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به نظر شما دالیل صوري بودن عقود بانکي چیست؟
دالیل متعددي در صوري ش��دن معامالت بانکي دخیل 
است. دلیل اول که به نظر مي رسد دلیل مهمي است، مربوط 
به تبیی��ن و تفهیم کامل بانکداري اس��المي از نگاه مردم و 
مسئوالن بانکي مي باشد. اساسا تفاوت بین بانکداري اسالمي 
و بانکداري س��نتي در این است که در بانکداري سنتي تمام 
یا اکثریت عقود در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و خدمات 
بانکي مبتني بر قرض همراه با مازاد اس��ت، اما در بانکداري 
اس��المي با توجه به تحریم ربا، مي بایس��تي جایگزین عقود 
ربا، عقود شرعي دیگر باش��د. بنابراین اگر ربا )قرض(  را نفي 
کنیم و در عین حال قرض الحسنه را در هر دو حالت تجهیز 
و تخصیص منابع جایز بدانیم، الزم است که از عقود )راه هاي( 

جایگزین دیگري استفاده کنیم. عقود شرعي مي توانند شامل 
عقود مبادله اي )فروش اقساطي، اجاره به شرط تملیک و غیره( 
یا عقود مشارکتي )مشارکت، مشارکت مدني و غیره( باشد که 
مي بایستي به گونه اي مردم و کارگزاران بانکي متوجه آن باشند 
که تنها در صورتي بانکداري اسالمي وجود خواهد داشت که 
سیستم بانکداري به سمت این جایگزین ها حرکت کند، در 
غیر این صورت بانکداري اسالمي نخواهد بود. اما متاسفانه در 
طول سه دهه اي که از بانکداري اسالمي یا دقیق تر بانکداري 
بدون رباي ما مي گذرد، فرهنگ سازي میان مردم انجام نشده 
اس��ت و هنوز مردم و بعضا کارگزاران سیستم بانکي تفاوت 
معني داري میان بانکداري اسالمي و سنتي قائل نیستند. در 
نتیجه حساسیت و توجهي به این مسئله ندارند که جایگزین 

قرض همراه با ربا، در نظام بانکي بدون ربا عقود دیگري غیر 
قرض یا قرض الحس��نه در تجهیز و تخصیص منابع اس��ت. 
بنابراین نکته اول قابل اهمیت در صوري ش��دن بس��یاري از 
معامالت، عدم ش��فافیت تف��اوت جوهري می��ان بانکداري 
اس��المي و بانکداري سنتي در اذهان مردم وکارگزاران بانکي 

مي باشد.
نکته دوم؛ عدم توجه به این مس��ئله اس��ت که در برخي 
معامالت که عقد صوري مي شود به بطالن عقد منجر مي شود 
و در برخي موارد صرف بطالن نبوده بلکه به ربا کشیده مي شود 
و لذا نیاز است که با توجه به اینکه ربا یکي از محرمات بزرگ 
الهي است و در روایات تعابیر بسیار تندي نسبت به رباگیران 
و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ویژه اي صورت 
بگیرد، زیرا در حالت صوري بودن معامالت چون انتقالي انجام 
نمي گیرد، در نتیجه تص��رف در مال دیگري نیز امکان پذیر 
نخواهد بود. لذا به این نکته نیز باید توجه زیادي داشته باشیم.

نکته سوم؛ عدم توانایي سیستم بانکي )در طول سه دهه( 
در پاسخگویي مناس��ب به نیازهاي مشتریان است. در واقع 
بانکداري مي بایستي به مانند سوپرمارکتي باشد که بتواند به 
تمام تقاضاهاي متقاضیان تسهیالت پاسخگو باشد. به عنوان 
مثال اگر شخصي متقاضي یک نوع خاص از تسهیالت است، 
مي بایستي متناسب با آن نیاز، نظام بانکي پاسخگو باشد. یعني 
براي تسهیالت درماني نمي بایستي از جعاله مسکن یا مضاربه 

مصاحبه با حجت االسالم دکتر محمدنقي نظرپور

دالیل صوري بودن عقود بانکي

لیال محرابي)1(: یکي از مشکالت و چالش هاي بانکداري کنوني، عملکرد صوري برخي بانك ها و معامالت بانکي است. 
به عنوان مثال جهت تعمیر مسکن با استفاده از عقد جعاله، تسهیالتي داده مي شود و حال آنکه بانك که عامل 
جعاله است تنها به مراجعه کننده، پول مي دهد. در این حالت ممکن است گیرنده پول حتي مسکن نداشته باشد یا اگر داراي 
مسکن هم باشد، نیازي به تعمیر ندارد و پول آن را براي مصارف دیگري به کار مي اندازد. صوري بودن بسیاري از معامالت، 
سبب شده است که نظام بانکي از دستیابي به هدف موردنظر در قانون دورتر و برداشت عمومي نسبت به عملکرد نظام 
بانکي در جهت حذف ربا از سیستم بانکي کشور چندان رضایت بخش نباشد. از این رو، به منظور بررسي دالیل صوري بودن 
عقود و شناس�ایي راهکارهاي آن، گفت وگویي با حجت االس�الم والمسلمین دکتر محمدنقي نظرپور عضو هیات علمي 

دانشگاه مفید و عضو شوراي فقهي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ایران، ترتیب داده ایم که در ادامه ارائه مي شود.
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اس��تفاده نمود. لذا با وجود چنین محدودیت هایي و در عین 
حال اس��تفاده از عقود بانکي جهت رفع نیازهاي مشتریان، 
همواره به سمت عقود مندرج در قانون عملیات بانکي بدون 
ربایي حرکت مي کنیم که هیچ ارتباطي با نیازهاي افراد ندارند 
و در نتیجه عقد صوري مي شود. بنابراین اگر سیستم بانکي 
متناسب س��ازي خوبي انجام دهد یا به تعبیري متناس��ب با 
نیازهاي متقاضي، عقود براي آن تعریف کند، بسیار مناسب 
خواه��د بود. در حال حاضر با ورود عقد مرابحه به سیس��تم 
بانکي با توجه به قابلیت ها و ویژگي ها و گستردگي هاي آن، تا 

حدودي از صوري بودن عقود جلوگیري خواهد شد.
آیا پیچیدگي قوانین و مقررات یا تعدد عقود و عدم تفهیم آن 

به مشتریان، مي تواند عاملي براي صوري شدن عقود گردد؟
در اینجا دو بحث قابل طرح اس��ت. یک��ي تعدد عقود و 
دیگري اینکه در هر عقدي پیچیدگي هایي وجود دارد که براي 
مشتریان تبیین نشده است. در ارتباط با تعداد عقود؛ با توجه به 
زیاد بودن عقود اسالمي و اینکه ممکن است خود کارگزاران 
بانکي با کلیه عقود اسالمي آشنایي نداشته باشند، با مشکالتي 
روبه رو خواهی��م بود که براي رفع این مش��کل مي توانیم از 
شیوه تخصصي کردن بانک هاي مختلف استفاده نماییم. اما 
نکته قابل توجه به غیر از تعدد عقود، این اس��ت که هر عقد 
بانکي نیز داراي پیچیدگي هاي زیادي اس��ت. به عنوان مثال 
در قرارداد سلف آنچنان پیچیدگي هایي از نظر فقهي- حقوقي 
و غیره وجود دارد که بعضا خود کارگزار بانکي نیز متوجه آن 
نخواهد بود. بنابراین کاستن پیچیدگي هاي عقود، روان سازي 
قراردادها براي افراد جهت آش��نایي و توجه به ماهیت عقود، 
پیشنهاداتي اس��ت که در این زمینه مي توان عنوان کرد. به 
عنوان مثال مي توان متن قراردادي که بین دو طرف بس��ته 
مي شود با فونت درشت درج نمود و حداقل مثال دو روز قبل 
یا هنگامي که به بانک مراجعه و درخواست تسهیالت از بانک 
دارد، متن قرارداد به فرد داده شود تا مشتري اجازه و فرصت 
مطالعه داشته و بعد امضا کند تا متوجه باشد که چه چیزي 
را امضا کرده اس��ت. از س��وي دیگر هم مشتري و هم فردي 
که از طرف بانک اس��ناد را تنظیم مي کن��د نیز باید از متن 
قرارداد مطلع و به امور تسلط داشته باشد و اینکه عقد مربوطه 
چیست و چه شرایط و قیودي را به همراه دارد و پس از انجام 
قرارداد نیز مانند قراردادهاي متعارف تمام دنیا یک نسخه در 
اختیار مشتري و یک نس��خه دراختیار بانک قرار گیرد. زیرا 
چه دلیلي وجود دارد که برگه هاي مختلف امضا ش��ود ولي 
هیچ مدرکي در اختیار مشتري نباشد؟ از این رو جهت کاهش 
پیچیدگي هاي عقود پیشنهاد مي شود مهم ترین مواد مندرج 
در ق��رارداد که به منزله ارکان قرارداد اس��ت در یک صفحه 
تنظیم و با دقت توس��ط مشتري مطالعه شود و در پیوست، 
متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج ش��ود. این اقدام س��بب 
مي شود متقاضي متوجه شود در قالب چه قراردادي از بانک 
تسهیالت اخذ مي کند و مهم ترین ارکان آن چیست و طبعا 
در صورتي که قصد معامله خاصي را داشته باشد آن معامله 

صوري نخواهد بود.
چه تدابیري از س�وي قانونگذار در مرحل�ه تدوین مقررات و 

قوانین مي بایستي اتخاذ گردد تا از صوري بودن عقود بکاهد؟
همان گونه که اش��اره نمودم همواره نیازهاي مش��تریان 
بایستي در نظر گرفته شود تا متناسب با آنها دست سیستم 
بانک��ي باز گذاش��ته  ش��ود. ب��راي این منظور مي بایس��تي 
محدودیت هاي غیرضروري از قراردادها برداش��ته شود. زیرا 
براي سیس��تم بانکي در مورد اعطاي تسهیالت )مثال فروش 
اقس��اطي( چه تفاوتي ایجاد مي کند که ش��خص ماش��ین 
دس��تِ اول یا دستِ دوم خریداري نماید. بنابراین اگر در مفاد 
قانون و دس��تورالعمل ها، تا جایي که ش��رع به کارگزار اجازه 
مي دهد امکان ورود و استفاده از قراردادها وجود داشته  باشد، 

در نتیج��ه چیزي به عنوان فاکتورهاي صوري وجود نخواهد 
داش��ت. در این صورت مثال فرد مي تواند از فروش اقس��اطي 
به  جاي خرید تس��هیالت لوازم خانگي ب��ه صورت صوري و 
غیرواقعي براي خرید مصالح س��اختماني استفاده نماید. در 
این حالت انگیزه اي براي صوري ش��دن عقود، فاکتورسازي و 
مش��کالت ناش��ي از آن به وجود نخواهد آمد. بنابراین به طور 
خودکار برخي عقود از حالت صوري شدن فاصله مي گیرند. به 
عنوان نمونه در فروش اقساطي شرع به ما این اجازه را مي دهد 
که هر کاالیي را مي توان فروش اقساطي کرد. حتي در ارتباط 
با عقد مرابحه، طبق نظر بسیاري از فقهاي ما و طبق ماده98 
قانون برنامه پنجم توسعه، حتي در امور خدماتي مي توان از 

عقد مرابحه استفاده نمود. 
آیا گذاشتن شروط خاص و استفاده نادرست از برخي راهکارها 
نظیر صلح، شرط ضمن عقد و عقد خارج الزم در عقود مختلف 
که بعضا با ماهیت خود عقود در تناقض است، مي تواند داللتي بر 

صوري شدن عقود باشد؟
این مسئله قابل تامل است. به عنوان مثال، در ذات عقود 
مشارکتي، مشارکت در سود و زیان وجود دارد. اما در عین حال 
ممکن است یک سري شروط در ضمن عقد بر آن وضع شود. 
در واقع فقهاي ما این بحث را دارند که مثال در قالب مشارکت 
مي توان شرط کرد که ضرر وارده توسط مشارکت کنندگان یا 
از مال خود ش��خص تضمین گردد. لذا این شروط، شروطي 
نیست که به عقد مشارکت ضرري وارد کند اما نمي شود شرط 
کنیم که در نتیجه عدم حصول سود، مي بایستي سود پرداخت 
گردد. البته به طور کلي در به کارگیري عقود مشارکتي توسط 
بانک ها معتقدم که در بسیاري از موارد، مشارکت واقعي صورت 
نمي پذیرد . عقود مشارکتي یک سري شرایط و مقتضیاتي دارد 
که مي بایستي تحقق یابد. منجمله اینکه مي بایستي سودي 
که در عقود مشارکتي اعالم مي گردد، سود علي الحساب بوده 
و تنها معیاري براي ورود یا عدم ورود س��رمایه گذاران باشد. 
اما زمان س��ود قطعي پس از اتمام پروژه و محاسبه دقیق آن 
حاص��ل مي گردد. این در حالي اس��ت که در قرارداد نیز باید 
آمده باشد که چه درصدي از سود به طرفین تعلق مي گیرد. 
در نتیجه اعمال تنها س��ود علي الحس��اب در سیستم بانکي 
معنا و مفهومي نخواهد داشت. از سوي دیگر، گاهي در عقود 
مشارکتي اصال مشارکت معنا ندارد. یعني وجوه صرف مواردي 
مي گردد که مفهوم مشارکت در آن وجود ندارد یا اینکه عقد 
مش��ارکت منعقد مي گردد اما س��رمایه اي از جانب متقاضي 
مطرح نیست و کل سرمایه متعلق به بانک بوده، لذا مشارکتي 
صورت نگرفته اس��ت. بنابراین اینها مشکالتي است که قطعا 
مي بایستي در سیستم بانکي حل گردد.به نظر بنده در تحقق 
عقود مشارکتي به شکل واقعي )نه صوري( مي بایستي به بحث 
نظارت در عقود مش��ارکتي بیشتر توجه نماییم. به طوري که 
بررسي اسناد صورت گیرد و حساسیت ها را نسبت به دریافت 
و پرداخ��ت وجوه افزایش دهی��م. از  این رو، عدم نظارت موثر 

و کارا از س��وي مراجع ذي صالح، ص��وري بودن عقدها را به 
امري ش��ایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل 
کرده اس��ت. متاسفانه عقود مشارکتي که در حال حاضر در 
سسیستم بانکي ما پیاده مي شود، با دستورالعمل هاي اجرایي 
و آنچه در قانون است، کامال متفاوت است. لذا در یک کالم، 
سوق دادن عقود مشارکتي به سمت آنچه که در قانون است، 

از صوري شدن عقود تا حدود زیادي جلوگیري مي نماید.
آیا تصویب عقود و ابزارهاي مالي جدید با رویکرد صرفا شرعي 
بدون توجه به نیازها و واقعیت جامعه، منجر به صوري ش�دن 

عقود نمي گردد؟
 قطعا همین طور است. به عنوان مثال در ارتباط با خرید 
دی��ن، اگر واقعا دین، دین واقعي نباش��د، معامالت موردنظر 
ربوي خواهد بود. یعني قرضي به طرفین داده مي ش��ود و در 
پایان بانک مبلغ اس��مي روي سند را دریافت خواهد کرد که 
قطعا معناي آن رباس��ت. بي تردید مي بایستي در استفاده از 
ابزارهاي مالي )به عنوان مثال خرید دین( به جنبه واقعي بودن 
اس��ناد آن توجه زیادي نماییم. به نظر مي آید که این مسئله 
نیز چندان مشکل نباشد. اگرچه در بعضي موارد ممکن است 
مش��کالتي ایجاد شود. مثال فرض کنید که طرف ماشیني را 
به دیگري فروخته و به ازاي وجه آن چک مدت دار یا سفته و 
برات گرفته  باشد. لذا در این حالت در چه صورتي ما مي توانیم 
تشخیص دهیم که این چک صوري نیس��ت. آیا در قرارداد، 
مبلغ چک، شماره چک و غیره آمده است یا خیر؟ در صورت 
ثبت مش��خصات چ��ک در متن قرارداد ب��ا اطمینان باالیي 
مي توان گفت این اس��ناد)چک( واقعي اس��ت. یا اگر تاجري 
بخواه��د به تنزیل چک هاي خود بپردازد مي بایس��تي براي 
این کار اسناد کاالهاي فروخته شده خود را بابت دریافت چک 
ارائه دهد. اما به نظر مي رسد به این مسائل در نظام بانکي کمتر 
توجه شده است. در این راستا قانونگذار مي بایستي استانداردها 
و نحوه احراز اس��ناد صوري از اس��ناد واقعي عقود را از لحاظ 
شرعي اعالم نماید. در این زمینه حتي در کشورهاي دیگر نیز 
که به بانکداري سنتي مي پردازند، واقعي بودن اسناد از اهمیت 
قابل توجهي برخوردار مي باشد. زیرا معتقدند اگر اسناد صوري 
باش��د امکان دستیابي به پول نقد در سررسید کمتر خواهد 
بود زیرا فردي که این اسناد صوري را در اختیار قرار مي دهد 
تعهدي به پر نمودن حساب خود در سررسید ندارد و طبیعي 

است بانک به تنزیل چنین اسنادي تمایلي نداشته باشد. 
یکي از دالیل صوري بودن عقود، عدم آگاهي ش�بکه بانکي 
از عقود مي باش�د. در این زمینه نقش آموزش عمومي احکام 
و ماهیت عقود بانکي در س�طوح مختلف شبکه بانکي اعم از 
مدیران، کارکنان و مشتریان تا چه اندازه قابل اهمیت مي باشد؟

این بحث بس��یار ضروري ب��وده و اگر ما نتوانیم تفاوت 
بانکداري اسالمي با س��نتي را براي مردم اعم از کارگزاران 
بانک��ي و مردم تبیی��ن نماییم، در نتیجه بی��ش از نیمي 
از معامالت انجام گرفته ش��ده در سیس��تم بانکي کش��ور، 
معامالت صوري خواهد ب��ود و این زنگ خطر جدي براي 
نظام بانکي به شمار مي رود. در این راستا آموزش از اهمیت 
قابل توجهي برخوردار اس��ت. اگرچه در این زمینه تعدادي 
از بانک ها یا ش��عب به امر آم��وزش مي پردازند، اما معتقد 
هس��تم اگر قرار باشد بانکداري اسالمي که مبتني بر عقود 
مختلفي است، به شکل صحیح خود اجرا شود، الزم است 
که به آموزش عقود توجه بیش��تري داده شود. به طوري که 
در کن��ار مس��ئولین و مدیران ش��عب مي بایس��تي مردم 
)مش��تریان( نیز آموزش هاي الزم را ببینند که رسانه هاي 
عمومي مي توانند کمک شایاني در این زمینه داشته باشند. 
روحانیون نیز مي توانند از طریق آموزش عمومي نکات الزم 
جهت رویارویي با سیستم بانکي را به اطالع مردم برسانند. 
در گذش��ته بازاریان همواره احکام عمومي معامالت و ربا را 

اساسا تفاوت بین بانکداري اسالمي 
و بانکداري سنتي در این است که 
در بانکداري سنتي تمام یا اکثریت 
عقود در عرصه تجهیز و تخصیص 

منابع و خدمات بانکي مبتني بر 
قرض همراه با مازاد است، اما در 

بانکداري اسالمي با توجه به تحریم 
ربا، مي بایستي جایگزین عقود ربا، 

عقود شرعي دیگر باشد.
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به خوبي مي آموختند و سپس وارد بازار مي شدند. شاید به 
همین دلیل در تمدن اسالمي مالحظه مي شود بازارها در 
کنار مساجد یا حوزه هاي علمیه قرار داشتند. اما متاسفانه در 
حال حاضر، افراد، غافل از مفهوم معامالت فقهي، شرعي و 
ضواب��ط آن، پا به عرصه بازار مي گذارند که در نتیجه بدون 
آموزش هاي الزم، این افراد وارد معامالت ربوي خواهند شد. 
در این زمینه پیش��نهاد مي گردد که به عنوان مثال صدور 
مجوز کس��ب تنها در صورت گذراندن دوره هاي آموزشي و 
آشنایي با قواعد عمومي معامالت، صادر گردد. عالوه بر این 
الزم است شوراي فرهنگ عمومي به این مسئله پرداخته و 
ابزارهاي مش��خصي را مطرح نمایند تا بر این اساس انتظار 
داشته باشیم در یک بازه 4 یا 5ساله بسترهاي مناسب براي 
انعقاد قراردادها فراهم گردد. اما به نظر مي رسد مي بایستي 
خود بانک مرکزي و سیس��تم بانک��ي به عنوان متولي این 
برنامه ریزي ها، به غیر از شوراي فرهنگ عمومي، حساسیت 
بیشتري به موضوع داشته باشند و مراعات بیشتري صورت 
گیرد تا از ربوي و صوري ش��دن معامالت جلوگیري شود. 
آموزش اح��کام معامالت نه تنها منجر به کاهش معامالت 
ص��وري مي گردد بلکه در حل بس��یاري از معضالت نظام 
بانکي نیز اثرگذار است. به عنوان نمونه آگاهي مردم از این 
مسئله که اداي دین در فرض تمکن مالي از واجبات است 
و تاخیر در بازپرداخت بدهي از محرمات الهي است، در حل 
معضل تاخیر تادیه موثر اس��ت. البته در ارتباط با موضوع 
تاخیر تادیه، در حال حاضر بانکداري اسالمي در بسیاري از 
کشورها به گونه اي عمل مي نماید که جریمه تاخیر دریافت 
نمي کنند. جریمه تاخیر اگرچه راحت ترین شیوه براي بانک 
است اما قطعا بهترین شیوه نخواهد بود و حتي اکثریت فقها 
نیز با جریمه تاخیر مخالف هستند. در واقع جریمه تاخیر 
محدودیتي اس��ت براي رسیدن به یک سیستم بانکي که 
همه مردم در جامعه اس��المي خ��ود را با آن درگیر کنند. 
لذا مي بایستي راه هاي جایگزین جریمه تاخیر وجود داشته 
باشد. به عنوان مثال با جمع آوري اطالعات جامع مشتریان، 
قراردادن محدودیت هایي براي این افراد و باال بردن هزینه 
فرصت تاخیر در پرداخت، قطعا دیگر شخص حاضر نخواهد 
بود تاخیري داشته باشد. اما متاسفانه سیستم بانکي کشور در 
ارتباط با جریمه تاخیر ساده ترین راه را در نظر گرفته است 
که الزم اس��ت یک تامل جدي در این زمینه صورت گیرد. 
پیشنهاد مي شود نشست هاي تخصصي یا همایش هاي ملي 

با عنوان جایگزین هاي جریمه تاخیر برگزار گردد.
در یك جمع بندي کلي، مهم ترین اقدامات الزم جهت کاهش 

صوري بودن عقود بانکي را بیان نمایید؟ 
مهم تری��ن اقدام این اس��ت که ب��ا بازنگ��ري در آیین نامه ها 
و دس��تورالعمل ها ت��ا حدي که فقه اس��المي ت��وان آن را دارد 
محدودیت ها برداش��ته ش��ود و امکان تجهیز و تخصیص منابع 
توس��ط بانک به صورت گسترده تري فراهم گردد و در کنار این 
اقدام عقود جدید را متناسب با نیازها تعریف کنیم. در این عرصه 
شوراي فقهي بانکداري اسالمي بانک مرکزي مي تواند به صورت 
فعالي عمل نماید. دوم اینکه براي خود سیستم بانکي و مشتریان 
این موضوع تبیین گردد که در صورت صوري ش��دن عقود، در 
بعضي موارد حتي از نظر شرعي امکان تصرف اموال نیز امکان  پذیر 
نخواهد بود و از نظر فقهي تصرف وجوه بانکي با مش��کل مواجه 
خواهند بود. بر این اساس الزم است کارگزاران بانکي و مشتریان 
مطابق قانون و دستورالعمل ها و آیین نامه مربوطه عمل نمایند و 
هرگز از آن تخطي ننمایند و سوم اینکه فرهنگ سازي گسترده 

در این زمینه مي تواند ما را از صوري شدن عقود دورتر نماید. 
پی نوشت:

1- کارش��ناس ارش��د پژوهش��ي، گروه بانکداري اسالمي، 
پژوهشکده پولي و بانکي

یکی از مس��ائل قابل توجه در زمینه استنباط احکام 
معام��الت و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر ش��ریعت 
مقدس، قواعد فقهی است. قواعد فقه، فرمول های بسیار 
کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می شوند 
و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبنای قوانین 
مختلف و متعدد ق��رار می گیرند. به عبارت دیگر قواعد 
فقهی دس��تورهای کلی فقهی اس��ت ک��ه در باب ها و 
بخش های گوناگون راه دارند و فقیه با نظر به این قواعد 
به استنباط احکام می پردازد. اهمیت توجه به این قواعد 
در بانکداری و مالیه اسالمی به گونه ای است که می توان 
ادعا کرد بدون ش��ناخت و استفاده صحیح از این قواعد 
نمی توان 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 1391/4/11 در 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 نمی تواند 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 کرده اند 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 می باشد. 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 می کند. 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 می گردد.
طبق این قاعده، وقتی ش��خصی پول��ی را به بانکدار 
می دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باش��د، اثر این 
قصد این است که بانکدار مجاز به تصرف در مال ودعی 
نیست و نمی تواند در آن هیچ تصرفی انجام دهد ولی اگر 
مراجعه کننده 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 

می گردد.
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 نموده اند، این اجماع 
مدرکی محسوب می شود 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 نمی باشد 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 نمی تواند مدرک این قاعده باش��د و 
اشکاالت در آن به حدی است که مرحوم آقای بجنوردی به 
عن��وان دلیلی که اصالً نباید به آن توجه نمود، مطرح کرد. 
چرا که نیت در این روایات به معنای قصد معتبر در عبادات 

گزارش اولین جلسه از سلسله نشست های 
»کاربرد قواعد فقهی در بانکداری و مالی اسالمی« 

قاعده تبعیت عقد از قصد
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