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 فرشته مالکریمی*

مقدمه 
یکی از مســائل مهم در زمینه نظارت بر بانک های اســالمی، مسئله 
ریسک شــریعت اســت. منظور از ریسک شــریعت خطری است که 
بانکــداری اســالمی را از ناحیه عدم انطباق فعالیت هــای آن با اصول 
شــریعت تهدید می کند. اولین و مهمترین مخاطره در رابطه با سالمت 
شــرعی بانک ها، عدم انطباق قراردادهای بانکی بر اساس قواعد شریعت 
اســت. در صورت مخالفت هر یک از مفاد و شــروط قرارداد با موازین 
فقهی، مشروعیت معامله مخدوش می گردد و اجرای بانکداری اسالمی 
را با چالشــی جدی روبرو می ســازد. افزون بر این در نظام بانکی بدون 
ربا در ایران، شاخص های مشخصی برای سنجش مشروعیت قراردادها 
وجود ندارد. بنابراین الزم اســت شــاخص ها و استانداردهای کلیدی از 
کاربردهای کلی و مصداقی ضوابط و قواعد فقهی با هدف ارزیابی میزان 
انطباق قراردادهای بانکی با شریعت استخراج و معرفی شود؛ به منظور 
ســنجش میزان انطباق با شرع ضروری است قراردادهای بانکی را از دو 
منظر احکام و قواعــد اختصاصی هر عقد و قواعد و احکام عمومی باب 

معامالت مورد سنجش قرار داد.
هر یک از معامالت در فقه اسالمی تعریف و احکام خاص خود را دارد. 
اگر هنگام انعقاد قرارداد، معامله با تعریف و ضوابطی که مورد نظر شرع 
است، مخالفت داشته باشد قطعا چنین قراردادی فاقد مشروعیت الزم 
اســت. بنابراین الزم است در گام نخست احکام و ضوابط اختصاصی هر 
یک از عقود بانکی که مشروعیت قرارداد به آن بستگی دارد تبیین گردد. 
در گام بعدی نیز بایــد قواعد فقهی دارای کاربرد در قراردادهای بانکی 
بررســی شود. به عنوان مثال مشخص شود بر اساس قاعده ی قصد، چه 
معنا و مفهومی از سوی طرفین عقد باید اعتبار شود تا احکام و آثار خاص 
هر عقد مترتب شود. طبق قاعده ی صحت، باید اصول، معیارها، و ضوابط 

صحت قراردادهای بانکی تبیین و شــاخص های ارزیابی صحت و ابطال 
قراردادهای بانکی اســتخراج شود. بر اساس قاعده ی شرط، باید شرایط 
صحت شروط ضمن عقد به صورت کلی در همه ی معامالت و به صورت 
اختصاصی در هر عقدی بررســی شود. بر اساس قواعدی همچون نفی 
غرر نیز الزم است مواردی که معامالت را محکوم به غرری بودن می کند، 

دقیق و مشخص تبیین شود.
اســتخراج شاخص های ارزیابی ســالمت قراردادها بر اساس ضوابط 
اختصاصی عقود و قواعد فقهی گامی مهم در مسئله ی نظارت شرعی و 
اطمینان از رعایت موازین اســالمی در انعقاد قراردادهای بانکی به شمار 
می آید. از این شــاخص ها می توان در مرحله ی تدوین، انعقاد، و اجرای 
قراردادهای بانکی اســتفاده کــرد و در نهایت بانک ها را از حیث میزان 
انطباق با شــریعت رتبه بندی نمود. در همین راســتا در ادامه مقاله، به 
معرفی مهمترین استانداردها و شاخص های ارزیابی شرعی قراردادهای 

بانکی پرداخته می شود. 

شاخص های اصل صحت در معامالت 
نظام بانکی به دلیل بروز نیازهای جدید مکلف به ارائه و اســتفاده از 
ابزارهای جدید و نوین پولی و بانکی است. این ابزارها در درجه ی نخست 
باید صحیح و مشــروع بودن آن احراز شود تا قابلیت کاربرد در عملیات 
بانکی را به دســت آورد. برای جریان اصل صحت قراردادها باید ضوابط 
عمومی قراردادها که سه گروه اند، رعایت شود. این ضوابط را در قالب سه 

شاخص می توان تدوین کرد تا بتوان عقود را با آن ارزیابی کرد.

• رعايت ضوابط خود قرارداد 
هریک از عقود بانکی در فقه اسالمی احکام و ضوابط خاصی دارد که 
رعایت آن موجب مشــروعیت آن می شود؛ به عنوان مثال، برای صحت 
اجاره باید انتفاع از عین مســتأجره با بقای اصل آن ممکن باشد؛ یعنی 
مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد، باید از اشــیائی باشد که 

استانداردسازی عقود بانکی بر حسب موازين شرعی 
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در اثر انتفاع از آن عین مال معدوم نشــود یا در بیع ســلف باید مبیع 
مؤجل و اجل معلوم باشد. درصورتی که فروشنده در تسلیم مبیع تأخیر 
کند، خریدار اختیار فســخ بیع را دارد. همچنین، مقدار و وصف مبیع 
قابل تعیین باشــد و در سررســید کمیاب نباشــد، بلکه به طورمعمولی 
موجود باشــد. فروشــنده و خریدار نیز باید بدانند مبیع در موعد مقرر 
وجود خواهد داشت. در این نوع بیع الزم است ثمن در هنگام انعقاد بیع 
به بایع داده شود. درصورتی که فقط بخشی از ثمن داده شود، بیع سلف 
فقط در مورد همان بخش صحیح است و در بخشی که ثمن آن پرداخت 

نشده است، باطل خواهد بود.
بدیهی است رعایت ضوابط اختصاصی عقود هم در حوزه ی قوانین و 
مقررات و تدوین قراردادهای بانکی الزامی است و هم در مرحله ی اجرا 
باید موردتوجه قرار گیرد. اهمیت این مبحث موجب شد تا در این بخش 

شرایط اساسی صحت معامله به اختصار مطرح  شود.

• ضوابط اهلیت 
طرفین معامله برای انعقاد قرارداد باید شــرایطی داشته باشند. اگر 
هریک از شــروط موجود نباشد، اعتبار قرارداد از لحاظ شرعی و قانونی 
مخدوش می شود و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. این 

شروط عبارت است از:
الف- قصد و رضای طرفین: صحت و ترتب آثار بر معامالت منوط به 
این است که طرفین به مورد معامله قصد واقعی و رضایت داشته باشند. 
ب- اهلیت طرفین: متعاملین بــرای برخورداری از اهلیت باید بالغ، 

عاقل، و رشید باشند. 

• ضوابط عوضین
شــرایط عوضین عبارت است از اینکه مورد معامله باید دارای مالیت 
و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد. مورد معامله نباید مبهم باشد، 

بلکه باید معین، قابل انتقال به غیر و در حین انعقاد عقد موجود باشد.

شاخص های »اكل مال بالباطل بودن« معامالت

قاعــده ی ممنوعیت اکل مال به باطل مشــمول مواردی که موضوع 
معامله مالیت و منفعت حالل ندارد، معامله موجب تضییع حقوق دیگران 
می شود، معامله با ضرر و زیان و فریب همراه است، موارد فساد و فحشا، 
لغو و لهو، و مواردی که مال از راه تضعیف نظام اسالمی به دست می آید، 
می شــود. با توجه به این معیارها، می توان شاخص هایی را برای انطباق 
عملیات بانکی با قاعده ی مذکور ارائه داد. از جمله نســبت قراردادهایی 
کــه بدون نقل وانتقال کاال یا خدمتی ارائه می شــود بــه کل قراردادها 
می تواند شاخصی برای تشخیص  اکل مال بالباطل در قراردادهای بانکی 
باشد. توضیح اینکه در مواردی از قراردادهای مرابحه، فروش اقساطی و 
جعاله ی بانکی که کاال یا خدمتی در واقع وجود ندارد و بانک بر اساس 
فاکتوری صوری کاال یا خدمتی را به مشــتری واگذار می کند، موضوع 
قرارداد مالیت ندارد و در نتیجه معامله مصداق اکل مال به باطل است و 
سود دریافتی به ملکیت بانک درنمی آید و تصرف در آن تصرف در مال 

غیر محسوب می شود و حرام است. 

شاخص های صوری شدن معامالت
طرفین معامله باید معنا و مفهوم هریک از قراردادهای بانکی را بدانند 
و اگر معنا و حقیقتی که مضمون و محتوای قراردادها را تشکیل می دهد 
برای متصدی بانک و مشــتری مشخص نباشد، رکن اصلی قرارداد که 
همان قصد است منتفی می شود. توجه به مسأله قصد و اهمیت دادن به 
انشای صحیح و واقعی عقود بانکی، نقشی بسزا در کاهش اجرای صوری 
عقود ایفا می کند. محوری ترین شاخصی که در این زمینه می توان طرح 
نمود، نسبت قراردادهای صوری )بدون قصد انشا( به کل قراردادهاست. 
درصورتی که معامالت بانکی بدون قصد انشا و به  ظاهر منعقد شود و در 
واقع قصد طرفین برخالف مفاد قرارداد باشد، به علت فقدان قصد انشا 
که شــرط تحقق و مایه ی قوام معامالت است، حکم به بطالن می شود. 
براین اساس، نســبت قراردادهای صوری به کل قراردادها به عنوان یک 
شــاخص در نظر گرفته شده است. هرچه این نسبت باالتر باشد، بیانگر 
این اســت که معامالت صورت گرفته به سمت صوری شدن سوق یافته 
است. به طور مثال، نسبت قراردادهای فروش اقساطی بدون  قصد انشا 



] 12۶ [

رتبه بندی شرعی     پرونـــده

دوماهنامه تازه های اقتصاد  شهريور ماه 97  شماره 153 

)بدون توجه بــه محتوای قرارداد( به کل قراردادهای فروش اقســاطی 
)کل قراردادها( می تواند شــاخصی برای تشخیص میزان انعقاد صوری 

معامالت در نظام بانکی باشد. )نظرپور،۱۳۹۳، ص۸۲(

شاخص های ممنوعیت غرر
بر اســاس قاعده ی نفی غرر، آن گــروه از معامالت که در اثر خدعه، 
غفلت، جهالت، یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می کند و مال یکی 
از طرفیــن معامله یا هر دو را در معرض هالکت و نابودی قرار می دهد، 
از دایره ی قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فســاد است. مطابق این 
قاعده، بانک های اسالمی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف اند به گونه ای 
عمل کنند که معامالت بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به 
حقوق بانک و مشــتریان انجام شــود؛ یعنی ارکان اصلی معامله کاماًل 
شفاف باشد؛ عبارات و اصطالحات موجود در قرارداد نیز واضح، روشن، 
و قابل فهم برای عموم مردم باشد. از آنجا که ممکن است برخی از عقود 
مبادله ای یا عقود مشارکتی غرری شــوند، شاخص نسبت قراردادهای 
غرری به کل قراردادها می تواند شــاخص مناسبی برای سنجش میزان 
تطابق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با معیار ممنوعیت غرر باشــد. 
هرچه این نسبت بیشتر باشد، بیانگر این است که معامالت صورت گرفته 

به  سمت غرری شدن سوق یافته است. )نظرپور،۱۳۹۰، ص۱۶۴(

شاخص های ممنوعیت ربا
یکی از شــاخص های مهم در جهت احراز مشــروعیت قراردادهای 
بانکی، نســبت قراردادهای ربــوی به کل قراردادها اســت. از آنجا که 
احتمال ارتکاب ربا در عملیات بانکی وجود دارد، این شــاخص می تواند 
معیار مناســبی برای ســنجش میزان تطابق عملکرد نظــام بانکی با 
قاعده ی ممنوعیت ربا باشد. در این زمینه می توان دو شاخص جزئی تر 
با عنوان »نسبت قراردادهای صوری که منتهی به قرض می شود به کل 
قراردادها« و »نسبت قراردادهای منتهی به قرارداد فضولی شده که بانک 
امضا نکرده به کل قراردادها« تعریف کرد.  مطابق شــاخص نخست اگر 
برای قرارداد جهت خاصی تعیین شده باشد، بر دریافت کننده تسهیالت 
الزم و واجب اســت که آن را در جهت خود مصرف نماید. در غیر این 
صورت قــرارداد از حیث قانونی محکوم به بطالن اســت. آراء فقها نیز 
حاکی از آن است که مشتریان نمی توانند تسهیالت دریافت شده را در 

غیر موضوع قرارداد مصرف نمایند .
هنگامی که در عملیات بانکی بــدون ربا منابع حاصل از قراردادهای 
مختلف صــرف خریدوفروش کاالهای غیر موضوع قــرارداد  و یا صرف 
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پرداخت بدهی ها شود، قرارداد تبدیل به معامله صوری و در نهایت عقد 
قرض می شــود. بنابراین نسبت قراردادهای صوری که به قرض منتهی 
می شــود به کل قراردادها به عنوان یک شاخص برای تحقق ربا در نظام 
بانکی انتخاب شده است. بر اساس شاخص »نسبت قراردادهای منتهی 
به قرارداد فضولی شــده که بانک امضا نکرده است به کل قراردادها« نیز 
هنگامی  کــه در عملیات بانکی بدون ربا منابــع حاصل از قراردادهای 
مختلف صــرف خرید و فروش کاالهــای غیر موضوع قرارداد  شــود، 
معامله ی فضولی تحقــق می یابد. اگر بانک به این معامله رضایت دهد، 
معامله صحیح و در غیر این  صورت معامله باطل است. )نظرپور،۱۳۹۳، 

ص۷۴ و ۷۸(

شاخص های شروط ضمن عقد در قراردادها 
یکی از مســائل مهم در متن قراردادهای بانکی بحث شــروط ضمن 
عقد اســت. این شــروط بخش قابل توجهی از هر قــرارداد بانکی را در 
بر می گیرد. برای ســنجش میزان انطباق شروط ضمن عقد با شریعت 

می توان شاخص هایی را ارائه کرد که به شرح زیر است: 

• نسبت شروط صحیح در قراردادها به كل شروط ضمن عقد 

شــرط صحیح شرطی است که دارای شرایط صحت باشد. مهم ترین 
این شروط عبارت است از: 

۱. آنچه شــرط شــده است، باید مقدور باشــد و شخص از انجامش 
ناتوان نباشد. 

۲. شرط ذاتاً و فی نفسه جایز باشد. از این رو، نمی توان ساخت شراب 
یا حمل ونقل وسایل قمار و دیگر محرمات الهی را شرط کرد.

۳. آنچه شرط می شود، باید دارای انگیزه و مقصودی باشد که در نظر 
عقال موردتوجه و قابل اعتناست، اگرچه این مقصود تنها در مورد شخصی 

که به نفع او شرطی بسته شده است، موردتوجه و مدنظر قرار گیرد.
۴. آنچه شرط می شود، نباید مخالف کتاب و سنت باشد.

۵. شرط با مقتضای عقد منافات و مخالفت نداشته باشد. شرطی که با 
مقتضای عقد یا حکم آن منافات دارد، ناصحیح شمرده می شود.

۶. شرط مجهول نباشــد به گونه ای که موجب ضرر در بیع شود، زیرا 
شرط در حقیقت بخشی از عوض یا معوض است و جهالت و نامعلوم بودن 

یکی از عوضین موجب ضرر در بیع می شود.
۷. آنچه شــرط می شود، باید در قالب عقد و در متن آن ذکر شود. از 
این رو، اگر پیش از انجام عقد تعهدی بســپارد و در هنگام اجرای عقد 
یادی از آن نکند، پایبندی به شرط مزبور واجب نخواهد بود و از شروط 
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ابتدایی محسوب می شود که بنا بر رأی مشهور الزام آور نیست.
اگر شرط ضمن عقد فاقد هریک از شروط صحت باشد، باطل خواهد 
بود. شرط فاسد به گونه ای است که در فرض تخلف به علت فقدان شرایط 
صحت یعنی وجود مانع شــرعی یا قانونی، هیچ قدرت قانونی یا شرعی 
نیز از آن حمایت نمی کنــد. پس، امکان الزام و اجبار در صورت تخلف 

از آن وجود ندارد.

• نسبت شروط مخالف با آثار و كاركردهای واقعی قرارداد به 
كل شروط ضمن عقد 

در بســیاری از موارد در تنظیم و انعقــاد قراردادهای بانکی، فقط با 
رویکرد صرف فقهی به تبیین موضوع، احکام، و شروط قرارداد پرداخته 
می شود. چه بسا اینکه این شــروط به صورت جدا از جهت فقهی بدون 
اشکال باشد، ولی در کنار دیگر شروط نتایجی را در پی بیاورد که قرارداد 
را از ماهیت و کارکرد واقعی خود خارج  ســازد. در واقع، مجموعه ی این 
شــروط با ذات، ماهیت، و مقاصدی که قرارداد در پی آن است تناقض 
پیدا کند. به بیان دیگر، ممکن اســت یک شرط در سطح خرد مطابق 
با شریعت تلقی  شــود، اما همان شرط از منظر کالن تطابق چندانی با 
شریعت نداشته باشد؛ به عنوان مثال، در برخی موارد در عقود مشارکتی 
شــروطی گنجانده می شود که با دفع هرگونه ضرری از بانک، عقد را از 
حالت مشــارکتی خارج و کاماًل به عقود مبادله ای با نرخ ســود ثابت و 
ازپیش تعیین شده تبدیل می کند. این مسئله اگرچه از لحاظ خرد در فقه 
اسالمی بدون مشکل است، در ابعاد کالن موجب می شود اقتصاد جامعه 
از مزایای عقود مشــارکتی محروم شود. براین اساس، شروط ضمن عقد 
باید به گونه ای تدوین شــود که عقد را از ماهیت اصلی و مسیر طبیعی 

خود دور نسازد. 
•  نسبت شروط غیرمنصفانه به كل شروط ضمن عقد 

در بسیاری از موارد، شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی صرفاً با 
هدف تضمین منفعت بانک صورت می گیرد. در مقابل، این شروط حق 
هرگونه چانه زنی را از مشــتری سلب می کند و مشتری را در شرایطی 
قرار می دهد که برای دریافت تســهیالت مجبور شــود مفاد قرارداد را 
بپذیرد، درحالی که بار ســنگین مسئولیت ها و خسارات احتمالی نیز بر 
عهده ی وی قرار دارد. به نظر می رســد چنین معامله ای مخالف قاعده ی 

عدل و انصاف باشد. 
البته، شــروط ضمن عقد، افزون بر ماهیت تحمیلی در برخی موارد 
خالف فقه نیز است؛ مثل تضمین پرداخت سود در قرارداد مشارکتی که 
سود نداشته باشد. همه ی شروط تحمیلی حاکی از آن است که برخی از 
بانک ها می خواهند از امتیاز عقود مشارکتی برخوردار باشند بدون اینکه 

مسئولیتی داشته باشند. 
به نظر می رسد مهم ترین عامل این مسئله دسترسی نداشتن بانک ها 
به اطالعات مشــتری است. وقتی بانک در یک فعالیت اقتصادی با یک 
مشــتری شریک می شــود ولی به اطالعات دسترسی ندارد و نمی داند 
هزینه های تولید، میزان آن، و قیمت فروش و در نهایت سود این فعالیت 
و ســهم بانک از ســود این فعالیت اقتصادی چقدر اســت، به هیچ وجه 
نمی تواند اعتماد شــخصی و سیســتمی کند. در این گونه موارد، بانک 
به دنبال راهکاری است که خود را مصون بدارد و به همین دلیل در برخی 

از موارد هرطور شده است، می خواهد ریسک را به شریک منتقل کند.

جمع بندی
استانداردسازی عقود بانکی از حیث انطباق با شریعت یکی از گام های 
مهم در زمینه بررسی سالمت شرعی بانک های اسالمی محسوب می شود. 
این استانداردسازی می بایست با محوریت احکام و قواعد اختصاصی هر 

عقد و قواعــد و احکام عمومی باب معامالت صــورت گیرد. مهمترین 
استانداردهای ارزیابی عقود بانکی مشتمل بر شاخص های اصل صحت 
در معامالت، شاخص های اکل مال بالباطل بودن معامالت، شاخص های 
صوری شــدن معامالت، شــاخص های ممنوعیت غرر، شــاخص های 
ممنوعیت ربا و شاخص های شــروط ضمن عقد در قراردادها می باشد. 
با ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی از حیث شاخص های مذکور 

می توان به رتبه بندی شرعی بانک های اسالمی پرداخت.  
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