداره بررسى$ها و س(است$هاى اقتصادى بانك مركزى، ١٣٩٠، ٥).
از مزا�اى ا�ـن اوراق، ا�ن است كه ا�ن اوراق صـرفاً ابزارى براى اعـمال س(ـاست پولى
�انقباضى است. به عبارت د�گر، همـواره معادل با ارزش اسمى اوراق در جر�ان، منابع پا�ه

پولى (پول پرقدرت) نزد بانك مركزى مسدود مى$شود.
براسـاس ا�ن پ(شنهـاد، كاربرد شـمش طال در سازوكـار پ(شنهـادى انتشـار اوراق ر�الى
اجاره� طـالى بانك مركـزى، نه براى تول(د ز�ور آالت و سـاخت ابزارهاى دق(ق صنعـتى و نه
حتى براى تول(د مسكوكات طال است. بلكه براى اعـمال س(است$گذارى پولى و دست$�ابى

به اهداف مد�ر�ت نقد�نگى ا�ن بانك است.
به عبارت د�گر، ع(ـن مستأجره كه در ا�ن$جا شـمش طال است، نزد بانك مركزى باقى
مى$مـاند. باقى ماندن عـ(ن مـستـأجره و اسـتفـاده� بانك مركـزى از منافع آن در مـدتى معـ(ن با
اجاره$بها�ى مشخص، از جمله ضوابط اصلى صحت عقد اجاره در فقه و حقوق است كه در

ا�ن پ(شنهاد، رعا�ت شده است.
از آن$جا كـه بانك مركـزى �كى از نهادهاى قـانونى كشـور و مسـؤول تنظ(م و نظارت بر
بازار پول اسـت، تشــخـــ(ص ا�ن بانـك در اســتــفـــاده از منافع شـــمش طال براى اعـــمــال
سـ(ـاست$گـذارى پولى با ا�ن دل(ل كـه با سـا�ر مـوارد مـرسـوم استـفـاده از طال و سـا�ر امـوال
قابل$اجاره متفاوت است. نمى$توان نفى كـرد. به عبارت د�گر، از آن$جا كه بانك مركزى را
شخـص(ت حـقوقى مى$دان(م، تشخـ(ص و رفتـار ا�ن بانك را در پرداخت اجاره$بهـا به عوض
منافعى كـه كمتـر شباهـتى با منافع مرسوم اسـتفاده از طال و د�گر مـستأجـره$ها براى ا�ن بانك

دارد، نمى$توان ناموجه و غ(رعقال�ى دانست.
به طور كلى، دو گونه منفـعت از كاربرد شمش طال براسـاس سازوكار ابزار پ(ـشنهادى

براى بانك مركزى قابل تصور است.
اوّل: در مرحلـه� فروش ذخ(ـره� مازاد طال، سـ(است پولى انقـباضى اعـمال مى$شـود كه
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كاهش حجم نقد�نگى و فشارهاى تورمى در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
دوم: در مـرحله� اجـاره طالى مـذكـور، فـرصـتى براى بانك مـركـزى براى تعـ(ـ(ن نرخ
س(ـاستى وجـوه و عالمت$دهى به بازار پول فـراهم مى$آ�د. هر دوى ا�ن دستاوردهـا از جمله

وظا�s قانونى بانك مركزى جمهورى اسالمى ا�ران است.
اما گـونه� اول كه از منافـع طال در مرحله� فـروش آن به سرما�ه$گـذار است، بحث فـقهى
خـاصى نداشتـه، از مصـاد�ق ب(ع است و با رعـا�ت شروط عـامه� عـقود، فـروش آن صحـ(ح
خواهد بود. مهم، بررسى ا�ن نكته است كه آ�ا گونه� دوم از منافع مذكور، مى$تواند مصحح
عـقـد اجاره باشـد؟ به عـبـارت د�گر، آ�ا مى$توان طال را به لحـاظ منفـعت مـذكـور، به بانك

اجاره داد؟ پاسخ ا�ن سؤال را در بخش بعد، پى مى$گ(رم.

٤. بررسى فقهى ابزار پ�شنهادى

همـان$طور كـه اشـاره شـد، در واقع ا�ن عـقـد، مـركب از ب(ع و اجـاره به شـرط تمل(ك
مى$باشـد. مطابق ا�ن عـقد، بانك مـركـزى به عنوان بانى، در قـالب عقـد ب(ع، طالى مـازاد

خود را به شركت ناشر اوراق مى$فروشد و در ضمن عقدِ د�گر آن را اجاره مى$كند.

١ـ٤. اصول موضوعه:

پ(ش از پرداختن به بررسى مـوضوع مقاله، اشـاره به برخى از اصول مفـروض و مبادى
تصد�قى الزم مى$باشد.

الs: همان$طور كه گـذشت، مطابق با ا�ن ابزار پ(شنهادى، معامله� مـذكور، مركب از
دو عقد ب(ع و اجاره به شرط تمل(ك مى$باشد. نكته� مـفروض در ا�ن مقاله، ا�ن است كه عقد
ب(ع در ا�ن معامله، از نوع ب(ع صَرف ن(ست تا ا�ن كه آثار و احكام ب(ع الصرف مانند قبض فى
المجلس، و نقد بودن ثمن و مثمن الزم المراعات باشد. به عبارت د�گر، احكام ب(ع صرف
در خر�د و فروش طال، در فـرضى است كه ثمن و مثمن، هر دو طال �ـا نقره باشد؛ و اال در
فرضى كه ثمن معامله پول �ا هر گونه اوراق نقـدى د�گر باشد، همانند كاالهاى مثلى د�گر،
مال(ت مسـتقل دارد و د�گر احكام ب(ع صرف را نخواهد داشت؛ هرچند كه پشـتوانه� مالى ا�ن
ارواق در برخى از مـوارد، طال باشـد؛ چرا كـه طبـق ا�ن فـرض، پول سند صـرف نبـود و در

نت(جه، شبهه� ب(ع صرف ن(ز نخواهد داشت.
ب: نكتـه� مــفـروض د�گر، ا�ن است كـه بانك مــركـزى همـانند بسـ(ــارى از نهـادها و
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سازمـان$هاى حقـوقى د�گر، داراى شخـص(ت حـقوقى است و آثار شـخصـ(ت$هاى حقـ(قى
مانند مالك(ت بر اع(ان، و منافع را ن(ز دارد.

ج: همان$طور كه گذشت، انتشـار اوراق اجاره، ب(ش$تر�ن مطابقت را با مواز�ن فقهى
دارد؛ چرا كـه ا�ن اوراق نشـان$دهنده� مالكـ(ت مشـاع دارندگـان آن در دارا�ى، مبـناى انتشـار

اوراقى است كه اجاره داده شده است.

٢ـ٤. طرح بحث

به نظر مى$رسـد مهم$تر�ن نكتـه$اى كـه در ا�ن عقـد با�د بررسى شود، اجـاره� طال توسط
بانك مى$باشـد. باتوجـه به ا�ن$كـه منفـعت مـتـعـارف طال، با تصـرف در عـ(ن مـالزم است،
بنابرا�ن منافع د�گر آن مانند تز�(ن، ا�جاد اعتبار و مانند آن، از منافع نادره به شمار مى$رود و
اجاره به لحـاظ منافع نادره، صح(ح نمى$باشـد. از سوى د�گر، باتوجه به ا�ن$كـه در قرارداد
فـوق$الذكـر، اجاره� طال توسـط بانك، قطعـاً به غرض تـز�(ن ن(سـت؛ بنابرا�ن چه منفـعت �ا

منافع د�گرى براى اجاره و ذخ(ره كردن طال نسبت به بانك متصور مى$باشد؟
ما ادامه� بحث را در ضمن دو بخش پى مى$گ(ر�م:

٢ـ٤ الs. صحت اجاره به لحاظ منافع نادره؛
٢ـ٤ ب. منافع متصور براى اجاره� طال توسط بانك.

Á—œU� l�UM� ÿU�� t� Á—U�« X�� Æn�«¥‡≤
درباره� حق(ـقت عقد اجاره، آرا و انظار مـختلفى در فقه مطرح است كـه به طور خالصه
به دو مورد از آن مـوارد، اشاره مى$شـود. عقد اجـاره همانند سا�ر عـقود مـعاوضى، به طور
اجمال و ارتكازى، مشخص است؛ اما درباره� ا�ن$كه حق(قتاً به سبب عقد، چه ماه(تى انشاء

مى$شود. آراى متعددى وجود دارد. مشهور فقها عقد اجاره را چن(ن تعر�s كرده$اند:
«تمل(ك المنفعة بعوض» (نجفى، ١٤٢١، ٢٠٤/٢٧ و محقق اصفهانى، ١٤٠٨، ٣).

بر اساس ا�ن تعر�s، معوض با�د منفعتى باشد كه مال است تا در ضمن عقد اجاره آن
را به ملك(ت مشتـرى درآورد. در مقابل، عده$اى اجاره را به تسل(ط ع(ن به جـهت استفاده از

منافع آن، معنا كرده$اند:
«تسل(ط على الع(ن لغرض االنتفاع فـى مدة مخصوصه�» (س(د �زدى، ١٤١٩، ٨/٥ و محقق

اصفهانى، ١٤٠٨، ٤٥١/٢).
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در نقد تعـر�s دوم گفـته مى$شود كـه اگر مـراد از تسل(ط، است(ـفاى خـارجى باشد، در
ا�ن صورت تسل(ط از امـور تكو�نى خواهد بود و نمى$تواند با عـقد، انشا شود؛ و اگـر مراد،

سلطه� اعتبارى به معناى تسل(ط بر منفعت باشد، ا�ن در واقع، همان تمل(ك منفعت است.
عـالوه بر ا�ن، تعر�s دوم شـامل اجـاره كردن فـرد حر نمى$شـود؛ چرا كـه ع(ن انسـان
حـر، قـابل تـمل(ك و �د ن(ـست؛ هـرچند كـه منافع آن قـابـل تمل(ك مى$باشـد؛ چـنان كـه ا�ن
تعـر�s شامل اذن در تـصرف مـشروط بـه عوض ن(ـز مى$شـود و حال آن$كـه ا�ن عـقد، قطعـاً

اجاره ن(ست (هاشمى شاهرودى، ١٤٢٣، ١٣/٤).
حـال، ا�ن سـؤال مطرح اسـت كـه آ�ا با�د منافع عـ(ن مــورد اجـاره، مـتـعـارف باشـد و
�معـوض در عقد اجـاره با�د نفس منافع متعـارف باشد؛ �ا ا�ن كه حـق(قت اجـاره، به ضم(ـمه

اطالقات صحت عقد اجاره، شامل منافع نادره ن(ز مى$شود؟
�همـان$گونه كـه در مقـدمه� مـقاله ب(ـان شد، ا�ن بحث در كـتب فقـهاى قـد�م، در مسـأله
اجاره� پول و طال به جهت مصارف غ(رمتعارف، مطرح بوده است. برخى مانند ش(خ طوسى
قائل به جـواز بوده و برخى مانند ابن$جن(ـد از قدما و برخى از فـقهاى مـعاصـر قائل به منع، و

عده$اى مانند ابن$ادر�س قائل به كراهت اجاره� نقد�ن بوده$اند (اشتهاردى، ١٤٢٩، ٢٤٠/٢٧).
ا�ن اختـالف، هم مى$تواند به نزاع در صغـراى مفهـوم مال برگردد كـه در ا�ن صورت،
در مـقام دوم، بررسـى خواهد شـد، امـا سوى د�گـر ا�ن بحث، نزاع كبـروى است. چراكـه
ممكن است چن(ن اشكال شود كه اگر منفعت، نادر باشـد، اجاره� آن سفهى و اجاره� سفهى،
اكل مـال بـه باطل است. همـچنـ(ن اشكال د�گر، ا�ن است كــه منافع نادره، ملحـق به عـدم
است و در واقع، در صـورت اجاره� منافع نـادره، حقـ(قت آن به ب(ـع ع(ن رجـوع خواهد كـرد

(س(د�زدى، ١٤١٩، ٥٢٠/٢).

در جواب هر دو اشـكال مى$توان چن(ن گفت كـه آنچه از منابع فـقهى و تصـر�ح فقـها بر
مى$آ�د، ا صل عـقـد اجـاره، مشـروط به منفـعت مى$باشـد؛ چرا كـه اجـاره در واقع، تمل(ك
منافع است؛ امـا شـرط صحت عـقـد اجاره ا�ن ن(ـست كـه آن منفعـت از قبـ(ل منافع مـقصـود
عقال�ـى و منافع مترقب باشد. مـستند ا�ن ب(ان فقـها، اطالق ادله� صحت عقـد اجاره است و
اسـاساً مـا ه(چ دل(لى بر ا�ن كـه مـورد اجاره با�د مـال باشـد، ندار�م؛ بلكه مـهم در ا�ن ب(ن،
تعلق غرض عقال�ى به منفعتى است كه جز با پرداخت عوض، آن منفعت حاصل نمى$شود؛
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هرچند كه آن منفعت، مال نباشد (نجفى، ١٤٢١، ٢٠٤/٢٧ و اصفهانى، ١٤٠٨، ٣).
به عـبارت د�گر، شـرط صحت اجـاره، ا�ن ن(سـت كه عـ(ن مورد اجـاره حتـماً منفـعت
مقصود عـقال�ى داشته باشد؛ بلكه اگـر منفعت نادره ن(ز داشته باشد، ولى غـرض عقال�ى به
اجـاره� آن تعـلق بگ(ـرد، آن اجــاره صـحـ(ح خــواهد بود (خـو�ى، ١٤١، ٣٤٥/٣٠). بر همـ(ن
اساس، گـفته مى$شـود كه شرط صـحت اجاره، ا�ن است كه سـفهى نباشـد و براى خروج از
سفـهى بودن، هم(ن قـدر كافى است كـه غرض عقـال�ى به اجاره� آن تعلق بگ(ـرد، هرچند آن

منفعت، از منافع مقصوده و مترقب نباشد.
ثان(اً بر فرض كه ا�ن قرارداد سفها�ى باشد، اما دل(لى بر بطالن آن وجود ندارد؛ چرا كه
به مقتضاى ادله، صرفاً معامله� سفـ(ه، باطل است. اما دل(لى بر بطالن معامله� سفها�ى وجود

ندارد بلكه باتوجه به عمومات صحت عقود، ا�ن عقد صح(ح خواهد بود.
مرحوم محقق خو�ى در «فقه الش(عه» درباره� ا�ن نكته چن(ن مى$فرما�د:

«ال دل(ل على بطالن المعـاملة السفه(ـة و انما دل الدل(ل على بطالن معـاملة السف(ـه كما
(نساء/٦) فالـمنفع متـعلق بالفاعل ال الفـعل  «  … Î«b?�— rNMÒ� r���¬ ÒÅÊS?�» شـ(ر إل(ـه قوله تعـالى�

(خو�ى، ١٤١٨، ٣٩٧/٣٠).

باتوجه به روا�ات مختلs و تناسب حكم و موضوع در ا�ن آ�ه، مراد از «رشد»، قدرت بر
حفظ اموال مى$باشد؛ در مقابل كسى كه رش(د ن(ست و قادر به حفظ اموال خو�ش نمى$باشد.

بنابرا�ن به مـقـتضـاى مـفهـوم شـرط در آ�ه، اگر فـردى رشـد ندارد و به اصطالح سـف(ـه
باشد، وال�ت بر تصـرف ندارد و از تصرف در اموال خـو�ش ممنوع خواهد بود. امـا باتوجه
به منطوق و مفـهوم آ�ه، منع، صرفاً متـعلق به فاعل (سف(ـه) است؛ اما عقد سفـهى باتوجه به

عمومات ادله� صحت عقود، صح(ح و نافذ خواهد بود.
همچن(ن در معتبره� ابن$سنان چن(ن مى$خوان(م:

«عبـدالله بن سنان عن أبى$عبدالله(ع) قـال: سأله أبى و انا حاضـر عن ال(ت(م مـتى �جوز
.«n}F{ Ë√ ÎUN}H� ÊuJ| Ê« ô≈ Ád�« t}K� “U� ì¡v}A�« t}K� V�� Ë mK� «–≈ :امره إلى ان قال

ابن$سنان نقل مى$كند كه پدرم از امـام صادق(ع) از حكم تصرف �ت(ـم در اموالش سؤال
كرد. حضـرت فرمود: زمانى كـه به بلوغ برسد، تصرفـاتش نافذ است مگر ا�ن$كه سفـ(ه و �ا

ضع(s (ابله) باشد (عاملى، ١٤٠٩، ٤٠٩/١٨).
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�به مقتضاى ا�ن روا�ت ن(ز عقد سف(ه (غـ(ررش(د) نافذ نخواهد بود؛ اما نسبت به معامله
سفـهى ه(چ نه(ى وارد نشده است و به مـقتضـاى عمومات صـحت عقود، به صـحت و نفوذ

معامله� سفهى حكم مى$شود.
بنابرا�ن در صحت اجاره، اوالً شرط ن(ست كه به لحـاظ منافع، متعارف باشد؛ ثان(اً بر
فرض كـه منفـعت نادر باشد، نهـا�تاً اجـاره� ع(ن با منافع نادره، مـصداق اجـاره� سفـهى بود و

اجاره� سفهى به مقتضاى عمومات صحت عقد، صح(ح است.
برخى (ابن$ادر�س، ١٤١٠، ٤٧٥/٢، ٤٧٩) در اشكال به اجـاره� طال به لحـاظ منافع نادره،
چن(ن گفتـه$اند كه اگر منافع نادره، مال باشد، بالتبع آثار مـال(ت را ن(ز در پى خواهد داشت.
مثـالً اگر ع(ن غضب شـود. غاصب عالوه بر ا�ن$كـه ضامن ع(ن مـال است ضامن منافع نادر
آن ن(ز خـواهد بود؛ چرا كه به مقـتضاى ادله� ضمـان، هر كس كه مالى را غـصب كند، ضامن
آن خواهد بود. همچن(ن از آثار د�گر مال دانسـتن منافع نادر، ا�ن است كه بتوان ا�ن منافع را

وقs كرد و حال آن$كه ه(چ كدام از ا�ن دو اثر، مورد قبول فقها ن(ست.
مرحوم آ�ت الله خو�ى(ره) در پاسخ به ا�ن اشكال چن(ن مى$گو�د:

مقتضاى ادله� ضمان غاصب، ا�ن است كه اگر مال معتدبهى غصب شود، به نحوى كه
تلs بر آن صدق كند، در ا�ن صورت غاصب، ضامن آن خواهد بود:

«فان العـبرة ف(ـها (الضـمان المنافع) بالمنافع العـاد�ّة المتعـارفة العقـالئ(ّة بحـ(ث �صدق
عرفاً أنّها تلs تحت ال(د، أو أن$ّ الغاصب أتلفها على المالك»

بر هم(ن اسـاس، اگر منفعتى از قبـ(ل منافع نادره باشد، ادله� ضمـان غاصب، شامل آن
نمى$شود.

چنان كـه به مقـتضـاى ادله� وقs، وقs عـ(ن در صورتى صـح(ح است كـه داراى منافع
متعارف عـقال�ى باشد تا در نت(جه، تحـب(س ع(ن و تسب(ل منفعـت، صدق كند، و حال آن كه

ا�ن نكته در منافع نادر وجود ندارد.
«ابتناء الوقs على اشـتمـال العـ(ن على المنافع الغـالبة المـتعـارفة بـح(ث �تـحّقق مـعهـا
sّتحبـ(س الع(ن و تسبـ(ل المنفعة، و ال شك$ّ أن$ّ ا لدرهـم و الد�نار فاقدان لمـثل ذلك، لتوق

االنتفاع بهما غالباً على الصرف و اإلعدام خارجاً» (خو�ى، ١٤١٨، ٣٤٥/٣٠).
ا�ن$كه در وقs درهم و د�نار، صـح(ح ن(ست، چرا كه شـرط صحت وقs، ا�ن است
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كه عـ(ن موقـوفه با�د داراى منافـع متعـارف و غالب باشـد تا تحبـ(س ع(ن و تسـب(ل منـفعت،
صدق كند. ا�ن خصوص(ت در درهم و د�نار وجود ندارد.

پاسخ د�گر ا�ن است كه اسـاساً س(ره� عـملى متشـرعه از صدر اسالم، بر وقs اعـ(ان به
لحاظ منافع نادره ن(ـز بوده است؛ مانند وقs قند�ل$هاى ساختـه شده از طال براى مكان$هاى
خـاص و حــال آن$كـه منفـعـت مـتـعـارف آن بـراى اضـائه و روشنا�ى مـى$باشـد (عـالمـه حلى،

٢٩٤/٢ـ٢٩٥).

نكتـه� د�گرى كـه در ا�ن قـرارداد با�ـد مورد تـوجه بـاشـد، تمل(ك در پا�ان مـدت اجـاره
است. به مـقتـضاى ا�ن عـقد، در پا�ان مـدت اجاره و در صـورت عمل به شـرا�ط مندرج در
قرارداد و پس از پرداخت آخـر�ن قسط مال$االجـاره مستـأجر به نحـو شرط فعل، مـالك ع(ن

مى$گردد. از نظر فقهى، تمل(ك در پا�ان مدت اجاره، به چند وجه متصور مى$باشد.
الs: در پا�ان مدت اجاره و در صورت عمل بـه شرا�ط مندرج در قرارداد، ع(ن مورد

اجاره در ضمن تمل(ك بالعوض به ملك مستأجر در آ�د.
ب: در پا�ان مدت اجـاره و در صورت عـمل به شرا�ط مندرج در قرارداد، مـستـأجر به

وكالت از موجر، ع(ن را به ق(مت روز به خودش بفروشد.
ج: در پا�ان مدت اجـاره و در صورت عمل به شـرا�ط مندرج در قرارداد، مـالك، هبه

�ا صلح كند �ا به مبلغ بس(ار ناچ(زى به تملّك مستأجر درآورد.
همچن(ن در قرارداد اجـاره به شرط تمل(ك، م(زان مال$االجاره در مـورد موضوع اجاره
به شرط تمل(ك، با در نظر گرفـتن ق(مت تمام$شده و سود بانك، تع(ـ(ن مى$گردد. باتوجه به
ا�ن$كه مبلغ مال$االجـاره كل، تعداد و م(زان هر قسط مال$االجاره و ن(ز مـدت قرارداد، تع((ن
مى$شود و از آن$جـا كه تا پا�ان قـرارداد موضوع اجـاره در مالك(ت بانك است، شـرا�ط مورد
نظر بانك از نظر حـفظ و نگـهدارى و كـاربرد صـحـ(ح مـورد اجـاره عدم واگـذارى به غـ(ـر،
پرداخت هز�نه$هاى تعمـ(رات، مال(ات$ها و امـثال آن$ها در قرارداد ق(ـد مى$شود. بنابرا�ن هر

گونه غرر به سبب جهل ن(ز از ا�ن قرارداد، منتفى خواهد بود.
البته در ا�ن نوع معامـالت، ر�سك د�گرى ن(ز وجود دارد كه آن، از ب(ن رفتن دارا�ى$ها
است؛ �عنى چنانـچه به دارا�ى مـورد اجـاره، در فـرا�ند انتشـار اوراق، به هر دل(ل خـسـارتى
وارد آ�د، طبـ(عتـاً از ارزش آن دارا�ى كاسـته مى$شـود و در نت(ـجه، دارندگـان اوراق متـضرر
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مى$شـوند. البتـه ا�ن ر�سك را مى$توان از طر�ق بـ(مـه كردن دارا�ى$هـا، به طور كامل حـذف
كرد.

p�U� j�u� ö� ÏÁ—U�« È«d� —uB�� l�UM� Æ»¥‡≤
در بخش پ(ـش(ن مـا به بررسى اجـاره به لحاظ مـنافع نادره پرداختـ(م. نتـ(جـه آن شد كـه
شرط صحت اجـاره، غرض عقال�ى از اجاره است هر چند كه عـ(ن مورد اجاره داراى منافع
متعارف نباشد. بنابرا�ن در فرض منفعت نادره، به مقـتضاى عمومات صحت عقود، اجاره
صح(ح است. اما چنانچـه ع(ن، فاقد هر گونه منفعت باشد، اجاره صـح(ح ن(ست؛ چرا كه

وجود منفعت از اركان عقد اجاره مى$باشد.
حــال در مـســأله� مـورد بحث، ا�ـن سـؤال مطرح اسـت كـه چه منـافـعى (منـافع نادره �ا
مـتعـارف) براى اجـاره� طال توسط بانك، فـرض دارد تا ا�ن كـه اجـاره به لحاظ آن، صـحـ(ح

باشد.
همان$طور كه گذشت براساس اوراق ر�الى اجاره� طال، بـانك مركزى با انتقال مالك(ت
بخشى از ذخا�ر مازاد طالى خود به شركت ناشر، اجازه� انتشار اوراق اجاره به م(زان برابر با
ارزش ر�الى آن را به نـاشـر مى$دهـد. هم$زمـان، بـانك مـركــزى طالى مــذكـور را مـطابق با
قرارداد اجاره$اى كـه با شركت ناشر به امـضا مى$رساند، با شرا�ط اجـاره به شرط تمل(ك، به

اجاره� خود درمى$آورد.
قـسـمت اول ا�ن قـرارداد (انتـقـال مـالك(ت بخـشى از ذخـا�ر طال به شـركت واسط) در
واقع، همـان ب(ع طال به نحو كلى فى$الذمـه به سرمـا�ه$گذار است كـه صحت آن از نظر فـقهى

روشن مى$با شد.
اما نكته� مهم، بررسى بخش دوم ا�ن قرارداد (اجاره به شرط تمل(ك طالى فروخته$شده
به سـرما�ه$گـذار) مى$باشـد؛ چراكـه اجاره� طال در فـرضى صـح(ـح است كه عـ(ن آن، داراى
منفـعت ـ هرچند منفـعت نادر ـ بـاشد. مى$دان(ـم كه طال، هـرچند داراى منافـعى چون ز�نت
كردن، رساناى قـوى، و استهالك بس(ار كم است، امـا واضح است كه ا�ن منافع براى بانك
مـركزى به عنوان مـستـأجر، مـعنا ندارد؛ بلكه عـمده، بررسى وجـود منافعى است كـه بانك

مركزى بتواند به لحاظ آن، منافع طالى فروخته$شده به سرما�ه$گذار را اجاره كند.
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آ�ا مى$توان براى طال نـفـعى به غـ(ـر منافع مـذكـور، فـرض كـرد كـه بانك به لحـاظ آن،
بتواند طال را از سرما�ه$گذار اجاره كند؟

با توجه به قرارداد �ادشده كـه طال به سرما�ه$گذار فروخته شـد، آ�ا صرف تسلط بر ع(ن
طالى ذخـ(ره$شده در بـانك (هرچند كه بانك تا قـبل از انتهـاى مدت اجـاره، مالك عـ(ن طال

ن(ست)، مصداق منفعت است �ا خ(ر؟
در پاسخ به ا�ن سؤال مى$توان به وجوهى اشاره كرد كـه نت(جه� ا�ن وجوه، تصو�ر نوعى

منفعت براى طالى ذخ(ره$شده نزد بانك مركزى مى$باشد.
∫‰Ë« t�Ë

همان$طور كه گذشت، بانك مركزى در قالب اجاره به شرط تمل(ك، طال را از مشترى
اجـاره مى$كنـد. مـعناى اجـاره به شـرط تمـل(ك، ا�ن است كـه در پا�ان مــدت اجـاره، بانك
مـالك آن طالها خواهد بود. در واقع، بـه مقـتضـاى اجاره به شـرط تمل(ك، بانك در شـرف
مالك(ت حجم عظ(مى از مقاد�ر طال خواهد بود كه ا�ن خود مى$تواند مصداق منفعت باشد.

∫ÂËœ t�Ë

ا�ن كه گـفته شـود براى صحت اجـاره، داشتن منفعت شـرط است، اما الزم ن(ـست كه
ذى$نفع ا�ن منفـعت، خود بانك مـركـزى باشد. مـثالً پدرى براى ا�ن كـه فرزندش را به نمـاز
خواندن ترغ(ـب كند، او را اج(ر كرده تا ا�ن$كـه نماز واجبش را بخواند. در ا�ن عـقد اجاره،
خـود مـوجـر، ذى$نفع ن(ـسـت، بلكه ذى$نفع آن مـسـتـأجـر (فـرزند) مـى$باشـد نه مـوجـر. به

مقتضاى عمومات و اطالقات صحت عقد اجاره، ا�ن نوع اجاره ن(ز صح(ح خواهد بود.
در موضوع مـورد بحث، اگر بانك مركزى در ضمن اوراق ر�الى، طالى فروخـته$شده
را اجـاره كند، در ا�ن صـورت كاهـش حجم نقـد�نگى و فـشـارهاى تورمى را در پى خـواهد

داشت كه ذى$نفع آن، مردم مى$باشند.
∫Âu� t�Ë

�همـان$گونه كـه گـذشت، در بحث اجاره� پول و طال، ا�ن بـحث مطرح است كه اجـاره
پول به لحـاظ چه منفـعتى مـى$تواند واقع شود؟ مـرحـوم صاحب جـواهر و عـده$اى د�گر، به

منافعى چون دفع مظنه� فقر و كسب اعتبار، اشاره مى$كنند:
«و �جوز است(جار الدراهم و الدنان(ر إن تحققت لهـما منفعة حكم(ة مع بقاء ع(نهما و إن



فتم
وه

تاد
هف

م، 
ست

  ب 
ال

س

١٨

كانت نادرة و لم �عـد إل(ها غالبـاً كالز�نة، و دفع المر، مظنـة الفقر عن نفسـه، و الضرب على
سكتها و الوزن بها و نحو ذلك» (نجفى، ١٤٢١، ٣٠٢/٢٧)؛

اجاره� درهم و د�نار، در صورتى جا�ز است كه عـ(ن مورد اجاره، عالوه بر بقا، داراى
منافع قابل استـفاده باشد؛ هرچند آن منافع، نادر باشد؛ مـانند اجاره� طال براى ز�نت كردن،

در دفع مظنه� فقر، م(زان براى وزن كردن و مانند آن.
�مرحـوم بحرانى در شـرح مفاتـ(ح، در توض(ح كالم مـرحوم فـ(ض مبنى بر جـواز اجاره
�درهم و د�نار به غـرض ز�نـت، چن(ن نقل مى$كند كـه ائمـه(ع) بـراى مـواردى چون دفع مظنه
�فـقر و اظهـار غنا، تظاهر به دادن زكـات، پول قرض مى$كـردند كـه خود، نشـان دهنده س(ـره

متشرعه بر توجه به منافع نادره مى$باشد:
«كـان األئمة(ع) �قـترضـون أمواال و �ظـهرونهـا للناس أو �دفعـونهـا إلى عمـال الصدقـة

مظهر�ن لها زكاة أموالهم ل(ظهروا بذلك غناهم» (بحرانى، ١٢١٦، ١٣٠/١٢)؛
امامان مـعصوم(ع) اموالى را قـرض مى$كردند تا با اظهار آن$ها در مقـابل مردم، از خود
دفع مظنه� فقر كنند و �ا ا�ن كه با اعطاى آن$ها به كـارگزاران زكات و تظاهر به دادن زكات، از

آن$ها دفع مظنه� فقر شود.
بنابرا�ن دفع مظنه� فـقـر كه در واقع همـان ا�جـاد اعتـبار بـراى فرد مى$باشـد، به نوعى از

منافع اع(انى مانند طال و پول به شمار مى$آ�د.
به هم(ن ب(ان مى$توان در مسأله� مورد بحث، چن(ن گفت كه نفس تسلط بانك مركزى بر
حـجم عظ(ــمى از ذخـائر طال، خـود مى$تـواند در ا�جـاد اعـتـبـار الزم براى بـانك مـركـزى،
دولت، و به طور كلى پشتوانه� اقـتصادى كشور، به شمار آ�د. چنان$كـه در سا�ر پشتوانه$هاى
د�گر پول ملـى مـانند ن(ـروى كـار انسـانـى، تكنولوژى و صنعت، ضـرورتـًا دولت و �ا بانك
مـركزى، مـالك آن$ها نمى$باشـد. از ا�ن رو، صـرف نگهدارى طال در فـرض مـسأله، خـود
مى$تواند مـانند سا�ر موارد، پشـتوانه$اى مـهم براى ارزش پول ملى باشد؛ هرچنـد كه بانك،

مالك آن نباشد.٢
∫Â—UNÇ t�Ë

همان$طور كـه گفتـه شد، بانك مركـزى با فروش طالى مازاد خـود در ضمن ب(ع، ه(چ
اخت(ـارى نسبت به آن نخواهد داشت. بنابرا�ن وجـود حجم عظ(مى از طال در جامـعه، خود
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مـوجب مشكالت مـختلـفى از جمله تورم، قـاچاق طال و ضـعs اقتـصادى، در پى خـواهد
داشت. واضح است كـه ا�ن موارد از آثار عـ(ن طال مى$باشـد و مى$توان به لحـاظ ا�ن منافع،

در ضمن ب(ع، همان مقدار از طال را اجاره كرد.
نت(جه آن$كه اگر هر �ك از ا�ن مـوارد چهاگانه، به عنوان منفعت ع(ن طال از منظر عرف
ثابت شود، عـقد اجاره به لحـاظ آن منفعت، صـح(ح خواهد بود كـه بررسى ا�ن موارد را در

بخش بعد، دنبال خواه(م كرد.
∫t�UÖ—UNÇ Áu�Ë v�—d� Ë bI�

همان$طور كه گذشت، در تب((ن حق(قت اجاره، آرا و انظار مختلفى مطرح بود كه به دو
نمونـه از آن موارد اشاره شـد. گفـته شـد كه تعـر�s مشـهور فقـها «تمل(ك الـمنفعـة بعوض»
مى$باشـد. مطابق ا�ن تعر�ـs، وجود منفـعت قبل از عـقـد، �كى از مقـومات عـقد اجـاره به
شـمار مى$آ�د. به عـبارت د�گر، الزمـه� تمل(ك منفـعت، ا�ن است كـه در رتبه� قـبل از عقـد،
ع(ن داراى منافعى باشـد كه بتوان به لحاظ آن، متـعلق اجاره واقع شود. بنابرا�ن به مقـتضاى
تعر�s مـشهور، مـصحح عقـد اجاره، منافع متـرتب بر نفس ع(ن مـثل خدمت كردن اجـ(ر،

ركوب دابه و سكنا در خانه مى$باشد، نه منافع مترتب بر عقد.
مثالً در بحث اجاره مسكن، سكونت، از منافـعى است كه بر نفس ع(ن مترتب است؛
در نتـ(جـه، مى$توان مـسكن را به لحـاظ ا�ن منفعـت (سكونت) در مقـابل عـوض، به تمل(ك
مـسـتأجـر درآورد. امـا منافع مـتـرتب بر عـقد اجـاره مـانند جـواز سكونت در مـسكن و… .
نمى$تواند مصحح عقد اجاره باشد؛ چرا كه در ا�ن صورت، تمل(ك منافع در مقابل عوض،

مبتالبه دور خواهد بود.
به عبـارت د�گر، ركن اجاره ا�ن است كـه ع(ن فى حد نفـسه، با�د داراى منافـعى باشد
كـه در ضـمن عـقد اجـاره، آن منـافع به تمل(ك مـشـتـرى درآ�د، چرا كـه مقـصـود از اجـاره،
استـفاده از منافـع ع(ن است. بنابرا�ن عـ(ن فى حد نفـسه، منفـعتى نداشت، در ا�ـن صورت
تمل(ك منفـعت، معنا نخـواهد داشت؛ هرچند كـه عقـد موجب انتـفاع براى فـرد شود؛ و اال
الزمه$اش ا�ن است كه اجاره� هر چ(زى صح(ح باشد، حتى مواردى كه ع(ن مسلوب المنفعه

باشد.
بله، اگر مـا تعر�s دوم از حقـ(قت اجـاره (تسل(ط ع(ن به جهت منـافع) را بپذ�ر�م، در
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ا�ن صـورت، اشكال دور مـرتفع خواهـد شد؛ چراكـه مـهم در ا�ن صـورت، وجود عـ(ن در
رتبه� قبل از عقد است؛ هرچند كه منافع آن، بعد از عـقد مترتب شود. به عبارت د�گر، طبق
�ا�ن ب(ان، حـق(قت اجاره تسلـ(ط ع(ن به غرض انتفـاع است و ن(ازى به فرض منفـعت در رتبه
قبل از تمل(ك نخواهد بود؛ بر خالف ا�ن$كه اجـاره تمل(ك منفعت باشد كه الزمه� آن، قرض

وجود منفعت در رتبه� قبل از تمل(ك خواهد بود.
حال در بحث ما، در بررسى ابزار پ(شنهادى، مـهم توجه به ا�ن نكته است كه كدام �ك
از وجوه مذكـور، منافع مورد ادعا در ا�ن پ(شنهـاد، منفعت بر ع(ن طال مـترتب است و كدام

�ك از مصاد�ق انتفاع به سبب عقد (منفعت حكم/تملك) مى$باشد.
نكته� اصلى در بحث مـا ا�ن است كه بدان(م منفعت در واقـع همان فا�ده� موجـود در ع(ن
است كه ح(ـث(ت قائم به ع(ن مى$باشـد كه وجودش به وجود منشـأ انتزاع است. واضح است
كه مرجع صـدق منفعتى كه به لحاظ آن، اجـاره محقق مى$شود، عرف است. مـثالً در مورد
خانه منفـعت ح(ثـ(ت مسكون(ت است كـه همان قابل(ت مـوجود در ع(ـن است زم(نه را براى ا
نتـفاع، فـراهم مى$آورد. در مورد طال با توجـه به ارتكاز عـقال�ى و وجـدان عرفى، حـ(ثـ(ت
اعتبار، تز�(ن و دفع مظنه� فقر، غ(ر از ح(ـث(ت مالك(ت آن مى$باشد، بنابرا�ن معقول است كه

در ضمن عقدى مانند اجاره، ا�ن منافع به تمل(ك مستأجر درآورده شود.
باتوجـه به ا�ن نكته، در بـحث ما ن(ـز مى$توان چن(ن گـفت كه دست كم برخى از وجـوه
ذكرشده در بخش قبل، مـانند «كاهش حجم نقد�نگى»، «كسب اعتبـار ناشى از ذخ(ره كردن
طال» و «دفع خطرات و ر�سك$هاى ناشـى از حجم ز�ادى از طال در جـامـعه» از آثار و فـوا�د
ع(ن طال است و از منظـر عرف، ا�ن فوا�د مـانند تز�(ن و دفع مظنه� فقـر است و به لحاظ آن،
عـقد اجـاره صـح(ح مـى$باشد؛ هرچند كـه در مـورد وجـه اول (در شرف مـالك(ت) ا�ن نكتـه

چندان واضح نباشد.
به د�گر سـخن، بـاتوجـه به ا�ن كـه در قـرون اخـ(ـر، نقش مـبـادلـه$اى طال كم$رنگ بوده و
كارا�ى عمده� آن در منافع اعتبارى و ا�جـاد پشتوانه� دولت$ها و بانك$هاى مركزى آن$ها در اعمال
س(است$هاى پولى آن$ها مى$باشد. بر هم(ن اساس، باتوجه به وجه دوم، سوم و چهارم، شكى
ن(سـت كه خروج حـجم عظ(مـى از مقاد�ر طـال از بانك مركـزى، عالوه بر كاهـش اعتبـار بانك
مركـزى، موجـبات خـروج طال از مرزها به صـورت غ(ـر قانونى را فـراهم مى$آورد. به عـبارت
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د�گر، اگر در ضمن ب(ع اول(ه، مقدار ز�ادى از ذخا�ر طال از تسلط بانك خارج شود و در دست
مردم قرار گ(رد، باتوجه به عرضـه� ز�اد، تعادل ق(مت طالى داخل و خارج به هم مى$خورد و با

كاهش ق(مت طالى داخلى، انگ(زه� قاچاق آن به خارج از مرزها را فراهم خواهد آورد.
تصو�ب قوان(ن مخـتلs در سال$هاى اخ(ر و اعمال محدود�ت$هاى مـختلs در ممنوع(ت
خروج طال و سكه و مصنوعات ساخته شده از طال، از اهم(ت حفظ و ذخ(ره$هاى طال در كشور
حكا�ت دارد. البـتـه واضح است كـه در شـرا�ط خـاص اقـتـصادى كـشـور و وجـود تحـر�م$هاى
مختلs و كاهش ارزش ر�ال، وجود حجم فراوان طال خارج از تسلط بانك مركزى، ز�ان$هاى
مختلفى را در پى خواهد داشت؛ و ا�ن در حالى$است كه �كى از دغدغه$هاى بانك مركزى، ا�ن

است كه ق(مت طال به حدى نرسد كه باعث خروج آن از كشور شود.
از سوى د�گر، در خبرگـزارى$ها اعالم شد كه د�و�د كهن دستـ(ار خزانه$دارى آمر�كا و
مـرد منتخـs ا�ن خزانه$دارى براى نظـارت بر تحر�م$هاى بـانكى آمر�كا عـل(ه ا�ران، مـعـتقـد
است كـه �كى از اهداف عمـده� ذخـ(ره� طال در ا�ران، مـقابلـه با كاهش ارزش پول مى$باشـد و
البـتـه واضح است كـه خـروج ذخـائر طال از مـحـدوده� نظارت بانك مـركـزى، زمـ(نه را براى

خروج آن به ب(رون مرزها فراهم خواهد آورد (نشنال پابل(ك راد�و، ٢١ آبان ٩١).
همچن(ن باتوجه به نوسـان بس(ار شد�د ارزهاى مخـتلs مانند دالر و �ورو در سال$هاى
مـختلs، بـس(ـارى از كـشورها و حـتى صندوق$هاى سـرمـا�ه$گذارى و بازنشـسـتگى و د�گر

بنگاه$هاى اقتصادى ن(ز به سراغ ذخ(ره� طال به عنوان �ك وس(له� پس$انداز گرا�ش �ابند.
همه� ا�ن موارد، حـاكى از آن است كه عمالً ارزش اعتبارى طال در حـال حاضر ب(ش از

ارزش ذاتى آن شده است و ا�ن نكته، از فوا�د و آثار ع(ن طال مى$باشد.

جمع	بندى و نت�جه	گ�رى
ابزار پ(شنهـادى بانك مركزى در قـالب اوراق ر�الى اجاره� طال، در واقع قـراردادى مركب از
دو عقد «ب(ع» و «اجاره به شرط تمل(ك» بود. در ا�ن قـرارداد، وظ(فه� عمده، بررسى صحت
و عدم صـحت آن به لحـاظ عقـد اجاره بود؛ چراكـه به مقـتضـاى ا�ن عقـد، بانك مركـزى به
عنوان بانى، با مـشـترى �ا شـركت ناشر نـسبت به طالهاى فـروخـته$شـده، قرارداد اجـاره$اى
منعقـد مى$كند و به ا�ن ترت(ب، ع(ن مسـتأجره (طال) را در اخـت(ار خواهد داشت. نكتـه� مهم
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ا�ن بود كه آ�ا اجـاره� طال به لحاظ منافع غ(ـرمتعـارف، صح(ح است �ا خـ(ر؟ در پاسخ به ا�ن
سؤال گفته شد كه اوالً از نظر كبروى، صحت عقد اجاره، به متعارف بودن منفعت مشروط
ن(ـست، بلكه صرف غـرض عقـال�ى از اجاره، مصـحح عقـد خواهد بود. ثـان(اً بر فـرض كه
منفعت مـورد اجاره نادر باشد، اما نهـا�تاً اجاره به لحاظ آن، از مـصاد�ق عقد سفـهى خواهد

بود كه مقتضاى ادله� عام عقود، صحت عقد سفهى است.
هم$چن(ن از نظر صغروى، ضرورت تفك(ك بـ(ن منافع حكم و منافع ع(ن، مورد اشاره
قرار گرفت و گفتـه شد كه صحت اجاره بر مبناى مشهور فقـها در تعر�s اجاره (تمل(ك ع(ن
بمنفعـة)، مبـتنى بر وجود منفعت عـ(ن در رتبه� قـبل از عقد مى$باشـد. در ادامه به چهـار وجه
«در شرف مالك شدن»، «كاهش حجم نقد�نگى»، «كسب اعتبار ناشى از ذخ(ره كردن طال»
و «دفع خطرات و ر�سك$هاى ناشى از حـجم ز�اد طال در جامـعه» اشـاره شد كـه به نظر راقم
ا�ن سطور، دست$كـم سـه وجـه اخـ(ـر، از مـصـاد�ق آثار و منافع عــ(ن طال است و اجـاره به

لحاظ ا�ن منافع، ه(چ فرقى با اجاره� طال مثالً به غرض تز�(ن ندارد.

Bادداشتها:
١. به طور كلى، براى انتشـار اوراق اجاره، وجود حـداقل دو نهاد مالى ضـرورى مى$باشد: الs) بانى:
شخصى حقوقى است كه اوراق اجاره با هدف تـأم(ن مالى آن را منتشر مى$كند و مى$تواند به نما�ندگى
از سرما�ه$گذاران اقدام به اجاره نمودن دارا�ى مبناى انتشار صكوك اجاره از ناشر نما�د؛ ب) واسط �ا
ناشـر: نهـاد مالـى$اى است كه صـرفـاً به منظور نقل و انتـقـال دارا�ى، به وكـالت از دارندگـان صكوك

اجاره و انتشار صكوك اجاره، تشك(ل مى$شود.
٢. البته همان$گونه كه گفته شد، طالى مورد اجاره� بانك مركزى، ضرورتاً پشتوانه� پول ن(ست؛ اما همان
طور كه خـواهد آمد، نفس ذخـ(ره كردن طـال مى$تواند مانع كاهـش پول در شرا�ط مخـتلs اقتـصادى

شود.



٢٣

فقه
ظر 

ز من
ال ا

ه- ط
جار

ى ا
ر0ال

دار 
بها

اق 
اور

منابع
U�Å»U�� Æn�«

١. قرآن كر�م.
٢. حر عامـلى، محمد بن حـسن (١٤٠٩ ه. ق)، وسائل الش(عـه، مؤسسة آل البـ(ت عل(هم

السالم، قم.
٣. نجفى، محمدحسن (١٢٦٦ ه. ق)، جواهر الكالم، دار إح(اء التراث العربى، ب(روت ـ لبنان.
٤. بحرانى آل$عصـفور، حس(ن بن مـحمد (بى تا)، األنوار اللوامع فى شرح مـفات(ح الشرائع

(للف(ض).
٥. موسوى، س(دحسن بن آقابزرگ(١٤١٩ ه. ق)، القواعد الفقه(ه، انتشارات الهادى، قم.

٦. اشتهاردى، على$پناه(١٤١٧ ه. ق)، مدارك العروة، دار األسوة للطباعة و النشر.
٧. هاشمـى شاهرودى، س(ـدمحـمود(١٤٢٣ ه. ق)، مـوسوعة الفـقه االسـالمى، مؤسـسة

دا�رة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل ب(ت عل(هم السالم.
٨. پهلوان حـمــ(ـد؛ و سـ(ـدروح$الله رضـوى(١٣٨٦)، اوراق صكوك، مــد�ر�ت پژوهش

توسعه و مطالعات اسالمى سازمان بورس و اوراق بهادار، ارد�بهشت.
٩. اصفهانى، محمدحس(ن(١٤٠٨ ه. ق)، بحوث فى الفقه (االجاره)، مؤسسة النشر اإلسالمى.

١٠. حلى، حسن بن �وسs(١٤١٣ ه. ق)، مختلs الش(عة، انتشارات جامعه� مدرس(ن، قم.
١١. حلى ابن ادر�س، محمد بن منصور(١٤١٠ ه. ق)، السرائر.

١٢. سازمان بورس و اوراق بهادار(١٣٨٦)، ضوابط مالى اوراق اجاره، دى و بهمن.
١٣. قحs، منذر(٢٠٠٠ م) االجارة المنته(ة بالتمل(ك و صكوك االع(ان الموجرة، ر�اض.

١٤. طباطبا�ـى، �زدى، س(دمحمـدكاظم(١٤١٩ ه. ق)، العروة الوثقى ف(ـما تعم به البلوى
(المحشّى) دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه� مدرس(ن حوزه� علم(ه، قم

U�ÅX|U� Ë  ôUI� Æ»
١. سروش، ابوذر (الs/١٣٩٠)، مرورى بر ابزارهاى مالى اسالمى، بهار ١٣٩٠.

٢. (ب/١٣٩٠)، ر�سك$هاى اوراق اجاره و روش$هاى پوشش آن.
http://www.seo.ir .٣

http://www.Donya-e-eqtesad.com .٤
http://www.spv.ir .٥
http://www.tgju.ir .٦


