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  جايگاه الفاظ و معاني
  هاي ماليدر قرارداد

*دعلي تسخيرياهللا محم آيت

  چكيده
اين قالـب    ، تمام قراردادها، تركيبي از قالب و محتوا است و در غالب موارد            ،طور طبيعي   ه

طور معمول بين الفاظ و معاني توافق و          كند و به    صورت معنا ظهور مي    صورت لفظ و محتوا به        ه
  و كننـد بـه زبـان آورده        املين قـصد مـي     آنچـه را متعـ     ،عبـارت ديگـر     بـه  .داردهماهنگي وجود   

تفـاوت   ،دشـو  شـود و آنچـه  قـصد مـي            گفته يا نوشته مـي     ؛ اما در مواردي بين آنچه     نويسند  مي
آيد كه اصل در قرارداد، لفظي است كه تلفظ شـده              اين سؤال پيش مي    ،در اين موارد  . است

شـود؟    ارداد مترتب مي   قر  و احكام شرعي كدام معامله بر اين      ،  دهشيا معنايي است كه قصد      
 گروهي به لفـظ و گروهـي بـه معنـا و مقـصود               : اسالم در اين مسأله دو ديدگاه دارند       فقيهان

دهد كه آنچه از ديد  اين مقاله با بررسي موضوع و تبيين ادلّة طرفين، نشان مي    . گرايش دارند 
معاملـة  ر  بـ  اسالم قابل دفاع است معنا و مقصود متعـاملين اسـت و احكـام شـرعي                  هاي  آموزه

  .شود مقصود مترتب مي
  .هاي بانكي الفاظ، معاني، قراردادهاي مالي، متعاملين، ربا، قرارداد بيع، سپرده :واژگان كليدي

 
.دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي *
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  مقدمه

ويژه قراردادهاي مالي، اين است كه از ديـدگاه فقـه             يكي از مباحث مهم در قراردادها به      
 يـا بـه تحقـق معنـا و مفـاد      اسالم، تحقق قرارداد به تحقق الفاظ و شكل صـوري آن اسـت   

  .قرارداد بستگي دارد
گرايش نخست، بر شكل صوري     : در پاسخ به اين پرسش، دو گرايش فقهي وجود دارد         

كار رفته در قـرارداد       هاي به   كند و آنچه از نظر او اهميت دارد، الفاظ و واژه            قرارداد تأكيد مي  
 متعامالن است كه با الفاظ يا       است؛ در حالي كه براساس گرايش دوم، مهم، محتوا و مقصود          

  .شود اعمالي بيان مي
اند؛ مانند بحث از قواعد فقهـي، بحـث    فقيهان در موارد متعددي به اين موضوع پرداخته      

هاي ربا، بحث قراردادهايي كه در حاالت سـهو، غفلـت و ديـوانگي از انـسان صـادر                     حيله
  .ها شود و امثال آن مي

اريخ، گرايش دوم است و به همـين جهـت تعـابير            گرايش غالب براي فقيهان در طول ت      
  :ذيل از آنان رواج دارد

  ؛)898 ص: تا خان، بي قاضي(معيار در قراردادها، معنا است، نه صورت ـ 
،5ج: ق1421عالءالدين كاشاني، (ها است، نه صورت الفاظ  معيار در قراردادها، معناي آنـ    ؛)3 ص

؛  ؛)325، ص23ج: تا  نجفي، بي 53ص: ق1417راقي، ن(قراردادها تابع معاني مقصود هستند ـ 
:تا ، بي   ؛)1، ص5ج زيعلي  (معيار معاني است، نه صورتـ 

  ؛)383، ص4ج: تا باجي، بي(همانا معيار، معنا است . معيار در قراردادها لفظ نيستـ 
  ؛)11، ص3ج: ق1417حسيني عاملي، (شوند  قراردادها براساس مفادشان بسته ميـ 

ق1416  ؛)1، ص30ج:  كردي،   (است) اهداف (معيار، مفادـ 
ق1415 عربـي،    ا بـن  : (صورت الفاظ     شود، نه به    حكام قراردادها به معاني الفاظ مربوط مي      ـ ا 

  ؛)709، ص3ج
ق1401   .) لونشريسي، (ال استواگر امر دائر باشد بين رعايت لفظ يا معنا، رعايت معنا اَـ 

 به گفتار پيامبرو تعابير ديگر از اين قبيل كه در غالب موارد  :اند كه فرمود  استناد شده
  .انّما االعمال بالبينات و انّما لكل امري ما نوي
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  ؛ است همانا اعمال براساس نيات است و همانا براي هر كسي، چيزي است كه آن را قصد كرده
هاي روايي گوناگون وارد شده است، و به اعتقاد فقيهـان، بـه               حديث مشهوري كه در كتاب    

  .شود بادات اختصاص ندارد و شامل معامالت نيز ميباب ع
  .دوجود دار سه احتمال  اين تعابيردر: گوييم گفته مي در توضيح تعابير پيش

يابد؛ يعني اشاره دارند به اين شرط كـه           كه عقد و قرارداد بدون قصد تحقق نمي         اول اين 
، اين است كه بـدون قـصد،        متعاقدان بايد در تمام قراردادها، قصد داشته باشند و مفهوم آن          

  .شود عقد محقق نمي
كه عقد و قـرارداد تـابع قـصد اسـت؛ يعنـي قـرارداد چيـزي اسـت كـه نيـاز بـه موجـب                   دوم اين 

اگـر  . هـا تـابع قـصد اسـت         ، عوض و معوض دارد و قرارداد در تمام اين         )پذيرنده(و قابل   ) انشاكننده(
  ).106، ص3ج: 1377؛ خويي، 48 و 9 ص،2ج: ق1417مراغي؛ (قصد نباشد، قراردادي نخواهد بود 

فهمد  كه معيار در قراردادها، لحاظ چيزي است كه عرف از مقصود متعاقدان مي  سوم اين 
  .كار رفته مناسب مقصود نباشد شود؛ حتي اگر تعابير به و آثار قرارداد براساس آن مترتب مي

  ادلّة معياربودن معنا و محتوا

 شود؛ ماننـد روايتـي كـه از پيـامبر اكـرم             استدالل مي گاهي براي اين گرايش، به روايات       
اتفاق نظـر هـست كـه لفـظ بـه تنهـايي             «: شود  گذشت و گاهي به اين ضرورت فقهي استناد مي        

، و چـه بـسا از ايـن اتفـاق بـه             )266، ص 22ج: تـا   نجفي، بـي  (» تواند اثر شرعي داشته باشد      نمي
شـود      اما در داللت روايات اشكال مي     ؛  )463، ص 1ج: 1374ي،  ّعالمه حل (شود    اجماع تعبير مي  

شود كه اجماع دليـل         كه روايات به عبادات و امور اخالقي ناظر است و در اجماع نيز مناقشه مي              
ق1418  .)519، 1ج: ندوي،  (مستقلي نيست و با مخالفت شافعيه، و ديگران اعتباري ندارد

لفظ، تنها،  : گويد  ست كه مي  رسد بهترين مستند بر اين گرايش، آن اصل اولي ا           نظر مي  به
كند ـ پس آثار    كه علم حقوق مطرح مي بياني از مقصود و تعبيري از نوع تعهد است ـ چنان 

شود و    ، مترتب مي  »قابل«به تعهد   » موجب«قراردادها فقط بعد از تحقق تعهد و ارتباط تعهد          
ورت؛ هرچنـد   اين بدان معنا است كه همة تأكيد روي قصد و معنا است، نه روي لفظ و ص                

؛ بلكه بـاالتر از     )50، ص 2ج: ق1417مراغي،  (كه لفظ، براي كشف از معنا شرط شده است          
حتي در آن مواردي كه متعاقدان قصد دارند، چه بسا فهم عرفي، قـرارداد              : توان گفت   آن مي 
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  كاربردهاي مرتبط با قراردادهاي مالي

  .كنيم مالي بسنده ميدر اين قسمت، به بيان دو مورد از كاربردهاي مرتبط با قراردادهاي 

  مسأله فرار از رباي قرضي. 1

هاي فقيهان آمده اسـت؛ از همـين رو، برخـي را بـا          ، در نوشته  »مسأله فرار از ربا   «عنوان  
  :شبهة جدي مواجه كرده كه خالصة آن از اين قرار است

 احاديـث  شود؛ گناهي كه آيات قرآن كريم و    ترين گناهان محسوب مي     از ديدگاه اسالم، ربا از بزرگ     
شريف بر حرمت آن تـصريح دارنـد و منـشأ طبيعـي بـسياري از مفاسـد اجتمـاعي و اقتـصادي و                        

حال كه مطلب چنين است، طرح مسأله فرار        . هاي ربوي است    دار اجتماعي در نظام     هاي ريشه     بحران
ـ  ديـن اسـالم،   ـ العياذ بـاهللا    از ربا، در متون فقهي چه معنايي دارد تا اين توهم را به وجود آورد كه 

هـا و     هاي جريان ربا را در جامعه فراهم كرده اسـت؛ هرچنـد بـه عنـاوين ديگـر و حيلـه                      خود، راه 
  كه عنوان و حرمت ربا را داشته باشند؟ هاي غيرمستقيمي كه همان مفاسد ربا را دارند، بدون آن روش

امام خميني  .كند  از اين اشكال چنين تعبير مي
ي در دل انديشمندان است و اشكالي است كه غيرمـسلمانان بـر ايـن               ا  اين مشكل بزرگ، بلكه عقده    

*حكم اسالم دارند، و ناگزير بايد حل    در مثل اين مسأله كه همة عقال مفاسـد  ّ كرد و حمل بر تعبد
  ).406، ص2ج: 1376خميني، (كنند، دور از واقعيت است  تجويز و مصالح ممنوعيت آن را درك مي

   مسأله فرار از رباحلّ

ّ  .شود  مي كال مسأله فرار از ربا، با مالحظة امور ذيل حلاش
 به ربـاي معـاملي مربـوط         تي كه در مسألة فرار از ربا وارد شده،        ابخش مهمي از رواي   . 1

                                                                 
ما بايد تعبداً آنچه را در متـون آمـده          : گويند  منظور امام از اين تعبير، آن است كه برخي در پاسخ به اين اعتراض مي               *

.كند  نميكه به بپذيريم؛ حال آن) هيچ اعتراضي بي(  نظر امام خميني اين پاسخ، مشكل را حلّ
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  : حلبي آمده استهصحيح
زماني كه دو دينـار يـا       . در معامله هزار و يك درهم با هزار درهم به اضافه دو دينار، اشكالي نيست              

ي نخواهـد داشـت     ، معامله اشـكال   )به يكي از عوضين ضميمه شود     (كمتر يا بيشتر وارد معامله شود       
  ؛)371، ص12ج: ق1413عاملي،  حرّ(

فـرار از ربـاي   ؛ امـا  فرار از رباي قرضي اسـت  مسأله پس اشكالي كه طرح كرديم، همانا در    
كاالهـاي وزنـي و    ( زيرا كاالهاي مثلي     ؛اي در آن نيست     معاملي اشكالي ندارد و گره و عقده      

ارند كه گاهي افـزايش و گـاهي كـاهش           نيز همانند ساير كاالها، ارزش و قيمتي د        )اي  پيمانه
 پس مبادله يك من گندم به دو يا چند من جو، همانند مبادلة ساير كاالها به قيمت                  يابند؛  مي

 قيمتي بـه ارزش دو دينـار يـا دو           ،بازاري است يا مبادله يك دينار يا يك درهم كه در بازار           
اي از سـوي      ريم چنين معاملـه   سرّ تح . اي ندارد   درهم از غير نوع خود دارد، اشكالي و عقده        

 قـال ، تعبدي و خارج از فهم ع      »در مبادلة همجنس مثل در مقابل مثل باشد       «: شارع كه فرمود  
  .اشكالي نخواهد داشت) رباي معاملي( پس راه فرار از ربا در چنين فرضي ؛ستا

در مسأله فرار از رباي قرضي فقط چند روايت وارد شده كه يا از جهـت سـند يـا از     . 2
ي درست براسـاس قراردادهـاي ديگـر       حلّ يا درصدد ارائة راه   هت داللت ضعيف هستند و      ج

  .صورت طبيعي احكام خود را دارند و هيچ يك از مفاسد ربا را در پي ندارند هستند كه به
ـ روايتي وجـود دارد كـه از جهـت سـند و     شود كه ادعا مي  فرض كنيم ـ چنان حتي اگر

طـور مـسلّم      دهد، چنين روايتـي بـه        رباي قرضي را نشان مي     داللت تمام است و راه فرار از      
مخالف قرآن و سنت قطعي است كه تأكيد دارند، ربا ظلم و فساد و اعالن جنگ ضد اسالم                  

  :اند  دربارة آن فرمودهبيت است و چنين روايتي همان است كه اهل
  . كوبيدروايتي كه مخالف قرآن و سنت باشد، ساختگي است و بايد آن را به ديوار

  :در روايت يونس شيباني آمده است
. داند قصد فروش ندارد     فروشد؛ در حالي كه مي       عرض كردم، مردي كااليي را مي      به امام صادق  

گردد و همان كـاال را از   داند كه بايع به زودي برمي     داند كه او قصد خريد ندارد و مي         مشتري نيز مي  
بـن عبـداهللا      بـه جـابر    پيامبر خـدا  ! اي يونس : رمود ف امامگويد،    راوي مي . كند  او خريداري مي  

چه حالي خواهيد داشت زماني كه ستم آشكار شود و شما بـه خـواري درافتيـد؟ جـابر در پاسـخ                      : فرمود
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:  فرمـود  
اگـر نخـري، آن را بـه تـو          . ربـا اسـت   ] آنچـه توضـيح دادي    = [اين  ! اي يونس . زماني كه ربا آشكار شود    

  ).371، ص12ج: همان(اي نزديك مشو، نزديك مشو  پس به چنين معامله: بلي فرمود: گرداند؟ گفتم برمي
 از امام عليالبالغه نهجدر   : آمده است

آنـان  ... . شـوند   مردم در آينده به اموالـشان امتحـان مـي         ! يا علي :  فرمود پيامبر خدا  به علي  
شمارند؛ پس شراب را بـه اسـم آب     هاي فريبنده، حالل مي     حرام خدا را با شبهات دروغين و هوس       

  ).456، ص12ج: همان(شمارند  انگور، رشوه را به اسم هديه و ربا را به اسم دادوستد، حالل مي

  معيار تشخيص موضوع ربا

در سه زمينـه    : ييمگو  در توضيح اين مطلب مي    . معيار تشخيص موضوع ربا، عرف است     
  .شود به عرف مراجعه مي

 جايي كه از رفتار عرف درصدد كشف حكم شرعي باشيم؛ مانند حكـم              :تعيين حكم  .1
شـود كـه رفتـار        صحت و لزوم قراردادهاي فضولي؛ البته اين حكم زماني كشف مـي           

صورت، عدم ورود نفـي       در اين  . ثابت شود  عرف در تمام اعصار تا عصر معصوم      
  . به معناي تأييد و امضا خواهد بودوماز ناحية معص

ها را به عرف واگذاشـته     تشخيص مصاديق برخي مفاهيم كه شارع آن       :تعيين مصداق  .2
، فقير، مسكين،   )زمين(، صعيد   )ظرف(است، مانند تشخيص مصاديق فقهي چون اناء        

 .و امثال اين مفاهيم) در راه خدا(اهللا  سبيل  تبذير، في  غني، اسراف،
برد، بـه عـرف       كار مي    در تعيين مقصود گوينده از الفاظي كه به        :د متكلم تعيين مقصو  .3

كـه در      ؛ چنـان  كه يكي از گوينده، شارع باشـد يـا غيـر او             شود؛ اعم از اين     مراجعه مي 
شـود؛ بـراي      هاي التزامي كه منشأ آن مالزمة عرفيه است، به عرف مراجعه مـي              داللت

كنـد، ايـن از       ركه تبديل شده حكـم مـي      مثال، وقتي شارع، به طهارت شرابي كه به س        
 .ديدگاه عرف با حكم به طهارت ظرف آن مالزمه دارد

بحث از قراين عرفي، بحث از جمع عرفي بين دو دليل متنافي نيز از ايـن قبيـل اسـت،                    
 نباشـد، بلكـه يكـي از        نظر عرف مـستقر    اگر تعارض بين دو دليل به     : شود  يجا كه گفته م     آن
 مقصود شارع از دليل ديگر باشد، جمع بين دو دليـل بـا تاويـل دليـل               دو، قرينه بر تفسير    آن

بحث از اطالق و تقييد، عام و خاص، و حكومـت و            . دوم مطابق قرينه عرفي، واجب است     
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عرف در تشخيص مقصود غيرشارع نيـز       . ص مقصود شارع بود   همه اين موارد در تشخي    
هـا زمـاني كـه از         ها و امثـال آن      ها، وقف   ابواب گوناگون اعترافات، وصايا، شرط    . نقش دارد 

شوند، و براي الفاظ معاني عرفـي هـست، داخـل در قلمـرو تـشخيص                  طريق الفاظ بيان مي   
صلي از اصـول فقـه نيـست، در         بينيم كه عرف، هرچند ا      بدين ترتيب، مي  . عرف خواهد بود  

استفاده از متون شرعي نقش مهمي دارد؛ البتـه برخـي مفـاهيم هـست كـه شـارع خـود در                      
بينـد تـشخيص مـصاديق بـر عـرف            شود جايي كه مي     تشخيص برخي مصاديق آن وارد مي     

رود كه بـا غـرض        كند كه عرف به سوي مصاديقي از مفهوم مي          پوشيده است يا مشاهده مي    
در . زماني كه شارع در تعيين مصداق مداخله كرد، نظـر او مطـاع اسـت              . اردشارع منافات د  

در برخي روايات تأكيـد شـده اسـت كـه فقـاع،             . را مثال زد  ) آبجو(توان فقاع     اين زمينه مي  
لـه عوضـين    توان به رباي معـاملي در مباد        اند يا مي    مردم آن را كوچك شمرده    . شراب است 

مت مثال زد عرف در ايـن معاملـه، هـيچ نـوع ربـايي              سبب اختالف قي   همجنس، به زياده به   
  .شمارد  آن را ربا و حرام مي،بيند؛ در حالي كه شارع نمي

هـا مداخلـه    تواند داوري كنـد كـه شـارع در تعيـين آن          به هر حال، عرف در حاالتي مي      
  .شود نكرده است؛ وگرنه كار به شارع واگذار مي

هايي را كه     ، دقت كرد و تمام مناسبت     پس از اين توضيح، بايد در تحقق تشخيص عرفي        
ها در    كند مالحظه كرد؛ زيرا بررسي آن       ها تكيه مي    عرف مطرح، و تمام ارتكازهايي كه بر آن       

  .كند رسيدن به تشخيص عرفي كمك فراواني مي
بينيم كه تأكيد عـرف بـر عـدم صـدق ربـا               حال اگر به موضوع بحث خود برگرديم، مي       

لزم ترك بسياري از حاالت مشتبه و اتخاذ روش احتياط است           كار، مست  د، و اين  ضرورت دار 
و اين به مالحظه رواياتي است كه تأكيد فراوان بر حرمت ربـا و دوري از آن دارنـد؛ ماننـد        

  :فرمود  حضرت مي.روايتي كه گذشت
  ).371، ص12ج: همان(نزديك مشو، نزديك مشو 

ـ گرچـه بيـانگر   اين روايـات   بيند كه  حظه كند، ميهر كس روايات باب احتياط را مال
ـ در بحث ما به جهت نزديكي حـدود          با ادلّة اصل برائت شرعي نيستند      اصل كلي معارض  
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در اين جهت، روايتي از امام صادق  :فرمايد  وارد شده كه مي
  .هر كس از شبهات بپرهيزد، همانا دين خود را محفوظ داشته است

كند و فاقـد وجـه الزامـي          شود اين روايت فقط به پرهيز ارشاد مي         گفته مي كه    رغم آن   به
است، با توجه به نزديكي و دوري مرزهاي حالل و حرام، بيانگر حالـت شـدت و ضـعف                   

  .احتياط است
روايت ديگري از امام علي  :فرمايد  است كه خطاب به كميل مي

  .رد آن احتياط كنتواني در مو  هرچه مي. دين تو برادر تو است! يا كميل
كند؛ اما روايت،     روايت را از حكم وجوب دور مي      » تواني  هرچه مي «شود تعبير     گفته مي 

  .اي، ظهور دارد و اين با حكم وجوب منافاتي ندارد در احتياط در دين به هر وسيله
در روايت ديگري از امام صادق  : آمده است

  .كندها دوري  پرهيزگارترين مردم كسي است كه از شبهه
زماني استدالل به اين روايت تمام است كه دليلي بر          : در مورد اين روايت نيز گفته شده      

چه بسا به اختالف مـوارد شـبهه، حكـم          . داشته باشيم ) پرهيزگارترين بودن ( ةاورعيوجوب  
  .احتياط آن نيز متفاوت باشد

روايت ديگر مربوط به زهري از امام باقر  :فرمايد  است كه مي
  .ها، بهتر از فرورفتن در هالكت است بههتوقف در ش

كنـد كـه رسـول         از پدرانش نقل مـي     ي است و  روايت ديگر مربوط به جميل از امام صادق       
  : فرمودخدا

گروهـي شـرّ و     . هـا بـاش     گروهي خير و صالحشان روشن است؛ پـس بـه دنبـال آن            : مسائل سه گروهند  
*.ها را به خدا واگذار  الفي است پس آنها دوري كن و گروهي اخت فسادشان روشن است؛ پس از آن

كنيم، وجود احكام االهي است كه براساس لطف  در هر صورت، آنچه ما بر آن تأكيد مي
ها سختگيري كنـيم، بـا روح         اگر ما در مورد آن    . و رحمت خدا بر بندگان مطرح شده است       

ازهـاي چهـار     نم رايـم؛ ماننـد مـسأله قـص         احكام كه امتنان و لطف خدا است مخالفت كرده        
كند؛ مانند    ها تأكيد مي    از آن طرف، مواردي وجود دارد كه خود شارع بر آن          . ركعتي در سفر  

                                                                 
.اند، قيد شده است پرداخته» اصل احتياط«هاي اصول فقهي كه به  وط به احتياط در مجموعهتمام روايات مرب *
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. كند  يت خارج مي  ّ
  .صورت، توسعه در كبرا خواهد بود در واقع در اين

   فقهي براي توجيه مشروعيت رباهاي تالش. 2

هـاي    نحوي درصدد بحث از مساله فرار از ربا بودند، تـالش           افزون بر متون روايي كه به     
 محمـدباقر   شـهيد سـيد   . را توجيه كننـد   ) زياده(فقهي در جريان است تا مشروعيت بهره        

ما . استمتعرض شده   )  بدون ربا  بانكداري (البنك الالربوي ها را در كتاب       صدر اين تالش  
  .دهيم ها را مطرح كرده، اشكاالتشان را توضيح مي نحو اختصار، آن به
دادن زياده در مقابل عمليات قرض. لاو  

مال قرض  : در قرارداد قرض، دو عنصر وجود دارد      : كوشش اول اين است كه گفته شود      
) شـده  مـال قـرض داده    (ل  ربا شرط زياده در قبال عنصر او      . دادن  داده شده و عمليات قرض    

مـالي قـرار داده و      ) عمليات اعطاي قـرض   (است؛ پس مانعي نيست كه در برابر عنصر دوم          
نـه  (دهنده براساس قـرارداد جعالـه         صورت، قرض  در اين .  عنوان جعاله دريافت شود    تحت

استحقاق زياده را خواهـد داشـت و در صـورتي كـه كـشف شـود           ) براساس قرارداد قرض  
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ــرا اشــكال  : گــوييم ايــن تــالش مــيدر پاســخ از  ايــن تــالش، از جهــت صــغرا و كب
عـرف بـه ارتكـاز درونـي، ايـن زيـاده را             : شـود   كـه گفتـه مـي       از جهت صغرا، به اين    . دارد

ــه در قبــال عمليــات قــرض، بلكــه در قبــال خــود مــال قــرض داده شــده مــي   ــد، ن  و  دان
الـه بـر عمـل و       در مقابـل مـال نيـست؛ چـون جع         ) جعـل (معنايي براي قـراردادن اجـرت       

  .شوند، نه بر مال كار واقع مي
انـد زيـاده در       كنيم دو طرف قرارداد قرض، حقيقتاً قـصد كـرده           از جهت كبرا، فرض مي    

استحقاق اين اجرت به اعتبـار،      : شود  صورت گفته مي   در اين . دادن باشد   ال عمليات قرض  قب
ضـامن كـار او     ) عنه بـه قـصد تبـرّ      ( خواهيم  زماني كه از كسي كاري مي     . ضمان عمل است  

در (وقتي چنين شـد، جعالـه فقـط جـايي           . گونه كه ضامن مال او هستيم       خواهيم بود؛ همان  
عبارت ديگر،    به. نفسه، اجرت و ارزش مالي داشته باشند        متصور است كه في   ) مورد كارهايي 

قرارداد جعاله در اعمالي صحيح است كه انجام آن عمل، ارزش مالي داشته باشـد و عـرف                  
 قـرض   دادن ارزشـي قائـل نيـست، و ارزش قـرض را بـه ارزش مـال                  عمليات قرض براي  
شـده ضـمانت شـده اسـت          ارزش آن هـم بـه خـود مـال قـرض داده             بينـد و    شده مـي   داده

  .پس ضمان ديگري قابل تصور نيست) گيرنده متعهد شده مثل آن را برگرداند قرض(
  زياده در مقابل دستور پرداخت. دوم

زيد با بانـك تمـاس گرفتـه، بـه بانـك            . ار به خالد بدهكار است    فرض كنيد، زيد ده دين    
در نتيجة اين درخواست، زيد ده دينار به بانـك بـدهكار            . ده دينار به خالد بپردازد    : گويد  مي
در ايـن  . شود؛ چون مال بانك را از بين برده است؛ پس به آن اندازه ضامن خواهـد بـود              مي

از طـرف زيـد     ) نه تبرعـي  (ستي بر وجه ضمان     عمليات، قرضي در كار نيست؛ بلكه درخوا      
 باشد؛   متعهد تواند به پرداخت بيش از ده دينار        زيد مي : توان گفت   حال مي . صادر شده است  
همانا تعهد در قبال درخواست پرداخـت و        . در قرارداد قرض نيست   ) زياده( چون اين تعهد  
  .اتالف مال است
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شود؛ چرا    ربا شامل اين مورد هم مي     مالك حرمت   : شود  در پاسخ از اين تالش گفته مي      
  .به هر سببي حاصل شود، بدهكار، به پرداخت زياده ملزم نيست» دين«كه 

زيـاده يـا    . كنـد   شود كه چه چيزي اين زياده را ملزم مـي           طور اين بحث مطرح مي      همين
صـورت، اشـكال    در اين. است )عمليات پرداخت از طرف بانك(براي قرض يا براي جعاله   

پرداخت بدهي از سوي بانك، كاري نيست كه ارزش مالي بـيش از مـال               . آيد   مي قبلي پيش 
  ).مالي كه زيد متعهد به پرداخت هست(پرداخت شده داشته باشد 

  )خريد و فروش(زياده در قرارداد بيع . سوم
. كننـد   بودن خـارج مـي      دهند و معامله را از ربوي       گاهي قرارداد قرض را به بيع تغيير مي       

صورت طال و نقره و نـه از          نه به (صورت اسكناس است      ه تا وقتي پول رايج به     ك  توضيح اين 
ماهـه بـه ده     صورت نـسيه دو       تواند هشت دينار را به      ، يك طرف مي   )جنس مكيل و موزون   

صورت، گرچه ثمن و مثمن از يك جنس است و ثمـن زيـادي دارد،                در اين . دينار بفروشد 
كنند كه مـشتري در    ين، در قرارداد بيع شرط مي     آيد؛ سپس طرف    رباي معاملي حرام پيش نمي    

  ني، يك درهم بپردازد، و چون اين شرط در قرارداد بيع است نه مقابل هر تأخير تا مدت معي
  .قرارداد قرض، ربا نخواهد بود
دانـد كـه بـه     اي را قرض ربوي مـي  عرف چنين معامله: گوييم  در پاسخ از اين تالش مي     
بر فرض هم آنان قصد بيع داشـته  . متعامالن قصد قرض دارندلباس بيع درآمده است؛ چون   

گاهي هم  . شود  داند كه شامل چنين بيعي هم مي        باشند، عرف قلمرو ربا را چنان گسترده مي       
  .را دارد و مشمول رباي معاملي است) پول طاليي(اسكناس، حكم طال : شود گفته مي
  زياده براي بانك. چهارم

ذاران بداند و به وكالت، اموال آنان را به ديگـران قـرض             گ  بانك خودش را وكيل سپرده    
  .شرط زياده كند) بانك(دهد و براي خود 

اي   روايات تأكيد دارند كه در قرارداد قرض، هيچ زياده        : گوييم  در پاسخ از اين تالش مي     
  :در روايتي وارد شده. شرط نشود

  .در قرارداد قرض شرط نشود جز پرداخت مثل آن
  :در روايت ديگر آمده است

  ).454، ص12ج: همان(اگر شرط شود بيش از آنچه گرفته بپردازد، حرام است 
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  بيع عينه. پنجم
دار   تصـورت مـد     فروشـنده، كـااليي را در مقابـل بهـايي بـه           . راه پنجم، بيع عينه است    

 بيع  براي. خرد  صورت نقد، از مشتري مي      فروشد؛ سپس همان كاال را به قيمت كمتري به          مي
از ميان فقيهان، مالك و احمد قائل به حرمت         . هاي ديگري نيز گفته شده است       عينه صورت 

  .دانند اين معامله بوده، آن را حيلة رباي نسيه مي
  :شود بيع عينه در حقيقت همان ربا است كه در پوشش بيع مطرح و به سه حالت تصور مي

1  ل شرط شده باشد؛بيع دوم در بيع او. 

دو بيع تباني كرده باشند؛طرفين بر اين  .2 
.صورت اتفاقي و بدون توافق رخ دهد دو تا معامله به .3 

 طور قطع باطل است؛ زيرا عرف، آن را چه به لحاظ صغرا و چه به لحـاظ                   ل به حالت او
افزون بر آن، عالمان اشـكاالت ديگـري نيـز          . داند كه لباس بيع پوشيده است       كبرا، ربايي مي  

  .اند وارد كرده
 فروشنده كـاال   . لزوم دور در اشتراط كه هم شرط فاسد و هم مفسد عقد است            : لاشكال او

ل فروشد؛ در حالي كه بيـع مـشتري متوقـف بـر صـحت بيـع او                  را مشروط به بيع مشتري مي     
  .است

  .در اين موارد، قصد جدي معامله نيست: اشكال دوم
بـن     ؛ مانند علي  صحيح نيست اي    چنين معامله در اين موارد، نص داريم كه       : اشكال سوم 

  :كند  نقل ميبن جعفر  جعفر در روايت صحيح از امام موسي
فروشـد؛ سـپس بـه پـنج درهـم از او       از حضرت دربارة مردي پرسيدم كه لباسي را به ده درهم مـي     

ل شـرط نكـرده باشـند و بـه ايـن            اگر در معامله او   : آيا اين معامله حالل است؟ امام فرمود      . خرد  مي
  ).370، ص12ج: همان(ند، اشكال ندارد معامله راضي باش

  .روايات ديگري نيز در تأييد اين مطلب وجود دارد
  :گويد بن منذر است كه مي ها روايت حسين يكي از آن

براي . كند  آيد و از من درخواست معامله عينه مي         مردي پيش من مي   :  عرض كردم  به امام صادق  
؛ سـپس   )فروشـم   خرم و به صـد و ده مـي           به صد مي   كاال را (خرم    صورت مرابحه مي    او كااليي را به   

در صورتي كه او در فروختن و نفروختن آزاد باشد و تو هم             :  فرمود امام. خرم  جا از او مي     همان
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اي كـه در      نكته. كنند  را نفي مي  ] لبيع دوم در بيع او    [ شرط   ،روشن است كه هر دو روايت     
  .رغم شهرت روايت از او، توثيق نشده است بن منذر به  كه حسين مورد روايت دوم هست اين

گـردد و     ل برمـي  دوم، اگر تباني دو نفر به منزلة شرط ارتكازي باشد، به حالت او            حالت  
  .الوفا باشد، بيع باطل نيست ت؛ اما اگر صرف وعده و قرار غير الزمباطل اس

  .حسب قواعد صحيح استحالت سوم، مانعي از آن نيست و بر
جـا برخـي       ايـن  .ها براي تجويز زياده و بهـره اسـت          مطالبي كه گذشت، برخي از تالش     

  .شود هاي ديگر هم هست كه حكمشان از آنچه گذشت، معلوم مي تالش

  هاي جاري توجيه سپرده: تطبيق دوم

هاي حساب جاري وديعة كامل شرعي        برخي اقتصاددانان اسالمي اعتقاد دارند كه سپرده      
  :گويد باره مي دكتر حسن عبداهللا امين در اين. است

شـود و هـر زمـان كـه           گذاري مـي     مبلغي است كه نزد بانك سپرده      جا كه سپردة نقدي جاري،      از آن 
كند و هيچ ترديدي در آن نيست         دارد، وديعه كامل بر آن صدق مي        گذار بخواهد از بانك برمي      سپرده

كنـد، ايـن تـصرف، بـه          ها تصرف مـي     در آن سپرده  ) برحسب روال عادي  (و اگر بانك، طبق عادت      
 برحسب خواست او نيست تا سپرده از وديعه به قرض تغيير            شود و   گذار گذاشته نمي    حساب سپرده 

صـورت    كه بانك اين سپرده را بـه        يابد؛ چنان   گذار از وديعه به قرض تغيير نمي        يابد؛ پس ارادة سپرده   
) كـارمزد (اجـرت   دار تهاي مـد  خالف سپردهها بر براين، براي حفظ اين سپرده    پذيرد؛ بنا   قرض نمي 

گـذار    پرهيزد؛ چون هر زمان كه سـپرده        ها مي   كارگيري آن   ها و به     سپرده گيرد، و از تصرف در اين       مي
هـاي    كه تصرف بانك در سپرده      بخواهد بانك بايد به پرداخت مبادرت كند و اين داللت دارد بر اين            

  .طلبانه است  از موضع تصرف مستند قانوني، بلكه از موضع فرصت نهجاري،
گـذار را در نظـر بگيـريم كـه بـه بانـك                ني و عرفي سپرده   افزون بر اين، بر فرض اگر ما اجازة ضم        

گـذار را از وديعـه تغييـر     دهـد، ايـن، ارادة سـپرده        تصرف در اموال حساب جاري خود را اجازه مي        
گيرنـده تـوان برگردانـدن     هاي مثلي، اگر وديعه شود كه در وديعه دهد و اين نظير قول مالكيه مي       نمي

هرچند اين تصرف را عالمان مالكي  . ه مجاز به تصرف خواهد بود     مثل را داشته باشد، در مورد وديع      
  ).208 و 207ص: 1366امين، (دانند؛ بلكه اشهب، به اين كراهت هم قائل نيست  مكروه مي
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  :آورد داند و براي آن سه دليل مي هاي جاري را وديعه شرعي مي كنيد، وي سپرده كه مالحظه مي چنان
  دن قرض ندارند؛گذاران حساب جاري قصد دا سپرده .1
 كند؛ مانند بانك سودان؛ هاي جاري كارمزد دريافت مي بانك براي حفظ سپرده .2
كنـد و تـصرفاتش مـوردي و     هـاي جـاري احتيـاط مـي        كارگيري سپرده   بانك در به   .3

 .طلبانه است فرصت
عـه  هـاي ودي    هاي جاري قرض هستند؛ چون يكي از ويژگي          اما ظاهر اين است كه سپرده      

ويژه تصرفي كه عـين آن        شده باقي بماند و تصرف در آن، به        مال وديعه داده  آن است كه خود     
جايز نيست، مگر ديدگاهي كه از مالكيه نقل شـده          ) به اجماع مذاهب اسالمي   (را از بين ببرد     

ويژه جايي كه مال      دانند؛ به    بر پرداخت مثل، مكروه مي     تكه آنان تصرف در مثليات را با قدر       
اين در حالي است كه از ابتدا، در حساب جاري، بنـاي بانـك              . نير باشد وديعه از دراهم و دنا    

هـا تـصرف      بانك بدون هـيچ زحمـت و اسـتثنايي در آن          . ها است   بر تصرف مطلق در سپرده    
  .داند طلبانه، بلكه امري كامالً طبيعي مي صورت پديدة فرصت كند و اين تصرف را نه به مي

بانـك بايـد در هـر       . گـردد   اي جاري برمـي   ه  احتياط بانك در تصرف، به ماهيت حساب      
زماني، نقدينگي الزم براي پاسخگويي مراجعات احتمالي را داشته باشد؛ وگرنـه شـهرت و               

شود؛ بنابراين، حتي بـه مـذهب         افتد و مطالبة قانوني آن غيرممكن مي        حيثيت آن به خطر مي    
هـا را قـرض كامـل         بلكـه بايـد آن     هاي جاري را وديعه دانـست؛       توان سپرده   مالكي هم نمي  

ها، تصرفي طبيعي و عادي است، نه تـصرف مـوردي و              شمار آورد؛ چرا كه تصرف در آن       به
  .شود گذاري از دو جهت ناشي مي استثنايي؛ اما نيت وديعه

هاي ربايي چنين هستند؛ ها در بانك كه آن اين. لاو  
ها را اسـتيفا      ند آن توان  گذاران هر زمان مي     هاي جاري از اين جهت كه سپرده        سپرده. دوم

ها را به عهده دارد، نتيجة وديعه را به همـراه دارنـد؛ امـا در مقـام                    كنند و بانك نگهداري آن    
چـون دو طـرف علـم دارنـد كـه مـال             . تطبيق حكم شرعي، نيت وديعـه همخـواني نـدارد         

گيرد و اين با عنوان قـرض، همـاهنگي     گذاري شده تحت تصرف كامل بانك قرار مي         سپرده
هـاي    بـر آن گذاشـته شـود؛ ماننـد سـپرده          » سـپرده «، نه عنوان وديعه؛ حتي اگر عنـوان         دارد
دار كه در بانكداري ربوي، هيچ راهي جز قرض ندارند؛ حتي اگر عنوان سپرده داشـته                  تمد

  .باشند؛ چون مالك در قراردادها مقاصد و معاني هستند نه الفاظ و مناشيء
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هـا، يـا    ديعه هستند، تصرف بانـك در آن سـپرده  هاي جاري، و    اگر قائل شويم كه سپرده    
ه گيـرد؛           بانك مثل آن سـپرده    (ها به ذمه بانك باشد        بايد از باب نقل آن سپرده      هـا را بـه ذمـ

اگـر از بـاب     . گذار باشـد    يا از باب تصرف در اموال سپرده      ) سپس در آن اموال تصرف كند     
ل قـرارداد   ن است كه بانك از او     نقل به ذمه بدانيم، اين همان قرض است، و اين به معناي آ            

و به همين سبب ) شود و به عقد قرض مالك مي(گيرد   ها را به ذمه مي    آن) گذار  زمان سپرده (
ها خـود     به همين دليل بانك   . كند  هاي جاري تصرف مي     هاي حساب   همانند مالك در سپرده   

ور معمول بـراي    ط  كنند و به    ميبه افتتاح حساب جاري و ارائة خدمات حساب جاري اقدام           
هـا،    گيرند و درخواست اجرت از طـرف برخـي بانـك            اجرتي نمي ) حساب جاري (كار   اين

هـا كـه در بانـك بـاقي           بانك براي استفاده از نقدينگي اين سـپرده       . ها است   نشانة ضعف آن  
هـاي بـدون ربـا، در عمليـات بـزرگ             بانـك . كنـد   ها اقدام مي    ماند، به افتتاح اين حساب      مي

ها بـا اسـتفاده از سـرمايه داخلـي            آن. كنند  ر قراردادهاي مشروع مشاركت مي    مضاربه و ديگ  
هـاي جـاري كـه        شـود و سـپرده      صورت مضاربه داخـل بانـك مـي         هايي كه به    بانك، سپرده 

كنند و سرانجام بـه سـهم         كار اقدام مي    به اين   گيرد،  تيار بانك قرار مي   صورت قرض در اخ       به
  .شوند مشاركت در مضاربه نايل ميمشروع خود از سود حاصله به نسبت 

هـاي جـاري قـرض        سـپرده (هاي جـاري را نداشـته باشـد           اگر بانك، قصد نقل به ذمة سپرده      
گذار برگـردد؛ چـرا كـه او مالـك اصـل              ها به سپرده    ها و سود مشروع آن      ، بايد اصل سپرده   )نباشد

ي از فقيهـان پيـشين      كيـذر . گيـرد   سپرده است و برحسب قاعدة ثبات مالكيت سود به او تعلق مي           
  :گويد اماميه مي

پذير با مال وديعه تجارت كند، سود حاصله مربوط به صاحب مـال و خـسارت مربـوط                    اگر وديعه 
ق1410  .)132، ص17ج:  (پذير است به وديعه مرواريد، 

امام خميني  :فرمايد ها مي  در مسأله ششم از احكام بانك
نـت باشـد، اگـر اجـازة تـصرف نداشـته باشـد، بانـك                سپارد، وديعـه و اما      اگر آنچه كه به بانك مي     

تواند تصرف كند و اگر تصرف كند، ضامن خواهد بود؛ اما اگر اجازه تصرف دهد يا راضي بـه                     نمي
 بـه   *كه اذن در تـصرف ناقـل        پردازد، حالل خواهد بود، مگر اين       تصرف باشد، آنچه بانك به او مي      

اي كـه     صورت، زياده  در اين ]  قرارداد قرض است   ه خاصيت ك[اذن به تملك همراه با ضمان برگردد        

                                                                 
.آورد مقصود از تصرف ناقل، تصرفي است كه كاال يا پول را به ملكيت ديگري درمي *
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هستند؛ پس آنچـه بـه اسـم وديعـه يـا            ) قرض(هاي بانكي از اين قبيل        ظاهر اين است كه سپرده    
ام خواهـد بـود     شود، در واقع قرض است و در صورت شـرط نفـع، زيـاده حـر                 امانت ناميده مي  

  ).616، ص2ج: 1379خميني، (
وديعـة كـااليي و وديعـة    ( به هر دو نوع از اجناس وديعه         ظاهراً حضرت امام خميني   

ض، ودهد كه بانك در وديعة كااليي با اذن مالك، در مقابـل عـ               نظر دارد و اجازه مي    ) نقدي
ـ  ه در وديعـة پـولي   كـ   چنانتصرف كند؛ اما اگر تصرف در مال وديعه به تملك آن برگردد 

گردد و گرفتن بهره جايز نيـست   صورت، قرارداد وديعه به قرض برمي چنين است ـ در اين 
دار، هـر دو در واقـع         تهاي بانكي، اعم از جـاري و مـد          دهد كه سپرده    و در نهايت فتوا مي    

  .قرض هستند
 در شرح عبادت امام خميني  :نويسد  ميتحرير الوسيله مستندنويسندة 
ـ همراه با رضايت بـه تـصرف،   ست  ها ـ طبق آنچه كه متعارف ا  گذاري پول در بانك  سپردهامروزه،

آن هم به انحاي مختلف، تصرف حتي تصرفات ناقله است و ايـن تـصرفات ناقلـه از طـرف بانـك       
اش اين بود كه سود حاصـل         اگر چنين بود، الزمه   . عنوان معامالتي از طرف صاحبان سپرده نيست        به

شود كه    ات به صاحبان سپرده برگردد؛ چون طبق قاعده، عوض در ملك كسي داخل مي             از اين تجار  
دارد و    شود؛ در حالي كه صاحب بانك، همة سودها را براي خود برمي             معوض از ملك او خارج مي     

گـذاري، پـول را بـه         گذار، زمان سـپرده     اين از جهت شرعي تنها در صورتي صحيح است كه سپرده          
ها تصرفات ناقله انجام      زماني كه بانك در آن سپرده     .  ضمان به بانك داده باشد     قصد تمليك همراه با   

هـا بـه      شوند و علت نامگذاري آن      ها از وديعه و امانت خارج شده در واقع قرض مي            دهد، سپرده   مي
ها چنين بوده است يـا بـه ايـن جهـت              وديعه و سپرده يا به جهت اين است كه در ابتداي كار بانك            

شـود؛ بلكـه بـه        در نظـر گرفتـه نمـي      ) بانـك (گيرنـده     هاي بانكي، تنها مصلحت قرض      پردهاست كه در س   
هـا را از سـرقت و تلـف محافظـت      هم هست؛ چون بانك، آن سـپرده   ) گذار  سپرده(دهنده    مصلحت قرض 

 نامند؛ هرچند غالباً يـا دائمـاًَ در واقـع قـرض هـستند               ها را وديعه و سپرده مي       كند و به اين مناسبت آن       مي
  .)116ص: ق1418خميني، (

اهللا صدر شهيد آيت  :گويد هاي بانكي مي  درباره سپرده
هاي   ه در سپرده  ك  ـ چنان شوند، نه وديعه كامل هستند      ري مي گذا  هاي ربوي سپرده    مبالغي كه در بانك   

ـ و نـه وديعـه   شودـ  يهاي ثابت گفته مـ  كه در سپرده ـ چنانشودـ و نه وديعه ناقص   جاري گفته مي
هايي هـستند كـه همـواره يـا      ها قرض ـ  همانا آنشود هاي ثابت گفته مي ه در سپردهك چنانناقص ـ  
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كنند، به اسم وديعه و سپرده، ايـن اسـت            ها دريافت مي    وجه نامگذاري، مبالغي كه بانك    
كردند؛ اما كارشان توسعه يافـت و         ها به لحاظ تاريخي، ابتدا براساس وديعه كار مي          كه بانك 

را همچنان حفظ كردنـد؛ هـر     » وديعه و سپرده  «ة  شامل قرض هم شد؛ اما از جهت اسم، واژ        
  .چند ماهيت فقهي وديعه را از دست دادند

كننـد،    هـاي ربـوي دريافـت مـي         هايي كه بانك    ربوي دربارة سپرده    هاي غير   موضع بانك 
هـاي جـاري را       ربوي، سـپرده    هاي غير   بانك. تفكيك بين دو نوع سپرده جاري و ثابت است        

هاي ثابـت را      پردازند؛ اما سپرده    اي نمي    قرضي كه بر آن بهره     كنند؛  صورت قرض قبول مي     به
پذيرند؛ البته نه به معناي وديعه صرف كه به بانك سپرده شود تـا                صورت وديعة فقهي مي     به

گذار بـه بانـك وكالـت     گذار نگهداري كند؛ بلكه در كنار وديعه، سپرده         بانك از طرف سپرده   
كار گيرد؛ بنابراين، در بانكداري بدون ربا، ماهيت          اربه به دهد كه مال او را در قرارداد مض         مي

مختلف است؛ اما توجيه فقهي بازپرداخـت ايـن         ) ثابت(دار    تهاي جاري و مد     فقهي سپرده 
ها براساس  صورت است كه حساب جاري در بانك   جاري به اين     و برداشت از سپرده    قرض

گـذار را     هـا بـستانكاري سـپرده       سپرده. طراحي شده است  ) بدهكار و بستانكار  (دين متقابل   
از . دهـد   دهد و برداشت او از حساب جاري، بدهكاري وي به بانك را نـشان مـي                 نشان مي 

هـاي فـردي    هاي غربي، سپردة جاري قرارداد مستقلي است كـه در آن ويژگـي          ديدگاه بانك 
هنـدة  د رسـد كـه نـشان    رود و سرانجام به يك رابطة حسابداري مـي        حقوق نقدي از بين مي    

پرداخت دارد و اين به جهت آن اسـت كـه           ي مشتري طلبكاري است كه استحقاق       بستانكار
بين دو حساب نياز به قرارداد مستقل مـورد توافـق           ) تسويه(حقوق غربي معتقد است تهاتر      

تهـاتر بـين دو حـساب       ) مطـابق رأي اماميـه و حنفيـه       (دارد؛ در حالي كه در فقـه اسـالمي          
، و اين تهاتر از سنخ حق نيست كه قابل اسقاط باشـد؛ بلكـه از          دهد  صورت قهري رخ مي     به

تواند سپرده باشد و بدهي جديدي از طرف بانك بر عهدة مـشتري               سنخ حكم است كه نمي    
  ).88 ـ 84ص: ق1410صدر، (خواهد بود 

هاي جاري ماهيت قرض دارند، گرايش رايـج بـين            رسد اين گرايش كه سپرده      نظر مي  به
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وديعه با اجازة   : كه براساس مذهب حنبلي نوشته شده، آمده است        القناع  كشفدر كتاب    ـ
 .)141ص: م1947بهوتي،  (شود استعمال، عارية مضمونه مي

هـا را   قدامه آمده است كه اگر كسي، دراهم و دنانير را عاريـه بگيـرد تـا آن         ابنمغني  در   ـ
 ).208 و 207، ص5ج: تا قدامه، بي ابن(خرج كند، اين قرض است 

 :گويد از فقه حنفي، سمرقندي مي ـ
 نامنـد  ها است، در حقيقت قرض است؛ اما به مجاز عاريه مـي  ها به مصرف آن واگذاري اشيايي كه استفاده از آن     

.)284، ص3ج: ق1414سمرقندي، (
 :گويد االئمه سرخسي مي شمس ـ

دادن در اسـتفاده اسـت و         ن، اجـازه  داد  عاريه دراهم و دنانير و پول خرد قرض اسـت؛ چـون عاريـه             
عين آن؛ پس گيرندة پول مـأذون در  ) كردن خرج(كردن  استفاده از پول ممكن نيست، مگر به مصرف  

).3899، ص8ج: ق1421عالءالدين كاشاني، (مصرف عين است 
  .اند هشتها، تحوالتي را پشت سر گذا رسد قوانين حقوقي نيز در مسأله سپرده نظر مي به

بـودن    رغـم تـرجيح وديعـه       ريبر، حقوقدان فرانسوي نقل شده است كه وي بـه         از استاد   
  :گفت هاي بانكي مي سپرده

ها تعارض دارد،      چون با امكان تصرف بانك در آن سپرده        ؛بودن سپرده يك تصور ذهني است       وديعه
برخـي ديگـر   . و به همين دليل، اعتقاد داشت سپردة بانكي وديعة نـاقص يـا وديعـة خاصـي اسـت               

  .نهاد دارند براي قرارداد وديعه ويژگي جديدي داده شودپيش

. كنـد   اين ديدگاه را تأييـد مـي       288 ص ،قانون تجارت لبنان  كتاب  استاد علي بارودي در     
هـا را بـه بانـك         گذار براي حفـظ و نگهـداري امـوال خـود، آن             سپرده: وي معتقد است  

  .كند روم نميكارگيري آن اموال مح سپارد و در عين حال بانك را از به مي
تواند مورد استفاده قرار گيـرد         زماني مي  حلّ دهد كه اين راه     امي حمود پاسخ مي   استاد س 

هاي بانكي را براسـاس قـرارداد ديگـري يعنـي قـرض تفـسير كـرد و ايـن                      كه نتوان سپرده  
ـ خوشايند غالب حقوقـدانان فرانـسه و   الدين گفته است   ه استاد علي جمالك چنان ـ تفسير

 قانون تجارت مصر بـر آن       726 عمل واقعي افراد و اين همان چيزي است كه ماده            مطابق با 
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گذار اجازة اسـتفاده        رود و وديعه    كارگيري آن، از بين مي      اگر وديعه مبلغي پول نقد يا شيئي باشد كه با به          

  ؛ )264ص: ق1402، شلتوت(آيد   داده باشد، چنين قراردادي قرض به حساب مي

  .كنند كه سپردة بانكي قرض است صورت قاطع داللت مي راين، ادلّة ذيل بهبناب
  گذاري شده؛ ضمانت مال سپرده .1
 ها همانند يك مالك؛  تصرف آزادانة بانك در سپرده .2
 ها به بانك؛  نما و سود سپرده رجوع .3
سـم  كردن همين آثار قرارداد قرض است؛ هرچند ا        گذار نيز مترتب    داف بانك و سپرده   كه اه   چنان

  .گرفت نظر نهمين دورة مجمع فقه اسالمي نيز بر همين گرايش قرار. وديعه بر آن بگذارند

  هاي بانكي مصوبة مجمع الفقه االسالمي دربارة سپرده

هاي بانكي مـواد ذيـل را بـه            در مورد سپرده   9د/ 90/3مجمع فقه اسالمي در مصوبة شماره       
  .تصويب رساند

هاي ربوي، از نظر فقهي       اسالمي و چه در بانك    هاي    هاي جاري، چه در بانك      سپرده .1
كند   ها را ضمانت مي     پذير، بازپرداخت اين سپرده     قرض هستند؛ چرا كه بانك سپرده     

بـودن    گذار مطالبه كند، بپردازد و در قـرض         و شرعاً موظف است هر زمان كه سپرده       
  .بانك تأثيري ندارد) قدرت مالي( سپرده، توانايي

 .شوند ب واقع به دو نوع تقسيم ميهاي بانكي به حس سپرده .2
هـاي ربـوي هـست ـ      گونـه كـه در بانـك     شـود ـ همـان    ها بهره پرداخت مي  هايي كه به آن سپرده. أ

كـه   دار و اعـم از ايـن   تكه سپرده جاري باشـد يـا مـد    هاي ربوي حرام هستند؛ اعم از اين    قرض
  .انداز است ـ يا سپردة پساي كه با اطالع قبلي قابل برداشت  سپرده شرطي باشد ـ سپرده

شوند كه در عمل پايبند به احكام اسالمي هستند،           گذاري مي   هايي سپرده   هايي كه در بانك     سپرده. ب
گذاري بر سهمي از سود مـضاربه صـورت           ها براساس قرارداد سرمايه     گذاري در اين بانك     سپرده
ها عدم ضمانت بانـك نـسبت         آنشود كه يكي از       ها احكام مضاربه بار مي      گيرد، بر اين سپرده     مي

.به سرماية مضاربه است
اسـت؛ چـرا   ) سهامداران بانك(هاي جاري به عهدة گيرندگان قرض      ضمانت سپرده  .3
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) گذاري    هاي سرمايه   هاي جاري چه سپرده     چه سپرده (ها    گذاشتن سپرده   رهن و وثيقه   . 4

ت رهـن، صـاحب     يابد كه در طول مـد       جايز است؛ البته رهن در صورتي تحقق مي       
بانكي باشد كه سـپرده     ) گيرندة رهن (اگر مرتهن   . از تصرف در سپرده ممنوع شود     سپرده  

صـورت،   در اين . گذاري منتقل شود     سرمايه در آن است، بايد مبالغ سپرده جاري به سپرده        
شـود و صـاحب    با تبديل سپرده از قرض بـه مـضاربه، ضـمانت سـپرده نيـز منتفـي مـي                 

ها براي آن است كه مـرتهن از نمـا و           همة اين . ش را خواهد داشت   ا  استحقاق سود سپرده  
 .سود رهن بپرهيزد

نخـورده    صورت دسـت    با توافق بانك و صاحب سپرده، جايز است بخشي از سپرده به            .5
 .باقي بماند

هـا    مبناي مشروعيت تعامل بانك و مشتري، امانت و راستي در ارائة درست گزارش             .6
ك را برطرف سازد و با اهداف شرع سازگار باشد،          به صورتي كه هرگونه ابهام و ش      

هـا افتتـاح شـده مـورد      هايي كه نزد آن ها به نسبت به سپرده  و اين نكته دربارة بانك    
 .بودن و امانتداري است تأكيد است؛ چرا كه كار بانك امين
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