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چکیده
عقد استصناع از عقودی است که میتواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد .اصل صحت آن در بیی
فقها مورد اختالف است .برخی از قدما قا ئیل بیه عیدص صیحت ه سیتند و بر خیی از م تیخخری صیحت آن را
برگزیدهاند .مهم آن است که ای عقد امروزه مورد تخی یید وا قیع گرد ییده .گر چیه در ماه ییت آن بیه ع نیوان
عقدی مستقل و یا قرار گرفت ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختالف بیوده و ت فیاوم میاهوی آن میتوا نید
احکاص آن را تغییر دهد ،اما در ای تحقیق با مفروض دانست صحت آن به ع نیوان ع قیدی م سیتقل ،قیرارداد
استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظاص بانکداری اسالمی بررسی شده است .میواد چیاش برانگیز
قرارداد ،تحلیل و نقد شده و برخی از شبهام مطرحشده در مورد عدص صیحت بر خیی از آن هیا تب ییی و ن قید
گردیده و با بیان اشکاالم نسبت به برخی از بندهای قرارداد ،بیرای حیل آن هیا پی شینهادهایی ارا ئیه گرد ییده
است.
واژگان کلیدی :استصناع ،قرارداد بانکی ،پی پرداخت ،صنعتگر ،عقد مستقل ،صحت.
طبقهبندی .G21, B59 :JEL

* .استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق

(نویسنده مسئول).
Email: S.elham@isu.ac.ir.
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مقدمه
عقد استصناع از جمله عقود اسالمی است که به جهت کاربرد آن در فعالیتهای تولیدی و
همچنین ،سود ثابتی که دارد ،مورد توجه بانکداری اسالمی قرار گرفته است .استصناع،
88

قرارداد سفارش ساخت بین دو شخص ،اعم از حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کاالیی
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خاص یا اجرای پروژهای با ویژگیهای خاص در آینده است که سفارشگیرنده درازای
گرفتن بهای آن در زمان توافق شده که بخشی از بها به صورت نقد و بخشی از آن به
صورت اقساط و به تناسب پیشرفت فیزیکی کار باشد ،متعهّد میشود مواد اولیه و کاالهای
مورد نیاز پروژه را خود تهیه و در زمان مشخص ،کاال یا پروژه مورد نظر را به
سفارشدهنده تحویل دهد .عین و عمل بر ذمه سفارشگیرنده مستقر میشود (تقیزاده،

 ،1396ص.)2
با وجود این بر سر ماهیت و مورد پذیرش شرع بودن عقد استصناع ،اختالف نظر
بسیاری بین علماء اسالم اعم از شیعیان و اهل تسنن وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه این
عقد به عنوان عقدی مستقل در بانکداری اسالمی مورد پذیرش نظریهپردازان این حوزه
قرار گرفته است ،فرض این مقاله نیز پذیرش این عقد است .البته در ماهیت صحت آن به
عنوان عقدی مستقل و یا نوعی از سلف و یا اجاره و ،...اختالف وجود دارد که این
اختالفات میتواند در تبیین و تحلیل برخی از اشکاالت موجود راهگشا باشد.
ازآنجاکه مشهور فقهایی که قائل به صحت چنین عقدی هستند ،آن را به عنوان عقدی
مستقل دانستهاند (مؤمن قمی1415 ،ق ،ص /197سبحانی1439 ،ق ،ص /187جمعی از

پژوهشگران1423 ،ق ،ص ، )374فرض این نوشتار نیز بر همین مبنا خواهد بود .گرچه در بین
تحلیلها ممکن است به دیگر آرا نیز اشاره گردد.
سؤال اصلی مقاله این است که آیا قرارداد استصناعی که در بانکها مورد استفاده قرار
میگیرد ،مطابق چارچوبهای عقد استصناع معرفیشده توسط نظریهپردازان اسالمی است
یا خیر؟

برخی از بندهای موجود در قرارداد استصناع که در نظام بانکی در حال اجرا است،
دارای ابهاماتی است که ممکن است سواالتی را برای پژوهشگران فقه ایجاد نماید .به همین
جهت در این مقاله از قرارداد عقد استصناع بانک گردشگری و خاورمیانه که از فرم یکسان
ابالغشده توسط بانک ،تبعیت میکند ،به عنوان نمونه استفاده شده است؛ همچنین با توجه
به دستورالعمل اجرایی عقد استصناع که در سال  1390به تصویب شورای پول و اعتبار
رسیده این بررسی مورد استحکام واقع گردیده است.
در این مقاله پس از اشاره به برخی از تعاریف و ارکان و قواعد جاری در عقد استصناع
از نگاه نگارندگان ،مواد چالشی قرارداد استصناع بانکی است با نگاهی فقهی پرداخته شده
است.

پیشینه تحقیق
در بین قدمای امامیه ،مرحوم شیخ طوسی (1407ق الف) اولین فردی است که استصناع را
به طور مجزا مورد بررسی قرار داده و حکم به عدم جواز آن داده است.
ابنحمزه طوسی (1408ق ) عبارتی دارد که ظهور در صحت استصناع از دیدگاه وی
دارد؛ گرچه آن را جایز الطرفین شمرده است.
همچنین ابنسعید حلی (1405ق) نیز مطلبی نزدیک به کالم ابنحمزه دارد.
دیگر فقهای امامیه به طور مجزا و مبسوط بدان نپرداختهاند؛ گرچه در بین اهل سنت،
شافعی آن را جایز ندانسته و ابوحنیفه اتفاق مردم را دلیل بر صحت آن دانسته است
(طوسی1407 ،ق الف ،ص.)215
در بین معاصرین ،آیتاهلل هاشمی شاهرودی (1423 /1378ق الف1423 /ق ب) به بررسی
استصناع و صحت آن از دیدگاه اسالمی پرداخته است.
همچنین آیتاهلل مؤمن (1415ق) نیز به بررسی فقهی این مطلب پرداختهاند.
از دیگر محققان اسالمی که در صحت فقهی این عقد تحقیق نمودهاند ،آیتاهلل سبحانی
است که آن را به عنوان عقدی مستقل پذیرفته است (سبحانی1439 ،ق ،ص.)187
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که در حل برخی از ابهامات موجود میتواند راهگشا باشد ،به مواد  9 ،6 ،5 ،4 ،3و  15که
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برخی از کارشناسان حقوق نیز در این مطلب تحقیقاتی داشتهاند که از جملة آنان
میتوان به تقیزاده ( )1396اشاره نمود .وی در مقالهای به ماهیت عقد استصناع و مبنای
صحت این عقد پرداخته است و در نهایت نتیجه گرفته است که این عقد در بین مشهور
فقها و در حقوق ایران به عنوان یک قرارداد معتبر و نافذ است .همچنین به اوراق استصناع
پرداخته است و آنها را نیز از نظر اسالم مورد تأیید قرار داده است.
90

نظرپور و کمیجانی ( )1387به اثبات این فرضیه میپردازند که بانکها میتوانند برخی از
خألهای موجود در تخصیص منابع را با بهکارگیری عقد استصناع بهگونهای مناسبتر پر
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کنند .ایشان مقدمه های نظری و اجرایی استفاده از این عقد در بانکداری اسالمی ایران را
فراهم میدانند.
موسویان و بازوکار ( )1392در تحقیقی به روابط قراردادی اوراق استصناع پرداخته و آثار
حقوقی آن را بررسی کردهاند .همچنین شرایط الزم برای ناشر اوراق استصناع و احکام
انتشار این اوراق از حیث حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
از تحقیقات انجامشده ،تاکنون مشخص میشود که اکثر نظریهپردازان حوزه بانکداری
اسالمی ،عقد استصناع را به عنوان عقدی مستقل پذیرفتهاند .تا آنجا که بدان دست یافتهایم،
معلوم است که محققان ارجمند تالششان در استصناع بانکی (بسیاری از تحقیقات موجود
در استصناع ،آن را به عنوان ابزاری در بازار سرمایه ،مورد تحلیل قرار دادهاند که از
موضوع خارج است) تحقیق در صحت و یا عدم آن از دیدگاه فقهی و یا بررسی ماهیت
این عقد است .آنچه این تحقیق را متمایز میسازد ،همانگونه که بدان اشاره گردید ،با
مفروض دانستن صحت این عقد و با پذیرش آن به عنوان عقدی مستقل ،مواد موجود در
قرارداد بانکی مورد تحلیل واقع گردیده تا معلوم گردد ،آیا آنچه به عنوان قرار استصناع در
نظام بانکی ابالغ گردیده است ،مطابق تحقیق کارشناسان فقه بوده و یا با چالشهایی در
ناحیة تقنین و یا در اجرا مواجه است؟ به بیان دیگر آنچه تاکنون در تحقیقات موجود مورد
تحلیل واقع شده کبریات این قضیه و در تحقیق پیش رو صغرای مورد بررسی قرار گرفته
است.

همانطور که در سطور قبل بیان گردید ،ازآنجاکه بررسی این مطالب منوط به برخی
نکات محتوایی است ،بنابراین به طور اختصار به نکاتی در مورد عقد استصناع اشاره
میگردد و سپس بندهای چالشبرانگیز قرارداد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

تعریف استصناع
قدمای امامیه مانند شیخ طوسی زمانی که از استصناع صحبت نمودهاند ،تعریفی از آن ارائه
نکرده که ظاهر در معلوم بودن تعریف آن است.
معین ،دانستهاند.
در این عقد عین و عمل هر دو از صانع است؛ اما اگر عین از مشتری که در این عقد
مستصنع نامیده میشود ،باشد ،اجاره خواهد بود .همچنین اگر کاال را صنعتگر از قبل آماده
کرده باشد و به مشتری واگذار نماید بیع است؛ بنابراین استصناع از لحاظ ماده
خریدوفروش بوده و از لحاظ عمل اجاره است (شاهرودی1423 ،ق ب ،ص.)248

دیگر محققین فقه ،استصناع را به تعاریفی که همگی در نهایت مشابه به آنچه بیان
گردید ،تعریف نمودهاند که برای اختصار از ذکر آنها خودداری میگردد (ر.ک :مؤمن
قمی1415،ق ،ص /199زحیلی1433 ،ق ،ص /56العثمانی1436 ،ق ،ص.)585

از مجموع این تعاریف میتوان بیان داشت که استصناع به طور خالصه به معنای
سفارش ساخت است.

ماهیت استصناع
در اینکه آیا استصناع عقد مستقلی است و یا بیع و یا اجاره و یا مرکب از دو عقد و یا
صرفاً امر به ساخت همراه با ضمان بوده و عقد نیست ،اختالف نظر وجود دارد.
عقد مستقل :صانع و مستصنع عقدی را بین خود منعقد نموده با این مفاد که مستصنع
آنچه صانع ساخته است را هماکنون خریداری نموده است؛ گرچه تحویل کاال و ثمن بعد
از مدتی صورت میپذیرد.
برخی از فقهای معاصر بیان داشتهاند که صرف طلب ساخت ازآنجاکه امری تکوینی نه
اعتباری است ،نمیتواند عنوان عقد مستقلی به خود داشته باشد و الجرم باید در ذیل یک
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برخی از معاصرین استصناع را عبارت از اتفاق صنعتگران با مشتریان بر ساخت کاالیی
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عنوان دیگری مانند بیع و یا اجاره قرار گیرد (شاهرودی1423 ،ق الف ،ص)39؛ بنابراین
برخی آن را بیع دانستهاند که خود دارای حاالتی است :بیع حال ،بیع کلی و بیع معدوم.
ازآنجاکه مبیع در هنگام معامله موجود نبوده ممکن است این معامله با اشکال جهالت
مواجه شده و در نتیجه غرری شود .ظاهراً این اشکال صحیح نیست .اشکال این قول در
این است که مستصنع نمیتواند بایع را ملزم بر انجام کاری نماید ،زیرا چیزی فعالً به ذمة
 92مستصنع نیست تا بخواهد بایع را بر آن ملزم کند.
اجاره :مستصنع صانع را بر ساخت اجاره مینماید .امتیاز این رأی آن است که دلیل
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ضمانت مستصنع نسبت به صانع در صورت بطالن عقد معلوم است.
این مطلب نیز مورد تأیید نیست ،زیرا الزمة آن چنین خواهد بود که تلف مصنوع قبل
تسلیم مال از کیسة مستصنع نه صانع رفته باشد که خالف ارتکاز در استصناع است .در
استصناع تا زمانی که کاال را تحویل نداده باشد بر عهدة صانع خواهد بود.
عقد ترکیبی :عقد ترکیبی وکالت در خرید و اجاره عمل .این نظر اوالً با نگاه عرفی که
در استصناع دو عقد را فهم نمیکند ،سازگار نیست .ثانیاً در این صورت اعیان برای
مستصنع خواهد بود و اگر از بین رفت ،ضمانت برای اوست و اگر عقد از بین رفت تا قبل
شروع ساخت باید جنس را به مستصنع داد ،درحالیکه چنین نیست.
جعاله ،مشارکت مدنی ،مصالحه و امر به ساخت همراه با ضمان از دیگر وجوهی است
که برای استصناع بیان شده است و ازآنجاکه وجوه هرکدام با اشکاالتی مواجه است و
نمیتوان آن را دلیل کافی بر این مطلب دانست و همچنین هدف این مقاله بررسی ماهیت
نیست از ذکر آن خودداری میشود  .در هر حال این مطالب نیاز به تفصیل داشته که از
موضوع این مقاله خارج است.
با وجود اشکاالتی که به هر یک از مطالب قبل آمده است ،با توجه به وجود استصناع
در عصر شارع و با توجه به عدم ردع شارع ،نمیتوان استصناع را بهطورکلی نپذیرفت؛
بلکه باید آن را به عنوان عقد مستقل قبول نمود (جمعی از پژوهشگران1423 ،ق ،ص.)374

جواز و یا لزوم استصناع
طبیعتاً این مطلب به ماهیت استصناع باز میگردد .اگر استصناع را عقد مستقل بدانیم،
اصالت لزوم که برگرفته از اوفوا بالعقود است ،شامل آن خواهد گردید و اگر استصناع را از
دیگر عقود بدانیم ،حکم همان عقد از جهت جواز و لزوم بر آن مترتب خواهد شد و
ازآنجاکه فرض این مقاله بر عقد مستقل بودن استصناع است ،لزوم آن نیز مفروض
نگارندگان است.

استصناع دارای سه رکن :عقد ،متعاقدین و محل است.
الف) عقد :مراد همان ایجاب و قبول است که ارادة جدی مضمون عقد در آن شرط
است.
عقد در استصناع بانکی ،همان قرارداد منعقده بین بانک و مشتری است که برای مطابق
بودن آن با شرایط صحت عقد در فقه باید بندهای آن را مورد تحلیل قرار داد که در ادامه
این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب) متعاقدان :مراد صانع و مستصنع است و تمامی شروط عامه ،مانند عقل ،بلوغ،
اختیار ،مالک ،وکیل ،ولی مالک بودن و امثال آن در آنها الزم است .در قرارداد بانکی ،بانک
و مشتری در حکم صانع و مستصنع میباشند؛ البته طبیعتاً بانک ازآنجاکه خود صنعتگر
نیست آن را به دیگری واگذار مینماید که این واگذاری در واقع استصناع در استصناع بوده
و از لحاظ فقهی بیاشکال است و در ادامه نیز بدان پرداخته خواهد شد.
ج) محل عقد :اگر استصناع را همانگونه که مفروض است ،عقد مستقلی بدانیم که
مفید ملکیت عین و عمل هر دو باهم است ،محل ،عبارت از عمل و عین و عوض خواهد
بود .اگر استصناع را نوعی اجاره بدانیم ،محل عبارت از عمل و اجرت میشود و اگر آن را
بیع بدانیم محل ،عین و عوض است.
در هر حال ،تمامی شروط عامه در عقد ،مانند معلومیت عوضین ،قدرت تسلیم،
مملوکیت ،اباحه و امثال آن را باید در نظر گرفت.
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ارکان استصناع
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این ارکان به اشکال دیگری نیز بیان گردیده است که برای رعایت اختصار از ذکر آن
خودداری میگردد (موسویان ،1390 ،ص.)72

شروط و احکام استصناع
 .1موضوع قرارداد باید امری مصنوع باشد؛ بنابراین تولید محصوالت طبیعی همچون گندم
94

و جو نمیتواند موضوع قرارداد قرار گیرد.
 .2مستصنع فیه ،معلوم باشد.
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 .3شرایط و صفات معقود کامالً بیان گردیده باشد.
 .4مدت تعیین نگردد؛ اگر تعیین شود به سلم تبدیل میشود.
 .5از اموری که عرفاً بر آن استصناع منعقد میشود باشد؛ زیرا وجه استصناع عرف
است .باید توجیه عرفی شود (العثمانی1436 ،ق ،ص.)593

مواد چالشی قرارداد استصناع بانکی
بعد از بیان نکات مقدماتی که فهم آن در تحلیل قرارداد بانکی ضروری است ،بندهای مورد
نظر در قرارداد استصناع مورد تحقیق قرار میگیرد تا معلوم گردد آیا قرارداد موجود در
بانک میتواند مصداقی تام از استصناع فقهی باشد؟
ماده  3قرارداد استصناع بانکی
در ماده  3قرارداد استصناع بانکی بانک خاورمیانه ،بانک گردشگری و فرم قرارداد استصناع
منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اشاره شده است که« :بانک مبلغ ....
ریال را از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش دریافت اخذ نمود و مشتری ضمن قبول موارد
فوق متعهد شد مابقی به مبلغ  .....ریال را به صورت نقدی /نسیه اقساطی در سررسید/های
معین به شرح ذیل به بانک پرداخت نماید».
همچنین در ماده  8دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران آمده است که « :در عقد استصناع اول ،مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین
باشد و در هنگام انعقاد قرارداد ،مشتری باید درصدی از مبلغ اموال مورد نظر را به بانک
پرداخت نماید».

اشکال مورد نظر چنین است :با توجه به اینکه پیش دریافت بعد از تحقق عقد است ،آیا
در اینجا عقدی منعقد گردیده است؟ اگر عقد منعقد شده ،اشکاالت خود را دارد و اگر
نشده ،پیش دریافت چه وجهی دارد؟
مراد از اشکاالت مطروحه همان نکاتی است که بعضاً در تبیین ماهیت استصناع بیان
گردید .مختصر آن این است که صرف طلب ساخت ،ازآنجاکه امر تکوینی است ،نمیتواند
عقدی اعتباری باشد؛ پس باید ذیل یکی از عقود فقهی مانند بیع و یا اجاره قرار گیرد که 95
هر یک با اشکاالت خاص خود که مختصر آن در قبل گذشت ،مواجه است و اگر صرفاً
همان عربون است .در ماهیت عربون و احکام آن بین فقها ،نکاتی است که الزم است تا
مختصراً برای تبیین مطلب بدان اشاره گردد:
عربون« :العربان و عربون و أربون» ابناثیر میگوید« :عربون را عربون نام نهادند زیرا در آن
اعراب عقد بیع است مراد از اعراب ،اصالح و ازاله فساد است؛ زیرا بهواسطة آن دیگری
نمیتواند آن را مالک گردد» .در الذخیره هم العربان را به معنای اول شی تعریف نموده
است (ابناثیر[ ،بیتا] ،ص.)202
در اصطالح مراد از عربون آن است که فردی به دیگری مبلغی از مال را میدهد به این
عنوان که اگر معامله را با او انجام داد ،این مبلغ قسمتی از ثمن قرار گیرد و اگر معامله را
انجام نداد ،این پول برای فروشنده باشد .با این نگاه عربون در واقع شرط خیار به نفع
مشتری است .فقط با این تفاوت که مشتری در مقابل حقی که دریافت نموده است ،مبلغی
را پرداخت کرده است (جواهری2012 ،م ،ص.)91
در بین اهل سنت در صحت و عدم صحت این عقد اختالف است.
این مطلب در قانون مدنی ایران به طور مجزا مورد اشاره واقع نگردیده است؛ اما در
قانون مصر چنین آمده است:
«پرداخت عربون در زمان محکم شدن عقد ،موجب میگردد حق عدول برای هر یک از
این دو به وجود بیاید؛ مگر اینکه اتفاق بر این باشد» (سنهوری ،1391 ،ص.)87

عربون دارای حاالتی است:
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مواعده است ،آیا میتوان پیشپرداخت دریافت نمود؟ در ادبیات فقهی مراد از پیشپرداخت

مشتری بعد از عقد به بایع مبلغی میدهد تا اگر معامله منعقد شد ،جزئی از ثمن و اال
برای بایع باشد.
اگر مدت این خیار برای مشتری معلوم باشد ،صحیح و اال غرری و باطل است.
مشتری قبل از عقد مبلغی را به بایع میدهد تا کاال را برای او نگهدارد و اگر خرید،
قسمتی از ثمن باشد و اال برای بایع باشد.
96

این معامله قطعاً عربون اصطالحی نیست و از دو اتفاق مجزا تشکیل گردیده است:
الف) درصورتیکه معامله را انجام ندهد ،آنچه پرداخت کرده است ،برای بایع باشد.
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ب) عقدی که بدون وجود این شرط منعقد میگردد (زیرا شرط قبل از عقد بوده و
ربطی به آن ندارد).
با این حساب ،اگر عقد منعقد نگردید ،پولی که به صاحب کاال داده میشود ،اگر به
عنوان هدیه باشد ،معامله صحیح است و اگر به عنوان پول در مقابل انتظار او داده شود،
صحیح نیست؛ زیرا اگر این پول انتظار اوست ،چرا در صورت انعقاد قرارداد از ثمن
محسوب میگردد و صرف انتظار مالیت ندارد تا بر آن معاوضه انجام شود (جواهری،2012 ،

ص)95؟
در هر حال همانگونه که مالحظه میشود ،عربون از لحاظ احکام و شرایط با آنچه به
عنوان پیشپرداخت در این قرارداد وجود دارد ،متفاوت است .عربون اوالً باید بعد از عقد
تحقق یابد و ثانیاً حق فسخ را برای مشتری قرار میدهد .صرف اینکه اگر عقد محکم
گردید ،میتواند جزئی از ثمن باشد ،نمیتواند در اینجا مفید باشد.
ضمان جدیت ( :)Earnest Moneyگاهی نیز مراد از پیشپرداخت در این عقد ،عربون
نبوده ،بلکه صرفاً به معنای ضمان جدیت معامله است .مراد از ضمان جدیت یا همان
بیعانه ،یعنی پولی که قبل از انعقاد عقد داده میشود تا فرد این کاال را به دیگری واگذار
نکند .عربون در عقدی که تام و منجز گردیده است میآید؛ بنابراین اگر در مرحله وعد
باشد ،احکام عربون بر آن جاری نیست.
این پول عربون نیست؛ بلکه صرفاً امانتی است که در دست بایع باقی میماند تا معامله
منعقد گردد؛ بنابراین احکام امانت را خواهد داشت .پس آخذ نمیتواند آن را برای خود
مصرف نموده و یا بدون اذن مالک در آن تصرف نماید و اگر معاملهای صورت نگیرد ،باید

آن را به صاحب اصلی بازگرداند .بله اگر نکول مشتری از معامله منجر به ضرر بایع شد،
میتواند مقدار ضرر را از او مطالبه نماید (العثمانی1436 ،ق ،ص.)120
مسلم است پیشپرداخت موجود در استصناع نمیتواند در ذیل آن قرار گیرد و احکام
بیعانه بر آن مترتب نیست .هرچند ممکن است در عرف از آن به بیعانه یاد نمایند.
با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت گرچه اشکاالت مطروحه خالی از قوت نیست،
اما به نظر میرسد ازآنجاکه عقد استصناع در زمان شارع رواج داشته و حضرت پیامبر
نیز خود بنا بر نقل موجود از این عقد استفاده نمودهاند* و بنا بر رأی مشهور معاصرین و
بیع و یا اجاره سازگار نباشد؛ اما تقریر معصوم ،دال بر صحت چنین عقدی است؛ بنابراین
دقتهای بیان شده گرچه در جای خود بسیار دقیق و محققانه از سوی کارشناسان فن بیان
شده است ،اما با توجه به این نکته ،لزومی نخواهد داشت.
و اگر این مطلب را نپذیرفت و نقلهای ماثور را ازآنجاکه از طرق مخالف رسیدهاند،
تضعیف نمود ،میتوان پیشپرداخت را از باب مصالحه و یا هبه تصحیح نمود .البته اگر هبه
باشد ،به نظر هبه مشروط به این معنا که صنعتگر نیز مقداری از مبلغ قرارداد را در مقابل
این هبه به مشتری هبه نموده و از مبلغ توافقی کم نماید ،است.
با توضیحات بیان شده به نظر تغییر در ادبیات ماده ،برای رفع ابهامات مذکور مفید
خواهد بود.

* .عَنْ أَبِی حَازِمٍ ،قَالَ :أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ یَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ ،فَقَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ
وَ سَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ -أَنْ مُرِی غُلَامَکِ النَّجَّارَ ،یَعْمَلُ لِی أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَیْهِنَّ إِذَا کَلَّمْتُ
النَّاسَ ،فَأَمَرَتْهُ یَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ،ثُمَّ جَاءَ بِهَا؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بِهَا ،فَأَمَرَ
بِهَا فَوُضِعَتْ ،فَجَلَسَ عَلَیْهِ (بخاری ،ج،4ص .)30همچنین مسلم نقل نموده است :حَدَّثَنِی أَبِی ع َننْ قَتَننادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ أَرَادَ أَنْ یَکْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ .فَقِیلَ لَهُ :إِنَّ الْعَجَمَ لَا یَقْبَلُونَ إِلَّننا
کِتَابًا عَلَیْهِ خَاتَمٌ .فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ (مسلمبنحجاج1421 ،ق ،ص.)1657
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فرض نگارندگان این تحقیق عقدی مستقل است .گرچه شاید با موازین عقود دیگر مانند
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ماده  4قرارداد استصناع بانکی
در ماده  4قرارداد استصناع بانکی بانک خاورمیانه ،بانک گردشگری و فرم قرارداد استصناع
منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اشاره شده است که« :بانک ساخت
اموال موضوع این قرارداد را به تشخیص و صال حدید خود در قالب قرارداد دیگری به
سازنده واگذار مینماید و قرارداد حاضر در صورت انعقاد قرارداد فیمابین بانک و سازنده،
 98اجرایی میگردد».
عالوه بر این در ماده  2و تبصره ماده  5دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک مرکزی
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جمهوری اسالمی ایران نیز به بانکها برای واگذاری استصناع به سازنده دیگر اجازه داده
شده است و همچنین در ماده  ،16مشروط کردن استصناع اول به استصناع ثانوی را نیز
اجازه دادهاند .این مواد به شرح ذیل میباشند:
ماده  2بیان میکند که« :بانکها میتوانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل
صنعت ،معندن ،منسکن و کنشاورزی ،تسهیالت الزم را به مشتریان در قالب عقد استصناع
اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم ،قرارداد ساخت را به سازنده واگذار
نمایند».
تبصره ماده  5بیان میکند که« :در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری
ساخت اموال مورد نظر به غیر تصریح گردد».
ماده  16نیز بیان میکند که « :در عقد استصناع اول ،بانک باید با مشتری شرط نماید که
اجرایی شدن این قرارداد ،موکول به انعقناد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد
بود».
در نتیجه دو سؤال در رابطه با این ماده مطرح است:
اول ،آیا بانکها مجاز به واگذار کردن این قرارداد به سازنده دیگری میباشند یا خیر؟
دوم ،آیا مشروط کردن عقد استصناع اول به استصناع ثانوی صحیح است؟
برخی از محققان معاصر در بیان این عملکرد بانکی بیان داشتهاند:
« استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم و یا موازی قابل انعقاد است.
درصورتیکه فرد قرارداد را با شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت ،به طور مثال
کارخانه یا آپارتمانی منعقد سازد و خود وی عملیات ساخت را انجام دهد ،استصناع

مستقیم شکل میگیرد؛ اما اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت با فرد حقیقی
یا حقوقی دیگر برای ساخت قرارداد امضا کند ،در این صورت استصناع غیرمستقیم یا
موازی شکل میپذیرد (موسویان ،1390 ،ص.)73
اینان در توضیح اوراق استصناع نیز چنین مطلبی را بیان نمودهاند (موسویان،1391 ،

ص .)385با توضیح این مطلب ،به نظر میرسد اصل امکان واگذاری استصناع از سوی
صانع به فرد دیگر ،درصورتیکه شرط مباشرت از طرف مستصنع نشده باشد ،بیاشکال 99
است.
«اگر فردی کاالیی را از دیگری پیشخرید نماید و آن کاال نزد فروشنده در زمان فروش
وجود نداشته باشد و فروشنده در زمان موعود کاال را از دیگری خریداری نموده و به
مشتری واگذار نماید ،بیاشکال خواهد بود (طوسی1400 ،ق ،ص.)396
ابنادریس نیز در السرائر میگوید:
«اگر فردی کاالیی را از دیگری خریداری نماید بهطوریکه آن کاال در نزد او موجود
نباشد ،اما در زمان موعود بتواند آن را از دیگری خریداری نموده و به مشتری واگذار
نماید ،بیاشکال است .برخالف بیع اعیان (که در صورت عدم وجود کاال در نزد بایع
معامله صحیح نخواهد بود)».
وی تفاوت این دو معامله را در این میداند که در بیع سلم ،معامله بر ذمه واقع شده
است برخالف معامله دیگر که بر عین است .در صورت دوم انتقال عین به عین دیگر ،نیاز
به دلیل دارد ،درحالیکه در ذمه با این مشکل مواجه نیست (ابنادریس1410 ،ق ،ص.)308
ابنحمزه نیز قائل به توکیل بایع توسط مشتری در خرید کاال با مال مشتری و قبض آن
توسط بایع بهجای او است (ابنحمزه طوسی ،ق ،1408ص.)242
شهید اول نیز عجز در حین عقد را مخل بیع سلم ندانسته و قدرت تسلیم را در زمان
موعود شرط دانسته است (شهید اول1417 ،ق ،ص.)256
صاحب شرایع و جواهر نیز به این مطلب اشاره داشتهاند (محقق حلی1408 ،ق ،ص/55

صاحب الجواهر1404 ،ق ،ج ،24ص.)304
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مرحوم شیخ طوسی در نهایت بیان داشته است:

بهطورکلی گرچه مطالب مذکور در بیع سلف نه استصناع بیان شده است ،اما به نظر
میرسد مناط در هر دو یکی است .آنچه در این عقود مورد تأکید واقع گردیده است،
قدرت بر تسلیم در زمان موعود است .حال اگر کاالی مورد نظر در بیع سلف ،نزد بایع
موجود نباشد ،همانگونه که آمد ،میتواند با خرید آن از دیگری آن را برای مشتری فراهم
نماید .فقها دلیل بر صحت را صدق قدرت بر تسلیم در زمان تحویل دانستهاند .همین
 100مطلب میتواند در استصناع نیز صادق باشد؛ به این معنا که اگر فرد توان یا فرصت ساخت
را نداشته باشد ،میتواند با کمک دیگری کاالی مورد تعهد را فراهم نموده و در اختیار
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /صادق الهام و یونس عباسی

مشتری قرار دهد .همانگونه که در سرائر مالحظه گردید ،دلیل بر صحت این معامله،
تفاوت بین معامله بر عین خارجی و ذمه دانسته شده است .پس میتوان بیان داشت که هر
جا بایع کاال را بر ذمه بگیرد ،مهم آن است که در زمان مورد تحویل آن را بتواند تحویل
دهد .برخالف زمانی که کاال عین خارجی باشد.
تنها اشکالی که در این بند به نظر میرسد آن است که آنچه اشاره گردید میتواند در
مورد صنعتگ ری باشد که در فن مورد معامله توانایی داشته و بر این اساس معاملهای را با
مشتری منعقد نموده و به هر دلیل نتواند خود به طور مستقیم کار را به سرانجام رساند و
فرض نیز بر عدم شرط مباشرت باشد؛ اما اگر بایع این معامله فرد صنعتگر نبوده،
بهطوریکه مشتری میداند ب ایع به هیچ عنوان توان ساخت ندارد ،پس صدق عرفی
استصناع در این موارد ،محل اشکال است؛ زیرا همانگونه که بیان گردید استصناع بین
صنعتگر و مشتری منعقد میشود  .این موارد در واقع مشتری بانک را به عنوان وکیل خود
در معامله قرار داده است که گرچه میتواند به عنوان یک عقد و قرارداد دیگر صحیح باشد؛
اما بعید است بتوان بر آن صدق استصناع نمود .در نتیجه به صرف بیان این مطلب در
قرارداد دلیل بر صحت معامله نخواهد بود.
در نتیجه اگر از نظر عرف ،صنعتگر بودن شرط نباشد در این صورت قرارداد صحیح
خواهد بود و استصناع موازی بالاشکال است؛ اما اگر صانع بودن شرط باشد که ظاهر
استصناع بر همین بوده ،در این صورت از نظر عرف قرارداد مشتری با بانک استصناع
نخواهد بود و لذا اصل قرارداد دچار مشکل میشود .در این صورت راهحل مسئله آن است
که قرارداد را به عنوان قرارداد وکالت برای انعقاد قرارداد استصناع بانک با صانع بدانیم؛

یعنی مشتری بانک را وکیل نماید تا قراردادی را برای ساخت با صنعتگر منعقد میکند ،این
پروژه را تأمین مالی نماید .در این صورت اوالً قرارداد مشتری با بانک استصناع نخواهد
بود ،بلکه وکالت خواهد بود و لذا نیازی به استصناع موازی نیست و ثانیاً قراردادی جایز
است و شرایط آنهم متناسب با این وضعیت باید تدوین شود.
آنچه بیان گردیده است در واقع توکیل بانک توسط مشتری است که صحیح بوده و در
کالم ابنحمزه نیز بدان اشاره شد؛ اما طبیعتاً این مطلب از استصناع جدا خواهد بود .مضاف 101
بر اینکه با توجه به مواد دیگر این قرارداد مانند ماده  ،5بانک خود مشتری را وکیل در
محرز خواهد شد.
ماده  5قرارداد استصناع بانکی
در ماده  5قرارداد استصناع بانکی بیان شده است که« :مشتری که وکیل بانک در نحوه
اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال
موضوع این قرارداد ،پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد ،نسبت به تحویل
گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید .عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال
م وضوع قرارداد ،نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک نخواهد بود و
مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود است».
ماده  11دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز
اشاره میکند که« :پس از تکمیل اموال مورد نظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول،
مشتری ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع ،مسئولیت عواقب آن بر عهده
مشتری خواهد بود».
نکتة قابل تأمل این ماده نیز قرار دادن خسارت ناشی از عدم رجوع مشتری به سازنده
بر عهده مشتری است که نیاز به بررسی و تبیین فقهی دارد.
نکتة اول آن است که از مسلمات فقهی در عقد ،تسلیم کاال و ثمن از سوی متعاقدین
است .در غنیه ادعای اجماع بر این مطلب شده است (ابنزهره1417 ،ق ،ص .)229صاحب
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انعقاد قرارداد استصناع ثانی نموده و در واقع در این بین ،نقش صوری بانک در استصناع

شرایع نیز آن را مقتضای اطالق عقد دانسته است (حلی ،1386 ،ص .)23این مطلب عقالئی
و مورد توافق فقها بوده و نیازی به تبیین بیشتر ندارد.
نکتة قابل تأمل ،قرار گرفتن ضمان بر عهدة مشتری درصورتیکه بایع آن را تسلیم نموده
و مشتری دریافت نکرده است ،میباشد.
مرحوم شیخ طوسی در النهایه بیان میدارد:
102

« اگر انسان کاالیی را بفروشد و مبیع را تحویل مشتری ندهد و ثمن را دریافت ننماید و
مشتری برای دریافت به بایع مراجعه ننماید تا سه روز کاال را بایع نگه داشته و در روز
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سوم ،کاال برای بایع خواهد بود ،اما در این سه روز اگر کاال هالک گردیده بر عهدة بایع
خواهد بود» (طوسی1400 ،ق ،ص.)385
ابنادریس حلی این مطلب را اینگونه بیان نموده است:
« اگر انسان کاالیی را بفروشد و آن را قبض ننماید و ثمن پرداخت نگردیده و مشتری
برای دریافت کاال به بایع رجوع ننماید و شرط خیاری برای هر دو و یا یکی از آنها قرار
داده نشود و مقداری از ثمن مدتدار نباشد و مقداری از ثمن و یا مثمن دریافت نگردیده
باشد ،در این مواقع تا سه روز بایع کاال را برای مشتری نگه خواهد داشت و بعد از آن
خیار خواهد داشت» (ابنادریس1410 ،ق ،ص.)277
در موثقة عقبه* از امام صادق نیز آمده است:
« در مورد مردی که کاالیی را از دیگری خریداری نموده و بیع محقق گردیده؛ اما کاال را
دریافت ننموده و آن را نزد فروشنده قرار داده تا فردا آن را دریافت نماید و کاال مورد
سرقت واقع گردیده است .این مال از کیسة فروشنده و یا خریدار رفته است؟ امام
فرمودند :که مال از کیسة فروشنده رفته تا زمانی که کاال از خانة او خارج شود و به قبض
مشتری در آید ،بر عهدة بایع است و درصورتیکه از خانه خارج شد ،بر عهدة مشتری
است و او ضامن است تا حق بایع را بپردازد** (کلینی1407 ،ق ،ص.)172

* .محمدبن عبداهلل بنهالل که در سند این روایت موجود است ،کیسانی اما مننورد توث نیق ا سننت؛ ب ننابراین
روایت از نظر اعتبار موثق است.
** .مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ

با توجه به مطالب مذکور ،معلوم است که تا قبل از رجوع مشتری تلف بر عهدة بایع
است و ظاهر مطلب منافات با آنچه در این ماده بیان گردیده است ،دارد .لکن با دقت در
مطالب و آنچه از کالم ابنادریس آمده است ،میتوان به تفاوت این حکم با آنچه در قرارداد
مذکور بیان شده است ،پی برد .در این مطلب اوالً فرض بر این است که اقباض کاال از
سوی بایع صورت گرفته است .مرحوم شهید ثانی بیان داشته است که اقباض ،امری عرفی
است و حقیقت شرعی نداشته و معیار آن را عرف معلوم مینماید و هر کاالیی میتواند 103
بنابر شرایط اقباض خاص خود را داشته باشد (شهید ثانی1413 ،ق ،ص)238؛ بنابراین اوالً در
ابنادریس معلوم گشت خیار بایع بعد از سه روز و ضمان او تا قبل از سه روز مشروط به
شروطی از جمله عدم پرداخت مقداری از ثمن و عدم مدتدار بودن آن و عدم شرط ضمن
عقد است که این موارد در قرارداد استصناع بانکی منتفی است.
مؤید این مطلب کالمی است که فقهای عظام در بحث اجاره بیان داشتهاند .مرحوم
شهید ثانی در الروضه بیان داشته است که اگر موجر ،کاال را در اختیار مستأجر قرار داد و
مستأجر از دریافت آن کوتاهی نمود تا زمان اجاره بسر آید ،اجرت بر او الزم است (شهید

ثانی1410 ،ق ،ص .)349مراد این کالم آن است که ضمان بر عهدة مستأجر خواهد بود و
باید حق موجر را پرداخت نماید ،و لو اینکه کاال را در این مدت قبض ننموده باشد .در
حدائق و ریاض نیز این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است (بحرانی1405 ،ق ،ص/584

حائری1418 ،ق ،ص .)30صاحب ریاض به نقل از غنیه ادعای اجماع در این حکم نموده و
آن را حجت دانسته است (همان ،ص .)30وی عمومات دال بر لزوم عقد به مجرد انعقاد آن
را نیز در این مورد حاکم دانسته است ،همچنین ضرر واقع شده به مستأجر از سوی او بوده
و موجر ضامن نخواهد بود (همان ،ص.)30

اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَننالَ آتِ ینکَ غَننداً إِنْ
شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّى یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ
یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد ...

اینکه در این موارد ،اقباض صورت نگرفته باشد ،معلوم نیست .ثانیاً همانگونه که از کالم

مضاف بر اینکه در موثقه* اسماعیل بنفضل آمده است که:
از امام صادق

در مورد مردی که زمینی را از دیگری اجاره نموده است و به موجر

میگوید این زمین را به این مبلغ اجاره مینمایم تا در آن کشت کنم و اگر نکردم هم این
مبلغ را خواهم پرداخت و کشت هم نکرده است؟(حکم چیست) امام

فرمود :این حق

برای صاحب زمین محفوظ است؛ اگر بخواهد دریافت و اگر بخواهد از دریافت آن امتناع
 104نماید** (کلینی1407 ،ق ،ص.)265
در تهذیب نیز مشابه این روایت بیان گردیده است (طوسی1407 ،ق ب ،ص.)196
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مرحوم مجلسی در شرح این روایت بیان داشته است که مراد آن است که مستأجر چه از
زمین استفاده نماید چه ننماید ،باید اجارهبها را پرداخت نماید ،گرچه برخی چنین بیان
داشتهاند که موجر اگر بخواهد میتواند دریافت نموده و یا دریافت ننماید؛ اما وجه اول
بهتر است (مجلسی1404 ،ق ،ص.)341
با توجه به کالم مرحوم مجلسی معلوم است که ضمان پرداخت ،بر عهدة مستأجر
خواهد بود ،چه از مال منتفع شده باشد چه نشده باشد؛ اما روایت بیان شده در صفحة قبل
دال بر ضمان بایع نیز نمیتواند معارض این مطلب باشد؛ زیرا همانگونه که اعالم فقهای
امامیه بیان داشتهاند ،این مطلب برای زمانی است که بایع تمکن قبض را برای مشتری ایجاد
نکرده باشد ،در غیر این صورت ضمانی نخواهد داشت (انصاری1415 ،ق ،ص .)418مرحوم
سید یزدی در توضیح این عبارت شیخ اعظم انصاری بیان داشته است که اخبار تلف قبل از
قبض انصراف به غیر این صورت داشته ،پس در این مواقع عموم قاعده «تلف مال بر عهدة

* .حمیدبنزیاد موجود در سند واقفی اما توثیق گردیده است .همچنین حسنبن مح منند بن سننماعه کننه از
مشایخ واقفی و معاند است؛ اما توثیق گردیده است .غیر واحد نیز که در سند مو جننود ا سننت ،بنا بننه ن قننل
علمای حدیث دال بر وجود افراد متعدد در این طریق و توثیق آنها دارد (ر.ک .درس خارج فقه آ یننت اهلل
شبیری (.))89/12/3
** .حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ،عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ،عَنْ أَبَانٍ ،عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ،قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السالم عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ،فَقَالَ :أُجْرَتُهَا کَذَا وَکَذَا عَ لننى أَنْ أَزْرَعَهَننا،
فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَیْتُکَ ذلِکَ ،فَلَمْ یَزْرَعْهَا؟ قَالَ« :لَهُ أَنْ یَأْخُذَ ،إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ ،وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْهُ».

مالک آن است» جاری خواهد بود .در این مواقع مالک مشتری است (یزدی1421 ،ق،

ص.)57
بنابراین به نظر میرسد با توجه به فرض مطرح شده در ماده قرارداد که صنعتگر کار را
تمام و آن را در اختیار مشتری قرار داده و مشتری با پیگیری نکردن ،موجب تلف مبیع
گردد ،ضمان بر عهدة او بوده و رافع مسئولیتش در قبال بانک نخواهد بود و نتیجه آنکه این
ماده به نظر خالی از اشکال است.
برخی از کارشناسان معاصر نیز در احکام استصناع این نکات را بیان داشتهاند:
نخواهد بود.
میتواند شرط کنند که در صورت تحویل صانع اگر مستصنع نپذیرفت ،مستصنع صانع
را وکیل در فروش قرار میدهد که آن را بفروشد و پول ساخت را برداشته ،مابقی را
مستصنع بازگرداند (العثمانی1436 ،ق ،ص.)600
ماده  6قرارداد استصناع بانکی
این ماده بیان میکند که « پس از شروع فرآیند ساخت اموال موضوع این قرارداد که در
تاریخ  ....آغاز میگردد ،هیچیک از طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارند» .ماده 30
دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیان میکند که
«بانکها مکلفاند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس
توافنق طنرفین در حکم اسناد الزماالجرا و تابع آییننامه اجرای اسناد رسمی است».
در هیچ ماده دیگری از دستورالعمل اجرایی عقد استصناع ذکر نشده است که پس از
شروع ساخت ،این قرارداد لزوم پیدا میکند؛ بنابراین نکتة قابل تأمل در این ماده ،ذکر قید
پس از شروع است.
لزوم و یا جواز استصناع مبتنی بر مبنای اخذشده در اصل این عقد است .اگر آن را عقد
مستقل بدانیم ،همانگونه که مشهور دانستهاند ،ذیل «اوفوا بالعقود» قرار خواهد گرفت و
لزوم که مطابق اصل است بر آن جاری خواهد شد؛ اما اگر در ذیل دیگر عقود قرار گیرد
مثالً برخی آن را مصالحه دانستهاند (موسویان ،1391 ،ص )401احکام آن را خواهد داشت.
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اگر صانع مصنوع را داد و مستصنع نپذیرفت در دست او امانت باقی است و ضامن آن
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ظاهر عرف در این است که استصناع در صورت عقد بودن تعهدی طرفین است نه اینکه
صرف اذن در تصرف در کاال و یا عمل باشد تا تحت عنوان عقود اذنی قرار گرفته و از آیه
تخصصاً خارج گردد .ازآنجاکه مبنای این مقاله بر عقد بودن و آن هم عهدی بودن استصناع
است ،لذا میتوان ذیل عموم آیه قرار گرفتن آن و الزم بودنش را مفروض دانست.
نکتة قابل تأمل آن است که اگر استصناع عقدی الزم است ،به صرف انعقاد عقد ،لزوم
 106پیدا خواهد کرد و اگر جایز است با شرط نمیتوان آن را الزم نمود .در هر حال به نظر
شروع در ساخت ،مالزمهای با شروع در عقد نداشته باشد؛ زیرا میتواند بین این دو فاصله
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باشد و از این جهت این قید قابلمالحظه بوده و وجه آن معلوم نیست.
ماده  9قرارداد استصناع بانکی
ماده  9بیان میکند «مشتری اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص عقد
استصناع مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیالت است .درصورتیکه به تشخیص
بانک ،مشتری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به
عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نماید ،بانک میتواند مانده مطالبات را به دین حال
تبدیل کند .چنانچه مشتری اقساط مذکور در ماده ( )3را در سررسید مقرر پرداخت ننماید،
باقیمانده اقساط حسب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تبدیل
به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از مشتری به صورت یکجا
خواهد داشت .مشتری متعهد است عالوه بر استرداد کل مبالغ مذکور در این ماده ،مبلغی را
که مطابق ماده ( )10این قرارداد بر ذمه وی تعلق میگیرد ،از مال خود به بانک بپردازد و در
صورت عدم پرداخت ،بانک حق دارد وفق مفاد این قرارداد ،مطالبات خود را استیفا نماید».
در دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی در رابطه با حال شدن دین اشارهای
نشده است؛ اما در عقود بانکی دیگر نیز مسئله حلول کلیه مطالبات بانکی به صورت دفعی
وجود دارد که محل تأمل است؛ زیرا آیا صرف تخلف از شرط ضمن عقد میتواند منجر به
حال شدن دین شود؟
آنچه در رابطه با مبلغ قرارداد به عنوان رکن پنجم عقد استصناع بیان میشود این است
که این مبلغ به سازنده کاال یا پیمانکار طرح در برابر انجام کار در زمانبندی مشخص به

وسیله سفارشدهنده پرداخت میشود  .پس اقتضای عقد استصناع این است که پرداخت
مبلغ قرارداد در زمانبندی مشخص در برابر پیشرفت کار صورت گیرد.
ازآنجاکه استصناع یک عقد عرفی و عقالئی است و آنچه در عرف بین مردم به عنوان
استصناع مشهور است ،آن است که ثمن بر عهدة مشتری بعد از تحویل کاال از سوی بایع
محقق میگردد؛ بنابراین نمیتوان ذمة مشتری را به صرف عقد بر تمام ثمن مشغول دانست،
مگر اینکه استصناع را عقدی مستقل ندانست و آن را نوعی سلف و یا از دیگر عقود بدانیم 107
تا احکام خاص آنها بر استصناع جاری گردد؛ بنابراین:
برائت ذمه مشتری تا قبل از حلول اجل و تحویل کاال از سوی صنعتگر است .فقها مرگ را
تنها علت حلول دین قبل از اجل دانسته (محقق حلی1408 ،ق ،ص /78حلی1414 ،ق ،ص/17
شهید اول1417 ،ق ،ص )313و دلیل آن را روایات موجود در این مورد میدانند (حر عاملی،

1409ق ،ص.)416
دوم آنکه بر فرض شرط حلول قبل از اجل به علت تخلف مشتری ،اصل صحت این
شرط مشکل است؛ زیرا حلول دین مؤجل ،منوط به سبب آن است ،اگر سبب دین مثالً
فروش اقساطی باشد .این شرط خالف مقتضی خواهد بود؛ زیرا اقتضای این عقد پرداخت
مبلغ قرارداد در زمانبندیهای مشخص است که با توجه به پیشرفت ساخت تنظیم
میشود  .نهایت اگر نتوانیم مخالفت آن را با مقتضا نیز اثبات نماییم ،نمیتوان با تمسک به
ادلة وجوب وفای به شرط ،صحت چنین شرطی را نتیجه گرفت؛ زیرا این ادله دال بر وفای
به شروط صحیح است که در این بحث در همین قسم اشکال وارد شده است.
ماده  15قرارداد استصناع بانکی
در ماده  15قرارداد استصناع بانکی بیان شده است که «به منظور تضمین حسن انجام
تعهدات ناشی از این قرارداد ،موارد مشروحه ذیل( :مشخصات کامل وثیقه /وثایق مأخوذه
ذکر گردد)  .....در وثیقه بانک مستقر گردید .قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه
مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحویل مالک
یا مالکین داده شد».
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اوالً دلیلی بر حلول دین به صرف تخلف در شرط وجود ندارد .بلکه خالف اصل

در ماده  12دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز
این موضوع مورد توجه قرار گرفته است .در این ماده آمده است که« :بانکها موظفاند
هنگام انعقاد عقد استصناع اول ،جهت اطمینان از بازپرداخت اصل و سنود تنسهیالت
توسط مشتری ،مبادرت به اخذ وثایق و تضمینهای مناسب نمایند».
آنچه در این ماده تأملبرانگیز است ،اخذ وثیقه در ابتدای عقد است.
108

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام شیء است (ابوالحسین و ابنفارس1404 ،ق،

ص .)452شیخ طوسی رهن شرعی را وثیقهای بر دین تعریف نموده است؛ بهطوریکه در
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صورت عدم امکان استیفا دین از سوی مدیون ،دائن دین خود را از ثمن این رهن اخذ کند
(طوسی1387 ،ق ،ص .)196فقهای پس از وی به تبع از شیخ ،رهن را وثیقه بر دین تعریف
نمودهاند (محقق حلی1408 ،ق ،ص /66حلّى1414 ،ق ،ص /85شهید ثانى1410 ،ق ،ص/7
صاحب الجواهر1404 ،ق ،ج ،25ص.)94

صاحب وسایل ،باب اول کتاب رهن خود را جواز ارتهان بر حق ثابت اختصاص داده و
روایات مربوطه را در این موضوع بیان کرده است (حر عاملی1409 ،ق ،ص .)379از حق
ثابت که در عنوان باب آمده ،میتوان فهمید که رهن بر حقوقی که هنوز ثابت نگردیده
باشد ،صحیح نخواهد بود.
شیخ طوسی بعد از بیان مراد از رهن ،حقوقی که به علت عدم ثبوت بر ذمه ،اخذ رهن
بر آنها جایز نیست را بر میشمرد (طوسی1387 ،ق ،ص .)196صاحب شرایع نیز بعد از بیان
عدم صحت اخذ رهن بر آن چیزی که سبب وجوب آن حاصل نشده است ،شروع به
شمردن موارد عدم جواز کرده و از جمله آنها رهن بر جعاله قبل از عمل را بیان میدارد
(محقق حلی1408 ،ق ،ص.)69
در هر حال معلوم است که اخذ رهن بر دینی که بر ذمه فرد قبل از رهن ثابت گردیده
باشد ،جایز است و از سوی دیگر همانگونه که بیان گردید ،مشتری به صرف عقد استصناع
درصورتیکه استصناع عقد مستقل باشد ،مدیون بایع نیست؛ بلکه وی متعهد گردیده است
که در صورت انجام کار توسط صنعتگر ،مبلغ مورد نظر را به او پرداخت نماید .البته اگر
استصناع را نوعی بیع و یا اجاره و ...بدانیم ،حکم آن متفاوت خواهد بود؛ لذا به صرف عقد
و قبل از انجام هرگونه عملی اخذ وثیقه نمیتواند توجیهی داشته باشد؛ مگر آن را به عنوان

یک شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقد خارج الزم دانست و وثیقة شرعی ندانیم .در این
صورت نیز اگر شرط ابتدائی باشد با مشکل عدم لزوم وفا به آن مواجه خواهد بود.
ممکن است اشکال شود که در این مورد سبب دین که استحقاق صنعتگر است ،همزمان
با رهن اتفاق افتاده و این همزمانی موجب تصحیح عقد است .عالمه در تذکره میگوید:
«اگر رهن با سبب دین درهم آمیزد مانند آنکه کسی بگوید ،این عبد را به تو فروختم به
هزار و این لباس را در رهن قرار دادم و مشتری بگوید خریدم و رهن قرار دادم و یا اینکه 109
کسی بگوید این درهمها را به تو قرض دادم و خانهات را در رهن قرار دادم ،اقرب جواز
مشتری را به پایبندی به عقد ملزم ساخت و نیز چون شرط رهن در بیع و قرض به علت
حاجت شدید جایز است ،پس مزج رهن با آن دو نیز بیاشکال است؛ چراکه این وثیقه (در
صورت مزج) تأکیدش بیشتر خواهد شد؛ چراکه صرف شرط ممکن است وفا نشود» (حلی،

1414ق ،ص.)178
صاحب جواهر بعد از نقلقول عالمه در قواعد که میگوید« :اگر بین رهن و سبب دین،
مشارکت ایجاد شود در جواز آن اشکال است .این اشکال از اشکال در جواز اشتراط رهن
در عقد نشاءت میگیرد (صاحب الجواهر1404 ،ق ،ج ،25ص.)149
به این مطلب دو اشکال وارد است .اول اینکه آیا در عقد استصناع عرفی به صرف عقد،
چنین حقی برای صنعتگر حاصل میشود؟ که بعید است و ثانیاً مهمترین دلیل بر صحت
چنین رهنی ،حاجت شدید است که منشأ قاعده اهل سنت بوده و عموم آن به این وسعت
در فقه امامی خالی از اشکال نیست.

جمعبندی و نتیجهگیری
استصناع عقدی پذیرفته شده است و مشهور آن را به عنوان عقدی مستقل میدانند.
استصناع دارای احکام و ارکانی است که بیان گردید.
قرارداد استصناع بانکی دارای موادی چالشبرانگیز است .ماده  3صحبت از
پیشپرداخت بیان نموده است که میتوان آن را از باب مصالحه و یا هبه تصحیح نمود .البته
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این معامالت است ،چراکه حاجت چنین اقتضا دارد اگر این رهن منعقد نگردد ،نمیتوان

اگر هبه باشد ،به نظر هبه مشروط به این معنا که صنعتگر نیز مقداری از مبلغ را در مقابل
این هبه به مشتری هبه نماید ،است.
با توضیحات بیان شده به نظر ،تغییر در ادبیات ماده برای رفع ابهامات مذکور مفید
خواهد بود.
ماده  4بحث از واگذاری استصناع است .گرچه این عمل فی حد نفسه ،صحیح است،
 110اما ازآنجاکه بانک صنعتگر نیست ،صوری بودن آن محرز است .بله بانک میتواند به عنوان
وکیل از سوی مشتری قرار داد استصناعی با صنعتگر منعقد نماید که ذیل استصناع قرار
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نخواهد گرفت.
ماده  5که خسارت را بر عهدة مشتری قرار داده است ،فاقد اشکال است.
ماده  6لز وم معامله را بعد از شروع کار توسط صنعتگر دانسته که وجهی ندارد.
حال شدن دیون به محض تخلف مشتری و اخذ وثیقه در ابتدای عقد که در مادههای
9و  15آمده است ،فاقد وجه شرعی است.
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