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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است .نیت در عبادات به معنای قصد امتثال امر الهی است و
با قصد معتبر در معامالت تفاوت دارد.
دلیل سوم :ادله عام و خاص قراردادها
تمام قراردادهای ش��رعی نیاز به دلی��ل امضا و تایید از
س��وی شارع مقدس اس�لام دارد که دالیل مثبت امضا به
دو صورت است:
الف .دالیل عام
ب .دالیل خاص
دالیل عام مانند آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» اثبات صحت
کلیه عقودی که عقالیی باش��د را مینماید البته منوط به
اینکه یک قرارداد مانند ربا با دلیل خاصی از ش��مول دلیل
ّ
«احل
عام خارج نشده باشد .دالیل خاص مانند آیه مبارکه
اهلل البیع» که اثبات صحت و امضای قرارداد بیع را مینماید.
وقتی قراردادی فاقد قصد باشد ،نه عنوان عام مانند عقد بر
آن صادق است و نه عنوان خاص مانند بیع و وقتی مشمول
این دالیل نبود طبعاً فاقد دلیل امضا از سوی شارع مقدس
اسالم است و با فقدان دلیل امضا به باطل و بینتیجه بودن
آن پی میبریم .در اینجا الزم است واژه قصد مورد توضیح
قرار گیرد و مراد از قصد معتبر در قاعده تبعیت عقد از قصد
روشن گردد .در متون حقوق اسالمی قصد دارای سه معنا و
کاربرد میباشد که نباید این سه معنا را با هم خلط نمود و
در کاربرد هر یک به اشتباه افتاد.
الف -اراده :مراد از اراده این است که عمل از روی اختیار
انجام گیرد .بر همین اساس به عملی مثل تپش قلب عمل
غیر ارادی گویند و عملی همچون سخن گفتن را که از روی
اراده صورت میگیرد ،عمل ارادی مینامند.
ب -هدف یا علت غایی :هدف یا علت غایی عبارت است
از آنچه که عمل اختیاری به منظور آن انجام میگیرد .هر
کس که عمل��ی را از روی انتخاب و اختیار انجام میدهد،
هدف��ی را در مد نظر خ��ود دارد که به منظ��ور آن ،عمل
اختیاری از آن وی سر میزند .برای مثال کسی که از شهر
شیراز حرکت میکند و میخواهد به شهر تهران برسد ،شهر
ته��ران هدف او خواهد بود که البته رس��یدن به تهران نیز
ممکن اس��ت به هدف انجام کارهایی باش��د که این کارها
اهداف بعدی آن شخص را تشکیل میدهد.
ج -انش��ا :انشا عبارت اس��ت از فرض و اعتباری که به

وسیله آن معنا و امور اعتباری در ذهن اعتبار کننده تحقق
مییابد .امور اعتباری ،امور فرضی اس��ت که با انشا یا ایجاد
ما در ذهن ایجاد میش��وند لذا در وجود خود ،وابس��ته به
فرض و اعتبار اس��ت .برای مثال وقتی ما در ذهن انسانی را
با 10س��ر تصور میکنیم ،در واقع این معنا در ذهن ما انشا
و ایجاد ش��ده و واقعیت بیرونی ندارد و بستگی به تصور ما
دارد .اگر تصور ما از آن برداش��ته شود و نسبت به آن توجه
خود را معطوف نکنیم دیگر برای این معنا وجودی نخواهد
بود .با این توضیح حقیقت قصد به معنای انشا روشن شد.
مقصود از انش��ا در اینجا عبارت است از فرض و تصور یک
معنا در ذهن.
وقتی معنایی را در ذهن تصور میکنیم و با تصور خود به
آن وجود میبخشیم در واقع کار انشا را انجام دادهایم .امور
اعتباری با انشا و تصور ما به وجود میآیند و ظرف و محل
تحقق آنها در ذهن است که در آن با تصور به وجود میآیند
و با صرف تصور از آنها به وجودشان خاتمه داده میشود.
م��راد از قصد معتبر در قاعده تبعیت عقد از قصد ،قصد
به معنای انشا است .کاربرد قصد به معنای انشا در قراردادها
است .وقتی در متون حقوق اسالمی قصد را در زمره شرایط
عقد مطرح میکنند ،منظورشان از قصد ،انشا میباشد .برای
مثال در عقد بیع میگویند از ش��رایط صحت این قرارداد،
قصد است .در اینجا منظور این است که باید معنای بیع با
فرض و انشا در ذهن ایجاد گردد .دلیل وابستگی قراردادها
به قصد این است که قراردادها اموری اعتباری هستند و امور
اعتباری برای وجود یافتن به فرض و انش��ا ذهنی وابس��ته
هستند و بدون آنکه انشا و ایجادی نسبت به آن در ذهن به
وقوع پیوندد ،به وجود نخواهند آمد.
کاربرد قاعده در بانکداری اسالمی
قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد در معنای اول خود که
عبارت بود از رکنیت قص��د در عقد ،دارای اهمیت فراوانی
در معامالت بانکی است .توضیح اینکه اولین گام در انعقاد
صحیح و مشروع یک قرارداد این است که متعاملین اعم از
بانک و مش��تری نسبت به معاملهای که منعقد مینمایند،
آگاهی داشته باشند و معنای حقیقی قرارداد را قصد نمایند.
اگ��ر متعاملین بدون آگاه��ی از حقیقت ق��رارداد اقدام به
امضای قرارداد نمایند ،بر اس��اس این قاعده فقهی ،معامله

آنها محکوم به بطالن اس��ت و ایشان از هرگونه تصرفی
ممنوع میباش��ند .اگر معنا و حقیقت��ی که مضمون و
محتوای قراردادها را تشکیل میدهد ،برای متعاملین اعم
از متصدی بانک و مشتری مشخص نباشد ،رکن اصلی
قرارداد که همان قصد اس��ت ،منتفی خواهد بود .انشا و
قصد صحیح قرارداد ،مس��تلزم اطالع کافی کارمندان و
مشتریان از حقیقت ،ماهیت و نوع معامالت بانکی است.
توضیح اینکه برخی قراردادها مانند اجاره به شرط تملیک
در زم��ره عقود قرار میگیرد و برخی دیگر مانند جعاله،
ایقاع به شمار میآید که معنا و مضمون هر یک با دیگری
متفاوت است .عقد دارای دو طرف است که به یک طرف
ایجاب و به طرف دیگر قبول میگویند ولی ایقاع به یک
طرف نیاز دارد که همان طرف ایجاب اس��ت .بر همین
اساس ضروری اس��ت هنگام مراجعه مشتری به شعب
بانکها به منظور اس��تفاده از خدم��ات بانکی و دریافت
تسهیالت ،قرارداد توسط کارمند بانک به وی تفهیم شود.
قاع��ده تبعیت عقد از قص��د در معنای دوم خود نیز
که عبارت اس��ت از تبعیت اح��کام و آثار عقد از قصد و
فرض ،دارای کاربردهای فراوانی است .در واقع مشروعیت
بسیاری از احکام معامالت بانکی منوط به نوع و ماهیت
قرارداد است.
برای مثال حکم گرفتن کارمزد بستگی به نوع قرارداد
منعقد ش��ده دارد؛ اگر قرارداد فیمابین بانک و مش��تری
عقد وکالت باشد ،دریافت کارمزد بدون تردید جایز است
ولی اگر عقد مورد انعقاد قرض باش��د مشروعیت آن مورد
اخت�لاف نظر مراج��ع معظم تقلید اس��ت .برخی رای به
مشروعیت آن نمودهاند و برخی دیگر معتقدند گرفتن مازاد
تحت عنوان کارمزد با شبهه ربا مواجه میشود .نوع قرارداد
در این مسئله تعیینکننده حکم شرعی آن میباشد.
مثال دیگر گرفتن سود است که منوط به نوع قرارداد
منعقد شده میباشد .قرارداد یا انتفاعی است و یا انتفاعی
با سود معین و یا انتفاعی با سود انتظاری که این امر در
حقوق اسالمی بس��تگی به نوع قرارداد دارد .اگر قرارداد
در قالب قرض انعقاد پیدا کند نباید انتفاعی باشد و قرار
دادن س��ود معین یا س��ود انتظاری در آن حرام است و
موجب ابطال قرارداد میشود ولی اگر معامله به صورت
مضاربه انعقاد پیدا کند این قرارداد یک قرارداد انتفاعی
اس��ت و قرار دادن سود معین یا انتظاری موجب اشکال
نخواهد شد.
از ای��ن توضیح��ات روش��ن میش��ود ک��ه در همه
قراردادهای بانکی ،مشروعیت و عدم مشروعیت احکام و
آثار معامله به قصد متعاملین بستگی دارد .همین مسئله
اهمی��ت توجه به قاعده تبعیت عقد از قصد را گوش��زد
مینماید .مالحظه ای��ن قاعده در مرحله تدوین قوانین
و مقررات حاکی از آن اس��ت که قانون گذار میبایست
حقیقت قرارداد را به طور واضح تبیین نمایند تا متعاملین
معنای آنچه را که باید قصد نمایند ،بدانند .در واقع یکی از
مهمترین اثرات این قاعده جلوگیری از پیچیدگی قوانین
و مقررات است .پیچیدگی قوانین و مقررات به دلیل عدم
توجه کافی به ای��ن قاعده منجر به کاربرد صوری عقود
بانکی میش��ود .افزون بر این ،قاعده فقهی تبعیت عقد
از قصد در مرحله اجرایی و عملیات بانکی نیز میبایست
مورد توجه واقع شود و بانک و مشتری با اطالع کافی از
مقصود معامالت بانکی به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند.
پینوشت:
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پژوهشکده پولی و بانکی

[ ] 142

فصلنامه تازههای اقتصاد تابستان  1391شماره 136

