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 يا للقصود تابعة العقود قاعده فقهي قواعد كاربردترين پر حال عين در و معروفترين از يكي
.است قصد از قراردادها تبعيت قاعده
 و گيرد قرار تعريف مورد فقهي قاعده است الزم ابتدا قاعده اين از بحث به ورود از قبل

 ابتدا منطقي ترتيب حفظ براي . شود مشخص اصولي مسائل و فقهي مسائل با آن تفاوت
: قراردهيم تعريف مورد را فقهي مسئله
 غير يا و مستقيم صورت به مكلف عمل آن موضوع كه اي قضيه از است عبارت فقهي مسئله

 اي قضيه فقهي قاعده و است شرعي حكم آن محمول و است الواسطه مع همان كه مستقيم
 يك در را محمول و موضوع كه است همان آن محمول طور وهمين آن موضوع كه است

  موضوع مثل فقهي  ي قاعده موضوع كه تفاوت اين با ولي دهد مي تشكيل فقهي مسئله
  مسئله لذا است فراواني موارد بر انطباق قابل و بوده عام بلكه نيست خاص فقهي  ي مسئله

 خاص آن موضوع چراكه بوده فقهي قاعده يك است قصد تابع عقد ولي است فقهي  ي
.نيست

مقدمه

 نحو اين به اصولي ي قاعده از فقهي قاعده تفاوت ، فقهي مسئله از فقهي قاعده تفاوت شده روشن با
 اصولي درمسائل ولي شرعي حكم از عبارتست محمول ، فقهي مسئله مثل فقهي قاعده در كه است

 . نيست يكي فقهي قواعد در محمول با كه مقدماتي از بود خواهد عبارتست ،محمول اصولي قواعد يا
 براي آن از كه است امري اصولي قاعده در محمول ولي است شرعي حكم فقهي قواعد در محمول
 علم مسائل با نيز موضوع جهت از فقهي قواعد نيز و شود مي استفاده شرعي احكام كشف و اثبات
 مسائل در موضوع ولي است مكلف افعال فقهي قواعد در موضوع كه نحو اين به دارد تفاوت اصول
 مقدمه اصولي قواعد يا اصولي مسائل كه شد مشخص توضيح اين با .نيست مكلف افعال لزوما اصولي
 جنبه اصولي قواعد لذا و است فقهي قواعد و مسائل در موضوعات براي از محموالت اثبات براي

 مي ايفا را نقش همين فلسفه علم به نسبت هم منطق علم چنانكه دارد را فقه علم براي مقدماتي
. كند

مقدمه
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معلوم شدن تعريف قواعد فقهی و تفاوت آن از مسائل فقهی و مسائل اصولی با 

.اصولی به سراغ بحث از قاعده می رويم

:مباحث اين قاعده در سه مبحث تنظيم می گردد

تعريف و بيان معنای قاعده تبعيت قراردادها از قصد -١

مدرک و دليل اعتبار اين قاعده  -٢

کاربرد اين قاعده در بانکداری اسالمی -٣

مقدمه

  .است معنا دو داراي فقهي منابع و كتب در قاعده اين
  چنانكه  .كند پيدا تحقق قصد بدون تواند نمي قرارداد و عقد كه معناست بدين قاعده اين :نخست معناي

 مطرح قصد تحقق براي از شرط عنوان به را قصد و نموده تصريح مطلب اين به عقود شرايط كتاب در فقها
 كه مستي و هازل و غالط نيز و )ناسي(كار نسيان و نائم يا غافل عقد كه گرفتند نتيجه آن از و اند كرده
 نيست عقدي نباشد اگر قصد كه است اين قاعده مفاد و معنا بنابراين . باشد مي باطل ، نيست قصد داراي
.يابد تحقق متبوع بدون تابع ندارد معنا چون

 . كند مي تبعيت آن خاص قصد از دادي قرار هر خاص آثار كه معناست بدين قاعده اين :دوم معناي
  جواز، لزوم، تراخي، فوريت، مثل آثار اين از يك هر كيفيت نيز و آن ومانند تعهد ، تمليك چون آثاري
  تفاوت و است خاص آثار داراي قصدي هر با عقد . است خاص قصد تابع ،... و تقييد اطالق، تعليق، تنجيز،

.گردد مي آشكار قصد ي نحوه در تفاوت با آثار اين

قاعده تبعيت تعريف 
از قصد  
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 ، باشد وديعه قرارداد انعقاد او قصد اگر دهد مي بانكدار به را پولي شخصي وقتي مثال براي
 آن در تواند نمي و نيست ودعي مال در تصرف به مجاز بانكدار كه است اين قصد اثراين
 در قرض عقد قصد به را خود پول بانك به كننده مراجعه اگر ولي دهد انجام تصرفي هيچ

 مال مالك بانك و بوده مترتب قصد اين بر تمليك اثر اينجا در ، دهد قرار بانكدار اختيار
 قصد در تفاوت با لذا . دارااست را تصرفي هر جواز و حق شدن مالك وبا شده نظر مورد
.گردد مي متمايز هم از قراردادها احكام و آثار كه است كردن

قاعده تبعيت تعريف 
از قصد  

 اجماع :اول دليل
 حقيقت ولي ، فقهاء اجماع است عبارت گرديد ذكر فقهي كتب در مزبور قاعده براي كه دليلي اولين
 كاشف كه گيرد قرار استناد مورد تواند مي زماني شرعي حكم بر دليل عنوان به اجماع كه است اين
 خاص دليل به خود رأي مستند در كنندگان اجماع اگر چون نباشد مدركي و باشد معصوم رأي از

 كند ايجاد را بودن مدرك احتمال تواند مي كه باشد داشته وجود مشخص داليل يا و كنند تمسك
 به جدا، ومدرك دليل عنوان به خود خودي به اجماع و رفت مدرك سراغ به بايد صورت اين در

 بلكه نمايد نمي خود خودي به را معصوم نظر از كشف اجماع صورت اين در كه چرا آيد نمي حساب
 ارزش باعث آن كنار در اجماع ديگر و است معصوم رأي مدلولش دليل آن كه دارد دليلي از حكايت

  .نيست دليل آن براي اعتباري و

مدارک قاعده 
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 بر آيا كه قرارداد بررسي مورد مستقل طور به بايد را كنندگان اجماع استناد مورد دليل 
  خير؟ يا دارد داللت نظر مورد حكم

 و حجيت ديگر مجتهد براي مي دهند تشكيل را كنندگان اجماع كه ديگر فقهاي فهم
 بايد جدا و مستقل طور به اجماع مستند و مدرك كه است جهت اين از و ندارد اعتباري

 معتبر يا و معتبر در نقشي آن به اجماع شدن ضميمه و گيرد قرار ارزيابي و بررسي مورد
.ندارد آن نبودن

 ي ادله سراغ به بايد باشد مطرح تواند نمي قاعده دليل عنوان به اجماع اينكه شدن روشن با
.رفت ديگر

مدارک قاعده 

 روايات: دوم دليل
 زير ترتيب به آن ي نمونه دو كه است رواياتي قاعده اين حجيت اثبات براي دوم  دليل
. است

بنية الّا عمل ال-1
  مقبول عملي كه است اين روايت اين از مقصود البته نيتي با مگر نيست عملي هيچ:ترجمه
.قصد و نيت با مگر باشد نمي

بالنيات االعمال-2
 در اعمال قبول كه است اين هم روايت اين از منظور كه است نيات گرو در اعمال: ترجمه

.دارد نظر در اعمال آن ي دهنده انجام كه است قصدي و نيت گرو
  كه است حدي به آن در اشكاالت و باشد قاعده اين مدرك تواند نمي نيز روايت اين ولي

.كرد نمود،مطرح توجه آن به نبايد اصال كه دليلي عنوان به بجنوردي آقاي مرحوم

مدارک قاعده 
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قراردادها خاص و عام ادله:سوم دليل
  دارد اسالم مقدس شارع سوي از تاييد و امضاء دليل به نياز شرعي قراردادهاي تمام
:است صورت دو به امضاء مثبت داليل كه
عام داليل)الف
خاص داليل)ب

 كه عقودي ي كليه صحت اثبات»بالعقود اوفوا« مباركه ي آيه مانند عام داليل
 عام دليل شمول از مخصص دليل به اينكه به منوط البته نمايد مي را باشد عقاليي
.باشد نشده خارج
 بيع قرارداد امضاي و صحت اثبات »البيع اهللا احلّ« مباركه ي آيه مانند خاص داليل

.نمايد مي را

مدارک قاعده 

عنوان عام مانند عقد بر آن صادق است و نه عنوان خاص باشد، نه قراردادي فاقد قصد وقتي 
مانند بيع و وقتي مشمول اين داليل نبود طبعا فاقد دليل امضاء از سوي شارع مقدس 

.اسالم است و با فقدان دليل امضاء به باطل و بي نتيجه بودن آن پي مي بريم

وقتي مراد اين دو واژه روشن شود مورد توضيح قرارگيرد و واژه ي عقد و قصد الزم است دو 
.مزبور است كمك مي نمايد،به فهم اين دليل كه مهم و اصلي ترين دليل قاعده 

مدارک قاعده 
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 با را معنا سه اين نبايد كه باشد مي كاربرد و معنا سه داراي قصد اسالمي حقوق متون در
.افتاد اشتباه به يك هر كاربرد در و نمود خلط هم

  اراده )الف
غايي علت يا هدف)ب
انشاء)ج

معنای قصد

  اراده معناي به قصد
 به اراده .است گرفته انجام اختيار روي از عمل كه معناست اين به اراده از است عبارت كه قصد اول كاربرد
 .بود نخواهد اختياري غير عمل آن، تحقق صورت در و گردد مي عمل شده اختياري باعث كه حالتي عنوان
 ما حركت ولي .گويند نمي اختياري راعمل اين رو اين از و گيرد نمي انجام اراده با ما قلب تپش مثال براي

 با كه عملي به .شود مي گفته اختياري عمل گيرد، مي صورت انتخاب و اراده با كه ديگر جاي به جايي از
.گردد مي اطالق اختياري عمل يا و ارادي عمل يا قصدي عمل گيرد مي انجام انتخاب و اراده

هدف معناي به قصد
.گيرد مي انجام آن منظور به اختياري عمل كه آنچه از است عبارت غايي علت يا هدف

 آن، منظور به كه دارد خود نظر مد در را ،هدفي دهد مي انجام اختيار و انتخاب روي از را عملي كه كس هر
 به خواهد مي و كند مي حركت شيراز شهر از كه كسي مثال براي. زند مي سر وي آن از اختياري عمل
 به است ممكن نيز تهران به رسيدن البته كه بود خواهد او حركت از هدف تهران برسد،شهر تهران شهر
.دهد مي تشكيل را شخص آن بعدي اهداف كارها اين كه باشد كارهايي انجام هدف
 خاص منظور و هدف با عمل آن كه است اين منظور است قصدي عملي گويند مي وقتي معنا اين طبق

.است پذيرفته صورت

معنای قصد
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  انشاء معناي به قصد
  تحقق كننده اعتبار ذهن در معنايي آن ي وسيله به كه اعتباري و فرض از عبارتست انشاء

 اعتبار به وابسته االمري نفس امور .دارد قرار االمري نفس امور مقابل در اعتباري امور .مي يابد
 در خورشيد وجود مثال براي .يابد مي تحقق اعتبار و فرض از مستقل بلكه نيست فرض و

  هست آسمان در خورشيد كه بپذيريم ما چه يعني نيست ما اعتبار و فرض به وابسته آسمان
.گذارد نمي واقعيت اين در تاثيري نپذيريم، چه
 به وابسته وجود، در و آيند مي وجود به ذهن در ما ايجاد يا انشاء با اعتباري و فرضي امور اما

 در كنيم، مي تصور سر ده با را انساني ذهن در ما وقتي مثال براي هستند آنها به ما توجه
 .دارد ما تصور به بستگي و ندارد بيروني واقعيت و شده ايجاد و انشاء ما ذهن در معنا اين واقع
 اين براي ديگر نكنيم معطوف را خود توجه آن به نسبت و شود برداشته آن از ما تصور اگر
.بود نخواهد وجودي معنا

معنای قصد

  .شود مي روشن انشاء معناي به قصد حقيقت توضيح اين با

  .ذهن در معنا يك تصور و فرض از است عبارت اينجا در انشاء از مقصود

 در بخشيم مي وجود آن به خود تصور با و كنيم مي تصور ذهن در را معنايي وقتي
 و آيند مي وجود به ما تصور و انشاء با اعتباري امور .ايم داده انجام را انشاء كار واقع
 صرف با و آيند مي وجود به تصور با آن در كه است درذهن آنها تحقق محل و ظرف
.شود مي داده خاتمه وجودشان به آنها از تصور

معنای قصد
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 آنچه حقيقت و شود تر روشن معنا سه اين تفاوت اينكه براي قصد، مختلف معناي سه شدن روشن با
 اي اشاره معنا سه اين از يك هر كاربرد به تا است الزم گردد آشكارتر آييم مي آن دنبال به ما كه

.بشود
 در وقتي مثال براي است فراوان اسالمي حقوق و فقه مباحث در اراده معناي به قصد كاربرد•

 مي ميان به سخن قصد شرطيت از شود مي گفتگو و بحث متعاقدين شرايط باب در عقود مورد
 به نسبت بايد قرارداد طرفين كه است اين منظورشان .است اراده معناي به قصد اينجا در. آيد

 .باشد مي منتفي اجبار و باشند داشته اختيار و اراده نمايند مي منعقد كه آنچه

کاربرد معانی 
مختلف قصد

 وقتي نماز مانند امور اين در.است تعبدي امور در معموال غايي علت يا هدف معناي به قصد كاربرد•
 بايد طبعا كه كار انجام از انگيزه و هدف از عبارتست منظور شود مي مطرح نيت و قصد از سخن
 كه نيست اين هدفش عمل اين نمازگزاراز شخص كه معناست آن به اين و باشد الهي امر براي

 جا به از او هدف بلكه دهد نمي تشكيل را او اي دست،انگيزه اين از ديگري هدف يا كند ورزش
.نمايد امتثال و اطاعت را متعال خداوند دستور كه است اين نماز آوردن

 و عقد شرايط از اسالمي حقوق متون در وقتي است ايقاعات و درعقود انشاء معناي به قصد كاربرد•
 انشاء قصد از منظورشان ، كنند مي مطرح شرايط ي زمره در را قصد و آيد مي ميان به سخن ايقاع
 منظور اينجا در. است ،قصد قرارداد اين صحت شرايط از گويند مي بيع درعقد مثال براي .باشد مي
.گردد ايجاد ذهن ودر شده انشاء دهد مي تشكيل را بيع حقيقت كه معنايي بايد كه است اين

کاربرد معانی 
مختلف قصد
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 اين نيز بجنوردي آقاي مرحوم .اند كرده معنا التزام و عهد معناي به را عقد حقوقدانان از بسياري
 دانسته مؤكد عهد از عبارت را عقد و افزود آن به نيز را مؤكد قيد البته كه نمود مطرح عقد از را معنا
 لغوي معناي از آنچه با قراردادها باب در اصطالحي معناي به عقد كه داد توضيح بايد اينجا در. است

 در اصطالحي معناي در عقد.نمود خلط هم با را دو اين نبايد و است متفاوت كند مي تبادر ذهن به
.باشد مي معنا اين به شرط بلكه نيست التزام و الزام معناي به قراردادها باب
 معناي آن و آيد مي وجود به قرارداد طرف دو سوي از كه اي اعتباري معناي از عبارتست عقد

 .دهد مي تشكيل را عقد حقيقت يا ،مضمون آيد مي وجود به قرارداد طرف دو ذهن در كه اعتباري
 طرف دو وقتي است شده تعريف معلوم عوض مقابل در عين تمليك به بيع مدني قانون در مثال براي

 ذهنشان رادر معنا اين وقتي ديگر عبارت به يا و آورند مي وجود به خود ذهن در را معنا اين قرارداد
.اند پرداخته عقد انعقاد كار به ، كنند مي فرض

حقيقت عقد و ايقاع 

 ايقاع ولي گويند مي قبول ديگر طرف به و ايجاب طرف يك به كه است طرف دو داراي عقد
 جعاله ولي است عقد بيع نمونه براي .است ايجاب طرف همان كه دارد نياز طرف يك به

.آيد مي حساب به ايقاع يك
 الزام يا عهد كه نيست اين منظور است شده منعقد عقدي گويند مي وقتي قراردادها باب در
 آن ماهيت كه اعتباري معناي يك كه است اين منظور بلكه است گرفته صورت التزامي و

 ايقاعي شود مي گفته ووقتي است آمده وجود به طرف دو توسط دهد مي تشكيل را قرارداد
 در است وابسته طرف يك به فقط كه اعتباري معناي يك كه است اين گرفته،منظور صورت
. است شده انشاء و ايجاد ذهن

حقيقت عقد و ايقاع 
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 ايقاع و عقد اينكه و انشاء از عبارتست قراردادها باب در قصد اينكه و عقد و قصد معناي شدن روشن با
 معناي عقد.شود مي مشخص قراردادها وابستگي علت و دليل ذهن، در اعتباري معناي از عبارتست
 طور چه ،حال ذهن در معنا آن ايجاد و انشاء يعني قصد ديگر طرف از ايقاع، طور همين و است اعتباري
 و انشاء آنكه بدون آيد وجود به است تصور و ذهن به وابسته كه معنايي يعني اعتباري معناي است ممكن
پيوندد؟ وقوع به ذهن در آن به نسبت ايجادي

 كه نيست االمري نفس امور مثل و ندارد وجود اعتبار و فرض ماوراي كه است حقيقتي ايقاع و عقد
 تا گيرد صورت فرضي آن به نسبت بايد رو اين از. باشد داشته تحقق ،امكان تصور و فرض از مستقل
 پذيرفته را واقعيت اين عقالء ي همه مسلم و بديهي صورت به.باشد تصور قابل آن براي وجودي و واقعيت

 نفس امور.است وابسته و نيازمند خود خاص علت به هرمعلولي و يابد نمي تحقق علت بدون معلول كه اند
  .خودش خاص سبب به اعتباري امور و دارد نياز خود اسباب و علل به االمري

گ
قراردادها به قصد
علت وابستگی 
قراردادها به قصد

  نيازمند....و آجر،آهن ، ،كارگر مهندس به تحققش براي دارد وجود واقعيت در كه اي خانه مثال براي 
 در وفرض انشاء با بلكه نيست آن ومانند سيمان و آجر به نيازمند ديگر ذهن در ي خانه ولي است
.آيد مي وجود به ذهن

 نيست معقول لذا و قصد از عبارتست اعتباري امور در سبب و است اعتباري امور سنخ از قراردادها
 آن سبب و علت آنكه بدون كند پيدا تحقق باشد، ايقاع يا و عقد تواند مي كه اعتباري امر يك كه

؟شود محقق فرض و قصد يعني
 به قراردادها وابستگي سرّ و است اعتباري امور براي سبب و علت ي مثابه به انشاء معناي به قصد

.است نهفته نكته قصددراين

گ
قراردادها به قصد
علت وابستگی 
قراردادها به قصد
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 است مسلم اسالمي دانان حقوق و فقهاء ميان بنابرآنچه كه شد معلوم قبل مطالب در
  عام و كلي صورت به يا امضاء شرعي دليل.دارد مقدس شارع تاييد و امضاء به نياز قراردادها

 مثل خاص دليل و »بالعقود اوفوا« مباركه ي آيه مثل عام دليل.خاص صورت به يا و است
 براي آثار ترتب و صحت به حكم داليل اين ،در» البيع اهللا احلّ و« ي مباركه ي آيه

 نيازمند خود علت به كه هم اعتباري امر .دارد اعتباري ي جنبه كه شده داده قرار موضوعي
 احكام از يكي كه صحت شرعي حكم. ذهني انشاء و قصد از است عبارت علتش و است

  از نيز موضوع اين و است گرفته قرار بيع قرارداد و عقد موضوع است،بر شريعت در وضعي
.باشد نمي وقوع قابل قصد بدون كه است اعتباري امور

گ
اصلی قاعده

باز نگری دليل 
اصلی قاعده

 اين .شود مي مشخص قاعده اين معناي دو شرعي ،استناد قاعده اصلي دليل شدن روشن با
 تحقق قابل آن بدون و است عقد ،ركن قصد كه دارد اين به اشاره نخست معناي در قاعده
 وابستگي و ركنيت اين سرّ كه شد معلوم و شد روشن باال توضيحات با مطلب اين كه نيست

 قصد به بنا اثر هر ترتب و حكم هر تبعيت از عبارتست كه قاعده دوم معناي اما چيست؟و
 رو اين از است ذهن تصور و فرض به وابسته اعتباري امور شد معلوم وقتي چراكه .خاص
 تصور و فرض به بيع.است مربوط و منوط خاص تصور و فرض به قراردادي هر ماهيت
 جدا وكالت مثل ديگر قراردادي از را آن تصور و فرض نحوه اين كه آيد مي وجود به خاصي

 انعقاد مورد معناي بايد رو اين از دارد وابستگي فرض به فقط اعتباري امر چون.كند مي
شود انشاء بهتر تعبير به يا شود تصور و فرض قرارداد

گ
اصلی قاعده

باز نگری دليل 
اصلی قاعده
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 تصوري و فرض همان به قرارداد بر آن، تحقق با و دهد مي راتشكيل قرارداد آن مضمون و ماهيت كه
  مثال .دارد تفاوت ديگر قرارداد احكام و آثار با كه شود مي مترتب آثاري و احكام است، آن خاص كه

 وكالت قرارداد كه است احكامي و آثار ،داراي آيد مي وجود به خاصي فرض يك با كه بيع قرارداد
 دراين تفاوت و دارد را جواز حكم وكالت قرارداد ولي است لزوم حكم داراي بيع مثال .است آن فاقد

 تشكيل را نظر مورد قرارداد ي شاكله و ماهيت نحوه آن كه است قصدي ي نحوه به وابسته احكام
 . دهد مي

 قابل قرارداد آن بدون و دهد مي تشكيل را قراردادها ركن قصد چرا كه شد مشخص هم بنابراين
 تابع قراردادي هر حكم چرا كه شد معلوم هم و است قاعده اول معناي اين كه نيست گيري شكل
.باشد مي قرارداد آن از خاص قصد

گ
اصلی قاعده

باز نگری دليل 
اصلی قاعده

 شده نقش ايفاي به موظف بخش دو در ها بانك 1362 سال مصوب ربا بدون بانكي عمليات قانون در
.است
منابع تجهيز)الف
  منابع تخصيص)ب
 از باشد مي عبارت كه ورزند مي مبادرت سپرده قبول به صورت دو به ها بانك منابع تجهيز بخش در

 با بايد بانك بخش هردو در.دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده ديگر و الحسنه قرض هاي سپرده
 قرض هاي سپرده بخش در مثال براي. بپوشاند عمل ي جامه خود ي وظيفه اين به قرارداد انعقاد

 انعقاد به موظف انداز پس سپرده قالب در گاه و جاري سپرده قالب در گاه الحسنه
 قراردادقرض از است عبارت قانون طبق جاري سپرده قالب در شده تعريف قرارداد.قرارداداست

.الحسنه

اموربانکی
کاربرد قاعده در 

اموربانکی
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 طرف بانك متصدي ،عقد براي از قصد ركنيت از بود عبارت كه قاعده نخست معناي به توجه با
 تا بشناسد را قرارداد نوع اين بايد انداز پس يا جاري سپرده يك جذب براي الحسنه قرض قرارداد
 خواهد مي كه قراردادي ماهيت اگر  است پرواضح كه چرا دهد قرار تصور و قصد مورد را آن بتواند
 در.بود خواهد غيرممكن نيز آن قصد و انشاء نباشد روشن و ،مشخص قرارگيرد تصور و قصد مورد

 شود مي داده قرض كه مالي تمليك :كند مي اعتبار را معني اين موجب ،طرف الحسنه قرض قرارداد
 همان ي اندازه و مثل مالي به نسبت كه كند مي فرض خودش براي عوض در و مقابل طرف براي
.باشد مالك او ي درذمه دهد مي قرار مقابل طرف اختيار در كه مالي

 كه ديگر شخص بايد هم را آن نظير و كند مي انشاء است قرارداد موجب كه شخصي را معنا اين 
 معناي بايد اينجا در البته . است شده منعقد قرض عقد بگوئيم تا كند فرض ،بايد دارد را قابل نقش

نمود؟ فرض ذهن در بايد حقيقت اين ايجاد براي را معنايي چه كه دانست هم را تمليك

اموربانکی
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 دارد اي مبادله عقود ي جنبه يا كه قراردادهايي انعقاد با بانك نيز منابع تخصيصي بخش در
 فروش نظير اي مبادله ،عقود پردازد مي نقش ايفاي به مشاركتي عقود ي جنبه يا و

  مانند مشاركتي عقود و دين،استصناع،صلح ،جعاله،سلف،خريد تمليك شرط به نسيه،اجاره
.مدني،مشاركت حقوقي،مضاربه،مزارعه،مساقات مشاركت

  ي جعاله قرارداد قالب در را است مشتري يك نياز مورد كه خدماتي گاه بانك مثال براي
 اختيار در اي نسيه ي جعاله قالب در و كند مي دريافت خدماتي مركز يك از نقدي

. دهد مي قرار تسهيالت متقاضي

اموربانکی
کاربرد قاعده در 

اموربانکی
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 محتواي و مضمون كه حقيقتي و معنا اگر و دانست را قراردادها اين از هريك مفهوم و معنا بايد اينجا در
 كه قرارداد اصلي ركن.نباشد مشخص بانك متصدي براي ، دهد مي تشكيل را قراردادها انواع اين از هريك
 مشخص بايد هم بانك به كننده مراجعه براي حقيقت و معنا همين.بود خواهد منتفي است قصد همان
 طرف دو هر است،بايد قبول و ايجاب طرف دو به وابسته عقد چون عقد، انعقاد موارد در چراكه باشد

 رامورد آن درستي به بتوانند تا بدانند كامال دهد مي تشكيل را قرارداد يك حقيقت كه معنايي ماهيت
.دهند ،قرار است كردن تصور و فرض همان كه انعقاد

 و معنا كه است ،ايقاع جعاله مانند ديگر برخي ولي است عقد تمليك شرط به اجاره مانند قراردادها برخي
 يك در گذار سپرده اگر ولذا دارد قرار عقود ي زمره در قرض .است متفاوت ديگري با يك هر مضمون
  باشد روشن طرفين براي عقد اين معناي بايد نمايد قرض عقد انعقاد به مبادرت جاري ي سپرده
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 چگونگي در آن تفاوت ورزيدند مبادرت قرارداد انعقاد به وكالت قالب در اگر كه طوري به
 بلكه نيست سود دنبال به گذار سپرده چون جاري سپرده در .باشد مشخص اعتبار و قصد

 وكالت عقد قالب در است ممكن لذا است خود پرداخت و دريافت به دادن سامان هدف به
 عقد طرفين و است متفاوت قرض معناي با وكالت معناي كه نمايد قرار انعقاد به مبادرت

 قصد  صحيح طور به نظررا مورد معناي آن بتوانند تا بدانند را يك هر حقوقي معناي بايد
.نمايند

 و قصد تابع قرارداد هر آثار و احكام اينكه از بود عبارت كه قاعده دوم معناي به توجه با
.دارد فراواني كاربردهاي قاعده اين ،نيز گيرد مي صورت قرارداد آن به نسبت كه است فرض

اموربانکی
کاربرد قاعده در 

اموربانکی
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 شده منعقد قرارداد نوع به بستگي بانكي عمليات يك براي كارمزد گرفتن حكم مثال براي
  عقد باشد، وكالت عقد آن به ي كننده مراجعه و بانك بين فيما قرارداد اگر دارد بانك ميان

  و مراجع ي كليه قبول مورد مطلب اين كه است انتفاعي قراردادهاي ي زمره در وكالت
 عنوان تحت مازاد گرفتن قهرا باشد قرض انعقاد مورد عقد اگر ولي است عظام فقهاي
 صريح صورت به تقليد معظم مراجع از برخي اينكه چه كند مي پيدا را ربا حساسيت كارمزد
 باشد قرض صورت به شده منعقد عقد كه صورتي در كارمزد گرفتن بودن حرام به نسبت
.دارد بستگي قرارداد انعقاد در قصد نوع به كارمزد گرفتن بنابراين. اند كرده نظر ،اظهار
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 يا قرارداد.باشد مي شده منعقد قرارداد نوع به منوط كه است سود گرفتن ديگر مثال
 حقوق در امر اين كه انتظاري سود با انتفاعي يا و معين سود با انتفاعي يا و است انتفاعي
 انتفاعي نبايد كند پيدا انعقاد قرض درقالب قرارداد اگر . دارد قرارداد نوع به بستگي اسالمي

 مي قرارداد ابطال موجب و است حرام آن در انتظاري سود يا معين سود قراردادن و باشد
 است انتفاعي قرارداد قرارداديك اين كند پيدا انعقاد مضاربه صورت به معامله اگر ولي شود

.شد نخواهد اشكال موجب انتظاري يا معين سود قراردادن و
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 به را شرط معناي نيز و عقد معناي قرارداد طرفين بايد اينجا در كه است جايزه تعيين مورد در ديگر مثال
 التزام و الزام شرط. باشد شده شرط طرفين ميان قرض درعقد كه است حرام صورتي در ربا. بدانند درستي
 زياده پرداخت بر مبني تعهدي قرض عقد ضمن در اگر.دارد فرق عقد ماهيت با كه است قرارداد طرفين
 كه شرط قالب در است گرفتن زياده همان كه ربا اگر ولي بود خواهد حرام نوع از ،ربا باشد داشته وجود
 اي اضافه دهنده قرض به قرض ي گيرنده داوطلبانه و تبرعي صورت به بلكه نباشد است تعهد همان

 حالل رباي به كه است ربا از معنايي اين و نيست حرام ربا اين ولي است گرفته صورت ربا هرچند بپردازد
 است قرضي قرض بهترين يعني »نفعا جرّ ما خيرالقرض« چون رواياتي ي توصيه مورد و شود مي تعبير

 بانكدارصورت و كننده مراجعه ميان شرط صورت به اگر جايزه گرفتن.است باشد، داشته دنبال به نفعي كه
 گرفتن اگر ولي اند كرده تصريح آن به نسبت تقليد معظم مراجع از برخي چنانكه است اشكال مورد گيرد
.گيرند نمي اشكالي آن به نسبت مراجع از يك هيچ نباشد شرط صورت به جايزه
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 بانك به كننده مراجعه .دارد تفاوت هدف با شرط كه است الزم امر اين در دقت اينجا در
  الحسنه قرض ي سپرده نحو به گذاري سپرده به مبادرت جايزه گرفتن هدف به است ممكن
  معناي شرط و باشد شرط صورت به امر اين كه شود مي ايجاد مشكل زماني ولي بنمايد

 معناي به توجه با لذا دهد مي تشكيل التزام و الزام يا تعهد را آن حقيقت كه است اعتباري
 است زماني جايزه گرفتن در ،اشكال انشاء معناي به گاه و است هدف معناي به گاه كه قصد
  .غايي علت يا هدف صورت به نه باشد تعهد انشاء صورت به قصد كه
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