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 :و الحمداهللا و الصالة و السالم على آله و صحبه و بعد

گـرايش  : روشن است كه در پاسخ بـه ايـن پرسـش، دو گـرايش فقهـي وجـود دارد      

الفـاظ   گذارد و مهمترين نكته مطرح در آنرا نخست بر شكل و فرمول قرارداد انگشت مي

داند، حال آنكه در گرايش دوم آنچه در قـرارداد اهميـت دارد و    هاي بكار رفته مي و واژه

بايد معيار ارزيابي آن قرار گيرد، مضمون و محتوايي است كه با اين الفاظ يا اقدام، در پي 

 .بيان آنست

يا بحث در قراردادهاي سـهوي و   ويرب حيلهفقها در بررسي قواعد فقهي، و مبحث 

ـ   ... راردادهايي كه در حالتهاي ناهشياري و عدم سـالمت فكـري و   ق ايـن   ابسـته شـده ب

 .اند موضوع برخورد كرده

كه گرايش اغلب فقها از آغاز تـاكنون، گـرايش    اين است شود مالحظه ميولي آنچه 

 :زير در ميان آنان، فراوان بكار رفته است  دوم بوده و تعبير و اصطالح

 .نه شكل است و) محتوا(ـ مالك معنا 

انما االعمال ”: اند كه فرمود استناد كرده) ص(كه اي بسا، اكثراً به اين گفته پيامبر اكرم 

كه حديث مشهوري است و در كتابهاي مختلف حديث، “ يبالنيات و انما لكل امرئ مانو

 .وارد شده است

ـ      ديهي به گمان من، مهمترين چيزي كه بتوان در اينجا بدان اسـتناد كـرد ايـن اصـل ب

گويد لفظ تنها تعبيري از مقصود يا به تعبير امـروزي نـوع تعهـد اسـت كـه       است كه مي

موجب و (پيامدهاي آن قراردادها، تنها پس از تحقق تعهدها و پيوند تعهد طرفين قرارداد 

) هـدف (شود و اين بدان معناست كه همة تاكيد، روي قصد  به يكديگر، مترتب مي) قابل

صورت گرفته هرچند براي كشف معنا، خـود لفـظ نيـز شـرط     ) كلنه لفظ يا ش(و معني 

 )2( .شده باشد
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 موارد كاربردي مرتبط با قراردادهاي مالي

 :كنيم كه تنها به دو مورد بسنده مي

 

  :مورد نخست
 مسئلة فرار از رباي قرض

هاي فقها، همين عنـوان را دارد؛ از همـين رو برخـي را بـه ايـن       اين مسئله در نوشته

از شديدترين محرمات اسـالمي  “ ربا”اش بدين قرار است؛  جدي انداخته كه فشردهشبهة 

است كه آيات قرآني و احاديث شريف بـر حرمـت آن تأكيـد كـرده و آبشـخور طبيعـي       

بسياري از مفاسد اجتماعي و اقتصادي و نيز بحرانهاي مزمني تلقي شده كه در نظامهـاي  

] فقهـي [است، چـرا ايـن مسـئله در متـون      و حال كه چنين. عامل به آن شاهدش هستيم

شود تا اين توهم را بوجود آورد كه اسالم خود ـ العياذ باهللا ـ راههاي رخنة ربا    مطرح مي

گشايد كـه داراي   هاي غيرمستقيمي مي در جامعه را با عناوين ديگر و با شگردها و روش

 آميز ولي بدون همان حرمت شديد و جدي است، همان نقش مفسده

 :شود اين اشكال با توجه به موارد زير، حل ميولي 

اي اسـت   روايات وارده در زمينه گريز از ربا، عمدتاً در خصوص رباي معاوضه: يكم

اي يا وزني، جاري است و جنسي نبودن بخـش پيوسـتي    كه در مورد پول و كاالي پيمانه

“ صـحيحة حلـي  ”سـازد؛ در   جنس خارج مي در معامله، آنرا از حالت معاملة هم) افزوده(

معاملـه  [اشكالي ندارد كه هزار و يك درهم را بـا هـزار درهـم و دو دينـار     «: آمده است

 .»، چنانچه دو دينار يا بيشتر يا كمتر وارد معامله شود اشكالي ندارد]كنند

شود كه جواز آن در نوع اول  متجلي مي“ رباي قرض”اشكالي كه ما مطرح كرديم در 

 .لي از اشكال است اي، خا يعني رباي معاوضه
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، )تـوجيهش  و(نيز تنها چند روايت در زمينة رهـايي از آن  “ رباي قرض”و در مورد 

حـل   وارد شده كه آنها نيز از نظر سند يا داللت، ضعيف هسـتند يـا در راسـتاي ارايـه راه    

درستي براي كشاندن معامله به انواع معامالت صحيح ديگري هستند كه احكام طبيعي بر 

 .گردد و مفاسد ربا را نيز در پي ندارند آنها مترتب مي

تي با سند و داللت درست را فرض كنيم، شود وجود رواي حتي اگر آنچنانكه ادعا مي

مسلماً با اقتضاي قطعي قرآن و سنت مبني بر اينكه ربا ظلم و فسـاد و اعـالم جنـگ بـه     

از آن بـه سـخن   ) ع(اسالم است، همخوان نيست و هماني است كه در روايات اهل بيت 

 .باطلي ياد شده كه بايد آنرا به يك سو افكند

 

 رربامعيار تشخيص موضوع ربا و غي
 .معيار و مالك مطرح در اينجا، عرف است 

بايد در تحقق تشخيص عرفي، دقت كرد و شرايط و مناسبتهايي كه اين عـرف در آن  

كند، مورد توجه قرار داد زيرا مطالعـه   هايي كه بر آن تكيه مي شود و نيز شالوده مطرح مي

 .كند يها به تشخيص عرفي مورد نظر، كمك فراواني م و بررسي اين شالوده

بينيم كه رسـيدن بـه تأكيـد عرفـي      حال اگر به موضوع مورد بحث خود بازگرديم مي

اينكار چه بسا مستلزم نفـي بسـياري از حالتهـاي    . مبني بر عدم صدق ربا، ضروري است

آميز و در پيش گرفتن شيوة احتياط به دليـل تأكيـد شـديد بـر حرمـت ربـا و عـدم         شبهه

است كه در پايـانش  ) ع(فته منقول از امام جعفر صادق گ  نزديكي به آن طبق روايت پيش

 ».پس به آن نزديك مشو، نزديك مشو«: تكرار شده بود

 

 فقهي براي توجيه شرعي ربا يها كوشش
هـاي فقهـي چنـدي در جريـان اسـت تـا بهـره، صـورت          صرفنظر از متون، كوشش
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بانـك  ( “البنـك الالربـوي  ”در كتـاب خـود   ) ره(مشروعي بخود گيرد كـه شـهيد صـدر    

 :اندازيم بدان پرداخته كه نگاهي گذرا، بدانها مي) غيرربايي

 قراردادن پول در قبال عمل قرض دادن :كوشش اول

 تبديل قرض به چيزي ديگر :كوشش دوم

 تبديل قرض به فروش :كوشش سوم

 :كوشش چهارم

 دادن وكيل بداند و از امـوال ايـن   گذاران در قرض اينكه بانك خود را از سوي سپرده

 .كند اي هم براي خود مي دهد و شرط افزوده گذاران به ديگران قرض مي سپرده

 :كوشش پنجم
 .نامند  مي“ فروش عينه”آنچه كه آنرا 

 .ما همه اين كوششها را مردود شمرديم

 هاي حساب جاري توجيه سپرده:مورد دوم
پردة هاي حساب جاري، از نظر شرعي سـ  برخي اقتصاددانان اسالمي برآنند كه سپرده

 . روند تمام عيار بشمار مي

هاي سـپرده، بقـاي    تلقي كرد زيرا از ويژگي“ قرض”توان  ولي ظاهراً، اين مورد را مي

عين آن و عدم امكان تصرف در آن بويژه در صورتي اسـت كـه باعـث تبـديل عـين آن      

ا ـ  باشد؛ آنهـ  ها نقل شده ـ مي  و اين به اجماع مذاهب اسالمي ـ جز آنچه از مالكي . گردد

اند بويژه اگر سـپرده بـه صـورت     ها ـ تصرف در آنرا به اين صورت، مكروه دانسته  مالكي

بينيم در اين مورد بناي بانك از همان آغاز بر  درهم و دينار يعني پول باشد، حال آنكه مي

هيچ قيد و شرط و اسـتثنايي، مطلقـاً تصـرف     آنست كه بتواند در اموال حساب جاري بي

 .يار هم طبيعي استاين امر بس. كند

و تصرف آزادانه و مالكانة ] به عنوان سپرده[وجود عنصر ضمان براي پول پرداختي  
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بانك در آن و تعلق گرفتن سود حاصله از آن بـه بانـك، جملگـي داليـل قـاطعي بـر آن       

هستند كه قرارداد مورد نظر، قرارداد قرض است زيرا هدف نيز همين آثار و پيامدهاست 

 .ير سپرده استفاده شده باشدهرچند از تعب

 

 


