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 چکیده

ستفاده در   صلي عق    عقود مورد ا سته ا سالمي به دو د سیم مي   ود مبادلهبانکداري ا شارکتي تق شارکتي،    اي و م شود. در عقود م
گیرد. مي شکل  مالي و تجاري هايفعالیت از منافع ناشي  در گذارسپرده  بودن سهیم  اساس  بر گذار،سپرده  و ارتباط میان بانک
سالالرمایه  با تجاري معامالت و زیان سالالود در گیرندگان، وام از ثابت نرخ دریافت جاي به هاي اسالالالميدر این عقود بانک 

کنند. در عقود  مي تقسیم اند،گذاري کردهسپرده بانک در که گذارانيایه سرم با را سهم سودشان    و شوند شریک مي  گذاران
اق د بین طرفین اتفتوانالزامي است و صرف مبادله پول نمي   اي بانکداري اسالمي وجود ما به ازاي واقعي در هر عقد  مبادله 
ر دو دسالالته عقود یکي از مشالالکالت اجرایي بانکداري اسالالالمي در ایران ایجاد امکان صالالوري شالالدن قراردادها  در ه  بیافتد.

اي که در عقود هاي اجرایي بانک اسالالت. به گونه یتاي( و در نتیجه ربوي و غیر اسالالالمي شالالدن فعال مشالالارکتي و مبادله 
شکل      شارکت واقعي  شارکتي، هیچ م صوري روا    م صورت  شود. یا در عقود مبادله  نگیرد و به  سازي بط طراحي   اي فاکتور

صوري جاي ما به ازاي واقعي را بگیرد. مثال امکان صوري شدن قراردادها در عقود فروش اقساطي، جعاله و مشارکت مدني       
ا است. هیک عقود مورد استفاده بانکبسیار باال است. در این مقاله هدف بررسي میزان صوري بودن قراردادهاي بانکي به تفک

ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوري        کاي از شعب بان ن مقاله میداني بوده و روي نمونه روش تحقیق در ای
 هاي پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. بودن وام

عمل و هم در ذهنیت مشالالتریان و  دهد، صالالوري شالالدن عقود بانکداري اسالالالمي هم در  نتایج نشالالان مي
سش      ساس نتایج پر ست. بر ا سیار زیاد ا شتریان و کارکنان بانکي عمدتا تفاوتي میان نرخ   کارکنان بانک ب ها م

انند. از د بهره و سالود بانکي در بانکداري فعلي قالل نیسالتند و بانکداري فعلي را با بانکداري ربوي یکسالان مي   
شالالود، از جمله عدم اطالا از نوا عقد، فاکتورسالالازي و عدم  ود ميطرفي مواردي که سالالبب صالالوري شالالدن عق

سیار          ستم فعلي بانکداري ب سی شتریان و کارکنان بانکي در  شارکتي، از نظر م شارکت واقعي بانک در عقود م م
 زیاد است. 

 نکعقود مشارکتي، فعالیت صوري با اي،بانکداري اسالمي، عقود مبادله واژگان کلیدي:

 JEL :G21, C83بندي طبقه

                                                                                                                   
 rshahnazi@shirazu.ac.ir                                                        . استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز1

 m.shariatjavid@gmail.com                            ارشد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز. دانشجوي کارشناسي 2
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 مقدمه
بسیاري از اندیشمندان مسلمان که دغدغه اجراي احکام اسالمي در اقتصاد و به خصوص بانکداري را 

داشالالتند، با تکمیل ابتکارات شالالخصالالي سالالعي در تحقق آرزوي خود در اجرایي کردن ایده بانکداري  

بود. در میان اندیشالالالمندان ها از یک مفهوم انتزاعي پا فراتر ننهاده اسالالالالمي نمودند که تا آن سالالالال

صدر  ره( در اوایل دهه         سید محمد باقر  شهید آیه اهلل  سلمان،  ساني بودند که   1960م از اولین ک

سرمایه ها در تجهیز پس اندازضمن اذعان به نقش بانک  هاي مفید و مولد، هاي راکد و تبدیل آنها به 

ه از  دهي با بهره است ک گذاري و وامردهبا تصریح به این مسئله که روش بانکي متعارف، بر اساس سپ    

نظر اسالم ربا و حرام است، به منظور پر کردن خالء ناشي از کنار گذاشتن سیستم بانکداري سنتي،        

یان،            خت  موسالالالو با پردا بدون ر کداري  بان قت، جنبش 67، ص1384به طراحي الگوي   (. در حقی

سالمي  بانکداري سط  در ا ستم  قرن اوا سه    با و بی س  دریافت و پرداخت بهره هایي کهپیدایش مؤ

صه  پا کردند،نمي شت.  وجود به عر سالمي  بانکداري در واقع گذا  فعالیت شالوده  و یا ساختار  یک ا

 دیگر همانند و نمایدمي فعالیت اسالالالمي یا شالالریعت و اسالالالمي قوانین با مطابق که بوده بانکي

 گیرندگان، به قرض خدمات مالي اراله در گذارانسرمایه اندازهاي پس تخصیص با هاي مالي،واسطه

ساس  گذار، برسپرده  ارتباط میان بانک و پردازد.مي سود  کسب  منافع  در گذارسپرده  بودن سهیم  ا

شي  سالمي گیرد. بانکمي شکل  مالي تجاري و هايفعالیت از نا  از ثابت نرخ دریافت جاي به هاي ا

 را سهم سودشان و شوندمي شریک  گذارانسرمایه  با تجاري معامالت و زیان سود  در گیرندگان، وام

 کنند.مي تقسیم اند،گذاري کردهسپرده بانک در که گذارانيسرمایه با

یکي از اصالالالول بنیادین و نهفته در بانکداري اسالالالالمي، همانا دوري جسالالالتن از نزول خواري و     

 دون ربا، در حقیقت اولینهاي مالي با اصول اخالقي است. بانکداري ب  عملیات ربوي و انطباق فعالیت

ي بانکداري اسالالالمي اسالالت. بانکداري اسالالالمي در صالالدد حذف ربا از صالالنعت بانکداري گام در زمینه

اسالالت، البته براي اسالالالمي کردن آن کافي نیسالالت. مانند این که شالالما یک مری الالي دارید که  ند  

ید گویدهید و ميرار ميبیماري دارد یکي از بیمارهایش که االن فوري و فوتي است را موضوا بحث ق

بانکداري         کنیم تا بقیه بیماري   ما فعالً این را معالجه مي    به موقع درمان نماییم. در بحث  هایش را 

شدن بانکداري باید تحوالت دیگري را         سالمي  ست و بنابراین براي ا صادق ا ساله  بدون ربا هم این م

 هم داشته باشیم.

س    ست ا صاد       بنابراین حذف ربا به عنوان گام نخ سیع اقت شي از مفهوم و سالمي بخ ت. بانکداري ا

صادي ترکیب مي              ساختار اقت سالمي را با  شي و اخالقي ا ستم ارز سی ست که  سالمي ا ل کند. بدلیا

ساده نحوه اداره بانک      سالمي  یزي فراتر از مفهوم  شي، بانکداري ا ها و همین مفاهیم اخالقي و ارز

صول   موسسات مالي مي   اخالقي و اعتقادي، سیستم بانکداري جدیدي پیشنهاد    باشد. برمبناي این ا
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صول  کند که با اهایي استفاده مي شود که در این سیستم، بانک اسالمي براي تامین مالي از روش    مي

ست، دوري مي         صول حرام ا ست و از عواملي که بر مبناي این ا سازگار ا سالمي  کند و در معامالت ا

ها و موسسات مالي و مشتریان و ارباب رجوا توجه    داران بانکخود به سود و زیان هر دو گروه سهام  

 (.1392کند  حاتمي و ناصر امیني، مي

د که  رسالال در حذف ربا به عنوان نخسالالتین گام دسالالتیابي به بانکداري اسالالالمي، متاسالالفانه به نظر مي

بانکداري   تبانکداري کشور با شکست مواجه شده است. این شکست نیز نه ناشي از مشکل قوانین و مقررا   

بدون ربا که بیشالالتر ناشالالي از عمل نکردن صالالحیح به قوانین اسالالت. از این رو در این مقاله با طراحي دو    

سش  شدن عقود بانکداري بدون ربا، از نمونه    پر صوري  شتریان و کارکنان بانکي      نامه میزان  شامل م اي 

ود.  ش  انکداري در ایران بیان ميپرسش شده است. در این راستا در ادامه مقاله ابتدا کلیاتي در خصوص ب      

سالپس اهداف و مشالکالت بانکداري اسالالمي بیان شالده و به طور خاص به مشالکل صالوري شالدن عقود         

 ود.ش شود. در ادامه پس از بررسي پیشینه تحقیق، نتایج مطالعه میداني مقاله تحلیل مي پرداخته مي

 

 بانکداري در ايران

 عنوان به هازیرا بانک ؛ شودمي محسوب اقتصادي هر هايبخش ترینمهم از یکي بانکداري صنعت

 در بانکداري شوند.شمرده مي مالي بازارهاي اصلي ارکان از بیمه و بورس کنار در پولي منابع واسطه

 عمل در سرمایه، بازار الزم عدم توسعه دلیل به است؛زیرا برخوردار بیشتري اهمیت از ایران اقتصاد

باشند  حسیني و سوري، ينیز م بلندمدت مالي تأمین دارعهده که هستند هابانک این

 (.129ص،1386

سال مي     ست  صد و بی سد. بانکداري به عملیات  تاریخچه بانک و بانکداري در ایران به کمتر از  ر

شالالالود که عمدتا عبارتند ازق نقل و انتقال وجوه، نگهداري سالالالرمایه اشالالالخاص و به  ها گفته ميبانک

ش  صدور بروات و حواله    کارگیري در جهت ر هاي تجاري، اعطاي اعتبار و وام به د و توسعه اقتصادي، 

اشالالخاص،تامین اعتبار در جهت توسالالعه تجارت، کشالالاورزي و صالالنعت، نگهداري اموال و اوراق بهادار 

اشالالخاص، خرید و فروش فلزات قیمتي و ارز، انتشالالار اسالالکناس و اوراق بهادار  دایره المعارف بزر   

 (.1367اسالمي، 

گردد که  میالدي باز مي  1888هجري قمري،  1305تاسالالالیس اولین بانک در ایران، به سالالالال      

سي به نام       سه مالي انگلی س شرق   »مو شد. بانک و بانکداري در    « 2شرکت بانکداري جدید  سیس  تا

سابقه       صنایع وارداتي،  سیاري از مشاغل و  سه با ب وان تي قابل توجهي دارد. در واقع ميایران در مقای

هاي وارداتي توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباا     بانکداري را یکي از پیشگامان الگو  صنعت 

ست نخورده       ستفاده از بازار بکر و د سي که خواهان ا صوص انگلی ي ایران، بدون انجام اروپایي و به خ
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توجه  قابل هايترین ریسک ممکن بودند، با دادن برخي رشوه  گذاري مستقیم و کالن و با کم سرمایه 

هایي که با این شرایط در ایران   به شاهان و رجال درجه اول وارد کشور شدند. بدیهي است که بانک     

هاي بانکداري ربوي که با محوریت بهره تاسالالیس شالالده بودند، عملیات خود را کامال بر اسالالاس الگو  

 (.115-114، ص1392کردند، تنظیم کنند محقق نیا، فعالیت مي

انقالب اسالمي، فصل جدیدي در بانکداري اسالمي و بانکداري ایران گشوده شد،  ه       با پیروزي 

این که انقالب اسالمي مردم ایران با هدف پیاده کردن احکام ناب دین مبین اسالم، انجام شده بود و 

ستم بانکي که نقش زیادي در زندگي مردم ایفا مي    سی  ها وکند و تعامل زیادي با باوربدیهي بود که 

سترده     ارزش صالحات گ سالمي دارد، در همان ابتداي پیروزي انقالب مورد توجه و در معرض ا هاي ا

واقع پس از پیروزي انقالب اسالمي، مسئولین کشور دو گزینه را پیش رو داشتند. یکي این      باشد. در 

م جدیدي تریزي شود و سیس   ها را تعطیل کنند تا عملیات بانکي بر اساس قوانین اسالم پي  که بانک

گذاري گردد و دیگر این که با اصالالالح وضالالع موجود تا حد امکان مرحله به مرحله به هدف مورد پایه

نظر نزدیک شوند که به دلیل حساسیت سیستم بانکي و اهمیت فوق العاده آن در گردش اقتصادي        

شد. در واقع هیچ کس قادر نبود که این رودخانه د     سیر دوم انتخاب  شور، باالجبار م ر حال حرکت ک

شود. به عبارت دیگر توقف        صورت دلخواه پیرایش  سیر آن به  سعي بر آن بود که م را متوقف کند و 

شور بود که به هیچ وجه امکان پذیر نبود.     صاد و جریان عادي ک عملیات بانکي به معناي تعطیلي اقت

یا،         بانکي در دسالالالتور کار قرار گرفت  محقق ن نا 124، ص1392الجرم اصالالالالحات  براین، مدت  (. ب

صوبه    ساس م شوراي انقالب، تمام بانک کوتاهي پس از پیروزي انقالب بر ا شور،     ي  صي ک صو هاي خ

ملي اعالم شالالد. این امر در راسالالتاي کنترل مالي و برقراري نظام پولي و اعتباري مسالالتقل صالالورت   

ها و بانکبایسالالت تغییرات محتوایي در نحوه اداره گرفت. در کنار این تغییرات شالالکلي و هاهري مي

گرفت. در گام اول نرخ بهره کاهش پیدا کرد و نام آن به کارمزد تغییر ها نیز صورت مي عملیات بانک

اي با هاي غیر دیداري، بهره، به سالالپرده1358ي شالالوراي پول و اعتبار در دي ماه یافت طبق مصالالوبه

ب و دریافت بهره از ، احتسا 1359گرفت. همچنین از اول سال  عنوان حداقل سود ت میني تعلق مي  

هاي بانک، کارمز یا ها و سایر تهسیالت اعتباري حذف شد؛ اما براي جبران هزینهانواا اعتبارات و وام

شده    در مرحله آخر که مهم ترین  (.701-700، ص1379اي تعیین گردید  توتونچیان، سود تعیین 

شور بود، الیحه عملیات     شکل گیري بانکداري بدون ربا در ک شوراي    مرحله  سط  بانکي بدون ربا تو

 پول و اعتبار تدوین و در مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسید.

 

 اهداف و مشکالت بانکداري اسالمي 

بانکداري اسالالالمي داراي اهداف مهمي اسالالت که تحقق این اهداف عاملي مهم در موفقیت اقتصالالاد   
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 شود. اسالمي بیان ميشود. در ادامه، برخي از اهداف بانکداري  اسالمي لحاظ مي

ستقرار  .أ سالمي(   ضوابط  عدل  با و مبناي حق بر اعتباري و پولي نظام ا تنظیم  منظور به ا

 کشور. اقتصاد توسعه و رشد و سالمت جهت در اعتبار و پول صحیح گردش

با  ایران اسالالالمي جمهوري نظام کالن هايسالالیاسالالت  و هاهدف تحقق جهت در فعالیت .ب

 اعتباري. و پولي ابزارهاي از استفاده

و  مالي منابع دیگر و اندازها پس ها،سالالالپرده تجهیز راه از الزم تسالالالهیالت پدیدآوردن .ج

 اجراي. منظور به گذاريسرمایه و کار امکانات و شرایط تامین جهت در آنها تخصیص

 بازرگاني. هايمبادله تسهیل و هاپرداخت موازنه در تعادل پدیدآوردن و پول حفظ ارزش .د

 قانون بر بنابر که خدماتي دیگر و هامعامله ها،مبادله ها،دریافت ها،پرداخت امور در تسهیل  .ه

 .شودمي گذاشته بانکي نظام عهده

 مقررات. و قانون طبق بهادار اسناد و اوراق به مربوط عملیات انجام .و

سته  مشابه  هايموسسه   المللي یابین مالي و پولي هايموسسه   ریالي وجوه نگهداري .ز  یا واب

 مقررات. و قانون طبق نها آ به

 بانکي مقررات؛ عملیات و قانون شالالرعي طبق هايعقود براسالالاس بانکي خدمات انواا اراله .ح

صادي دولت  هايبرنامه به مربوط  انجام اعتباري و نظام پولي راه از باید قانون طبق که اقت

 (.1386گیرد  موسویان 

ه هایي است ک اسالمي داراي برخي مشکالت و  الش  در مقابل دستیابي به این اهداف بانکداري  

ها بیان   گذارد. در ادامه به بررسالالالي برخي از این  الش     ربوي آن اثر ميبر عملکرد مناسالالالب و غیر 

 شود.مي

هاي ها و سازماني بانکهاي مالي اسالمي که به وسیلهسازي نظام بانکداري ربويق ابزارشبیه -1

گذاران و کارفرمایان مورد اسالتفاده قرار  هاي گوناگون سالرمایه نیازمالي اسالالمي، جهت برآورد کردن  

اند، شاملق م اربه، مشارکت، بیع مرابحه،    گیرد، از شش روش اصلي تامین مالي سر شمه گرفته    مي

هاي اسالالالمي جهت حسالالابداري معامالت مزبور به طور عام از الحسالالنه. بانکاجاره، بیع سالاللم، قرض

ربوط ها مکنند. اصل مشکالت بانکداري اسالمي در ایران و دیگر کشور  ه ميي حسابداري استفاد  بهره

 (.23، ص1388ها از قراردادهایي است که به نوعي کارکرد بهره دارند  علوي، به استفاده این بانک

 قانون قانونق یک  شمول  قلمرو تبیین و بانکي نظام از کاربردي و روشن  تعریفي اراله عدم -2

سب  شن  قانون شمول  قلمرو تجه از باید منا شد،  گویا و رو  رعایت فعلي در قانون ویژگي این با

شده  ست. امروزه ن سه    ا س شور  در هاي گوناگوننام با غیربانکي و بانکي اعتباري هايمو سیس  ک  تا

 نیستند. بانک نام با دیگر از طرف و دارند هابانک شبیه هايمعامله طرف یک از که اندشده
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مراحل اعطاي تسالالهیالتق در بانکداري بدون ربا فرایند اخذ تسالالهیالت  زمان بر بودن و تعدد -3

ها منتظر بماند تا بانک در هاي زیادي را پر کند و مدتداراي مراحل متعدد است و مشتري باید فرم  

عمل بر بودن، سالالرعتگیري کند. تعدد مراحل عالوه بر زمانمورد اعطاي تسالالهیالت به وي تصالالمیم

 (.111، ص1375دهد  میالني، ه بانک را افزایش ميبانک را کاهش و هزین

سب  طراحي الگوهاي براي قابلیت عدم -4 غیربانکيق  اعتباري بانکي و هايموسسه   انواا با متنا

 اسالمي  هاياقتصادي جامعه  هايتحول و تنوا و ربا بدون بانکداري صنعت  سال  سي  از بیش تجربه

شان  صر    الگوي در نباید ربا بدون بانکي عملیات قانون که دهدمي ن صي منح  باید بلکه شود،  خا

 دهد. بتواند پوشش را عملیاتي الگوي هر که طراحي شود کامل و جامع  نان

سایي  و جامعیت عدم -5  بانکي نظام گذارانق یکسپرده  هايسلیقه  و هاهدف درباره قانون نار

 داشته  را گذارانهمه سپرده مازاد  وجوه جذب توان تسهیالت،  و هاهسپرد  انواا طراحي با باید کامل

 تسالهیالت، اعطاي  متقاضالیان  هايساللیقه  و هاهدف درباره قانون نارسالایي  و جامعیت باشالد. عدم 

سهیالت را  شکل  با ت سایي  و هام سسه   و هابانک ، موارد در برخي کند،مي  رو روبه هایينار  هايمو

 با متناسب  موجود راهکار مواردي در ،ندارند تسهیالت را  اعطاي براي الزم راهکار غیربانکي اعتباري

شتري  نیاز ست  م  اجراي امکان موارد برخي در و شود مي صوري  از قراردادها خیلي نتیجه در نی

ست.  باالیي عملیاتي هزینه نیازمند یا و وجود ندارد هابانک در آن صحیح  ست  حالي در این ا  که ا

سالمي  فقه غناي شان  ربا بدون هايبانک از بع ي  و تجربه ا  عقدهاي وارد کردن با که دهدمي ن

 .کرد پر را موجود توان خالمي ترمناسب

هایي که بدون شالالبهه ربوي، کسالالري بودجه اسالالتقراض دولت از نظام بانکيق گر ه ابداا ابزار -1

ترین متقاضالالي دریافت کند، مشالالکل به نظر مي رسالالد. اما از آنجا که دولت اصالالليدولت را تامین مي

 این مشکل براي تکامل نظام بانکداري بدون ربا امري حیاتيتسهیالت است، حل 

 (.407، ص1378است  دلقندي، 

اراي سالالازي نظام بهره، دگر ه قانون بانکداري بدون ربا بدلیل تاکید بر عقود بازده ثابت و شالالبیه

آمد. از شالالد، مشالالکالت کمتري پدید ميمشالالکالت سالالاختاري اسالالت اما اگر همین قانون نیز اجرا مي

 برخي مشکالت اجرایي عبارتند ازق جمله

ضالالالعف نظام آموزش بانکداري اسالالالالميق تمام قوانین اجتماعي و از جمله قوانین بانکداري           .أ

اسالالالمي، زماني کارایي الزم را دارند که مردم و مسالالئوالن نسالالبت به آن قوانین آگاهي کافي داشالالته 

رجوا( و مسالالئوالن  متصالالدیان امور  باشالالند. تا زماني که آگاهي الزم در این زمینه بین مردم  ارباب

 (.59، ص1388بانکي( ایجاد نشود، امکان اجراي دقیق قوانین وجود ندارد  علوي، 

ساس تحقیق    .ب صور نظام بانکداري ربوي در جامعهق بر ا صد کمي از    ت شده در هایي که انجام 
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صور بانکداري ربوي را      شنایي دارند و غالبا ت سالمي آ اق دارند. قریب به اتفمردم با ماهیت بانکداري ا

داد خود را کنند و قرارها، قصد انشاء براي یک نوا مشارکت با بانک نمي   گیرندگان تسهیالت از بانک 

سالمي  کنند. در حالي که  متون قراردادي که ام ا مي با قصد اخذ وام منعقد مي  کنند، متون عقود ا

 (.69، ص1388است  علوي، 

طور کلي هر سالالالیسالالالتمي یک هدف دارد و هر یک از  ضالالالعف یک نظام نظارتي کارآمدق به .ج

اع اي سیستم کاري به عهده دارند تا سیستم به آن هدف برسد. موضوا اصلي نظارت عبارتست از           

کنترل عملکرد، زمان و هزینه طرح. اگر نظارت بر فعالیت سالالیسالالتم نباشالالد همواره این امکان وجود 

اي سیستم صورت پذیرد. در بانکداري اسالمي نظارت     دارد تا انحراف یا اختاللي در روند فعالیت اع  

کند. متاسالالفانه نظارت در بانکداري کنوني ایران به شالالدت ضالالعیف  یک نقش اسالالاسالالي را بازي مي 

، 1379باشالالد و در اغلب موارد پس از پرداخت تسالالهیالت، کنترل و نظارت وجود ندارد  مهدوي، مي

 (75ص
 

 صوري شدن عقود

بررسي یکي از مشکالت بانکداري بدون ربا یعني صوري شدن عقود      در این قسمت به طور خاص به 

سالمي با آن رو   ترین  الششود. یکي از مهم  پرداخته مي شکالتي که بانکداري ا ست،  بهها و م رو ا

سازي عقود است. این مشکل در کنار سایر مشکالت اساسي در بانکداري اسالمي مانند مشکل صوري

ها با عقود اسالمي باعث شده است که بانکداري اسالمي در اجرا از قانون     عدم آشنایي کارکنان بانک 

 بانکداري بدون ربا فاصله بگیرد.

شود، اما در عمل  الظاهر قرار داد شرعي در بانک ام ا مي  ها با اینکه عليدر صوري شدن قرارداد  

صوري به بانک  شده به     هايشود. حجم این فاکتور ها تحویل داده ميتنها  ند فاکتور  صوري اراله 

شیوا آن به گونه  صاددانان و فقیهان راي به ربوي        بانک و  سیاري از اقت ست که ب سترده بوده ا اي گ

صود »اند.  را که در فقه به موجب قاعده بودن این معامالت داده معامالت که در آن « العقود تابع للق

 ي ربوي خواهد بود.املهفقدان قصد انشاء و دروتي باشد، باطل است و آن معامله یک مع

سناد قراردادها »به دلیل تفاوت  صوري در معامالت بانکي    « ماهیت معامله و ا سناد  تهیه و اراله ا

هاي نظارتي بازرسالالي داخلي به صالالورت و آفت عام البلوا درآمده اسالالت و حتي در مواقعي که گزارش

کنند، رت یک ایراد مطرح ميکنند و آن را به صالالوها، وجود برخي مدارک صالالوري را احراز ميبانک

سم همه          ست که، این ر سئولین مربوطه این ا شعب و م سخ  توان جا وجود دارد و غیر از این نميپا

صورت مقاومت و یا رد این روش  ست مي   کاري انجام داد و در  شتري خود را از د دهیم. هاي رایج، م

 ابل ذکر است.مواردي همانندق فاکتورسازي صوري براي م اربه و ... به وفور ق

عقود م الالالاربه، فروش اقسالالالاطي و اجاره به شالالالرط تملیک براي دریافت تسالالالهیالت بانکي،  در
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شالالود تا مشالالروعیت کل فرایند، مورد فاکتور سالالبب ميشالالود و جعل بودن پیشفاکتور اراله ميپیش

شن      سئوالن نظام بانکي به این امر اذعان دارند، ولي آن را از تباني فرو سش قرار گیرد. م اال و ده کپر

 (.101، ص1374دانند  میرجلیلي، خریدار  متقاضي تسهیالت( ناشي مي

اما واقعیت این اسالالت که این  الش ریشالاله در بسالالیاري از مشالالکالت دیگر دارد، که بانکداري    

ست. به طور مثال پیچیده بودن قوانین و عدم اطالا کافي کارمندان     سالمي در عمل با آنها مواجه ا ا

 زند.ها از این قوانین به مشکل صوري شدن عقود دامن ميو مشتریان بانک

پیچیده بودن فهم عملیات بانکي، افزون بر اینکه هزینه آموزشي و هزینه پرسنلي عملیات را باال   

شود؛ به طوري که مشتري بدون فهم و   برد، باعث ناراحتي مشتریان و صوري شدن معامالت مي   مي

کند، و این در مواردي آثاري ام الالا و تسالالهیالت را دریافت مي قصالالد جدي معامله، قرارداد مکتوب را

 (.24، ص1373گذارد  رضواني، بدتر از ربا بر جاي مي

براي درک صحیح و بهتر از صوري شدن عقود در قسمت بعد به تعریف معامالت صوري از نظر       

 پردازیم.فقهي و حقوقي مي

 

 صوري شدن عقود

هاي م الالاربه، این عبارت را در متن خود قراردادصالالوري شالالدن عقد م الالاربهق بسالالیاري از    -1

سرمایه آورده ست که به طور معمول در قرارداد    اند که اگر نرخ بازده بانک یا  صدي ا گذار کمتر از در

گذار حق رسیدگي به  شود، بانک یا سرمایه  به صورت یک ارزش پولي مطلق از سهم سود نوشته مي     

ز  نین ممیزي، کارفرمایان نوعا بدون توجه به سالالالود و زیان          عملیات کارفرما را دارد. براي پرهیز ا   

 پردازند که با نرخ بهره بازار برابري تابع واري دارد.واقعي، آن نرخ را مي

سهیالت      ي پیش. اراله -2 شود و ت صادر  صال کاالیي وجود ندارد تا فاکتوري  فاکتور جعليق گاه ا

ست. به این ترتیب        شده ا صرف دریافت  شخاص بدون اینکه کاالیي خریداري نمایند،  صرفا براي م ا

ود هاي اراله شالالالده در عق اند. بنابراین بایسالالالتي فاکتور    اند و به بانک اراله داده     تنها فاکتور تهیه کرده   

 م اربه و فروش اقساطي شدیدا کنترل شود.

شود در حالي که  . سفته صوري در خرید دینق در خرید دین سفته صوري به بانک اراله مي     -3

ها نیز بدون بررسي و اطمینان کامل از واقعي  ید دین محقق نشده است و مشروعیت ندارد. بانک   خر

، 1388کنند  علوي،  بودن اسالالالناد اراله شالالالده و دین مندرج در آنها، به عقد خرید دین اقدام مي          

 (.59-56ص

 کنیم.در این قسمت به طور خالصه مفاهیمي همچون عقد و قصد را بیان مي -4
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 عقد -1

بستن، گره زدن، محکم کردن و عهد محکم، موثق و مشدد است. جمع عقد،     يقد در لغت، به معناع

، ي؛ طریح296، ص3ق، ج1414؛ ابن منظور، 141-140، ص1ق، ج1410، يعقود اسالالالت  فراهید 

(، به  183 ماده   يدانان و به تبع آنها در قانون مدن     عقد در اصالالالطالح حقوق (. 103، ص3ق، ج1416

شد  ست. این تعریف حقوق تعهد معنا  سبب خلط و ب ه ا در ماهیت و  يدقتيدانان و قانون از عقد به 

از آن تشالکیل   ياسالت که نوا و شالکل خاصال    ياز امور اعتبار ياسالت. عقد یک  يحقیقت امور اعتبار

انواا و اقسام گوناگون است که در هر قسم،  يذات یک قسم از اقسام گوناگون است. عقد دارا    هدهند

 .سازدياعتبار آن را از دیگر اقسام جدا م هشکل و نحو

 قصد -2

صد در لغت، به معنا  ست   يرواعتدال و میانه يق ستقامت و در ست  فراهید  ي، ا ، يراه، اراده و اختیار ا

 (.95، ص5ق، ج1404؛ ابن فارس، 353، ص3ق، ج1414؛ ابن منظور، 55، ص5ق، ج1410

قصد در هر یک از    .؛ انشا و اعتبار يعلت غایسه معناستق اراده؛ هدف یا    يقصد در اصطالح، دارا  

 .دهديرخ م يآن خلط و اشتباهات فروان هاست که معموالً دربار يکاربرد خاص يمزبور، دارا يمعان

 قصد به معناي انشا -3

شا به معنا  صورت فرض   يان سیل   يو اعتبار يایجاد معنا به  ست که به و ردد. گيزبان یا عمل ابراز م ها

را در ذهن  يمعنای در اینجا، عبارت اسالالت ازق فرض و تصالالور یک معنا در ذهن. وقتمقصالالود از انشالالا 

 يبخشیم در واقع، انشا صورت گرفته است. امور اعتبار    يکنیم و با تصور خود به آن وجود م يتصور م 

آیند و هرف و محل تحقق آنها در ذهن اسالالت که در آن با تصالالور به يبا انشالالا و تصالالور ما به وجود م

انشا، منظور   يشود. قصد به معنا   يخاتمه داده م آیند و با صرف تصور از آنها به وجودشان   يوجود م

شکیل م  . دیگر خلط نمود يدهد و نباید بین این معنا و معانيفقها را از این واژه در عقود و ایقاعات ت

قصالالد را در آید و ياز شالالرایط عقد و ایقاا سالالخن به میان م يدر متون حقوق اسالالالم يازاین رو، وقت

گویندق از  يمثال، درعقد بیع م يکنند، منظورشالالان از قصالالد، انشالالا اسالالت. برايشالالرایط مطرح م هزمر

ست که باید معنای        ست. در اینجا، منظور این ا صد ا صحت این قرارداد، ق شرایط   که حقیقت يجمله 

ق، 1429حانى، ؛ رو101، ص1تا، جيدهد انشا شده، در ذهن ایجاد گردد  عاملى، بيبیع را تشکیل م 

 (.107، ص1ق، ج1406، ي؛ ایروان415، ص3ج

ست  این مالي، قراردادهاي ویژه به قراردادها در مهم مباحث از یکي سالم،  دیدگاه از که ا  فقه ا

 .دارد بستگي مفاد قرارداد و معنا تحقق به یا است آن صوري شکل و الفاظ تحقق به قرارداد تحقق

 صوري قرارداد  شکل  بر نخست،  گرایش : دارد وجود فقهي گرایش دو پرسش،  این به پاسخ  در

 حالي در قرارداد است؛  در کار رفته به هايواژه و الفاظ دارد، اهمیت او نظر از آنچه و کندمي تاکید
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ساس  که صود  و محتوا مهم، دوم، گرایش برا ست  متعامالن مق  .شود مي بیان یا اعمالي الفاظ با که ا

 قواعد از ربا، بحث هايبحث حیله مانندق اند؛پرداخته موضالالوا  این به متعددي موارد در فقیهان

نها.  آ امثال و شود صادرمي  انسان  از دیوانگي و غفلت سهو،  حاالت در که قراردادهایي بحث  فقهي،

سخیري،     دوم گرایش تاریخ، طول در فقیهان براي غالب گرایش ست  ت سام حیله ربا   .(1384ا از اق

 عبارتند ازق

ست  ايحیله صوري  عقد صوريق  عقد حیله سم  از آن، در که ا سالمي  عقود ا ستفاده،    ا  سوء ا

 .بریممي کار به آن براي را حیله عنوان استفاده سوء همین جهت به و شودمي

سبت  در صوري  هايفعالیت ستفاده   یا و ربا مبحث با ن سم  از سوء ا سالمي  عقود ا  دو گونه به ا

 :است

عملکرد  آن، يواسالطه  به اسالت  قرار که اي شالرعي  عقد اینکهاولق  دسالته  صالوري  معامله .1

صال    ربويغیر شد ا صد  مورد با صد،  و نگیرد قرار ق  آن ازاي تحویل در پول دادن گرفتن یا همان ق

 و آن بین تفاوتي عرفا است که  ايگونه به عقد این انعقاد نحوه که فرض این باشد  با  زیاده با همراه

شد  ربوي قرض شکال  ربوي قرض صدق حقیقت  جهت از را تفاوت عدم این ما و نبا  کنیم.( درمي ا

ساني که حیله ربا  منظر در حتي صورت،  این ست؛  ممنوا معامله این نیز دانندمي جایز را ک  را  ا

 رباست. حقیقتا که

 از لوازم دسته  آن به اما گیرد؛ قرار قصد  مورد شرعي  عقد دومق اینکه دسته  صوري  معامله  .2

ستند،  شرعي  عقود از ربا ممیز که احکامي و شاي  مقام در ه  عمل، پایبندي مقام در یا و عقد ان

 قرارداد ممیز احکام التزام به بدون و صوري  شکل  به قرارداد فرض، این باشد. در این  نداشته  وجود

سته  ربا از شاي  مقام در اگر .کندمي ربا د ار را ما آن احکام رعایت عدم و شده  ب  مفروض عقد ان

صرح  صورت  به قرارداد   ه طرفین شد  صورت ارتکازي( این  به  ه و م  رعایت احکام این که با

شوند،  سا  منظر از بود. و حتي خواهد ربوي قرض آن به عملکرد توجه با معامله این حقیقت ن  ني ک

ست.  و ربا معامله این نیز دانندجایز مي را ربا حیله که ست  این مطلب این معناي باطل ا  در که ا

شخص  حقیقت، صد  این  ست؛  نکرده را شرعي  عقد آن ق صد  بلکه ا کرده  را شرط زیاده  به قرض ق

 بدان حقیقي او قصالد  که را عملکردي حقیقت گذرانده ذهن از یا آورده زبان به که آنچه و اسالت 

 .(1390دهد  محقق، نمي تغییر است متوجه

همچنین یکي از اصول صحت معامالت در فقه و قانون مدني، وجود قصد انشاء در مرحله انعقاد     

 روي،ها است. قصد در لغت به معاني مختلفي همچون استقامت و درستي راه، اعتدال و میانه    قرار داد

؛ 672، ص1427؛ راغب اصفهاني،  353،ص1408اراده و اختیار و تعمد به کار رفته است  ابن منظور، 

(. و در اصطالح، حقیقت قصد عبارت   396، ص1385؛ حسیني،  430-429العسکري و الجزایري، ص 
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 (.63-62، ص1388است از عزم و اراده بر انشاء التزام و تعهد  لطفي، 

اي گویند که طرفین ي صالالوري را معاملهمعامله»اندق دانان در تعریف معامله صالالوري گفتهحقوق

صد جدي براي به وجود آور  شند   ق شته با ، 1378 جعفري لنگرودي، « دن آثار حقوقي آن معامله ندا

صوري معامله (. بنابراین معامله980ص شود یعني       ي  شا و به هاهر منعقد  صد ان ست که بدون ق اي ا

اند اند و حال آنکه محتواي آن را قصد نکردهکنند که عقدي را منعقد ساختهطرفین  نین وانمود مي

صورت هاهر عقد است. در این صورت، عمل حقوقي که از جمله اعمال ارادي و    و قصد آنها بر خالف  

آید؛ زیرا در قرار داد صوري قصد تلفظ وجود دارد اما این قصد، جدیت و    انشایي است، به وجود نمي  

شاء محقق نمي  (. همانطور که مشاهده کردیم صوري   1391شود  نظرپور،  قطعیت ندارد و بنابراین ان

از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي باعث باطل شدن قرارداد و ربوي شدن قراردادهاي   شدن عقود هم  

 شود.بانکي مي

 

 پیشینه تحقیق

( خالصالاله تحقیقات قبلي اراله شالالده اسالالت. عمده تحقیقات انجام شالالده به لحاظ   1در جدول  

سي کرده      سالمي را برر شدن عقود در بانکداري ا صوري  ا این مطالعه باند. در تئوریک دالیل و امکان 

شدن انجام         صوري  سي عملي  شدن تحقیقي میداني براي برر صوري  توجه به مباني تئوریک امکان 

شالالده که وجه تمایز این مقاله با مقاالتي اسالالت که از جنبه تئوریک این موضالالوا را مورد توجه قرار   

 اند.داده
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 . خالصه تحقیقات قبلي1جدول 
 نتیجه روش تحقیق ي مورديمطالعه محقق

محمدعلي 

تسخیري 

 1384) 

جایگاه الفاظ و معاني در 

هاي ماليقرارداد
 تحلیلي

به بررسي لفظ و محتوا در قراردادها 

از نظر فقهي پرداخته اند، و بدین 

است که، آنچه از دید  نتیجه رسیده

آموزه هاي اسالم قابل دفاا است معنا 

و مقصود متعاملین است و احکام 

قصود مترتب شرعي معامله بر م

 شود.مي

سیدعباس 

موسویان 

 1384) 

هاي اعطاي ها و شیوهارزیابي قرارداد

تسهیالت در بانکداري بدون ربا
 تحلیلي

ي اعطاي بررسي قراردادها و شیوه

تسهیالت مورد استفاده نظام بانکي و 

اراله پیشنهاد در رابطه با بخش 

 تخصیصي منابع بانک تجاري.

سیدعباس 

موسویان و 

همکاران 

 1389)

نقش شوراي تخصصي فقهي در 

ارتقاي سطح مشروعیت و کارایي 

هاي اسالميبانک

توصیفي و 

 تحلیلي
تشکیل شوراي فقهي، سطح 

مشروعیت و کارایي بانک هاي 

 دهد.اسالمي را ارتقا مي

رامین 

فام پاشایي

 1390) 

بررسي اندازه بهینه بانک از نظر 

اقتصادي  بانک سپه(
میداني

هاي ارزیابي عملکرد بررسي شاخص با

ها و لزوم رعایت الزامات در بانک

ها، و عملکرد بانک تعیین اندازه بانک

 اند.سپه را مورد بررسي قرار داده

محمدجواد 

 (1390محقق  

درآمدي بر تدوین شاخص ربا در 

 بانکداري اسالمي
 توصیفي

ي دهندهطراحي جدولي که نشان

از حیث  ي انحراف قراردادهادرجه

ربوي بودن است و نیز با پیشنهاد دو 

هاي نسبت  نسبت ارزش قرارداد

ربوي( و   نسبت سود حاصل از ربا(، 

شاخص ربا در بانکداري اسالمي 

 شود.تدوین مي

نظرپور و 

همکاران 

 1391) 

هاي صوري شدن معامالت شاخص

در عملکرد بانکداري بدون ربا در 

 کایران؛ تسهیالت اعطایي شعب بان

 تجارت مشهد مقدس

 میداني

سازي هاي صوريبا استخراج شاخص

هاي تجارت عقود، و با بررسي بانک

مشهد نتیجه گرفتند که بیش از 

نیمي از معامالت بانکي در شعب 

 بانک تجارت مشهد صوري است.

محمدرسول 

آهنگران 

 1392) 

 ي  تبعیت عقدنگاهي نوین به قاعده

 هاي آنکاربرداز قصد( با تاکید بر 

 در بانکداري اسالمي

 تحلیلي

بررسي مفهوم عقد و قصد و بررسي 

ها در عملیات هاي این تحلیلکاربرد

 بانکداري بدون ربا.
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شدن عقود در     1391البته تحقیقاتي مانند نظرپور و همکاران   صوري  ( به مطالعه عملي امکان 

ند، که در این تحقیق نیز   بانکداري کشالالالور پرداخته     از روش و دسالالالتاوردهاي نظرپور و همکاران     ا

( اسالالتفاده شالالده اسالالت. وجه تمایز این تحقیق با تحقیقاتي مانند تحقیق نظرپور و همکاران  1391 

هاي صوري شدن از جمله بسترهاي صوري شدن،       ( در این است که در این تحقیق به جنبه 1391 

از این جهت که به آن به عنوان یک  صوري شدن در عمل و دیدگاه منفي نسبت به بانکداري فعلي     

 بانک غیر اسالمي نگاه شود( به تفکیک توجه شده است.

 

 مطالعه موردي 

در قسمت قبل مباني نظري تحقیق را بیان نمودیم، در این قسمت با توجه به یک مطالعه تجربي 

صوري شدن  و با استفاده از روش میداني به بررسي عملکرد بانکداري بدون ربا در عمل و از حیث

 پردازیم. هدف در این قسمت پاسخ به سه سوال اصلي زیر استق عقود مي
 آیا بسترهاي صوري شدن عقود در بانکداري فعلي کشور وجود دارد؟ -1

 آیا صوري شدن عقود بانکداري بدون ربا در عمل اتفاق افتاد است؟ -2

ي د؟ یعني آیا بانکداري فعلآیا دید منفي نسبت به سیستم فعلي بانکداري کشور وجود دار -3

 شود؟کشور به عنوان یک بانکداري غیر اسالمي دیده مي

مشتریان  نامه بوده و براي دو گروه، کارکنان بانک ها وابزار جمع آوري اطالعات ما در این تحقیق، پرسش

 طراحي شده است.

 

 جامعه و نمونه آماري -1

شیراز بوده است. حجم نمونه شامل کارکنان و  جامعه آماري ما در این پژوهش شعب بانک ملت شهر

 باشد. شعبه مي 25اي از مشتریان نمونه

 

 معیار تحلیل -2

ا در هها، فاصله اطمینان پاسخها به جز میانگین پاسخ افراد به پرسشبراي سنجش پاسخ به پرسش

درصد نیز مورد بررسي قرار گرفته شده است. روش محاسبه حد پاییني فاصله اطمینان در  95سطح 

�̅�سطوح اطمینان مختلف به صورت  − 𝑡𝛼
2
(
�̅��̅�

𝑛
و روش محاسبه حد باالیي فاصله اطمینان به  0.5(

�̅�صورت  + 𝑡𝛼
2
(
�̅��̅�

𝑛
ي مورد زینهنسبت پاسخ افراد نمونه به گ �̅�باشد. که در این حدود مي 0.5(

نسبتي از افراد نمونه  �̅�بررسي از پرسش است  مثال اگر براي یک پرسش گزینه بله بررسي شود، 
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𝑡𝛼حجم نمونه بوده و  nاند(، است که به پرسش یک جواب بله داده
2
مقدار توزیع نرمال استاندارد به  

در کل و   𝛼ازاي احتمال 
𝛼

2
 در هر یک از دو طرف توزیع نرمال است. 

 

 1هاي کارکنان بانک بررسي پرسش -3

 ايد؟ آيا شما آموزشي را مبني بر نحوه اجراي قوانین عقود اسالمي گذرانده -1پرسش 

مورد نظر آموزش هاي مبني بر اجراي  درصد از کارکنان شعب 84آمارها نشان دهنده این است که 

اند. پس اکثر کارکنان فرا نگرفتهدرصد این آموزش ها را  16اند و قوانین عقود اسالمي را گذرانده

اند. البته جواب این پرسش نشان آموزش هاي الزمه را براي اجرایي شدن عقود اسالمي گذرانده

اند. ولي اینکه به لحاظ دهد به لحاظ کمیت سهم باالیي از کارکنان بانک آموزش الزم را دیدهمي

 شود.هاي بعدي مشخص ميبه پرسش کیفیت آموزش داده شده تا  ه حد اثرگذار بوده با توجه

 

آيا مشتريان بانک، نسبت به اسالمي بودن عملیات بانکي احساس مسئولیت  -2پرسش 

 کنند؟ مي

درصد مشتریان نسبت به اسالمي بودن عملیات  27آمارها نشان دهنده این است که بنظر کارکنان 

کنند. در در این زمینه نميدرصد دیگر احساس مسئولیت  73بانکي احساس مسئولیت مي کنند و 

ها ضروري است. بر اساس نتایج تحلیل آماري انجام هاي همگاني از طریق رسانه این خصوص آموزش

درصد مشتریان نسبت  65درصد اطمینان حداقل  95( از نظر کارکنان در سطح 2شده در جدول  

 کنند.  به اسالمي بودن عملیات بانکي احساس مسئولیت نمي

ها مشتریان احساس مسئولیتي نسبت به اسالمي بودن عقود بانکي ندارند،  کارکنان بانک پس از منظر

که این مي تواند دالیل متفاوتي داشته باشد که شاید مهمترین آن عدم آموزش هاي مناسب و اطالا رساني 

 کافي براي مشتریان باشد.

 

ي به گوي کافي براي پاسخبه نظر شما آيا قوانین بانکداري بدون ربا از انعطاف  -3پرسش 

 نیازهاي جديد مشتريان برخوردار است؟

درصد کارکنان معتقدند که بانکداري بدون ربا از  20هاي بدست آمده نشان دهنده این است که داده

درصد مابقي اعتقاد دارند  80انعطاف کافي براي پاسخ گویي به نیازهاي جدید مشتریان برخوردار است و 

 طاف پذیري مناسب را ندارد.که این قانون انع

                                                                                                                   
 ( مقاله اراله شده است.2( و  1نامه مورد استفاده و کل نتایج بدست آمده از آنها در پیوست  . پرسش1
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اند و ي قوانین بانکداري بدون ربا گذراندهبا توجه به اینکه اکثر کارکنان آموزش هاي الزم را در زمینه

با این حال اکثر آنها معتقدند که این قانون انعطاف الزم براي پاسخ گویي به نیازهاي جدید را ندارد، پس 

بدون ربا ناقص و قابلیت انعطاف پذیري براي مسالل جدید را ندارد. این به اعتقاد کارکنان قوانین بانکداري 

هایي در  ار وب عقود اسالمي نکته مهمي است که ضرورت توجه به نیازهاي فعلي مشتریان و طراحي وام

 کند. گوي نیازهاي مشتریان باشد را دو  ندان ميکه بتواند پاسخ

 

 سود بانکي وجود دارد؟ به نظر شما تفاوتي میان بهره و -4پرسش 

درصد از کارکنان اعتقاد دارند که بین بهره و سود بانکي تفاوت وجود  47در پاسخ به این پرسش 

 درصد باقي اعتقاد دارند که تفاوتي میان سود بانکي و بهره وجود ندارد. 53دارد و 

کداري بدون ربا را بنابراین با اینکه اکثر کارکنان آموزش هاي مورد نیاز براي اجراي عقود بان

عدم  يشوند که این نشان دهندهاي تفاوتي میان بهره وسود بانکي قالل نمياند اما هنوز عدهگذرانده

آموزش مناسب کارکنان و یا عدم آشنایي کارکنان با قوانین بانکداري بدون رباست. که از این لحاظ 

 54اند ولي صرفا  بدون ربا دیده دهندگان آموزش بانکداريدرصد پاسخ 84اگر  ه به لحاظ کمي 

 شوند.  درصد فرقي بین ربا و سود بانکي در بانکداري فعلي قالل نمي

از حیث دیگر نیز مي توان گفت که احتماالَ قوانین بانکداري بدون ربا در این زمینه د ار اشکاالت و نارسایي هایي 

باشد و آنها بتوانند فرق میان ربا و سود در بانکداري بدون است. به عبارتي اگر آموزش کارکنان به طور دقیق انجام شده 

ربا را به لحاظ تئوریک تشخیص دهند ولي عمال معتقد باشند که میان ربا و سود فعلي بانکداري کشور تفاوتي وجود 

 هاي بانکي است. ندارد، این بیانگر حجم زیاد عقود صوري در وام
 

 اي کنوني و بانکداري ربوي وجود دارد؟ه به نظر شما تفاوتي میان بانک -5پرسش 
درصد از کارکنان تفاوتي میان بانکداري ربوي و بانکداري کنوني  52دهد که حدود آمارها نشان مي

شوند. این پاسخ نیز مانند پرسش قبل از دو درصد دیگر تفاوت قالل مي 48شوند و حدود قالل نمي
کارکنان بانک شک کرد و یا اینکه واقعا به لحاظ  جنبه حالز اهمیت است. یا باید به کیفیت آموزش

اند و هم عمال به لحاظ اجرایي تجربه کار  اجرایي از نظر کساني که هم به لحاظ تئوریک آموزش دیده
 در بانک را دارند، بانکداري فعلي با بانکداري ربوي هیچ تفاوتي ندارد. 

م در خصوص قوانین بانکداري بدون ربا مشابه پرسش قبل، با اینکه اکثر کارکنان آموزش هاي الز
 شوند.اي تفاوتي میان بانکداري کنوني و بانکداري ربوي قالل نمياند اما هنوز عدهرا گذرانده

 

 آيا متن قراردادهاي بانکي براي مشتريان رسا و قابل فهم است؟ -6پرسش 
درصد دیگر پاسخ خیر  52دود اند و حدرصد از کارکنان پاسخ بله داده 48در پاسخ به این پرسش حدود 
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اند. بنابراین اکثر کارکنان اعتقاد دارند که متن قرار دادهاي بانکي براي مشتریان رسا و قابل فهم نیست. داده
د. به انجامبا توجه به مباحثي که در قسمت مباني نظري بیان شدن این مورد به باطل شدن قرار دادها مي

 اد اطالا کافي ندارد. این دلیل که مشتري از مفاد قرارد
 

آيا شما شرايط اخذ وام در چارچوب عقود اسالمي را براي مشتريان تشريح  -7پرسش 
 کنید؟مي
 30کنند و درصد از کارکنان شرایط اخذ وام را براي مشتریان تشریح مي 70دهد که ها نشان ميداده

این پرسش، همین پرسش عینا دهند. براي تست صحت پاسخ به درصد مابقي این کار را انجام نمي
 شود. از مشتریان بانک نیز پرسیده شده است. که در قسمت بعد به آن پرداخته مي

 

 دانید چیست؟آيا موارد ابطال يک عقد بانکي را مي -8پرسش 
درصد مابقي  12دانند و درصد کارکنان موارد ابطال یک عقد بانکي را مي 88در پاسخ به این پرسش 

 آشنایي ندارند. این پاسخ با پاسخ به پرسش اول سازگار است. با این شرایط
 

 هاي کارکنان بانکي. تحلیل پاسخ به پرسش2جدول 
حداقلحداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط 

 7پرسش  1پرسش 
 بلي  بلي

21 39خیر09 23خیر
 8پرسش 2پرسش 

 بلي  بلي

 خیر65 82خیر

 9پرسش 3پرسش 
 بلي  بلي

09 24خیر72 087خیر
 10پرسش 4پرسش 

 بلي  بلي

61 79خیر44 63خیر
 11پرسش 5پرسش 

 بلي  بلي

37 63خیر42 61خیر
6پرسش 

 
 بلي

42 62خیر

 منبعق دستاورد تحقیق
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 هايي که نیاز به ارائه فاکتور دارد، ايا فاکتورسازي بهبه نظر شما براي گرفتن وام -9پرسش 

 شود؟وسیله مشتريان انجام مي

درصد کارکنان اعتقاد دارند که فاکتورسازي به  83دهند که حدود هاي استخراج شده نشان ميداده

ر گیرد. بدرصد مابقي بر این باورند که فاکتورسازي صورت نمي 17گیرد و وسیله مشتریان صورت مي

درصد اطمینان  از نظر کارکنان(  95در سطح  (2اساس تحلیل انجام شده و نتایج اراله شده در جدول  

 دهند.  درصد مشتریان فاکتورسازي انجام مي 74حداقل 

بنابراین اکثر کارکنان با علم به اینکه اکثر فاکتورها صوري است باز هم با مشتري قرارداد تنظیم 

ز آمد یکي ا طور که در قسمت مباني نظري کنند. این درحالي است که اراله فاکتور صوري همانمي

شرایط ابطال قرار داد است. نکته دیگر این است که اکثر کارکنان شرایط ابطال یک قرارداد را هم 

 دانند؛ علم به این دارنداند و شرایط ابطال قرارداد را ميدانند. بنابراین کارکناني که آموزش دیدهمي

خ ن پرسش با پاسخ به پرسش با پاسشود. الزم به ذکر است که پاسخ به ای که فاکتورسازي انجام مي

درصد فرقي میان بانکداري فعلي و بانکداري ربوي و همچنین  50که بیش از  5و 4هاي  با پرسش

 فرقي میان ربا و سود فعلي بانکي قالل نبودند، سازگار است. 

 

شود، اگر  هايي که فعالیت به صورت مشارکتي با بانک انجام مي آيا در وام -10پرسش 

 شود؟ در فعالیت به وام گیرنده تحمیل شود، بانک در زيان شريک ميزياني 

درصد کارکنان معتقدند که در وام هایي که فعالیت  70هاي استخراج شده نشان مي دهد  که داده

به صورت مشارکتي است اگر زیاني در فعالیت به وام گیرنده تحمیل شود، بانک در زیان شریک 

دهد که از نظر ن اعتقادي ندارند. تحلیل این سوال نیز نشان ميدرصد دیگر  نی 30شود و نمي

درصد موارد بانک در عقود  79و حداکثر در  61درصد اطمینان حداقل در  95کارکنان در سطح 

ا در هکند. بنابراین اکثر کارکنان اعتقاد دارند که بانک مشارکتي در صورت زیان، عمال مشارکتي نمي

 د. زننکنند و به صوري شدن عقود مشارکتي دامن ميي بدون ربا عمل ميعمل خالف قانون بانکدار

 

 کند؟ آيا بانک در عقود مشارکتي بر فعالیت کارفرما نظارت مي -11پرسش 

درصد( معتقدند که بانک در عقود مشارکتي به فعالیت کارفرما نظارت  50طبق آمار نیمي از کارکنان  

 بانک هیچگونه نظارتي بر فعالیت کارفرما ندارد. کند و نیمي دیگر نیز معتقدند کهمي
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 هاي مشتريان بانک ها: بررسي پرسش -الف

 ايد؟   آيا تا کنون از سیستم بانکي وام دريافت کرده -1پرسش 

 13اند و درصد از شهروندان در نمونه تحقیق ما از سیستم بانکي وام دریافت کرده 87طبق آمار 

 اند.نکردهدرصد مابقي وام دریافت 

 

 به نظر شما تفاوتي میان بهره و سود بانکي وجود دارد؟ -2پرسش 

درصد از مشتریان بین بهره و سود بانکي تفاوت قالل  70دهد که داده هاي به دست آمده نشان مي

 شوند. درصد از آنان بین سود و بهره بانکي تفاوت قالل مي 30شوند و نمي

آمده مراجعه کنندگان یا با قانون بانکداري بدون ربا و نحوه پس با توجه به آمارهاي به دست 

ي کنند. به عبارتعملیات بانکداري کنوني آشنایي کافي ندارند و یا در عمل در آن  ار وب عمل نمي

درصد مشتریان نمونه، تفاوتي میان بهره و سود بانکداري بدون ربا وجود ندارد، در واقع با  70از نظر 

هاي بانکداري جاري درصد مشتریان معتقد به صوري بودن عقود در وام 70ش عمال توجه به این پرس

درصد  61درصد حداقل  95( در سطح 3باشند. بر اساس نتایج اراله شده از تحلیل در جدول  مي

 مشتریان تفاوتي میان بهره و سود بانکي قالل نیستند. 

 

 ايران و بانکداري ربوي وجود دارد؟هاي فعلي در به نظر شما تفاوتي میان بانک -3پرسش 

درصد از مشتریان هیچ تفاوتي میان بانکداري فعلي در  68دهد که هاي بدست آمده نشان ميداده

 شوند. درصد باقي تفاوت قالل مي 32ایران و بانکداري بدون ربا قالل نیستند و 

شوند بانکداري ربوي قالل نميبنابراین اکثر مشتریان تفاوت اساسي را بین بانکداري کنوني و 

دانند. در واقع با توجه به این پرسش عمال وعملکرد بانکداري بدون ربا را همانند بانکداري ربوي مي

باشند. الزم به ذکر هاي بانکداري جاري ميدرصد مشتریان معتقد به صوري بودن عقود در وام 68

درصد مشتریان تمایزي میان بانکداري  59درصد حداقل  95است که بر اساس نتایج تحلیل در سطح 

 فعلي و بانکداري ربوي قالل نیستند. این نتیجه با نتیجه پرسش قبل کامال سازگار است. 

 

 آيا متن قراردادهاي بانکي رسا و قابل فهم است؟ -4پرسش 

درصد  29و درصد از مشتریان معتقدند که متن قراردادهاي بانکي رسا و قابل فهم نیستند  71طبق آمارها 

از مراجعه کنندگان بر این باورند که متن قراردادها رسا و قابل فهم هستند. بنابراین اکثر مراجعه کنندگان 

بر این باورند که متن قرار دادها رسا و قابل فهم نیست که این خود یکي از معایب بانکداري بدون ربا 

کنند که خود از مفاد آن اطالا ا ام اء ميشود. به عبارتي اکثریت مشتریان قراردادهایي رمحسوب مي
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 تواند از جمله موارد ابطال عقد و صوري شدن آن بشود.  دقیقي ندارند که این مي

 

 آيا با عقود بانکداري بدون ربا آشنايي داريد؟ -5پرسش 

درصد از مراجعه کنندگان با عقود بانکداري بدون ربا  59هاي بدست آمده نشان مي دهد که داده

درصد از مراجعه کنندگان با عقود بانکداري بدون ربا آشنایي دارند. بر اساس  41ایي ندارند و آشن

درصد یعني حدود نیمي از مشتریان نسبت به عقود  49درصد حداقل  95نتایج تحلیل در سطح 

 بانکداري بدون ربا آشنایي ندارند. 

اري ا آشنایي ندارند پس قوانین بانکدبا توجه به این که اکثر مشتریان با عقود بانکداري بدون رب

در زمینه آموزش مشتریان ضعف دارد و همانطور که در قسمت مباني نظري آمد این مورد مي تواند 

منجر به ابطال قرارداد از لحاظ حقوقي و فقهي گردد. جهت برطرف شدن این مشکل استفاده از 

 ري است.ها ضروهاي آموزش همگاني از جمله استفاده از رسانهروش

 

آيا شرايط اخذ وام در چارچوب عقود اسالمي براي شما توسط کارگزار بانک  -6پرسش 

 تشريح شده است؟

درصد مشتریان بر این باورند که شرایط اخذ وام در  ار وب عقود  80طبق آمارهاي بدست آمده 

. با توجه به نتایج انددرصد دیگر خالف این را اههار کرده 20اسالمي براي آنها تشریح نشده است و 

درصد مشتریان  ار وب عقود وام توسط کارکنان بانک  72درصد براي حداقل  95تحلیل در سطح 

 تشریح نشده است. 

بنابراین قوانین بانکداري اسالمي در اجرا با مشکالتي روبرو است که یکي از آنها عدم تشریح  

درصد کارکنان ادعا کرده بودند  70ن پرسش قوانین به وسیله کارمندان است. اگر  ه در پاسخ به همی

دهند. این تناقض دو جنبه دارد یا مشتریان و یا کارکنان که مفاد قرارداد را براي مشتریان توضیح مي

 اند.  پاسخ دقیقي به این پرسش نداده

 

 دانید؟ آيا موارد ابطال يک عقد بانکي را مي -7پرسش 

درصد دیگر  20دانند و درصد از مشتریان موارد ابطال یک عقد بانکي را نمي 80طبق آمارهاي بدست آمده 

درصد مشتریان با  72درصد اطمینان حداقل  95دانند. یعني در سطح موارد ابطال یک عقد بانکي را مي

 موارد ابطال عقود بانکي آشنایي ندارند. 

بطال یک عقد بانکي آگاهي ندارند و به همین دلیل بدون توجه بنابراین اکثر مشتریان از شرایط ا

 شود معامله از نظر فقهي و حقوقي باطل شود.به مفاد عقد وارد معامله با بانک شوند که این باعث مي
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به نظر شما براي گرفتن وام هايي که نیاز به ارائه فاکتور دارد، ايا فاکتورسازي  -8پرسش 

 شود؟انجام مي

درصد از مراجعه کنندگان بر این باورند که براي گرفتن وام هایي که  79هاي بدست آمده طبق داده

درصد دیگر اعتقاد دارند که  نین عملي  21گیرد و نیاز به اراله فاکتور دارد، فاکتورسازي صورت مي

درصد  95( در سطح 3افتد. با توجه به تحلیل انجام شده و نتایج اراله شده آن در جدول  اتفاق نمي

 کنند.  درصد مشتریان، از نظر خود آنها، فاکتورسازي مي 71اطمینان حداقل 

کارکنان  کنند. البتهبنابراین اکثر مراجعه کنندگان فاکتورسازي در بانک هاي کنوني را تایید مي

ین در اند. اي مشتریان بودهبانک ها هم در پاسخ به پرسش مشابه معتقد به فاکتورسازي به وسیله

الي است که  ه از نظر فقهي و  ه از نظر حقوقي فاکتورسازي باعث باطل شدن عقد و ربوي شدن ح

 شود.فعالیت هاي بانکي مي

 

 هايي که فعالیت به صورت مشارکتي با بانک انجام ميبه نظر شما آيا در وام -9پرسش 

 شود؟ ميشود، اگر زياني در فعالیت به وام گیرنده تحمیل شود، بانک در زيان شريک 

درصد از آنها اعتقاد دارند که در فعالیت هایي که فعالیت به صورت  81طبق اههارات مشتریان 

مشارکتي با بانک انجام مي شود اگر زیاني در فعالیت به وام گیرنده تحمیل شود بانک در زیان شریک 

 95شده در سطح اند. طبق تحلیل آماري انجام درصد دیگر خالف این را اههار کرده 19شود. نمي

درصد موارد بانک به وهیفه خود در قبال شریک شدن در زیان عقود  73درصد اطمینان در حداقل 

 کنند. مشارکتي عمل نمي

یرد گهاي کنوني صورت ميطبق این آمار، اکثر مشتریان اعتقاد دارند آنچه در اجراي عقود در بانک

 خالف قانون بانکداري بدون ربا است.

 

 کند؟ آيا بانک در عقود مشارکتي بر فعالیت کارفرما نظارت مي -10پرسش 

درصد از مشتریان معتقدند بانک در عقود مشارکتي بر فعالیت  72هاي بدست آمده بر اساس داده

اند و معتقدند که بانک بر کارفرما درصد دیگر خالف این را اههار کرده 28کند و کارفرما نظارت نمي

درصد موارد  به اعتقاد مشتریان(  63درصد اطمینان حداقل در  95سطح  کند. یعني درنظارت مي

 کند. بانک بر فعالیت کارفرما نظارت نمي
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 درصد 95هاي مشتريان با سطح اطمینان  . تحلیل پاسخ به پرسش3جدول 
حداقلحداقل  حداکثر متوسطحداکثر متوسط 

 8پرسش  1پرسش 
 بلي  بلي

72 87خیر خیر
 9پرسش 3پرسش 

 بلي  بلي

13 29خیر61 78خیر
 10پرسش 4پرسش 

 بلي  بلي

73 89خیر59 77خیر
 11پرسش 5پرسش 

 بلي  بلي

63 81خیر62 80خیر
12پرسش 6پرسش 

 بلي بلي

47 67خیر49 69خیر
 13پرسش 7پرسش 

 بلي  بلي

74 090خیر72 88خیر

 منبعق دستاورد تحقیق

 

ايد به همان مقصدي که در متن عقود ذکر هايي را که از بانک دريافت کرده آيا شما وام -11پرسش 

ايد؟ )به طور مثال وام اخذ شده براي خريد مسکن به خريد کاالهاي ديگري مانند شده، هزينه کرده

 اتومبیل و ... اختصاص يافته است؟(

اند به همان هایي را که از بانک دریافت کردهدرصد مشتریان وام 43آمده هاي بدست بر اساس داده

درصد دیگر وام ها را در مقصدهاي دیگري  57اند و مقصدي که در متن عقود ذکر شده، هزینه کرده

هاي اخذ شده را درصد مشتریان وام 47درصد اطمینان حداقل  95اند. بنابراین در سطح هزینه کرده

کنند. یعني به اعتقاد خود مشتریان حداقل حدود اند، خرج نميي که اخذ وام کردهبه همان مقصد

 شود. هاي اخذ شده در مقصد اخذ وام خرج نمينیمي از وام

داد آمده است هزینه هاي دریافتي را در مسیري به غیر از آنچه در قراراي از مشتریان وامپس عده

ي انجام این عمل به وسیله ي شود. یکي از دالیل عمدهاد مياند که این عمل باعث ابطال قراردکرده

دادها و موارد ابطال قراردادهاي بانکي است، که این یک ضعف مشتریان عدم آشنایي آنها با متن قرار

شود. این نتیجه به نتیجه بدست آمده از پرسش عمده براي سیستم بانکداري بدون ربا محسوب مي

در  9گیرندگان نظارتي ندارد و پرسش معتقد بودند بانک بر فعالیت وامدرصد مشتریان  72قبل که 
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 خصوص فاکتورسازي سازگار است. 

 

آيا به نظر شما مسئولین اجرايي مخصوصا روساي شعب به ماهیت عقود اسالمي  -12پرسش 

 اعتقاد و التزام دارند؟

ایي مخصوصا روساي شعب درصد از مشتریان معتقدند مسئولین اجر 82طبق داده هاي بدست آمده 

درصد دیگر بر این باورند که اعتقاد و التزامي  18به ماهیت عقود اسالمي اعتقاد و التزام ندارند و  

براي اجرایي شدن قراردادها طبق  ار وب عقود اسالمي در کارکنان وجود دارد. از تحلیل آماري این 

روساي شعب  74اعتقاد مشتریان حداقل آید که که به  درصد اطمینان نیز بر مي 95پرسش در سطح 

 بانکي به ماهیت عقود اسالمي اعتقاد و التزام ندارند. 

قیق دانند  ون طبق نتایج تحبنابراین اکثر مشتریان بانکداري کنوني را بانکداري اسالمي نمي

ین طبق ا دانند که به عقود اسالمي اعتقاد و التزامي ندارند، پسکارکنان این بانک ها را افرادي مي

اند و یا اینکه قانون بانکداري آمار کارکنان یا آموزش الزم براي اجرایي شدن عقود اسالمي را ندیده

توانند آن را به درستي اجرا کنند. قابل بدون ربا در عمل با مشکالتي مواجه است که کارکنان نمي

همین باور در ذهن آنها  ها اشتباه هم باشد وجود توجه است که حتي اگر این نظر مشتریان بانک

 سازي عقود از جمله فاکتورسازي روي بیاورند.  هاي صوري کافي است که به فعالیت

 

 هاي تحقیق پاسخ به سوال

توان به سواالت تحقیق پاسخ داد. پاسخ به این سوال که آیا  حال با توجه به نتایج بدست آمده مي

 8و  7، 6، 3، 1هاي  با توجه به پاسخ پرسشبسترهاي صوري شدن در بانکداري فعلي وجود دارد؟ 

هاي مشتریان داده شده است. بر اساس نتایج بدست  پرسش 8و  7، 6، 5هاي  کارکنان و پاسخ سوال

( اراله شده 4آمده در خصوص وجود بسترهاي صوري شدن عقود در بانکداري فعلي، که در جدول  

درصد کارکنان معتقد به  38ور متوسط درصد و به ط 29درصد حداقل  95است، در سطح احتمال 

درصد معتقدند  71باشند. و در مقابل حداقل  وجود بسترهاي صوري شدن عقود بانکداري بدون ربا مي

درصد  95که بستر ایجاد صوري شدن عقود در نظام فعلي بانکداري وجود ندارد. همچنین در سطح 

اید باشند. بدن در بانکداري فعلي ميدرصد مشتریان معتقد به وجود بسترهاي صوري ش 64حداقل 

توجه کرد که این بسترها از نظر مشتریان بسیار بیشتر از کارکنان است. دلیل اصلي این شکاف نیز 

 گردد. به آموزش کارکنان و عدم اطالا و آموزش مشتریان در خصوص بانکداري بدون ربا بر مي
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 . خالصه نتايج کلي بدست آمده4جدول 

  
 حداکثر متوسط حداقل

  بسترهاي صوري شدن از نظر کارکنان

  بسترهاي صوري شدن از نظر مشتریان

  صوري شدن عملي از نظر کارکنان

  صوري شدن عملي از نظر مشتریان

  دیدگاه منفي کارکنان به بانکداري فعلي

  دیدگاه منفي مشتریان به بانکداري فعلي

 منبعق دستاورد تحقیق

 

جه افتد؟ با تو پاسخ به این سوال که آیا صوري شدن عقود بانکداري بدون ربا در عمل اتفاق مي

هاي مشتریان  پرسش 12و  11، 10، 9هاي  کارکنان و پاسخ سوال 11و  10، 9هاي  به پاسخ پرسش

است. بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص صوري شدن عملي عقود بانکداري فعلي، در داده شده 

درصد مشتریان معتقد به صوري  49درصد کارکنان و حداقل  57درصد حداقل  95سطح احتمال 

شدن عملي عقود در بانکداري فعلي هستند. بنابراین در کل بیش از نیمي از افراد در پاسخ به این 

  دهند.افتد؟ پاسخ مثبت مي ري شدن عقود بانکداري بدون ربا در عمل اتفاق ميسوال که آیا صو

پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه منفي نسبت به سیستم فعلي بانکداري کشور وجود دارد؟ با 

مشتریان داده شده  13و  4، 3هاي  کارکنان و پاسخ پرسش 5و  4، 2هاي توجه به پاسخ پرسش

درصد مشتریان بانک، به  65درصد کارکنان و  50حداقل  95در سطح احتمال است. بر این اساس، 

سیستم بانکي دید منفي داشته و فرقي میان آن با بانکداري ربوي قالل نیستند. در واقع بیش از نیمي 

 ند. ک از افراد معتقد نیستند که سیستم بانکداري فعلي، در  ار وب بانکداري اسالمي عمل مي
 

 گیرينتیجه

انون بانکداري بدون ربا در ایران حدود سه دهه قدمت دارد اما هنوز هم در عمل و اجرا با مشکالت ق

دادها اي روبرو بوده است. یکي از مشکالت اصلي، صوري شدن عقود و فاکتورسازي در قرارعدیده

انشا  قصد معامالتي که در آن فقدان« العقود تابع للقصود»ي است. این در حالي است که طبق قاعده

سازي عقود و  ي ربوي خواهد بود. از آنجا که حجم صوريباشد، باطل است و آن معامله یک معامله

ي فاکتورسازي در بانکداري ایران رو به گسترش است الزم است که اقتصاددانان و فعالین حوزه

 اي براي این مشکل بیابند.بانکداري  اره

تحقیق ما به بررسي عملکرد بانکداري بدون ربا از حیث صوري شدن عقود پرداخت. و با استفاده 
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اي هاي از نتایج در سوال از روش میداني، شعب بانک ملت شهر شیراز را مورد بررسي قرار داد. خالصه

 ( خالصه شده است. 5مشابه در جدول  
 

 هاي مشترک. پاسخ به پرسش5جدول 
 پاسخ مشتریان کارکنان بانکيپاسخ  هاپرسش

 خیر بله خیر بله

 70/0 30/0 54/0 46/0 به نظر شما تفاوتي میان بهره و سود بانکي وجود دارد؟

 68/0 32/0 52/0 48/0 هاي فعلي ایران و بانکداري ربوي وجود دارد؟تفاوتي میان بانک

 71/0 29/0 52/0 48/0 آیا متن قراردادهاي بانکي رسا و قابل فهم است؟

 80/0 20/0 12/0 88/0 دانید؟آیا موارد ابطال یک عقد بانکي را مي

 21/0 79/0 16/0 84/0 شود؟آیا فاکتورسازي جهت اخذ وام انجام مي

 81/0 19/0 70/0 30/0 شود؟هاي مشارکتي شریک ميبانک در زیان شریک در وام

 72/0 28/0 50/0 50/0 کند؟ميآیا بانک در عقود مشارکتي بر فعالیت کارفرما نظارت 

 منبعق دستاورد تحقیق

 

 ي بررسي شده صوريبرآورد این مطالعه، این است که بیش از نیمي از قراردادهاي بانکي در نمونه

هایي را به صورت کمي  گیرد، و همچنین کارکنان بانک آموزشاست و در آنها فاکتورسازي صورت مي

اند اما کیفیت آموزش آنها مناسب نبوده و به اعتقاد مشتریان اکثر کارکنان التزامي به اجراي گذرانده

 عقود در  ار وب اسالمي ندارند. 

اند و متن قراردادهاي بانکي براي ایشان همچنین اکثر مشتریان با عقود اسالمي آشنایي نداشته

این باعث شده ایشان به مفاد عقود توجه نداشته باشند و قصد طرفین وارد  رسا و قابل فهم نبوده که

شدن در قراردادهاي بانکي نبوده، در نتیجه بیش از نیمي از معامالت در این بانک ها صوري شود. که 

نده باشند، نتیجه بسیار نگران کنشده و باطل « العقود تابع للقصود»ي اگر این معامالت مشمول قاعده

هاي تحقیق باید بیان کردق پاسخ به ت. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده در پاسخ به پرسشاس

هر سه سوال تحقیق شامل وجود بسترهاي صوري شودن عقود، صوري شدن عملي عقود و وجود 

دیدگاه منفي به سیستم بانکداري فعلي از دیدگاه کارکنان و مشتریان مثبت است. به جز مورد مربوط 

 د بسترهاي صوري شدن عقود از دیدگاه کارکنان که در این مورد جواب منفي معنادار است. به وجو

شود جهت از بین رفتن بسترهاي صوري شدن عقود نهادهایي  با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد مي

دستور کار خود هاي جمعي آموزش بانکداري بدون ربا در سطح عمومي را در  مانند صدا و سیما و سایر رسانه

 قرار دهند. همچنین جهت کاهش صوري شدن عقود در عمل بانک مرکزي در یک تحقیق گسترده خالء

هاي قانوني و اجرایي را شناسایي کرده و شروا به برطرف کردن آنها نماید. جهت بهبود دیدگاه جامعه نسبت 

 رساني ضروري است.  اسازي و اقدامات اطال به بانکداري فعلي اقدام عملي براي کاهش صوري
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 منابع و مآخذ
 .، قم، دفتر تبلیغات اسالمى«هعجم مقالیس اللغم»(، ق1404 ابن فارس، احمد 

 .سوم، بیروت، دارالفکر ج، «لسان العرب» ،(ق1414 ابن منظور، محمد بن مکرم 
 .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى«المکاسب هاشیح»(، ق1406 ایروانى، على، 
ي اقتصاد ، فصلنامه«هاي ماليجایگاه الفاظ و معاني در قرارداد»(، 1384محمدعلي  اهللآیت تسخیري،

 .1384اسالمي، سال پنجم، تابستان 
 «.داريي آن به نظام سرمایهپول و بانکداري اسالمي و مقایسه»(، 1379توتونچیان، ایرج  

 ، گنج دانش.«حقوقمبسوط در ترمینولوژي »(، 1378جعفر  لنگرودي، محمدجعفري
اخالق در بانکداري اسالمي،مهمترین اصول ( »1392جلودارلو  حاتمي، هاهر، و سمیه ناصرامیني
ي پولي و بانکي، بانک مرکزي جمهوري ، سایت پژوهشکده«اخالقي حاکم بر اخالق  یست؟

 .www.mbri.ac.irاسالمي ایران
، «هاي ایران و عوامل موثر برآنکارایي بانک»(، 1386الدین، و امیررضا سوري  مسحسیني، سیدش

 .156-127، ص25ي اقتصادي، شمارهنشریهق اقتصاد، پژوهشنامه
المعارف بزر  ي بانک و بانکداري، تهرانق مرکز دایره، واژه11(، ج 1376المعارف بزر  اسالمي  دایره

 اسالمي.
هاي ساختاري مالي در سیستم بانکي کشور، مجموعه بررسي نارسایي»(، 1378دلقندي، ابوالف ل  

 .422-407مقاالت نهمین کنفرانس پولي و ارزي، پژوهشکده تحقیقات پولي و ارزي، ص
(، مجموعه مقاالت پنجمین همایش بانکداري اسالمي، تهران، موسسه عالي 1373رضا  رضواني، غالم
 بانکداري.

 .پنجم، قم، انوار الهدى ج، «همنهاج الفقاه»  ،(ق1429 روحانى، صادق، 
 .، قم، کتابفروشى مفید«القواعد و الفوالد » ا،تي، بعاملي

، نشرق تهران، دانشگاه امام صادق «ها(ها و راهکاربانکداري بدون ربا   الش»(، 1388علوي، یحیي  
  ا(.

 .دوم، قم، هجرت ج، «کتاب العین» ،(ق1410 فراهیدى، خلیل بن احمد، 
، معرفت اقتصادي، «درآمدي بر تدوین شاخص ربا در بانکداري اسالمي»(، 1390محقق، محمدجواد  

 .1390سال دوم، شماره دوم، پیاپي  هارم، بهار و تابستان 
ساختار بانکداري اسالمي و اراله الگو براي بانکداري اسالمي در »(، 1392نیا، محمدجواد  محقق

 ق نشر دانشگاه عالمه طباطبایي.، تهران«ایران
ي علمي پژوهشي اقتصاد ،فصلنامه«الگوي جدید بانکداري بدون ربا»(، 1385موسویان، سیدعباس  

 اسالمي.
نقد و بررسي قانون عملیات بانکي بدون ربا و پیشنهاد قانون »(، 1386موسویان، سیدعباس  
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 .25يهفتم، شمارهي علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي، سال ، فصلنامه«جایگزین
، تهرانق وزارت اقتصاد «بررسي و ارزیابي بانکداري بدون ربا در ایران»(، 1374میرجلیلي، سیدحسین  

 و دارایي، معاونت امور اقتصادي،  اپ اول.
، مجموعه «هاي تخصصيهاي تامین منابع در بانکمشکالت و راهکار»(، 1376میالني، سیدعلي  

 .81-67نکداري اسالمي، موسسه عالي بانکداري ایران، صمقاالت هشتمین کنفرانس با
هاي صوري شاخص»(، 1391رباط و میمنت ابراهیمي  شیخنظرپور، محمدنقي؛ محمدرضا یوسفي

شدن معامالت در عملکرد بانکداري بدون ربا در ایران؛ بررسي مورديق تسهیالت اعطایي شعب 
اقتصادي  رشد و توسعه پایدار(، سال هاي ي پژوهشي، فصلنامه«بانک تجارت مشهد مقدس
 1393 هاردهم، شماره سوم، پاییز 
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 201                                            1395 پايیز، شانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 ها نامه . پرسش1پیوست 

نامه ارزيابي بانکداري بدون ربا )از حیث صوري شدن عقود( مخصوص  الف( پرسش

 مشتريان
 خیر بله   اید؟  . آیا تا کنون از سیستم بانکي وام دریافت کرده1

   اید؟ نام ببریدقوام دریافت کرده. در  ار وب  ه عقدي 2

 خیر بله   . به نظر شما تفاوتي میان بهره و سود بانکي وجود دارد؟ 3

 خیر بله   هاي فعلي در ایران و بانکداري ربوي وجود دارد؟. به نظر شما تفاوتي میان بانک4

 خیر بله   . آیا متن قراردادهاي بانکي رسا و قابل فهم است؟5

 خیر بله   . آیا با عقود بانکداري بدون ربا آشنایي دارید؟ 6

 خیر بله   . آیا شرایط اخذ وام در  ار وب عقود اسالمي براي شما توسط کارگزار بانک تشریح شده است؟7

 خیر بله   دانید؟. آیا موارد ابطال یک عقد بانکي را مي8

 خیر بله   شود؟نیاز به ارله فاکتور دارد، ایا فاکتورسازي انجام مي. به نظر شما براي گرفتن وام هایي که 9

شود، اگر زیاني در فعالیت به وام گیرنده تحمیل شود، بانک در هایي که فعالیت به صورت مشارکتي با بانک انجام مي. به نظر شما آیا در وام10

 شود؟زیان شریک مي
 خیر بله  

 خیر بله   کند؟مشارکتي بر فعالیت کارفرما نظارت مي. آیا بانک در عقود 11

اید؟  به طور مثال وام اخذ شده اید به همان مقصدي که در متن عقود ذکر شده، هزینه کردههایي را که از بانک دریافت کرده. آیا شما وام12

 است؟(براي خرید مسکن به خرید کاالهاي دیگري مانند اتومبیل و ... اختصاص یافته 
 خیر بله  

  خیر بله   . آیا به نظر شما مسئولین اجرایي مخصوصا روساي شعب به ماهیت عقود اسالمي اعتقاد و التزام دارند؟13
 

 ب( پرسشنامه ارزيابي بانکداري بدون ربا )از حیث صوري شدن عقود( مخصوص کارکنان بانک

 خیر بله    اید؟ عقود اسالمي گذرانده . آیا شما آموزشي را مبني بر نحوه اجراي قوانین1

 خیر بله   کنند؟. آیا مشتریان بانک، نسبت به اسالمي بودن عملیات بانکي احساس مسئولیت مي2

ردار گویي به نیازهاي جدید مشتریان برخو. به نظر شما آیا قوانین بانکداري بدون ربا از انعطاف کافي براي پاسخ3

 است؟
 خیر بله  

 خیر بله   . به نظر شما تفاوتي میان بهره و سود بانکي وجود دارد؟ 4

 خیر بله   هاي کنوني و بانکداري ربوي وجود دارد؟. به نظر شما تفاوتي میان بانک5

 خیر بله   . آیا متن قراردادهاي بانکي براي مشتریان رسا و قابل فهم است؟6

 خیر بله   کنید؟ ار وب عقود اسالمي را براي مشتریان تشریح مي. آیا شما شرایط اخذ وام در 7

 خیر بله   دانید  یست؟. آیا موارد ابطال یک عقد بانکي را مي8

 خیر بله   ود؟شهایي که نیاز به اراله فاکتور دارد، ایا فاکتورسازي به وسیله مشتریان انجام مي. به نظر شما براي گرفتن وام9

شود، اگر زیاني در فعالیت به وام گیرنده هایي که فعالیت به صورت مشارکتي با بانک انجام ميدر وام . آیا10

 شود؟تحمیل شود، بانک در زیان شریک مي
 خیر بله  

  خیر بله   کند؟. آیا بانک در عقود مشارکتي بر فعالیت کارفرما نظارت مي11
 پ
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 . نتايج پرسشنامه2یوست پ

 نتايج پرسشنامه مشتريانالف( 

پرسش 

1 
 10پرسش  هاسهم از پاسخ 6پرسش  هاسهم از پاسخ

سهم از 

 هاپاسخ

 19/0 بلي 41/0 بلي 87/0 بلي

 81/0 خیر 59/0 خیر 13/0 خیر

پرسش 

3 
 11پرسش  هاسهم از پاسخ 7پرسش  هاسهم از پاسخ

سهم از 

 هاپاسخ

 28/0 بلي 20/0 بلي 3/0 بلي

 72/0 خیر 80/0 خیر 7/0 خیر

پرسش 

4 
 12پرسش  هاسهم از پاسخ 8پرسش  هاسهم از پاسخ

سهم از 

 هاپاسخ

 43/0 بلي 20/0 بلي 32/0 بلي

 57/0 خیر 80/0 خیر 68/0 خیر

پرسش 

5 
 13پرسش  هاسهم از پاسخ 9پرسش  هاسهم از پاسخ

سهم از 

 هاپاسخ

 18/0 بلي 79/0 بلي 29/0 بلي

 82/0 خیر 21/0 خیر 71/0 خیر

 

 ب( نتايج پرسشنامه کارکنان بانک

پرسش 

1 
 9پرسش  هاسهم از پاسخ 5پرسش  هاسهم از پاسخ

-سهم از پاسخ

 ها

 84/0 بلي 48/0 بلي 83/0 بلي

 16/0 خیر 52/0 خیر 16/0 خیر

پرسش 

2 
 10پرسش  هاسهم از پاسخ 6پرسش  هاسهم از پاسخ

-سهم از پاسخ

 ها

 3/0 بلي 48/0 بلي 26/0 بلي

 7/0 خیر 52/0 خیر 73/0 خیر

پرسش 

3 
 11پرسش  هاسهم از پاسخ 7پرسش  هاسهم از پاسخ

-سهم از پاسخ

 ها

 50/0 بلي 7/0 بلي 2/0 بلي

 50/0 خیر 3/0 خیر 8/0 خیر

پرسش 

4 
 هاسهم از پاسخ 8پرسش  هاسهم از پاسخ

 
 88/0 بلي 46/0 بلي

 12/0 خیر 54/0 خیر
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