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 تخـصیص  و هیـز تج در را گونـاگونی  هـای موفقیت ایران در آن تجربه دهه سه طی ربا بدون بانکداری نظام
 خـارجی  و داخلـی  موانـع  و مـشکالت  بـا وجـود    اقتـصادی  رکود و رونق هایدوره در و نموده کسب منابع

 لحـاظ  بـه  همواره اما ،است رسانده انجام به را خود دوش بر محوله وظایف خوبی به و داشته مناسبی عملکرد
 آن پاسـخگویی  کـه  است گرفته قرار اگونگون شبهات و انتقاد مورد اسالمی موازین با هابانک عملیات تطابق

 ضـمن  حاضـر  مقالـه . افزایـد مـی  بانکی عملیات بهبود و ربا بدون بانکداری قانون قوام بر متخصصین ازجانب
 عملیـات  تطبیقـی  بررسی به هابانک عملکرد با رابطه در محترم فقهای نظر و اسالمی بانکداری ماهیت بررسی
 . پردازد یم اسالمی بانکداری با فعلی بانکی

  
  .خیرأربا، تطبیق، قرض، جریمه ت :کلیدی های واژه

  
  مقدمه. 1

 در ،واقـع  در. دارنـد  نـشدنی  جـدا  و تنگاتنـگ  ارتباط ربا تحریم موضوع و اسالمی بانکداری ماهیت
 بـه  و کند می تغییربانک   معامالت حقوقی ماهیت بهره با قرض و ربا تحریم از پس اسالمی بانکداری
 یبانکدار در درواقع .نماید می تغییرنیز  است آن معامالت ماهیت بازتاب که بانک تماهی آن تناسب
 در آنچـه  بهتـر  عبـارت  بـه  ،اسـت  شـده  اضافه شرط با قرض میتحر به یخاص توجه و دیکأت یاسالم
 کـه  ییآنجـا  از. اسـت  الحـسنه  قـرض  عقد در اضافه درخواست است شده داشته حرام اسالم عتیشر
 اسـتفاده  مـورد  فرد یاضطرار و یاساس یازهاین رفع و یضرور یازهاین طیشرا رد الحسنه قرض عقد
 دانـسته  حـرام  فـرد  یضـرور  ازین و یاضطرار طیشرا در اضافه گرفتن مقدس شرع در ،ردیگ یم قرار
   "الربـا  حـرم  و عیـ الب... ا احلـل " اسـت  شـده  اشـاره  آن بـه  زیـ ن قـران  هیـ آ در که همانگونه .است شده

 حـالل  عیـ ب قالـب  در را معـامالت  انجـام  ربـا  میتحر از پس بالفاصله متعال خداوند )275 بقره سوره(
 و حـالل  معـامالت  بایـست   می همواره یاسالم یبانکدار تیماه یبررس و بحث در لذا ،است شمرده
  . شود یخوددار یاسالم عقود بر هشبه کردن وارد از و ردیگ قرار توجه مورد حیصح عقد
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 ربـا  ای زیـاده  هر و نیست مساوی آن شرعی اصطالح و ربا لغوی یانمع که شود دقت بایست  می
  . است تر عام آن شرعی یامعن از آن لغوی یامعن و شودنمی تلقی

 شـرط  بـا  قرض در اضافه دریافت از است عبارت شیعه فقهای اغلب نظر مطابق ربا فقهی تعریف
 نحـو  بـه  و اضـافه  شرط با قرض مینمعصو روایات و آیات مبنای بر قرضی ربای بهتر عبارت به. قبلی

 ارزش کـاهش  جبران همچنین نیست، حرام قبلی شرط بدون اضافه دریافت بنابراین ،باشد می ظالمانه
 بـا  تنـاقض  در و بـوده  ظالمانه که هاییقرض در ربا است ذکر به الزم. شودنمی محسوب اضافی پول

 و داشـته  امعنـ  ضروری نیازهای برای قرض در در ربا اساس این بر کند،می پیدا مصداق باشد عدالت
 .)1386 ،پیره و شاهباز (ندارد امعن رباو غیر  لوکس کاالی خرید و تجاری فعالیت گسترش جهت وام دریافت

 دهـد  یم ینگینقد آنها به رد،یگ یم مردم از را ینگینقد خود یاصل کار سه در که یاسالم بانک
 بـه  توجـه  بـا  گانه سه روابط نیا از کیهر یبرا دیترد یب کند یم مشارکت یاقتصاد یکارها در ای و

 یبـانک  نظـام  تـا  اسـت  یحقـوق  و یفقهـ  یمبـان  ازمندین مسلمانان عتیشر یمبان و اسالم در آن تیاهم
 نداشـته  یشـرع  احکـام  بـا  یتـضاد  ایـ دن یهـا  بانک با رقابت و بودن سودآورد نیع در بتواند یاسالم

 کـرده  صـادر  را الزم دسـتورات  الـذکر  فـوق  موضوعات تیهما به توجه با زین اسالم عتیشر باشدکه
  . دارند برعهده را یبانک اتیدرعمل ایدن امروز یازهاین با دستورات تطابق فهیوظ محترم یفقها و است

 شـود،  یمـ  دهیـ نام عقـد  کـه  یحقـوق  و یفقهـ  عمـل  کی براساس ینگینقد دادن و سپرده گرفتن
 نظـر  از. اسـت  عمـل  نیهمـ  بـه  مربـوط  شده مطرح ربا عنوان تحت اسالم در آنچه. ردیپذ یم صورت
 خـواه  ،معاملـه  نیطـرف  و شود ینم متعامالن نیب انتقال و نقل سبب یربو عقد آن شارع و مقدس شرع

 مقـدس  شـرع  نظـر  از لـذا  ستندیـ ن اسـالم  فقه دگاهید از معامله مورد مالک ،یحقوق ای قییحق شخص
  . باشد یم باطل معامله اساساً و ستین حیصح

 جهـت  از ینگینقـد  دادن ای سپردن و ینگینقد گرفتن در صرفاً یفقه مباحث در بانک یحقوق عمل
 مربـوط  و نداشته فقه به یارتباط بانک مباحث ریسا و گردد یم واقع الؤس و یبررس و بحث مورد ربا
  .)1389 صدر، دیشه (ستین مطرح آن در ربا جهت به یحرام و حالل و است علوم یها تخصص ریسا به

 یبانکـدار  با آن تطابق زانیم و یاسالم یبانکدار تیماه تر قیدق هرچه شناخت منظور به نیبنابرا
 شناخته ربا بدون یبانکدار نظام در التیتسه یاعطا و گذاری سپرده تیماه است الزم یفعل یاسالم
 .شود برداشته یبانک اتیعمل از یربو شبهه هرگونه احتمال آن به قیدق عمل با تا شود
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  یاسالم یبانکدار در گذاری سپرده تیماه. 2
 یگـذار سـپرده  حقـوقی  عمل نیا به که دهندیم بانک به را خود مازاد وجوه یحقوق ا ی یقیحق اشخاص

 طبق یعنی. است مال حفظ در گرفتن ابتین آن تیماه که است عهیود عقد ترجمه سپرده واژه. ندیگویم
 را موجب. کند حفظ را مالش که ردیگیم بینا را او و سپاردیم "قابل" به را خود مال فرد "عهیود" عقد

  . است شده دیکأت مال اصل حفظ شرط پس. ندیگویم "امانتدار" را قابل و "گذار امانت"
 کـه  آن بـدون  امانتـدار  کـه  دهـد یمـ  اذن امانتدار به امانتگذار یعنی است، یامان و یاذن یعقد عهیود
 بـرای  یریپـذ سـپرده  عمـل  در بانـک  امـا  ،کنـد  ینگهـدار  را او مـال  باشـد  داشته یتعهد و بدهد یعوض
 قـانون  در. دهـد یمـ  انجام زین یگرید اتیعمل آن با و ستین محض امانتدار کی تنها دارمدت های سپرده
 گـذاری هیسـرما  یهـا سـپرده  بکـارگرفتن  در بانک )3( ماده "ب" بند مطابق ،یفعل یربا بدون یبانکدار

 مزارعـه،  ،یقـسط  معـامالت  ک،یـ تمل شـرط  بـه  اجاره مضاربه، مشارکت، امور در ار آنها که است لیوک
  .دهد قرار استفاده مورد جعاله و سلف معامالت م،یمستق یگذارهیسرما مساقات،

 و حقیقـی  اشخاص از را نقدینگی وکالت و قرض عقد دو با حقوقی شخص عنوان به بانک بنابراین،
 هـای سـپرده  ربـا  بـدون  بـانکی  عملیـات  قـانون  دوم فصل 3 ماده الف بند تصریح به بنا و گیردمی حقوقی
 مـاده  "ب" بنـد  تبصره طبق و شود می منتقل بانک به قرض عقد با اندازپس و جاری از اعم الحسنهقرض
  .شودمی منتقل بانک به گذارانسپرده از گذاریسرمایه هایسپرده وکالت عقد به بنا فوق

  

  قرض عقد ماهیت. 2-1
 عقد ماهیت. کندمی پیدا تحقق گیرندهقرض و دهندهقرض بین جانبه دو حقوقی عمل یک قرض دعق در

 تملیـک  ایـن  امـا  ،کنـد مـی  تملیـک  گیرندهقرض به را مال دهندهقرض یعنی است یکیتمل عقدی قرض
  .نیست معاوضی اما ،است ضمانی و تملیکی قرض عقد بنابراین. است ضمانت مسئولیت با همراه

 گیرنـده قـرض  عهـده  بـه  نقره و طال جو، و گندم مانند باشد مثلی کاالی قرض مورد چنانچه نبنابریا
 در. است گیرندهوام عهده رب آن قیمت نباشد مثلی الم اگر اما ،دهد بازپس را قرض همان مانند که است
 جـود و اخـتالف  نظـران  صاحب میان بازپرداخت زمان قیمت یا گرفتن قرض زمان قیمت میان قسمت این
 کـردن  پرداخـت  روز قیمـت  معتقدند برخی و است مالک گرفتن قرض روز قیمت معتقدند برخی. دارد
  .انددانسته طرفین مصالحه و تراضی در را احتیاط) ره (خمینی امام. است قبول قابل

 شودمی گذاشته هابانک نزد قرض عقد طریق از سپرده عنوان به که کاغذی پول یا اسکناس چنانچه
 شـود  محـسوب  ارزش نمـاد  و نـدارد  ارزشـی  خـود  خـودی  به خودش و است اقتصادی ارزش دسن یک
 عنـوان  بـه  بانـک  حالـت  ایـن  در. گـردد  روز قیمـت  مشمول و شده محسوب قیمی و باشد مثلی تواندنمی
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 آن در کـه  گـردد  فـرض  مثلـی  اسـکناس  اینکـه  مگـر  اسـت  اقتصادی ارزش همان بدهکار گیرندهقرض
  .است بدهکار آن مثل یازا در بانک صورت
 الحسنهقرض اندازپس و جاری سپرده مورد در که آنچه مطابق کشور بانکی نظام در ،حاضر حال در
 مطالبـه  موقـع  در گـذار  سـپرده  بـه  را مبلـغ  همان بانک و است مثلی کاغذی پول و اسکناس شودمی اجرا
  .گرداندبرمی

  

   وکالت عقد ماهیت. 2-2
 انجـام  تـا  گیـرد مـی  نیابت را لیوک موکل، فقهی اصطالح در و است گذاریوا معنای به لغت در وکالت
 در گذاریسرمایه هایسپرده. است امانی و غیرمعاوضی اذنی، عقدی وکالت. کند واگذار او به را کاری
 و شـود می نگهداری بانک نزد وکالت عقد براساس ربا بدون بانکداری قانون مطابق و کشور بانکی نظام
 ترتیـب،  این به. است شده تعریف امور در آنان نقدینگی بکارگیری در حقوقی و حقیقی اشخاص وکیل بانک
 شـرط  بـه  اجـاره  مـضاربه،  دیگـر،  حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  نقدینگی با حقوقی شخص عنوان به بانک

 قطریـ  از تا دهدمی انجام جعاله و سلف مستقیم، گذاریسرمایه مساقات، مزارعه، قسطی، معامله تملیک،
 اسـاس بـر  حاصـل  منافع و شود حاصل سود گذارانسپرده و بانک برای معین مدت در حقوقی اعمال این

 شـده  گرفته کار هب وجوه کل در بانک سهم رعایت و هاسپرده مبلغ و مدت با متناسب شده منعقد قرارداد
  .شود می تقسیم

  

  رانیا در ربا بدون یبانکدار قانون یمعرف. 3
 کـشور  هـای بانـک  اداره نحـوه  و بانکداری قانون در نظر تجدید 1357 سال در اسالمی البانق پیروزی از پس

 تطبیـق  و ربـا  حـذف  راستای در کشور بانکی سیستم در تغییر موضوع راستا این در. شد داده تشخیص ضروری
 تـصویب  ردمـو  بـانکی  نظـام  شدن ملی الیحه ابتدا در. گرفت قرار توجه مورد اسالمی احکام با بانکی عملیات

. گردیـد  ابـالغ  1363 سـال  در و تصویب 1362 سال در ربا بدون بانکی عملیات الیحه ،آن از پس. گرفت قرار
 عقـود  قالـب  در بـانکی  عملیـات  شـده،  تضمین سود حداقل و ثابت کارمزد ربا حذف بر کیدأت ضمن قانون این

  .است نموده تعریف را اسالمی
 ضـوابط  بـا  مطـابق  عدل و حق مبنای بر اعتباری و پولی نظام ستقرارا ربا بدون بانکداری قانون اصلی هدف
ـین  بـرای  قـانون  این. است اقتصادی رشد و سالمت جهت در اعتبار و پول صحیح گردش منظور به اسالمی  اول

 الزم و ضـروری  مـوارد  تمـام  ،نبودن سابقه به مسبوق علیرغم و شد گذاشته اجرا مرحله به و تدوین ایران در بار
 و باشـد  مواجـه  مـشکالتی  با درعمل بودن جدید علت به  این قانون  که است طبیعی. است شده بینیپیش نآ در
ـته  دهه سه طی همواره اما ،است شده واقع گوناگون شبهات و انتقادات مورد آن اجرای از دهه سه طی  و گذش
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 خـارجی  و داخلـی  مختلـف  هـای بحـران  و سیاسـی  فـشارهای  و اقتـصادی  رکود و رونق مختلف هایدوره در
 پاســخگویی وقــانون  اصــالح و صــاحبنظران انتقــادات و اســت بــوده کــشور اقتــصادی هــاینیــاز پاســخگوی

  .  افزود خواهد مذکور قانون قوام بر به انتقادات وارده خصصینتم
  

  ربا بدون یبانکدار در التیتسه یاعطا تیماه. 4
 پـس  را خود نزد یهاسپرده توانندیم هابانک) 1362 وبمص (ربا بدون یبانکدار قانون )17( تا )7( مواد مطابق

 شـده  ینـ یبشیپـ  مـذکور  قـانون  در کـه  گانه 12 یهاروش از استفاده با یاطیاحت رهیذخ و یقانون سپرده کسر از
 بـا  منطبـق  روش بـه  خـود  یازهـا ین بـرآوردن  یبـرا  مـسلمانان  واقـع  در .ندینما اعطا التیتسه انیمتقاض به است
ـته  دو بـه  که کنند یم استفاده یاسالم گوناگون یدادهاقرار از عتیشر  یمـشارکت  عقـود  و یامبادلـه  عقـود  دس
  . است شده نییتع اسالم در زین میمستق یگذارهیسرما و الحسنهقرض عقد دو مذکور عقود بر عالوه ،شودیم میتقس

 و کـرده  یگـذار هیاسـرم  یاقتصاد بنگاه همانند مشارکت شکل به بانک م،یمستق یگذارهیسرما روش در
 در امـا  ،کندیم میتقس منابع صاحبان نیب الوکاله حق جمله از یبانک یهانهیهز کسر از پس را آن از حاصل سود
 در بانـک  یمـال  نیتـأم  یاصـل  تفـاوت . کندیم نیتأم یمال واسطه عنوان به را انیمتقاض یمال ازین بانک عقود هیبق

 انیمتقاضـ  زهیـ انگ از نظـر  قطع یربو یها بانک که است نیا در یربو یبانکدار و) ربا بدون (یاسالم یبانکدار
 را ازهـا ین تمام و ندینما یم برآورده را وام یتقاضا کنند دایپ نانیاطم وام فرع و اصل بازگشت به نسبت که این وام
 یااعطـ  یهـا  وهیشـ  در امـا  ،کننـد یمـ  یمـال  نیتـأم  بهـره  بـا  قـرض  یحقوق قالب در باشد که نوع و شکل هر به

 یاعطـا  یهـا وهیشـ  انـد کـرده  یطراح انیمتقاض یمال ازین نیتأم جهت ربا بدون یبانکدار طراحان که التیتسه
 ،یامبادلـه  عقود ،یمشارکت عقود گروه چهار به یکل یبندمیتقس کی در تشانیماه به توجه با موجود التیتسه
  ).1387 ان،یموسو (دنشو یم میتقس الحسنهقرض و میمستق یگذارهیسرما

 کنـار  در اسـالم  نیـ د معـامالت،  باب بر ناظر اتیروا و اتیآ مطابق یبانک یقراردادها میتنظ در یعبارت به
 الحسنه، قرض صدقه، رینظ یرانتفاعیغ یقراردادها جمله از مقدس شرع در شده نییتع معامالت انواع ربا میتحر
 بـا  یانتفاع یقراردادها و جعاله اجاره، ن،ید سلف، ه،ینس عیب نقد، عیب رینظ نیمع سود با یانتفاع یقراردادها و هبه
  .است دانسته حالل و مجاز را مضاربه مزارعه، مشارکت، رینظ یانتظار سود

 بانـک  اسـت  الزم رنـد یبگ فاصـله  ربـا  از بخواهنـد  چنانچـه  آنها تیماه به توجه با ثابت یبازده با عقود در
 تفاوت واقع در. بفروشد آنها به هینس صورت    به و دهیخر قدن صورتب را انیمتقاض یاهیسرما و یمصرف یکاالها
 دادن شـرکت  از ربـا  بدون بانک در. است افراد ینگینقد مازاد دادن قرض نحوه در ربا بدون و یربو یبانکدار
  .شود یم استفاده نیمع بهره با قرض روش از یربو یبانکدار در و اموال
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   ربا بدون یبانکدار در یگذارسپرده تیماه. 5
 تعریـف  را ها بانک توسط منابع تجهیز و گیری سپرده نحوه) 3-6 مواد (ربا بدون بانکی عملیات قانون دوم فصل
 گـذاری  سرمایه و الحسنه قرض های سپرده وکالت و قرض عقد دو قالب در داده اجازه ها بانک به و است نموده

ـپرده  کـه  دهـد  مـی  اجـازه  هـا  بانـک  به ونقان این در همچنین. دننمای دریافت خود منابع تجهیز جهت را  هـای س
ـیش  عقـود  قالب در گذارانسپرده وکیل عنوان به را گذاریسرمایه  منـافع  و گیـرد  بکـار  قـانون  در شـده  بینـی  پ
 بانـک  منـابع  سهم رعایت با سپرده مبلغ و مدت با متناسب منعقده قرارداد اساس بر را مذکور عملیات از حاصل
  . نماید تقسیم

 

   یاسالم یبانکدار با رانیا در یفعل یبانکدار تطابق نزایم. 6
ـبهات  مـدت  نیـ ا یطـ . گذاردیم سر پشت را دهه سه حدود یا تجربه رانیا در ربا بدون یبانکدار یاجرا  و ش

 یاسـالم  یبانکـدار  بـا  کـشور  یبـانک  نظام تطابق زانیم یبررس. است شده وارد آن بر یگوناگون یفقه راداتیا
 مـوارد  از یبرخـ  بخـش  نیـ ا در. ردیـ گ صـورت  صالحیـ ذ افراد توسط بایست  می که است یتخصص یموضوع
  . شودیم مطرح امر نیمتخصص توسط شده مطرح
 الزم یاسالم یبانکدار با اجرا مرحله در رانیا یربا بدون یبانکدار تطابق زانیم یبررس منظور به
 ،ردیـ گ قـرار  ییپاسـخگو  و لیـ تحل مـورد  خـصوص  نیا در شده مطرح یشرع االتؤس و یفقه شبهات است
  :است االتؤس نیا به پاسخ گرو در یاسالم یبانکدار یاجرا زانیم یبررس چراکه
 را عقـود  ینـش یگز صـورت  هبـ  دارد حق یحقوق و یفقه جهت به یاعتبار سسهؤم ای بانک ایآ -
  کند؟ انتخاب
  ؟ستین تعارض در ربا میتحر حکمت با نیمع سود با یقراردادها از استفاده ایآ -
 ربـا  بـدون  یبانکـدار  در سـود  پرداخـت  اساسـاً  و گذاران  سپرده به مشخص سود پرداخت ایآ -

 است؟ حیصح فعلیصورت  به

  دارد؟ یشرع وجه رکردید هیتأد و ریتأخ مهیجر ایآ -
 یاجرا و قیتطب زانیم تا ردیگیم قرار یابیارز مورد مربوط نیمتخصص نظر فوق االتؤس به پاسخ منظور به
  .ردیگ قرار یابیارز مورد یاسالم ینکداربا یواقع

  

 کند؟ انتخاب را عقود ینشیگز صورت هب تواند یم یمال سسهؤم ای ربا بدون بانک ایآ. 7
 ضـوابط  تیـ رعا بـا  دارد حـق  سـسه ؤم ایـ  فرد. ستین یشرع یقراردادها انجام یبرا یالزام چیه یفقه جهت از

 نشیگـز  دهـد  یمـ  صیتشخ مناسب خود یاقتصاد تیفعال با که را ییقراردادها از یگروه ای قرارداد هر یشرع
 بلکـه  ،ستیـ ن قراردادهـا  همه انجام به یالزام چیه زین) 1362 مصوب (ربا بدون یبانک اتیعمل قانون نظر از. کند
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 یهـا وهیشـ  کـه  مـذکور  قـانون  مـواد  تمـام  در جهـت  نیهم به .دهد یم نشان را ها تیفعال مجاز چارچوب قانون
 فـوق  قـانون  )14( مـاده  در تنها و است شده استفاده "توانند یم هابانک" عبارت از است مودهن انیب را صیتخص
 بـه  الحـسنه  قـرض  قیـ طر از را خـود  منـابع  از یبخـش  کـه  نمـوده  موظـف  را هـا  بانک الحسنه قرض عقود درباره
 بـدون  یبـانک  اتیـ عمل قانون در الحسنه قرض مورد ریغ در توانندیم هابانک نیبنابرا. دهند اختصاص انیمتقاض
  ). 1390 ان،یموسو (کنند عمل ینشیگز بصورت ربا

ـپرده  بانک چنانچه است توجه قابل  التیتـسه  صـرف  را آن بایـست   مـی  کنـد  افـت یدر الحـسنه قـرض  س
 .نـدارد  الحـسنه قرض التیتسه یاعطا در یالزام باشد نداشته الحسنهقرض منابع یبانک اگر و دینما الحسنه قرض
ـی تع زیـ ن را خود عقود دنتوان یم دنکن یم نییتع خود دراساسنامه که یاهداف اساسبر هاکبان ،نیبنابرا  و دنـ ینما نی
  .  ندارند را عقود همه استفاده به یالزام چیه
  

 حرمـت  حکمت با ربا بدون یبانکدار در نیمع سود با یقراردادها از استفاده ایآ. 8
 ست؟ین تعارض در ربا

 مجـاز  را معامالت گانهسه انواع ربا میتحر کنار در اسالم نید که ربا تحریم باب بر رناظ اتیروا و اتیآ مطالعه
  :است شمرده
 هبـه،  همچـون  یرانتفـاع یغ یقراردادها از یگوناگون انواع اسالم نید: یرانتفاعیغ یقراردادها -
 نفـع  اساساً هاقرارداد از نوع نیا در. است نموده بیترغ و دانسته مجاز را الحسنهقرض ه،یعار صدقه،

 یاخرو نفع افراد و است افراد توجه مورد دوستانه انسان و رخواهانهیخ تین و نیست مدنظر افراد یبرا
 .دهند یم حیترج ییایدن سود به را

 شـمرده  مجاز اتیروا و اتیآ مطابق که معامالت دوم گروه: نیمع سود با یانتفاع یقراردادها -
 اجـاره،  ن،یـ د عیـ ب سـلف،  ه،ینـس  عیب نقد، عیب مانند است نیمع سود با یا مبادله یقراردادها است شده
 منظـور  بـه  عقـود  نوع نیا اصوالً .است شده نییتع شیپ از و نیمع آنها سود نرخ که استصناع و جعاله
   و اســت شــده ینــیب شیپــ آنهــا روزمــره معــامالت در مــردم مــشکالت حــل و معــامالت در لیتــسه

 عقـود  مطـابق  نیمعـ  سـود  براسـاس  و بوده جیرا عقود از نوع نیا انانمسلم انیم در یبانک نظام از ریغ
 نیـست  حرام اسالم در نیمع سود نوع هر نییتع نیبنابرا ،دهند یم انجام را خود معامالت شده فیتعر
 .نیست حیصح هیناح نیا از شبهه کردن وارد و

 بـا  یمـشارکت  معامالت مشروع، معامالت از یگرید دسته: یانتظار سود با یانتفاع یقراردادها -
 بیـ ترک بـا  نفـر  چنـد  ای دو که مساقات و مزارعه مضاربه، چون ییقراردادها. است یانتظار سود نرخ
 میتقس حاصله سود یمال سال انیپا در و دارند سود انتظار و شوندیم یاقتصاد تیفعال وارد ها هیسرما
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 انیـ پا و یاقتـصاد  طیشـرا  که است معروف زین شخصنام سود با عقود به عقود از گروه نیا .شودیم
 تیفعال و وکالت صلح، چونهم یگرید مجاز یقراردادها البته. کنند یم نییتع را آن یینها سود یمال دوره
  .دارد وجود زین میمستق

 هـا تیـ فعال و معـامالت  قیتـشو  دنبـال  به ربا میتحر حکمت بر ناظر اتیروا و اتیآ به مراجعه با
 و قیتـشو  انفـاق  و هبـه،  صـدقه،  ماننـد  رخواهانهیخ یقراردادها یبرخ به اسالم چهگر که گرفت جهینت توانیم

 در تنهـا  معـامالت  انجـام  بـه  محـدود  را مسلمانان و ندارد آنها به نسبت یدستور و الزام چیه اما ،کندیم بیترغ
  . هستند آزاد مجاز معامالت احکام چارچوب در مسلمانان. است ننموده الحسنه قرض قالب

 عقـود  تنهـا  زیـ ن ربـا  بـدون  یبانکدار روح و ستین الحسنهقرض گسترش صرفاً ربا، میتحر از اسالم هدف
 قـرار  ربـا  میتحـر  حکمـت  حوزه در میمستق یگذارهیسرما و معامالت انواع همه جیترو بلکه نیست، یمشارکت

 ینـ یبشیپـ  و یطراحـ  یسـالم ا اقتـصاد  نظـام  در ازین مورد یقراردادها انواع نیبنابرا .)1390 ان،یموسو (ردیگیم
 قـرارداد  طیشـرا  قیـ دق یاجـرا  و آن یصـور  انجـام  از یریجلوگ و قرارداد هر قیدق یاجرا ، بنابراین است شده

 عقـد  صـرفاً  چنانچـه  شـود  توجـه  بایـست   مـی  نکهیا ضمن. است ثرؤم ربا شبهه از آن گرفتن فاصله در موردنظر
 ثیـ ح نیـ ا از اسـالم  نگـر  جانبه همه نید دیگردیم ینیبشیپ نیمسلم بازار در معامالت انجام یبرا الحسنه قرض
 یاسـالم  یبانکـدار  ، بنـابراین  دیـ گردیمـ  واقـع  الؤسـ  مـورد  ،نبود یاقتصاد جامعه یازهاین همه یپاسخگو که
  .است اسالم نید در شده فیتعر عقود از یکی تنها الحسنه قرض بلکه نیست، الحسنهقرض تیفعال انجام یامعن به

 یاسـالم  یقراردادهـا  در مهـم  نکتـه  یاسـالم  یبانکـدار  در یفقهـ  یمبـان  نیمتخصـص  نظر مطابق ،نیبنابرا
 یمبـان  براسـاس  دیـ با مربوط اتیعمل لذا. است نآ حیصح یاجرا اسباب آوردن فراهم و عقود تیماه شناخت

  . شود یریجلوگ ربا شبهه به ارتکاب از تا شود انجام یفقه
  

 فقـه  بـا  یتعارضـ  و اسـت  حیصـح  فعلی شرایط با نگذارا سپرده به سود پرداخت ایآ. 9
  ندارد؟ یاسالم

 ننـد یب یمـ  مالزمـه  نیمعـ  سـود  و ربـا  نیبـ   کـه  افراد از یبرخ است تذکر قابل نیمع سود تیمشروع درخصوص
 و انـد کرده مشخص را ربا حکم و قلمرو یمتعدد اتیروا. است شده نییتع شیپ از و ثابت سود ربا که معتقدند

 و ثابـت  از اعـم  ادهیـ ز شـرط  نباشـد  قـرض  قرارداد چنانچه و انددانسته قرض عقد در ادهیز رطش را حرام یربا
  .شودینم محسوب ربا ر،یمتغ

 منـابع  و اسـت  نیمعـ  سـود  دنبـال  به که دارمدت ا ی یعاد گذارسپرده رابطه یفقه لیتحل تر، قیدق عبارت به
 خود منابع که دهد یم اجازه وی به و دهد یم قرار یاعتبار سسهؤم ای بانک اریاخت در وکالت صورت هب را خود
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 و برداشـته  الوکالـه حق صورت هب را نیمع نرخ و داده التیتسه نیمع یبازده با عقود قیطر از مشاع صورت هب را
  . است حیصح معامله کی و نداشته یاشکال برگرداند گذار سپرده به را سود ماندهیباق

 ای مبادلـه  عقـود  مطابق گذاران سپرده های سپرده بایست  می اما ،ندارد اشکال نفسه فی سود پرداخت بنابراین
 حـالی  در این ،شود پرداخت سود و گیرد قرار استفاده مورد عقود همان قالب در و شود بکارگرفته مشارکتی و

 در و گیرنـد  مـی  بکـار  تقاضا مورد عقود تمام در را خود گذاری سرمایه سپرده منابع ها بانک اکنون هم که است
. کننـد  می پرداخت گذاران سپرده به مربوطه هایهزینه و الوکاله حق کسر از پس را حاصل سود یمال سال پایان

ـپرده  همه بانک لذا ندارد را جداگانه بطور ها سپرده کارگیریب امکان حاضر حال در بانکی نظام بنابراین  را هـا  س
ـپرده  یریبکـارگ  از حاصـل  سـود  متوسـط  تبـصور  زیـ ن یپرداختـ  سـود  و ردیگ یم بکار و نموده ممزوج  هـا  س

 حـالل  و ده سـود  یگـذار  هیسرما در را آنها پول که دهند یم وکالت بانک به گذارانسپرده یعبارت به. باشد یم
 در لـذا  بپـردازد  آنهـا  به را سود از یمتوسط ها سپرده یریبکارگ از حاصل یها نهیهز کسر از پس و شود استفاده
  . شود یم ذکر الحساب یعل دسو یگذار سپرده موقع

  

  دارد؟ یشرع وجه رکردید ریتأخ مهیجر گرفتن ایآ. 10
 است شده یبانک یقراردادها در ریتأخ مهیجر شرط جواز رامونیپ مراجع از یمتعدد سواالت ریاخ یهاسال در
  :اند داده جواب خود یمبان براساس مراجع از کیهر که

  .شود عمل قانون بقط اند کرده دیتأک یا خامنه... ا تیآ -
 .شود عمل یاسالم حکومت مقررات براساس معتقدند یهمدان ینور... ا تیآ -

 صـورت  هبـ  اگـر  امـا  ،انـد ندانسته زیجا را پرداخت ریتأخ بابت اضافه گرفتن یگانیگلپا... ا تیآ -
 .است معتبر شود دیق الزم عقد در شرط

 ضمن بایست می اما ،اند دانسته بالمانع را نیرفط توافق با رکردید مهیجر گرفتن یلیاردب... ا تیآ -
  .دهد یم قرض درآن که باشد یعقد همان

  .ندارد اعتبار شرط نیا معتقدند یرازیش مکارم... ا تیآ -
 چه دانندینم زیجا و دانسته ربا نید یادا در را ریتأخ بابت یادیز مبلغ گرفتن یزیتبر... ا تیآ -
 .)1378 ،یبادآروزیف و انیموسو( نشود شرط چه و شود شرط عقد ضمن

 بـر  ها بانک کردند موافقت یرسم نامه در مراجع یآرا در یبررس از پس نگهبان یشورا یفقها
 . کنند افتیدر بدهکاران از هیتأد ریتأخ مهیجر عنوان به را یدرصد آورند یم قرارداد ضمن که یشرط اساس

 و عقـد  ضـمن  شـرط  صـورت  هب را هیتأد ریتأخ مهیجر افتیدر که نگهبان یشورا دگاهید یفقه لیتحل در
 در اگـر  اسـت  ثابت فقها نزد که "شروطهم عند المومنون" قاعده مطابق گفت توانیم داند یم مجاز التزام وجه
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ـنت  و کتـاب  مخـالف  نباشـد،  عقـد  یمقتضا مخالف که شود داده قرار یشرط الزم و حیصح قرارداد ضمن  س
  .)1377 ،یریتسخ( است الوفا الزم و حیصح شرط نیا باشد نیطرف توافق مورد و نباشد

 رنـدگان یگ توسـط  اقـساط  بازپرداخـت  در ریخأتـ  کـه  شـود  دقـت  نکتـه  نیـ ا د به یبا که است توجه انیشا
 الؤس مورد بایست  می شرعاً که دارد دنبال به را قرارداد یاجرا در فرد تعهد انجام عدم نکهیا بر عالوه التیتسه
ـپرده  صاحبان به متعلق که شود یم یسودده جرگه از بانک منابع از یبخش خروج موجب شود واقع  سـهام  و س
 گردنـد  یم گذاران هیسرما هیسرما اصل به انیز و ضرر موجب پرداخت در ریخأت با بدهکاران واقع در. باشد یم

  .شود داده پاسخ ظلم بحث قالب در یشرع لحاظ به بایست می و شود یم محسوب ظلم که
  

  یریگ جهینت . 11
 و الحـسنه  قـرض  یهـا  سـپرده  گـرفتن  در کـشور  ،یبـانک  نظـام  یبـانک  مقـررات  یبررس و مذکور مطالعه مطابق
ـپرده  در کـه  کننـد  یمـ  عمـل  وکالـت  و قـرض  عقـد  دو مطابق یگذار هیسرما  بـه  را آن نیعـ  الحـسنه قـرض  س
 صـرف  را آنها بعامن گذار سپرده لیوک عنوان به بانک یگذار هیسرما یها سپرده در و گردانند یم بر گذارسپرده
ـپرده  صـاحبان  بـه  یمـال  دوره انیـ پا از پـس  و نمایدمی قانون در شده تعیین موارد مطابق گذاری سرمایه  سـود  س

 یمـشارکت  و یا مبادلـه  عقـود  در آن یریبکـارگ  و هـا سپرده انواع یجداساز بر فقها دیکأت که کند یم پرداخت
  .   ندارد وجود هاحساب یجداساز نامکا حاضر حال در ،باشد یم جداگانه بصورت

 و شـود  یمـ  الحـسنه  قـرض  التیتسه صرف است آمده زین قانون در که همانگونه الحسنهقرض یهاسپرده
 عمـل  شـرع  مطـابق  کـه  کنـد  یمـ  پرداخـت  الحـسنه  قـرض  التیتـسه  الحسنهقرض یهاسپرده تناسب به بانک

  .باشدمی سود هرگونه فاقد و است شده یفتعر ضروری نیازهای برای الحسنه قرض تسهیالت. دینما یم
 و نیمعـ  سود با عقود و نداشته مقدس شرع با یتعارض زین التیتسه یاعطا در نینامع و نیمع سود افتیدر
  .است شده فیتعر یاسالم معامالت در نینامع سود با عقود

 متـضرر  و گـذاران  پردهسـ  هیسرما به ظلم از یریجلوگ لحاظ به هابانک توسط رکردید مهیجر افتیدر موضوع
  .شود ینم مشاهده فقها انیم نهیزم نیا در یاجماع اما ،است یضرور یاقتصاد بنگاه کی عنوان به بانک شدن

ـتالف  بـا  اجرا در اما ،شده تدوین شرعی موازین مطابق تعریف در کشور بانکی نظام بنابراین  میـان  نظـر  اخ
 بتوانـد  بانـک  کـه  اسـت  آن از مـانع  اقتـصاد  بـر  حـاکم  یپیرامـون  شـرایط  مـوارد  بسیاری در و است مواجه فقها
 و ربـوی  بانکـداری  میـان  تمـایز  ایجاد برای را خود تالش اکثر حد اما ،نماید اجرا کامل بطور را خود های رویه
 اجـرای  کنـد  می کیدأت خود ربای بدون بانکداری کتاب در صدر جناب که همانگونه و است نموده ربوی غیر

  .باشد می جامعه کل شدن اسالمی به مشروط میاسال بانکداری کامل
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