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بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر
مقررات جدید بانکی
گلنار1

بهمن کریمی
جمشید شیری 2
تاريخ دريافت1394/11/24 :

تاريخ پذيرش1395/2/2 :

چکیده
خرید دین یکی از نهاد های مورد اختالف در فقه امامیه است ،که در معامالت بانکی کااربرد فارانا دارد ،در
مورد ماهیت ،نضعیت ،اقسام ن انواع گوناگو این نهاد حقوقی در میا فقهای امامیه اختالف نظر نجود دارد،
اما اصل موضوع مورد نفاق است که به پیرنی از این نظر ،به طور رسمی در اناخار ساا  1389نارد ادبیاات
قانونی ما شده ن دستور العمل اجرایی ا توسط شورای پو ن اعتبار به تصویب رساید تنییال یکای از رایا
ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوا خرید دین پولی شناخته میشاود ن در حقاوق
بانکی در قالب تنییل انراق مشارکت رهنی ن اعتبارات اسنادی ن برنات ن اسناد تجاری ن برای تامین اعتبار
توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد
واژگان کلیدي :خرید دین ،تنییل اعتبارات اسنادی ،تنییل اسناد تجاری ،حقوق بانکی ،ربا
طبقه بندي k290 :JEL

 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
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 -1مقدمه
در بانکداری اسالمی به استناد قوانین مصوب ن قواعد مسلم شرع باید معامله بانکی عاری از هرگوناه
ربا باشد متاسفانه بسیاری از عملیات بانکی امیخته با ربا است ،که در نظام حقوقی بانکی تالشاهای
فرانانی برای حل این معضل شده است :برخی ماهیت ن نضعیت حقوقی ربا ن بهره را از هم متماایی
نموده اند( ،کاشانی ،1384 ،ص  )12ن برخی مشاارکت ن مضااربه ن فارنا هاای اقسااطی ن را
پیشنهاد میکنند (بردبار ،1383 ،ص  )112یکی از عقودی که قابلیت بهرهبرداری در عملیات بانکی
بدن ربا را دارد ،عقد خرید دین است که البته در این مقاله به یکی از اقسام ا یعنای خریاد دیان
پولی می پردازیم عملیات مربوط به خرید دین پولی بر مبنای آئیننامه موقت تنییل اساناد ن انراق
تجاری (خرید دین) ن مقررات اجرایی آ که در جلسه مورخ  1361/8/26شورای پاو ن اعتباار باه
تصویب رسیده ن در شورای نگهبا نیی مخالف با موازین شرعی ن قانو اساسی شناخته نشده بود ن
نیی اصالحیه بعدی آئیننامه مذکور مصوب  1366/9/24شورای پو ن اعتبار ،انجام میپذیرفت ،کاه
امرنز بر اساس دستورالعمل مصوب توسط شورای پو ن اعتبار مورخ  1392/2/25صورت می پذیرد
 -2خريد دين
با توجه به اینکه تنییل یکی از اقسام خرید دین است ناگییر از بررسی خرید دین به لحاظ مفهاوم ن
ماهیت ن نضعیت فقهی ن حقوقی ا هستیم ن بعد از ارائاه نظارات فقهاا ن رنشان شاد نضاعیت
حقوقی خرید دین در نظام فقهی ن حقوقی ایرا تنییال را باه عناوا یکای از اقساام خریاد دیان
بررسی می نماییم
برای تعیین نضعیت حقوقی خرید دین از دیدگاه فقها ن حقوقدانا ن تطبیق ا در نظام حقاوق
بانکی الجرم باید تعریف ن ماهیتی از خرید دین را ارایه نمود:
 -2-1تعريف خريد دين
در کتب فقهی متاسفانه تعریفی برای خرید دین ارایه نشده است ،نلی با دقت در عنوا ا می توا
تعریف جامعی از خرید دین ارایه کرد (البته از تعریف قانونی که در دستور العمل اجرایی خرید دین
مصوب شورای پو ن اعتبار در تاریخ  1390/5/25ارایه شده نباید غافل شد )1
«خرید دین قراردادی است که به موجب ا دین حا یا موجل به کمتر یا بیشاتر ن یاا معااد مبلا
اسمی ا به صورت نقدی ن یا غیر نقدی از طلبکار ،توسط مدیو یا ثالث ،خریداری می شود »
 .1خرید دین قراردادی است که به موجب ا شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبل اسمی  Hبه
صورت نقدی از نی خریداری می کند
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 -2-2ماهیت خريد دين
در مورد ماهیت حقوقی خرید دین می توا بین سه مورد قائل به تردید شد که از این قرار است:
 -2-2-1خريد دين به عنوان عقد بیع
نقتی به کتب فقهی که خرید دین از آ ها اقتباس شده است نگاه میکنیم غالبا با عنوا بیع الدین
از آ یاد کرده( ،محقاق حلای ،1408 ،ج  ،2ص -60عالماه حلای ،1420 ،ج  ،2ص 457ن هماا
 ،1414ج ،10ص  - 126-فخر المحققین ،1387 ،ج ،2ص  - 6شهید ان  ،1417،ج  ،3ص – 313
شیخ طوسى ،1408 ،ص  - 252ابن ادریس ،1410،ج  ،2ص  – 55صاحب معالم ،1424 ،ج  ،1ص
 - 455محقق کرکى ،1414 ،ج  ،5ص  - 38شهید ثانى ،1410 ،ج  ،4ص  - 19عاملى ، 1419 ،ج
 ،15ص  - 65طباطبایى ،1418 ،ج  ،9ص  - 135محمد حسان نجفای ،1404 ،ج  ،24ص - 347
شاایخ انصااار  ،1410 ،ج  ،6ص  – 34نااائینى ،1373 ،ج  1ص  - 88بجنااورد  ،1419 ،ج  7ص
 )196ن احکام بیع را بر ا بار نمودهاند ،دینی که در عقد خرید دین مد نظار ماسات باا عینای کاه
قانو گذار در تعریف بیع 1به ا اشاره کرده است هم خوانی ن تناسب دارد:
انال :دین می تواند مفهومی همسا با عین کلی فی الذمه داشته باشد ن مشمو عقد بیع ماورد
تعرفه در قانو مدنی شود
دنما :درست است که برخی از بیرگا فقه (شیخ انصاری ،هما  ،ج ،3ص  – 11نجفى ،هماا ،
ج ،22ص  ،)206ادعا اجماع کرده ن استقرار نظر جمیع فقها را بر لینم عین باود مبیاع دانساته
اند ،نلى مىتوا گفت :بیع در اغلب موارد نقل اعیا است نه شرط الزم بیع در بین عرف ن عقال در
جها کنونى نیی بیع سرقفلى ن بیع امتیاز آب ،برق ن تلفن ،امر رای است ،با اینکه در این ماوارد،
فرنشنده جی «حق» ،چیی دیگر ندارد (کاتوزیا  ،1374 ،ص)312
 -2-2-2خريد دين به عنوان قراردادي خصوصي
اگر همداستا شویم با گرنهی که مقررات ن ضوابط بیع را همسا با خرید دین نمیدانند ن معتقدند
که در بیع فقط عین است که مورد نقل قرار می گیرد( ،شیخ انصاری ،هما – نجفی ،هماا ) پاس
باید بدنبا گنجاند این عقد در قالب قرارداد خصوصی ن ماده  10قانو مدنی باشیم؛ کماا اینکاه
در مورد انتقا برخی از حقوق همانند حق خیار ،حق سرقفلی ن می توا این گونه نظر داد

 .1ماده  338قانو مدنی  :بیع تملیک عین است در مقابل عوض معلوم
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 -2-2-3خريد دين به عنوان عقدي معین
هما طور که برخی حقوقدانا به درستی اشاره نموده اند ،یک عقد می تواند در زمانی به طور عقد
نامعین باشد ن در برهه ای از زما باتصویب قانو ن احکام ن اثار خاص برای ا باه صاورت عقادی
معین در بیاید (قنواتی ،نحدتی ،عبدی پور ،زیر نظار محقاق دامااد ،1388 ،ج  ،1ص  )128خریاد
دین هم تا قبل از سا  1389که طرح ا در مجلس شورای اسالمی تصویب شد ،بیع تلقی می شد؛
لیکن با توجه به قانونی که در این مورد به تصویب مجلس شاورای اساالمی رسایده اسات ،میتاوا
گفت قانو گذار این عمل حقوقی را به عنوا عقدی معین ،ن شرایط ن اثار ن احکام خاصی را بارای
ا در نظر گرفته است البته همانطور که گفته شد خرید دین ازعقود معین موضوع ماده  98قاانو
برنامه پنجم توسعه تحت عنوا ماده ناحده الحاق عقود سه گانه به قانو عملیات بانکی بادن رباا
است که نهایتا به نظر می رسد عقد خرید دین از نظر تحلیلی عقد بیاع اسات نلای خاود از عقاود
معین است 1
 -2-3وضعیت حقوقي خريد دين
برای تبیین نضعیت حقوقی خرید دین ن استفاده از ا در عملیات بانکداری بادن رباا بایاد خریاد
دین را در فقه امامیه ن حقوق ایرا مطالعه نمود ،که ابتدا نضعیت فقهی موضع تبیین ن ساسس باه
بررسی ا در نظام حقوقی ایرا می پردازیم:
 -2-3-1وضعیت حقوقي خريد دين در فقه امامیه
با مطالعه ن تدقیق در فقه امامیه در مورد خرید دین می توا کلیه نظراتی که در این خصاوص نارد
شده است را در ذیل پن گرنه جمع بندی کرد:
 -2-3-1-1گرنهی از فقها خرید دین را به طور مطلق صحیح دانسته ،ن بدن نرند در تقسیمبندیهاا ن
تفصیالت نارده در موضوع مطلقا به جواز بیع دین افتا کرده اند؛ (امام خمیناى ،1426 ،2ص - 605
خویی ،1410 ،ج  ،2ص  - 173سیستانی ،1422 ،ص  - 562شبیری زنجاانی ،1430 ،3ص - 490

 .1برای دید مورد مشابه ر ک به کاتوزیا ناصر هما ذیل ماده  338حاشیه 5
 2مسأله  2701سفتۀ حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگر به مبلغى کمتر معامله کند ،حرام ن باطل
است ،اگر خودِ طلبکار سفتها را که از بدهکار گرفته به مبلغى کمتر به فرد سومى بفرنشد ،بالاشکا است،
 3مسأله  -2297اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته یا براتى داشته باشد ن بخواهد طلب خود را پیش از
موعد آ به کمتر از آ بفرنشد اشکا ندارد
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فیاض ،1426 1،ص  - 353فاضل لنکرانى ،1426 ،ص  - 526مکارم شیراز  ،1427 ،2ج ،2ص235
 تبریی  ،3بی تا ،ج ،2ص)234 -2-3-1-2گرنهی با تدقیق در عوض معامله در عقد خرید دین به افتاء پرداخته اند بسیاری از
فقهای امامیه (خویی ،هما  ،ج 2ص  - 173امام خمینى ،بی تا ،ج1ص  - 649عاملى،هماا  ،ج ،4
ص  )425با توجه به رنایاتی از معصومین علیهم السالم خرید دین را در صاورتی کاه عناوا خریاد
دین بدین بر ا صدق کند ،ممنوع ن باطل میدانند ن از جمله ا رنایتی است که بدا اشاره نماوده
اند« :عن ابى عبداللّه (ع) :قا رسو اللّه (ص) :ال یباع الدین بالدین »(حر عاملى ،1409 ،ج ،18ص
 )347بیع دین به دین معامله دین در مقابل ثمنی اسات ،کاه خاود دیان اسات در میاا فقهاا ن
حقوقدانا مشاهور اسات(خویی ،هماا  -اماام خمینای ،هماا  -اماامی ،بای تاا ،ج ،1ص- 455
کاتوزیا  ،1383،ج  ،2ص  )206که نباید در مقابل دین ،دین قرار گیرد نگرنه مشمو نهای نباوی
قرار گرفته ن باطل میشود؛
 -2-3-1-3گرنهی خرید دین توساط غیار مادیو را باطل(خامناها  ،1424 ،ص  )476ن یاا
حداقل ناجد اثر حقوقی نمی دانند (حلّى ،ابن ادریس ،هما  ،ج ،2صص  33ن  - 55اماام خمیناى،
هما  ،ج ،2ص  )176اکثریات قریاب باه اتفااقی از فقهاا (عااملى ،هماا  ،ج ،5ص  - 22حساینى
عمیدی ،1416 ،ج  ،1ص )481بیع دین به غیر مدیو را مثل دیگار اقساام بیاع دیان محکاوم باه
صحت می دانند این رأی مشهور است
برخی مدیو را به پرداخت مبلغی بیش از انچه که شخص ثالث پرداخته است ،ملیم نمی دانند
(ابن ادریس حلی ،هما  ،ج ،2ص  - 56امام خمینى ،هما  ،ج ،2ص )177
در مقابل مشهور معتقدند که اگر بیع دین به مبل کمتر به غیر مدیو صاحیح باشاد ،خریادار
دین(داین جدید) طلبکار تمام دین از مدیو می شود ن محق در دریافت ا است؛ (احمد بن محمد
حلی ،1407 ،ج ،2ص - 486محقق کرکى ،هما ،ج ،15ص)18
 1مسأله  1525فرنا دَین به کمتر از آ  ،در صورت که دَین از طال ن نقره یا از مکیل ن موز نباشد ،جایی است؛
برا رهایى از معامله ربو مىتواند به این صورت عمل نماید که :استفادهکننده از انراق تجار که در جا دیگر
قابل نصو است ،آ را به بانک بدهد ،ن بانک بعد از کسر مصارف خود ،مىتواند بقیه قیمت آ را به دارنده آ
بسردازد
 2سؤا  -723خریدنفرنا چک ن سفته چه حکمى دارد؟ جواب :خریدنفرنا چک یا سفتها که سند
بدهکار کسى مىباشد به کمتر یا بیشتر مانعى ندارد
 3فرنا دین مدت دار به مبل کمتر به نقد مانعى ندارد ،ن در فرض سؤا که چک حقیقى است یعنى صادرکنندۀ
چک به کسى که چک در نجه ان نوشته شده مدیو است ن چک سند این دین است فرنا مبل آ چک به مبل
کمتر به نقد مانعى ندارد ،ن اللّه العالم
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 -2-3-1-4گرنهی خرید دین بعد از حلو ا را صحیح لیکن خرید دیان قبال از حلاو ا را
باطل ن بال اثر می دانند (فاضل مقاداد حلّاى ،1404 ،ج ،2ص -146عالماه حلای ،1413 ،ج ،2ص
 -106ابن ادریس حلی ،هما ،ج ،2ص - 42یحیى بن سعید حلی ،1405 ،ص)251
عدهی دیگری از فقها تفانتی بین خرید دین بعد از حلو ن قبل از حلو قائل نیستند ن هار دن
را محکوم به صحت می دانند؛ که البته باید اذعا داشت این گرنه در اکثریت هستند ن قو مشهور
را تشکیل می دهند (مقدس اردبیلى ،1403 ،ج ،9ص - 98شهید ثانى ،هما  ،ج ،4ص – 20محقق
کرکى ،هما  ،ج ،5ص)39
 -2-3-1-5گرنهی دیگر بین خرید دین به مییا دین ن خرید دین به کمتر از مییا دین قائل
به تفصیل شده اند؛ با این توضیح که خرید دین به مییا کمتر از دین را جایی ن یا دست کم ناجاد
اثر حقوقی نمی دانند (شیخ طوسی،1407 ،ج ،2ص )50اما در مورد حکم فقهی خرید دین به مبل
کمتر ،کسانی که با اصل خرید دین مخالفتی ندارند ،در مورد خرید دین به مبل کمتر هم قایل باه
صحت هستند (فاضل یوسفى ،1417،ج ،1ص  - 536عالمه حلی ،هماا  ،ج ،5ص  - 371بحراناى،
بی تا ،ج ،20ص  )-159ن تنها اشکا نارده بر ا ربوی بود معامله است که بدا پرداخته میشود:
با توجه به قواعد ربای معاملی ،با تحقق موارد ذیل خرید دین به مبلا کمتار مشامو معاملاه
ربوی ن در نتیجه حرام ن باطل می باشد:
 -1همجنس بود عوض ن معوض (دین ن عوض دین) در خرید دین
 -2مکیل ن موزن بود دین
با این توضیح که اگر عقد خرید دینی صورت بگیرد ن دینی که در ا مورد معامله قرار می گیرد
با عوضی که در مقابل دین معامله می شود همجنس باشاد ن ایضاا جانس عاوض ن معاوض ماورد
معامله از اجناسی باشد که تعیین ن اندازه گیری ا به صورت کیل ن نز صاورت مای گیارد ،ایان
خرید دین ربوی است
در بحث ربوی بود این عقد اشکا نجود دارد ،با این عنوا که فلسفه تحریم ربا در این ماورد
بخصوص جاری نیست ن مشمو ایه تجاره عن تراض است (فیاض ،1392 ،ص  )175باا تادقیق در
متو فقهی می توا فلسفه تحریم ربا را به شرح ذیل دسته بندی کرد:
 -1ربا «اکل ما به باطل» است ن بدن شک «اکل ما به باطل» حرام است ،بادین جهات
ربا نیی حرام است معنى اکل ما به باطل این است کاه انساا بادن دلیال منطقاى ن
عقلى ،درآمد داشته باشد ن به عبارت دیگر اکل ما به باطل ،درآمد بىجهت ن بادآنرده
است (محقق داماد ،1393 ،ص  - 123مکارم ،بی تا ،ص )19
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 -2ربا بازدارندۀ مردم از تالشها اقتصاد است ن سابب ماىشاود کاه ماردم از تجارتهاا ن
معاملهها مفید ن سودمند ،اما پر زحمت ن حال  ،رن گردا شده ،جاذب ایان معاملاه
فاسد ن پردرآمد ن کم زحمت ن حرام بشوند ( هما  ،ص )23
 -3ربا مصداق بارز ظلم است ن در آیاۀ  279ساورۀ بقاره ،ذیال بحاث رباا ،خوانادیم « :ال
تَظْلِمُو َ نَ ال تُظْلَمُو َ» نه ظلم کنید ن نه زیر بار ظلم برنید؛ یعنى اگار رباا بگیریاد ظلام
کردهاید پس با ربا گرفتن ظلم نکنید ن اگر سرمایۀ اصلى شما را به شاما بازنگردانناد باه
شما ظلم شده است ،به همین جهت باید سرمایۀ انلیه به شما برگردد تا مورد ظلام قارار
نگیرید
با مالحظه این دالیل ن تطبیق ا بر مساله خرید دین به مبل کمتر نکات ذیل که بیا گر عدم
جریا ربای ناقعی در این معامله است ،بدست می اید:
 -1خرید دین نه تنها مصداق بارز اکل ما به باطل نیست بلکه دقیقاا از ماواردی اسات کاه
طرفین معامله براساس منطق معامالتی دارای سود ن منفعتی می شوند ،چرا که مالی کاه
طلبکار قرار بود در موعد ن اجل دیگری بدست بیانرد ،زند تر از ا موعد به طلب خویش
می رسد
 -2نه تنها باعث رکود اقتصاد ن فعالیت تجارتی نیست ،بلکه در چرخاه اقتصااد الزم ن حتای
باعث پیشرفت تجارتی است به عنوا مثا تاجری طلبی از دیگاری دارد نلای موعاد آ
سه ماه دیگری است ،این تاجر نیاز شدیدی به خرید ماواد انلیاه بارای کارخاناه خاویش
دارد ،با استفاده از همین خرید دین چک نسفته ها را به تااجر دیگاری باه مبلا کمتار
می فرنشد ن نیاز اقتصادی خویش را برانرده می کند
 -3مصداق بارز ظلم نیست ،چرا که امرنزه در فعالیت های اقتصادی ن تجاری ا چه اهمیات
باالیی دارد ،زما است کسی که سودی از این معامله بدست می انرد عنصر مهمی را باه
نام زما از دست می دهد ،که بین تجار منفعت کمی نیست
با توجه به مطالب ن مراتب پیش گفته می توا به عنوا یک نظر مشاهور کاه نفاق اصال 167
قانو اساسی جی منابع حقوقی بشمار می رند ،صحت خرید دین را در فقه امامیه مورد پذیرا قرار
داد،هما طور که بیرگانی از فقهای معاصر بدا ملتیم شده اند (ر ک به صص  4ن  5همین نوشتار)
 -2-3-2وضعیت حقوقي خريد دين
در اناخر سا  1389پس از طرح موضوع در شاورای فقهای ن تشاریح ا در نظاام حقاوقی باانکی،
پیشنهاد اضافه شد سه عقد (خرید دین،استصناع ،مرابحه )،به برنامه پانجم توساعه توساط باناک
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مرکیی مطرح گردید ن با مساعدت نمایندگا مجلس شورای اسالمی در ماده  98قانو برنامه پنجم
توسعه گنجانده شد ،سسس هیئت نزیرا به استناد ماده  98در جلسه ماورخ  1390/5/2بخشانامه
ا را برای الحاق به قانو عملیات بانکی بدن ربا تصویب نماود؛ دساتور العمال اجرایای ا نیای در
تاریخ  1390/5/25توسط شورای محترم پو ن اعتبار به تصویب رسید
البته باید اذعا داشت قانو مذکور ،خرید دین را مختص خرید دین پولی ندانسته است ن البته باید
توجه داشت که دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین به طور خواسته یا نا خواسته دن مطلاب را ماد
نظر قرار داده است ،که جدا قابل انتقاد است:
 -1خرید دین را در جای جای دستور العمل فقط از نوع خرید دین پولی (تنییال) ماد نظار
قرار داده است که به نظر می رسد این محدند کرد عقد خرید دین است که مای تواناد
در بسیاری از موارد که دین پولی نیست به کمک تجار ن بیاید
 -2در خیلی از مواد دستور العمل عبارت «به صورت نجه نقدی » استفاده شاده اسات کاه
بیانگر عدم پذیرا خرید دین به ثمن موجل از یک سو ،ن خرید دیان باه دیان از ساوی
دیگر است؛ این بحث از دستور العمل اجرایی عقد خرید دین قابل انتقااد اسات کاه بایاد
مورد اصالح قرار بگیرد ،البته باید اذعا داشت موضع متعلق به دستور العمل است نگرنه
خود ماده ناحده ای که عقود سه گانه را به قانو عملیات باانکی بادن رباا ملحاق کارد
چنین نظری را اعما ننموده بود ن از نظر مشهور فقها برای عقد دین پیرنی نموده بود
نهایتا می توا اذعا کرد صحت عقد خرید دین به عنوا یکی از عقود شرعی مورد پاذیرا قاانو
گذار قرار گرفته است که البته برای تفسیر ا نااگییر از متاو فقهای معتبار ن دساتورالعمل هاای
مصوب برای ا استفاده کرد
 -3خريد دين پولي (تنزيل)
امرنزه با توجه به اینکه دیو در اغلب موارد دین پولی است ،خرید دین از نوع پولی یا تنییل کاربرد
فرانا پیدا می کند؛ نضعیت حقوقی این نوع از خرید دیان تفاانتی باا اصال خریاد دیان نادارد ن
مشمو قاعده عام در مورد خرید دین است ،که البته مفصل بررسی می شود
 -3-1مفهوم تنزيل
مفهوم تنییل را از جهات گوناگونی می توا مورد مداقه قرار داد؛ گااهی تنییال را باه معنای پسات
کرد ن در اصطالحات عامیانه ربح پو را گرفته ا ن همچنین بدا نین عنوا داده اند (جعفاری
لنگرندی ،1366 ،ص )179یا به عبارتی تنییال را از ریشاه «  -ز  » -باه معنای پاایین آنرد ،
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کاستن ن جای گیین کرد پنداشته اند (بنادر ریگای،1375 ،ج  ،2ص  )1913کاه از ایان میاا ،
معنای ان با بحث ما متناسب است هم چنین سودی که به پو نام داده شده را تنییل ن نیای باه
پولی که برای پرداخت نجه برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند ،را تنییل گفتاه اناد (عمیاد،
 ،1355ص  322ن معین ،1360 ،ج  ،1ص  )1151این کاربرد در زبا فارسی ،به مفهوم اصطالحی
ن اقتصادی تنییل که ما قصد بررسی آ را داریم ،نیدیک اسات تنییال در اقتصااد عباارت اسات از
معامله ن فرنا حق دریافت مبل مدت دار در مقابل مبلغی کم تر ن نقد ن به مابه التفانت دن مبل ،
نین می گویند الزمه این تعریف محاسبه ارزا فعلی مبل مادت دار اسات (مریادی ن ناورنزی،
 ،1373ص )282
در متو اسالمی «بیع دین » یکی از ناژه هایی است که باا تنییال مااهیتی یکساا دارد ن در
بانک داری اسالمی از آ به فرنا یا خرید دین پولی یاد می شود به عبارت رنشن تار ،بیاع دیان
پولی عبارت است از تنییل اسناد ن انراق تجاری که سررسید آ ها در آینده است؛ باه ایان صاورت
که مثال دارنده سفته با مراجعه به بانک ،قبل از سررسید طلب خود را نقدا ن با مبلغی کم تر دریافت
می نماید
البته میا بیع دین ن تنییل به معنای خاص کلمه تفانتهایی نجود دارد:
 -1در بیع دین ،فقط عقد بیع مطرح است نلی در تنییل ،می توا از عقود دیگری مثل صلح
بهره گرفت
 -2به طور معمو تنییل فقط در بدهی پولی مطرح است نلی خرید دین در کاالها هام مایتواناد
مطرح باشد به طور مثا میتوا موردی را در نظر گرفت که شرکت یا موسسهای بخشی
از محصوالت خود را که قرار است پیمانکار برای ان بسازد ،به طور کلی می فرنشد کاه در
آینده تحویل دهد
نلی این تفانتها ا قدر اساسی نیست که درحکم خرید دین ن تنییل اختالف ایجاد کند باا ایان
حا به بررسی دیدگاههای فقهای امامیه در این موضوع می پاردازیم؛ نلای قبال از ا بایاد اذعاا
داشت که رنشن شد حکم خرید دین پولی منوط به اثبات سه نکته است:
الف) مالیت داشتن پول
به طور خالصه می توا اذعا داشت :عنوا ما یک امر عرفى ن عقالیى است ،یعنى هر آ چیای
را که عرف ن عقالء آثار مالیّت بر آ مترتّب کنند ،مالیّت پیدا کارده ن ماا محساوب خواهاد شاد
برخى اشیا عالم به جهت فواید که دارند در نظر عرف ن عقال مطلوبیّت پیدا کرده ،مورد عرضه ن
تقاضا ناقع مىشوند در نتیجه از آ اشیاء مالیّت انتیاع مىگردد بنابراین مالیّت پیدا کرد اشیا در
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نظر عرف بدا خاطر نیست که عرف آ اشیا را ما بداند؛ بلکه از چگونگى بکاارگیر آنهاا توساط
عرف ،مىتوا مالیّت آنها را انتیاع کرد شایا توجه است که نقتى عنوا ما را یک امر عرفاى ن
عقالیى بدانیم ،باید درهر زمانى کشف نماییم که عرف ن عقال چه اشیایى را مصداق ما مىدانند
ما هرآ چیی است که در نظر عرف ن عقال مطلوبیت داشته ،در نتیجه برا آ تقاضا ایجاد گردد
ن از صفت کمیابى نسبى نیی برخوردار باشد
ب) قابلیت نقل و انتقال پول
مقدمتا باید گفت :در معامله پو تنها اشکالی که می تواند مانع شاود بحاث رباوی باود ا اسات
بدین توضیح که کسانی که ربای معاملی را فقط در مکیل ن موزن جاری می دانند ،طبیعتا نباید در
بیع پو مشکلی داشته باشند؛ نلی کسانی که نظرات ن عقاید دیگری غیر از انچه ذکار شاد دارناد،
بالطبع باید در مورد بیع پو هم عقیده ای غیر از انچه ذکر شد داشته باشند با توجه به این مطلب
می توا خالصه نظرات ایشا را در ذیل دن گرنه جمع انری ن بررسی نمود:
 -1عدم امکان معامله پول
گرنهی از فقها در مبحث ربا هم عقیده با مشهور نیستند ن عقاید گوناگونی در این زمینه دارناد باه
عنوا مثا شیخ مفید ربا معاملى را در معدندات نیی جار مىداند ن تفانتی بین رباای قرضای ن
ربای معاملی به لحاظ جنس موضوع قایل نیست (مفید ،هما  ،ص 604ن  )605ن یا شاهید صادر
که در بحث ربای معاملی نظری کامال متفانت ارایه می نماید؛ ایشا اعتقاد بر این دارند که موضاوع
ربا معاملى را اشیا مثلى تشکیل می دهد (حکیم ،هما ،ج  ،2ص  )71ن یا استاد شهید مطهر
که موضوع ربا معاملى را در اشیایی که قابل تقدیر ن اندازهگیر است ن یا امور مثلاى ن مثلیاات
یا غیرمشاهدها منحصر نموده اند؛ که البته شامل مکیل ن موزن ن معدندها هام ماىشاود (شاهید
مطهر  ،1364 ،صص  204 -207ن  79ن  )78هما طور که محرز است ،پو در تعاریفی که ایان
دید گاه در مورد بیع ن معامله پو ارایه می دهند؛ می تواند مطرح شود ن ربا در ا راه پیدا کند؛ در
تعریف شیخ مفید شکی نیست ،که پو از معدند ها ن قابل شمارا اسات در تعریاف شاهید صادر
همین طور می توا پو را از اموا مثلی به شمار انرد
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 -2امکان معامله پول
گرنهی که می توا انها را مشهور فقها نامید ،به مبادله ن معامله پو اعتقاد داشته ن ربا را هم در ا
جاری نمی دانند با تدقیق در گفته های ایشا می توا چنین استنباط نمود :مشارنعیت خریاد ن
فرنا اسکناس خود مبتنى بر دن مطلب است:
الف) حرمت ربا معاملى منحصر در اشیا مکیل ن موزن باشد
ب) خرید ن فرنا نسیۀ اسکناس از نظر عرف مردم ،معامله محسوب شود نه قرض
در مورد مبنای ان می توا گفت مشهور فقها در مکیل ن موزن بود جنس بارای رباا در معاملاه
اتفاق نظر دارند مبنا دنم نیی از جانب برخی از بیرگا مورد مناقشه ناقع شده است آنها معتقدند
فرنا هیار توما مثالً به هیار ن دنیست توما به طور نسیه ،در ناقع ن در نظر عرف قرض مىباشد،
که قالب خرید ن فرنا پیدا کرده است؛ یعنى در ناقع شخصهیار توما به دیگر قرض داده ،تا دن
ماه بعد هیار ن دنیست توما دریافت کند به عنوا مثا حضرت امام (ره) این گونه معاامالت را در
صورتی که به عنوا راهای تخلص از ربا استفاده نشود ،جایی می دانند ( 1خمینى  ،هما ج ،2صص
 613ن  614ن حکیم ،هما  ،1410 ،ج  ، 2ص)75
« 1قد تقدم أ األنراق النقدیۀ ال یجری فیها الرباغیرالقرضی فیجوز تبدیل بعضها ببعض بالییادۀ ن النقیصۀ ،سواء کا
المتبادال من نقد مملکتین کتبدیل الدینار باالسکناس أنال کتبدیل االسکناس بمثله ن الدینار بمثله ،من غیر فرق بین کو
معتمدها (پشتوانه) ذهبا ن فضۀ أن غیرهما من المعاد کاألحجار الکریمۀ ن النفط ،نعم لو فرض فی مورد تکو األنراق المذکورۀ
کاألنراق التجاریۀ کا حکمها کتلک األنراق لکنه مجرد فرض ،هذا إذا قصد بذلک البیع دن القرض ،ن إال فال یجوز » ترجمه «
تحقیقا گذشت که ربا غیر قرضى در انراق نقد  ،جار نمىشود؛ پس تبدیل بعضى از آنها به بعضى به زیاده ن کم جایی است؛
خواه آنچه که با همدیگر تبدیل مىشود از نقد دن مملکت باشد مانند تبدیل دینار به اسکناس یا نه مانند تبدیل اسکناس به
مانند آ (اسکناس) ن دینار به مثل آ (دینار) باشد ن بین اینکه معتمد ن پشتوانه آنها طال ن نقره باشد یا غیر آنها از معاد
مانند سنگها قیمتى ن نفت ،فرق نمىکند البته اگر در مورد فرض شود که انراق یاد شده مانند انراق تجارتى است ،حکم
آنها مانند هما انراق است ،لیکن این مجرّد فرض است این در صورتى است که بیع را به آ قصد نماید -نه قرض را -نگرنه
جایینمىباشد ن همچنین «األنراق النقدیۀ لما لم تکن من المکیل ن الموزن ال یجری فیها الربا فیجوز التفاضل فی البیع بها
لکن فی النفس منه شیء فاألحوط ضم جنس آخر إلى األقل ن لو کا من الدراهم فی بیع الدنانیر العراقیۀ أن القرا فی التوما ،
ن منه یظهر ا تنییل األنراق ال بأس به مع االحتیاط المذکور ،ن اما ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبل من األنراق
النقدیۀ من دن أ یکو فی ذمته شیء فیأخذه آخر فینیله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر ا مرجعه الى توکیل من
بإمضائه السند للشخص اآلخر فی إیقاع المعاملۀ فی ذمته على مقدار مؤجل بأقل منه» ن همچنین ایت اهلل مکارم « :اسکناس
جیء معدندات است ن قاعدتاً حکم ربا در خرید ن فرنا آ جار نمىشود نلى در اینجا مشکل دیگر نجود دارد؛ ن آ این
که در عرف عقال اسکناس همیشه ثمن ناقع مىشود ن جنبۀ مثمن ندارد هیچکس در عرف بازار نمىگوید من ده هیار توما
نقد را به شما مىفرنشم به یازده هیار توما  ،یک ماه ،مگر کسانى که بخواهند آ را حیلۀ فرار از ربا قرار دهند ،یعنى در ناقع
مىخواهند با ربا نام بدهد ن نام آ را بیع مىگذارد ن این گونه فرارها اعتبار ندارد تنها دن مورد استثنا در این مسأله نجود
دارد :نخست ،خرید ن فرنا ارزها مختلف که مثال دالر را با توما مبادله مىکنند ن در عرف عقال دیده مىشود؛ دیگر
معاملۀ نقد اسکناسها کوچک ن بیرگ یا نو ن کهنه با تفانت مختصر به خاطر استفاده از نو بود اسکناس یا کم حجم بود
آ در مسافرت ن غیر آ  ،در غیر این دن صورت اسکناس مثمن ناقع نمىشود » ر ک به پاسخ ایشا به نامۀ شمارۀ ،2294
تاریخ  ،1375 /3 /30پژنهشگاه فرهنگ ن اندیشه اسالمى [دفتر قم]
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در پاسخ به این اشکا که البته در موارد بسیاری حق با ایشا است ن معامله پو با پو بواقاع
هما قرض است ،باید به این نکته اشاره نمود که حکم بیع پو مدخلیّت تاام در حکام بیاع دیان
پولى ندارد ،با این توضیح که این اشکا در بحث بیع پو مطرح است نه در بحث بیع دیان پاولی
که هما تنییل است ،می دانیم که در عرف امرنزی نقتی هیار توما پو داده مای شاود ن هایار ن
دنیست توما گرفته می شود ،این بیع نیست چرا که هر انسا عاقلی از این مبادله مفهوم قارض را
می فهمد نلی نقتی که کسی هیار ن دنیست توما به دیگری بدهکار است ن طلبکار این دین را باه
هیار توما نقد می فرنشد ،تنها مفهومی که به ذهن مرتکی می شود هما مفهوم بیع ن معامله است
نه قرض یا چیی دیگری
با دقت در مسایل پیش گفته ن مطالعه دستور العمل مصوب شورای پو ن اعتبار مای تاوا در
پاسخ سوا سوم ن تطبیق احکام خرید دین بر تنییل اذعا داشت که بیع دین پولی یا هما تنییل
با شرایط ذیل اشکالی ندارد:
 -1دین حقیقى باشد؛ یعنى فرنشنده آ ناقعااً از شاخص طلاب داشاته باشاد بناابراین در
صورت صور بود طلب این هما قرض ربوی است ،که حتی اگر ا را بیاع بادانیم باه
لحاظ عدم نجود مورد معامله محکوم به بطال است
بر همین اساس است که ماده  3ن دستور العمل اجرایی خرید دین چنین مقرر می دارد« :اسناد
ن انراق تجاری به ا دسته از اسناد ن انراق بها دار اطالق مای گاردد کاه مفااد ا حااکی از طلاب
حقیقی متقاضی باشد » 1
حقیقی بود دین بدین معناست که دینی مورد معامله قرار می گیرد که به طور ناقعای نجاود
داشته باشد ،ن به نظر می رسد از شرایط صحت عقد است چرا که اگر دینای نجاود نداشاته باشاد،
موضوع معامله مخدنا ن غیر ناقعی است انگییه طرفین از معامله دیان ،صاوری ن غیار ناقعای دن
مورد می تواند باشد:
الف) گاهی شخصی می خواهد از بانک نام بگیرد نلی به هر دلیلی این امر امکا پذیر نیست ،با
توجه به اضطراری که دارد به طور صوری اسناد ن انراق تجاری که بیانگر طلب ان از شخص دیگاری
است را مهیا نموده ن بدین ترتیب به نام خرید دین نلی در ناقع گرفتن نام از بانک مشاکل خاویش
را حل می کند
ب) گاهی این عمل راهی است برای دنر زد شرع ن قانو که منجر به معامالت ربوی می شود،
بدین ترتیب که شخصی قصد قرض داد به دیگری ن گرفتن ربا از نی را دارد ،در قالب عقد خریاد
 1همچنین ماده  4دستور العمل مذکور « بانک ها موظف اند قبل از خرید دین موضوع اسناد ن انراق تجاری ،از
حقیقی بود دین ن نقد شوندگی ا در سر رسید ،اطمینا پیدا کنند »
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دین بین خودشا به طور غیر ناقعی طلبی را بر اساس اسناد تجاری مهیاا کارده ن باا عناوا عقاد
خرید دین ا را به مبل کمتر به خود ان می فرنشد ،البته این در صورتی است که عقد خریاد دیان
موضوع قانو الحاقی به قانو عملیات بانکی بدن ربا را در مورد اشخاص حقیقی هم جاری بدانیم،
چرا که در دستور العمل ن خود قانو یک طرف قرارداد یعنی خریدار دین بانک ها هستند
البته شرط حقیقی بود دین چیی تازه ای در بحث خرید دین نیست ،در فقه امامیاه هام فقهاا باه
بحث در مورد ا پرداخته اند؛ برخی در مورد سفته که یکی از مصادیق اسناد تجاری است قائال باه
تفکیک ا به شکل ذیل شده اند:
 -1سفته واقعي
سفته ناقعی سندی است که بیانگر بدهی ناقعی بدهکار به دارنده سند است ،ن اکثریت فقها قائل به
صحت بیع چنین دینی شده اند حا برخی ا را مطلقاا ن برخای باا تفصایل صاحیح مای دانناد
(خمینى ،هما  ،ج ،2ص)872
 -2سفته دوستانه (صوري)
سفته دنستانه سندی است صوری بین دن نفر تنظیم شده است بدن اینکه ناقعا دینی در کار باشد،
که اغلب برای تنییل ن معامله پولی صورت می گیرد که فقها بیع این دیان را را باطال ن حارام مای
دانند (خراسانى ،1428 ،ص)600
البته از حقیقی بود دین نمی شود به راحتی اطمینا حاصل کرد ،به نظر می رسد باید در این
زمینه کمی با دقت بیشتری به مساله نگاه کرد ،بدین ترتیب که بانکها ن کسانی که متصادی انجاام
این گونه معامالت هستند ،شرایطی را تعیین که بواسطه انها بتوا حقیقی ن غیر حقیقی بود دیان
را تشخیص داد؛ مثال برای متقاضیانی که درخواست فرنا دین خود را دارند ،بخواهند کاه قارارداد
اصلی ن بیانگر سند را که بین تجار منعقد می شود ن یا هر گونه ساندی کاه نشاانگر نجاود رابطاه
حقوقی بین طلبکار ن بدهکار هست را به بانک ارایه کنند
البته الزم است برای اسناد صوری ن غیر ناقعی هم باید فکری شاود ،کاه قابال خریاد ن فارنا
باشند؛ در بین فقها هم برخی راهکار هایی ارایه داده اناد؛ (خمیناى ،متارجم اساالمى ،1425 ،ج،4
ص )455به عنوا مثا برخی برای بیع سفته صوری دن راه حل پیشنهاد نموده اند:
 « -1اگر نرقۀ سفته را به دیگر بدهد تا آ را نید شخص ثالثى کم نماید ن این شاخص ساوم در
موعد مقرر به مدیو صور رجوع کند ،در حقیقات باه توکیال ان باه اینکاه ان معانضاه را باا
شخص ثالث در ذمّه مدیو صور ناقاع ساازد ،بار ماىگاردد؛ پاس مادیو صاور بعاد از
معاملها که به نکالت ان انجام شده ،حقیقتا مدیو شخص ثالث مىشود » (خمینی ،هما )
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ن چو این بیع مکیل ن موزن نیست ،معامله به کمتر ن بیشتر صحیح اسات ن نیای ایان عمال اذ
داد به طلبکار صور است در قرض گرفتن برا خودا آنچه را که مىگیارد ن بایاد شارط رباح
نشود ن زیاد (یا) مجانا داده مىشود یا عمل به استحباب شرعى مىباشد ن دافاع حاق رجاوع باه
طلبکار صور را دارد برا آنکه قرار ضمنى داشته ن اینکه ان متبرع نمىباشد
 « -2داد نرقه سفته به ان تا آ را کم کند ن سومى به ان رجوع کند موجاب دن امار اسات:
یکى از آنها این است که :طلبکار صور به اندازه نرقه سفته ،نید سومى (بانک یا غیر آ )
صاحب اعتبار مىشود ن برا همین جهت بر ذمّۀ طلبکار صور معامله مىشود؛ پاس ان
مدیو شخص ثالث مىگردد دنّمى آنها این است که :التیامى است از مدیو صاور باه
ادا مقدار مذکور؛ در صورتى که طلبکار صور که ان حقیقتا مدیو شخص ساوم شاده
آ را نسردازد ن این التیام ،ضمنى است به خاطر معهاود باود رجاوع باه ان ،در صاورت
نسرداختن مدیو ن برا دافع ،رجوع به مدفوع عنه جایی است در صورتى کاه متبارّع در
پرداخت نبوده ن این نیی ،الزمۀ قرار مذکور مىباشد ن ظاهر آ است که بعد از آنکه ربو
نباشد ،این معامله ن التیام مذکور ،صحیح است؛ زیرا این از قبیل ضمّ ذمّه به ذمّه مىباشد
ن به حسب قواعد صحیح است ،اگر چه بنابر مذهب حق ،به ضما برنگردد » (هما )
همچنا که پیداست ایشا بیع دین غیرحقیقی را در قالب نکالت ن ضما تاوجیح کارده اناد؛ ن
بهتر بود که قانو گذار عالنه بر انرد این شرط (،حقیقی بود دین) رنشای هام بارای بیاع
دیو غیر حقیقی پیش بینی می کرد؛ البته نه اینکه خرید دین صوری انجام شود بلکه با توجه
مباحث مذکور ن استفاده از عقد ضما ن نکالت انتقا دین صورت بگیرد
البته هستند کسانی که در عین حا که بیع پو را مجاز نمی دانند ،نلای تنییال را مجااز
میپندارند؛ به عنوا مثا  :سید محمد باقر صدر در ضمن اشاره به شاهرت صاحت تنییال در
بین فقهای امامیه ،خود با این که در بیع پو ربا را را جاری می داناد ،احتماا صاحت ا را
می دهد؛ البته در اسناد ن انراق تجاری که ناقعی باشد ( 1شهید صدر ،1401 ، ،ص )159

 1با این عبارت «تکییف خصم الکمبیالۀ على أساس البیع ن هناک اتجاه فقهی الى تکییف عملیۀ خصم الکمبیالۀ
على أساس البیع ن ذلک بافتراض ا المستفید الذی تقدم الى البنک طالبا خصم الورقۀ یبیع الدین الذی تمثله
الورقۀ ن هو مثال  100دینار به  95دینارا حاضره ،فیملک البنک بموجب هذا البیع الدین الذی کا المستفید یملکه
فی ذمۀ محرر الکمبیالۀ لقاء الثمن الذی یدفعه فعال الیه فیکو من بیع الدین بأقل منه ن على أساس هذا التکییف
لعملیۀ الخصم یتجه کثیر من الفقهاء الى جوازه شرعا أل بیع الدین بأقل منه جائی شرعا إذا لم یکن الدین من
الذهب أن الفضۀ أن مکیل أن موزن آخر ن نظرا الى ا الدین المباع بأقل منه بعملیات الخصم لیس من الذهب ن
الفضۀ ن انما هو دین بأنراق نقدیۀ فیجوز بیعها بأقل منها »
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یا حضرت امام خمینی با اینکه بیع پو را در ناقع قرض ن ربوی می داند ،راهکااری را بارای تنییال
ارایه می نماید « :با این حا  ،مىتوا تنییل آ را به شکل دیگر مشرنع دانست ،باه ایان صاورت
که امضاکنندۀ سفته ،استفادهکننده را نکیل مىکند تا مقدار سفته را در ذمۀ امضاکننده بفرنشد باه
پولى دیگر ن به قیمتى کمتر از ارزا آ مثلًا اگر سفته  50دیناار عراقاى باشاد ن ارزا ناقعاى آ
 1100توما باشد استفادهکننده به نکالت از امضاکننده  50دینار در ذمۀ ان ماىفرنشاد باه 1000
توما پس از این معامله ،ذمۀ امضاکنندۀ سفته به  50دینار مشغو مىشود ن استفادهکنناده هایار
تومانى که ملک امضاکننده است دریافت مىکند سسس استفادهکننده هیار توماا را باه نکالات از
امضاکننده به خودا ماىفرنشاد در مقابال  50دیناار در ذماۀ خاودا ،در نتیجاه ذماۀ ان بارا
امضاکننده به مقدار هما پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار مىشود » (خمینى،
 ،1424ج،2ص )891
همینطور یکی دیگر از فقهای معاصر که تنییل را محل اشکا مای داناد ،راهکااری را بارای ا
ارایه می دهد« :ن چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالاک زایاد آ را باه ان
ببخشد ،ن ان هم ناقص را به مالک زاید ببخشد ،اشکا ندارد ،مثال مالک نهصد توما به مالاک هایار
توما به قصد مصالحه بگوید« :مصالحه مىکنم با تو بر این که هیار توماا باه مان ببخشاى ن مان
نهصد توما به تو ببخشم »(1نحید خراسانى ،هما  ،ص )605
 -3نقد شوندگي دين و معتبر بودن مديون
ماده  5دستور العمل اجرایی خرید دین مقرر می دارد « :بانک هاا موظاف اناد قبال از خریاد دیان
موضوع اسناد ن انراق تجاری ،از حقیقی بود دین ن نقد شوندگی ا در سر رساید ،اطمیناا پیادا
کنند »
منظور از نقد شوندگی دین این است که بانک اطمینا پیدا کند که دین از طرف مادیو پرداخات
خواهد شد نگرنه بانک ضرر خواهد کرد ن به دردسر خواهد افتاد برای رسید بدین منظور میتوا
ترتیبی داد که قبل از معامله از نضعیت مدیو اطالعاتی بدست اید ،تا معتبر یا غیر معتبر بود نی
رنشن شود مثال می توا به عنوا مدارک الزم برای انجاام خریاد دیان ،اساتعالم نضاعیت ملکای

« 1ن معلوم است که این پولها با کیل یا نز فرنخته نمىشوند ،ن از این جهت بعضى از فقها (اعلى اللّه مقامهم)
فرمودهاند« :معانضۀ این پو ها به هم جنس خود با زیاده جایی است ،ن همچنین معاملۀ این پو ها که دین در ذمه
باشد به نقد با نقیصه یا زیاده جایی است » نلى معانضۀ چیی که مالیّت اعتبار دارد ن به شماره خریدنفرنا
مىشود ،به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشکا است».
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مدیو از اداره ثبت را الزم دانست یا اینکه بانک فقط دیونی را مورد خریاد ن فارنا قارار مایدهاد کاه
نثیقه ن تضمین مناسب ن معتبری داشته باشد
 -4مدت سررسید
در مورد سرسید دینی که مورد معامله قرار می گیرد ماده  6دستور العمل اجرایی خرید دیان مقارر
می دارد « :خرید دین موضوع اسناد ن انراق تجاری توسط بانک ها در صورتی مجاز اسات کاه سار
رسید این قبیل اسناد ن انراق تجاری از یک سا تجانز ننماید »
تبصره «بانک ها در موارد خاص ن با موافقت هیئت مدیره خود ،مجاز به خرید موضاوع اساناد ن
انراق تجاری با سر رسید حداکثر تا دن سا می باشند »
با توجه به این که خریدار دین در قانو عملیات بانکی بدن ربا ن دستور العمل شاورای پاو ن
اعتبار همیشه بانک ها هستند این شرط برای انها الزم است؛ ن در نتیجه های گااه در خریاد دیان
اسناد ن انراق تجاری که صورت می گیرد ،سر رسید ا بیش از دن سا نمی تواند باشد؛ ن دن ساا
هم با توجه به موارد خاص ن موافقت هیئت مدیره بانک صورت می گیارد انچاه قابال بحاث اسات
نخست موارد خاص که دستور العمل هی توضیحی در مورد ا نداده است ن رنشن نیست کاه ایان
موارد خاص چه مواردی است؟ دنم موافقت هیئت مدیره که ایا شرط صحت معامله است ن یا بارای
ارشاد آنرده شده است؟
در مورد انلی به نظر می رسد موارد خاص مواردی است کاه انضااع ن احاوا دینای کاه ماورد
معامله قرار می گیرد متفانت است؛ به عنوا مثا متعهد دین شرکت سهامی عام است که از اعتبار
بسیار باالیی در دنیای تجارت برخوردار است ن مییا دین به اندازه ای است که ازرا پاو ن تاورم
در ا تاثیر چندانی ندارد؛ با توجه به این انضاع ن احوا بانک می تواند با موافقت هیئت مدیره خود
اقدام به خرید اسناد تجاری بنماید در مورد موافقت هیئت مدیره می تاوا گفات باه دلیال اینکاه
قانو این حق را به بانک برای معامله دین نداده است موافقت هیئت مدیره از شرایط صحت عقد به
شمار می رند ن لهذا این امر باید مورد توجه قرار گیرد
 -5نمونه هاي عملي
در نظام بانکداری تنییل اعتبارات اسنادی ن تنییل اسناد تجاری ن انراق بهادار در قالب خریاد دیان
پولی انجام می شود که در ذیل بدا اشاره می کنیم
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 -5-1تنزيل اعتبارات اسنادي
اعتبارات اسنادی امرنز در عملیات بانکی جایگاه نیژه ای دارد ،که یکی از معامالتی کاه بار رنی ا
انجام می شود؛ تنییل ا است که در ذیل به بررسی ا می پردازیم
اعتبارات اسنادی« :اعتبار اسنادی ابیاری است که بوسیله آ یک بانک ( بانک گشاینده یا صادر
کننده) بر اساس درخواست خریدار ( درخواسات کنناده ) پرداخات نجاه معینای را باه فرنشانده
(ذینفع) در قبا ارائه اسنادی که نشانگر اجرای صحیح قرارداد فرنا هستند تعهد می کند اعتبار
اسنادی نسیله ای برای تضمین پرداخت است ن نقش بانک نیی در این تضمین اهمیت فرانا دارد »
(السا  ،1390 ،ص  )177اعتبار اسنادی به منظور حل ن فصال تعاارضهاا ن اخاتالف مناافع باین
طرفین یک قرارداد خرید ن فرنا ،تدنین ن توسعه یافته است هنگامی که خریادار ن فرنشانده در
دن کشور مختلف اقامت دارند ،فرنشنده نمی خواهد کاالهای مورد معامله پایش از پرداخات بهاا در
اختیار خریدار قرار گیرد ن تحویل نی شاود ن خریادار نیای مای خواهاد پایش از تحویال کاالهاا ،
پرداختی را انجام ندهد در این صورت از رنا اعتبار اسنادی استفاده باه عمال مایآیاد ن تعهادی
ازسوی بانک است که به خریدار ن فرنشنده داده میشاود (هماا  ،ص )178در ایان میاا پاس از
رعایت مقررات ن اصو اصلی از سوی بانک تعهد میشود که مبل مورد تعهد خریدار به موقاع ن باا
رقم صحیح به دست فرنشنده برسد هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلا خریاد نباشاد ،باناک
موظف است باقیمانده یا تمام مبل خرید را بسردازد اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللای
به منظور اطمینا از دریافت مبال پرداختی مورد استفاده قرار میگیرد گشایش اعتبار اسانادی از
نظایف نظام بانکی است در عین حا همانند سایر اعما ن فعالیاتهاای نظاام باانکی بایاد تحات
نظارت ن بر اساس مقررات تدنین شده توسط بانک مرکیی هر کشور انجام شود
بنا بر مطالب پیش گفته اعتبار اسنادی تعهد یک بانک است برای پرداخت ثمن معامله مشرنط
بر انکه فرنشنده کاال یا خدمات اسناد مندرج در قرارداد گشایش اعتبار را که مبین تحویل ن ارساا
کاال یا انجام خدمت باشد ظرف مهلت مقرر به بانک ارائه کند ن نجه اعتبار زماانی قابال پرداخات
است که اسناد تحویل ن حمل کاال ن سایر اسنادی کاه در اعتباار ذکار شاده اسات؛ مانناد گاواهی
بازرسی کاال ن غیره کامال منطبق با شرایط ذکر شده در اعتبار باشد (هما  ،صص  232ن)233
در اعتبارات اسنادی هنگامی که متقاضی گشایش اعتبار می نماید ،باناک را باه مبلا ن میایا
اعتبار مدیو خویش می کند؛ در نتیجه بانک به مییا مبل مورد گشایش مدیو متقاضی میشود
ن این دین به نجود امده را باید در مدت مورد نظر پرداخت نماید کاه یاا باه خاود متقاضای ن اگار
متقاضی خود ثمن معامله را نسرداخت به طرف دیگر؛ حا این دین مدت دار را دائن به مبل کمتار
به مدیو (بانک) می فرنشد ن این دقیقا هما تنییل ن خرید دین اسات در جریاا فسااد بایرگ
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بانکی اداره حقوقی بانک مرکیی در پاسخ به این سؤا بانک مذکور نظر خود را مبنی بر جواز تنییل
اینگونه اسناد بیا داشت ن گفت :همانطور که می توا بارات را ناید باناک تنییال کارد ،اعتباارات
اسنادی را نیی می توا نید بانک تنییل نمود
 -5-2تنزيل اسناد تجاري
اگر یک سند تجاری بصورت نعده دار صادر شود مانند اینکه بر رنی یک بارات در هنگاام صادنر ،
تاریخ یک سا بعد بر رنی آ درج شود ،دارنده برات می تواند قبل از سر رسید به بانک یا شاخص
ثالث مراجعه کند ن بانک با کم کرد درصدی از مبل مندرج برنی سند تجاری ،نجه برات را نقادا
به دارنده آ می پردازد ن در تاریخ سررسید تمام نجه مندرج بر رنی برات را از محا علیه یا دیگار
مسئولین برات اخذ می نماید ،که این دقیقا هما تنییل یا خرید دین پولی است ن با پیشینه قانونی
که در نظام حقوقی ایرا دارد یکی از را ههای تخصیص منابع در نظام بانکی است (تاریخ 61/8/26
شورای پو ن اعتبار ن بخشنامه  82/12/25بانک مرکیی)
در فقه ن حقوق اقتصادی اسالمی نقتی که ما بیع دین را پذیرفتیم در ناقع تنییل را نیی پذیرفته
ایم؛ زیرا بیع دین به معنای فرنا دین مدت دار به مبل کمتر است به عبارت رنشن تر ،بیاع دیان
پولی عبارت است از تنییل اسناد ن انراق تجاری که سررسید آ ها در آینده اسات؛ (اماام خمیناى،
 ،1424ج،2ص  – 891نحید خراسانى ،1428 ،ص  )605به این صورت که ماثال دارناده سافته باا
مراجعه به بانک ،قبل از سررسید طلب خود را نقدا ن با مبلغی کمتر دریافت مای نمایاد بانکهاا بار
اساس مصوبه شورای پو ن اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیاین
میکنند ن شکل استفاده از آ چنین است که اشخاص میبور کاالهای مورد نیاز خود را خریاداری ن
به جای پرداخت نجه نقد ،سفتهای معاد قیمت خرید به سررسید معاین باه فرنشاندگا تحویال
میدهند ن فرنشندگا کاال ،سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنییل میکنند
 -6نتیجه گیري
خرید دین یکی از عقود اسالمی است که در مساائل زیاادی از معاامالت امارنزی کااربرد دارد؛ ن از
جمله ا ها حقوق بانکی است؛ با مطالعه این عمل حقوقی می توا فقهای شیعه را در بحث خریاد
دین به پن گرنه تقسیم کرد:
 -1گرنهی از فقها خرید دین را به طور مطلق صحیح می دانند ،بدن اینکه در این خصاوص
تقسیم بندی خاصی داشته باشند ن قایل به تفصیل شوند
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 -2گرنهی معتدند اگر عوضی که در مقابل دین قرار می گیرد خود دین باشاد ،عقاد خریاد
دین باطل است
 -3گرنهی خرید دین توسط غیر مدیو را صحیح ن یا ناجد اثر حقوقی نمی دانند
 -4گرنهی خرید دین بعد از حلو ا را صحیح لیکن خرید دین قبل از حلو ا را باطال ن
بال اثر می دانند
 -5گرنهی دیگر خرید دین به مییا کمتر از دین را جایی ن یا دست کام ناجاد اثار حقاوقی
نمی دانند
هما طور که مالحظه می شود گرنهی از فقها قائل به صاحت خریاد دیان باه صاورت مطلاق
هستند که می توا از این نظریه برای تقنین در حیطه باانکی اساتفاده ن ایان عقاد اساالمی را در
حقوق بانکی بصورت کامل اجرایی نمود ن در عملیات بانکی (قراردادهای تجهیی ن تخصیص منابع) از
ا بهره جست
علی ایحا به نظر می رسد می توا با توجه به مشرنعیت مطلق خرید دیان در نگااه برخای از
فقها که بدا ها اشاره شد ،این عقد به عملیات بانکی بدن ربا ملحق شد
البته قانو مذکور ،خرید دین را مختص خرید دین پولی ندانسته نلای دساتورالعمل اجرایای عقاد
خرید دین را در دستور العمل فقط از نوع خرید دین پولی (تنییل) مد نظر قرار داده که به نظر مای
رسد این محدند کرد عقد خرید دین است که مای تواناد در بسایاری از ماوارد غیار پاولی ماورد
استفاده قرار گیرد؛ که البته قابل انتقاد است
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منابع و مآخذ
اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدۀ ن البرها فی شرح إرشاد األذها  14 ،جلد ،دفتر انتشاارات
اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1403 ،
انصاری ،مرتضى بن محمد امین ،کتاب المکاسب (للشیخ األنصاری ،ط  -الحدیثاۀ) 6 ،جلاد ،کنگاره
جهانى بیرگداشت شیخ اعظم انصار  ،قم  -ایرا  ،ان 1415 ،
بحرانى ،آ عصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ 25 ،جلد،
دفتر انتشارات اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1405 ،
برد بار ،نعمت اهلل ،بررسی فقهی ن حقوقی چهار قرارداد بانکی ( ،مضااربه ،مشاارکت مادنی ،فارنا
اقساطی ،بیع دین) موسسه اموزا عالی بانکداری1383 ،
بندرریگی ،محمد ،المنجد ،چاپ ان  :تهرا  ،انتشارات ایرا ،1375 ،ج 2
تبریی  ،جواد بن على ،استفتاءات جدید (تبریی ) ،دن جلد ،قم  -ایرا  ،ان  ،بی تا
جعفری لنگرندی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ گن دانش ،چاپ هجدهم1386 ،
حائر  ،سید على بن محمد طباطبایى ،ریاض المسائل (ط  -الحدیثۀ) 16 ،جلد ،مؤسسه آ البیات
(ع) ،قم  -ایرا  ،ان 1418 ،
حلّى ،ابن ادریس ،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحانی لتحریر الفتان  3 ،جلد ،دفتر انتشارات
اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،دنم1410 ،
حلّى ،جما الدین ،احمد بن محمد اسد  ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع 5 ،جلاد ،دفتار
انتشارات اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1407 ،
حلّى ،شمس الدین محمد بن شجاع القطّا  ،معالم الدین فی فقه آ یاسین ،دن جلد ،مؤسساه اماام
صادق علیه السالم ،قم  -ایرا  ،ان 1424 ،
حلّى ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسد  ،تحریر األحکام الشرعیۀ علاى ماذهب اإلمامیاۀ (ط -
الحدیثۀ) 6 ،جلد ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم  -ایرا  ،ان 1420 ،
حلّى ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسد  ،تذکرۀ الفقهاء 14 ،جلد ،مؤسسه آ البیت (ع) ،قم -
ایرا  ،ان 1414 ،
حلّى ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد 4 ،جلاد،
مؤسسه اسماعیلیا  ،قم  -ایرا  ،ان 1387 ،
حلّى ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بن حسن ،شارائع اإلساالم فای مساائل الحاال ن الحارام 4 ،جلاد،
مؤسسه اسماعیلیا  ،قم  -ایرا  ،دنم1408 ،
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حلّى ،مقداد بن عبد اللّه سیور  ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع 4 ،جلد ،انتشارات کتابخانه آیاۀ اهلل
مرعشى نجفى  -ره ،قم  -ایرا  ،ان 1404 ،
خامنها  ،سید على بن جواد حسینى ،أجوبۀ االستفتاءات (فارسى) ،در یک جلد ،دفتر معظم لاه در
قم ،قم  -ایرا  ،ان 1424 ،
خراسانى ،حسین نحید ،توضیح المسائل ،در یک جلد ،مدرسه امام باقر علیاه الساالم ،قام  -ایارا ،
نهم1428 ،
خمینى (ره) ،رنح اهلل ،تحریر الوسیله ،قم ،موسسه النشر االسالمى ،بی تا
خمینى ،سید رنح اللّه موسو  ،اساتفتاءات 3 ،جلاد ،دفتار انتشاارات اساالمى نابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،پنجم1422 ،
خمینى ،سید رنح اللّه موسو  ،توضیح المسائل ،در یک جلد ،ان 1426 ،
خویی ،السید ابوالقاسم  ،منهاج الصالحین ،الطبعۀ الثامنۀ ن العشرن  ،قم ،نشر مدینۀ العلم141 ،
زنجانى ،سید موسى شبیر  ،رساله توضیح المسائل ،در یک جلد ،انتشارات سلسابیل ،قام  -ایارا ،
ان 1430 ،
السا  ،مصطفی ،حقوق بانکی ،تهرا  ،سمت ،ان 1391 ،
سیستانى ،سید على حسینى ،المسائل المنتخبۀ ،در یک جلد ،دفتر حضرت آیۀ اهلل سیستانى ،قام -
ایرا  ،نهم1422 ،
شیراز  ،ناصر مکارم ،استفتاءات جدید  3 ،جلد ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (ع) ،قام -
ایرا  ،دنم1427 ،
شیراز  ،ناصر مکارم ،بررسى طرق فرار از ربا ،در یک جلد ،قم  -ایرا  ،ان  ،بی تا
صدنق ،محمّد بن على بن بابویه ،الهدایۀ فی األصو ن الفرنع ،در یک جلد ،مؤسسه امام هااد (ع)،
قم  -ایرا  ،ان 1418 ،
طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،الخاالف 6 ،جلاد ،دفتار انتشاارات اساالمى نابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1407 ،
طوسى ،محمد بن على بن حمیه ،الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ ،در یک جلد ،انتشارات کتابخانه آیاۀ اهلل
مرعشى نجفى  -ره ،قم  -ایرا  ،ان 1408 ،
عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،نسائل الشایعۀ 30 ،جلاد ،مؤسساه آ البیات (ع) ،قام  -ایارا  ،ان ،
1409
عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ،مفتاح الکرامۀ فای شارح قواعاد العالّماۀ (ط  -الحدیثاۀ)23 ،
جلد ،دفتر انتشارات اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1419 ،
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عاملى ،شهید ان  ،محمد بن مکى ،الدرنس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ 3 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى
نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،دنم1418 ،
عاملى ،شهید ثانى ،زین الدین بن على ،الرنضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ (المحشّى  -کالنتر)،
 10جلد ،کتابفرنشى دانر  ،قم  -ایرا  ،ان 1410 ،
عاملى ،کرکى ،محقق ثانى ،جامع المقاصد فی شرح القواعد 13 ،جلد ،مؤسسه آ البیات (ع) ،قام -
ایرا  ،دنم1414 ،
عمید  ،سید عمید الدین حسینى ،کنی الفوائد فی حل مشکالت القواعاد 3 ،جلاد ،دفتار انتشاارات
اسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،ان 1416 ،
فاضل لنکرانى ،محمد موحد  ،رساله توضیح المسائل (فاضل) ،در یک جلد ،قم  -ایرا 1426 ،
فاضل ،حسن بن ابى طالب یوسفى ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع 2 ،جلاد ،دفتار انتشااراتاسالمى نابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایرا  ،سوم1417 ،
فیاض ،محمد اسحاق ،مترجم موسی دانش ،چاپ ان  ،استا قدس رضوی1392،
قنواتی ،جلیل ،نحدتی ،حسن ،عبدی پور ،ابراهیم(زیر نظر محقق داماد) ،حقاوق قراردادهاا در فقاه
امامیه ،سمت ،چاپ دنم1388 ،
کاتوزیا  ،ناصر ،حقوق مدنی ( قواعد عمومی قراردادها) سهامی انتشار،چاپ ششم ،1383 ،ج 2
کاشانی ،سید محمود ،نارسایی های حقوق بانکداری در ایرا  ،مجله تحقیقات حقاوقی ،شاماره ،42
1384
محقق داماد ،سید مصطفی ،تحصیل ما از طریق نامشرنع ،نشر علوم اسالمی1393 ،
مفید ،محمّد بن محمد ،المقنعۀ ،در یک جلد ،کنگره جهانى هیاره شیخ مفید  -رحمۀ اهلل علیه ،قام
 ایرا  ،ان 1413 ،نائینى ،میرزا محمد حسین غرن  ،منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب 2 ،جلاد ،المکتباۀ المحمدیاۀ،
تهرا  -ایرا  ،ان 1373 ،
نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شارح شارائع اإلساالم 43 ،جلاد ،دار إحیااء
التراث العربی ،بیرنت  -لبنا  ،هفتم1404 ،

