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Background and Aim: The law on banking operations without usury 

was approved in September 1362 in order to adapt the operations of 

banks to Islamic standards, and it was implemented from the beginning 

of 1363. The aim is to investigate the impact of the law on usury-free 

banking operations in the Islamicization of the banking system and 

financial and credit institutions. 

Materials and Methods: Data collection was done by carefully 

studying the law of interest-free banking operations and the circulars 

and executive instructions of banks and the bylaws of different chapters 

of this law in a descriptive and analytical method. 

Ethical considerations: In this research, ethical principles such as 

referencing and quoting original sources were observed. 

Findings: From the examination of the relationship between 

depositors and banks and between banks and investors, it is clear that 

the legislator is more interested in justifying the banks' practices than 

wanting monetary policies in accordance with Sharia standards. 

Conclusion: When the relations between the bank, depositors and 

investors are not fully compatible with Islamic contracts, it is better to 

refer to Article 10 of the Civil Law, or in jurisprudential terms, 

regarding the diseases of the principle of freedom of contracts, which 

is rooted in customs, when there is corruption. Consider it valid. 
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به منظور انطباق  1362قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور  زمینه و هدف:

به  1363قرار گرفت و از آغاز سال ها بر موازین اسالمی مورد تصویب عملیات بانک
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گذاران با عقود اسالمی گذاران و سرمایهوقتی روابط بین بانک، سپرده :يریگجهینت

نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطالح فقهی بطور کامل منطبق 
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 مقدمه. 1

 را مناسبی حلراه بانک، سیستأ با توانست انسان

 حفظ، خصوصبه مالی، فراوان مشکالت برای

 پولی مبادالت انجام و پول نقل و حمل نگهداری،

 صاحبان وجوه پذیرش با هابانک اگرچه. کند پیدا

 و نگرانی موجب که مذکور مشکالت سرمایه،

 سازند،می برطرف را شودمی پول صاحبان اضطراب

 تجهیز و شده پولی منابع صاحب طریق این به ولی

 ارتباط این برقراری با داشت نظر در باید. شوندمی

 و گرددمی حل رمایهس صاحبان مشکل آنکه ضمن

 اقتصاد شکوفایی در شوند،می تجهیز نیز هابانک

 شاهد چنان که. دارند سزاییبه نقش نیز کشور یمل

 هابانک زـتجهی مهم ابعـمن از یکی م،ـهستی

 که باشدمی حقوقی و حقیقی اشخاص هایسپرده

. کندمی نگهداری خود نزد در مختلف، عناوین با

 ممزوج هم در را اشخاص همه هایسپرده هابانک

. دهندمی قرار گذارسرمایه افراد اختیار در و نموده

 و گذارانسپرده بین رابطه طرف یک از اصل، در

 گذارانسرمایه و ا بین رابطه دیگر طرفی از و هابانک

 هایسپرده طریق از هابانک. گیردمی شکل

 به توجه با منابع، تخصیص در ولی تجهیز، اشخاص

 عمل بانکی هاینامهآیین و هادستورالعمل و قوانین

 عملیات مالی، عظیم موسسه یکی به صورت و کرده

 هیچ گذارانسپرده آنکه دونب را بانکی یتفعال و

 با. دهندمی انجام الا مستق باشند، داشته نقشی

 انجام هابانک که را عملیاتی فوق، مطالب به عنایت

 به اشخاص که است وجوهی روی بر دهند،می

 سپرده جاری، حساب قبیل از مختلف عناوین

 بانک به... و دازـانپس وقت،ـم ردهـسپ داری،ـدی

 که:دهد سپارند سوابق تحقیق نشان میمی

نامه خود با عنوان: ( در پایان1393) عبدالرضایی

ی  و از نظر فقه یبانک یهاو احکام سپرده تیماه»

قوانین  و های اقتصادی و مالیانواع فعالیت« حقوقی

های اصول مربوط به معامالت و فعالیتو  و مقرّرات

های ماهیت سپردهشریعت اسالم و  در اقتصادی

معلوم را بررسی کرده تا سیستم سنتی  در بانکی

ها در این سیستم بر کدامیک سپردهشود که بحث 

اما تعیین حالل . شوداز عقود شرعی منطبق می

سودهای  ها و متعاقباابودن تمامی این سپرده

گذاری دریافتی چه از جانب مردم در مقابل سرمایه

و چه از جانب بانک در مقابل اعطای وام و تسهیالت 

به افراد امری ضروری و الزم است بنابراین دریافت 

سپرده و اعطای تسهیالت باید از دیدگاه شریعت 

این موضوع از منظر مورد ارزیابی قرار گیرد و هم 

 یید فقهاء و علمای دین قرار بگیرد. امامیه مورد تأ

ررسی ب»نامه خود با عنوان: ( در پایان1374) سامی

«  دارینقش بهره در نظام بانکداری اسالم و سرمایه

یل مورد بررسی قرار داده ذ سه موضوع را به شرح

ایی نظام بانکی کاهش ا حذف بهره کارب -1است: 

ها حذف بهره مانع جذب سپرده -2یابد. نمی

حذف بهره، حداقل بازار پولی را کوچک  -3نیست. 

آل گرفتن سه نوع جامعه ایده نظر با درو کند. می

اسالمی، جامعه مورد قبول و معمولی اسالمی که 

و جامعه در آن وجود دارد نظام بانکی بدون ربا 

 را مقایسه و به این نتیجه رسیده کهغیراسالمی 

ها کارایی نظام بانکی اسالم به دالیل کاهش هزینه

و عدم تورم ناشی از خلق پول، سهیم شدن 
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لذا . باشدبیشتر می ثبات نظام مالی، گذاران وسپرده

حذف بهره و رسیدن  با توجه به اینکه محور اصلی

های آل اسالمی است در رابطه با شیوهبه جامعه ایده

ها با امکان تقسیم گذاری در بانکاسالمی سپرده

گذاران بحثی به میان سود غیر ربوی میان سرمایه

 .نیاورده است

ربا »نامه خود با عنوان: ن( در پایا1394بذر افشان )

مسئله  به بررسی «قوق موضوعهحدر فقه اسالمی و 

در این  داری و نظر علماارتباط ربا و نظام سرمایه

آورد اصلی آن بررسی رابطه پرداخته است و دست

-مبحث ربا و عقود اسالمی و مطابقت آنها با واقعیت

باشد و لیکن با وجود اینکه در های امروز جامعه می

دهد اما به رابطه با ربا اطالعات جامعی بدست می

 .ی آن در امور بانکی نپرداخته استوضوح به بررس

-بانک و گذارانسپرده بین راستا این در ارتباطی که

 دارد؟ عنوانی چه شرعی نظر از آید،می به وجود ها

 بانکی عملیات قانون تصویب در قانونگذار اقدام

 دست هابانک کردن اسالمی منظور به که ربا بدون

 به صرفاا و الفاظ کمک با و زده قانون این وضع به

 با بانک عملکرد بین تشابهات برخی وجود لحاظ

 هایسپرده بر را عقود این عناوین اسالمی، عقود

 آنکه، بدلیل. است وارد جدی نقد است، نهاده مردم

 و اوصاف تمامی کامل طور به باید نامگذاری این

 و بخشد تحقق را نظر مورد اسالمی عقود شرایط

 کردن اسالمی جهت در کمکی تنها نه اقدام این

 بسیاری ابهامات بلکه است، نکرده کشور بانکی نظام

 قریب گذشت از پس زیرا. است داشته همراه به را

 ربا، بدون بانکی عملیات قانون تصویب از سال چهل

 آن به قانونگذار جدی، اشکاالت وجود رغمعلی

 است. نیامده بر آن اصالح درصدد و نکرده توجه

 

 ها. مواد و روش2

 عملیات قانون دقیق مطالعه با اطالعات گردآوری

 هایدستورالعمل و هابخشنامه و ربا بدون بانکی

 این مختلف فصول هاینامهآئین و هابانک اجرایی

 انجام تطبیقی تحلیلی و -توصیفی  روش به قانون

 .شد
 

 اخالقی . مالحظات3

 و دهیارجاع مانند اخالقی اصول حاضر، تحقیق در

 .گردید رعایت اصلی منابع به استناد
 

 ها. یافته4

گذار با هدف اسالمی کردن نظام بانکی کشور قانون

دست به وضع قانون عملیات  1362در شهریور 

 1363بانکی بدون ربا زده است و از ابتدای سال 

کشور به اجرا درآمد.  هایاین قانون در تمامی بانک

 ربا بدون بانکی عملیات قانون مفاد دقیق بررسی با

 که ایرابطه و مربوط هاینامهآئین و هابخشنامه و

 و بانک بین طرفی از و هابانک و گذارانسپرده بین

 که گرددمی مشخص آیدمی بوجود گذارانسرمایه

 که هابانک رویه توجیه درصدد بیشتر گذارقانون

 اینکه تا است برآمده دارد حرفه این عرف در ریشه

 شرعی موازین با مطابق پولی هایسیاست بخواهد

 .نماید اعمال را
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 . بحث5

 قانون عملیات بانکی بدون ربا .1-5

این قانون در پنج فصل )فصل اول: اهداف و وظایف 

نظام بانکی در جمهوری اسالمی ایران، فصل دوم: 

فصل سوم: تسهیالت اعطایی تجهیز منابع پولی، 

بانکی، فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست 

پولی و فصل پنجم: متفرقه( تنظیم و در شهریور 

های نامهصویب رسید و متعاقب آن آئینبه ت 1362

مربوط به هر فصل از تصویب هیات وزیران گذشت 

به اجرا درآمد. در ماده یک از  1363و از آغاز سال 

قانون، نخستین هدف نظام بانکی  فصل اول این

استقرار نظام پولی و  -1"شود: اینگونه معرفی می

اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی( 

ردش صحیح پول و اعتبار در به منظور تنظیم گ

)قانون عملیات  "جهت سالمت رشد و اقتصاد کشور

  (.1، 1362بانکی بدون ربا، 
 

در نظام بانکداري گذاري انواع سپرده. 2-5

 ایران

الحسنه که صاحب آن به قصد تعاون سپرده قرض

عمومی، کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش 

معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را به و اجر 

نماید الحسنه در آن متمرکز میعنوان قرض

از اندالحسنه پس)دستورالعمل اجرایی حساب قرض

گذاری، سود یا ع از سپردهاین نو (. در5، 1396

گیرد و بانک گذاران تعلق نمیمنفعتی به سپرده

داند و پرداخت اصل گذاران میخود را امین سپرده

 کند.گذار تضمین میسپرده با درخواست سپرده

دار آن دسته از گذاری مدتهای سرمایهسپرده

مابین بانک وجوهی هستند که بر اساس قرارداد فی

مدت معینی نزد بانک تودیع  و مشتری برای

شوند، چناچه مدت قرارداد تعیین نشده و می

صورت سیال )دارای امکان واریز و حساب به

گذاری، اصطالحاا برداشت( باشد سپرده سرمایه

شود و چنانچه مدت قرارداد مدت نامیده میکوتاه

تعیین شده و حساب به صورت ثابت )بدون امکان 

گرچه مدت آن سه ماه تا واریز و برداشت( باشد ا

گذاری، بلندمدت یکسال باشد سپرده سرمایه

گذاران این وجوه را به قصد شود. سپردهخوانده می

سپارند و بانک نیز خود را وکیل انتفاع به بانک می

داند تا منابع مربوط گذاران میو یا وصی سپرده

طور مشاع به ها( را در عملیات بانکی به)سپرده

منافع حاصله را به تناسب مبلغ و مدت  کارگرفته و

گذاران تفسیم شده بین خود و سپردهبه کارگرفته 

گذاری های سرمایهب سپرده 33نماید )بخشنامه می

 (.4، 1394، دارمدت
 

 هاانواع تسهیالت اعطایی بانك. 3-5

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای "

ابزارهای معامالتی تسهیالت اعتباری با استفاده از 

گیرد که تحت عناوین متفاوت اسالمی صورت می

با عنایت به ماهیت و اقتضای هر یک از معامالت 

در اعطای تسهیالت اعتباری امکان استفاده از یک 

یا تعدادی از ابزارهای معامالتی وجود دارد و به 

همین علت ضروری است که کاربرد هر یک از 

 ملیات بانکی را دقیقاامعامالت مبتنی بر قانون ع

شناخته و متناسب با مورد معامله مورد نظر، در 
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اعطای تسهیالت اعتباری و مصرف منابع از 

ترین ابزار مربوط استفاده به عمل آید. گاهی مناسب

اعطای تسهیالت اعتباری با استفاده از ابزارهای 

صورت باشد، در اینپذیر میمعامالتی متعدد امکان

ئولین معامالتی واحدها است که در این وظیفه مس

گیری ار تجربیات با بهرهگیری هنگام تصمیم

گذشته و رعایت مصالح بانک و مشتری بهترین 

شیوه را انتخاب کنند )دستورالعمل اجرایی 

 (.54، 1396، تسهیالت اعتباری معامالت و

در جدول  برخی از انواع معامالت اسالمی که بانک

کاربرد ابزارهای تسهیالت اعتباری و معامالت "

مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا در 

خود بیان نموده  "های مختلف اقتصادیفعالیت

است عبارتند از: مضاربه، اجاره به شرط تملیک، 

الحسنه، مزارعه، مساقات و سلف، جعاله، قرض

 مرابحه.

وجود در قانون های اعطای تسهیالت بانکی مشیوه

بانکداری بدون ربا، در جمهوری اسالمی ایران 

)قراردادهای بانکی( را با توجه به ماهیتشان، در یک 

 توان تقسیم کردبندی کلی به چهار گروه میتقسیم

)بانک مرکزی جمهوری اسالمی، سلسله مقاالت، 

193:) 

 قراردادهای مشارکتی؛ 

 قراردادهای با بازدهی ثابت؛ 

  با بازدهی متغیّر؛قراردادهای 

 الحسنهقرض. 

 

 

 

 

 هاي بانکداري اسالمیویژگی. 4-5

 رعایت عدالت. 1-4-5

ترین ویژگی بانکداری اسالمی که روح اولین و مهم

سازد و و ماهیت اسالمی را در آن متجلی می

ی افتراق قابل توجهی بین این نوع از بانکداری نقطه

اصل دهد، موضوع با بانکداری متعارف شکل می

طور عام و در عدالت در نظام اقتصادی اسالمی به

 باشد.طور خاص میبانکداری و مالی اسالمی به

به عبارت دیگر در نظام مالی اسالم، الزم است 

تمامی روابط و مناسبات در چارچوبی عادالنه 

ای را که با معیارهای تدوین گردند و هرگونه رابطه

یا نامشروع  عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد،

باشد و یا اینکه حداقل نباید از این رابطه می

استفاده نمود )هرچند به ظاهر و با در نظر گرفتن 

های فقهی، بدون اشکال به نظر برسد(. صرف مالک

پردازی، بنابراین الزم است در هر نوع ایده

سازی در پردازی، طراحی ابزار و مدلنظریه

پیش از هر موضوع  الی اسالمی، بیش وبانکداری و م

)موسویان و  دیگری به مسئله عدالت توجه شود

 (.26، 1393، میسمی

عدالت در معنای لغوی: مساوات، انصاف، سهم، 

روی، امری بین افراط تقسیم مساوی به قسط، میانه

و تفریط، امری در مقابل ظلم و جور، تناسب و 

 .استقامت

 توان برای عدالت دو معنایاما در اصطالح: می

اصطالحی کلی در نظر گرفت. معنای اول، برابری، 

طرفی و معنای دوم، توازن، اف و بیمساوات، انص

 اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم

به معانی یاد شده،  با توجه(. 65، 1384، )عیوضلو
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توان عدالت را در یک جمله چنین تعریف کرد: می

وجود امکانات مساوی برای همه، نیل به »

ها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه تحقاقاس

 (.66، 1384)عیوضلو،  «شایسته و مناسب آن

اصل » فرماید: شهید مطهری در این خصوص می

های اسالم است که باید دید چه عدالت، از مقیاس

شود. عدالت در سلسله علل چیزی بر آن منطبق می

معلوالت و نه این است احکام است نه در سلسله 

ه دین گفت عدالت است، بلکه آنچه عدل که آنچ

 .(14، 1381، )مطهری «گویداست را دین می
 

 انطباق با موازین فقهی .2-4-5

ای که به لحاظ کاربردی اهمیت مهمترین مسئله

بسیار باال و قابل توجهی در بانکداری و مالی 

اسالمی دارد این است که الزم است در بانکداری و 

نفعان ای که بین ذیرابطهمالی اسالمی، هر نوع 

گردد، به لحاظ فقه اسالمی بدون اشکال برقرار می

 باشد.

دهد که شارع مقدس بررسی منابع فقهی نشان می

اسالم در برخورد با معامالت، رویکرد امضایی اتخاذ 

ای را که از نموده است. بدین معنی که هر معامله

أیید دیدگاه عرف و عقال معامله نامیده شود، مورد ت

دهد، البته این تأیید مطلق نبوده بلکه الزم قرار می

است اصول و ضوابطی در نظر گرفته شوند. تمامی 

ضوابط فقهی »توان در دو دسته این اصول را می

بندی تقسیم« ضوابط فقهی اختصاصی»و « عمومی

هایی به نمود که هر دو دسته از ضوابط، از ویژگی

عملیات بانکداری آیند که الزم است در حساب می

وجود داشته باشند و در غیر این صورت، اسالمی 

 این فعالیت به لحاظ شرعی مورد تأیید نیست

 .(30، 1393، )موسویان و میسمی

 

 پرهیز از ربا .3-4-5

ای ترین مسئلهبدون شک به لحاظ کاربردی مهم

که بانکداری متعارف را از دیدگاه اسالمی به چالش 

کشیده و ضرورت طرح ایده بانکداری اسالمی را 

باشد. در واقع نماید، مقوله حرمت ربا میمطرح می

در شرایطی که در اقتصادهای متعارف، بهره بانکی 

های فعالیت )که نوعی خاص از رباست(، تار و پود

اقتصادی را با خود درگیر نموده است. شریعت 

تر با آن مقابله مقدس اسالم، با شدت هرچه تمام

نموده، آن را از گناهان کبیره برشمرده و مرتکب 

گناه را نه تنها به عذاب اخروی بلکه به شونده این 

، 1386، عذاب دنیوی نیز وعده داده است )موسویان

بدون ربا بانک درواقع  یداردر بانک (.133

از اوقات  یاست که گاه شده یمعرف یامؤسسه

به  یصورت واقعبه یگذارهیشرکت سرما کی مانند

 نیهمچن پردازدیدر امور مختلف م یگذارهیسرما

 هیریخود همچون مؤسسات خ فیاز وظا یدر برخ

 تیالحسنه به حماعمل نموده و با استفاده از قرض

 زیاوقات ن یو گاه پردازدیم نیاز فقرا و محروم

عمل نموده و  ییآزمامؤسسه بخت کیمانند 

 یهاحساب نیب یکشقرعه قیرا از طر یزیجوا

ها گذاران به آنسپرده قیتشو یالحسنه و براقرض

 و دیبانک خر فیاز وظا یکی نیهمچن کندیاهدا م

و مبادالت  یدهاسناد ب لیاوراق سهام و تنز فروش

شرکت  کینظر مانند  نیکه از ا باشدیم یمال

است که  یدر حال نیو ا کندیعمل م یگذارهیسرما
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 یامؤسسه کیبانک صرفاا  یدارهیدر اقتصاد سرما

او کسب سود  فهیوظ نیتریکه اصل باشدیم یانتفاع

 قیگذاران و خلق پول از طرو جذب سپرده سپرده

بانک در  کی یعنیباشد یم انیبه متقاض یدهوام

تنها هدف خود را جذب وجوه  یدارهیاقتصاد سرما

کسب  یمازاد در دست مردم و وام دادن به افراد برا

 کرده است.  فیسود تعر

وام  کنندهافتیدر کهنیا یدارهینظر اقتصاد سرما از

 تیو چگونه مصرف کند اهم یآن را در چه راه

 یاست که بتواند برا نیمسئله ا نیترندارد بلکه مهم

بانک  نیکند همچن جادیرا ا یبانک سود مناسب

در ارتباط  رندهیگصرفاا تا مرحله دادن وام با وام

 یهاهیسرما بهدف خود را جذ نیتراست و مهم

سرگردان و بال استفاده در دست مردم و 

 یاگذاران قرارداد است درواقع بانک عالقهسپرده

به  یوام پرداختخصوص موارد مصرف ندارد در

 یداردر بانک کهیدرحال دیدخالت نما یمشتر

بر تمام  دیداشته و با یبدون ربا بانک نقش نظارت

نظارت  رندهیگبه وام یمراحل استفاده وجوه پرداخت

 . داشته باشد

ها به دو دسته اصلی در بانکداری بدون ربا سپرده

 شوند:تقسیم می

 یهاسپرده ای یدارید یهاسپرده -الف

وجه خود  تیالحسنه که صاحب سپرده مالکقرض

مشروط بر آنکه بتواند  دینمایرا به بانک واگذار م

 . دینما افتیصورت عندالمطالبه دراصل سپرده را به

نوع  نیکه در ا یگذارهیسرما یهاسپرده -ب

بلکه بانک  شودیبانک منتقل نم تیسپرده مالک

 یاقتصاد یاهتیگذار در فعالسپرده لیعنوان وکبه

الوکاله از کسر حقشرکت نموده و پس یو انتفاع

را به  یگذارهیحاصل از سرما یخود سود اقتصاد

 .کندیگذار منتقل مسپرده

در بانکداری بدون ربا بانک به جای اینکه در نقش 

 به اقدام موارد از برخی در واسطه ظاهر شود،

 موارد از برخی در و نموده مستقیم گذاریسرمایه

 مدنی، مشارکت حقوقی، مشارکت صورتبه

 وارد شریک صورتبه مساقات و مزارعه مضاربه،

 انعقاد با موارد برخی در و شده اقتصادی فعالیت

ساطی، سلف، اجاره به شرط اق فروش داد قرار

 در نه و حقیقی یتملیک و جعاله وارد یک معامله

. گرددمی اقتصاد واقعی بخش در بلکه پولی، بخش

 اهمیت دلیل به متعارف، بانکداری در که حالی در

 معنی به بانک تعریف در آن، یبرجسته نقش و وام

 معنی به بازرگانی و تجارتی هایبانک یا و اعم

عنوان بهسازی و واموام  هایره واژههموا اخص،

این بنابرشوند ناپذیر تعریف، دیده میاجزای تفکیک

نظام ربوی و غیر علیرغم تشابه اسمی سپرده در دو 

ربوی، یک تفاوت ماهوی بین این دو وجود دارد و 

آن هم ناشی از همین نکته است. سپرده در سیستم 

 از ایربوی نوعی وام مشتری به بانک است، با بهره

 ربوی غیر سیستم در سپرده ولی شده، تعیین پیش

 شراکت، طریق از مشتری وجوه کارگیری به نوعی

 از سود یا بهره گونه هیچ بدون و امانت و وکالت

 .باشدمی شده تعیین پیش

 نیبخش ا نیتروام مهم یدارهیسرما یدارر بانکد

 فیدر تعر نیمحسوب شده و بنابرا یدارنوع بانک

و  یتجار یهابانک ایاعم و  یمعناواژه بانک به

 یسازاخص همواره از وام و وام یمعنابه یبازرگان
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با د شویم ادی فیتعر ریناپذکیتفک یعنوان اجزابه

سپرده در دو  کهنیا رغمیمطلب عل نیبه ا توجه

بدون ربا از تشابه  یدارو بانک یربو یدارنظام بانک

تفاوت  یلحاظ ماهوبرخوردار است اما به یاسم

دو نظام وجود  نیاز ا کیسپرده در هر  نیب یاساس

خصوص وام نکته در نیاز هم یهم ناشدارد و آن

نوع وام  دهدرواقع سپر یربو ستمیدر س باشدیم

 شیپ و بهره آن از دهدیبه بانک م یاست که مشتر

بدون ربا  یداربانک ستمیاست اما در س شده نییتع

از  انیوجوه مازاد مشتر یریکارگسپرده درواقع به

بهره  گونهچیشراکت وکالت و امانت و بدون ه قیطر

  باشدیم شدهنییتعشیسود ازپ ای

بانک  یکه برا یو کارکرد فیوظا گرید عبارتبه

 فیبدون ربا تعر یداردر قانون بانک یرربویغ

است در چارچوب بانک با مفهوم متعارف و شده

است که  اضح. پروردیگیآن قرار نم یجهان

بدون ربا کار  یدارکه در چارچوب بانک ییهابانک

 یواقع یایبا امکانات محدود خود در دن کنندیم

 یاقتصاد یهابه همه بخش کهنیدرواقع امکان ا

 یاقتصاد یهانموده و در همه بخش یدگیرس

کارشناس متخصص و متعهد داشته باشند را ندارند 

بدون رباست که  یدارمعضل بزرگ بانک نیو ا

 یدارنوع بانک نیاست قراردادها در اباعث شده

به خود گرفته و باعث عدم تحقق  یحالت صور

از عقود به  کیمذکور در هر  طیو شراتعهدات 

 شتریها ببانک کهنیباشد ا یبانک و مشتر لهیوس

 یمانند فروش اقساط یدارند از عقود لیتما

اوالا  کهاست  لیدل نیاستفاده کنند احتماالا به ا

مشابهت را  نیشتریب اایدارد و ثان یکمتر فاتیتشر

و متعارف در کل  یدارهیسرما یداربانک نیبا قوان

 ریپذبانک امکان یدارد و نظارت بر آن برا ایدن

 .باشدیم
 

 هاعملیات اجرایی بانك. 5-5

گیری و فعالیت، ها اگرچه در ابتدای شکلبانک

شدند که شاید مؤسسات خصوصی محسوب می

ها نداشت ولی ی عمل آندولت نظارتی نیز بر نحوه

اقتصاد ملی به به مرور به خاطر نقشی که در نظام 

ها قرار عهده گرفتند یا به کلی در اختیار دولت

ت نظارت دقیق، مستمر و یا حتی گرفتند و یا تح

و )موسویان ها درآمدند کننده دولتکنترل

 (.11، 1393میسمی، 

با توجه به نقش و جایگاه بانک چه در شکوفایی 

اقتصاد ملی کشور و چه در ارائه خدمات به صاحبان 

ای و پذیرش این واقعیت که بانک پدیده هاسپرده

های جدید جامعه، است برای پاسخ به نیازمندی

 ای را انکار کرد توان ضرورت وجود چنین پدیدهنمی

گذار ایرانی برای تحقق اصول قانون اساسی و قانون

دستیابی به اهداف اقتصادی نظام جمهوری 

اسالمی، پس از انقالب، در ابتدا قانون ملی شدن 

به تصویب  1358ها را در هفدهم خرداد ماه بانک

ها را ملی اعالم کرد. و سپس رساند و کلیه بانک

م شهریور قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هجده

تصویب کرد. در فصل دوم این قانون که  1362ماه 

ها اختصاص دارد، به به تجهیز منابع پولی بانک

ها و منظور سامان دادن به روابط بانک

ها در تخصیص گذاران و توجیه عمل بانکسپرده

بهره، از دو قالبی که نشأت گرفته از قواعد و قوانین 
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قوقدانان اسالمی است و مأنوس ذهن فقها و ح

 باشد نام برده است: اسالمی می

ای تعلق ها بهرههایی که به آنبه سپرده -1

انداز را های جاری و پسگیرد یعنی سپردهنمی

انداز( نام الحسنه جاری و پسهای قرض)سپرده

گذاشت و آن را تابع قواعد و احکام و آثار عقد قرض 

دانست و اعالم داشت وجوهی که اشخاص در 

سپارند، جزء وب دو حساب مذکور به بانک میچارچ

منایع بانکی محسوب است و همچنین به این گونه 

ها جزء هدایایی که در فرض برنده شدن در سپرده

 گیرد.شود، سودی تعلق نمیکشی اعطاء میقرعه

دار اعم از گذاری مدتمایههای سردر سپرده -2

کیل عنوان وها را بهمدت، بانکدمدت و بلنکوتاه

 داند.گذاران میسپرده

گذاران، ها به وکالت از سوی سپردهبنابراین بانک

گذار در همین ها را در قالب عقودی که قانونسپرده

اندازند و مقررات مشخص کرده است به کار می

ها در قالب این منابع حاصل از عملیاتی که بانک

دهند بر اساس قرارداد منعقده، عقود انجام می

گذاری های سرمایهبا مدت و مبالغ سپرده متناسب

گذاران تقسیم و رعایت سهم منافع بانک بین سپرده

 شود.می

گذاری بانکی با بعضی از عقود اسالمی در سپرده

گذاری وجود برخی از وجوه اشتراک قرارداد سپرده

با برخی عقود نباید موجب شود که از اوصاف خاص 

دار گذاری مدتهآن عقود غافل شد، مثالا در سپرد

عنوان گذار بهممکن است به نظر برسد سپرده

دهد و مضارب پول خود را در اختیار بانک قرار می

بانک در مقام عامل وجوه سپرده را به کار انداخته 

کند. ولی سود حاصله را بر اساس قرارداد تقسیم می

شود در صحت حکمی که دقت بیشتر موجب می

ها اوالا یم. زیرا بانکایم دچار تردید شوکرده

کنند، ثانیاا متعهد به بازگشت سرمایه را تضمین می

الحساب عنوان علیپرداخت سود حداقلی به

گذار را در سود حاصله شریک شوند. ثالثاا سپردهمی

 دانند.نمی

بنابراین سه وصف اصلی مضاربه یعنی توجه ضرر 

احتمالی در سرمایه، تعهد عامل در تحقق سود که 

مضاربه از نوع تعهد به وسیله است نه نتیجه، و  در

تعیین و تسهیم سود حاصله، در قراردادهای جاری 

دار جایی های مدتگذاران سپردهبانک با سپرده

 ندارد.

کنند یعنی وجوه سپرده را از منابع بانکی قلمداد می

تأکید دارند با تحویل پول به بانک، ملکیت بانک بر 

شود در عین حال ستقر میمهای سپرده این پول

گونه ضرر را حتی در فرض وقوع زیان در ورود هر

ها تأمین عملیاتی که منابع مالی آن از محل سپرده

کنند در چنین فرضی شده باشد را خود تکمیل 

گذار و بانک( توان رابطه طرفین )سپردهچگونه می

 را در قالب عقد وکالت توجیه کرد؟

وصاف اصلی وقتی که تملیکی بودن از ا

گذاری بانکی است و این وصف برخالف سپرده

مقتضی ذات عقد ودیعه، یعنی استنابه در حفظ 

است آیا صرف تضمین بانک در ایفای تعهد و 

گذاران بدین جهت به اطمینان خاطری که سپرده

استرداد مثل یا معادل سپرده خود دارند دلیل کافی 

وقتی  برای عقد ودیعه دانستن این قرارداد است؟

ذات عقد منقلب شود بحث راجع به عرض موردی 
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ندارد )وقتی ذات عقد ودیعه که استنابه در حفظ 

باشد با تملیک بانک در آمدن سپرده، رعایت می

نگردد دیگر جایی برای بحثِ استرداد مثل یا معادل 

ماند چرا که زمانی ودیعه معنی سپرده باقی نمی

پذیر حفظ ودیعهکند که عین سپرده در نزد پیدا می

 گردد(.

یا در مورد قرض، مرز آشکار بین موردی که شخص 

در هنگام قرض دادن وجه و یا قرض گرفتن آن 

کند و موردی که شخص پول خود را به قصد می

 سپارد وچود دارد.بانک می

بررسی نظام بانکی کشور در چهار دهه اخیر به  با

بانکداری دهد که نظارت بر اجرای خوبی نشان می

بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و 

های به دست آمده، همچنان رغم تمام پیشرفتعلی

 های زیادی وجود دارد.چالش

گردد که اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می

توجه شود گرچه جمهوری اسالمی ایران از جمله 

معدود کشورهایی است که در آن قانون عملیات 

ون ربا )زودتر از خیلی کشورها( به تصویب بانکی بد

رسیده و بر خالف بسیاری از کشورها، نظام 

شود و بانکداری اسالمی در کل کشور اجرا می

های جهان اسالم نیز در این کشور ترین بانکبزرگ

مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر 

شرعی بودن عملیات بانکی آن طور که انتظار 

شود. لذا این یک واقعیت نجام نشده و نمیرود، امی

است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب 

قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از 

مردم در رابطه با انطباق علماء، نخبگان و عامه 

های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند فعالیت

 (.11، 1393)موسویان و میسمی، 

ع موجود اجرای بانکداری بدون توان گفت وضمی

ال بانکداری اسالمی که ع ایدهربا در کشور با وض

صورت گسترده در ادبیات نظری اقتصاد و مالی به

اسالمی مورد توجه قرار گرفته است، فاصله دارد. با 

توجه به این مطلب و با توجه به تأکیدهای 

مشخصی که مسئوالن حکومتی بر اسالمی عمل 

کی دارند و تعهدی که بانک مرکزی کردن نظام بان

بر تضمین اسالمی بودن عملکرد بازار پول در کشور 

بر عهده دارد و در نهایت انتظاراتی که عموم مردم 

رسد الزم باشد با مسلمان کشور دارند، به نظر می

های اجرای صحیح اتخاذ تدابیر گوناگونی، زمینه

تبط های مرنامهقانون بانکداری بدون ربا و آیین

 فراهم گردد.

های فعال در کشور اما در عمل شاهدیم که بانک

در هنگام اعطای تسهیالت )به ویژه در عقود 

مشارکتی( با استفاده ناصحیح از عقد صلح، حقوقی 

گیرنده تعریف که در عقود اسالمی برای وام

برند، به نحوی که طور کامل از بین میشود، بهمی

تسهیالت از ابتدای  کنندههم بانک و هم دریافت

معامله از اینکه مشارکتی به صورت واقعی انجام 

گیرنده نیز مجبور است نرخ سود نخواهد شد و وام

مشخص و معینی را به بانک تحویل دهد، مطمئن 

 هستند.

انجام این کار گرچه شاید به لحاظ فقهی و بر اساس 

جایز بودن صلح ابتدایی در فقه شیعی، فاقد اشکال 

ما با اهداف شارع مقدس در وضع عقود باشد، ا

مشارکتی و مطرح ساختن حقوقی برای طرفین آن 
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گذاران در تعارض است. از بین بردن حقوق سرمایه

در سطح گسترده، شاید در یک مورد و چند مورد 

ظاهراا مشکلی برای نظام بانکی ایجاد نکند، اما 

 ای برایای عمومی و قاعدهزمانی که این امر به رویه

سازی تبدیل گردد، به غیر واقعی شدن نظام

عملکرد نظام بانکداری اسالمی از دید ناظر بیرونی 

همگرایی هرچه بیشتر این نظام با نظام بانکداری و 

گردد )عرب مازار و کیقبادی، متعارف منجر می

1385 ،6.) 

رین تعنوان یکی از مهمنظام بانکداری اسالمی به

می، در تخصیص منابع های اقتصاد اسالمجموعهزیر

های تولیدی و جهت تأمین و پشتیبانی مالی فرایند

ی خطیری بر عهده رفع نیازهای مصرفی وظیفه

دارد و الزم است توزیع خدمات مالی به افراد 

صورت عادالنه صورت گیرد. در واقع الزم مختلف به

است نظام مالی اسالمی در کشور به نحوی اصالح 

)فقیر یا غنی( که شایستگی  گردد که تمامی افراد

مند دریافت تأمین مالی را دارند، بتوانند از آن بهره

باشند. متأسفانه وضع موجود نظام بانکی در این 

بخش نیست. پایین بودن زمینه چندان رضایت

الحسنه، استفاده از های پرداختی قرضوام

های انداز در فعالیتالحسنه پسهای قرضسپرده

های خرد ، پایین بودن وامسودده اقتصادی

ها و غیره، پرداختی و سخت بودن دریافت آن

های همگی عالئمی از ناکافی بودن دسترسی گروه

خدمات نظام بانکداری بدون ربا ضعیف اجتماعی به 

 (.14، 1387در کشور است )آقانظری، 

ها بانک اصرار و پافشاری در جهت توجیه عملکرد

رد که مثالا فالن که ریشه در عرف این حرفه دا

عملکرد بانک را در قالب قرض تصور کنیم و فالن 

عملکرد را در قالب وکالت، نه تنها رهگشا نخواهد 

، ات نامطلوبی را همراه خواهد داشتبود بلکه تبع

زیرا آنچه که اساس کار قرار خواهد گرفت معیارها 

و موازین و قواعد اسالمی که باید کارها را با توجه 

های آن استوار ساخت نه آنکه ابتدا لعملبه دستورا

ای به نام بانک آن هم با توجه به تجارب پدیده

کشورهای غربی شکل بگیرد، آنگاه با استفاده از 

تعابیر و بکار بردن الفاظ فقهی، در صدد برآئیم که 

عملکردها و عملیات این پدیده را با قواعد و اصول 

 اسالمی توجیه کنیم.

بسیار جدی که نظام بانکداری های یکی از چالش

بدون ربا در کشور در بیش از ربع قرن فعالیت خود 

سازی با آن مواجه شده است، چالش صوری

ی بودن آن است که طرفین باشد. منظور از صورمی

 کنند،گرچه واقعاا قراردادی که امضاء میقرارداد، 

عنوان یکی از عقود شرعی )مانند مضاربه( را دارد، 

ای اتفاق نیفتاده و اما در عمل هیچ گونه مضاربه

گردد. وسعت جا میهایی جابهصرفاا فاکتورها و برگه

این چالش به حدی است که برخی از محققین 

اقتصاد اسالمی و حتی برخی از مراجع عظیم تقلید 

از معامالت انجام اند که بخشی صراحتاا اعالم کرده

شده در نظام بانکداری بدون ربا در کشور صوری 

است. این چالش قطعاا یکی از دالیل اصلی عدم 

اعتماد علما و عامه مردم به اسالمی بودن عملکرد 

بانکداری بدون ربا در کشور است. صوری شدن 

عملیات بانکداری بدون ربا در عقود مختلف منجر 

زیرا عقود تابع قصود و گردد، به ربوی شدن آن می

باشند و اگر طرفین قصد جدی اهداف طرفین می
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ای انجام در انجام معامله نداشته باشند، معامله

نخواهد شد و تنها دریافت پول و بازپرداخت آن به 

گیرد که این مبلغ بیشتر مورد توجه طرفین قرار می

 قطعاا رباست.

ع سازی در وضای از چالش صوریعنوان نمونهبه

توان به عقد موجود بانکداری اسالمی در کشور، می

جعاله اشاره کرد. در حال حاضر اجرای عقد جعاله 

در برخی موارد بدین صورت است که فرد متقاضی 

تسهیالت به بانک مراجعه کرده و تقاضای خرید 

ای کند. بانک با این فرد عقد جعالهخدمتی را می

ف فرد )جاعل(، عنوان عامل از طراقساطی بسته و به

گیرد. عالوه بر این و در انجام عمل را برعهده می

عقد وکالت دیگری، فرد را مأمور خرید خدمت 

کند. در این حالت و در عقد مذکور برای خودش می

دوم فرد وجه مورد نیاز جهت انجام خرید را نقداا از 

بانک دریافت کرده و معموالا فرد خرید خدمتی 

ه آنکه فرد پول نقدی را دهد. نتیجانجام نمی

دریافت کرده و متعهد است آن را با مبلغی مازاد 

ای که ظاهراا صوری بوده و همان معاملهبازگرداند. 

، و رفیعی)اکبریان آید ربای قرضی به حساب می

1386 ،16.) 

از گذشت قریب چهل سال از س با توجه به اینکه پ

رغم انون عملیات بانکی بدون ربا علیتصویب ق

وجود اشکاالت جدی که نویسندگان زیادی در این 

خصوص قلم زدند، قانونگذار به آن توجه نکرده. 

قانونگذار به منظور اسالمی کردن نظام بانکی کشور 

دست به وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا زده 

است، به لحاظ وجود برخی تشابهات بین عملکرد 

ها بانک ها با عقود اسالمی و با حفظ عملیاتبانک

ر عملیات و ـود بـگذاری این عقـاقدام به نام

ها است، این نامگذاری ها نمودههای بانکفعالیت

طور کامل تمامی اوصاف و شرایط عقود بایستی به

اسالمی را تحقق بخشد و درواقع آنچه باید محفوظ 

بماند، عناوین عقود شرعی و احکام مربوط به آن 

مقررات با انطباق  ها واست که وضع دستورالعمل

کامل آن صورت گیرد. نه آنکه، اول مقررات نظام 

بانکداری با توجه به تجارب این حرفه در کشورهای 

غربی وضع و اجرا، سپس به واسطه وجود برخی 

شود. این  تشابهات، عناوین شرعی بر آنها نهاده

ها صدد حفظ عملیات بانکاقدام قانونگذار که در

ک چندانی در جهت اسالمی بوده است، نه تنها کم

اماتی کردن نظام بانکی کشور نکرده است، بلکه ابه

عنوان مثال وقتی اقدام را به همراه داشته است. به

انک و با گذاران بر پایه اعتماد عمومی به بسپرده

شود و به استناد راه انجام میمیل باطنی و دور از اک

و « قودالذین آمنوا اوفوا باالع ایها یا»آیه شریفه 

 10و ماده « المومنون عند شروطهم»حدیث نبوی 

قانون مدنی، بدون ورود مفسده و اخالل در نظم 

عمومی همانند بسیاری از عملیات دیگر مردم در 

جامعه همخوانی دارد، چه اصراری برای نامگذاری 

عقود اسالمی بر عملیات بانکی وجود دارد. استفاده 

یهی و مطلوب های پیشرو امری بداز تجارب کشور

باشد لیکن اقدام قانونگذار که با توجه به اعمال می

تغییر سیستم بانکداری غربی در کشور فقط با 

ها، قانونی تحت عنوان عناوین بر روی عملیات بانک

را تصویب و پس « قانون عملیات بانکی بدون ربا»

خواند، نظام بانکداری کشور را اسالمی میاز آن 

است و ضمن بررسی و تطبیق خدشه و اشکال وارد 
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اوینی که قانونگذار بر روی عملکرد بانک با عن

حل گذاری اشخاص گذاشته است، سه راهسپرده

توان با انجام اصالحات، افزودن ارائه شده و می

صفت اسالمی بر بانکداری کشور را به واقعیت 

نزدیکتر ساخت. چون هیچ ضرورتی ندارد که بر 

اوین عقود اسالمی های اشخاص عنروی سپرده

که سنخیت کامل با آن ندارد و به  افزود، در حالی

های طور مثال از عناوین سپردهتوان بهجای آن می

های با سود و یا ... استفاده نمود بدون سود و سپرده

و یا در بخش تسهیالت )تخصیص منابع(، اگر از 

کند، عناوینی چون مضاربه و جعاله و... استفاده می

بانک در مقام عامل )مضارب( قرار گیرد و سود  واقعاا

و زیان را جزء مشاع از کل محاسبه نماید. حال که 

در عمل چنین نیست، چه ضرورتی دارد انجام 

تسهیالت را با عناوین مختلف عقود اسالمی که 

ید و یا اگر تطبیق چندانی با آن ندارد نامگذاری نما

ماید، در نگذاران اقدام میبا عنوان وکیل سپرده

الوکاله قرار گرفته و به گرفتن حقمقام وکیل عام 

گذاران( شد. نه آنکه خود جای اصیل )سپردهقانع با

قرار گیرد و میزان سود مشخص و از پیش تعیین 

-گذار در نظر بگیرد. آیا با مثالشده را برای سپرده

توان دست به اصالحات در های فوق نمی

های ستورالعملهای بانکی زد و ددستورالعمل

بانکی را با موازین شرعی اصالح کرد؟ زیرا تا زمانی 

های بانکی بر اساس که وضع مقررات و دستورالعمل

توان ادعای و مطابق موازین شرعی نباشد، نمی

اسالمی کردن نظام بانکی را داشت. اگر قانونگذار 

سعی در اسالمی کردن نظام بانکی کشور را دارد 

های بانکی را عملیات و دستورالعملالزاماا بایستی 

بر اساس موازین اسالمی وضع نماید. نه آنکه 

های موجود بانک را با ها و دستورالعملفعالیت

عناوین اسالمی توجیه نماید. چنانچه این اقدام با 

این عناوین تطابق کامل داشت، هیچ ایرادی وارد 

نبود. ولی با وجود ایرادهای جدی، با تغییر در 

وین و توجیه عملکرد بانک، نظام بانکداری کشور عنا

 اسالمی نخواهد شد.

 

گذاري بانکی با عنوان عقد سپرده. 6-5

 وکالت

ها بانک»نامه یاد شده است: آئین 9در ماده 

دار را که در به گذاری مدتهای سرمایهسپرده

عنوان منابع باشند، بهها وکیل میارگرفتن آنک

ارکت، مضاربه، اجاره به گذار در امور مشسپرده

مزارعه، مساقات،  شرط تملیک، معامالت اقساطی،

گذاری مستقیم، معامالت سلف و جعاله سرمایه

 «دهند.می مورد استفاده قرار

بر اساس مفاد این ماده چنانچه بانک را وکیل 

گذاران بدانیم، ایرادات زیر بر آن وارد خواهد سپرده

 بود:

دهند ها انجام میبانک با توجه به عملیاتی که -1

دهنده آن مچنین آنچه را که عرف بانکی نشانو ه

دار گذاری مدتیههای سرمااست در مورد سپرده

اگر نتوانیم بانک را مالک مطلق وجوه سپرده بدانیم 

ای که بانک خود را به میزان وجهی که در نزد بگونه

توانیم بانک وی سپرده شده است مدیون بداند، نمی

را صرفاا در مقام یک وکیل تصور کنیم، زیرا 

گذاری نعقاد قرارداد سپردهگذار به هنگام اسپرده

بانکی، قصد توکیل بانک را ندارد و عقد وکالت را با 
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کند و بانک نیز سندی را ی آن قصد نمیآثار ویژه

که مبین وجود وجوه امانتی در نزد وی )وکیل( که 

 .کندبه نیابت از آن وجوه کار کند صادر نمی

گذار طرف قرارداد با بانک، بانک را طرف سرمایه

ی و اصیل در قرارداد تلقی و آن را طرف حق و اصل

بیند، بانک نیز حقوقی که از محل تکلیف می

قرارداد، یا تخصیص منابع اعم از اعتبار یا وام، 

 داند.کند حقوق خود میتحصیل می

گیرندگان در کلیه قراردادهای بانکی که بانک با وام

کند تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور منعقد می

گذار یا هیچ شرایطی متوجه سپرده تحت

ای با گذار رابطهشود اصالا سپردهگذاران نمیسپرده

گذاران طرف قرارداد بانک گیرندگان یا سرمایهوام

 ندارد.

ها بدون توجه به نتیجه عملیات و سود و بانک -2

سود گذاران تأدیه مبلغی زیان احتمالی، به سپرده

کنند در مین میالحساب تضطور علیرا هرچند به

گذاری را به ها سود حاصل از سرمایهعمل بانک

دهند و آنچه را که برای خود در گذاران نمیسپرده

گذار نیز هیچ الوکاله نیست. سپردهگیرد حقنظر می

عنایتی به نحو بکارگیری وجوه توسط بانک ندارد 

که مقصود اصلی و بالذّات درعقد وکالت، حال آن

است و وکیل با اذن موکل و برای  استنابه در تصرف

 (.367، 4، تاکند )الجبعی العاملی، بیاو فعالیت می

ها با ی بانکدر مورد اصل سرمایه، رابطه

عقد وکالت  گذاران هیچ شباهتی به موردسپرده

ندارد زیرا وکیل امین است و جزء در صورت تعدی 

، حسن بن )جعفرو تفریط ضامن نخواهد بود 

ها استرداد حال آنکه کلیه بانک (.437، 2، 1409

کنند قانون عملیات اصل سرمایه را تضمین می

گذار بانکی که کراراا از بانک به عنوان وکیل سپرده

بانک مکلف »مقرر داشته:  4یاد کرده است در ماده 

الحسنه های قرضبه بازپرداخت اصل سپرده

توانند اصل باشند و میانداز و جاری( می)پس

دار را تعهد و یا بیمه گذاری مدتهای سرمایهدهسپر

 «نمایند.

نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی آئین 8در ماده 

های ها استرداد اصل سپردهبانک»آمده است: 

دار را تعهد و یا به هزینه خود گذاری مدتسرمایه

های مربوطه این امر در دستوالعمل« نماید.بیمه می

ر بانک تحمیل شده است و صورت یک تکلیف ببه

ها در روی اوراق در عمل کلیه بانک

استرداد اصل »دار عبارت های مدتگذاریسپرده

 کنند.را درج می« شودسرمایه تضمین می

گذاران توسط های سرمایهمخلوط کردن سپرده -3

گذاری ی هر سپردهشود، سپردهبانک موجب می

در نتیجه ها را تشکیل دهد جزئی از انبوه سپرده

هایی که زیان به تعیین اینکه کدام سپرده در پروژه

بارآورده است اختصاص یافت و کدام سپرده در 

اموری که سود به بارآورده است بکارگرفته شده 

های باشد. بنابراین سود و زیانقابل تشخیص نمی

ها احتمالی قابل تخصیص به هریک از سپرده

 باشد.نمی

ورد وکالت به این معنی عندالمطالبه بودن م -4

است که هرگاه موکل آنچه که در تصرف و ید وکیل 

 مطالبه کند باید تسلیم موکل شود داده است را قرار

ها ولی بانک. (437، 2، 1409حسن،  )جعفر بن

گذارند که خود می ، زمانی برعنوان وکیل را
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دار باشد و شرط آن است که موکل ها مدتسپرده

اء مدت را نداشته باشد و در حق رجوع تا انقض

صورت رجوع جهت دریافت وجوه، بانک از میزان 

کاهد و در واقع این وکیل است که سود متعلقه می

کند و این خارج از مقتضای عقد تعیین تکلیف می

الوکاله وکالت است زیرا وکیل مستحق دریافت حق

است نه آنکه او میزان سود پرداختی به موکل را 

 مشخص کند.

از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا  -5

گذار در ی بانک و سپردهآید که رابطهبرمی

 678باشد. از مواد چارچوب قواعد عقد وکالت می

قدی جایز است اگر ق.م و همچنین فقه وکالت ع

به مصالحی از جمله حفظ حقوق ثالث گذار بناقانون

 تمام اموری که وکیل پس از عزل و قبل از رسیدن

خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت 

به موکل نافذ دانسته است، ولی انفساخ عقد وکالت 

بواسطه تغییر وضعیت یکی از طرفین نظیر ابتالء 

توان ها نمیوکیل یا موکل و یا فوت آنبه جنون 

، العاملی مکی؛ 442، 2، 1367، تردید کرد )حلی

1392 ،166.) 
 

ها با عنوان مشارکت تسهیالت بانك. 7-5

 مدنی

سود و  تقسیم در عقد شرکت از اصول اساسی یکی

 الشرکه. اگر سهماسـت الشرکهسهم نسبت زیان به

 تقسیم طور مساویباشد، سود نیز باید به مساوی

 به متعلق از شرکت شود و اگر شرط سود حاصله

با وجود  سود بیشتری از شرکا باشد یا آنکه یکی

شود،  از شرکا در نظر گرفته یکی برای سهم تساوی

ر سود اگ است . همچنیناست باطل نوع شرکت این

شرکا در نظر  ود اختالف میزان سهمبا وج مساوی

مورد  در این الن شرکتشود. منظور از بط تهگرف

 شرط علت و اگر این است شرط باطل که تاس این

، )کاشانی است د، عقد نیز باطلد باشعمده عق

1356 ،11.) 

 هسود بیشتر ب تملیک از دو طرف برای تعهد یکی

 در مقابل هم و عوضی است طرف دیگر بدون علت

از حقوقدانان  یبرخ نظر توسط ایندارند. نآن قرار 

از شرکا  هر یک ل کهاستدال نیز تأیید شده با این

و  ، در نمائات حاصلهاست ریکدر مال مشترک ش

خواهد بود  شریک نسبتهمان  به نقص همچنین

هرگاه  شریک و برای است ملک ات تابعزیرا نمائ

 گیرند، باطلدر نظر ب بیشتری نفع بدون کار و عمل

تا  رفتهقرار نگ چیزی زیرا آن زیاده در مقابل است

و اگر در  است تباشـد و تعهد بدون عل ایمعاوضه

با اقتضاء  مخالفت علت عقد باشد به شرط ضمن

شود می باطل و عقد هم ، شرط باطـلعقد شرکت

 نمائات به که است این شرکتعقد  زیرا اقتضاء

 شود، چون نمائات تابع تسهیم ال الشرکهم نسبت

 (209 ،2، 1368، )امامی است ملک اصل

 با مشتریان، تناسب بانک قراردادهای 11در ماده 

 که خورده و با شرایطی همبه میان سود و سرمایه

را  شده سود معینی موظف در قرارداد آمده، شریک

عنوان شده به پول و اعتبار معین شورای توسط که

، در صورت زیان شرکت بپردازد و حتی سود ابرازی

 کند. صلح بانک د متبرعاا بهخو از اموال

 مدنی تـمشارک دهایدر قراردارا که بانک  هآنچ

و  تکمیل برای ، نهآوردهعقد  منعنوان شرط ضبه
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 که است هدف سودآوری برای قرارداد بلکه توضیح

 به اماشده  آن توجه به از اول در نظام بانکداری

ممنوع بودن  از جمله شرعی هایمحدودیت دلیل

شد برای دست یافتن به هدف ر ناگزی اخذ ربا، بانک

مورد نظر خود با استفاده از این شرایط اقدام نماید. 

چونکه قراردادهای موجود، همگی قالبی الحاقی 

دارند و گیرندگان تسهیالت در تنظیم آن سهمی 

 ندارند.
 

 . نتیجه6

از  یک هیچ با گذارانسپرده و بانک بین روابط

 باشد منطبق کامالا تواندنمی اسالمی عناوین عقود

 ریشه که رابطه کند این پیروی آن احکام و آثار از

 ندارد وجود لذا الزامی دارد. بانکداری حرفه عرف در

 محدود شده شناخته تعداد همین به را عقود که

 فقهی منابع متن از را دیگری عقود توانمی  بدانیم

 که ندارد مانعی کرد، استخراج احکام استنباط

 هیچ در داخل اینکه بدون باشد صحیح ایمعامله

ایات  استناد باشد. به فقه ابواب یا معین عقود از یک

 صحت بر را اصل فقهی و کلی اصول ،و روایات

 بروز عدم به محدود را آن و گذاشته معامالت

  طرفین توافق و اراده به ترتیب بدانیم بدین مفسده

باستناد ماده  ده قانون مدنی ویا همان مراضات باب 

 به ایمفسده که صورتی در و گذاشته فقهی احترام

 .بدانیم نافذ را قراردادها نوع این نداشته دنبال

 در که است ایگونهبه گذارسپرده و بانک رابطه

 بردن پناه جای به دار،مدت حساب گشایش صورت

 آن بهتر بانک، کار توجیه منظور به عقود این به

 و اصول و معیارها و هادستورالعمل روح از است

 در جمعی زندگی رفتار برای که اسالمی الگوهای

 روابط که جایی تا و بگیریم مدد داریم اختیار

 آن نشود ایمفسده بروز موجب قراردادها و طرفین

 دارد. حرفه این عرف در زیراریشه بدانیم نافذ را

 

 . سهم نویسندگان7

 خود نوبه به نویسندگان حاضر، تحقیق نگارش در

 مقاله شدن نهایی و تدوین نگارش، در برابری نقش

 .اندداشته
 

 . تضاد منافع8

 در این تحقیق، تضاد منافعی وجود ندارد.
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