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 مقدمه 

 یهابانک با اسالمی یهابانک محصوالت كاری ورویه اصول، در بنیادین هایتفاوت به باتوجه

 كاركنان و مدیران مانند حوزه این با مرتبط هایگروه به مستمر آموزشی خدمات ارائه لزوم متعارف،

خدمات بانکداری  از سوی دیگر با وجود فراگیرشدن .امری ضروری است نیز مشتریان، و هابانک

ی هافعالیتنیز كاركنان از ماهیت  درک مشتریان و اسالمی در كشورهای مختلف، میزان اطالع و

  ای خواهد داشت.   تأثیر عمده كارگیری صحیح معامالت منطبق با شریعت،بانکداری اسالمی در به

محصوالت مالی مورد استفاده در نهادهای مالی  بررسی اسالمی، مالی خدمات متون از هدف

 بازار سرمایه وتکافل )بیمه( و مربوط به بازار های مالی اعم از بازار پول، مباحث اسالمی است.

 دهد.می تشکیل را متون اصلی هایبخش ی اسالمی،هابانکسسات مختلف خدمات رایج در مؤ

 ترجمه محمد "اهللعبید اثرمحمد ؛1اسالمیخدمات مالی "بررسی كتاب  این مقاله به نقد ودر 

 رشته دانشجویان برایشود كه توسط سازمان سمت طاهری پرداخته می حامد و برزانی واعظ

 و «اسالمی اقتصاد در انتخابی موضوعات» درس منبع عنوانبه ارشد كارشناسی مقطع در اقتصاد

 .است شده در نظر گرفته  «بانکداری و پول و المللبین مالیه» برای درسی كمک عنوانبه

ها و سازوكارهایی است كه در صنعت خدمات مالی اسالمی فرآیندموضوع این كتاب محصوالت، 

محصوالت و خدمات مالی  یهروش های طراحی و ارائبهند. این كتاب همچنین شومیگرفته  كاربه

پردازد. در این متن، سعی شده كه به جای ارائه آمار و یاهداف شریعت اسالم م تأمینبا هدف 

از محصوالت  توانمیند، به این مطلب پرداخته شود كه چگونه شومیارقامی كه بعد از مدتی كهنه 

و ضرورتی های سودآور، رای مسائل موجود، واكنشی به فرصتحلی بهای مالی همچون راهفرآیندو 

ویژگی مهم این كتاب معرفی محصوالت و خدمات، در قالب برداری نمود. برای رعایت شریعت، بهره

كند. برای میآموزش، كمک  فرآیندن شدن مفاهیم و ساده شدن روشبهنمودارها و اشکالی است كه 

یک از محصوالت، طرح یا نموداری ارائه شده كه به متمایز ساختن محصوالت مالی رایج از هر

عنوان شریعت باد. تمام موضوعات حساس مربوط به تعالیم كنیممحصوالت مالی اسالمی كمک 

 . اندطرح شده« ضوعاتی در مدیریت محصولمو»

عیت موجود در مالیه اسالمی كه حال با وجود تالش برای كاهش فاصله بین مفاهیم و وضبا این

های  حلراه های موجود وعنوان شده است، چالش "مفاهیم در عمل"ت عنوان مستقل رصوبه

گاهی  ماند. این روش بیشتر به شکل گزارشگری وبدون پاسخ باقی می ،ممکن در بانکداری اسالمی

گذاری در سطح های سرمایهشركت بیمه و ،ل برای بانکداری اسالمیآنیز به شکل تصویرسازی ایده

                                                                                                                   
 ومسلم بمانپور با ترجمه  عنوان مهندسی مالی اسالمی  واز سوی دانشگاه امام صادق)ع( باهمچنین  این كتاب  1

 منتشر شده است. سجاد سیفلو
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اجرای این  نحوه نیز فاصله معنادار بین مفاهیم و های موجود ویابد وكاستیالملل ادامه میبین

سسات مالی هریک از مؤ د كهكنمیله را به ذهن متبادر این مسأ ،هابانکرویه معمول  مبانی در

تر كارگیری یک یا چند محصول موفقههركدام در ب رویه خاص خود را دارند و مطرح در این كتاب،

 بازارهای در رایج خدمات" یا "اسالمی مالی خدمات با شناییآ" عنوان بود بهتر بنابراین اند.بوده

 .شدمی انتخاب كتاب این برای "اسالمی مالی

های بانکداری بدون ربا اساس تحقیقات مختلف در خصوص آسیببر كهحالیاز سوی دیگر، در

شدن آموزش  طوالنی و پرهزینه حدّ عقدهای بانکی باعث پیچیده، از تعدد بیش"د شومیگفته 

تعدد محصوالت به شکلی كه در این كتاب ترسیم  "(1385)موسویان، شده است هابانکكاركنان 

وكارهای مناسبی برای اجرا در سیستم بانکی ایران و ساز تغییرات شکلی گسترده نیازمند شده است،

 است.

وفعالیت  هابانکدر  ی مشاركتیهافعالیتخصوص میزان امکان ها درتفاوت دیدگاه ،حالاینبا 

 گذاری،سرمایه تخصصی، )تجاری، هابانکبندی نظری رغم تقسیمدر اجرا، علی هابانک یکسان

ناپذیر ت در صنعت مالی اسالمی را اجتنابپرداختن به اشکال گوناگون محصوال الحسنه و....(،قرض

 د. كنمی

 

 نقد محتوایي کتاب. 1

 

 لزوم توضیح مصادیق مبتال به در سیستم بانکي .1-1

ر یا جهل بیش از دلیل غربه بستن دو قرارداد را در یکی، ،متون متعارف فقهی اختار قراردادیدر س

دانند... تركیب كردن چندین قرارداد مانند اضافه نمودن قرارداهای فروش یا تعهدات اندازه جایز نمی

 .(93)صد باعث پیچیدگی در قراردادها شود توانمیدیگر به قرارداد اصلی مشاركت، 

 هابانکبدون هیچ مثالی در رویه معمول  اب با وجود تعریف دقیق مساله،نویسنده در این ب

كه حالیدهد. درای یا مشاركتی ادامه میمضاربههایی از عقود له را با مثالمسأ ()كشورهای اسالمی

ه هایی ملموس در این زمینه ارائمثال دارد برای آگاه ساختن ذهن مخاطب از تركیب قراردادها، جا

 شود:

از قبیل عقود  اساس یکی از عقود اسالمی تعریف شدهدهد برای كه بانک انجام میاملهمعاگر 

)سلف،  ای)مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدنی و مشاركت حقوقی( و عقود مبادله مشاركتی

انجام نگیرد و یا خریدار نوعی جهل به  ، اجاره به شرط تملیک(فروش اقساطی، خرید دین، جعاله

خرد و یا اگر جنس مورد معامله داشته باشد یعنی كامالً برای او مشخص نباشد كه چه چیز را می
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كه موجب طوریمایه و نفع و ضرر معلوم نباشد بهعقد شركت است تمام جهات آن از نظر سود و سر

 مثالً  د چنین معامالتی شرعاً صحیح نیست.غرر و ضرر شود و یا باطن آن به معامله ربوی برگرد

 فروش یا و اولیه مواد اقساطی فروش در اصل عقد "مشاركت در سرمایه در گردش"تسهیالت 

دلیل سود باالی عقود مشاركتی در ردیف مشاركت پرداخت آالت است كه به ماشین اقساطی

 د پشتوانه فقهی وشرعی داشته باشد. توانمین د وشومی

 

 قرارداد یا ماهیت عقود شکل. 1-2

ه مالکیت اعتباری را به اثبات مدارک كافی ك وجود اسناد وبازرگانی امروزی با در تجارت و

ریسک از  }ریسک قیمت، دیگر نیازی به تملک فیزیکی كاال نیست. این تحمل ریسک رسانند،می

موجب مشروع شدن سود بانک از دیدگاه شریعت  بین رفتن دارایی وغیره{ حتی برای زمان كوتاه،

 (.102ص) آن را از ربای ممنوعه مبرا می سازد د وشومی

 خصوص اعتبار معامالت مشروع براساس ریسک ذكر این نکته ضروری است كه در سفتهدر

نیز ریسک وجود دارد ولی باعث مشروعیت این نوع معامالت  مالی در انواع معامالت بازارهای بازی

دیگر  سوی از و نیست دارنتیجه كاربه مستند سو یک از هابازی سفته این در ریسک د زیراشومین

 (. 2010 عویضه،) نیست( ریسکی ملکیت) دارنتیجه هایدارایی بر مالکیت استمرار به مستند

 مورد اسالمی اقتصاد نظریه در كه است ریسکی دو هر یا سرمایه یا كار ارائه با ریسک همراه

 و كار از منفک ریسک اما است، تأیید مورد هم سنتی اقتصاد نظریه در چنانچه شده واقع پذیرش

 موضوع ریسک است مردود آن امثال و غرر قمار، در ریسک موجود مانند( محض ریسک) سرمایه

 عملیات آنها، روی معامالت و( مشتقه ابزارهای به معروف) ریسک پوشش ابزارهای بیمه، قرارداد

 پذیرش فوق قابل معیار براساس اسالمی كشورهای برخی در شده تجربه اسالمی بانکداری در بانکی

 .(1393د )سرابادانی،شومی نقض مذكور معیار فوق موارد همه در و نیست

اسناد صوری در انواع  وجود رواج فاكتورها ور این نکته الزم ضروری است كه باذك همچنین

مدارک مرتبط در زمان اخذ تسهیالت كافی است یا بانک باید در احراز  ه اسناد وارائ معامالت بانکی،

 اصالت این مدارک اقدامی انجام دهد؟

تالش  های مختلف اقتصادی ودر زمینه فعالیت هابانکتوجه به عدم تخصص با ،از سوی دیگر

وج خرباعث  فاكتورسازی ، رواجاقساطی فروش قرارداد نظیر موضوعاتی برای سود حداكثری در

هایی غیر از موضوع قرارداد بانک و كارگیری آن در بازارهای سوداگری یا محلهو ب هابانکسرمایه از 

 مشتری شده است.
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 مالي تأمینتقاضا در  عرضه و .1-3

های دارای مازاد به انتقال منابع مالی از بنگاه ،های مالی در اقتصاد رانویسنده علت اصلی ایجاد نظام

بندی این دو گروه عرضه براین اساس به طبقه داند ومی اند،انداز مواجهی پسبا كسر هایی كهبنگاه

 پردازد:تقاضا می و

ای كسری هدف نظام مالی آن است كه وجوه را از سوی واحدهای دارای مازاد به واحدهای دار

كه حالیدر ندشومیمحسوب  ssu جزء واحدهای خانوارها معموالً بندی،جریان بخشد. در این طبقه

 .(14ص)گیرند قرار می sdu یعنیدولت در دسته دوم  های تجاری وبنگاه

كه حالید. درشومیبحث تا چندین صفحه با تکرار تعریف قراردادی باال پیگیری  همین مالک،با

 و در مقام عمل در بازار پولیشتر با بازار سرمایه منطبق است ه شده در اصل ببندی ارائطبقه

 گیرند. گروه دوم قرار هم جزء گروه اول و ند هم جزءتوانمی خانوارها (هابانک الی وسسات م)مؤ

در بخش واحدهای دارای كسری  (محصوالت وخدمات بانکداری اسالمی )گستره 1-1البته در نمودار

 .(43)صخانوارها نیز ذكر شده است  انداز،پس

در بحث  مالی موافق شریعت است،خدمات  توجه به اینکه موضوع بحث بانکداری اسالمی وبا

 دهندهها نشانوام" خصوص تفاوت وام با قرض داده نشده است:ها هیچ توضیحی درمربوط به وام

ت كه بر بانک اس ه وگیرندرارداد شخصی بین قرضیک وام قگیرنده هستند. قرض رابطه بین بانک و

 "تجاری(.ی هابانکوام  :63)ص گیردمبنای نیاز مشتری شکل می

 

 . دالیل  ناکافي براي پذیرش یا رد برخي  عقود  1-4

مخالفتی با ضوابط  د وكنمیبرآورده  را -نیاز به وجه نقد-دلیل اینکه یک نیاز واقعیفقها تورق را به"

های الزم باید صورت گیرد تا از عدم حال همه احتیاطاند. با اینجایز دانسته شریعت اسالم ندارد،

 "(148ص ) اطمینان حاصل گرددوجود ربا 

 یابیدست برای در عین حال حقوقی و قانونی حیله یکگیری از بهره تورق، كارگیریبه اساس

 ،مالی تأمینروش  این گسترش منظور به تأیید این قراردادن بهانه ،حالا ایناست. ب نقدینگی به

قابل دفاع  منابع مالی به سمت بخش حقیقی اقتصاد شود جریان تخصیص مانع از كه طوریبه

 نیست.

صورت برای پذیرش نقد باشد در آن وجه به نیاز اگر مبنای پذیرش عقد تورقاز سوی دیگر 

 تأمینصرف  خصوص ابزارهای مالی اسالمی نیست وهای فقهی متداول درسایر عقود، نیازی به بحث

 فقه المللیبین انجمنكه حتی بدهی كافی خواهد بود درصورتیدر بازار نیاز واقعی به وجوه نقد 

 International Islamic Fiqh Academy یاسالمی كنفرانس اسالم همکاری سازمان اسالمی
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(IIFA) اول فروشنده به نقدینگی به نیازمند فرد توسط كاال كه صورتی در كه است داشته بیان 

 (هیفق تورق نوع دو به تورق انجمن، اعالم این به مچنینباشد. همی مجاز تورق نشود، فروخته

 نوع تورق ولی مجاز را اول نوع تورق انجمن، ن. ایشودمی تقسیم (جدید) مصرفی تورق و (تیسن

 دلیلبه گیرد،می قرار استفاده مورد جهان اسالمی هایبانک از بسیاری در امروزه كه شکلیبه را دوم

 شده اعالم براین، زوناست. اف غیرمجاز دانسته آن، در ربا عامل وجود فرض و معامله ودنغرری ب

 پرهیز دارد انحراف شریعت اهداف از كه ابزارهایی نوع این از بایستی اسالمی هایبانک كه است

 (. 1391:11)قلیچ، نمایند

 

 نقد شکلي کتاب. 2

 

 محصوالت مالي  بندي نامتوازنبخش. 1-2

برخی ابزارهای مالی اسالمی  وجود در زمینه خدمات مالی اسالمیل مباتوجه به گستردگی مسائ

صورت تکراری مورد بحث قرار اند یا در جاهای مختلف بهبخش بیمه توضیح بیشتری داده شده مثل

مالی بدهی  تأمینهای یکی از روش عنوانبه( الحسنه)قرض كه به وام خیرخواهانهحالیاند درگرفته

های حالی است كه روشاین در همراه یک نمونه بسنده شده است. به محور در حد چند سطر

ی اسالمی هابانکبهره در گیری از تسهیالت كمبهره متنوعی برای رفع نیازهای ضروری افراد و

 تأمین رود.می شماربه اسالمی مالیه حوزه در نوظهور بازار یک اسالمی، خرد مالی تأمین .وجود دارد

 كه حقوقی و حقیقی از اعم خاصی اقشار به كوچک هایاندازه در هاییوام ارائه مفهوم به خرد، مالی

 آنان، وثایق و اعتبار سطح بودن پایین به بنا و دارند جای اجتماعی برخوردار كمتر طبقات در

 .است ندارند مالی تأمین امکانات سایر به چندانی دسترسی

 ماهیتدر كشور ما د. شومیمالی خرد به عقد قرض محدود ن تأمینالگوها در  ها وتنوع روش

 نیازمند افراد به تسهیالت تخصیص و  جوایز كشی قرعه محرک دو با اندازهای پسحساب در قرض

 هایحساب در شده استفاده عقد اسالمی، یهابانک برخی در. است شده عجین (نیکو قرض)

 اندازكنندگانپس بین  منابع این تخصیص از حاصل سود و بوده مضاربه عقد صورت به اندازپس

 .دشومی تقسیم

  این ایران یهابانک در است منابع از بانک استفاده نوع انداز،پس حساب هایتفاوت دیگر از

 شرعی قراردادهای راه از است مجاز قانون براساس بانک و بوده بانک مالکیتی منابع جزو منابع

 بانک كه است درحالی این كند؛ استفاده را آنها ربا بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل در مندرج
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 سود و كند استفاده سودآور اقتصادی هایفعالیت در را وجوه این باید عامل جایگاه در دبی اسالمی

 كند. توزیع گذارانسپرده بین را راه این از آمدهدستبه

 د:شومی تأمین زیر هایراه از معمول طوربه دبی اسالمی بانک الحسنهقرض صندوق منابع

 جاری برای  انحصاری وجوه حساب اختصاص بانک: جاری هایحساب از حاصل وجوه -1

 الحسـنه.قرض هایصندوق

  افـراد، شـامل خیـران وسـیلهبـه بانـک به متنوع مالی هایكمک خیرین مالی هایمکك -2

  هاهدیه قالـب در اسـت ممکـن خیـران هایكمک دولت؛ یا تجاری هایسازمان مالی، هایشركت

 باشد. سود بدون مالی تأمین یا

 وجـوه مـالی تأمین منابع دیگر از خیرخواهانه: امور و الحسنهقرض وجوه از حاصل درآمد -3

 دارایی و الحسنهقرض وجوه گذاریسرمایه از حاصل درآمد دبی اسالمی بانک الحسنهقرض صندوق

ند شومی اضافه الحسـنهقـرض حسـاب بـه كه است خیرخواهانه امور ترویج راه از آمدهدستبه

 .(1395 )موسویان؛

 

 بندي در بخش مقدمهضیح در خصوص بازارهاي مالي و ارائه تقسیمعدم تو .2-2

یا مقدمه  صورت نموداربهتر بود انواع بازارهای مالی به ،برای ورود به بحث محصوالت خدمات مالی

شد: بیان می قابل بحث خدمات مالی اسالمی، لآشنایی ذهن مخاطب با مسائ و كوتاه برای یادآوری

 ند كه عبارتند از:شومیدر مدیریت مالی دو نوع بازار مالی از هم تفکیک 

              بازارهای سرمایه  -الف

    هابانکبازارهای پولی و  -ب

 تأمینترین كاركرد آن شود كه مهمتوسط نظام بانکی یک كشور اداره می بازار پولی كه عمدتاً

مدت مورد نیاز در مالی بلند تأمینمدت است. بازار سرمایه كه كاركرد اصلی آن اعتبارات كوتاه

ای است كه از جمله . بورس یک نهاد سازمان یافتهاستی تولیدی و خدماتی مولد هافعالیت

 ،هاسسات و سازمانؤشود و در كنار سایر مه محسوب میدر بازار سرماینهادهای عمده و اساسی 

 ای را برعهده دارد.وظایف چندگانه

بنابراین بازار پول بازاری است كه در آن اوراق بهادار كوتاه مدت )با عمر كمتر از یکسال( داد و 

 عمر با) مدت بلند بهادار اوراق، ولی در بازار سرمایه مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ندشومیستد 

  .بلندمدت قرضه اوراق و سهام مثل. ندشومی ستد و داد( یکسال از بیش
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ی هابانک بازار پول است و كه بیشتر ناظر بر به بانک تجاری هابانکبندی در این میان تقسیم

بندی مناسبی است ولی باید سرمایه است، از لحاظ تئوری تقسیمگذاری كه در خدمت بازار سرمایه

 ست.  هابانکمشخص شود كه هریک از عقود شرعی متناسب با كدام یک از 

 

 پذیرش تناقضات میان مباني وعملکرد یا حداقلي  رویکرد. 3-2

 تعارض در اسالمی فقه با كه متعارف بانکداری از قسمت آن تا شودمی تالش حداقلی رویکرد در

 قسمت آن از ولی شود؛ گذاشته كنار نیست، اصالح قابل كه درصورتی و شدهتعدیل و اصالح است،

 حد تا است، رفع قابل آن هایتعارض یا و نیست تعارض در اسالمی فقه با كه بانکداری نهاد از

 نظام در شریعت هایآلایده تا است آن بر سعی حداكثری رویکرد در اما كرد استفاده ممکن

 گیرد. قرار توجه مورد اخالق و عدالت مانند اسالم اقتصادی

با اختیار معامله یا بدون  با بهره یا بدون بهره، با نرخ ثابت یا شناور، -اوراق بهادار بدهی رایج"

 .(284ص) "در نظام اسالمی مجاز نیستند دلیل ربوی بودن،آن به

کرد عمل و مبانی بانکداری اسالمی میان تناقضات گاهی این رویکرد حداقلی به شکل پذیرش

 دهد: نهادهای مالی خود را نشان می

نباید حدود ضوابط شریعت را  ،های اسالمی باشندمحصوالت مالی برای اینکه مورد قبول بنگاه"

كه ممنوعیت ربا را نقض  ،اوراق دارای درآمد ثابت ای ومحصوالت سپرده ،مثال عنوانبهنقض كنند: 

 .(18ص) "در نظام مالی اسالمی جایی ندارند ند،كنمی

نویسنده نیز با اذعان به این نکته،  این تعریف خیلی قابل دفاع نیست و حال در مقام اجرا،با این

 در پی تعدیل این تناقض است: 

 كند، گذاریپایه رایج یهابانک در قرض نرخ به توجه با را مرابحه نرخ اسالمی بانک یک اگر

 كه) دوگانه مالی نظام یک در اما نیست مطلوب اگرچه مسئله این هرحال، به. دكنمین ایجاد اشکالی

 (.106ص) است طبیعی( دارند حضور اسالمی و رایج مالی سساتمؤ دوی هر

 نکته ضروری است: له ذكر دودر خصوص این مسأ

 تورم نرخ از كمتر چه باشد، درصد یک چه است شرعی حرمت دارای قرض از سود دریافت الف:

 ثیربا و احاد اتیصحابه در برخورد با آ روش دگاه،ید نیا یمتقن برا لیدل .تورم نرخ از یا باالتر و

 امبریاصحاب پ انیدر م یحرام بودن شرط سود در قرض به حد موضوع است. نیمرتبط با ا

ال ؤآن س قیاز مصاد شتریاند و بدهیاصحاب از حکم آن نپرس اسالم)ص( آشکار بود كه معموالً 

دوگانه بودن سیستم بانکی یا انحصار آن در سیستم بانکداری بدون ربا  .(1398 ؛اینیهادو) اندكرده

 های مشابه باشد. د مستند این روش یا روشتوانمییا اسالمی نیز ن
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كه گفته حالیدر ها نیست؛یژه اسالم، منحصر به شکل قراردادفلسفه حذف ربا در شریعت به و ب:

اضافی دریافتی یا شباهت آن با چیز دیگر، بلکه به د ممنوعیت ربا نه به خاطر میزان بازده شومی

 .دلیل نحوه تولید آن )قرض همراه با زیادی مشروط( است

. ها در قرض رایج استبودن نرخمتغیر ،بیع اجل با قرض رایج–یکی از نقاط تمایز بین مرابحه

مالی كه بر بیع  تأمینمحصوالت  در مقابل، نرخی شناور دارند. بسیاری از محصوالت بانکداری رایج،

 یا هر نرخ دیگری نوسان پیدا كند های بهرهد همراه با تغییر نرختوانمیاند نمرابحه مبتنی-اجل

 (.106ص)

بانکداری اسالمی در وهله اول براساس  یابد كه محصوالتله زمانی اهمیت بیشتری میاین مسأ

 گرفته شوند. كارهب مشتریان طراحی و گذاران وحفظ سپرده یابی ول بازارمسائ

 یک در آنچه با را انتظارش مورد درآمد كه است اسالمی گذارسپرده قانونی و طبیعی حق این

 .(106)ص كند مقایسه آورد، دستبه دتوانمی رایج بانک

 نیز امروزه اند،داشته وجود اسالم صدر در كه معامالت حوزه واژگان و مفاهیم از بسیاری هرچند

 با باید و داد ارزش حد از بیش قراردادها شکل و قالب به نباید ولی دارند، كارگیریبه قابلیت

 نیاز با متناسب نوین ابزارهای و محصوالت شریعت، قواعد چارچوب در خالقیت، و نوآوری از استفاده

 كرد. ایجاد روز

 

 شبهه ربا در بیمه. 4-2

بیمه اسالمی را  بیمه رایج و هاییکی از تفاوت شبهات ربای مربط به این بخش، ودر بحث بیمه 

شبکه فروش  ها وكه هم از نظر نمایندگیحالیدر نداشتن انتظار سود یا منفعت عنوان شده است،

 د.شومیترین معیار انتظار سود در آینده معرفی مهم ،هم از نظر مشتریان در بیمه عمر ای وبیمه

 

 هاي ترجمه کاستي. 3

توجه به وجوه  ایران، بانکداری بدون ربا در الملل واشتراک فراوان بین بانکداری بین وجود وجوهبا

 ،بع اطالعاتی در زمینه علوم مختلفمتمایز این دو مورد غفلت قرار گفته است. برای اینکه یک من

گری فاصله بگیرد. درخصوص تطبیق بیشتر قرار گیرد باید از شکل گزارش گیری وبتواند مورد بهره

 در ترجمه پیگیری نمود.  توانمیبخشی از این هدف  را  این منبع علمی نیز

 استفاده مورد هایروش در آشکار هاییتفاوت ساززمینه فقهی منابع در موجود تفاوت

 برای صرفاً مضاربه امامیه فقه در كه ایگونهبه است شده اسالمی مالی تأمین هایروش درخصوص

 در استفاده امکان عام عقد عنوانبه سنت اهل فقه در كهدرحالی یابدمی اختصاص بازرگانی و تجارت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             9 / 12

https://mieaoi.ir/article-1-906-fa.html


 ، منصور پهلوانسیداحمد میرهاشمي اسفهالن .../ بررسي تطبیقي و انتقادي                                                      88

 فقه در ثالث شخص به دین خرید .داشت خواهد را...(  و كشاورزی بازرگانی،) موضوعات تمامی

 .استن تأیید مورد تسنن اهل در كهدرحالی است فقها مشهور تأیید مورد امامیه

 الگوهای در شده ایجاد هایتفاوت تریناصلی از یکی كه نمود استدالل توانمی گونهاین بنابراین

 و استخراج برای استفاده مورد فقهی مبانی در تفاوت مختلف كشورهای در ربا بدون بانکداری

 اسالمی مالی تأمین مباحث گیریشکل ابتدای در امر این كه است اسالمی مالی ابزارهای طراحی

 .است ناپذیر اجتناب امر یک

ته است، بهتر بود مترجمان این جا مورد بحث قرار گرفمثال در خصوص تورق كه در چندرای ب

 كردند: ذكر می صورت پاورقی جهت آشنایی ذهن مخاطب،له را بهمسأ

 اجماع مورد چندان جدید تورق صحت ولیکن باشد؛می بالاشکال فقها اكثر نظر در سنتی تورق

 كه هاستویژگی از یامجموعه منوط به جدید، تورق از استفاده شرعی واز. جندارد قرار آنان

 توانمی هاویژگی این جمله زشود. امی آن از استفاده جواز شدن دارخدشه باعث آنها به توجهعدم

 كرد: اشاره زیر موارد به

 ده از بیش و خورده شده كه آلومینیومی روی بر تورق ثالًباشد. م معامله قابل بایستی كاال الف:

 .است غیرمجاز و باطل كارشناسان نظر از بوده، انبار در سال

 پذیرد،نمی صورت ملموس ورطبه كاال انتقال ازآنجاكهشود.  فروخته فرد یک به بایستی كاال :ب

 دارد. وجود خریدار یک از بیش به ال كا یک شدن فروخته احتمال

 از شکل یک در مثال عنوانهنباشند. ب مشروط و وابسته هم به نسبت بایستی قراردادها ج.

 را كاال آن بانک رد؛خمی دالل از نقدی طوربه را كاال بانک دارد: وجود قرارداد سه جدید، تورق

 از هركدامفروشد. می دالل به نقدی طوربه را كاال آن مشتری فروشد؛می مشتری به نسیه صورتبه

 (.1391:11قلیچ،) باشند یکدیگر به غیرمشروط بایستی قرارداد سه این
 

 مباني شرعي  بانکداري و بین رویهفاصله  .4

مبانی شرعی بانکداری بدون  ه دیدگاهی آرمانی ازارائ ،مل در این كتابقابل تأ یکی از نکات مثبت و

 ربا در بسیاری از موارد است. 

ارزش دارایی ایجاد شده  ؛دشومیكل آن را بانک متحمل  ،ه زیانی حاصل شوداگر در مضارب"

 اگر درنتیجه قصور وسوئ مدیریت مشتری (.85)ص گذاری كاهش خواهد یافتوسیله این سپردهبه

 .(88ص:) عهده او قرار می گیردپرداخت زیان به )عامل( زیانی حاصل شود،

بانکداری نیز اهداف بانکداری اسالمی مغایرتی ندارد با رویه  اصول شرع و اینکه این اصول با با

بهتر است برای روشن شدن تفاوت   چنین مواردیدر مغایر است. بدون ربا( معمول )اسالمی و
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به ذكر موارد استثناء یا رویه معمول از جمله شروط ضمن  مفاهیم رویه بانکداری اسالمی، و  تعاریف

 عقد اشاره شود.
 تری بازخوانی شده است:ن بانکی، مفهوم ربا به شکل جامعله بازار بیهمچنین در خصوص مسأ

از بانک مركزی یا بازار پول بین بانکی  ند برای افزایش وجوه خود،توانمیهمچنین  هابانک"

 ند. شومیبه صراحت ربوی تلقی  اند ومستلزم پرداخت بهره هافعالیتقرض بگیرند. همه این 

 "(66ص:)

های قانونی به اضافه برداشت وجوه در یت میزان سپردههایی همچون عدم رعاحال روشبا این

جریمه به بانک مركزی  عنوانبهانجامد كه باید در قبال آن بخشی را می هابانکبخش مصارف 

 بپردازند.

بسیاری از كشورهای دارای اقتصاد  در مركزی یهابانک تنزیل یا بهره پایه نرخ كهدرحالی

 مركزی بانک منابع از را خود نقدینگی كمبود توانندمی تجاری یهابانک و است متعارف منفی

 استقراضی، برداشت به نسبت آنها اجبار و هابانک نقدینگی كمبود صورت در ایران در كنند، تأمین

 جریمه درصد 34 تا را هابانک و كندمی تلقی برداشت اضافه عنوان تحت را امر این مركزی بانک

 كند.می

های پولی گیری ازسیاستمند برای بهرهسایر كشورها نیز روشی قاعده در بانکداری اسالمی

الزم است در  . بنابراین(1395 )میثمی،از ظرفیت عقود اسالمی وجود ندارد گیری تر یا بهرهمتعادل

كاراتری از سوی ها در بازار پول به شکل بانک این مورد نظارت شرعی بر روابط بانک مركزی و

 كید قرار گیرد.تأكارشناسان مورد 

 

 گیري نتیجه 

آشنایی بیشتر به  دلیل نیازبه ،اسالمی مالی خدمات یزمینه در دانشگاهی كتب تدوین ضرورت

خدمات مالی منطبق بر ضوابط با انواع  (سسات مالیمؤ و هابانکمشتریان  )كارمندان و مخاطبین

 سطح در مالی و پولی نظام ساختار یمقایسه صورتبه امکانكه بهتر است درحد  است شریعت

 ابزارهای مالی اسالمی صورتگیری و گسترش كاربههای نیز چالش تشابهات و ها وتفاوت ،المللبین

ل موجود از جمله هایی از مسائمثال گزارشگری محض، جایبرای این كار الزم است به .گیرد

 شده ایجاد هایتفاوت تریناصلی از یکی، عالوه بر این شبهات ربا در سطح كارشناسی مطرح گردد.

 برای استفاده مورد فقهی مبانی در تفاوت مختلف كشورهای در ربا بدون بانکداری الگوهای در

 مالی تأمین مباحث در امر این كه پرداختن به است اسالمی مالی ابزارهای طراحی و استخراج

 .است ناپذیراجتناب امر یک اسالمی یا اشاره هرچند كوتاه به
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اقتصادی  اسالمی، مجله اقتصاد در آن كاربردهای و مفهوم ( ریسک،1393سرآبادانی، غالمرضا ) .1

 14 صفحات ، 1393 دی و آذر ، 10 و 9 های شماره

 العالمی المعهد االسالمی، االقتصاد فی المخاطره نظریه ،(2010) عویضه محمد عبداهلل، عدنان .2

 االسالمی للفکر

دانشگاه امام  مهندسی مالی اسالمی، (1389)پور و سجاد سیفلو مسلم بمانمحمد/ ،عبیداهلل .3

 صادق

سازمان  ،خدمات مالی اسالمی (1389) حامد ،طاهری ،محمد ،واعظ برزانی /محمد ،اهللعبید  .4

  سمت

 مركزی  بانک پولی چیست؟ پژوهشکده ( تورق1391) وهاب ،قلیچ .5

صفحه  23شماره ،اقتصاد اسالمی دون ربابالگوی جدید بانکداری  (1385سیدعباس ) ،موسویان .6

13 

)راهبردهایی برای اصالح  دبیتحلیل نظری الگوی بانک اسالمی  (1395سیدعباس ) ،موسویان .7

 138تا  107 صص، 62شماره  ،اقتصاد اسالمی ،ایران( بانکداریقانون 

 مند بانک مركزی با استفاده از ابزارهای اسالمی،ه تسهیالت قاعدهارائ (1395) حسین میثمی، .8

 32-9صص، 26ش جستارهای اقتصادی،

 یاقتصاد و بانکدار یعلم فصلنامهالحسنه، قرض یرفتارشناس (1398) اصغریعل ،اینیهادو .9

 78-61صص ،98زمستان  ،29، شماره 8دوره  ،اسالمی
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