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وجــودشــبهاتوســواالتمتعــدددربیــندغدغهمنــدانجامعــهاعــماز
مراجــعتقلیــد،اســاتید،محققــانوعمــوممشــتریاننســبتبــهرعایــت
ــادواجــرایقراردادهــای ــدانعق کامــلاصــولشــریعتاســالمیدرفراین
ارزیابــی و بانکــداری نظــام عملیــات شفافســازی ضــرورت بانکــی،
ــااصــولشــریعترابیــشازپیــش میــزانانطبــاققراردادهــایبانکــیب
گاهــیازمفــاد یــادآورمیســازد.مهمتریــنشــبهاتدرایــنزمینــهعــدمآ
بــودنمعامــالت، نتیجــهصــوری ودر بانکــی قراردادهــای وماهیــت
عقــود بــه مشــارکتی عقــود کارکــرد تغییــر و دیرکــرد جریمــه معضــل

مبادلــهایاســت.
بدیهــیاســترفــعایــنشــبهاتازطریــقاصالححــوزهمقــرراتونظارت
بیرونــیودرونــیبــرعملکــردبانکهــابــراســاسقواعــدواصــولشــریعت،
کشــور ضمــنافزایــشوجاهــتوحســنشــهرتنظــامبانکــیدرداخــل
ــدموجــبافزایــشاطمینــانخاطــر ــزدرعرصــهبینالملــل،میتوان ونی

کشــورشــود. مشــتریاننظــامبانکــیدر
گرچــهاصــالحقوانیــنومقــرراتوتقویــتابعــادنظــارتبیرونــیازســوی
در اقتصــادی وحسابرســی نظارتــی نهادهــای ســایر و مرکــزی بانــک
ــه ک اصــالحرویههــایبانکــیمثمــرثمــراســت،امــاقدرمســلمآناســت
بــدونهمــتوخواســتشــبکهبانکــیوتقویــتســازوکارهاینظــارت
کامــلوجامــعنخواهــدبــود.ازایــنرو درونــینتایــجاینگونــهاقدامــات
کــهانگیــزهوهمــتشــبکهبانکــیدر بایســتیتدابیــریاندیشــیدهشــود
کامــلاصــولشــریعتبهتــرو تقویــتقــواینظــارتدرونــیبــررعایــت

ــرد. بیشــترازپیــشانجــامپذی
ایــنرودرادامــه،راهــکارسیاســتیانگیزشــیجهــتتقویــتســطح از
رعایــتاصــولشــریعتدرقراردادهــایبانکــیارائــهشــدهوضمــنمعرفــی
میشــود. اشــاره آن اجــرای نحــوه بــه راهــکار ایــن شــاخصهای
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ــاوفوائــداجــرایایــنطــرحوموانــعومحدودیتهــایآننیــز همچنیــنمزای
مــوردبحــثوبررســیقــرارمیگیرنــد.

راهکار سیاستی

بدیهــیاســتبانکهــا،چــهدرحــوزهســپردهگذاریوچــهدرزمینــهاعطــای
تســهیالت،بــامشــتریانواردقــراردادمیشــوند.طراحــیقــرارداددراختیــار
ــا خــودبانکهاســتوبانکهــادرچارچــوبقانــونعملیــاتبانکــیبــدونرب
ــهطراحــی ــزیب ــکمرک ــیبان ــااســتفادهازآییننامــهاجرای ــیوب ــونمدن وقان

قــراردادمبــادرتمیورزنــد.
کشــوردرمییابیــم بــانگاهــیآسیبشناســانهنســبتبــهعملکــردنظــامبانکــی
ــهاصــولشــریعت ــیبانکهــاب ــزامعمل ــهبخشــیازمشــکالتموجــوددرالت ک
اســالمیازدوناحیــه»متــنقراردادهــایبانکــی«و»نحــوهاجــرایقراردادهــای
در کشــور بانکهــای رتبهبنــدی جهــت، ایــن از میشــود. ناشــی بانکــی«
ــزیاســت. ــلطرحری ــوققاب ــهاصــولشــریعتدردوشــاخهف ــزامب ــزانالت می
درهمیــنراســتاابتــدابــهمعرفــیشــاخصهایمهــمرتبهبنــدیبانکهــااز
حیــثالتــزامبــهشــریعتدرمتــنقراردادهــاواجــرایآنپرداختــهوســپس
محدودیتهــاوچالشهــایموجــوددراجــرایایــنراهــکارسیاســتیمــورد

ــرارمیگیــرد. اشــارهق

شاخص های رتبه بندی

قراردادهــای اســت ضــروری ع شــر بــا انطبــاق میــزان ســنجش منظــور بــه
بانکــیراازدومنظــراحــکاموقواعــداختصاصــیهــرعقــدوقواعــدواحــکام
عمومــیبــابمعامــالتمــوردســنجشقــرارداد.درتوصیــفاحــکاموقواعــد
کــههــریــکازمعامــالتدرفقــهاســالمی اختصاصــیعقــودبایــدبیــانداشــت
گــرهنــگامانعقــادقــرارداد،معاملــهبــا تعریــفواحــکامخــاصخــودرادارد.ا
عاســت،مخالفــتداشــتهباشــدقطعــا کــهمــوردنظــرشــر تعریــفوضوابطــی



27 چنیــنقــراردادیفاقــدمشــروعیتالزماســت.افــزونبرایــن،عقــوداســالمیدر
ــارویــژهایاســت کارکردهــاوآث جهــتتامیــننیازهــایاقتصــادیافــراددارای
گردیــدهاســت.برخــیدیگــر کــهاحــکامقــراردادنیــزبــاهــدفتضمیــنآنمقــرر
ازقراردادهــانیــزبــرایافــرادخطرپذیــرطراحــیشــدهاســت.درواقــعدراســالم
گزینههــاوافــرادریســکپذیروریســکگریزو گســترهایازقراردادهــابــرایانــواع
قابلاعتمــادوغیرقابــلاعتمــادبــهچشــممیخــورد.یــکبانــکاســالمیبایــد
درتدویــنوانعقــادقراردادهــاضمــنتأمیــننیازهــایافــرادوســالیقمختلــف
کارکــردوآثــارویــژههــرعقــدراحفــظ ازطریــقرعایــتاحــکاماختصاصــیعقــود
کنــد.امــایکــیدیگــرازمعیارهــایارزیابــی،میــزانانطبــاققراردادهــایبانکــی
بــامبانــیواحــکامعمومــیقواعــدفقهــیاســت.قواعــدفقهــی،ضوابــطو
کــهمنشــأاســتنباطقوانیــنمحدودتــرمیشــوند کلــیهســتند چارچــوبهــای
وبــهیــكمــوردویــژهاختصــاصنــدارد،بلکــهمبنــاىقوانیــنمختلــفومتعــدد
کــه کلــیفقهــیاســت قــرارمیگیــرد.بــهعبــارتدیگــرقواعــدفقهــیدســتورهاى
ــانظــربــهایــنقواعــدبــه گــونراهدارنــدوفقیــهب گونا دربابهــاوبخشهــای
اســتنباطاحــکاممیپــردازد.درفقــهاســالمیبرخــیازقواعــدفقهــیبــهحــوزه
کــهفقیــهبــامالحظــهایــنقواعــددر گونــهای معامــالتمربــوطمیشــودبــه
مــورداحــکامشــرعیمعامــالتنظــرمیدهــدوحکــمبــهصحــتیــابطــالنیــک
قــراردادمیکنــد.توجــهبــهایــنقواعــدورعایــتآندرتدویــنقراردادهــای
بانکــیبــهویــژهقراردادهــایجدیــددراحــرازمشــروعیتقــراردادنقــشبســزایی
دارد.بــاتوجــهبــهاهمیــتدوحــوزهمعرفــیشــدهدرزمینــهصحــتشــرعی
بــه ناظــر رتبهبنــدی ارائــهشــاخصهای و اســتخراج اســت معامــالت،الزم
کــهرعایــت ایــندوحــوزهباشــد.بــرهمیــناســاسمهــمتریــنشــاخصهایی
آنبــرایتحقــقیــکقــراردادمشــروعبانکــیالزماســت،درادامــهتشــریح

میشــود.

واقعی بودن قرارداد

ــایــک ــهمشــتریوبانــکب ک ــیمحقــقمیشــود ــودنقراردادهــازمان واقعــیب
کننــد. کــهدرعالــمواقــعدرپــیآنهســتند،قصــد مفاهمــهمشــترکآنچــهرا
کــه ــاآنچــه کــهقصــدطرفیــنقــراردادب گــرانعقــادقراردادهــابــهنحــویباشــد ا
درحقیقــتاتفــاقمیافتــد،متفــاوتباشــدوصــورتقــراردادتنهــاابــزاری
نســبت متعاملیــن بیآنکــه باشــد، ســود کســب و تســهیالت انتقــال بــرای
ــهشــکل ــراردادب ــطآنپایبنــدباشــند،ق ــراردادواحــکاموضواب ــهموضــوعق ب
واقعــیودرمســیرصحیــحخــودصــورتنپذیرفتــهومصــداقایــنقاعــدهفقهــی
گاهــی میگردد:»مــاوقــعلــمیقصــد،ومــاقصــدلــمیقــع«.درواقــعبــدونآ
گرفتــهمترتــب طرفیــنازماهیــتقــرارداد،اثــریبــرایجــابوقبــولصــورت
نیســتومالکیــتطرفیــننســبتبــهعوضیــنمعاملــهدچــاراشــکالمیگــردد.
گاهــیآنهــا احــرازقصــدواقعــیمتعاملیــنتنهــاازطریــقســنجشمیــزانآ
میســراســتویــااینکــهتــاچــهحــدتوجیــهشــدهاندویــاهنــگامانعقــادمعاملــه،
کردهانــد.ضــرورتبرخــورداریازقصــدواقعــیریشــهدرایــن قــراردادرامطالعــه
کــهماهیــتحقوقــیرابطــهبانــکومشــتریازعنــوانعقــدخــارج اصــلدارد

بخشی از مشکالت موجود در التزام 
عملی بانک ها به اصول شریعت اسالمی 
از دو ناحیه »متن قراردادهای بانکی« و 
»نحوه اجرای قراردادهای بانکی« ناشی 

می شود

نیســتوبــراســاسقاعــدهفقهــی»العقــودتابعــهللقصــود«،مهمتریــنرکــنهــر
عقــد،قصــدوارادهباطنــیاســت)حّلــی،1408ق،ج3،ص4؛نجفــی،1415ق،
ج22،ص265؛انصــاری،1415ق،ج3،ص29(.طبــقایــنقاعــدهبانــکو
کننــد مشــتریمیبایســتموضــوعهــرقــراردادیرابــهصــورتصحیــحقصــد
کــهنســبتبــه تــااحــکاموآثــارویــژهآنعقــدمحقــقشــود.لــذاضــروریاســت

گاهــیوتوجــهداشــتهباشــند. معنــاومفهــومقراردادهــایبانکــیآ
بــهطــورقطــعمالحظــهقاعــدهتبعیــتعقــدازقصــدواهمیــتانشــاءصحیــح
گامــیمهــمدراجــرایبانکــداریاســالمیبــهشــمار وواقعــیعقــودبانکــی،
کاهــشمعامــالتصــوریعقــودبــهمعنــایمعامالتــی میآیــدونقشــیبســزادر
نداشــته آن آثــارحقوقــی آوردن وجــود بــه بــرای جــدی قصــد کــهطرفیــن
باشــند،ایفــامینمایــد.معامــالتصــوریهــمدرشــریعتمقــدسبــهموجــب
قاعــده»العقــودتابعــهللقصــود«باطــلشــمردهاســتودرقانــونمدنــینیــزبــه
تبــعازفقــهامامیــهوذیــلمــواد463،196،191و1149ازحیــثعــدموجــود

قصــدواقعــی،محکــومبــهبطــالنشــدهانــد.
ــاد ــهانعق ــوانب ــادصــوریعقــوددرنظــامبانکــیمیت ــقآشــکارانعق ازمصادی
گــرواقعــًا کــرد.درقــراردادخریــددیــن،ا صــوریقــراردادخریــددیــناشــاره
دیــن،دیــنواقعــینباشــدواســنادبدهــیصــوریباشــد،معامــالتمــوردنظــر
ربــویخواهــدبــود.یعنــیآنچــهدرعمــلرخمیدهــد،قــرضاســتودرپایــان
کــهقطعــًامعنــایآن کــرد بانــکمبلــغاســمیرویســندرادریافــتخواهــد

رباســت.
کــهجهــتتعمیــرمســکندرقالــبعقــد کــهدرتســهیالتی مــورددیگــرایــن
کننــده جعالــه،دادهمیشــودبانــکبــهعنــوانعامــلجعالــهتنهــابــهمراجعــه
گیرنــدهپــولحتــی )جاعــل(،پــولمیدهــد.درایــنحالــتممکــناســت
گــردارایمســکنهــمباشــد،نیــازیبــهتعمیــرنــدارد مســکننداشــتهباشــدیــاا

کارمیانــدازد. وپــولآنرابــرایمصــارفدیگــریبــه
بــر باشــد، شــده تعییــن خاصــی جهــت قــرارداد بــرای گــر ا کــه آن حــال
کــهآنرادرجهــتخــودمصــرف دریافتکننــدهتســهیالتالزموواجــباســت
کنــد.درغیــرایــنصــورتقــراردادازحیــثقانونــیمحکــومبــهبطــالناســت.
کــهمشــتریاننمیتواننــدتســهیالتدریافــت کــیازآناســت آراءفقهــانیــزحا

کنــد. شــدهرادرغیــرموضــوعقــراردادمصــرف
ــر گواهــیاســتب ــز ــدنبرخــیازشــروطدرضمــنقراردادهــایبانکــینی گنجان
اینکــهبانــکومشــتریقصــدحقیقــیوواقعــیبــرایانعقــادقــراردادندارنــد.بــه
عنــوانمثــالبانــکبــهجــایاینکــهقــرضربــویدهــد،تحــتعنــوانمشــارکت،
تــامتقاضــیبــهعنــوان مقــداریســرمایهدراختیــارمتقاضــیقــرارمیدهــد

عامــل،آنرادریــکفعالیــتاقتصــادیســودآوربــهجریــاندرآورد.
ݢطبــققــراردادشــرکت،بانــکومشــتریمیبایســتدرســودوزیــانســهیم ݢ ݢ
کــهشــریکراملــزمومتعهــد گنجانــدهمیشــود باشــند؛امــادرقــراردادشــرطی
کــهسهمالشــرکهمتعلقــهبانــکبعالوهســودابــرازیموضوعمشــارکتو میکنــد
کند. ضرروزیانواردهبهبانکراصلحوتبرعاازاموالخودتأمینوپرداخت
ــهصــورتشــرطضمــنعقــداســت،شــرطخــالفمقتضــای ــهب ک ــح ایــنصل
ــه ک ــرد؛چــرا عقــدشــرکتاســتوماهیــتقــراردادمشــارکترازیــرســؤالمیب
بــهنظــرمیرســد زیــاناســت. اقتضــایعقــدشــرکت،مشــارکتدرســودو
ــه ک ــردصــوریعقــودمیبایســتسیســتمیطراحــیشــود کارب ــرایپرهیــزاز ب
بــه را قــرارداد،ماهیــتآن انعقــاد از قبــل باشــند بانــکموظــف کارمنــدان
صــورتاجمالــیبــرایمشــتریانتوضیــحدهنــد.میتــواندرهــرشــعبهفــردی
ــرایمشــتریانرابرعهــده کــهمســئولیتتوضیــحقراردادهــاب گرفــت رادرنظــر
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کــیازعــدمقصــدجــدیطرفیــنمعاملــهاســت.ایــنشــروطشــایدبــه خویــشخــارجســازد،حا
کــهمنجــربــهتغییــرماهیــتقــرارداد صــورتمســتقلمنــعشــرعینداشــتهباشــند،امــادرصورتــی

شــود،صحیــحاســت.

دوطرفه بودن معامله 

توضیــحاینکــهدربســیاریازمــواردشــروطضمــنعقــددرقراردادهــایبانکــیصرفــًاباهــدف
تضمیــنمنفعــتبانــکصــورتمیپذیــرد.درمقابــل،ایــنشــروطحــقهرگونــهچانهزنــیاز
کــهبــرایدریافــتتســهیالت کــردهومشــتریرادرشــرایطیقــرارمیدهــد مشــتریراســلب
خســارات و مســئولیتها ســنگین بــار درحالیکــه گــردد قــرارداد مفــاد پذیــرش بــه مجبــور

احتمالــینیــزبــرعهــدهویقــراردارد.
بــهنظــرمیرســدمهمتریــنعامــلایــنمســئله،عــدمدسترســیبانکهــابــهاطالعــاتمشــتری
اســت.وقتــیبانــکدریــکفعالیــتاقتصــادیبــایــکمشــتریشــریکمیشــود،ولــیدسترســی
بــهاطالعــاتنــداردونمیدانــدهزینههــایتولیــد،میــزانآنوقیمــتفــروشودرنهایــتســود
ایــنفعالیــتوســهمبانــکازســودایــنفعالیــتاقتصــادیچقــدراســت،بههیچوجــهنمیتوانــد
کــهبانــکبــه کــیازآناســت کنــد.شــروطتحمیلــیحا اعتمــادشــخصیودســتگاهیایجــاد
کــهخــودراازخطــرمصــونبــداردوبــههمیــندلیــل،دربســیاریازمــوارد دنبــالراهــکاریاســت

کنــد. گنجانــدنشــروطیدرضمــنقــراردادریســکرابــهشــریکمنتقــل تــالشمیکنــدبــا
ــفقاعــدهعــدلوانصــافاســت.قاعــدهعــدلوانصــافاز ــراردادیمخال بهطورقطــعچنیــنق
کــهطرفیــنقــرارداد قواعــداساســیشــریعتاســالمیاســت.اقتضــایایــنقاعــدهایــناســت
کننــد ــراســاسعــدلوانصــافرفتــار معامــالتاســالمیمکلفانــددرایجــادواجــرایقــراردادب
کننــدتــاوســیلهاتــالفوتضییــعحقــوقدیگــرانفراهــمنگــردد. وقــراردادیعادالنــهرامنعقــد

کلید سرمایه. فصلنامه اختصاصی چرخه اعتباری تسهیالت
نگاهنو.تحلیلیبررویدادهایاعتباری

کــهاحــکاممعامــالتنســبت داشــتهباشــد.ازآنجایــی
بــهســایرمســائلفقهــیازپیچیدگــیخاصــیبرخــوردار
لــذا گیــرد اســتوبایــدمــوردمطالعــهوآمــوزشقــرار
نهادهــایمالــیبایــدایــنموضــوعراجــدیبگیرنــد.

کارکردهای واقعی قرارداد توجه به آثار و 

بــا یــکشــرطدرســطحخــردمطابــق اســت ممکــن
کالن، شــریعتتلقــیشــود،امــاهمــانشــرطازمنظــر
تطابــقچندانــیبــاشــریعتنداشــتهباشــد.بــهعنــوان
شــروطی مشــارکتی عقــود در مــوارد برخــی در مثــال
کــهبــادفــعهرگونــهضــرریازبانــک، گنجانــدهمیشــود
کامــالبــه عقــدراازحالــتمشــارکتیخــارجســاختهو
ــرخســودثابــتوازپیــشتعییــن ــان ــهایب عقــودمبادل
گرچــهازلحــاظ ــد.ایــنمســئلها شــدهتبدیــلمینمای
خــرددرفقــهاســالمیبالاشــکالاســت،ولیکــنضمــن
نیــز کالن ابعــاد بــاروحعقــودمشــارکتی،در مغایــرت
موجــبمیشــوداقتصــادجامعــهازمزایــایایــنعقــود

محــرومشــود.
ــرای ــرایــنشــروطضمــنعقــدنیــزنشــانهایب افــزونب
گنجانــدن کشــفقصــدمتعاملیــنبــهحســابمیآیــد.
واقعــی کارکــرد و ماهیــت از را قــرارداد کــه شــروطی

کنار رعایت عدل و انصاف در تنظیم قرارداد،  در 
بانک نیز می بایست به عنوان وکیل سپرده گذاران و 
به منظور حفظ منافع ایشان، سازوکاری را تنظیم 
که تنها در صورت اثبات خسارت واقعی، در  نماید 

تحمل خسارت با مشتری سهیم شود

ودرجشــروط عدالــت نقــض اســاس بــرهمیــن االســالم( فــی والضــرار )الضــرر
غیرمنصفانــهدرقــراردادنیــزازمصادیــقضــرررســاندنبــهافــرادمحســوبمیشــود.

)کریمــی،1362،ص70(
کنــاررعایــتعــدلوانصــافدرتنظیــمقــرارداد،بانــکنیــزمیبایســتبهعنــوان در
وکیــلســپردهگذارانوبهمنظــورحفــظمنافــعایشــان،ســازوکاریراتنظیــمنمایــد
ــامشــتریســهیم ــاتخســارتواقعــی،درتحمــلخســارتب ــهتنهــادرصــورتاثب ک
کــههرگونــهادعایــیازمشــتریانتســهیالتمشــارکتیدر کــهمعقــولنیســت شــود؛چرا
ــودنادعــا،مدعــی کــذبب ــذادرصــورتاثبــات مــوردتحقــقخســارتراپذیرفــت.ل
گــردد.البتــهطراحــیایــنســازوکارامــریبســیارمشــکل میبایســتبــاجریمــهمواجــه

ــهنظــرمیرســد. ب

رعایت ضوابط اختصاصی قراردادهای بانکی

کــه هــریــکازعقــودبانکــیدرفقــهاســالمیدارایاحــکاموضوابــطخاصــیاســت
رعایــتآنموجــبمشــروعیتآنمیگــردد.بهعنوانمثــالبــراىصحــتاجــارهبایــد
ــهمنفعــتآن ک ــی ــاءاصــلآنممکــنباشــدیعنــیمال ــابق انتفــاعازعیــنمســتأجِرب
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کــهدراثــرانتفــاعازآنعیــنمــالمعــدومنگــردد. مــورداجــارهقــرارمیگیــردبایــدازاشــیائیباشــد
کنــد،خریــداراختیــارفســخبیــعرادارد.همچنیــن درصورتیکــهفروشــندهدرتســلیممبیــعتأخیــر
ــی ــابنباشــدبلکــهبهطــورمعمول کمی ــنباشــدودرسررســید ــدقابلتعیی ــعبای مقــدارووصــفمبی
کــهمبیــعدرموعــدمقــرروجــودخواهــدداشــت. موجــودباشــد.فروشــندهوخریــدارنیــزبایــدبداننــد
ــه ــهفروشــندهدادهشــود.درصورتیک ــهثمــندرهنــگامانعقــادبیــعب ک ــوعبیــعالزماســت درایــنن
تنهــابخشــیازثمــندادهشــودبیــعســلمفقــطنســبتبــههمــانبخــشصحیــحاســتونســبتبــه
کــهثمــنآنپرداخــتنگردیــدهباطــلخواهــدبــود.بدیهــیاســترعایــتضوابــطاختصاصــی بخشــی
عقــودهــمدرحــوزهقوانیــنومقــرراتوتدویــنقراردادهــایبانکــیالزامــیاســتوهــمدرمرحلــهاجــرا

ــرد. گی ــرار میبایســتموردتوجــهق

تعهد و پایبندی طرفین قرارداد

طبــقاصــولفقهــی،وفــایبــهعهــدوعمــلبــهتعهــداتپذیرفتهشــدهازواجبــاتدینــیاســت.ایــن
کــهطرفیــنتــاانتهــایمــدتقــرارداد، اصــلمســلمدرقراردادهــایبانکــیهنگامــیقابلاجــرااســت
هــمنســبتبــهموضــوعقــراردادوهــمنســبتبــهضوابــطوآثــارآن،تعهــدخــودرابــهاجــرابرســانند.

ممنوعیت ربا

کــرد.نخســتاینکــه جهــتجلوگیــریازبــروزربــادرقراردادهــایبانکــیمیبایســتبــهدونکتــهتوجــه
گاهــی،قصــدوتراضــیحقیقــیداشــتهباشــندتــایــک متعاملیــننســبتبــهماهیــتوحقیقــتعقــدآ
کســب ــوازموآثــارشمحقــقشــودنــهاینکــهتنهــامقــداریپــولبــهانگیــزه ــاهمــهل معاملــهواقعــیب
گاهــیوتراضــیحقیقــی، گــردد.دوماینکــهمتعاملیــنافــزونبــرآ ســودودریافــتاضافــهردوبــدل
کــهخــودرادرورطــهربــانیاندازنــد.یکــیازمهمتریــن بایــددرتنظیــمقــراردادبهگونــهایعمــلنماینــد
اصــولوقواعــدبانکــداریاســالمی،ممنوعیــترباســت.شــدتحرمــتربــادراســالمبهگونــهایاســت
کــه کــهبهمثابــهجنــگباخــداورســول)ص(معرفیشــدهاســت.حساســیتمســئلهبــهنحــویاســت
ــه گامدرتحقــقبانکــداریاســالمیب ــهنظــامبانکــی،اولیــنومهمتریــن حــذفمصادیــقآنازبدن
کــهبیتوجهــیبــهآنبانکهــارادر کشــور شــمارمیآیــد.آشــکارترینموانــعحــذفربــاازنظــامبانکــی
ورطــهربــامیافکنــدوحســنشــهرتنظــامبانکــیرامخــدوشمینمایــد،نقــصدرمجموعــهقوانیــن
کلیــات ومقــرراتنظــامبانکــی،صــوریبــودنواجــرایناصحیــحعقــود،نقــصدرفهــموتفهیــم
بانکــداریاســالمیوعقــودبانکــی،عــدمقصــدواقعــیمشــارکتدرعقــودمشــارکتی،وضــعجریمــه
تأخیــرتأدیــهبــارویکــردامهــالبــهمشــتری،عــدممحاســبهمابهالتفــاوتســودعلیالحســاببــاســود
کارمــزدغیرمتعــارفدرتســهیالتقرضالحســنه،ارائــهتســهیالتقرضالحســنه قطعــی،دریافــت

نظــارت وجــود عــدم ســپردهگذاری، بهشــرط
شــرعیســاختاریافتــهدرنظــامبانکــیوعــدموجــود
ــی کاراجهــتسیاســتگذاریپول ابزارهــایشــرعی

اســت.

کل مال بالباطل ممنوعیت ا

طبــقایــناصــلازنظــراســالم،هــرنــوعمعاملــه
کــه ماننــدخریدوفــروش،اجــاره،صلــحبــراشــیائی
مــدتداری معامــالت ندارنــد، عقالیــی منفعــت
کــهبــهدیــدعقــالپرداخــتآنهــامقــدورنیســت
کلمــالبــهباطــلو وبــالوجــهاســت،همگــیا
حــراماســت.همچنیــندربســیاریازمعامــالت
محذوریتهــای از رهایــی بــرای اســت ممکــن
شــرعیازعقــدخــارجالزموصلــحاســتفادهشــود
بــرایــنقراردادهــا کــهچنانچــهمنفعــتعقالیــی
کلمــالبالباطــلبــوده مترتــبنباشــد،مصــداقا
وغیــرمشــروعتلقــیمیگــردد.بهعنوانمثــالدر
قــراردادمشــارکتمدنــیمشــتریبهعنــوانشــریک
حــقرجــوعوفســخقــراردادرادرضمــنعقــدخارج
الزمازخــودســلبواســقاطمینمایــد.بدیهــی
کــهاســقاطایــنحــقتنهــابــاتحقــقعقــد اســت
خــارجالزمبهصــورتواقعــیومعقــولوبــادریافــت
عوضــیمتناســب،میســراســت.همچنیــنممکــن
کــه اســتدرقــراردادمشــارکتشــریکتعهــدنمایــد
ــرازی سهمالشــرکهمتعلقــهبانــکبهعــالوهســوداب
موضــوعمشــارکتوضــرروزیــانواردهبــهبانــک
راصلــحوتبرعــاازامــوالخــودتأمیــنوپرداخــت
کلمــالبالباطــلدارد؛ نمایــد.ایــنشــرطشــبهها
کارنیســتوشــریکمجبــور کــهســوددر درفرضــی
مــال کل ا بــهپرداخــتســودمیشــود،مصــداق

بالباطــلاســت.

ممنوعیت ضرر و ضرار

اســالم مقــدس ع شــر قاعــده ایــن مقتضــای بــه
کــه میکنــد تأییــد را معامــالت از گــروه آن تنهــا
اصــلمعاملــه،اطــالقمعاملــهویــاشــرایطمعامله،
باعــثضــرروضــرارنشــود.برایــناســاس،بانــک
در دارنــد وظیفــه اســالمی بانکهــای و مرکــزی
وضــعقوانیــنوضوابــط،تنظیــمقراردادهــاوانجــام
فعالیتهــایبانکــی،افــزونبــرمصالــحبانــک،بــه
توجــه بهویــژهجامعــه مشــتریان رعایــتحقــوق

کننــد.

اصل شفافیت و نهی غرر

ــع ــثمعــروف»نهــیالنبــیعــنبی ــراســاسحدی ب
کــهمــورد الغــرر«درقراردادهــایاســالمیچیــزى
معــوض( و عــوض از )اعــم قــرارمیگیــرد معاملــه
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بایــدمعلــومومعیــنباشــد؛یعنــیطرفیــنمعاملــه
واقــع را معاملــه چیــزى چــه روى کــه بداننــد
اســت آن لــذاشــرطصحــتمعاملــه میســازند،
کــه معاملــهاى بــه نســبت معاملــه طرفیــن کــه
باشــند؛ داشــته کامــل گاهــی آ میســازند، واقــع
معاملــه مــورد مشــاهده بــا گاهــی علــم ایــن و
گاهــیهــمبابیــاناوصــافاز حاصــلمیگــرددو
کیفیــت.لــذاضــروریاســتهــردو کمیــتو حیــث
گاهــیداشــتهباشــند. طــرفنســبتبــهعوضیــنآ
گــریکطــرفعالــمباشــدوطــرفدیگــرجاهــل، ا
جهــل صــورت در زیــرا میگــردد؛ باطــل معاملــه
ــهمــوردمعاملــه،همــهفقهــاآنمعاملــهراغــررى ب
کردهانــد.درجهــترعایــتقاعــدهنفــی توصیــف
ــامبیــعمیبایســتبهتناســب ــهی غــررمــوردمعامل
رافــع کــه گــردد یــامشــاهده بهگونــهایتوصیــف
غــررباشــد.بنابرایــنشــاخصرافعیــتغــرردرمــورد
بــودنومعیــن از:معلــوم اســت معاملــهعبــارت

قــرارداد. بــودنموضــوع
ایــناصطالحــاتتخصصــیقراردادهــا بــر افــزون
بایــددارایتوضیــحوتفســیرمکفــیبرایمشــتریان
الزم شــفافیت و ســادگی از همچنیــن باشــد.
برخــوردارباشــد.تعییــندقیــقمبلــغتســهیالتو
درصــدســوددرعقــودمبادلــهای،مشــخصبــودن
مشــارکتی، عقــود در سهمالشــرکه و کل ســرمایه
بــا دیــون بازپرداخــت نحــوه بــودن مشــخص
تعییــنمقــداروتعــداداقســاطبدهــینیــزدرجهــت

رعایــتاصــلشــفافیتالزماســت.

توجه به دالیل تخلف مشتریان

معســر انظــار بــه کــه فقهــی اصــل یــک مطابــق
گــرفــردبدهــکاربــهدلیــلاعســار مشــهوراســتا
وعــدمتمکــنمالــیقــادربــهبازپرداخــتبدهــی

خویــشنبــود،بــرطلبــکارواجــباســتتــازمــانبــهدســتآوردنتوانایــیمالــیبــهویمهلــتدهــد.
کــهبرخــیازمشــتریاننظــامبانکــینیــزبــدونداشــتنقصــدتخلــفوتنهــابــهدالیلــی بدیهــیاســت
همچــوناعســاروورشکســتگیقــادربــهبازپرداخــتدیــونخویــشنیســتند.بــراســاسایــناصــلفقهــی
کــهبانــکبــهایشــاندرتأدیــهاصــلبدهــیمهلــتدهــدوازتحمیــلهرگونــهجریمــه ضــروریاســت
کــهدرپرداخــتاقســاطخویــشتأخیــر تأخیــربــهایشــانخــوددارینمایــد.برخــوردیکســانبــامشــتریانی
نمودهانــدنهتنهــاناقــضاصــلانظــارمعســریناســتبلکــهمخالــفقاعــدهعــدلوانصــافنیــزاســت.حــال
پــسازمعرفــیشــاخصهایرتبهبنــدیبــهروشاجــراســازیایــنراهــکارسیاســتیپرداختــهمیشــود.

اجرای راهکار سیاستی

کــهبیــانشــد،جهــتترغیــبهرچــهبیشــترنظــامبانکــیبــهتقویــتقــواینظــارتدرونــی، آنگونــه
کــرد. میتــوانازسیاســتانگیزشــی»رتبهبنــدیبانکهــاازمنظــرمطابقــتبــااصــولشــریعت«اســتفاده
کســبعناویــنبرتــروتشــخصواعتبــاربیشــتردرحــوزهبانکــداریاســالمیشــبکهبانکــی بیشــکاهمیــت
رابــهتوجــهبیشــتربــهنظــارتدرونــیباهــدفرعایــتبهتــراصــولوموازیــنشــریعتترغیــبومشــایعت
مینمایــد.جهــتاجــراســازیایــنراهــکار،مــواردیبــهشــرحذیــلپیشــنهادمیشــود.توصیــهمیشــود،

ایــنطــرحابتــدادریــکبانــکیــامؤسســهاعتبــاریبهصــورتآزمایشــیاجــراشــود:
کمیتــهایمرکــبازاســاتیدمتخصــصومجــربدرعلــمحقــوقوقراردادهــایبانکــیومباحــث تشــکیل
کمیتــهضــرورتدارد. کارشناســانحقوقــی،اقتصــادیوبانکــیدرایــن بانکــداریاســالمی.حضــورتوأمــان

کمیتــهتوســطبانــکمرکــزیویــاپژوهشــکدهپولــیوبانکــیبانــکمرکــزیتشــکیلمیشــود. ایــن
قراردادهــای اجــرای و»بررســی بانکــی« قراردادهــای تدویــنچکلیســتدردوحــوزه»بررســیمتــن
کــهبرحســبمیــزاناهمیــتشــاخصهاومحورهــایچکلیســتهاتعییــن بانکــی«بــاضرایــبمتفــاوت

میشــود.

تدوین دامنه هایی برای میزان انطباق با هر محور

کلی. تنظیمضریباهمیتهرمحوردررتبهبندینهاییونحوهمحاسبهامتیاز
اخــذاطالعــات بانکــی،جهــت و بــهمباحــثحقوقــی آشــنا نیروهــای از کادرهمیــاران تشــکیل

بــه قراردادهــا اجــرای نحــوه از اطالعــات کســب قراردادهــا، متــن جمــعآوری از اعــم بانکهــا
غیــره. و بازرســی گــزارش، مصاحبــه، روشهــای

کمیتــهواعطــایامتیــازبــهبانکهــابــراســاس بررســیوپاالیــشاطالعــاتجمعآوریشــدهتوســط
آن.

 تلفیقرتبهبانکدردومحورفوقورتبهبندیبانکهابراساسروشتلفیقیطراحیشده.	
 تشویقوتقدیرازبانکهایبارتبههایبرترواعالماخطاربهبانکهایبارتبهپایین.	
 تکرارساالنهرتبهبندی.	

مزایا و فواید

ایــنموضــوعبــهافزایــشانگیــزشنظــامبانکــیدرتقویــتســازوکارهاینظــارتداخلــیمبنــیبــررعایــت
کمــکبرســانند.اول ــان ــنجری ــهای ــدازدوحیــثب کمــکمیرســاند.بانکهــامیتوانن ــنشــرعی موازی
بررســیمجــددوبازبینــیقراردادهــایبانکــیبرحســبشــاخصهایاســالمیورفــعنواقــصآنودوم

ــرحســناجــرایقراردادهــا. ایجــادوتقویــتنهــادنظــارتدرونــیب
کامــلرفــعمشــکالتقراردادهــای کــهاجــرایایــنسیاســتبتوانــدبهطــور گرچــهنمیتــوانتوقــعداشــت
بانکــیواجــرایصحیــحآنراتضمیــننمایــد،امــامطمئنــًاانجــامرتبهبنــدیواعــالنعمومــینتایــجآن

کوچــکدرایــنمســیربردارنــد. میتوانــدانگیــزهایباشــدبــرایفعــاالننظــامبانکــیتــاقدمــیهرچنــد
همچنیــنانجــامسیاســترتبهبنــدیبانکهــابرحســبالتــزامبــهشــریعتدرحیطــهقراردادهــاواجــرای
ــالغدســتورالعملهایالزماالجــرانیســت.بلکــهایــن ــیواب ــیانجــامســایرسیاســتهاینظارت آن،مناف

حساسیت شدت حرمت 
که  ربا به نحوی است 
حذف مصادیق آن از 

بدنه نظام بانکی، اولین 
گام در تحقق  و مهم ترین 

بانکداری اسالمی به 
شمار می آید



31 کنــار التزامــات قانونــی و اجبــاری  توأمــان شــدن سیاســت های تشــویقی در 
کــه می توانــد نظــام بانکــی را در مســیر عملکردهــای بهتــر و صحیح تــر  اســت 

کنــد. راهنمایــی 

ح موانع و محدودیت های طر

ــه  ــوان ب ــتی می ت ــکار سیاس ــن راه ــرای ای ــای اج ــع و محدودیت ه ــه موان ازجمل
مــوارد ذیــل اشــاره داشــت:

کمیتــه 	  تشــکیل  بــا  دولتــی  فعالیت هــای  حجــم  و  بروکراســی  افزایــش 
مرکــزی رتبه بنــدی بانک هــا برحســب التــزام بــه شــریعت )درصورتی کــه 

نهــاد دولتــی، متولــی ایــن امــر باشــد(.
بــه 	  التــزام  ارزیابــی  جهــت  بانکــی  عملیــات  کافــی  شــفافیت  فقــدان 

ــه اطالعــات  کشــور و افزایــش احتمــال ارائ اصــول شــریعت شــبکه بانکــی 
نادرســت.

گزارش هــای 	  کمبــود نیروهــای متخصــص جهــت جمــع آوری اطالعــات و 
الزم از نظــام بانکــی.

کارمنــدان و مســئوالن بانکــی از قراردادهــای بانکــداری 	  کافــی  گاهــی نا آ
اســالمی.

گرفته شــده بــرای هــر محــور و 	  وابســتگی شــدید رتبــه بــه امتیــاز در نظــر 
کاهــش شــدت نســبی بــودن روش. دشــواری 

جمع بندی

کلــی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران  بــا عنایــت بــه اهــداف و سیاســت های 
و قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا، اتخــاذ راهکارهــای سیاســتی به منظــور 
کامــل مقــررات و اصــول  کشــور بــه اجــرای  ترغیــب و التــزام  بیشــتر شــبکه بانکــی 
ضروری تریــن  و  مهم تریــن  از  بانکــی،  قراردادهــای  ذیــل  اســالمی  شــریعت 
می آید.ازایــن رو،  شــمار  بــه  کشــور  اقتصــادی  نظــام  سیاســتی  برنامه هــای 
جهــت ترغیــب هرچــه بیشــتر نظــام بانکــی بــه تقویــت ســازوکار نظــارت درونــی 
مبنــی بــر رعایــت بهتــر ایــن اصــول، می تــوان از سیاســت انگیزشــی »رتبه بنــدی 
بانک هــا از منظــر مطابقــت بــا اصــول شــریعت« اســتفاده نمــود. انجــام ایــن 
ــه ذینفعــان، ایــن انگیــزه را در بیــن  رتبه بنــدی بانک هــا و اعــالن عمومــی آن ب
نشــان  اعتبــار  و  تشــخص  ارتقــای  به منظــور  تــا  مــی آورد  وجــود  بــه  بانک هــا 
ــتری  ــه بیش ــی، توج ــتریان بانک ــذب مش ــظ و ج ــز حف ــود و نی ــد( خ ــاری )ِبرن تج
نســبت بــه نظــارت درونــی بــر رعایــت اصــول شــریعت در عملیــات بانکــی خــود 
گام، التــزام بانک هــا بــه اصــول  داشــته باشــند. بــا توجــه بــه اینکــه در مهم تریــن 
شــریعت می بایســت در دو ناحیــه »متــن قراردادهــای بانکــی« و »نحــوه اجــرای 
قراردادهــای بانکــی« عملیاتــی شــود، به تبــع پیشــنهاد می شــود رتبه بنــدی 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد. ب گی ــورت  ــور ص ــاخه مذک ــاس دوش ــر اس ــز ب ــا نی بانک ه
ایــن دو حــوزه درزمینــه صحــت شــرعی معامــالت، الزم اســت اســتخراج و ارائــه 
شــاخص های رتبه بنــدی ناظــر بــر ایــن دو حــوزه باشــد. بــر همیــن اســاس، 
کــه رعایــت آنچــه در متــن قراردادهــای  مهم تریــن شــاخص های استخراج شــده 
بانکــی و چــه در مرحلــه اجــرا از ضــرورت برخــوردار اســت، عبــارت اســت از واقعــی 
کارکردهــای واقعــی قــرارداد، دوطرفــه بــودن  بــودن قــرارداد، توجــه بــه آثــار و 
رعایــت  قــرارداد،  مفــاد  و  شــروط  در  یک طرفــه  تحمیــل  از  پرهیــز  و  معاملــه 
ضوابــط اختصاصــی قراردادهــای بانکــی، تعهــد و پایبنــدی طرفیــن قــرارداد، 
کل مــال بــه باطــل، ممنوعیــت ضــرر و ضــرار، اصــل  ممنوعیــت ربــا، ممنوعیــت ا
شــفافیت و نهــی غــرر و توجــه بــه دالیــل تخلــف مشــتریان. همچنیــن بــرای 
کــه در تحقیــق به تفصیــل  انجــام رتبه بنــدی نیــاز بــه ســازوکار اجرایــی اســت 

 انجام سیاست رتبه بندی بانک ها برحسب 
التزام به شریعت در حیطه قراردادها و اجرای 
آن، منافی انجام سایر سیاست های نظارتی 
و ابالغ دستورالعمل های الزم االجرا نیست. 

بلکه این توأمان شدن سیاست های تشویقی 
که  کنار التزامات قانونی و اجباری است  در 

می تواند نظام بانکی را در مسیر عملکردهای 
کند بهتر و صحیح تر راهنمایی 

بــدان اشاره شــده اســت.
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