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ماهیتی تنبیهی و مجازاتی می یابد؛ زیرا طبق مبنای ش��رط کیفری، جریمه دیرکرد کیفر 
مدنی مشتری متخلف محسوب می شود که تعهد خویش مبنی بر تادیه به موقع بدهی را 
نقض نموده است و طبق مبنای تعزیر مالی، جریمه دیرکرد مجازات شرعی مدیون مماطل به 
شمار می آید. جریمه دیرکرد را با مالحظه ماهیت و مبانی آن می بایست مفهومی متفاوت از 
خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود و این تفاوت در تعیین حکم شرعی، تعیین مسئول دریافت 
مبالغ جریمه و همچنین تعیین نرخ جریمه تأثیر بسزایی دارد. طرفداران عدم مشروعیت بر 
این باورند دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی بر اساس دو مبنای شرط کیفری مالی و 
تعزیر مالی متخلف مخدوش اس��ت. شرط دریافت جریمه از مشتریان بدحساب بر اساس 
مبنای اول به جهت ربوی بودن، باطل محس��وب می شود؛ زیرا دریافت زیاده بر مبلغ اصلی 
دین اگر در قرارداد قرض باشد، شرط انتفاع به شمار می آید و اگر در سایر عقود باشد، مصداق 
ربای جاهلی است. البته اطالق ادله حرمت ربا و ترک استفصالی که از سوی معصومین در 
روایات مربوط به ربا به چشم می خورد، بیانگر این مطلب است که دریافت زیاده مطلقاً حرام 
است خواه در مقابل امهال به مدیون باشد خواه نباشد. مبنای دوم نیز به جهت قرار گرفتن 
در زمره امور قضایی برای نظام بانکی که متشکل از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی 

است، کاربردی ندارد. 
پی نوشت ها:

1-کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی.
2- فتاوای مراجع عظام تقلید از کتاب جریمه تاخیر تادیه که توسط سید عباس موسویان 

تدوین است. این کتاب توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
3-Punitiue damage
4- vindictive damage

5- فقهایی همچون آیات عظام سبحانی، صانعی و حائری به نحو مطلق به ضمان کاهش ارزش 
پول رای داده اند. )سبحانی، جعفر، 1372، ص 92؛ صانعی، 1377، صص 382-383، سوال 
1172؛ حائری،مورخ ،1375، نامه ش��ماره 2097(گروهی ار فقها همچون آیات عظام مکارم 
شیرازی، نوری همدانی و موسوی اردبیلی نیز به نحو مشروط یعنی در فرض افزایش فاحش 
نرخ تورم رای به جواز داده اند. )مکارم شیرازي، ناصر، 1275، پاسخ به نامه شماره 56/619/5/د؛ 
پایگاه اطالع رسانی رسا، 1383.( برخی نیز همچون آیات عظام بهجت و خامنه ای نیز قائل به 

مصالحه شده اند. )مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، 1381، ج 1، ص64(
6 -فتاوای مراجع عظام تقلید از کتاب جریمه تاخیر تادیه توسط سید عباس موسویان تدوین 

است. این کتاب توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
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مقدمه1 
اقتصاد و مالی اسالمی بر اساس ماهیتی که دارد، حوزه ای میان رشته ای از دانش است که 
از یک سو به تعالیم علم اقتصاد پیوند می خورد و از سوی دیگر با حوزه های مختلف معارف اسالمی 
رابطه می یابد. از این رو، به نظر می رس��د الزم اس��ت متخصصین این حوزه، به هر دو مجموعه 
دانش تس��لط و یا حداقل آشنایی کافی داشته باشند. جستاری در مجموعه دانش های اسالمی 
دارای کاربرد در تولید علم و توسعه دیدگاه های جدید در اقتصاد و مالی اسالمی، نشان می دهد 
که عالوه بر معارفی چون فقه، اصول، منطق، فلس��فه، کالم و غیره، یکی از اندوخته های علمی 
موجود در منابع اسالمی که ظرفیت کاربردی قابل توجهی در اقتصاد اسالمی و به ویژه بانکداری 
و مالی اس��المی دارد، حوزه »قواعد فقهی« می باش��د.  اهمیت این حوزه از اندیش��ه اسالمی در 
بانکداری و مالی اسالمی به اندازه ای است که به جرات می توان گفت تا زمانی که محققی به قواعد 
فقهی مرتبط و دارای کاربرد در بانکداری و مالی اسالمی آشنایی کافی نداشته باشد، نمی تواند 
ب��ه نظریه پ��ردازی و تولید دانش نظری و حتی کاربردی در این ح��وزه )مانند طراحی ابزارهای 
جدید مالی در چارچوب ش��ریعت اسالم( اقدام ورزد. در واقع، مطالعه دقیق قواعد فقهی مرتبط 
با بانکداری اسالمی، می تواند عالوه بر جهت دهی فقهی مباحث در راستای صحیح و مورد تایید، 
محقق را با اهداف شریعت مقدس اسالم در حوزه اقتصاد آشنا سازد.  با توجه به این مطلب، این 
تحقیق تالش می کند تا ضمن معرفی قواعد فقهی و ویژگی ها و خصوصیاتی که دارند، به برخی 
از مهم ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسالمی اشاره نموده و از این طریق خواننده را 
به پیگیری مباحث ترغیب نماید. در آنچه در پی می آید، ابتدا به تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن 

با سایر موارد پرداخته می شود2. 

معنای لغوی و اصطالحی قاعده فقهی 2 
به لحاظ لغوی، قاعده به معنای اس��اس و ریش��ه است و به این دلیل، ستون های خانه 
را قواعد می گویند. کلمه قاعده، عالوه بر آن که در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار 
گرفته می شود، در برخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیربنایی دارند، استعمال شده است؛ 
مانند قواعد اخالقی، قواعد اس��المی و قواعد علمی. به طور کلی، به مسائل بنیادین هر علم، که 
حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها وابسته است، قواعد آن علم گفته می شود )طریحی، 1387، 
ج 3،  ص 94(. معنای اصطالحی قاعده نیز رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد. گرچه بررسی 
ادبیات موجود نش��ان می دهد که تعریف واحدی از قاعده فقهی وجود ندارد، اما به نظر می رسد 
مناسب ترین تعریفی که از قاعده فقهی به لحاظ اصطالحی ارائه شده است، بدین صورت باشد: 
»قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که منشا استنباط قوانین یا احکام جزئی تر واقع می شود و 
یا در ابواب مختلف فقهی به کار می رود« )مکارم شیرازی، 1382، ص 23؛ محمدی، 1373، ص 
17(.  الزم به ذکر اس��ت که برخی قواعد فقهی مستقیماً از دلیل قرآنی یا روایی خاص )از متن 
آیات و روایات( استنباط می شوند، برخی دیگر از قاعده اصولی یا کالمی خاصی به دست می آیند و 
برخی نیز از کنار هم نهادن مجموع احکام صادر شده در یک موضوع بدست می آیند که اصطالحاً 
»قواعد اصطیادی« نامیده می شوند )بهرامی احمدی، 1389، ص 11؛ مکارم شیرازی، 1382، ص 

20؛ محقق داماد، 1374، ص 26(.

تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی و مسئله فقهی3 
قاعده فقهی، حکم عام و گسترده ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط پیدا می کند 
و با قواعد اصولی، نظریات فقهی و مسائل فقهی، علی رغم برخی مشابهت ها، تفاوت هایی دارد. در 
تبیین تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی، می توان بیان داشت که قاعده اصولی، اموری است که 

کاربرد فقه در بانکداری
قواعد فقهی: تعریف، تاریخچه 
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مجتهد برای تشخیص وظایف کلی مکلف، در فرایند استنباط احکام استفاده می نماید. ویژگی 
قاعده اصولی آن اس��ت که کلی بوده و در تمام ابواب فقه دارای کاربرد می باشد؛ البته مستقیماً 
متضمن حکم ش��رعی نبوده و از این جهت با قاعده فقهی تفاوت پیدا می کند. مانند اینکه امر، 
داللت بر وجوب داش��ته و نهی، داللت بر حرمت3. به صورت مش��خص تر، می توان گفت قاعده 
اصولی با قاعده فقهی عالوه بر آنچه مطرح شد، دارای تفاوت های زیر نیز می باشد )بهرامی احمدی، 

1389، ص 21( : 
الف- اجرای قاعده فقهی، میان مجتهد و مقلد، مش��ترک است ولی تطبیق قاعده اصولی، ویژه 

مجتهد است.
ب- قاعده فقهی، اس��تقاللی بوده و می تواند مس��تقالً در کش��ف احکام به کار رود؛ در حالی که 
قاعده اصولی، ابزاری بوده و به عنوان وس��یله ای به منظور استنباط احکام شرعی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
ج- قاعده فقهی می تواند مخصوص یک باب خاص فقهی باشد، در حالی که قاعده اصولی معموالً 

کلی بوده و در تمامی ابواب مورد استفاده قرار می گیرد. 
در رابطه با تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی نیز می توان بیان نمود که مسئله فقهی نیز مانند 
قاعده فقهی، حکمی فقهی و شرعی می باشد؛ اما بر خالف قاعده فقهی، مسئله فقهی حکمی جزئی 
است و نه کلی. به عنوان نمونه، قاعده فقهی بیان می دارد که ضرر زدن به دیگران مورد تایید نیست 
و یا اینکه حکمی که موجب ضرر و ضرار برای فرد مسلمان شود، در شرع نباید وجود داشته باشد؛ 
ولی مس��ئله فقهی، به مصداقی خاص پرداخته و مثالً بیان می دارد که اگر از محل س��پرده های 
سرمایه گذاری که توسط سپرده گذاران به قصد استفاده در فعالیت های سود ده به بانک به عنوان 
وکیل داده شده است، تسهیالت قرض الحسنه داده شود، اعطای این تسهیالت به سپرده گذاران 
ضرر رسانده و لذا ناصحیح است. عالوه بر آنچه مطرح شد، می توان تفاوت های زیر را نیز در رابطه 

با نسبت قاعده فقهی با مسئله فقهی بیان نمود )شهابی، 1343، ص 45( :
الف- قاعده فقهی و مس��ئله فقهی به لحاظ موضوعی با یکدیگر متفاوت می باشند. در واقع 
موضوع قاعده فقهی، وسیع تر از موضوع مسئله فقهی است. بدین صورت که مسائل متعدد فقهی، 

زیر مجموعه قاعده فقهی قرار گرفته و می توان قاعده را بر هر یک از آنها تطبیق نمود.
ب- قاعده فقهی دارای شمول می باشد. بدین معنی که افراد تحت پوشش قاعده، دارای انواع و 
اصناف گوناگون می باشند. در حالی که افراد تحت پوشش مسئله فقهی، افراد شخصی و مصادیق 

عینی می باشند و نه انواع گوناگون. 

گونه شناسی قواعد فقهی4 
از لحاظ دامنه ش��مول، همه قواعد فقهی در یک س��طح و رتبه نمی باشند بلکه برخی برد 
بیشتری داشته و بسیاری از موضوعات و مسائل را در بر می گیرند و در مقابل، برخی گستردگی کمتری 

دارند. در مجموع، قواعد فقهی را از لحاظ گستره و دایره شمول می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف- آن دسته از قواعد فقهی که بیانگر حکم فقهی عامی هستند که شامل تمام ابواب فقه 
گشته و اختصاص به باب معینی ندارد. مانند »قاعده حجیت بینه در موضوعات« و یا »حجیت 
خبر واحد در احکام«، که تمامی ابواب فقه را در بر می گیرند؛ به جهت اینکه موضوع آنها در تمام 

ابواب فقه )شامل عبادات و معامالت( جریان دارد. 
ب- قواعد فقهی ای که مشتمل بر حکم فقهی عامی هستند که مسائل متعددی را از تعدادی 
از ابواب فقه در بر می گیرند؛ به عبارت دیگر، به چند باب اختصاص دارند. مانند »قاعده اصالت لزوم 
در معامالت« و یا »قاعده ضمان ید«، که تنها در ابواب معامالت جریان می یابند و یا مانند قواعد 
»طهارت« و »دلیل بر ادعا کننده اس��ت و قسم بر انکارکننده« که به ترتیب تنها در کتاب های 

طهارت و قضا جریان می یابند، ولی به باب خاصی از ابواب کتاب های مذکور اختصاص ندارند.
ج- قواعد فقهی ای که مس��ائل بسیاری از یک باب، از ابواب فقه را دربر می گیرند؛ به عبارت 
دیگر، تنها به یک باب فقهی اختصاص دارند. مانند قاعده تجاوز، که مختص باب صاله می باشد و 

در بقیه ابواب کاربرد ندارد.   

تاریخچه قواعد فقه5 
بررس��ی تاریخی مسئله شکل گیری قواعد فقه به عنوان یک مجموعه علمی منسجم، 
حاوی نکات قابل توجهی می باشد. جستار دقیق تاریخی نشان می دهد که علت طرح بحثی تحت 
عنوان قواعد فقه، در بین دانشمندان مسلمان، آن بود که به دلیل آن که به خاطر سپردن یکایک 
فروع فقهی و حضور ذهن مستمر نسبت به آنها امری دشوار است، علمای اسالم بر آن شدند که از 
طریق دسته بندی احکام بر مبنای مالکات و یا ابواب و نیز تدوین و تبویب آنها، کار احاطه بر آنها را 
تسهیل کنند. در پی این چاره جویی، از یک سو فقه، به کتب مختلفی چون کتاب طهارت، صلوه، 
زکوه، حج، حدود، دیات و ... تنظیم شد و از سوی دیگر، کار تدوین قواعد فقهی، که حکم مصادیق 
مشابه و همگونی را یکجا بیان می نماید، مورد توجه قرار گرفت )بهرامی احمدی، 1387، ص 56(. 
البته الزم است به این مطلب نیز توجه شود که به لحاظ تاریخی، تدوین قواعد فقهی، نه به 
معنی اختراع و وضع قواعدی جدید از سوی فقها، بلکه به معنی کشف و گردآوری آنها از میان 
متون احادیث معصومین )ع( در قالب کلی خود بوده و لذا اکثراً قواعد فقهی دارای مبنای روایی 

می باشند؛ در واقع، اکثر قواعد فقهی از کنار هم قرار دادن مجموعه ای از احادیث بدست می آیند 
)محقق داماد، 1374، ص 33(. گرچه به لحاظ تاریخی، تالیف قواعد فقه هم در بین دانشمندان 
شیعه و هم اهل سنت رواج داشته است، اما ارزیابی دقیق تر نشان می دهد که در این رابطه فقهای 
اهل سنت بر فقیهان شیعه مقدم بوده اند. شاید علت این پیشاهنگی را می توان این گونه توجیه 
نمود که ش��یعیان )بر خالف اهل س��نت( به دلیل آنکه تا بیش از دو قرن بعد از رحلت پیامبر 
)ص( به جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه هدی دسترسی داشتند، سواالت و مشکالت خود را 
از آن حضرات سوال می نمودند و به جواب دست می یافتند و لذا نیاز زیادی به تدوین قواعد فقه 
احساس نمی شده است. اما به تدریج و به طور خاص از قرن هفتم هجری قمری به بعد، که به 
دلیل غیبت کبری، دسترسی مستقیم شیعیان به امام معصوم قطع گردید و همچنین به دلیل 
گسترش اجتهاد در این دوره و پدید آمدن مسائل جدید، ضرورت تدوین قواعد فقه توسط فقهای 

شیعی نیز مورد توجه قرار گرفت. 

برخی قواعد فقهی قابل استفاده در بانکداری و مالی اسالمی6 
همان طور که قبالً ذکر گردید، به نظر می رس��د برخی قواعد فقهی در حوزه بانکداری 
و مالی اسالمی دارای کاربردهای قابل توجه می باشند که الزم است در هر گونه تحلیل نظری، 
کاربردی و یا طراحی عقود و ابزارهای جدید مالی مورد توجه قرار گیرند. در آنچه در پی می آید، 
به برخی از این قواعد به صورت مختصر اشاره شده و خواننده جهت پیگیری مباحث به سایر منابع 

ارجاع داده می شود. 
1-6- قاعده »عقود تابع قصد طرفین هستند4«

این قاعده یکی از قواعد فقهی مهم می باشد که دارای کاربرد و داللت های قابل توجه در حوزه 
بانکداری و مالی اس��المی اس��ت. مقصود از این قاعده آن است که وجود یا عدم وجود یک عقد، 
تابع وجود قصد جدی در طرفین معامله نسبت به آن معامله و مفاد آن می باشد. بنابراین، عقودی 
که توسط فرد شوخی کننده )هازل( و یا کسی که اشتباهاً کلماتی را به زبان جاری می سازد، ولی 
قصد جدی ندارد )غالط(، دارای اثر فقهی- حقوقی و در نتیجه اقتصادی نمی باشد. گرچه برخی 
از محققین بیان نموده اند که صحت این قاعده مورد قبول تمامی فقها می باشد، اما به هر حال 
می توان در اثبات این قاعده فقهی به دالیلی چون اجماع، عقل و تطابق با اصول اشاره نمود که به 
منظور جلوگیری از اطاله کالم، از ذکر مبسوط این دالیل خودداری شده و می توان در این رابطه 
به سایر منابع مراجعه نمود5 )محمدی، 1373، ص 78(.  به نظر می رسد قاعده مذکور کاربردها 
و یا داللت های گوناگون و متعددی در بانکداری اسالمی داشته باشد که امکان بیان تمامی آنها 
در این مختصر فراهم نیس��ت. اما به عنوان نمونه، با توجه به این قاعده می توان بیان داشت اگر 
سپرده گذار یک بانک و یا موسسه مالی در شبکه بانکی کشور، از مفاد عقدی که با بانک می بندد 
)عقد قرض الحسنه در حساب های جاری و پس انداز و عقد وکالت در حساب های سرمایه گذاری 
کوتاه و بلندمدت(، هیچ نوع آگاهی نداشته باشد، عقد مذکور محل اشکال است و لذا امکان تصرف 
در منابع سپرده گذار برای بانک و در مقابل تصرف در سود اعطایی بانک برای سپرده گذار وجود 
ندارد. در مقابل، فرد س��رمایه گذار نیز که در قالب عقود قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای6 از 
بانک منابعی دریافت می دارد، باید درک صحیحی از عقدی که با بانک منعقد می کند، داش��ته 
باش��د. در غیر این صورت، عقد واقع نش��ده است و فرد نمی تواند در منابعی که از بانک دریافت 
نموده تصرف نماید و بانک نیز در مقابل نمی تواند در س��ودی که فرد به بانک می پردازد تصرف 
نماید. مورد دیگری که قاعده مذکور در شبکه بانکی کشور می تواند کاربرد یابد عقود مشارکتی 
است. در واقع، به نظر می رسد هنگامی که بانک با یک سرمایه گذار وارد عقود مشارکتی می شود، 
نباید شروط ضمن عقد )که معموالً با استفاده از عقد صلح خارج الزم، انجام می شود(، شرایط را 
آنقدر بر سرمایه گذار تنگ نماید، که دیگر نتواند قصد جدی مشارکت داشته باشد. به عبارت دیگر، 
نباید شرایط ضمن عقد به صورتی تنظیم گردد که سرمایه گذار اصالً نتواند نیت و قصد انجام عقد 
مشارکتی با بانک را در ذهن خود تداعی کند. در واقع، وجود چنین شرایطی، ماهیت مشارکتی 
عقد را تضعیف کرده و باعث می شوند نه خود بانک و نه سرمایه گذار، قصد انجام عقد مشارکتی در 
واقع را نیابند و رابطه مالی به عملیاتی صوری تبدیل شود. با توجه به آنچه مطرح شد، لزوم توجه 

دادن مخاطبان موسسات مالی به ماهیت عقود اسالمی اهمیت دو چندان می یابد. 
2-6- قاعده »تبعیت نما از اصل«

مقصود از این قاعده آن اس��ت که »نماء« یا »ثمره« هر مالی، تابع اصل آن مال می باش��د. به 
عبارت دیگر، هر کس که صاحب مال باشد، ثمره مال هم به تبع اصل مال، به وی تعلق می گیرد. 
بنابراین، اگر اصل مالی به فردی تعلق داشته باشد، ولی منافع حاصل از آن مال در اختیار فرد دیگر 
قرار گیرد، نامشروع بوده و باید منابع به صاحب اصلی آن بازگردانده شود. در اثبات این قاعده نیز، 
فقها به منابعی چون احادیث صریح از ائمه، عقل و اجماع اشاره نموده اند )بهرامی احمدی، 1389، 
ص 118(. به نظر می رس��د این قاعده فقهی نیز کاربردهای زیادی در بانکداری و مالی اس��المی 
داشته باشد. به عنوان نمونه، بر اساس این قاعده می توان گفت، اگر بانکی از بانک های کشور، بر 
اس��اس عقد وکالت )حساب های سرمایه گذاری مدت دار(، منابعی را از سپرده گذاران جمع آوری 
نماید و با تخصیص و توزیع این منابع بین سرمایه گذاران، به سودی دست یابد، الزم است حتماً 
این سود را به طور کامل و بر اساس ضوابط قرارداد به سپرده گذاران که مالکان اصل مال هستند 
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برساند و اگر این کار را انجام ندهد، در مال دیگران تصرف نامشروع انجام داده است؛ چرا که نماء 
و منابع حاصل از مال، تابعی از اصل مال می باشد. 

داللت دیگر این قاعده برای شبکه بانکی کشور آن است که الزم است بانک ها به تقسیم صحیح 
سود حاصل از به کارگیری منابع توجه نمایند. به صورتی که سود بدست آمده از منابع، به درستی 
بین سپرده گذاران و سهامداران بانک توزیع شده و هر یک متناسب با آورده خود در سود شریک 
شوند. اگر بانکی بخواهد در شرایطی که سود وجود دارد، از محاسبه سود قطعی سرباز زده و تنها 
به سود علی الحساب اکتفا نماید و یا اینکه سهم سود متعلق به سپرده گذاران را به سهامداران بانک 

تخصیص دهد، مرتکب فعل ناصحیحی گردیده است.  
3-6- قاعده »مومنان بر شرط های خود هستند7«

طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معامالت تعهد می کنند، وفادار باشند و در حد 
امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد. 
این قاعده در معنای دیگری نیز به کار می رود و آن اینکه متعاملین می توانند هر شرط صحیحی 
را بین خود منعقد نمایند. الزم به ذکر اس��ت در اثبات این قاعده، عالوه بر آیات صریح قرآن، به 
روایات گوناگون نیز اس��تناد شده اس��ت )محمدی، 1373، ص 51(.  به نظر می رسد این قاعده 
نیز در نظام بانکداری اسالمی دارای داللت باشد. در واقع، ایجاد فرهنگ مناسب در رابطه با این 
قاعده در شبکه بانکی کشور، می تواند ذینفعان نظام بانکی را به عمل به مفاد قراردادها، تادیه به 
موقع منابع دریافتی از بانک و وفاداری به تعهدات ضمنی موجود در قراردادها ترغیب نموده و این 
خود در سالم سازی روابط اجتماعی و حقوقی موجود تأثیر دارد. مسلماً در اثر این امر، دو طرف 
قرارداد، با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته های پذیرفته شده توسط طرفین، به کار خود ادامه 
می دهند. به طور مشخص، در رابطه بانک با سپرده گذاران، بانک مناسب است به این قاعده توجه 
ویژه نموده و هر نوع تعهد و یا قولی که صریح و یا ضمنی به سپرده گذاران می دهد را به طور کامل، 
به انجام برساند. به عنوان نمونه، تقسیم سود قطعی بانک بین سپرده گذاران )متناسب با منابعی 
که در اختیار بانک قرار داده اند(، انجام صحیح قرعه کشی ها در رابطه با سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز و غیره، همگی نمونه هایی از نحوه عمل بانک به قاعده فوق الذکر در ارتباط با سپرده گذاران 
می باشد. اما در ارتباط با تخصیص منابع که در آن بانک به عنوان واسطه گر و یا شریک، در پرداخت 
وجوه به سرمایه گذاران اقدام می کند، الزم است با انجام اقدامات فرهنگی مناسب، سرمایه گذاران 
نسبت به وظایف شرعی و اخالقی که نسبت به بانک در رابطه با عمل به قرارداد به صورت شایسته 
و بازپرداخت به موقع اقساط دارند، مورد ترغیب قرار گیرند. مناسب است به متقاضیان دریافت 
تسهیالت از شبکه بانکی به طور دقیق توضیح داده شود که عدم عمل به مفاد قرارداد منعقد شده، 
به معنی تصرف آنها در منابع و وجوه سایر مسلمانان بوده و با قاعده مذکور نیز در تنافی می باشد. 
البته باید توجه کرد که فرهنگ سازی، فقط وظیفه بانک ها نبوده و سایر نهادهای مرتبط از جمله 

بانک مرکزی، صدا و سیما، رسانه های گروهی و ... الزم است در این رابطه نقش ایفا نمایند. 
4-6- قاعده اتالف

قاعده اتالف به معنی تلف کردن مال دیگری بدون اذن و رضای او می باش��د؛ خواه این تلف 
کردن از روی قصد و عمد باشد و خواه بدون آن. نتیجه اعمال قاعده اتالف، ضمان و مسئولیت 
کس��ی اس��ت که موجب تلف مال غیر شده است. بنابراین، چنانچه شخصی بدون اذن یا رضای 
»غیر« مال او را تلف کند، ضامن اس��ت که مثل یا قیمت آنچه تلف نموده اس��ت را به صاحبش 
بازگرداند. به لحاظ منابع این قاعده نیز، فقها، کتاب، س��نت، اجماع و عقل را در اثبات آن ارائه 
نموده اند و حتی برخی فقهای بزرگ، این قاعده را به علت شهرت زیادی که دارد، روایت دانسته اند8 
)بهرامی احمدی، 1389، ص 55(.  در رابطه با داللت این قاعده در بانکداری اسالمی نیز می توان 
به این مطلب اش��اره نمود که به عنوان نمونه، در رابطه بانک با س��پرده گذاران در س��پرده های 
سرمایه گذاری، به دلیل آنکه ماهیت عقد وکالت بوده و بانک به عنوان وکیل عمل می نماید، الزم 
است از منابع سپرده گذاران به بهترین نحو استفاده نموده و وجوه جمع آوری شده را به بهترین 
طرح های موجود تخصیص دهد. در غیر این صورت، یعنی اگر به هر دلیل، وجوه را در طرح های 
کم بازده و یا ضرر ده تخصیص دهد، منابع سپرده گذاران را به نحوی تلف نموده است و نسبت به 

آنها در رابطه با اصل منابعشان ضامن است.   
5-6- قاعده »نفی غرر9«

غرر واژه ای عربی بوده که دارای معانی مختلفی چون خطر، خدعه، در معرض هالک افتادن، 
فریب خوردن و ... دارد. اما به لحاظ اصطالحی در فقه، خطری می باشد که از وجود نوعی نقص 
در قرارداد نشات می گیرد. در واقع، منظور از غرر، وضعیتی است که در آن مبیع یا ثمن، از دید 
عرف، در معرض خطر قرار داش��ته باشد. فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده نموده اند؛ 
مثالً خطر حاصل از عدم وجود مبیع، عدم حصول مبیع، مبهم بودن جنس مبیع، مبهم بودن نوع 
مبیع، عدم تعیین دقیق مقدار مبیع و ... . به لحاظ منبع نیز قاعده نفی غرر، بر اساس روایتی از 
پیامبراکرم)ص( به اثبات می رسد. در مفهوم شناسی غرر، الزم به ذکر است که غرر معادل ریسک 
در ادبیات اقتصادی نمی باشد بلکه تنها نوع خاصی از ریسک را شامل می شود، که به دلیل وجود 
ابهام در قرارداد به وجود آمده است و نه هر نوع ریسکی )مانند ریسک اقتصادی، ریسک حاصل از 

تغییرات قیمت در آینده و ...( )بهاروند، 1388، ص 13(. 
نکته دیگری که در رابطه با قاعده مورد بحث می توان بیان داش��ت، مس��ئله جایگاه عرف در 

تبیین غرر است. به عبارت دیگر، نباید در تشخیص غرر، دقت های عقلی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا 
که به دقت عقلی، شاید معامله ای پیدا نشود که از تمام جهات اطالعات کامل داشته و هیچ خطری 
در آن وجود نداشته باشد. بنابراین، آنچه مالک تشخیص وجود غرر می باشد، تشخیص عرف است. 
در واقع، اگر خطر موجود در معامله به اندازه ای باشد که عرف، حتی در صورت تشخیص، آن را 
قابل توجه ندانسته و به آن اهمیت نمی دهد، در این صورت، چنین خطری نمی تواند غرر به حساب 
آمده و به صحت معامله آسیب برساند؛ اما در مقابل، اگر خطر به اندازه ای باشد که عرف، در صورت 
تشخیص، آن را با اهمیت به حساب آورده و به فکر کاهش آن بیفتد، آنگاه چنین خطری غرر بوده 
و موجب بطالن معامله می شود )موسویان، 1389، ص 129(. به نظر می رسد قاعده نفی غرر نیز 
در نظام بانکداری اسالمی داللت های کاربردی قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه، بر اساس 
این قاعده، می توان مدعی بود، در طراحی هر نوع ابزار مالی جدید اسالمی، الزم است ضوابط و 
شرایط ضمن عقد به نحوی تنظیم گردد که به لحاظ عرفی و شرعی، ابهام در قرارداد به حدی 
نباش��د که ایجاد غرر نماید. اگر غرر در معامالت بانکی وجود داشته و این غرر از دید عرف قابل 

تسامح نباشد، آنگاه این معامالت باطل بوده و در نتیجه آن نقل و انتقال اتفاق نمی افتد. 

نتیجه گیری7 
این تحقیق تالش نمود تا ابتدا به بررسی مفهومی موضوع قواعد فقهی پرداخته و ضمن 
ارائه تعریف لغوی و اصطالحی برای آن، تفاوت آن با سایر موضوعات مشابه را تبیین نماید. سپس 
ضمن بررسی انواع قواعد فقهی و همچنین ارزیابی مختصر تاریخچه قواعد فقهی، به بررسی پنج 
مورد از مهم ترین قواعد فقهی که دارای کاربرد در بانکداری اسالمی می باشند بپردازد. در واقع، 
تالش نمود تا در حد امکان، داللت هایی که این قواعد برای حوزه بانکداری اسالمی می توانند به 
همراه داشته باشند را برجسته نماید. به نظر می رسد مباحث مطرح شده در این مختصر، می تواند 
چشم انداز مناسبی برای سایر محققین فراهم نموده و زمینه تدوین مجموعه قواعد فقهی دارای 

کاربرد در بانکداری و مالی اسالمی به صورت مستقل در آینده را فراهم آورد.   
پی نوشت ها:

1- کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی
2- قواعد فقهي به دلیل ویژگي هایي که دارند، مستقال، نه جزء مسائل فقهي به حساب مي آیند و نه 

مباحث اصولي بلکه از هر دو گروه ویژگي هایي را دارا مي باشند.
3- مثال وقتی در قرآن عظیم امر می شود که نماز بخوانید، بدان معنی است که نماز خواندن واجب 

است و یا وقتی از غیبت کردن نهی می شود، بدان معنی است که این کار حرام است.
4- العقود تابعه للقصود

5- در کتب قواعد فقه، معموال پس از ذکر هر قاعده، به نحوه استخراج این قاعده تحت عنوان »مدارک 
استخراج قاعده«، به صورت مبسوط اشاره مي شود. 

6- عقود مشارکتي عقودي هستند که در آن موسسه تمام یا بخشي از سرمایه مورد نیاز به منظور 
انجام یک فعالیت اقتصادي )تولیدي، تجاري و یا خدماتي( را تامین مي کند و در نهایت و بر اساس 
قراردادي که با کارفرما منعقد کرده است، سود فعالیت تقسیم مي گردد. این عقود در نظام بانکداري 
بدون رباي ایران، عبارتند از: مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مضاربه، مزارعه، و مساقات. در مقابل 
عقود عقود مبادله اي عقودي هستند که در آن موسسه تمام یا بخشي از سرمایه مورد نیاز به منظور 
انجام فعالیت اقتصادي را تامین مي کند؛ با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت 
اقتصادي سود موسسه مي تواند معلوم و معین باشد. بنابراین تحوالت آتي اقتصاد و یا تغییرات ایجاد 
شده در طرح اقتصادي مورد نظر، ارتباطي به سود و مطالبات موسسه پیدا نمي کند. این عقود عبارتند 

از: فروش اقساطي، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله )موسویان، 1383، ص 166(.
7- »المومنون عند شروطهم«.

8- به عنوان نمونه صاحب جواهر، در جلد 37 کتاب مشهور خود )جواهر الکالم(، صراحتا این مطلب 
را بیان نموده است. 

9- ال غرر.
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