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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 تاريخچه كوتاهي از تجربة بانكهاي اسالمي

 )ره(اهللا شهيد صدر  هادي آيتبا تأكيد بر طرح بانك غير ربايي پيشن

 ايران اسالمي و تجربه بانكهاي جمهوري 

 

رسد سخن از موضع اسالم نسبت به بانكهاي ربايي با آغاز قرن  به نظر مي

بيستم و بدنبال تأسيس تعدادي از بانكهاي خارجي در مصر، آغاز گرديـد و بـه   

و در دهـه چهـل   انـد؛   احتمال زياد علماي االزهر در ايـن ميـان، پيشـقدم بـوده    

ميالدي ظهور جنبش اسالمي در طرح انديشه هاي اسـالمي دربـاره بانكـداري    

اسالمي نقش ايفا كـرد و برخـي تحقيقـات در نشـريه هـاي جمعيـت جوانـان        

مسلمان و اخوان المسلمين و طرفداران سنت در مصر به رياست مرحوم شـيخ  

ن نوشته هاي مرحـوم  و در كنار آ. السبكي و شيخ بنا و شيخ مراغي آغاز گرديد

 .مودودي پيرامون زيانهاي ربا مطرح شد تا ضرورت اين موضوع را تأكيد نمايد

و در دهه پنجاه ميالدي تالشهاي گسترده تري در اين زمينه انجام گرفـت  

 :از جمله

و ارائه مطالعات بـا   1951برگزاري هفته فقه اسالمي در پاريس بسال  -1

 .ت دكتر محمد عبداهللا درازهمچون مطالعا) ربا(ارزشي در باره 

ويژه مطالعات اجتماعي كشورهاي عربي در دمشق  ميزگردي برگزاري -2
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كـه در آن بحثهـائي در هميـاري اجتمـاعي همچـون       برگزار شد 1952در سال 

 .ارائه گرديد بحث دكتر شيخ محمد ابوزهره

 .مطالعات انديشمند الجزايري مالك بن نبي -3

المـال و الحكـم فـي    (همچـون  القـادر عـودة    نوشته هاي شهيد عبـد  -4

 .م 1950و شهيد سيد قطب در سال ) االسالم

هاي دكتر محمود ابوالسعد و شيخ شلتوت و دكتـر عبـدالكريم    نوشته -5

الخطيب و دكتر محمد عبداهللا العربي و دكتر احمد الشرباصـي و دكتـر عيسـي    

چـارچوب كلـي   (عبده و سيد ابوالحسن النووي و استاد محمـد عزيـز دربـاره    

و انديشــمند محمــد حميــد اهللا دربــاره  1985در ســال ) بانكهــاي بــدون بهــره

وام  بانكهـاي (و دربـاره   1995در سـال  ) پيشنهاد تشكيل صندوق پول اسالمي(

توان گفت كه بررسـي و مطالعـات تخصصـي     ،ولي مي1962 در سال) بدون ربا

م در شبه مربوط به اراية جايگزيني براي بانكهاي ربايي طي دهة چهل قرن بيست

قاره هند آغاز شد چه در همين زمان نويسندگان متخصص در اين رشته، عنصر 

گذاري در بانكهـاي ربـايي را مـورد حملـه قـرار دادنـد و        اعتباردهي و سپرده

 ( loss statement Portits and)خواهان مشاركت در سـود و زيـان آنهـا   

عيم صديقي، استاد محمود توان از استاد قريشي، استاد ن گشتند كه از آن ميان مي

احمد و استاد ابواالعلي المودودي و استاد محمد عزيز و استاد ارشاد احمد ياد 

 .كرد

احتماالً از واقعيت بدور نيست اگر گفته شود كه نيازهاي اجتماعي و تغيير 
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دهةچهل،  و تحوالت سياسي ناشي از تأسيس دولت اسالمي پاكستان در اواخر

ام چنان بررسـيها و مطالعـات پيشـتازي را فـراهم آورد     فضاي مناسبي براي انج

0Fاهللا صـديقي  هرچند به گفته دكتر نجـات 

از جامعيـت الزم برخـوردار نبـوده و     1

عقـد  «هايي نسبت به برخي عقود اسالمي از جمله  برخي از آنها دچار كژ فهمي

او در عين حال از عدم انتشار كتاب جامع دكتـر عبـدالهادي   . اند بوده» مضاربه

م خود  1986ها و مطالعات منتشره سال  غنمه ـ كه وعده آنرا داده و در بررسي  

هاي بلند مدت و نيز  بر موضوع عمليات صدور سهام عادي براي تأمين سرمايه

هاي كوتـاه مـدت انگشـت گـذارده و      صندوقهاي مشترك براي سرمايه گذاري

ر شده بـود ـ اظهـار    بدنبال تكميل و تكامل آنها از استقبال همگاني نيز برخوردا

 .كندýتأسف مي

شود كه نويسندگان اين عرصـه پـس از دهـةچهل، در خصـوص      ديده مي

تواند محوري براي نظام پوياي بانكداري اسـالمي نـوين    مضاربه و اينكه آيا مي

 .اي گشتند هاي جدي و همه جانبه باشد، وارد بحث

لوده بانكهـاي  نفي مضاربه به عنـوان شـا  «: گويد اهللا صديقي مي دكتر نجات

هـاي تنـگ حقـوقي وي     برخاسـته از ديـدگاه  » الدين مصلح«غير ربايي از سوي 

نسبت به مضاربه و ناتواني در تصور تغييراتي كه دستگاههاي بانكي در صورتي 

. اسـت  گردنـد، بـوده   ريزي شوند، دستخوش آن مي اي جز ربا پايه كه بر شالوده

                                                  

 .71ص ) طرح انديشه اقتصادي اسالمي معاصر(قتصادي االسالمي المعاصر استعراض الفكر اال - 1
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هـا و افـزايش    وام دهـي بانـك  يكي از اين تغيير و تحوالت، كـاهش فعاليـت   

تواننـد   هاي حقيقي اسـت؛ در واقـع بانكهـاي غيـر ربـايي نمـي       گذاري  سرمايه

مصـلح  «ما برآنيم كـه اظهـار نظـر    . همچون بانكهاي صرفاً تجاري فعاليت كنند

در مورد نـاتواني بانكهـاي اسـالمي در ارايـه وام بـه مؤسسـاتي كـه از        » الدين

اند، آنهم به دليل مخالفت ايـن امـر بـا     ه گرفتههاي ويژه خود بهر گذاري سرمايه

1F .اصل مضاربه، هيچ پايه و اساسي در شريعت اسالم ندارد

1 

بـه مخالفـت   ) يعنـي اصـل مضـاربه   (نيز با اين اصـل  » محمود ابوالسعود«

به اين دليل كه گويا منجر به ايجاد بازار سياه و از آنجـا زمينـه سـاز    . برخاست

 .گردد مي» ربا«

اي در اين ميان مطرح شـد   عامل تازه] قرن گذشته ميالدي[ در دهة شصت

و آن سرازيرشدن پولهاي ناشي از عوايـد نفتـي و كوشـش برخـي كشـورهاي      

هـاي   عربي براي تأسيس بانكهاي همسو با فرهنگ اسالمي و نيز رشـد آگـاهي  

اي كه در آن احكام قرآني به مورد اجرا  اسالمي و افزايش اميد و انتظار به آينده

عامل اخير، سرانجام به احسـاس گسـترده و نيرومنـدي بـه     . ذارده شوند، بودگ

نوعي شخصيت اسالمي جهان شمول و نوعي خيزش اسالمي منجر گرديد كـه  

و نيـز  )سال شكست اعراب در جنگ بـا اسـرائيل  (م  1967بويژه حوادث سال 

 م و از آنجا تأسيس سازمان 1969حادثه به آتش كشيدن مسجداالقصي در سال 

                                                  

 .73همان منبع، ص  - 1



 
 

6 

اي بخشيد و آن را به عاملي فعال و مهم  كنفرانس اسالمي، بدان سرعت فزاينده

 .در عرصه كارزار تبديل كرد

اين عامل، نه تنها در بـه پـيش رانـدن حركـت تكـاملي مطالعـات بـانكي        

 .اسالمي بلكه در آغاز اقداماتي مهم در اين زمينه، نقش بسزا ايفا كرد

دكتـر  «يك استاد پرشور مصري يعنـي   افتخار آغاز عملي اين تجربه از آن

است كه تحصيالت خود را در آلمان انجام داد و در آنجا متوجـه  » احمد النجار

هـاي آلمـان، نظـامي بـانكي شـبيه عمليـات        اين نكته شد كه در برخـي ايالـت  

در  او ايـده ايـن كـار را پسـنديد و    . مشاركت به مورد اجرا گذارده شده اسـت 

يعنـي  (م در يك روستاي مصـري   1962 را در سالبازگشت سعي كرد نمونه آن

گسـترة ايـن تجربـه را توسـعه      به مورد اجرا بگذارد ولي موفق نشد) بيت غمر

 بيشتري ببخشد
2F

 .هرچند كه توانست چند شعبه از آن را داير نمايد 1

پيش از اين تجربه، تجربه ديگري بود كه توسط اخوان المسلمين در مصر 

ائي تشكيل دادند كه بر پايه احكام شـريعت اداره مـي   آغاز شده بود آنها شركته

 .شد

در درخواسـت از  ) مركز تأمين مالي كويـت (» بيت التمويل الكويتي«اقدام 

. گام بسيار جالب و مفيـدي بـود  ) ره(مرحوم استاد شهيد سيد محمد باقر صدر 

زيرا در پاسخ به اين درخواست بود كه ايشان، طرح بانك غيـر ربـايي خـود را    

                                                  

طبق نقل شفاهي يكي از انديشمندان حوزةبانكداري اسالمي يعني استاد حسـين حامـد حسـان بـه      - 1
 نويسنده
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هـاي   ت و آنرا با مباحث عميق فقهي همراه سـاخت كـه هرگـز در طـرح    نوش

، )قرن گذشته(متعدد و فزايندة ارايه شده ديگران در اواخر دهة شصت ميالدي 

از جمله آثار استاد عيسي عبده يا استاد عبداهللا العربي و استاد صديقي و اسـتاد  

 .خورد نكرديم هايي در حد و اندازه آن بر النجار به بررسي

ما در اين ميان . ها در اوايل دهةهفتاد فزوني گرفت اين مطالعات و بررسي

استاد الشبلي و استاد محمـود احمـد و اسـتاد    : به بررسيهاي بسيار خوب آقايان

عبدالمنان و استاد محمد عزيز و استاد ابراهيم الدسوقي اباظـه و اسـتاد غريـب    

سامي حمـود و اسـتاد رفيـق    الجمال و استاد مصطفي عبداهللا الهمشري و استاد 

شـوند،   ، به فراوانـي نيـز يافـت مـي     المصري و بسياري ديگر كه ـ بحمد اهللا ـ 

 .برخورد كرديم

در عرصه بانـك  ) ره(در اينجا مايلم شماي فشرده اي از طرح شهيد صدر 

 :غير ربايي ارايه دهم

 

 :)ره(خالصة طرح ارايه شده شهيد صدر

 :از ويژگيهاي زير، تنظيم شده استاين طرح بر اساس برخورداري بانك 

 .ـ با احكام شرعي، مخالفتي نداشته باشد1

ـ توانايي ايجاد تحرك اقتصادي و كسب ميزان سود ضروري براي تداوم 2

 .هاي خود را داشته باشد فعاليت

 .هاي ديگر برخوردار باشد هاي تجاري بانك ـ از امكان ايفاي نقش3
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دهـد كـه داراي عناصـر زيـر      وق مـي اين ويژگي ها، بانك را بدان سو س

 :باشد

كار انساني را به عنوان منبع درآمد قرار دهـد و از درآمـد حاصـل از    : الف

كند و بر  سرمايه بكاهد، با اين جهت گيري، چنين بانكي قاطعانه ربا را نفي مي

هاي اقتصـادي از سـوي ديگـر،     از يك سو و ورود مستقيم به فعاليت» كارمزد«

  .كند تكيه مي

بانك اسالمي تنها به عنوان واسطه اي ميان سـپرده گـذاران و سـرمايه    : ب

 .كند عمل مي] در فعاليتهاي اقتصادي[گذاران 

آمادگي در گذشتن از سـود در راه گسـترش روحيـه اسـالمي را پيـدا      : ج

 .كند مي

هاي اقتصادي كسـب   آور ربايي، در پي گريزگاه در چنان فضاي خفقان: د

 .خواهد آمد درآمد براي خود، بر

 

 :آيين نامه بانك غير ربايي

مبحث خود در اين عرصه را به دو بخش تقسـيم  ) ره(مرحوم شهيد صدر 

 :كرده است

 .نحوة تأسيس بانك غير ربايي :بخش نخست

 .هاي بانكي نحوةانجام فعاليت :و بخش دوم

و بدين ترتيب با روش متداول در دستيابي به منابع و بهره گيري از اموال 
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ت آمده به مخالفت برخاست چون روشي ربايي است حال آنكه در بانـك  بدس

 .آيند غير ربايي سرمايه و كار بخشي از مضاربه به حساب مي

بخش اول يعني نحـوه تأسـيس بانـك    ) ره(هنگاميكه مرحوم شهيد صدر 

 :هاي زير را در نظر گرفت غير ربايي را مورد بحث قرار داد، گام

گـذارد كـه بانـك بـه عنـوان واسـطه اي ميـان        بر اين نكته انگشت  :يكم

 .گذاران و سرمايه گذاران، در عقد مضاربه، در نظر گرفته شود سپرده

 .هاي ثابت، جاري و پس انداز، تقسيم كرد ها را به سپرده سپرده :دوم

براي سپرده گذار شرايطي در نظر گرفت كه بطور خالصه عبارتنـد   :سوم

 :از

بـراي مـدت معينـي    ] در بانـك [داري سـپرده  اينكه شرعاً مقيد به نگه -1

 .باشد

 .اينكه به جزئيات شرايط بانك، پاي بند باشد -2

 .و به عنوان شرطي انعطاف پذير يك حساب جاري باز كند -3

پردازد كه شامل مـوارد   آنگاه به يادآوري شرايط سرمايه گذار مي :چهارم

 :گردد زير مي

  امانت داري -1

 شايستگي -2

 ها وژهروشني پر -3

  ترجيح مشتريان خوشنام -4
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سهميه بندي سود، افتتـاح حسـاب   : پاي بندي به شرايط بانك از جمله -5

جاري مربوط به پروژه، ثبت دقيق و گشودن پرونده ويژه اي براي هـر يـك از   

 .اي عمليات مضاربه

هاي سپرده گذاران به حقـوق سـپرده    آنگاه و پس از تحليل انگيزه :پنجم

 :زد و موارد زير را به عنوان هدف سپرده گذار برمي شماردپردا گذار مي

  تضمين سپرده -

  كسب در آمد -

 توان برداشت در پايان مهلت سپرده گذاري -

توانـد بـه عنـوان     كند كه بانك غير ربـايي مـي   پس از آن نتيجه گيري مي

سپرده را تضمين كند اين ضمان، نه ضمان قرض است و ] اصل[شخص ثالث، 

 .رود بشمار مي] مضاربه[از سوي عامل  نه ضمان

توان از طريق در نظر گرفتن درصدي از سود  همچنان كه درآمد را نيز مي

باشد تا احتمال كـاهش آن  ] سرمايه[ـ كه بايد بيش از نرخ بهره مطرح در بازار 

 .فراهم آورد -در صورت نبود سود مشروع را از ميان بردارد 

توان با مشخص كردن مـدت   ت سپرده را ميو اما توانايي يا امكان برداش

معيني كه طي آن حق برداشتي وجود نداشته باشد و پس از آن اجازه برداشـت  

توانـد بقــاي نقـدينگي را طــي    داده شـود، حـل كــرده در ايـن جــا بانـك مــي    

 :هاي زير، تضمين نمايد مكانيسم

سـپرده هـا، همزمـان     بـه طـور طبيعـي سررسـيد برداشـت تمـامي      : الـف 
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  .رسد نمي فرا

و نيز علي القاعده همگان همزمـان اقـدام بـه برداشـت سـپرده خـود       : ب

 .كنند نمي

هاي جاري و حسابهاي جـاري   بانك توانايي استفاده از حساب پروژه: ج

 .ديگر و اختصاص سود آن به خود را دارد

پردازد كه شامل جعاله اسـت و   در فصل ششم به حقوق بانك مي :ششم

 :دشو به دو بخش تقسيم مي

مزد ثابتي براي كار وساطت كه با در نظر گرفتن تفـاوت ميـان بهـره     :يك

پرداختي بانكهاي ربايي از يك سـو و بهـره درخواسـتي خـود از سـوي ديگـر       

 .گردد منهاي اضافه سهم سود سپرده گذار بر نرخ سود سپرده تعيين مي

كـه از طريـق تفـاوت كـارمزد     ] مضاربه[ميزان شناوري از سهم عامل  :دو

و كـارمزد سـرمايه   ) برابر با بهره ربـايي پرداختـي بـه بانكهـا    (رمايه تضميني س

 .گردد محاسبه مي) كه البته بيشتر است(اي در بازار  ريسك پذير مضاربه

تواند با سـرمايه خـود يـا بـا      كند كه بانك مي در اين جا تأكيد مي :هفتم

 .وارد مضاربه گردد] در اختيار[اموال متحرك 

آورد  ميان مـي  فصل از حقوق عامل سرمايه گذار سخن بهدر اين  :هشتم

كه بعد از جدا كردن سهم بانك و سپرده گذار از سود حاصله، سود باقي مانـده  

 .متعلق به اوست

 .پردازد در اين فصل به نحوة شناسايي سودها مي :نهم
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پـردازد و   در اينجا به روشهاي تشويق و ترغيب صاحبان سپرده مي :دهم

كارمزدي در نظر گرفتـه شـود كـه    ] به بانك[كند براي وكالت دهي  پيشنهاد مي

 .كشد متناسب با افزايش مبلغ سپرده افزايش يابد كه البته بعد از آن دست مي

پردازد كه به عنوان قرض از  در اين فصل به حسابهاي جاري مي :يازدهم

دهد  ام ميشود و بانك تنها هنگامي آنها را به ديگران و صاحبان آنها گرفته مي

بـراي وام گيرنـده نيـز شـرايطي را در نظـر      . كه نتوانـد در مضـاربه، بكـارگيرد   

 .گيرد كه با شرايط وام از جمله شرط ضمانت مبلغ وام هماهنگ باشد مي

دهد  كند و توضيح مي در اين فصل مسئلة لغو ربا را مطرح مي :دوازدهم

 :ستداري سود يا بهره داراي سه عنصر ا كه در نظام سرمايه

 .شود هاي غير توليدي در نظر گرفته مي مبلغي كه براي جبران بدهي -1

 .هاي بانك هزينه -2

 .سود سرمايه -3

توان همـراه بـا آن بـر اعتبـارات عينـي و       در خصوص عنصر نخست مي

تـوان از ايـدة بيمـه     كاهش اعتبارهاي شخصي انگشت گذارد همچنان كـه مـي  

را بيمه كند همانگونه ] مضاربه[ن عمليات تواند اي ها بهره گرفت؛ بانك مي وام

تواند از عامل درخواست بيمـه كنـد و هزينـه بيمـه را نيـز خـود عامـل         كه مي

بپردازد يا بانك را در پرداخت آن، وكيل كند منتهـي مشـكل در اينجاسـت كـه     

 .ها را در بر گيرد شود زيرا بايد همة وام هزينه بيمه مشخص نمي

تواند آن را بر اساس دستور به ثبـت وام،   مي و در مورد عنصر دوم، بانك
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توانـد   مي]بانك[درخواست كند و باالخره عنصر سوم بايد كامالً لغو شود ولي 

و (با وام گيرنده شرط كند كه مبلغي را به مدت مثالً پنج سال به بانك وام دهد 

). اي اسـت كـه صـحت شـرعي آن بـراي مـا مشـخص نشـده اسـت          اين نكته

ند او را تشويق به پرداخت مبلغي به عنوان هديه يـا بخشـش   توا همچنانكه مي

مستحبي كند يا به او وعده دهد كه در عمليـات وام دهـي بعـدي، در اولويـت     

 .دهد قرارش مي

 :كند و سرانجام اينكه شماري نكات كلي را به شرح زير، پيشنهاد مي

ـ   بزرگ باشد زيرا]بانك[ـ اينكه سرمايه 1 ري وظايف و مسـئوليتهاي بزرگت

كشد در عين حال بايد اين نكتـه در نظـر    نسبت به بانكهاي ديگر بر دوش مي

هاي بانكي در چنين بانكي بايد بـيش   گرفته شود كه كاربرد سرمايه در فعاليت

 .از كاربرد مستقيم آن در سرمايه گذاري باشد

تواند به اقتصاد، سمت و سو دهد زيـرا   ـ به نظر ايشان، چنين بانكي مي2

كنـد و موقعيـت ايـن     هاي آنانرا از نزديك لمـس مـي   ذاران و پروژهسرمايه گ

 .آوري آنها، برايش اهميت دارد ها و سود پروژه

توان نوعي تشابه در ساختار داخلي بانك غيـر ربـايي بـا بانكهـاي      ـ مي3

اي  ربايي در نظر گرفت با تأكيد بر اين نكته كه در بانك غير ربـايي بايـد اداره  

س و نسبت به دينداري و اخالص مكتبي كاركنان آن، دقـت  براي مضاربه تأسي

 .خاص بعمل آيد

پردازد  به وظايف اساسي بانكها مي) ره(در فصل دوم مرحوم شهيد صدر 
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هـا و   ها، تسهيالت بانكي و تجارت با نقـدينگي  و آن را در خدمات بانكي، وام

جداگانه اشاره كه به هر يك از آنها، بطور . كند گذاري تعريف مي اوراق سرمايه

 :كنيم مي

هـاي بـانكي    خدمات بانكي و در اين باره بر مسئله پذيرش سـپرده  :يكم

به عنـوان   -گذارد و آنرا ـ كه از ديدگاه اسالمي درست هم هست   انگشت مي

كند كه  قرض در صورت جاري بودن و سپرده در صورت ثابت بودن تلقي مي

و در مورد حساب جاري نيـز  . دشو حق توكيل در مضاربه نيز به بانك داده مي

همان برداشت قوانين غربي را از آن دارد و برآنسـت كـه در فقـه اسـالمي بـه      

كنـد   مطرح است، آنگاه پيشنهاد مـي ) دين(عنوان نقل و انتقال يا تهاتر ميان دو 

كه موضوع را به صورت دو نوع قرارداد تصور نكنيم بلكه آنرا، به صورت دين 

آن تلقي كنيم؛ سپس وارد جزئيات برداشت يا سپرده گذاري  و استيفاي) بدهي(

پردازد و آنـرا   هاي پس انداز مي شود و آنگاه به سپرده مي] جاري[در حساب 

پـردازد كـه    هاي ثابتي مـي  كند و در ادامه به سپرده در شمار مضاربه تلقي مي

پيش از آن نيز از آنهـا سـخن بميـان آورده بـود و برآنسـت كـه در خصـوص        

هـا، بـروات و    ها، سـفته  هاي نقدي موضوع سهل است؛ سپس از حواله ردهسپ

 .آورد اسناد اعتباري ومسايل حفظ اسناد مالي و نيز احكام پول سخن بميان مي

اينها همه مباحث مفصل علمي و بسيار جالبي است كـه هـر پژوهشـگر و    

يك كـه در   محققي بايد به آنها بپردازد و بويژه به پيوستهاي فقهي مربوط به هر

هـاي منحصـر بـه فـرد در      پايان طرح خود از آنها ياد كرده و از جمله ويژگـي 
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  .رود، مراجعه كند و آنها را از نظر بگذراند چنين مطالعاتي بشمار مي

كه در اين باره قـبالً  ) مستقيم(و تسهيالت بانكي ) وام ها(ها  قرض :دوم

 .پردازد ها و بروات مي نيز سخن گفته و در اينجا به سفته

در اينجا به مسائل مربوط به خريـد و فـروش اوراق مـالي و اوراق     :سوم

پردازد و در عين حال به لزوم رعايت قواعد و شرايط اسالمي در اين  بهادار مي

 .نمايد باره تأكيد مي

 

 :چند نكته مهم

 :در اينجا و پس از اين مرور فشرده، ذكر چند نكته ضروري است

» بيـت التمويـل كويـت   «پروژه خود را براي ) ره( مرحوم شهيد صدر: يك

خواست در كنار نهادهاي بانكي ربـايي حضـور    اي نوشت كه مي يعني مؤسسه

و در عين حال كه خـدمات و تسـهيالت بانكهـاي سـنتي را ارايـه      . داشته باشد

دهد به رقابت با آنها نيز بپردازد و خود را نيرومنـد نگـاه دارد؛ ايـن پـروژه      مي

ن نهاده بود كه هيچ بانك غيرربايي ديگري براي همكاري بـا ايـن   فرض را بر آ

 .بانك وجود ندارد؛ اوضاع در دهةشصت نيز جز اين نبود

ترديدي نيست كه اين هر دو فرض، تحرك چنين بانكي را شديداً محدود 

هاي زيادي از جمله مـوارد زيـر بجـاي     ساخت ، و تأثير خود را بر عرصه مي

 :گذارد مي

 .اجتماعي -هاي عمومي  اركت فعال بانك در برنامه ريزيـ كاهش مش1
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 .هاي توليدي ـ عدم ورود مستقيم و نيرومند آن به پروژه2

ـ تالش جدي براي در پيش گرفتن هرگونه احتياط در خصـوص امـوال   3

 .سپرده گذاران از نظر آسيب يا زيان رسيدن به آنها

فعاليتش را تضمين  آن و تحقق سودي كه تداوم ـ تأكيد بر بقاي وجودي4

 .كند

هاي مختلف  ، شديداً بر ذكر ادله فقهي جنبه)ره(مرحوم شهيد صدر :دوم

پروژه خود به صورت اجتهادي، اصرار داشت و طبيعي است كه او ديدگاههاي 

الهـام  ] كه بـدان گـرايش مـذهبي داشـت    [همسو با پروژة خود را از فقه امامي 

 :كنيم رد زير برخورد ميگرفت و به همين دليل است كه به موا مي

به مثابه يـك كـار   ] سرمايه يا سپرده[ـ پذيرش گرفتن كارمزد بر تضمين 1

 .مؤثر اقتصادي

ـ پذيرش گرفتن سود در ازاي سپرده گـذاري امـوال خـود در بانكهـاي     2

 .بيگانه

 .ديد هرچند ترك آنرا اولي مي» جعل«ـ پذيرش اصل جائزه 3

قهـاي مـذاهب ديگـر نظـر مختلفـي      كه در تمامي اين مسائل بسياري از ف

دارند و برخي از آنان از جمله اسـتاد صـديقي و اسـتاد قحـف و اسـتاد رفيـق       

 .المصري با او به مناقشه هم برخاسته اند

ما در صفحات بعد خواهيم ديد كه قانون عمليات بانكداري بدون ربـا در  

 .ريزي شده است ايران، بر اساس اين طرح و پيشنهاد پي
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 هم عمليهاي م گام

اولين گام جـدي در ايـن راه   » شيخ سعيد لوتاه«تالشهاي بازرگان اماراتي 

اقدام به تأسيس بانك اسالمي دبي كرد و ) م 1975در سال (او . رود  بشمار مي

تالش بسيار پيگيري در اين راه بعمل آورد و با چنان مشكالت بزرگـي مواجـه   

ز وي نبود، كـل پـروژه زيـر    و حمايت مقامات مسئول ا شد كه اگر پافشاري او

 .رفت سؤال مي

در اواخر دهةهفتاد نيز گام مهم » بيت التمويل الكويتي«همچنانكه تأسيس 

ديگري در اين راه بود؛ تأسيس بانك اسالمي بحرين هم شتاب جديدي به اين 

حركت بخشـيد و پـس از آن تجربيـات سـودان، پاكسـتان، مـالزي، سـعودي،        

هـاي مـؤثر ديگـري در ايـن راه بشـمار       ام گـام اندونزي، مصر و غيره هـر كـد  

ترين گام عملي بطور مطلق تأسيس بانك توسـعه اسـالمي ،    ولي مهم. رفت مي

در اجــراي تصــميمات صــادره از ســوي كنفــرانس وزراي دارايــي كشــورهاي 

هجـري   1393در ذي القعده سـال  ) عربستان سعودي(اسالمي منعقده در جده 

هجري شمسي بود؛ پس از آن نيز  1352ذرماه آ/ ميالدي 1973دسامبر  / قمري

 1395هاي مركزي كشورهاي اسالمي در ماه رجب سـال   نشست رؤساي بانك

هجـري شمسـي    1354مهرمـاه   29/ مـيالدي  1975اكتبـر   20/ هجري قمـري  

 1395شـوال   15برگزارشد كه به گشـايش رسـمي بانـك توسـعة اسـالمي در      

همتـرين دسـتاوردهاي اقتصـادي    ايـن اقـدام يكـي از م   . هجري قمري انجاميـد 
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پـس از آن سـاير بانكهـا و نهادهـاي     . رود سازمان كنفرانس اسالمي بشمار مي

هاي سرمايه گذاري، تجـاري، تـأمين اجتمـاعي ،     مالي اسالمي از جمله شركت

هاي اجتماعي و غيـره در نقـاط مختلـف جهـان اسـالم و خـارج از آن از        بيمه

تركيه تا اياالت متحده آمريكا شكل گرفتنـد   اندونزي گرفته تا غرب آفريقا و از

 .كند كه خود موفقيت اين تجربه مبارك را ثابت مي

ها در پايان قرن بيستم به دوهزار بانك و نهاد مالي در بيش  شمار اين بانك

ميليارد دالر آمريكا يعنـي معـادل   12كشور رسيد و طي اين مدت حدود  25از 

 .ميالدي، بخود جذب كرد 1997ال هاي بانكي را طي س كل سرمايه% 3/5

اين تجربه با موفقيت ادامه پيدا كرد و سرانجام به تشكيل مجمـع عمـومي   

بانكها و مؤسسات مالي اسالمي منجر شد؛ اين مجمع عمـومي اولـين نشسـت    

برگزار كرد و نشست دوم ) آمريكا(ميالدي در واشنگتن  2002خود را در سال 

در دبـي  ) هجـري شمسـي   1382اول مهرماه (ميالدي  2003سپتامبر  22آن در 

برگزار شد و به همين ترتيب برخي بانكها از جمله بانك شارجه اقدام به تغييـر  

شود  ساختار خود براي تبديل شدن به وضع مطلوب اسالمي كردند و گفته مي

 400كه حجم سرمايه در گردش نهادهاي مالي و بانكهـاي اسـالمي بـه سـطح     

ت و باعـث شـده برخـي بانكهـاي بـزرگ ديگـر نيـز        اسـ  ميليارد دالر رسـيده 

 .هاي خود بگشايند هاي اسالمي براي فعاليت گيشه

اي گرفـت و   ها در اين نوع بانكها، روند فزاينده بدين ترتيب ميزان سپرده

دكتر احمد محمد علي . با استقبال بي سابقه و بسيار خوب مسلمانان مواجه شد
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كـي از پيشـگامان ايـن عرصـه بشـمار      رئيس بانك توسعه اسالمي ـ كه خود ي 

تجربة تابونگ (هاي اندونزي و مالزي  رود ـ از انواع اقبال عمومي از تجربه  مي

3Fسخن بميان آورده) حجي

 .كه خود دليلي بر اين اقبال عمومي گسترده است 1

طبيعي است كه در اين ميان مشكالت فراواني نيز قد علم كرده باشند كـه  

اين بررسي گذرا نيست و بايـد در مباحـث ديگـري     فرصتي براي طرح آنها در

 .جداگانه به آنها پرداخت

 

 تجربة جمهوري اسالمي ايران

اي اشاره كنيم كه خود از نزديك  مناسبت نيست كه به تجربه در اينجا بي

آنرا، لمس كرده و امروزه بر روند بانكداري در جمهوري اسالمي ايـران، سـايه   

 .افكنده است

هاي ريشـه اي در   نقالب اسالمي ايران، ايجاد دگرگونيهدف اساسي از ا

زندگي اجتماعي و بازسازي آن براساس اسالم بـود و طبيعـي اسـت كـه نظـام      

اسالمي برخاسته از انقالب، به تغيير در جنبة اقتصادي آن همت گمارد و نظـام  

بانكي، خود مهمترين بخش و محور زندگي اقتصادي امروز بشمار رفتـه و هـر   

 .دهد در آن، تمامي اقتصاد جامعه را تحت تأثير قرار مي تغييري

هاي الزم براي ايجاد تغييرات به دليل ريشه داري وضع موجود و  كوشش

                                                  

 .15ص ) نقش بانكهاي اسالمي در روند توسعه( التنمية عمليةفي  االسالميةدور البنوك  - 1
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نوپايي نظري و عملي نظام جمهوري اسالمي ايران، با احتياط فـراوان صـورت   

هجـري   1359آذرمـاه   22(ميالدي  12/12/1980گرفت؛ شوراي پول در تاريخ 

تغيير داد و نرخ آنرا نيز تا سطح معينـي  » كارمزد«سود يا بهره را به  نام) شمسي

4F.كم كرد

1 

يك ماه پس از آن سمينار اقتصاد اسالمي در دانشگاه الزهرا برگزار شد كه 

 .هاي گوناگون مطرح گرديد طي آن پرسش

هنگام تدوين بودجة سال بعد، دولت قانوناً موظـف شـد تـا مطالعـات      به

براي اينكار، شش ماه نيز فرصـت داده شـده و   . ه را انجام دهدالزم در اين زمين

كميته موفـق شـد فرمـولي بـراي     . اي از متخصصان و علما شكل گرفت  كميته

عمليات بانكي غير ربايي تهيه و آنرا به شوراي پول پيشنهاد كند، شورا نيز هـم  

رسـي و  طرح ارايه شده و هم اظهار نظر و مالحظات مطرح دربارة آنرا مورد بر

مطالعه قرار داد و سرانجام بررسي و مطالعه نهايي آن از سوي يكي از علمـايي  

معين كرده بودنـد، صـورت گرفـت و    ) اهللا تعالي عليه رضوان(كه حضرت امام 

بـه  ) هجري شمسي 1361ارديبهشت  15(ميالدي  4/5/1982باالخره در تاريخ 

شوراي اسالمي ارسال دولت ارايه شد و پس از موافقت دولت با آن به مجلس 

در مجلس جلسات طوالني و با حضور علما و متخصصان براي بحـث  . گرديد

بيستم مرداد ماه (ميالدي  1983اوت  20و بررسي آن برگزار شد و سرانجام در 

                                                  

پول و . (البته استاد توتونچيان برآنست كه اين امر در آنزمان بيانگر نگاه ساده انگارانه به موضوع بود - 1
  )520بانكداري اسالمي، ص 
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مورد تصـويب قـرار گرفـت و شـوراي نگهبـان قـانون       ) هجري شمسي 1362

شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و قرار شد از آغـاز   اساسي نيز آنرا مغاير با

 .سال شمسي آينده بمورد اجرا گذارده شود

 :دو مشكل اساسي و مهم كه اين قانون با آن مواجه بود عبارتند بودند از

ـ آموزش سازماني بانكها نسبت به آن، كه خود موضـوع مهمـي بـوده و    1

 .گذاشت راي آن برجاي ميانجام نشدنش مسلماً تأثير منفي بسزايي در اج

هاي قديمي و سنتي  ها با آن و اصالح شيوه ـ آشنا سازي مشتريان بانك2

 .معامله آنان با بانكها

بانك مركـزي جمهـوري   . گذرد اينك حدود بيست سال از اين تجربه مي

اسالمي ايران مرتباً نتايج حاصل از اجراي ايـن تجربـه را مـورد ارزيـابي قـرار      

هايي براي بررسي و مطالعه  عالي بانكي نيز همه سال نشست دهد، نهادهاي مي

كنند و كتابها و مقاالت فراواني در ايـن بـاره نگـارش     نتايج اين كار برگزار مي

ولي با اين حال اين نظام هنوز نتوانسـته در افكـار عمـومي بـه ميـزان      . يابد مي

تفـاوت و حتـي   بااليي از پذيرش و قبول، دست پيدا كند؛ ديدگاهها درباره آن م

رسد كـه قـانون بـه لحـاظ شـرعي و عملـي، هـيچ         متناقض است؛ به نظر  مي

هاي اجرايي يـا   مشكلي ندارد منتها تأثيرهاي منفي چندي گاه به دليل آيين نامه

بر اثر قراردادهاي ناهماهنگ با آن و يـا بـدليل جهـل و ناآگـاهي برخـي افـراد       

افكار غير اسـالمي در برخـي    و دستگاههاي اجرايي و باالخره از سوي جريانها
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5F .دستگاههاي ذينفع، برآن انعكاس يافته است

1 

ولي برآنم كه نبود مراجع شرعي ناظر و مراقـب جزئيـات كـار، مهمتـرين     

علت در اين عدم اعتماد ـ اگر نگـوييم انحـراف ـ وسـمت گيـري در راسـتاي        

حـال  در عـين  . اصالح صوري بجاي تغييرات بنيادي در معامالت ربايي اسـت 

كند خاطر نشان سـازيم كـه در همـه احـوال، حسـن نيـت        انصاف، ايجاب مي

وجود دارد و قراردادهاي معمول در اين نظـام نيـز عمومـاً اسـالمي و درسـت      

 .هستند هرچند در اجرا از آنچنان موفقيتي برخوردار نبوده اند

هـاي   حقيقت آنست كه ما نيازمند تغيير در معيارهاي موفقيت در فعاليـت 

من شخصاً در سمينار بانكي مهمي شركت داشـتم كـه در آن   . نيز هستيم كيبان

رئيس يكي از بانكها، مقاله اي ارايه داد كه طي آن تأكيـد شـده بـود، بانكهـاي     

انـد؛ زيـرا حـداقل نـرخ سـود       ايراني از كمترين ميزان موفقيت برخوردار بوده

كـردم و خاطرنشـان    به اين نكته اعتراض. بانكهاي غربي را نيز بدست نياوردند

هاي بانـك   ساختم كه معيارهاي ما همچنان سرمايه دارانه است وگرنه موفقيت

اسالمي در يك كشور اسالمي را نبايد با ميزان سود آن، سنجيد؛ بلكـه بايـد بـه    

ميزان نزديكي به اهـداف توسـعه و كنتـرل تـورم و تحقـق ارزشـهاي عـدالت        

كـل دولـت در فعاليتهـاي آنهـا      اجتماعي و همسويي و هماهنگي با سياسـتهاي 

اي بـا رقابـت بـا بانكهـاي      توجه شود و حتي با بانك اسالمي فعال در جامعـه 

                                                  

همان منبع، .(دكتر توتونچيان نيز در انتقاد شديد از دستگاههاي اداري بانكي به آنها اشاره كرده است- 1
 (532ص
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نمي توان آنرا مقايسه كرد و اين چيزي بـود كـه مرحـوم    ) سرمايه داري(سنتي 

 .نيز در طرح پيشنهادي خود بدان اشاره كرده بود) ره(شهيد صدر 

در ايران متكي به اين قانون اسـت   به هر حال تمامي نظام بانكي اجرا شده

هاي جدي در نقد آن و فراخوان نظـارت دقيقتـر در خصـوص     و جهت گيري

ضمن اينكه بايد خاطرنشـان كـرد كـه طـرح     . هاي اجراي آن وجود دارد روش

دهـد و البتـه    روح اين قانون را تشكيل مي) ره(ارايه شده از سوي شهيد صدر 

 :كنيم كه بطور مختصر بدانها اشاره مي تفاوتهاي قابل ذكري هم با آن دارد

 

اي گذرا ميان طرح پيشنهادي شهيد صدر بـا قـانون عمليـات     مقايسه

 بانكي بدون ربا در ايران

طـرح شـهيد   (شود كه مسـلماً ايـن طـرح     پيش از هر چيز خاطرنشان مي

رود ولـي دو   روح اين قانون و در واقع بمثابة پدرخوانده آن بشمار مـي ) صدر

ه در اين ميان وجود دارد كه تفاوتهاي ديگر نيز ناشي از همـين دو  تفاوت عمد

 :تفاوت است به اين شرح

طرح ياد شده به منظور تأسيس بانك غير ربايي در فضايي بـا عـدم    :يك

حاكميت اسالم و حضور بانكهاي ربايي بزرگ در نظر گرفتـه شـده اسـت و از    

نظـر گرفتـه شـده كـه      آنجا، براي اين بانك اسالمي همـان خـدمات مثبتـي در   

دهند، البته با كنار گذاردن ربا و با بهره گيري از  بانكهاي ديگر، آنها را ارايه مي

حال آنكه قانون عمليات بـانكي بـدون ربـا    . »مضاربه«عقد اسالمي مهمي چون 
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در جامعه اي ارايـه و مطـرح شـده كـه اسـالم در      )در جمهوري اسالمي ايران(

در نتيجه نهادها و بانكهـايي كـه آنـرا بمـورد     هاي آن حاكم است و  همةعرصه

گذارند با هيچ رقيب و موسسة غيـر اسـالمي در ايـن جامعـه، روبـرو       اجرا مي

 .نيستند كه خود يك تفاوت اساسي و مهم است

اين قانون از سوي گروه بزرگـي از علمـا و متخصصـان اقتصـادي و      :دو

با مشكالت آن آشنا  كههاي بانكي يعني كساني تهيه شده  اندركار فعاليت دست

بوده و در عين حال در اين انديشه بوده اند كه قانون ياد شده همه حركت مالي 

و پولي كشور را هدايت كند؛ قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانوني براي بانك 

مركزي است كه بر تمامي فعاليتهاي بانكي اشراف دارد و بنابراين بايد هماهنگ 

هـاي سـازماني ـاداري و دولتـي قـرار       ها و خط مشـي  و همسو با ديگر طرح

 .گيرد

بر اين اساس به رغم اتحاد روحي اين دو ، اختالفهاي زيادي در جزئيات 

 :توان لمس كرد كنيم كه تجلي آنها را در موارد زير مي مشاهده مي

اهللا شـهيد   پيشـنهادي آيـت  [با مراجعه به ويژگيهايي كه در طـرح  :نخست

اشاره شده و مقايسة آنها با قانون عمليات بانكي بـدون ربـا،   به آنها )] ره(صدر 

يابيم كه قانون با توجه به فاصله گرفتن جو عمومي از ربا و ربـا خـواري    درمي

بدون اصرار بر مسئله لزوم تحقق سودهاي ضـروري، و بـدون نيـاز بـه ايجـاد      

ا هـ  درآمدهاي اقتصادي براي بانك غيرربايي طرح ياد شده، به همـين ويژگـي  

 .پاي بند است
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شود آنچنـان   اهدافي كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان مي :دوم

كه در ماده اول و . آمدند گسترده هستند كه در طرح مزبور، مطلقاً به گمان نمي

 :دوم آن آمده است

 

 :اهداف نظام بانكي عبارتند از: ماده اول

) با ضوابط اسالمي(عدل ـ استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و 1

به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشـد اقتصـاد   

 .كشور

هـاي اقتصـادي    ـ فعاليت در جهت تحقـق اهـداف ، سياسـتها و برنامـه    2

 .دولت جمهوري اسالمي با ابزارهاي پولي و اعتباري

ز ـ ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه ا3

هـا  و   هـا ، پـس انـدازها ، سـپرده     طريق جذب و جلب وجوه آزاد ، اندوخته

گذاري بـه   بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه

6F .اصل چهل و سوم قانون اساسي 9و  2منظور اجراي بند 

1  

                                                  

تـأمين شـرايط و   «:چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است در بند دوم از اصل - 1
امكانات كار براي همه به منظـور رسـيدن بـه اشـتغال كامـل و قـراردادن وسـايل كـار در اختيـار          
همةكسانيكه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يـا هـر راه   

ه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خـاص منتهـي شـود و نـه     مشروع ديگر كه ن
اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حـاكم  . دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد

  .»بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد
بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صـنعتي كـه نيازهـاي     تأكيد«:همين ماده آمده است» 9«و در بند 
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ـ حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبـادالت  4

 .رگانيباز

ـ تسهيل در امور پرداختهـا و دريافتهـا و مبـادالت و معـامالت و سـاير      5

 .شود خدماتي كه بموجب قانون برعهده بانك گذاشته مي

 :ـ وظايف نظام بانكي عبارتند از2ماده 

 .هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات انتشار اسكناس و سكه -1

 .تبار طبق قانون و مقرراتتنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اع -2

انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهـاي   -3

 .ارزي دولت طبق قانون و مقررات

نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رايج ايـران و ارز   -4

 .و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون

 .و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات انجام عمليات مربوط به اوراق -5

 .اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات -6

هاي اقتصادي مصوب كه  عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه -7

 .از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد

ــواع حســابهاي قــرض الحســنه   -8 ــاح ان ــداز(افتت و ) جــاري و پــس ان

هاي سرمايه گذاري مدت دار و صدور اسناد مربـوط بـه آنهـا بـر طبـق       دهسپر

                                                                                                                                                  

 .»عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحلة خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند
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 .قوانين و مقررات

 .طبق قانون و مقررات) بهره(اعطاي وام و اعتبار بدون ربا  -9

اعطاي وام و اعتبار و ارايه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قـانوني   -10

 .اصل چهل و سوم قانون اساسي» 2«جهت تحقق بند 

ام معامالت طال و نقره و نگاهداري و ادارة ذخائر ارزي و طـالي  انج -11

 .كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن

نگاهـداري وجـوه ريـالي مؤسسـات پـولي و مـالي بـين المللـي يـا           -12

 .مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات

راردادهاي پولي و بازرگـاني  انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي ق -13

 .و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات

قبول و نگاهداري امانات طال و نقره و اشياي گرانبها و اوراق بهـادار   -14

 .و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجارة صندوق امانات

 .هت مشتريانصدور ، تأييد و قبول ضمانت نامة ارزي و ريالي ج -15

 .انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات -16

در وهلة نخست اشـاره اي بـه   ) ره(در طرح پيشنهادي شهيد صدر  :سوم

گويـد بـا وضـع بانكهـاي      منابع پولي نمي شود؛ زيرا همچنانكه مؤلف آن مـي 

7F.ربايي، هماهنگي دارد

يه را ولي به هرحال در بانك غير ربايي نمي توان سـرما  1

                                                  

 .، پاورقي17چاپ لبنان، ص ) بانك غير ربايي در اسالم(البنك الالربوي في االسالم  - 1
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يعني تنها (از كار جدا كرد زيرا هردو اجزايي تفكيك ناپذير در عمليات مضاربه 

ولـي در مـادة   . رونـد  بشمار مـي ) عملياتي كه اين طرح برآن استوار گشته است

دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا منابع تأمين نقدينگي بانكهـا بـه شـرح زيـر     

 :برشمرده شده است

  سنههاي قرض الح سپرده: الف

 حسابهاي جاري: ب

 هاي پس انداز سپرده: ج

 هاي سرمايه گذاري مدت دار سپرده: و

كه باسـتثناي قـرض الحسـنه، دقيقـاً همـان مـواردي اسـت كـه در طـرح          

 .بدان اشاره شده است) ره(پيشنهادي شهيد صدر 

قانون عمليات بانكي بدون ربا گسترة سرمايه گـذاري را وسـعت    :چهارم

آنرا شامل مشاركت، مضـاربه، اجـاره بـه شـرط تمليـك،      بخشد و  بيشتري مي

گذاري مسـتقيم ، معـامالت جعالـه و     فروش قسطي، مزارعه، مساقات، سرمايه

و به رغم اينكه در قانون، موارد ديگـري  . گرداند مي) پيش خريد(سلف خري 

رسد كه در صورت اطمينان از مشروعيت آنهـا، منعـي در    ذكر نشده به نظر مي

آنها نيست؛ زيرا ظاهراً متن ارايه شده مـوارد ذكـر شـده را بـراي      زگيري ا بهره

 .مثال و نه تحديد، ذكر كرده است

فصل سوم از قانون عمليات بانكي بدون ربا به جزئيات سرمايه گـذاري و  

 :شمارد پردازد و مواد مربوطه را به قرار زير برمي تسهيالت اعطايي بانكي مي
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منظور ايجاد تسهيالت الزم بـراي گسـترش    توانند به بانكها مي ـ  7مادة 

هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه و  فعاليت بخش

 .ها را به صورت مشاركت تأمين نمايند يا منافع مورد نياز اين بخش

تواننـد در امـور و يـا طرحهـاي توليـدي و عمرانـي،        بانكها مـي  ـ8مادة 

ها بايد  گذاري برنامة اينگونه سرمايه. درت نمايندمستقيماً به سرمايه گذاري مبا

در ضمن اليحه بودجةساالنة كل كشور به تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي     

 .برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان دهي باشد

ها به هيچ وجـه حـق ندارنـد در توليـد اشـياي تجملـي و        بانك :تبصره

  .گذاري نمايند مصرفي غير ضروري سرمايه

توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهـت گسـترش    بانكها مي ـ9ماده 

امور بازرگاني، در چارچوب سياستهاي بازرگـاني دولـت، منـابع مـالي الزم را     

هـاي   براساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان بـا اولويـت دادن بـه تعـاوني    

 .قانوني قرار دهند

ضـاربه بـا بخـش خصوصـي     بانكهـا در امـر واردات مجـاز بـه م     :تبصره

 .باشند نمي

توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم در گسترش امر  بانكها مي ـ10مادة 

مسكن، با هماهنگي وزارت مسكن و شهر سـازي، واحـدهاي مسـكوني ارزان    

 .قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند

اضـي شـهري، جهـت احـداث     تملك زمين بـا رعايـت قـانون ار    :تبصره
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 .توسط بانكها  بالمانع است]اين قانون[ 10واحدهاي مسكوني موضوع ماده 

توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسـترش   بانكها مي ـ11ماده 

امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات ، اموال منقول را بنا بـه درخواسـت   

استفاده مستقيم مال و يا امـوال   مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا

مورد درخواست ، خريداري نموده و با اخـذ تـأمين بـه صـورت اقسـاطي بـه       

 .مشتري بفروشند

توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسـترش   بانكها مي ـ12ماده 

امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غير منقـول را بنابـه   

و تعهد او مبني بر اجاره به شرط تمليـك و اسـتفاده خـود،    درخواست مشتري 

 .خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايد

توانند به منظور ايجـاد تسـهيالت الزم جهـت تـأمين      بانكها مي ـ13ماده 

 :سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به هر يك از عمليات ذيل مبادرت نمايند

ليه و لـوازم يـدكي مـورد نيـاز واحـدهاي توليـدي را بنابـه        مواد او :الف

درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لـوازم  

يدكي مورد درخواست، خريداري و بـه صـورت نسـيه بـه واحـدهاي مـذكور       

 .بفروشند

آن قســم از توليــدات ايــن واحــدها را كــه ســهل البيــع باشــد بنابــه  :ب

 .آنها، پيش خريد نماينددرخواست 

اصل چهل و  9و  2بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي  ـ14ماده 
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سوم  قانون اساسي، بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان 

نامة اجرايي ايـن مـاده توسـط بانـك مركـزي تهيـه و بـه         آيين. اختصاص دهند

 .رسد تصويب هيأت دولت مي

ايـن   14و  9،11،12،13قراردادهايي كـه در اجـراي مـواد     كليه ـ15ماده 

شـود در   گردد به موجب قراردادي كه بين طـرفين منعقـد مـي    قانون مبادله مي

 .حكم اسناد الزم االجرا و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است

توانند به منظور ايجاد تسـهيالت الزم بـراي گسـترش     بانكها مي ـ16ماده 

 .ليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايندامور تو

توانند اراضي مزروعي و يا باغـات را كـه در اختيـار و     ـ بانكها مي17ماده 

 .تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند

اهللا شـهيد   قانون عمليات بانكي بدون ربا بـا طـرح پيشـنهادي آيـت    : پنجم

 :شود كه به برخي از آنها اشاره مي موارد مشترك بسياري دارد) ره(صدر 

رضايت به تضمين سپرده از سـوي بانـك بـه عنـوان واسـطه ميـان        :الف

8Fدر طرح ارايـه شـده  . گذار صاحب سرمايه و سرمايه

و نيـز مـاده چهـارم ايـن      1

9Fقانون

 .نيز اين مقام يعني بانك حق تضمين را دارد 2

انون عمليات بانكي بند چهارم از مادةبيستم ق(اقدام به گرفتن كارمزد  :ب
                                                  

 .32همان منبع، ص  - 1
هـاي   بانكها مكلف به بازپرداخت اصـل سـپرده  «:گويد ت بانكي بدون ربا ميماده چهارم قانون عمليا - 2

گـذاري مـدت دار را    هاي سرمايه توانند اصل سپرده باشند و مي مي) انداز و جاري پس(الحسنه   قرض
 .».تعهد و يا بيمه نمايند
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10F .باشد كه طبق مادة بيست و سوم آن، از آن خود بانك مي) بدون ربا

1 

 :هاي تشويق سپرده گذاري از طريق شيوه :ج

هـاي   اعطاي جوايز با ارزش نا مشخص نقدي يـا جنسـي بـه سـپرده     -1

 .قرض الحسنه

 .تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد يا حق الوكاله -2

اعطاي حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسـهيالت اعطـايي    -3

بانكي در موارد ياد شده در فصل سوم به مشـتريان ممتـاز، كـه در مـادة ششـم      

 .قانون مزبور نيز مورد تأكيد قرار گرفته است

نيز قيد شده كه در ) ره(در طرح پيشنهادي ارايه شده از سوي شهيد صدر 

هاي ثابت بيشتر، بانك عـالوه بـر سـهم     جذب سپردهصورت احساس نياز، به 

بر اين اساس كـه   -گذار  سود مقرر ، اقدام به اعطاي جايزة جعاله اي به سپرده

گذار بـه نفـع بانـك نيـز هسـت و داراي       وكالت دادن به بانك از سوي سپرده

نمايد و اشكال ندارد كه اين  تواند اينكار را بكند ـ مي  ارزشي مالي است و مي

هاي ثابت  يزه، به صورت نسبت درصد باشد، شبهة ربا نيز ندارد؛ زيرا سپردهجا

اي بـراي وكالـت    به صورت ديني برعهده بانك نيست؛ بلكه به صورت جعالـه 

                                                  

ثر كـارمزد خـدمات   تعيين انواع و ميزان حداقل و حداك«: گويد بند چهارم مادة بيستم اين قانون مي - 1
 هـاي  الوكالـه بكـارگيري سـپرده    و حق) مشروط براينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد(بانكي 

و مـادة بيسـت و سـوم ايـن قـانون نيـز اشـعار        » .شود گذاري كه توسط بانكها دريافت مي سرمايه
بـوده و قابـل    ها وجوه دريافتي نخست عنوان كارمزد و حق الوكاله جزو درآمدهاي بانك«:دارد مي

 .».باشد تقسيم بين سپرده گذاران نمي
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ولي در طرح ارايه شده توصيه . دادن به بانك به مثابة كاري با ارزش مالي است

ا بـه لحـاظ ظـاهري    شود كه بهتر است بانك از اين كار اجتناب ورزد؛ زيـر  مي

11F .شباهت زيادي به بهره دارد

1 

هاي اعطايي بانك، ترديدي نيست كه عنصر ربـا بايـد از    و در عرضه وام

شـود   به بانك اجازه داده مي) در طرح مزبور(آن حذف شود ولي در عين حال 

گيرنده شرط كند كه در سررسيد، براي مدت معيني، مبلغـي را بـه بانـك     با وام

نظر وي مانع شرعي نيز در اين كار نيست؛ زيرا در شـمار ربـا    قرض دهد؛ و به

12F .محسوب نمي شود

2 

هر قرضي كـه  «توانيم بپذيريم، زيرا مسلماً قاعدة  ولي اين موضوع را نمي

شود؛ اي بسـا فشـارهاي وضـع     شامل آن مي» سودي در برداشته باشد، رباست

 .موجود باعث پذيرش اين ايده شده باشد

) ره(سپرده گذاران، در طرح پيشـنهادي شـهيد صـدر     اولويت بخشيدن به

نيز ظاهراً  براساس مسئلة هدية مستحبي براي قرض از سـوي قـرض گيرنـده،    

 .مطرح شده است

و اگر قرض گيرنده در هنگـام سررسـيد، مبلـغ معينـي را نپـردازد، بانـك       

كنـد ولـي مسـلماً در آينـده مـورد نظـر بانـك قـرار          چيزي از وي مطالبه نمي

دهـد و تقاضـاهاي وام    رد و مشتريان درجة يك خود را به او ترجيح ميگي مي

                                                  

 .64همان منبع، ص  - 1
 .71همان منبع، ص - 2
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 .كند او را به عنوان تقاضاي مشتري درجه دو، تلقي مي

آيد و  به ميان نمي» هديه«ولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا سخن از 

بجاي  آن از حق اولويت سپرده گذاران در استفاده از تسهيالت بانكي، صحبت 

 .]بند پ از ماده ششم قانون مزبور[:شده است

كنـيم كـه هرچنـد انتظـار      در پاپان اين بررسي گذرا، مالحظه مـي  :ششم

بـه تشـويق و   ) ره(نداشتيم طرح پيشنهادي ارايه شـده از سـوي شـهيد صـدر     

گسترش قرض الحسنه و اشاعة اين سنت در جامعه بپردازد؛ زيـرا در شـرايطي   

كـه از سـوي بانكهـاي ربـايي بـا آن       مطرح گرديد كه با وجود رقابت شديدي

هـا را بـه خـود جلـب و      ايستاد و سپرده وجود داشت بايد روي پاي خود مي

را به دور از شبهة ) بانكي معمولي(كرد و در عين حال همة خدمات  جذب مي

داد كه اين وضع به قدر كافي دشوار و بغرنج بود و چنـان بـانكي    ربا انجام مي

بر مسئلة گسـترش قـرض الحسـنه، اشـراف داشـته      توانست  در  آن زمان نمي

 .باشد

بنابراين قانون عمليات بانكي بدون ربا بايـد بـيش از آن نسـبت بـه ايـن       

كرد و قرض الحسنه را به عنوان شالوده و اسـاس معـامالت    موضوع، توجه مي

هاي حياتي و خدماتي با ياري از  فضـاي مسـاعد    خود بويژه در برخي عرصه

و توان مالي كـه از آن برخـوردار اسـت و نيـز احساسـات       ياسالم -اجتماعي 

داد كه انصـافاً بايـد    مثبت اسالمي در ميان مردم نسبت به اين امر خير، قرار مي

گفت بانكها تا حد زيادي چنين گرايشي نيز داشتند ولي اين گرايش همچنان با  
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د بانـك  بينيم رئيس فقي از همين روست كه مي. آنچه مطلوب است، فاصله دارد

مركزي جمهوري اسالمي ايران مرحوم دكتر محسن نـوربخش صـراحتاً اظهـار    

داشت كه قانون، به رغم خوب بودن، در عرصة تنظـيم مـالي كشـور جنبـة      مي

اي و نه نهايي دارد و اين گامي است كه ما نيـز آنـرا، مـورد تأييـد قـرار       مرحله

 .دهيم مي

رخ كــارمزد هــاي فراوانــي در خصــوص نــ ولــي در عــين حــال پرســش

ـ از اين نظـر كـه در   ) اعطايي(هاي  درخواستي به صورت درصد معيني از وام

اي  بسياري از موارد در تصور عرفي داراي شبهه ربا است ـ وجـود دارد، نكتـه   

كه ما را به تجديد نظر كلي در اين كارمزد و بسنده كردن به ميزان عرفي آن فرا 

هايي كه بانكها از طريق عقود شـرعي  خواند؛ همچنانكه در مورد ميزان سود مي

هاي جدي وجود دارد؛ زيرا به عنوان  كنند نيز حرف و حديث نصيب خود مي

هاي قسطي آن، بسـيار   مثال تفاوت خريدهاي نقدي بانك از يك سو و فروش

 .زياد است

اينها نكاتي است كه اميدواريم نظام بانكي ايـران بتوانـد مـورد بررسـي و     

 .و به نتيجه مطلوبي نيز برساند دمطالعة جدي قرار ده

 

 :تجربه پاكستان 

تجربه پاكستان در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته ميالدي آغاز شد و بتدريج 

با گذشت چندين سال بانكها از پـذيرفتن سـپرده هـا بـر اسـاس مشـاركت در       



 
 

36 

 .سودها و زيانها با باقي ماندن ساير معامالت بشكل سنتي آن مجاز شدند

دولت پاكسـتان طـرح ذيـل را بـراي متحـول نمـودن        1984 در آغاز سال

 .بانكهاي خود به وضعيت اسالمي وضع نمود

از آغاز سال جاري همه بانكها مي توانند براي مدت شش مـاه برخـي    -1

 .تسهيالت مالي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند

از آغاز سال بعد كليه اعتبارات به دولت مركـزي و دولتهـا ايـاالت و     -2

هادها دولتي و شركتهاي خصوصي سهامدار طبـق روشـهاي مشـروع اسـالمي     ن

 .اعطا خواهد شد

با فرا رسيدن ماه اوريل همان سال اينگونه اعتبـارات در اختيـار كليـه     -3

 .افراد و نهادها قرار داده خواهد شد

 قرار دادها بايد بر پايه رضايت طرفين بسته شود -4

حق نداشـت سـپرده هـاي     هيچ بانكي 1985از تاريخ اول ژوئيه سال  -5

 .سپرده گذاران را بر پايه ربا دريافت نمايد

بدين ترتيب بانك ملي پاكستان پيـروي از يگـي از سـه روش زيـر را بـه      

 :عنوان يك شرط قرار داده است

 .)كارمزد آن(اعطاي وام با احتساب  -1

 .عمليات تجاري اسالمي همچون مرابحه و اجاره فروش قسطي -2
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13F تقسيم سود و زيان و تأمين مالي با مشاركت -3

1. 

 

 :تجربه مالزي

مالزي تجربه خود را در اواخر دهه شصت ميالدي آغاز كرد و اين تجربـه  

را در پي اقدام دولت مالزي بتشكيل يك صندوق جهـت گـردآوري دارائيهـاي    

كساني كه مايل به انجام سفر حج بودند به منظور تأمين هزينه هاي اندك اندك 

قرار دادند، كه پس از آن مصمم به بهره برداري از » ن حجتابو«حج و نام آن را 

 .اين پولهاي گرد آوري شده با قراردادهاي اسالمي شدند

و پس از موفق نمودن اين گام، نخستين بانك اسالمي را در اين كشور در 

 .ميالدي تأسيس كردند 1982سال 

تـا   سيستم هميـاري را پايـه كـار خـود قـرار داد      1984اين بانك در سال 

بعنوان يك پايه اقتصادي اسالمي و پيش درآمد يك سيسـتم اقتصـادي و بـازار    

 .اسالمي فراهم كرده باشد

با تشكيل شوراي خدمات اسالمي و مركز آن در مالزي ايـن تجربـه گـام    

 .تازه اي برداشت

مرحله دوم داير كردن باجه هاي اسالمي در بانكهاي سنتي  1992در سال 

چون تشـكيل چنـين بانكهـائي هزينـه     . اسالمي متعدد به جاي تشكيل بانكهاي

                                                  

في النظام المصـرفي و   الفكريـةبنقل از كتاب الدراسات  86-85ص  2المعارف جهان اسالمي ج دايـرة- 1
 المالي
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زيادي را در بر مي داشت و احتمال داشـت چنـين بانكهـائي نتواننـد در برابـر      

بانكهاي سنتي مقاومت كنند و شايد نتوانند براي خود شعبه هـاي رقيـب دايـر    

كنند، كه اين باجه ها در مديريت و عمليات خود از ديگر عمليات ايـن بانكهـا   

 .وده اندجدا ب

بانـك  (در پي اين اقدام شوراي شرعي مشاور براي بانك مركـزي مـالزي   

فعاليت بازار مالي را بـه خـود   % 6/25تأسيس يافت اين شورا توانست ) نياكرن

 .جذب نمايد و در مدت كوتاهي شاهد تحول گرديد

م طرحي بـراي حركـت آينـده تهيـه گرديـد تـا        2001پس از آن در سال 

اين . ن يك مركز مالي براي حركت بانكي اسالمي تبديل نمايدمالزي را به عنوا

طرح بانكهاي سنتي را به تبديل نمودن باجه هاي خود به شـعبه هـائي مسـتقل    

و از ده بانـك موجـود هفـت    . برخوردار از سرمايه هاي جداگانه تشـويق كـرد  

و هر بانكي براي خود يك شـوراي  . بانك به اين درخواست پاسخ مثبت دادند

و سرانجام به سه بانك خارجي و عربي اجازه داده شد . ويژه تشكيل داد يشرع

كه شعبه هاي خود را در مالزي داير نمايند كه بانك راجحي سـعودي يكـي از   

و يك تالشي جدي نيز وجود دارد كه اين سيستم بانكي . آن سه بانك مي باشد

   .به سيستم بانكي جهاني ادغام گردد


