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  "كاربرد قواعد فقهي در بانكداري و مالي اسالمي"اولين جلسه از سلسله نشستهاي گزارش 

  قاعده تبعيت عقد از قصد   :با موضوع 

  

  )يشهوژپ دشرا سانشراك( يميركالم هتشرف :ميظنت

  

تبعيت عقد از «با موضوع قاعده فقهي »  كاربرد قواعد فقهي در ماليه اسالمي« اولين جلسه از سلسله جلسات 
قاعده . برگزار شدالم و المسلمين جناب آقاي دكتر آهنگران با حضور حجت االس 11/4/1391در مورخه » قصد

اين قاعده در كتب و منابع فقهي داراي دو معنا . العقود تابعه للقصود يكي از قواعد مسلم فقهي استتبعيت عقد از قصد يا 
 . است

چنانكه فقها در كتاب .  كنداين قاعده بدين معناست كه عقد و قرارداد نمي تواند بدون قصد تحقق پيدا : معناي نخست
شرايط عقود به اين مطلب تصريح نموده و قصد را به عنوان شرط از براي تحقق قصد مطرح كرده اند و از آن نتيجه گرفتند 

، فرد خاطي، فردي كه قصد شوخي دارد و مستي كه داراي قصد نيست، باطل )ناسي(، فراموش كار)نائم(كه عقد غافل، خواب
 .اين معنا و مفاد قاعده اين است كه قصد اگر نباشد عقدي نيست چون معنا ندارد تابع بدون متبوع تحقق يابدبنابر. مي باشد 

آثاري چون . اين قاعده بدين معناست كه آثار خاص هر قرار دادي از قصد خاص آن تبعيت مي كند : معناي دوم
صدي داراي آثار خاص است و تفاوت اين آثار با تفاوت در عقد با هر ق. ، تابع قصد خاص است...تمليك، تعهد، لزوم، جواز و 

  .نحوه ي قصد آشكار مي گردد

طبق اين قاعده، وقتي شخصي پولي را به بانكدار مي دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد وديعه باشد، اثراين قصد اين است كه 
نجام دهد ولي اگر مراجعه كننده به بانك پول بانكدار مجاز به تصرف در مال ودعي نيست و نمي تواند در آن هيچ تصرفي ا

خود را به قصد عقد قرض در اختيار بانكدار قرار دهد ، در اينجا اثر تمليك بر اين قصد مترتب بوده و بانك مالك مال مورد 
ردادها از لذا با تفاوت در قصد كردن است كه آثار و احكام قرا. نظر شده وبا مالك شدن حق و جواز هر تصرفي را دارااست 

  .هم متمايز مي گردد
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  :داليل و مستندات اين قاعده به شرح زير است

 اجماع : دليل اول

با توجه به اين كه فقها در اثبات اين قاهده . اجماع فقهاء اولين دليلي كه براي قاعده مزبور در كتب فقهي ذكر شده است
لذا بايد به ادله ديگري . ركي محسوب مي شود و فاقد اعتبار استبه داليلي از قرآن و روايات استناد نموده اند، اين اجماع مد

  . تمسك جست

 روايات :دليل دوم 

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

 با نيت و قصد هيچ عملي نيست مگر با نيتي البته مقصود از اين روايت اين است كه عملي مقبول نمي باشد مگر. 
  اعمال در گرو نيات است كه منظور از اين روايت هم اين است كه قبول اعمال در گرو نيت و قصدي است كه

 .انجام دهنده ي آن اعمال در نظر دارد

ولي اين روايات نيز نمي تواند مدرك اين قاعده باشد و اشكاالت در آن به حدي است كه مرحوم آقاي بجنوردي به عنوان 
نيت در . چراكه نيت در اين روايات به معناي قصد معتبر در عبادات است. ي كه اصال نبايد به آن توجه نمود،مطرح كرددليل

  . عبادات به معناي قصد امتثال امر الهي است و با قصد معتبر در معامالت تفاوت دارد

 ادله عام و خاص قراردادها :دليل سوم

امضاء و تاييد از سوي شارع مقدس اسالم دارد كه داليل مثبت امضاء به دو صورت تمام قراردادهاي شرعي نياز به دليل 
 :است

 داليل عام)الف

 داليل خاص)ب

اثبات صحت كليه ي عقودي كه عقاليي باشد را مي نمايد البته منوط به »اوفوا بالعقود«داليل عام مانند آيه ي مباركه 
احلّ اهللا «ي مباركه  داليل خاص مانند آيه. مول دليل عام خارج نشده باشداينكه يك قرارداد مانند ربا با دليل خاصي از ش

وقتي قراردادي فاقد قصد باشد، نه عنوان عام مانند عقد بر آن .كه اثبات صحت و امضاي قرارداد بيع را مي نمايد» البيع
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امضاء از سوي شارع مقدس اسالم صادق است و نه عنوان خاص مانند بيع و وقتي مشمول اين داليل نبود طبعا فاقد دليل 
 .است و با فقدان دليل امضاء به باطل و بي نتيجه بودن آن پي مي بريم

  . و مراد از قصد معتبر در قاعده تبعيت عقد از قصد روشن گردد الزم است واژه ي قصد مورد توضيح قرارگيرد اينجادر 

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

بر همين اساس به عملي مثل تپش قلب عمل غير . مراد از اراده اين است كه عمل از روي اختيار انجام گيرد: اراده) الف
  . دي مي نامندارادي گويند و عملي همچون سخن گفتن را كه از روي اراده صورت مي گيرد، عمل ارا

هر كس . هدف يا علت غايي عبارت است از آنچه كه عمل اختياري به منظور آن انجام مي گيرد:هدف يا علت غايي)ب
كه عملي را از روي انتخاب و اختيار انجام مي دهد، هدفي را در مد نظر خود دارد كه به منظور آن، عمل اختياري از آن وي 

شهر شيراز حركت مي كند و مي خواهد به شهر تهران برسد، شهر تهران هدف او خواهد  براي مثال كسي كه از. سر مي زند
بود كه البته رسيدن به تهران نيز ممكن است به هدف انجام كارهايي باشد كه اين كارها اهداف بعدي آن شخص را تشكيل 

 . مي دهد

. يابد امور اعتباري در ذهن اعتبار كننده تحقق ميانشاء عبارتست از فرض و اعتباري كه به وسيله ي آن معنا و :انشاء)ج
،امور فرضي است كه با انشاء يا ايجاد ما در ذهن ايجاد مي شوند لذا در وجود خود، وابسته به فرض و اعتبار امور اعتباري

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

مقصود از انشاء در اينجا . با اين توضيح حقيقت قصد به معناي انشاء روشن شد.ديگر براي اين معنا وجودي نخواهد بود
 . يك معنا در ذهنعبارت است از فرض و تصور 

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

  .ا به وجودشان خاتمه داده مي شودبا صرف تصور از آنه

 .ستقراردادهاكاربرد قصد به معناي انشاء در. استقصد معتبر در قاعده تبعيت عقد از قصد، قصد به معناي انشاء مراد از 
براي مثال . انشاء مي باشد ،، منظورشان از قصدرا در زمره ي شرايط عقد مطرح مي كنندوقتي در متون حقوق اسالمي قصد 

جا منظور اين است كه بايد معناي بيع با فرض و انشاء در اين.قصد است ،گويند از شرايط صحت اين قرارداد بيع ميدرعقد 
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دليل وابستگي قراردادها به قصد اين است كه قراردادها اموري اعتباري هستند و امور اعتباري براي  .ذهن ايجاد گردددر 
و بدون بدون آنكه انشاء و ايجادي نسبت به آن در ذهن به وقوع پيوندد،  وجود يافتن به فرض و انشاء ذهني وابسته هستند

 .   به وجود نخواهند آمد

  كاربرد قاعده در بانكداري اسالمي 

در قاعده فقهي تبعيت عقد از قصد در معناي اول خود كه عبارت بود از ركنيت قصد در عقد، داراي اهميت فراواني 
اولين گام در انعقاد صحيح و مشروع يك قرارداد اين است كه متعاملين اعم از بانك و توضيح اينكه . معامالت بانكي است

اگر متعاملين  .مشتري نسبت به معامله اي كه منعقد مي نمايند، آگاهي داشته باشند و معناي حقيقي قراداد را قصد نمايند
، بر اساس اين قاعده فقهي، معامله آنها محكوم به بطالن است و بدون آگاهي از حقيقت قراداد اقدام به امضاي قراداد نمايند

اگر معنا و حقيقتي كه مضمون و محتواي قراردادها را تشكيل مي دهد، براي . ايشان از هرگونه تصرفي ممنوع مي باشند
انشاء و . د بودمتعاملين اعم از متصدي بانك و مشتري مشخص نباشد، ركن اصلي قرارداد كه همان قصد است، منتفي خواه

توضيح اينكه . استبانكي  ،ماهيت و نوع معامالتحقيقتمستلزم اطالع كافي كارمندان و مشتريان از  قصد صحيح قرارداد،
برخي قراردادها مانند اجاره به شرط تمليك در زمره عقود قرار مي گيرد و برخي ديگر مانند جعاله، ايقاع به شمار مي آيد كه 

عقد داراي دو طرف است كه به يك طرف ايجاب و به طرف ديگر قبول . با ديگري متفاوت استمعنا و مضمون هر يك 
بر همين اساس ضروري است هنگام مراجعه . مي گويند ولي ايقاع به يك طرف نياز دارد كه همان طرف ايجاب است

توسط كارمند بانك به وي تفهيم مشتري به شعب بانكها به منظور استفاده از خدمات بانكي و دريافت تسهيالت، قرارداد 
  . شود

ر عقد از قصد و فرض، داراي قاعده تبعيت عقد از قصد درمعناي دوم خود نيز كه عبارتست از تبيعيت احكام و آثا
  . در واقع مشروعيت بسياري از احكام معامالت بانكي منوط به نوع و ماهيت قرارداد است. استكاربردهاي فراواني 

تن كارمزد بستگي به نوع قرارداد منعقد شده دارد؛ اگر قرارداد فيما بين بانك و مشتري عقد وكالت براي مثال حكم گرف
مشروعيت آن مورد اختالف نظر مراجع باشد، دريافت كارمزد بدون ترديد جايز است ولي اگر عقد مورد انعقاد قرض باشد 

گرفتن مازاد تحت عنوان كارمزد با شبهه ربا ر معتقدند برخي رأي به مشروعيت آن نموده اند و برخي ديگ. معظم تقليد است
 . نوع قراداد در اين مسأله تعيين كننده حكم شرعي آن مي باشد. مواجه مي شود

قرارداد يا انتفاعي است و يا انتفاعي با سود .مثال ديگر گرفتن سود است كه منوط به نوع قرارداد منعقد شده مي باشد
اگر قرارداد درقالب قرض انعقاد . انتظاري كه اين امر در حقوق اسالمي بستگي به نوع قرارداد دارد معين و يا انتفاعي با سود 

پيدا كند نبايد انتفاعي باشد و قراردادن سود معين يا سود انتظاري در آن حرام است و موجب ابطال قرارداد مي شود ولي اگر 
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ك قرارداد انتفاعي است و قراردادن سود معين يا انتظاري موجب اشكال معامله به صورت مضاربه انعقاد پيدا كند اين قراردادي
  .نخواهد شد

در همه قراردادهاي بانكي، مشروعيت و عدم مشروعيت احكام و آثار معامله به قصد از اين توضيحات روشن مي شود كه 
  . مي نمايد به قاعده تبعيت عقد از قصد را گوشزدهمين مسأله اهميت توجه . متعاملين بستگي دارد

مالحظه اين قاعده در مرحله تدوين قوانين و مقررات حاكي از آن است كه قانون گذار مي بايست حقيقت قرارداد را به 
در واقع يكي از مهمترين اثرات اين قاعده . طور واضح تبيين نمايند تا متعاملين معناي آنچه را كه بايد قصد نمايند، بدانند

پيچيدگي قوانين و مقررات به دليل عدم توجه كافي به اين قاعده منجر به . ين و مقررات استجلوگيري از پيچيدگي قوان
افزون بر اين، قاعده فقهي تبعيت عقد از قصد در مرحله اجرايي و عمليات بانكي نيز مي . شود كاربرد صوري عقود بانكي مي

  . د معامالت بانكي به انعقاد قرارداد مبادرت نمايندبايست مورد توجه واقع شود و بانك و مشتري با اطالع كافي از مقصو

 

  

 

  

  

 


