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ب

تقدیم:
خداوند را بسی شاکرم که به حقیر توفیق داد که این متن را در ایّام بابرکت شعبان و مصادف با میالد باسعادت
موالیمان و سرورمان آقا صاحبالزمان به رشته تحریر درآورم .حال این برگ سبزی است تحفه درویش ،تقدیم به
خدایی که آفرید جهان را ،انسان را ،عقل را ،علم را ،معرفت را و عشق را و به موالیمان آقا صاحبالزمان و همچنین
به ولینعمتمان آقا علی ابن موسیالرضاکه از نعمت تحصیل در جوارشان بهرمند شدیم ،به امید اینکه مقبول واقع شود.
و درنهایت برکات عمرم را تقدیم میکنم به مقدسترین واژهها در لغتنامه دلم ،پدر و مادر عزیزم بهپاس تعبیر
عظیم و انسانیشان از کلمه ایثار و ازخودگذشتگی و بهپاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این
سردترین روزگاران ،بهترین پشتیبانان هستند و بهپاس قلبهای بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در
پناهشان به شجاعت میگراید و بهپاس محبتهای بیدریغشان که هرگز فروکش نمیکند.

ج

تقدیر و تشکر:
در ابتدای امر به مصداق «

شك َْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم ۖ َولَئِنْ
لَئِنْ َ

َكفَ ْرتُ ْم إِنَّ َع َذابِي لَ َش ِديد » ،سپاسگزاری و شکر شایسته خداوندی است

که سخنوران ،در ستودن او بمانند و شمارندگان ،شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان ،حق او را گزاردن نتوانند؛
و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاک او ،طاهران معصوم ،هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین
پیوسته بر دشمنان ایشان باد تا روز رستاخیز و در مرتبه دوم به مصداق

ش ُكر َّ
َّللاَ َع َّز َو َجل»
ش ُكر ا ْل ُم ْن ِع َم ِمنَ ا ْل َم ْخلُوقِينَ لَ ْم يَ ْ
« َمنْ لَ ْم يَ ْ

تشکر از کسانی که راه رسیدن به نعمات الهی را هموار نموده و واسطه این فیض شدهاند ،براین اساس وظیفه خود
میدانم و تشکر و قدردانی فراوان داشته باشم از:
اساتید فرهیخته و فرزانه جناب حجتاالسالموالمسلمین دکتر کاظمی و جناب دکتر سعیدی که باکرامتی چون
تاب َو ا ْل ِح ْك َمةَ» سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را
خورشید ،به مصداق « َو يُ َز ِّكي ِه ْم َو يُ َعلِّ ُمهُ ُم ا ْل ِك َ
باراهنماییهای کارساز و سازنده بارور ساختند؛ آموزگارانی که برایم زندگی بودن و انسان بودن را معنا کردند .
همچنین از آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم ،موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم ،عاشقانه سوختند تا
گرمابخش وجودمان و روشنگر راهمان باشند یعنی پدر و مادر عزیز ،دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش
فکری برایمان فراهم نمودند تا با حمایتهای همهجانبه در محیطی مطلوب ،مراتب تحصیلی و نیز پایاننامه درسی را
به نحو احسن به اتمام برسانم.
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم ،پدر و مادری را نصیبم ساخت که شبها و روزها باید در مورد آنها
قلمفرسایی نمود هرچند بازهم نمیتوان گوشهای از زحمات آنان را بیان نمود؛ والدینی که بودنشان تاج افتخاری است
بر سرم و نامشان دلیلی است بربودنم .همچنین مراتب سپاس و تشکر خودم را تقدیم میکنم به همسر مهربانم که نشانه
لطف الهی در زندگی من است چراکه در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بود .
در پایان برای آنان دعا میکنم و میگویم :الها حسن عاقبت ،سالمت و سعادت را برای آنان مقدر نما و به من
کمک کن تا بتوانم ادای دین نمایم و به خواستهی آنان جامهی عمل بپوشانم .بار خدایا به ما توفیق خدمتی سرشار از
شورونشاط ،همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش ،جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

د

چکيده:
امروزه قرض گرفتن از بانکها به یک امر معمول و متداول تبدیلشده است ،بهگونهای که به نظر میرسد خانوادهها
در اقتصاد امروزی بدون وام و قرض گرفتن ،نمیتوانند مسکن و یا وسیله نقلیهای برای خود تهیه نمایند؛ حتی در
بسیاری از خانوادهها تشکیل یک خانواده با وام آغاز میشود.
از طرفی قرض گرفتن از بانکهای دولتی در بین متدینین جامعه اسالمی محل بحث و شک و تردید واقع شده
است؛ اشکال اصلی که موجب این تردید شده است ،بحث مالکیت و محدوده تصرف بانکها و مؤسسات نسبت به
اموال موجود در بانکها و مسئله سودهای بانکی است؛ حال بر اساس این اشکال ،پایاننامه حاضر درصدد پاسخ به
این سؤال است که :آیا قرض گرفتن از بانکها و مؤسسات دولتی شرعاً و بر اساس مبانی فقهی صحیح است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال چند مسئله اصلی در این پایاننامه موردبررسی قرار گرفته است که ازجمله :آیا دولتها
مالک اموال تحت ید خود میباشند یا اینکه اموال دولتها حکم مجهولالمالک دارد؟ حکم سپردههای بانکی
چیست؟ آیا بانکها و مؤسسات حق تصرف در این سپردهها رادارند؟ حکم وضعی و تکلیفی سودهایی که بانکها
بابت وام اخذ میکنند چیست؟
بر این اساس آنچه در این پایاننامه بهدستآمده این است که دولتها فی الجمله مالک اموال در دست خود
میشوند و منابع درآمدی آنها نوعاً مشروع است؛ لذا با توجه به این مبنا ،قرض و وام گرفتن از بانکهای دولتی
ازاینجهت صحیح و مشروع است؛ از طرفی هم باید به این نکته توجه نمود ،غالب فقهایی که قائل به مجهولالمالک
بودن اموال دولتها هستند ،در خصوص تملیک وامهای دولتی اجازه دادهاند و همچنین از جهت سپرده های بانکی
نمی توان اشکالی در تصرف بانکها در اموال موجود دربانک نمود.
اما در مورد سودهای وام بانکی هم نظریه صحیح این است :برفرض حرام بودن این نوع از سودها ،موجب ابطال
قرض گرفتن نمیشود و حرمت موجب فساد نیست؛ همانطور که در غالب موارد فقهی بخش معامالت همین قول
حاکم است.
كليدواژه:
قرض ،اقتراض از بانکها ،مالکیت دولتی ،شخصیت حقوقی.
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مقدمه
الف) بیان مسئله
عقد یا قرارداد قرض نوعی دادوستد است که موجب میشود بههنگام نیاز ،افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن
از اشخاص دیگر ،نیاز خود را تأمین کرده و در فرصت مناسبی که تعیینشده ،مثل قرض خود را ادا نماید؛ پس
عقد قرض ،وسیلهای برای تعاون اجتماعی است .در اسالم نیز توجه به نیازها و مشکالت یکدیگر و تالش برای
رفع آنها ،شرط الزم و الینفک مسلمانی شمردهشده است و بر این اساس قرض از جایگاه واال و مهم برخوردار
است ،درواقع قرضالحسنه یک آزمون الهی شمردهشده ،همانطور که نماز ،زکات و جهاد آزمونهای الهی
هستند و همه در این آزمون ،سنجیده میشوند و در این عرصه درجه خلوص ،مروت و انسانیت افراد مشخص
میشود.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی با تشکیل مؤسسهها و صندوقهای قرضالحسنه ،این قرارداد مورد استقبال
بیشازپیش قرار گرفت و از سال  1332با به وجود آمدن قانون عملیات بانکی بدون ربا ،این قرارداد وارد عملیات
بانکی نیز شد .بانکها و مؤسسات مالی اعتباری با پرداخت وام قرضالحسنه به متقاضیان ،آن را در دستور کار
خود قراردادند؛ این امر موجب شد تا مردم جهت قرض گرفتن به آنها مراجعه نمایند و بهاصطالح وام دریافت
نمایند .بهگونهای که امروزه وام گرفتن از بانکها به امری متداول در بین مردم تبدیلشده است؛ و از طرفی همواره
میان فقها در خصوص معامله با نهادهای عمومی دولتی مخصوصا قرض گرفتن اختالفنظر وجود داشته و این
اختالف از جنبههای گوناگونی است؛ برخی معتقدند نمیتوان تمامی حقوق و احکامی که برای شخصیت حقیقی
و فرد ثابت است ،برای شخصیت حقوقی هم ثابت دانست؛ خصوصاً اینکه آن شخصیت حقوقی ،دولت (شخصیت
حقوقی عمومی) باشد .لذا معامله و خصوصاً قرض گرفتن از دولت با مشکل مواجه است .برخی دیگر از فقها نیز
با پذیرش مسئله شخصیت حقوقی و اینکه باشخصیت حقوقی برخورد شخصیت حقیقی میشود و عمده احکام
شخصیت حقیقی را دارد ،این مسئله اقتراض را مبتنی بر مالکیت و عدم مالکیت اشخاص حقوقی دولتی و همچنین
تصرف در سپردههای موجود در بانکها کردهاند؛ به این صورت که این گروه از فقها معتقدند که دولتها اموالی
را که در دست دارند ،مالک نمیشود و حکم اموال در دست آنها مجهولالمالک است؛ یا اینکه اموال موجود
در بانکها سپردههایی است که مردم در بانک قرار دادهاند و بانک مالک این سپردهها نیست .درنتیجه نمیتوانند

01

در آنها تصرف نمایند و بهتبع قرض گرفتن از بانکهای دولتی و دولت ،همواره دچار اشکاالتی بوده است؛
بنابراین در این پایاننامه صحت قرض گرفتن از بانکها و مؤسسات دولتی را با توجه به مالکیت و عدم مالکیت
دولت و حدود تصرف در سپردهها ،موردبررسی قرار گرفته است تا مشخص شود قول نزدیک بهحق کدام است.
همچنین چه راهکارهایی برای معامله با دولت وجود دارد که بشود با توجه به آنها بین نظر فقها جمع نمود تا
مشکالت شرعی قرض گرفتن از بانکها پیش نیاید.
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در نظام عقیدتی اسالم همانند اکثر نظامهای عقیدتی ،تنها هدف در جامعه ،رسیدن به بعد مادی امور نیست؛
بلکه عالوه بر بعد مادی ،بعد معنوی امور مدنظر و از اهمیت برخوردار است.
بر این اساس در اسالم تمام فعالیتها و رفتارها ازجمله فعالیتهای اقتصادی در جهت رشد روحی و اعتالی
معنوی انسان است؛ ازاینرو سیستم اقتصادی این مکتب و امرو نهیهای معیشتی آنهم در جهت رشد روحی و
اعتالی معنوی انسان است؛ لذا پرهیز از امور غیرشرعی ازجمله قرض گرفتن از غیر مالک موردتوجه قرارگرفته
و توجه به پیامدهای ناگوار مال غیر مشروع و نشان دادن موارد و مصادیق آن و ردیابی آن در انواع معامالت و
دقت در ظرافتهای قرض ،نشانگر حساسیت اسالم به اینگونه مباحث است؛ ازآنجاکه امروزه اکثر امور مردم بر
وام گرفتن از بانکها مبتنی شده و درواقع مسئله وام گرفتن از بانکها به مسئلهای متداول تبدیلشده و از طرفی
برخی از فروعات فقهی و حقوقی ازجمله :سودهای بانکی به این مسئله مبتنی میشود ،ضرورت و اهمیت توضیح
و تفسیر آن را دو چندان میکند.
ج) پرسشهای تحقیق

در این پایاننامه سعی شده به سؤاالتی زیر پاسخ داده شود:
 -1قرض گرفتن از بانکها و مؤسسات دولتی چه وضعیتی دارد؟(سوال اصلی) 
 -2مالکیت اشخاص حقوقی دولتی به چه نحوی است؟ آیا زمینههایی از شخصیت حقوقی را میتوان در فقه
یافت؟ 
 -3آیا بانکها حق تصرف در سپردههای اشخاص رادارند؟ 
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 -4در صورت عدم پذیرش شخصیت حقوقی دولتی حکم اموال دولت و بهتبع آن قرض گرفتن از بانکهای
دولتی به چه صورت خواهد بود؟ 
 -5با توجه به اینکه وامهای دولتی نوعاً با دریافت سود است و سود حرام است آیا این موجب میشود که
قرض گرفتن باطل باشد؟
د) فرضیههای تحقیق

 -1قرض و وام گرفتن از بانکهای دولتی از جنبه مالکیت دولت و سپردههای بانکی ،صحیح و مشروع است 
 -2شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی میتواند موضوع حق و تکلیف قرارگرفته و دارای اهلیت باشد
در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی ازجمله وقفیات عام را میتوان ذیل شخص
حقوقی تحلیل کرد و ادلهای (ازجمله بعضی از اطالقات) را میتوان برای صحت و وجود شخص حقوقی
در فقه اقامه کرد و در خصوص مالکیت دولت به نظر میرسد دولتها فیالجمله مالک اموال در دست
خود میشود و منابع درآمدی آنها نوعاً مشروع است .
 -3با توجه به اینکه بانک مالک سپردههای قرضالحسنه است و همچنین درمورد سپردههای سرمایهگذاری
بانک وکیل صاحب حساب میشود و این نوع وکالت عام است درنتیجه بانکها میتوانند در این سپردهها
هرگونه تصرفی نمایند .
 -4در صورت عدم مالکیت دولت ،اموال تحت ید آنها حکم مجهولالمالک را دارد و تصرف در آنها نیاز
به اجازه فقیه دارد و در خصوص تملیک وامهای دولتی غالب فقهایی که قائل به مجهولالمالک بودن
اموال دولتها هستند ،این اجازه را دادهاند .
 -5برفرض حرام بودن سودهای وام بانکی ،موجب ابطال قرض گرفتن نمیشود و در اینجا باید گفت حرمت
موجب فساد نیست.
ه) پیشینهی تحقیق

در مورد این موضوع در کتب فقهی و نیز محافل درسهای خارج تحقیقاتی صورت گرفته و در برخی از کتب
فقها مطالبی بهصورت پراکنده در این زمینه به چشم میخورد که بیشتر در بحث قرض ربوی آنها را مطرح
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نمودهاند؛ «مانند کتاب البنک الالربوی از شهید صدر و یا کتاب ربا و بانکدارى اسالمى از ناصر مکارم شیرازى»
اما اثری مستقل و جامع که به بحث قرض گرفتن از بانکهای دولتی پرداخته باشد و حاوی همه نظرات و ناظر به
همه جوانب موضوع باشد و مبانی و ثمرات نظرات را مطرح نموده و در مقام مقایسه و تطبیق آنها برآمده باشد،
وجود ندارد و این پایاننامه ازاینجهت یک جنبه جدید دارد که دیگر اشخاص را از مراجعه به کتب متعدد بینیاز
میکند.
و) روش انجام تحقیق

این تحقیق در مقام گردآوری اطالعات مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی ،از روش کتابخانهای پیروی نموده
است و در مرحله تدوین و عرضه روش توصیفی – تحلیلی را برگزیده است.
در گردآوری اطالعات این تحقیق به کتابخانههایی همچون کتابخانه آستان قدس رضوی ،کتابخانه مدرسه
عالی نواب و همچنین کتابخانهها ،نرمافزارها و سایتهای مجازی مراجعه شده است .
ز) هدف و کاربردهای تحقیق

پیدا کردن راهحلهایی برای برطرف کردن مشکالت فقهی بانکی در رابطه با قرض ،کشف نظر حق یا نزدیک
بهحق از طریق تحقیق و کاوش در نظرات و آراء فقهی و تضارب آنها ،کمک به نویسندگان قوانین برای ایجاد
قوانین متناسب با فقه از اهداف این پایاننامه به شمار میآید.
همچنین امید میرود که این تحقیق بتواند در جهت اصالح برخی از قوانین موجود در حوزه بانکداری و
همچنین تدوین مقررات و قوانین جدید در این حوزه و حوزههای اقتصادی مؤثر واقع شود.
ح) ساختار تحقیق

این پایاننامه در سه فصل سامانیافته است:
فصل اول« :کلیات (مفاهیم و تقسیمات) که ضمن بررسی نظریات مطرحشده دربارة مفهوم و ماهیت قرض،
شخصیت حقوقی ،مؤسسات دولتی؛ به مقایسه قرض با نهادهای حقوقی مشابه ،مبانی مطرحشده در مورد شخصیت
حقوقی و انواع مؤسسات پرداختهشده است.
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فصل دوم « :بررسی مالکیت اموال موجود در بانکهای و مؤسسات دولتی» که در این فصل به اشکال اصلی
در بحث وام بانکهای دولتی یعنی مالکیت دولت پرداختهشده و مالکیت اموال موجود در بانکهای دولتی را
موردبررسی قرار داده است.
فصل سوم«:حکم قرض گرفتن از بانکها و مؤسسات دولتی»
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اقتراض از بانکهای دولتی بررسی و به آنها پاسخ مناسب داده شود.

فصل اول:
كليات (مفاهيم و تاريخچه و مباني)
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با توجه به اینکه موضوع بحث در اینجا قرض گرفتن از بانکها و موسسات دولتی (شخصیت حقوقی دولت) می
باشد؛ بنابراین سزاوار است در ابتدا برخی از مفاهیم برای خوانندگان روشن گردد؛ بنابراین در این فصل در طی
چهار مبحث به مفهوم شناسی قرض ،شخصیت حقوقی ،موسسات دولتی و مالکیت دولتی(با توجه به مبتنی بودن
قرض بر مالکیت) پرداخته شده است.

مبحث اول :مفهوم قرض و مقایسه آن با نهادهای
حقوقی مشابه
جهت تبیین قرض ،در اینجا الزم است به سه مطلب «مفهوم شناسی قرض ،حقیقت قرض و فرق آن با نهادهای
حقوقی مشابه آن» اشاره شود؛ بنابراین در سه گفتار به این مباحث اشاره خواهیم کرد که عبارتاند از:
گفتار اول :مفهوم قرض
قرض بهعنوان یکى از عقود ،در ابواب معامالت از کتاب فقه مطرح میشود و علما در مورد آن به بحث
میپردازند .بسیارى از فقیهان به علت روشن بودن تعریف قرض و اینکه امرى شناختهشده براى عموم مردم است،
آن را تعریف نکردهاند؛ لکن عدهاى کوشیدهاند با در نظر گرفتن معنای لغوی آن ،تعریف مشخصى براى این امر
عرفى ارائه نمایند .در اینجا ما ابتدا قرض را از جهت لغت موردبررسی قرار داده و سپس معنای اصطالحی آن را
در میان کتب فقها جستوجو خواهیم کرد.
الف) قرض در لغت

قرض در لغت به معناى قطع کردن ،بریدن 1و قطع با دندان است و همچنین در معنی شعر گفتن و مُردن 2هم
بهکاررفته3؛ و به قطع مکان و گذشتن از مکان هم قرض مکان گفته میشود.4

 :1ابن منظور ،ابو الفضللل ،جمال الدین ،محمد بن مکرم؛ لسللان العرب ،ج 7ص  213و حسللینى واسللطى ،محب الدین ،سللید محمد مرتضللى ؛ تاج العروس من
جواهر القاموس ،ج  11ص  133و طریحى ،فخر الدین؛ مجمع البحرین ،ج  4ص .227
 :2قَرَضَ فالن ،أى مات.
 :3فراهیدى ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین ،ج  5ص .44
 :4قرشى ،سید على اکبر؛ قاموس قرآن ،ج  5ص .313
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در تفسیر مجمعالبیان آمده است؛ قرض در اصل به معنای بریدن با دندان است و اینکه به وام ،قرض میگویند
از این باب است که آن قسمت از مال را از بقیه اموال جدا میکند و به دیگری میدهد که عین یا مثل آن را پس
از مدتی بازگرداند.5
همچنین در الصحاح و مجمع البحرین آمده؛ قرض یعنی آنچه تو به دیگری میدهی تا دوباره (در وقت دیگر)
به تو بازگرداند 3و به آن بدی یا نیکی که از انسان به یادگار میماند هم قرض گفتهشده 7مانند آیه قرآن که
میفرماید «وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً» -8وامدهید درراه خدا وام خوبی یعنی و انفاق کنید درراه خدا یا به
معنای آنان که مالشان را درراه خیر صرف میکنند اگر به فتح (ر) بخوانیم .4با توجه به این معنی ،شاید گفته شود
که در قرآن مجید قرض به معنی «وام» متداول بکار نرفته باشد بلکه در عمل نیک بکار رفته است.
مشتقات قرض؛ استقرضت به معنی طلب قرض و اقترضت به معنی قرض گرفتن 11و قراض و مقارضه به معنی
مضاربه میباشند و سخن الزُّهْرِیّ که میگوید «ال تَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طُعْمتُهُ الحَرَامُ» را از همین قسم دانسته
شده و در «اجْعَلْهُ قِرَاضاً» بیانشده که قراض یعنی اینکه مالی را به شخصی بدهی تا با آن تجارت نماید و سود آن
را بین آن دو بنابر آنچه شرط شده تقسیم نمایند و زیان هم بر مال وارد شود.11
ب) قرض در اصطالح

همانطور که گفته شد بسیارى از فقیهان به علت روشن بودن تعریف قرض و اینکه امرى شناختهشده براى
عموم مردم است ،آن را تعریف نکردهاند؛ ولی عدهاى کوشیدهاند ،تعریف مشخصى براى قرض ارائه نمایند.

 :5طبرسی ،فضل بن حسن؛ تفسیر مجمع البیان ،ذیل تفسیر آیه  245سوره بقره
 :3القرض« :ملا تعطیه غیرک لیقضلللیکه» یا «ما تعطیه من المال لتُقْضلللَاهُ» طریحى ،فخر الدین؛ مجمع البحرین ،ج  ،4ص  227و جوهرى ،اسلللماعیل بن حماد؛
الصلحاح  -تاج اللغة و صلحاح العربیة ،ج ،3ص( 1112 :از جهت اینکه غالبا عین مال رد نمی شلود بلکه آن را می گیرند که به مصلرف برسانند پس باید مراد
اقرب مجازات آن یعنی چیزی باشد که مساوی آن است در نظر اهل عرف وعادت).
« :7القَرْضُ أیضلاً :ما سَلفْت من إحسان و من إساءة؛ و هو على التشبیه قال اللّه تعالى :وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً» جوهرى ،اسماعیل بن حماد؛ الصحاح  -تاج اللغة
و صحاح العربیة ،ج ،3ص 1112 :و ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،ج  ،7ص .213
 :8حدید ،آیه .18
 :4طبرسی ،فضل بن حسن؛ تفسیر مجمع البیان ،ج  ،24ص .224
« :11اسلتَقْرَضلْتُ من فالن ،أى طلبتُ منه القَرْضَ فأَقْرَضلَنِی واقْتَرَضلْتُ منه :أى أخذت منه القَرْضَ» جوهرى ،اسلماعیل بن حماد؛ الصلحاح  -تاج اللغة و صحاح
العربیة ،ج ،3ص.1112 :
 :11واسطى ،محب الدین ،سید محمد مرتضى حسینى؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج  ،11ص .138
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مشهور در تعریف قرض گفتهاند؛ قرض تملیک به ضمان است یعنی اینکه مالى را به ضمان ملک دیگرى
نمایند ،به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد 12بهعبارتیدیگر تملیک به ضمان
یعنى شخصى که مال خودش را به دیگرى قرض مىدهد ،با قرض دادن ،آن را ازملک خودش خارج کرده و
دیگرى را مالک آن نموده است؛ مانند بیع و هبه با این تفاوت که در اینجا شخص مال را ازملک خودش خارج
کرده و طرف را متعهد نموده و ضامن کرده که مثل آن را اگر مثلى باشد و قیمت آن را اگر قیمى باشد به قرض
دهنده بدهد.13
در مقابل تعریف مشهور ،قول دیگری هم وجود دارد که برخی به همین تعریف مشهور برمیگردد ازجمله آن
تعاریف:
 -1قرض یعنی تملیک بهعوض 14البته عوض در قرض در ذمه است نه عین خارجی برخالف بیع؛ 
بر این تعریف اشکال شده به اینکه که اگر قرض مبادله مال در مقابل عوض باشد ،باید رباى معاوضى در
تعریف آن داخل شود 15و حال اینکه وقتی به اقوال فقها در باب ربا مراجعه میکنیم میبینیم که فقها رباى معاوضى
را داخل در قرض ندانسته و حتى احتمال آن را نداده ،بااینکه در مورد جواز ربا و عدم آن در مطلق معاوضه ،غیر
از بیع ،بحث نمودهاند .
 -2قرض عبارت است از دادن مال به مؤمن از روی احسان همراه تبانی بر استرداد آن13؛ 
 -3قرض عبارت است از قطع کردن مالی از مالک با اذن مالک مشروط به اینکه شخص ضامن باشد مثل آن
را رد نماید( 17این همان تعریف مشهور است منتهی با اختالف تعبیر)؛ 

 : 12امام خمینى ،موسللوى ،سللید روح اللّه  -مترجم :اسللالمى ،على؛ ترجمه تحریر الوسللیلة ،ج  2ص  327و مشللکینى ،میرزا على؛ مصللطلحات الفقه ،ص  422و
مرعشللى نجفى ،سللید شللهاب الدین؛ منهاج المؤمنین ،ج  2ص  134و سللبزوارى ،سللید عبد العلى؛ مهذّب الحکام ،ج  21ص  34و جزیرى ،عبد الرحمن -
غروى ،سید محمد  -یاسر مازح؛ الفقه على المذاهب الربعة و مذهب أهل البیت علیهم السالم ،ج  2ص .343
 :13مطهرى ،شهید مرتضى؛ مجموعه آثار (فقه و حقوق) ،ج  21ص .284
 :14سبزوارى ،سید عبد العلى؛ مهذّب الحکام ،ج  21ص .34
 :15شیخ انصارى ،مرتضی؛ مکاسب ،ج  ،3ص .15
« :13القرض إعطاء المال إحساناً للمؤمن مع التبانی باالسترداد» مصطفوى ،سید محمد کاظم؛ فقه المعامالت.553،
« :17القرض ... :فهو قطیعة من مالک بإذنه على ضمان رد مثله» طریحى ،فخر الدین؛ مجمع البحرین ،ج  ،4ص .228
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 -4قرض عقدی است مفید تملیک عین به دیگری در مقابل ضمان مثل یا قیمت(18فرق این تعریف با تعریف
مشهور در این است که در اینجا شخص ضامن عین نیست برخالف مشهور که شخص در ابتدا ضامن عین
بود) 14.
نتیجه :بهترین و جامعترین تعریف برای قرض همان تعریف مشهور است و تعاریف دیگر یا قابل مناقشه است
و یا منافاتی با تعریف مشهور قرض ندارند و فقط تعابیر مختلف میباشد مثالً :در تعریف اخیر که فرموده ضمان
مثل یا قیمت به این معنی نیست که در صورت وجود عین شخص ضامن عین نیست بلکه از این باب گفتهشده که
غالباً در قرض عین از بین میرود و لذا شخص ضامن مثل یا قیمت آن میشود .
در تائید این مطلب جزیری در کتاب الفقه على المذاهب الربعة و مذهب أهل بیت میگوید در مورد معنی
اصطالحی قرض تفاصیلی در مذاهب وجود دارد؛ شافعیه میگوید :قرض عبارت است از تملیک کردن شیئی
مشروط بر اینکه مثل آن را برگرداند و یا مالکیه معتقد است :قرض در اصطالح یعنی اینکه شخص به دیگری مالی
را که دارای ارزش مالی است؛ بهمحض خیرخواهی بدهد مشروط به اینکه دیگری عوض این مال را بر عهده
بگیرد و آن عوض مخالف با آنچه داده ،نباشد و یا حنفیه میگوید قرض یعنی دادن مال مثلی به دیگری به جهت
مطالبه کردن مثل آن و یا حنبلیه می گویند :قرض یعنی دفع مال به کسی که از آن انتفاع ببرد و رد بدل آن به
قرض دهنده؛ اما شیعه در مورد قرض میگوید قرض تملیک مال به دیگری است در مقابل ضمان 21که در اینجا
ایشان قول شیعه را متفقالقول دانسته و اشارهای به اختالف اقوال نمیکند که این نشاندهنده عدم اختالف ماهوی
اقوال است.
قرض در اصطالح حقوقي:

قانون مدنی ایران با الگو گیری از مشهور فقها قرض را اینطور تعریف کرده« :قرض عقدى است که بهموجب
آن ،یکی از طرفین مقدار معیّنى از مال خود را بهطرف دیگر تملیک مىکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث

« :18هو عقد یفید تملیک العین بضمان المثل أو القیمة» نجفى ،کاشف الغطاء ،محمد حسین بن على بن محمد رضا؛ وجیزة الحکام ،ج  ،3ص .23
« :14تعاریف دیگری هم وجود دارد که جهت دانسلتن آنها رجوع شلود به» مقرى فیومى ،احمد بن محمد؛ المصلباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج
 ،2ص  448و سعدى ،ابو جیب؛ القاموس الفقهی لغة و اصطالحا 311 ،و نجفى ،بشیر حسین؛ مصطفى الدین القیم.141 ،
 :21جزیرى ،عبد الرحمن و غروى ،سید محمد و یاسر مازح؛ الفقه على المذاهب الربعة و مذهب أهل البیت علیهم السالم ،ج  ،2ص  343و .345
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مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل ،قیمت یوم الرّد را بدهد» .21این همان تعریف مشهور
یعنی تملیک به ضمان است ولی با این تفاوت که در تملیک به ضمان شخص ابتدا ضامن عین است اما در صورت
تلف شدن عین (که معمول در قرض همین است) ،ذمه شخص از عین بهمثل تغییر میکند و در صورت تعذر مثل،
قیمت متعین میشود اما در این تعریف از همان ابتدا ذمه شخص بهمثل است و گویا در این تعریف تلف شدن عین
فرض مسلم گرفتهشده است.
گفتار دوم :حقیقت ماهیت قرض
با ذکر تعریف قرض تا حدودی حقیقت قرض مشخص میشود و در نگاه اول تفاوت اساسی بین مفهوم قرض
با ماهیت آن به چشم نمیخورد؛ زیرا مشهور فقها با توجه به همان تعریفی که از قرض ارائه دادهاند ،معتقدند که
حقیقت عقد قرض از عقود تملیکی و از نوع تملیک مع الضمان یا تملیک بالضمان (با اختالف تعبیری که وجود
دارد) محسوب میشود اما با توجه به اینکه در نگاه منطقی بین مفهوم و ماهیت تفاوت وجود دارد 22و فقها هم این
دو را جدای از همدیگر بحث نمودهاند (هرچند برخی این دو را یکی فرض نمودهاند) ،ما اینجا بهطور اجمال
دیدگاههای مهم در مورد حقیقت قرض موردبررسی قرار خواهیم داد .این دیدگاهها عبارتاند از:
نظر اول :قرض تملیک همراه با ضمان است

23

مطابق این دیدگاه مُقرض مال را تملیک به مقترض میکند و لکن نه مجانی بلکه بدین نحو که به مقدار این
پول در ذمّه مُقترض آمده و او ضامن بدل این پول باشد «ال علي وجه المجّان بل علي وجه التضمین
ببدله» و درنتیجه با انعقاد این قرارداد مُقترض مالک آن پول میشود و لکن در هنگام أداء دین الزم نیست که
همان اسکناسها را که قرض گرفته بود ،بازگرداند؛ بلکه جایز است که در عوض آن به همان مقدار قرض،
اسکناسهای دیگری را تحویل دهد.

 :21ق.م؛ مادّة .348
 : 22به طور کوتاه و مختصر می توان گفت که ماهیات با افراد خود تطابق ذاتی دارند اما مفاهیم اعتباری اینگونه نیستند و درواقع مفهوم اعم از ماهیت ایست.
« :23القرض هو التملیک بضمان یا مع الضمان» مرعشى نجفى ،سید شهاب الدین؛ منهاج المؤمنین ،ج  2ص  134و سبزوارى ،سید عبد العلى؛ مهذّب الحکام،
ج 13ص  217و طریحى ،فخر اللدین؛ مجمع البحرین ،ج  4ص  223و بحر العلوم ،محملد بن محملد تقى؛ بلغة الفقیه ،ج ،3ص  414و طباطبایى یزدى ،سلللید
محمد کاظم؛  1421ه ق؛ ج ،1ص ،31:خویى ،موسوى  ،سید ابو القاسم؛ مصباح الفقاهة ،ج ،2ص 34 :و شیخ انصارى ،مرتضی؛ مکاسب ،ج  ،3ص .15
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نظر دوم :قرض هبه و تملیک مال به دیگری همراه به ودیعه گذاشتن مالیت آن مال نزد اوست.24
یعنی قرض این است که انسان عین مال را تملیک به مقترض میکند و لکن مالیّت آن را در نزد او به ودیعه
وامانت میگذارد ،به همین جهت در هر زمان که مقرض درخواست کرد ،مقترض باید آن را بازگرداند؛ بنابراین
خصوصیّت عین در اختیار مقترض است و لکن مالیّت آن امانت در نزد اوست.
نظر سوم :قرض اذن در حیازت و تملک مال به همراه ضمان آن مال است.

25

حقیقت قرض تملیک نیست و تملیکی در قرض صورت نمیگیرد؛ بلکه مُقرض به مُقترض إذن در حیازت و
تملّک مال میدهد ،بنابراین قرض مانند إعراض است که تملیک نیست ،بلکه إذن در حیازت است ،با این تفاوت
که إعراض إذن در حیازت مجانی است و قرض إذن در حیازت علی وجه الضمان است.

« :24القرض هو هبة المال مع إیداع المالیة» ایروانى نجفى ،على بن عبد الحسین؛ حاشیة المکاسب ،ج ،1ص 71 :و .74
« :25القرض هو اإلذن فی الحیازة و التملّک علی وجه الضللمان» صللدر ،سللید محمدباقر؛ بررسللى فقهى احکام بانک ،به تقریر :حائرى ،سللیدکاظم ؛ مجله فقه
اهلبیت شماره  34از دوره  18پاییز  1341ص .137
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