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دنبال خألهایی در برخی از مقررههای حاکم بر سبدگردانی ،مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه
میکند.
واژگان کلیدی :سبدگردانی ،نهاد مالی ،بازار سرمایه ،کارمزد متغیر ،عقود غیرمعهود ،سهام.
طبقهبندی .Z12 ،G29 ،G21 :JEL

مقدمه
34

در اقتصاد کالن متعارف ،بازارها را به بازارهای کاال و خدمات ،عوامل تولید و مالی تقسیم
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میکنند (معصومینیا ،1389 ،ص .)30-29بازار سرمایه که در عرض بازار پول ،تشکیلدهنده
بازار مالی است ،بستری را تحت نظارت سازمان بورس به منظور ایجاد پیوند میان عرضه و
تقاضای اوراق بهادار ،کاال ،انرژی و ارز فراهم میآورد .این بازار بر اساس معیارهایی به
بازار سهام ،بازار اوراق بدهی و بازار مشتقه و نیز به بازار اولیه و ثانویه منقسم میگردد
(موسویان ،1399 ،ص .)47بورس و اوراق بهادار ،نماد بازار سرمایه است و بر حسب نوع
دارایی که در آن مورد معامله قرار میگیرد ،به سه دسته کلیِ بورس کاال ،بورس ارز و
بورس اوراق بهادار طبقهبندی میگردد (معصومینیا ،1389 ،ص .)28نهادهای مالی در بازار
سرمایه ،از طریق وساطت میان سرمایهگذار و شرکتهای ارائهدهنده سهام و کاال در بورس
یا ارائه خدمات تخصصی در فرایند عرضه و تقاضا ،رکن اجرایی به منظور تسهیل و
پشتیبانی از کلیه عملیات بورس محسوب میشوند .طبق ماده  2اساسنامه نمونه و ماده 5
دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی ،سبدگردان در قالب شرکت سهامی خاص ،یکی
از نهادهای بازار سرمایه تلقی میشود .سبدگردانی فرایندی است که در آن امکان مدیریت
وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقهمند به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار توسط
نهادی دارای مجوز سبدگردانی از سازمان بورس ،میسر میگردد .طبق بند  17ماده  1قانون
بازار اوراق بهادار مصوب  1384و نیز بند  4ماده  1دستورالعمل تأسیس و فعالیت
سبدگردانی ،قرارداد سبدگردانی ،قراردادی است که تحت ضوابط و دستورالعملهای
مصوب نهاد بورس ،میان سرمایهگذار و سبدگردان منعقد میگردد که طی آن سبدگردان،
سبدی از سهام یا کاال را به نمایندگی از طرف سرمایهگذار و از محل وجوه نقد ،اوراق
بهادار و مطالبات وی تشکیل میدهد .سپس به عنوان شخصیت حقوقی خبره در امر
سرمایهگذاری ،در مقابل دریافت کارمزدی متغیر و متناسب با بازده سبد سهام با اتخاذ

استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایهگذار بسته به سطح ریسکپذیری و خصوصیت
دارایی سرمایهگذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه،
تصمیم میگیرد.
پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از فعالیت سبدگردانها از طریق هدایت منابع مالی معلق
در جامعه به بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایهگذاری ،سبدگردانی را به عنوان عرصهای
نوین در تبادل اقتصادی ،فراروی طیف گستردهای از آحاد جامعه قرار داده است35 .

بااینوجود به نظر میرسد نسبت به مشروعیت ماهیت فقهی عمل سبدگردانی ،مشروعیت
مجهولبودن مقدار نهایی کارمزد ،عدم مشارکت سبدگردان در ضرر و همچنین صحت
برخی از معامالتی که سبدگردان به منظور اداره سبد اختصاصی صورت میدهد ،تردید
وجود دارد .افزون بر این ،تخلفات سبدگردانها ،مانع جدی مشروعیت سبدگردانی است.
لذا این سؤال اساسی مطرح است که در فقه امامیه ،حکم فرایند سبدگردانی نهادهای مالی
در بازارهای بورس چیست؟ با توجه به گستردگی دامنه مخاطبان و پیوند حکم فقهی
معامالت درهمتنیده نهاد بورس با حکم فقهی سبدگردانی ،اهمال در بررسی مشروعیت
سبدگردانی ،وضع قوانین جزئی غی ر منطبق با قوانین اسالمی یا توهم منع شرعی را به دنبال
دارد .این مسئله ،انحرافات ناخواستهای را در عرصه تقنین و اقتصاد موجب میگردد؛ لذا
ضرورت انطباق و همگامنمودن فقه با نیازهای متغیر بشری به منظور صیانت از احکام و
تعالیم اسالم با ردّ فروع بر اصول به عنوان مرجعی برای حل مسائل نوظهور ،واکاوی فقهی
سبدگردانی را در بازارهای بورس ضرورت بخشیده است.

 .1موانع نظری
قائلشدن به برخی از نظریات ،سبب میشود مشروعیت سبدگردانی با اشکال مواجه باشد.

 .1-1انحصاریبودن عقود و عدم اندراج سبدگردانی تحت عقود معهود
در نگاه برخی از فقها شارع مقدس در زمان صدور ،همه روشهای مجاز دادوستد را برای
مردم بیان فرموده است؛ لذا هر نوع نقلوانتقال خارج از ابواب مشخص فقهی ،مصداق أکل
مال بالباطل است .در صورت مشی بر اساس این دیدگاه فقهی ،تصحیح سبدگردانی،
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وکالت سبدگردان به عنوان شخصیت حقوقی ،خریدوفروش سبدگردان نسبت به سهام،

منحصر در تطبیق آن بر یکی از عقود معهود است .بر این اساس چنانچه این قرارداد ذیل
هیچ یک از عقود معهود قابلیت اندراج نداشته باشد ،اثبات مشروعیت سبدگردانی ممکن
نخواهد بود.
در قرارداد سبدگردانی تملیک عین در مقابل عوض صورت نمیگیرد تا بیع محسوب
گردد .بلکه سبدگردان متعهد به اداره سبد اوراق بهادار سرمایهگذار در برابر اجرت معین
 36میشود .در نگاه ابتدایی به نظر میرسد سرمایهگذار طی قرارداد با شرکت سبدگردانی،
کارکنان شرکت را اجیر در عمل سبدگردانی نموده و لذا سبدگردانی از قبیل اجاره بر اعمال
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باشد؛ اما خصوصیت جایزبودن قرارداد سبدگردانی مانع از احتساب آن به عنوان عقد اجاره
الزم میگردد.
سبدگردان ،خود به نمایندگی از سرمایهگذار در مورد خرید ،فروش یا نگهداری
محتویات سبد تصمیم میگیرد؛ لذا سبدگردان ،عنوان دالل را که طبق ماده  335قانون مدنی
تنها عهدهدار فراهمکردن زمینه برای انعقاد عقد توسط طرفین معامله است ،ندارد.
از جمله عقودی که اندراج سبدگردانی ذیل آن محتمل است ،عقد مضاربه است.
مضاربه از جهات مختلفی از قبیل معوضبودن ،جایزبودن ،عهدیبودن و عدم توجه ضرر
به عامل در صورت عدم افراط و تفریط وی با سبدگردانی مشترک است.
اما در مضاربه برخالف سبدگردانی ،دادوستدها به نام عامل و به وسیله وی صورت
میپذیرد و صرفاً نتیجه به جهت شراکت مالک و مضارب ،به صاحب سرمایه نیز میرسد
(کاتوزیان ،1390 ،ص .)547هر چند بتوان طبق برخی از اقوال ،قائل شد که مضارب مشابه
سبدگردان ،خرید ،فروش یا نگهداری را به نمایندگی از طرف مقابل صورت میدهد ،اما
سبدگرانی به چند جهت دیگر عقد مضاربه نیست؛ چراکه اوالً طبق تعریف مضاربه در لسان
فقها و نیز مواد قانون مدنی ،غرض اصلی مضارب و عامل ،شراکت در سود است؛ اما هدف
اولی سبدگردان ،انتفاع سرمایهگذار است؛ ثانیاً یکی از ارکان مضاربه ،نقدبودن سرمایه است
(عاملی1409 ،ق ،ج ،19باب ،5ح ،1ص .)22این شرط در ماده  547قانون مدنی نیز تصریح
شده است  .این در حالی است که دارایی سبد منحصر به وجه نقد نیست و ممکن است
اوراق بهادر یا مطالبات نیز باشد؛ ثالثاً کارمزد دریافتشده از سوی سبدگردان ،جزئی از
سهم مشاع کل نیست و این به موجب کلمات فقها (یزدی1409 ،ق ،ج ،5ص )156و نیز ماده

 548قانون مدنی ،خالف مقتضی عقد مضاربه است؛ چراکه کارمزد ثابت از خالص آورده
سرمایهگذار کسر میگردد؛ رابعاً کارمزد متغیر نیز که تابعی از بازده سبد اختصاصی وی
است به جهت نامعلوم بودنش ،خروج سبدگردانی را از قلمرو عقد مضاربه به دنبال دارد.
با توجه به ضوابط مندرج در دستورالعمل به نظر میرسد سبدگردان بر عنوان حقالعمل
کار که به موجب ماده  357قانون تجارت در ازای دریافت حقالعمل به معامالتی به اسم
خود ولی به حساب آمر مبادرت میورزد ،قابل انطباق باشد؛ چراکه سبدگردان همچون 37

حقالعمل کار پس از انعقاد قرارداد در برابر طرف معامله ،اصیل و در نتیجه عهدهدار
رجوع به آمر یا صاحب سرمایه را ندارد .تنها مانعی که در مسیر انطباق سبدگردانی بر
حقالعمل کاری به نظر میرسد آن است که سبدگردان برخالف حقالعمل کار که به نام
خود اقدام به معامله میکند به نام سرمایهگذار معامله میکند.
طبق بند  3ماده  2قانون تجارت ،مورد حقالعمل کاری فقط وکالت یا نیابت در
معامالت تجاری است؛ درحالیکه مورد جعاله هر کاری اعم از تجاری و غیرتجاری است؛
لذا چنان چه در نگاه عقلی تصمیم به خریدوفروش و یا نفس نگهداری ،معامله تجاری
محسوب نشود و این دقت عقلی معتبر باشد ،همچنان این نوع قرارداد در قالب جعاله
قابلیت تصحیح خواهد داشت؛ چراکه سبدگردانی از حیثیات دیگر همچون جایزبودن،
عهدیبودن و معوضبودن با عقد جعاله تطابق دارد.
برخی معتقدند سبدگردان وکیل سرمایهگذار در خریدوفروش دارایی سبد در جهت
منتفعساختن وی است؛ اما طبق قوانین حاکم بر بازار بورس ،متولی اجرای اراده و تصمیم
سبدگردان برای معامله به نمایندگی از صاحب سرمایه ،کارگزار است .ازآنجاکه حقوقدانان
انجام وکالت را تنها در مورد امر حقوقی و نه عادی جایز میدانند (کاتوزیان،1390 ،

ص ،)438وکالتبودن عمل سبدگردانی متوقف بر احراز حقوقیبودن تصمیم سبدگردان به
خرید ،فروش یا نگهداری محتویات سبد میباشد .ازآنجاکه حقوقدانان تصمیم به معامله را
یکی از مراحل اراده که رکن سازنده هر عمل حقوقی است ،محسوب میکنند (شهیدی،

 ،1396ص )129و نیز با توجه به ضوابط مندرج در دستورالعمل به نظر میرسد سبدگردان
به منزله وکیل مشروط برای صاحب سرمایه تلقی شود (طالب تبار دولتی ،1391 ،ص .)17در
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مسئولیتهای ناشی از قرارداد میباشد؛ لذا طرف معامله در صورت بروز اختالف ،حق

فرض وکالتبودن سبدگردانی ،جایزبودن نفس قرارداد سبدگردانی ،مخل به لزوم معامالت
قبل از عزل سبدگردان نیست.
با توجه به آنچه گذشت ،دو عقد وکالت و جعاله از نزدیکترین عقود معهودی هستند
که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد.
تنها موضوعی که ممکن است مانع تطبیق وکالت بر سبدگردانی شود آن است که
 38وکالت بودن عمل سبدگردانی متوقف بر احراز آن است که مدیریت و خریدوفروش توسط
شخصیت حقیقی خود موکل نیز قابلیت تحقق داشته باشد؛ چراکه وکالت در مواردی معنا
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دارد که خود موکل بتواند آن را رأساً به جا آورد؛ درحالیکه به دلیل ضوابط حاکم بر
معامالت بورس ،کلیه معامالت میبایست از طریق شخصیتهای حقوقی انجام پذیرد و
هیچ شخصیت حقیقی از جمله سرمایهگذار نمیتواند رأساً به خرید و یا فروش اقدام
نماید؛ لذا از این جهت ممکن است تطبیق وکالت بر سبدگردانی مشکل تلقی شود.
همچنین در ماهیت جعاله دیدگاه واحدی وجود ندارد .در اینکه جعاله عقد (شیخ
طوسی1387 ،ق ،ج ،3ص )323است یا ایقاع (حلی1420 ،ق ،ج ،4ص /441خویی1410 ،ق،

ج ،2ص )116یا نوعی تسبیب عرفی و عقالیی و یا به اختالف موارد و خصوصیات،
متفاوت میباشد ،اختالف است (عاملی1413 ،ق ،ج ،11ص /149سبزواری1413 ،ق ،ج ،18
ص.)203

لذا چنانچه مسامحاتی در خصوص تطبیق وکالت و جعاله بر سبدگردانی قائل نشویم،
قرارداد سبدگردانی ذیل هیچ یک از عقود معهود ،قابلیت اندراج نخواهد داشت .در این
صورت ،تصحیح سبدگردانی منحصر در اختیار نظریه انحصارینبودن عقود است .در غیر
این صورت ،سبدگردانی حتی ذیل عقود غیرمعهود نیز قابلیت تصحیح نخواهد داشت.

 .2-1عدم تصحیح شخصیت حقوقی
سبدگردان به عنوان شخصی حقوقی دارای مجوز که از مهارت الزم در زمینه تحلیل بازار
سرمایه برخوردار است ،مدیریت سرمایه اشخاص حقوقی یا حقیقی را عهدهدار میگردد؛
لذا یکی از مؤلفههای مشروعیت سبدگردانی ،پذیرش شخصیت حقوقی سبدگردان است.
چنانچه دلیلی بر مشروعیت شخصیت حقوقی یافت نشود ،طبق اصل اولی ،شخصیت

حقوقی معتبر نخواهد بود و بالتبع تعامالت اقتصادی نهاد سبدگردان با ابهام جدی مواجه
خواهد شد .بدین منظور کشف مقتضای ادله شرعی اهمیت مییابد .قائالن به عدم اعتبار
شخصیت حقوقی ،قابلیت طرقی از قبیل بنای عقال ،عمومات و اطالقات شرع ،تأسیسی
نبودن احکام حوزه امور عقالیی ،عدم فصل بین شئون ملکیت در ارتکاز عقال و تصرف
ولی فقیه را تمام نمیدانند؛ ازاینروست که حسین حلی ،آیتاهلل خویی و آیتاهلل سیستانی
تعبیر مجهولالمالک را برای وجوهی که از بانک گرفته میشود ،به کار میبرند و اجازه 39
حاکم شرع را برای تصرف در آن الزم میدانند (آقانظری ،1396 ،ص .)110در این نگاه،

برای اثبات مشروعیت شخصیت حقوقی سبدگردان از باب تمسک به دلیل در شبهه
مصداقیه خود دلیل ،مخدوش است .همچنین اگر شمول ادله تفویض االمر الی المؤمن به
جهت ابتال به توالی فاسدی همچون تخصیص اکثر یا اخالقی بودن ،پذیرفته نشود یا نسبت
به شمول قاعده منع تضییع حق آحاد افراد نسبت به غیر باب شهادت و نظارت مقبوله
عمرو بن حنظله نسبت به غیر باب قضاوت ،تردید گردد ،تصحیح شخصیت حقوقی بورس
و سبدگردان از این جهت با اشکال مواجه خواهد شد و در نتیجه فعالیت سبدگردانی
اقتضای مشروعیت نخواهد داشت.

 .3-1عدم مشروعیت تقبل نمایندگی سبدگردان از سرمایهگذار
بحث از قابلیت عناوینی همچون وکالت و عاملیت برای شخصیت حقوقی همچون
سبدگردان منحصر در فرضی نیست که سبدگردانی را ذیل عقود معهود جعاله یا وکالت
تصحیح کنیم؛ بلکه حتی اگر تشکیل قرارداد سبدگردانی به نحوی باشد که اندراج آن ذیل
یکی از عقود معهود وکالت یا جعاله مورد پذیرش قرار نگیرد و ناگزیر به اثبات اعتبار آن از
طریق عقود مستحدثه باشیم ،همچنان این سؤال مطرح است که در فرضی که ضمن عقد،
عنوانی همچون وکالت یا جعاله به صورت مقید یا مطلق ،شرط شود ،آیا شرط وکالت یا
جعاله ضمن این قرارداد جایز ،واجبالوفاست یا خیر؟
پاسخ این سؤال به این جهت اهمیت مضاعفی مییابد که طبق ماده  18قرارداد نمونه
سبدگردانی ،سابدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت
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عموماتی همچون «اوفو بالعقود» تنها ناظر به عقود شرعی است و تمساک باه عمومات

تمدیدشده ،از جانب سرمایهگذار میبایست به منظور دریافت منافع و مزایا و افزودن آنها
به سبد اختصاصی وکیل گردد؛ لذا ازآنجاکه در قرارداد کنونی سبدگردانی تصریح نشده
است که سبدگردان از جانب سرمایهگذار وکیل یا عامل است ،چنانچه ماهیت سبدگردانی
با هیچ یک از عقود معهود حتی جعاله و وکالت تطبیق نیابد ،آیا شرط ضمن عقد در
قرارداد سبدگردانی قابلیت دارد وکالت یا جعاله ایجاد نماید؟
40

مهمترین دلیل وجوب وفا نسبت به شروط« ،المؤمنون عند شروطهم» میباشد .برخی از
روایاتی که در آن فقره «المؤمنون عند شروطهم» استعمال شده است ،تنها نسبت به شرط
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فعل نظارت دارند .روایت منصور بن یونس (طوسی1407 ،ق ،ج ،7ص /371طوسی1390 ،ق،

ج ،3ص )232از این قبیل است؛ زیرا در قالب نذر ،شرط کرده است که ازدواج مجدد نکند
و طالق ندهد« :ان یجعل هلل ان ال یطلقها و ال یتزوج علیها»؛ امام

میفرماید« :فلیفِ

للمراه بشرطها» :چون امر ظاهر در وجوب است ،باید به شرط فعل وفا نماید .سپس
حضرت به قاعدهای کلی از رسول گرامی اسالم استشهاد میکنند که «المومنون عند
شروطهم» .مسلم است که با این توضیحات ،این فقره نسبت به شرط فعل داللت دارد؛
چراکه روایت حداقل باید مورد خود را بگیرد.
از برخی دیگر همچون روایت سلیمان بن خالد (عاملی1409 ،ق ،ج ،23ص )155تنها شرط
نتیجه مستفاد است .به این جهت که در آن گفته نشده که «به شرط اینکه خیارات را اسقاط
کند یا اعمال نکند» تا شرط فعل بشود ،بلکه گفته شده که «به شرط اینکه خیار نداشته
باشد» که شرط نتیجه است؛ فلذا امام در این روایت آن قاعده کلی را بر شرط نتیجه تطبیق
فرمودهاند .لذا فراز «المومنون عند شروطهم» قاعده کلی است و نسبت به شرط نتیجه و
شرط فعل شمول دارد؛ به این معنا که باید به آثار شرط اعم از شروط فعل و نتیجه ،پایبند
بود؛ اما با وجود این ،تشخیص شرط نتیجه یا فعل بودن این قبیل عقود نیز در پاسخ به
سؤال اخیر مؤثر میباشد؛ زیرا اگر این عقود در شمار شروط نتیجه باشند ،تحقیق این نکته
ضرورت می یابد که آیا این شرط نتیجه ،قابلیت ایجاد این عقود را دارد یا خیر؟ زیرا که
تنها شرط نتیجهای صحیح است که سبب و عقد خاص نداشته باشد و با نفس اشتراط،
حاصل گردد.

در یک کالم ،تشخیص شرط نتیجه یا فعل بودن وکالت ،بررسی قابلیت شرط ضمن
عقد برای حصول وکالت و نیز مشروعیت وکالت اشخاص حقوقی ،از جمله مباحثی می
باشد که صحت وکالت سبدگردان ،مبتنی بر آنهاست.
اگر در ضمن قرارداد سبدگردانی ،شرط شود که مثالً سبدگردان نسبت به حضور در
مجامع و رأی دادن و  ...وکالت دارد یا کل قرارداد سبدگردانی در قالب عقد وکالت تصحیح
شود آیا سبدگردان به عنوان شخصیت حقوقی ،قابلیت وکیل شدن دارد؟

41

اگر معنای وکالت ،استنابه مباشری باشد شخصیت حقوقی ،قابلیت ندارد خودش ذمه
که کارمند خود را وکیل کند تا او اعمال وکالت کند .تنها در صورتی که وکالت از حیث
معنای عرفی ،معنایی داشته باشد که شخصیت حقوقی را نیز در برگیرد ،وکالت سبدگردان
قابلیت خواهد داشت .قائال ن به صحت وکالت یا جعاله معتقدند که شخصیت حقوقی نزد
عرف طرف معامله قرار میگیرد و عرف معامله شخص حقوقی را کان لم یکن تلقی نمی
کند .الزمه صحت بیع توسط شخصیت حقوقی به جهت عرفیبودن موضوع خطاب «احلّ
اهلل البیع» ،صحت وکالت توسط این اشخاص حقوقی است .چنانچه هر یک از مقدمات
استدالل وکالت شخص حقوقی با خدشه همراه گردد ،وکالت شخص حقوقی تمام نخواهد
بود و بالتبع از این حیثیت ،اقتضا برای مشروعیت سبدگردانی وجود نخواهد داشت؛ به
عنوان نمونه چنانچه عرف به اعتبار اشخاص حقیقی نهاد حقوقی با آن معامله صورت دهد،
نمیتوان صحت معامله با شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی را نتیجه گرفت.
چنانچه نسبت به معنای عرفی وکالت شک شود ،بهگونهایکه شمولش نسبت به
شخصیت حقوقی مردد گردد ،تمسک به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» جایز نیست؛ چون
تمسک به دلیل در فرض آنکه نسبت به شرط وکالت شبهه مصداقیه داریم ،تمسک به عام
در شبهه مصداقیه است.
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داشته باشد و بدهکار و طلبکار گردد؛ چون خودش وکیل در فعل شده است و حق ندارد

 .4-1نظریههای شرکت فقهی و مالکیت سهامدار نسبت به شرکت سهامی
همراه با اموال آن
اگر شرکت فقهی تصویر شود یا شرکت سهامی باشد که سهامدار مالک شخص حقوقی
همراه با اموال آن باشد ،اشکاالتی مطرح است که موجب زیرسؤالرفتن همه معامالت
شرکت سهامی و سبدگردان میگردد .از جمله اینکه وقتی سهامدار اقدام به فروش سهم
 42خود میکند ،اگر بخشی از سرمایهای که میفروشد در شرکت موجود نباشد ا مثالً شرکت
سهامی اقدام به فروش نسیه کرده و طلبکاری وجود داشته باشد و همچنین نسیه خرید
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کرده و بدهکاری وجود داشته باشد ا روشن نیست که همه دین و طلب را با هم می
فروشد یا اینکه صرفاً اموال موجود را میفروشد و طلبکاری و بدهکاری بر خود او باقی
میماند .ظاهر آن است که دین و طلب را با هم میفروشد .در این صورت اگر بیع دین
صحیح دانسته نشود ،این بیع سهام با مشکل مواجه خواهد بود؛ اما نسبت به بیع بدهکاری
مشکل این است که اساساً بیع بدهکاری تصویر ندارد؛ چون بیع منجر به این میشود که
فرد در قبال بدهکاری خود از مشتری پول دریافت کند.
البته ممکن است گفته شود که فروش سهام از سوی سهامدار به معنای فروش همراه با
طلبکاری و بدهکاری نیست ،بلکه فروش اموال بنا بر صحت بیع در موارد طلبکاری به این
صورت است که اموال موجود به اضافه طلب خود را میفروشد ،اما در ضمن بیع شرط
نماید که بدهکاری فروشنده به عهده خریدار باشد؛ حالآنکه در عمل این شرط صورت
نمیگیرد .این شرط در صورت معلومبودن مقدار اموال طلبکاری و بدهکاری با اشکالی
مواجه نیست؛ اما در عمل ،نسبت به این موارد در حین معامله اطالعی وجود ندارد و
خریدوفروش این نوع سهام بیع مجهول و غرری خواهد بود؛ مگر اینکه به نحوی ثابت
شود که این مقدار جهل و غرر مضر نخواهد بود که در این فرض غرر شرط به اصل
قرارداد سرایت نخواهد کرد.
تنها راه این است که قبل از فروختن موجودی ،بدهکاری و طلبکاری خود را روشن
نماید که در عمل این اقدام صورت نمیپذیرد؛ بنابراین عمده مانع در معامله سهام در
فروضی است که با شرکت فقهی مواجه باشیم یا ملکیت شرکت به انضمام اموال برای
سهامداران ثابت باشد.

 .2مجهولبودن مقدار نهایی کارمزد
سرمایهگذار متعهد است در برابر ارائه خدمات سبدگردانی ،کارمزدی را به سبدگردان تسلیم
نماید .کارمزد کلی سبدگردان متشکل از دو کارمزد ثابت و متغیر است .کارمزدی که میان
سبدگردان و سرمایهگذار در هنگام انعقاد قرارداد برای محتویات سبد اعم از «اوراق با
درآمد متغیر» مثل سهام عادی و «اوراق با درآمد ثابت» نظیر اوراق مشارکت به میزانی ثابت
مورد توافق قرار میگیرد ،کارمزد ثابت نامیده میشود .محاسبه این کارمزد به صورت 43

روزانه و دریافت آنها در مقاطع سه ماهه در قالب اخذ از مشتریان یا کسر از مانده
مبتنی بر عملکرد سبدگردان میباشد .این کارمزد تنها در صورتی از مشتری دریافت
میگردد که بازده سبد اختصاصی وی در انتهای قرارداد یا زمان فسخ آن از مقدار تعیینشده
در ابتدای قرارداد بیشتر باشد .نرخ بازده مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد این
بازده در فرض ایجاد ،بسته به میزان آورده مشتری در ابتدای قرارداد توافق میشود .این
نرخ که قابلیت تعیین به صورت پلکانی را نیز دارد ،انگیزهای مضاعف را در سبدگردان به
منظور مدیریت سبد مشتری در جهت کسب بازده بیشتر موجب میگردد .بدیهی است که
مقدار این کارمزد ،تابعی از شرایط آینده از قبیل وضعیت بازار و سبد مشتریان در زمان
اتمام یا فسخ قرارداد میباشد و قبل از آن ،قابلیت تعیین ندارد.
کارمزد در لسان فقها به اجرت تعبیر شده است .در لغت ،اجرت به معنای جزا و پاداش
عمل (واسطی1414 ،ق ،ج ،6ص )12و حق کرایه (جوهری1410 ،ق ،ج ،2ص )576به کار رفته
است .در اصطالح فقهی به عوضى که مستأجر در مقابل استفاده از منفعت عین یا کار به
موجر یا اجیر میپردازد ،اجرت اطالق میشود (جمعی از پژوهشگران زیر نظر آیتاهلل هاشمی

شاهرودی ،1382 ،ص .)247اساس وجود کارمزد ،امری عقالیی تلقی میشود؛ چراکه
دریافت کارمزد در مقابل خدمات ،اقتضای حیات اجتماعی بشر ،محور تأمین معیشت و
انگیزه بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است .در شریعت اسالم این امر عقالیی در ضمن
آیات  27و  28سوره قصص امضا شده است .میزان کارمزد ثابت که در حین انعقاد قرارداد
معلوم و درصدی مشخص از ارزش داراییهای تسلیمی به سبدگردان است ،از جنس اجرة
المسمی میباشد .چنانچه شرایط سبدگردانی به گونهای رقم بخورد که مشارکت مشتری در
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داراییهای آنها نزد شرکت سبدگردان صورت میگیرد .بخش دیگر کارمزد ،متغیر است که

سود بیشتر منوط به تسلیم کارمزدی موسوم به کارمزد متغیر افزون بر کارمزد ثابت به
سبدگردان باشد که میزان و درصد آن در ابتدای قرارداد متعین نبوده است ،سبب میشود
کارمزد کلی قرارداد سبدگردانی حینالعقد به صورت تفصیلی مشخص نباشد .حال این
شبهه مطرح است که معلومنبودن تفصیلی عوضین ،مضر به مشروعیت قرارداد سبدگردانی
هست یا خیر؟ پاسخ به این سؤال که آیا معلومبودن اجمالی عوض در صحت قرارداد
 44سبدگردانی کفایت میکند یا باید عوضین تفصیالً معلوم باشند؟ در گرو آن است که
سبدگردانی بر چه عقد معهودی تطبیق مییابد.
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /امین و دیگران

همانگونهکه قبالً ذکر شد ،دو عقد جعاله و وکالت از نزدیکترین عقود معهود قابل
انطباق بر سبدگردانی محسوب میشوند؛ به عنوان نمونه ،جعاله یکی از عقود معوضی است
که در آن عمل در برابر جعل قرار میگیرد .در عقد جعاله ضرورتی ندارد که میزان کار و
میزان جعل بهطور کامل معلوم باشد (نجفی1404 ،ق ،ج ،26ص359-358؛ ج ،35ص)192؛ لذا
چنانچه اندراج سبدگردانی را ذیل عقد جعاله بپذیریم ،مراتب تفصیلی علم به شیوه انجام
عمل یا میزان عوضین الزم نیست؛ بلکه داشتن علم اجمالی نسبت به این موارد کفایت می
کند .در این صورت الزم نیست که سبدگردان نسبت به جزئیات اعم از تعداد و کیفیت
معامالتی که سبدگردان به نمایندگی از او نسبت به محتویات سبد صورت میدهد ،به
صورت دقیق و تفصیلی مطلع باشد .همچنین الزم نیست که میزان اجرتی که در مقابل
فعالیت سبدگردانی ،قرار داده میشود کامالً معلوم باشد .البته این به معنای صحت
سبدگردانی در فرضی که کارمزد مطلقاً مجهول باشد و حتی به صورت اجمالی برای طرفین
قرارداد ،معلوم نباشد ،نیست .امام خمینی

بهصراحت این مسئله را بیان نموده است که

معلومیت تا حد رفع غرر پذیرفته است و اندکی مجهولبودن که معموالً مورد تسامح است،
مضر نیست (امام خمینی1392 ،ق ،ج ،1ص.)588

بنا بر نظریه مشهور ،مجهولِ مطلق بودن عوض در جعاله ،بطالن آن را به دنبال دارد؛ لذا
باید در حدی که رفع غرر گردد ،معلوم باشند .البته در نظر برخی از فقها مراد قائالن به
بطالن در صورت معلومنبودن عوض در جعاله ،بطالن عوض است نه اصل عقد؛ لذا حتی
در فرض اشتراط معلومبودن عوض در جعاله و عدم مراعات آن شرط ،عامل
مستحق اجرتالمثل خواهد بود .در این فرض ،به جهت صحت جعاله و بطالن عوض،

اجرتالمثل ،عوض در جعاله واقع میشود؛ برخالف استحقاق عامل نسبت به اجرتالمثل
در نظریه مشهور که اثر عدم مراعات این شرط را بطالن عقد تعبیر نمودهاند (نجفی،

1404ق ،ج ،35ص /195-193حلی1414 ،ق ،ج ،2ص /287عاملی1413 ،ق ،ج ،11ص)152؛ لذا
به نظر میرسد که در صورتی که جهالت مانع تسلیم عوض و سبب ایجاد غرر نباشد،
اشکالی در نبود علم تفصیلی به کارمزد در ابتدای قرارداد سبدگردانی نمیباشد .همچنین به
نظر میرسد چنانچه در معاملهای ،عوضین در زمان انعقاد قرارداد معین نباشد ولی قابلیت 45

تعین داشته باشد و مبنایی برای تعین مورد توافق طرفین معامله قرار گرفته باشد که طبق
وجود نداشته باشد؛ چراکه مالک غرر ،عرف عقالست؛ مانند آنکه در عقد جعاله ،جاعل
بگوید« :هرکس فالن گمشده را بیابد ،نصف آن برای او باشد» و یا
صاحب کاال به دالل بگوید« :از فالن مبلغ هر چه بیشتر فروختی از برای خودت باشد».
نامعلوم بودن عوض یا معوض از حیث حصول یا میزان هنگام انعقاد قرارداد در کتب
فقهی فقهای متقدم ،مسبوق به سابقه است .در عقودی از قبیل مزارعه ،مساقات ،مضاربه که
ماهیت مشارکتی دارند ،اصل و میزان حصول هر دو عوض ،در زمان قرارداد معلوم نیست؛
اما در ابتدای قرارداد ضابطهای برای مشارکت طرفین ،مورد توافق قرار میگیرد .این مطلب
مؤیدی بر مانعنبودن جهل نسبت به مقدار دقیق کارمزد در قرارداد سبدگردانی است.

 .3غرریبودن شرط ضمن عقد
طبق ماده  7قرارداد نمونه سبدگردانی ،ضمن شرطی در قرارداد سبدگردانی ،سرمایهگذار
متعهد میشود در صورت تجاوز بازده سبد از مقدار تعیینشده ،کارمزدی متغیر را افزون بر
کارمزد ثابت به عنوان عوض قرارداد پرداخت نماید .همچنین ممکن است در برخی از
معامالت از قبیل قرارداد آتی ا که از جمله معامالتی است که سبدگردان ،آن را از جانب
سرمایهگذار نمایندگی میکند ا شرطی نامعین در ضمن عقد وجود داشته باشد؛ به عنوان
نمونه طی قرارداد آتی ،طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به
عنوان وجه تضمین طبق ضوابط دستورالعمل ،نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و
متناسب با تغییر قیمت آتی ،وجه تضمین را تعدیل کنند .وجه تضمین و نیز کارمزد که
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نظر عرف ،غرری محسوب نشود ،مانعی در مشروعیت قرارداد سبدگردانی از این حیث

شرط شده است ،مقدار ثابت و مشخصی ندارد؛ لذا شبهه غرریبودن در این شرط وجود
دارد.
برای بررسی این شبهه ،دو سؤال میبایست پاسخ داده شود؛ اوالً آیا شروطی از قبیل
کارمزد متغیر یا وجه تضمین ،غرری است؟ ثانیاً بر فرض که شرط غرری باشد ،آیا این
شرط غرری ،مضر به قرارداد میباشد؟
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در یک نگاه ،با توجه به مفاد ادله غرر ،روشن است که در آن پیامبر

غرر را به

صورت مطلق ممنوع نفرموده است؛ بلکه روایتی که در آن نهی وجود دارد در مورد «بیع
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غرری» است و نه مطلق غرر .معنای غرر نیز یا خدعه و فریب میباشد یا خطر .در نتیجه
برای بیع غرری دو معنا محتمل است .1 :بیعی که در آن انسان را فریب بدهند .2 .بیعی که
در اثر آن خطری متوجه انسان بشود ولو خدعه و فریبی در کار نباشد.
در قرارداد آتی و شروط ضمن عقد مربوط به آن ،کسی نمیخواهد طرف مقابل را
فریب دهد؛ بلکه هر دو توجه به نوسانات قیمت و  ...دارند؛ لذا معنای اول مقصود نیست.
معنای دوم ا امکان توجه خطر به متعاقدین ا نیز لزوماً همراه با غرر نیست .در نتیجه،
شمول غرر نسبت به ما نحن فیه ثابت نیست.
ظهور اولیه نهی ،مولوی تکلیفی است؛ اگر بخواهد ارشادی باشد ،نیاز به قرینه و دلیل
دارد .در روایت «نهی رسولاهلل عن بیع المضطر و عن بیغ الغرر» ،نهتنها قرینه بر ارشادیت
نداریم ،بلکه قرینه برخالف آن داریم؛ چراکه به قرینه اینکه بیع مضطر حرام و باطل نیست
و حداکثر مکروه است ،ظهوری نسبت به «بیع غرری» در نهی تحریمی یا ارشاد به بطالن
شکل نمیگیرد؛ لذا حداکثر میتوانیم بگوییم که بیع غرری مکروه است .حتی اگر داللت بر
حرمت تکلیفی داشته باشد ،حرمت دال بر فساد و بطالن نیست .در این صورت ،دلیل
«اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» مشمول این مورد نیز خواهند شد .لذا داللت این
روایات بر بطالن عقد غرری تمام نیستند و در نتیجه قابلیت بطالن شرط غرری را ندارند.
بر فرض این روایات ،ارشاد به بطالن قرارداد غرری داشته باشند ،این احتمال میرود
که در عین حال که شرط ،غرری است اما به اصل قرارداد سرایت نمیکند؛ به خصوص در
فرضی که قرارداد مستقل و شرط در ضمن عقد دیگری باشد.

برای حل این شبهه ،باید این مسئله بررسی شود که آیا غرر از شرط به عقد سرایت
میکند یا خیر؟
در یک نگاه مجهولبودن شرط ،به ابهام در ناحیه ثمن و مثمن میانجامد؛ زیرا که شرط
ناظر به عوض معامله است؛ اما انصاف آن است که تعیین عوض در قرارداد سبدگردانی،
مقوم محسوب نمیشود؛ لذا بطالن آن شروط در ناحیه عوضین غرری ایجاد نمیکند و
عرفاً در این موارد نمیگویند حال که شرط غرری است پس سبدگردانی غرری شده است.
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خالصه آنکه در داللت روایات باب نهی از بیع غرری هم از جهت موضوع (آیا معنای
صرفاً بر کراهت یا حرمت داللت میکند؟) و هم از حیث تطبیق (آیا قرارداد سبدگردانی با
توجه به این شرط ،غرری میشود یا تنها شرط غرری است؟) مبتال به اشکال است؛ لذا
دلیلی بر بطالن سبدگردانی از این جهت نداریم.

 .4عدم مشروعیت مورد تعهد
ازآنجاکه سبد سرمایهگذاری متشکل از سهام شرکتها ،اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات
معتبرِ خصوصی است ،مشروعیت سبدگردانی فرع بر مشروعیت معامالت این قبیل دارایی
هاست .چنانچه به هر دلیلی معامالت سهام ،مشروع تلقی نشود ،مشروعیت سبدگردانی
مخدوش خواهد بود؛ چراکه مشروعیت هر قراردادی متوقف بر مشروعبودن مورد تعهد
قرارداد است.
چنانچه طبق مبنای برخی فقها از قبیل سیدکاظم حائری ،قائل به عدم مشروعیت شرکت
و شخصیت حقوقی شویم ،معامالت سهام محکوم به بطالن خواهد شد؛ اما در فرضی که
مشکلی از حیث شخصیت حقوقی ،متوجه مشروعیت معامالت سهام نباشد ،شبهاتی دیگر
ممکن است مشروعیت معامالت سهام را تهدید نماید.
مشروعیت فعل مورد تعهد توسط سبدگردان منوط به آن است که تصمیماتی که در
رابطه با معامله محتویات سبد توسط سبدگردان صورت میپذیرد ،منطبق بر این اصول
شرعی باشد .شرط نامشروع در ضمن قرارداد سبدگردان با سرمایهگذار یا شخص ثالث نیز
میتواند به صورت تبعی ،چهره شرعی تعهد را مخدوش نماید .کار نامشروع اعم است از
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غرر شامل بحث ما میشود یا نه؟) و هم از نظر حکم (آیا غرر موجب بطالن میشود و یا

اینکه انجام کار ممنوع مورد التزام قرار گیرد یا به خودداری از انجام تکلیفی ،تعهد شود.
چنانچه در معنایی عام ،امور خالف قانون را نیز از مصادیق فعل نامشروع تلقی کنیم ،هر
آنچه به صورت صریح یا ضمنی با تعهدات طرفین در قرارداد سبدگردانی و همچنین
ضوابط و دستورالعملهای حاکم بر آن مغایرت داشته باشد ،نامشروع محسوب میشود.
هر قرارداد عقالیی که نهی خاص یا عام نداشته باشد ،مورد تأیید و امضای شریعت
 48اسالم است .شریعت اسالم در نتیجه برخورد اصالحی با معامالت عرفی ،گروهی از آنها را
از قبیل قمار از اساس مردوع دانسته و گروهی دیگر را با شرایطی از قبیل غررینبودن،
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ربوینبودن ،أکل مال بالباطل نبودن ،ضررینبودن پذیرفته است .این شرایط از مهمترین
اصولی است که برای تنظیم روابط اقتصادی مبتنی بر رعایت عدالت و استحقاق حقوق فرد
و جامعه و جلوگیری از منازعات مقرر گردیدهاند .بهطورکلی عدم انطباق فعل مورد تعهد
سبدگردان بر هر یک از اصول شریعت به منزله موانعی در مسیر مشروعیت قرارداد
سبدگردانی تلقی میشود.
ملزومات قواعد شرعی و ویژگیهای اقتصادیای که میبایست رعایت شوند ،به قرار
زیر است:
الف) به مقتضای قاعده ممنوعیت أکل مال به باطل ،سبدگردانی با هدف دریافت هر
نوع سود و درآمدی که خارج از چارچوب معامالت عقالیی و مشروع است ،صحیح
نیست .بر این اساس ،تمامی قراردادهای صوری که تحقق عینی ندارند باطل بوده و
دریافت سود از چنین قراردادهایی ممنوع است؛ قراردادهایی از قبیل آتی یا اختیار معامله
که روی شاخصهای بازار سهام یا شاخص نرخ بهره و  ...منعقد میشوند از مصادیق
معامالتی هستند که پرداخت مال در آنها بدون عوض و مابازاء تلقی میگردد.
ب) به مقتضای قاعده ممنوعیت ضرر و ضرار و به مقتضای نمایندگی سبدگردان از
طرف سرمایهگذار میبایست تمامی تصمیمات مبتنی بر استراتژیهایی باشند که از جهت
فنی و اقتصادی کارشناسی شده و توجیه الزم را داشته باشند؛ بدیهی است که سبدگردان در
قبال هرگونه اهمال و تقصیر ،تقلید در ارزیابیها و تحلیلهای مالی خود که منجر به ضرر
سرمایهگذارن شود ،شرعاً ضامن خواهد بود.

ج) به مقتضای قاعده ممنوعیت غرر ،بایستی تمام ارکان ،عناصر ،شرایط و جزئیات
قرارداد سبدگردانی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند؛ بر این اساس ،سبدگردانها میبایست
تعامالت خود را با سایر نهادهای مالی مرتبط در بازار سرمایه و نیز سرمایهگذاران به نحوی
تنظیم نمایند که معامالت صورتپذیرفته در محتویات سبد بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی
نسبت به ارکان قرارداد همراه باشد.
د) به مقتضای قاعده ممنوعیت ربا ،بایستی تمام معامالتی که سبدگردان در آنها به نوعی 49

نمایندگی مشتریان را بر عهده دارد از شبهه ربا خالی باشند.

مواردی که حداقل یکی از طرفین معامله گرچه قصد لفظ ،معنا و انشا را دارد ،لکن فراتر از
قصد استعمالی نیست ،قصد جدی نسبت به جهت مطلوب وجود ندارد ،جهت معامله باید
مشروع باشد؛ به عنوان نمونه ،در سبدگردانی ،سرمایهگذار یا سبدگردان به عنوان طرفین
معامله نمیتوانند غرض اصلی خود را از انعقاد قرارداد ،تبانی و اختالس قرار دهند .با نگاه
کلی به معنای نامشروعبودن ،جهات مخالف ضوابط و دستورالعملهای سبدگردانی از
مصادیق جهات نامشروع به شمار میآیند .بر این اساس معامله سهامهای شرکتهای فاقد
مجوز از جهات نامشروع تلقی میگردد؛ چراکه مطابق بند  1ماده  10دستورالعمل ،انجام
هرگونه فعالیت سبدگردانی در رابطه با اوراق بهاداری که بدون مجوز فعالیت منتشر شدهاند
یا در حال انتشارند ،مجاز نمیباشد .همچنین به نظر میرسد طبق ماده  31دستورالعمل
اجرایی معامالت ،دستکاریکردن بازار میتواند به عنوان یک جهت نامشروع در معامالت
محسوب گردد.

 .6تخلفات سبدگردانی ها از تعهدات قرارداد یا قوانین حاکم
چنانچه در معنایی عام ،امور خالف قانون را نیز از مصادیق فعل نامشروع تلقی کنیم ،آنچه
به صورت صریح یا ضمنی با ضوابط و دستورالعملهای حاکم بر قرارداد سبدگردانی
مغایرت داشته باشد ،نامشروع محسوب میشود .فعل نامشروع نیز اعم است از اینکه انجام
کار ممنوع ،مورد التزام قرار گیرد یا به خودداری از انجام تکلیفی تعهد شود .یکی از
تخلفات رایج ،اقدام برخی از اشخاص حقیقی به سبدگردانی بدون داشتن مجوز از سازمان
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 .5جهت معامله

است .عدم ارائه اطالعات و اسناد و مدارک مهم به سازمان ،ارائه یا تصدیق اطالعات
خالف واقع یا مستندات جعلی به سازمان ،استفاده از اطالعات با اسناد یا مدارک جعلی در
تهیه گزارشهای ارائهشده به سازمان ،سوءاستفاده از اطالعات ،اسناد و مدارک یا گزارش
های خالف واقع مربوط به اوراق بهادار ،افشای اسرار و استفاده از دارایی سپردهشده
سبدگردان از دیگر اموری است که مشروعیت نهاد سبدگردان را مخدوش میسازد.
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 .7عدم رعایت جوانب امانت
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 .1-7عدم ارزیابی مناسب
هر سبدگردان ملزم است با توجه به سبد مشتری ،موقعیت مالی ،اهداف سرمایهگذاری و
میزان ریسکپذیری او تصمیم معقولی را که به بهترین وجه منافع او را تأمین میکند ،اتخاذ
نماید .چنانچه سبدگردان به جهت عدم دقت در وظیفه ارزیابی و تحلیل خود کوتاهی
نماید و نسبت به سبدهای با اهداف سرمایهگذاری محافظهکارانه ،قراردادهای اوراق بهادار
با ریسک باال منعقد نماید و موجب ورود خسارات زیادی به سرمایهگذاران گردد ،شرعاً
ضامن است .چنانچه این مسئله به رویهای در فرایند سبدگردانی تبدیل شود ،بهگونهایکه
موجب ضرر به مشتریان شود ،سبدگردانی با این فرایند جایز نخواهد بود.

 .2-7تعارض منافع
سبدگردان در تصمیمگیری نسبت به سبد بایستی مطابق شرایط قرارداد و رعایت مصلحت
سرمایهگذاری که از وی نمایندگی میکند ،عمل نماید .در نتیجه او بایستی مناسبترین
فرصت را برای مشتریاش انتخاب و بالتبع باید دلیل معقول نسبت به این امر داشته باشد.
تعارض منافع پیدا و پنهان ،مانعی جدی در مشروعیت سبدگردانی محسوب میشود.
تعارض منافع به سه صورت میان سبدگردان و یا کارکنانش ،مشتریان مختلف با هم،
مشاور و اشخاص وابسته در نقش کارگزار تصویر دارد.
برخالف آییننامه  1385که در ماده  15مقرر کرده بود هرگونه دادوستد بین سبدگردان،
مدیران و سهامداران و بستگان درجه یک آنها با سرمایهگذار ممنوع است ،مگر با اجازه
سرمایهگذار ،ماده  27دستورالعمل ،تنها به افشای چنین اقداماتی در گزارشهای دورهای

بسنده نموده است .بر این اساس ،سبدگردان بهطور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی ،بدون
دریافت رضایت سرمایهگذار قادر به انجام معامله با ذینفعان است .ضمن اینکه ملزم به
افشا بهطور ویژه نیست؛ بلکه در گزارشهای دورهای که برای امین ،حسابدار و
سرمایهگذار تهیه میشود ،میبایست به این مسئله تصریح نماید.
در نتیجه این خأل ،سبدگردانان که با دراختیارداشتن اطالعات بازار و نیز تجزیهوتحلیل
آنها از دانش پیشبینی نسبت به قیمتهای بازار برخوردار میباشند ،ممکن است با این 51

پیشبینیها ،ورق بهادار سبد را که دارای آینده مترقی میباشد را برای خود معامله و یا
سرمایهگذار شرعاً میتواند با اثبات نقض وظایف امانتی ،درخواست جبران خسارات وارده
را بر فرض آگاهی از آن بنماید.
طبق تبصره ماده  13دستورالعمل« ،کارکنانی که سبدگردانی سبدهای اختصاصی
مشتریان را به عهده دارند ،نباید همزمان نقش یا مسئولیتی در اجرای دستورات و فروش
اوراق بهادار سایر اشخاص داشته باشند».
به نظر میرسد ممنوعیت تنها نسبت به کارکنان وضع شده و خود شرکت سبدگردان
چنین ممنوعیتی ندارد؛ حالآنکه ،تفاوتی بین تعارض میان شرکت و مشتری یا بین کارکنان
و مشتری در این زمینه وجود ندارد .این خألهای جدی سبب واردشدن ضرر بر مشتری
خواهد بود و از باب الضرر ،صحت قرارداد سبدگردانی مخدوش خواهد شد.

 .8دادن سود معین در معامالت با ارزش متغیر
چنانچه بازده سبد از میزانی که مشول دریافت کارمزد متغیر از سرمایهگذار است ،فراتر
نرود ،درصد سودی که سبدگردان به سرمایهگذار میدهد ،ثابت است؛ به عبارت دیگر
حداقل سود در قرارداد سبدگردانی تضمین شده است .این در صورتی است که عمدتاً
محتویات سبد سرمایهگذاری منحصر به داراییهای با درآمد ثابت نظیر اوراق مشارکت
تضمینشده نیست .بلکه سبد متشکل از سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس که
داراییهایی با ماهیت نوسانی و متغیر محسوب میشوند ،نیز میباشد.
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بالعکس اوراق خود را در شرایط عکس ،برای سبد معامله کنند .هر چند در این صورت،

سود میتواند از راههای گوناگون از قبیل کار ،ریسکپذیری ،نوسان قیمتها ،انحصار و
 ...به دست آید .هر یک از این مناشیء میتواند با تأثیر بر میزان تمایل متقاضیان کاال و
خدمات و نیز میزان عرضه بنگاههای تولیدی و خدماتی به رقم خوردن سود منجر گردد.
وضعیتی که در آن وقوع پیش آمدها احتمالی بوده و دارای توزیع احتمالی باشد ،ریسک
معرفی میشود (مصباحیمقدم و صفری ،1388 ،ص .)124-122ریسک یا مخاطره در فقه در
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دو معنای مباح و حرام استعمال شده است (عبیداهلل ،1388 ،ص.)54

ریسک گاهی به معنای مقامره و غرر است که در آن ارکان عقد مجهول و مردد بین
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وجود و عدم هستند .این قسم ریسک ،ریسک حرام محسوب میشود .در این معنا ،یک
طرف چیزی به دست میآورد بدون آنکه در ازایش شیئی برای طرف مقابل حاصل کرده
باشد؛ به عبارت دیگر تالزم بین عوضین منتفی شده و از مصادیق أکل مال بالباطل خواهد
شد .گاهی ریسک ،ضرری قابل تدارک را متوجه فرد میکند .گاهی نیز به معنای احتمال
سود و زیان است که نتیجه تحوالت بازارها و نوسانات قیمتهاست .در این دو صورت
اخیر ،ریسک مبطل تعاقد نیست .در بازار سرمایه با ریسک نوع سوم مواجهیم.
از نظر برخی از فقها ریسکی برای سودآوری مورد پذیرش است که نزد عقال آثار
پسندیدهای داشته باشد ،متضمن ارزش افزوده باشد و اسباب آن قابل کنترل باشد (مصباحی
مقدم و صفری ،1388 ،ص.)124-122

برخی همچون شهید صدر ،ریسک و خطرپذیری را منشأ مشروع سود به حساب نمی
آورند (صدر ،1360 ،ج ،2ص /236-234هاشمی رفسنجانی ،1363 ،ج ،2ص .)41در این
دیدگاه ،پذیرش احتمال خطر و زوال به عنوان منشأ سود ،مستلزم تصحیح مسئله قمار و
رباست؛ حالآنکه این الزمه قابل قبول نیست .همچنین صاحبان این نظریه ،سود را در عقود
اسالمی از جمله مضاربه ،به کار مولد متعلق میدانند و نه صرف مخاطره و ریسک؛ لذا تنها
سود و زیانی که ناشی از ذات عمل و همراه با عمل اقتصادی بوده باشد ،برای صاحب
سرمایه شرعاً مجاز است.
در دیدگاه برخی ،سرمایه اعم از پولی ،مالی و فنی در قالبهایی چون قرض ،اجاره و
 ...عائدی نصیب صاحبش میکند .شهید صدر معتقد است حیثیت عینیبودن سرمایه مثل

مالالتجاره ،تولید سود میکند نه وجود اعتباری آن همچون سهام (مطهری ،1394 ،ص-19
 /20ضیایی ،1395 ،ص.)36-32

در دیدگاه اسالم ،طریقه کسب سود نیز در مشروعبودن سود ،موضوعیت دارد .در آیه
«ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال عن تکون تجاره عن تراض» ،این اصل اساسی اقتصاد
اسالمی به تصویر کشیده شده است .به موجب این اصل ،توسل به اسباب باطل ،مورد نهی
واقع گردیده است .ازآنجاکه مالیت و ارزشمندی داراییهای بازار سرمایه مبتنی بر یک 53

اعتبار عقالیی و صرفاً از باب کاشفیت است و با قطعنظر از این اعتبار عقالیی ،خود برگه
و نوسانات قیمت بازار ،ارتباط تنگاتنگی با عوامل آن تغییرات دارد .چنانچه منشأ این
نوسانات ،رفتارهایی از قبیل احتکار ،انحصار ،قاچاق کاال و واردات کاالهای خارجی باشد،
سودآوری با اشکال همراه خواهد بود.

 .9تضمین سود
با فرض اینکه سبدگردانی در قالب عقد جعاله تصحیح گردد ،اصل و میزان حصول سود
خصوصاً به جهت ماهیت نوسانی نهاد بورس ،در ابتدای امر قطعی نیست .در این صورت
میتوانند شرط کنند که اگر سودی حاصل شود هر دو از آن بهرهمند گردند؛ اما چنانچه
سودی حاصل نشود ،عامل و مالک از سود بیبهره خواهند بود .این در حالی است که از
همان ابتدای قرارداد ،حداقل درصدی از سرمایه به عنوان سود ،مشخص و تضمین میشود.
به نظر میرسد اصل تضمین سود توسط سبدگردان با اشکال همراه باشد؛ چراکه مصداق
«ضَمانِ مالَمْ یجِب» است؛ یعنی ضامنشدن از چیزی که هنوز بر عهده ضمانتشونده
استقرار نیافته است.
البته در نظر برخی از فقها (طوسی1407 ،ق ،ج ،3ص /316ابنزهره1417 ،ق ،ج،1

ص ،)260تضمین در ناحیه اجرت (جُعل) پیش از آنکه عامل کار را آغاز کند ،با استناد به
آیه  72سوره یوسف و روایات ،صحیح است .البته اتمام عمل را شرط صحت ضَمان
دانستهاند (حسینی مراغی1417 ،ق ،ج ،2ص /469نجفی1404 ،ق ،ج ،26ص)137؛ اما برخی
دیگر ،ضمانت را به معنای ضمان مصطلح نمیدانند؛ بلکه آن را تعهدی از طرف ضامن
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سهام فاقد هرگونه مالیت ذاتی است؛ لذا مشروعیت یا عدم مشروعیت کسب سود از تغییر

برای پرداخت اجرت در صورت نپرداختن جاعل تلقی میکنند (خویی1409 ،ق ،ج،1
ص.)200

در صورتی که عامل نسبت به حصول سود یقین دارد ،تضمین سود از جانب وی در
ابتدای قرارداد ،اشکالی ندارد؛ چراکه ممکن است عامل نسبت به سودآوری مسیری که
برای تجارت خود برگزیده است ،قطع و اطمینان دارد .همچنین هر یک از مالک یا عامل
54

حق دارند از مقداری از سود حاصلشده به نفع دیگری چشمپوشی نمایند (تبریزی،1385 ،

ج ،2ص)279؛ به عنوان نمونه اگر عامل علم دارد که تجارتش با درصد معینی از سود همراه
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خواهد بود ولی با طرف مقابل بر درصد کمتری از آن توافق کنند ،اشکالی نخواهد بود؛
چون جایز است که از حق و ملک خویش رفع ید نماید.

 .10عدم مشارکت سبدگردان در ضرر
سبدگردانها درصدی ثابت از اصل سرمایه ا و نه سود ا را به عنوان کارمزد دریافت می
کنند .همچنین اگر بیش از مقداری معین و مورد توافق سود حاصل گردید ،درصدی از آن
سود را به خود اختصاص میدهند؛ اما اگر فرایند سبدگردانی با ضرر همراه شود فقط به
فرد سهامدار ضرر وارد میشود و هیچ زیانی متوجه سبدگردان نخواهد شد.
حالآنکه به نظر می رسد ضرورتی وجود ندارد که دو طرف در سود و زیان شریک
باشند و معافیت یک نفر از زیان برخالف اقتضای عقد نمیباشد.
به این بیان که عقد جعاله یا وکالت نزدیکترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی
قابلیت اندراج تحت آنها را دارد.
وکیل ،امین است .لذا اگر در انجام کارهای وکالت افراط و تفریط نکند و چیزی تلف
شود ،ضامن نیست .همچنین وکیل باید مطابق با آنچه در عقد وکالت ا صراحتاً یا با قرائنی
در کالم یا با قرائن حال و مقام ا وجود دارد ،عمل کند و لذا معامالت خارج از محدوده
فضولی است و منوط به اجازه موکل است .به نظر فقها (حلی1414 ،ق ،ج ،2ص )289و بنا
بر قانون مدنی ایران (حجتی اشرفی ،1381 ،ص ،)154عاملْ امینِ اموالی است که به سبب
جعاله در اختیار او قرار میگیرد و جز در صورت تعدی یا تفریط ،ضامن آن نیست.

بر این اساس اگر سبدگردان در مدیریت و نگهدارى مالى که در اختیار اوست کوتاهى
نکرده باشد و تصرفى خارج از محدودهای که به او اجازه داده شده است ،صورت ندهد،
ولی در اثر این تصرف مجاز ،مال از بین برود ،نسبت به عوض آن ضامن نخواهد بود (امام
خمینی1392 ،ق ،ج ،2ص.)42-34

جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مواد مختلف دستورالعمل و قرارداد نمونه سبدگردانی ،به نظر میرسد دو عقد
آنها را دارد .البته تطبیق این دو بر سبدگردانی با مسامحاتی همراه است؛ چراکه وکالتبودن
عمل سبدگردانی متوقف بر احراز آن است که مدیریت و خریدوفروش توسط شخصیت
حقیقی خود موکل نیز قابلیت تحقق داشته باشد؛ چون وکالت در مواردی معنا دارد که خود
موکل بتواند آن را رأساً بهجا آورد؛ درحالیکه به دلیل ضوابط حاکم بر معامالت بورس،
کلیه معامالت میبایست از طریق شخصیتهای حقوقی انجام پذیرد و هیچ شخصیت
حقیقی از جمله سرمایهگذار نمیتواند رأساً به خرید و یا فروش اقدام نماید؛ همچنین در
ماهیت جعاله دیدگاه واحدی وجود ندارد .چنانچه با عدم پذیرش این مسامحات ،قرارداد
سبدگردانی ذیل هیچ یک از عقود معهود قرار نگیرد ،تصحیح سبدگردانی در گرو اختیار
نظریه انحصارینبودن عقود است .در فرض پذیرش ادله اعتبار شخصیت حقوقی،
سبدگردان مجاز است طب ق برخی از نظریات در باب ماهیت سهام ،به نمایندگی از سرمایه
گذار ،نسبت به مدیریت سبد اختصاصی وی تصمیمگیری نماید .همچنین در صورتی
که جهالت نسبت به عوض ،مانع تسلیم عوض و ایجاد غرر در دیدگاه عرف نباشد ،اشکالی
در نبود علم تفصیلی به کارمزد در ابتدای قرارداد سبدگردانی وجود ندارد .تضمین و وعده
سود از سوی سبدگردان در ابتدای قرارداد در صورتی که وی یقین به حصول سود دارد،
اشکالی ندارد؛ چراکه ممکن است سبدگردان ،فرایندی را برای تجارت خود در نظر داشته
باشد که به سودآوری آن قطع دارد .همچنین رفع ید سرمایهگذار یا سبدگردان از مقداری از
سود حاصلشده به نفع دیگری با اشکالی همراه نیست .اگر سبدگردان در مدیریت و
نگهدارى مالى که در اختیار اوست کوتاهى یا تصرفى خارج از محدودهای که به او اجازه

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی ...

وکالت و جعاله از نزدیکترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت
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داده شده است ،نداشته باشد و بااینحال ،کل یا جزئی از مال تلف شود ،نسبت به آن
ضمان ندارد؛ لذا اشکالی در عدم مشارکت وی در ضرر وجود ندارد.
چنانچه منشأ نوسانات بازار سرمایه ،رفتارهایی از قبیل احتکار ،انحصار ،قاچاق کاال و
واردات کاالهای خارجی باشد ،سودآوری از طریق قرارداد سبدگردانی بدون اشکال
نخواهد بود .همچنین در پذیرش ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود ،تردید
56

وجود دارد .اطالق مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به جهت تطابق اصولی از قبیل غرری
نبودن ،ربوینبودن ،أکل مال بالباطل نبودن و ضررینبودن بر برخی از معامالتی که
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سبدگردان از طرف سرمایهگذار نسبت به آنها تصمیم میگیرد ،محل تردید است .افزون بر
آن ،هرگونه کوتاهی و تخلف سبدگردان در انجام مورد تعهد در مقام اجرا به جهات
گوناگون از قبیل عدم ارائه تحلیل مناسب و تبانی ،اعم از آنکه به صورت صریح یا ضمنی
با مقررههای حاک م بر سبدگردانی در بازار سرمایه مغایرت داشته باشد ،مشروعیت این
فعالیت را با اشکال مواجه می کند .چنانچه در معنایی عام ،امور خالف قانون را نیز از
مصادیق فعل نامشروع تلقی کنیم ،فعالیت اشخاص حقیقی به عنوان سبدگردان حتی در
فرضی که تمام جوانب شرعی دیگر مراعات گردد ،نامشروع محسوب میشود .همچنین
تعارض منافع ا که البته طبق برخی مقررهها از قبیل ماده  27دستورالعمل ،رویکرد قاطعی
در پیشگیری از آن دیده نمیشود ا ،به عنوان یکی از خألهای جدی شناخته شد که سبب
واردشدن ضرر بر مشتری شده و از باب الضرر ،صحت قرارداد سبدگردانی را مخدوش
میکند .به نظر میرسد الزم است معیارهای سختگیرانهتری برای رعایت جوانب
مصلحت در انجام مورد تعهد وضع گردد؛ بهگونهایکه سبدگردان را مکلف به بهترین اجرا
برای سرمایهگذار نماید .همچنین اصل تعارض منافع و عدم ارائه بهترین ارزیابی برای
مشتریان به صورت جدی در مقررهها و دستورالعملها دیده شود تا خألهای آشکاری که
میتواند زمینه ورود ضرر بر مشتریان شود ،مسدود گردد .اصالح شرایط حاکم بر افشای
تعارضات نقش جدی در این میان دارد .هرچند مقررههایی در مورد ترکیب اعضا به چشم
میخورد ،اما به نظر میرسد این امر بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده اهداف سرمایهگذاری
مشتریان شود .همچنین نیاز است با وضع مقرراتی با رویکرد پیشگیری از سوءاستفادهها در

خارج از محدوده قرارداد ،نحوه تبلیغات در فعالیت سبدگردانی و بهکارگیری مشترییابان،
محدود به شرایطی گردد.
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