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 چکیده

این کارت فاقد نرخ بهره است و براساس عقد مبادله  گردد. کارت مبادله راستین در بانکداري راستین تعریف می
در ازاء مبلغ معینی که براي مدت معین در  کارتد. صادرکننده گرد می صادریا مبتنی بر اصل حقوقی حاکمیت قرارداد 

همان مبلغ را براي همان مدت یا ترکیبی از مبلغ و مدت را که  تاخواهد  کند از دارنده کارت می کارت شارژ می
 رد. مبلغ و مدت شارژ شده معادل باشد را در حساب صادرکننده ودیعه بسپاحاصلضرب با  دو حاصلضرب آن

کارت مبادله راستین هیچکدام از خصوصیات مالی کارت بدهی و کارت اعتباري را ندارد ولی از لحاظ 
 .شوند می پردازش و بانکی مدیریت الکترونیک هاي وري اطالعات و ارتباطات از طریق سیستماهاي مبتنی بر فن سیستم

انک از ارائه خدمت کارت مبادله راستین کارمزد بتواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود.  کارت مبادله راستین می
 نماید.  دریافت می
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 مقدمه

ادیان الهی و بویژه در اسالم مانع از بکارگیري آن دسته از ابزارهاي مالی متعارفی است که شبهه ربا تحریم ربا در 
شود و لذا باید ابزارهاي مالی جدیدي منطبق با  اي نرخ بهره در محاسبات وارد می به گونه ي مالیغالب ابزارهادر د. ندار

 با رعایت حرمت ربا ابداع نمود. تسهیل تأمین مالی شرع براي 
و دوم کارآمدي آنها از ابعاد قابلیت  ،ابزارهاي مالی اسالمی باید در بر گیرنده دو ویژگی اصلی غیرربوي بودن

مین مالی یکی از مهمترین ابزارهاي تادر بانکداري متعارف کارت اعتباري . باشنداشخاص مالی تأمین  مسائلکاربرد در 
ست و عمالً استفاده از این ابزار منع قانونی او فاقد وجاهت شرعی در نظام بانکداري اسالمی بوي شود که ر تلقی می

نماید تا عالوه بر خصوصیت غیرربوي بتواند بطور کارآمد  میکارت اعتباري معرفی براي  یدارد. این مقاله ابزار جایگزین
 . مورد استفاده قرار گیردتأمین مالی اشخاص  در

این کارت فاقد نرخ بهره است و براساس عقد مبادله  گردد. راستین در بانکداري راستین تعریف می کارت مبادله
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شود. صادرکننده در ازاء مبلغ معینی که براي مدت معین در کارت  می صادریا مبتنی بر اصل حقوقی حاکمیت قرارداد 
دت یا ترکیبی از مبلغ و مدت را که حاصلضرب همان مبلغ را براي همان م تاخواهد  کند از دارنده کارت می شارژ می

مبلغ و مدت شارژ شده معادل باشد را در حساب صادرکننده ودیعه بسپارد. سازوکار و وجوه حقوقی و حاصلضرب آن با 
   گردد. تعریف می نیزعملیاتی کارت مبادله راستین بسیار شبیه به اوراق مبادله راستین است. نوع ریالی و ارزي این کارت 

 هاي بانکی کارت

در ارائه خدمات بانکی در اکثر  3اعتباريکارت و  2بدهیبانکی تحت عنوان کارت کارت اصلی  گروهدو 
 و مدیریتبانکی  الکترونیک هاي سیستمو بدهی هر دو از طریق  اعتباري کارتهاي هاي جهان مورد استفاده است. بانک

  .شوند می پردازش
باشند. این  می Offlineیا  Online داريمغناطیس یا هوشمند و از نظر فرآیند ثبت حسابدر قالب کارتهاي  :کارت بدهی
کارت . یستبیش از مانده حساب میسر ناز آن امکان برداشت و باشد  تنی بر مانده یک حساب مشتري میبنوع کارتها م

و برداشت وجه از دستگاه یا از طریق شبکه اینترنت  )POSنقطه فروش (خرید از طریق دستگاه پرداخت نقدي بدهی در 
. کارت بدهی به محض بانک استکارمزد مستلزم ارائه این خدمت ها  . در برخی بانککاربرد دارد) ATMخودپرداز (

   مورد استفاده قرار گیرد.تواند  می شارژ حساب مشتري
تواند توسط آن  وجه در حساب خود می ریختنشود و مشتري بدون  ی است که به مشتري داده میکارت: کارت اعتباري

 به یاباره یک را آن رسید سر در و خرید کاال یا برداشت از حساب نمایدقرض یا اقدام به در مدت مقرر تا حد معینی 
اي را بر مدت و مبلغ  انک نرخ بهرهدر صورت عدم ایفاي تعهد در مقاطع زمانی مشخص، ب .نماید بازپرداخت اقساط

  4باشند. دارد و مشتري یا ضامن وي مکلف به پرداخت اصل و بهره مبلغ مذکور می تأخیر شده مقرر می
هاي خاص  منابع الزم را براي این فعالیت در اختیار بانک یا شرکت اعتباريو  مالی موسسات و بانکها ها، شرکت

دهند و  ) قرار میهاي مختلف در مناطق پولی و کشورهاي مختلف هاي دیگر با نام و بسیاري شرکت (نظیر ویزا و مستر
 سقف .گیرند خود به عهده می الکترونیک پرداخت هاي سیستمرا از طریق  آن مدیریتهاي مزبور  بانک یا شرکت

ترین ریسک  تا پایین دارد مشتري تبازپرداخ توانسابقه مالی کار وي با بانک و  بستگی فرد هر بهاعطایی  اعتباري
 اعتباري را داشته باشد. 

هاي واسطه در کشورهاي اسالمی تالش  ها و شرکت . هرچند بانکاستحیطه عملیات مالی این کارت ربوي 
و  جعالهد واستفاده صوري از عقود اسالمی (مثالً  عقیا با تغییراتی در صورت عملیات منتسب به این کارت بسیار دارند تا 

سامح و اغماض نیست. تبر آن برچسب اسالمی بزنند ولی آنقدر ربا در آن واضح است که به هیچوجه قابل ) مرابحه
شوند که خود این موضوع مشدد  هاي اعتباري غالباً در زمینه مصرف افراد و به عنوان وام مصرفی بکار برده می کارت

خود مشتریان  اي بهره باالیی ازه در اکثر کشورهاي جهان نرخ ها بانک ،خصوصیت ربوي آنها است. در قالب این کارت
نمایند. و این امر را مستدل به  رباي مضاعف نیز بر آن وضع می در صورت عدم تسویه در دوره معیننمایند و  میدریافت 

2 Debit Card 
3 Credit Card 
4 Martin, Andrew (January 4, 2010). How Visa, Using Card Fees, Dominates a Market. New York Times. 
CreditCards.com (2006). Prepaid debit card benefits and disadvantages. Creditcards.com. 
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گرایی  مصرف نمایند. این کارت از لحاظ عملکردي منطبق با فرهنگ ها می باالتر بودن ریسک اعتباري این نوع کارت
رود معموالً براي ارضاء خانواده یا همراهان  است. به نحوي که وقتی دارنده کارت با خانواده به مراکز فروشگاهی می

کم مبلغ  با 5هاي اعتباري اولیه صورت کارته هاي اعتباري ب کارت افتد. می و عمالً در دام ربااقدام به خرید کاال نموده 
صادر است  وثیقه یاکه اعتبار ایجاد شده بر پایه تضمین  6صورت کارتهاي اعتباري تضمینی ها بیباال بهره اعتبار و 

 شوند. می
براي مثال ارائه تخفیفات یا  .شود مختلفی به دارندگان آنها اعطاء میتسهیالت هاي اعتباري  در ارتباط با کارت

براي مدت معین و بازپرداخت اعتبار تأخیر در در  بهرهلحاظ نکردن هاي درمانی و حوادث و  خدماتی نظیر مسافرت، بیمه
  غیره از جمله این تسهیالت است.

 عملیات اعتباري بانکی

بطور کلی عملیات اعتباري بانکی  وامها رایج است. اعطاي  هاي مختلفی از عملیات اعتباري بانکی در بانک گونه
همه این عملیات در قالب اعطاي تسهیالت قابل  گیرد. صورت می تفاوتهاي م است که به انحاء مختلف و با تضمین

شود. به عبارت  به مشتریان پرمعامله و خوش حساب اعطا میاست که ات اعتباري یعمل آنباشند ولی نوعی از  بررسی می
یش از موجودي حساب بتوانند  شود و با این اعتبار مشتریان می هاي جاري داده می دیگر این اعتبار به صاحبان حساب

و میزان  مدت هاي بانکی بازاء این برداشت بیشتر مبلغ بهره براساس جاري خود از بانک پول برداشت نمایند. در نظام
 گردد. این ترتیب استفاده از اعتبار حساب جاري ماهیت ربوي دارد. محاسبه و مشتري بدهکار می ،برداشت

 و ربا در عقد مرابحه ربا انعقادنقش زمان در 

 اْلبَـْيعُ  ِإنََّما قَاُلواْ «نازل شد که  ۷آیهاین و ت ربا نیسدار  مدتکه فروش  (ص) عرض کردندرسول  اعراب به حضرت
یعنی خرما االن  ؛خرما بوددار  مدتین آیه در ارتباط با خرید و فروش . شأن نزول ا»الرِّبَا َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  الّلهُ  َوَأَحلَّ  الرِّبَا ِمْثلُ 

به  ،مورد رباقرآن در  اتآیدر سایر شد. در این آیه و  می اخذمقدار بیشتري  هبعد از مدتی ببهاي آن شد و  فروخته می
اشتباهی که در فقه رخ  .ستااساسی در تفسیر نرخ بهره و ربا   . مسئلهاین نوع گرفتن بهره تحریم شده استصراحت 

اي به  اگر مبادله شود که عنوان میپردازند.  ربا نمی براي تعریف »اساس«به عنوان  »زمان«به فقها دهد این است که  می
فردي در  . مثالًگیرد صورت نمیدر زمان حال اي به مازاد  وقت مبادله گویند هیچ نمی امامازاد صورت بگیرد ربا است. 

نفر اول زمان حال وجه (یا کاالي) مشخصی را به دیگري بدهد و نفر دوم همان وجه (یا کاال) را در همان زمان به 
منفعتی در آن ندارند. حداقل براي یکی از طرفین هیچکدام این معامله عبث است زیرا فرد اول و فرد دوم . بازگرداند
 اي فرد اول و دوم به گونهمبادله بین تواند وجود داشته باشد که زمان دریافت و پرداخت مبادله یکی نباشد. یعنی  نفعی می

به فرد اول بازگردانده شود. در این حالت معامله باشد و بعد فرد دوم  نزد زبور مدتیوجه (یا کاالي) مصورت گیرد که 
انتفاع ناشی از ورود زمان در معامله است. به عبارت  ،تواند از لحاظ مادي عبث نباشد و علت عبث نبودن آن پول می

5 Subprime Credit Card 
6 Secured Credit Card 
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 و ربا، زمان استحریم ورود معامله به ي دار باشد. لذا شرط الزم برا کند که معامله مدت دیگر ربا وقتی مفهوم پیدا می
یعنی فصل تمیز ربا و بیع منتج از زمانی است که پول یا کاالي فرد اول نزد  .باشدربا  تواند موجد در معامله میورود زمان 

غ اسمی بر مبل یزمانارجحیت که از است تفاوت ربا و بیع در ورود زمان به معامله و مازادي گیرد. یعنی  فرد دوم قرار می
اي روي یک دارایی  شود. ربا به این مفهوم مازادي است که در طول زمان، بدون انجام هیچ کار اضافه میبار معامله 

 دهد.  مفهوم اجاره میدر این حالت به شرطی که دارایی الزاماً همان دارایی نباشد، چون  گردد دریافت می

 متقاضی اطالع به را خدمات و اموال شده تمام يبها ،کننده عرضه آن موجب به که است 8قرارداديعقد مرابحه 
 به ،اقساطی یا دفعی نسیه ،نقدي صورت به را آن ،سود عنوان به اضافی درصدي یا مبلغ افزودن با سپس و رساند می

 مرابحه قرارداد موضوع اموال. کند می واگذار متقاضی به معین سررسیدهاي یا سررسید در غیرمساوي یا و مساوي اقساط
 مواد تهیه براي بازرگانی و خدماتی ،تولیدي واحدهاي نیاز رفعدر زمینه  بانک. باشد موجود قرارداد انعقاد هنگام در باید

 خانوارها نیازهاي و اجـاحتی مورد خدمات و کاالها سایر و زمین ،تأسیسات ،آالت ماشین ،ابزارکار ،یدکی لوازملیه، او
 ین ا تملک و تهیه به مبادرت متقاضی درخواست و سفارش به ،خدمات و مصرفی و بادوام کاالهاي،مسکن تهیه براي
با توجه به اینکه مرابحه به این  .نماید می واگذار متقاضی به مرابحه عقد قالب در را آن سپس و نموده خدمات و اموال

توان در آن محاسبه نمود وارد حریم  شکل پوشاندن قصد ربا است خود نوعی حیله شرعی است و نرخ بهره را از ابتدا می
لذا با توجه به این موضوع نه تنها گناه ربا را با خود به همراه دارد بلکه به گناه حیله شرعی که نوعی کاله  شود. ربا می
 دن بر سر خداوند است نیز مشوب است.گذار

تري نسبت به سایر عقود دیگر در بانکداري تعریف شده در ایران دارد  عقد مرابحه که تشریفات قانونی نسبتاً ساده
 نماید.  هاي اعتباري قرار داده شده که بدین طریق ربا را قانونی می مد نظر براي صدور کارت

 اوراق مبادله راستین

قیمت اسمی مشخص ا باز ابزارهاي مالی نوین در بانکداري راستین است که  9(RSB)» مبادله راستیناوراق «
نماید به همان میزان و مدتی که از منابع  در اصل سندي است که ناشر آن تعهد می اوراق مبادله راستیند. نشو صادر می

د را در اختیار طرف دیگر قرار دهد. دارنده این نماید درست به همان میزان و مدت منابع خو طرف مقابل استفاده می
 تواند حق خود را به فرد ثالث بفروشد.  اوراق می

مندرج گردد تا نسبت به میزان خرید اوراق پس از سررسید به همان میزان  با خرید این اوراق ذیحق میخریدار 
وجه قرض گرفته شده را به صادر کننده پرداخت و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نماید و در پایان، در ورق 

شود در تاریخ سررسید یعنی در انتهاي ماه  ماه خریدار محق می Nریال اوراق با سررسید  Aبدین ترتیب با خرید  نماید.
N  مبلغA  ریال را برايN نمایند که  ماه بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگیرد. خریدار و فروشنده اوراق توافق می

 Aاي انتخاب کنند تا خریدار بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا بزرگتر از یک از  ماه را به گونه Nریال و  Aترکیبی از 
ثابت باشد. به  A˟Nمساوي  مدت حاصلضرب وجه در ماه چنان انتخاب کند که همواره میزان Nریال را در تناسب با 

 .1390 ایران، مرکزي بانک ،مرابحه عقد اجرایی دستورالعمل 8
9 Rastin Swap Bond (RSB)  

4 

                                                           



 Aوام بگیرد. یا در عوض  Nماه در پایان ماه  2Nریال را براي  A/2ریال مبلغ  Aتواند در عوض  عبارت دیگر خریدار می
وام بگیرد. که در هر دو حال نتیجتاً مقدار عبارت:  Nماه در پایان ماه  3Nریال را براي  A/3ریال مبلغ 

(A/2)˟(2N)=(A/3)˟(3N)=A˟N  برابر با مقدار ثابتA˟N  خواهد شد. یا بطور کلی در عوضA  ریال مبلغA/k  ریال
تواند هر عدد مورد  تواند هر عدد مورد توافق طرفین باشد و یا می می kوام بگیرد. پارامتر  Nماه در پایان ماه  kNرا براي 

  نظر خریدار باشد.

ماه از زمان فروش  Nشود. دوره اول به میزان  نی و دو تاریخ سررسید استفاده میعمالً در این اوراق دو دورة زما
یا زمان  (kN+N)تا زمان بازدریافت منابع  (N)اوراق تا زمان سررسید اول است و دورة دوم از زمان سررسید اول 

ریال  Aه را به میزان باشد. سررسید اول هنگامی است که فروشنده اوراق موظف است وجه وام گرفت سررسید دوم می
اتفاق خواهد افتاد.  Nماه به خریدار وام دهد. پس سررسید اول در زمان  kNریال براي  A/kماه و یا به میزان  Nبراي 

ماه پس از زمان فروش  kN+Nسررسید دوم هنگام اختتام معامله و زمانی است که فروشنده اوراق منابع خود را در زمان 
 )1(تصویر کند.  اولیه اوراق بازدریافت می

سپرده گذاري
A×N

وام
(A/k)×(k×N)

زمان

ریال

A

N kN+N

زمان نشر سررسید اول سررسید دوم

N

k×N

A/k

دوره اول دوره دوم

 
 1تصویر 

شود تا در تاریخ سررسید اول همان مبلغ را براي  بدین ترتیب با خرید اوراق با سررسید مشخص خریدار محق می
نمایند که ترکیبی از مبلغ و  فروشنده اوراق توافق می همان مدت بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگیرد. خریدار و

اي انتخاب کنند تا خریدار بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا بزرگتر از یک از مبلغ را در تناسب با  مدت را به گونه
اق براي هر دو قرض مساوي باشد. عمالً در این اور مدت مدت چنان انتخاب کند که همواره میزان حاصلضرب وجه در

شود. دوره اول مربوط از زمان فروش اوراق تا زمان سررسید اول است  دو دورة زمانی و دو تاریخ سررسید استفاده می
که نفر اول مقرض و نفر دوم مقترض است و دورة دوم از زمان سررسید اول تا زمان بازدریافت منابع یا زمان سررسید 

 باشد. می باشد که نفر اول مقترض و نفر دوم مقرض دوم می
نماید.  در اصل سندي است که دو حق کامالً مساوي و معادل را بین متعاملین تعریف می مبادله راستیناوراق 

نماید درست به همان  نماید به همان میزان و مدتی که از منابع طرف مقابل استفاده می در اصل تعهد می اوراقفروشنده 
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میزان و مدت منابع خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهد. بیان ساده این موضوع به این شکل است که دو نفر تصمیم 
گیرند دارائی مشخص خود را براي مدتی مساوي به صورت عاریه نزد طرف دیگر بسپارند. نفر اول وجهی مشخص را  می

همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت  سپارد و طرف دوم عیناً براي مدتی معین نزد طرف دوم می
شود. از سوي دیگر  گذارد. در این حالت هیچگونه مازاد یا امتیاز اضافه براي هیچکدام از طرفین در نظر گرفته نمی می

از طریق اینترنت  توان را می اوراقتواند حق خود را به فرد ثالث بفروشد. این  گردد می ذیحق می اوراقچون دارنده این 
 خرید و فروش نمود.

توان  گردد. هر چند در غیاب این عقد می براي تسهیل صدور و معامله اوراق مبادله راستین عقد مبادله تعریف می
اوراق  نیز نسبت به صدور و معامله اوراق مبادله راستین اقدام نمود. )قانون مدنی (اصل حاکمیت قراردادها 10طبق ماده 

اوراق مبادله راستین اوراق بهادار دیجیتال است که شود:  اینگونه تعریف می 10ستین در الیحه بانکداري راستینمبادله را
آنها هر دو به یک اندازه است.  مدت گردد بطوریکه بدل و مبدل و بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد می

متبادل ناشر اوراق بوده و به میزان ارزش اسمی آن به مبادل بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به دارنده اوراق 
 (مدتآن  مدت بدل) مبدل را به همان میزان و (مدتآن  مدت (مبادل) بپردازد. متبادل متعهد است تا به اندازه بدل و

 بدل در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي مدت و مبلغ را اختیار کند که حاصلضرب مدت ترکیبی ازمبدل) (یا 
شود تا مبدل را به متبادل  و مبلغ مبدل باشد)، در اختیار مبادل قرار دهد و در سررسید (دوم/مبدل) مبادل متعهد می مدت

بدل و مبدل از نرخ بهره  مدت ید در محاسبه مبلغ اسمی یاپرداخت نماید. در اوراق مبادله راستین مبادل و متبادل نبا
هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین  مدت استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود.

شود.  نامیده میمبدل، سررسید مبدل  مدت بدل، سررسید بدل و پایان مدت شود. پایان هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می
تواند هم پرداخت  بدل می مبدل است. مدت دوران فترت در اوراق مبادله راستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز

منابع و هم دریافت منابع باشد در این صورت مبدل باید به ترتیب دریافت منابع و پرداخت منابع متناسب با آن از یک 
تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر  اوراق مبادله راستین می ن ماده باشد.پول واحد و با رعایت شرایط ای

اوراق مبادله راستین بانک نوع خاص حالت باید جنس بدل با جنس مبدل یکسان و از یک پول واحد باشند مگر 
 راستین خزانه، اوراق ادلهمب مرکزي، اوراق بانک راستین مبادله در چهار نوع کلی اوراق راستین مبادله اوراق مرکزي.

 هر براي سررسید در تعهد ایفاي در تأخیر قابل صدور و انتشار است. تجاري راستین مبادله بانکی و اوراق راستین مبادله
 بطوریکه دارد نگه عاریه به خود نزد تر اضافه مدتی به را مقابل طرف منابع تا نماید می مجاز را دیگر طرف طرفین از یک

 مدت بعالوه) بدل( مبدل مدت براي حاصلضرب همین مساوي) مبدل( بدل مدت در) مبدل( بدل مدت حاصلضرب
آمده  11نامه اجرایی بانکداري راستین اوراق مبادله راستین در آیینتوضیحات اجرایی  .باشد) بدل( مبدل مبلغ در تأخیر
 است.

پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 10
 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس

پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 11
 regulation.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس

6 

                                                           

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf


آن در  14و وجوه عملیاتی 13اعم از ریالی و ارزي و جواز فقهی و حقوقی 12مبادله راستینخصوصیات اوراق 
هاي تورم، بهره و   مقاالت دیگر مورد بحث قرار گرفت و آثار پولی انتشار این اوراق و همچنین اثر آن بر نقدینگی و نرخ

بر فناوري اطالعات نیز بررسی  در بازارهاي ثانویه مبتنیمبادله راستین ارز تحلیل شد. بستر الزم براي معامالت اوراق 
 15گردید.

 نگاه کنید به: 12
 CRS( ،1393  .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/rsd( راستین مبادله بیژن بیدآباد، سپرده •

محمود الهیاري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري مرکزي بدون ربا، مجموعه مقاالت  بیژن بیدآباد، •
گذاري مرکز  ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  سومین کنفرانس بین

   fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 517-540نعتی شریف، صفحات مطالعات تکنولوژي دانشگاه ص

(با تأکید بر بانکداري ، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  بیژن بیدآباد، گواهی قرض الحسنه پس •
 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-paper.ppt   

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده. (کتاب)  سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •
 . 1389ض الحسنه مهر ایران، انداز، بانک قر طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده. (کتاب)  سیاهپوش، بیدآباد، امیرعباسبیژن  •
 .1390انداز با گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  
• Bidabad, Bijan, Mahmoud Allahyarifard. Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments. 2010. 
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
• Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and Central 

Banking Monetary Instruments. International Journal of Economics and Finance. Vol. 3, no. 3, Aug 2011, pp.234-241. 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/download/11665/8300 
• Bidabad, Bijan,Interest-Free Treasury Bonds (IFTB), 2011. 
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-en.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/iftb-en.pptx 
• Bidabad, Bijan, Interest-Free Treasury Bonds (IFTB), Islamic Finance and Legal Clarifications, 2011. 
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-feqhi-en.pdf 
• Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds Financial 

Innovation, A Monetary Instrument for Economy at Crisis. Journal of Economic Cooperation and Development (JECD). 
32, 1, 2011, 55-70. 

http://www.sesric.org/jecd/jecd_articles/ART10102201-2.pdf 
بانکداري اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی  13

 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22بانکداري اسالمی)، 
http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

 /pdffa-operations-rsbhttp://www.bidabad.com/doc. .1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  14
 نگاه کنید به: 15
المللی توسعه نظام  محمود الهیاري فرد، تامین مالی غیرربوي مبتنی بر فناوري اطالعات. مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین بیژن بیدآباد، •

گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف،  ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1بهمن لغایت  30تأمین مالی در ایران. 
  fa.pdf-it-finance-usury-http://www.bidabad.com/doc/non. 69-89صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-rcm-fa.pdf 
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 سپرده مبادله راستین

حساب . شود میافتتاح نوعی حساب سپرده بانکی است که در بانکداري راستین  16(RSD)» مبادله راستین سپرده«
نماید که به همان میزان و مدتی که از منابع  تعهد میگردد که بانک تقبل و  سپرده مبادله راستین به این منظور افتتاح می

افتتاح با گذار  نماید درست به همان میزان و مدت منابع خود را در اختیار وي قرار دهد. سپرده گذار استفاده می سپرده
گذاري کرده  ردهبلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپگردد تا نسبت به م ذیحق میسپرده مبادله راستین 

بانک ه همان میزان و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نماید و در پایان، وجه قرض گرفته شده را به است ب
 17نماید. مسترد

 ستین اکارت مبادله ر

همانطور که ذکر شد کارت مبادله راستین شباهت بسیاري به اوراق مبادله راستین دارد با این تفاوت اصلی که 
یابد و  شود سپس وام، در کارت مبادله راستین اول وام تحقق می گذاري واقع می برعکس اوراق مبادله که اول سپرده

 قابل دریافت است. 2و  1این تمایز از مقایسه تصاویر  شود. گذاري واقع می سپس سپرده
صادرکننده مبلغ معینی را نماید تا  درخواست میکارت با رجوع به صادرکننده کارت  /دارنده)خریدارمشتري (

شود تا همان مبلغ را براي همان  د میهکند. از بابت این خدمت دارنده کارت متع براي مدت معین در کارت شارژ می
 عاریهمدت یا ترکیبی از مبلغ و مدت را که حاصلضرب آن با مبلغ و مدت شارژ شده معادل باشد در حساب بانک به 

مبلغ شارژ شده براي همان کارت وجه شارژ شده را به بانک عودت داده و مبلغی معادل  دارندهاول بسپارد. در سررسید 
منتقل  مشتريگذاشته را آزاد و به حساب  عاریهگذارد. پس از حصول سررسید دوم بانک مبلغ  مینزد بانک عاریه مدت 

 نماید. می
گردد تا تضمین یا وثیقه الزم را براي حسن ایفاي تعهدات خود به بانک بسپارد. نوع وثیقه یا  مشتري مکلف می

مقرر و میزان مبلغ شارژ تضمین را بانک با توجه به مقررات بانکداري راستین و همچنین شناخت خود از سابقه مشتري 
 گردد. نجام تعهدات آزاد میدارد. در سررسید دوم وثیقه یا تضمین مشتري پس از ا می

 عقد اساس بر که است بانکی کارت یک راستین مبادله کارتشود:  اینگونه تعریف میمبادله راستین  لذا کارت
 صادرکننده مبادل. است اندازه یک به دو هر آنها مدت و مبدل و بدل بطوریکه گردد می منعقد متبادل و مبادل بین مبادله

 به) بدل/اول( سررسید در باید متبادل و است طلبکار(مشتري)  متبادل از آن اسمی ارزش میزان به و بوده کارت
 و میزان همان به را مبدل) بدل مدت( آن مدت و بدل اندازه به تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( کارت صادرکننده

 همین مساوي بدل مبلغ در بدل مدت حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و مدت از ترکیبی یا) (مبدل مدت( آن مدت
 تا شود می متعهد متبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و مدت براي حاصلضرب

بدل و مبدل  مدت مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا کارتدر  .نماید پرداخت مبادل به را مبدل
هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با  مدت از نرخ بهره استفاده کنند و الزامًا باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود.

مبدل، سررسید مبدل  مدت بدل، سررسید بدل و پایان مدت شود. پایان توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می

16 Rastin Swap Bond (RSB)  
 RSD( ،1393  .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/rsd( راستین مبادله پردهبیژن بیدآباد، س ۱۷
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  مبدل است. مدت مبادله راستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز کارتشود. دوران فترت در  نامیده می
 نزد مدتی به را مبدل بدل، وصول از پس تواند می مبادل) بدل/اول( سررسید در تعهد ایفاي در تأخیر صورت در

 مبدل مدت مجموع براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل مدت حاصلضرب بطوریکه دارد نگه عاریه خود
 .باشد مبدل مبلغ در تأخیر مدت بعالوه

مذکور در فوق بصورت  کارتدر این ارتباط تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود.  مبادله راستین می کارت
یک تواند  ندارد بجز اینکه مبالغ اسمی در دو دوره میبا کارت ریالی اي  تفاوت قابل مالحظه است وارزي قابل صدور 

  .در هر حالت باید جنس بدل با جنس مبدل یکسان و از یک پول واحد باشندباشد. خارجی ارز 
صادر شود یک ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز دیگر در دورة دوم  رايبکه ارزي  کارت مبادله راستین

که در سررسید اول نرخ نمایند  کند. و براي حصول این تسهیل هر دو طرف تعهد می شبهۀ ربا را وارد معامله نمینیز 
  تبدیل ارز براي میزان ارز دیگر در دوره دوم مناط عمل قرار گیرد.

تواند  محل تأمین منابع براي این خدمت می نماید. بانک از ارائه خدمت کارت مبادله راستین کارمزد دریافت می
 اي جذب شده سپرده مبادله راستین باشد. ها و همچنین منابع سپرده منابع بانک یا منابع در اختیار وي از دیگر سپرده

سپرده گذاري
(A/k)×(k×N)

زمان

ریال

A

N kN+N

زمان نشر سررسید اول سررسید دوم

N

k×N

A/k

دوره اول دوره دوم

وام
A×N

 
 2تصویر 

 کارت مبادله راستینجواز شرعی 

رباي معاملی عبارت از این است که یک طرف، کاالي هم جنس مکیل و موزون را به طرف دوم به زیاده عینی 
اي بخاطر زیاده عینی یا حکمی، ربوي است و شرعاً حرام است. در رباي معاملی  یا حکمی معامله کند. چنین معامله

ه مازاد در طول زمان مد نظر است. از این جهت است معاوضه به میزان ثابت در طول زمان در میان نیست بلکه معاوضه ب
شود زیرا عملیات مالی آن برمبناي معاوضه به مازاد در طول زمان  وارد حریم رباي معاملی نمی کارت مبادله راستینکه 

یچ شود و از این معاوضه ه گیرد و معاوضه با میزان ثابت در طول زمان واقع می نیست و بلکه فقط معاوضه صورت می

9 



 گیرد.   مازادي به مقرض تعلق نمی
گیرد. در رباي  دهد و سپس منفعتی بیش از آنچه که قرض داده می در رباي قرضی فرد جنس یا پولی را قرض می

شود.  قرضی الزم نیست منفعت از جنس همان چیزي باشد که قرض داده شده و هر چه که منفعت تلقی شود را شامل می
 گیرد.  د زیرا هیچ منفعت مازادي از قرض به مقرض تعلق نمینشو مشمول رباي قرضی نمی کارت مبادله راستین

شود. در قرض  بندي می قرض بر دو نوع استهالکی و استنتاجی طبقه یابد و اصل ربا در قرض موضوعیت می
گذاري  هاي سرمایه وامکند که به  گیري نماید قرض می استنتاجی شخص براي اینکه آن را استنتاج کند و از آن نتیجه

معروف است و نه براي اینکه خود عین را صرف کند. قرض استهالکی قرضی است که براي مصرف کردن و براي رفع 
  18احتیاجات زندگی مقترض باشد. ادله شرعی در باب حرمت ربا بیش از همه متوجه قرضهاي استهالکی یا مصرفی است.

مبادله  کارتصحت عملیاتی  19»َلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ فَـ «فرماید:  اشاره معنوي این آیه که می
شود و  برگردانده می کارترأس مال در سررسید اول در این »  فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ «کند. زیرا طبق  را تأیید می راستین

گیرد که کامالً  نیز واقع شود به همان میزان و مدتی که مقرض قرض داده قرض می» َال ُتْظَلُمونَ  َال َتْظِلُموَن وَ «براي اینکه 
 باشد.  منطبق با مفهوم این آیه می

اند. از متقدمین نظر عالمه حلّی در قواعد  فقها درباره این موضوع یعنی قرض به شرط قرض کمتر اظهار نظر نموده
جایز است : «20نویسد عالمه قائل به جواز قرض به شرط قرض است و مینماید.  االحکام به صراحت موضوع را تأیید می

که مقرض به او قرض بدهد به شرط اینکه از وي قرض بگیرد و یا دیگري از وي قرض بگیرد و یا اینکه مقترض مالی را 
دم به شرط آنکه یا سلف بدهد یا سلف بگیرد و اگر گفت به تو قرض دا المثل و یا کمتر از آن به مقرض بفروشد به ثمن

عالمه حلّی در تذکرة الفقها همین موضوع . »به من غیر آن را قرض دهی صحیح است و به خالف بیع وعده واجب نیست

خداوند  .267آیه بقره، سورة  ».َيْمَحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِبي الصََّدقَاتِ «فرماید:  از این لحاظ است که قرآن کریم ربا را در مقابل صدقه آورده و می  18
 .دهد را افزایش می صدقاتکند و  یربا را نابود م

هاي فقه متداول در گذاري و کاستی هاي مصرفی و سرمایهاقتصادي ربا در وام -نگاه کنید به: بیژن بیدآباد، عبدالرضا هرسینی، تحلیل فقهی
. چاپ مجدد در مجله 1382کشف احکام شارع. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 

-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36-41، صفحات: 1389: مرداد 108؛ 38-42، صفحات: 1389: خرداد 106هاي:  بانک و اقتصاد شماره
 fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba. 42-44، صفحات: 1389: آذر 112؛ 34-38، صفحات: 1389: آبان 111؛ 34
ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن. فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي : «.278-281آیات بقره، سورة   19

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن. َواتـَُّقوْا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ٍة َوَأن َتَصدَّ تـُْبُتْم فَـَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن. َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسرَ  ُقوْا َخيـْ
اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است اى کسانى که ایمان آورده .»ِإَلى الّلِه ُثمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُمونَ 

. نه ستم هاى شما از خودتان استاید؛ و اگر توبه کنید، سرمایهارید. و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاستهواگذ
تر بخشید آن براى شما بهببینید. و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشایش، مهلتى (به او دهید)؛ و اگر کنید و نه ستم مىمى

شوید، سپس به هر کسى آنچه به دست آورده، تمام داده شود؛ و اگر بدانید. و بترسید از روزى که در آن، به سوى خدا بازگردانده مى، است
 گیرند. آنان مورد ستم قرار نمى

 لو : یجوز104: ص ،2 ج الحرام، و الحالل معرفۀ فی األحکام حلّى، قواعد عالّمه به معروف اسدى، حلى مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابو 20
 أقرضک أن بشرط أقرضتک: قال لو و منه، یستلف أو یسلفه، أو بدونه، أو المثل، بثمن یبیعه أو آخر، یقرضه أو منه، یقترض أن بشرط أقرضه

 .البیع بخالف الوعد، یجب لم و صح غیره
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پس اگر به کسی چیزي را قرض دهد به شرط آنکه مال دیگري را از او قرض بگیرد صحیح « 21نماید که: را تأکید می
نظر عالمه را بسیاري دیگر ». اقراض به شرط اقراض مانند بیع شرط است« 22:نماید که و از نظر شافعی هم نقل می». است

 23پردازیم. اند که به آنها نمی از فقها متقدمین تحلیل و شرح کرده
در پاسخ به  24اند. جواب آیت اهللا جوادي آملی علماء متاخر نیز نظرات متفاوتی درباره قرض به شرط قرض داده

آیا  ؛اند محله و نیازمندان، اقدام به تأسیس صندوق خیریه کرده  رفع مشکالت اهالیبا هدف   گروهی«این سوال که 
با توافق صاحبان «این است که  »توان به مدت یکسال یا بیشتر، مبالغ را کنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزیع آن کرد؟  می

راه گریز از رباى ته ولی به عنوان آیت اهللا محمد تقی بهجت قرض به شرط قرض را صحیح ندانس». سهام جایز است
اى انجام دهند و در ضمن آن  آسانترین راه آن به این است که در برابر سود مورد نظر معامله«نویسد که:  اینطور میقرضى 

» آیا قرض به شرط قرض جایز است؟«آیت اهللا یوسف صانعی در پاسخ به این سوال که  25.»معامله قرض شرط گردد
  26».رض به شرط قرض، جایز است، و مشمول ادله حرمت قرض به شرط زیاده نیستق«دهد:  پاسخ می
گذارد که قرض به شرط قرض مازادي بر قرض نیست که مشمول حدیث  عقل هم بر این موضوع صحه می 

شود. قرض به شرط قرض بیع شرط بین دو قرض حالل و بدون ربا است. در » کل قرض يجّر المنفعه فهو حرام« 27نبوي
دهد و بدون اینکه مازادي بگیرد در سررسید مقترض مبلغ قرض را پس  قرض اول مقرض مالی را به مقترض قرض می

گیرد. با این  می دهد و در سررسید دوم همان مال را بدون اضافه پس دهد و دوباره فرد دوم مبلغی را به اولی قرض می می

 أن بشرط شیئاً أقرضه فلو: «42: ص ،13 ج ،)الحدیثۀ-ط( الفقهاء حلّى)، تذکرة عالّمه ( اسدى، حلى مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابو  21
 .»وعده وعد هو بل شرط، ما یلزمه لم و صح، آخَر، مالًا یقرضه

و فی وجه للشافعیۀ: أنّ « :43: ص ،13 ج ،)الحدیثۀ-ط( الفقهاء حلّى)، تذکرة (عالّمه اسدى، حلى مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابو  22
 .»بشرط اإلقراض کالبیع بشرطاإلقراض 

 توان به منابع زیر مراجعه نمود: براي مثال می  23
 1414،  البیت آل القواعد، مؤسسه شرح فی المقاصد جامع کرکى)، (محقق ثانى کرکى، محقق العالى عبد بن حسین بن على الدین نور شیخ •

 .23، ص 5ج  . ، قم دوم: ، چاپ ق ه
 1387،  اسماعیلیان القواعد، مؤسسه مشکالت شرح فی الفوائد ، إیضاح المحققین) حلى (فخر یوسف بن حسن بن محمد ابوطالب فخرالدین •

 .4ص  2، قم. ج ق ه
 .38-39صص  5عالمۀ، ج  قواعد شرح فی الکرامۀ نجفى، مفتاح عاملى شقرائى حسینى محمد بن جواد محمد سید عالمه •
 .6. ص  مجاهد طباطبائى، المناهل محمد سید •
. ج  لبنان هفتم، بیروت، ، چاپ العربی التراث إحیاء ، دار اإلسالم شرائع شرح فی الکالم الجواهر)، جواهر باقر نجفى (صاحب بن حسن محمد •

 .63، ص 25
 24 12/4/81 .R5vJFUg9I5s%3d-http://www.esraco.org/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=MzY5 
 /http://bahjat.org/fa/content/view/1008 893مسئله  25 

. همچنین 24/12/75، 507، س 61، قم. صفحه 1380منتخب االحکام مطابق با فتاواي آیت اهللا شیخ یوسف صانعی، انتشارات میثم تمار،   26
 المقابل؟ ج: الطرف من القرض اشتراط مع القرض إعطاء يجوز هل: ۵٠٩ الصانعي، س يوسف الشيخ اهللا آية للفتاوى طبقاً  االحكام منتخبنگاه کنید به: 

 أو المرهونة بالعين آاالنتفاع الحكمية، أو العينية بالزيادة تختصُّ الحرمة وإّنما الزيادة، بشرط القرض أدّلة تشمله وال جائز قرض هو اإلقراض بشرط القرض

 ، قم، ايران.۴ رقم الثامن، الفرع المنتظري، محّمد الشهيد قم، شارع . مكتب١۴١٧ ذوالقعدة ۴ .غيرها
http://www.feqh.org/ar/books/pdf/montakhab.pdf 

 .61، ص 167، ح 2قاضی نعمان بن محمد بن منصور مغربی، دعائم االسالم، ج   27
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 توان دریافت که قرض به شرط قرض، بیع شرط است و منع فقهی ندارد. استدالل براحتی می

 کارت مبادله راستینحقوقی  بستر

قانون مدنی انواع عقد بیع را  .شوند بسیاري از عملیات پولی و بانکی از منظر قانون مدنی ایران مستحدثه قلمداد می
بیع مطلق، بیع مشروط، بیع مؤجل، بیع نقد یا حال، بیع معاطات،  :ه ذکر مصادیقی از آن نظیراحصاء نکرده است و فقط ب

را با توجه  راستین مبادله کارتاگر  28بیع سلف و سلم، بیع منجز، بیع خیاري، بیع صرف، بیع فضولی و ... پرداخته است.
ایم ولی جز بیع شرط بیع خاصی را در  به مشترکات آن با عقد بیع در قانون مدنی، نوعی بیع بدانیم چندان راه خطا نرفته

 ماند.   الینحل باقی میو معلق به زمان  کارتتوان معین نمود، هرچند شرط تملیک در  این ارتباط نمی

 مبادله راستینکارت عقود معین و 
مقدور نیست. زیرا هرکدام از عقود  کارت مبادله راستیناي براي عقد  از تفسیر مضیق قانون مدنی استحصال نحوه

شوند. لذا در اینجا به بررسی  نمی کارت مبادله راستینمعین ناظر بر شرایط خاصی هستند که شامل خصوصیات 
 نمائیم. بررسی می له راستینکارت مبادهاي عقود پرداخته و امکان تطبیق آنها را با  ویژگی

 به آنها ویژه آثار و احکام و دارد مشخص و خاص نام قانون، و فقه در که اشاره دارد قراردادهایی به معین عقود
و شده ن داده جواز آشود که بر اساس نیاز جامعه  قرارداد به سایر عقودي گفته می مقابل، در است. شده بیان تفصیل

 عمومی قواعد طبق بر پیمان هر آثار و شرایط و ندارند ویژه صورت . قراردادهابخشد می قانون بر آن اثر حقوقی
  شود. می معین اراده حاکمیت اصل و قراردادها

 اثر تملیکی، عقود در. اند شده تقسیم عهدي و تملیکی گروه دو به عقد اثر و نتیجه به توجه با قراردادها و عقود
 یا انتقال ایجاد، از عبارت قرارداد نتیجه عهدي، عقود در ولی است عینی حقوق سایر یا مالکیت انتقال عقد، مستقیم
 و معوض دسته دو به آنها اقتصادي هدف و موضوع به توجه با قراردادها و عقود دیگر سوي است. از تعهدات سقوط
 طرف دو از هریک یعنی باشد. متقابل تملیک یا تعهد دو درآنها که هستند عقودي معوضه عقود. شوند می تقسیم مجانی

 و مانند هبه مجانی عقود آورند. می دست به دیگري تعهد یا مال گیرند، می برعهده که دینی یا دهند می که مالی برابر در
 انتقال عین مالکیت آنها در که به عقودي نیز معوض تملیکی عقود .باشند می یا تملیک تعهد یک بردارنده در عاریه تنها

عمري  و اجاره عقد شود مانند داده می انتفاع، انتقال حق یا منفعت آن در که عقودي و قرض و بیع مانند یابد می
 29.شوند بندي می طبقه

. شود می دیگر منتقل نفر به شده، زمانبندي صورت عوض به در مقابل عین یک مالکیت ،کارت مبادله راستین در
هاي  دارد ولی کامالً با همۀ ویژگی شباهت عین، معوض و تملیکی عقود به آثار، و ماهیت نظر از قراردادي چنین بنابراین

 .این عقود منطبق نیست
 عقد سه این. شود می تملیک دیگري به معوض صورت به عین آنها، که در است عقد سه تنها معین، عقود میان از

نشده است. براي مثال بیع اموالی که هنوز در قانون مدنی فرانسه اقسام دیگري از بیع وجود دارد که در قانون مدنی ایران از آنها نام برده  28
 قانون مدنی فرانسه وجود دارد. 1601اند به دو شکل بیع به وعده، و بیع آینده، در ماده  ساخته نشده

 ، تهران.1384 ،انتشار. چاپ قرض –اجاره  -معاوضه  -بیع  -عقود تکمیلی  -حقوق مدنی: معامالت معوض  ،ناصر، کاتوزیاننگاه کنید به:  29
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 معاوضه شود و در تعریف می مثل رد مقابل در مال از تملیک عبارت براي مثال قرض. قرض و معاوضه بیع، از عبارتند
از  .باشد ثمن دیگري و مبیع از عوضین، یکی که این مالحظه و توجه بدون عین دو مبادله هدفشان تنها معاوضه طرفین

بابت  از نیز صلح در عقد این، بر عالوه. زیادي دارند اشتراك معنایی کارت مبادله راستین با لحاظ مفهومی این دو عقد
 .باشد عین معوض تملیک براي قالبی تواند می کرد و لذا منعقد آن قالب در را عقود توان همه می گستردگی آن

 عقد قرض
اداي خود آن مال یا مثل مقترض شرطی که  ، بهاست در اصطالح حقوقی قرض عبارت از تملیک مال به دیگري

قرض عقدي است که به موجب آن احد «آمده است که  30در قانون مدنی را ضامن شود و تعهد کند. آن و یا قیمت آن
کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و  طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می

بنابراین،  .شرط زیادي جایز نیست ،در عقد قرض». وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد
قرض منتقل مقرض از عقود معوضه است که در آن مال از ملک  .باشد میشرط اساسی جواز قرض  ا بودنبدون رب

عینی را به  يقرض، مالکیت امر توسطدهنده  قرض به عبارت دیگر گردد. مشغول می  رضتقمشود و در برابر آن ذمه  می
قرض ماهیت  31و تضمین بازپرداخت اصل مال نیز ناشی از معوضه بودن آن است. نماید مبدل میاعتباري  يمالکیت امر

 .باشد می شود و موظف به پرداخت مثل آن مال که قرض گرفته است مالک آن می تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض 
عقد  شد.از عقود رضائی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت با قرضقبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و 

باشند و لذا  برخی قائل بر جایز بودن عقد قرض میتواند آن را فسخ کند.  قرض از عقود الزم است و قرض دهنده نمی
 .رسید اداي آن واجب استسرکه در زمان  دارددینی داللت بر شرط تأجیل توان در آن شرط مدت کرد.  قائلند که می

دیگري  ، مگر آنکه این شرط در ضمن عقد الزمنیستآور  الزامشرط تأجیل  و قائلند عقد قرض الزم است برخی
به رغم شرط تأجیل در عقد هر زمان بخواهد  در این صورتآور خواهد بود. صورت گیرد که در آن صورت الزام

براي اگر «دارد که:  تصریح می 32قانون مدنیرض را درخواست نماید. تقمخود را مطالبه کند و ایفاي تعهد  تواند طلب می
در ». تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند اداء قرض، به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد، مقرض نمی

  اثر ندارد.یا قدرت خرید آن ارزش پول  اثر تغییرقرض 
شرط ضمن عقد از جمله عناوینی است که در ابواب معامالت مطرح است. شرط زیاده در قرض بدین معنا است 

عالوه بر باز پس دادن مال قرض داده شده، مقداري اضافه به  قرض گیرندهکه  کنده قرض دهنده ضمن عقد شرط میک
عنی به مربا در لغت به معناي افزایش است. زیاده گاهی عینی است  وشود تعبیر می »قرضی رباي«وي بدهد که از آن به 

زیاده عینی حکم ربا را دارد ولی زیاده نی افزایش در کیفیت. به معاست، و یا حکمی افزایش کمی مال قرض داده شده 
آن را وارد قد قرض، عشرط منفعت در کند. لذا  هرچند کمیت ربا را ندارد ولی مصداق کیفی ربا را متبادر میحکمی 

ند براي این توا شود می نمی کارت مبادله راستیناین شرط به دلیل اینکه هیچگونه مازادي شامل  نماید. حریم ربا می

 قانون مدنی. 648ماده  30
 .625و ص  652، ص1تا، ج  ، بیحتريرالوسيله، املکتبة العلمية االسالميهاهللا؛  سیدروح آیت اهللاموسوي خمینی،  31
 قانون مدنی. 651ماده  32
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مقترض باید مثل مالی را که «دارد که:  که تصریح می 33مورد استفاده واقع شود. و این موضوع با قانون مدنی کارت
 .همخوان است »دریافت کرده، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد

 عقد بیع 

 اختالف را دارد. کارت مبادله راستیناست با اشتراط، قابلیت استفاده در  تملیکی عقود مهمترین بیع که از عقد
 در است هرچند نموده ایجاد آن مصادیق از برخی در را تردیدهایی آن، شرایط و ویژگیها و بیع عقد تعریف در فقها

 به و بیع از مصادیق بعضی، نظر به سرقفلی انتقال و منافع و حقوق انتقال مثال عنوان به. ندارند اساسی اختالف بیع ماهیت
  .است بیع از خارج دیگر برخی نظر

 به ثمن، در مقابل را مبیع بایع،. است معوض و تملیکی عقود از در این است که بیع بیع عقد اساسی هاي ویژگی
و  مکالت، ودیعه مانند اذنی و عقود حواله و جعاله مانند عهدي عقود از را بیع عقد ویژگی، این. کند می تملیک مشتري
 مال عین بیع، عقد از طرفی در .گرداند می متمایز هبه، مانند باشد می رایگان مالکیت انتقال بر مبتنی که عقودي عاریه و

در  عقود سایر و اجاره از را بیع عقد ویژگی، این. است عوض مقابل در عین انتقال بیع، موضوع به عبارتی شود. می معامله
 مورد آخر را تصریح غالباً هاي بیع است که لزوم و دوام بیع از دیگر ویژگی. سازد عین، متمایز می غیر تملیک مورد

 . اند نکرده

 در غیرموقت باشد. صورت به عین تصور است. اول اینکه بیع قابل صورت سه زمان، با بیع انطباق از کلی طور به
در این . بود خواهد مبیع دائمی مالک بیع، از پس و مشتريگردد  می منتقل دیگري به عین استمراري مالکیت این حالت،

 که اعیانی دوم اینکه بیع. الست بشرط مالکیت، توقیت به نسبت ولی است البشرط استمرار، و دوام به نسبت بیع حالت،
 زمان، قید این مورد، در. باغ براي مدت معین یک میوه فروش مانند کرد استفاده زمان از باید آن میزان تعیین براي

موقت  سوم اینکه بیع .است زمان به مقید مملوك، بلکه نیست موقتی تملیک، نفس لذا،. ملکیت قید نه باشد و می مملوك
 کلی طور به 34.شود می فروخته دیگري به موقت صورت به عین یعنی گیرد. می صورت موقتی صورت به است و تملیک

 تملیک مشتري به موقت صورت به را مبیع بایع، است. اول اینکه شده ابراز موقت، بیع بطالن براي اساسی دلیل دو
 در حقوق بودن، معقول بر فرض و است نامعقول موقت، تملیک و است موقت موقت، تملیک بیع اثر بنابراین. کند می

 غیر ستمر وم تملیک تملیک، شایع و رایج معناي چه ولی اگر .است باطل نیز موقت شناخته شده نیست و لذا بیع اسالم
 و تملیک بلکه. باشد نامشروع و اعتبار بی اسالم شریعت در موقت تملیک که نیست معنا بدان اما است، زمان به مقید

 درصورتی زیرا. است فقه خارج در مصطلح بیع عنوان از بیعی دوم چنین .است مشروع و معقول کامالً موقت مالکیت
جوامع  در میان باز دیر از بیع عقد. باشد در عرف صحیح اطالقی چنین که کرد اطالق معامله یک بر را بیع عنوان توان می

 حقیقت فاقد بیع لفظ لذا و فقط امضاء شده و اسالم نبوده مقدس و تأسیسی شارع مخترعه عقود دارد و از و داشته رواج
 مردم عرف به اجمالی نظري و فقهی متون به مراجعه با 35.است باقی خود عرفی معناي همان به و است متشرعه و شرعیه

 قانون مدنی. 650ماده  33
 ی.عروة الوثق یزدي، کاظم محمد سید 34
 اگرصدق و نیست صادق موقت بیع بر بیع، عنوان عرفا که است آن موقت بیع بطالن علت :نویسد در عروة الوثقی می یزدي کاظم محمد سید 35

 .دانست بیع مصادیق از را آن توان نمی هم باز باشد مشکوك اي معامله برچنین بیع عنوان عرفی
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 مقابل در مال عین درآن، که شود می اطالق قراردادي به اصطالح در نیز و عرف در بیع اصطالح که شود مفهوم می
در این . شود می برقرار عین و مشتري بین مالکیت رابطه و گردد می قطع مال، با بایع رابطه و شود منتقل دیگري به عوض
و چون در عرف این  .نیست بیع مصداق از عین موقت انتقال و است بیع عقد الزم هاي ویژگی از عین دائمی انتقال حالت

ادراك و شعور ناخودآگاه نسبت به این معلومات به عمق ذهن افراد جامعه رسوخ کرده است، و منشأ پیدایش آن براى 
 غیرمقید و نامحدود داللت بر ملکیت بیع مفهوم باره در عرفی که ارتکاز رسد می نظر آنان به تحقیق روشن نیست؛ لذا به

 دانست. بنابراین، بیع توان نمی را موقت بیع و باشد می آن عرفی مفهوم موقت، برخالف بیع لذا است مشتري براي زمان به
 بیع وعین اساساً قرارداد لذا این. تواند باشد نمی قبول قابل بیع، عقد عنوان تحت کارت مبادله راستینبررسی قرارداد 

این موضوع یعنی  36.باشد مالکیت می موقت انتقال آن مفاد که است قراردادي ویژه و توافق نوعی و بلکه نیست مصطلح
 شود. با بیع می کارت مبادله راستیندر  قرارداد ماهوي تمایز باعث کارت مبادله راستین قرارداد در تملیک بودن موقت

کند و در  می منتقل طرف مقابل به محدودي مدت براي را عین مالک ،راستین کارت مبادلهمرحله اول معامله  در زیرا
 اما کند، می منتقل طرف اول به محدودي مدت براي را افتد و مالک دوم عین مرحله دوم نیز عکس این موضوع اتفاق می

 .نیست سازگار موقت تملیک با بیع عقد ماهیت
این  که برخالف احکام شرع و مقتضاي عقد نباشد، شرط نمایند. شرطی در ضمن عقد بیع، هرتوانند  میمتعاقدین 

تواند از این  فقط فروشنده می واقعدر  و شود براي فروشنده شرط می خیار در بیع شرطشود.  معامله، بیع شرط نامیده می
 این خیارشرط استفاده از  .شود می لاقید خیار براي فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر مو استفاده کند  امتیاز

قبیل نقل و انتقال و غیره  تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از در بیع شرط مشتري نمی« باشد. پرداخت ثمن می
توانند شرط کنند که مقترض ضمن  را دارد. متعاملین می کارت مبادله راستینبیع شرط قابلیت استفاده در  37».بنماید

گرفته شده در سررسید به میزان همان مدت همان مبلغ قرض گرفته شده را به مقرض اول قرض دهد پرداخت مبلغ قرض 
 و سپس در سررسید دوم باز ستاند.

قراردادهاي بیع متقابل نیز در این راستا قابل طرح و بررسی است ولی با توجه به اینکه در قالب قرارداد مطرح 
  38پردازیم. است به آن نمی

 عقود اذنیه 
. احتیاج به قبول نداردو باشد  می هیک طرفو اذن ایقاع است شوند.  عقود اذنیه شامل وکالت، عاریه و ودیعه می

بر این باورند که وکالت، ودیعه و و فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته،  به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از
اذن به صرف انشاى اذن دهنده  39یابندون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىباشند، بلکه همانند اذن بدعقد نمى عاریه،

اراده طرف مقابل نه  و یابند که مورد قبول طرف عقد قرار گیرندمى که این عقود، زمانى تحققحالى شود، درواقع مى

 .کند می انشاء را همیشگی و مطلق ملکیتی بیع، عقد در بایع و است مطلق زمان حیث از بیع عقد انشاي تردید نویسد: بی می خویی اهللا آیت
 .25شماره  -مجله فقه اهل بیت براي تشابه موضوعات بحث شده با مبحث تایم شر نگاه کنید به: سعید شریعتی، بیع زمانی،  36
 .460قانون مدنی ماده  37
 ، قم.6. فصلنامۀ مفید، شماره منابع فقهیبررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و ، نژادهدایت اهللا سلطانینگاه کنید به:  38
 .5، مسئله 120ص  ،2 محمد کاظم طباطبایى یزدى، تکمله عروة الوثقى، ج 39
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فسخ مى کند، عقود مذکور چنانچه طرف دیگر اراده لحاظ،در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین  تنها در تحقق، بلکه
دیگر اذن و عقود اذنیه موضوع آنهاست.  فاوت. تگردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقش ندارد

قرار  تواند مورد عاریهمالى مى فقطعاریه،  باشد و حتى درمورد عاریه و ودیعه صرفاً مال مىدر اذن،  مورد موضوع و
 طور کههماندر عقود اذنیه  .مال و غیرمال است که مورد اذن، اعم ازی حال در 40.نجامدانابودى عین نی بهگیرد که انتفاع 

 .ندگردطرفین منفسخ مى با فوت یاجنون یکى از این عقود نیزشود  ساقط میاذن با فوت یا جنون اذن دهنده 
 وکالت عقدى«در قانون مدنی و  41است.وکالت به معنی واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگري واژه 

جایز  يوکالت عقد. 42»نمایداست که به موجب آن یکى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى
 . توانند آن را فسخ کنند و هر یک از طرفین در هر وقت خواسته باشند می باشد می

مسلط بر  عاریه شخص به عنوان تبرع کسى رادر  باشد.عاریه به معناي هر چیزي است که قابل داد و ستد واژه 
عاریه عقدي است که بموجب آن احد طرفین «قانون مدنی در  .کند تا او از آن عین استفاده کند میعینى از اموال خود 

 43».گویند دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر بطرف دیگر اجازه می
دهد اگرچه مالک عین نباشد. هر  عاریه دهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می« 44همینطور

تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است  چیزي که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می
توانند هرگاه که بخواهند آن  بنابراین طرفین عقد می ».جائز عقدي است عاریه،منفعتی است که مشروع و عقالئی باشد. 

 . منفسخ نمایندرا 
ودیعه عقدي است که بموجب آن یک نفر مال « 45قانون مدنیباشد. در  ودیعه به معنی سپرده و امانت میواژة 

گویند.  گیر را مستودع یا امین می گذار مودع و ودیعه سپارد براي آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه خود را به دیگري می
یر محسوب ودیعه باید مجانی باشد و الّا اجاره است و امین نیز، اج». در ودیعه قبول امین الزم است اگرچه به فعل باشد

 شود. داري تلقی نمیپاداشی در ضمن عقد براي حفاظت مال قرار داده باشد، اجرت امانتمودع شود، ولی اگر  می
 .منفسخ نمایندتوانند آن را  لذا هرکدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می 46.»ودیعه عقدي جائز است«

انطباق دارند، جائز بودن عقود اذنیه  رت مبادله راستینکاهرچند هرکدام از این عقود به وجهی با مشخصات 
 استعمال کرد. کارت مبادله راستین کافی است که نتوان آنها را در قرارداد 

 عقد هبه 
هبه عقدي است که به موجب آن یک «در قانون مدنی  باشد. هبه به معنی انعام، بخشش، هدیه و صدقه میواژة 

کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است  ري تملیک مینفر مالی را مجاناً به کس دیگ

 ».گردد تواند موضوع عقد عاریهکه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى هر چیزى«قانون مدنی:  637ماده  40
 .1362المنجد، لویس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان تهران، چاپ اول،  41
 قانون مدنی. 656ماده  42
 قانون مدنی. 635ماده  43
 قانون مدنی. 638و  637و  636مواد  44
 قانون مدنی. 608و  607مواد  45
 قانون مدنی. 611ماده  46
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. قانون اختالف نظر وجود دارد بودن عقد هبه یا الزم در جایز48 یابد. با قبض تحقق می هبه 47».گویند عین موهوبه می
تواند معوض باشد و واهب شرط  میهبه « ».بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست«دارد که:  تصریح می 49مدنی

تفاوت هبه معوضه با عقود  50».کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد
شود در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در  در هبه معوضه عوضی که در آن قرار داده میدر این است که  دیگر

عالوه بر ایجاب  ،هبه جزء عقود است باشد. باشد. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در قبال عین می میمقابل شرط واهب 
اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند حکم  وباشد  و قبض عین موهوبه شرط صحت آن می احتیاج به قبول نیز دارد

منفسخ نمایند مگر در موار نند آن را توا هر یک از طرفین میو  جائز ي استد. هبه عقدیاب نمیاطالق ملکیت بر آن 
 که در آن عوض داده شده باشد.باشد  می اي هبه معوضه که منجملۀ این موارد 51دارد خاصی که قانون مدنی تصریح می

کارت مبادله داشت هبۀ معوضه در انشاء قرارداد  منفعت مازادي وجود می کارت مبادله راستیندر صورتی که در 
شود لذا  مازاد و عوضی منتج از قرض اول یا قرض دوم حاصل نمی کارتقابل استفاده بود ولی چون در این  راستین

گردد و هبۀ معوضه  معوضی وجود ندارد و وقتی معوض غایب باشد این عقد به عقد هبه که عقدي جائز است تبدیل می
 یابد.  کاربرد حقوقی در این نوع قرارداد نمی

 عقد معاوضه
اصطالح  در .شود گفته مییا دارائی و مال خدمت ، مبادله کردن و در اصطالح به مبادلۀ کاالبه معنی عاوضه مواژة 

در حقیقت گیرد که  تحت عنوان بیع قرار میشود و مبادلۀ کاال با پول  گفته می عینبه عین حقوقی معاوضه به مبادلۀ 
بیع را قانون مدنی تملیک عین بعوض معلوم  52شد. می بکار بردهباشد که قبل از اختراع پول  اي می تکامل یافته معاوضه

مثل  تخیارااقسام بعضی از  دارد و، با اینکه تمیز این دو آثار مهمی یستبین معاوضه و بیع قائل ن یفرقکند و  میتعریف 
معاوضه بیع یا آیا  توان طبق این تعریف تشخیص داد که نمی 53ندارد وجودخیار تأخیر ثمن، ویژة بیع است و در معاوضه 

به قصد طرفین و عرف مراجعه  توان میشناخت ماهیت بیع و معاوضه  در کرد. تحمیلآثار خاص آن را  صورت گرفته تا
و  مبادله کنند این تبادل، تابع عقد معاوضه است.یکدیگر هیچ امتیازي با  طرفین بخواهند دو چیز را بی چنانچه، و نمود

 قانون مدنی. 795ماده  47
 ».شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد واقع نمیهبه «قانون مدنی.  798ماده  48
 قانون مدنی. 805ماده  49
 قانون مدنی. 801ماده  50
 تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:  قانون مدنی: بعد از قبض نیز واهب می 803ماده  51
 اهب باشد. درصورتی که متهب پدر یامادر یا اوالد و )1
 درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.  )2

درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود  )3
 خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. 

 به تغییري حاصل شود.در صورتی که در عین موهو )4
در غرب ترکیه با مفهوم پول آشنا  (Lidia)قبل از میالد آغاز رایج شد. در آن زمان بشر براي اولین بار در شهر لیدیا  752مفهوم بیع از سال  52

 گرفت. هاي طال و نقره پرداخت. قبل از آن بیع به صورت عقد معاوضه و یا مبادله کاال با کاال صورت می شد و به ضرب سکه
 ».در معاوضه احکام خاصه بیع جاري نیست«قانون مدنی:  465مادة  53
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 54بر آن نمود.بیع حکم که یکی از آن دو مبیع، و دیگري ثمن باشد، باید این باشد بر هرگاه قصدشان 
شمار عقود معین  ء، در حالی که قانون مدنی آن را جزآید به حساب نمید معین وعنوان عق تحتدر فقه، معاوضه 

دهد به عوض مال  معاوضه عقدي است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می« 55قانون مدنیکرده است. براساس 
پس فرق معاوضه با ». ن باشدثمکه یکی از عوضین مبیع و دیگري  این  کند بدون مالحظۀ دیگر که از طرف دیگر اخذ می

 -خیارات و قبل از تسلیم از قبیل تلف مبیع-بیع خاصه دارد که احکام  مقرر می 57قانون مدنی 56.بیع در قصد طرفین است
. اگر طرفین در معاوضه قصد استعدالت معاوضی  حفظبراي  تخیارا يفلسفه وجودهرچند در معاوضه جاري نیست. 

. 58گردد طرف مقابل حق فسخ دارداحراز ل غبن امثو براي از تعادل اقتصادي برهم بخورد  معاملهسود داشته باشند و اگر 
را مشمول عقد معاوضه بدانیم  کارت مبادله راستیناگر قرارداد است.  معین شدهاوضی این حق فسخ ناشی از عدالت مع

مگر در  -همانند عقد بیع وجود ندارد  کارت مبادله راستیندر ذاتاً خیارات  و احکام بیع از قبیل تلف مبیع قبل از تسلیم
توان حق  همچنین در معاوضه نمی. وجود دارد کارت مبادله راستینبطور ذاتی در  عدالت معاوضیو  -موارد خاص

که این موضوع انطباق  اري نیستسحق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه  وبراي شریک قائل شد  59شفعه
احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد ولی  .نماید بیشتر می کارت مبادله راستینعقد معاوضه را با قرارداد 

نظیر  اعمال قواعد بیع در معاوضه جاریست.نیز همانند بیع معامله و قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و ... در معاوضه 
عقد  . از طرفیانفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه مورد تردید است

مبتنی بر مسامحه که عقدي بر  ضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله دارند، و خیار غبنمعاو
تواند عین  تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می 60.باشد راه ندارد

 معوضنماید.  تسهیل می کارت مبادله راستینعقد معاوضه را براي  این تفاوت بکار بردن 61یا منفعت یا حق مالی باشد.
هاي  هاي دیگر این عقد است که با ویژگی بودن و تملیکی بودن عقد معاوضه همانند عقد بیع از ویژگیالزم بودن، 

 باشند. همخوان و همسو می کارت مبادله راستین

 کارت مبادله راستینقرارداد و 
د معین و قرارداد تقسیم وکه حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند بر دو دسته عقمعامالت و اعمال حقوقی 

 .1389کتابخانه گنج دانش، چاپ سیزدهم، ، تهران، 1 عقود معین، جلد دورة مقدماتی حقوق مدنی، درسهائی ازکاتوزیان، ناصر؛  54
 قانون مدنی. 464 ماده 55
  .عین بودن مبیع هم جزء این فرق استانون مدنی ق 338البته با استناد به ماده  56
 قانون مدنی. 465ماده  57
 ، تهران.1388شهیدي، مهدي، حقوق مدنی، نشر مجد،  58
هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترك باشدو یکی ازدوشریک حصه خود را به قصد بیع به شخص «قانون مدنی:  808ماده  59

ثالثی منتقل کند شریک دیگرحق دارد قیمتی راکه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب 
 ».گویند آن را شفیع می

تواندآن را فسخ کند اگرچه به  صلحی که درمورد تنازع یا مبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است و هیچیک نمی: «نیقانون مد 761ماده  60
 ».ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

 .، چاپ بیست و یکم1379امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسالمیه، نگاه کنید به:  61
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تا آنجا که  62متعاقدین بنابر اصل آزادي قراردادهادر عقود معین هم نگنجد  کارت مبادله راستینهرچند اگر  .شوند می
انجام دهند  یا مؤجالً مله خود را حاالًحق دارند معا نداشته باشند 63مخالفتی با نظم عمومی و اخالق حسنه و یا قواعد آمره

طرفین تعهد باید تعهدات متقابل خود را  مؤجل استعقد و چون این  آنان الزم و واجب است. ةو در هر حال احترام اراد
از طرفی  ارادة مشترك طرفین مشخص کنندة ماهیت قرارداد است.، لذا انجام دهندمتعهده  با رعایت تقارن کامل در زمان

غیرآمره هستند و در زمره قواعد تکمیلی، تفسیري و یا تعویضی  کارت مبادله راستیند و مقررات مربوط به قرارداد قواع
کارت مبادله آیند. نقل و انتقال مال در  گیرند زیرا اساساً مبتنی بر توافق و تراضی طرفین قرارداد به وجود می قرار می
، هبه یا دیگر عقود به شخص ثالث باشد که موافقت تام با قانون مدنی تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح می راستین

 دارد.

 استحداث عقد 
 هر مساله جدید و بی سابقه را با مبانی مورد قبول واي باشد که  به گونهمسائل مستحدثه و نو باید شیوة برخورد با 

در غیر این شناخته شد از اجرا و رواج آن جلوگیري کرد  هاحقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن اصول پذیرفته شده فقهی و
اصول پذیرفته شده حقوقی را  مبانی مسلم فقهی و و از سوي دیگر. تالش نمودقانونمند کردن آن  جهت در صورت باید

ۀ . بر این اساس باید عقد جدیدي را براي مسئلۀ مستحدثساختمخدوش نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید 
 تعریف نمود. کارت مبادله راستین

نیست  کارت مبادله راستینشوند و تنها  بسیاري از عملیات پولی و بانکی از منظر قانون مدنی مستحدثه قلمداد می
که دچار این اشکال است. در ارتباط با این موضوع باید گفت که طبق تعریف قانون مدنی از قرض از آنجا که 

شود، اطالق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده قرض الحسنه  هاي قرض الحسنه جاري در هر لحظه کم و زیاد می سپرده
ها، طرفین، عقد قرض را مجدداً منعقد کنند که در  ده این حسابمعنا است، مگر آنکه در هربار تغییر در مان جاري بی

شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که  عقد محقق می« 64از طرفی طبق قانون مدنی .عمل، شدنی نیست
اب ها دارنده حس رسد حداقل در افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک و به نظر نمی» داللت بر قصد کند.

گردد. با توجه به اینکه  ها عقد قرض محقق نمی جاري، قصدش اعطاي قرض به بانک باشد. لذا در مورد این حساب
لذا از این جهت نیز   تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضاً یا کالً دریافت کند، صاحب حساب در هر زمان می

انداز  هاي قرض الحسنه پس با توجه به این مراتب سپرده .ال نیستها خالی از اشک  الحسنه به این سپرده اطالق صفت قرض
، منافع حاصله از ودیعه مال مالک 65ها طبق قانون مدنی توان قرض تلقی کرد. این حساب الحسنه دیداري را نمی و قرض

ن حساب الحسنه دیداري را سپرده فرض کنیم، صاحبا انداز و قرض هاي قرض الحسنه پس است، بنابراین اگر حساب
کارگیري این وجوه توسط بانک شریک باشند؛ که نیستند.  الحسنه جاري باید در منافع به انداز و قرض قرض الحسنه پس

 ». اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«قانون مدنی:  10ماده  62
قواعد آمره متوجه قواعد مربوط به نظم عمومی، قواعد مربوط به حفظ و حراست اخالق حسنه یا عفت عمومی در جامعه و قواعد مربوط به  63

 باشند. عمومی دولت میهاي  سیاست
 قانون مدنی. 191ماده  64
 قانون مدنی. 623ماده  65
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عاریه عقدي است که به « 66ها با تعریف عقد عاریه بیشتر همخوان است که طبق تعریف استفاده بانکها از این حساب
در صورتی که در عقد عاریه » که از عین مال او مجانًا منتفع شود. دهد موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می

 عوض مقصود نشده است. 
به نظر برسد. مثالً عقد عاریه به صورت متقابل  کارت مبادله راستینشاید نگاه تعریفی به عقود اذنیه راه حلی براي 

مدتی مساوي به صورت عاریه نزد طرف تعریف شود بدین وجه که دو نفر تصمیم بگیرند دارائی مشخص خود را براي 
سپارد و طرف دوم عیناً همان مقدار وجه را  دیگر بسپارند. نفر اول وجهی مشخص را براي مدتی معین نزد طرف دیگر می

گذارد و هیچگونه مازاد مادي و یا امتیاز اضافه براي هیچکدام از طرفین در  براي همان مدت نزد طرف اول به امانت می
تواند در این ارتباط تعریف شود. ولی جایز بودن عقود اذنیه  عقد ودیعه متقابل نیز به نحوي میشود.  نمی نظر گرفته

کارت بکارگیري عقد عاریه بصورت متقابل و عقد ودیعه بصورت متقابل و هبۀ معوضه با مقدار هبۀ صفر را در ارتباط با 
در مورد اخیر همانطور که ذکر شد یکی از استثنائات رجوع در عقد هبه آن است  67نماید. دچار اشکال می مبادله راستین

اي غیر از صفر در نظر  توان هبه نمی کارت مبادله راستینکه هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد و چون در 
و لذا حق رجوع  گرفت لذا عوضی هم بعنوان هبه وجود ندارد که در صورت دادن عوض حق رجوع کان لم یکن گردد

 و فسخ عقد از طریق واهب وجود دارد .
 معاوضه«کنیم که:  مسمی نیست. بر این اساس تعریف می در این ارتباط بی» عقد معاوضۀ زمانی«استعمال واژة 

دیگر که از طرف دیگر اخذ  مؤجلدهد به عوض مال  عقدي است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می زمانی
از طرف دیگر اگر عقد قرض را بطور متقابل و با ». ن باشدثمکه یکی از عوضین مبیع و دیگري  این  مالحظۀکند بدون  می

قرض زمانی «را نیز به این شکل تعریف نمود: « عقد قرض زمانی«توان  مالحظه زمان و بدون مازاد مد نظر قرار دهیم می
کند که طرف مزبور مثل آن  را بطرف دیگر تملیک می عقدي است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود

این » را از حیث مقدار و جنس و وصف در زمان مؤجل رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
  68قانون مدنی نیز انطباق دارد. 298ماده تعریف با 

سپارد و طرف دوم عیناً همان  ف دیگر مینفر اول وجهی مشخص را براي مدتی معین نزد طردر تمام این قوالب، 
گذارد و هیچگونه مازاد مادي و یا امتیاز اضافه براي هیچکدام  مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت می

 شود. از طرفین در نظر گرفته نمی

  مبادله عقد
عقدي است که به موجب آن، دله ابمشود که:  عقد مبادله این گونه تعریف می 69در الیحه بانکداري راستین

 قانون مدنی. 635ماده  66
  bonds.pdf-usury-non-of-analysis-http://www.bidabad.com/doc/legal). بررسی حقوقی اوراق قرضه بدون ربا. 1389بیدآباد، بیژن ( 67 

شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض  اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می«قانون مدنی:  298ماده  68
 ».ن را ساقط نماینداز محلی به محل دیگري یا به نحوي از انحاء طرفین حق تادیه در محل معی

پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 69
 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس
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نمایند تا یک طرف (مبادل) مبلغ معینی از دارایی خود را (بدل) براي مدت معلوم به دیگري (متبادل)  طرفین تعهد می
تملیک نموده و در مقابل طرف دیگر (متبادل) به همان مبلغ از دارایی خود را (مبدل) براي همان مدت به وي (مبادل) 

 تملیک نماید. 

ت زمانی که بدل در تملک متبادل است مدت بدل و مدت زمانی که مبدل در تملک مبادل است مدت مبدل مد -1
 نام دارد.

توانند هر مالی باشد به شرط اینکه ارزش بدل معادل ارزش مبدل در هنگام عقد  بدل یا مبدل یا هرکدام از آنها می -2
 قرارداد باشد. 

صورت تعذر متبادل در اداي تعهد، باید بهاي مبدل را براي مدت  اگر مبدل غیر وجه نقد رایج کشور باشد در -3
 مبدل به مبادل تملیک کند.

 اگر بدل از نظر وصف یا جنس متفاوت از مبدل باشد باید ارزش هردو هنگام عقد قرارداد مساوي باشد. -4

 اشد.به منظور جلوگیري از ربا مقدار بدل و مدت بدل باید با مقدار مبدل و مدت مبدل مساوي ب -5

ضرب مبلغ بدل ضربدر  چنانچه مقدار بدلین یا مدت بدلین نامساوي باشد به منظور جلوگیري از ربا باید حاصل -6
 ضرب مبلغ مبدل در مدت مبدل باشد. مدت بدل مساوي حاصل

 در مبادله احکام خاصه بیع جاري نیست. -7

 مبادله عقدي الزم است. -8

 ضامن و ید مدیون در مقابل داین ضمانی است. اگر بدل یا مبدل در ید هر طرف ناقص یا تلف شود -9

 توانند متفاوت باشند. زمان شروع مدت بدل و زمان شروع مدت مبدل می  -10

 منابع

 .2 ج الحرام، و الحالل معرفۀ فی األحکام ، قواعد)حلّى عالّمه ( اسدى، حلى مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابو •
 .13 ج ،)الحدیثۀ-ط( الفقهاء حلّى)، تذکرة عالّمه ( اسدى، حلى مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابو •
 .، چاپ بیست و یکم1379امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسالمیه،  •
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ •

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پوربهروز، پیشنویس محمدعلی
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf 

 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ •
  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پوربهروز، پیشنویس محمدعلی

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 
 RSC( ،1393  .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/rsd( راستین مبادله بیژن بیدآباد، سپرده •

محمود الهیاري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري مرکزي بدون  بیژن بیدآباد، •
، 1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  ربا، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین

 . 517-540نعتی شریف، صفحات گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه ص گروه مدیریت مالی و سرمایه
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf   
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، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  بیژن بیدآباد، گواهی قرض الحسنه پس •
 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22(با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-paper.ppt   

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس،  سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •
 . 1389ه مهر ایران، انداز، بانک قرض الحسن شهرام اکبرزاده. طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

 مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، سیاهپوش، ، امیرعباسبیژن بیدآباد •
انداز با گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  شهرام اکبرزاده. طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

1390. vam.pdf-ba-tarh-qarz-http://bidabad.com/doc/gavahi 

بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین  •
 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

 /pdffa-operations-rsbhttp://www.bidabad.com/doc. .1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  •

محمود الهیاري فرد، تامین مالی غیرربوي مبتنی بر فناوري اطالعات. مجموعه مقاالت سومین کنفرانس  بیژن بیدآباد، •
 گذاري ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  بین

 .69-89مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، صفحات 
http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

 ). بررسی حقوقی اوراق قرضه بدون ربا.1389بیدآباد، بیژن ( •
 http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 

هاي فقه گذاري و کاستی هاي مصرفی و سرمایهاقتصادي ربا در وام -بیژن بیدآباد، عبدالرضا هرسینی، تحلیل فقهی •
کشف احکام شارع. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت  متداول در

: مرداد 108؛ 38-42، صفحات: 1389: خرداد 106هاي:  . چاپ مجدد در مجله بانک و اقتصاد شماره1382مدرس، 
: آذر 112؛ 34-38فحات: ، ص1389: آبان 111؛ 34-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36-41، صفحات: 1389
 fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba. 42-44، صفحات: 1389

 .1390 ایران، مرکزي بانک ،مرابحه عقد اجرایی دستورالعمل •
 . مجاهد طباطبائى، المناهل محمد سید •
 .25شماره  -فقه اهل بیت مجله سعید شریعتی، بیع زمانی،  •
 ، تهران.1388شهیدي، مهدي، حقوق مدنی، نشر مجد،  •

القواعد،  شرح فی المقاصد جامع کرکى)، (محقق ثانى کرکى، محقق عبدالعالى بن حسین بن على نورالدین شیخ •
 .5ج  . ، قم دوم: ، چاپ ق ه 1414،  البیت آل مؤسسه

 عالمۀ. قواعد شرح فی الکرامۀ نجفى، مفتاح عاملى شقرائى حسینى محمد بن جواد محمد سید عالمه •
القواعد،  مشکالت شرح فی الفوائد ، إیضاح المحققین) حلى (فخر یوسف بن حسن بن محمد ابوطالب فخرالدین •
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 .2، قم. ج ق ه 1387،  اسماعیلیان مؤسسه
 .2قاضی نعمان بن محمد بن منصور مغربی، دعائم االسالم، ج  •
 فرانسه.قانون مدنی  •
 قانون مدنی ایران. •

کتابخانه گنج دانش، چاپ ، تهران، 1 دورة مقدماتی حقوق مدنی، درسهائی از عقود معین، جلداتوزیان، ناصر؛ ک •
 .1389سیزدهم، 

، 1384 ،انتشار. چاپ قرض –اجاره -معاوضه -بیع -عقود تکمیلی -حقوق مدنی: معامالت معوض ،ناصر، کاتوزیان •
 تهران.

 .1362ناشر: انتشارات اسماعیلیان تهران، چاپ اول،  المنجد،لویس معلوف؛  •
 ، چاپ العربی التراث إحیاء ، دار اإلسالم شرائع شرح فی الکالم الجواهر)، جواهر باقر نجفى (صاحب بن حسن محمد •

 .25. ج  لبنان هفتم، بیروت،
 /http://bahjat.org/fa/content/view/1008بهجت،  محمدتقى •
 .1تا، ج  ، بیحتريرالوسيله، املکتبة العلمية االسالميهاهللا؛  سیدروح آیت اهللاموسوي خمینی،  •
 .2 محمد کاظم طباطبایى یزدى، تکمله عروة الوثقى، ج •
 ، قم.6. فصلنامۀ مفید، شماره فقهیبررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع ، نژادهدایت اهللا سلطانی •
 ، قم. 1380یوسف صانعی،  منتخب االحکام مطابق با فتاواي آیت اهللا شیخ یوسف صانعی، انتشارات میثم تمار،  •
 الشهيد قم، شارع . مكتب١۴١٧ ذوالقعدة ۴.الصانعي يوسف الشيخ اهللا آية للفتاوى طبقاً  االحكام منتخب یوسف صانعی، •

 http://www.feqh.org/ar/books/pdf/montakhab.pdf ، قم، ايران.۴ رقم الثامن، الفرع المنتظري، محّمد
• Martin, Andrew (January 4, 2010). How Visa, Using Card Fees, Dominates a Market. New York 

Times. 
• CreditCards.com (2006). Prepaid debit card benefits and disadvantages. Creditcards.com. 
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