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 . مقدمه1
ها در نظام  بانكي، از جمله قراردادهاي پركاربرد است كه مدت يگذار قراردادهاي سپرده

بوده است. در قانون مدني جز يك ماده در عقد  خالء قانوني همراهحقوقي ما با 
تا در نهايت در سال  شود يديده نم يگذار مضاربه، مقرراتي در مورد قراردادهاي سپرده

الحسنه و  را به قرض يگذار قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهاي سپرده 1362
حسنه، به مفهومي كه ال كه قرض دهد ينشان م تر قيدار تقسيم نمود. اما بررسي دق مدت

قانون مذكور  3در تبصره ماده  كه نياند، نيست و ا تدوين كنندگان قانون در ذهن داشته
دار، وكالت خوانده شده است اما اوصاف اين قرارداد نيز  مدت يگذار قرارداد سپرده

. اين مقاله به دنبال بررسي ماهيت رديگ يتحت شمول مقررات عقد وكالت قرار نم
ها ضروري است با انواع اين  قراردادها است اما پيش از بيان ماهيت آن گونه نيا

ها آشنا شويم. هم چنين الزم است، اين قراردادها با عقود  قراردادها و اوصاف اصلي آن
بسياري از معاصرين  كه نيمشابه نظير وديعه، مضاربه، قرض و ... مقايسه شود. چه ا

 . دانند ياز عقود مذكور م را همسان با يكي يگذار قرارداد سپرده
 

 بانكي يها يگذار . انواع سپرده2
تحت هر يك از  توانند يها م بانك ديگو يقانون عمليات بانكي بدون ربا م 3ماده 

 -2جاري  -1الحسنه:  قرض يها عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف: سپرده
دار. قانون مذكور هيچ گونه تعريفي از  مدت يگذار هيسرما يها پس انداز. ب: سپرده

 گونه نيها را ا آن توان يبانكي به عمل نياورده است. به طور مختصر م يها انواع سپرده
تا در  دهد يگذار مبلغي پول به بانك م الحسنه سپرده قرض يها معرفي كرد كه در سپرده

ها تعلق  حساب گونه نيبه ا سودي رو نيالمنفعه به كار اندازد و از ا امور خيريه و عام
و البته اگر از نوع سپرده جاري باشد بانك به صاحب حساب دسته چكي اعطا  رديگ ينم
تا در هر زمان به راحتي و بدون مراجعه به بانك بتواند از موجودي حساب  دينما يم

خود يا شخص خود يا ديگري با صدور چك برداشت كند. البته بر خالف سپرده 
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انداز به اين نوع حساب هيچ گونه جايزه يا پاداشي مانند موارد مندرج  پسالحسنه  قرض
 . رديگ يقانون عمليات بانكي بدون ربا تعلق نم 6در بند الف ماده 

گذار مبلغي مشخص به بانك  دار سپرده مدت يگذار هيدر قراردادهاي سپرده سرما 
 دهد يشده م ينيب شينون پاقتصادي به غير از مواردي كه در قا يها تيجهت انجام فعال
مذكور سودي هم به حساب او تعلق گيرد. هر چه مدت زماني  يها تيتا در نتيجه فعال

 رديگ يگذار تعلق م كه پول در اختيار بانك است بيشتر باشد ميزان سودي كه به سپرده
با، و دستورالعمل اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ر نامه نيينيز بيشتر خواهد بود. در آ

) به دو نوع كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم شده يگذار هيسرما( دار مدت يها سپرده
دار بلندمدت مشتمل بر  مدت يها ، سپرده1369است. به طوري كه از اوايل سال 

فوق  يها يژگييك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. با عنايت به و يها سپرده
تعريف نمود: قراردادي است  گونه نيرا ا يگذار سپردهن قرارداد توا يم رسد يبه نظر م

و بانك نيز متعهد به بازگردان معادل آن بر  دهند يكه اشخاص اموال خود را به بانك م
 .گردد ياساس شرايط مورد توافق، م

 
 يگذار . اوصاف قرارداد سپرده3

 يگذار . تمليكي يا عهدي بودن قرارداد سپرده3.1

) يگذار هيدار (سرما الحسنه و مدت ها را به قرض سپرده 62سال قانون عمليات بانكي 
گذار تعلق دارد و حسب  تقسيم نموده است. ممكن است گفته شود سپرده به سپرده

كه از  ابدي يشرايط افتتاح حساب، بانك اذن يا نمايندگي (آشكار يا پنهان) در تصرف م
آيين نامه فصل دوم قانون  4ها تسهيالت اعطا كند. اما بايد گفت در ماده  محل سپرده

 يها الحسنه كه خود شامل سپرده قرض يها عمليات بانكي تمليكي بودن سپرده
با اين عبارت مورد تأييد قرار گرفته است كه  شود يالحسنه پس انداز و جاري م قرض

. الزمه شود يانداز) جزء منابع بانك محسوب م الحسنه (جاري و پس سپرده قرض
ها جزء منابع بانك تلقي شوند، به تمليك  سپرده كه نيبديهي عرفي و قانوني، براي ا

دار  مدت يها ). اما در خصوص سپرده73: تا يدرآمدن وجوه مذكور است (صدر، ب
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 ممكن است گفته شود فصل دوم قانون عمليات بانكي با توجه به نص صريح آن
براي تمليكي دانستن قراردادهاي  تواند يالحسنه است و نم قرض يها مختص سپرده

قانون عمليات بانكي  3تبصره ماده  كه نيدار كمكي نمايد، مضافاً ا مدت يگذار سپرده
كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن است  1گذاران خوانده است بدون ربا بانك را وكيل سپرده

). از 337: 1420، يمري؛ ص187: 1414، ي؛ كرك21: 1420حلي؛ 111: 1382كاتوزيان، (
را قراردادي تمليكي خواند. اما  يگذار اين قسم از سپرده توان ينم رسد يبه نظر م رو نيا

، قصد يگذار با عنايت به ماهيت اين قسم از قراردادهاي سپرده رسد يبه نظر م
و طرف  كند يبانك در آن بسان مالك تصرف م كه نيمتعاقدين، عرف بانكداري و ا
دار را هم  مدت يگذار نه وكيل، بايد قرارداد سپرده داند يقرارداد هم بانك را اصيل م

قراردادي تمليكي دانست. به طوري كه برخي بدون تفكيك ميان اقسام آن، 
 ). 72: 1382؛كاتوزيان، 178: 1375(امامي،  دانند يرا قراردادي تمليكي م يگذار سپرده

 
 يگذار . لزوم يا جواز قرارداد سپرده3.2

، قانون عمليات بانكي حكم صريحي يگذار در خصوص لزوم و جواز قرارداد سپرده
 دو احتمال قابل طرح است: رو نيندارد، از ا

الحسنه جاري آمده كه عالوه بر  شرايط عمومي حساب سپرده قرض 13الف. در بند 
موردي بنا به تصميم هر يك از طرفين ممكن است  موارد قانوني، در هر موقع و

گذار اختيار بستن حساب  حساب بسته شود؛ لذا هر يك از طرفين اعم از بانك و سپرده
 يها گذار در سپرده را دارند. مضافاً در عمل نيز حداقل بستن حساب از سوي سپرده

ه بودن الحسنه اعم از پس انداز و جاري ميسر است هم چنين عندالمطالب قرض
از آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي تصريح  2الحسنه در ماده  قرض يها سپرده

قانون عمليات  3دار نيز مطابق تبصره ماده  مدت يها شده است. در خصوص سپرده
گذار اعالم شده كه عقد وكالت نيز با عنايت به ماد  بانكي بدون ربا، بانك وكيل سپرده

را بايد  يگذار هر دو قسم سپرده رو نيعقدي جايز است. از ا به بعد قانون مدني 678
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عقدي جايز دانست و اثر عقد جايز كه قابل فسخ بودن آن از سوي هر يك از متعاقدين 
 است بر آن مترتب نمود. 

ب. براي تشخيص لزوم و جواز يك قرارداد (نسبت به يك طرف يا هر دو طرف عقد) 
ديد آيا مباني جواز اعمال حقوقي از قرار اذن مانند در صورت سكوت قانون بدواً بايد 

عقد عاريه، نظم عمومي مانند نامزدي و ايجاد حق براي يك طرف مانند عقد رهن 
) بديهي است 46: 1385شهبازي،  ؛66: 1341وجود دارد يا خير؟ (جعفري لنگرودي، 

 يگذار سپردهدر صورت عدم وجود اين مباني بايد قائل به لزوم عقد گرديد. قرارداد 
گذار به  قراردادي اذني نيست گرچه امكان دارد در ضمن آن اذني هم از سوي سپرده

است.  يگذار بانك اعطا شود، اما اين اذن امري فرعي و خارج از ماهيت قرارداد سپرده
و ايجاد  شود يبراي هر يك از طرفين حقوق و تكاليفي ايجاد م يگذار در قرارداد سپرده
 787تا مانند عقد رهن با استناد به ماده  2رديگ يها صورت نم د يكي از آنحق تنها به سو

نظم عمومي  رسد يقانون مدني نسبت به مرتهن و صاحب حق جايز باشد و به نظر نم
دهد چه  يگذار چه در نامزدي و وصيت است، حكم به جواز قرارداد سپرده هم نظير آن

 دخالت نظم عمومي در جايز شدن عقد امري استثنايي است.  كه نيا
با جايز بودن آن  يگذار گفت: تمليكي خواندن قرارداد سپرده توان يدر مقام نتيجه م

، زيرا بر هم زدن يك جانبه عقد، دخل و تصرف در دارايي رسد يناسازگار به نظر م
ي افراد از يكديگر و عدم كه با عنايت به اصل استقالل داراي شود يديگران محسوب م

دار با  مدت يگذار واليت شخص بر شخص ديگر مردود است. در خصوص سپرده
گذار  قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه رابطه بانك و سپرده 3عنايت به تبصره ماده 

را رابطه وكيل و موكل دانسته است همان طور كه سابقاً بيان شد بايد از اين تعبير 
قانون مذكور دست برداشت زيرا اوالً: خواهيم ديد اين تعبير با  3ماده  ظاهري تبصره

سازگار نيست. ثانياً: مباني جواز عقد اذن، نظم عمومي و  يگذار ماهيت قرارداد سپرده
. ثالثاً: قصد اصلي شود يدار ديده نم مدت يگذار ايجاد حق براي يك طرف در سپرده

گذار به بانك  دار اعطاي اذن از سوي سپرده مدت يگذار متعاقدين در قرارداد سپرده
را با توجه به وكالت تلقي شدن رابطه بانك و  يگذار نيست. رابعاً: اگر قرارداد سپرده

وكالت از نظر قانون مدني با فوت  كه نيگذار قراردادي جايز بخوانيم با توجه به ا سپرده
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دار  مدت يگذار ارداد سپردهقانون مدني) بايد قر 678د (ماده شو يو حجر طرفين زايل م
هم با فوت و حجر طرفين فسخ گردد، در صورتي كه با فوت، وراث صاحب حساب، 

 كه نيو بانك بدون ا شوند يمقام عام مورث محسوب م ادامه دهنده اين قرارداد و قائم
قرارداد جديدي منعقد كند، همچنان به توافق قبلي پايبند است كه اين جز با لزوم عقد 

 .شود ينم توجيه
الحسنه اين گونه  از نوع قرض ژهيبه و يگذار ممكن است بر الزم بودن قرارداد سپرده

مبلغ  تواند يگذار هر زماني م الحسنه سپرده قرض يگذار ايراد شود كه در قرارداد سپرده
موجود در حساب را از بانك مطالبه كند و اين با لزوم عقد ناسازگار است. اشكال 

گذار در صورت عدم تعيين سررسيد  زيرا اوالً: سپرده رسد يمطرح شده به نظر وارد نم
آيين نامه فصل  2براي مطالبه، اين حق را دارد با عنايت به حال بودن حق خود كه ماده 

، هر زمان براي 3كند ينكي نيز به عندالمطالبه بودن آن اشاره مدوم قانون عمليات با
مطالبه آن به بانك مراجعه و همان مبلغي را كه به بانك تمليك كرده بود مطالبه نمايد و 

قانون مدني  219. ثانياً: ماده 4ندارد يگذار اين هيچ تناقضي با لزوم قرارداد سپرده
ها  اقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آندر عقودي كه بر طبق قانون و: «ديگو يم

اصل » به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود كه نيالزم االتباع است مگر ا
لزوم قابل برداشت است، به بيان ديگر در ترديد ميان جايز يا الزم بودن يك عقد، بايد 

) 270: 1383شهيدي، ؛156: 1383صفايي،  ؛100: 1383آن را الزم دانست. (كاتوزيان، 
 »قرض نيز مانند قراردادهاي سپرده، الزم است«يكي از استادان نيز با اين عبارت كه 

مقصود  رسد ياند. به نظر م لزوم اين قراردادها را تائيد نموده )74: 1382كاتوزيان، (
 الحسنه باشد. البته نويسنده مذكور در جاي ديگر قرض يها ايشان در اين عبارت سپرده

بانك كارگزار هر «... دار را نيز مورد پذيرش قرار داده است:  مدت يگذار لزوم سپرده
گذار  ها وكالت نيست به همين جهت است كه سپرده است و رابطه آن يا صاحب سپرده

... »  كند ينظارتي بر كار بانك ندارد، مرگ و حجر او هم رابطه حقوقي را منحل نم
ام داوري ميان دو احتمال فوق با توجه به سكوت قانون، ). در مق75 :1382كاتوزيان، (

 .رسد يبه نظر م تر ياحتمال دوم قو
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 يگذار . عيني يا رضايي بودن قرارداد سپرده3.3
يكي از نتايج اصل حاكميت اراده از بين بردن تشريفاتي است كه پيش از آن براي  

انعقاد قرارداد الزم بود. در حقوق مدني ما اصل رضايي بودن عقود امري پذيرفته شده 
تشكيل  تواند ي). به اين معنا كه صرف توافق اشخاص م1383:267است (كاتوزيان،

بيان شود كه  يگذار ن است در قرارداد سپردهدهنده عقد باشد. در همين راستا ممك
قبض سپرده به بانك و موسسه ناشي از ماهيت آن نيست و بدون آن نيز، تحقق ماهيت 

تصور كرد. به عبارت ديگر با توجه به اصل عدم وجود  توان يرا م يگذار قرارداد سپرده
است نه شرط ركن بودن قبض در انعقاد قرارداد، تسليم سپرده قيد موضوع قرارداد 

به اين  شود ي، رضايي بودن آن برداشت نميگذار تحقق آن. اما از قراردادهاي سپرده
گذار و بانك گشاينده حساب براي كامل شدن قرارداد  بيان كه صرف توافق سپرده

به بانك  ستيبا يگذار وجوه مشخص شده را نيز م سپرده گذاري كافي نيست و سپرده
در مرحله ايجاد مركب از ايجاب،  يگذار ل حقوقي سپردهعم رو نيتسليم نمايد، از ا

است زيرا مادامي كه پول مورد تمايل  ريگ قبول و قبض سپرده از ناحيه سپرده
گذار براي افتتاح حساب به بانك تسليم نشود، بانك حاضر نخواهد بود نسبت به  سپرده

است كه او را  ريگ گشايش حساب اقدام نمايد. در عرف نيز تسليم سپرده به سپرده
(كاشاني،  كند يمتوجه تعهدات خود از جهت نگهداري و پس دادن مال سپرده شده م

1388 :176.( 
 

 از ساير عقود مشابه يگذار . تميز قرارداد سپرده4
 و وديعه يگذار . سپرده4. 1

قانون مدني در تعريف عقد وديعه  607ماده و اوصاف عقد وديعه:  ها يژگي. و4.1.1
 سپارد يوديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري م: « ديگو يم

روشن است كه هدف اصلي در اين  رو نياز ا». نگهداري كند...  براي آن كه آن را مجاناً
عقد استنابه در حفظ مال است به عبارت ديگر مالك از براي نگهداري و حفظ مال 

: 5، ج يني؛ خم552: 1417، ي؛ بهبهان96: 27ج ، ينجفد (سپار يخود آن را به ديگري م
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بارزي است كه به طور مختصر به آن اشاره  يها يژگي. عقد وديعه داراي و)295
 .شود يم

پس از انعقاد عقد، مالك مالكيت خود را  كه نياول: وديعه عقدي تمليكي نيست. چه ا
ك و مأذون از جانب او در دارنده نائب مال و تنها نگه كند يدارنده مال منتقل نم به نگه

اند (جعفري  برخي عقد وديعه را عقدي اذني دانسته رو ني. از اگردد ينگهداري مال م
) گرچه 101: 1385شهبازي،  ؛163و  162: 1388كاشاني،  ؛155 :1380 لنگرودي،

طور كه گفته شده است با عنايت به تعهد به نگهداري كه داخل در قصد متعاقدين  همان
). تمليكي 16: 1382د (كاتوزيان، عهديدانستهشو–بهتر است وديعه عقدي اذني  باشد يم

-609،612،613،614،615،616نبودن عقد وديعه از مواد مختلف قانون مدني نظير 
قانون مقرر  612... به روشني قابل برداشت است. به عنوان نمونه ماده 617،619،623،
در » كه مالك مقرر نموده حفظ كند... يه را به طورامين بايد مال مورد وديع« دارد يم

: ديگو يقانون كه م 623يا ماده  رديگ ينتيجه با عقد وديعه انتقال مالكيتي صورت نم
 ». منافع حاصل از مال وديعه، مال مالك است«

برده موظف است در زمان  ، نامشود يمالي به امين تمليك نم كه نيدوم: با عنايت به ا
عين مالي را كه در اختيار او براي نگهداري قرار گرفته بود برگرداند نه انحالل عقد 

امين بايد مالي را كه دريافت نموده : «دارد يقانون مدني مقرر م 619چيزي ديگر. ماده 
قانون مدني هم مؤيد تكليف رد عين از سوي امين  620حكم ماده ». است رد نمايد

امين بايد مال مورد وديعه «اقصي شده باشد. مال موضوع عقد دچار نو كه نياست ولو ا
را به همان حالتي كه در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي 

 ». كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست
آن را فسخ نمايد.  تواند يهر يك از متعاقدين م رو نيسوم: وديعه عقدي جايز است. از ا

اذن نقش  كه نيبا توجه به ا» وديعه عقدي است جايز: «ديگو يقانون مدني م 611 ماده
قانون مدني عالقه خود را  628و  626گذار در مواد  قانون كند يمهمي در اين عقد ايفا م

قانون مدني  626به اذني بودن اين عقد نشان داده است. به عنوان نمونه در ماده 
 ...».را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل اگر كسي مال خود : «ميخوان يم
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چهارم: وديعه يك عقد رضايي است و براي تحقق آن جز قصد متعاقدين تشريفاتي 
 ديگو يقانون مدني كه م 607طور كه گفته شده از عبارت ماده  ضروري نيست. همان

هم از شرايط  نبايد تصور نمود كه قبض» سپارد ييك نفر مال خود را به ديگري م«
گذشته از اصل رضايي بودن عقود كه مورد پذيرش قانون  كه نيتحقق عقد است چه ا

كه پس از تسليم مال از آن  رديپذ يقانون مدني) در وديعه امين م 191(ماده  باشد يم
؛ 18: 1382نگهداري كند و براي تحقق اين مفهوم نيازي به تسليم نيست (كاتوزيان،

، يثان دي؛ شه1410:230، يثان دي؛ شه433: 1405، ي؛ خوانسار1: 1422كاشف الغطاء، 
 . )145: حلي، بي تا ؛78: 1413

و مطابق قاعده تصرف در مال غير به استناد قاعده  شود يپنجم: مستودع امين محسوب م
 به طور تخصصي يا تخصيصي چه از اين اصل ضمان ، ضماني است اما آنديلا يعل

مسئوليت امين در صورت تلف يا نقصان  رو نيخارج و يا اخراج شده، امانت است. از ا
مال مطلق نيست و مقيد به تعدي و تفريط امين است و اصل هم بر عدم تعدي و 

 614تفريط است در نتيجه مدعي تعدي و تفريط امين مكلف به اثبات آن است. ماده 
ن ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده امي: «ديگو يقانون مدني در اين راستا م

در نتيجه اصل اولي در مورد امين عدم ». ، نيست مگر در صورت تعدي و تفريطشود يم
 قانون مدني نيز بيان گرديده است. 631و  615ضمان است. اين مهم در مواد 

به عنوان  توان يگانه فوق را م موارد پنجو وديعه:  يگذار سپرده اشتراك و افتراق.4.1.2
بارز عقد وديعه محسوب داشت. حال اگر كسي معتقد باشد ماهيت حقوقي  يها يژگيو

بماند. در ادامه داليل  بنديسپرده بانكي وديعه است بايد به آثار حرف خود نيز پا
. اول: سابقاً شود يسازگار بيان م يگذار ناسازگاري عقد وديعه با ماهيت قرارداد سپرده

الحسنه  قرض يها قراردادي تمليكي است و الاقل صراحتاً در سپرده يگذار ديديم سپرده
 5بودن عقد را پذيرفته است يكيآيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي تمل 4ماده 
برده مكلف  نام رو نياز ا شود يدر اثر وديعه هيچ مالي به امين تمليك نم كه نيحال ا

 )169:  بي تا ،حلي؛ 245: 1419، يعاملاست عين مال مورد امانت را مسترد نمايد (
قراردادي  يگذار بر خالف وديعه قراردادي الزم است. سوم: سپرده يگذار دوم: سپرده
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به هيچ وجه به مثابه امين  ريپذ عيني است بر خالف عقد وديعه چهارم: مسئوليت سپرده
انون عمليات ق 4نيست تا صرفاً در صورت تقصير ضامن گردد زيرا نه تنها مطابق ماده 

، بر اساس 6الحسنه هستند قرض يها ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده بانكي، بانك
الحسنه  قرض يها آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي استرداد اصل سپرده 2ماده 

ها  ها تعهد و تضمين شده است بلكه در صورتي كه مسئوليت بانك نيز توسط بانك
خود را براي به  ها زهيريط شود ديگر اشخاص تمايل و انگمحدود به فرض تعدي و تف

در حالي كه به نظر  دهند يسپرده نهادن اموال خود نزد مقامي مطمئن را از دست م
در وديعه موضوع عقد در جهت مصلحت و نفع مودع  كه نيبا توجه به ا رسد يم

شرط ضمان برخالف مقتضاي ذات آن است. البته بايد يادآور شد  شود ينگهداري م
ها در بازپرداخت اصل سرمايه با عنايت به اعتباري بودن پول  مقصود از تكليف بانك

گذار مسترد  سپرده شده به بانك به سپرده يها اين نيست كه دقيقاً عين همان اسكناس
مبلغ سپرده شده در هر صورت گردد بلكه مقصود تكليف بانك در برگرداندن معادل 

قانون عمليات بانكي رابطه  3دار هم تبصره ماده  مدت يگذار است. چهارم: سپرده
 رسد يبه نظر م رو نيگذار و بانك را وكالت توصيف نموده است نه وديعه. از ا سپرده
 ميان اين دو نهاد حقوقي مانع يكسان تلقي كردن ماهيت آن دو شود. يها تفاوت

 
 و عاريه يگذار پرده. س2.4

قانون مدني در تعريف عقد عاريه  635ماده و اوصاف عقد عاريه:  ها يژگي. و4.2.1
 دهد يعاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه م« ديگو يم

 توان يم گونه نيعاريه را مختصراً ا يها يژگيو». كه از عين مال او مجانا منتفع شود... 
 بيان كرد كه:

جعفري  ؛46: 1359(كاشف الغطاء،  دانند ياول: در نتيجه عاريه كه برخي ايقاع م
) اما قانون مدني عقد بودن آن را صراحتاً 107: 1385شهبازي، ؛198: 1380لنگرودي،

و در نتيجه عاريه نه  شود يپذيرفته است، اذن به منتفع جهت بهره برداري از مال اعطا م
و نه منفعت و نه حق انتفاع و صرفاً اذن در انتفاع  شود يگيرنده تمليك معين به عاريه 
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) و از 151 :1418؛ محقق، 27 :1417، ي؛ آب247 :1404، يحلّ( شود يبه ماذون داده م
مال عاريه را به هيچ  تواند يمستعير نم: «ديگو يقانون مدني م 647است كه ماده  رو نيا

اگر مستعير مالك چيزي اعم از  كه نيحال ا» اذن معيرنحوي به تصرف غير دهد مگر به 
عين يا منفعت يا حق انتفاع بود مطابق قاعده امكان تصرف در آن هم وجود داشت. پس 

. دوم: با شود ياثر اصلي عقد عاريه اذن در انتفاع است و هيچ مال يا حقي تمليك نم
مباني عقود جايز كه اذن باشد محقق  نيتر عنايت به اذني بودن عاريه يكي از عمده

: ديگو يقانون در اين راستا م 638در نتيجه عقد عاريه عقدي جايز است ماده  شود يم
سوم: عاريه ». شود يعاريه عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ م«

. شود يعقدي رضايي است و از هيچ يك از مواد قانون مدني لزوم قبض برداشت نم
) و مسئوليت او در صورتي است  630: 1413، يبغدادرم: يد مستعير اماني است (چها

مستعير  ديگو يقانون مدني كه م 640كه مرتكب تعدي و يا تفريط شده باشد و ماده 
با  رو نيمگر در صورت تفريط يا تعدي. از ا باشد يضامن تلف يا نقصان مال عاريه نم

تقصير امين را  ستيبا ي(مالك) است كه م يمدعتوجه به اصل عدم تعدي و تفريط اين 
قانون مدني هم مورد تأييد قرار گرفته است، پنجم:  631اثبات نمايد. اين مهم در ماده 

يكي از شرايط مال موضوع عاريه اين است كه مصرف نشدني و قابل بقا باشد. زيرا از 
در  ستيبا يو م شود ييك سو مستعير برخالف مقترض مالك مال مورد عاريه نم

صورت بر هم خوردن عقدي آن را به مالك برگرداند و از سوي ديگر هدف از عاريه 
گرفتن انتفاع و مصرف مال است. براي جمع بين دو امر فوق مال مورد عاريه بايد قابل 

هر چيزي كه بتوان به ابقا اصلش از : «ديگو يقانون مدني م 637ماده  رو نيبقا باشد. از ا
 ».موضوع عقد عاريه گردد...  تواند يآن منتفع شد م

عقد عاريه  يها يژگيبا توجه به وو عاريه:  يگذار سپرده اشتراك و افتراق .4.2.2
را بدين داليل عاريه خواند: اول: عاريه عقدي  يگذار ماهيت قرارداد سپرده توان ينم

دقيقاً عكس آن است. دوم:  يگذار قرارداد سپرده كه نياذني و جايز است حال ا
قانون عمليات  4مسئوليت مستعير بسان امين است اما وضعيت بانك با توجه به ماده 

بانكي بدون ربا متفاوت است. سوم: مال مورد عاريه ضرورتاً بايد از اموال مصرف 
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مورد بحث كه پول است مالي  يگذار موضوع قرارداد سپرده كه نينشدني باشد حال ا
 .گردد يتلقي م مصرف شدني

 
 و مضاربه يگذار . سپرده4.3

قانون مدني در تعريف عقد  546ماده و اوصاف عقد مضاربه:  ها يژگي. و4.3.1
 دهد يمضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه م: « ديگو يمضاربه م

اما اوصاف » با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند...
 مهم اين عقد عبارتند از:  يها يژگيو و

اول: مضاربه عقدي تمليكي نيست به اين معنا كه در نتيجه عقد مضاربه مالي به مضارب 
از يك سو . در جهت تمليكي بودن عقد مضاربه ممكن است گفته شود شود يتمليك نم

قانون مدني به معنا تمليك سرمايه  546و اين در ماده » دهد ياحد متعاملين سرمايه م«
هم مويد تمليكي  شود ياست و از سوي ديگر سهمي كه از سود سرمايه عايد مضارب م

اما اين تصور را بايد از ذهن زدود زيرا با  )108: 1382كاتوزيان،بودن اين عقد است (
د قانوني در عقد مضاربه كامالً روشن است كه مالي از سوي مالك به مالحظه جميع موا
به عنوان  دهد يچه مالك به عنوان سرمايه به مضارب م و آن شود يمضارب تمليك نم

؛ 109 :1411، حلي؛ 10:بي تا، حليامانت است و مالكيت مالك بر آن باقي است (
مضارب در حكم : «ديگو يقانون مدني در تأييد اين امر م 556) ماده 266 :1417، يحلب

مالك همچنان صاحب مال است بديهي است  كه نيمضافاً با توجه به ا» امين است... 
ضمان مال هم براي اوست البته در صورت تعدي و يا تفريط مطابق قواعد عام مضارب 

شديم اثبات اين امر بر عهده مالك  يادآور تر شيطور كه پ ضامن خواهد بود و همان
ضمان او ديگر متفرع بر تعدي و يا  ديگرد ياست در حالي كه اگر مضارب، مالك مال م

مضارب در حكم : «ديگو يقانون مدني م 556ماده  رو نياز ا تفريط از ناحيه او نبود.
 557 از ماده». مگر در صورت تفريط يا تعدي شود يامين است و ضامن مال مضاربه نم

اگر كسي مالي را «قانون مدني هم به نحوي تمليكي نبودن مضاربه قابل برداشت است 
براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله 
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در نتيجه روشن است كسي كه مال را داده است همچنان » د... شو يمضاربه محسوب نم
چه از نظر اين ماده محل اشكال در عقد مضاربه است تعلق  و آن ماند يمالك مال م

تمامي منافع به مالك است نه باقي ماندن مالكيت براي مالك، كه خود گواهي بر صحت 
 .دهد يفوق م يمواد
اين سوال باقي است كه در صورت تمليكي نبودن مضاربه، بايد آن را عقدي عهدي  اما

اذني بودن عقد مضاربه را پذيرفته است چه  رسد ينظر مدانست يا اذني؟ قانون مدني به 
حكم به  550به دو اثر مهم اذني بودن عقد پايبند مانده است. از يك سو در ماده  كه نيا

فوت و حجر طرفين  551جايز بودن عقد مضاربه داده و از سوي ديگر در ماده 
. اما از نظر )90: 1385شهبازي، د (دان يمتعاقدين را موجب انفساخ عقد معرفي م

اند بايد مضاربه را عقدي عهدي  طور كه بسياري از صاحب نظران گفته تحليلي همان
بايد دو مرحله ذيل را از هم جدا كرد: «دانان بر اين باور است كه  دانست. يكي از حقوق

الف: مرحله انعقاد عقد ب: مرحله اجراي عقد. عقد اذني را بايد در مرحله اول 
در اين مرحله بايد ديد اذن دخالت دارد يا ندارد... اذن مالك سرمايه شناسايي كرد، 

جعفري لنگرودي، » (مضاربه در قبض سرمايه هم دخالت در انعقاد عقد مضاربه ندارد! 
 كند يآن دسته از عقودي كه اذن در مرحله انعقاد ايفاي نقش م رو نياز ا )106: 1380

اذن در مضاربه، اذن در مرحله اجراي عقد است.  كه نيبايد اذني محسوب شود حال ا
ايشان همچنين معتقدند كه اذن مالك در مضاربه مانند اذن در عقد مزارعه و مساقات 

ميان زمين و باغ  رو نيو هيچ تفاوتي از ا شود ياست كه اذن خارج از عقد محسوب م
جعفري ت (كه موضوع دو عقد فوق است با سرمايه كه موضوع عقد مضاربه است نيس

طور كه گفته شد عقدي اذني است كه اثر اصلي آن  . مضافاً همان)106: 1380لنگرودي، 
اذن در آن راه دارد اما  ،نيست گونه نياذن باشد نظير عاريه، اما در مضاربه به هيچ وجه ا

نه به عنوان اثر اصلي. هدف اصلي و مقتضاي عقد مضاربه تعهد عامل در جهت رسيدن 
د شو ياز تجارت است و اذن و نيابت اثر فرعي مضاربه محسوب م به سود حاصل

مضاربه قطعاً عقدي  رو ني. از ا)93: 1385شهبازي،  ؛166: 1380جعفري لنگرودي، (
تمليكي نيست و از منظر قانون مدني يك عقد اذني است گر چه مقتضاي تحليل 

 .كند يحقوقي از آن عهدي بودن آن را تقويت م
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مضاربه عقدي است جايز، جواز عقد  دارد يقانون مدني مقرر م 550 ي دوم: ماده
مضاربه با اذني بودن عقد مضاربه كه مورد پذيرش اين قانون است سازگار است. اما 
روشن است با نتيجه تحليلي كه در بحث قبل حاصل شد ناسازگار است بنابراين با 

حقوقي بر خالف صريح عنايت به فقدان مباني جواز در ما نحن فيه مقتضاي منطق 
طور كه گفته شد مباني جواز در عقد مضاربه  : همانقانون مدني لزوم عقد است زيرا اوالً

قانون مدني الزم دانسته شده  525ميان مضاربه با مزارعه كه در ماده  اً:. ثانيشود يديده نم
قانون مدني در خصوص لزوم در آن هم  545و مساقات كه حكم مزارعه وفق ماده 

. ثالثاً: مضاربه عقدي )172: 1380جعفري لنگرودي،اري است نبايد فرق نهاد (ج
است بدين معنا كه طرفين عقد موقع انعقاد عقد سعي در بدست آوردن  يا مغابنه

قصد اغماض و گذشت داشته باشند و از  كه نيحداكثر منافع شخصي خود دارند بدون ا
 .)172: 1380جعفري لنگرودي،رو ماهيت آن با لزوم سازگار است ( نيا

به اين معنا »طرف ديگر با آن تجارت كرده...: «دارد يقانون مدني مقرر م 546سوم: ماده 
فعاليت تجارتي انجام دهد  رديگ يكه در اختيار او قرار م يا هيبا سرما ستيبا يكه عامل م

عامل در  ياه تيو اگر غير آن كند عقد مذكور مضاربه نيست. لزوم تجارتي بودن فعال
در صورتي كه «قانون مدني هم با اين بيان مورد تأييد قرار گرفته است:  553ماده 

هر قسم  تواند يمضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل م
» تجارتي را كه صالح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند

 نون تجارت آمده است.قا 2اعمال تجارتي هم در ماده 
قانون مدني) بنابراين  547(ماده » سرمايه بايد وجه نقد باشد«چهارم: در عقد مضاربه 

طور كه گفته شده  و همان سازد يسرمايه غير از وجه نقد عقد را از مضاربه خارج م
عمومي در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي  أتيخارجي نيز مطابق رأي ه يها است پول
 .)113: 1382كاتوزيان،د (شو يحسوب موجه نقد م

در مضاربه مالي به مضارب تمليك  كه نيپنجم: يد مضارب اماني است. با عنايت به ا
برده هم در فرض تعدي و  سرمايه در يد او امانت است. در نتيجه مسئوليت نام شود ينم

مضارب در حكم امين « ديگو يقانون مدني در اين خصوص م 556يا تفريط است، ماده 
حتي به نظر ». مگر در صورت تعدي و تفريط شود ياست و ضامن مال مضاربه نم
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مقنن امانت و عدم ضمان مضارب را مقتضاي ذات اين عقد محسوب داشته و  رسد يم
اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد : «ديگو يقانون مدني م 558در ماده 

جارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است، مگر بود و يا خسارت حاصله از ت
به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف  كه نيا

در تنظيم اين مقرره نويسندگان قانون مدني تحت تأثير ». مجاناً به مالك تمليك كند
: شرط ضمان والًا كه نياند حال ا مشهور فقهاي اماميه شرط را فاسد و مفسد دانسته

). چه 646: 1409، يزديمضارب شرط خالف مقتضاي اطالق عقد است نه ذات آن (
مقتضاي ذات عقد مضاربه مطلقاً نيابت و امانت مضارب نيست بلكه اثر اصلي  كه نيا

: اين  عقد مضاربه تعهد مضارب در جهت رسيدن به سود حاصل از تجارت است. ثانياً
اگر بر مستعير، شرط ضمان : «ديگو يقانون مدني در عاريه كه م 643 ي حكم با ماده

هم » منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن منقصت خواهد بود
) زيرا مانند مضاربه اثر اصلي عاريه هم نيابت و 401: 1381كاتوزيان،ناهماهنگ است (

چه مسلم است اثر  اع است و آنبلكه اثر اصلي عاريه استنابه براي انتف باشد يامانت نم
اصلي و مقتضاي ذات هيچ يك از دو عقد فوق نيابت و امانت نيست. ثالثاً: شرط ضمان 

. ممكن است گفته شود شرط ضمان بر رسد يمضارب خالف شرع هم به نظر نم
سوره مباركه توبه است  91او اماني شناخته شده است مخالف آيه شريفه  ديا مضارب كه

ليس علي االمين «يا مخالف رواياتي نظير » ما علي المحسنين من سبيل: « ديفرما يكه م
 91است. در رفع اين شبهه بايد گفت به هيچ وجه شرط ضمان مغاير با آيه » اال اليمين

چه مضارب به هيچ وجه محسن نيست و او خود در مقام سود  باشد يسوره توبه نم
است.  يا د عقد مضاربه يك عقد مغابنهطور كه گفته ش جويي در اين عقد است و همان

ملحوظ نظر داشت اما  توان ياين آيه را در خصوص شرط ضمان در عقد وديعه م
مجراي استناد به آن عقد مضاربه نيست همين حرف را خصوص روايت مذكور نيز 

طور كه مرحوم شيخ انصاري استاد فقهاي معاصر در كتاب  قابل بيان است. مضافاً همان
حكم شرعي يا قطع نظر از عوارضي كه ممكن است بر موضوع  ديفرما يش مگران سنگ

وارد شود به آن تعلق گرفته است و يا حكم شرعي با لحاظ تمام عوارضي كه ممكن 
است بر موضوع وارد شود به آن تعلق گرفته است. اگر تعلق گرفتن حكم قطع نظر از 
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الف آن را شرط خالف عوارضي كه ممكن است بر موضوع وارد شود باشد شرط خ
محسوب كرد به عنوان نمونه در عقد بيع شرط گردد كه خريدار براي  توان يشرع نم

فروشنده يك دست كت و شلوار بدوزد. دوختن لباس مذكور كه كاري مباح است با 
و اباحه اوليه با وجوب ناشي از شرط هيچ  گردد يشرط نمودن آن ضمن عقد واجب م

شرط مذكور خالف شرع نيست اما اگر حكم شرعي از قسم  ور نيتعارضي ندارد. از ا
دوم باشد يعني با توجه به تمام عوارض بر موضوع وارد شود شرط خالف آن شرط 
خالف شرع است مانند محرمات كه اگر شرطي خالف آن شود به دليل خالف شرع 

مضارب ) در ما نحن فيه شرط ضمان بر به بعد 26: 1428انصاري، بودن باطل است (
از قسم اول است و صحيح. اما در هر صورت نظر قانون مدني به روشني در  اًقطع
تدبير  يا لهيبيان شده است و تنها در ذيل اين مقرره بر بيان افراطي صدر ح 558 ي ماده

 7شده است.
حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد «قانون مدني  548هفتم: مطابق ماده 
قانون مدني هم  549در ادامه ماده » از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشدجزء مشاع از كل 

در عرف  كه نيحصه مزبور در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر ا: «ديگو يم
با عنايت به صراحت مادتين ». معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد اًمنجز

حصه صورت جزء مشاع از كل ترديدي نيست  در تعيين» بايد«فوق و استفاده از كلمه 
 8شرط مذكور از شرايط اساسي عقد مضاربه است.

اساسي و  يها يژگيپس از مطالعه و: و مضاربه يگذار سپرده . اشتراك و افتراق4.3.2
گذار، مبالغ سپرده  اوصاف بارز عقد مضاربه شايد بتوان گفت بانك به وكالت از سپرده

و سود حاصل  دهد يدار را در اجراي قرارداد مضاربه به تصرف اشخاص م گذاري مدت
و  يگذار هياز عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبالغ سپرده سرما

(ايزدي  دهد يگذار م الوكاله به سپرده پس از كسر حقرعايت سهم منابع بانك، 
قرارداد  رسد ي). اما به نظر م187: 1368كريمي،  ؛95: 1379ايزدي فرد، ؛107: 1383فرد،

 را نبايد عقد مضاربه دانست زيرا:  يگذار سپرده
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بر خالف مضاربه قرارداد تمليكي و الزم است زيرا شخص  يگذار اول: قرارداد سپرده
كه به وكالت از وي در امور مضاربه به كار گيرد  دهد يوجوه پرداختي را به بانك نم

به عبارت ديگر مبالغ  كند يم يگذار هيبلكه بانك به عنوان اصيل وجوه سپرده را سرما
 .شود يپرداختي به بانك تمليك م
ري بودن موضوع فعاليت اشخاص بر خالف عامل در عقد دوم: محدوديتي در تجا

در قالب عقودي همچون مزارعه و  تواند يمضاربه وجود ندارد به عنوان نمونه بانك م
 كند.  يگذار هيمساقات نيز سرما

سوم: در صورتي كه عقد مضاربه مطلق باشد و تجارت خاصي شرط نشود وفق ماده 
م تجارتي كه صالح بداند نمايد و در طرز هر قس تواند يقانون مدني عامل م 553

در فرض  يگذار تجارت بايد متعارف را رعايت كند در حالي كه در قرارداد سپرده
 اطالق هم اشخاص در انجام فعاليت تجاري محدود نيستند. 

چهارم: يد بانك با توجه به تمليكي بودن عقد نسبت به موضوع قرارداد ديگر اماني 
ها  بانك: «ديگو يقانون عمليات بانكي بدون ربا م 4به ماده نيست و بر خالف مضار

 يها و بانك نيز سپرده» الحسنه هستند... قرض يها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده
و در نتيجه هيچ خسارتي متوجه سپرده گذاران  كند يدار را تعهد و تضمين م مدت

 نيست. 
و در مقدار سود  كند يمالك عمل م پنجم: از آن جايي كه در مضاربه عامل به نيابت از

نه  شود يشريك است اساساً به علت مالكيت مالك ضرر در اصل مال متوجه وي م
متقاعد كننده نقصان و  ي مضارب، در حالي كه هنگام تسويه حساب، عامل با ادله

دخالت علت خارجي اثبات نمايد و اين امر به نحوي از انحاء براي بانك ثابت شود 
ولي ضامن اصل سرمايه بانك بوده كه  شود ياز باز پرداخت سود معاف م عامل صرفاً

 قانون مدني در عقد مضاربه است. 558اين مهم در تعارض با ماده 
به نحو جزء  يگذار ششم: ضروري نيست سود هر يك از طرفين در قرارداد سپرده 

مشاع مشخص شود و برخالف عقد مضاربه سود مبلغي از پيش تعيين شده و ثابت 
گذاران و  . در ارتباط با مبناي مبلغ پرداختي به سپردهالحساب ياست ولو به نحو عل

همان ميزان سود واقعي  شود يچه به صاحبان حساب از سوي بانك پرداخت م آن كه نيا
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نظر از اين  نجام شده از جانب بانك است يا خير، صرفحاصل از فعاليت اقتصادي ا
چه به  مبلغ مازاد بر آن ستيبا يها م نكته كه در صورت محقق شدن سود بيشتر، بانك

طور كه  گذاران پرداخت نمايند همان پرداخت شده را نيز به سپرده الحساب يصورت عل
و پول  كند ياري نماند شخصي كه به طور مستقيم سرمايه گذ برخي از محققين گفته

 يبردار ، در واقع فرصت بهرهدهد يخود را در اختيار بانك يا هر شخص ديگري قرار م
مادي از سرمايه خويش را از دست داده و براي همين فرصت از دست رفته مستحق 

چه به صورت سود  ). به عبارت ديگر آن91: 1389جبران خسارت است (السان،
مربوط به از دست دادن فرصت استفاده از  رديگ يتعلق م گذاران به سپرده الحساب يعل

 است كه با رضايت طرفين در اختيار بانك قرار گرفته است. ييا هيسرما
 ديگو يقانون مدني كه م 559 ي با توجه به جميع جهات فوق نبايد تصور شود كه ماده

ل در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرايط اخير ماده قب«
در پي آن بوده كه قرارداد » احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد

: استفاده از عبارت  يگذار سپرده در » ممكن است«را عقد مضاربه معرفي كند زيرا اوالً
مضاربه نيست  يگذار قانون مدني نشان دهنده اين مهم است كه قرارداد سپرده 559ماده 

لب مضاربه هم تنظيم گردد. ثانياً: در زمان تصويب قانون مدني بلكه احتمال دارد در قا
هنوز قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب نگرديده بود و با بيان اوصاف و 

در قانون مذكور كامالً روشن است كه به هيچ وجه  يگذار قرارداد سپرده يها يژگيو
كه قانون  62مضاربه نيست و حتي اگر كسي بگويد تا قبل از سال  يگذار قرارداد سپرده

مضاربه بود اما پس از آن ديگر اين حرف  يگذار عمليات بانكي تصويب شد سپرده
گذار ضمن يك ماده بخواهد به قرارداد مهمي  پذيرفته نيست. ثالثاً: بعيد است كه قانون

قانون مدني يعني  559اع در ذيل ماده بپردازد. رابعاً: ماده مورد ارج يگذار چون سپرده
هم اشكاالت متعددي بر آن وارد است كه شرحش گذشت. بنابراين به هيچ  558ماده 

 را مضاربه دانست. يگذار قانون مدني قرارداد سپرده 559با اتكا به ماده  توان يوجه نم
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 و وكالت. يگذار . سپرده4.4
قانون مدني در تعريف عقد وكالت  656: ماده و اوصاف عقد وكالت ها يژگي. و4.4.1

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام « ديگو يم
اعمال وكيل از طرف موكل است. وكالت داراي  رو نياز ا» دينما يامري نايب خود م

 يالًكه ذ كند يجدا م يگذار و اوصاف بارزي است كه آن را از قرارداد سپرده ها يژگيو
 .شود يها اشاره م به برخي از آن

اول: وكالت از نظر قانون مدني عقدي جايز اذني است و با فوت و حجر طرفين 
، ي؛ بحران274 :1413،يدثانيشهد (گرد يقانون مدني منفسخ م 678 ي متعاقدين وفق ماده

گرچه از نظر تحليلي عهدي دانستن وكالت خالي از  )152 :1408؛ محقق،23 :1405
وكالت را عقدي عهدي در كنار  اًمرحوم دكتر شهيدي صراحت كه نيقوت نيست كما ا
طور كه گفته شده است هدف متعاقدين در  . مضافاً همان9داند يحواله، ضمان ... م

وكيل هم وكالت صرفاً اذن نيست و به عبارت ديگر هدف موكل تعهد وكيل و هدف 
م يياجرت كار خويش است بنابراين شايسته است وكالت را عقدي عهدي خطاب نما

–. برخي از استادان هم وكالت را به اعتبار آثار آن عقد اذني )109: 1385شهبازي، (
ماده  كه ني. دوم: وكالت عقدي جايز است كما ا)111: 1382كاتوزيان، د (ان دهينام عهدي

قانون مدني  681 ي عزل نمودن وكيل را براي موكل و مادهقانون مدني امكان  679
نموده است. سوم: در صورتي كه  ينيب شيامكان استعفا دادن از وكالت را براي وكيل پ

قانون مدني محدوده وكالت فقط مربوط به اداره  661 ي وكالت مطلق باشد وفق ماده
او تنها در صورت تعدي  چهارم: يد وكيل اماني است و .كردن اموال موكل خواهد بود

. پنجم: وكالت يك عقد ابدي يو يا تفريط در فرض تلف يا نقصان مال مسئوليت م
؛ 10: 1419، يعاملد (شو يرضايي است و بدون نياز به هيچ تشريفات خاصي واقع م

قانون مدني بيان گشته است  658 ي در ماده اًو اين مهم صراحت) 151 :1408محقق، 
ششم: .» شود يوكالت ايجاباً و قبوالً به هر لفظ يا فعلي كه داللت بر آن كند، واقع م«

؛ 154: 1418حقق، د (مده يوكيل اعمال مورد وكالت را به نيابت از موكل انجام م
 656 ي باب وكالت يعني ماده ي و اين امر به روشني در اولين ماده )485: 1416، ميحك
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موكل  ريگ قانون مدني بيان گرديده است و به اين معنا است كه اعمال وكيل دامن
و از همين رو وكيل مكلف است وفق  رديگ يو به حساب موكل صورت م شود يم

 قانون مدني حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد.  668 ي ماده
 يها يژگيعنايت به اوصاف و وبا و وكالت:  يگذار . اشتراك و افتراق سپرده4.4.2

الحسنه با  بارز عقد وكالت كه سابقاً آمد، روشن است كه قرارداد سپرده گذاري قرض
عنايت به اوصاف آن و مشخصاً تمليكي بودن، الزم بودن و عيني بودن، قطعاً وكالت 

قسم قانون عمليات بانكي بدون ربا مسئوليتي فراتر از امين در اين  4نيست، مضافاً ماده 
 يگذار كرده است. اما در خصوص قراردادهاي سپرده ينيب شيها براي بانك پ از سپرده

 يها سپرده: «ديگو يقانون عمليات بانكي بدون ربا م 3ماده  ي دار صراحتاً تبصره مدت
ها وكيل است: در امور مشاركت، اجاره به شرط  آن يريكارگ دار كه بانك در به مدت

مستقيم سلف و معامله  يگذار هيمزارعه يا مساقات، سرما تمليك، معامالت اقساطي،
اجرايي قانون عمليات بانكي و  يها دستورالعمل 11 ي ماده» رديگ يمورد استفاده قرار م

گذار و بانك را به  آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي نيز رابطه ميان سپرده 9ماده 
 ). 72: 1381اند (توكلي، وكالت تعبير كرده
چه گفتيم  دار از آن مدت يها آيا بايد در خصوص سپرده كه نيا شود يسوالي كه مطرح م

 رسد يدار عقد وكالت است؟ به نظر نم مدت يگذار بگذريم و بگوييم قرارداد سپرده
چه از نظر تحليل علمي و چه از نظر مقتضيات عملي عقد وكالت  يگذار قرارداد سپرده

ابطه اشكاالت متعددي وارد است كه ذيالً به برخي از باشد و بر وكالت خواندن اين ر
 :گردد يها به طور مختصر اشاره م آن

نپذيرفتن تمليك  كه نياول: وكالت عقد تمليكي نيست، اذني يا نهايتاً عهدي است حال ا
 يها تيها در فعال . بانككند يمشكالت بسياري ايجاد م يگذار در قرارداد سپرده

عمالً به عنوان مالك  ديآ يبدست م ها يگذار ن از محل سپردهاقتصادي خود كه وجوه آ
نه وكيل،  دانند يها را اصيل م ها نيز آن و اشخاص طرف قرارداد با بانك ندينما يعمل م

گذار اما اگر بگويم  و نه سپرده شود يها م خود آن ريگ ها دامن اعمال بانك رو نياز ا
دار وكالت است يعني بانك به عنوان نماينده موكل عمل  مدت يگذار قرارداد سپرده
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گذار باشد.  اصيل يعني سپرده ريگ ها با ثالث بايد دامن و تعهدات قراردادي بانك كند يم
ها  بانك كه نياز نظر عملي هم پذيرش نمايندگي بانك دشوار است مؤيد اين كالم ا

تحت اوامر مالك باشند.  يا ندهينما كه نينه ا ندينما يكامالً آزادانه و بسان مالك عمل م
ها  همچنين گفته شده است كه نظريه وكالت موجد اختالل در روند فعاليت بانك

زيرا بانك به عنوان وكيل موظف خواهد بود كه وجوه را به تفكيك نگهداري و  شود يم
ر و سود حاصله ه يريكارگ اختصاص داده و محل به يا براي هر كدام حساب جداگانه

 يگذار سپرده ها ونيليها با م يك را جداگانه محاسبه نمايد در حالي كه اين امر در بانك
 ).217: 1384شريفي، عادتاً ممكن نخواهد بود (

دوم: وكالت در قانون مدني عقدي جايز و حتي جواز آن از باب اذني بودن است كه با 
در صورتي كه در قراردادهاي  شود يفوت و حجر متعاقدين، عقد منفسخ م

دو ساله اگر  يگذار نيست. به عنوان نمونه در يك سپرده گونه نيدار ا مدت يگذار سپرده
را  يگذار اما اگر قرارداد سپرده شود يگذار فوت نمايد عقد منفسخ نم در سال اول سپرده

ر لزوم و وكالت در نظر آوريم انحالل آن با فوت و حجر امري بديهي است. در نتيجه د
با  يگذار سپرده يجواز هم اين دو با هم ناسازگارند و به عبارت ديگر طبع قراردادها

 جواز سازگار نيست.
در بحث پيرامون وديعه، عاريه، مضاربه مكرراً متذكر شديم كه مسئوليت  تر شيسوم: پ

 صورت امين در فرض تلف يا نقصان مال متفرع بر تعدي و يا تفريط است در غير اين
 631 ي امين مسئوليتي ندارد. ديديم كه وكيل هم امين است و مطابق قواعد نظير ماده

قانون مدني مسئوليت او در فرض تعدي و يا تفريط است. اما اين حرف را در قرارداد 
ها اماني نيست. ثانياً: در  زد زيرا اوالً: يد بانك نسبت به سپرده توان ينم يگذار سپرده
 توانند يها م بانك شود يبانك مالك آن م كه نيدار نيز با ا مدت يذارگ هيسرما يها سپرده

دار را تعهد يا بيمه كنند و با توجه به  مدت يگذار هيسرما يها بازپرداخت اصل سپرده
 225و  220وفق مواد  شود ياين مهم كه در عرف بانكداري همواره اين تعهد ديده م

گذاران پذيرفت به طوري كه  ها در برابر سپرده قانون مدني بايد اين تعهد را براي بانك
اند. ثالثاً: ممكن  ها مكلف به اين مهم شده اجرايي بانك يها و دستورالعمل ها نامه نييدر آ

با نظريه وكالت هم مشكل را حل كرد بدين نحو كه در ضمن  توان ياست گفته شود م
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از نظر قانون مدني و مشهور  رسد يعقد وكالت شرط ضمان وكيل را نمود اما به نظر م
قانون عمليات  4چه در ماده  و آن دفقهاي اماميه در صحت شرط ضمان ترديد وجود دار

، به عبارت ديگر شرط ضمان يك شرط نتيجه و 10بانكي آمده است شرط ضمان نيست
گفت  توان يقانون عمليات بانكي يك شرط فعل است. رابعاً: همچنين م 4ذيل ماده 

تعهد بانك تعهد به نتيجه است و اين مهم  كه نيعهد به وسيله است حال اتعهد وكيل ت
. خامساً: اگر ما مسئوليت بانك را بسان شود يقانون عمليات بانكي مستفاد م 4 ي از ماده

گذاران براي  وكيل در صورت تعدي و يا تفريط در نظر آوريم رغبت سپرده
 .ابدي يبه شدت كاهش م يگذار سپرده

قانون  3موضوع تبصره ماده  يها تيبانك بخواهد به عنوان وكيل در فعال كه نيچهارم: ا
گذار شركت كند به اين معناست كه سود حاصل از  عمليات بانكي از سوي سپرده
گذار باشد چون اصيل  براي موكل يعني سپرده دهد ياعمالي كه به نيابت انجام م

قانون  676لوكاله اكتفا نمايد. ماده ا گذار است و بانك بايد صرفاً به گرفتن حق سپرده
الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و  حق: «ديگو يمدني در اين خصوص م

الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر  اگر نسبت به حق
در قرارداد  كه نيحال ا». المثل است عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت

گذار به  كه سپرده ييا هينيست. در مقابل ميزان سرما گونه نيبه هيچ وجه ا يگذار پردهس
حسب قواعد و شرايط سود معين و از پيش تعيين شده به  دهد يبانك تحويل م

براي او باشد و بانك  ها تيكل سود حاصل از فعال كه نينه ا 11رديگ يگذار تعلق م سپرده
گاه از گذار اصالً هيچ الوكاله بگيرد بلكه حتي ممكن است سپرده مبلغي را به عنوان حق

 بانك آگاه نگردد. يها تيميزان سود حاصل از فعال
 661 ي طور كه ديديم در صورتي كه عقد وكالت مطلق باشد مطابق ماده پنجم: همان

شريفي، به اداره كردن اموال موكل خواهد بود (قانون مدني اختيارات وكيل فقط مربوط 
فعاليت مذكور  تواند ينيست و بانك م گونه نيا يگذار اما در قرارداد سپرده )221: 1384

قانون عمليات بانكي را كه در سطرهاي پيشين به آن اشاره شد نظير  3در تبصره ماده 
 مزارعه، مساقات ... انجام دهد. 
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و  كند يدر قرارداد وكالت وكيل به عنوان نماينده موكل عمل م كه نيششم: با توجه به ا
برده تحت  نام يها تيبديهي است كه اعمال و فعال شود يموكل م ريگ اعمال وكيل دامن

طور كه پيش از اين اشاره شد يكي از تكاليف وكيل  همان رو نينظارت موكل باشد. از ا
صدي به موكل است. حال اگر به قانون مدني ارائه حساب دوره ت 668 ي وفق ماده

باشيم بايد بانك  بنديقانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است پا 3چه در تبصره ماده  آن
كه با  ييها تيرا ملزم بدانيم كه حساب دوره تصدي مدت وكالت خود كه شامل فعال

رتي كه گذار ارائه دهد. در صو به سپرده شود يگذار انجام داده است هم م سرمايه سپرده
. حتي برخي با عنايت به محرمانه بودن كنند يها به اين صورت عمل نم هيچ گاه بانك
ها اعالم  بانكي اين تكليف را عامل نابودي و ورشكستگي بانك يها تيبسياري از فعال

 .)210: 1384شريفي، اند ( نموده
تصريح تبصره  رغم يدار عل مدت يگذار روشن است كه ماهيت حقوقي سپرده رو نياز ا
قانون عمليات بانكي بدون ربا با وكالت سازگار نيست و اين تبصره صرف  3 ي ماده

به هيچ وجه با قصد متعاقدين كه در اعمال حقوقي كارگزار اصلي هستند،  كه نينظر از ا
طور كه گفته شد و در  هماهنگ نيست با قواعد باب وكالت هم سازگاري ندارد و همان

قراردادي تمليكي است و سرمايه صاحبان حساب به  يگذار آمد سپرده ادامه نيز خواهد
 يبردار . عرف بانكداري نيز حكايت از وكيل نبودن بانك در بهرهديآ يتمليك بانك در م
گذاران دارد. شايان ذكر حقوق بانكي ريشه در عرف تجار و بازرگانان  از سرمايه سپرده

) 27: 1389امري نباشد، محترم است (السان، دارد و اين عرف مادامي كه مخالف قوانين
قانون مدني نيز متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون  225ماده 

 .داند يتصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد م
 يگذار اين است كه چرا مقنن تالش نموده قرارداد سپرده رسد يسوالي كه به ذهن م

نظريه وكالت براي غير ربوي نمودن  رسد يكالت معرفي نمايد؟ به نظر مدار را و مدت
ها عرضه گرديده است زيرا از نظر اسالم پرداخت سود به حساب  فعاليت بانك

براي حل اين مشكل قانون بانكداري بدون ربا در  شود يگذاران ربا محسوب م سپرده
تني بر عقود اسالمي از قبيل مفهوم شناخته شده بهره را كنار نهاد و سود مب 62سال 

مضاربه، مشاركت مدني و حقوقي، اجاره به شرط تمليك جايگزين آن گرديد و براي 
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مشتريان نيز به نظريه وكالت توسل جسته شده است  يها توجيه سود پرداختي به سپرده
 .)599 :1381كاتوزيان، (
 
 

 و قرارداد قرض يگذار . سپرده4.5
در تعريف قرض  648قانون مدني در ماده و اوصاف عقد قرض:  ها يژگي. و4.5.1

قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را : «ديگو يم
كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و  كند يبه طرف ديگر تمليك م

اوصاف و ». وصف رد نمايد، و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد
 بارز عقد قرض بدين قرار است: يها يژگيو

قانون مدني  648 ي اول: قرض عقدي تمليكي است. اين مهم به خوبي از صدر ماده
 شود يقابل برداشت است. در قرض بر خالف عاريه مال مورد قرض مقترض تمليك م

چه كه بدست آورده از بين ببرد و به دلخواه در  رو مانند هر مالكي حق دارد آن نياز ا
كه مثل يا همان چيزي را كه گرفته است رد  شود يآن تصرف كند در مقابل متعهد م

 نمايد.
چه در فقه شهرت يافته است در  طور كه گفته شده بر خالف آن دوم: عقد قرض همان 

قبض شرط صحت آن باشد ديده  كه نيليلي بر احقوق مدني عقدي رضايي است و د
 اصل هم بر عدم وجود اين شرط است.  شود ينم

سوم: قرض عقدي الزم است. البته در قانون مدني تصريحي در اين خصوص ديده 
با  12اما با اين حال نظر مشهور انديشمندان حقوقي بر لزوم اين عقد است شود ينم

عين آن را  تواند ينابراين مقرض ديگر نمب شود يقرض مقترض مالك موضوع عقد م
چه گرفته امتناع كند. نبايد تصور  از پرداخت مثل آن تواند يمطالبه نمايد مقترض هم نم

چه را كه گرفته است بر گرداند به منزله جواز  عين آن تواند يوام گيرنده م كه نيشود ا
در انتخاب مصداق  طور كه گفته شده هر مديوني همان كه نيعقد از سوي اوست چه ا
است كه اگر مالي كه تمليك  رو نيآزاد است. از ا پردازد يمالي كه براي اداي دين م
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آن را بابت بدهي خود بدهد در حالي كه اگر  تواند يگرديده ناقص شود مقترض نم
 فسخ عقد در اختيار او بود ناقص شدن مال مانع از اجراي حق او نبود. 

مورد قرض تلف يا ناقص شود ضمان آن بر عهده مقترض چهارم: در صورتي كه مال 
برده مانند مستعير اماني نيست تا مسئوليت  كه مالك آن گرديده است و يد نام باشد يم

 در فرض تعدي يا تفريط او باشد.
ميان عقد  رسد يطور كه به نظر م : همانو قرض يگذار . اشتراك و افتراق سپرده4.5.2

 يها الحسنه شباهت قرض يگذار مشخصاً قرارداد سپرده يرگذا قرض و قرارداد سپرده
زيادي بدين قرار وجود دارد. اول: هر دو تمليكي و الزم هستند. دوم: در قرارداد 

 4 ي تر از امين است تا جايي كه در ماده هم مسئوليت بانك بسيار گسترده يگذار سپرده
به باز پرداخت اصل  ها مكلف بانك« ميخوان يقانون عمليات بانكي بدون ربا م

 يها اصل سپرده توانند ي) هستند و ميالحسنه (پس انداز و جار قرض يها سپرده
مقدار معيني  يگذار سوم: زماني كه سپرده» دار را تعهد يا بيمه نمايد. مدت يگذار هيسرما

چه در عاريه گفتيم عين آن را  بانك مكلف نيست مانند آن نهد يوجه نزد بانك م
برگرداند چه از يك سو وجوه مذكور به بانك تمليك شده است و از سوي ديگر پول 

مقدار اسكناس معادل آن به  تواند يبانك م رو نيدر عرض زمان مالي مثلي است از ا
مان شماره سريالي نباشد كه ها با ه گذار برگرداند هر چند كه دقيقاً همان اسكناس سپرده

الحسنه  از نوع قرض يگذار گذار گرفته بود. چهارم: در قراردادهاي سپرده از سپرده
 ها يگذار در عنوان اين قسم از سپرده» قرض«كلمه  يريكارگ ممكن است گفته شود به

ر الاقل در اين قسم ماهيتاً عقد قرض است. به نظ يگذار سپرده كند ياين نظر را تأييد م
مشابهت مذكور بسياري از صاحب نظران را قانع نموده است كه قرارداد  رسد يم

پس بايد نظر «...  ديگو يعقد قرض است. به عنوان مثال دكتر كاتوزيان م يگذار سپرده
اند به عنوان اصل  كه رابطه صاحبان سرمايه و بانك را تابع قواعد قرض دانسته يمؤلفان

فرزين وش، فراهاني،  ؛110: 1389، السان، 73صدر:  ؛74 :1382كاتوزيان،» (تاييد كرد
1381 :33.( 
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و عقد قرض اذعان  يگذار فوق ميان قرارداد سپرده يها بايد به شباهت رسد يبه نظر م
يك از عقود معين كه تاكنون به مقايسه آن با قرارداد نمود و بيان داشت كه هيچ 

مشابهت نداشته است اما  يگذار پرداختيم تا به اين اندازه با قرارداد سپرده يگذار سپرده
گذار  به هيچ وجه سپرده رسد ياين است كه به نظر نم كند يچه ايجاد ترديد جدي م آن

كه بانك هم به  رسد يقصد قرض دادن مبلغي پول به بانك را داشته باشد، به نظر نم
گذار در قرارداد  ده گذار را داشته باشد. سپردههيچ وجه قصد قرض گرفتن پول از سپر

مبلغي پول در حساب خود نگهداري  خواهد يالحسنه پس انداز م قرض يگذار سپرده
نه تنها از حفاظت آن مطمئن باشد و در صورت امكان، شانس خود را در  كه نيكند تا ا

احسان نيز بردن جايزه امتحان كند بلكه بتواند در مصرف آن براي امور خيريه و 
 ميشو يمطلقاً در نظر ندارد كه خدمتي به بانك بكند. يادآور م رو نيمشاركت نمايد، از ا

ها پس از محاسبات الزم و كنار گذاشتن مبالغي براي پاسخگويي به مشتريان باقي  بانك
الحسنه را براي پرداخت وام بدون بهره به نيازمندان به كار  قرض يها وجوه سپرده

در اعمال حقوقي كارگزار  كه ني). در نتيجه با توجه به ا111: 1389لسان،(ا رنديگ يم
، پذيرش قرض بودن كنند ياصلي قصد متعاقدين است و عقود از قصود متابعت م

جاري  يها گذار در حساب سپرده كه نيهمراه با اشكال جدي است و ا يگذار سپرده
قرض تلقي نماييم زيرا دادن  آن را شود ياز حساب خود برداشت كند سبب نم تواند يم

در قرارداد نشان از تسليم مال در جهت منافع دريافت كننده وجوه و  يا مهلت به گونه
هر زمان  تواند يگذار م الحسنه سپرده قرض يگذار كه در سپرده يقرض است در حال

قراردادها قرض  گونه نيدر عرف هم به ا كه نيوجوه سپرده را مطالبه كند و مضافاً ا
دار هم از يك سو قصد اصلي  مدت يگذار . در قراردادهاي سپردهشود يخطاب نم

بانك است نه قرض دادن مبلغي  يها تيگذار مشاركت در سود حاصل از فعال سپرده
قانون عمليات بانكي كه صراحتاً  3پول و از سوي ديگر با توجه به تصريح تبصره ماده 

را وكالت دانسته است پذيرش قرض بودن آن به مراتب  گذار و بانك رابطه سپرده
بسيار اين دو نهاد حقوقي نبايد  يها صرف مشابهت رسد يدشوارتر است. به نظر م

. در ادامه ماهيت انواع مختلف قراردادهاي مييها را يكسان قلمداد نما موجب شود آن
 .گردد يبيان م يگذار سپرده
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 حقوق علماي علمدر نظر  يگذار . ماهيت حقوقي قرارداد سپرده5
تر  و مقايسه آن با عقود مشابه اكنون راحت يگذار پس از مطالعه اوصاف قرارداد سپرده

اظهار نظر نمود. شايسته است به برخي  يگذار نسبت به ماهيت قرارداد سپرده توان يم
 نظريات در اين خصوص اشاره شود. 

امانت بر خالف «را ذيل عنوان مرحوم دكتر امامي شارح اول قانون مدني اين بحث 
در اين قرارداد برخالف وديعه اوالً: مال به امين  ديگو يمطرح نموده است و م» قاعده

چه گرفته است، از حيث مقدار،  كه مثل آن گردد يو ثانياً: امين متعهد م شود يتمليك م
معتقد كه در وديعه، عين بايد مسترد شود. ايشان جنس و وصف مسترد دارد در حالي 

است اين نوع امانت مانند قرض است با اين فرق كه در قرض، گيرنده مال براي انتفاع 
گذار  و در مورد مزبور گيرنده درخواستي ندارد بلكه امانت دينما يخود آن را قرض م

. مورد امانت خالف قاعده مانند مورد قرض اموال مثلي سپارد يبراي نفع خود آن را م
 ). 178: 1375د (امامي، شو ينسبت به پول انجام مخواهد بود و عموماً 

 تر شيعنوان امانت خالف قاعده در حقوق مدني ما با توجه به مباحثي كه پ يريبهكارگ
 جا نيطور كه مرحوم امامي بيان داشتند در ا بيان شد خالي از اشكال نيست. زيرا همان

چه مسترد  دارد بلكه آنو بانك تكليف به رد عين مال ن شود يمال به بانك تمليك م
 4در ماده  كه ني، مثل مال است. مسئوليت بانك هم فراتر از امين است. كما اشود يم

الحسنه  قرض يها ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده قانون عمليات بانكي، بانك
طور كه گفته  اند. در خصوص همانند خواندن اين قسم قراردادها با قرض، همان شده

يك از متعاقدين قصد قرض ندارند وجود دارد اما چون هيچ  ييها هتشد، گرچه شبا
 . شود يدر قرض خواندن اين قراردادها ترديد جدي ايجاد م

دانسته » وديعه خالف قاعده«يكي ديگر از صاحب نظران، اين قرارداد را قسمي از 
بانك مكلف به برگرداندن مثل مال است نه عين آن. با پيدايش  ديگو ياست. او م

 شود يگذار به يك بستانكار تبديل م ملكيت براي بانك نسبت به سپرده مشتريان، سپرده
گذار همه يا بخشي از سپرده خود را درخواست كند بانك از وجوه  و هر گاه سپرده

از  ديگو ي). ايشان در ادامه م175: 1388د (كاشاني، كن يمتعلق به خود به او پرداخت م
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گذار  بانكي وديعه است، بنابراين هر چند سپرده يگذار جا كه ماهيت حقوقي سپرده آن
گذار  در برابر طلب ديگري كه از سپرده تواند يولي بانك نم شود ياز بانك بستانكار م

بر دوش  دارد دست به تهاتر زند زيرا عقد وديعه تكليف رد امانت را به گونه مطلق
 ).177: 1388د (كاشاني، كن يبار م ريگ سپرده

همان اشكاالتي كه بر وديعه خواندن اين عقد گفته شد بر اين نظر هم وارد است و به 
 را بدون در نظر گرفتن اوصاف اساسي آن بتوان تصور كرد.  يا عهيود رسد ينظر نم

ه بانكي وديعه است صاحب كتاب پر ارج الفارق در پاسخ به اين سوال كه آيا سپرد
: اين قرارداد آثار تمليك دارد، زيرا بانك چون مالك، آن را به نفع خود به ديگو يم

. در اين ميان سازد ي. اين با طبع وديعه نمرديگ يو براي خود بهره م گذارد يجريان م
كه وجود و حضور قرض (نه وديعه) را اعالن  دهد يبه سپارنده وجه م يا بانك بهره

تمليك در قرض است، در وديعه نيست. مالكيت موقت بانك در آن سپرده  .كند يم
ندارد ... (جعفري  يا انهيهرگز با مفهوم نيابت در تصرف از جانب مالك اصلي وجوه م

 ).248: 1386لنگرودي، 
دار قائل به تفكيك  الحسنه و مدت قرض يگذار يك از نويسندگان فوق ميان سپرده هيچ
كه ميان قرض و قرارداد  ييها كاتوزيان با توجه به مشابهت . دكتراند دهينگرد
و معتقد است  داند يرا قرض م يگذار الحسنه است، اين قسم سپرده قرض يگذار سپرده

ها در بسياري موارد قواعد حاكم بر  حساب گونه نيعرف تجارت و شرايط باز كردن ا
ها ماهيت عمل حقوقي را  ولي اين انحراف سازد يروابط طرفين را از عقد قرض جدا م

و به همين جهت در هر جا كه قرارداد و عرف حكمي ندارد بايد  سازد يدگرگون نم
). ايشان اجراي قواعد قرض را 75: 1382قواعد قرض را قابل اجرا دانست (كاتوزيان، 

قانون  3و حكم تبصره ماده  دانند يدار دشوار م مدت يگذار هيسرما يها در سپرده
گذار با بانك را وكالت خوانده با وصف تمليكي بودن  ي كه رابطه سپردهعمليات بانك

ها  بانك دارد يقانون فوق كه اعالم م 4. مفاد بخش اخير ماده داند يقرض منافي م
دار را تعهد و بيمه نمايند اين نكته را  مدت يگذار هيبازپرداخت اصل سرما توانند يم

: 1382به عنوان وام گرفته نشده است (كاتوزيان،كه سرمايه  دهد يو نشان م كند يتأييد م
دار ايشان معتقد است كه اتحاد ناشي از  ها مدت ). در خصوص ماهيت حقوقي سپرده75
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كه مدير آن بانك است. هر صاحبان سپرده در آن  ابدي يخود شخصيتي م ها هيجمع سرما
ر آن شخصيت بانك نماينده و مظه ابدي يسهم دارد ليكن اين مجموعه خود اصالت م

ها وكالت نيست به همين  است و رابطه آن يا است. بانك كارگزار هر صاحب سپرده
گذار نظارتي بر كار بانك ندارد و مرگ و حجر او هم رابطه  جهت است كه سپرده

در بانك پيوستن به قراردادي الحاقي و  يگذار . بنابراين سپردهكند يحقوقي را منحل نم
جمعي نظير خريد سهام يا پذيره نويسي در شركت است، شركتي كه به حكم قانون و 
بر مبناي نظم خاص به وجود آمده و بانك مدير و امين آن قرار گرفته است ... 

 ). 75: 1382(كاتوزيان،
دانستن آن با اين طور كه بيان شد، قرض  الحسنه همان قرض يها در خصوص سپرده

 رو نياشكال جدي رو به رو است كه قصد طرفين متعاقدين عقد، قرض نيست. از ا
. با وجود شود يلزومي در توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني ديده نم

قانون مدني و مقررات بانكداري بدون ربا مشكلي از باب شروط ابتدايي ديگر  10ماده 
 رغم ير لزوم توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني علمطرح نيست تا ب

 ها تأكيد شود. اساسي آن يها تفاوت
قانون عمليات بانكي  3دار از يك طرف بر تبصره ماده  مدت يها در خصوص سپرده
 توان يگفته شد، اشكاالت جدي وارد است و قطعاً نم تر شيچه پ بدون ربا، مطابق آن

لب عقد وكالت تحليل كرد. از طرف ديگر پذيرش تحقق شخصيت ماهيت آن را قا
ها و اداره آن توسط بانك آن گونه كه گفته شده است  حقوقي براي اين قسم از سپرده
زيرا اوالً: براي تحقق شخصيت حقوقي اجزاي  رسد ينيز خالي از اشكال به نظر نم

گذار  صيت توسط قانونها اعطاي اين شخ آن نيتر مختلفي الزم است كه يكي از عمده
در مواد  كه نيبه بعد). چه ا 54: 1378تفرشي،  ؛123: 1383است (جعفري لنگرودي، 

گذار اين شخصيت را به شركت تجاري پس از  به بعد قانون تجارت، قانون 583
به مؤسسات غير تجاري پس از ثبت و به مؤسسات دولتي و بلدي به محض ، تشكيل

قانون تشكيالت و  3طور در مورد موقوفات مطابق ماده  مينايجاد اعطا نموده است. ه
رو بسياري از نويسندگاني كه  نياختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ... از ا

در  كه نيحال ا 13اند در مقام تعريفي از شخصيت حقوقي به همين مسأله اشاره نموده
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گذار اعطا نگرديده است و  بانكي چنين شخصيتي از سوي قانون يها خصوص سپرده
اصل هم بر عدم وجود چنين شخصيتي است. ثانياً: آثار پذيرش شخصيت حقوقي هم 

گذار وجوه خود  اين است كه سپرده افتد يچه اتفاق م . در اين قسم آنگردد يمالحظه نم
مذكور در تبصره  يها تير فعالوجوه دريافتي را د ستيبا يو بانك م دهد يرا به بانك م

قانون  5قانون عمليات بانكي بدون ربا بكار اندازد و سود حاصل شده، وفق ماده  3ماده 
 مذكور مطابق قرارداد طرفين متناسب با مدت و مبلغ سپرده تقسيم گردد.

 
 يريگ جهي. نت6

ها مسكوت مانده بود. علت اين امر  براي مدت يگذار ماهيت حقوقي قراردادهاي سپرده
قانون عمليات بانكداري  62در سال  كه نيبحث در قوانين بود تا ا ينيب شيشايد عدم پ

دار تقسيم نمود و صرفاً قسم اخير در ماده  الحسنه و مدت ها را به قرض بدون ربا سپرده
رو پژوهش حاضر نيز اعقد وكالت قلمداد نمود كه همراه با اشكاالت مهمي است. ا 3

 انجام و نتايج ذيل بدست آمد:
ها داراي خصايصي بدين شرح است: اوالً: قراردادي  نزد بانك يگذار قرارداد سپرده:الف

فصل دوم قانون عمليات بانكي تمليكي بودن  نامه نييآ 4تمليكي هستند، زيرا در ماده 
انداز و جاري  الحسنه پس قرض يها الحسنه كه خود شامل سپرده قرض يها سپرده

الحسنه (جاري و پس  با اين عبارت مورد تأييد قرار گرفته است كه سپرده قرض شود يم
انداز) جزء منابع بانك محسوب است. بديهي است كه الزمه عرفي و قانوني چنين 

دار  مدت يگذار امري، به تمليك بانك در آمدن وجوه مذكور است. در خصوص سپرده
، قصد متعاقدين، يگذار گفت با توجه به ماهيت اين قسم از قراردادهاي سپرده نيز بايد

و طرف قرارداد هم  كند يبانك در آن بسان مالك تصرف م كه نيعرف بانكداري و ا
آن را تمليكي دانست. ثانياً: قراردادي الزم  ستيبا ينه وكيل، م داند يبانك را اصيل م

، يگذار ود مباني جواز در قراردادهاي سپردهبا توجه به عدم وج كه نياست، چه ا
زيرا بر هم زدن  رسد يتمليكي خواندن اين قراردادها با جايز بودن آن ناسازگار به نظر م

كه با عنايت به اصل  شود ييك جانبه عقد دخل و تصرف در دارايي ديگران محسوب م
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ردود است. استقالل دارايي افراد از يكديگر و عدم واليت شخص بر شخص ديگر م
و قبض سپرده ناشي از  شود يقراردادي عيني محسوب م يگذار ثالثاً: قرارداد سپرده

را تصور كرد.  يگذار تحقق ماهيت قرارداد سپرده توان يماهيت آن است و بدون آن نم
 به عبارت ديگر تسليم سپرده شرط تحقق آن است نه قيد موضوع قرارداد.

با عقود معين مذكور در قانون مدني  يگذار هيچ يك از دو قسم قراردادهاي سپرده :ب
همسان نيست. بدين دليل كه عقود به ظاهر مشابه، داراي خصايصي كامالً متفاوت از 

هستند. به عنوان مثال وديعه، عاريه، مضاربه و يا وكالت، از  يگذار قراردادهاي سپرده
، مسئوليتي غير رديپذ يتقال مالكيتي در اين عقود صورت نمعقود اماني بوده و اساساً ان

 يگذار كه در قرارداد سپردهاز موارد تعدي و تفريط متوجه امين نيست، و ... در حالي 
يك از اين  قصد طرفين با توجه به تمليكي بودن اين قرارداد با هيچ كه نيصرف نظر از ا

ها مكلف به  عمليات بانكي، بانكقانون  4عقود قابل تطبيق نيست، مطابق ماده 
فصل دوم  نامه نييآ 2الحسنه هستند. بر اساس ماده  قرض يها بازپرداخت اصل سپرده

ها تعهد و  الحسنه نيز توسط بانك قرض يها قانون عمليات بانكي استرداد اصل سپرده
قانون عمليات بانكي  4دار هم وفق ذيل ماده  مدت يها تضمين شده است. در سپرده

، در »دار را تعهد و بيمه كنند مدت يگذار هيسرما يها اصل سپرده توانند يم«ها  نكبا
در نتيجه مطابق  شود يعرف بانكداري و قراردادهاي مربوطه همواره اين تعهد ديده م

در قرارداد تعهد  ينيب شيولو در صورت عدم پ ستيبا يقانون مدني م 225و  220مواد 
ها  در صورتي كه مسئوليت بانك كه نيعالوه ابه  بانك را در اين خصوص پذيرفت.

خود را براي به  ها زهيمحدود به فرض تعدي و تفريط شود، ديگر اشخاص تمايل و انگ
 . دهند يسپرده نهادن اموال خود نزد مقامي مطمئن را از دست م

ها با  و مقايسه آن يگذار با توجه به اوصاف و آثار بررسي شده قراردادهاي سپرده :پ
الحسنه پس انداز و هم در  قرض يها يگذار اوصاف و آثار ساير قراردادها، هم در سپرده

ماهيتي مستقل در  ستيبا يدار با رد هر گونه قالب عقود معين م مدت يها يگذار سپرده
با وجود ميشو ييادآور م ها قائل شد. قانون مدني به شرح ذيل براي آن 10قالب ماده 

قانون مدني و مقررات بانكداري بدون ربا مشكلي از باب شروط ابتدايي ديگر  10ماده 
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 رغم يمطرح نيست تا بر لزوم توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني عل
 ها تأكيد گردد. اساسي آن يها تفاوت

اشكال جدي  الحسنه با وجود شهرت، قرض دانستن آن با اين قرض يها در سپرده :ت
گذار و نه بانك آن گونه كه گفته شد قصد انعقاد عقد قرض  رو به رو است كه نه سپرده

انداز  الحسنه پس قرض يگذار گذار در قرارداد سپرده سپرده كه نيرا ندارد. توضيح ا
مبلغي پول در حساب خود نگهداري كند تا نه تنها از حفاظت آن مطمئن  خواهد يم

باشد و در صورت امكان، شانس خود را در بردن جايزه امتحان كند، بلكه بتواند در 
رو مطلقاً در نظر ندارد  نيمصرف آن براي امور خيريه و احسان نيز مشاركت نمايد، از ا

ها پس از محاسبات الزم و كنار گذاشتن  انكب ميشو يكه به بانك خدمت كند. يادآور م
الحسنه را براي  قرض يها مبالغي براي پاسخگويي به مشتريان باقي وجوه سپرده

 .رنديگ يپرداخت وام بدون بهره به نيازمندان به كار م
قانون عمليات  3دار از يك طرف بر تبصره ماده  مدت يها در خصوص سپرده :ث

را وكالت خوانده است اشكاالت جدي وارد است نظير  بانكي بدون ربا كه ماهيت آن
 ها يگذار اقتصادي خود كه وجوه آن را از محل سپرده يها تيها در فعال بانككه نيا

و  ندينما يگذار عمل م عمالً به عنوان مالك و نه ماذون از ناحيه سپرده آورند يبدست م
رو اعمال  نينه وكيل، از ا دانند يها را اصيل م ها نيز آن اشخاص طرف قرارداد با بانك

گذار، اما اگر بگوييم قرارداد  و نه سپرده شود يها م خود آن ريگ ها دامن بانك
و  كند يدار وكالت است يعني بانك به عنوان نماينده موكل عمل م مدت يگذار سپرده

ها  كگذار شود و بان اصيل يعني سپرده ريگ ها با ثالث بايد دامن تعهدات قراردادي بانك
قانون مدني ارائه  668گذاران وفق ماده  دوره وكالت خود را نيز به سپرده يها حساب

اگر مسئوليت بانك را بسان وكيل در صورت تعدي و يا  كه نيدهند، اشكال ديگر ا
، ابدي يبه شدت كاهش م يگذار گذاران براي سپرده تفريط در نظر آوريم، رغبت سپرده

قانون  3موضوع تبصره ماده  يها تيعنوان وكيل در فعالهمچنين اگر بانك بخواهد به 
گذار شركت كند به اين معناست كه سود حاصل از  عمليات بانكي از سوي سپرده
گذار باشد، چون اصيل  براي موكل يعني سپرده دهد ياعمالي كه به نيابت انجام م
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. از طرف ديگر الوكاله اكتفا نمايد گذار است و بانك بايد صرفاً به گرفتن حق سپرده
ها و اداره آن توسط بانك نيز  پذيرش تحقق شخصيت حقوقي براي اين قسم از سپرده

: يكي از مهم رسد يخالي از اشكال به نظر نم شرايط تحقق چنين  نيتر زيرا اوالً
به بعد قانون  583طور كه در مواد  گذار است همان شخصيتي اعطاي آن از سوي قانون

به مؤسسات غير ، گذار اين شخصيت را به شركت تجاري پس از تشكيل تجارت قانون
تجاري پس از ثبت و به مؤسسات دولتي و بلدي به محض ايجاد اعطا نموده است حال 

گذار اعطا نگرديده  بانكي چنين شخصيتي از سوي قانون يها در خصوص سپرده كه نيا
است و اصل هم بر عدم وجود چنين شخصيتي است. ثانياً: آثار پذيرش شخصيت 

 .گردد يحقوقي هم مالحظه نم
گذار وجوه خود را به بانك  اين است كه سپرده افتد يچه اتفاق م در اين قسم آن 
 3مذكور در تبصره ماده  يها تيرا در فعال وجوه دريافتي ستيبا يو بانك م دهد يم

قانون مذكور  5قانون عمليات بانكي بدون ربا بكار اندازد و سود حاصل وفق ماده 
 مطابق قرارداد طرفين متناسب با مدت و مبلغ سپرده تقسيم گردد. 

 
 هانوشتپي

 
ها وكيل است، در امور مشاركت، دار كه بانك در بكار گرفتن آنگذاري مدتيه هاي سرماسپرده .1

گذاري مستقيم، معامالت مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معامالت اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه
 گيرد. سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي

گذاري را تمليكي دانستيم نه اذني و امكان مطالبه عين آن مال مخالف كه قرارداد سپرده. نظر به اين2
تمليك و اصل عدم واليت اشخاص بر دارايي ديگران است. از حيث مباني لزوم و جواز در اعمال 

كه عمده تصور نشود اينگذاري بانكي همراه با اشكال نيست، هاي سپردهحقوقي الزم شمردن قرارداد
گذار است موجب جواز اين عقد از باشد و عمده حقوق براي سپردهگير(بانك) ميتكاليف متوجه سپرده

كه تكاليف متوجه قرض گيرنده و حقوق كه در عقد قرض با وجود اينگذار است. كما اينسوي سپرده
-ه و قرض گيرنده عقد را الزم ميبراي قرض دهنده است اما به دليل تمليك مال از سوي قرض دهند

شود ولي نظر به تمليكي بودن كه تكليف براي متهب ايجاد نميغم اينردانند و يا در عقد هبه علي
 ؛83و  62: 1382شهيدي،  ؛34: 1382كاتوزيان،  ؛612: 81، 1نسبت به او عقد الزم است( كاتوزيان، ج

 ).161: 1385شهبازي،  ؛278: 1380بروجردي، 
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ها مكلفند گردد وبانكها تعهد و تضمين ميالحسنه توسط بانك هاي قرضترداد اصل سپردهاس. 3

 الحسنه را مسترد نمايند. هاي قرضعندالمطالبه اصل سپرده
الحسنه نظر داشته باشيم بايد اين حق را به  گذاري قرض. در صورتي كه اگر به جواز قرارداد سپرده4

تواند عين آن گذارعمالً و عرفاً نميمسترد دارد در حالي كه سپرده گذار بدهيم عين سپرده راسپرده
-گذاري با لزوم آن منافاتي ندارد زيرا عندها مسترد دارد. عدم تعيين مدت در قرارداد سپردهسپرده

گذار ناشي از طلبي است كه وي از بانك دارد و اين حق خارج از قرارداد المطالبه بودن حق سپرده
 است.    گذاريسپرده

 .شودالحسنه جزو منابع بانك محسوب مي هاي قرضسپرده. 5
هاي توانند اصل سپردهمي«ها قانون عمليات بانكي بانك 4دار هم وفق ذيل ماده هاي مدتدر سپرده.6

در عرف بانكداري و قراردادهاي مربوطه همواره اين  »گذاري مدت دار را تعهد و بيمه كنندسرمايه
قانون مدني مي بايست ولو در صورت عدم پيش  225و 220شود در نتيجه مطابق مواد تعهد ديده مي

 بيني در قرارداد تعهد بانك را  در اين خصوص پذيرفت.
قانون شايسته توجه است و استاد دانشمند دكتر سيد مصطفي  558نكتة ديگري كه در خصوص مادة  .7

اي كه شرط را موجد يك نوع حق مالي ذمي مينظريهكه مادة مذكور محقق داماد متذكر شده است اين
 ).327: 1388 داند نپذيرفته است(براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص ر ك، محقق داماد،

كه اگر سود در عقد مضاربه به نحو مشاع تعيين نشود آيا عقد باطل است يا عقد صحيح است . در اين8
: 1381، 1جراي مالحظه نظرات مختلف رك، كاتوزيان، شود (باما مضاربه نيست اختالف نظر ديده مي

117.( 
در تقسيم عقد از جهت اثر ذاتي به تمليكي و عهدي  اين استاد فاضلالبته شايسته يادآوري است  .9

 ).83: 1382آورد (شهيدي، كند و حرفي از عقود اذني نميبودن اكتفا مي
توانند  باشند و مي انداز و جاري) مي پس الحسنه ( ضهاي قر ها مكلف به بازپرداخت اصل سپردهبانك .10

 دار را تعهد و يابيمه نمايند.گذاري مدتهاي سرمايه اصل سپرده
اين قانون بر  3قانون عمليات بانكي بدون ربا: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره  5. ماده 11

عايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و گذاري و راساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده
 مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.

 159: 1385شهبازي،  ك، براي مالحظه نظرات مختلف در اين خصوص ر  .12
 به بعد10: 1385به بعد؛ پاسبان،  54: 1378، 1براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص رك، تفرشي، ج .13
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 نابعم
 فارسي. الف

 فروش اسالميه. ، تهران: انتشارات كتاب2 . جحقوق مدني ).1375امامي، سيد حسن (
 . تهران: انتشارات سمت.حقوق بانكي ).1389( يالسان، مصطف

 ي فقهي و حقوقي در مضاربه يتأمل« ).1383ايزدي فرد، علي اكبر ( 
 .8شماره  ،اه سمناندانشكده علوم انساني دانشگمجله».بانكي

مقاالت و ».بررسي موضوع بهره در مضاربه بانكي« ).1379ايزدي فرد، علي اكبر (
 .86، شماره ها يبررس

 . تهران: انتشارات مجد.حقوق مدني ).1380بروجردي عبده، محمد (
 . تهران: انتشارات سمت.تجارتي يها حقوق شركت ).1385(پاسبان، محمدرضا 
، 1. ج تجارتي يها مباحث تحليلي از حقوق شركت ).1378( يتفرشي، محمد عيس

 تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
ها در نظام بانكي جمهوري  بررسي توزيع سود سپرده« .)1381توكلي، محمد جواد (

 .51، شماره معرفت».اسالمي ايران
 گنج دانش.، تهران: انتشارات 2. ج الفارق ).1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر (
 ، تهران: انتشارات گنج دانش.5. ج الفارق .)1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر (
، تهران:انتشارات گنج 2 . جفلسفه حقوق مدني .)1380جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

 دانش.
. تهران: انتشارات مقدمه عمومي علم حقوق .)1383جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

 گنج دانش.
مجله ».قاعاتيلزوم و جواز در عقود و ا« .)1341ودي، محمد جعفر (جعفري لنگر
 .1، شماره يدادگستر يحقوق

ها از مشتريان در  نقد و بررسي نظريه وكالت بانك«.)1384شريفي، الهام الدين (
 .7، شماره حقوقي يها مجله پژوهش ».سرمايه گذاري يها خصوص سپرده
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. تهران: ناشر و جواز اعمال حقوقيمباني لزوم  ).1385شهبازي، محمد حسين (
 مؤلف.
 . تهران: انتشارات مجد.6 يحقوق مدن ).1382( يشهيدي، مهد
. تهران: انتشارات حقوق مدني، تشكيل تعهدات و قراردادها .)1382( يشهيدي، مهد

 مجد.
. تهران: انتشارات حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات ).1383( يشهيدي، مهد

 مجد.
. جلد دوم، تهران: انتشارات دوره مقدماتي حقوق مدني ).1383سيد حسين ( صفايي،

 ميزان.
 يها ذخيره قانوني بر سپرده« .)1381ز ييفرزين وش، اسداهللا، فراهاني فرد، سعيد (پا

، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسالمي ».(ماهيت حقوقي و كاركرد اقتصادي) يبانك
 .7شماره 

، تهران: شركت 1. ج مدني. قواعد عمومي قراردادها حقوق ).1383كاتوزيان، ناصر (
 سهامي انتشار.

 شركت سهامي انتشار. ، تهران:1 . جعقود معين ).1381كاتوزيان، ناصر (
 شركت سهامي انتشار. ، تهران:2 . جعقود معين ).1383كاتوزيان، ناصر (
 شركت سهامي انتشار. ، تهران:4 . جعقود معين ).1382كاتوزيان، ناصر (
 . تهران:نشر ميزان. قانون مدني در نظم حقوق كنوني ).1381كاتوزيان، ناصر (
 .تهران، بنياد حقوقي ميزان.قراردادهاي ويژه ).1388كاشاني، محمود (

، مضاربه در حقوق ايران و كاربرد آن در امور بانكي ).1368كريمي، علي اصغر (
 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. 

نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق  ).1388( ياماد، سيد مصطفمحقق د
 . تهران: نشر علوم اسالمي.اسالمي
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 عربي. ب
شرح مختصر  يكشف الرموز ف ).1417( يوسفيطالب  ي، فاضل، حسن بن ابيآب

 قم. هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس ي، قم:دفتر انتشارات اسالم2. ج النافع

الناشر مجمع الفكرالسالمي، الطبعه ، 6 . جمكاسب ه ق). 1428( يالمرتضانصاري، سيد 
 الثامنه.

 يالحدائق الناضرة ف ه ق). 1405م (يبن احمد بن ابراه وسفي، آل عصفور، يبحران
 نيوابسته به جامعه مدرس ي، قم:دفتر انتشارات اسالم22. ج أحكام العترة الطاهرة

 قم. هيحوزه علم
. )ديالمف خيالمقنعة (للش ه ق). 1413( يمحمد بن محمد بن نعمان عكبر، دي، مفيبغداد

 .هيرحمة اهللا عل - ديمف خيهزاره ش يجلد، قم:كنگره جهان كيدر 
. در مجمع الفائدة و البرهان ةيحاش ه ق). 1417، محمد باقر بن محمد اكمل (يبهبهان
 .يالبهبهان ديجلد، قم:مؤسسة العالمة المجدد الوح كي
، قم 14و  12 . جيمستمسك العروة الوثق ه ق). 1416( ييمحسن طباطبا دي، سميحك

 .ري:مؤسسة دار التفس
األصول و  يعلم يالنزوع إل ةيغن ه ق). 1417( ينيحس ي، ابن زهره، حمزة بن عليحلب

 السالم. هيجلد، قم:مؤسسه امام صادق عل كي. در الفروع
، 2. ج الرائع لمختصر الشرائع حيالتنق ه ق). 1404( يوري، مقداد بن عبد اللّه السيحلّ

 .ره–ينجف ياهللا مرعش ةيقم:كتابخانه آ
 جلد، قم:مؤسسة المنار. كي. در )ي(للحل ةيبحوث فقه ).ه ق 1415ن (ي، حسيحلّ
:مؤسسه ، تهران5. ج )يني(لإلمام الخم عيكتاب الب .يروح اللّه موسو دي، سينيخم

 .تا يقدس سره، ب ينيو نشر آثار امام خم ميتنظ
شرح مختصر  يجامع المدارك ف ه ق). 1405ف (وسياحمد بن  دي، سيخوانسار

 .انيلي، قم:مؤسسه اسماع3. ج النافع
. شرائع اإلسالم حيتنق يمسالك األفهام إل ه ق). 1413( يبن عل نيالد ني، زيثان ديشه

 .ةي، قم:مؤسسة المعارف اإلسالم5ج 
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 ةيشرح اللمعة الدمشق يف ةيالروضة البه ه ق). 1410( يبن عل نيالد ني، زيثان ديشه
 .يداور ي، قم:كتابفروش4. ج )ثةيالحد -(ط 

 .تا ي. مكتبه جامع التقي العامه، باآلن الالربوي في االسالم صدر، محمد باقر.
، 2. ج شرح شرائع اإلسالم يالمرام ف ةيغا ). 1420) (ني، مفلح بن حسن (حسيمريص

 .يدار الهاد :روتيب
شرح قواعد العالّمة  يمفتاح الكرامة ف ). 1419( ينيجواد بن محمد حس دي، سيعامل

 نيوابسته به جامعه مدرس يدفتر انتشارات اسالم ، قم:17. ج )ثةيالحد -(ط 
 قم. هيحوزه علم

شرح قواعد العالّمة  يمفتاح الكرامة ف ). 1419( ينيجواد بن محمد حس دي، سيعامل
حوزه  نيوابسته به جامعه مدرس ي، قم:دفتر انتشارات اسالم21. ج )ثةيالحد -(ط 
 قم. هيعلم

مذهب  يعل ةياألحكام الشرع ريتحر ). 1420( يبن مطهر اسد وسفيعالمه، حسن بن 
 السالم. هي، قم:مؤسسه امام صادق عل3. ج )ثةيالحد -(ط  ةياإلمام

، 15. ج )ثةيالحد -تذكرة الفقهاء (ط  .يبن مطهر اسد وسفيعالمه، حسن بن 
 السالم. هميعل تيقم:مؤسسه آل الب

، 16. ج )ثةيالحد -تذكرة الفقهاء (ط  .يبن مطهر اسد وسفيعالمه، حسن بن 
 .تا يالسالم، ب هميعل تيقم:مؤسسه آل الب

. نيأحكام الد يف نيتبصرة المتعلم). 1411( يبن مطهر اسد وسفيعالمه، حسن بن 
جلد، تهران:مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  كيدر 
 .ياسالم

 عةيكتاب الود -أنوار الفقاهة ). 1422كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر (
 جلد، نجف اشرف:مؤسسه كاشف الغطاء. كي. در (لكاشف الغطاء، حسن)

، 2. ج المجلة ريتحر ه ق). 1359بن محمد رضا ( يبن عل نيكاشف الغطاء، محمد حس
 .ةينجف اشرف:المكتبة المرتضو
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، 8. ج شرح القواعد يجامع المقاصد ف ). 1414ن (يبن حس ي، علي، محقق ثانيكرك
 السالم.  هميعل تيقم:مؤسسه آل الب

، 1. ج ةيفقه اإلمام يالمختصر النافع ف ). 1418، جعفر بن حسن (نيمحقق، نجم الد
 .ةينيقم:مؤسسة المطبوعات الد

مسائل الحالل و  يشرائع اإلسالم ف). 1408( ، جعفر بن حسننيمحقق، نجم الد
 .انيليمؤسسه اسماع ، قم:2. ج الحرام

مسائل الحالل و  يشرائع اإلسالم ف). 1408، جعفر بن حسن (نيمحقق، نجم الد
 .انيليمؤسسه اسماع ، قم:4. ج الحرام

دار  :روتيب، 27. ج شرح شرائع اإلسالم يجواهر الكلم ف .)تا يب( نجفي، محمد حسن
 .يالتراث العرب اءيإح

ـ ال دي(للسـ  يالعـروة الـوثق   ). 1409( ييمحمد كاظم طباطبـا  دي، سيزدي ، 2. ج )يزدي
 للمطبوعات. يمؤسسة األعلم :روتيب


