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   حقوقي اوراق قرضة بدون ربافقهي و بررسي 
  (اوراق قرضه راستين)

  
  1بيژن بيدآباد

  
  

  چكيده
اوراق قرضه باشد.  اوراق قرضه بدون ربا ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري مركزي و تجاري و خرد بدون ربا مي

نمايد  نمايد به همان ميزان و مدتي كه از منابع طرف مقابل استفاده مي بدون ربا در اصل سندي است كه ناشر آن تعهد مي
تواند حق خود را به فرد  درست به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. دارنده اين اوراق مي

  ثالث بفروشد. 
هاي عقود معين و امكان  حقوقي بررسي گرديدند. ويژگيفقهي و ه، انتشار و معامله اين اوراق از لحاظ در اين مقال

تطبيق آنها با اوراق قرضه بدون ربا بررسي شدند. هركدام از عقود معين ناظر بر شرايط خاصي هستند كه شامل 
عاريه و وديعه، شامل وكالت،  ع، عقود اذنيهشوند. در اين ارتباط عقود قرض، بي خصوصيات اوراق قرضه بدون ربا نمي

متعاقدين بنابر اصل هرچند اگر اوراق قرضه بدون ربا در عقود معين هم نگنجد ند. دو عقد معاوضه بررسي گردي عقد هبه
در اين ارتباط تعريف » عقد معاوضة زماني«، با اين حال براي آزادي قراردادها حق دارند معامله خود را انجام دهند

  كه هرچند كه در قانون مدني صراحت ندارد ولي با آن انطباق دارد.  گرديد
  

  اوراق قرضه بدون ربا، قرض به شرط قرض، بانكداري اسالمي، عقد معاوضه: كليد واژه
  

  مقدمه
ابزارهاي مالي اسالمي بايد در بر گيرنده دو ويژگي اصلي باشند، نخست ويژگي غيرربوي بودن آنها و دوم 

هاي پولي، تامين مالي و مديريت نقدينگي مورد نياز مقامات پولي،  آنها از ابعاد قابليت كاربرد در سياستكارآمدي 
دولت و موسسات پولي و مالي اعم از بانكي و غير بانكي است. يكي از مهمترين ابزارهاي تاثيرگذار بر مكانيزم بسط 

تواند از طريق تعديل مكانيزم  در خريد و فروش اين اوراق ميپولي توسط اوراق قرضه امكانپذير است. عمليات بازار باز 
ها و نرخ بهره و نتيجتاً عرضه و تقاضاي كل  بسط پولي بر ميزان نقدينگي و ساير متغيرهاي پولي نظير سطح عمومي قيمت

اقد وجاهت شرعي باشند و ف در اقتصاد تأثير بگذارد. بدليل وجود نرخ بهره در اوراق قرضه متعارف اين اوراق ربوي مي
هاي  همچنين سياست در نظام بانكداري اسالمي هستند و عمالً استفاده از اين ابزار توسط مقامات پولي منع قانوني دارد.

پولي و ابزارهاي آن در شرايط بانكداري بدون ربا به دليل ماهيت ربوي اوراق قرضه تا حد بسيار زيادي قابليت استعمال 
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دهد تا اوراق  ربوي بودن اوراق قرضه شرعاً اجازه نمي توان مورد استفاده قرار داد. ودي را ميندارند و فقط ابزار محد
مورد استفاده نيز تجاري و خرد  يعني بانكداريبانكداري مركزي غير از قرضه متعارف در بانكداري بدون ربا در سطوح 

باشد. اين موضوع به اين معني است  غيرقابل استفاده ميواقع شوند، از اينرو مهمترين ابزار پولي در نظام بانكي بدون ربا 
هاي تنظيمات پولي براي اقتصاد است و بانكداري  هاي بديع، بانكداري مركزي بدون ربا فاقد قابليت كه بدون راه حل

 لذا الزم استتجاري و خرده بانكداري ابزار كافي براي تأمين مالي و مديريت صحيح دارائي و بدهي خود ندارد. 
  2ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري بدون ربا ابداع نمود.

باشد. تحقيقات  ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري مركزي و تجاري و خرد بدون ربا مي بدون ربااوراق قرضه 
لحاظ مقاله حاضر وجوه حقوقي آن را از كه در  3وسيعي در اين امر نهايتاً منجر به ابداع اوراق قرضه بدون ربا گرديد

تواند بطور كارآمد بر مكانيزم  اوراق قرضه بدون ربا عالوه بر خصوصيت غيرربوي مي نمائيم. حقوق مدني بررسي مي
هاي پولي و بانكي اقتصاد را نيز مهيا سازد.  بسط پولي اثر گذارد، و امكان تامين مالي و مديريت نقدينگي مورد نياز بخش

تأثيرگذارند و انواع ديگر از لحاظ پولي خنثي هستند. بانك مركزي به منظور انواعي از اين اوراق بر حجم نقدينگي 
تواند با انتشار خريد و يا فروش اوراق قرضه غيرربوي اقدام  هاي مؤثر پولي از طريق مكانيزم بسط پولي مي اجراي سياست

جاري، تخصصي و موسسات پولي به تنظيمات پولي در اقتصاد بنمايد. چنانچه اين اوراق توسط آن دسته از بانكهاي ت
غيربانكي كه داراي حسابهاي ذخيره و احتياطي تحت عنوان سپرده قانوني و سپرده احتياطي نزد بانك مركزي هستند 
صادر يا خريداري يا به فروش رسانده شوند اثر پولي خنثي دارند. خريد اين اوراق توسط بانك مركزي، پايه پولي و به 

مالي اول كاهش داده و به تبع در سررسيد موجب افزايش حجم   در اقتصاد را در دوره تبع حجم نقدينگي موجود
نقدينگي به همان ميزان قبل خواهد شد. چنانچه اين اوراق در قالب اوراق خزانه توسط دولت به منظور اعمال 

خواهد داشت و چنانچه بانك هاي مالي منتشر و فروخته يا بازخريد شوند اثرات متفاوت پولي و مالي در اقتصاد  سياست
هاي پولي نمايد. استفاده از مازاد منابع  تواند اقدام به اعمال سياست مركزي اين اوراق را خريداري يا بفروش برساند مي

بانكها و ساير موسسات اقتصادي در صورت ضرورت (در زمان كسري نقدينگي برخي از موسسات پولي و بانكي) از 
توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و قرض الحسنه بدون هيچگونه تاثيري بر حجم نقدينگي به طريق انتشار اين اوراق 

تواند مورد  ها مي حلي براي برون رفت از هزينه ناشي از ريسك نقدينگي به منظور پوشش تعهدات و بدهي عنوان راه
كند اثرات پولي و يا مالي انقباضي  استفاده واقع شود. چنانچه اوراق را بانك مركزي و يا دولت خريداري و يا بازفروش

در صورت  -تواند همچنين در قالب اوراق قرضه تجاري بدون ربا  گذارد. اين اوراق مي يا انبساطي در اقتصاد به جاي مي
  براي تأمين مالي بخش خصوصي قابل استفاده خواهد بود.  -نامه بانكي به عنوان تضميني براي بازپرداخت ارائه ضمانت
طراحي شده كه  NSSSS 4سيستم تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوينويه مبتني برفناوري اطالعات بر بستر بازار ثا
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Fouad H. Al-Salem, Islamic financial product innovation, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 
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خريدار با باالترين قيمت رقابتي پيشنهادي مالك اوراق خواهد بود. عدم تعيين قيمت پايه كمتر از قيمت اسمي و 
   5باشد. خصوصيات بارز اين ابداع مالي مي جايگزيني اوارق قرضه متعارف و تثبيت بازارهاي پولي وارزي از جمله

  
  اوراق قرضه بدون ربا 

تحريم ربا در اديان الهي و بويژه در اسالم مانع از بكارگيري آن دسته از ابزارهاي مالي متعارفي است كه در آنها 
شود و لذا بايد  اي است كه به نحوي نرخ بهره در محاسبات وارد مي شبهه ربا وجود دارد. غالب اين ابزارها به گونه

  با رعايت حرمت ربا ابداع نمود. و بانكي هاي پولي  سياستابزارهاي مالي جديدي منطبق با شرع براي اجراي 
در فقه سنتي كمتر مورد توجه بوده و به تبع اين ابرازهاي مالي در بازارهاي مالي مبتني بر بدهي معامالت اوراق 

ش و . بطور كلي وجود اختالف آراء و فتاوي فقهي در معامالت اوراق مانع از گستر6اسالمي كمتر استفاده شده است
اين موضوع در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه  7توسعه معامالت اين نوع ابزارهاي مالي در بازار سرمايه بوده است.

اقتصاددانان اسالمي قرار گرفته است، اما با اين حال هنوز در بين فقها اعم از عامه و خاصه اجماع رادعي بر معامالت 
نوعي از » اوراق قرضه بدون ربا«اساساً مبتني بر بدهي نيست. رضه بدون ربا اوراق ق اوراق مبتني بر بدهي وجود ندارد.

باشد. به عبارت ديگر اوراق پيشنهادي نوعي اوراق قرضه با  اوراق قابل معامله و از نوع اوراق غيرمتصل به سرمايه مي
توانند توسط بانك مركزي و  ق ميگردند. اين اورا و همينطور نوعي از اوراق قرضه بدون كوپن تلقي مي 8پشتيبان دارايي

اي و همچنين  اي و خزانه دولت صادر و به بانكهاي تجاري، تخصصي و توسعه بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه
هاي پولي معتبر كه مشمول سپردن ذخيره قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي هستند عرضه شود. اين  موسسات و صندوق

اوراق قرضه تجاري متعارف و اوراق متصل به سرمايه و اوراق قرضه با پشتيبان دارايي و اوراق تفاوت ماهوي خاصي با 
شود و منابع  همينطور اوراق قرضه بدون كوپن دارند. تفاوت اصلي اين اوراق اين است كه نرخ بهره از قبل مشخص نمي

در اختيار طرف مقابل قرار » زمانيحق برداشت «با » وام معادل قرض آتي«و يا » قرض معادل وام آتي«فقط به صورت 
شود. اين اوراق قابليت خريد و فروش بين بانكها و موسسات ذكر شده را دارد و قيمت اوراق در خريد و فروش  داده مي

در بازار ثانويه قابليت تغيير دارد و نتيجتاً نرخ بازده اوراق متناسب با نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد متغير است و با توجه 
هاي مصرفي نبوده و معيار حرمت ربا در  يابد. از طرفي اين اوراق در حيطة وام هاي آن ماهيت ربوي نمي به ويژگي

  . 9هاي مصرفي را نيز با خود به همراه ندارد وام

                                                                 
المللي توسعه نظام  مجموعه مقاالت سومين كنفرانس بين. تامين مالي غيرربوي مبتني بر فناوري اطالعاتبيدآباد، بيژن؛ محمود الهياري فرد.   5
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Muhammad Arham, Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing Volume: 1 Issue: 2, 2010. 
7 Azizi bin Che Seman, "Bay' al-Dayn, Bay' al-'lnah and IPDS in the Malaysian Islamic Capital Market", 
http://myais.fsktm.um.edu.my/7491/1/Bay'_al-Dayn,_al-'Inah_and_IPDS_in_the_Malaysian_Islamic_Capital_Market.pdf 
8 Asset-Backed Bonds (ABB). 

گذاري و كاستيهاي فقه متداول در  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايه -تحليل فقهي)، 1382( عبدالرضا هرسيني،بيدآباد، بيژن و  - 9
  fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.. كشف احكام شارع

، 1383پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران،  مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت.، بيدآباد، بيژن
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نمايد.  اوراق قرضه بدون ربا در اصل سندي است كه دو حق كامالً مساوي و معادل را بين متعاملين تعريف مي
نمايد درست  نمايد به همان ميزان و مدتي كه از منابع طرف مقابل استفاده مي اوراق قرضه بدون ربا در اصل تعهد ميناشر 

به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. بيان ساده اين موضوع به اين شكل است كه دو نفر 
مساوي به صورت عاريه نزد طرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي  گيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي تصميم مي

سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف  مشخص را براي مدتي معين نزد طرف دوم مي
گرفته  گذارد. در اين حالت هيچگونه مازاد مادي و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از طرفين در نظر اول به امانت مي

تواند حق خود را به فرد ثالث بفروشد. اين گواهي را  گردد مي شود. از سوي ديگر چون دارنده اين گواهي ذيحق مي نمي
  توان از طريق اينترنت و به صورت ديجيتالي خريد و فروش نمود. مي

شود و  راق منقضي ميها داراي دو سررسيد اول و دوم هستند. سررسيد اول زماني است كه او اين اوراق يا گواهي
تواند همزمان با دريافت  نمايد. بعد از زمان سررسيد اول خريدار اوراق مي خريدار اوراق وجه سپرده خود را دريافت مي

وجه سپرده خود، وام مربوطه را نيز دريافت كند. سررسيد دوم زماني است كه وام گيرنده با پرداخت قرض خود به بانك 
توانند زمان سررسيد اول و دوم را  دهد. ناشرين اين اوراق مي ليات اخذ تسهيالت را خاتمه ميو تسويه حساب نهايي، عم

اي انتخاب نمايند كه شرايط مورد نظر ناشر را در ارتباط با سياست پولي يا مالي يا تأمين مالي بنگاه داشته باشد به  به گونه
  10 زان وام در مدت زمان وام باشد.حاصلضرب مي شرطي كه حاصلضرب ميزان قرض در مدت قرض مساوي

شود كه عالوه بر مطابقت با شريعت اسالم، و بدور از حيله  چهار نوع اوراق قرضه بدون ربا معرفي مي بطور كلي
شرعي، با متصل نمودن به داراييها به عنوان يك ابزار مالي مطمئن در بانكداري بدون ربا اعم از بانكداري مركزي يا 

  باشند: ده قرار گيرد. اين چهار نوع اوراق قرضه بدون ربا شامل موارد زير ميتجاري مورد استفا
 باشد. كه ناشر آن بانك مركزي مي اوراق قرضه بانكي مركزي بدون ربا -1

اي و مؤسسات پولي و  . اين اوراق توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهاوراق قرضه بانكي بدون ربا -2
 يابد. انتشار مياعتباري تحت نظارت بانك مركزي 

  پذيرد. داري دولت صورت مي . انتشار اين اوراق توسط خزانهاوراق قرضه خزانه بدون ربا -3
. انتشار اوراق همراه با تضمينات خاصي توسط شركتها و مؤسسات بخش اوراق قرضه تجاري بدون ربا -4

  شود. خصوصي انجام مي
شود تا در تاريخ سررسيد اول همان مبلغ را براي  بدين ترتيب با خريد اوراق با سررسيد مشخص خريدار محق مي

نمايند كه تركيبي از مبلغ و  همان مدت بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و فروشنده اوراق توافق مي
اسب با اي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر، مساوي يا بزرگتر از يك از مبلغ را در تن مدت را به گونه

مدت چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب وجه در زمان براي هر دو قرض مساوي باشد. عمالً در اين اوراق 
شود. دوره اول مربوط از زمان فروش اوراق تا زمان سررسيد اول است  دو دورة زماني و دو تاريخ سررسيد استفاده مي

                                                                                                                                                                                                       
Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary jurisprudence 
shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic Banking Conference. Monash 
University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National Interest, Journal of the Center for Strategic Research, 
Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  

سياهپوش، مهتاب ميرزايي قاضي، سميه الجبوري، زينب غالمي، امير شريفي، امير شمس، شهرام اكبرزاده. طرح  عباس بيدآباد، بيژن، امير 10
  ، تهران.1389، بانك قرض الحسنه مهر ايران، »انداز گواهي قرض الحسنه پس«تفصيلي 
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دوم از زمان سررسيد اول تا زمان بازدريافت منابع يا زمان سررسيد  كه نفر اول مقرض و نفر دوم مقترض است و دورة
  باشد.  باشد كه نفر اول مقترض و نفر دوم مقرض مي دوم مي
داري دولت و  اي و يا خزانه توسط بانك مركزي يا بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه» اوراق قرضه بدون ربا«

اي  شود. بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه مشخص صادر ميدر شرايط خاصي توسط بخش خصوصي به قيمت اسمي 
باشند و يا  هاي احتياطي و قانوني نزد بانك مركزي مي هاي مالي كه داراي ذخيره و موسسات پولي و اعتباري و صندوق

اق گردند تا نسبت به ميزان خريد اور هاي خاص) با خريد اين اوراق ذيحق مي فعاالن بخش خصوصي (با رعايت ضمانت
پس از سررسيد به همان ميزان و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نمايند و در پايان، وجه قرض گرفته شده را 

  به صادر كننده پرداخت نمايند.
بانكها به دليل داشتن حساب ذخيره و احتياطي نزد بانك مركزي دچار نكول از پرداخت وام اخذ شده نخواهند 

خريد و فروش » بازار ثانويه اوراق قرضه بدون ربا«توانند اوراق خود را در  به اين موضوع مي شد و همچنين با توجه
اي و موسسات پولي و اعتباري و  نمايند. خريداران و فروشندگان در اين بازار بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه

باشند و دولت و بخش خصوصي با  هاي احتياطي و قانوني نزد بانك مركزي مي هاي مالي كه داراي ذخيره صندوق
  رعايت شرايط خاص خواهند بود.

امكان انتشار اوراق قرضه بدون ربا ارزي همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي نيز فراهم است. در اين ارتباط نيز 
قرضه  باشند. صادركنندگان و خريداران اوراق چهارنوع اوراق مذكور در فوق بصورت ارزي قابل صدور و انتشار مي

اي ندارند بجز اينكه مبالغ اسمي در  بدون رباي ارزي نيز همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي بوده و تفاوت قابل مالحظه
تواند يك ارز و يا دو ارز باشد. در هر دو حالت و مشخصاً در حالت دوم يعني خريد اوراق قرضه بدون رباي  دو دوره مي

كند. لذا  زپرداخت آن به ارز ديگر در دورة دوم نيز شبهة ربا را وارد معامله نميارزي به يك ارز در دورة اول و با
  .توان تعريف نمود بندي فوق همچنان چهار نوع اوراق قرضه بدون رباي ارزي را مي براساس تقسيم

  
  اوراق قرضه بدون رباجواز 

ث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد حمبدر 
مالحظه  چهارتمييز عمليات ربوي و غيرربوي با لذا بر اين اساس  11.تعريف گرديدداند محدوده ربا  عقلي مستحكم مي

  است. حصولعمليات بانكي قابل  زير در
  گيرنده سهيم باشد.  عاليت اقتصادي وامدهنده در سود و زيان ف اول: وام

  نبايد از پيش مشخص و شرط شود. )بهره(دوم: نرخ دريافت مازاد 
  رفي ربا است.صهاي م سوم: گرفتن بهره در قرض

  چهارم: خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.
هم جنس مكيل و موزون را به طرف دوم به زياده عيني كه يك طرف، كاالي است  رباي معاملي عبارت از اين
 معاملي در رباي .استحرام  شرعاً اي بخاطر زياده عيني يا حكمي، ربوي است و يا حكمي معامله كند. چنين معامله

                                                                 
گذاري و  هاي مصرفي و سرمايه ـ اقتصادي ربا در وام ) تحليل فقهي1382عبدالرضا هرسيني ( بيژن ودر اين باب نگاه كنيد به بيدآباد،  - 11

  fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.. هاي فقه متداول در كشف احكام شارع كاستي
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ت از اين جهت اس. نظر است طول زمان مد دربه مازاد در ميان نيست بلكه معاوضه در طول زمان  معاوضه به ميزان ثابت
 دربه مازاد معاوضه شود زيرا عمليات مالي آن برمبناي  كه اوراق قرضه بدون ربا وارد حريم رباي معاملي يا قرضي نمي

از اين معاوضه هيچ  شود. طول زمان واقع مي دربا ميزان ثابت معاوضه گيرد و  معاوضه صورت ميطول زمان نيست و بلكه 
   گيرد. مازادي به مقرض تعلق نمي

 و سپسدهد  ميجنس يا پولي را قرض  فردرباي قرضي در  ي نيز مشابه همان رباي معاملي است ورباي قرض
الزم نيست منفعت از جنس همان چيزي باشد كه به قرض در رباي قرضي گيرد.  ميمنفعتي بيش از آنچه كه قرض داده 

شود زيرا هيچ  مشمول رباي قرضي نمياوراق قرضه بدون ربا . شود را شامل مي هر چه كه منفعت تلقي شود و داده شده
) را هر چه كه نفعي در برداشته باشد( »كل ما يجر نفعا«و در اصطالح گيرد و  قرض تعلق نميممنفعت مازادي از قرض به 

 . دگرد شامل نمي

قرض استنتاجي شخص براي اينكه آن را استنتاج در  .شود بندي مي طبقه قرض بر دو نوع استهالكي و استنتاجي
نه براي اينكه خود عين را گذاري معروف است و  هاي سرمايه وامكه به كند  قرض ميگيري نمايد  از آن نتيجه وكند 

براي مصرف كردن و براي رفع احتياجات ضروري زندگي قرض گيرنده  ي است كهقرض استهالكي قرض. صرف كند
گذاري  يا سرمايهادله شرعي در باب ربا متوجه قرضهاي استهالكي يا مصرفي است و ناظر به قرضهاي استنتاجي  .باشد
َيْمَحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِبي « فرمايد: است و ميآورده در مقابل صدقه را ربا كريم قرآن از اين لحاظ است كه  .نيست

  .12»الصََّدقَاتِ 
شود و در غير شرايط تورمي عمالً  در شرايط تورمي به دليل كاهش قدرت خريد پول عمالً به مقرض ظلم مي

فـََلُكْم «فرمايد:  مي اشاره معنوي اين آيه كهلذا پذيرد  يعني ظلم را ميكند  مقرض از بازده سرمايه خود صرف نظر مي
فـََلُكْم ُرُؤوُس «كند. زيرا طبق  اوراق قرضه بدون ربا را تأييد ميعملياتي  صحت 13»نَ ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمو 

نيز واقع شود به » َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ «شود و براي اينكه  رأس مال در سررسيد اول در اين اوراق برگردانده مي» َأْمَواِلُكمْ 
باشد. در آيات  گيرد كه كامالً منطبق با مفهوم اين آيه مي قرض مي قرض دادهبه مقترض مقرض همان ميزان و مدتي كه 

فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن . يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ «فرمايد:  قبل و بعد آن مي
ٌر لَُّكْم ِإن   .َرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ الّلِه وَ  ُقوْا َخيـْ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ

در تفسير بيان السعاده في  14».مَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ َواتـَُّقوْا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الّلِه ثُ . ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 

                                                                 
  دهد را افزايش مي صدقاتكند و  يخداوند ربا را نابود م .267آيه بقره، سورة  12
ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد. و اگر : اى كسانى كه ايمان آورده278-281آيات بقره، سورة  13

كنيد و نه . نه ستم مىهاى شما از خودتان استايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايهنكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته(چنين) 
اگر ، بخشيد آن براى شما بهتر استببينيد. و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)؛ و اگر ستم مى

شويد، سپس به هر كسى آنچه به دست آورده، تمام داده شود؛ و آنان مورد و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى بدانيد.
  گيرند. ستم قرار نمى

ز مطرح اندا موارد مورد نظر آيات فوق در مورد مهلت دادن و يا بخشيدن وام به تنگدستان در نحوة تسهيالت دهي گواهي قرض الحسنه پس 14
  پردازيم. خواهد بود كه در اينجا به آن نمي
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ظلم، عبارت از وضع شيئ است در غير جايي كه بايد گذاشته شود، و منع : «15فرمايند مقامات العباده در تحقيق ظلم مي
حقّ به غيرمستحق و منع حقّ از مستحق تفسير شده ، ظلم به دادن لذاشيئ است از جايي كه بايد آنجا گذارده شود، 

  »است.
ظر عالمه حلّي در قواعد نمتقدمين اند. از  فقها درباره اين موضوع يعني قرض به شرط قرض كمتر اظهار نظر نموده

 جايز است: «16نويسد نمايد. عالمه قائل به جواز قرض به شرط قرض است و مي االحكام به صراحت موضوع را تأييد مي
كه مقرض به او قرض بدهد به شرط اينكه از وي قرض بگيرد و يا ديگري از وي قرض بگيرد و يا اينكه مقترض مالي را 

به شرط آنكه قرض دادم و اگر گفت به تو  يا سلف بدهد يا سلف بگيرد المثل و يا كمتر از آن به مقرض بفروشد به ثمن
عالمه حلّي در تذكرة الفقها همين موضوع . »ع وعده واجب نيستقرض دهي صحيح است و به خالف بيغير آن را به من 

پس اگر به كسي چيزي را قرض دهد به شرط آنكه مال ديگري را از او قرض بگيرد صحيح « 17نمايد كه: را تأكيد مي
بسياري ديگر نظر عالمه را  ».بيع شرط است ماننداقراض به شرط اقراض « 18:نمايد كه و از نظر شافعي هم نقل مي ».است

  19.پردازيم كه به آنها نمي اند كردهو شرح تحليل  يناز فقها متقدم
در پاسخ به  20اند. جواب آيت اهللا جوادي آملي علماء متاخر نيز نظرات متفاوتي درباره قرض به شرط قرض داده

آيا  ؛اند خيريه كرده محله و نيازمندان، اقدام به تأسيس صندوق  با هدف رفع مشكالت اهالي  گروهي«اين سوال كه 
با توافق صاحبان «اين است كه  »توان به مدت يكسال يا بيشتر، مبالغ را كنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزيع آن كرد؟  مي

راه گريز از رباى ولي به عنوان را صحيح ندانسته  ضآيت اهللا محمد تقي بهجت قرض به شرط قر». سهام جايز است

                                                                 
ذيل  http://www.sufi.ir، 1344، بيان السعاده في مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، گنابادي حضرت حاج مال سلطانمحمد سلطانعليشاه ١٥ 

  ».من المستحقّ  و منع الحقّ  لغير المستحقّ  ما وضع له و منعه عّما وضع له و لذا فّسر باعطاء الحقّ لم وضع الشئ فی غير و الظّ « :سوره بقره 114آيه 
 لو يجوز: 104: ص ،2 ج الحرام، و الحالل معرفة في األحكام قواعد ،حلّى عالّمه به معروف اسدى، حلى مطهر بن يوسف بن حسن منصور ابو 16

 صحّ  غيره أقرضك أن بشرط أقرضتك: قال لو و منه، يستلف أو يسلفه، أو بدونه، أو المثل، بثمن يبيعه أو آخر، يقرضه أو منه، يقترض أن بشرط أقرضه
  .البيع بخالف الوعد، يجب لم و

 أن بشرط شيئاً  أقرضه فلو«: 42: ص ،13 ج ،)الحديثة-ط( الفقهاء تذكرة، )حلّى عالّمه ( اسدى، حلى مطهر بن يوسف بن حسن منصور ابو  17
  .»َوَعده َوْعدٌ  هو بل شرط، ما يلزمه لم و صّح، آَخر، ماًال  يقرضه

و في وجٍه للشافعّية: أّن « :43: ص ،13 ج ،)الحديثة-ط( الفقهاء ، تذكرة)حلّى عالّمه( اسدى، حلى مطهر بن يوسف بن حسن منصور ابو  18
  .»اإلقراض بشرط اإلقراض كالبيع بشرط

  مراجعه نمود:توان به منابع زير  براي مثال مي  19
 1414،  البيت آل القواعد، مؤسسه شرح في المقاصد جامع كركى)، (محقق ثانى كركى، محقق العالى عبد بن حسين بن على الدين نور شيخ •

  .23، ص 5ج  . ، قم دوم: ، چاپ ق ه
 1387،  اسماعيليان القواعد، مؤسسه مشكالت شرح في الفوائد ، إيضاح )المحققين فخر( حلى يوسف بن حسن بن محمد ابوطالب فخرالدين •

  .4ص  2ج ، قم. ق ه
  .38-39صص  5عالمة، ج  قواعد شرح في الكرامة نجفى، مفتاح عاملى شقرائى حسينى محمد بن جواد محمد سيد عالمه •
 .6. ص  مجاهد طباطبائى، المناهل محمد سيد •

. ج  لبنان هفتم، بيروت، ، چاپ العربي التراث إحياء ، دار اإلسالم شرائع شرح في الكالم الجواهر)، جواهر باقر نجفى (صاحب بن حسن محمد •
  .63، ص 25

 20 12/4/81 .R5vJFUg9I5s%3d-http://www.esraco.org/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=MzY5  
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اى انجام دهند و در ضمن آن  آسانترين راه آن به اين است كه در برابر سود مورد نظر معامله«: نويسد كه اينطور ميقرضى 
 »آيا قرض به شرط قرض جايز است؟«يوسف صانعي در پاسخ به اين سوال كه آيت اهللا  21.»معامله قرض شرط گردد

   22.»زياده نيستقرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادله حرمت قرض به شرط «دهد:  پاسخ مي

گذارد كه قرض به شرط قرض مازادي بر قرض نيست كه مشمول حديث  عقل هم بر اين موضوع صحه مي 
است. در و بدون ربا شود. قرض به شرط قرض بيع شرط بين دو قرض حالل » کل قرض يجّر المنفعه فهو حرام« 23نبوي

مبلغ قرض را پس مقترض زادي بگيرد در سررسيد دهد و بدون اينكه ما قرض ميبه مقترض مالي را  مقرضقرض اول 
با اين گيرد.  دهد و در سررسيد دوم همان مال را بدون اضافه پس مي دهد و دوباره فرد دوم مبلغي را به اولي قرض مي مي

  بيع شرط است و منع فقهي ندارد. ،توان دريافت كه قرض به شرط قرض استدالل براحتي مي
  

  بدون رباعقود معين و اوراق قرضه 
اي براي عقد اوراق قرضه بدون ربا مقدور نيست. زيرا هركدام از عقود  از تفسير مضيق قانون مدني استحصال نحوه

شوند. لذا در اينجا به بررسي  معين ناظر بر شرايط خاصي هستند كه شامل خصوصيات اوراق قرضه بدون ربا نمي
  نمائيم. ا اوراق قرضه بدون ربا بررسي ميهاي عقود پرداخته و امكان تطبيق آنها را ب ويژگي

 به آنها ويژه آثار و احكام و دارد مشخص و خاص نام قانون، و فقه در كه اشاره دارد قراردادهايي به معين عقود
و شده ن داده جواز آشود كه بر اساس نياز جامعه  قرارداد به ساير عقودي گفته مي مقابل، در است. شده بيان تفصيل

 عمومي قواعد طبق بر پيمان هر آثار و شرايط و ندارند ويژه صورت . قراردادهابخشد آن اثر حقوقي ميقانون بر 
  شود. مي معين اراده حاكميت اصل و قراردادها

 اثر تمليكي، عقود در. اند شده تقسيم عهدي و تمليكي گروه دو به عقد اثر و نتيجه به توجه با قراردادها و عقود
 يا انتقال ايجاد، از عبارت قرارداد نتيجه عهدي، عقود در ولي است عيني حقوق ساير يا مالكيت انتقال عقد، مستقيم
 و معوض دسته دو به آنها اقتصادي هدف و موضوع به توجه با قراردادها و عقود ديگر سوي است. از تعهدات سقوط
 طرف دو از هريك يعني باشد. متقابل تمليك يا تعهد دو درآنها كه هستند عقودي معوضه عقود. شوند مي تقسيم مجاني

 و مانند هبه مجاني عقود آورند. مي دست به ديگري تعهد يا مال گيرند، مي برعهده كه ديني يا دهند مي كه مالي برابر در
 انتقال عين مالكيت آنها در كه به عقودي نيز معوض تمليكي عقود .باشند يم يا تمليك تعهد يك بردارنده در تنهاعاريه 
عمري  و اجاره عقد شود مانند داده مي انتفاع، انتقال حق يا منفعت آن در كه عقودي و قرض و بيع مانند يابد مي
 24.شوند بندي مي طبقه

                                                                 
  /http://bahjat.org/fa/content/view/1008 893 مسئله ٢١ 

. همچنين 24/12/75، 507، س 61، قم. صفحه 1380صانعي، انتشارات ميثم تمار، منتخب االحكام مطابق با فتاواي آيت اهللا شيخ يوسف   ٢٢
المقابل؟  الطرف من القرض اشتراط مع القرض إعطاء يجوز هل: ۵٠9 س، الصانعي يوسف الشيخ اهللا آية للفتاوى طبقاً االحكام منتخبگاه كنيد به: ن

 المرهونة بالعين آاالنتفاع الحكمية، أو العينية بالزيادة تختصُّ الحرمة وإنّما الزيادة، بشرط القرض أدّلة تشمله وال جائز قرض هو اإلقراض بشرط القرض ج:
  .، قم، ايران4 رقم الثامن، الفرع المنتظري، محمد الشهيد قم، شارع مكتب. 1417 ذوالقعدة 4 .غيرها أو

http://www.feqh.org/ar/books/pdf/montakhab.pdf  
  .61، ص 167، ح 2قاضي نعمان بن محمد بن منصور مغربي، دعائم االسالم، ج   23
  ، تهران.1384 ،انتشار. چاپ قرض –اجاره  -معاوضه  -بيع  -عقود تكميلي  -حقوق مدني: معامالت معوض  ،ناصر، كاتوزياننگاه كنيد به:  24
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. شود مي ديگر منتقل نفر به شده، زمانبندي صورت عوض به در مقابل عين يك مالكيت اوراق قرضه بدون ربا، در
هاي  ولي كامالً با همة ويژگي دارد شباهت عين، معوض و تمليكي عقود به آثار، و ماهيت نظر از قراردادي چنين بنابراين

 .اين عقود منطبق نيست

 عقد سه اين. شود مي تمليك ديگري به معوض صورت به عين آنها، كه در است عقد سه تنها معين، عقود ميان از
 معاوضه درشود و  تعريف مي مثل رد مقابل در مال تمليكاز  عبارت قرضي مثال برا. قرض و معاوضه بيع، از عبارتند
از  .باشد ثمن ديگري و مبيع عوضين، از يكي كه اين مالحظه و توجه بدون عين دو مبادله هدفشان تنها معاوضه طرفين

بابت  از نيز صلح در عقد اين، بر عالوه. زيادي دارند اشتراك معنايي اوراق قرضه بدون ربا با عقدلحاظ مفهومي اين دو 
  .باشد عين معوض تمليك براي قالبي تواند مي كرد و لذا منعقد آن قالب در را عقود توان همه مي گستردگي آن

  
  قرضعقد 

اداي خود آن مال يا مثل مقترض شرطي كه  ، بهاست در اصطالح حقوقي قرض عبارت از تمليك مال به ديگري
قرض عقدي است كه به موجب آن احد «كه آمده است  25قانون مدنيدر  را ضامن شود و تعهد كند. آن و يا قيمت آن

كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و  طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي
ين، بنابرا .شرط زيادي جايز نيست ،در عقد قرض». وصف رد نمايد و در صورت تعذر در مثل، قيمت يوم الرد را بدهد

قرض منتقل مقرض از عقود معوضه است كه در آن مال از ملك  .باشد ميشرط اساسي جواز قرض  بدون ربا بودن
عيني را به  يقرض، مالكيت امر توسطدهنده  قرض به عبارت ديگر گردد. مشغول مي  رضتقمشود و در برابر آن ذمه  مي

ت يقرض ماه 26و تضمين بازپرداخت اصل مال نيز ناشي از معوضه بودن آن است. نمايد مبدل مياعتباري  يمالكيت امر
 .باشد مي شود و موظف به پرداخت مثل آن مال كه قرض گرفته است يمالك آن م دارد و با عقد قرض، مقترض  يكيتمل

عقد  كه قبض در آن شرط صحت باشد. ينياست نه ع ياز عقود رضائ قرضست و يك نين، شرط تمليقبض موضوع د
باشند و لذا  برخي قائل بر جايز بودن عقد قرض ميرا فسخ كند.  آنتواند  قرض از عقود الزم است و قرض دهنده نمي

 .رسيد اداي آن واجب استسركه در زمان  داردديني داللت بر شرط تأجيل توان در آن شرط مدت كرد.  قائلند كه مي
ديگري  ، مگر آنكه اين شرط در ضمن عقد الزمنيستآور  شرط تأجيل الزام و رض الزم استقائلند عقد ق برخي

به رغم شرط تأجيل در عقد هر زمان بخواهد  در اين صورتآور خواهد بود. صورت گيرد كه در آن صورت الزام
 ياگر برا«دارد كه:  تصريح مي 27قانون مدنيرض را درخواست نمايد. تقمخود را مطالبه كند و ايفاي تعهد  تواند طلب مي

در ». تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند ين شده باشد، مقرض نميمع ي، اجلياداء قرض، به وجه ملزم
   اثر ندارد.يا قدرت خريد آن ارزش پول  اثر تغييرقرض 

زياده در قرض بدين معنا است شرط ضمن عقد از جمله عناويني است كه در ابواب معامالت مطرح است. شرط 
عالوه بر باز پس دادن مال قرض داده شده، مقداري اضافه به  قرض گيرندهكه  كندكه قرض دهنده ضمن عقد شرط مي

عني به مربا در لغت به معناي افزايش است. زياده گاهي عيني است  وشود تعبير مي »قرضي رباي«وي بدهد كه از آن به 
                                                                 

  قانون مدني. 648ماده  25
  .625و ص  652، ص1تا، ج  اهللا؛ تحريرالوسيله، المكتبة العلمية االسالميه، بي سيدروح آيت اهللاموسوي خميني،  26
  قانون مدني. 651ماده  27
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زياده عيني حكم ربا را دارد ولي زياده به معني افزايش در كيفيت. است، و يا حكمي اده شده افزايش كمي مال قرض د
آن را وارد قد قرض، عشرط منفعت در كند. لذا  هرچند كميت ربا را ندارد ولي مصداق كيفي ربا را متبادر ميحكمي 

تواند براي اين  شود مي قرضه بدون ربا نمي اين شرط به دليل اينكه هيچگونه مازادي شامل اوراق نمايد. حريم ربا مي
مقترض بايد مثل مالي را كه «دارد كه:  كه تصريح مي 28اوراق مورد استفاده واقع شود. و اين موضوع با قانون مدني
  .همخوان است »دريافت كرده، رد كند، اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزّل كرده باشد

  
 عقد بيع 
 اختالف .قابليت استفاده در اوراق قرضه بدون ربا را دارد ،با اشتراط است تمليكي دوعق مهمترين كه از بيع عقد

 در هرچند است نموده ايجاد آن مصاديق از برخي در را ترديدهايي آن، شرايط و ويژگيها و بيع عقد تعريف در فقها
 به و بيع قيدااز مص ،بعضي نظر به سرقفلي انتقال و منافع و حقوق انتقال مثال عنوان به. ندارند اساسي اختالف بيع ماهيت
   .است بيع از خارج ديگر برخي نظر

 به ثمن، در مقابل را مبيع بايع،. است معوض و تمليكي عقود از بيعدر اين است كه  بيع عقد اساسي هاي ويژگي
و  وديعهمكالت،  مانند اذني و عقود حواله و جعاله مانند عهدي عقود از را بيع عقد ويژگي، اين. كند مي تمليك مشتري
 مال عين بيع، عقد از طرفي در .گرداند مي متمايز هبه، مانند باشد مي رايگان مالكيت انتقال بر مبتني كه عقودي عاريه و
در  عقود ساير و اجاره از را بيع عقد ويژگي، اين. است عوض مقابل در عين انتقال بيع، موضوع به عبارتي .شود مي معامله
 مورد آخر را تصريح اًغالب هاي بيع است كه لزوم و دوام بيع از ديگر ويژگي. سازد عين، متمايز مي غير تمليك مورد
 . اند نكرده

 در غيرموقت باشد. صورت به عين تصور است. اول اينكه بيع قابل صورت سه زمان، با بيع انطباق از كلي طور به
در اين . بود خواهد مبيع دائمي مالك بيع، از پس گردد و مشتري مي منتقل ديگري به عين استمراري مالكيت اين حالت،

 كه اعياني دوم اينكه بيع. الست بشرط مالكيت، توقيت به نسبت ولي است البشرط استمرار، و دوام به نسبت بيع حالت،
 زمان، قيد اين مورد، در. باغ براي مدت معين يك ميوه فروش مانند كرد استفاده زمان از بايد آن ميزان تعيين براي

موقت  سوم اينكه بيع .است زمان به مقيد مملوك، بلكه نيست موقتي تمليك، نفس لذا،. ملكيت قيد نه باشد و مي مملوك
 كلي طور به 29.شود مي فروخته ديگري به موقت صورت به عين يعني گيرد. مي صورت موقتي صورت به است و تمليك

 تمليك مشتري به موقت صورت به را مبيع بايع، است. اول اينكه شده ابراز موقت، بيع بطالن براي اساسي دليل دو
 در حقوق بودن، معقول بر فرض و است نامعقول موقت، تمليك و است موقت تمليك موقت، بيع اثر بنابراين. كند مي

 غير مستمر و تمليك تمليك، شايع و رايج معناي چه ولي اگر .است باطل نيز موقت شناخته شده نيست و لذا بيع اسالم
 و تمليك بلكه. باشد نامشروع و اعتبار بي اسالم شريعت در موقت تمليك كه نيست معنا بدان اما است، زمان به مقيد

 درصورتي زيرا. است فقه خارج در مصطلح بيع عنوان از بيعي دوم چنين .است مشروع و معقول كامالً موقت مالكيت
جوامع  در ميان باز دير از بيع عقد. باشد صحيحدر عرف  اطالقي چنين كه كرد اطالق معامله يك بر را بيع عنوان توان مي

 حقيقت فاقد بيع لفظ لذا و فقط امضاء شده و اسالم نبوده مقدس و تأسيسي شارع مخترعه عقود دارد و از و داشته رواج
                                                                 

  قانون مدني. 650ماده  28
  ی.عروة الوثق يزدي، كاظم محمد سيد 29
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 مردم عرف به اجمالي نظري و فقهي متون به مراجعه با 30.است باقي خود عرفي معناي همان به و است متشرعه و شرعيه
 مقابل در مال عين درآن، كه شود مي اطالق قراردادي به اصطالح در نيز و عرف در بيع اصطالح كه شود مفهوم مي

در اين . شود مي برقرار عين و مشتري بين مالكيت رابطه و گردد مي قطع مال، با بايع رابطه و شود منتقل ديگري به عوض
و چون در عرف اين  .نيست بيع مصداق از عين موقت انتقال و است بيع عقد الزم هاي ويژگي از عين دائمي انتقال حالت

ش آن براى يدايادراك و شعور ناخودآگاه نسبت به اين معلومات به عمق ذهن افراد جامعه رسوخ كرده است، و منشأ پ
 غيرمقيد و نامحدود داللت بر ملكيت بيع مفهوم باره در عرفي ارتكازكه  رسد مي نظر ست؛ لذا بهيق روشن نيآنان به تحق

 دانست. بنابراين، بيع توان نمي را موقت بيع و باشد مي آن عرفي مفهوم موقت، برخالف بيع لذا است مشتري براي زمان به
 بيع نوعي اساساً قرارداد اينلذا . تواند باشد نمي قبول قابل بيع، عقد عنوان تحت اوراق قرضه بدون رباقرارداد بررسي 
اين موضوع يعني  31.باشد ميمالكيت  موقت انتقال آن مفاد كه است قراردادي ويژه و توافق نوعي و بلكه نيست مصطلح
 شود. در اوراق قرضه بدون ربا با بيع مي قرارداد ماهوي تمايز اوراق قرضه بدون ربا باعث قرارداد در تمليك بودن موقت
كند و در  مي منتقل طرف مقابل به محدودي مدت براي را عين مالك اول معامله اوراق قرضه بدون ربا،مرحله  در زيرا

 اما كند، مي منتقل طرف اول به محدودي مدت براي را افتد و مالك دوم عين مرحله دوم نيز عكس اين موضوع اتفاق مي
  .نيست سازگار موقت تمليك با بيع عقد ماهيت

اين  ند.يعقد نباشد، شرط نما يكه برخالف احكام شرع و مقتضا يشرط ع، هريدر ضمن عقد بتوانند  مين يمتعاقد
ن يتواند از ا يفقط فروشنده م واقعدر  و شود يفروشنده شرط م يبرا ع شرطيار در بيخشود.  معامله، بيع شرط ناميده مي

 اين خيارشرط استفاده از  .شود يم لابر م داريت سلطة خريفروشنده موجب محدود يار برايد خيقو استفاده كند  ازيامت
ره يل نقل و انتقال و غيقب ار باشد، ازيخ يكه مناف يع تصرفيتواند در مب ينم يع شرط مشتريدر ب« باشد. يپرداخت ثمن م

مقترض ضمن توانند شرط كنند كه  . متعاملين ميداردرا  ه بدون رباقرضاوراق بيع شرط قابليت استفاده در  32».ديبنما
پرداخت مبلغ قرض گرفته شده در سررسيد به ميزان همان مدت همان مبلغ قرض گرفته شده را به مقرض اول قرض دهد 

  و سپس در سررسيد دوم باز ستاند.
با توجه به اينكه در قالب قرارداد مطرح  بيع متقابل نيز در اين راستا قابل طرح و بررسي است وليقراردادهاي 

   33پردازيم. است به آن نمي
  

  عقود اذنيه 
. احتياج به قبول نداردو باشد  مي هيك طرفو اذن ايقاع است شوند.  عقود اذنيه شامل وكالت، عاريه و وديعه مي

بر اين باورند كه وكالت، وديعه و و فقها عقود مزبور را از مصاديق اذن دانسته،  به دليل شباهت اين عقود با اذن، بعضى از

                                                                 
 اگرصدق و نيست صادق موقت بيع بر بيع، عنوان عرفا كه است آن موقت بيع بطالن علت :نويسد در عروة الوثقي مي يزدي كاظم محمد سيد 30

  .دانست بيع مصاديق از را آن توان نمي هم باز باشد مشكوك اي معامله برچنين بيع عنوان عرفي
  .كند مي انشاء را هميشگي و مطلق ملكيتي بيع، عقد در بايع و است مطلق زمان حيث از بيع عقد انشاي ترديد نويسد: بي مي خويي اهللا آيت

  .25شماره  -مجله فقه اهل بيت براي تشابه موضوعات بحث شده با مبحث تايم شر نگاه كنيد به: سعيد شريعتي، بيع زماني،  31
  .460قانون مدني ماده  32
  قم.، 6. فصلنامة مفيد، شماره بررسي اعتبار بيع كالي به كالي در حقوق ايران و منابع فقهي، نژادهدايت اهللا سلطانينگاه كنيد به:  ٣٣
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اذن به صرف انشاى اذن دهنده  34يابندبلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىباشند، عقد نمى عاريه،
اراده طرف مقابل نه  و يابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گيرندمى كه اين عقود، زمانى تحققحالى شود، درواقع مى

فسخ مى نچه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكورچنا لحاظ،در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين  تنها در تحقق، بلكه
ديگر اذن و عقود اذنيه موضوع آنهاست.  فاوتت .گردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقش ندارد

قرار  تواند مورد عاريهمالى مى فقطعاريه،  باشد و حتى درمورد عاريه و وديعه صرفاً مال مىدر اذن،  مورد موضوع و
 طور كههماندر عقود اذنيه  .مال و غيرمال است كه مورد اذن، اعم از يحال در 35.نجامدانابودى عين ني گيرد كه انتفاع به

  .ندگردطرفين منفسخ مى با فوت ياجنون يكى از اين عقود نيزشود  ساقط مياذن با فوت يا جنون اذن دهنده 
است  وكالت عقدى«در قانون مدني و  36تكيه كردن به ديگري است.وكالت به معني واگذار كردن، اعتماد و واژه 

و  باشد ميجايز  يوكالت عقد. 37»نمايدكه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى
   .توانند آن را فسخ كنند هر يك از طرفين در هر وقت خواسته باشند مي

مسلط بر  عاريه شخص به عنوان تبرع كسى رادر  كه قابل داد و ستد باشد. عاريه به معناي هر چيزي استواژه 
عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين «قانون مدني در  .كند تا او از آن عين استفاده كند ميعينى از اموال خود 

 38».يه گيرنده را مستعير گويندعين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عار دهد كه از بطرف ديگر اجازه مي
دهد اگرچه مالك عين نباشد. هر  عاريه دهنده عالوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي« 39همينطور

عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است  تواند موضوع عقد چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي
توانند هرگاه كه بخواهند آن  بنابراين طرفين عقد مي ».جائز عاريه، عقدي استعقالئي باشد. منفعتي است كه مشروع و 

  . منفسخ نمايندرا 
مال  وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر« 40قانون مدنيباشد. در  يسپرده و امانت م يعه به معنيودواژة 

گويند.  گير را مستودع يا امين مي گذار مودع و وديعه نگاه دارد. وديعه سپارد براي آنكه آن را مجاناً خود را به ديگري مي
ر محسوب يز، اجين نيباشد و الّا اجاره است و ام يد مجانيعه بايود». در وديعه قبول امين الزم است اگرچه به فعل باشد

 شود. ينم يتلق يدارحفاظت مال قرار داده باشد، اجرت امانت يدر ضمن عقد برا يپاداشمودع اگر  يشود، ول يم
  .منفسخ نمايندتوانند آن را  يلذا هركدام از مودع و مستودع هر زمان كه بخواهند، م 41.»جائز است يعه عقديود«

ه هرچند هركدام از اين عقود به وجهي با مشخصات اوراق قرضه بدون ربا انطباق دارند، جائز بودن عقود اذني
   كافي است كه نتوان آنها را در قرارداد اوراق قرضة بدون ربا استعمال كرد.

                                                                 
  .5، مسئله 120ص  ،2 محمد كاظم طباطبايى يزدى، تكمله عروة الوثقى، ج 34
  ».گردد تواند موضوع عقد عاريهكه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى هر چيزى«قانون مدني:  637ماده  35
  .1362المنجد، لويس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول،  36
  قانون مدني. 656ماده  37
  قانون مدني. 635ماده  38
  قانون مدني. 638و  637و  636مواد  39
  قانون مدني. 608و  607مواد  40
  قانون مدني. 611ماده  41
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   هعقد هب

هبه عقدي است كه به موجب آن يك «در قانون مدني  باشد. هبه به معني انعام، بخشش، هديه و صدقه ميواژة 
متهب، مالي را كه مورد هبه است كند. تمليك كننده واهب، طرف ديگر را  نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي

. قانون اختالف نظر وجود دارد بودن عقد هبه يا الزم در جايز43 يابد. با قبض تحقق مي هبه 42».گويند عين موهوبه مي
تواند معوض باشد و واهب شرط  هبه مي« ».بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست«دارد كه:  تصريح مي 44مدني

تفاوت هبه معوضه با عقود  45».به او در مقابل هبه تمليك كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد كند كه متهب مالي را
شود در مقابل مال موهوب نيست بلكه عوض در  در هبه معوضه عوضي كه در آن قرار داده ميدر اين است كه  ديگر

عالوه بر ايجاب  ،هبه جزء عقود است باشد. باشد. در عقود ديگر مثل بيع، عوض در قبال عين مي مقابل شرط واهب مي
اگر متهب عين موهوبه را قبض نكند حكم  وباشد  و قبض عين موهوبه شرط صحت آن مي احتياج به قبول نيز دارد

منفسخ نمايند مگر در موار توانند آن را  هر يك از طرفين ميو  جائز است يد. هبه عقدياب نمياطالق ملكيت بر آن 
  كه در آن عوض داده شده باشد.باشد  مي اي هبه معوضه  كه منجملة اين موارد 46دارد مدني تصريح ميخاصي كه قانون 

داشت هبة معوضه در انشاء قرارداد اوراق قرضه  در صورتي كه در اوراق قرضه بدون ربا منفعت مازادي وجود مي
شود لذا  قرض اول يا قرض دوم حاصل نميمنتج از بدون ربا قابل استفاده بود ولي چون در اين اوراق مازاد و عوضي 

و هبة معوضه گردد  هبه كه عقدي جائز است تبديل ميعقد معوضي وجود ندارد و وقتي معوض غايب باشد اين عقد به 
   يابد. كاربرد حقوقي در اين نوع قرارداد نمي

  
  عقد معاوضه

اصطالح  در .شود گفته مييا دارائي و مال خدمت ، مبادله كردن و در اصطالح به مبادلة كاالبه معني معاوضه واژة 
در حقيقت گيرد كه  تحت عنوان بيع قرار ميشود و مبادلة كاال با پول  گفته مي عينبه عين حقوقي معاوضه به مبادلة 

بيع را قانون مدني تمليك عين بعوض معلوم  47شد. مي باشد كه قبل از اختراع پول بكار برده اي مي تكامل يافته معاوضه

                                                                 
  قانون مدني. 795ماده  42
  ».شود مگر با قبض متهب و قبضي مؤثر است كه با اذن واهب باشد هبه واقع نمي«قانون مدني.  798ماده  43
  مدني. قانون 805ماده  44
  قانون مدني. 801ماده  45
  تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:  قانون مدني: بعد از قبض نيز واهب مي 803ماده  46

  درصورتي كه متهب پدر يامادر يا اوالد واهب باشد.  )1
 درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.  )2

از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور درصورتي كه عين موهوبه  )3
 شود خواه اختياراً مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود. 

  در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود. )4
در غرب تركيه با مفهوم پول آشنا  (Lidia)قبل از ميالد آغاز رايج شد. در آن زمان بشر براي اولين بار در شهر ليديا  752مفهوم بيع از سال  47

  گرفت. هاي طال و نقره پرداخت. قبل از آن بيع به صورت عقد معاوضه و يا مبادله كاال با كاال صورت مي شد و به ضرب سكه
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مثل  تخيارااقسام بعضي از  دارد و، با اينكه تميز اين دو آثار مهمي يستبين معاوضه و بيع قائل ن يفرقكند و  ميتعريف 
معاوضه بيع يا توان طبق اين تعريف تشخيص داد كه آيا  نمي 48ندارد وجودخيار تأخير ثمن، ويژة بيع است و در معاوضه 

به قصد طرفين و عرف مراجعه  توان ميشناخت ماهيت بيع و معاوضه  در كرد. تحميلآثار خاص آن را  صورت گرفته تا
و  مبادله كنند اين تبادل، تابع عقد معاوضه است.يكديگر هيچ امتيازي با  طرفين بخواهند دو چيز را بي چنانچه، و نمود

  49بر آن نمود.بيع حكم اين باشد كه يكي از آن دو مبيع، و ديگري ثمن باشد، بايد بر هرگاه قصدشان 
شمار عقود معين  ء، در حالي كه قانون مدني آن را جزديآ به حساب نميد معين وعنوان عق تحتدر فقه، معاوضه 

دهد به عوض مال  معاوضه عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي« 50قانون مدنيكرده است. براساس 
پس فرق معاوضه با ». ن باشدثمكه يكي از عوضين مبيع و ديگري  اين  كند بدون مالحظة ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي

 - خيارات و قبل از تسليم از قبيل تلف مبيع-بيع خاصه دارد كه احكام  مقرر مي 52قانون مدني 51.بيع در قصد طرفين است
. اگر طرفين در معاوضه قصد استعدالت معاوضي  حفظبراي  تخيارا يفلسفه وجودهرچند در معاوضه جاري نيست. 

. 53گردد طرف مقابل حق فسخ دارداحراز ل غبن امثو براي از تعادل اقتصادي برهم بخورد  معاملهسود داشته باشند و اگر 
اوراق قرضه بدون ربا را مشمول عقد معاوضه بدانيم قرارداد اگر است.  معين شدهاين حق فسخ ناشي از عدالت معاوضي 

مگر در  -همانند عقد بيع وجود ندارد  اوراق قرضه بدون ربادر ذاتاً خيارات  و احكام بيع از قبيل تلف مبيع قبل از تسليم
توان حق  همچنين در معاوضه نمي در اوراق قرضه بدون ربا وجود دارد.بطور ذاتي  عدالت معاوضيو  -موارد خاص

كه اين موضوع انطباق  اري نيستسحق شفعه از احكام خاص بيع است و در معاوضه  وبراي شريك قائل شد  54شفعه
احكام كلي بيع مثل حق حبس، لزوم تسليم مورد ولي  .نمايد اوراق قرضه بدون ربا بيشتر ميقرارداد عقد معاوضه را با 

نظير  اعمال قواعد بيع در معاوضه جاريست.نيز همانند بيع معامله و قدرت بر تسليم آن و اهليت طرفين و ... در معاوضه 
عقد  . از طرفيانفساخ عقد، تلف مبيع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خريدار، در معاوضه مورد ترديد است

مبتني بر مسامحه كه عقدي بر  ضه مثل صلح، مبتني بر مسامحه است و طرفين فقط قصد مبادله دارند، و خيار غبنمعاو
تواند عين  تفاوت ديگر عقد معاوضه و بيع اين است كه در بيع، مبيع بايد عين باشد ولي در معاوضه مي 55.باشد راه ندارد

 معوض نمايد. اين تفاوت بكار بردن عقد معاوضه را براي اوراق قرضه بدون ربا تسهيل مي 56يا منفعت يا حق مالي باشد.

                                                                 
  ».در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست«ن مدني: قانو 465مادة  48
  .1389كتابخانه گنج دانش، چاپ سيزدهم، ، تهران، 1 دورة مقدماتي حقوق مدني، درسهائي از عقود معين، جلدكاتوزيان، ناصر؛  49
  قانون مدني. 464 ماده 50
   .استعين بودن مبيع هم جزء اين فرق انون مدني ق 338البته با استناد به ماده  51
  قانون مدني. 465ماده  52
  ، تهران.1388شهيدي، مهدي، حقوق مدني، نشر مجد،  53
هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دونفرمشترك باشدو يكي ازدوشريك حصه خود را به قصد بيع به شخص «قانون مدني:  808ماده  54

او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب  ثالثي منتقل كند شريك ديگرحق دارد قيمتي راكه مشتري داده است به
  ».گويند آن را شفيع مي

تواندآن را فسخ كند اگرچه به  صلحي كه درمورد تنازع يا مبني به تسامح باشدقاطع بين طرفين است و هيچيك نمي: «قانون مدني 761ماده  55
  ».خيارادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط 

  .، چاپ بيست و يكم1379امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات اسالميه، نگاه كنيد به:  56
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اوراق هاي  ويژگيهاي ديگر اين عقد است كه با  از ويژگيهمانند عقد بيع بودن و تمليكي بودن عقد معاوضه الزم بودن، 
  باشند. قرضه بدون ربا همخوان و همسو مي

  
  رباو اوراق قرضه بدون  قرارداد

د معين و قرارداد تقسيم ومعامالت و اعمال حقوقي كه حداقل به اراده دو شخص نياز دارند بر دو دسته عق
تا آنجا كه  57متعاقدين بنابر اصل آزادي قراردادهاهرچند اگر اوراق قرضه بدون ربا در عقود معين هم نگنجد  .شوند مي

انجام دهند  يا مؤجالً حق دارند معامله خود را حاالً نداشته باشند 58مخالفتي با نظم عمومي و اخالق حسنه و يا قواعد آمره
طرفين تعهد بايد تعهدات متقابل خود را  مؤجل استعقد و چون اين  آنان الزم و واجب است. ةو در هر حال احترام اراد

از طرفي  ماهيت قرارداد است.ارادة مشترك طرفين مشخص كنندة لذا  ،انجام دهندده همتع با رعايت تقارن كامل در زمان
يا تعويضي و تفسيري  ،غيرآمره هستند و در زمره قواعد تكميلي اوراق قرضه بدون رباقواعد و مقررات مربوط به قرارداد 

اوراق قرضه بدون نقل و انتقال مال در  آيند. به وجود مي قرارداد توافق و تراضي طرفينمبتني بر  اًاساسزيرا گيرند  قرار مي
  كه موافقت تام با قانون مدني دارد. تواند به صورت معاوضه، بيع، صلح، هبه يا ديگر عقود به شخص ثالث باشد مي ربا

  
   عقد ثاستحدا

 هر مساله جديد و بي سابقه را با مباني مورد قبول واي باشد كه  به گونهمسائل مستحدثه و نو بايد شيوة برخورد با 
در غير اين شناخته شد از اجرا و رواج آن جلوگيري كرد  هاسنجيد و چنانچه مغاير آنحقوقي  اصول پذيرفته شده فقهي و

اصول پذيرفته شده حقوقي را  مباني مسلم فقهي و و از سوي ديگر. تالش نمودقانونمند كردن آن  جهت در صورت بايد
ديدي را براي مسئلة مستحدثة . بر اين اساس بايد عقد جساختمخدوش نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد 

  اوراق قرضه بدون ربا تعريف نمود.
شوند و تنها اوراق قرضه بدون ربا نيست  بسياري از عمليات پولي و بانكي از منظر قانون مدني مستحدثه قلمداد مي

كه  كه دچار اين اشكال است. در ارتباط با اين موضوع بايد گفت كه طبق تعريف قانون مدني از قرض از آنجا
شود، اطالق مقدار معين به وجوه ناشي از سپرده قرض الحسنه  هاي قرض الحسنه جاري در هر لحظه كم و زياد مي سپرده

ها، طرفين، عقد قرض را مجدداً منعقد كنند كه در  معنا است، مگر آنكه در هربار تغيير در مانده اين حساب جاري بي
شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه  عقد محقق مي« 59از طرفي طبق قانون مدني .عمل، شدني نيست

ها دارنده حساب  رسد حداقل در افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانك و به نظر نمي» داللت بر قصد كند.
ينكه گردد. با توجه به ا ها عقد قرض محقق نمي در مورد اين حساب لذااعطاي قرض به بانك باشد.  شجاري، قصد

لذا از اين جهت نيز   تواند بدون اخطار قبلي سپرده خود را بعضاً يا كالً دريافت كند، صاحب حساب در هر زمان مي
انداز  هاي قرض الحسنه پس مراتب سپردهاين با توجه به  .ها خالي از اشكال نيست  الحسنه به اين سپرده اطالق صفت قرض

                                                                 
  ». اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده«قانون مدني:  10ماده  57
نظم عمومي، قواعد مربوط به حفظ و حراست اخالق حسنه يا عفت عمومي در جامعه و قواعد مربوط به  قواعد آمره متوجه قواعد مربوط به 58

  باشند. هاي عمومي دولت مي سياست
  قانون مدني. 191ماده  59
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، منافع حاصله از وديعه مال مالك 60ها طبق قانون مدني لقي كرد. اين حسابت توان قرض الحسنه ديداري را نمي و قرض
الحسنه ديداري را سپرده فرض كنيم، صاحبان حساب  انداز و قرض هاي قرض الحسنه پس است، بنابراين اگر حساب

 كه نيستند. ؛ندكارگيري اين وجوه توسط بانك شريك باش الحسنه جاري بايد در منافع به انداز و قرض قرض الحسنه پس
عاريه عقدي است كه به « 61همخوان است كه طبق تعريفبيشتر ها با تعريف عقد عاريه  استفاده بانكها از اين حساب

در صورتي كه در عقد عاريه » منتفع شود. دهد كه از عين مال او مجاناً موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي
  عوض مقصود نشده است. 

في به عقود اذنيه راه حلي براي اوراق قرضه بدون ربا به نظر برسد. مثالً عقد عاريه به صورت شايد نگاه تعري
متقابل تعريف شود بدين وجه كه دو نفر تصميم بگيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي مساوي به صورت عاريه نزد 

سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار  ميطرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف ديگر 
گذارد و هيچگونه مازاد مادي و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از  وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت مي

تواند در اين ارتباط تعريف شود. ولي جايز بودن عقود  عقد وديعه متقابل نيز به نحوي ميشود.  ميطرفين در نظر گرفته ن
اذنيه بكارگيري عقد عاريه بصورت متقابل و عقد وديعه بصورت متقابل و هبة معوضه با مقدار هبة صفر را در ارتباط با 

يكي از استثنائات رجوع در عقد هبه آن كر شد نمايد. در مورد اخير همانطور كه ذ اوراق قرضه بدون ربا دچار اشكال مي
اي غير از صفر در  توان هبه است كه هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد و چون در اوراق قرضه بدون ربا نمي

نظر گرفت لذا عوضي هم بعنوان هبه وجود ندارد كه در صورت دادن عوض حق رجوع كان لم يكن گردد و لذا حق 
  از طريق واهب وجود دارد .رجوع و فسخ عقد 

بيع مطلق، بيع مشروط، بيع  :قانون مدني انواع عقد بيع را احصاء نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي از آن نظير
 62.مؤجل، بيع نقد يا حال، بيع معاطاتي، بيع سلف و سلم، بيع منجز، بيع خياري، بيع صرف، بيع فضولي و ... پرداخته است

راه خطا چندان ربا را با توجه به مشتركات آن با عقد بيع در قانون مدني، نوعي عقد بيع بدانيم  اگر اوراق قرضه بدون
توان معين نمود، هرچند شرط تمليك در اوراق قرضه بدون  ولي جز بيع شرط بيع خاصي را در اين ارتباط نمي ايم نرفته

   .ماند ربا معلق به زمان باقي مي
 معاوضه«كنيم كه:  بر اين اساس تعريف ميمسمي نيست.  در اين ارتباط بي» عقد معاوضة زماني«استعمال واژة 

ديگر كه از طرف ديگر اخذ  مؤجلدهد به عوض مال  عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي زماني
از طرف ديگر اگر عقد قرض را بطور متقابل و با  .»ن باشدثمكه يكي از عوضين مبيع و ديگري  اين  كند بدون مالحظة مي

قرض زماني «را نيز به اين شكل تعريف نمود: « عقد قرض زماني«توان  مالحظه زمان و بدون مازاد مد نظر قرار دهيم مي
كند كه طرف مزبور مثل آن  عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك مي

اين  »از حيث مقدار و جنس و وصف در زمان مؤجل رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.را 

                                                                 
  قانون مدني. 623ماده  60
  قانون مدني. 635ماده  61
مدني ايران از آنها نام برده نشده است. براي مثال بيع اموالي كه هنوز در قانون مدني فرانسه اقسام ديگري از بيع وجود دارد كه در قانون  62

  قانون مدني فرانسه وجود دارد. 1601اند به دو شكل بيع به وعده، و بيع آينده، در ماده  ساخته نشده
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   63.قانون مدني نيز انطباق دارد 298ماده تعريف با 
  

 منابع
. 1344، بيان السعاده في مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، گنابادي حضرت حاج مال سلطانمحمد سلطانعليشاه •

http://www.sufi.ir  
  .، چاپ بيست و يكم1379امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات اسالميه،  •
گذاري و كاستيهاي فقه  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايه -تحليل فقهي عبدالرضا هرسيني،بيدآباد، بيژن و  •

. ارائه شده به همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه تربيت متداول در كشف احكام شارع
  fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba. 1382مدرس، 

پژوهشكدة پولي و بانكي،  گاه حكمت.مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديد، بيدآباد، بيژن •
 islami.pdf-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani  ، تهران.1383بانك ايران، 

الجبوري، زينب غالمي، امير شريفي، امير شمس، سياهپوش، مهتاب ميرزايي قاضي، سميه  عباس بيدآباد، بيژن، امير •
 ، تهران.1389، بانك قرض الحسنه مهر ايران، »انداز گواهي قرض الحسنه پس«شهرام اكبرزاده. طرح تفصيلي 

اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد، •
 fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 1389ربا، 

تامين مالي غيرربوي مبتني بر فناوري اطالعات. مجموعه مقاالت سومين كنفرانس بيدآباد، بيژن؛ محمود الهياري فرد.  •
 .1389اسفند  1بهمن لغايت  30تأمين مالي در ايران. المللي توسعه نظام  بين

http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

انتشارات دارالعلم، قم،  تحريرالوسيله، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه موسوي خميني،هللا روح اسيد  •
  .1375چاپ سوم 

  ، قم.6. فصلنامة مفيد، شماره بررسي اعتبار بيع كالي به كالي در حقوق ايران و منابع فقهي .هدايت اهللا، نژادسلطاني •
  شهيد اول، لمعه دمشقيه. •
  .، تهران1388شهيدي، مهدي، حقوق مدني، نشر مجد،  •
  .25شماره  -يت مجله فقه اهل بشريعتي، سعيد، بيع زماني،  •
  .تكمله عروة الوثقى .طباطبايى يزدى، محمد كاظم •
كتابخانه گنج دانش، چاپ ، تهران، 1 دورة مقدماتي حقوق مدني، درسهائي از عقود معين، جلدكاتوزيان، ناصر؛  •

 .1389سيزدهم، 

 چاپ شركت .قرض –اجاره  -معاوضه  -بيع  -عقود تكميلي  -حقوق مدني: معامالت معوض  ،ناصر، كاتوزيان •
 ، تهران.1384 ،انتشار

 .1362المنجد، ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول،  لويس معلوف؛ •

                                                                 
ارج مربوطه به نقل موضوع قرض شود كه با تاديه مخ فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي اگر«قانون مدني:  298ماده  63

  ».از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند
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  .الحرام و الحالل معرفة في األحكام حلّى، قواعد عالّمه به معروف اسدى، حلى مطهر بن يوسف بن حسن منصور ابو •
  .)الحديثة-ط( الفقهاء حلّى، تذكرة عالّمه به معروف اسدى، حلى مطهر بن يوسف بن حسن منصور ابو •
القواعد،  شرح في المقاصد جامع كركى)، (محقق ثانى كركى، محقق العالى عبد بن حسين بن على الدين نور شيخ •

  . ، قم دوم: ، چاپ ق ه 1414،  البيت آل مؤسسه
 مشكالت شرح في الفوائد ، إيضاح المحققين فخر  به معروف حلى، يوسف بن حسن بن محمد ابوطالب فخرالدين •

   ، قم. ق ه 1387،  اسماعيليان القواعد، مؤسسه
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 ، چاپ العربي التراث إحياء دار،  اإلسالم شرائع شرح في الكالم الجواهر)، جواهر باقر نجفى (صاحب بن حسن محمد •
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  ، قم. 1380انتشارات ميثم تمار، منتخب االحكام مطابق با فتاواي صانعي، شيخ يوسف  •
، 4 رقم الثامن، الفرع المنتظري، محمد الشهيد قم، شارع . مكتبللفتاوى طبقاً االحكام منتخب، الصانعي يوسف الشيخ •

  http://www.feqh.org/ar/books/pdf/montakhab.pdfقم. 
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