
 
 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 1391/ بهار  )4( مقاله كاري شماره  

  

  

  

 تورق چيست؟  

  

  

  

 وهاب قليچ  

  

  

  

  

  
 



 
 

 
 

2 
 

  
  پژوهشكده پولي و بانكي

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  10 پالك، بيهقي پاركينگ روبروي ،فريقاآ بزرگراه ابتداي آرژانتين، ميدان: تهران

  15875- 7949: صندوقپستي  1514947111: كدپستي
www.mbri.ac.ir 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  كند.پژوهشكده پولي و بانكي را منعكس نميديدگاه و نظرات ارائه شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر  
 يج اين مقاله با ذكر منبع باشد، ليكن استفاده از نتاكليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشكده پولي و بانكي مي
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  1391/ بهار  )4( مقاله كاري شماره

  
  

  تورق چيست؟
  1وهاب قليچ

  

  

  چكيده

فردي كااليي را به طور نسيه خريداري كرده و آن را به طور نقد با قيمت كمتر از قيمت اوليه به شخص ثالثي بفروشد، به اين فرايند، اگر 
رسد؛ اما خود بيع تورق در مباحث فقهي امر جديدي نيست و در ق در نظام بانكي به يك دهه ميتورق گويند. تاريخچه استفاده از تور

كنند. در تورق سنتي، سه نفر حقيقي در  اي داشته است. تورق را به دو نوع سنتي (واقعي) و جديد تقسيم ميگذشته كاربردهاي گسترده
، جذب آنهدف اصلي  و تا اشخاص حقيقي درگير آن هستندها  افراد و بانك ،يد بيشترتورق جد در اما ؛شوندبازار با يكديگر وارد معامله مي

و نقش اين اثر پس از معرفي تورق و انواع آن به بررسي  باشد.ها، نهادها و مؤسسات مالي مي و تخصيص نقدينگي با اهداف اقتصادي بانك
و سپس به بررسي فقهي اقتصادي جواز و يا عدم جواز استفاده از آن  تورق جديد در تجهيز و تخصيص منابع بانكي اشاره داشتهمكانيسم 

  پردازد. مي

  تورق، ابزار مالي، تجهيز و تخصيص منابع بانكي، فقه اسالمي كلمات كليدي:

  JEL: G21, G24بندي طبقه

  

  

                                                            
  كارشناس ارشد پژوهشكده پولي و بانكي، گروه بانكداري اسالمي  1

 vahabghelich@gmail.comپست الكترونيكي: 
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  . مقدمه1
آورند. اگرچه در اقتصاد قديم، تمركز عمده روي بازار كاالها وجود ميهاي مالي در هر زمان، ابزارهاي مالي نويني را براي پيشبرد نيازهاي مالي به نوآوري

كـارگيري ابزارهـاي    مند شده كه طي آن، بخش مهمي از توليد، مبادله، توزيع و سودآوري، از بهليكن اقتصاد جديد از يك فرايند جديد بهره ،و خدمات بود
  شود. بدهي مشتق مي

واحـدي بـراي     خاص و روش دي مبتني بر بدهي است. گرچه ناهمگوني بسياري در اين ابزارها وجود داشته و استانداراز جمله ابزارهاي مالي، ابزارها     
. همچنين ايـن  روزافزوني داردشدن وجود ندارد؛ اما ايجاد و استفاده از اين ابزارها در اقتصاد مالي، گسترش  ها جهت تبديل به نقدينهارزيابي كيفيت بدهي

اين، قيمـت ايـن اوراق در واكـنش بـه      پذيرتر و پرنوسان هستند. عالوه برهاي قمارگونه نسبت به بازار كاالها و خدمات بسيار آسيب بازي فتهابزارها در س
  .بيشتري داردپذير بوده و دامنه نوسان بسيار حساس و آسيب ،اخبار و شايعات

ا نيازهاي بخش واقعي اقتصاد است و تأكيد متفكران نظام اقتصادي اسالم، همـواره بـر   در اقتصاد اسالمي، مديريت نقدينگي و عرضه پول، متناسب ب     
كارگيري ابزارهـايي از ايـن دسـت در نظـام بانكـداري،       ). از اين رو، به2007همگرايي بخش مالي با بخش واقعي و حقيقي اقتصاد بوده است (صديقي، 

از جملـه ابزارهـاي مـالي و يكـي از معـامالت       2شود. تورقموجود اقتصادي كشور احساس مي نيازمند بررسي بيشتري است كه جاي خالي آن در ادبيات
شود. اين ابزار مالي كه بر مبناي معاملـه كاالهـاي واقعـي    به كار گرفته ميجهت تامين نقدينگي است كه در بازارهاي مالي اسالمي با سود ثابت شرعي 

آوردن نقدينگي در زمان حال در ازاي تعهد به پرداخـت   دست گردد. به عبارتي، تورق فرايندي جهت به مشود كه نقدينگي مورد نياز فراهاست، موجب مي
  مبلغي بيشتر در آينده است.

رعي ز لحـاظ شـ  در اين مقاله سعي داريم پس از معرفي اين ابزار مالي، نحوه استفاده از آن در نظام بانكداري را شرح داده و امكان اسـتفاده از آن را ا      
  .نماييمبررسي 

  

  . تعريف تورق2
(ابـن   تعريف شـده اسـت  نقره مسكوك و غيرمسكوك نيز  ،پول زيادمال و و به معناي  3ريشه گرفته» هاي مضروبهدرهم«تورق از كلمه الورق به معناي 

اي كه فرد در پي معناي پول كاغذي دارد، يعني معاملهاند كه اشاره به ورق به  . به نقلي ديگر، تورق را از آن جهت با اين نام خوانده)ق.  هـ1414منظور، 
اند و تورق را اي گفتهق). همچنين برخي ديگر، ورق را سكه نقره.  هـ1408كسب خود كاال نيست بلكه درصدد كسب ورق (نقدينگي) است (ابن منظور، 

 ،1378فروشد (جعفري لنگـرودي،  ي ميرد و به صورت نقد به شخص ثالثخاند كه فرد نيازمند به پول (متورق)، مالي را به طور نسيه مي فرايندي ناميده
962.(  
اند. فرض كنيد كه فردي كااليي را به طور نسيه خريداري كرده و آن را به طور نقـد بـا   عنوان كرده 4العينهبرخي نيز تعريف تورق را در مقايسه با بيع     

العينه است؛ ولي اگر فرد آن را به شـخص ثـالثي   د آن كاال را به همان فرد اول بفروشد، اين همان بيعقيمت كمتر از قيمت اوليه به فروش برساند. اگر فر
تواند اين باشد كه فرد در خريد نسيه قصد استفاده از خود كاال مي ،بفروشد، به اين فرايند، تورق گويند. از اين رو علت آنكه نام اين معامله را تورق ناميدند

هاي خود را برطرف نمايد. در روش درست اجـراي تـورق (بـه     خواهد با فروش نقدي آن، به نقدينگي (ورقه مالي) دست يابد و نيازمندييرا ندارد بلكه م
و  1هاي مشتري، فروشنده و خريدار و همچنين دو عمليات فروش متمايز و مجزا (فـروش   منظور كسب نقدينگي) سه بخش واقعي و متمايز از هم به نام

  وجود دارد. )2 فروش
  
  

                                                            
2- Tawarruq 

  19كهف آيه . سوره ةفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينـ  3
  توضيح داده خواهد شد. در ادامه،بيع العينه به دو صورت مجاز و غيرمجاز قابل تصور است كه ـ  4
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  ـ عمليات تورق (به منظور كسب نقدينگي) به زبان ساده1  جدول
  عمليات  فروش

خـرد و مالكيـت   از فروشنده مـي  مشتري با پرداخت تأخيري، كاال را به طور نسيه  1فروش 
  كند.حقيقي كاال را از آن خود مي

فروشـنده اوليـه)    مشتري همان كاال را به طور نقدي به فـرد ديگـري (متمـايز از     2فروش 
  شود.فروشد و مالكيت كاال به طور واقعي به آن فرد (خريدار دوم) منتقل مي مي

  

  . تاريخچه تورق3
اي امر جديدي نيست و در گذشته كاربردهـاي گسـترده   رسد؛ اما خود بيع تورق در مباحث فقهيتاريخچه استفاده از تورق در نظام بانكي به يك دهه مي

اين تجربيـات  ها با اين نام مورد استفاده قرار گرفته و در كتب فقهي شيعه، فاقد بحث مستقل بوده است. عقد تورق تنها در منابع حنبلي البتهداشته است. 
 را خرد و سـپس آن در گذشته به طور سنتي و در يك سازوكار غيرسازماني جريان داشته است؛ جايي كه يك نفر به سادگي يك كاال را به طور نسيه مي

يابد كه اين امر به پيچيدگي استفاده از آن يافته جريان مي مند و سازمان فروشد. اما امروزه تورق به طور نظامبه نفر سومي مي تر به طور نقد با قيمت پايين
  افزوده است.

هـاي   دد. بعد از اين تـاريخ، تـورق در نظـام   گر هاي انگليسي سعودي برمي بانك در 2000بانكداري به اكتبر سال  تاريخچه استفاده از تورق در نظام     
از تورق بانكي استفاده كـرده اسـت و يـا     2002بانكداري كشورهاي مختلف در چندين نوبت استفاده شده است. به عنوان مثال، بانك الجزيره در سال 

 ).2007الشلهوب،  ؛نيز از اين ابزار بهره برده است (فاضل الدبو، بي تا 5بانك آمريكايي سعودي
  

  . انواع تورق4
شوند. نفـر اول كـااليي را بـه    . در تورق سنتي، سه نفر حقيقي در بازار با يكديگر وارد معامله ميكنند ميتورق را به دو نوع سنتي (واقعي) و جديد تقسيم 

تواند اجرايي شود، بدين صورت كه يك نفر فروشد. اين معامالت در بانك هم ميبه نفر سوم مي خرد و همان كاال را به طور نقداز نفر دوم مي طور نسيه
و نقدينگي مورد نياز خود را تأمين نمايد. به بيـاني ديگـر،    دفروشببه فرد يا بانك ديگري  به طور نقد كااليي را به طور نسيه از بانك بخرد و سپس آن را

  يد و به نوعي، راهي است براي فرار از حرام به سوي حالل.آتورق سنتي يك حيله قانوني و يك راه حقوقي براي دستيابي به نقدينگي به شمار مي
نيـز مشـهور    6و يـا متشـكل   ، منظميافته هاي تورق سازمان گيرد تا بين اشخاص حقيقي، به نامها صورت مي كه بيشتر بين افراد و بانك ،تورق جديد

باشد. در تورق جديد، مشـتري، كـااليي را بـه    و مؤسسات مالي مي ها، نهادها بوده و هدف اصلي آن، جذب و تخصيص نقدينگي با اهداف اقتصادي بانك
كند. در نتيجه اين فرايند، فرد كااليي را كه بـه  طور اعتباري از يك بانك خريداري كرده و سپس خود بانك را وكيل در فروش آن كاال از جانب خود مي

در همين نكته است كه در تورق  . تفاوت مهم بين تورق سنتي و جديدكند مي دريافتتحويل نگرفته و تنها پول را مستقيماً  ،طور اعتباري خريداري كرده
و  شـده  داشتن كاالي خريداري تواند بين نگهشود، اما در تورق سنتي، مشتري به راحتي ميگيرد و درگير فروش آن نميجديد، مشتري كاال را تحويل نمي

  يا فروش آن انتخاب كند.

                                                            
5- Saudi American Bank 
6- Organized Tawarruq 
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رود (مانند فلزات) و فرد بـه تنهـايي بـراي    كه تورق جديد روي كاالهايي است كه به سختي توسط يك فرد در بازار به فروش مي به عبارتي، از آنجا     
شود، در واقعيت موجود، همواره بانك وكيل و نماينده فرد متقاضـي وجـوه در فـروش آن كـاال     هاي هنگفت مي و هزينه فروش آن دچار مشكالت عديده

هـاي   شود، اين عمليات شبيه آن شده كه فرد، فارغ از احتمـال نوسـان   دانند كه كااليي رد و بدل نميا كه هر دو طرف ـ فرد و بانك ـ مي  شود. از آنجمي
در تر پس دهد. عالوه بـر ايـن   به همراه مبلغي اضافه را هاي خريد و فروش آن كاال، تنها پول را گرفته و به مرور زمان اصل پول قيمت بازاري و ريسك

 قـرارداد  شـود و  آيد؛ حال آنكه در تورق جديد، يك نوع تخمين روي قيمت زده ميتورق سنتي، نقدينگي حاصل براي مشتري از نيروهاي بازار حاصل مي
  شود.با يك قيمت نقدي پايين بسته مي

  

  . نقش تورق جديد در تجهيز و تخصيص منابع بانكي5

  . تجهيز منابع بانكي1ـ5
  اند از: عبارت كهتجهيز منابع از سه مرحله كلي تشكيل شده است. تورق جديد در طرف 

دهـد  گذار وجهي را در اختيار بانك قرار مـي  نمايد. بر اساس اين عقد وكالت، سپردهبانك را نماينده و وكيل خود مي ،در خريد كاال، گذارـ سپرده الف
  گذار انتقال دهد.و آن را به سپرده كردهه صورت نقدي خريداري گذار، كاالي مدنظر را بتا بانك توسط آن و به وكالت از سپرده

-گذار خريداري مـي از سپرده ـ بانك همان كاال را به قيمتي افزون بر قيمت خريد نقدي به طور نسيه (قيمت خريد نقدي به عالوه مقداري سود) ب

  د.كن
در ضمن اين مرحله، وجهي بـه   فروشد. مي ده اول) به همان قيمت اوليه خريد،ج ـ بانك آن كاال را به طور نقدي به تاجري غير از تاجر اول (فروشن 

  گردد. حساب بانك واريز شده و كاال به خريدار نهايي منتقل مي
س بيع تـورق  گذار دريافت كند و به آن بهره بپردازد، بر اسااي را از سپردهدر نتيجه اين سه مرحله، به جاي آنكه بانك طي يك عمليات ربوي، سپرده     

اي كـاال، صـاحب   گذار به واسطه تفاوت قيمت معامله نقدي و معامله نسـيه گذار به بانك را ايجاد نموده است و سپردهتجهيز منابع و انتقال وجه از سپرده
  شود. سود ثابت مي
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  ـ سازوكار تجهيز منابع بانكي با استفاده از تورق1نمودار 

  
  
  
  

  1ـ شرح عمليات نمودار 2جدول 
  عمليات  مرحله

  پرداخت پول همراه با اعطاي وكالت خريد كاالي مدنظر به بانك  1
 خريد نقدي كاالي مدنظر از تاجر اول  2
 كاال به بانك7تحويل  3
 تحويل كاال به مشتري  4
 اي همان كاال از مشتريخريد نسيه  5
 تحويل كاال به بانك  6
 خريد نقدي كاال از بانك  7
 تحويل كاال به تاجر دوم  8
  5 شده در مرحله پرداخت اقساط كاالي خريداري  9

  
  

                                                            
  ايد.نم گرفتن در هر لحظه براي خريدار مهيا باشد، كفايت مي اين تحويل لزوماً تحويل فيزيكي نيست. همين كه امكان تحويل  7-

 

  تاجر اول

 مشتري  بانك

 گذار) (سپرده

 تاجر دوم

1

6

4

5

3

2

8

7

9
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  . تخصيص منابع بانكي2ـ5
  اند از: دارد كه عبارتتورق جديد در طرف تخصيص منابع نيز سه مرحله كلي 

  كند. از اين پس بانك، مالك آن كاال شناخته خواهد شد.مي ـ بانك با منابع خود از بازار، كااليي را به طور نقد خريداري  الف
فروشد. طبيعتاً قيمت نسيه اين كاال همـان قيمـت خريـد    به طور نسيه به مشتري خود مي، ـ بانك، كااليي را كه به طور نقد خريداري نموده است ب

اي آن را بـه مـرور زمـان بـه     وظف است كه قيمت نسيهاين حالت مشتري صاحب كاال شده و م نقدي آن به عالوه مقداري سود خواهد بود. در
  بانك پرداخت نمايد.

و بهـاي آن را بـه حسـاب     بفروشـد كند كه كاال را در بازار به تاجري غير از تاجر اول (فروشنده اول) به طور نقـد  ـ مشتري، بانك را وكيل خود مي ج
  مشتري واريز نمايد.

تفاوت  از اي دريافت نمايد، از سود حاصلمورد نياز خود دست يافته و بانك بدون آنكه از مشتري بهره در نتيجه اين سه مرحله، مشتري به نقدينگي
  گردد.اي كاال برخوردار ميبهاي بيع نقدي و بيع نسيه
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  2نمودار  ـ شرح عمليات3جدول 
  عمليات  مرحله

 خريد نقدي كاال از تاجر اول  1
 كاال به بانك 8تحويل 2
 اي همان كاال از بانكخريد نسيه 3
 تحويل كاال به مشتري 4
  اعطاي وكالت فروش همراه با تحويل كاال به بانك 5
 خريد نقدي كاال از بانك 6
 تحويل كاال به تاجر دوم 7
 پرداخت پول به مشتري 8
  3شده در مرحله  پرداخت اقساط كاالي خريداري  9

  

  9. تفاوت تورق و توريق6
اشاره شد ولـي توريـق بـه اقـدامي در      به آناند. تعريف تورق همان است كه در باال برخي از محققان درباره تورق و توريق دچار سردرگمي و اشتباه شده

اندازد. به عبارتي، فـرد و يـا نهـادي كـه     خود به فرد يا نهاد ديگر را توسط اوراق به تعويق مي بدهي گردد؛ بدين معنا كه فرد و يا نهاد مديون،آينده برمي
آوري كـرده و توسـط   تر از آنچه بر روي آن اوراق نوشته شده است، وجوه مورد نياز را جمـع  بدهكار است، با انتشار و فروش اوراق بهاداري با قيمت پايين

نمايد. پس از اين مرحله، صاحبان اوراق به مرور زمان اوراق خود را به قيمت اسمي مندرج بر آن (پـول پرداختـي خـود بـه     يآن، بدهي خود را پرداخت م
در آينـده   ،اند با ايـن شـرط كـه مـديون    گيرند. به عبارتي صاحبان اوراق، بدهي مديون را در زمان حال دادهتر) از ناشر اوراق پس ميعالوه مبلغي اضافه

. نيسـت ، ربا بوده و صـحيح  استكه اين نوع انتقال بدهي با يك مازاد بدون توجيه شرعي همراه  تر از مبلغ اوليه به آنان پرداخت نمايد. از آنجاشبيمبلغي 
 حواله است كه زيادتي در پي ندارد (فاضل الدبو، بي تا). وجه شرعي و درست آن در شريعت،

  

  . جواز يا عدم جواز تورق7
اند؟ جواب اين پرسش شـايد ايـن باشـد كـه در     هاي چنداني نداشته شود آن است كه چرا فقها در گذشته در مورد تورق بحثسؤالي كه در اينجا طرح مي

منافع و مصـالح   نداشتند. گرچه در آن دوران تدر دس ، ابزاريرو بودند و در بعد اقتصاد كالن براي تحليل اثرات تورق گذشته، فقها با جهاني متفاوت روبه
هاي  رهفردي تورق به راحتي قابل درك و مشاهده بوده، اما مضرات و مفاسد كالن آن چندان مشهود و ملموس نبوده است. همچنين بدهي، در اقتصاد دو

هـاي اقتصـادي بـه كـار      ليـت همانند نقشي كه امروزه در اقتصاد دارد، نداشته است. ابزارهاي بدهي به سختي وجود داشتند و در فعا نقشي بزرگ، گذشته
هـاي   مشابه امروز وجود نداشته است. تجارت، صنعت و كشاورزي عمـدتاً توسـط ثـروت و دارايـي     بازار بدهي شدند و در گذشته به هيچ عنوانگرفته مي

هاي  بودند تا ابزارهاي بدهي. نوسانشدند. تجار و بازرگانان بر روي قيمت كاال و خدمات واقعي متمركز تأمين مالي مي ،شخصي، اعتبار تجاري و شراكت
گرفـت تـا تغييـر و    زدگي محصوالت كشاورزي و يا تغييرات بزرگ در جمعيت نشـأت مـي   هاي طوالني، آفت اقتصادي از خشكسالي، قحطي، سيل، جنگ

  قها و انديشمندان شكل نگرفته است.فميان تورق  بارههاي مفصلي در تحوالت بخش مالي. از اين بابت، بحث

                                                            
  نمايد. گرفتن در هر لحظه براي خريدار مهيا باشد، كفايت مي اين تحويل لزوماً تحويل فيزيكي نيست. همين كه امكان تحويل  -8

9- Tawriq 
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شرعي استفاده از تورق جديد، منـوط   باشد؛ وليكن صحت تورق جديد چندان مورد اجماع آنان قرار ندارد. جوازسنتي در نظر اكثر فقها بالاشكال مي تورق
وارد زيـر اشـاره   توان به مها مي شود. از جمله اين ويژگيدارشدن جواز استفاده از آن ميها باعث خدشهه آنهاست كه عدم توجه باي از ويژگي به مجموعه

 ):2010(حسن،  داشت
شده و بيش از ده سال در انبـار بـوده، از    معامله را داشته باشد. مثالً تورق بر روي آلومينيومي كه خورده هاي يك كاالي قابل . كاال بايستي ويژگي1

  نظر كارشناسان باطل و غيرمجاز است.
بـه بـيش از يـك     يك كـاال  شدن فروختهاحتمال  پذيرد،ال كاال به طور ملموس صورت نمي. كاال بايستي به يك فرد فروخته شود. از آنجا كه انتق2

  خريدار وجود دارد.
ال را به . قراردادها بايستي نسبت به هم وابسته و مشروط نباشند. به عنوان مثال در يك شكل از تورق جديد، سه قرارداد وجود دارد: الف) بانك كا3

فروشـد.  به طور نقدي به دالل مي را فروشد؛ ج) مشتري آن كاالبانك آن كاال را به صورت نسيه به مشتري مي خرد؛ ب) طور نقدي از دالل مي
  كدام از اين سه قرارداد بايستي غيرمشروط به يكديگر باشند. هر

ي خريداري شده است، هرگاه بخواهـد كـاال را   كردن از كاال . توانايي در تسليم كاالها نبايد دچار ابهام باشد. يعني فرد خريدار كه مختار به استفاده4
آن كاال واقعاً قابل تحويل و تسليم به وي باشد؛ يا اگر بخواهد كاال را به فردي ديگر بفروشد، اين امكان بـه طـور كامـل     تحويل بگيرد، بايستي

  براي او وجود داشته باشد.
  ، تشخيص اين امر به سختي ممكن است.استها در بازار بسيار زياد بايست به خريدار اول بازگردد. از آنجا كه حجم كاال . كاال نمي5

شـود. مشـخص   العينه فـرض مـي  شود آن است كه گاهي اوقات، تورق همانند بيعدارشدن تورق ميترين عاملي كه باعث شبهه است كه مهم  گفتني
نفر اول كااليي را به طـور   ؛لعينه، دو نفر حضور دارند ولي در تورق، سه نفراالعينه، تفاوت وجود دارد. در بيع است كه بين تورقي كه صحيح اجرا شود و بيع

رساند. در تورق، فرد سوم متفـاوت از فـرد اول   فروشد، سپس فرد دوم كاال را به طور نقدي به فرد سومي با قيمت كمتر به فروش مي نسيه به نفر دوم مي
  جود ندارد.العينه، بين نفر اول و سوم تفاوتي واست اما در بيع

فروشـد.  نقـد مـي   به طور العينه خود به دو صورت قابل تصور است: يك صورت آن است كه صاحب كااليي، كاالي خود را به فرديالبته معامله بيع
جزا از هـم بـوده و بـه    دهد. در اين حالت اگر معامله دوم اتفاق بيفتد، دو معامله مهمان كاال را به صورت نسيه به خريدار پيشنهاد مي بازخريدسپس وي 

به اين شرط كه خريـدار آن را بـه مبلـغ     ،فروشدكاالي خود را به طور نقدي مي صاحب كاال، ،بيشتر اوقات اعتقاد مشهور فقهاي شيعه، اشكالي ندارد. اما
كاال را به مبلغ معيني به صـورت نسـيه از   خرد، به شرط آنكه فروشنده همان نسيه به وي بفروشد؛ و يا خريدار، كاال را به صورت نقدي مي طورمعيني به 

العينه كه بيشتر مدنظر ما قرار دارد، تشابه بسياري به ربا داشته و به اعتقاد مشهور فقها باطل است. غالـب ادلـه فقهـاي    وي بازخريد نمايد. اين نوع از بيع
، 1386باشد (موسـويان،  ر، حيله (غيرشرعي) ربا و وجود نص صريح ميقائل به ابطال اين نوع معامله، معطوف به نبود قصد جدي معامله، لزوم ايجاد دو

  ).362ـ 361
ند. اين اوراق، اوراق دانگاهي اوقات تورق را نوعي ديگر از عقد مرابحه قلمداد نموده و اوراق منتشرشده مبتني بر آن را نوعي از انواع اوراق مرابحه مي       

-هاي اقتصادي را خريده و سپس با بهايي باالتر به صورت نسيه بـه خـود آنـان مـي     ها و بنگاههاي دولت، سازمان يها بوده كه ناشر، داراي بازخريد دارايي

توانـد تـا سررسـيد منتظـر مانـده و مبلـغ اسـمي اسـناد را از         كند. ناشر ميفروشد و در مقابل آن، اسناد بهاداري با مبالغ و سررسيدهاي معين دريافت مي
اي كـاالي  اي مبني بر لـزوم خريـد نسـيه   ؛ و يا آن اسناد را در بازار ثانويه تنزيل نمايد. همانند قبل، اگر در اين معامله شرط و تبانيخريداران دريافت كند

سـت.  بوده و باطـل ا  10العينه شده توسط فروشنده وجود نداشته باشد، به اعتقاد مشهور فقهاي شيعه بالاشكال بوده، در غير اين صورت مصداق بيع فروخته
  ).361ـ 357، 1386همچنين خود بحث تنزيل اين اسناد در بازار ثانويه نيز مورد اختالف و بحث قرار دارد (موسويان، 

(كنفـرانس   سـازمان همكـاري اسـالمي    11المللـي فقـه اسـالمي    اين نكات مهم در نگاه نهادهاي فقهي اسالمي نيز مغفول نمانده است. انجمن بين     
باشد. همچنـين بـه اعـالم    است كه در صورتي كه كاال توسط فرد نيازمند به نقدينگي به فروشنده اول فروخته نشود، تورق مجاز ميبيان داشته  )اسالمي

شود. اين انجمن، تورق نوع اول را مجاز ولـي تـورق نـوع دوم را بـه     اين انجمن، تورق به دو نوع تورق فقهي (سنتي) و تورق مصرفي (جديد) تقسيم مي
                                                            

  باشد.العينه، صورت دوم آن است كه باطل ميمراد از بيع ،در اين مقاله  - 10
11- International Islamic Fiqh Academy (IIFA) 
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بودن معامله و فرض وجود عامل ربا در آن، غيرمجـاز   گيرد، به دليل غرريهاي اسالمي جهان مورد استفاده قرار مي مروزه در بسياري از بانكشكلي كه ا
د. بر اساس هاي اسالمي بايستي از اين نوع ابزارهايي كه از اهداف شريعت انحراف دارد پرهيز نماين . افزون بر اين، اعالم شده است كه بانكاست دانسته

، كاالي مورد معامله در تورق بايستي به فردي غيـر از فروشـنده اول كـه    12سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي 30شماره استاندارد 
ارد رخ دهـد:  براي جايي است كه يكـي از ايـن مـو    13المللي انجمن فقهبه طور قسطي فروخته است فروخته شود. همچنين ممنوعيت شوراي بين كاال را

ي در اول، تنها دو طرف واقعي وجود داشته باشد و با طرف سوم به صورت واقعي ارتباطي برقرار نباشد. دوم، يك خريد و فروش همزمان مخفـي و صـور  
تواند مبادله و معاملـه  د نميرو تورق جدي اي براي مبادله تعبيه شود كه در آن يك نرخ بازدهي ثابت جاسازي گردد. از اينآن وجود داشته باشد. سوم، حيله

  ).2009شود، مگر آنكه دقيقاً شرايط خود را داشته باشد (خان، 
المللي انجمن فقه هر دو يك پيام مشترك در خصوص تـورق دارنـد و آن هـم    سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي و شوراي بين     

توان چنين استنباط نمود كه غالب فقهاي اهل تسـنن تـورق   ). در مجموع، مي2009(خان،  14»ام ندهيا درست انجامش بده يا اصالً انج«اين است كه: 
  اند:در بانك را به شرط برقراري قيود زير مجاز دانسته

 كااليي موجود باشد و قبل از فروش آن به مشتري، بانك صاحب آن كاال بوده و آن را تحويل گرفته باشد. .1
 روشد، مگر آنكه آن را از بانك خريداري كرده و به طور قانوني آن را دريافت نموده باشد.مشتري نبايستي كاال را بف .2
شود و از لحاظ شريعت ممنوع است. به عبارتي، اگـر بانـك خـودش آن    العينه مياين امر بيع زيراكاال نبايد در فروش دوم به نفر اول بازگردد،  .3

به مشتري فروخته باشد، جايز نيست كه آن كـاال را   باشد و آن را به طور اقساطي كردهاري كاال را به عنوان يك واسطه از مؤسسه مالي خريد
 ن مؤسسه مالي اول بفروشد.به هما

البتـه بـه شـرطي كـه قـرارداد نماينـدگي و        ،كاال از جانب او وكيل خود كرده باشد فروختنبانك را براي  ،هيچ منعي وجود ندارد اگر مشتري .4
 قرارداد فروش بوده و پس از توافق با بانك امضا شده باشد.وكالت، غيروابسته به 

اند. به عبارتي، تـورق بـه   با اين شرايط، غالب فقهاي اهل سنت و همچنين اغلب ناظرين شريعت، نهادهاي مالي اسالمي تورق واقعي را جايز دانسته     
د. اگر تورق به درستي اجرا شود و از انحـراف و نقـض شـرايط بـه دور     شوشرايطش باعث ممنوعيت آن مي نشدن خودي خود ممنوع نيست، بلكه رعايت

اي  ه بـراي مشـتري  باشد، استفاده از آن در نظام بانكي بالمانع خواهد بود. اما اگر تورق به نوعي اجرا شود كه در آن امكان تحويل كاال نه براي بانك و ن
د كه قبل از آنكه توافقات بين وي و بانك نهايي شده باشـد، از طـرف وي كـاال را بخـرد و     خرد وجود نداشته باشد و مشتري از بانك بخواه كه آن را مي

دانند. اهـم ادلـه آنـان بـدين نحـو اسـت كـه        سپس به فروش برساند؛ غالب فقها و كارشناسان و بازرسان شريعت، استفاده از اين نوع تورق را ممنوع مي
اي خريـد  گرداند. در عرف به چنين معاملهآن را به بانك بازمي ،نگي را از بانك گرفته و با مقداري بيشترفرد، نقدي زيرانخست، اين معامله متوجه رباست؛ 

شود و حقيقت اين معامله آن است كه بانك مبلغي را با نرخ مشخص به مشتري قرض ربوي داده است. در اين وضعيت مشتري نه كاال را كاال گفته نمي
باشـد. دوم، ايـن معاملـه در    كند؛ نقش مشتري تنها امضاكردن كاغذهاي قرارداد و واريزشدن پول به حساب وي ميزني ميهبيند و نه در خريد آن چانمي

شود و در عوض بر روي آن بارها و بارها معامالتي وابسـته بـه هـم انجـام      كاال به هيچ عنوان منتقل نمي زيراباشد؛ العينه از نوع حرام مياصل همان بيع
  شود.ا كاغذهايي بين بانك و مشتري و فروشنده كاال رد و بدل ميشده و تنه
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اند و آن را به دور از باشد: تورق سنتي و تورق جديد. عمده فقهاي گذشته و اخير تورق سنتي را پذيرفتهدر حال حاضر كاربرد دو نوع تورق قابل تصور مي

تـوان از ايـن نـوع    رو تنها زماني مـي  شود، به وسيله غالب فقهاي معاصر منع شده است؛ از اين گونه كه اكنون اجرا مي آناند. ليكن تورق جديد، ربا دانسته
                                                            
12- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  
13- International Council of Fiqh Academy (ICFA) 
14-Either do it properly, or don’t do it all 
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بلكـه  تورق استفاده نمود كه شرايط و اصولي كه براي آن تعريف شده است، به طور كامل رعايت گردد. به عبارتي، تورق به خودي خـود ممنـوع نيسـت،    
شود. با اين حساب اگر از اين ابزار به درستي استفاده گردد و از انحـراف و نقـض شـرايط آن دوري شـود،     آن باعث ممنوعيتش ميشرايط  نشدن رعايت

 استفاده از آن در نظام بانكي بالمانع خواهد بود.
و درست بـراي دسـتيابي بـه نقـدينگي     كارگيري تورق، به عنوان يك حيله قانوني و يك راه حقوقي  كه اساس بهدر خاتمه بيان اين تذكر الزم است 

سازي و گسترش اين روش، به طوري كه مانع حركت اقتصـاد اسـالمي در مسـير طبيعـي آن     بهانه قراردادن اين تأييد به منظور رويه ،است. از اين جهت
تورق صحيح و بر اساس ضـوابط شـرعي،    باشد. بديهي است كه در يك نظام بانكي با انبوهي از مشتريان و متقاضيان تسهيالت، اجرايشود درست نمي

هاي اقتصـادي، ناكـارايي در تخصـيص    ثباتي، افزايش بيها اي باعث رشد حجم بدهيبر بوده و گسترش تورق در چنين نظام بانكيبسيار سخت و هزينه
 شـود هاي حاضر، بايستي تالش  ي موجود و ظرفيتها شود. بنابراين با توجه به واقعيتو تضعيف تفاوت بين بانكداري اسالمي و بانكداري ربوي مي منابع

ها از عقود مشاركت و مضاربه استفاده شـود. از  براي تأمين مالي پروژه كه استفاده گسترده از تورق در نظام بانكي محدود شده و تا جايي كه ممكن است
قعي باشد كه امكان اسـتفاده از عقـود متـداول محـدود بـوده و      كارگيري تورق به عنوان يك حيله شرعي مجاز، تنها براي موا اين رو ضروري است كه به

  شدن قرار داشته باشد. شرف اجراييروش رباخواري در 
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