فقـه بانکـی پرونـــده

داليل صوري بودن عقود بانكي
مصاحبه با حجتاالسالم دكتر محمدنقي نظرپور

ليال محرابي( :)1يكي از مشكالت و چالشهاي بانكداري كنوني ،عملكرد صوري برخي بانكها و معامالت بانكي است.
به عنوان مثال جهت تعمير مسكن با استفاده از عقد جعاله ،تسهيالتي داده ميشود و حال آنكه بانك كه عامل
جعاله است تنها به مراجعهكننده ،پول ميدهد .در اين حالت ممكن است گيرنده پول حتي مسكن نداشتهباشد يا اگر داراي
مسكن هم باشد ،نيازي به تعمير ندارد و پول آن را براي مصارف ديگري بهكار مياندازد .صوري بودن بسياري از معامالت،
سبب شده است كه نظام بانكي از دستيابي به هدف موردنظر در قانون دورتر و برداشت عمومي نسبت به عملكرد نظام
بانكي در جهت حذف ربا از سيستم بانكي كشور چندان رضايتبخش نباشد .از اينرو ،بهمنظور بررسي داليل صوري بودن
عقود و شناس�ايي راهكارهاي آن ،گفتوگويي با حجتاالسلام والمسلمين دكتر محمدنقي نظرپور عضو هيات علمي
دانشگاه مفيد و عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،ترتيب دادهايم كه در ادامه ارائه ميشود.
بهنظر شما داليل صوري بودن عقود بانكي چيست؟

داليل متعددي در صوري ش��دن معامالت بانكي دخيل
است .دليل اول كه بهنظر ميرسد دليل مهمي است ،مربوط
به تبيي��ن و تفهيم كامل بانكداري اس�لامي از نگاه مردم و
مسئوالن بانكي ميباشد .اساسا تفاوت بين بانكداري اسالمي
و بانكداري س��نتي در اين است كه در بانكداري سنتي تمام
يا اكثريت عقود در عرصه تجهيز و تخصيص منابع و خدمات
بانكي مبتني بر قرض همراه با مازاد اس��ت ،اما در بانكداري
اس�لامي با توجه به تحريم ربا ،ميبايس��تي جايگزين عقود
ربا ،عقود شرعي ديگر باش��د .بنابراين اگر ربا (قرض) را نفي
كنيم و در عين حال قرضالحسنه را در هر دو حالت تجهيز
و تخصيص منابع جايز بدانيم ،الزم است كه از عقود (راههاي)

جايگزين ديگري استفاده كنيم .عقود شرعي ميتوانند شامل
عقود مبادلهاي (فروش اقساطي ،اجاره بهشرط تمليك و غيره)
يا عقود مشاركتي (مشاركت ،مشاركت مدني و غيره) باشد كه
ميبايستي بهگونهاي مردم و كارگزاران بانكي متوجه آن باشند
كه تنها در صورتي بانكداري اسالمي وجود خواهد داشت كه
سيستم بانكداري به سمت اين جايگزينها حركت كند ،در
غير اينصورت بانكداري اسالمي نخواهد بود .اما متاسفانه در
طول سه دههاي كه از بانكداري اسالمي يا دقيقتر بانكداري
بدون رباي ما ميگذرد ،فرهنگسازي ميان مردم انجام نشده
اس��ت و هنوز مردم و بعضا كارگزاران سيستم بانكي تفاوت
معنيداري ميان بانكداري اسالمي و سنتي قائل نيستند .در
نتيجه حساسيت و توجهي به اين مسئله ندارند كه جايگزين

قرض همراه با ربا ،در نظام بانكي بدون ربا عقود ديگري غير
قرض يا قرضالحس��نه در تجهيز و تخصيص منابع اس��ت.
بنابراين نكته اول قابل اهميت در صوري ش��دن بس��ياري از
معامالت ،عدم ش��فافيت تف��اوت جوهري مي��ان بانكداري
اس�لامي و بانكداري سنتي در اذهان مردم وكارگزاران بانكي
ميباشد.
نكته دوم؛ عدم توجه به اين مس��ئله اس��ت كه در برخي
معامالت كه عقد صوري ميشود به بطالن عقد منجر ميشود
و در برخي موارد صرف بطالن نبوده بلكه به ربا كشيده ميشود
و لذا نياز است كه با توجه به اينكه ربا يكي از محرمات بزرگ
الهي است و در روايات تعابير بسيار تندي نسبت به رباگيران
و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ويژهاي صورت
بگيرد ،زيرا در حالت صوري بودن معامالت چون انتقالي انجام
نميگيرد ،در نتيجه تص��رف در مال ديگري نيز امكانپذير
نخواهد بود .لذا به اين نكته نيز بايد توجه زيادي داشته باشيم.
نكته سوم؛ عدم توانايي سيستم بانكي (در طول سه دهه)
در پاسخگويي مناس��ب به نيازهاي مشتريان است .در واقع
بانكداري ميبايستي به مانند سوپرماركتي باشد كه بتواند به
تمام تقاضاهاي متقاضيان تسهيالت پاسخگو باشد .به عنوان
مثال اگر شخصي متقاضي يك نوع خاص از تسهيالت است،
ميبايستي متناسب با آن نياز ،نظام بانكي پاسخگو باشد .يعني
براي تسهيالت درماني نميبايستي از جعاله مسكن يا مضاربه
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اس��تفاده نمود .لذا با وجود چنين محدوديتهايي و در عين
حال اس��تفاده از عقود بانكي جهت رفع نيازهاي مشتريان،
همواره به سمت عقود مندرج در قانون عمليات بانكي بدون
ربايي حركت ميكنيم كه هيچ ارتباطي با نيازهاي افراد ندارند
و در نتيجه عقد صوري ميشود .بنابراين اگر سيستم بانكي
متناسبس��ازي خوبي انجام دهد يا به تعبيري متناس��ب با
نيازهاي متقاضي ،عقود براي آن تعريف كند ،بسيار مناسب
خواه��د بود .در حال حاضر با ورود عقد مرابحه به سيس��تم
بانكي با توجه به قابليتها و ويژگيها و گستردگيهاي آن ،تا
حدودي از صوري بودن عقود جلوگيري خواهد شد.
آيا پيچيدگي قوانين و مقررات يا تعدد عقود و عدم تفهيم آن
به مشتريان ،ميتواند عاملي براي صوري شدن عقود گردد؟

در اينجا دو بحث قابل طرح اس��ت .يك��ي تعدد عقود و
ديگري اينكه در هر عقدي پيچيدگيهايي وجود دارد كه براي
مشتريان تبيين نشدهاست .در ارتباط با تعداد عقود؛ با توجه به
زياد بودن عقود اسالمي و اينكه ممكن است خود كارگزاران
بانكي با كليه عقود اسالمي آشنايي نداشتهباشند ،با مشكالتي
روبهرو خواهي��م بود كه براي رفع اين مش��كل ميتوانيم از
شيوه تخصصي كردن بانكهاي مختلف استفاده نماييم .اما
نكته قابل توجه بهغير از تعدد عقود ،اين اس��ت كه هر عقد
بانكي نيز داراي پيچيدگيهاي زيادي اس��ت .به عنوان مثال
در قرارداد سلف آنچنان پيچيدگيهايي از نظر فقهي -حقوقي
و غيره وجود دارد كه بعضا خود كارگزار بانكي نيز متوجه آن
نخواهد بود .بنابراين كاستن پيچيدگيهاي عقود ،روانسازي
قراردادها براي افراد جهت آش��نايي و توجه به ماهيت عقود،
پيشنهاداتي اس��ت كه در اين زمينه ميتوان عنوان كرد .به
عنوان مثال ميتوان متن قراردادي كه بين دو طرف بس��ته
ميشود با فونت درشت درج نمود و حداقل مثال دو روز قبل
يا هنگامي كه به بانك مراجعه و درخواست تسهيالت از بانك
دارد ،متن قرارداد به فرد داده شود تا مشتري اجازه و فرصت
مطالعه داشته و بعد امضا كند تا متوجه باشد كه چه چيزي
را امضا كرده اس��ت .از س��وي ديگر هم مشتري و هم فردي
كه از طرف بانك اس��ناد را تنظيم ميكن��د نيز بايد از متن
قرارداد مطلع و به امور تسلط داشته باشد و اينكه عقد مربوطه
چيست و چه شرايط و قيودي را به همراه دارد و پس از انجام
قرارداد نيز مانند قراردادهاي متعارف تمام دنيا يك نسخه در
اختيار مشتري و يك نس��خه دراختيار بانك قرار گيرد .زيرا
چه دليلي وجود دارد كه برگههاي مختلف امضا ش��ود ولي
هيچ مدركي در اختيار مشتري نباشد؟ از اينرو جهت كاهش
پيچيدگيهاي عقود پيشنهاد ميشود مهمترين مواد مندرج
در ق��رارداد كه به منزله اركان قرارداد اس��ت در يك صفحه
تنظيم و با دقت توس��ط مشتري مطالعه شود و در پيوست،
متن قرارداد با تمام جزئيات آن درج ش��ود .اين اقدام س��بب
ميشود متقاضي متوجه شود در قالب چه قراردادي از بانك
تسهيالت اخذ ميكند و مهمترين اركان آن چيست و طبعا
در صورتي كه قصد معامله خاصي را داشته باشد آن معامله
صوري نخواهد بود.
چه تدابيري از س�وي قانونگذار در مرحل�ه تدوين مقررات و
قوانين ميبايستي اتخاذ گردد تا از صوري بودن عقود بكاهد؟

همانگونه كه اش��اره نمودم همواره نيازهاي مش��تريان
بايستي در نظر گرفتهشود تا متناسب با آنها دست سيستم
بانك��ي باز گذاش��ت ه ش��ود .ب��راي اين منظور ميبايس��تي
محدوديتهاي غيرضروري از قراردادها برداش��ته شود .زيرا
براي سيس��تم بانكي در مورد اعطاي تسهيالت (مثال فروش
اقس��اطي) چه تفاوتي ايجاد ميكند كه ش��خص ماش��ين
دس��تِاول يا دستِدوم خريداري نمايد .بنابراين اگر در مفاد
قانون و دس��تورالعملها ،تا جايي كه ش��رع به كارگزار اجازه
ميدهد امكان ورود و استفاده از قراردادها وجود داشتهباشد،
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در نتيج��ه چيزي به عنوان فاكتورهاي صوري وجود نخواهد
داش��ت .در اينصورت مثال فرد ميتواند از فروش اقس��اطي
ب ه جاي خريد تس��هيالت لوازم خانگي ب��ه صورت صوري و
غيرواقعي براي خريد مصالح س��اختماني استفاده نمايد .در
اينحالت انگيزهاي براي صوري ش��دن عقود ،فاكتورسازي و
مش��كالت ناش��ي از آن بهوجود نخواهد آمد .بنابراين بهطور
خودكار برخي عقود از حالت صوري شدن فاصله ميگيرند .به
عنوان نمونه در فروش اقساطي شرع به ما اين اجازه را ميدهد
كه هر كااليي را ميتوان فروش اقساطي كرد .حتي در ارتباط
با عقد مرابحه ،طبق نظر بسياري از فقهاي ما و طبق ماده98
قانون برنامه پنجم توسعه ،حتي در امور خدماتي ميتوان از
عقد مرابحه استفاده نمود.
آيا گذاشتن شروط خاص و استفاده نادرست از برخي راهكارها
نظير صلح ،شرط ضمن عقد و عقد خارج الزم در عقود مختلف
كه بعضا با ماهيت خود عقود در تناقض است ،ميتواند داللتي بر
صوري شدن عقود باشد؟

اين مسئله قابل تامل است .به عنوان مثال ،در ذات عقود
مشاركتي ،مشاركت در سود و زيان وجود دارد .اما در عين حال
ممكن است يكسري شروط در ضمن عقد بر آن وضع شود.
در واقع فقهاي ما اين بحث را دارند كه مثال در قالب مشاركت
ميتوان شرط كرد كه ضرر وارده توسط مشاركتكنندگان يا
از مال خود ش��خص تضمين گردد .لذا اين شروط ،شروطي
نيست كه به عقد مشاركت ضرري وارد كند اما نميشود شرط
كنيم كه در نتيجه عدم حصول سود ،ميبايستي سود پرداخت
گردد .البته بهطور كلي در بهكارگيري عقود مشاركتي توسط
بانكها معتقدم كه در بسياري از موارد ،مشاركت واقعي صورت
نميپذيرد .عقود مشاركتي يكسري شرايط و مقتضياتي دارد
كه ميبايستي تحقق يابد .منجمله اينكه ميبايستي سودي
كه در عقود مشاركتي اعالم ميگردد ،سود عليالحساب بوده
و تنها معياري براي ورود يا عدم ورود س��رمايهگذاران باشد.
اما زمان س��ود قطعي پس از اتمام پروژه و محاسبه دقيق آن
حاص��ل ميگردد .اين در حالي اس��ت كه در قرارداد نيز بايد
آمده باشد كه چه درصدي از سود به طرفين تعلق ميگيرد.
در نتيجه اعمال تنها س��ود عليالحس��اب در سيستم بانكي
معنا و مفهومي نخواهد داشت .از سوي ديگر ،گاهي در عقود
مشاركتي اصال مشاركت معنا ندارد .يعني وجوه صرف مواردي
ميگردد كه مفهوم مشاركت در آن وجود ندارد يا اينكه عقد
مش��اركت منعقد ميگردد اما س��رمايهاي از جانب متقاضي
مطرح نيست و كل سرمايه متعلق به بانك بوده ،لذا مشاركتي
صورت نگرفتهاس��ت .بنابراين اينها مشكالتي است كه قطعا
ميبايستي در سيستم بانكي حل گردد.به نظر بنده در تحقق
عقود مشاركتي بهشكل واقعي (نه صوري) ميبايستي به بحث
نظارت در عقود مش��اركتي بيشتر توجه نماييم .بهطوريكه
بررسي اسناد صورت گيرد و حساسيتها را نسبت به دريافت
و پرداخ��ت وجوه افزايش دهي��م .ازاينرو ،عدم نظارت موثر

اساسا تفاوت بين بانكداري اسالمي
و بانكداري سنتي در اين است كه
در بانكداري سنتي تمام يا اكثريت
عقود در عرصه تجهيز و تخصيص
منابع و خدمات بانكي مبتني بر
قرض همراه با مازاد است ،اما در
بانكداري اسالمي با توجه به تحريم
ربا ،ميبايستي جايگزين عقود ربا،
عقود شرعي ديگر باشد.

و كارا از س��وي مراجع ذيصالح ،ص��وري بودن عقدها را به
امري ش��ايع و همهگير و در عين حال پذيرفته شده تبديل
كرده اس��ت .متاسفانه عقود مشاركتي كه در حال حاضر در
سسيستم بانكي ما پياده ميشود ،با دستورالعملهاي اجرايي
و آنچه در قانون است ،كامال متفاوت است .لذا در يك كالم،
سوق دادن عقود مشاركتي به سمت آنچه كه در قانون است،
از صوري شدن عقود تا حدود زيادي جلوگيري مينمايد.
آيا تصويب عقود و ابزارهاي مالي جديد با رويكرد صرفا شرعي
بدون توجه به نيازها و واقعيت جامعه ،منجر به صوري ش�دن
عقودنميگردد؟

قطعا همينطور است .به عنوان مثال در ارتباط با خريد
دي��ن ،اگر واقعا دين ،دين واقعي نباش��د ،معامالت موردنظر
ربوي خواهد بود .يعني قرضي به طرفين داده ميش��ود و در
پايان بانك مبلغ اس��مي روي سند را دريافت خواهد كرد كه
قطعا معناي آن رباس��ت .بيترديد ميبايستي در استفاده از
ابزارهاي مالي (به عنوان مثال خريد دين) به جنبه واقعي بودن
اس��ناد آن توجه زيادي نماييم .بهنظر ميآيد كه اين مسئله
نيز چندان مشكل نباشد .اگرچه در بعضي موارد ممكن است
مش��كالتي ايجاد شود .مثال فرض كنيد كه طرف ماشيني را
به ديگري فروخته و به ازاي وجه آن چك مدتدار يا سفته و
برات گرفتهباشد .لذا در اينحالت در چه صورتي ما ميتوانيم
تشخيص دهيم كه اين چك صوري نيس��ت .آيا در قرارداد،
مبلغ چك ،شماره چك و غيره آمده است يا خير؟ در صورت
ثبت مش��خصات چ��ك در متن قرارداد ب��ا اطمينان بااليي
ميتوان گفت اين اس��ناد(چك) واقعي اس��ت .يا اگر تاجري
بخواه��د به تنزيل چكهاي خود بپردازد ميبايس��تي براي
اينكار اسناد كاالهاي فروختهشده خود را بابت دريافت چك
ارائه دهد .اما بهنظر ميرسد به اين مسائل در نظام بانكي كمتر
توجه شده است .در اين راستا قانونگذار ميبايستي استانداردها
و نحوه احراز اس��ناد صوري از اس��ناد واقعي عقود را از لحاظ
شرعي اعالم نمايد .در اين زمينه حتي در كشورهاي ديگر نيز
كه به بانكداري سنتي ميپردازند ،واقعي بودن اسناد از اهميت
قابل توجهي برخوردار ميباشد .زيرا معتقدند اگر اسناد صوري
باش��د امكان دستيابي به پول نقد در سررسيد كمتر خواهد
بود زيرا فردي كه اين اسناد صوري را در اختيار قرار ميدهد
تعهدي به پر نمودن حساب خود در سررسيد ندارد و طبيعي
است بانك به تنزيل چنين اسنادي تمايلي نداشته باشد.
يكي از داليل صوري بودن عقود ،عدم آگاهي ش�بكه بانكي
از عقود ميباش�د .در اين زمينه نقش آموزش عمومي احكام
و ماهيت عقود بانكي در س�طوح مختلف شبكه بانكي اعم از
مديران،كاركنانومشتريانتاچهاندازهقابلاهميتميباشد؟

اين بحث بس��يار ضروري ب��وده و اگر ما نتوانيم تفاوت
بانكداري اسالمي با س��نتي را براي مردم اعم از كارگزاران
بانك��ي و مردم تبيي��ن نماييم ،در نتيجه بي��ش از نيمي
از معامالت انجام گرفتهش��ده در سيس��تم بانكي كش��ور،
معامالت صوري خواهد ب��ود و اين زنگ خطر جدي براي
نظام بانكي بهشمار ميرود .در اين راستا آموزش از اهميت
قابل توجهي برخوردار اس��ت .اگرچه در اين زمينه تعدادي
از بانكها يا ش��عب به امر آم��وزش ميپردازند ،اما معتقد
هس��تم اگر قرار باشد بانكداري اسالمي كه مبتني بر عقود
مختلفي است ،به شكل صحيح خود اجرا شود ،الزم است
كه به آموزش عقود توجه بيش��تري داده شود .بهطوريكه
در كن��ار مس��ئولين و مديران ش��عب ميبايس��تي مردم
(مش��تريان) نيز آموزشهاي الزم را ببينند كه رسانههاي
عمومي ميتوانند كمك شاياني در اين زمينه داشتهباشند.
روحانيون نيز ميتوانند از طريق آموزش عمومي نكات الزم
جهت رويارويي با سيستم بانكي را به اطالع مردم برسانند.
در گذش��ته بازاريان همواره احكام عمومي معامالت و ربا را

فقـه بانکـی پرونـــده
بهخوبي ميآموختند و سپس وارد بازار ميشدند .شايد به
همين دليل در تمدن اسالمي مالحظه ميشود بازارها در
كنار مساجد يا حوزههاي علميه قرار داشتند .اما متاسفانه در
حال حاضر ،افراد ،غافل از مفهوم معامالت فقهي ،شرعي و
ضواب��ط آن ،پا به عرصه بازار ميگذارند كه در نتيجه بدون
آموزشهاي الزم ،اين افراد وارد معامالت ربوي خواهند شد.
در اين زمينه پيش��نهاد ميگردد كه به عنوان مثال صدور
مجوز كس��ب تنها در صورت گذراندن دورههاي آموزشي و
آشنايي با قواعد عمومي معامالت ،صادر گردد .عالوه بر اين
الزم است شوراي فرهنگ عمومي به اين مسئله پرداخته و
ابزارهاي مش��خصي را مطرح نمايند تا بر اين اساس انتظار
داشته باشيم در يك بازه  4يا 5ساله بسترهاي مناسب براي
انعقاد قراردادها فراهم گردد .اما به نظر ميرسد ميبايستي
خود بانك مركزي و سيس��تم بانك��ي به عنوان متولي اين
برنامهريزيها ،به غير از شوراي فرهنگ عمومي ،حساسيت
بيشتري به موضوع داشتهباشند و مراعات بيشتري صورت
گيرد تا از ربوي و صوري ش��دن معامالت جلوگيري شود.
آموزش اح��كام معامالت نهتنها منجر به كاهش معامالت
ص��وري ميگردد بلكه در حل بس��ياري از معضالت نظام
بانكي نيز اثرگذار است .به عنوان نمونه آگاهي مردم از اين
مسئله كه اداي دين در فرض تمكن مالي از واجبات است
و تاخير در بازپرداخت بدهي از محرمات الهي است ،در حل
معضل تاخير تاديه موثر اس��ت .البته در ارتباط با موضوع
تاخير تاديه ،در حال حاضر بانكداري اسالمي در بسياري از
كشورها بهگونهاي عمل مينمايد كه جريمه تاخير دريافت
نميكنند .جريمه تاخير اگرچه راحتترين شيوه براي بانك
است اما قطعا بهترين شيوه نخواهد بود و حتي اكثريت فقها
نيز با جريمه تاخير مخالف هستند .در واقع جريمه تاخير
محدوديتي اس��ت براي رسيدن به يك سيستم بانكي كه
همه مردم در جامعه اس�لامي خ��ود را با آن درگير كنند.
لذا ميبايستي راههاي جايگزين جريمه تاخير وجود داشته
باشد .به عنوان مثال با جمعآوري اطالعات جامع مشتريان،
قراردادن محدوديتهايي براي اين افراد و باال بردن هزينه
فرصت تاخير در پرداخت ،قطعا ديگر شخص حاضر نخواهد
بود تاخيري داشتهباشد .اما متاسفانه سيستم بانكي كشور در
ارتباط با جريمه تاخير سادهترين راه را در نظر گرفته است
كه الزم اس��ت يك تامل جدي در اين زمينه صورت گيرد.
پيشنهاد ميشود نشستهاي تخصصي يا همايشهاي ملي
با عنوان جايگزينهاي جريمه تاخير برگزار گردد.
در يكجمعبندي كلي ،مهمترين اقدامات الزم جهت كاهش
صوري بودن عقود بانكي را بيان نماييد؟

مهمتري��ن اقدام ايناس��ت كه ب��ا بازنگ��ري در آييننامهها
و دس��تورالعملها ت��ا حدي كه فقه اس�لامي ت��وان آن را دارد
محدوديتها برداش��ته ش��ود و امكان تجهيز و تخصيص منابع
توس��ط بانك به صورت گستردهتري فراهم گردد و در كنار اين
اقدام عقود جديد را متناسب با نيازها تعريف كنيم .در اين عرصه
شوراي فقهي بانكداري اسالمي بانك مركزي ميتواند به صورت
فعالي عمل نمايد .دوم اينكه براي خود سيستم بانكي و مشتريان
اين موضوع تبيين گردد كه در صورت صوري ش��دن عقود ،در
بعضي موارد حتي از نظر شرعي امكان تصرف اموال نيز امكانپذير
نخواهد بود و از نظر فقهي تصرف وجوه بانكي با مش��كل مواجه
خواهند بود .بر اين اساس الزم است كارگزاران بانكي و مشتريان
مطابق قانون و دستورالعملها و آييننامه مربوطه عمل نمايند و
هرگز از آن تخطي ننمايند و سوم اينكه فرهنگسازي گسترده
در اين زمينه ميتواند ما را از صوري شدن عقود دورتر نمايد.
پینوشت:

 -1كارش��ناس ارش��د پژوهش��ي ،گروه بانكداري اسالمي،
پژوهشكده پولي و بانكي

قاعده تبعیت عقد از قصد
گزارش اولین جلسه از سلسله نشستهای
«کاربرد قواعد فقهی در بانکداری و مالی اسالمی»
فرشته مالکریمی
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یکی از مس��ائل قابل توجه در زمینه استنباط احکام
معام�لات و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر ش��ریعت
مقدس ،قواعد فقهی است .قواعد فقه ،فرمولهای بسیار
کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر میشوند
و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند ،بلکه مبنای قوانین
مختلف و متعدد ق��رار میگیرند .به عبارت دیگر قواعد
فقهی دس��تورهای کلی فقهی اس��ت ک��ه در بابها و
بخشهای گوناگون راه دارند و فقیه با نظر به این قواعد
به استنباط احکام میپردازد .اهمیت توجه به این قواعد
در بانکداری و مالیه اسالمی به گونهای است که میتوان
ادعا کرد بدون ش��ناخت و استفاده صحیح از این قواعد
نمیتوان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و
اهداف شریعت اسالم در حوزه اقتصاد دست یافت .نظر
به این مسئله ،پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران اقدام به برگزاری سلسله جلساتی
پیرامون موضوع «کاربرد قواعد فقهی در مالیه اسالمی»
با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر آهنگران نمود.
اولین جلسه از سلسله جلسات «کاربرد قواعد فقهی
در مالیه اسالمی» با موضوع قاعده فقهی «تبعیت عقد
از قصد» در مورخه  1391/4/11در پژوهش��کده پولی و
بانکی برگزار شد.
قاعده تبعیت عقد از قصد یا العقود تابعه للقصود یکی
از قواعد مس��لم فقهی است .این قاعده در کتب و منابع
فقهی دارای دو معنا است.
معنای نخس��ت :این قاعده بدین معناست که عقد و
قرارداد نمیتواند بدون قصد تحقق پیدا کند .چنانکه فقها
در کتاب شرایط عقود به این مطلب تصریح نموده و قصد
را به عنوان شرط از برای تحقق قصد مطرح کردهاند و از
آن نتیجه گرفتند که عقد غافل ،خواب (نائم) ،فراموشکار
(ناسی) ،فرد خاطی ،فردی که قصد شوخی دارد و مستی
که دارای قصد نیست ،باطل میباشد .بنابراین معنا و مفاد
قاعده این است که قصد اگر نباشد عقدی نیست چون
معنا ندارد تابع بدون متبوع تحقق یابد.
معنای دوم :این قاعده بدین معناست که آثار خاص
هر ق��رار دادی از قصد خاص آن تبعیت میکند .آثاری
چون تملیک ،تعهد ،لزوم ،ج��واز و  ، ...تابع قصد خاص
اس��ت .عقد با هر قصدی دارای آثار خاص است و تفاوت
این آثار با تفاوت در نحوه قصد آشکار میگردد.
طبق این قاعده ،وقتی ش��خصی پول��ی را به بانکدار
میدهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باش��د ،اثر این
قصد این است که بانکدار مجاز به تصرف در مال ودعی
نیست و نمیتواند در آن هیچ تصرفی انجام دهد ولی اگر
مراجعهکننده به بانک پول خود را به قصد عقد قرض در
اختیار بانکدار قرار دهد ،در اینجا اثر تملیک بر این قصد

مترت��ب بوده و بانک مالک مال مورد نظر ش��ده و با مالک
ش��دن حق و جواز هر تصرفی را دارا است؛ لذا با تفاوت در
قصد کردن اس��ت که آثار و احکام قراردادها از هم متمایز
میگردد.
دالیل و مستندات این قاعده به شرح زیر است:
دلیل اول :اجماع
اجماع فقها اولین دلیلی که برای قاعده مزبور در کتب
فقهی ذکر شده است .با توجه به این که فقها در اثبات این
قاعده به دالیلی از قرآن و روایات استناد نمودهاند ،این اجماع
مدرکی محسوب میشود و فاقد اعتبار است؛ لذا باید به ادله
دیگری تمسک جست.
دلیل دوم :روایات
دلیل دوم برای اثبات حجیت این قاعده روایاتی است که
دو نمونه آن به ترتیب زیر است:
هیچ عملی نیست مگر با نیتی البته مقصود از این روایت
این است که عملی مقبول نمیباشد مگر با نیت و قصد.
اعمال در گرو نیات است که منظور از این روایت هم این
است که قبول اعمال در گرو نیت و قصدی است که انجام
دهنده آن اعمال در نظر دارد.
ولی این روایات نیز نمیتواند مدرک این قاعده باش��د و
اشکاالت در آن به حدی است که مرحوم آقای بجنوردی به
عن��وان دلیلی که اص ً
ال نباید به آن توجه نمود ،مطرح کرد.
چرا که نیت در این روایات به معنای قصد معتبر در عبادات
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