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 چکیده
 ی بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صـاحب نظـران بـوده و                 بانکدار

های بـانکی بـا سـود        وضعیت سپرده  ،در این نوشتار  . محل نقض و ابرام قرار گرفته است      
. گیـری شـده اسـت      صـحت آن نتیجـه     ،معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دیـن         

 به وام گیرنده یـا      ،قد به عنوان وام   بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معیني وجه ن         
در . فروشـد د بـه او مـي     کنن آن را به مقداري که طرفین توافق         ،پردازدمدیون جدید مي  

توان بـه همـین طریـق عمـل کـرد و در         ها هم مي  گذاري اشخاص در بانک   مورد سپرده 
 تمـام   توان ایـن نحـوه از بیـع را بـه          به عالوه مي  . نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود      

 .و اشخاص حقیقي تسري داد) سساتؤمثل سایر م(اشخاص اعم از اشخاص حقوقي 
 

 . ثمن مؤجل ـ سود معین ـ وام و سپرده بانکي ـبیع دین  ـ دینهاکلید واژه

 
 طرح مسأله

 اگر کسی به دیگـری مـالی        ،پذیرفته شده است   و حقوق اسالمی   بر مبنای آنچه در فقه      
ن مقدار سود ربا محسوب شده و عالوه بر اینکه موجـب            ای،  دکنقرض بدهد و شرط سود      

-مـی  هم محکـوم  ) حکم تکلیفی (  به حکم حرمت   است) حکم وضعی ( بطالن عقد قرض  
هـای  ها و سپردهگویند و از آنجا که وام      ربای قرضی می   ، به این نوع ربا    ،در اصطالح . باشد

ـ   شد،محسوب مي بانکی با سود معین از مصادیق این حکم کلی            رای تـصحیح آن از     لذا ب
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 های مختلفی ارائه شده که هر کدام به نحوی با اشکاالتی مواجـه             راه حل  ،سوی محققان 
ها ها و سپرده   همواره این شبهه برای بسیاری وجود دارد که آیا این وام           از این رو،  است و   

  راه رسد ایـن اسـت کـه بهتـرین        مشمول آن حکم کلی هست یا نه؟ چیزیکه به نظر می          
  خـود دارای صـور  ،اما از آنجایی که بیـع دیـن  . ح آن بر مبنای بیع دین باشد    ، تصحی حل

 اثبـات   بعـد از   و کـرد  لذا باید ابتدا بیع دین را در صـور مختلـف بررسـی               ،مختلفی است 
های بانکی با سـود     ها و وام   تصحیح سپرده  ۀ به بحث از نحو    ،صحت آن در فروض مختلف    

 .معین پرداخت
 

 تعریف دین
 البیـع،   امـام خمینـي،   ( شخص برای دیگری ثابت است       ۀ در ذم   است که   مالي کلی  ،دین

 .باشـد های این اثبات نیز مختلف است که معروفترین آن، عقد قرض مـی             شیوه .)١/٦٤٧
  علمی بحث هم به    ۀثمر. شود و دین مقید به آن نیست       ظرف دین محسوب می    ،این ذمه 

 چراکه وقتی بگوییم ذمـه ظـرف        ؛شودهنگام ادای دین از طریق معامله بر آن آشکار می         
  در تعریـف دیگـر دیـن   . معامله با چنین دینی با اشکال مواجـه نخواهـد شـد      ،دین است 

تکلیفي دانسته شده است که شخص نسبت به اجراي مفاد حق مالي در برابر صاحب آن                
 .)٢٥٠  مقدمه علم حقوق، کاتوزیان، (کند پیدا مي

  طلـب نامیـده     ،ث انتساب آن به بـستانکار      از حی  ، شخص قرار دارد   ۀتعهدی که بر ذم   
پس در واقع   . گویند به آن دین یا بدهی می      ،شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد        می

طلب و دین تفاوتی جز تفاوت در حیثیت اعتبار ندارند و در نتیجه برای تعریف دین باید        
تری از آن ارائـه      کامل تر و همواره مفهوم طلب را هم مد نظر داشت تا بتوان تعریف دقیق           

 توان گفت همواره در جـایی کـه یـک          میان دین و تعهد می     ۀ در مقایس  ،با این بیان  . کرد
 الزاماً تعهدی هم وجود خواهد داشت که به اعتبار مـدیون آن را تعهـد                ،طلب وجود دارد  

ـ  ، اول ۀدر مرحل . گیریم بحث را در دو مرحله پي مي       ،با توجه به این مقدمه    . گویندمی ه  ب
 بعد اقوال مختلف در ایـن       ۀپردازیم و در مرحل   بررسي اصل اشکاالت وارد بر بیع دین مي       

ها در بحث   کنیم و به تحلیل هر کدام و تأثیر صحت و عدم صحت آن            زمینه را مطرح مي   
 .پردازیمفروش وام مي
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   بررسی اشکاالت وارده بر صحت بیع دین  ـ اولۀمرحل
بـه عبـارت دیگـر    .  معین بودن آن است،بیع در عقد بیعهای مهم میکی از ویژگی ـ  الف

در حـالی کـه دیـن، عـین         ) ١/٢٢٣مکاسـب،   انصاری،  ( مبیع در عقد بیع باید عین باشد      
 این اشکال عالوه بر پاسخ نقضي، پاسخي حلّي نیز          .تواند مبیع واقع شود    پس نمی  ؛نیست

 :دارد که از این قرار است
- نمی ، چون غیر عین   ،بودن صحیح نیست  نین  عه جهت   اگر بیع دین ب   : جواب نقضی 

 بایـد ن پس بیع سلف که بیع بر روی مال کلی در ذمـه اسـت نیـز                  ،تواند مبیع واقع شود   
 . در حالی که احدی از فقیهان به چنین چیزی قائل نیست؛باشد صحیح

است و ظاهراً   »تملیک العین بعوض معلوم   «عبارت فقیهان در تعریف بیع      : ی  جواب حلّ 
چون کنند؛  اند تا اجاره را از داخل تعریف خارج          در مقابل منفعت به کار برده      را این عین 

ـ تعریف اجـاره خواهـد بـود و      » تملیک المنفعه بعوض معلوم   «در صورتی که بیان شود       ه ن
 »تملیک العین بعـوض معلـوم  « لذا برای احتراز از تعریف آن با اجاره آن را به          ؛تعریف بیع 

آیـا  «کنند کـه     این بحث را بدین صورت طرح می       ،برخیجهت   به همین    ؛اندتعریف کرده 
  مـصباح الفقاهـه،    خـویی، (١.تواند از منافع هم باشد یا حتماً باید از اعیان باشـد           مبیع می 

 جسمی مشتمل بر    ، چیزی است که اگر بخواهد در خارج وجود یابد         ،مراد از عین  ) ٢/١٠
 ).٢/١٦همان، ( دخواهد بوگانه ابعاد سه

. عین باشـد  مبیع، لزوماً   در نظر عقال الزم نیست      در این باره آن است که       یک رویکرد   
دلیل بر این مطلب این است که خود فقیهان هم لزوم عین بودن عـوض را بالخـالف رد                   

 باز هم عنوان بیع را بـر        ،و اگر عوض عین نباشد    ) ٢٢/٢٠٩  جواهرالکالم، ی،فنج( اندکرده
 .اندآن اطالق کرده

  بـه صـرف اعتبـار طـرفین عقـد          ،دانیم عوض و معوض در عقد بیع      از سوی دیگر می   
هـا   این است کـه هـر کـدام از آن   ،د و چیزی که در عالم واقع وجود دارد       نشومختلف می 

عوض دیگری قرار بگیرد و در نتیجه عین بدل ثمن و عوض آن خواهد بود و ثمـن بـدل                    
 در عـوض    ، عین باشـد   الزم نیست حتماً  ) ثمن(عین و عوض آن و همانطور که در عوض          

 چراکه از جهت عـوض و معـوض         ؛دیگری که مبیع است نیز الزم نیست حتماً عین باشد         
 .ها تفاوتی وجود نداردبودن و وقوع تبادل بین آن
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 ؛شـود  تواند معروض برای ملکیت واقعست و نه میاکلی در ذمه و دین نه ملک  ـ  ب
 . اصالً وجود نداردزیرا

 ، است و عرض هم محتاج به محل اسـت و کلـی در ذمـه    عرضۀ از مقول،ملکیت ـ  ج
 وجـودی  ، کلی در ذمـه بـشود  ، مثل دین و چه بعد از آن؛، کلی باشده قبل از عقد بیع  چ

  .)١/٥٣، حاشیه مکاسبطباطبایی یزدی، ( ا محل ملکیت شود و معروض آن باشدندارد ت
لی مشاع و کلـی      در ک  ، بر فرض ثبوت   ،گویند این اشکال  می) ره( امام خمینی : جواب

. شـود  از کلی بودن خارج نمـی      ،کلی به هر صورتی فرض شود     ؛  در معین هم جاری است    
 افراد متشخص و متعینی هستند که قابل        ، آنچه در خارج موجود است     ،در کلی در معین   

 ماهیتی است که بر هر فرد از افراد موجود در           ،صدق بر کثیرین نیستند و کلی در معین       
روسـت   از بر هر صاعی از آن صبره صادق اسـت و            ، صاع از صبره    یک ،معین صادق است  

 معقـول   ،شـد  گونـه    گوییم صحیح است و وقتی این      می ،که هر صاعی را بایع تعیین کند      
پس تنها تفاوتی که بین کلـی        .نیست که بگوییم کلی در معین موجود و متشخص است         

اشکال و همین کالم در     همین  ... تقیید کلی در معین است     ،در معین و کلی در ذمه است      
 .عین مشاع هم وجود دارد

امـام  ( بلکه از اعتبارات عقالیی است       ؛ ملکیت از اعراض خارجی نیست     ،از سوي دیگر  
  مـصباح الفقاهـه،    خـویی، (به اعتبار شارع متقوم شـده اسـت         و یا   ) ١/٣٣ البیع،خمینی،  

ع اعتبـاری    در یـک موضـو     ،شود این ملکیت را که یک امر اعتبـاری اسـت          و می ) ٢/٣١٤
صاحب مصباح الفقاهه در توضـیح ایـن        . د کرد و احتیاج به محل موجود ندار       دیگر اعتبار 

  مـصباح الفقاهـه،    ،خـویی :  ـنکـ (کنند  ای را ذکر می   جواب برای ملکیت مراتب چهارگانه    
 :که عبارتند از) ٢/٣١٥

 ملکیت حقیقی؛
  )اشمالکیت انسان بر خود و اعضا، افعال و ذمه(

  خارجیه؛ ۀملکیت مقولی
 ملکیت اعتباری عقالیی؛

شود و ممکن است بـه خـاطر مـصالحی      به اعتبارکردن عقال حاصل می     ، چهارم ۀمرتب
 . از سوی شارع نیـز معتبـر شـناخته شـود           ،اندکه عقال در اعتبارکردن آن مد نظر داشته       

 ملکیت یک شخص بر چیزی را معتبر بداند در حالی کـه             ،حتی ممکن است گاهی شارع    
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از اعـراض   ،ایـن نحـوه از ملکیـت   .  برخـی از مـوارد ارث  ؛ ماننـد آن را معتبر ندانندعقال 
 محتاج به وجود موضـوع در عـالم خـارج باشـد             ،خارجی نیست تا برای وجود پیدا کردن      

گوینـد زکـات و     کننـد و مـی    هللا خویی برای این مرتبه از ملکیت بیان می        مثالی که آیت  
 هر چند ممکن است در خـارج وجـودی          ؛لک است  ما ،کلی فقیر و طبیعی فقیر     خمس را 

مثل بیع  (همچنین در صحت تملیک کلی در ذمه در بیع سلف و امثال آن              . شته باشد اند
 . کننداجماع تمسک می به) دین

 چهـارم   ۀ مرتبـ  ،گویند ملکیتی که در اینجا محـل بحـث ماسـت          ایشان در نهایت می   
 است پس نیاز نیست که کلی در        »االمرمن بیده   «ملکیت است که تمام قوام آن به اعتبار         

 در محلـی موجـود      حتمـاً ) چه قبل از عقد کلی در ذمه باشد و چه بعد از آن بشود             (ذمه  
 . اعراض نیستۀکه مشخص شد از مقول همانطورزیرا ؛شود

 بلکـه   ؛ها هم به صورت مطلق معدوم نیستند      ، دین و سایر مثال    در نتیجه کلی درذمه   
 محل اعتبارشان هم گاهی ذمه است و گـاهی عـالم خـارج و               .نددر عالم اعتبار وجود دار    

پس نیـازي نیـست     .  کافی است تا عقال آن را ملک و مملوک بدانند          ،همین که موجودند  
 .براي گذر از این اشکال عقد بیع را در این موارد عهدي بدانیم

 
 : وارد شده، از این قرار استبر بیع دین به مدیونتي که اشکاال

 بیـع   ، در مواردی که حقی قبول نقـل نکنـد         ؛ زیرا دین به مدیون صحیح نیست    بیع  ـ  الف  
 هیچ انتقالی صورت    ،و در بیع دین به مدیون     ) ١/٢٢٣،  ، مکاسب انصاری(آن جایز نیست    

رسـد در    بـه نظـر مـی      .)١/٧ال الطالب إلی المکاسـب،      ایص حسینی شیرازی، (گیرد  نمی
 ،نتقالی که در بیع الزم است     زیرا ا  است؛    ثبوتی و اثباتی قضیه خلط شده      ۀاینجا بین جنب  
 در مـورد تـأثیر      ،نظیر این مساله  .  اثبات ۀ نه انتقال در مرحل    ؛ ثبوت است  ۀانتقال در مرحل  

 ؛شود قبض در عقد بیع طریقیت دارد       در آنجا گفته مي    ؛قبض در عقد بیع هم وجود دارد      
 . نه موضوعیت

. »من علیـه الحـق  «نقل حق به  انند م؛کند برخی حقوق هست که قبول نقل نمی   ـب  
رف یک سلطنت فعلی شخص واحدی بشود        این است که دو ط     ،معنای انتقال این حقوق   

یا مـدیون،   » من هو علیه  « به عنوان مثال در بیع دین به         .)١/٥٤،   البیع ،)ره(م خمینی اما(
 یک فرد   ،این بدین معناست که همزمان     شود و شخص مدیون مالک مافی الذمه خود می      
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حاشـیه   ایروانـی، ( لک دین واحد باشد و هم نسبت به آن اشتغال ذمه داشته باشد            هم ما 
أنـه یعقـل أن     «کـه   بیان  داشـته     و این هم بر خالف آنچه شیخ انصاری         ) ٢/٢٢،  مکاسب

گر قابل تصور ا ؛ زیرارسدنظر نمی ه   امری معقول و قابل تصور ب      ،»یکون مالکاً لما فی ذمته    
کمـا  ": به قول مرحوم ایروانـی    .  نداریم ،را ساقط شده بدانیم    دلیلی بر اینکه آن دین       ،بود

 مگر اینکه ملک ذمه را عیناً به معنای برائت از اشـتغال             "جاز حدوث اإلشتغال جاز دوامه    
به غیر بدانیم که قابل تصور است و معنای انتقال حق به شخص ، عـدم اسـتحقاق غیـر                    

 .)٢/٢٣همان، (خواهد بود
  عقلـی نیـست کـه   ۀمـساله یـک مـسأل   ایـن  راد شده است که      بر این کالم ایروانی ای    

بلکـه یـک    ) ١/٥٦،  البیع،  )ره(امام خمینی ( لو صحت مالکیته حدوثاً لصحت بقاءاً     : بگویید
 عـرف عقـال را      ، اعتباری عقالیی است که باید در اصل اعتبـار و مقـدار و أمـد آن                ۀمسأل

الی هستند و قائل به دوام آن       مالک قرار داد و عقال هم صرفاً قائل به حدوث چنین اشتغ           
 .نیستند

  
 کالم محقق نایینی در توجیه بیع دین به مدیون

 مقیـد   ؛زیراشـود واقـع نمـی   ) با قید بودن آن در ذمـه      ( مدیون ۀ بر ذم  ،بیع دین به مدیون   
 ).١/٤٣، منیه الطالبنایینی، ( گردد موجب امتناع تحقق بیع می،بودن دین به ذمه
 بدینـصورت کـه     ؛شودت بیع بر روی یک مال کلی واقع می        در این صور  : بیان راه حل  

فروشد همان دین است را به مشتری مدیون می       بایع یک مال کلی در ذمه که در حقیقت        
شود و چون مدیون هـم از سـابق          بایع می  ۀ مشتری مالک آن کلی در ذم      ،و از زمان عقد   

-ین با هـم تهـاتر مـی        این دو د   ،اش بود دینی از سوی بایع با همان خصوصیات بر عهده        
هـو أشـبه    «:گویـد نامد بلکه مـی  هر چند مرحوم نایینی نام این واقعه را تهاتر نمی      ؛شوند

 به تهـاتر اشـاره      ، برخی فقیهان نیز در بیان نظیر برای این مسأله         .)همان(» شیء بالتهاتر 
  .)٣/١٦، مصباح الفقاهه، خویی: ـ نک(کنند می

 ، ایراد شده که چیزی که عند العقال متعارف است          از سوی برخی   ،بر این کالم نایینی   
ه را) ١/٥٨، البیـع ، )ره(امـام خمینـی  : ـ نکـ (  نه بیع یک چیز کلـی   ؛بیع مافی الذمه است   

 : سه اعتبار وجود دارد،کنند این است که در بیع دین به مدیونحلی که ایشان بیان می
 مورد دین؛) ١
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 که مقید شده به ذمه؛ ) مالی( موردی)٢
 دی که ظرف آن ذمه است؛مور)٣

گویند فالنی دین خود را ادا کرد       دین از اعتبار سوم برخوردار است و همانطور که می         
  او سـاقط   ۀ ذمـ  ،گویند بـا ادای دیـن      بلکه می  ،دانندو این ادای دین را از قبیل تهاتر نمی        

 ت در نهایـ  .  واقـع شـده اسـت      ، در اینجا نیز معامله بر دینی که در ذمه اسـت           ،شده است 
گویند انصاف این است که خروج از اعتبارات عقالئیه به امور عقلی کـه بـه دور از آن                   می

 .اندازد که در شأن او نیست فقیه را در مسیری می،است
گیـري کـرد   توان اینگونه نتیجـه    مي ،با توجه به مطالبي که در مورد بیع دین گذشت         

 نیز در مـورد آن صـادق اسـت و           که بیع دین نیز یکي از مصادیق بیع است و تعریف بیع           
، ٢١٧،  جـامع الـشتات   مـي،   محقـق ق  :  ـ نکـ ( اندبردهفقیهان نیز اصطالح بیع دین را بکار      

 تملیکي یا عهـدي بـودن       ،هاي بیان شده  از دیگر موارد متفرع بر بحث     ) ٢٧٨ ،٢٧٥،  ٢٦٣
جـنس تعریـف آن     .  یکي از عقود تملیکـي اسـت       ، عقد بیع  ،در فقه اسالم  . بیع دین است  

کما اینکه عقود دیگري مثل اجاره و قرض هـم بـه            است؛   بیانگر این امر     ،"تملیک"عني  ی
 " تملیک علي وجه ضـمان المثـل او القیمـه          " و   "تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم     "
 بـدین معناسـت     ،تملیکي بودن عقد بیع   . اندتعریف شده ) ١/٢٢٦   مکاسب، نصاري،ا: ـ  نک(

آیـد و از ایـن   ک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در مي   هر ی  ،که با وقوع ایجاب و قبول     
گوینـد کـه از      عقد عهدي به عقدي مي     ،در مقابل . لحظه اوست که مالک جدید آن است      

آن تنها تعهد به وجود آید و سبب نشود که انتقال گیرنده بـر موضـوع ایـن تعهـد حـق                      
 خریـدار   ،نیز بعد از عقد   در مورد بیع کلي     ) ١/٣٣  عقود معین،     کاتوزیان، (عیني پیدا کند  

تواند از فروشنده   کند و فقط مي   شود و بر هیچ عیني حق پیدا نمي       مالک هیچ عیني نمي   
ایـن  . ) همـان   ، به نقل از کاتوزیان    ١١٧  مکاسب ۀحاشی،  یزدي (اجراي تعهد او را بخواهد    

 تملیـک   ، ناظر به تعیین مصداق کلي است ولي با انجام دادن آن           ، نخست ۀتعهد در مرحل  
 .سازدیابد و همین امر است که بیع مال کلي را از تعهد به فروش آن ممتاز ميتحقق مي

 تملیک در بیع کلي و دین مطرح شد و نظرات برخـي از              ۀ، در پاسخ بر نحو    این بحث 
امـا  . در نحوه تصحیح تملیکي بودن بیـان شـد        هان مثل امام خمیني و محقق خویي        فقی

 که تملیک فـوري    اند این است  ین زمینه بیان داشته   آنچه برخي اندیشمندان حقوقي در ا     
؛ تملیک مبیع در این حالت اثر عقـد          جوهر و اساس عقد بیع نیست       و بدون قید و شرط،    
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 انتخـاب ایـن مـصداق بـا فروشـنده اسـت           بیع و معلق به تعیین مـصداق کلـي اسـت و             
 .)١/٣٤  ، همان کاتوزیان،(

-آیا مي ،بیع دین   ثبوت اشکال بر   ست آن است که در فرض     ادیگر  شایان ذکر   مطلب  
أوفـوا  "سیـسي و مـشمول   أ عقـدي ت   ،توان فروش وام را کـه یکـي از مـصادیق آن اسـت             

؟ با توجه به مطالبي که تـا    هکرد یا ن  أصاله اللزوم را در مورد آن جاري         دانست و    "بالعقود
 آید که شرایط بیع در فروش وام موجـود اسـت و            این نکته بدست مي    ، مطرح شد  بدینجا

سیـسي  أ ت  ، شد و بر فـرض عـدم وجـود شـرایط بیـع             اشکاالت وارد بر آن هم پاسخ داده      
 أوفـوا   " و   "المؤمنـون عنـد شـروطهم       "دانستن آن مورد اشکال نیـست و تحـت عمـوم            

 ،دشـته باشـ   حتي در فرضي که چنـین عقـدي شـرایط بیـع را دا             . گیرد قرار مي  "بالعقود
 از ،ه شـرایط اساسـي در آن موجـود باشـد    مادامي که با اشکال مواجه نشود و مادامي کـ       

 . قرار خواهد داشت"أوفوا بالعقود" تحت عموم ،حیث عقد بودن
 
  اقوال مختلف در مورد بیع دین ـ دومۀمرحل

هـای   دلیل این امر وجود حالـت      . اقول مختلف و متعددی مطرح است      ،مورد بیع دین   در
 : برخی از این صور عبارتند از.مختلف در مورد دین است

 اصل دین یا حال است و یا مؤجل؛
 ثمن نیز ممکن است حال باشد و ممکن است مؤجل باشد؛

 ثمن یا دین است یا غیر دین؛
 فروش دین به جنس خود و به غیر جنس خود؛

 فروش دین به کمتر از مقدارش و به بیشتر از آن؛
 فروش دین به مدیون و به غیر مدیون؛

 :نیمکمی وسپس آن را نقد و تحلیل پردازیمالف میاخت در این جا به بررسی اقوال مورد
 لکن دینی که أجل آن نرسـیده        ؛ صحیح است  ،بیع دینی که حال باشد    ـ  اختالف اول   

 دلیـل ایـن     .)٣/٣١٣،  الدروس،  شهید اول ( بیع آن باطل است      ،اصطالح مؤجل است  و به   
 ،ل باشـد  در صحت بیع، ملکیت معتبـر اسـت و اگـر دیـن مؤجـ     مطلب این است که أوالً   

 قدرت بر تسلیم مبیع     ،ثانیاً یکی از شرایط صحت بیع     . طلبکار بالفعل مالک چیزی نیست    
توانـد آن را    تواند مبیع را تسلیم کند و مـشتری نمـی         است و در دین موجل طلبکار نمی      
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قبض کند؛ زیرا فرض آن است که مدت آن سر نیامـده و بـر بـدهکار، قبـل از سـرآمدن                      
ب نیست و حال آن کـه توانـایی و امکـان قـبض بیـع، شـرط                  مدت، پرداختن بدهی واج   

  پس چگونه در آن صورت بیع صحیح خواهد بود؟؛صحت بیع است
طور که در سابق بیان کردیم که کلی فی الذمـه و            در نقد این تحلیل باید گفت همان      

 تنها تفاوتی که از ایـن لحـاظ         ،و اشکاالت وارد بر آن را پاسخ گفتیم       است  دین هم ملک    
در .  امکـان و عـدم امکـان مطالبـه بالفعـل آن اسـت              ،ن دین حال و مؤجل وجود دارد      بی

در مـورد دلیـل دوم نیـز        .  حکم به بطالن دین موجـل داد       ،توان از این جهت    نمی ،نتیجه
باید گفت اوالً این اشکال فقط در جایي وارد است که فروش دین به شخص ثالث باشد و          

 ثانیـاً . آیـد  اشکالی از نظـر قـبض بـه وجـود نمـی      چنین،اگر فروش دین به مدیون باشد     
 قدرت بر تسلیم مبیـع معتبـر اسـت و در مـورد بیـع دیـن       ،درست است که در عقد بیع  

 لکن باید گفت قدرت بر تسلیم در زمان عقد و           ، چنین قدرتی وجود ندارد    ،مؤجل بالفعل 
 معاملـه،   قـدرت بـر تـسلیم مـورد    ، بـه عبـارت دیگـر      ؛به اعتبار زمان تحویل معتبر است     

منحصراً برای زمان اجرای عقد الزم است، نه زمان پـیش از آن؛ زیـرا وجـود قـدرت بـر                     
تسلیم از آن جهت ضروری است که مورد معامله در زمان مقرر در اختیار منتقل الیه یـا                  

گیرد تا قـدرت بـر تـسلیم        متعهد له قرار گیرد و پیش از این زمان، تسلیمی صورت نمی           
شـهیدی،  ( فایـده خواهـد بـود     درت بر تسلیم پیش از اجرای عقد بی       الزم باشد و وجود ق    

پس به  . و در مورد بیع دین چنین چیزی وجود دارد        ). ٢٩٣ تشکیل قراردادها و تعهدات،   
 .توان قائل به بطالن بیع دین موجل شداین لحاظ نیز نمی
صـحیح اسـت و بیـع دیـن بـه غیـر             ) من هو علیه  ( بیع دین به مدیون    ـاختالف دوم   

ریس در کتاب السرائر برگزیده این نظر را ابن اد. صحیح نیست) غیر من هو علیه( دیونم
مبیـع یـا عـین    : گوید ایشان در دلیل این امر می     .)٢/٣٩  ،السرائر  ابن ادریس، : ـ  نک(است  

شـود کـه در      یا در خارج مشاهده می     ،شداب اگر عین معین     ؛معین است و یا کلی در ذمه      
شود که نیاز به وصـف و بیـان جـنس           صف ندارد و یا مشاهده نمی     این صورت نیازی به و    

 مبیـع کلـی در      ،صـورت دوم  . آیدیت پدید می  ؤدارد و این همان موردی است که خیار ر        
. همان بیع سلف است که در آن الزم است مدت معین و وصف خاص بیان گـردد                یا  ذمه  

دین از سوی داین قبض چون تا . اما دین نه عین مشاهد است و نه عین معین و موصوف      
تواند آن را   شود و مدیون نیز از هر کدام از اموال خودش که بخواهد می            نشود، معین نمی  

بازپرداخت کند و طلبکار شیء معین و خاصی را از بدهکار یا مدیون طلب ندارد و عـین                  
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٦٦

 ١معین موصوف هم باید جنسش در ملک بایع معین باشد تا جنس و وصفش ذکـر شـود       
چیزی که بین    ع سلم هم باید اوصاف مبیع معین شود، اجل معلوم باشد و بنابر            اما در بی  

 ،بیع دین ثمن هم در مجلس قبض شده باشد و ،فقیهان بعد از شیخ طوسی مشهور شده  
کنند و به آنها    ایشان در ادامه چند اشکال را مطرح می       . ن خالف ها را ندارد بدو   این شرط 
 .دهندپاسخ می
 . استگویند بیع دین صحیح برخالف اجماع امامیه است که می،فاین حر: اولاشکال
 بلکـه حکـم صـحت آن را بـه           ؛له را انکار نکردیم   أما هم به طور کلی این مس      : جواب  

این مطلب کـه قبـل از قـبض دیـن،           .  تخصیص زدیم  ،جایی که دین به غیر مدیون باشد      
 ، نشده بلکـه پـس از تعیـین         چون هنوز مال داین    ،تواند آن را به مضاربه بدهد     مالک نمی 

 . مؤید کالم ماست،باید به قبض او هم داده شود تامال او محسوب شود
 .باشدصحیح  بیع دین به مدیون هم باید ،با این استدالل: اشکال
 عالوه بـر    ،بیع دین به مدیون با مضاربه این تفاوت را دارد که در مورد مضاربه             : جواب

  اما در بیع خیار رؤیـت تعیـین     ؛اید معین هم باشد   این که جنس و صفت باید ذکر شود ب        
 این تفاوت را دارد کـه       ، با بیع آن به غیر مدیون      ،آن الزم نیست و باز بیع دین به مدیون        

 در  ؛ عالم به جنس و صفت مبیـع اسـت         ،در بیع دین به مدیون، مدیون که مشتری است        
 ،برایش معین نشدهعین دین    صاحب دین چون     »بیع علی غیر من هو علیه     «حالی که در    

 در واقع جاهـل خواهـد بـود و ایـن            ،داند تا بتواند وصف کند و اگر چنین کند        آن را نمی  
 .کندشود و نهی هم داللت بر فساد منهی عنه میمشمول نهی از بیع غرری می

دانند و اشکاالتی بـر     فقیهان بعد از ابن ادریس، بیع دین به غیر مدیون را صحیح می            
 .کنندمیابن ادریس وارد 

 شهید ثانی در شرح لمعـه اسـت   ،انداز جمله فقیهانی که بر ابن ادریس اشکال گرفته      
 به عالوه اجماعی    ؛دلیلي بر آن نیست   کرده،  تقسیمی که ابن ادریس ادعا      بیان داشته   که  

، هم بیع دین به مدیون را شامل است و هم بیع دیـن بـه غیـر                  هکه خود ایشان نقل کرد    
د اجماع اختصاص دارد به صورتی که دین انهدر پاسخ اشکال اول گفتمدیون را و این که  

نیز بین  . را به مدیون بفروشد، چنین چیزی مورد قبول ما نیست؛ زیرا بر آن دلیل نداریم              
_____________________________________________________________ 

ر جنـسه و یـصفه؛ ألنـه مـن          و الشیء المبیع بیع الخیار الرؤیه یحتاج إلی أن یکون ملک جنسه معیناً فی ملک بایعه و یـذک                  . ١ 
  )٢/٣٩ السرائر ، ابن ادریس،(جمله بیوع األعیان 
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٦٧

  پـس اگـر بیـع سـلم را درسـت     ؛بیع دین و بیع سلم فرقی جز در تعیـین مـدت نیـست    
 مدیون فروخته شود و چه به غیـر او          چه به  ؛ باید بیع دین را هم صحیح بدانیم       ،دانستیم

  .)٢/١١٠   الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، ،شهید ثاني(
 صـحیح جـل  ؤ لکـن بـه ثمـن م     ؛ بیع دین به ثمن حال صـحیح اسـت         ـاختالف سوم   

 ابتدا باید مراد از ثمن مؤجل و مراد فقیهان از ثمن مؤجـل              ،در مورد این اختالف   . نیست
 ، مشخص شود نیز برای شـناخت کامـل داللـت روایـات            ،آنان آمده و آن چه در تعبیرات      

 . نمایدتشخیص ثمن مؤجل از غیر آن الزم و ضروری می
 

 حقیقت بیع دین به دین
 در مواردي صادق است که ثمن و مثمن قبل از عقد بیع بصورت دیـن                ،بیع دین به دین   

دانیم ثمن  و می » بالدینبیع الدین    «:دلیل این امر وجود حرف باء بر سر دین است         . باشد
در حال عقد، هنـوز ثمـن بـر         ؛ زیرا   کنددار در وقت عقد، اسم دین بر آن صدق نمی         مدت

 ۀ بلکه بعد از عقد است که بر ذمـ         ؛ مشتری ثابت نشده تا اسم دین بر آن صدق بکند          ۀذم
 تمام مواردي که ثمـن یـا مـثمن          ،بر این اساس  . آید و اسم دین بر آن صادق است       او می 
 از شمول بیـع دیـن بـه دیـن       ،آید یکي از طرفین مي    ۀاز عقد به عنوان دیني بر عهد      بعد  

-برخي از فقیهان در عبارات خود به این معنا اشاره کرده و بیان داشته. خارج خواهد شد
 پس باید در بیع بر ثمن کلـی       ،دار قبل از عقد، اسم دین صدق بکند       اند اگر بر ثمن مدت    

 حال آنکه فقیهان در مورد بیع بر ثمن کلی حکـم            ؛ همین حرف را بزنیم    ،نیز قبل از عقد   
اند و اگر کسی بخواهد بین ثمن مؤجل و ثمـن مـضمون فـرق بگـذارد و               به بطالن نکرده  

کند اما بـر ثمـن مـضمون قبـل از           بگوید بر ثمن مؤجل قبل از عقد، اسم دین صدق می          
 فرق در نظر ما روشن نیست؛ زیرا        گوییم این  در جواب می   ،کندعقد، اسم دین صدق نمی    

اند بلکه فرقی که دارند بعد از عقد اسـت و آن ایـن   هر دو قبل از عقد در ذمه ثابت نشده      
 ؛شود و زمان دریافت آن کوتاه است      است که بعد از عقد، ثمن مضمون بالفاصله داده می         

 اثـری   ، فرق  بعد از عقد زمان دریافتش بیشتر است و معلوم است که این            ،اما ثمن مؤجل  
 فـرق زمـانی     ،به عبارت دیگر  . در صدق دین و عدم صدق آن نسبت به قبل از عقد ندارد            

بر ثمـن   صالحیت ندارد؛ بدین گونه که      برای فارق بودن بین ثمن مؤجل و ثمن مضمون          
د اسـم دیـن    ولی بر ثمن مضمونِ قبـل از عقـ  ،مؤجل قبل از عقد، اسم دین اطالق بشود  

 .)٢/١٠٩ الروضه البهیه، ،شهید ثاني(اطالق نشود 
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٦٨

 بیع ثمن و مثمنی که در ضـمن عقـد؛ موجـل شـود را                ،شیخ طوسي در کتاب نهایه    
کند که ثمن و مثمن اگـر قبـل از عقـد دیـن               در حالي که خود بیان مي      ؛داندميصحیح  

محقق قمي در جامع الشتات نیـز       ). ١/٣٨٨،  النهایهطوسی،  ( ها جایز نیست  باشد بیع آن  
 ایـن   ،شـود به ذهن متبادر مي   › ال یباع الدین بالدین   ‹آنچه از لفظ حدیث     که  داشته  بیان  

 پـس   ؛ دین شـوند   ، نه اینکه به سبب بیع     ؛ دین باشند  ،است که ثمن و مثمن در حال بیع       
 به عمـرو بفروشـد در عـوض پـنج تومـان             ،هرگاه زید پنج تومان طلبي که از عمرو دارد        

مـي؛  محقـق ق  (ه دین و کالي به کـالي اسـت           بیع دین ب   ، این جزماً  ،طلبي که از بکر دارد    
 به پانصد من گنـدم بـه او         ،گاه پنج تومان طلب را از عمرو      اما هر ) ٢/١٤٥ ؛جامع الشتات 

در ؛ زیـرا    اشدوم نیست که داخل بیع دین به دین ب         معل ،بفروشد که شش ماه دیگر بگیرد     
  معلـوم شـود و حرمـت آن     بلکه به سـبب بیـع، دیـن مـي          ؛حال بیع آن گندم دین نبوده     

- اگر ثمن مؤجل و مـدت      ،دارد که در بیع دین    همچنین محقق حلی نیز بیان می     . نیست
 ؛ باطـل اسـت    ، گفته شده چنین عقدی به دلیل این که بیع دین به دین اسـت              ،دار باشد 

 با اصول و قواعـد کلـی هماهنـگ اسـت            ،اند مکروه است و این قول     لکن برخی هم گفته   
 ). ٢/٦٣، شرائع االسالممحقق حلی، (

 :شود که معلوم مي،بنابرآنچه بیان شد
  طـرفین  ۀ به صورت دین بر ذمـ      ،قبل از عقد    شامل دیوني است که    ،بیع دین به دین   

 .باشد
 چنـین عقـدي صـحیح       ، دین باشند  ۀ ثمن و مثمن به گون     ،در صورتي که بعد از عقد     

یـل  امـا خـوب اسـت دال      . است و در میان فقیهان نیز طرفداران صـحت آن را شـناختیم            
 .طرفداران بطالن این عقد را نیز مورد بررسي قرار دهیم

  ابتدا عبارت شیخ را از نهایه بـدین مـضمون نقـل             ،ابن ادریس حلي در کتاب السرائر     
 : کندمي 

 فروش آن بـه     . بفروشد ي دارد را نقداً    دیگر ۀ مالي که در ذم    ،اشکالي ندارد که انسان   «
بیع «: گوید و خود مي».ن دیگر جایز نیست  روختن آن به دی    مکروه است و ف    ،صورت نسیه 

 بر آن صـادق اسـت و         دقیقاً ، چراکه بیع دین به دین     ؛ نه مکروه  ؛دین به نسیه حرام است    
پـس ایـشان    ) ٢/٥٦ ،الـسرائر  ،ابـن ادریـس  ( کندبر بطالن آن هم ادعاي عدم خالف مي 

 .  دانسته استاولین کسي است که بیع مال در ذمه به ثمن نسیه را، دین به دین و باطل
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٦٩

 بیع مـال کلـي در ذمـه بـه     رسد اشکال کالم ابن ادریس این است که أوالًبه نظر مي 
ثمن نسیه را بیع دین به دین دانسته است و لذا بطالن آن را نتیجه گرفته ثانیـاً ادعـاي                    

 کند کامالً با آنچه شیخ طوسي در کتاب نهایه نقل مي،کندعدم خالفي هم که مطرح مي
 ۀچون در عبارت شیخ صریحاً آمده است که بیع دین یـا مـالی کـه در ذمـ                  . ردمنافات دا 

 ادعاي عدم خالفي کـه ابـن ادریـس          ،در نتیجه .  به ثمن نسیه مکروه است     ،دیگری است 
پـس کـالم    . توان استناد کرد  نیز مورد قبول نیست و به این عدم خالف نمي         کرده  مطرح  

 به نقل عدم خالف ایشان      ،ستند کالم خود  فقیهان بعد از ابن ادریس حلي که به عنوان م         
به عنوان مثال شـهید اول در کتـاب الـدروس      . توان مورد قبول دانست   پردازند را نمي  مي

-الشرعیه بیع دین موجل را بطور مطلق مردود دانسته و به قول ابن ادریس استشهاد مي
 » الیجوز بیعه بغیر خالف«گوید کند که مي

 بـایع یـک مـال کلـي در ذمـه را بـه               ،بیع سلف نـام دارد    در بیع کلي در ذمه که       ) ٣
 چرا که چنین بیعـي بنـابر        ؛توانند براي ثمن نیز اجل قرار دهند      ميو  فروشد  مشتري مي 

 مگر اینکـه دلیـل لـزوم قـبض ثمـن در             ؛ بیع دین به دین نخواهد بود      ،آن چه گفته شد   
از محل بحث فعلـي   چیزي غیر از وقوع بیع دین به دین باشد که در این صورت               ،مجلس

ها نه تنهـا بـه    روایات باب بیع سلف است که در آن        ،ید این مطلب  ؤم. بودما خارج خواهد  
هـا عـدم لـزوم قـبض نیـز           بلکه از برخـي از آن      ،المجلس اشاره نشده  لزوم قبض ثمن في   

 ١.شودمي استنباط
سـوي  اي نـدارد و از   روایات به لزوم قبض ثمن در بیع سلف اشاره        ، از یک طرف   ،پس

 ،کند و بنابر آنچه بیـان کـردیم        از بیع دین به دین نهي مي       ، روایاتي که وجود دارد    ،دیگر
 . گونه تعارضي به نحو عموم و خصوص وجود ندارد هیچ،میان این دو دسته روایت

برخـي از   . توان گرفت که قبض ثمن در بیع سلف شرط نیست          این نتیجه را مي    ،پس
ابـن جنیـد اسـکافي تـأخیر در         . انـد ي الجمله تایید کرده   هم این نظر را ف    متقدم  فقیهان  

نیـز ابـن     )٢٣/٩٩ نجفي،: ـ  نک( دانستپرداخت ثمن در بیع سلف را تا سه سال جایز مي          
گویـد  دهـد و مـي     لزوم قبض ثمن در بیع سلف را به مشهور فقیهـان نـسبت مـي               ،حمزه

 ؛ در بیـع سـلف اسـت        عدم جـواز تأجیـل     ، لکن آنچه ثابت است    ؛دلیلي بر این امر نداریم    
 از ظـاهراً .  مصداق بیع دین بـه دیـن اسـت   ،آورند این است که این بیع     مي دلیلي هم که  

_____________________________________________________________ 
 . از ابواب سلف١٢ ، باب ١٣ج  وسایل الشیعه ،: براي دیدن روایات رجوع شود به . ١ 
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 داننـد  تمامي فقیهان قبض ثمن در مجلس عقد را شـرط مـي            ،زمان شیخ طوسي به بعد    
؛ ٢/٣٠٦، الـسرائر ؛ ابـن ادریـس،     ٣/٢٠٠،   الخـالف  ،٢/١٧٠،  المبسوطشیخ طوسي،   : ـ  نک(

پس اجماعي که   ) ٣/٤٠٨ ،الروضه البهیه ،  ؛ شهید ثاني  ١/٥٤٧،   الفقهاء تذکرهعالمه حلي،   
گیـرد  به عنوان دلیل بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد مورد اسـتناد فقیهـان قـرار مـي                  

 احتمـال دارد مـستند      ثانیاً.  محقق نیست  ن، کامالً ابا وجود مخالف  ) ٢٧/ ٢٤نجفي،  : ـ  نک(
  .دین منع میکند و پاسخ آن نیز معلوم شد روایاتي باشد که از بیع دین به ،مجمعین

 کلي فـي    ۀمعاملبراي   غرري بودن را دلیلي      ،برخي از فقیهان نیز عالوه بر دالیل فوق       
 .)١/٥٤٧، تذکره الفقهاعالمه حلي، : ـ نک (دانندالذمه به ثمن موجل مي

 ، بودن غرري؛ زیرا   تواند بطالن این بیع را ثابت کند      رسد این دلیل نیز نمي    به نظر مي  
 در سایر انـواع عقـد کـه         ، تأجیل ثمن بیاید   ۀگر غرر از ناحی   ؛ زیرا ا  خود محل تردید است   

 در حالي کـه چنـین       ،یمکنیکي از عوضین مؤجل است نیز باید حکم به غرري بودن آن             
نیست و به عنوان مثال هیچ کس در بیع نسیه قائل بـه غـرري بـودن آن                  صحیح  چیزي  

 . نشده است
 به اصل عدم ملکیت استناد کرده       ،اي لزوم قبض ثمن در بیع سلم       برخي بر  ،همچنین

اند اگر تردید در لزوم قبض ثمـن موجـب تردیـد در سـببیت عقـد بـراي انتقـال                و گفته 
 ).٢٦٩/ ٢٤،  جواهر الکالم نجفي،: ـ نک(حاکم است ملکیت شود، اصل عدم انتقال ملکیت 

ایي جاري است کـه در آن دلیـل          در ج  ، اصل  اوالً ؛ زیرا این احتمال نیز نادرست است    
، المومنـون عنـد    چون بناي عقال، أوفوا بـالعقود ،ا وجود ادله عمومي   ب  ثانیاً ؛باشیم نداشته

  موضـوعي بـراي جریـان اصـل بـاقي           اسـت، که دال بر صحت و اصل لزوم        ... شروطهم و   
همچنین  .)١٥٧  بیع کالي به کالي در حقوق ایران و منابع فقهي،   سلطاني نژاد، (ماند  نمي

 یکي از مصادیق بیع دین به دین را در جایي ، به نقل از صاحب جواهر    ،برخي نویسندگان 
ـ ) ١٦٥همان، : ـ نک(دین به وجود آمده باشد     ،دانند که به واسطه عقد بیع     مي نظـر  ه اما ب
 ایشان بیع دین به دیني که       ،رسد بر خالف آنچه از کالم صاحب جواهر برداشت شده         مي

ام یـا غیـر آن را       اگـر کـسي طعـ     : گویـد داند و مي  ميصحیح   وجود آمده را     بر اثر عقد به   
 چنـین بیعـي،   ،خرد، سپس بایع اول برگردد و این مال را از مشتري ببصورت نسیه بخرد  
 چه به مقدار بیشتر از ثمـن اول و چـه   ،، هم بصورت حال و هم مؤجل    قبل از حلول اجل   

 سـخن خالفـي نیـافتم و        ، در این مـسأله    گویدنیز مي . به مقدار کمتر از آن صحیح است      
فائده بر آن ادعاي اجمـاع شـده        صاحب ریاض هم ادعاي عدم خالف کرده و در مجمع ال          
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کنـد و در ادامـه      همچنین به اطالق و عمـوم ادلـه تمـسک مـي           . )٩٤ /٢٣نجفي،   (است
کند که به خریدن مبیع در بیع نـسیه         اخباري را به عنوان شاهد بر مدعاي خود ذکر مي         

حکایـت دارد و جـایي کـه بیـع دوم بـه             ) بیـع دوم  (ز سوي بایع اول منتها بصورت نقد        ا
 فقط خبر منصور بن حازم این مورد را در بـر            ؛گیردصورت مؤجل واقع شود را در بر نمي       

اي است که ایشان ذکر     ظهور این خبر بر خالف حکم ابتدایي      ؛ با این توضیح که      گیردمي
 :اندکرده

عن الرجل یکون له علي الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلـک          ) ع(سألت أباعبدهللا   
» الیبعه نسیئاً و أما نقداً فلیبعه بمـا شـاء  «:فأتي الطالب المطلوب لیبتاع منه شیئاً ؟ فقال         

 .)٨ از ابواب احکام عقود، حدیث ٦باب وسایل، حر عاملی، (
 

 بررسی روایات بیع دین به دین 
؛ ١٣/٤٠٥،  ، مـستدرک الوسـائل    نـوری ( ؛یـع الکـالی بالکـالی     نهی النبی عن ب   : روایت اول 

 ).٥/٣٩٠ السنن الکبری،بیهقی، 
 .)١٣/٦٤، وسائل الشیعهحرعاملی، (بالدین الیباع الدین : روایت دوم 

 این اشکال که حدیث از لحاظ داللت و مـضمون محـل اخـتالف اسـت و در نتیجـه                    
 در حقیقت بیع دین به دین  زیرا اوالً؛رسدصحیح به نظر نمی توان به آن استناد کرد   نمی

 در مورد حقیقت بیع دین بـه دیـن           بنابر توضیحاتی که سابقاً    ،اختالف شده که این مورد    
 قبل از عقد به دیـن دیگـر         ،ثانیاً قدر متیقن از آن که بیع دین ثابت        .  مشخص شد  ،دادیم
بیع دیـن در  : ویدگصاحب جواهر در باب نقد و نسیه می    . آید از روایت به دست می     ،باشد

منقول  باطل است و بر بطالن آن هم اجماع ،مقابل دین که همانا بیع کالی به کالی است
مرحوم شیخ حر عاملی هم در ذیل این روایت اشکاالتی          . وجود دارد و هم اجماع محصل     

 برخی فقیهان ،التی که بر سند و داللت روایت وارد استااما عالوه بر اشک. کندرا ذکر می
 المبسوط، شیخ طوسی،: ـ نک( انداین روایت را حمل بر کراهت بیع دین به دین کردههم 
 طعـامی را بـه      ،اگر شـخص  : گویدخود شیخ در قول دیگری در کتاب خالف می         )٢/١٧٠

، بدهکار نیز طعامی را از بابت قرض       بیع سلف از دیگری طلبکار باشد و در مقابل،           ۀواسط
 ، جـواز اسـت و منـع       ، این دو جایز است؛ زیرا اصـل       ۀدل مبا ،باشدطلبکار  شخص ثالثی   از  

محقق حلـی نیـز در عبـارتی بیـان          ) ٣/١٠٠،  خالفشیخ طوسی،   ( ج به دلیل دارد   احتیا
کند که ثمـن     خواه بر مدیون یا غیر آن جایز است و فرق نمی           ،دارد که بیع دین حال    می
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 گفتـه  ،دار باشـد تولی اگر ثمن مؤجل و مـد     ؛آن نقد باشد یا دین دیگری که حال باشد        
 لکن در مقابل برخی     ؛ت باطل است  سشده چنین عقدی به دلیل اینکه بیع دین به دین ا          

شـرایع  (تـر اسـت   اند مکروه است و این قول با اصـول و قواعـد کلـی هماهنـگ           هم گفته 
گوید در بیع سلف اگر طرفین شرط کنند که ثمـن       در عبارت دیگری می   ) ٢/٦٣،  االسالم

 ؛گویند باطل اسـت    گروهی می  ،د که مشتری از بایع طلبکار بوده است       از همان دینی باش   
و این قـول بـا قواعـد        اند مکروه است     ولی گروهی دیگر گفته    ؛زیرا بیع دین به دین است     

 ).همان (سازگارتر است
 ۀشود کـه فـروش وام و سـپرد         مشخص مي  ، با توجه به آنچه بیان کردیم      ،به هر حال  

 و بر فرض عدم ورود اشکال بر صـحت          استیع دین به دین      خارج از شمول نهي ب     ،بانکي
یدي بـر بطـالن فـروش وام بـه          ؤتوان آن را به عنوان دلیل یا م        باز نمي  ،بیع دین به دین   

 .حساب آورد
 . بیع طعام قبل از قبض جایز نیست و غیر طعام جایز استـاختالف چهارم 
 صـحیح اسـت و بیـع        به ثمن حـال   ) چه حال و چه مؤجل    ( بیع دین    ـاختالف پنجم   

از جمله کـسانی کـه طرفـداران ایـن          . دین به ثمن مؤجل و بصورت نسیه صحیح نیست        
) ١١٤  ، اللمعـه الدمـشقیه     شـهید اول،  : ـ  نکـ .(بـرد توان نام   میاول را   قسم هستند شهید    

 این است که این نحـوه از بیـع یکـی از             ،اندترین دلیلی که طرفداران این قول آورده      مهم
 فـروش   ،بر طبق ایـن دیـدگاه     . باشددین به دین است و در نتیجه باطل می        مصادیق بیع   

 هـم در    سابقاً. شود یکي از مصادیق مورد منع محسوب مي       ؛ زیرا وام نیز جایز نخواهد بود    
 .و بطالن آن مشخص شدکردیم صغری و هم در کبرای این دلیل به استیفا بحث 

جایز است و بـه  ) ل و چه نسیهچه به ثمن حا   ( فروش دین به مدیون      ـاختالف ششم   
ایـن تفـصیل از محقـق    .  به ثمن حال جایز است و به ثمن نسیه جایز نیست    ،غیر مدیون 

ادریـس  شباهت این تفصیل به تفـصیل ابـن       . اردبیلی است و در مجمع الفائده آمده است       
 فروش دین بـه غیـر   ،زیاد است و تنها تفاوتی که وجود دارد این است که محقق اردبیلی         

 زمانی که از بیع دین به غیر مدیون نهی ،ادریس و ابنون را با ثمن حال جایز دانستهمدی
 حکـم ایـن     ،با جـوابی کـه در آنجـا داده شـد          . داند بطور مطلق آن را ممنوع می      ،کندمی

 فروش وام با هـیچ چالـشي مواجـه          ،بر اساس این دیدگاه هم    . شودتفصیل نیز روشن می   
 .شودنمي
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 ولی مـشتری بیـشتر از   ؛ است که بیع دین به کمتر صحیح است       اینــ   اختالف هفتم   
 بـدهکار از مـابقی      ۀتواند از بدهکار بگیرد و ذم     مقداری که به طلبکار پول داده است نمی       

-یـن مـسأله حکـم داده      شهید اول در کتاب شریف لمعه و دروس به ا         . شوددین بری می  
دلیلی هم کـه    ) ٣/٣١٣  ، الشرعیه الدروس ،١١٤  ،اللمعه الدمشقیه شهید اول،   : ـ  نک( ستا

 : بدین مضمون؛است) ع(آورد روایت محمد بن فضیل از امام رضامی
عن محمد بن الفـضیل قلـت       محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد بن عیسی            

رجل إشتری دینًا علی رجل ثم ذهب إلی صاحب الـدین فقـال لـه إدفـع مـا                   : )ع(للرضا  
یدفع إلیه قیمه ما دفع إلی صـاحب الـدین و بـریء             «ال  لفالن علیک فقد إشتریته منه ق     

کتاب التجاره، ابواب    وسائل الشیعه،    حرعاملی،(» الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه       
 )٣، حدیث ١٥الدین و القرض باب 

نیـز مـضمونی    ) ع( روایت ابوحمزه از امام باقر     :فرمایدشهید ثانی در الروضه البهیه می     
د بن فضیل دارد و علت اینکه شهید اول فقط روایـت محمـد بـن                نزدیک به روایت محم   

 ،الروضـه البهیـه   شهیدثانی،  ( فضیل را نقل کرده است این است که روایت او اصرح است           
شـود کـه    وجه اصرح بودن هم این است که از روایت ابـوحمزه اسـتفاده نمـی              ). ١٠٦/ ٢

محمـد بـن فـضیل کـه از       بر خـالف روایـت       ؛مشتری دین را به کمتر از آن خریده باشد        
 .استفاده می شود که به کمتر خریده است» مابقی«

 
 روایت ابوحمزه

محمدبن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمـد عـن الحـسن بـن علـی عـن          
عن رجل کان لـه علـی رجـل         ) ع(سألت أبا جعفر  : محمد بن الفضیل عن أبی حمزه قال        

لی الذی علیه الدین فقال لـه أعطنـی مـا      دین فجائه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إ        
یـرد  «) ع(لفالن علیک فإنی قداشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلـک فقـال ابـوجعفر                

، حرعـاملی (» الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری به من الرجـل الـذی لـه الـدین                  
 .)٢، حدیث ١٥ره، ابواب الدین و القرض باب  کتاب التجاوسائل الشیعه،

ی ایـن روایـت نمـوده     ادعای عدم معـارض بـرا    ،ین شهید اول در کتاب دروس     همچن
 کرکـی در جـامع      ، محقـق  عالمه در تـذکره   ) ٣/٣١٣ الدروس الشرعیه، ،  شهید اول ( ستا

شـهید  (و شهید ثانی در الروضـه البهیـه         ) ٥/١٨ جامع المقاصد، محقق کرکی،   ( المقاصد
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٧٤

-کننـد و آن را ضـعیف مـی        خدشه می در سند این روایات     ) ٢/١٠٦،  الروضه البهیه ثانی،  
. کنـد  وجوب وفا به عقود هم ایـن نظـر را دفـع مـی          ۀکنند که عموم ادل   دانند، و بیان می   

کرده است؛   قول مشهور را اختیار کرده و دو روایت را نیز توجیه             ،عالمه در کتاب مختلف   
کـه   بل ؛بدین صورت که یا بگوییم مقصود از بیـع در روایـت، معنـای حقیقـی آن نیـست                  

 مـشابهت   ۀ عالقـ  ، مجـاز در آن    ۀمقصود عقد ضمان است و مجازاً با لفظ بیع آمده و عالق           
 . ضمان هم نوعی معاوضه است و از این حیث به بیع شباهت دارد؛ زیرااست

 
 نتیجه
 های بانکی وام ـالف

در شرایط کنونی که نظام نقل و انتقال پول و سرمایه، پیشرفتهای فراوانی کرده اسـت و                 
 کارکردهای مختلف اقتصادی بـرای بانکهـا و متقـابالً           ، اقتصادی ۀهای نامحدود جامع  نیاز

بتواننـد بـا    ) حقیقی و حقـوقی   ( اشخاص   ،طلبد که در راستای آن     می ،مشتریان آنها دارد  
 و بـه پیـشرفت اقتـصادی        به یکدیگر وام بدهنـد    گوناگون  های  به شیوه و  شرایط مختلف   

 مصداق بارز ربـای قرضـی   ،دادن همراه با شرط سود    وام   ،در شرایط متعارف  . کنندکمک  
های مـشتریان توسـط بانکهـا و        نیز گرفتن سپرده  . شودبوده و حکم حرمت بر آن بار می       
در مورد قـسمت    .  باز مصداق ربای قرضی و حرام است       ،شرط پرداخت سود معین به آنها     

ن و تبـدیل عقـد از       الحساب و در نتیجه تغییر معنو     دوم هرچند بانکها با عنوان سود علی      
ین راه حـل منطقـي بـه        ا ولی به دو دلیل      ؛اند به فکر حل مشکل افتاده     ،قرض به مضاربه  

 :رسدنظر نمي
آیـد و   واقعیت این است که هم مشتری به دنبال گرفتن همان مقدار سود مـی ـاول  

  کما این که عامل    ؛بانک حتی هیچ سودی به او نپردازد      ممکن است   پذیرد که   نمیاین را   
ای را  در عقد مضاربه، ممکن است هیچ سودی به دست نیاورد و هم بانک چنـین نتیجـه                

 .در نظر ندارد
  کنـد  اگر با چندین نفـر همزمـان عقـد مـضاربه منعقـد      ، عامل در عقد مضاربهـدوم  

 آنهـا تقـسیم     ۀند و سود و زیان را میان همـ        ک آنها مجموعاً معامله     ۀتواند با پول هم   نمی
 ،چون براي ایجاد یک شـرکت مـدني       .  به صورت مطلق واقع شده باشد       هرچند عقد  ؛کند

 .آید به وجود مي در مواردي که شرکت قهراًزرضایت صاحبان اموال شرط است به ج
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 هاي بانکيروش تصحیح سپرده ـب 
 هـای بـانکی و بهتـرین روش بـرای      رسد روش بهتر برای تصحیح وامهـا و سـپرده         می به نظر 

صـورت   ا در این گونه موارد، کاربردی کردن بحث بیع دین است؛ بدین         رب ۀجلوگیری از شبه  
قـرض بـه     عنـوان   مبلغی بـه   ،های بانکی، بانک به عنوان یک شخص حقوقی       که در مورد وام   

توانـد ایـن    ی م لذا بانک . گیرنده از زمان قرض، مدیونِِ بانک خواهد بود       دهد و وام  دیگری می 
 ،شـود واقـع مـی    من عقد دومی که پس از عقد قـرض         یعنی در ض   ؛دین را به مدیون بفروشد    

نتیجه که بیـع دیـن    فروشد و این مسأله را هم بررسی کردیم و      طلبکار دین را به مدیون می     
دیگر، ربای معـاملی فقـط       از سوی . به مدیون کامالً صحیح بوده و اشکالی بر آن وارد نیست          

 تحقـق پیـدا     ،معـدودات اسـت    آید و در مورد وجه نقد چـون از        در مکیل و موزون پیش می     
 .فروخت توان دین را به مقدار بیشتری به مدیونپس می. کندنمی

 ؛ زیرا  دیگر این که بیان شد که بر این بیع اطالق بیع دین به دین صادق نیست                ۀنکت
  تبدیل،خواهد به صورت اقساط یا پس از مدتی بپردازد، بعد از عقدثمنی که مشتری می  

 آنشـامل  نیـز  نکار و تردیدهایی که در مورد بیع دیـن وجـود دارد            لذا ا  ؛شودبه دین می  
را  توان آن  دین را به مدیون بفروشد نیز مطلبی است که می          ،این که طلبکار  . نخواهد شد 

-تواند تحویـل مـال     یا مقرض می   کرد و  به صورت شرط فعل، شرط       ،در ضمن عقد قرض   
 گذار نیز بـه   سپرده. ندک آن دین    القرض به مقترض را مشروط به انعقاد عقد بیع بر روی          

 گذاری، وجه سپرده را که طلب او وتواند در ضمن قرض دادن یا سپردههمین صورت می
 .شود به بانک بفروشد و هیچکدام از اشکاالت بر آن واردنمی،شوددین بانک محسوب می
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