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 چکیده

 تصاداق در مهمي نقش اقتصادي، مولد هاي فعاليت سمت به آنها هدایت و اندازها پس تجهيز با بانکداري صنعت
 يمناسب فرصت ربا بدون بانکداري عمليات قانون اجراي و تصویب از سال سي کند، گذشت مي ایجاد جوامع
 فراواني اشکاالت و خالها دهدمي نشان جدید نظام کارکردي و نظري ابعاد بررسي. است بانکي نظام ارزیابي براي
 باید برداشت. بانکداري نظام کردن کارآمد در ثريمؤ هايگام تکميل آن، و اصالح با توانمي که دارد وجود
 صورت هب باید تجربه این شود، دیده توسعه حال در واقعيت یک عنوان به اسالمي بانکداري نظام که داشت توجه
 ظيمع دستاورد این شکوفایي و رشد تا شود بررسي دقت به آن مشکالت و گيرد قرار ارزیابي مورد طرفانه بي

 نظام کنوني مشکالت ترین مهم از جامعي بررسي به که است آن بر سعي حاضر پژوهش در. یابد استمرار
شود و راهکارهایي براي رفع مشکالت  استفاده از تجربه کشورهاي مختلف پرداخته در ایران با اسالمي بانکداري

  ايبر را گذاريسرمایه هايشرکت و الحسنهقرض هايمؤسسه از هابانک تفکيک ذکر گردد و در نهایت الگوي
 .گردد مي پيشنهاد ایران اقتصاد
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 مقدمه

ترین نهادهاي فعال در  ها به عنوان یکي از ارکان اصللللي بازار پول و نيز بزرگترین و با اهميت    بانک  

گري مالي هسللتند. این نقش در اقتصللاد هاي بانک پایه، به مراتب   این بخش، داراي نقش واسللطه

ست. تاریخ    سيار مهم تر ا سيع  مفهوم به بانکداري، ب سيح  ميالد از پيش هاي قرن به اگر آن، و  يزن م

 ماداعت از اسللتفاده با که اسللت بوده همراه بانکداراني ورشللکسللتگي  و ثباتي بي با همواره گردد باز

سترسي   و عمومي  داودي.) اند کرده پول خلق از فراتر دهي وام به اقدام منابع، به ارزان یا و رایگان د

شرعي بر عهده          (.1387 نيا محقق و صول و موازین  سطه گري با حفظ ا سالمي نقش وا صاد ا در اقت

ست. بانک   سالمي ا سالمي  بانک هاي ا  و تدریاف ربا که است  شده  تعریف مالي و پولي موسسه   یک ا

 داريبانک خدمات ارائه به عدالت مبناي بر و مالي گريواسطه نقش به توجه با و نمایدنمي پرداخت یا

صول  با مطابق منابع تخصيص  و تجهيز الي،م و  بانک (.210 ص ،2012آجلوني،) پردازدمي شریعت  ا

سالمي  ساس  بر گذاريسرمایه  و تجاري هايفعاليت در( بهره با دادن وام بدون) را خود نزد وجوه ا  ا

 سایر  همانند نيز بانک کند، زیان نظر مورد فعاليت که صورتي  در و گيردمي کار به سود  در مشارکت 

 غير با ربوي بانکداري نوع دو هايتفاوت(. 27 ص ،2008، اوبادا) بود خواهد سللهيم زیان در شللرکا 

 عمل دو بانکي عمليات همه در. باشللدمي تسللهيالت اعطاي و منابع تجهيز مسللهله در عمدتاً ربوي

صارف  مدیریت و منابع تجهيز صلي  جمله از م ست  بانکي عمليات ترینا  کی صورت  به را بانک که ا

 قاعده   این از نيز ربا  بدون  بانکداري   نظام . کند مي متمایز  اقتصلللادي واحدهاي   دیگر از مالي  واحد 

ستثني  سازماندهي دریافت ها و       نبوده م سایر بانک ها، از یک طرف با  سالمي همانند  و بانک هاي ا

ها مي شلوند. از  پرداخت ها، امر مبادالت تجاري و بازرگاني را تسلهيل کرده و موجب گسلترب بازار  

طرف دیگر، با تجهيز پس اندازهاي خرد و کالن و هدایت آن ها به سللمت بنگاه هاي توليدي، زمينه 

صاد را فراهم مي آورند )     شکوفایي اقت شد و  ستخيز،    هاي ر سالمي در  1391شعباني، ر (. بانکداري ا

سعه     1975سال   سالمي دبي درامارات متحده عربي و بانک تو ستان    با ایجاد بانک ا سالمي در عرب ا

سالمي         1980سعودي معرفي گردید. همچنين در دهه   شور هاي ا سایر ک سيعي در  حرکت هاي و

شور ها به جاي جایگزیني       صورت گرفت. با این تفاوت که این ک سالمي  سازي بانکداري ا براي پياده 

نوان اسالمي را به عکلي نظام بانکداري متعارف مبتني بر نرخ هاي بهره، درصدد برآمدند تا بانکداري 

سهيل   سالمي را د   گزینه اي در کنار آن قرار دهند. این امر در نهایت ت شاعه بانکداري ا شور هاي   ا ر ک

سبب گردید )حسين      سالمي  سالمي، به نحو فزایند   (.1390زاده، ا شد و نمو در   ايبانکداري ا در حال ر

ست، به نحوي که امر      شرق ا سيستم هاي مالي و بانکي غرب و  وزه نه تنها در کشورهاي داراي   بطن 

اکثریت مسلللمان، بلکه در کشللور هاي غير اسللالمي نيز شللاهد حضللور پررنا و موفق بانک ها و    

موسسات مالي اسالمي هستيم. با این همه پتانسيل هاي عظيمي براي فعاليت و خدمات گسترده تر        
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ستفاده و        سر نقاط جهان وجود دارد که بال ا سرا سالمي در  ست و عامل  بانک هاي ا بکر باقي مانده ا

اصلللي عدم شللکوفایي و بالفعل شللدن این پتانسلليل ها هم عدم آشللنایي کافي سللياسللتگذاران و    

سوله      ست ) سالمي ا صاددانان جهان با مزایاي بانکداري ا صادي در جوامع  2007، 1اقت (. رفتارهاي اقت

صادي در دیگر ج     شابهت با رفتار هاي اقت سالمي، به طور کلي از لحاظ م سياري از    ا شري، در ب وامع ب

سد. لکن از لحاظ محتوایي، در محيط     ست کم از لحاظ ظاهر، چندان متفاوت به نظر نمي ر موارد، د

اسالمي رفتارهاي اقتصادي به گونه اي است که نه تنها این رفتارها بر خالف احکام و موازین اسالمي 

(. بانکداري 1382مهدوي نجم آبادي، ) نمي تواند باشللد بلکه با آنها نيز نباید تعارض داشللته باشللد 

متعارف، تمام تقاضللاهاي مصللرفي خانوارها و سللرمایه گذاري بنگاه هاي اقتصللادي را با قطع نظر از  

سخ مي دهد، در حالي      سهيالت را براي چه نوع نيازي الزم دارد از راه وام با بهره پا ضي، ت اینکه متقا

صي دارد که اعطاي تسهيالت براساس آن انجام ميگيرد و    که بانکداري اسالمي براي هر نياز ابزار خا 

(. با توجه به اهميت 1388مزیت اصلي بانکداري اسالمي نيز در همين نکته نهفته است ) موسویان،     

سایي       شنا ضر   سالمي هدف پژوهش حا  و موانع  رفع منظور به راهکارهایي ارئه و موضوع  بانکداري ا

 امدر نظ بانک مرور جایگاه از پس منظور است بدین ایراناسالمي در  بانکداري روي پيش هايچالش

 ايه و نارسایي  اسالم و اهميت آن، و تشریح بانکداري بدون ربا ایران، به بررسي مشکالت     اقتصادي 

پردازد و با استفاده از تجربه موفق کشورهاي مختلف در    ایران مي رباي بدون بانکداري فعلي ساختار 

 هاانکب تفکيک گردد. و در نهایت به تشریح الگوي پيشنهاد مي   اسالمي، راهکارهاي  زمينه بانکداري

پردازد و این الگو را براي  اقتصاد ایران   گذاري مي سرمایه  هايشرکت  و الحسنه قرض هايمؤسسه   از

 مي گردد. پيشنهاد

 

 اسالم اقتصادي درنظام بانک جايگاه

بانکداري و نظام سرمایه گذاري بودند که در اواسط سده هشتم مسلمانان در صدر اسالم داراي نوعي 

هجري توسللعه نسللبتا زیادي یافته بود و در آن، انواع ابزارهاي پولي مانند چک، حواله و سللفته روا  

ي ها گرفت و فعاليتداشلللت. خدمات بانکي، از جمله مبادالت پولي نيز توسلللط بانکداران انجام مي

 شدند. هم علما و  قيم و  بر مبناي تسهيم سود و زیان تامين مالي مي  سرمایه گذاري به صورت مست   

سپرده گيرنده نمي تواند        سالم،  ساس احکام ا سلمان بر این نکته واقف بودند که بر ا هم بانکداران م

ستفاده قرار دهد. این نکته با مفهوم سپرده در غرب، که در       سپرده را به هر شکل که بخواهد، مورد ا

سپرده گير  صد         آن  ست براي مقا شده را نگهداري مي نمود، بلکه مي توان سپرده  شياي  نده نه تنها ا

شود         سالم از حقوق مالکيت باعث مي  شت ا ست، زیرا بردا ستفاده قرار دهد، متناقض ا تجاري مورد ا

                                                                                                                   
1. Solé 
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هاي شدیدي براي استفاده از اموالي که نزد شخص به امانت گذاشته شده، اعمال شود  که محدودیت

 زیرا:  کند نمي تایيد داري را سرمایه بانک اسالم، که است (. واضح1382، )والي نژاد

سالم  دین احکام با: اوال سالمي  فقه مدني قانون و ا ست،  کرده حرام را ربوي قرض که ا  تناقض ا

 .دارد

 رد کارگيري آن به و ثروت توزیع عادالنه در آن حاکم روح و اسالم  نظام اقتصادي  اساس  با: ثانيا

 .دارد مباینت اسالم نظام اقتصادي اهداف تحقق جهت

 نای. شللد مطرح اسللالمي بانک الگوي نمودن پياده منظور به ربا بدون بانک ایده خاطر همين به

 دفاس واقعيت از الگو برداري و  تبعيت مورد در اسالمي جامعه در که اي ذهنيات منفي خاطر به ایده

 ینا در چرا که .بود غریب ابتدا دارد، وجود آن اجتماعي نهادهايو  زندگي به غربي انسان پليد نگاه و

 .ودش نمي  پياده ربا بدون بانک در واقعيت را آن بر حاکم روح و اسالم  اقتصادي  مکتب شرایط اساس  

شکل  ربا تحریم حکم چه گر ضع  ربا بدون بانک در قانون یک به   انکب این که آنجا از شود، اما مي  و

سالمي  غير ايجامعه  در ساس  روح شود،  مي واقع ا صادي  مکتب و ا سالم  اقت  وارد بانک پيکره در ا

سالم  کلي روح اگر تنها .شود نمي شود  قراردادها قالب باطن به ا ضاي  و وارد  متاثر  را آنها عمومي ف

صاد  و کند سالمي  اقت صادي  نظام گاهآن  شود،  پياده زندگي جوانب تمامي در صورت کامل  به ا  اقت

  .دهدمي ثمر به را خویش مطلوب نتایج و رسللدخود مي اهداف به اعضللایش بين ارتباط نتيجه در اسللالم

سالمي  نظام پس ست  واحد کل یک ا ستند.  یکدیگر با آن اجزا  که ا  شي بخ بانکي چنين مرتبط ه

 کردن رفع معناي تنها به و دهدتشلللکيل مي را اسلللالمي جامعه در اقتصلللاد کامل طرح در اصللللي

صان  سا   بلکه نيست،  داري سرمایه  بانک هاينق سا صدر،    متفاوت آن با ا ست ) (. در نتيجه در 1389ا

رسالت اصلي بانک ها، تجهيز و تخصيص منابع پولي است و در نظام اقتصادي اسالم         جامعه اسالمي 

توانند عمليات همچون؛ ارایه خدمات بانکي، انجام مبادالت ارزي، سرمایه گذاري مستقيم، ایفاي    مي

واسطه در بازار ثواب، ایفاي نقش واسطه در بازار مشارکت سرمایه نقدي را انجام دهند. )قليچ،     نقش 

1389.) 
 

 اسالمي بانکداري اهداف

صه  در بانک نقش اهميت ضح  کنوني عر ست  وا سطه  هم آن هاي نقش از یکي و ا  بين مالي گري وا

 تبدیل به کمک در شللایاني اهميت تواند مي نقش این. اسللت گذارانسللرمایه و کنندگان انداز پس

شته  سرمایه  شد  دا سي    وظيفه دیگر، بياني به. با سا صيص  و تجهيز ها، بانک ا  و عاتمتفر و پول تخ

 يحيات ضرورتي نقش، این. گردد مي عملي وام دادن و ها سپرده قبول با که است آن جایگزین اوراق

شد  و شکوفایي  براي صاد  ر ست  آن بالنده حيات ادامه و جامعه اقت سي   نکته و ا سا  مه رابطه این در ا

 اب تا دارد سللعي که اسللت مالي و پولي اي موسللسلله اسللالمي، بانک. اسللت نقش این ایفاي کيفيت
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 بانک نام به نهادي از انتظار مورد معامالت اسالم، رضایت مورد قراردادهاي و اسالمي عقود از استفاده

سالمي را  اخالق و عدالت مانند هایي جنبه حال، عين در و دهد ارائه را  به. دهد قرار توجه مورد نيز ا

سالمي،  بانک در دیگر، تعبير ساس  بر قراردادها ا سالمي  حقوق ا (. 1389 قليچ،)  شوند  مي تنظيم ا

 و اجاره کار، و تجارت با مستقيم  درگيري کاال، فيزیکي دادوستد  ریسک،  تقسيم  بر اسالمي  بانکداري

ستفاده  با ساختماني  قراردادهاي ستوار  شرعي  مختلف عقود از ا  اب اسالمي  بانکداري همچنين است،  ا

 به يدستياب براي آن مدیریت و ریسک  تقسيم . است  عمومي درآمد افزایش منظور به دارایي مدیریت

طاهري، ) اسللت اسللالمي بانکداري اهداف از یکي هاپروژه انجام در همکاري و مشللارکت حاکميت

1385). 

سالم  شه  مخالف ا سالمي  بانکداري و بانک اندی ست،  ا  و نتس  و کتاب مخالف که مادامي البته ني

 .(1390زرندي، )است  بهره نرخ بر مبتني ربوي بانکداري با اسالم مخالفت بلکه نباشد، ها ارزب

 (.1377 فراهاني،) اهداف کلي بانکداري اسالمي عبارتند از:

ستقرار   .1  و لپو صحيح  گردب تنظيم منظور به عدل، و حق مبناي بر اعتباري و پولي نظام ا

 کشور؛ اقتصاد رشد و سالمت جهت در اعتبار

 جمهوري دولت  اقتصلللادي هاي  برنامه   و ها  سلللياسلللت  و اهداف  تحقق جهت  در فعاليت    .2

 اسالمي؛

 جلب و جذب طریق از الحسنه،  قرض و عمومي تعاون گسترب  جهت الزم تسهيالت  ایجاد  .3

سيج  و ها، سپرده  و اندازهاپس و ها اندوخته و آزاد وجوه  کار امکانات تأمين جهت در آنها تجهيز و ب

 گذاري؛ سرمایه و

 بازرگاني؛ مبادالت تسهيل و ها پرداخت موازنه در تعادل ایجاد و پول ارزب حفظ  .4

 به موجب که خدماتي سایر و معامالت و مبادالت و ها دریافت و ها پرداخت امور در تسهيل  .5

 عنوان تحت قانون این در نيز دیگري متعدد موارد همچنين. شللودمي گذشللته بانک عهده به قانون

ست  آمده بانکي نظام وظایف شار : مانند. )ا سکناس،  انت  نجاما اعتبار، و پول گردب کنترل و تنظيم ا

 ....(و ریالي و ارزي بانکي عمليات

 

 رشد بانکداري اسالمي و موفقیت آن

سالمي  مالي تامين و بانکداري ایده ستين  که ا ست  اکنون و شد  مطرح 1950 دهه در بار نخ  کم د

  تحریم. رباست  تحریم آن و بوده استوار  کلي اصل  یک بر ،(2004، 1سارکر )دارد  گوناگون نوع یکصد 

صلي  ربا ست  کلي ا سالم  شریعت  تنها نه که ا  هبلک کرده، نفي را آن متعدد هايروایت و هاآیه  در ا

                                                                                                                   
1. sarker 
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 نخسللت مذهب چهار اسللالم با همراه که) هندو آیين و یهودیت مسلليحيت،: مانند بزرگ ادیان دیگر

 . در(19971، ویلسللون، 1999)ميلز و پرسلللي،  کنند مي رد را آن نيز( دهند مي تشللکيل را جهان

سالمي،  ماليه و بانکداري صنعت  شکوفایي  و گيري شکل  شاهد  جهان اخير، سال  چهل شور  در ا  ک

انداز اسالمي در مصر تاسيس    هاي پس  بانک 1963در سال  . است  اسالمي بوده  اسالمي و غير  هاي

صرار کرد قوانين بانک هاي تجاري بر این بانک نيز اعمال گردد. در       صر ا شدند و پس از آن دولت م

بانک اجتماعي ناصر   1971هاي مصر تعطيل شد و به جاي آن در سال     انداز بانک پس 1968سال  

(. شروع واقعي کار بانک هاي اسالمي   1391زاده، گردید )تقيبه عنوان یک موسسه اسالمي تاسيس     

باز مي گردد در این سلللال قيمت نفت افزایش یافت از آن پس تاکنون بانک هاي            1974به سلللال  

سترب یافتند. بانک             شرقي گ سياي جنوب  ستان، ایران و آ شورهاي عربي، پاک سالمي در ميان ک ا

تاسيس شدند، همچنين بانک    1977ي کویت در سال  و خانه تامين مال 1975اسالمي دبي در سال   

 1978و  1977هاي اسالمي فيصل مصر و سودان توسط شاهزاده محمد بن فيصل سعودي در سال          

ساس             سيس بانکداري خرد برا ست که به تا شور غربي ا ستين ک شور انگليس نخ شدند.ک راه اندازي 

اورميانه، در مالزي، فيليپين و هند نيز بانک (. عالوه بر خ1391زاده،  قوانين اسلالم اقدام نمود. )تقي 

سالمي به اروپا نيز            سات مالي ا س سپس دامنه فعاليت بانک ها و مو سترب یافتند.  سالمي گ هاي ا

سيد و در دهه هاي   سالمي کوچکي در لوکزامبورگ،      1990و  1980ر سات مالي ا س ، بانک ها و مو

(. 1385به کار شلدند )ادواردز، ،  ز مشلوول  سلویيس، دانمار  و حتي آفریقاي جنوبي و اسلتراليا ني  

سالمي تنها به بانک         ستم بانکداري ا سي شود که مقبوليت  ستدالل مي  سالمي محدو چنين ا د هاي ا

برخي  مند شدند و هاي تجاري بين المللي بزرگ به سيستم بانکداري اسالمي عالقه نمي شود. بانک 

سالمي ارائه مي د    صوالت مالي ا شوند    بانک هاي اروپایي مح سالمي ناميده مي  هند که باجه هاي ا

سي   سرمایه گذاري اچ اس بي  سرمایه گذاري      2مانند بانک  شرکت  سوئيس،  شرکت هاي بانکداري   ،

بانک (  همچنين 2010شللدند )عبدالرحيم  حالل دو سللویه، شللرکت بين المللي البرکه تاسلليس  

 وقوع (.  با1391قي زاده، تاسلليس شللد ) ت 2004در سللال 3اسللالمي بریتانيا با تصللویب اف اس اي 

سالمي  هاي بانک آمدن بيرون بلند سر  و جهان در اخير مالي بحران  مهلک، و سخت  آزمون این از ا

 ظرانن صاحب  و کارشناسان   .است  شده  دگرگون اسالمي  ماليه و بانکداري به نسبت  جهانيان نگرب

سالمي  هاي بانک که انددریافته  اکنون بانکداري دنياي سطه  به ا  صول ا سري  یک از کردن پيروي وا

سته  معيارها، و شکالت  از اي پاره بر اند توان  انجه بانکداري صنعت  در دیرباز از که مبهم نقاط  و م

 وجود.اورند پدید را مسللتحکمي و ثبات با مالي و اقتصللادي محيط و آیند فایق اسللت، داشللته وجود

                                                                                                                   
1. mills & Presley, wilson 

2. hsbc 

3. fsa 
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  از حاصلللل  زیان  و سلللود در مشلللارکت  و( ربا )بهره  پرداخت  و دریافت   ممنوعيت  چون اصلللولي

 رد بانکي فرد به منحصر  و ویژه مدل یک به اسالمي  بانکداري تا هم است  شده  موجب گذاريسرمایه 

سي   گامي هم و شود  بدل امروز دنياي سا صاد  چون هایي آرمان تقویت و گيري شکل  جهت در ا  اقت

شته  گرایانه اخالق بانکداري و واقعي ست  مطلوبيت و مزایا همين وجود دليل به. شود  بردا در  که ها

 اقتصادي  جهاني اندازازچشم  گيريچشم  بخش کشور،  75 در حضور  با اسالمي  بانکداري حال حاضر 

 بيشترین عربي متحده امارات و عربستان مالزي، ایران، مختلف کشورهاي ميان در و دهدمي شکل را

شکيل  را شریعت  بر منطبق هايدارایي صادي  و مالي بحران از پس دیگر، سوي  از. دهندمي ت  رد اقت

 سالميا بانکداري که باورند این بر آزاد اقتصاد با کشورهاي در اقتصادي کارشناسان از بسياري جهان

 ارفمتع بانکداري براي خوبي و مطمهن جایگزین تواندمي خود بفرد منحصللر هايویژگي داشللتن با

شد  شد  تاریخي، نظر از.(1393محقق نيا و همکاران، ).با سالمي  بانکداري ر شي  ا شتریان  نياز از نا  م

ستند  که بود پایي خرده  عتقاداتا بر منطبق که کنند گذاري سرمایه  و بگيرند وام اي گونه به ميخوا

شد  ها آن سالمي  بانکداري .با شد  و جمعيت افزایش همراه به زمان طي ا صادي  ر ضا  افزایش و اقت  تقا

سترب  شریعت،  با منطبق حل هاي راه براي سمت  ولي یافت، گ ضه  ق  هب نقش زمينه این در نيز عر

شت،  سزایي  سالمي  بانکداري دهنده ارائه مالي خدمات موسسات   افزایش دا  مشتریان  آگاهي سطح  ا

 بر عالوه.(1388سللپهري، )اسللت افزوده نيز بازار رقابت تراکم بر حال عين در ولي اسللت برده باال را

شد  سالمي،  مالي تامين جورافيایي دامنه ر شد  ا سترب  و ر سيعي  دامنه بر پدیده این گ  يتفعال از و

شي  خرده بانکداري از مالي، هاي سيار  نيز سرمایه  بازار در گذاري سرمایه  و بيمه تا گرفته فرو  یادز ب

 که دباش ( اسالمي  قرضه )صکو    رشد  و ارائه از ناشي  آن رشد  ترین سابقه  بي شاید  ولي. است  بوده

 ارایيک گوناگون دالیل به اسالمي  است. بانکداري  حرفه این در مالي تامين بهادار اوراق ترین متداول

 توجه. تاس تر مناسب توسعه و رشد به دستيابي منظور به بنابراین است، آورده ارموان به را بيشتري

 بانکداري   نظام  براي نيز را پایداري   و جامعيت   عدالت،   مانند   دیگري هاي  مزیت  توان مي که  شلللود

 تمام هاي نوسللان دامنه اسللالمي، مالي تامين نظام . تحت(2002، 1الجرحي)کرد  تصللور اسللالمي

صادي  دوره یک مراحل  ثبات معناي به خود این که بود، خواهند تر کوتاه( رونق چه و رکود چه)  اقت

ست  ساختار  این در بيشتر  سهم (1985، 2چيشتي ) ا شد  سرعت  و .  سالمي  مالي و بانکي نظام ر  در ا

 هم ول،پ المللي بين صندوق  گزارشات  براساس  که طوري به است  شده  بيشتر  بسيار  اخير هايسال 

سالمي  مالي نهاد و بانک 300 بر بالغ اکنون شور  75 از بيش در ا شوول  جهان ک ستند  فعاليت م . ه

  این که اسللت شللده برآورد دالر ميليارد 400 حدود اسللالمي مالي هاي بازار تقریبي ارزب همچنين

                                                                                                                   
1. Al- jarhi 

2. chishti 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             7 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-375-fa.html


 پیمان نوريو  محیا بائي، سید احمد ابراهیمي، نیاحمد جواد محققم / ...شناسايي وارئه راهکارهايي به منظور    154

 قابليت حال، این با (.2007، 1است )کاراسيک و همکاران داشته رشد درصد 15 ميانگين طور به رقم

ساني  خدمات و فعاليت براي فراواني هاي سترده  ر سالمي  هاي بانک تر گ سر    در ا  جهان نقاط سرا

ستفاده  آن از که دارد وجود صلي  عامل. شود  نمي ا سيل  این شکوفایي  عدم ا شنایي  هم ها پتان  ناآ

ستگذاران    کافي صاددانان  و سيا سالمي  بانکداري مزایاي با جهان اقت ست  ا ست  بدیهي. ا  ههرچ که ا

 مزیت و عملکرد نحوه از کشللورها، مالي هاي نهاد و ها دولت جهاني، هاي سللازمان در  و آشللنایي

 مناسب  تربس  باشد،  بهتر و  بيشتر  اسالمي  هاي بانک تورمي غير و مثبت آفریني نقش و رقابتي هاي

 تمام تقریبا (.2007سوله، )شد  خواهد فراهم گرا اخالق بانکي الگوي این فزاینده گسترب براي تري

سلمانان  سر  گوناگون مذاهب با م ضوع  بر شکيل  مو سالمي  بانک و مالي نظام ت  ينچن. دارند توافق ا

سالم  جهان در اي مسهله  کمتر سر  بر فراگيري توافق ست  شده  مشاهده  ا   کی تواند مي توافق این. ا

سيار  وحدت محور و آغاز نقطه سالمي  امت براي خوبي ب شد  ا سد  مي نظر به. با  لعام نکته چند که ر

 .(2002، 2صدیقي) است شده مناسبي شرایط چنين ایجاد

 .دوم جهاني جنا از بعد متعارف ربوي بانکي نظام عملکرد از گسترده نارضایتي  .1

 .ماسال دین هاي آموزه مبناي بر اسالمي امت گذشته عظمت بازیابي براي مسلمانان بيداري .2

 .(2007سوله، )معنویت  و اخالقيات به جهان روزافزون گرایش .3

. اند  گرفته  بر در را جهاني  معادالت  اعظم بخش مسللللمانان   که  شلللود فراموب نکته  این نباید  

 .است موجود اسالمي بانکي نظام براي جهاني سطح در زیادي بالقوه تقاضاي و انگيزه بنابراین

 

 بانکداري اسالمي در ايران 

 ريکارگي به در نظام پيشلللروترین اسلللالمي انقالب پيروزي از پس ایران اقتصلللادي نظام تردید بي

سالمي  الگوهاي و مفاهيم صاد  در ا سالمي  انقالب آغاز از که نيز دهه سه  این طي و بود اقت  سپري  ا

 همواره اقتصادي، مناسبات  و ها سياست   در اسالمي  هاي روب از استفاده  گسترب  و بسط  شود،  مي

 اهميت و مسائل همين بر ناظر .هست نيز همچنان و بوده ما دولتمردان هاي دغدغه و اهداف از یکي

 انکداريب عمليات اجراي اسالمي،  انقالب پيروزي از اندکي زماني فاصله  با بانکي، نظام انکار قابل غير

 این .شد پيگيري انقالب مسهوالن و مدیران سوي از و مطرح ضرورت یک عنوان به کشور در اسالمي

صي   هاي بانک شدن  ملي با که حرکت  دهم در انجام سر  بود، همراه پهلوي شده  ساقط  رژیم خصو

صویب  و تدوین به 1362 شهریور  صول،   صاحب ) انجاميد ربا بدون بانکي عمليات قانون ت (. 1390ف

صاد  شور  اقت صادهاي  تمامي مانند ایران ک شکل  دنيا اقت  ودهب...  و سرمایه  مالي، ، پولي بازارهاي از مت

                                                                                                                   
1. karasik, t, wehrey, f, strom, s 
2. Siddiqi 
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 يبانک عمليات قانون تدوین اسللاس بر و اسللت اجرا قابل و حاکم آنها بر دیني قانونمندي اسللاس که

صول  تمامي ربا بدون سالمي  ا ستم    بر ا ست  گردیده حاکم ایران بانکي سي  اميتم به توجه با حال. ا

 یران،ا کنار در هميشه نيز جهاني اقتصاد اذهان بلکه دنيا اذهان تنها نه که داریم انتظار مذکور عوامل

  دوجو لزوم برند یاد اسالمي  اقتصادي  عنوان به ایران اقتصاد  از و نموده مشاهده  هویدا صورت  به را اسالم 

 اشد.بمي ها بانک و پولي نظام جمله از اقتصاد هايمجموعه زیر در اسالمي قوانين تحقق تفکر، این

 جمعيت نفر ميليون 77 حدود با و مربع متر ميليون 1.5 حدود وسلعتي  با اسلت  کشلوري  ایران

سمي  دین که شور  این ر سالم  ک شد  مي ا صد  98 حدود. با سالم  دین داراي ایران مردم در  لذا بوده ا

 محرز دنيا تمامي براي امر این و است  خورده گره اسالمي  اصول  با کشور  این مناسبات  و کار اساس 

شد مي  سالم  مذهب.  با صي    امري تنها ا صي    و شخ صو سبات  تمام درون در لذا نبوده خ   روزمره منا

سوخ  ایران مردم زندگي ست  نموده ن سالم  نظر از که مواردي و ا شد مي ممنوع ا   لحاظ از ایران در با

ستحق  و بوده جرم نيز قانوني سالمي  مجازات م ست  ا  بندي،شرط  مانند اموري به جمله آن از که ا

 نمود. اشاره ميتوان....  و ربا خمر، شراب

 

 ايران ربا بدون بانکي عملیات در اسالمي عقود -1

 دتردی بدون و باشد  مي اسالم  اقتصادي  نظام اهداف از اقتصادي  عدالت برقراري و عمومي رفاه تحقق

سيم   هاي گام از یکي. شود  مي جامعه سطح  از فقر شوم  پدیده زدودن موجب نظام این اجراي و تر

 عقود از اسللتفاده و آن پيکره از بهره حذف و بانکي نظام تويير مقصللود، این تحقق براي اسللاسللي 

 گروه چهار هب بانکي سيستم در اسالمي عقود طورکلي به. است بانکداري نظام با تطبيق قابل اسالمي

 :از عبارتند که شوند مي تقسيم

شارکتي  الحسنه، عقود  قرض شارکت ) م شارکت  م ساقات   حقوقي، مدني، م ضاربه، مزارعه، م   و( م

 شللبيه  نتایج و نظرآثار از مسللتقيم  گذاري سللرمایه . مسللتقيم  گذاري اي و سللرمایه  مبادله عقود

در ادامه به بررسللي این عقود . گيرد مي قرار دسللته این جز  گاهي و اسللت مشللارکتي قراردادهاي

 پردازم.مي

 

 الحسنه قرض-1-1

 خود مال از معيني مقدار( دهنده قرض) طرفين از یکي آن موجب به که است  عقدي الحسنه،  قرض

، امکان  عدم  صلللورت در یا  و مثل  گيرنده  قرض که  کند  مي تمليک ( گيرنده  قرض) دیگر طرف به  را

سوب مي گردد     . نماید رد دهنده قرض به را آن قيمت صادیق قرض غير ربوي مح سنه از م قرض الح

سنه نيز    سياري از احکام قرض درباره قرض الح ست     و ب ست. تمایز آن دو از یکدیگر در این ا جاري ا
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که در قرض الحسنه نيازمند بودن وام گيرنده و انگيزه معنوي و اخروي وام دهنده دو رکن اساسي از 

ارکان آن به شللمار مي روند. اسللالم در مناسللبات اقتصللادي خود، به نوع دوسللتي، توازن و تعادل   

 (.1385)رفيعي،  ه ویژه دارداجتماعي و افزایش اجر و پاداب اخروي توج

 

 مشارکتي عقود-2-1

سرمایه گذاري و دیگر منابع بانک، کل یا بخشي        سپرده هاي  ستفاده از منابع  شيوه بانک با ا در این 

شارکت         شارکت مدني، م شارکتي چون م صادي را از راه قراردادهاي م سرمایه مورد نياز فعاالن اقت ار 

تامين مي کند و با آنان در سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي    حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات   

گذار بوده و مطابق شریک مي شود. در این شيوه، بانک در جایگاه صاحب سرمایه یا شریک سرمایه         

موازین شلللرعي و قانوني پيامد ها و مخاطره هاي فعاليت اقتصلللادي و سلللرمایه گذاري را به عهده  

 (.1385گيرد ) موسویان، مي

 

 ايمبادله عقود-3-1

در این شيوه، بانک ها با استفاده از منابع سپرده هاي سرمایه گذاري و دیگر منابع بانک، با متقاضيان 

هاي مبادله اي چون فروب اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، خرید دین     تسهيالت وارد قرارداد 

شته، براساس     نرخ هاي سود معين به متقاضيان،   و جعاله مي شوند. این قراردادها ماهيت تمليکي دا

تسللهيالت بانکي داده مي شللود. در این شلليوه، بانک در جایگاه موسللسلله انتفاعي با سللود معين با  

ست که طبق زمان           شتري ا صل آن، بدهي مدت دار م شود و حا سهيالت وارد معامله مي  ضي ت متقا

 زیر هاي ویژگي داراي اي مبادله عقود کلي طور به بندي مشلللخصلللي باید پرداخت شلللود )همان(.

 (:1384هستند )موسویان، 

اي همگي انتفاعي هسلللتند. بانک از محل انجام این بودن قرارداد: قراردادهاي مبادلهانتفاعي .أ

 .کندقراردادها کسب سود مي

بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها  بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعي معيّن .ب

اي خود را براي سللال تواند تصللميم بگيرد تمام قراردادهاي مبادلهاي مثال، بانک ميمعيّن اسللت؛ بر

ها یا همة تواند براي همة بخشکه ميهاي معيّن قرارداد ببندد؛ چنانخاص یا فصللل خاصللي با نرخ 

 .صورت ترجيحي استفاده کندقراردادها از یک نرخ یا چند نرخ معيّن به

اي بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد،  راردادهاي مبادلهبودن قرارداد: در قتمليکي  . 

آید و رابطة بانک با گيرندة تسللهيالت، رابطة بسللتانکار و بدهکار  عوضللين به ملکيت طرفين در مي

  .است
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اي مسلللؤوليت بانک در احراز صلللحت      عدم نياز به نظارت و کنترل: در قراردادهاي مبادله        .د

برداري از تسهيالت گرفته شده   بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگي بهره شود و قرارداد خالصه مي 

شت منابع مطمهن         ضمين کافي از بازگ سؤوليت دارد با دریافت ت ست. بانک فقط م از بانک نيازي ني

 .شود

 

 مستقیم گذاري سرمايه -4-1

شيوه، بانک  شي از منابع را در فعاليت در این  صادي چون    ها بخ ستقيم اقت ا، هساخت بزرگراه هاي م

نایي سلللرمایه     ها و دیگر پروژه تونل  به    ها و پروژه گذاري، و ارزب افزوده طرح هاي بزرگ زیرب ها را 

صورت سود بانک و سپرده گذاران لحاظ مي کنند. در این شيوه نيز بانک در جایگاه صاحب سرمایه        

شللود )موسللویان،  دار ميو سللرمایه گذار، مسللهوليت ها و مخاطره هاي فعاليت اقتصللادي را عهده  

شيوه 1385 ستقيم  گذاري سرمایه  (.  شور  زیربنایي و مهم هاي طرح مالي تأمين در تواند مي م  - ک

سري  جهت به دولت که شد  موثري و مفيد شيوه  - ندارد را آنها مالي تأمين توان بودجه ک  نبدو و با

  کند. کمک اقتصادي توسعه و رشد به تورمي آثار تحميل

 

 موفقیت  دلیل و ديگر هاي کشور در اسالمي بانکداري موفقیت

سال        پاکستان:  سيستم بانکي پاکستان از  سالمي کردن   1977آغاز گردید. در نوامبر  1979روند ا

شللوراي جهان بيني اسللالمي پاکسللتان، گروهي از اقتصللاددانان و خبرگان امور بانکي را تعيين کرد. 

به شللوراي جهان بيني اسللالمي پاکسللتان  1980وریه اعضللاي هيهت یاد شللده گزارب خود را در ف

تسليم کرد. در جهت تطبيق کامل گزارب یاد شده با اصول اسالمي، شورا اصالحات و تعدیالت الزم        

را در آن معمول و پس از حک و اصلللالح و آماده شلللدن کامل آن گزارب آماده شلللده را در ژوئن  

 (. 1374ير جليلي، به ریاست جمهوري پاکستان ارائه نمود ) م 11980

ستراتژي  سه  کشور  این مرکزي بانک پاکستان  در اسالمي  بانکداري رشد  براي  يگيرپ طور به را ا

 (1391زاده، تقي) :است داده قرار خود کار دستور در

 خصوصي بخش مشارکت با نوپا اسالمي کامال هاي بانک تاسيس .أ

 اسالمي هاي بانک مکمل عنوان به تجاري هاي بانک ایجاد .ب

 تجاري  هاي بانک شعب تمام در اسالمي بانکداري عمليات مخصوص باجه یک ایجاد . 

 که رسيد تصویب  به جدیدي قوانين 2002 نوامبر چهارم در مکمل تجاري هاي بانک ایجاد براي

صل  ترین مهم ست  این آن ا ساس  تماما بایست  مي بانکداري عمليات که ا سالم  دستورات  برا  کيدتا ا

 عمليات کنار در که یافتند اجازه تجاري هاي بانک  مبنا  همين بر. باشلللد  سلللنت  و قرآن در شلللده
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 (.1385 طاهري،) بپردازند  فعاليت به اسالمي بانکداري

سالمي پاکستان   هاي بانک توسط  که قواعدي سهيالت  اعطاي براي ا ست  شده  پذیرفته ت  در ار ا

 (1385 زاده، حسن)  :کرد ارائه توان مي گروه چهار

 زیان و سود تسهيم اصل .أ

 دستمزد و هزینه بر مبتني اصل .ب

 بهره بدون خدمات اصل . 

 کمکي  تابعه اصل .د

 ات اسللت نموده ارائه شللریعت با مطابقت براي قوي و جامع مکانيزم یک پاکسللتان دولتي بانک

شتریان  اعتماد سالمي  بانکداري صنعت  به گذاران سرمایه  و م  نرک سه  مکانيزم این. کند جلب را ا

صلي  ستان  دولتي بانک در شریعت  هيات یک دارد ا ست    پاک ستورالعمل  و ها سيا  همچنين و ها د

 هانآ ها بانک تمام در شریعت مشاورین کند، مي تایيد و تعيين را مشاورین براي مناسب  هاي معيار

 تامين را اسلالمي  مالي خدمات مورد در مشلتریان  خاطر آسلایش  و کنندمي هدایت( را ها بانک)  را

 (.1391زاده،  تقي)کنند.  مي

 ازارب با تعامل تامين خدمات، از وسيع  اي گستره  عرضه  شعبه،  و مشتري  زیادي تعداد داشتن  :مالزي

 اسللالمي اقتصللادي و اجتماعي هاي ارزب با باید اسللالمي بانکداري نظام پولي و همچنين، اسللالمي

  .(1385 نيا، آذري)باشد  اسالمي معنا و صورت در و بوده سازگار

ستفاده مي کند که با وجود    مالزي از  سالمي در طرح بانکداري بدون ربا ا چند مفهوم بانکداري ا

تفاوت هاي اسللمي در عنوان با مفاهيم مورد اسللتفاده در عقود اسللالمي بانکداري بدون ربا در ایران 

(. سلایر مفاهيم اسلتفاده شلده در بانکداري اسلالمي مالزي     1384ماهيتا منطبق مي باشلد )فرجي،  

ستجار مي    شامل:   شارکت، مرابحه، بيع دین، ا ضمانت، م شد. نکته  ودیعه با  س  در توجه قابل با  يبرر

صارف  و منابع سالمي  بانکداري م ست  این مالزي ا ستفاده  در بانک که ا  اعطاي جهت مالي منابع از ا

سهيالت  ضيان  به متنوع ت شتري  اختيار داراي متقا ست  بي  کليه خود صالحدید  به تواند مي بانک. ا

 تطابق به ملزم تنها و دهد قرار اسلللتفاده مورد را( انداز پس و جاري)  ودیعه عقود از حاصلللل وجوه

صول  با مالي تامين  معناي گذاري سرمایه  هاي حساب  در مضاربه  عقد همچنين. باشد  مي شریعت  ا

 (.1391زاده،  تقي)شود  نمي منحصر زماني محدودیت و بازرگاني مصارف به و دارد تري وسيع

 مقوله هب زیادي بسيار  توجه اخير دهه در انگلستان  کشور  اسالمي،  غير هاي کشور  بين در :انگلستان 

 سانگلي .است  نموده اسالمي  مالي موسسات   و ها بانک تاسيس  براي قانوني هاي زمينه نمودن فراهم

شور  نخستين  ست  غربي ک سيس  به که ا ساس  خرد بانکداري تا سالم  قوانين برا ، 1حمد)انمود  اقدام ا

                                                                                                                   
1. Ahmad 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-375-fa.html


 159                                      1395 پايیز، شانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 در را هایش فعاليت تمامي که خرد خدمات سطح  در اسالمي  بانک اولين 2004 اگوست  (. در2008

)موسللویان و . شللد تاسلليس انگلسللتان اسللالمي بانک عنوان با بود، نموده تنظيم اسللالمي چارچوب

سپرده  هاي انداز و حساب هاي پس(. بانک هاي اسالمي در انگلستان خدمات حساب   1393همکاران، 

سالمي    مدت ارائه مي نمایند. این بانک ها وجوه را در تجارت و فعاليتبلند شریعت ا هاي مورد قبول 

سللرمایه گذاري کرده و سللود حاصللل از سللرمایه گذاري را بين مشللتریان و بانک تقسلليم مي کنند. 

از  همچنين بانک ها این خدمات را به سلللرمایه گذاران غير مسللللماني نيز که ترجيح مي دهند               

هایي مانند تنباکو و الکل اجتناب نمایند، عرضلله مي نمایند. بانک هاي اسللالمي انگلسللتان   فعاليت

 محصوالت مالي مختلفي ارائه مي دهند که عبارتند از:

وام خرید مسکن، تامين سرمایه هاي مسکن امانه، تامين مالي مسکن و برنامه خرید مسکن که       

 همگي وام هاي رهني اسالمي هستند.

ساب دانش      انداساب جاري، پس  ح سالمي، ح ساب امانه ا سرمایه    ز/ ح سالمي، تامين  آموزي ا

 شخصي.

صي و                 صو سهام خ سالمي(،  شتر  ا ساب م سالمي )ح شده، تامين مالي ا ضمين  تامين مالي ت

 مين ماليمشاوره گروهي، مشاوره در زمينه قوانين شریعت، مدیریت دارایي ها، تامين مالي پروژه، تا   

 گذاري بلندمدت.هاي سرمایه انداز و برنامهتجارت، مدیریت مالي، پس 

خدمات بازارهاي مالي )شامل انتشار صکو  و تامين سرمایه صنفي(، مسکن، ارائه محصوالت و        

 (1391زاده شریعت به افراد و شرکت ها.) تقي  خدمات سرمایه گذاري مطابق با

پيشرفته ترین بخش بانکداري اسالمي را در اتحادیه اروپا داشته و    ترین و  همچنين بریتانيا فعال

 خدمات بریتانيا اسللالمي (. بانک2010، 1دروازه ورودي تامين مالي اسللالمي مي باشللد )عبدالرحيم

 ها پول این فوق بانک. نماید مي ارائه( خزانه)  مدت بلند سپرده  هاي حساب  انداز، پس هاي حساب 

سالمي  شریعت  قبول مورد فعاليت و تجارت رادر صل  سود . کندمي گذاري سرمایه  ا  سرمایه  از حا

 که مسلماني  غير گذاران سرمایه  به ها بانک همچنين. شود مي تقسيم  بانک و مشتریان  بين گذاري

 ضلللهعر نيز را خدمات این این نمایند اجتناب الکل  و تنباکو  مانند   هایي  فعاليت   از دهند  مي ترجيح

  .هستند استفاده قابل متقير کارمزد تنظيم براساس نيز( خرد) شخصي هاي وام. نمایند مي

 پرداخت عدم به توانمي. اسللت مشللهود اردن اسللالمي بانک در که خاصللي هايویژگي از :اردن

سالمي  بانک در و کرد یاد هاسپرده  به قطعي سود  شاع  صورت  به سود  پرداخت اردن ا ست  م  در و ا

 گذارانسپرده حساب به جز  به جز  و دقيق شکل به سود این گرفته صورت حسابرسي با سال  پایان

 مشللاوره بر عالوه که مشللاوره هيهت این. دارد وجود شللرعي نيز مشللاوره هيهت یک. شللودمي واریز

                                                                                                                   
1. Abdullrahim 
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 يهته این شرعي  و بانکي مستحدثه  مسائل  در دارد عهده بر را اردن اسالمي  بانک سيستم   بر نظارت

سي   نظر  ايه ویژگي از دیگر یکي تاخير هايجریمه قانون پذیرب عدم.  کندمي ارائه را خود کارشنا

سالمي  بانکداري شد  مي اردن ا شهور  منظر از تاخير جریمه  با سالمي  علماي م   تلقي حرام و مذموم ا

ست  شده  سالمي  بانک همچنين. ا شتریان  دادخواهي براي تريمعقول ايقرارداده از اردن ا  عليه م

 (.1380توکلي، ) است برخوردار. است برخوردار بانک

 به هاگذاريسللپرده مختلف انواع پذیرب به معمول طور به کویت در اسللالمي هايبانک :کویت

 شده  هدفگذاري هايبرنامه و معين شرایط  با گذاريسرمایه  هايحساب  یا اندازپس جاري، هايشکل 

 رطو به. نمایندمي اقدام مضاربه،  و مشارکت  مرابحه، جمله از شریعت  بر منطبق قراردادهاي قالب در

 مهيا انمتقاضي  مالي تأمين براي را ايگسترده  بستر  کشور  این در اسالمي  عقود پذیريانعطاف کلي،

 عرضلله در اسللالمي شللریعت با مطابق نوآورانه و مختلف ابزارهاي وجود دیگر سللوي از و نمایدمي

سالمي  بانکداري خدمات سلمانان  جذب موجب ا سلمان غير حتي و م شد  و م سالمي  بانکداري ر  با ا

سک  وجود سان  بازدهي ری سبت  یک ست  گردیده متعارف هايبانک سایر  به ن  (. در1393محرابي، )ا

 فعال اسللالمي مالي موسللسللات  با رابطه در قانونگذاري حوزه در مرکزي بانک گرچه کویت کشللور

 هکميت به کامل طور به را امر این و نداشته عهده بر خاصي نقش شرعي نظارت حوزه در اما باشد،مي

 ارساخت خصوص در. است نموده واگذار هستند مشوول فعاليت به مالي موسسات در که شریعت هاي

ساس  نيز، دهي گزارب سات  در شریعت  هاي کميته کویت، مرکزي بانک قانون برا سالمي  مالي مو  ،ا

  این اسلللت الزم همچنين. باشلللند مي عمومي مجمع به شلللریعت گزارب ارائه و تکميل به موظف

. باشللد داشللته وجود کنند، مي تهيه اسللالمي هاي بانک که اي سللاالنه هاي گزارب در ها، گزارب

 (1391همکاران،  و ميسمي)

صول عربي:  متحده امارات سالمي  بانکداري ا شور  در ا ساس  بر امارات ک صول  ا  بنا سنت  و قرآن ا

 داريبانک مشارکتي،  بانکداري اي،شعبه  بانکداري بر مشتمل  امارات در اسالمي  بانکداري. است  شده 

صي    صو ست  الکترونيک بانکداري و خ ضایت  براي نوین هايفناوري از کنندمي سعي  همواره که ا  ر

شتریان  ستفاده  م شروان  از یکي امارات مجموع، در. نمایند ا  داريبانک زمينة در فارسخليج منطقة پي

( مالي حمایت منظور به) اسالمي  مالي سازمان  دو و اسالمي  بانک 8 حدود اکنونهم و است  اسالمي 

 تأسلليس به امارات اسللالمي بانک همکاري با کشللور این همچنين. کنندمي فعاليت کشللور این در

سي  سالمي  بانکداري مطالعات تخصصي    هايکر سعه  و تقویت هدف با ا شجویان  هايمهارت تو  و دان

 اسللتنموده اقدام اسللالمي للللل مالي امور ویژه به بانکي و مالي خدمات حوزه در آنان شللولي آینده

 (.1393محرابي، )
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 ايران رباي بدون بانکداري فعلي ساختار هاي نارسايي و مشکالت

 اسالمي بانکداري به فقهي صرفا نگاه حاکمیت -1

 دیدگاه غلبه مشللکل اسللت، مواجه آن با کشللور در ربا بدون بانکداري نظام که هایي چالش از یکي

 بانکداري   با  مرتبط عقود و ها  نامه   آیين ها،  دسلللتورالعمل  مقررات، تدوین  حوزه در صلللرف فقهي

 ل،عم در فقهي مشکالت حل بر فقط که است دیدگاهي صرف، فقهي دیدگاه از منظور. است اسالمي

صول  اهداف، به و دارد توجه سالمي  ماليه و اقتصاد  نظام مباني و ا  صدیقي، )  ندارد مشخصي   توجه ا

1387.)  

 توزيعي عدالت تامین در نقض -2

سالمي  بانکداري نظام ارکان ترین مهم از یکي سالمي  جامعه در توزیعي عدالت برقراري ا ست  ا   عواق در. ا

  تگيشایس   که افرادي تمام که شود  اصالح  اي گونه به کشور  در اسالمي  ماليه و بانکداري نظام است  الزم

  در شور ک در بانکي نظام موجود وضع  متاسفانه . باشند  مند بهره آن از بتوانند دارند، را مالي تامين دریافت

  از اسلللتفاده  الحسلللنه،  قرض پرداختي هاي  وام بودن ناچيز . نيسلللت بخش رضلللایت  چندان  زمينه  این

 بي از اي نشللانه همگي غيره، و اقتصللادي اور سللود هاي فعاليت در انداز پس الحسللنه قرض هايسللپرده

 (.2002 ،1چپرا)است  کشور در ربا بدون بانکداري نظام در توزیعي عدالت به توجهي

 ربا بدون بانکداري اجراي بودن صوري چالش -3

ست  بودن این صوري  از منظور ضا  که قراردادي واقعا گرچه قرارداد، طرفين که ا  عنوان کنند، مي ام

 و اه فاکتور فقط و نيفتاده اتفاق اي مضللاربه هيچ گونه عمل در ليکن دارد، را شللرعي عقود از یکي

 اهداف و قصللود تابع عقود، مهم، بسلليار فقهي اصللل براسللاس که چرا. شللود مي جا جابه هایي برگه

 و شد  نخواهد انجام اي معامله باشند،  نداشته  معامله انجام در جدي قصد  طرفين اگر و است  طرفين

 تردید يب این که گيرد مي قرار طرفين توجه مورد بيشتر مبلغ به آن پرداخت باز و پول دریافت فقط

 (.1390قليچ،  ميسمي و)رباست 

 ربا بدون بانکداري قانون با مرتبط هاي چالش -4

 وجود آن در نيز مختلفي ضعف نقاط است، موجود ربا بدون بانکداري قانون در که قوتي نقاط رغم به

 ظرن در الحسلللنه  قرض و بهره بدون  قرض بين تفکيکي هيچ کنوني، قانون  در مثال  عنوان به . دارد

 قرض عقد براسللاس انداز پس و جاري هاي سللپرده تمامي که اسللت آن نتيجه. شللود نمي گرفته

ست  حالي در این .اند شده  تعریف الحسنه  صاد  در الحسنه  قرض عقد که ا سالمي  اقت  ویژگي داراي ا

 رايب فردي اگر بنابراین. باشللد ایثار نوعي بایسللت مي فرد نيت و اسللت بودن( خيرخواهانه) تبرعي

ساب  مالي، خدمات از برداريبهره ستيابي  منظور به اینکه یا و کند افتتاح جاري ح  انکي،ب جوایز به د

                                                                                                                   
1. Chapra, Umer, Ahmed, Habib 
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 را آن نام توان نمي ليکن اسللت، داده بانک به بهره بدون قرض گرچه کند، افتتاح انداز پس حسللاب

 (.1385 موسویان،) نهاد  الحسنه قرض

 بانکي عقود و اسالمي بانکداري کلیات تفهیم و درک در نقض -5

 به رکشو هاي بانک کارکنان و مدیران که است آن نيازمند بانکي نظام در شرعي عقود صحيح اجراي

ستي،  صول  در سالمي  ماليه ا  دبتوانن و( فهم)کرده  در  را بانکي عقود ماهيت و تعاریف همچنين و ا

دهند  حتوصي نيز وجوه کنندگان دریافت و گذارارن سپرده به ساده بياني با و مختصر صورت به را آن

 يحت اغلب و)  گذاران سرمایه نه و گذاران سپرده نه موارد اکثر در حاضر، حال در متاسفانه(. تفهيم)

 و نداشللته مختلف عقود در بانک با فرد حقوقي رابطه از مشللخصللي در ( بانک مدیران و کارمندان

 دتردی سبب  شدت  به مسهله  این. است  شده  قرارداد چند امضاي  به محدود فقط وجوه انتقال و نقل

 (.1387 عيوضلو،)شود  مي بانکي قراردادهاي اجراي شرعي صحت در

 پرداخت تاخیر مسئله در جامع حلي راه نبود -6

 مطالبات باز پرداخت مسلللهله کشلللور در ربا بدون بانکداري   نظام  مهم هاي  چالش  از یکي که  آن با 

 نظر از هم که بازپرداخت مشللکل حل منظور به مشللخصللي راهکار هنوز واقع در ليکن اسللت، بانکي

صادي  شد  قبول قابل اقت صول  با هم و با شد،  تعارض در فقهي ا شده  طراحي نبا ست   ن سویان، )ا  مو

1389.) 

 شرعي نظارت به توجهي بي -7

 اپيد خاصللي ابعاد موارد، برخي در دارند که ماهيتي دليل به اسللالمي، هاي بانک بر نظارت مسللهله

سهله  موارد این از یکي. کندمي سک  م ست  شریعت  ری سک  از منظور. ا ست  خطري شریعت  ری  هک ا

 بدون بانکداري اصول با شود مي انجام آن در که هایي فعاليت نداشتن انطباق ناحيه از را بانکي نظام

سفانه . کند مي تهدید مرتبط، قوانين و ربا شور  در متا سهوليت  نهادي هيچ ما، ک  در شرعي  نظارت م

شخص  صورت  به را بانکداري نظام شته  عهده بر م ست  ندا ست  شده  باعث امر این. ا  بي مواردي در ا

 (.1390باشد )ميسمي، قليچ،  نداشته تطابق اسالمي بانکداري اصول با بانکي عمليات برخي شمار

 سازماني و ساختاري نهادي، هاي چالش -8

شور،  در ربا بدون بانکداري صحيح  اجراي چالش ترین مهم شاید  شکالت  ک  و ساختاري  نهادي، م

 به نياز مختلف عقود صللحيح اجراي منظور به کشللور هاي بانک حاضللر حال در. اسللت سللازماني

صي  سازماندهي  صاد  علم آموزب نظام این بر افزون. دارد خا شور  در مالي مدیریت و اقت  تربيت و ک

 ينارسای  و ضعف  با اسالمي  بانکداري و اقتصاد  علوم حوزه در اجرایي مدیران و کارشناسان   و استادان 

ست،  همراه هایي صول  با مردم عامه که این جمله از ا سالمي  بانکداري قوانين و ا شنایي  ا  چنداني آ

شت  این و ندارند سياري  بين در نادرست  بردا  نرخ نوع هر پرداخت و دریافت که دارد وجود مردم از ب
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 (.1388عيوضلو،  ميسمي،) رباست  بانکي نظام در ثابت سود

 توسعه و تحقیق آموزش،-9

 بانکداري. اسللت ضللروري علوم هاي حوزه کليه تعميق و گسللترب براي توسللعه و تحقيق و آموزب

سالمي  شته  جزو هم ا سيار  که شود  مي محسوب  جدید هاي ر  بروز هنگامي مشکل . دارد کار جاي ب

شکار  که کند مي سالمي  هاي بانک کارکنان و مدیران شود  مي آ سائل  به چندان ا  واقف شرعي  م

 د گفتسوگمندانه بای . نيستند  واقف اقتصادي  و مالي تخصصي   مسائل  به هم دیني عالمان و نيستند 

ساني  صص  حوزه دو هر در که ک شند،  متخ سيار  با  چنين (. در1998، 1اقبال و همکاران)اند  اند  ب

ست  الزم شرایطي  صي    هاي دوره سو  یک از که ا ص  و مالي زمينه در دیني علوم هاي طلبه براي تخ

صاد  شته  اقت شي  هاي دوره و مراکز ایجاد با دیگر سوي  از و شود  گذا شنا  کارکنان متعدد آموز  با آ

 (.1997، 2اقبال شوند ) تربيت عملياتي و مدیریتي امور انجام براي مذهبي و مالي مسائل

 نقدينگي شدن مسدود -10

 هايبانک به نسبت کمتري بسيار احتمال با اسالمي، هايبانک هاي دارایي شدن نقد نظري، لحاظ از

سان  همچنين. یابد مي تحقق سنتي  شتر  هاي نو  وانایيت روي معناداري طور به نقدینگي، نرخ در بي

سالمي  هاي بانک  نقدینگي جه در امر، این و گذاردمي اثر خصوصي   بخش اعتبار کردن فراهم براي ا

شتري  سالمي  هاي بانک در گذاري سپرده  و سرمایه  نوع هر براي را بي سبت  ا  يسنت  هاي بانک به ن

شان  سالمي  هاي بانک اي سرمایه  هاي احتيا  مجموع، در. دهد مي ن شتر  باید ا شد  بي  سپرده  تا با

 که زیرا. کند حمایت ها گذاري سلللرمایه مجموع بيني پيش قابل غير هاي زیان مقابل   در را گذاران 

 (.2004سارکر، ) کند مي فراهم را بيشتري ایمني احتياطي، و قانوني هاي ذخيره افزایش

 به کنند توجه نقدینگي مسللهله به باید جهان در اسللالمي هاي بانک اینکه براي عمده علت سلله

 (2001، 3)عبدالحميد :است ذیل صورت

 ها دارایي براي ثانویه بازارهاي کمبود .1

 ها سپرده برخي مدت کوتاه سررسيد .2

 مرکزي بانک مانند نهایي دهنده قرض نبود .3

 بحث به کرماني عقيلي مثال، طور به. اسللت شللده مطرح راهکارهایي مشللکل، این رفع جهت در

 هاي احتيا نتواند بانک اگر معمول طور به نقدینگي ریسک کاهش جهت .پردازد مي ریسک مدیریت

  از قسمتي  گذاردن وثيقه با کند، تامين سپرده  هاي گواهي فروب راه از را خود نقدینگي مدت کوتاه

ند  تا  کند  مي تجهيز منابع  قدر  آن خود هاي  دارایي  درباره . بپردازد موقع به  را خود هاي  تعهد  بتوا

                                                                                                                   
1. Iqbal,M.Ahmad,AKhan,T 

2. Iqbal,Z 

3. abdul hamid 
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 اهشک را آن توان مي تر تجربه با و اعتمادتر قابل پرسللنل و کارمندان اسللتخدام با عملياتي ریسللک

 و مسلللتقيم گذاري سلللرمایه) مالکيت مالي مهندسلللي هاي ابزار از باید نيز بازار ریسلللک براي. داد

 و( الوفا بيع و نامه قول) مشللتقه  ،(تمليک شللرط به اجاره و اقسللاطي فروب) بدهي  ،(مشللارکت

 (.1386اکبریان، رفيعي، ) شود مي استفاده( سهام خرید قولنامه) ترکيبي

سيم  و زیان و سود  تعيين دیگر، مشکل  سالمي  هاي بانک گذاران سپرده  بين آن تق  در یژهو به ا

ضاربه  مثل بلندمدت هاي گذاري سرمایه  شارکت  و م ست  م  ،انتظار مورد نقدي جریان در تويير با. ا

صت  هزینه همانند بلندمدت هاي گذاري سرمایه  ارزب سان  سرمایه  فر شت  خواهد نو  غياب در و دا

، 1شود)کاربري  مي نامشخص  و بر هزینه خيلي ارزشيابي  فرایند ها، گذاري سرمایه  این در فعال بازار

 و اه طرح انتخاب در باید ناگزیر کند، مدیریت درسللتي به را مشللکل این بخواهد بانک اگر (.2004

 و کند لکنتر و نظارت تجربه با کارشناسان   وسيله  به آن، از بعد و برداري بهره مرحله تا آنها پيشبرد 

 هاي عرصه  در بخواهد بانک اگر و است  ممکن غير تجاري هاي بانک براي طبيعي صورت  به امر این

 فزایشا شدت  به عملياتي هزینه کند، استخدام  خبره کارشناسان   تناسب،  به گذاري سرمایه  گوناگون

 (.1381 )کرماني، شود مي بيشتر ربا بدون بانکداري در سرمایه شده تمام هزینه و یابد مي

 نرخ با  تجاري  هاي  بانک   اعتبار  خلق قدرت  ویژه به . هاسلللت  بانک   مالکيت   بحث  دیگر مشلللکل 

 نظر از. شللود مي ها بانک بودن خصللوصللي  یا عمومي بحث شللدن برانگيخته سللبب جزئي ذخيره

سالمي،  بانکداري منتقدان ضوع  ا سالمي  هاي بانک مالکيت مو سارکر،    هایي ابهام دچار هنوز ا ست ) ا

 چون خاصي  وضع  در است  ممکن که دارند نظر اتفاق موضوع  این در اسالمي  محققان اغلب (.2004

 وضللعيت در توان مي حتي و شللود دولتي ها بانک مدیریت اقتصللادي، محاصللره و جنگي موقعيت

ستثنایي،  ستفاده  با ا  وانت مي چنانکه دراورد دولت مالکيت به هم را منابع تمام خاصي،  هاي عقد از ا

ضع  در شتر  مدیریت و منابع مالکيت سرمایه،  و پول بازار جمله از بازارها، سالم  رقابت و عادي و  ای بي

 اب و مرکزي بانک راه از فقط دولت و سپرد  خصوصي   بخش به را( مرکزي بانک از غير)ها  بانک همه

 موسللویان،)بپردازد  ها بانک هدایت و کنترل نظارت، به پولي هاي سللياسللت اجراي و قوانين اعمال

1384.) 

 

 پیشنهادي راهکارهاي

با توجه به تجربه موفق سللایر کشللور هاي جهان در اجراي  پيشللنهادي راهکارهاي بيان به اینجا در

 .پردازیم مي ایران در اسالمي بانکداري موانع رفع اسالمي،  براي صحيح  بانکداري

 عملياتي از جلوگيري و عمل در اسللالمي اقتصللاد اهداف تامين بر مرکزي بانک فعال نظارت -1

                                                                                                                   
1. karbhary 
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 فاقد هرچند اند، تعارض در اسللالمي بانکداري کليات با که هایي شلليوه و ها روب فرایندها، شللدن

 باشند. فقهي مشکل

 مختلف مناطق همچنين و جامعه مختلف هاي قشللر به تسللهيالت و وام ارائه به بانکي نظام -2

شتري  توجه( محروم مناطق ویژه به) کشور    بانک اب مشخصي   ارتباط بانکي نظام همچنين و کند بي

 .کند برقرار الحسنه قرض هاي صندوق و الحسنه قرض

 :نمود استفاده زیر هاي راهکار از توان مي معامالت بودن صوري مانع رفع براي -3

 دنش  وارد براي انگيزه که اي گونه به گذاران سرمایه  به متنوع صورت  به اسالمي  عقود ارائه .أ

 .یابد کاهش صوري معامالت در

 بتصوی  و ابزارها ارائه و مرکزي بانک نظارت واحد براي شرعي  نظارت وظيفه گرفتن نظر در .ب

 .نياز مورد قوانين

 جبمو قراردادها سازي  صوري  که بانکي نظام نفعان ذي به نکته این تفهيم و سازي  فرهنا . 

 .شود مي وجوه در متقاضي تصرف امکان عدم و عقود بطالن

 نيز: ربا بدون بانکداري قانون با مرتبط چالش رفع براي -4

 .بهره بدون قرض هاي حساب از الحسنه قرض هاي حساب قانوني تفکيک .أ

 .منابع تخصيص  تجهيز حوزه در اسالمي مالي هاي ابزار قانوني توسعه .ب

 سطح  در اسالمي  و متعارف هاي بانک با ارتباط جهت مناسب  قانوني و شرعي  ابزارهاي ارائه . 

 .المللي بين

سالمي  بانکداري کليات تفهيم و در  در نقض -5 شکيل  بانکي عقود و ا  در قهيف هاي کميته ت

 ایرس  در فعال اسالمي  هاي بانک اکثر همانند) کشور  اقتصاد  در فعال هاي بانک تمامي مرکزي شعب 

 .است بانکي نظام ذینفعان به مختلف عقود معرفي ها کميته این مهم وظایف از یکي( ها کشور

 بانکداري مشللورتي کميته توسللط بانکي کارمندان و مدیران براي آموزشللي هاي دوره برگزاري

 مرکزي. بانک در اسالمي

 تشکيل مقدمات محترم، دولت همکاري با مرکزي بانک شود مي پيشنهاد نهادي هاي چالش -6

 بر نظارت موسسات   مانند. کند فراهم را کشور  در اسالمي  بانکداري نظام در کننده تقویت موسسات  

 کبان پژوهشي و آموزشي هاي غيره. نهاد و معوق مطالبات پيگبيري موسسات و مختلف عقود اجراي

ئه  با  مرکزي یان  براي تکميلي تحصللليالت هاي  دوره ارا  هاي  دوره برگزاري همچنين و دانشلللجو

صي    ص صالح  هاي زمينه مدیران، براي تخ شته  آموزب نظام ا صاد  ر شور  در را مالي مدیریت و اقت   ک

 .کند فراهم
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 گذاريهاي سرمايهالحسنه و شرکتهاي قرضمؤسسهها از الگوي تفکیک بانک

لي مطرح گردید، برخي الگوها بانک ها در سطح بين المل 1980الگوهاي بانکداري زیادي بعد از دهه 

هاي معامالتي خود را با اوراق کوتاه مدت خزانه پشلللتيباني کنند          را موظف مي سلللازند حسلللاب   

سپونا،  1986؛ کاریکن، 1985)توبين، شکين،   ؛1991؛ ا ( و برخي بانک ها 2000؛ توماس 1999مي

هاي خود را صللرف ، در اوراق دولتي با ارزب باال یا اوراق دولتي تضللمين  ملزم مي سللازند سللپرده را 

(. برخي به 1995؛ هرینا و الیتن، 1987شده با سررسيدهاي متفاوت سرمایه گذاري کنند )الیتن، 

ن شده براي اعطاي وام هاي کوتاه مدت به متقاضيان   بانک اجازه مي دهند که از سپرده هاي تضمي  

شره      شامل اوراق منت شده  ستفاده کند. )   از ابزار امن  شرکت هاي خدمات مالي ا (. 1991پيرس ي 

شده باید به گونه    ي دابرخي معتقدند محدوده  ضمين  سبد        رایي هاي ت شامل  شود که  سيع  اي و

 (.1993؛ اسپونا، 1993دد )مرتون و بودني، متنوعي از بدهي هاي کوتاه مدت و با ارزب باال گر

 یان،موسو  جمله از اسالمي  بانکداري نظران صاحب  و اسالمي  اقتصاددانان  توسط  تفکيک الگوي

سبحاني، محقق نيا و.....  سازي خدمات بانکي اعم   داودي، مطرح گردید. الگوي تفکيک به معناي جدا

سپرده هاي         سرمایه گذاري و  ستم پرداخت ها از  سي از ارائه حساب هاي جاري و خدمات مربوط به 

ست. در       سرمایه گذاري مد نظر ا ست. به عبارت دیگر تفکيک خدمات از  سرمایه گذاري و مدت دار ا

صورت خدمات بانکي همچون افت  سنه و نقل و انتقاالت    این  سپرده جاري و پس انداز قرض الح تاح 

ها مي بایست از واسطه گري بانک در سرمایه گذاري جدا شود     مالي و به طور کلي سيستم پرداخت  

  کيکو تف ليزینا و الحسنه قرض سرمایه گذاري،  بانک شامل  را تفکيک الگوي  (.1393)محقق نيا، 

گو این ال گردد مي بيان اجمالي صورت به را تفکيک الگوي پژوهش ادامه، در. عقود مطرح مي کنند. 

 يالگو ارائه و اسللالمي بانکداري سللاختار"برگرفته از رسللاله دکتري محمد جواد محقق نيا با عنوان 

سالمي  بانکداري سالمي  جمهوري براي ا ستاد راهنماي دکتر پرویز دادودي و  "ایران ا شاوران:   با ا م

شد. تبين       حجه االسالم و   صمصامي مي با صباحي مقدم و دکتر    را والگ این کامل المسلمين دکتر م

  ایران در اسلللالمي مناسلللب جهت تحقق اهداف بانکداري      را الگو این و گذاریم وامي دیگر مجالي  به 

 .گردد مي پيشنهاد

 

 الحسنه هاي قرض بانک -1

انداز به تجهيز منابع بانک هاي قرض الحسللنه از طریق حسللاب هاي جاري و قرض الحسللنه پس    

کنند. این بانک ها تمامي منابع خود را پس از کسر    پذیري از مشتریان مي  پرداخته، اقدام به سپرده 

ذخایر قانوني و نقدینگي، به صورت قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و تنها مجاز به    

ستفاده مي نمایند.        سنه ا صيص منابع، تنها از عقد قرض الح ستند. در تجهيز و تخ دریافت کارمزد ه
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 (.1389 صمصامي،داودي،  از هاي اساسي استفاده مي گردد )   تسهيالت قرض الحسنه براي تامين ني  

 نشان داده شده است.  1تخصيص منابع در موسسات قرض الحسنه در جدول و  تجهيز

 

 صندوق ها و موسسه هاي قرض الحسنه .1 جدول

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقي نوع تسهيالت سود رابطه حقوقي نوع سپرده

 کارمزد قرض بدون بهره الحسنهوام قرض صفر قرض بدون بهره اندازالحسنه پسقرضسپرده 

 

 گذاري ها و موسسات سرمايهصندوق -2

 الحسنه است. کارکرد اصلي اینگویي به همة نيازهاي تأمين مالي به جز قرضاین نهاد، متولي پاسخ 

هاي وجوه مالي براي تأمين مالي فعاليتهاي خرد و متقاضيان گري بين صاحبان سرمایهنهاد، واسطه

پذیري و اعطاي وام نيست. شناسایي    ها به صورت سپرده  مبناي عمليات این صندوق . اقتصادي است  

هاي متقاضلللي منابع مالي، تعيين ابزار تأمين مالي        دقيق انواع نيازهاي تأمين مالي افراد و یا بنگاه      

ربط و ارائه آن به افراد داراي مازاد وجوه ار اوراق ذياسللالمي متناسللب با هر نياز و در نهایت، انتشلل 

(. 1392باشد )سبحاني، ملکي،   گذاري دارند، مبناي عملکرد این نهاد مياي به سرمایه مالي که عالقه

 تجهيز و تخصيص منابع در بانک ها و موسسات سرمایه گذاري نشان داده شده است. 2در جدول 

 

 سرمايه گذاريها و موسسات صندوق  .2 جدول

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقي نوع تسهيالت سود رابطه حقوقي نوع سپرده

 . گواهي سپرده عام1

. گواهي سپرده 2

 خاص

 . منابع دولت3

 وکالت عام

 وکالت خاص

هاي شکل

 متفاوت

 متوير

 متوير

 متفاوت

 . مشارکت مدني1

 . مشارکت حقوقي2

گذاري . سرمایه3

 مستقيم

 شرکت

 شرکت

 لللل

 متوير

 متوير

 متوير

 

 شرکت هاي لیزينگ-3

شيوه  شيوه        ليزینا یکي از  ست. در این  سالمي ا ساس قوانين ا سب درآمد برا هاي قانونمند ک

تواند از سللوي موجر به یک دارایي واقعي مانند دسللتگاه، اتومبيل، کشللتي و یا یک خانه مي 

مستاجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله   
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بسياري در   هايبانکشود. از این شيوه   ن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قيد مي به صورت روش  

(، بانک اسالمي مالزي و  1کنند. بانک توسعه اسالمي )آي دي بي  کشورهاي اسالمي استفاده مي   

شيوه را به  تعدادي از بانک ساس قرارداد اجاره یا   گيرند.کار ميهاي تجاري در پاکستان این  برا

سته        ليزینا یک شخصات و خوا ساس م سالمي یک دارایي را برا شتري خریداري   بانک ا هاي م

کند و آن را با توافق طرفين ضلللمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشلللتري اجاره          مي

صات و طبيعت دارایي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد     مي شخ دهد. م

دهنده )بانک( اسلللت. دت ليزینا مالکيت دارایي در اختيار اجارهگيرد. در طول منظر قرار مي

)مسلللتاجر( انتقال دهد. در پایان مدت     کننده اجاره بانک این حق را دارد که این مالکيت را به       

هاي ليزینا در معامالت مالي اسالمي از ظرفيت.شوداجاره دارایي مجددا به بانک تحویل داده مي

ست و با    سياري برخوردار ا شيوه هاي مختلف ان را به مرور تجربه کرده و به کار    ب سالمي  نک هاي ا

 (.1388مي گيرند )علي نژاد، 

 

 جمع بندي

سترب روزافزون فعاليت  صادي با نظام        به دليل گ سائل اقت شتر م شدن هرچه بي هاي بانکي و درگير

سال   شد. در مي از اهميت باالیي برخوردار مي بانکي موضوع بانکداري ا  اريبانکد گذشته  هاي سال  با

 ايه بانک براي تقاضللا و نماید جلب خود به پيش از بيش را جهانيان توجه اسللت توانسللته اسللالمي

سالمي  سالمي  مالي هاي نهاد و ا صوص  به ا شد  به رو روندي اخير هاي سال  در خ شته  ر ست  دا . ا

 و ثروت و درآمد  تر عادالنه   توزیع بر بسللليار  تاکيد   با  همراه ربا  حذف  اسلللالمي، بانکداري   ویژگي

 در امروزه کلللله اي گونه به باشد مي مطلوب نا و مشروع  نا عمليات و ها حيطه به ورود از خودداري

 جدي حلضور ربلا بلدون هلاي بانک مسلمان غير کشورهاي از برخي حتي و اسالمي کشورهاي اکثر

 هاي چالش و موانع رفع منظور به راهکارهایي ارئه و پژوهش شللناسللایي  این هدف رو این از. دارند

 شرو پي محدودیتهاي وجود با که شدیم  برآن اساس  است براین  اسالمي در ایران  بانکداري روي پيش

ستفاده  با ستفاده  و خود اند  بضاعت  با و علمي اي شيوه  از ا تجربه کشورهاي مختلف در زمينه   از ا

ستفاده    سالمي، و همچنين با ا صان    از بانکداري ا ص شه  به حوزه این در خبرگان و نظر متخ   زا اي گو

 و شلللناسلللایي را راهکارهایي مشلللکالت این رفع جهت و پرداخته زمينه این در موجود مشلللکالت

شنهاداتي  شد  دهيم، ارائه را پي ساس . گردد واقع ثمرمثمر و مفيد که با ض  پژوهش هاي یافته برا  رحا

 يست ن برخوردار اي شایسته   و خوب جایگاه از فعلي شرایط  در کشور  بانکي نظام که برد پي توانمي 

ترین راهکار جهت تحقق   مهم  .باشللدمي مناسللب و صللحيح طور به خود وظایف انجام از ناتوان و

                                                                                                                   
1. IDB 
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ستفاده از           ساختار نظام اقتصادي کشور با ا سالمي ایران تجدید  سالمي در اقتصاد ا اهداف بانکداري ا

سالمي و پس از       صاد ا ستيابي به نظام اقت سالم و د ساختار نظام بانکي ک آموزه هاي ا ور ش آن تجدید 

سالم مي      شرعي ا ساس موازین  شد. در برا ضر  پژوهش با  از جامعي بررسي  به شد که  آن بر سعي  حا

شکالت  ترین مهم سالمي  بانکداري نظام کنوني م شورهاي مختلف     ا ستفاده از تجربه ک در ایران با ا

 مطابقت   ها  چالش  ترین مهم از شلللود و راهکارهایي براي رفع مشلللکالت ذکر گردد یکي    پرداخته 

 اداره حتت شرعي،  نظارت گروه کار تشکيل  طریق از باید که است  شریعت  قوانين با بانکداري قوانين

 آن با مرکزي بانک فقهي شللوراي تلفيق و مرکزي بانک در اعتباري موسللسللات و ها بانک بر نظارت

ست  سازماني  و نهادي مشکالت  ها، چالش دیگر از شود  رفع شنهاد  که ا  اب مرکزي بانک شود  مي پي

  هايبانک فعاليت از خطرتر پر اسللالمي هاي بانک فعاليت همچنين. کند عمل آن رفع در دولت همکاري

  ارندد مبذول خود مالي هاي فعاليت در را بيشتري  دقت اسالمي  هاي بانک باید لذا باشد  مي اسالمي  غير

 تسهيالت اعطاي هايروب و اجرایي هاي دستورالعمل و ها نامه آیين قانون، هايزمينه کليه در همچنين

س  بانکداري نظام بر حاضر،  حال در وضعيتي که  از تا گيرد صورت  بازنگري باید خدمات ارائه و  الميا

رد ترین دستاومهم  .آیيم نایل اسالمي بانکداري اهداف به بلند هاي گام با و شویم خار  است، حاکم

 هايشلرکت  و الحسلنه قرض هايمؤسلسله   از هابانک تفکيک الگويو پيشلنهاد پژوهش حاضلر ارئه   

 گذاري براي اقتصاد ایران مي باشد. براساس این الگو نظام بانکداري ایران به سه دسته : بانک     سرمایه 

شوند و این بانک ها   گذاري و ليزینا تقسيم مي  الحسنه، صندوق ها و موسسات سرمایه      قرض هاي

 براساس موازین شرعي به واسطه گري و تجهيز و تخصيص منابع در جامع اسالمي ایران مي پردازند. 
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 و مآخذ منابع

(، مالزي کشللوري با دو نظام بانکي مسللتقل. روزنامه سللرمایه، شللماره 1385آذري نيا، محمد علي )

266. 

المي، چالش هاي نظري و عملي و راهکارها. مجله (، بانکداري اس 1386اکبریان، رضا، حميد رفيعي ) 

 .26اقتصاد اسالمي، شماره 

تا  16، ، صفحه  115(، مجله بانک و اقتصاد، ، شماره   1390بانکداري اسالمي تهدید ها و فرصت ها )  

18. 

(، بانکداري اسالمي در برخي از کشور هاي جهان. مجله اقتصادي ماهنامه    1391تقي زاده، خدیجه )

 .47-80، صفحه 7و  6مسائل و سياست هاي اقتصادي شماره هاي بررسي 

بررسلللي بانکداري بدون ربا در کشلللور اردن و مقایسللله اجمالي آن با (، 1380توکلي، محمد جواد )

 .77 -82، صفحه 41شماره  .چارچوب بانکداري بدون ربا در جمهوري اسالمي ایران

وامل موثر بر آن در نظام بانکداري اسللالمي. (، بررسللي تطبيقي کارایي و ع1385حسللن زاده، علي )

 پژوهشکده پولي و بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران.

(، مروري بر تجربيات موفق بانکداري اسلللالمي در جهان، مطالعه موردي       1390حسلللن زاده، علي )

 .132مالزي. تازه هاي اقتصاد، شماره 

 10جستارهاي اقتصادي، شماره  "کداري محدودبان "(1387داودي پرویز، محقق نيا محمد جواد )

 .21(، قرض الحسنه در فقه اسالمي و نظام بانکي. مربيان، شماره 1385رفيعي، رمضانعلي )

(، شناسنامه بانکداري اسالمي در جهان. )ترجمه مسعود رضا طاهري(،      1385روزنامه دنياي اقتصاد ) 

 .2348شماره 

درباره بانکداري اسللالمي. مجله بانک و اقتصللاد، شللماره  (، نقد و نظر 1390زرندي مقدم، محسللن )

 .25-37، صفحه 115

صور ملکي )      سن، من شارکتي و لزوم تفکيک نهادي  1392سبحاني، ح (، محدودیت هاي بانکداري م

 .5کارکرد تامين مالي در جهت اصالح نظام بانکداري اسالمي. معرفت اقتصاد اسالمي، شماره 

 .101شماره ، بانک و اقتصاد .رقابت موفقيت آميز بانکداري اسالمي، (1388) کامران ،سپهري

(، تحليل تطبيقي ریسک در بانکداري متعارف و بانکداري  1391شعباني احمد، علي عادل رستخيز )  

 بدون ربا در قالب عقود اسالمي، تحقيقات مالي اسالمي ، سال دوم، شماره اول.

سروب )   صاحب  صول،  سالم 1390ف صاد، ویژه نامه   (، بانکداري ا ست ها و باید ها. تازه هاي اقت ي، ه

 بانکداري اسالمي. 

(، ساختار بانک در جامعه اسالمي. ) ترجمه سيد یحيي علوي(،    1389صدر، شهيد سيد محمد باقر )   
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 .10و  9مجله اقتصادیئ ماهنامه بررسي مسائل و سياست هاي اقتصادي، شماره هاي 

 (، به سوي حذف ربا از نظام بانکي، تهران، دانایي توانایي.1389)صمصامي، حسين، پرویز داودي 

سه با بانکداري بدون ربا.     1381عقيلي کرماني، پرویز ) سنتي در مقای سک در بانکداري  (، مدیریت ری

 مجموع مقاالت سيزدهمين همایش بانکداري اسالمي، تهران، موسسه عالي بانکداري.

 .80داري اسالمي. توسعه صادرات، شماره (، اصول بانک1388علي نژاد، بهزاد )

سين )    ضلو، ح سالمي           1387عيو صاد ا صلنامه اقت سالمي. ف صاد ا صول و مباني نظام پولي در اقت (، ا

 .29شماره 

سهله  (، 1377) سعيد  ،فراهاني فرد سالمي     م سي بانکداري ا صدا و      . شنا سالمى  شهاى ا مرکز پژوه

 .سيما

(، بررسللي مقایسلله اي ابزارهاي تامين مالي در 1384فرجي، یوسللف، حميدرضللا فتحي آشللتياني ) 

سي      شنا سالمي ایران و مالزي. مجموعه مقاالت برگرفته از پایان نامه هاي منتخب کار بانکداري ا

 ارشد، موسسه عالي بانکداري ایران.

. مجله بانک و اقتصاد، بازشناسي نظام بانکداري اسالمي، ما در ميانه راه هستيم (،1389) وهاب ،قليچ

 .43-47، صفحه 106شماره 

شور     1393محرابي، ليال ) سالمي ک صيص منابع در نظام بانکداري ا (، واکاوي روب هاي تجهيز و تخ

 .65 - 94، صفحات 4و  3هاي هاي مختلف. مجله اقتصادي، شماره

سللاختار بانکداري "( 1388محقق نيا، محمد جواد، داودي، پرویز، مصللباحي مقدم و صللمصللامي،)  

رسللاله دکتري عالمه  "ائه الگوي بانکداري اسللالمي براي جمهوري اسللالمي ایران اسللالمي و ار

 طباطبایي )ره( .

يا، محمد   محقق يد  جواد، ن هاي  ( 1393) احمد ابراهيمي، ليال محرابي  سللل کار قا   راه يات  ارت  عمل

 .3شماره.اسالمي بانکداري همایش پنجمين و ربا،بيست بدون بانکداري

سالمي. مرکز بين (1393محقق نيا، محمدجواد ) صطفي    ، الگوي بانکداري ا شر الم المللي ترجمه و ن

 سلم(.وآلهواهلل عليه)صلي

سيد حسين )   سالمي با تاکيد      1382مهدوي نجم آبادي،  سود در اقتصاد ا ساختار بهينه نرخ هاي   ،)

 بر این ساختار در بانکداري اسالمي. چهاردهمين همایش بانکداري اسالمي.

سيد عباس )    سویان،  سهيالت در بانکداري بدون   1384مو شيوه هاي اعطاي ت (، ارزیابي قراردادها و 

 . 19ربا. فصلنامه اقتصاد اسالمي، شماره 

سيد عباس )     سویان،  شماره       1385مو سالمي،  صاد ا صلنامه اقت (، الگوي جدید بانکداري بدون ربا. ف

23. 
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 .35ود در بانکداري اسالمي. اقتصاد اسالمي شماره (، مهندسي مالي عق1388موسویان، سيد عباس )

 (، جریمه تاخير تادیه. پژوهشکده پولي و بانکي، تهران.1389موسویان، سيد عباس )

سویان،  سين  عباس، مو سمي  ح سات    و ها بانک بر شرعي  نظارت ،(1393) مي س سالمي  مالي مو . ا

 .ایران اسالمي جمهوري مرکزي بانک بانکي و پولي پژوهشکده

 (، ارزیابي بانکداري بدون ربا. وزارت امور اقتصادي و دارایي، تهران.1374مير جليلي، سيد حسين )

ضلو )       ضرورت و نحوه به کارگيري رویکرد تلفيقي در   1388ميسمي، حسين، حسين عيو سي  (، برر

شي روب             صلنامه علمي پژوه سالمي. ف صاد ا ساني، با تاکيد بر اقت صالح نظام آموزب علوم ان ا

 .61سي علوم انساني، شماره شنا

سویان، محسن عبدالهي، حامد امرالهي )        سيد عباس مو سمي، حسين،  سه  1391مي (، تحليل و مقای

سایر کشورها: داللت هایي براي نظام      سالمي در  تجربه قانونگذاري و نظارت بر اجراي بانکداري ا

صلنامه علمي و تخصصي مطالعات       شماره     بانکداري بدون ربا در کشور. دو ف سالمي،  ، 2اقتصاد ا

 .53- 91صفحه 

  هايتازه .هاي اجراي بانکداري بدون ربا در کشللورارزیابي چالش (،1390)وهاب قليچ  ،ميسللمي، حسللين

 .اقتصاد، ویژه نامه بانکداري اسالمي

هاي ها یا نزدیکياي به سللوي آینده / مشللابهت بانکداري اسللالمي ، دریچه(، 1385وارن ادواردز ) 

. )مترجم سيد حسين علوي لنگرودي(، مجله بانک و اقتصاد، بانکداري اسالمي با بانکداري سنتي

 .73شماره 

(، نگاهي اجمالي به نظام مالي در اقتصلللاد اسلللالمي و فلسلللفه وجودي 1382والي نژاد، مرتضلللي )

 .37بانکداري اسالمي. بانک و اقتصاد، شماره 
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