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 چكيده

از لحاظ حقوقي و در ايران و ابزارها و فرآيندهاي بانكي در اين مقاله مباني عملياتي و اصلي بانكداري بدون ربا 
، اصل حكمت هاي متدولوژي فقه متداول و نارسايي در شيوه استنباط احكام اين ارتباط كاستيدر شوند.  تحليل ميفقهي 

قرار بررسي در اصول فقه و كم توجهي به كتاب و تأكيد بر متون روائي و راه حل كشف احكام شارع مقدس تحت 
با طرح و مقايسه معيارهاي شده و گيرد. موانع برقراري بانكداري غيرربوي و مسائل مختلف در ارتباط با آن بررسي  مي

شود  نتيجه گيري ميگردد.  بيان ميها و نقصان عقود رايج در بانكداري ايران از لحاظ ورود به حريم ربا  كاستي ،تمييز ربا
 ذاتاً وارد در حريم ربا هستند. رايج در ايران كه بسياري از عمليات مالي بانكي 
در  سازماني المللي و مالي، اقتصادي، اخالقي، اجتماعي، حقوقي، بين، اصول عملياتيبخش ديگر مقاله به بيان 

حقوقي و عقود جديد و اصالحات الزم براي برخي عقود معين در قانون جديد راستين پرداخته و نهادهاي بانكداري 
اين دو سند توانايي آن را . شود مي نامه اجرايي پيشنهادي بانكداري راستين ارائه هاي اليحه و آيين مدني معرفي و سرفصل

راستين  بانكداري در پايه مفاهيم و تعاريف در پايان به بدون ربا را رفع نمايند.خواهند داشت تا نواقص بانكداري 
 .پردازيم مي

 

 بانكداري راستينبانكداري اسالمي، ، بانكداري بدون ربا، بانكداري: كليدواژه
 
 مقدمه

1Fها است تمايز بانكداري در يك نظام اسالمي و ساير نظام منشاءمالحظات ربا 

تورات و انجيل و ساير كتب  .2

                                                           
 دكتر بيژن بيدآباد، مشاور ارشد بانكداري اسالمي، بانك ملي ايران 1

 bidabad@yahoo.con               bijan@bidabad.com             http://www.bidabad.com/        
الوصول اشتباه است زيرا اسالم به معني تسليم امر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه پيروان همه انبياء و اولياء واوصيا  گرچه اين تمايز علي 2

َو َمن يَبَتِغ َغيَر االسالِم ِديَناً فَـَلن يُقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفي االِخَره ِمَن « :م همگي مسلمان هستند بلكه غير از اسالم ديني در عالم نيست و فرمودعليهم السال
ز از او قبول نخواهد ) به اين معني كه هر كس غير از تسليم (امر) شدن روش ديگري را گزيند پس هرگ85آيه  ،(سوره آل عمران »الَخاِسرينَ 

 يلَ عِ اسمَ إ وَ  يمَ اهِ برَ إي لَ عَ  لَ نزِ ا اُ مَ  ا وَ ينَ لَ عَ  لَ نزِ اُ  امَ  وَ  اهللاِ ا بِ نّ مَ آل قُ  «: فرمايد در آيه قبل از اين آيه مي ،شد و در آخرت از زيانكاران است. به بيان ديگر
يعني بگو ما به خداوند و آنچه  »ونَ مُ سلِ مُ  هُ لَ  حنُ نَ  م وَ نهُ مِ  دٍ حَ أَ  ينَ بَ  قُ رِّ فَ نُـ َو الم هِ بِّ رَ  ِمن ونَ يُّ نَّبِ ال وَ ي يسَ عِ  ي وَ وسَ مُ  َو َما ُاوِتیَ  اَالسباطَ وَ  وبَ عقُ يَ  وَ  قَ احَ إس وَ 

گارشان داده شده ايمان دها و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران از پرور حاق و يعقوب و سبطسابراهيم و اسماعيل و ا هبر ما نازل شد و آنچه ب
گذاريم و ما تسليم شدگان به امر او هستيم. به عبارت ديگر كليه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و  و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها نميداريم 

همه اسالم بوده و هركس در زمان خود تسليم امر آنها يا صاحبان عليهم السالم موسي و عيسي و ساير پيامبران  هاي (يعقوب) و يعقوب و سبط
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القول هستند ولي در اينكه ربا چيست اختالف  متفقدر حرمت ربا ر حرمت ربا دارند و همگي آسماني نيز همگي داللت ب
كه همه  -فراوان است. اين موضوع خود دليلي است كه نبايد با مسلمان و اسالمي شمردن خود باقي پيروان اديان جهان را

فقهايي كه خريد آراء  ها را ربوي خوانيم. فقط اگربدانيم و بانكداري آنو غيراسالمي سلم مـ غير آنها هم مثل ما مسلمانند
دانند قبول نماييم هيچ بانكداري در عالم ربوي نخواهد بود. اين آراء  و فروش اسكناس را با معدود شمردن آن جايز مي

2Fاست فقه باز كردهاين باب در جديدي را در  هست كه سرفصل آنقدر زياد هم

قه از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه ف .3
در قرآن ذكر نشده و در فقه كه الم است و بسياري از موارد فقهي الس موسي عليه شريعتو شريعت ما نوع متكاملي از 

3Fهستدر قرآن نيامده ولي در تورات  ،آمده مثل رجم

. به طور كلي شريعت محمد (ص) در تكميل شريعت انبياء سلف 4
استناد به تورات  دونايان يهود بر اين بوده كه همواره شما بل حضرت با عالم نمابوده و مستقل نيست بلكه حتي جد

د تورات را بياوريد و ئيگو اگر راست مي 4F5 :فرمايد است و در اين باب مي فالخداريد و اين  احكام شريعت را بيان مي
خالف امر خداوند در ( ) پس هركس بعد از اين بر خدا افترا بندد با تورات مطابقت نداردبخوانيد (تا ببينيد كه حرف شما 

(كه در تورات آمده و پيامبران  حنيفبگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم  )اي پيغمبر( ظالم است وتورات گويد) 
  پيروي كنيد و از مشركين نباشيد.ام)  سلف بر آن بوده و من هم بر آن رويه

فرايض، حدود، احكام و غيره در تمامي  بسياري از عبادات،شود كه  دريافت ميبا نگاهي گذرا به ابواب فقه  
اند.  . زيرا انبياء با امضا احكام قبل يا تاسيس احكام جديد اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نمودهنداديان مشترك

ان شود و احكام امضايي احكام پيامبر احكامي تأسيسي به علت تغيير مقتضيات زماني يا مكاني توسط پيامبر عصر ابداع مي
5Fنمايد. را تأييد مي ها سلف است كه پيامبر بعدي آن

6Fفرمايند مي(ص) در بيان شريعت حضرت ختمي مرتبت   6

چون انبيا : «7

                                                                                                                                                                                     
ن مَ  مَ سلَ أ هُ لَ وَ  ونَ بغُ يَ  اهللاِ   ينِ دِ  يرَ غَ فَـ أ« د:فرماي تري را مي از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آيه قبل از اين دو آيه موضوع كلي اجازه

زمين است چه بخواهد و چه  ها و هركس در آسمان ؟گيرند يعني آيا جز دين خدا را مي »ونَ عُ رجَ يُ  يهِ لَ إ وَ  اً رهَ كَ   وَ  اً وعَ طُ  رضِ االَ وَ  واتِ امَ السَّ  يفِ 
اين همه علّت كند كه پس  مي متبادرذهن  بهگردد. دقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را  است و به سوي او باز مي نخواهد مسلمان

يم لستله اسالم قرار داريم و اگر مرحله بيعت و به نحفوق در  اتهاي ديني و مذهبي چيست؟ ما همه مردم كره زمين بر اساس آي جنگ
 قرار خواهيم گرفت.و يا اسالم تشريعي يا تكليفي االمر رسيديم در اسالم خاص  اولي

گذاري و  هاي مصرفي و سرمايه ـ اقتصادي ربا در وام ) تحليل فقهي1382عبدالرضا هرسيني ( در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و 3
 ولي و بانكي، بانك مركزي ايران.پژوهشكده پ. هاي فقه متداول در كشف احكام شارع كاستي

حكم  تورات كه مرتكب گناه شده بود آوردند. در در جمع مريدانش نشسته بود. گروهى، زنى را(ع)  آمده است كه عيسى در انجيل يوحنا 4
(ع)  زن. عيسى ماند و آن(ع)  هركس از شما گناهكار نيست، حكم را اجرا كند. همه رفتند، عيسى به آنان فرمود:(ع)  بود. عيسى آن گناه رجم

در  به آن زن فرمود: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و ديگر مرتكب گناه مشو.
و صحف  تورات ات ام آمدهكنم. گمان نكنيد كه  را در ميان مردم زنده ام تا احكام تورات فرموده: آمده(ع)  اناجيل ديگر آمده است كه عيسى

همچنين نگاه كنيد به تفاسير مجمع البيان و  رواج دهم. ام تا آنها را در جامعه ميان بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمده انبياء را از
 سورة مائده. 23نمونه در ذيل آية 

 قَ دَ ل صَ قُ  ونَ مُ الِ الظَّ  مهُ  كَ ئِ ولَ اُ فَ  كَ الِ ذَ  عدِ ن بَ مِ  بَ ذِ الكَ  ي اهللاِ لَ ي عَ رَ فتَـ إن مَ . فَ إن ُكنُتم َصاِدِقينَ  فَاُتوا بالتَّورَاِت فَاتُلوَها« .93-95سوره آل عمران آيات  5
 .»ينَ كِ شِر المُ   نَ مِ  انَ ا كَ مَ  وَ  َحِنيَفاً  يمَ اهِ برَ ِملَِّه إوا تَِّبعُ افَ  اهللاُ 

روزه را برا ي شما مقرر كرديم همانطور كه براي كساني كه قبل از » َب َعَلی الَِّذيَن ِمن قَبِلُکمُکِتَب َعَلْيُکم الّصيام َکما ُکتِ .  «183بقره، آيه سوره  6
 .شما بودند مقرر نموديم

كه به نوح و پيامبران بعد (اي محمد) همانا به تو وحي كرديم همچنان »ِانّا َاوَحْينا الَْيَک َکما َاوَحْينا ِالی نُوح َو النَّبييِن ِمْن بـَْعِدهِ «. 163نساء، آية  سوره
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سلف نسبت به جناب ختمي مآب (ص) ناقص و شريعت و منهاج آنها نسبت به شريعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود 
و منهاجي قرار داد و شريعت هريك غير ديگري و طريقت هريك و  هر يك به اقتضاي وقت خداوند براي آنها شريعتي

كرد شريعت سابق را و تغيير  بود و از اين جهت بود كه نبي الحق نسخ مي آداب سلوك آنها جدا از سابق و الحق مي
 ». داد آداب سلوك آن سابق را، تا رسيد مرتبه به خاتم االنبيا كه مقام آن حضرت مقام اطالق بود... مي

 
 سابقه و تاريخچه

از اعضاي هيئت دولت موقت آقاي  رخيكه باي بود  گونهه بابتداي انقالب حذف ربا در اذهان دولتمردان 
 1358سال نخستين هاي  از همان ماه اين موضوع .دادند ربا استعفا خواهكه در صورت عدم حذف  كردند تهديدبازرگان 

قانون  پيشنويس اليحه 1361در سال  تا اينكه بودهاي مختلف  گاهنظرات و ديددر كش و قوس همچنان  1361تا سال 
كه اين قانون و مقرر شد  به اجرا درآمد 1363سال  وبه تصويب  1362در سال در  وتدوين  عمليات بانكداري بدون ربا

عليرغم  نچناهم و آن اشراف داشتندضعف بر  آن نيزنويسندگان و تصويب كنندگان  به مدت پنج سال اجرا شود. فقط
تا البته  ست.ا يبسيارهاي اساسي  همچنان دچار ضعفهاي اجرايي كه براي آن نوشته شد  ها و دستورالعمل نامه تمام آيين
 سيستم يكپارچه يكشورهيچ  و وجود نداشت به شكل يكپارچه عمليات بانكي بدون ربا انجام اي در زمينه تجربهآن زمان 
 .گرددتدوين سنجيده قانوني تا شد شده باها يا نقاط قوت آن مشخص  معايب و كاستيتا  دوكرده بنرا آزمايش بدون ربا 

را از قانون فقط چند عقد  و عريف نكردتاي  تازهكار بانكي و راهجديد حل  قانون عمليات بانكي بدون ربا، راه
البته قانون مدني هم بياني ديگر . مجدداً تعريف نمود بود(قرن هفتم) مستنبط از كتاب شرايع االسالم محقق حلي مدني كه 

عقودي اند.  از همين كتاب است و ديگر فقها حتي آيت اهللا خميني در كتاب تحرير الوسيله مفاد همين كتاب را بسط داده
هاي بعدي آن)  (و اصالحيه 1307مصوب شركت و قرض كه در قانون مدني  ،نظير مضاربه، مساقات، جعاله مزارعه، اجاره

اند مجدداً در قانون عمليات بانكي بدون ربا تكرار شدند. در اين بين شركت به بياني  د معين تصريح شدهتحت عنوان عقو
) و قرض با نامي ديگر (قرض الحسنه) و نوعي اجاره گذاري مستقيم و سرمايه ديگر (مشاركت حقوقي و مشاركت مدني

و واژه بهره به سود و واژه و واژه وام به تسهيالت  ندشدمتن قانون عمليات بانكي بدون ربا (اجاره به شرط تمليك) وارد 
تصريح حرمت ربا بود كه باعث شد بسياري از ابزارهاي تأمين مالي مانند بيش از اين  .نددادنام تغيير انداز به سپرده  پس

 ننمود و عمالًاوراق قرضه دولتي و خصوصي ممنوع شوند و قانون عمليات بانكي بدون ربا جايگزيني براي آنها معرفي 
هاي بعدي و ساير مواد  و الحاقيه 1347مصوب  1-300و الحاقيه جايگزين مواد  1311قانون تجارت مصوب  51-71مواد 

مرتبط با مواد مذكور كه وظيفه تأمين مالي در اقتصاد را از طريق انتشار اوراق قرضه و تبديل آنها به سهام داشتند را معطل 
هاي  و شركتها، بنيادها و حتي دولت  ها، سازمان هاي خصوصي، شهرداري شركت ذيره نويسيپو تامين مالي لذا . نمود

قانون عملياتي  ومعارض اين قانون قرار گرفت و در عمل نسخ شد از طريق اوراق قرضه تامين مالي شيوه از لحاظ دولتي 

                                                                                                                                                                                     
 از او وحي كرديم.

.» ...اعطی محمدًا (ص) شرايع نوح و ابراهيم و موسی و عيسی عليهم السالم التوحيد و االخالص و خلع االنداد و الفطره و الحنيفه المسحه..«
سلطانمحمد بيدختي گنابادي از كتاب ايمان و كفر كافي. مجمع السعادات تاليف حضرت حاج مال(ع)  حديث مروي از حضرت صادق

 ، تهران.1378سلطانعليشاه انتشارات حقيقت، 
 ، تهران.1378مجمع السعادات تاليف حضرت حاج مالسلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، انتشارات حقيقت،  7
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بانك  خارج كرد.اقتصاد ا را از چرخه ه آن با ربوي شمردن اوراق قرضه عمالًزيرا  بوداصلي بانكي بدون ربا مسبب 
پولي  گذارياز لحاظ سياست و ر حجم نقدينگي اثرگذار باشدب ندتوا ميمركزي با خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، 

حجم پول را  دتوان بانك مركزي نميبدون در اختيار داشتن اوراق بهادار مناسب  و بسيار حائز اهميت استاين موضوع 
حجم نقدينگي  هو بانك مركزي نتوانست هبود دو رقميهمواره نرخ تورم  سه و نيم دهه گذشته در. نمايدترل كنمديريت و 

از اقتصاد با انتشار اوراق قرضه  و تامين كندكسري مالي خود را ست توان ميتوسط اوراق قرضه نيز دولت . را كنترل كند
نتيجتاً  .يستاوراق قرضه چنين مكانيزمي برايش مهيا ن ولي بدون دكنپرداخت بازاوراق در سررسيد و د ريگبقرض 

 دند. شناتوان ، هاي پولي نيز همانند سياستهاي مالي  سياست
كه مشكالت ، ندادد ميعمليات بانكي خود را با آن تطبيق  و كردند مي اي تفسير بايد اين قانون را به گونه ها بانك

اين قانون  براي تالش كردند ها بانكو بانك مركزي البته  .ود آورداي منجمله برخورد صوري با عقود را به وج عديده
 نشان ها را در قراردادخود  و اثر عث تفسير عقود شدبافقط تالش آنها  تهيه كنند وي ي اجرايها و دستورالعمل ها نامه آيين

و  شدثابت در عقود بانكي  هرهورود مجدد ربا و نرخ بمنجر به  كه دكر خاصي از اين عقود ارائه تفسيرهر بانكي و  داد
 كردند. عمل ميبوي ها همراه با تشريفات اضافه ر بانك نام عمليات بانكي بدون ربا، عمالًذيل عنوان 
نظارتي بانك مركزي هم  -سياستي هاي در بستهد، حتي نشو مي ، عقود به شكل صوري استفادهنيز حال حاضر در

مبناي كه  حاليدر  شود. مي تعيينثابت  براي عقود مشاركتي نرخ بهرهحتي د، رس مي تصويببه از چند سال پيش كه 
 ولي عمالً است، تنها ظاهر عقود شرعي وامگذاري و  سپردهدر عمليات  بطوركلي .متغير است ازدهيمشاركت نرخ ب

، )استقرضه  اي نسبت به اوراق ل شدهكه ابزار متحو(گواهي مشاركت يا ها  گذاري سپرده دربراي مثال،  .ربوي هستند
 ها نرخو حتي در بسياري از موارد  شود كه تفاوت زيادي با هم ندارند اعالم ميقطعي  نرخ بهرهنرخ بهره علي الحساب و 

حتي  دارند. عديدهمشكالت  هموام ي ها قرارداد .ندا ههاي علي الحساب قطعي تلقي شد و همان نرخشده قطعي هم ن
است. بانك هاي  منوط به دستورالعمل نرخ بهره، ها كه در آن شود منعقد ميصوصي ي خها بانكدر  ه ويژهيي بها قرارداد

و اضافه بر  در بانكداري اسالمي ممنوع است را هم به همراه دارد كهغرر ظلم و غبن، بلكه ربا مشمول  ، نه تنهاموارد اين
 .هاي شرعي را نيز متداول كرده است اين حيله
 

 مفهوم ربا نقش زمان در
7Fآيهاين و  تربا نيسدار  مدتفروش كه  عرض كردند(ص) به حضرت رسول اعراب 

 اْلبَـْيعُ  ِإنََّما قَاُلواْ «نازل شد كه  8

يعني خرما االن  ؛خرما بوددار  مدتين آيه در ارتباط با خريد و فروش شأن نزول ا .»الرِّبَا َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  الّلهُ  َوَأَحلَّ  الرِّبَا ِمْثلُ 
مورد قرآن در  هفت آيه دردر مجموع در اين آيه و  شد. مي اخذمقدار بيشتري  هبعد از مدتي بآن  بهاي شد و مي فروخته

اشتباهي كه در فقه  .ستااساسي در تفسير نرخ بهره و ربا   مسئله. است شدهم يحرتاين نوع گرفتن بهره به صراحت  ،ربا
به  اي اگر مبادله شود كه مي عنوان پردازند. ربا نمياي تعريف بر »اساس«به عنوان  »زمان«به فقها  اين است كه دهد مي رخ

فردي در  مثالً .گيرد نميصورت در زمان حال اي به مازاد  وقت مبادله هيچ گويند نمي امامازاد صورت بگيرد ربا است. 
ان به نفر اول را در همان زم(يا كاال) مشخصي را به ديگري بدهد و نفر دوم همان وجه (يا كاالي) زمان حال وجه 

                                                           
 .تكرده اسربا را حرام وند بيع را حالل و خداگفتند: بيع مثل ربا است ولي : 275سوره بقره، آيه  8
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و حداقل براي يكي از طرفين نفعي  د.ندارنمنفعتي در آن فرد اول و نه فرد دوم نه  زيرا اين معامله عبث است .بازگرداند
 اي به گونهفرد اول و دوم مبادله بين يعني  كه زمان دريافت و پرداخت مبادله يكي نباشد.تواند وجود داشته باشد  مي

معامله  حالت در اينبه فرد اول بازگردانده شود. باشد و بعد فرد دوم  نزد ) مزبور مدتياليكاوجه (يا صورت گيرد كه 
 به عبارت ديگرورود زمان در معامله است. عبث نبودن آن انتفاع ناشي از تواند از لحاظ مادي عبث نباشد و علت  پول مي

 و ربا، زمان استحريم ورود معامله به سي الزم براي شرط اسادار باشد. لذا  كند كه معامله مدت ربا وقتي مفهوم پيدا مي
منتج از زماني است كه پول يا كاالي فرد اول نزد فصل تميز ربا و بيع يعني  .باشد ربا تواند موجد در معامله ميورود زمان 

بر مبلغ اسمي  يمانزارجحيت كه از است و مازادي  ورود زمان به معامله در و بيع تفاوت رباگيرد. يعني  فرد دوم قرار مي
اي روي يك دارايي  ربا به اين مفهوم مازادي است كه در طول زمان، بدون انجام هيچ كار اضافه شود. ميبار معامله 

  دهد. مياجاره مفهوم در اين حالت به شرطي كه دارايي الزاماً همان دارايي نباشد، چون  گردد دريافت مي
 

 يتعارض آراء فقه
زيرا تا شك نباشد يقين كمال است  و اساس تكامل و ي ديالكتيكمبنا ،و اختالف نظرد تعارض و تضابطوركلي 

آراء فقيهان بدانيم  شود، ولي اين موضوع به معني تأييد تعارض در احكام الهي نيست و بايد اين تعارض را در حاصل نمي
8Fو نه در احكام الهي.

كه اختالف به معني  ندا هكرد تأويلبرخي . »ی رَْحَمةٌ ّانَّ ِاْخِتالِف اُمَّت« :(ص) فرمود رسول گرامي ما 9
9Fآيه از است در صورتي كه اختالف به معني رفت و آمد است همانطور كه در قرآن كريمو تعارض اختالف نظر 

ِإنَّ «: 10

 و آمد معني رفت اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهارِ  عبارت »َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِلي اْألَْلباب  في
به همواره نظرات فقهي  و قبل از اسالم دارددر باشد. علت وجود اختالفات سابقه طوالني حتي  روز و شب مد نظر مي

مذكور در براي مثال اختالف نظر علماي شريعت موسي (ع) از موارد  .در ازمنه مختلف متفاوت بوده استدليل تعدد فقها 
كه تحريف توراتي كه به دست ما رسيده به دليل تبعيت علماء يهود از فشار پادشاهان  و برخي بر اين باورندتاريخ است 

دانند. يعني نه تنها تعارض يا  آن زمان بوده است و حتي كتاب پادشاهان در تورات را دليل اين فشارها و اعمال نفوذها مي
بينيم تعدد اناجيل عمالً سبب شد تا آنگونه كه در تاريخ  كتاب آسماني. در انجيل هم مي تغيير در فتوا بلكه تحريف در

نويسند طرفداران پولس با كمك پادشاه از هجده انجيل نوشته شده همه را سوزاندند و چهار تا از آنها را نگاه داشتند.  مي
ر حتي تعارض معاني قرآن در قرائات تكثّ درباره قرآن كريم نيز اختالفات زيادي در قرائات مختلف هست كه سبب

كردند كه منجر به آن شد تا  شود. اين موضوع در زمان عثمان آنقدر شديد شد كه قاريان يكديگر را تكفير مي مختلف مي
اي كه نزد خاندان ابوبكر بود را از بين ببرد و قرآن جمع آوري شدة خودش را منتشر  عثمان نسخ ديگر منجمله نسخه

نحوة اشكال اساسي در قرآن علي عليه السالم نيز به منصة انتشار نرسيد. در ارتباط با اين تعارض اگر بگوييم ساخت و 
آناليز و تحليل سنت و اقوال  . ديدگاه علماي اديان به فقه ديدگاهي خاص و مبني برايم بيراهه نرفته نگرش به فقه است

يعني نقش عقل در استنباط پيدا كرد.  تدر فقه برادران اهل سنّي شيوه نگرش ظهور تاماين  بوده و هست.پيامبر خود 
 10F11:فرمايد د و ميندا قرآن كريم فقه را مربوط به قلب مياحكام نسبت به فقه شيعي كمرنگتر و نقش سنّت پررنگتر شد. 

                                                           
 .1386بهمن  89ي، مصاحبه با دكتر بيژن بيدآباد مجله بانك و اقتصاد شماره در مسائل اقتصاد يعلت تعارض آراء فقه 9

 .190سوره آل عمران، آيه  10
 .179سوره اعراف، آيه  11
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ابتداي جامع ف آنچه كه در برخال . و اين درستآن فقه ندارند بهيعني قلب دارند ولي  »َلُهْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِبها«
را  و فقه رايجاست شود  هاي افزايش حافظه به طلّاب علوم ديني تعليم داده مي المقدمات در آداب المتعلمين درباره شيوه

. نمايد تا به دانستن اطالعات تاريخ دين قرآن تفقه را به ادراك قلبي منوط مي به عبارت ديگركند.  به حافظه مربوط مي
 نه دركه فقه مطالب مدو د: گمان مبرنويس مي منية المريدينعلماي اماميه است در تعريف فقه در  ةكه از اجلّشهيد ثاني 

َنما تـَُولُّوا فـََثمَّ « 11F12ةآي جميع اشياست و هر كسي كه مصداق باكتب است بلكه فقه ديدن نور خدا  َو لِلَِّه اْلَمْشِرُق َو اْلَمْغِرُب فَأَيـْ
اين موضوع به معناي  و صوفيه از لحاظ عرفا فقيه است. يعني هرجا نگاه كرد وجه خدا را ببيند.گرفت  قرار »َوْجُه اللَّه

كفر به  گنجد ولي براي حركت از . هرچند اين آيه قرآن در تعريف شرك ميهستي استظاهر با در معيت رويت حق 
در اين زمان است كه  ه بايد داشته باشد.حداقل مقامي است كه فقي ،. اين مقامعبور كردتوحيد بايد از مسير شرك 

يابد.  و صحيح را از سقيم درمي بيند را مي َوْجُه اللَّهچون در اين مقام  فرمايشات فقيه منبعث از منشا ازلي و مبدا الهي است
ي ملك داالاقل صكه صاحب آن شود  منتسب مياخبار و روايات مقام محدثي به مقامي رسد. در  يعني اينجا به تمييز مي

طاقت ديدار ملك را در بيداري  هرچنددر بيداري بشنود را  ملكصداي و ملك را در خواب ببيند و را در خواب بشنود 
 .كه اين علم بتواند صحت يا سقم حديث يا خبر را به او برساند گردد يعني محدث بايد از علمي برخوردار .نداشته باشد

فرمايد:  يعني خداوند مي .آيد ميبدست  »َو اتـَُّقوا اللََّه َو يـَُعلُِّمُكُم اللَّه«فرمايد:  كه مي سوره بقره 282اين علم براساس آيه 
و نه با داشتن اطالعات رسمي ديني.  آيد در اثر تقوا بوجود ميخدا به شما علم بيآموزد. يعني علم تقوا پيش بگيريد تا 

. يعني باشد ذن مياست و شرط كافي آن ا ور فتواهنوز شرط الزم براي صد ،اين علم عليرغم صعوبت حصولشمعذلك 
در منصبهاي كه فرمايشات معصوم (ع) را روايت و نقل كند. بطوركلي  بايد فقيه از جانب معصوم (ع) اجازه داشته باشد

ايد: فرم قرار داشت مي ءفتااو  ءريح قاضي كه در مسند قضاموالي ما علي (ع) به شُ .ن نداردكسي حق تمكّ ديني بدون اذن
نشيند يا  نبي مي يعني اي شريح برمسندي كه تو نشستي يا »يَا ُشَرْيُح َقْد َجَلْسَت َمْجِلساً َما َجَلَسُه ِإالَّ نَِبيٌّ َأْو َوِصيٌّ نَِبيٍّ َأْو َشِقي«

َترىَفَمْن َأْظَلُم ِممَّ « 12F13:فرمايد صب اين منصب را ظالمترين افراد بشر معرفي و ميغاو قرآن كريم . وصي يا شقي َعَلى   ِن افـْ

غصب مناصب  را در ارتباط با ه كه به كرّات در قرآن تكرار شدهتفاسير شيعي معني اين آي »اللَِّه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلمٍ 
قه در فقه اماميه متفاوت از فموضوع اذن و اجازه  .دانند مياز معصوم (ع) ديني بدون اجازه و اذن منصوص و معنعنه 

اذن  هد و بايد به وسائط صحيحشبا(ع) ذون از طرف معصوم أو البد بايد م در فقه شيعه فقيه اال .باشد برادران اهل سنت مي
نيست. روا او را اخبار و احاديث از جانب معصوم (ع) و روايت  نقلبرساند در غير اين صورت (ع) خود را به معصوم 

اند. بر اين  خود همواره اين سنّت عظيمه را مرعي داشته تإذن رواي ،با ارائه سندهمانطور كه از قديم االيام فقهاي عظام 
 كند. مفهوم پيدا ميد گردن مقل انداختن قالده محبت و دوستي فقيه برتقليد يعني به معناي از فقيه اطاعت  است كهاساس 

قالده  ولد با ديدن اخداوند باشد تا مق از تيي هر چند مقدماظهور ظهر باشد يعني بايد ماهللاو نشانة لذا فقيه بايد آيت 
اذن و اجازه همچنان در بين فقهاي عظام رعايت شده و بودن فقاهت با متضمن  يعني اصلاين به گردن گيرد. تبعيت را 

كسي بدون اذن روايت  مسلماً اگر .درج است ايشان بو كتن در مستندات ذّؤت فقهاي ماشود و سلسله اذن و اجاز مي
الزامي باشد و (ع)  تضميني نيست كه روايت نقل شده مورد رضايت معصوم فتوا نمايدنهايتاً صدور به نقل حديث و  اقدام

                                                           
 .خداست وجهمشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنيد آنجا  . 115سوره بقره، آيه  12
 با غيرعلم مردم را گمراه كند. خدا افترا و دروغ ببندد و چه كسي ظالمتر از آن كسي است كه بر. 144آيه سوره انعام،  13
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طبسي حاج شيخ حسين نوري  هللاآيت ا. فتوادهنده استا يراوي نظر   باشد بلكه حكم وحكم اهللا ي صادرهكه فتوا نيست
 زيرا قرآن، گريزد مي ميش از گرگچون د فقيه از فتوا دادن فرماي ر ميخّأصاحب مستدرك الوسائل از علماي بزرگ مت

13Fدر سه آيه. قرآن كريم نمايد ميكافر و ظالم  كند اطالق فاسق و صادرفتوا  غير حكم اهللابه كسي كه  هكريم ب

پشت  ١٤
ين كثراهللا امللذا فقهاي ع ؛استكافر و ظالم و فاسق كرده حكم نكند  كسي كه به آنچه كه خداوند حكم فرمايد ميسرهم 
 گريزان بوده و هستند. دادن همواره از فتوا امثالهم

  
 شيوه استنباط احكام

متدولوژي و رويه بررسي متأسفانه  و فقه استروش استنباط از موجود در تفاوت و تعارض آراء فقهي اشكال 
درباره يك مسئله فقهي يرا زعلم نيست.  ،فقهبايد خاطر نشان كرد كه بطور كلي ست. ني متقنفقه متداول استنباط در 

واحد واب جبايد به در مسئله واحد فقه علم باشد، الزاماً  چنانچه و رسد به جواب واحد نمي لزوماًواحد، اظهار نظر دو فقيه 
بطور صحيح احكام فرعيه شرع مطهر فقه است كه نتوانسته استنباط متدولوژي اشكال از بايد اذعان داشت كه د. پس يرس
باط نكه است شوداي اصالح  به گونه يفقهاستنباط متدولوژي لذا الزم است . منظور شارع مقدس را دريابدو  خراجاسترا 

 صحيحي از قرآن كريم باشد.
اساس صحاح سته منقوالت صحابه را بدون اولويت ناقل يا صحابي ماخذ استنتاج و استنباط  برادران اهل تسنن بر

هاي خاصي است كه اين  كامالً متمايز است و صحت روايات منوط به ويژگيعه اين موضوع در فقه شي .دندان احكام مي
 ازاركان حجيت در استنباط احكام متفاوت  و زند و راويان مأذون از ايشان دور ميائمه (ع) ها حول و حوش كالم  ويژگي

نباط احكام است ولي در فقه در فقه اماميه قرآن و سنت و اجماع و عقل مبناي اساسي است .است تفقه برادران اهل سن
ابزارهايي و سد ذرايع به عنوان  حاستصال و شهرت و سيره و استحسان و قياس واولويت اركان ذكر شده متفاوت  عامه

تر  احكام فقه شيعه غنيكشف عقل را در  ءاين دو شيوه بنامقايسه د. نشو ي استخراج احكام مورد استفاده واقع ميبرا
 است. در پي يافتن علل شرايع 14F15» كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«بر اساس مت در اصول فقه اصل حك زيرانمايد  مي

                                                           
ْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا لِلَِّذيَن َهاُدوْا وَ « 44-47سوره مائده، آيه  14 نِيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب الّلِه الرَّبَّاِإنَّا أَنَزْلَنا التـَّ

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس ْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن. وََكتَبْـ وََكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشتَـُروْا بِآيَاِتي َثَمًنا قَِليًال َوَمن لَّْم يَ 
ُهُم  ن َتَصدََّق بِِه فَـُهَو َكفَّارٌَة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه فَُأْولَِئكَ بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاُألُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفمَ 

قًا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوآتَـ  َنا َعَلى آثَارِِهم بَِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ قًا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى الظَّاِلُموَن. َوقَـفَّيـْ َناُه اِإلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّ يـْ
 .»ْلَفاِسُقونَ ِقيَن. َوْلَيْحُكْم َأْهُل اِإلنِجيِل ِبَما أَنَزَل الّلُه ِفيِه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُه فَُأْولَِئَك ُهُم اَوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَّ 

 آنان به لهىا كتاب از آنچه وفق بر احبار و ربانى عالمان و تسليم اهل پيامبران كه هست نورى و رهنمود آن در ايم كرده نازل را تورات ما
 و نفروشيد، ناچيز بهاى به مرا آيات و كنيد پروا من از و نترسيد مردم از پس كنند، مى داورى يهوديان براى گواهند، آن بر و اند كرده سفارش
 برابر در چشم و جان، برابر در جان كه داشتيم مقرر آنان بر آن در كافرند. و نكنند، حكم است، كرده نازل خداوند آنچه وفق بر كه كسانى

]  قصاص از[ كه هركس و دارد، قصاص جرحها و ضرب همه نيز و دندان برابر در دندان و گوش برابر در گوش و بينى برابر در بينى و چشم
 دنبال به ستمگرند. و نكنند، حكم است، كرده نازل خداوند آنچه وفق بر كه كسانى و اوست،]  گناهان[ كفاره حكم در] عفو[ اين درگذرد،

 و هست نورى آن در كه داديم انجيل او به و بود، او پيشاپيش كه بود تورات]  حقانيت[ بر دهنده گواهى كه فرستاديم را مريم بن عيسى ايشان
 هست آن در آنچه وفق بر انجيل اهل كه بايد . و است پارسايان پندآموز و راهنما و است،]  شده نازل[ آن پيشاپيش كه است تورات با همخوان

 نافرمانند. نكنند حكم است، كرده نازل خداوند آنچه وفق بر كه كسانى و كنند، حكم
 .كند شرع نيز به همان حكم مي كند آنچه كه عقل حكم به آن مي 15
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فقه شيعه را در  ياستنباطاحكام تواند  عقل مي ءكه امروزه مدنظر دانشمندان علوم مختلف است بنا از لحاظ متدولوژي علم
اين  .كه در طبيعت جريان و سريان دارد ييرناپذيري استقوانين يكتا قوانين طبيعي و تغ .يكتا برساند(احكام) به قوانين 

باشد و مبتني بر عقل چنانچه رويه استنباط احكام صحيح  .قوانين همانند قوانين فيزيك در حيطه تعريفي خود اليتغير است
احكام بايد از  . زيرابه تعارض برسداينكه نه  گردد واحد و نظر طرح شده منجر به فتوا اتواي ارائه شده و نظرابايد فت

توانند متعارض باشند. همانگونه كه در علوم تجربي  قوانين علمي تبعيت كنند و اگر با روش علمي كشف شوند نمي
توان مثالً دو حالت مشاهده كرد كه  همانند فيزيك، شيمي يا رياضي قوانين در محيط تعريف شده قابل تغيير نيستند و نمي

درجه. احكام  110درجه سانتيگراد به جوش آيد و در ديگري در  100ر يكي در در شرايط آزمايشگاهي يكسان آب د
د زيرا در علوم انساني نيز كشف قواعد علمي نفقهي نيز كه برمبناي عقل استخراج شود همين خصوصيت را بايد داشته باش

متدلوژي استخراج و استنباط  رداگر تعارضي در آراء وجود دارد بايد علّت را پس مد نظر دانشمندان علوم انساني است. 
بندي  تواند در طبقه نمي ،شناسي يا متدولوژي استنباط احكام فقهي در شكل موجود خود روش جستجو كرد.احكام 

به  يكسانخاص در شرايط  ةشناسي علمي قرار گيرد. زيرا متدولوژي و روشي علمي است كه در مورد يك مسئل روش
ت از قوانين علمي تبعيت نكرده است. اگر دو محقق با يك روش در مورد سوال يا يكسان برسد در غير اين صور ةنتيج

علمي نيست يا بكاربرده توسط حداقل يكي از آنان متفاوت برسند معلوم است كه يا روش  ةاي يكسان به دو نتيج مسئله
  بوده است.الزامات و شرايط الزم براي آزمايش و تجربه يكسان ن ياتخطي از روش علمي صورت گرفته 

  
  اصل حكمت در اصول فقه

توجه به اصل حكمت آنگونه كه  كه اوالً كند بررسي متدولوژي استنباط احكام حتي در فقه اماميه ما را متوجه مي
عقل در متون ديني به . توجه استمورد در عمل كمتر پديده فقهي يعني عقل به عنوان روش آناليز  .بايد مدنظر قرار ندارد

عقل العقل است و در احاديث و اخبار به  صاحب مقام رسالت كليهتكامل فكر بشري اطالق دارد و نام  لي ومراتب تعا
كه عقل كامل  است اشارات بسيارعقل وهمي و عقل معاويه عقل مادرزاد و در مقابل (ع)  و عقل كل و عقل عليكامل 

يعني  »العقل ماعبد به الرحمن واکتسب به الجنان« :ندفرماي در تعريف عقل مي .ماستدر اختيار متفاوت از عقلي است كه 
عقلي كه در صاحب كسب كرد.  ها را عقل آن چيزي است كه بندگي خدا نمايد و توسط آن بتوان جنان به معني پنهان

 كهجانشينان آن بزرگواران نبي يا ولي يا وصي الهي است و خليفة اهللا در روي زمين است و  باشدمقام بندگي الرحمن 
كم توجهي به عقل در فقه به معناي كم توجهي به  .صاحب اين نعمت عظماي الهي هستندالهي باشند  عروة الوثقایمظهر 

فرمايد بلكه  خداوند در قرآن كريم تبعيت از صاحب اجتهاد را مقرر نمي .فرمايشات صاحب عقل يعني اولي االمر است
15Fفرمايد: كريم مي د در قرآنواژه مجتهد در قرآن ذكر نشده است و در عوض خداون

يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اللََّه َو « 16
فرمايد خدا را اطاعت كنيد و رسول و صاحبان امر از ميان  خطاب به مؤمنين مييعني  »َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكم
غير اين  فتوا فرمود الزم االتباع است در ي وأبه صدور راگر صاحب امر و اجازه اقدام خودتان را اطاعت كنيد. يعني 

هرچند  الزام ديني نيست. همهنمود متابعت براي ي أاقدام به صدور رشخص ديگري كه صاحب امر نبود صورت اگر 
ارتباط با در خالصه اين بحث  .اند خود قبول كرده را برآن فقيه زيرا آنها تقليد از  استالزامي مقَلّد  از تبعيت براي مقلدين

                                                           
 .59سوره نساء، آيه  16
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در دوران كم توجهي به فرمايشات اولي االمر موضوع ما يعني متدولوژي استنباط احكام در فقه رايج در اين است كه 
در فقه برادران اهل تسنن بارزتر است آنها اولي االمر را قيام منشاء تعارض آراء فقهي باشد. اين پديده تواند  ميغيبت 
و آنكه با سلطه بتواند حاكم بر جامعه باشد  احبان حكومت را اولي االمر معرفي مي كننددانند يعني ص سيف ميه كننده ب

 .شود ينم در فقه شيعه تاييد از لحاظ برادران اهل سنّت اولي االمر است. اين نظريه
 

  و بناء بر احاديث و اخباركم توجهي به قرآن 
يعني توجه استنباط كنندگان  .توجهي به قرآن استكم  احكام در فقه متداولهاي استنباط  نكته ديگر در شيوه

حجم روايات و اخبار از موثق تا  .اخبار استاحاديث و به روايات و توجه يات قرآن كريم كمتر از آاحكام به عمق 
آنقدر زياد است كه در آنها و صحيح و سقيم بسيار زياد است د نشو گروه طبقه بندي مي 23مجعول كه در فقه شيعه در 

در بررسي روايات و اخبار و احاديث به موارد بسيار متعدد برخورد  .گذارد را در انتخاب نوع استنباط آزاد مي قيهف دست
كنيم كه فعل واحدي هم ممدوح و هم مذموم است و همچنين ترك همان فعل در برخي روايات ممدوح و در برخي  مي

مينطور قواعد فقه براي اين تمييز ابداع شد ولي عليرغم به طور كلي رشته اصول فقه و ه مذموم است.ديگر روايات 
پيشرفتهاي زياد در اين زمينه عمالً مشكل رفع نشد. همينطور فقه استداللي به كمك اين تمييز برآمد كه پاسخگو نبود و بر 

پديده است:  ناشي از دو شكلاين مپيچيدگي و تعدد حاالت قابل بحث افزود و عمالً سبب صعوبت جمعبندي نيز گرديد. 
نمايد. دوم ائمه هدي (ع) در شكل حقيقت را از مجاز متمييز تواند  اوالً صحيح و سقيم در روايات بسيار وارد شده كه مي

اند و لذا با توجه به فشار حكومتهاي جور  داشته زمان حكومتهاي اسالمي جور بودند و در مقام تقيه و توريه قرار
شود كه فرمايشات ايشان برخالف  بلكه موارد بسياري ذكر ميرا شفاف اعالم فرمايند. حقايق  وقتتوانستند در همه  نمي

اند يا  كرده نظر اصلي آن بزرگواران بوده چون جان خود و شيعيان در خطر بوده و براي حفظ جان خود و مؤمنين تقيه مي
َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب َال َيْحَتِمُلُه ِإالَّ َمَلٌك ُمَقرٌَّب َأْو نَِبيٌّ ِإنَّ َحِديثـََنا  :فرمايد از طرف ديگر معصوم (ع) مياند.  فرموده توريه مي

يَمان ن را حمل كند (بفهمد و آتواند  نميكسي يعني كالم ما سخت و پيچيده است و  ُمْرَسٌل َأْو َعْبٌد اْمَتَحَن اللَُّه قَـْلَبُه ِلْإلِ
كه خداوند قلب او را به ايمان امتحان كرده  مني باشدؤا مپيامبر مرسل يملك مقرّب يا درك كند و بردارد) مگر آنكه 

آن  د و برن(ع) كن د درك كالم معصومنتوان مي ممتحن منؤم وپيامبر مرسل يعني ملك مقرّب و  هاشخصيتاين . است
 كامالً تواند مي ءاين آرا .ي صادركننده خواهد بودأد در غير اين صورت فتواي صادره رناساس اقدام به صدور فتوا نماي

  .فتاوا در مورد موضوع يكسان متفاوت گردد تاسبب شده است كه و اين مساله  مختلف الشكل باشند
هاي  كه در مورد يك سوال واحد پاسخجست به برخي از فتاواي صادره در مورد ربا استناد توان  براي مثال مي

اند،  و سني در باب خريد و فروش اسكناس دادهه عنظرات فقهي و فتاوايي كه علماي مذاهب شيمتنوعي داده شده است. 
نمايد، زيرا نظريات ارائه شده در حد كامالً موافق و كامالً مخالف است. به اين معني كه  را تقويت مي ديدگاههمين 

و مكيل و موزون نيست، خريد و فروش آن را حالل است بسياري از فقها به دليل اينكه اسكناس معدود و قابل شمارش 
دانند  خريد و فروش اسكناس را حرام مي ديگري از فقهاء، ةعد اند و اند. زيرا آنها اسكناس را كاال توجيه نموده تهدانس

شمارش ارزش  ةخريد و فروش كاال و نمايند ةچون رباي قرضي است و استدالل اين گروه بر اين است كه اسكناس وسيل
نمود كه در  راي از چند تن از علماء حوزه در مورد ربا استفسا هطي نامفردي  كاال است و به خودي خود ماليت ندارد.
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16Fاستكرده دريافت را  هاي زير مورد سؤال مشخص زير پاسخ

17: 
 يابد يا نه؟ باشد و آيا احكام رباي معاملي در آن جريان مي آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مي  :سوال

ت ولكن فروش اسكناس به طور نسيه به اكثر از جنس آن جايز پاسخ آيت اهللا سيستاني: خريد و فروش اسكناس جايز اس
 نيست و داخل در قرض ربوي است واهللا العالم.

باشد، لذا  پاسخ آيت اهللا محمد فاضل لنكراني: چون رباي معاوضي در مكيل و موزون است و اسكناس از معدودات مي
 رباي معاوضي در آن جريان ندارد.

 : خريد و فروش صحيح نيست.پاسخ آيت اهللا محمد تقي بهجت
پاسخ آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي: اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جاري 

شود و  شود، ولي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين است كه در عرف عقال اسكناس هميشه ثمن واقع مي نمي
هزار تومان يك   فروشم به يازده گويد من ده هزار تومان نقد را به شما مي ازار نميجنبة مثمن ندارد. هيچ كس در عرف ب

خواهد با ربا وام بدهد و نام آن را بيع  ماهه. مگر كساني كه بخواهند آن را حيلة فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع مي
در اين مسئله وجود دارد: نخست خريد و فروش ارزهاي گذارد و اين گونه فرارها اعتباري ندارد. تنها دو مورد استثناء  مي

هاي  شود و ديگر معامله نقدي اسكناس كنند و در عرف عقال ديده مي مختلف كه مثالً دالر را به اسكناس مبادله مي
كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و 

 شود. صورت اسكناس مثمن واقع نمي وغير آن، در غير اين د
پاسخ آيت اهللا سيد كاظم حائري: خريد و فروش اسكناس صحيح است و احكام رباي معاملي يا معامله نقدين بر او جاري 

ضي نيست ولي اگر در اثر مؤجل بودن يكي از آن دو اسكناس متقابل، مقدار مؤجل را افزايش دهد ملحق به رباي قر
 خواهد بود.

ا بها كه دين در ذمه باشد به نقدي  كنند: همچنين معامله اين پول اهللا خويي در اين زمينه نيز اين گونه اظهار نظر مي آيت
17Fزياده يا نقيصه ربا نيست

18. 
18Fاهللا يزدي در ملحقات عروه: اسكناس معدود است پس جايز است فروش آن به زياده يا نقصان آيت

19. 
بر اسكناس و مناط و نوت و ساير اوراق بهاداري كه در زمان ما متعارف شده واقع شود چه  معامالت: اهللا خميني آيت

يكطرفي باشد و چه طرفيني ظاهر اين است كه احكام بيع صرف بر آن جاري نيست و لكن تفاضل در آن به منظور ربا 
19Fجائز نيست

وراق نقديه مثل دينار و اسكناس است و خريد و شود از ا و آنچه در ايران به نام چك تضميني ناميده مي. 20
20Fو جايز است به زيادتر معامله شود و ربا در آن نيست... فروش آن رواست 

در اين مسئله عدم ربا در اسكناس آن قدر  - 21

                                                           
 تصفحا. اسالمي ةش) ربا و تورم، بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا، پژوهشگاه فرهنگ و اندي1381يوسفي، احمد علي ( - 17

318-304. 
 .2843 ةتوضيح المسائل، مسئلآيت اهللا خويي،  - 18
 .56 ةملحقات عروه ، مسئل - 19
تحريرالوسيله، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم  موسوي خميني،هللا روح اآيت اهللا سيد  - 20

 .69، ص 3 ة، مسئلسومجلد ، 1375
 .561، ص 11 ة، مسئل چهارمجلد تحريرالوسيله،  - 21
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21Fاند بديهي به نظر آمده است كه چك تضميني را به آن تشبيه كرده

22 . 
ه فتواي برخي از علماء قرض اسكناس حالل و به فتواي برخي كه ب حاكي از آن استآراء فوق  ةبررسي و مقايس

محال و الجرم باطل است. جمع ضدين و آراء نقيضين و ديگر حرام و به نظر بعضي با مالحظاتي حالل يا حرام است. 
ند فعلي، نيازم ةنمايد كه روش استنباط احكام فقهي به شيو موضوع را به ذهن متبادر مياين علت تناقض اين آراء 

 است.  آوردهاستنباط احكام اين نظرات نقيض را فراهم زيرا متدولوژي فقه در بازنگري است 
شود. ديه عبارت از آن مالي است كه جاني به خاطر  ديده مي اتمنجمله دي يدر موارد مثال ديگر اين تعارض

تواند  براي مثال در قتل عمد ديه مي جنايتش بايست بپردازد. ولي وي مخير است تا از انواع ديه يكي را انتخاب نمايد.
22Fدرهم نقره باشد. 10000دينار طال يا  1000حلِّه (لباس) يا  200رأس گوسفند يا  1000رأس گاو يا  200شتر يا  100

و  23
ها با ارزشهاي متفاوت داللت بر نوعي  اين موضوع يعني حق انتخاب اختياري ديه آن هم با اين طيف وسيع از گزينه

دارد هرچند شيوه استنباط حكم در موضوع ديات متفاوت از ربا است ولي به هر حال هر دو شيوه به تعارض  تعارض رأي
 اند و نه به حكم واحد. آراء منتهي شده
نموديم. پس روشي  شد مسلماً يك پاسخ دريافت مي ال ميؤهمين سدر مورد ربا  مقدساز شارع  زماناين اگر در 

الزم است كه  و شود د نبايد روشي باشد كه در حال حاضر در استنباط احكام بكار گرفته ميكه ما را به نظر شارع برسان
 . شوداستنباط احكام تجديد نظر  ةرويدر 

 
 پايه در استنباط احكامراه حل 

به ما فرموده (ص)  و البد بايد از مسيري باشد كه در حديث ثقلين رسول گرامي  االراه حل رسيدن به حكم اهللا
مبناي صدور احكام الهي است وگرنه اجماع و قياس و سنت و شهرت و (ص)   و عترت پيامبر اكرمعني كتاب اهللاي .است

بايد به  .دند متدولوژي علمي كشف احكام شارع مقدس اسالم باشنتوان ذرايع نمي سيره و استحسان و استصالح و سد
يعني بايد در زمان غيبت  . را دريافتجست تا حكم اهللا الهي مدد یاالوثق ةعرو و  اهللا حبلريسمان الهي چنگ زد و از 

  درچون حكم اهللا . را اخذ كردن هستند پيدا كرد و از آنها حكم اهللاذّؤصاحبان نيابت عامه را كه در عموم موارد ديني م
 بزنيم و اگر خير هللا ة هستيم بايد دست به دامن خليف است نه در دست غير و اگر ما بدنبال يافتن حكم اهللاهللا ةدست خليف

به دنبال يافتن حكمي هستيم كه منطبق با سنت مذهبي رايج در جامعه باشد راه ديگر را بايد انتخاب كرد كه اين راه مسلماً 
 هدفموضوع بايد تصريح كرد كه اين در ارتباط با  رسد.  نميضرورتاً به حكم اهللا ،از لحاظ اصول علمي تحقيق حكم

 را جستجو مي كنيم تا بندگي خدا نماييم يعني ما حكم اهللا .بندگي خداستت و كشف احكام الهي اتخاذ فقه براي درياف
و  !اگر هدف بندگي خدا نباشد چه ضرورتي به احكام فقهي است .ودهكنيم كه خداوند تائيد نفرم اجرارا  ينه آنكه حكم

براساس اخبار و مستند به آيات قرآن  مسلماً. كرد احكام تقنيني متداول از طريق مجاري مقننه كشوري كفايت موضوع مي
شده عليه السالم در بين ماست و بي توجهي ما سبب عدم شناخت آن بزرگوار و البد  اال اهللا ةخليفو احاديث و روايات 
23Fفرمايد: است. قرآن كريم مي

 .زمين هستم من هر لحظه قراردهنده يك خليفه برروييعني  »ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخليَفةً « 24
                                                           

 .114-115 فحاتص، 1380انتشارات حقيقت، تهران، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي،  ،نورعلي تابنده دكترحاج آقاي  حضرت - 22
 .471-481صفحات ،  چهارمجلد تحريرالوسيله،  - 23
 . 30سوره بقره، آيه  24
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لٌ از لحاظ كالم عرب صفت مشبموري در أه است و داللت بر استمرار دارد يعني خداوند سبحان هر لحظه مهكلمه جاع
َمْن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن « 24F25:فرمايد عهده دارد و در اين ارتباط قرآن كريم مي بين ما قرار داده كه خالفت الهي را بر

خداوند او را هدايت كرد پس او هدايت شد و كسي كه گمراه شد او  يعني آن كس كه »فـََلْن َتِجَد َلُه َولِّيا ُمْرِشداً  ُيْضِللْ 
به  بشر اتصالمقام  درتواند  فرمايد مي  و ولي و مرشد كه قرآن كريم به آن اشاره مياهللا فةاين خلي ولي مرشد را نيافت.

يعني  »َمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ « 25F26:فرمايد به صراحت مي الكرسي ترا در آي باشد زيحكم اهللاخداوند و مبين 
شفاعت اتصال است. قرآن كريم راه پيدا و يك معناي كيست كه بتواند بدون اذن و اجازه او اقدام به شفاعت نمايد. 

 »َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلنا«فرمايد:  گو ميخصيت عظماي الهي را در آيه آخر سوره عنكبوت بازشكردن اين 
ل در تفاسير شيعي به بل خود راهنمايي خواهيم كرد و سباو را به س و حتماً حتماًمجاهده كند يعني كسي كه در راه ما 

كيد است يعني خداوند با قيد دو أو نون تتأكيد مالزم با الم  لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ است و از لحاظ قواعد عرب معني شده اولي االمر 
 ل خويش را حتمي فرموده است.بكيد الم و نون هدايت به سأت

 
 غيرربوي بانكداري برقراري موانع 

و از سوي ديگر به دليل عدم قبول  ءمشكل اساسي در اجراي بانكداري غيرربوي از يك سو به دليل تعارض آرا
پديده حرمت ربا مساله جديدي نيست كه دين اسالم مطرح كرده باشد  .باشد معه ميقلبي حرمت ربا توسط افراد جا

دارد و قبل از اسالم نيز پيروان اديان سلف از لحاظ  مطالعه تورات به وضوح حرمت ربا را از چند هزارسال پيش اعالم مي
دليل آن قويتر بودن اميال و ريشه كن نشد ولي نه قبل از اسالم و نه بعد از اسالم ربا  .فقهي با رباي حرام مواجه بودند

يعني اين موضوع كه در حريم اخالق اقتصادي است  . در مورد حرمت ربا استماديگري نسبت به تبعيت از حكم اهللا
يعني براي  .كنند لذا صاحبان سرمايه با نگرفتن ربا اقدام به ايثار نمي ،بطور كامل مورد قبول فعاالن اقتصادي قرار نگرفته

اين موضوع نه تنها در جوامع مسلمين بلكه در  .كه از ربا صرف نظر كنند تا حكم خدا را مجري باشند ارزد ها نميآن
اند حذف ربا از  ولي كاري كه تابعين اهل كتاب در كشورهاي غربي و شرقي نموده .جوامع اهل كتاب نيز ساري است

نها و هم در آاين پديده هم در دين  اي مذموم است و ذم دهربا پدي متوجه شدندآنها  .استطريق پائين آوردن نرخ آن 
خداوند در قرآن  .نتيجتاً نرخ بهره را آنقدر پايين آوردند كه ربا خود به خود منتفي شد ،تحليلهاي اقتصاديشان مبرهن بود

َقناطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َو اْلِفضَِّة َو اْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َو زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو اْلَبنيَن َو الْ « 26F٢٧:فرمايد كريم مي
ْنيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآب محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال يعني  » اْألَْنعاِم َو اْلَحْرِث ذِلَك َمتاُع اْلَحياِة الدُّ

 دنياممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ اينها سرمايه زندگى  هنگفت از طال و نقره و اسبهاى
دهد كه از بهره ربا  و اين محبت به دنيا كه پول مظهر اصلي آن است اجازه نميو سرانجام نيك نزد خداست.  است

خصص آن مؤمنين است كه از بحث اغماض شود. و اين آيه درباره مردم است و نه مؤمنين يعني شمول عام دارد و م
كنيم ولي فقط بايد گفت كه اين مؤمنين كساني هستند كه با بيعت ولوي  به تعريف مؤمن در اينجا خودداري ميع راج

به پيامبرش (ص) اند. خداوند  ايمان به قلب آنها راه يافته است و نه اينكه به سبب تبعيت از جامعه دين اسالم را قبول كرده
                                                           

 . 17سوره كهف، آيه  25
 .255، آيه سوره بقره 26
 .14سوره آل عمران، آيه  27
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27Fفرمايد: مي

گفتند: ايمان  ابعرا » قـُُلوِبُكم  قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تـُْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإليماُن في« ٢٨
  . قلب شما نشده استدر ايمان وارد  زيراايم،  ايد، ولى بگوييد اسالم آورده ايم بگو: شما ايمان نياورده آورده

الزم براي عموم اعده همانطور كه گفته شد آراء فقها نظرات فقهاست و نظرات فقها از لحاظ شرعي علي الق
توان به عنوان حكم خدا تلقي  نميرا شود  فقه متداول استخراج ميدر رايج  شفقهي را كه به رو اتاالتباع نيست يعني نظر

هي قابل قاي مقلدين آن فقها الزم الرعايه باشد يعني فتاواي فهر چند اين فتاوا بر ندنيستديني عام كرد و لذا واجب الرعايه 
بينيم در طول سه  براين اساس است كه مي .حكم خدا نيستلزوماً ي أآرا است و ر تحميل به عموم مردم نيست و اين فتاوا

خريد و فروش  . مثالً خريد و فروش و بازي شطرنج،نددهه گذشته احكام زيادي صادر شده كه بعد از مدتي نقض گرديد
، خريد و فروش آالت موسيقي، نواختن و ماهي اوزون برون و نواختن ارگ، خريد و فروش ويديو، خوردن خاويار

موسيقي حرام بود و در حال حاضر به شرط هاي جمعي و  موسيقي، پخش موسيقي در راديو، خواندن تصنيفها در رسانه
مشمول استثناء خانم نامحرم در تلويزيون حرام بود و  ديدن موي سرزماني . حالل استدر تلويزيون نديدن آلت موسيقي 

. آستين كوتاه براي آقايان، لباس رنگي براي خانمها و بسياري موارد ديگر اول ممنوع به شرط غيرايراني بودن هنرپيشه شد
رنج يا امثالهم حرام يا صحبت سراين نيست كه آيا بايد پخش موسيقي يا تصنيف يا بازي شطبود بعد به تدريج آزاد شد. 

گاهي حالل معرفي  حالل باشد موضوع اين است كه اين حرمت يا حليت از مصدر راي آمده و راي گاهي حرام و
شد، آيا ايشان اول حرام  ا اگر از امام عصر عجل اهللا تعالي فرجه استفسار ميام كند و حكم خدا نيست و راي است. مي
پس سوال  توان حالل را حرام كرد يا بالعكس؟ مسلماً اينطور نيست. فرمودند؟ آيا مي كردند و بعد از مدتي حالل مي مي

اين است كه چگونه موارد فوق اتفاق افتاده؟ علت اين است كه فتاوا حكم خدا نيست و رأي است و رأي ممكن است در 
  .هر زماني متفاوت باشد

معلوم نيست . و پردازندبباط احكام فرعي نبه است و كنندبتوانند احكام الهي را درك  كساني باشند كهاول بايد پس 
اين  ةرسد كه آن مدارج اجازبي از اجتهاد جبلكه بايد به مدار داشته باشد هجايگاه صحيحي در تفقهر صاحب رأي كه 

جامعه شناس  اقتصاددان، .دنمواصول را تدوين بايد رويه يافتن احكام كه اصالح شد، بر مبناي آن  بدهد. اواستنباط را به 
شرط اصالح  اصالح فقه نه تنها پيش كنند. مي تدويناصول قواعد آن رشته را بر مبناي آن  توانند مي يا ساير كارشناسان

بانكداري اسالمي در ايران است بلكه ساير روابط اجتماعي نيز بايد بر اين اساس اصالح شود. البته فقه مبتني بر شرع 
 فقه به معناي پويايي عقلي آن است.  حاصالو  مالزم با عقل است براي جامعه مفيد استمالزم با عقل است و آنچه كه 
و تأمين مالي خرد گرفته تا  خطر پذير ،از بانكداري قرض الحسنه بانكيمختلف سطوح قانون بانكداري بايد 

مختلف بانكداري از  پس بايد در سطوح را پوشش دهد. بانكداري مركزي و گذاري، تجاري، تخصصي سرمايهبانكداري 
. با قانون را طراحي كردي بانكداري بدون ربا ها بانكداري مركزي گرفته تا تامين مالي خرد و قرض الحسنه راه حل

 مگر سيستم فعلي اصالح شود. ،رسيدتوان به حذف ربا  ي فعلي نميها سازوكارو ايط رعمليات بانكي بدون ربا، در ش
 

 اخذ ربا از بيگانه
سبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را متمايز از ساير كشورها در مورد اخذ ن مناسب است

                                                           
 .14سوره حجرات، آيه  28
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دانند توضيح داده شود. قول مشهور بر اين است كه گرفتن ربا از كافر براي مسلمان مجاز است. اين حكم به نظر  ربا مي
مسئله به معني برتر قراردادن مسلمانان از ساير ملل عالم رسد كه مقبوليت زيادي در اجماع عقالء داشته باشد. زيرا اين  نمي

 بين تمايز و افتخار و اعتبار مايه را …ازيدن به پدران و مادران و نب و قوميت و ساست. در صورتي كه در قرآن اصل و ن
و زن خلق كرديم و شما را  اي مردم ما شما را از يك مرد«: فرمايد مي. دهد مي قرار تقوا بر را امتياز و داند نمي مردم افراد

در آيه بعدي  .28F29»ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست هاي مختلف قرار داديم تا بشناسيد. همانا گرامي در تبار و قبيله
اعراب گفتند ايمان آورديم «فرمايد:  مي -تواند خطاب به ايرانيان و ساير ملل مسلمان هم باشد كه مي -راباعخطاب به 

يه بعدي آو در  .29F30»هاي شما وارد نشده ايد بلكه بگوييد اسالم آورديم و هرگز ايمان در قلب مان نياوردهبگو هرگز اي
به خدا و رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه كه مؤمنين فقط كساني هستند « :فرمايد مي

بايد انصاف داد آيا ما نيز از راستگويانيم و از ملل ديگر . 30F31»ندخدا با اموال خود و جان خود جهاد كردند و آنها راستگويان
كه مسلمان  هن شويم و ما عالم برتريم يا همه ما نيز مشمول خطاب به اعراب هستيم يا شايد هنوز هم مشمول آن نمي

زماني به وقوع چون اسالم تشريعي همانطور كه گفته شد  .ن قرار داريمنات مسلماامو له نحتشريعي نيستيم بلكه در 
31Fپيوندد كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت مي

شرط ورود به اسالم تشريعي است وگرنه گوينده الاله اال اهللا  32
باشد و با استناد به اين آيه كه هيچ چيزي  نيز ايمن از هرگونه تعرض مي وي به تعبيري مسلمان است و جان و مال و ناموس

32Fح و ستايش خدا مشغول نباشددر عالم نيست كه به تسبي

توان به مال كسي تعرض نمود و اموال او را باستناد به اينكه  نمي 33
تواند باستناد اينگونه فتاوا از ديگر ملل عالم ربا بگيرد. از طرفي هيچيك از ملل  وي كافر است به باطل خورد. مسلمان نمي

 دانند. اء سلف مييحا خود را از امت انبكنند بلكه همه به نحوي از ان عالم خود را كافر معرفي نمي
 

 معيار تمييز ربا
تا وقتي ربا تشخيص داده نشود مشاجره بر سر بانكداري اسالمي و غيراسالمي اتالف وقت است. بيدآباد و هرسيني 

اعد ث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قوح) با طرح مب1382(
و تكميل شده آن در موارد مطرح شده در آن مقاله براساس نمايند.  داند محدوده ربا را مطرح مي عقلي مستحكم مي

33Fهاي اليحه قانوني پيشنويس

34Fنامه اجرايي و آيين 34

35Fبانكداري راستين 35

عمليات ربوي و توان  ميزير موارد با مالحظه  36

                                                           
 ».م ِعنَداهللاِ اَتَقاُکم إنَّ اهللاَ َعِليٌم َخِبيرٌ يَا اَيـَُّها النَّاُس إنَّا َخَلقَناُکم ِمن ذََکٍر َو اُنَثی َو َجَعلَناُکم ُشُعوبَاً َو قَـَبايَل لِتَـَعارَُفوا إنَّ اَکَرَمکُ «، 13 آيه، حجرات سوره -29
َهللا َو َرُسوَلُه اليَِلتُکم ِمن قَاَلِت اَالعَراُب آَمنَّا ُقل َلم ُتوِمُنوا َولِکن ُقوُلوا أسَلمَنا َوَلم َيدُخِل اِاليَماُن ِفی قـُُلوِبُکم َوإن ُتِطيُعوا ا«،  14 آيه، حجرات سوره -٣٠

 ».َاعَماِلُکم َشيَئاً إنَّ اهللاَ َغُفوٌر رَِحيمٌ 
 ».يِل اِهللا ُاولَِئَک ُهُم الصَّاِدُقونَ إنََّما الُموِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاِهللا َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلم يَرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِاَمَواِلِهم َوأنُفِسِهم ِفی َسبِ «،  15 آيه، حجرات سوره -31
َنَک َعَلی أن الُيشرِکَن بِاِهللا َشيَئًا َو الَيسرِقَن َو اليَزنِيَن َو اليَقتُلَن أوالَدُهنَّ َو اليَأتِيَن يَا اَيـَُّها النَِّبیُّ إَذا َجاءََک الُموِمنَاُت يـَُبايِع«سوره ممتحنه: 12در آيه  -32

إنَّ الَِّذيَن «سوره فتح:  10، و در آيه »مٌ  اَهللا َغُفوٌر رَِحيبُِبهَتان يَفتريَنُه بَيَن اَيِديـَُهنَّ َو أرُجَلُهنَّ َو اليَعِصيَنَک ِفی َمعُروٍف فَـَبايَعُهنَّ َو إسَتغِفرَلُهنَّ اَهللا إنَّ 
درباره بيعت با زنان و  »َما َعاَهَد َعَليِه اهللاَ َفَسُيوتِيِه أجَراً َعظيًمايـَُبايُِعوَنَک إنََّما يـَُبايُِعوَن اَهللا َيُداِهللا َفوَق أيِديِهم َفَمن َنَکَث إنََّما يَنُکُث َعَلی نَفِسِه َو َمن أوِفی بِ 

گيرد و عملي از اعمال و احكامي مشخص دارد كه متاسفانه  احت مي فرمايد و به وضوح پيدا است كه بيعت با دست صورت ميمردان به صر
 در بين امت اسالمي فراموش شده است.

 ...». و إن ِمن َشیٍء ِاالَّ ُيَسبُِّح ِبَحمِدِه َو َلِکن ال تَفَقُهوَن َتسِبيَحُهم... « سوره اسراء 44آيه  -33
پوربهروز،  محمدعلي شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، ژن بيدآباد، آذرنگبي -34
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 باشند:رهاي تمييز سود از ربا در بانكداري راستين از قرار ذيل ميبراي اجتناب از ربا معيا. را تمييز داد غيرربوي
 معامله هرگونه مال به صورت موجل كه قيمت مورد معامله رابطه مستقيم با اجل معامله نداشته باشد.  -1

 تامين كننده منابع بايد در سود و زيان فعاليت اقتصادي گيرنده منابع سهيم باشد. -2

 مشخص و شرط شود. نرخ قطعي سود نبايد از پيش -3
 جهت تامين منابع براي موارد مصرفي نبايد سود اخذ شود.  -4

خريد و فروش اسعار خارجي به معني تبديل ارز به صورت في المجلس يا موجل، به شرطي كه قيمت ارز رابطه  -5
 مستقيم با اجل معامله نداشته باشد.

كند براي بدل) به همان ميزان كه از ديگري اخذ مياحد طرفين منابع (بدل) بدهد براي مدت معين در عوض منابعي (م -6
اي انتخاب كرد كه حاصلضرب توان به گونههمان مدت در آينده. همچنين بدل و مبدل و مدت زمانهاي آن دو را مي

 بدل در مدت آن مساوي با حاصلضرب مبدل در مدت آن باشد.

  
  ، ابزارها و فرآيندهاي بانكيماهيت عقودبحث در 

36Fتواند از زمره موارد زير باشد لحاظ عمليات بانكي وظايف مختلفي را به عهده دارد اين وظايف ميبانك از 

37: 

 گذاري سپرده
اي  هاي ديگر اقدام به مجموعه ها و همچنين با نهادن سپرده خود نزد بانك بانك با دريافت سپرده از مردم يا بانك

گذاري و دريافت مازاد  بهره توسط مديون مشخص شود سپردهنرخ اگر به طور خالصه  .كند هاي مالي مي از فعاليت
و شرعاً ممدوح است كه قرض گيرنده مازادي را عالوه بر قرض دريافتي به قرض  ستنياشكال  دچارگذار  توسط سپرده

به عبارت ديگر اي براي آن شرط شده باشد.  اين موضوع متفاوت از قرضي است كه نرخ بهره. دهنده بازگرداند
اي را به  و اين بانك است كه بهره نمايد ميشرط نكه بانك است  گيرنده اي را براي سپرده گذار از قبل نرخ بهره سپرده

بانكداري فعلي براي گريز از مشخص و شرط كردن نرخ بهره در نمايد.  گذار پرداخت مي سپردهعنوان تشكر به 
ذاردن سر خداوند است. به اين شكل كه نرخ بهره به كه نوعي كاله گ شود توسل ميمشرعي  اي گذاري به حيله سپرده

شود و در پايان سال غالباً رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده و  الحساب از طرف بانك اعالم مي عنوان نرخ سود علي
 ةابعتد العقو «و  37F38»االعمال بالينات«قاعده كلي  ونمايند. د ميقطعي تسويه حساب پرداخت و هاي مزبور را  بهره سپرده

                                                                                                                                                                                     
 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري قانوني اليحه پيشنويس

پوربهروز،  محمدعلي شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، راسكند فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ - 35
 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري اجرائي نامه آئين پيشنويس

 قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسايت  مستندات بانكداري راستين در بخش بانكداري راستين وب - 36
شود كه بسيار مهم است. ولي با توجه به اينكه در حاشيه مباحث اين مقاله قرار  ي فعلي مشاهده ميرمسائل بسيار زياد ديگري در بانكدا -37

) بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، پژوهشكده پولي و 1379كنيم. عالقمندان به ميثم موسايي ( گيرند از آنها صرف نظر مي مي
  .مراجعه نمايند ك مركزي ايرانبان ،بانكي

 اصالت عمل به نيت عامل است. -38

http://www.bidabad.com/
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 كند. به وضوح اين عمل را حيله شرعي قلمداد مي 38F39»للقصود
انداز در پايان دوره جوائزي به صورت تصادفي به صاحبان  الحسنه پس هاي مشهور به قرض گذاري در سپرده

ميزان جوائز  ششود ولي اگر ارز شخص و شرط نميمشود. گرچه در اين روش نرخ بهره از قبل  ها پرداخت مي سپرده
گذار اجحاف  الحسنه كمتر از نرخ بهره الزم براي پرداخت باشد عمالً در مجموع به سپرده هاي قرض انك نسبت به سپردهب

اي كه بانك به صاحبان  فرض كنيم نرخ جايزهاگر و اگر كمتر باشد به منابع مالي بانك زيان رسانيده. حتي  شده
كرد از لحاظ رياضي  اي باشد كه قاعدتاً بايست پرداخت مي هكند مساوي نرخ بهر الحسنه پرداخت مي هاي قرض سپرده

كشي از يك تابع توزيع  گذار برابر اميد رياضي نرخ جايزه است. دريافت جايزه به دليل قرعه براي هر سپردهنرخ بهره 
39Fكند كه اين تابع توزيع هر چند هم از نوع يكنواخت احتمال پيروي مي

متفاوت از  دريافت جايزه هر فردمعذلك د باش 40
نفر در مدت  واست. يعني دگذاران  توزيع جوايز بين سپردهتواند باشد. وقوع اين پديده به معني عدم عدالت  ديگري مي

توان  ميلذا گذارند ولي دريافتي آنها از بابت جايزه يكسان نيست.  را در بانك سپرده مي مساويزمان مساوي وجهي 
ِه بِ  مَ كَ قل حَ العَ ِه بِ  مَ كَ ا حَ مَ لَّ كُ «كلي  يابرايزه غيرعادالنه است و براساس كگذاري و پرداخت ج گفت اين نوع سپرده

منطقي آن يعني غيرعادالنه  صغراي توان مي استو تالزم بين عقل و شرع كه از مباحث اصلي در اصول فقه  40F41»رعالشَّ 
 شروعيت آن را ابراز داشت.عدم مالحسنه و  هاي قرض بودن سپرده

الحسنه جاري كه با اعطاي دسته چك يا كارت الكترونيك يا هرگونه وسيله صدور  هاي قرض اريگذ انواع سپرده
اي  هاي بهره گذارد چنانچه پرداخت را در اختيار او مي فرد بانك منابع مالي ؛گذار حواله و برداشت از حساب به سپرده

هاي جاري  گذاري از انواع سپردهتوان يافت. ولي در حال حاضر برخي  صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نمي
هاي  باشند كه مصداق سپرده الحساب مي شود كه شامل دريافت سود (بهره) علي اي مشاهده مي الحسنه قرض

  كند كه درباره آن قبالً گفتگو شد. پيدا مي گذاري را سرمايه
شود،  كم و زياد مي هاي قرض الحسنه جاري در هر لحظه طبق تعريف قانون مدني از قرض از آنجا كه سپرده

معنا است، مگر آنكه در هربار تغيير در مانده اين  اطالق مقدار معين به وجوه ناشي از سپرده قرض الحسنه جاري بي
41Fاز طرفي طبق قانون مدني .ها، طرفين، عقد قرض را مجدداً منعقد كنند كه در عمل، شدني نيست حساب

عقد محقق « 42
رسد حداقل در افتتاح حساب  و به نظر نمي» ن بودن به چيزي كه داللت بر قصد كند.شود به قصد انشاء به شرط مقرو مي

ها دارنده حساب جاري، قصدش اعطاي قرض به بانك باشد. لذا در مورد اين  سپرده قرض الحسنه جاري در بانك
طار قبلي سپرده خود تواند بدون اخ گردد. با توجه به اينكه صاحب حساب در هر زمان مي ها عقد قرض محقق نمي حساب

با توجه  .ها خالي از اشكال نيست  الحسنه به اين سپرده لذا از اين جهت نيز اطالق صفت قرض  را بعضاً يا كالً دريافت كند،
ها طبق  توان قرض تلقي كرد. اين حساب الحسنه ديداري را نمي انداز و قرض هاي قرض الحسنه پس به اين مراتب سپرده

42Fقانون مدني

الحسنه  انداز و قرض هاي قرض الحسنه پس ع حاصله از وديعه مال مالك است، بنابراين اگر حساب، مناف43

                                                           
 عقدها تابع قصدهاي آنان است. - 39

40 - Uniform Distribution Function 
  ترديد شرع نيز حكم خواهد كرد. عقل حكم كند بي كهبر چيزي  -41
 قانون مدني. 191ماده  42
 قانون مدني. 623ماده  43
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كارگيري اين  الحسنه جاري بايد در منافع به انداز و قرض ديداري را سپرده فرض كنيم، صاحبان حساب قرض الحسنه پس
ها با تعريف عقد عاريه بيشتر همخوان است كه  وجوه توسط بانك شريك باشند؛ كه نيستند. استفاده بانكها از اين حساب

43Fطبق تعريف

دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع  عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي« 44
 در صورتي كه در عقد عاريه عوض مقصود نشده است.» شود.

 سپرده وامخواه

دانند، زيرا شرط وام شرط زياده بر  را وارد در حريم ربا مي الحسنه گذاري به شرط وام در قرض بسياري سپرده
از اين سو شرط اخذ سپرده از مشتريان براي  .دهنده خواهد داد گيرنده هنگام بازپرداخت به وام وجهي است كه وام
در ازاء قرض الحسنه به اين دليل، اين شرط مازاد مورد اشكال است، زيرا كه  هاي قرض و صندوق ها دريافت وام از بانك

اند كه فرد  نامگذاري شده» سپرده وامخواه«ها تحت عنوان  شود. اين سپرده منفعتي مازاد بر آن از قرض گيرنده وصول مي
 دارد.  گذاري شده از بانك دريافت مي با قراردادن وجه سپرده نزد بانك بعد از مدتي وامي بيش از مقدار سپرده

ن اين محتوا است كه اعطاي جوائز غيرثابت نقدي يا جنسي يا تخفيف يا از لحاظ مالي متضم» سپرده وامخواه«
دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيالت اعطائي بانكي، داراي ارزش مادي  معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكي يا 

نده شرط شوند به اين است و قابليت تقويم ريالي و ارزشگذاري پولي دارد و لذا اگر اعطاي اين امتيازات با قرض ده
يابد. از اين جهت سپرده وامخواه را وارد در حريم ربا  مفهوم است كه مازادي از پيش شرط شده كه حكم ربا را مي

 دانند.  مي
خريد و فروش وام چنانچه به شكل خريد و فروش بدهي باشد نوعي معامله كالي به كالي يا دين به دين است و 

باشد. خريد و فروش حق تسهيالت با اينكه شرعاً مباح  فقها خريد و فروش دين شرعاً مجاز نمي اصوالً به عقيده بسياري از
هرچند اين فعاليت تحت عنوان حق تقدم وام در برخي  –باشد ولي بانك مركزي فعالً آن را ممنوع شناخته است  مي

 شود.  فرابورس رسماً خريد و فروش مي ها و فرابورس در حال حاضر در حال انجام است و حق تقدم وام در بازار بانك
گردد و از  اصوالً وضع هر نوع محدوديت بر بازارها موجب ناكارائي در اقتصاد و تشكيل بازارهاي غيررسمي مي

لحاظ اصولي نيز خريد و فروش حق وام مشكل شرعي و عقلي نداشته و از لحاظ نظريات اقتصادي و مالي موجه است. 
هاي غيررسمي فعاالن اين ك مركزي و مشكالت اساسي در خريد و فروش وام استفاده از شيوههاي بانيكي از نگراني

هاي آزاد و صحيح خريد و فروش حق وام مدون و مجري گردند مسلماً باشد. چنانچه زمينه خدمت مالي در اين ارتباط مي
اندازي بازار خريد و فروش حق  با راه به عنوان يك اصل اقتصادي بازارهاي غيررسمي حذف خواهند شد. در اين ارتباط

 تواند مشكالت فعلي در مورد خريد و فروش حق وام را مرتفع نمايد. وام مي

 كارمزد
القاعده نبايد با تغيير ميزان اسمي پول تغيير يابد. به عبارت  تواند جايگزين بهره گردد. كارمزد علي كارمزد نمي
نبايد ارتباطي با رقم اسمي علي القاعده كند و فروش خدمت  ن خدمت ميدمت اقدام به فروش آخديگر بانك با ارائه 

اي كه براي  موضوع خدمت داشته باشد. براي مثال عمل دريافت و پرداخت يا حواله پول به بانك ديگر از لحاظ هزينه

                                                           
 قانون مدني. 635ماده  44
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ل است كه بانك يكسان است. نقض اين موضوع در زماني قابل قبو ها حواله مختلفهاي  كند براي رقم بانك ايجاد مي
44Fهزينه بيشتري را براي بانك ايجاد نمايد ،مستدالً داليلي مبني بر اين موضوع داشته باشد كه مثالً حواله پول بيشتر

45. 

 وام
بندي  گذاري طبقه هاي سرمايه هاي مصرفي و وام توان در دو طبقه مهم وام ها را مي بانكيا وام  تسهيالت اعطايي

هاي مصرفي  واماخذ مازاد در ) به وضوح بيان گرديد كه 1382جام شده در بيدآباد و هرسيني (نمود. براساس استنتاجات ان
45Fهاي نامه آييناست. مشمول ربا 

الحسنه به جزئيات اين  هاي قرض بانكي بدون ربا نيز در باب اعطاي وامعمليات قانون  46
هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري،  زينهالحسنه براي دفع احتياجات افراد شامل ه پرداخت وام قرضدر موضوع را 

46Fدارد ميملحوظ تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها 

47.  

 الحسنه قرض وام
دهنده مقدار  الحسنه عقدي است كه به موجب آن قرض قرض«نامه عمليات بانكداري بدون ربا  از لحاظ آيين

گيرنده مثل و يا در صورت امكان قيمت آن را به  كند كه قرض گيرنده تمليك مي قرض معيني از مال خود را به
. قرض در لغت به بريدن، قطع كردن يا قيچي كردن معني شده و در اصطالح فقهي قطع بخشي از »نمايد رد دهنده قرض

سي آيات قرآن استنباط ولي از برردانند  طلح ميالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص ملك است. فقها قرضيام
الحسنه همه پشت سر آياتي هستند  قرض يات متعددآ .لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت است ا شود كه قرض مي

همان   الحسنه توان اين تفسير را نمود كه قرض ت ميحكنند و به ص كه در مورد انفاق، صدقه يا زكات يا قتال تكليف مي
با (يا جان مال (بريدن و قطع كردن مال از خود)   باشد كه به معني لغوي قرض جان ميهاي بالعوض از مال يا  پرداخت

47Fفرمايد: ج است. ميمراه خدا است كه حسنه آن در آن منددر  قتال در )صرف نظر كردن از بدن خود

در راه خدا قتال  48
ه چند برابر بر او اضافه خواهد شد حسنه پس ب ) كسي كه به خدا قرض دهد قرضهكنيد و بدانيد كه خدا شنواي داناست (ب

48Fفرمايد: نيز ميو . و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده است

خداوند گفت اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به  49
 و. حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با شما خواهم بود يها د و قرضيرسوالن من ايمان آوريد و ياري آنها نماي

49Fفرمايد: مي

ها و زمين از آن خداوند  كنيد (در حالي كه) ميراث آسمان شود كه در راه خداوند انفاق نمي شما را چه مي 50
آنها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً انفاق و  ،ستياز شما قبل از فتح انفاق و قتال كرد مساوي ن كه است و كسي

كنيد آگاه است.  كويي وعده كرده و خداوند به آنچه عمل ميقتال كردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها ني
                                                           

 شود. ارد ميومجزا از كارمزد است زيرا مخاطرات تأثيرگذار بر وجوه مالي بر ميزان مبلغ اسمي آن  ،وجوه مهارائه خدماتي نظير بي - 45
  .177-235)، پژوهشكده پولي و بانكي صفحات 1381نژاد ( هاي اعتباري، مرتضي والي ها و مؤسسه مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانك -46
  .ها الحسنه اعطايي بانك اجرايي قرض دستورالعمل 3اده بند ج م -47
 اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  َمن يمٌ لِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « ،244-245آيات  ،سوره بقره -48
 ».ُسطُ يَب وَ  ضُ قبِ يَ 

 ».اهللاَ َقرَضاً َحَسناً قَاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم «: 12آيه  ،سوره مائده -49
لِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَبِل الَفتَح َو قـََتَل ُاولَِئَک َوَما َلُکم َاالَّ تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا وَ «: 10-11آيات  ،سوره حديد -50

ِرُض اَهللا َقرَضًا َحَسنًا فَـُيَضاِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر  يٌر*َمن َذا الَِّذی يُقَاعَظُم َدرََجًه ِمَن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اُهللا الُحسَنی َواُهللا ِبَما َتعَمُلوَن َخبِ 
 ».َکرِيمٌ 
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 و افه خواهد شد و براي او پاداشي بزرگ خواهد بود.ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضي  ندكيست به خداو
50Fفرمايد: مي

ها خواهد دهند دو برابر براي آن دهنده و آنها كه به خداوند قرض نيكوئي قرض مي همانا مردان و زنان صدقه 51
51Fفرمايد: مي و شد و براي آنها پاداش بزرگي است.

و  حسنهو نماز بپا داريد و زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي  52
 .كنيد و آن خوبي و پاداش برتري است يشتر نسبت به خودتان ميپآنچه خوبي نزد خدا كنيد 

شايد  .نيستمنوط به مسماي وام است جان الحسنه از لحاظ قرآني به معناي ايثار مال و  به هر حال كلمه قرض
 كمتر آسيب تشريعي به فقه وارد آورد. » وام نيك«استعمال كلمه 

 مشاركت مدني
الشركه دو شخص به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق شروط  مشاركت مدني عقدي است كه از درآميختن سهم

گذار  د بانك باشد اين عقد بانك را به مثابه بانك سرمايهشود. چنانچه يكي از طرفين اين عق قبلي و قرارداد حاصل مي
گردد. شرط اين عقد اين است  ربا از حريم ربا خارج مي وجه تمييزنتيجتاً با توجه به موارد مطرح شده در  مي نمايد تبديل

 ك يا شراكت از قبل مشخص نشود.يكه به هيچ وجه نرخ بازده انتظاري شر

 مشاركت حقوقي
 آنهاهاي سهامي اعم از تأسيس آنها يا مشاركت در خريد سهام  ناي تأمين بخشي از سرمايه شركتاين عقد به مع

 كند. گذار تبديل مي غيرربوي است و بانك را به بانك سرمايه ،ربامذكور درباره  واردباشد. اين مشاركت برمبناي م مي

 گذاري مستقيم سرمايه
شود. همانطور  گذاري مستقيم ناميده مي ادي توسط بانك سرمايههاي اقتص تأمين سرمايه الزم جهت اجراي پروژه

 باشد. گذار است و ماهيت عمليات غيرربوي مي كه گفته شد بانك در اين عقد به عنوان بانك سرمايه

 مضاربه
شود و طرف ديگر با آن منابع اقدام به تجارت نموده و سود  يدار تأمين مالي سرمايه م هدر عقد مضاربه بانك عهد

كردن نرخ سود نشود. اين عقد در صورت عدم تعيين و شرط  حاصله به نسبتي معين بين مالك (بانك) و عامل تسهيم مي
داشت كه در صورتي كه عامل دچار زيان شود مالك نيز در نظر  يابد. اين مالحظه را بايد از قبل ماهيت غيرربوي مي

الرعايه  البته اين تعهد در همه عقود غيرربوي التزام دارد و الزم دار شود. ان را عهدهيالقاعده بايد سهم خود از ز علي
تواند مال دهد لذا آورده مضارب  از اشكاالت عقد مضاربه در قانون مدني اين است كه احد طرفين (مالك) مي باشد. مي

 و سود در اركتمش بانكداري عمليات درشود. براي رفع مشكل اين عقد  از لحاظ قانوني سهم الشركه وي محسوب نمي
 : اصالحات زير پيشنهاد شد مضاربه عقددر  راستين زيان

 .نمايد تأمين را مضاربه سرمايه از بخشي تواند مي مضارب -1

                                                           
 ».ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اهللاَ َقرَضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ «: 18 هآي ،سوره حديد - 51
َراً َو َاعَظَم َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اَهللا َقرَضًا َحَسنًا َو َما تـَُقدُِّموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخي َواَِقيُموا الصََّلوهَ «: 20ه آي مزمل،سوره  - 52

 ».َاجَراً 
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 .شود مي تقويم اخير مورد دو بهاي عقد انعقاد هنگام در كه باشد مالي حقوق يا غيرنقد نقد، از اعم تواند مي سرمايه -2
 فعاليت سهم همچنين و مضاربه سرمايه كل از مالكين از يك هر سرمايه حصه ضاربم و مالك تعدد صورت در -3

 در اينكه مگر باشد، غيره و ثلث يا ربع قبيل از كل، از مشاع اجزاء بايد مضاربه فعاليت كل از مضاربين از هركدام
 . گردد آن به منصرف عقد در سكوت و بوده معلوم منجزا عرف

 طبق يا باشد غيره و ثلث يا ربع قبيل از كل از مشاع اجزاء تواند مي منافع از مضاربين و مالكين از يك هر حصه -4
 در مزبور قاعده. شود مشخص مضاربين سرمايه و فعاليت و مالكين سرمايه ميزان به توجه با و منافع با متناسب اي قاعده
 . شود شرط و تعريف بايد قرارداد عقد زمان

 عمليات بر نظارت مسووليت. است مالك با واسط اختيارات و حدود تعيين مضاربه، قدع در واسط وجود صورت در -5
 .بود خواهد واسط برعهده مضاربه

 .است طرفين توافقات و شرايط و مضاربه عقد مقررات تابع مضاربه شد مذكور فوقا آنكه از غير به -6

 و سلم معامالت سلف
52Fآمده است كردناطاعت  و پرداخت، قبول كردن سلم در لغت به معناي پيش

53F. بيع سلم مترادف بيع سلف53

 و آن 54
الذمه است.  في مبيع مؤجل و كلي ليشود و نقداً و در هنگام انعقاد بيع پرداخت ميمعامله ثمن بها يا بيعي است كه در آن 

54Fاستپيش خريد يا پيش فروش به عبارت ديگر بيع سلف يا بيع سلم 

ع نگاه شود كه اگر از وجه خريدار به موضوع بي 55
55Fشود. فروش تلقي مي خريد و اگر از وجه فروشنده به آن نظر شود پيش پيش

در بيع سلم انتقال مالكيت مبيع در زمان  56
دار است ليكن بهاي  برخالف بيع نسيه، كاال، مدتيا سلم بيع سلف در نه در زمان انعقاد بيع. و گيرد  تسليم آن صورت مي

 .شود تعريف مي دار به بهاي نقد معامله كاالي مدتارتي اين بيع . به عبگردد پرداخت مي يآن نقد
شود بهاي آن يا كاال است يا پول. فروختن كاالي سلف  آنچه به سلف فروخته ميدانند.  ميجايز را  بيعفقها اين 

فروختن هه دارد  همان بيع نسيه است. آنچه كه شبفروختن پول سلفي در ازاي كاالجايز است.  در ازاي پول به اتفاق همه
فروختن پول سلفي در ازاي باشند است. همينطور  وقتي كه هر دو از يك جنس ميكاالي سلفي در برابر كاالي نقدي 

هاي انعقاد عقد و تحويل يكي باشند ديگر اين عقد بيع نيست بلكه  زيرا اگر ارزش هردو در زمان جايز نيستنقد پول 
 شند شبهه ورود به حريم تنزيل و ربا دارد.قرض است و اگر اين دو ارزش متفاوت با

- فيه) (مسلم مورد معاملهو طرفين  توافق (ايجاب و قبول) واليه (بايع) و مسلم (خريدار)  مسلميعني  طرفين معامله
56Fالذمه في بايد كليكه 

عين، جنس، نوع، وصف، مقدار، ميزان، ثمن،  .سه ركن اصلي بيع سلم هستند -نه عين معينو باشد  57
57Fمعين باشند.فيه در بيع سلم بايد  مسلماجل و مكان و امكان تحويل 

اي باشد كه موجب  فيه نبايد بگونه مسلمعالوه بر اين  58

                                                           
 .1091ص ،2، چاپ اول، جلد 1384طاهري، دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فكر،  انصاري، محمدعليمسعود  53
 .978ص ،2، چاپ اول، جلد 1378مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش،  محمدجعفر جعفري لنگرودي،  54
 .42، ص4، قم، دفتر انتشارات اسالمي، جلد 7و  6حقوق مدني  ،طاهري اهللا حبيب 55
 .174، ص1د ، چاپ دهم، جل1387كاتوزيان، عقود معين، تهران، شركت سهامي انتشار، ناصر  56
الذمه مالي است كه صادق بر افراد عديده باشد مثل گندم و جو كه هر يك داراي مصاديق بسياري در خارج  في كلي دني،مانون ق 351ماده  57

 هستند.
 .367، چاپ اول، ص1382خانه گنج دانش،  محمدجعفر جعفري لنگرودي، فرهنگ عناصرشناسي، تهران، كتاب 58
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، ثمن ممكن است سلم در بيع ربا گردد. اگر جنس مبيع و ثمن يكسان و ميزان آن متفاوت باشد متضمن ربا خواهد بود.
58Fعين خارجي يا مال كلي باشد.

شود بيع سلم فقط نسبت به همان بخش  پرداخته تنها بخشي از ثمن درصورتي ك 59
 خيار تعذر تسليمتحت عنوان درصورتي كه فروشنده در تسليم مبيع تأخير نمايد، خريدار اختيار فسخ بيع را  صحيح است.

  دارد.
بيع سلم صحيح  ،داشته استطلب باشد كه خريدار، پيش از عقد بيع از فروشنده  طلبيچنانچه ثمن در بيع سلم، 

باشد صحيح تواند  ميپرداخت ثمن به صورت اعتباري نيز لذا د. شو باشد و به محض انعقاد بيع، دين فروشنده ساقط مي مي
در قانون مدني به لزوم دادن ثمن هنگام . تواند طلبي كه از بدهكار دارد را به عنوان ثمن معامله قرار دهد خريدار مي و

59Fانون مدنيق ثمن هنگام عقد شرط صحت اين بيع نيست.پرداخت  و لذاانعقاد بيع اشاره نشده 

دهد كه  به طرفين اجازه مي 60
 براي تسليم مبيع يا پرداخت ثمن موعد تعيين نمايند. 

اند هرچند  تحويل تشكيك كردهخريداري شده قبل از رسيدن اجل سلفي فروختن كاالي برخي از فقها نسبت به 
پس از اجل و پيش از تحويل گرفتن كاال به  سلف. فروش كاالي اند نموده ادعار صحت و برخي ببر عدم صحت برخي 

اند و  را برخي مكروه دانسته. فروختن كاال قبل از تحويل استبه ديگري، محلّ اختالف شمرده شده ولي فروشنده جايز 
 ند.ا كه مكيل يا موزون باشد دانسته يبه كاالي و برخي هطعممختص ا برخي، كراهت را

شود. براي اين عقد  خريد نقدي كاال به قيمت معين معامله سلف خوانده مي پيشدر قانون عمليات بانكي بدون ربا 
 تأمين نمايد. يند توليدآتواند كسري منابع مالي خود را با فروش كاالي توليدي آينده خود قبل از پايان فر توليدكننده مي

معامالت سلف به دليل اينكه قيمت كاال در تاريخ  چوندانند ولي به نظر  وي ميعليرغم اينكه فقها اين معامله را غيررب
عقد توان دقيقاً در تاريخ  ن كار نرخ بهره را مييگردد. زيرا با ا شود وارد حريم ربا مي مي صشخمپايان دوره از قبل 

واحد كاالي  qفردي در ابتداي سال تعداد اي به نرخ بهره يا مازاد نشود. براي مثال  قرارداد محاسبه نمود هرچند كه اشاره
است در غير  R<pqدارد كه مسلماً  ريال دريافت مي Rمبلغ و فروشد  به بانك مي pتوليدي در پايان سال خود را با قيمت 

شود. بر اين اساس نرخ بهره اين  اين صورت بانك از انجام اين معامله سودي نخواهد داشت و فقط متحمل هزينه مي
 برابر رقم زير خواهد بود: قرارداد

100×
−

=
R

pqRr
 

ت فروش كاال معين ميقست معامله ربوي خواهد بود. حال اگر يسود و زيان اين معامله سهيم ندر با توجه به اينكه بانك و 
قيمت  و شرط نشود معامله غيرربوي خواهد شد. پس لزوماً براي اينكه معامالت سلف ماهيت غيرربوي داشته باشند بايد

كااليي كه بانك قصد خريد و تحويل آن را در پايان دوره دارد در قرارداد شرط نشود. البته كه بانك محق است پيش 
 هاي خود ملحوظ دارد ولي حق تعيين كردن آن در قرارداد را ندارد. بيني الزم براي قيمت آن كاال را در بررسي

 فروش اقساطي
باشد بطوريكه بهاي كاال در سررسيدهاي معين دريافت  علوم به غير ميفروش اقساطي واگذاري عين به بهاي م

                                                           
 .455، چاپ سوم، جلد اول، ص1340، كتابفروشي اسالميه، امامي، حقوق مدنيحسن  59
قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا  بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام ياانون مدني: ق 341ماده 60

 قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.
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آالت مورد نياز يك توليدكننده به ارزش  گردد. در اين عقد نيز شبهه ربا وجود دارد. براي مثال فرض كنيد بانك ماشين
v  دهد تا توليد كننده در  قرار مي ويريال را خريداري و در اختيارm  قسط مبالغv1,...,vm  را به بانك مسترد نمايد. اگر 

∑
=

=
m

i
ivv

1  
آالت خريداري شده باشد بانك از انجام اين عمل سودي نخواهد برد و  باشد يعني سرجمع اقساط مساوي ارزش ماشين

 فقط متحمل هزينه خواهد شد. پس الزاماً بايد:
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=

<
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i
ivv

1  
هاي  اي كه توزيع اقساط به صورت مقادير و زمان ه و براي حالت سادهباشد. در اين حالت نرخ بهره از قبل مشخص شد

 با: برابر خواهد بودپرداخت شود مساوي در طول دوره 

v
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نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا شامل تأمين  اين مالحظات در مورد انواع فروش اقساطي مطرح در آئين

بايد اضافه نمود در  شود. وسايل حمل و نقل، تأسيسات و مسكن مي ،ت، كاالهاي مصرفيآال ماشين گردشسرمايه در 
اگر مساوي  rبر اين بود كه اقتصاد دچار تورم قيمت نيست. ولي اگر تورم مد نظر باشد و نرخ  ضمنياين تحليل فرض 

60Fتورم به صورت قطعياضافه نمود كه نرخ  دايبشود. ولي  نرخ تورم باشد بحث از لحاظ موضوعي متفاوت مي

قابل  61
61Fبيني نيست و بطور احتمالي پيش

تواند هنگام عقد قرارداد مأخذ قرار  بيني نمي االصول پيش بيني است و علي قابل پيش 62
بيني انجام  ند نرخ واقعي در آينده با پيشنعوامل گوناگون داخلي و خارجي متأثر بر نرخ تورم اگر تغيير ك اگرگيرد چه 

 شود. التفاوت مجدداً در حريم ربا وارد مي د گرفت و مابهشده فاصله خواه

 اجاره به شرط تمليك
شود. بر  اي است كه مستأجر در پايان مدت اجاره عين مستأجره را مالك مي اجاره به شرط تمليك عقد اجاره

وان محاسبه كرد. براي ت از قبل مي را شود. زيرا نرخ بهره اساس توضيحات داده شده اين عقد نيز داخل در حريم ربا مي
قسط  mنمايد و مستأجر با اجاره آن مبلغ  ريال خريداري مي vمثال بانك از محل منابع خود كاالي بادوامي را به مبلغ 

همانند حالت فروش اقساطي اگر كل ارزش كاالي مورد  .كند هاي مقرر به بانك پرداخت مي را در تاريخ v1,...,vmاجاره 
ها  بايد ارزش مستأجره كمتر از جمع كل اجاره گردد. پس ها باشد بانك متضرر مي اقساط اجارهاجاره مساوي ارزش كل 

شود. پس اجاره به شرط تمليك نيز از  ه ميبباشد. اگر چنين باشد مجدداً نرخ بهره بر اساس فرمول فوق به راحتي محاس
 .گردد اجاره تلقي مي هر چند ظاهر آن نوعي و وارد در حريم رباست استمصاديق معامالت ربوي 

 جعاله
جعاله به معناي التزام جاعل (كارفرما) به اداي اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معين توسط عامل 

در اين عقد نرخ بهره  تواند هم جاعل و هم عامل باشد و در صورتي كه ك مينباشد. در عقد جعاله با (پيمانكار) مي

                                                           
61 Deterministic 
62 Probabilistic 
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 گردد. ربا نميمشخص و شرط نشود وارد به حريم 

 مزارعه
دهد تا زراعت كند و حاصل بين مزارع و  در عقد مزارعه، مزارع زمين مشخصي را براي زمان مشخص به عامل مي

د يعامل تقسيم گردد. اين عقد نيز خارج از حريم ربا قرار دارد و شرط اصلي آن تسهيم سود حاصل از زراعت است و نبا
هاي مزروعي را خريداري و در  توانند زمين ها مي گردد. توسط اين عقد بانكشرط و نرخ بازده يا بهره از قبل مشخص 

اصالحات زير پيشنهاد  مزارعه عقد در راستين زيان و سود در مشاركت بانكداري عمليات در اختيار مزارع قرار دهند.
 : نمايد كه كارائي اين عقد را افزون مي گرديد

 .كنند تأمين را توليد عوامل ساير يا سرمايه زمين، از بخشي يا تمام متفقاً يا منفرداً ندتوان مي هركدام عاملين و مزارعين -1
 تأسيسات، تجهيزات، ادوات، آالت، زمين، ،)مالي حقوق و غيرنقد نقد، از اعم( سرمايه شامل تواند مي توليد عوامل -2

 .شود مي تقويم آنان بهاي عقد انعقاد امهنگ در كه باشد غيره و كارآفريني مديريت، سوخت، سم، كود، بذر،  آب،
 فعاليت سهم همچنين و توليد عوامل تقويمي بهاي از مزارعين از يك هر حصه عامل، و مزارع تعدد صورت در -3

 عرف در اينكه مگر باشد، غيره و ثلث يا ربع قبيل از كل از مشاع اجزاء بايد مزارعه فعاليت كل از عامالن از هركدام
 . گردد آن به منصرف عقد در سكوت و بوده معلوم منجزا

 طبق يا باشد غيره و ثلث يا ربع قبيل از كل از مشاع اجزاء تواند مي منافع از عاملين و مزارعين از يك هر حصه -4
 توليد عوامل تقويمي بهاي و فعاليت و مزارعين توليد عوامل تقويمي بهاي ميزان به توجه با و منافع با متناسب اي قاعده

 . شود شرط و تعريف بايد قرارداد عقد زمان در مزبور قاعده. شود مشخص املينع
 .آورد بجا است زمان و بلد معمول و متعارف زراعت طرز و نوع براي كه را اعمالي بايد عامل -5
 . تعدي يا تفريط صورت در مگر شود نمي مزارعه مال ضامن و است امين حكم در عامل  -6
 عقد شد نخواهد مزارع متوجه مزارعه از حاصله خسارات يا و بود خواهد مزارعه مال ضامن املع كه شود شرط اگر -7

 تمليك مزارع به مجانا تلف يا خسارت مقدار به خود مال از عامل باشدكه شده شرط لزوم بطور اينكه مگر است باطل
 .كند

 .بود خواهد واسط برعهده رعهمزا عمليات بر نظارت مسووليت مزارعه، عقد در واسط وجود صورت در  -8
 .است طرفين توافقات و شرايط و مزارعه عقد مقررات تابع مزارعه شد مذكور فوقا آنكه از غير به -9

 مساقات
شود. اين عقد  عقد مساقات بين صاحبان درخت و مشابهات آن با عامل در مقابله حصه مشاع معين از ثمره واقع مي

 و سود در مشاركت بانكداري عمليات در كردن نرخ بهره غيرربوي است.نين و شرط نيز با رعايت شرط عمومي عدم تعي
 :مالحظات زير براي توسعه اين عقد مد نظر قرار داده شد مساقات عقد در راستين زيان

 .كنند تأمين را توليد عوامل ساير و سرمايه از بخشي يا تمام توانند مي آن امثال و درخت صاحبان -1
 اعم ثمره و شود مي واقع ثمره از) رفت آن ذكر مزارعه در كه آنچه همانند( معين مشاع حصه مقابل در ملينعا يا عامل -2

 . غيره و ريشه پياز، شهد، ساقه، دسته، پوشال، سرگل، گل، برگ ميوه، آن، امثال و درخت خود از است
 . بود خواهد واسط برعهده مساقات عمليات بر نظارت مسووليت مساقات، عقد در واسط وجود صورت در  -3
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 .است مرعي نيز مساقات عقد در شد ذكر قبل ماده در كه مزارعه به راجع مقررات  -4

 خريد دين
هاي بهره در اقتصاد زياد  رود. وقتي تنوع نرخ ها يكي از ابزارهاي كارآمد مالي در غرب به شمار مي مديريت بدهي

كه به تنزيل  استخريد دين ها  مديريت بدهيي نمود. نوع ساده از ابزارهاي عمتنوهاي  توان استفاده باشد از اين ابزار مي
اسناد و اوراق بهادار نيز شهرت دارد. اين روش در حال حاضر نيز در ايران رايج است و چنانچه اين عمل برمبناي تنزيل 

دارد. همينطور چنانچه هاي خريدار كاال صورت گيرد شبيه به عقد فروش اقساطي خواهد شد و ماهيت ربوي  سفته
در  شود. عمليات تنزيل بدون توجه به خريد كاال و فقط با تنزيل اوراق و اسناد بهادار صورت گيرد ربوي تلقي مي

62Fدين خريد عقد اجرايي ستورالعملد

 دين ،ثالثي شخص آن موجب به كه كند تعريف مي قرارداديرا  دين خريد، 63
كه همانطور كه در قبل توضيح  كند مي خريداري داين از نقدي صورت به آن ياسم مبلغ از كمتر به را بدهكار مدتدار

 گردد. داده شد وارد حريم ربا مي

 استصناع
 تبديل ،توليد( ساخت به متعهد ،معين مبلغي مقابل در طرفين از يكي آن موجب به كه است عقدي و يآت قرارداد از ينوع

 طرف به معين زماني دوره در آن تحويل و اـتقاض مورد مشخصات با مادي غير و مادي ،منقول غير و منقول اموال) تغيير و
 دوم استصناع عقد اساس بر سپس و نموده اعطا مشتريان به تسهيالت اول استصناع عقد قالب در بانك .گردد مي ديگر

 63F64.نمايد مي واگذار سازنده به را ساخت قرارداد

 مرابحه
64Fقراردادي

 و رساند مي متقاضي اطالع به را خدمات و اموال شده تمام يبها ،كننده عرضه آن موجب به كه است 65
 يا و مساوي اقساط به ،اقساطي يا دفعي نسيه ،نقدي صورت به را آن ،سود عنوان به اضافي درصدي يا غمبل افزودن با سپس

 هنگام در بايد مرابحه قرارداد موضوع اموال. كند مي واگذار متقاضي به ينـمع يدهاي سررس يا سررسيد در غيرمساوي
 لوازم ،ليهاو مواد تهيه براي بازرگاني و خدماتي ،وليديت واحدهاي نياز رفعدر زمينه  بانك. باشد موجود قرارداد انعقاد

 تهيه براي خانوارها نيازهاي و اجـاحتي مورد خدمات و كاالها ساير و زمين ،تأسيسات ،آالت ماشين ،ابزاركار ،يدكي
 و اموال ين ا تملك و تهيه به مبادرت متقاضي درخواست و سفارش به ،خدمات و مصرفي و بادوام كاالهاي،مسكن

با توجه به اينكه مرابحه به اين شكل  .نمايد مي واگذار متقاضي به مرابحه عقد قالب در را آن سپس و نموده ماتخد
توان در آن محاسبه نمود وارد حريم ربا  پوشاندن قصد ربا است خود نوعي حيله شرعي است و نرخ بهره را از ابتدا مي

 شود. مي

                                                           
 .1390 ايران، مركزي بانك ،خريد دين عقد اجرايي دستورالعمل 63
 .1390 ايران، مركزي بانك ،استصناع عقد اجرايي دستورالعمل 64
 .1390 ايران، مركزي بانك ،مرابحه عقد اجرايي دستورالعمل 65
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 مركب حربجريمه تأخير تأديه و 
كه به رباي جاهلي  باشد مركب يا گرفتن ربا از ربا مي حهاي قابل مشاهده در بانكداري فعلي رب يكي از پديده

شود چنانچه وي در سررسيد مقرر موفق به پرداخت  % تسهيالتي اعطا مي24با نرخ بهره  به فردي راي مثال. بمشهور است
شود  % به نام جريمه تأخير تأديه اخذ مي6يابد. اين  % افزايش مي24 +%6 =% 30اي كه بايد بپردازد به  دين نشد نرخ بهره

البته از  است. آمده 65F66»ةً فَ ضاعَ ًا مُ افَ ْضعا اَ و بالرِّ ا لوُ أكُ التَ « مركب است يعني همان چيزي كه در قرآن به حولي در اصل رب
گيرد تا ساختماني  تواند صحيح باشد بطور مثال كسي كه وامي مي لحاظ اصولي جريمه تأخير تأديه در مورد دين مي

وام دهنده برد و منطقي است كه سهمي از اين سود را به  گيرد تا منزلي بخرد در واقع از اين پول سود مي بسازد يا وام مي
دي چند از فايده باشد يا اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم به مبلغ صبپردازد. اين سهم ممكن است 

توان مورد  نيز مي رامقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار گيرد. زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته 
المثل عقد مضاربه و  گيرنده تركيبي از مقررات في دهنده و وام ين حالت روابط وامعقد صلح قرار داد. به اين طريق در ا

66Fعقد صلح است

ولي در حالتي كه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گيرنده در تأديه تأخير نموده شرايط جديدي . 67
گذاري را به انجام برساند  ست سرمايهگذاري مصرف كرده ولي نتوانسته ا گيرنده وام را براي سرمايه آيد. اگر وام پيش مي

دهند با  گيرنده حرام است. از طرف ديگر چنانچه وام از وام دازامشود و لذا اخذ  مصرفي تلقي مي ويبطور خودكار وام 
ت بايد در سود و زيان با وي شريك باشد. در مثالي كه سك ايگيرنده شر فعاليت اقتصادي با وام درعقود شرعي به نحوي 

% 24ريال وام با نرخ بهره  100مركب قابل محاسبه است. فرض كنيد براي  حنرخ اضافه مضاعف يعني رب ذكر شد
به  شتري% به معني اضافه مضاعف (حتي كمي ب6شود) نرخ بهره  دريافت مي ال% جريمه تأخير تأديه (كه عم6(متداول) و 

 % 24×%24=%76/5#%6 %) است. يعني:6-%76/5 =% 24/0ميزان 

 اجاره
بانكي بدون ربا مطرح نيست ولي در عقود مختلف بطور ضمني مطرح قانون عمليات اين عقد به تصريح در 

آالت بادوام و ساير  گذاري خود در خريد ساختمان، زمين، ماشين تواند با سرمايه باشد. به عبارت ديگر بانك مي مي
جر است و ؤقرار دهد. در اين حالت بانك مر ديگران اختيادر كاالهاي بادوام آنها را ابتياع و درازاء دريافت اجاره 

 اجاره دريافتي غيرربوي است. باشد وتواند  ميمستأجره متعلق به بانك و مستأجر هر شخصيت حقيقي يا حقوقي 

 ريد و فروش اسعار خارجيخ
شد تبديل پول باشد. همانطور كه قبالً ذكر  يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي مي

اي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام  كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب مالحظه
دار و  . به عبارت ديگر معامالت در بازار ارز به سه دسته معامالت نقدي، معامالت آتي يا وعدهاستدار  معامالت مدت

67Fمعامالت نقدي شوند. بندي مي معامالت تعويضي طبقه

افق تو معامالتي است كه تحويل و تسويه آنها در همان زمان 68

                                                           
 ، ربا را به اضافه مضاعف نخوريد.130آيه  ،سوره آل عمران - 66
 ،انتشارات حقيقت ،115) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي ص 1380عليشاه (مجذوبدكتر حاج نورعلي تابنده  حضرت -67

 .1380چاپ اول، 
68 Spot   
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68Fدار معامالت آتي يا وعده گيرد. براي انجام معامله صورت مي

عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ  69
پوشش و  ان از نوسانات نرخ ارز در آيندهباشد. اينگونه معامالت براي ايجاد اطمين در آينده ميمعين تاريخ تحويل و معين 

69Fاژرربيتآريسك معامالت آتي و همچنين به منظور عمليات سوداگرانه و بورس بازي و تبديالت مكرر يا 

صورت  70
70F(سواپ) يمعامالت تعويض گيرد. مي

توافق براي خريد و فروش ميزان مشخصي از دو ارز در برابر يكديگر براي دو  71
 توان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را مشاهده نمود. . در اين معامالت ميباشد تاريخ متفاوت مي

هاي خاص خود را دارا هستند. معامالت نقدي  قراردادهاي فوق هركدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگي
71Fادهاي سلفگيرد. در قرارد دار در قالب قراردادهاي مختلفي صورت مي ارزي ماهيت ربوي ندارد. معامالت وعده

ارز  72
نمايند. اين قرارداد ربوي نيست و بين  ان مبادله ميزان مشخصي از دو ارز را مشخص ميمطرف با توافق در يك نرخ، ز دو

همان قرارداد سلف است با اين تفاوت كه طرفين قرارداد براي هم  شود. قراردادهاي آتي  منعقد مي 72F73صخشدو طرف م
نمايند. اين قرارداد به عنوان  ها يا كارگزارهاي فعال در بازار ارز اقدام به معامله مي ق بانكشناخته شده نيستند و تنها از طري

73Fباشد و با معامله بر عكس خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار مي

74Fيا تسويه نقدي 74

 تواند تسويه گردد. مي 75
روش يك ميزان ارز خارجي در همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا ف قراردادهاي سواپ

تعيين شده در تاريخ عقد با قيمت تاريخ مشخص در مقابل فروش يا خريد دوباره همان ميزان ارز در زماني ديگر در آينده 
دهند ولي به دليل محاسبه بهره در محاسبه ميزان  باشد. اين قراردادها گرچه ريسك زيادي را پوشش مي قرارداد مي

فاق افتد يكي از تد. اگر عمليات سواپ بدون محاسبه نرخ بهره انكن يد ماهيت ربوي پيدا ميپرداخت ارز در سررس
 باشد. ارزي خوب براي پوشش ريسك مي -ابزارهاي مالي

75Fقراردادهاي اختيار معامله

باشد. به اين ترتيب كه خريدار بدون هيچ  دار مي از انواع ديگر قراردادهاي وعده 76
اي و با نرخ مشخص بخرد يا  خ مشخص ميزان مشخصي از يك ارز را تحت شرايط ويژهشود در تاري تعهدي محق مي

(كه غالباً بانك است) مكلف به معامله بفروشد. وي مختار است كه حق خود را عملي كند يا نكند اما فروشنده حق اختيار 
 ،شود. در نوع اختيار خريد منعقد مي »اختيار فروش«و  »اختيار خريد«انجام معامله است. اين قراردادها به اشكال مختلف 

خريدار حق خريد ميزان مشخصي از يك ارز را در يك زمان مشخصي در آينده و با نرخي معين دارد و در نوع اختيار 
را در زمان مشخصي در آينده با نرخ مشخصي دارد. همانطور كه گفته شد اين معيني ارز مقدار فروش خريدار حق فروش 

76Fآور نيست ولي براي فروشنده اختيار معامله الزام حق براي دارنده

آن تعهدآور است. آنچه كه در معامله اين قراردادها   77
التفاوت مربوطه  مابهو باشد. اين قيمت  بازاري ارز مي و لتفاوت نرخ اسمي قراردادا اهميت دارد قيمت اوليه و مابه

77Fهاي واقعي ارزش

ت ديگر نرخ ريسك در طول زمان از مهمترين عوامل تعيين به عبار .باشند نيستند و تابع زمان مي 78
هاي بهره متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين  باشد. اگر بين دو ارز متفاوت نرخ التفاوت دو نرخ ارز و قيمت اوليه مي مابه

                                                           
69 Future 
70 Arbitrage 
71 Swap 
72 Forward 
73 Over the Counter 
74 Reverse Transaction 
75 Cash Settlement 
76 Option 
77 Writer 
78 Extrinsic Value 
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هاي ارز و  انات نرخمؤثر خواهد بود. طول عمر اختيار معامله و نوسمعامله ر ياالتفاوت قرارداد اخت قيمت اوليه و مابه
باشد. در اين بازار  ها در آينده از ساير عوامل مؤثر در تعيين قيمت اختيار معامله مي انتظارات نسبت به تغييرات اين نرخ

ها واسطه  اين گروه بينخريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله فروش فعال هستند و كارگزاراني نيز 
ن در بازار ديگر از تفاوت آها هم همچنان در اين بازار فعالند كه با خريد يك اختيار معامله و فروش ربيتراژباشند. آر مي

78Fبرند ها سود مي قيمت

79. 
 كمتر محتمل الًنوع ارز مساوي فرض نماييم كه عم واگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر د

هاي مالي ارزهاي مختلف اقدام به خريد و فروش حق اختيار معامله در  ريسك بيني اين قراردادها با پيشبا  ،است
 ،تواند ريسك نهايي را براي خريدار با فروشنده اصلي ارز در تاريخ سررسيد لذا گرچه مي .نمايند هاي مختلف مي زمان

باعث تشديد  تواند ميافتد  مله ميبازان به گردش و معا بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار (اختيار معامله) در دست بورس
. مجدداً الزم به يابد ميهاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهيت ربوي  شود. اگر نرخهم بنوسانات بازار 

تواند از لحاظ كاهش ريسك  تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خريدار به صادركننده در معامله اول مي
شود و  وش بعدي اوراق اختيار معامله در بازار منجر به عمليات سوداگري ميو فر زيابي شود ولي خريدرا ثبتماقتصادي 

 كند. بدون اينكه كاال يا خدمت حقيقي مد نظر باشد نوعي بازي قمار بين بورس بازان ايجاد مي

 گواهي سپرده ارزي
79Fدار گواهي سپرده ارزي دهاز ديگر قراردادهاي وع

كند  اي است كه بانك منتشر مي باشد كه سند قابل معامله مي 80
و معرف ميزان سپرده ارزي صاحب آن در بانك است كه در تاريخ مشخص در آينده به دارنده سند قابل پرداخت 

است و اين مشخص نرخ بهره  نرخ بهره و روش محاسبه د،تاريخ سررسي ،در اين سند ميزان سپرده ارزي، نرخ آن باشد. مي
ها به فروش برسد. برخي از اين  كارگزاري و بانك اتاقهاي از طريق ثانويهالع ناشر در بازار طتواند بدون ا سند مي
هاي سپرده ارزي به دليل استعمال نرخ بهره  شود و با نام و غيرقابل معامله هستند. گواهي ها به نام خريدار صادر مي گواهي

 يت ربوي دارند.بر آنان ماه

 ابزار مشتقه
80Fابزار مشتقه

ه كباشند  يم ييا داراي كاال يكاز  مشتق يارزشن يمبشود كه  يم گفته يمال ياز قراردادها يعانوابه  81
 يقراردادهاا يابزارها  گر باشد.يد يها ييا دارايارز بهره،  يتواند سهام، كاال، نرخها يمشود و  يگفته مه يپا ييدارابه آن 
83Fار معاملهياخت يقراردادها،  82F83يآت يها مانيپ ،81F82يآت يهاامروزه در قالب قرارداد مشتقه

84Fيضيتعو يقراردادهاو  84

85  
 .كه ذكر آن گذشت خاص دارند يها يژگيدام انواع مختلف و وكه هركشوند  يف ميرتع

                                                           
از دو نوع  Average Rate Option يا Knock- in Option معامله اختيار يا Knock-out Option :نظير ديگري خاص هاي گونه معامله اختيار -79

Average Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option  وBasket Option نمود مراجعه مربوطه تبك به توان مي هاآن درباره كه دارد. 
80-  Certificate of Deposit 
81 - Derivatives 
82 - Futures 
83 - Forwards 
84 - Options 
85 - Swaps 
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 قرارداد آتي
85Fقرارداد آتي

مت ينده و با قين در آيدر زمان معمشخص  ييا فروش دارايد يبر خر يمبتناست  يا توافقنامه 86
 مشخص تيفيك با ييدارا اي كاال كي نيعم متيق و مشخص يخيتار در تا كنند يم تعهد نيطرف يآت قرارداد در. مشخص

 متيق كه داريخر ينگران قيطر نيا از و نموده عمل قرارداد ضوابط طبق كه شوند يم متعهد طرف دو. ندينما مبادله را
 يبازارها در يآت يقراردادها. گردد يم مرتفع ابدي اهشك كاال متيق كه فروشنده ينگران و ابدي شيافزا ندهيآ در كاال
 قرارداد در. ندينما يم يريجلوگ ندهيآ در هااالك متيق ديشد اتنوسان از ينوع به و درنيگ يم انجام بورس اي و يرسم

 انجام حسن نيتضم وجه عنوان به يا عهيود معامله نيطرف يول شود ينم پرداخت ليتحو زمان تا هيپا ييدارا مبلغ ،يآت
 كه مقررخ ينند، متعهد شوند، در تارك يم يد قرارداد آتيه مبادرت به خرك يافراد. سپارند يم ياپايپا اتاق به قرارداد

86Fقرارداد ديسرسر

87Fيينها حساب هيتسو زمان اي 87

اصطالحاً در موضع و رند، يل بگيه را تحويپا ييدارا شود يم دهينام 88
اال را در موعد مقرر كد يه باك يسكا يننده قرارداد فروش كمنعقد ت يموقعرند و به يگ يمقرار  88F89ديخر يمعامالت

89Fبفروشد

  .باشد يم هيثانو بازار در ريغ به يواگذار قابل يآت يقراردادها يبرخ .گردد يال ماعم 90

 آتي پيمان
90Fپيمان آتي

در  يمان آتيشود و پ يدر بورس معامله م يآت قرارداده كن تفاوت يبا ا است يه قرارداد آتيشب 91
91Fشخوانيبرپبازار شوند.  يم معاملهشخوان يبرپ يبازارها

ه برخالف بورسها ك شوند يمل كيتشبورس  يبازارها هيحاشدر  92
 به معموالً قرارداد نوع نيا درسازند.  يمعامله گران را به هم مرتبط م يا انهيو را يارتباطات تلفن و با دارندن ينيان معكم

 .دگرد يم پرداخت ديسررس هنگام كاال ليتحو زمان در قرارداد مبلغ كل معامله نيطرف اعتبار ليدل
محاسبات بهره در طول زمان در  يه به نحوك يقرارداد آتا يسهام  يوش استقراضفره كن نظرند يبر ا ياريبس

ن يدر ااستصناع ا يمانند اوراق سفارش ساخت گر يابزار د يگردد ول يم ربا ميوارد حر گردد يل ميآنها دخ يگذار ارزش
 ياز لحاظ فقهره در طول زمان باشند بر محاسبه نرخ به يه مبتنكشكل هر ابزار مورد نظر به  رند. مسلماًيگ ينم يمقوله جا

 يع كاليك بي يآن است كه قرارداد آت يكيوجود دارد.  ين لحاظ دو نگاه به قرارداد آتياز ا. خواهند شداشكال  دچار
دار هم يفروشد و خر يل خواهد داد، ميتحو ينيد معيكاال را كه در سررس يفروشنده مقدار مشخص يعنياست.  يبه كال

ل داده ينده تحوين معامله پول در آيكند. در ا يم يداريل خواهد گرفت، خريتحو يخ مشخصيدر تار آن كاال را كه
 يالكبه  يالكع يشائبه ب و شود يم يبه كال يع كاليبمشمول ، رفته شودن مفهوم در نظر گيبه ا يشود. چنانچه قرارداد آت يم
دار است و  ه، ثمن مدتيقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نس. در معامله نتواند بوجود بيايد مين در آن ين به ديا دي

اگر دو طرف معامله با عقد، موجل و لذا  دار هستند ، هر دو طرف مدتيالكبه  يالكدارد و در  در سلف، مثمن، مدت
صورت  يعيبنگاه دوم  در .شود يالكبه  يالكو  گردد يافت و پرداخت ميوارد محاسبات درممكن است نرخ بهره شوند 

مت يكاال را به ق ينده مقدار مشخصيشود تا در آ يك نفر متعهد مين معنا كه يع است، به ايرد، بلكه تعهد به بيگينم

                                                           
86 - Future contract 
87 - Delivery date 
88 - Final settlement date 
89 - Long position 
90 - Short Position 
91 - Forward contracts 
92 - Over–the–Counter market (OTC) 



29 

كاال را به  يمقدار مشخصموعد مشخص شود تا در  يهم متعهد م گريدطرف در مقابل بفروشد. گر يبه طرف دمشخص 
و  ياهل سنت معامله آت يفقها شوند. يگر مبادله ميكديو تعهد با گر فقط ديكند. به عبارت د يداريخر يمت مشخصيق

ن ياكه  ياست. در حال يبه كال يع كاليب قياز مصاداند كه  دار دانسته دار در مقابل مبلغ مدت را فروش مدت يقرارداد آت
تعهد به فروش در مقابل عبارت از  ياز نظر حقوق يمعامله آتباشد.  يع مؤجل ميابزار به شرط عدم استعمال نرخ بهره ب

 گردد. يد محسوب ميسفارش خر ياست و نوعد يتعهد به خر

 عاملهم اختيار
93Fار فروشيو اخت 92F93ديار خرياخت گردند: يمم يبه دو دسته تقس يلكار معامله بطور ياخت هايقرارداد

معامله ن يدر ا. 94
94Fارياختدارنده 

95Fارياخت ناشرو  95

96Fار معاملهيا فروشنده اختيو  96

گر يديكه را با يپا ييدارا يكا فروش يد ير خرايحق اخت 97
خ يتار تان يمت معيموضوع قرارداد را با ق ييداراست تا ينلزم م يلومحق است  ديار خرياخت يكدارنده . ندينما يمعامله م

ن يمت معيموضوع قرارداد را با ق ييدارا محق است تاار فروش ياخت يكل دارنده كشن يبه همو  .دينما يداريمشخص خر
ر وكذمخ ي. و تارمشهور است 98F99ياتيمت عمليا قي 97F98يمت توافقيقبه قرارداد  درر شده كذمت يخ مشخص بفروشد. قيتار تا

99Fخ انقضايدر قرارداد تار

101Fخ اعماليا تاري 100F101ديا سررسي 100

102Fيياروپا موسوم به ا فروشيد يار خرياخت .شود يفته مگ 102

فقط  103
103Fييايكآمر موسوم به ا فروشيد يرار خياختو  ت اعمال دارديد قابليخ سررسيدر تار

د يخ سررسيقبل از تار يدر هر زمان 104
تواند چند روز قبل از  يه مكمشهور است برمودان ار معامله يبه نام اختار معامله ياختاز  يگرينوع د .هستندقابل اعمال ز ين

 104F105نيانگيار ميه به اختك ييايمعامله آس ارياخت ا است.يكن دو قاره اروپا و آمريب يبرمودان منطقه ا خ انقضا اعمال شود.يتار
ار يه در طول مدت زمان عمر اختيپا يين دارايانگيمت ميآن به ق ييه نهايه تسوكاست  يار معامله ايز معروف است، اختين

  .هست زين هيثانو بازار در معامله و يواگذار قابل معامله ارياخت يگواه. دارد يمعامله بستگ
 دايپ را حق نيا ار،ياخت فروشنده به مشخص يمبلغ پرداخت از پس ديخر ارياخت داريخر ،ديخر ارياخت قرارداد در

 نيا ند؛ك يداريخر ارياخت فروشنده از نيعم متيق با و مشخص تيفيك با را يمشخص ييدارا مشخص يزمان تا كه كند يم
 هك يزمان هك است تعهدم ديررسس زمان تا زين ديخر ارياخت فروشنده. ديخر لزاما نه است ديخر ازيامت كي فقط حق
 چنانچه. دينما يو ليتحو را هيپا ييدارا و انجام قرارداد طبق را تعهد دينما عمالا را خود حق ديخر ارياخت داريخر

 سلب يو از قرارداد طبق ديننما مقرر موعد در االك ديخر به اقدام و ندكن استفاده خود حق از يليدل هر به ارياخت صاحب
 خواهد حق فروشنده به مشخص يمبلغ پرداخت از پس فروش ارياخت داريخر فروش ارياختدر قرارداد  .گردد يم حق

 فقط نيا و. بفروشد ارياخت فروشنده به نيعم متيق با و مشخص تيفكي با را مشخص ييدارا مشخص زمان در تا داشت
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 ديسررس در را خود حق فروش ارياخت داريخر هك يزمان. فروش به اجبار اي الزام نه و است فروش اريامت اي و حق يك
 . دهد انجام قرارداد مفاد طبق را تعهد هك دارد اجبار فروش ارياخت فروشنده د،ينما عمالا

ار معامله، ين است اختكقرارداد اجاره مم يكدر مثال  يبرا .توانند ظاهر شوند يم يها در هر قرارداد ار معاملهياخت
ار فروش ين است اختكاوراق بهادار مم يكا ناشر يننده باشد و كاجاره  يگر برايال دس يك يد اجاره برايدادن حق تمد

ن كمم يا فرديمت مشخص به فروش برساند. يسال به ق 3مدت مثال  يداران اوراق خود براين اوراق بهادار را به خريهم
مت يه خواست در قك ير هر زماننده ديماه آ ششرا بخرد تا صد سهم خاص خود را در طول  يا ار معاملهيه اختكاست 

 مشخص بفروشد. 
ان فاحش يار معامله را مستلزم زياوراق اخت يدارند. برخار معامله يعقد اختدربارة  يمتفاوت يفقه يدگاههايفقها د

105Fدانند. يح نميفروشنده دانسته و لذا آن را عقالً و عدالً صح يبرا

ا يد ين اوراق الزام خريه اكنين نظر با توجه به ايا 106
تر از هنگام عقد قرارداد باشد  نيا پائيد باالتر يمت در سررسيه قكست يمشخص ن ينند و از طرفك يفروش را فرض نم

106Fدانند يع نميار را بياوراق اخت يست. برخيب به صحت نيقر

ه در اوراق ك يد مشخص باشد در صورتيع ثمن بايرا در بيز 107
از انواع عقد  يع نوعيف موسّع بيع است. در تعريق بيف مضياز تعر يشراد ناين ايشود. ا يمثمن مشخص نم يار بهاياخت

 نظرات عربون عيب به معامله ارياخت هيتشب باب در فقها نگاه باشد. ين ميقابل توافق طرف يه در هرشرط مشروعكاست 
 نيع و الفعل فا مضموم با و دو هر الفعل نيع و الفعل فا مفتوح و مضموم با هك العربون عيب. است ردهك جاديا را يمتضاد
 پرداخت شيپ بصورت مال صاحب به كاند يوجه االك داريخر قبال در كه يا معامله شده خوانده زين عرُبان الفعل

 محاسبه كاال متيق از يبخش عنوان به پرداخت شيپ مبلغ داد انجام را معامله داريخر قرارداد موعد در اگر. شود پرداخت
 رانيا در معامله نوع نيا .ديآ يم در فروشنده تكيمال به و شود يمن گردانده بر داريخر به مبلغ تنصوريا ريغ در و شود يم

 باطل يروائ دالئل به را آن سنت اهل يفقها يبرخ. است مشهور قولنامه وجه به و است جيرا اريبس نكمس بخش در
 .دانند يم

 بدون شرط نيهمچن و تيرضا عدم فرض بر رد و هبه شرط دو وجود و باطل به مال اكل و خطر و غرر احتمال
 هنگام رايز. ندارد عقل با تطابق آنها از دامكچيه هك نندك يم ركذ معامله نيا بطالن دالئل از زين را داريخر يبرا عوض

 و بودنن هيسف تياهل طيشرا از دهند، يم انجام خود ارياخت با را معامله ت،ياهل طيشرا تيرعا ضمن نيعيمتبا عيب عقد
 نداشتن عوض و تيرضا عدم فرض بر رد و هبه طيشرا و باطل به مال لكا لذا باشد يم نبودن كرهم و بودنن ورشكسته

 معامله نيا هيتشب. دارد وجود حالّ عيب در هك ستين يزيچ آن از شيب زين خطر و غرر احتمال. گردد يم يملغ داريخر يبرا
 مجهول اريخ برخالف رايز باشد ينم حيصح زين دارد وجود معامله تبرگش امكان رمعلوميغ مدت در هك مجهول اريخ به

 .است شده حيتصر قرارداد در شده مشخص موعد در فروشنده توسط پرداخت شيپ درآمدن تكيمال به طيشرا
 و ستين محقق عقد اركان آن در و شود ينم واقع آن در تسلم و ميتسل هكنيا ليدل به را معامله ارياخت عقد يبرخ

                                                           
عصمت پاشا، عبيداهللا، فلسفه و سير تكاملي ابزارهاي مالي مشتقه . نگاه كنيد به: عمل شركات االستثمار االسالميه ،احمد محيي الدين حسن - 106

 .1382، بهار 9، شماره فصلنامه تخصصي اقتصاد اسالمي ،هاي فقهي، ترجمه علي صالح آبادي و ديدگاه
 .361-363ص ق.1417عبدالحميد الرضوان، سمير، اسواق االوراق الماليه، قاهره المعهد العالمي للفكر االسالمي الطبعه االولي 

 .34. ص2002البرواري،  ق.1423م/2002بورصه االوراق الماليه من منظور اسالمي.دمشق، دارالفكر،  البرواري، شعبان محمد اسالم،
 .502-509 صص ق.1423الزحيلي، وهبه، المعامالت الماليه المعاصره بحوث و فتاوي و حلول، دمشق ، دار الفكر، الطبعه االولي  -  107
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 هك شود يتلق باطل ديبا زين مؤجل عيب باشد حيصح موضوع نيا اگر. دانند يم باطل برگرداند شرط اريخ به را آن توان ينم
 خود با را آن با متناسب تسلّم و ميتسل حق ديخر اي فروش رايز شود يم واقع هم تسلّم و ميتسل ارياخت اوراق در. شود ينم

 . ندك يم همراه
ن استنباط ياگر ا 107F108.دانند يو آن را باطل منده دانسته يآ يمتهايار معامله را قمار بر قيمعامله حق اختز ين يبرخ

ن در اثر يعياد شدن سود متبايم و زكرا با توجه به يع مؤجل را قمار دانست زيد تمام معامالت باالخص بيح باشد بايصح
 يبرخ قمار مشروع است. يكع خود يوجه تجارت و بن يه البته از اكند ك يل ميقمار تبد يكع معامله را به يمت مبير قييتغ
ل يار به دليك طرف در مقابل حق اختي ياشتراط منفعت برا وملك يع مااليل بر باشتمر ايگر نظيرادات ديگر با طرح ايد

نكه از جنس ياست كه در آن شبهه ربا است و ا يا مصلحت زائده نكه مشتمل بريعقد و غرض آن و ا يآن با مقتضا يتناف
108Fاند. حرام شمردهباشد آن را  يمرهان 

 حق را يامر عرف اگره ك ياند. در صورت ع بر حق را صادق نداستهيب يبرخ 109
 قرار اتيمنه محدوده در و باشد منطبق ءيش آن بر هم يشرع يكل طيشرا و رديگ قرار معاوضه طرف كي و كرد قلمداد

چ ياست كه مشمول ه ن عقد مستحدثهيه اكاند  ش رفتهيدازه پتا آن ان يبرخ يحت .است انتقال و نقل قابل حق آن ردينگ
 ست.يح نيصح ين عقد شرعيست بنابرايمعروف ن يك از عقود شرعي

109F

ل در يه به تفصكفقه است  يياير پوين امر مغايا 110
 فقه عامه و خاصه دربارة آن بحث شده است. يها تفاوت

 سلف بيع
 مشخص تيفيك با را ييكاال نيعم متيق با و مشخص خيتار در شوندتا يم تعهدم نيطرف آن در كه است يقرارداد

 را كاال د،يسررس در و د،گرد يم كاالپرداخت دهنده ليتحو به ابتدا معامله مورد مبلغ كل قرارداد نوع نيا در. كنند مبادله
 يول دنشو يم انجام بورس از خارج در غالباً هرچند و هستند يآت يقراردادها از ينوع سلف معامالت. دينما يم ليتحو

 .است پرداخت شيپ رقم بودن باال آنها زيتما وجه نيمهمتر و ندارند قرارداد تيماه لحاظ از ياديز تفاوت

 تعويضي قرارداد
110Fقرارداد تعويضي

 منافع اي ييدارا دو مشخص مدت يبرا تا شوند يم متعهد نيطرف نآ در كه است يقرارداد 111
 . كنند معاوضه شده، تعيين نسبت هب مشخص تيفيك با را ييدارا دو از حاصله

 خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار
اوراق و اسناد بهادار در بازارهاي مالي در سطح جهاني بسيار متنوع و گسترده است و در اغلب بازارهاي بورس 

گيرد. اين اوراق  صورت ميمختلف اعم از داخلي يا خارجي، سنتي يا مدرن معامالت زيادي بر اوراق و اسناد بهادار 
ها،  برات، سفته، گواهي سپرده، اوراق اختيار معامله، اوراق قرضه، سهام، قراردادهاي آتي، حواله  تضمين، چك، شامل

 در اساسي سؤال. هستند دارا را خود خاص معامالتي و مالي طبيعت آنها از كدام هر كه شود مي …اوراق مشاركت و 
به  ؟آيا اين بازارها ربوي است يا خير ؟چه وجهي داردشرعي  از لحاظكه خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار است  اين

                                                           
 .235ص  ،ق.1423م/2002دمشق، دارالفكر،  البرواري، شعبان محمد اسالم،بورصه االوراق الماليه من منظور اسالمي. - 108
 .363-372 صص ق.1417واق االوراق الماليه ، قاهره المعهد العالمي للفكر االسالمي الطبعه االولي عبدالحميد الرضوان ، سمير ، اس - 109
 .512ص  ق.1423الزحيلي، وهبه، المعامالت الماليه المعاصره بحوث و فتاوي و حلول، دمشق ، دار الفكر، الطبعه االولي  -  110
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بايد گفت چنانچه خريد و فروش سند يا ورقي التزام پرداخت وجه آن در  -و نه مورد اوراق و اسناد خاص -طور كلي
در حريم ربا سررسيد بنمايد به نحوي وارد معامله تا  سررسيد را بازاء وجهي مازاد بر ارزش اسمي آن مرتبط با طول زمان

ريال است ولي تاريخ سررسيد آن آخر سال است و  1000اي در امروز ارزش آن  شود. براي مثال فرض كنيد اگر سفته مي
فروخته زمان معامله ريال در  1000ريال فروخته شود وارد در حريم ربا شده است. ولي اگر اين سفته به مبلغ  900به مبلغ 

ته و خريد و فروش آن منع ربوي ندارد. مالحظات تورم نيز در اين باب قبالً ذكر شد شود عمل تنزيل بر آن صورت نگرف
ني بر نرخ مبتبيني نيست لذا اين تنزيل  كه در شرايطي كه اقتصاد تورمي باشد چون نرخ تورم به صورت قطعي قابل پيش

توانند نرخ تورم را تحت تأثير  زيادي مي بيني نمود و متغيرهاي توان نرخ تورم را پيش كه نمي راچ .باشد تورم شبهناك مي
خريد و فروش باقي اوراق نيز در همين  بيني مد نظر اقتصادسنج قرار نگرفته باشد. قرار دهندكه ممكن است هنگام پيش

گيرد. خريد و فروش نقدي اسناد و اوراق بهادار طبيعتا ربوي نيست ولي خريد و فروش اين اوراق با درج  راستا قرار مي
النفسه سررسيد زماني دارند  شود. بايد اضافه نمود كه اوراق و اسنادي كه في ن سررسيد و تنزيل آن وارد حريم ربا ميزما

ورود به حريم ربا را ذاتاً  قابليتهمانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و چه ريالي همگي 
 .نمايد اضعاف ربا را مضاعف مي ها معامله ثانويه و تنزيل آن دارند و

اي از يك فعاليت  خريد و فروش سهام متفاوت از خريد و فروش اوراق بهادار است. سهام به عنوان نماينده
. لذا خريد و فروش سهام به معني دارداقتصادي است. در صورتي كه اوراق بهادار فقط نمايندگي ارزش يك دارائي را 

  است و ماهيت ربوي ندارد. -هاي ملي كلمه به معناي حساب -فزودهشركت در عمليات توليد ارزش ا

 ريد و فروش طال و نقره و ساير فلزات گرانبهاخ
شود. در بيع صرف معامله  رف آورده ميباالخص طال و نقره در فقه در مبحث بيع ص ريد و فروش فلزات گرانبهاخ
اي هم براي فرار  هاي حيله جنس و مكيل و موزون هستند. راهمو ه. چون هر داستنقره به نقره به مازاد ربوي ، طال با طال

ه غيرجنس باعث م. براي مثال ضم ضميندناصحيحتلقي و كه حيله شرعي  اند كردهربوي بودن اينگونه معامالت ذكر از 
. كند كه حيله ضم ضميمه غيرجنس ناصواب است شود. ولي عقل حكم مي ربا ميحريم خروج معامله صرف ربوي از 

گرچه از لحاظ جنس بودن به دليل در سررسيد تن طال به عالوه يك مثقال نقره  2/1براي مثال معاوضه يك تن طال با 
 پسند عقل نيست و حيله است.مورد نمايد ولي  نس طال نيست آن را از حريم ربا خارج ميجه نقره كه هممضم ضمي

ند يعني فلزات با عيار مختلف را با يكديگر معاوضه كن ها در معامالت صرف به شكل سنتي عمل نمي البته بانك
هاي تأثير بر قيمت  دهند يا به نحوي سياست كنند بلكه با خريد و فروش آنها تركيب و ميزان ذخاير خود را تغيير مي نمي

ات گرانبها به شرط نمايند. خريد و فروش فلز كنند و يا منابع مالي خود را به اين طريق آزاد مي فلزات در بازار را دنبال مي
تنزيل نرخ آن به دليل مالحظات زماني از لحاظ فقهي دچار اشكال نيست ولي اجاره دادن آن به عدم عدم ورود زمان و 
گرم  100گرم طال و اخذ  100تواند محل ترديد باشد. براي مثال اجاره دادن  د ميشو ميمالحظه زمان دليل اينكه مشمول 

گرم  100ربا را تقويت كند. چرا كه اگر  ةتواند شبه در پايان سال به عنوان اصل و اجاره مي ريال 000/100طال به عالوه 
ريال ثابت دريافتي نرخ بهره  000/100شد يعني به مضاربه يا نوعي مشاركت رفته بود پس نرخ  طال براي زرگري داده مي

ريالي روز  شرزرگر داده شده بود باز با محاسبه ارزنمايد و ربوي است و اگر به عنوان سرمايه به غي را از پيش تعيين مي
 شود. شد كه در هر صورت وارد حريم ربا مي ريال به آن نرخ بهره از پيش قابل تعيين و محاسبه مي 000/100نسبت  و آن
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 دريافت و پرداخت حوالجات
ها است. اين  شعب بانكتر حوالجات از عمليات بسيار مهم  ا صندوق) يا بطور كلييعمليات دريافت و پرداخت (

هاي  وجوه نقد واريز آن به حساب دهد و شامل دريافت ها را روزانه به خود اختصاص مي بانكفعاليت اعظم  عمليات سهم
هاي مورد نظر يا حواله از حسابي به حسابي ديگر چه ريالي و چه  كننده و يا پرداخت به افراد از حساب مورد نظر پرداخت

بانكي و بسياري از عمليات مشابه كه در اين رديف  المللي اعم از بانكي يا بين شهري و چه بين بين و چه ه شهريچارزي و 
توانند كارمزد دريافت كنند. همانطور   بدون هيچ مشكلي مي هاباشد. در اين عمليات بانك مي ،گيرند عمليات بانكي قرار مي

مبالغ  ناالصول نبايد با كم و زياد شد ه مشتري است و عليكه ذكر آن رفت كارمزد عبارت از هزينه خدمت ارائه شده ب
ها زياد شود مگر اينكه بزرگي رقم باعث افزايش هزينه بانك در انجام خدمت مربوطه شود.  ها يا دريافت و پرداخت حواله

ي مثال و همانطور كه تصريح شد اين موضوع بايست مستدل توسط بانك اثبات شود. به عبارت ديگر بانك نبايد برا
ريال را براي حواله نوع مشخصي  2000م رق% رقم حواله دريافت كند بلكه بايد مثالً 2كارمزد حوالجات خود را بر اساس 

دهد. موارد خاص بايد قبالً تصريح و تعريف شوند كه  رساني را افزايش مي بستاند. رعايت اين مالحظات كارايي خدمت
111Fكارمزد دريافت كند. بانك بتواند متناسب با رقم اسمي حواله

112 
ي جديد لمنبع ما ،يابد كه به جاي دريافت كارمزد بايد متذكر شد كه اين تحليل فقط در اين بحث مصداق مي

در اختيار بانك قرار دهيم. در اين حالت بانكي را در روزهاي انجام عمليات نقل و انتقال (پول پرداختي براي حواله) 
شود جبران خدمات  در حالتي كه كارمزدي براي خدمت نقل و انتقال دريافت ميلي و .شود است كه مصداق ربا پيدا مي

 گردد. بانك تلقي مي

 عمليات اعتباري بانكي
ها رايج است. اعطاي تسهيالت بطور كلي عمليات اعتباري  هاي مختلفي از عمليات اعتباري بانكي در بانك گونه

هاي اعطاي تسهيالت  گيرد. همه اين عمليات در قالب تلف صورت ميهاي مخ بانكي است كه به انحاء مختلف و با تضمين
ات اعتباري بيشتر مدنظر اين بخش از مقاله است كه به مشتريان پرمعامله و يباشند ولي نوعي از اين عمل قابل بررسي مي

اين اعتبار مشتريان شود و با  هاي جاري داده مي شود. به عبارت ديگر اين اعتبار به صاحبان حساب خوش حساب اعطا مي
هاي بانكي بازاء اين برداشت بيشتر  يش از موجودي حساب جاري خود از بانك پول برداشت نمايند. در نظامبتوانند  مي

گردد. اين ترتيب استفاده از اعتبار حساب جاري  محاسبه و مشتري بدهكار مي ،مبلغ بهره براساس زمان و ميزان برداشت

                                                           
ها استفاده از اين منابع در حين انجام عمليات انتقال است. اين انتفاع در  يكي از منافع عمليات دريافت و پرداخت و حواله براي بانك ۱۱۲

نيز ) Overnight Withdrawal Deposit(المللي حتي از مبالغ مانده در انتهاي روز در شب  ج است و در بانكداري بينبانكداري فعلي بسيار راي
نمايند. به عبارت ديگر مانده حوالجات به عنوان سرمايه  ل ميقبه بانك ديگر منت كشود و آنها را براي استفاده در ساعات تعطيلي بان استفاده مي

ها است ولي چون ميل  نمايد مفيد به حال بانك شود. اين عمل از لحاظ اينكه منابع بانك را اضافه مي ابع بانك اضافه ميگردشي همواره به من
د. از لحاظ جايگزيني اين بوباشد لزوماً در تضاد با كارايي سيستم بانكي خواهد  تر شدن زمان تسويه نقل و انتقاالت مالي مي بانك به طوالني
شخص حاسبه و ماي براي اين منبع م توان نرخ بهره اده از منابع موقت ايجاد شده توسط بانك به جاي كارمزد مشخص چون ميامتياز يعني استف

سيم و در نسبت تعداد قن خدمت را بر متوسط ارزش اسمي هر انتقال تآنرخ كارمزد منتسب به  ي اگريابد. به عبارت نمود ماهيت ربوي مي
شود در  چون از قبل مشخص مي وآيد.  اي بدست مي نرخ بهره مكند تقسيم كني ي كه بانك از آن منابع استفاده ميروزهاي سال به تعداد روزهاي

 سهيم باشند اين مسئله از بين خواهد رفت. كگذاران در كل سود بان نمايد. اگر سپرده حريم ربا وارد مي
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 ماهيت ربوي دارد.
 
 (صندوق مستمري)جديد  حقوقي ينهادها

شود. به عبارت ديگر بانك را يك  گذاران تأسيس مي بانكي را در نظر بگيريد كه همانند يك شركت بين سپرده
گذار به نسبت سپرده روزانه خود  گذاران هستند و هر سپرده شركت سهامي در نظر بگيريد كه صاحبان سرمايه آن سپرده

هاي بانك به نسبت تعداد روزهايي كه هر  رمايه كل بانك برابر است با مجموع سپردهدر سرمايه بانك شريك است. س
برابر تعداد روزهايي كه را  يگذار سپرده خود را در بانك نگهداشته است. تعداد سهام اين شركت سهامي بانك سپرده

هامي در نظر گرفته شود شود فرض كنيد. اگر چنين بانكي يك شركت س نگهداشته مي كارزش هر واحد سهام در بان
هاي خود كه سپرده آنها است از بانك  داران مالك و صاحبان سرمايه اين بانك خواهند بود و متناسب با سرمايه كليه سهام

 گذاري از قرار ذيل است: برند. محاسن اين نحوه شراكت از لحاظ سپرده سود مي
دار و  مدت و مدت هاي كوتاه بود و تمام تمايزات بين سپردهداران متناسب و عادالنه خواهد  توزيع سود سهام بين سهام •

 ديداري از لحاظ دريافت سود از بين خواهد رفت.و انداز  پس
شود كه نه  م شدن در سود بانك است و خود نوعي مضاربه و مشاركت اقتصادي تلقي مييگذاري سه اين نوع سپرده •

 باشد. مياز لحاظ شرعي بسيار ممدوح نيز  تنها ربا نيست بلكه
 دهد. بانكي را افزايش ميو كارائي عمليات يابد و شفافيت  ها همگي به يك نرخ تنزل مي هاي سود سپرده نرخ •
دار در شركت سهامي بانك غيرربوي وجود ندارد همانطور  مدت و انداز هاي مختلف ديداري، پس تمايزي بين سپرده •

 باشند. كه ذكر شد همگي سهام شركت مزبور مي
تواند با خريد سهام اين شركت يا به عبارت ديگر  يا خصوصي مي ير شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتمشاركت ه •

 گذاري در اين شركت صورت پذيرد. سپرده
اين شركت بانكي از لحاظ تجهيز منابع نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه به دليل بازدهي باالي آن و توزيع عادالنه  •

 تر خواهد بود.آز كارهاي فعلي ني سود از بانك
بر دو نوع صندوق تأمين تحت مقررات بيمه اجباري تأمين اجتماعي و با  مستمري  صندوقدر بانكداري راستين 

شخصيتي دولتي و صندوق بازنشستگي براي تأمين بازنشستگي اختياري افراد و با شخصيتي اعم از دولتي يا خصوصي 
 :شود تعريف مي است كه خصوصيات كلي آنها از قرار ذيل است

الشركه شركاء اعم از موسسين و سايرين در ابتداي هر  سرمايه اسمي صندوق برابر است با مجموع مبالغ اسمي سهم  -1
 دوره مالي.

 مقاطع زماني دوره مالي صندوق بايد از قبل تعيين و در اساسنامه صريحاً قيد شده باشد. -2

نسبت مبلغ اسمي آورده وي تقسيم بر مبلغ اسمي سرمايه  الشركه هر شريك از سرمايه صندوق برابر است با سهم -3
 در ابتداي هر دوره مالي. صندوق

سهم هر شريك از سود يا زيان صندوق در پايان هر دوره مالي برابر است با نسبت تعداد روزهايي كه سرمايه خود  -4
ر مجموع همين حاصلضرب را در صندوق نگهداشته ضربدر مبلغ اسمي سرمايه وي در ابتداي همان دوره تقسيم ب

 براي كل شركاء.
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 ايمبلغ سود  د،يننما افتيدر يدوره مال انياز مشاركت در صندوق را در پا يمتعلقه ناش انيز ايسود  كيچنانچه شر -5
 گردد يبعد اضافه م يدر اول دوره مال يو هيسرما يبه مبلغ اسم انيز

هاي با سرمايه متغير طبق  ركت راستين براي صندوقالشركه شركاء مطابق حسابداري مشا نحوه محاسبه ميزان سهم -6
 نامه اجرايي بانكداري راستين است. آيين

 
 جديد در بانكداري راستينعقود 

 مواسطه
دهد با قيد اين كه طرف ديگر در قبال اجرت معين با  عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين سرمايه مي 

ود و توافقات مورد نظر به نام خود با ثالث معامله انتفاعي يا غيرانتفاعي رعايت غبطه و صالح صاحب سرمايه در قالب عق
 شود. نمايد. صاحب سرمايه موسط، عامل واسط و ثالث مجري ناميده مي

 مواسطه، عقدي الزم است. -1
در فعاليت انتفاعي، واسط، وقتي مستحق دريافت اجرت است كه فعاليت وي منجر به كسب سود شده باشد.  -2

 واسط در مواسطه حتي در صورت عدم حصول سود بايد از محل سرمايه موسط پرداخت شود.هاي  هزينه
 شود. اجرت واسط بر اساس توافق تعيين مي -3
 تعيين نوع فعاليت مجري با موسط است. -4
 تواند پس از انعقاد عقد مواسطه با واسط، خود مستقيماً در مورد مواسطه با مجري، قرارداد منعقد نمايد. موسط نمي -5
 باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط. د واسط، يد اماني است و واسط ضامن سرمايه مواسطه نميي -6
 واسط بايد اعمالي را كه براي نوع فعاليت، متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد. -7
 تواند نسبت به همان سرمايه با شخص ديگري غير از آن شخص كه موسط تعيين نموده است، معامله واسط نمي -8

 نمايد يا سرمايه را به شخص ديگري واگذار كند مگر با رضايت موسط.
 مجري نبايد بدون اذن واسط فعاليت و تعهدات خود در مواسطه را به ديگري واگذار كند. -9

 مابين خارج است انجام دهد.  تواند عملي را كه از حدود مواسطه في واسط نمي -10

 مقاسطه
دهد تا طرف ديگر فعاليتي اقتصادي كند  ا بخشي از سرمايه را ميعقدي است كه به موجب آن يك طرف تمام ي

و بهاي سهم صاحب سرمايه در ماحصل فعاليت را در اقساط معين به وي پرداخت نمايد. صاحب سرمايه را مقسط و عامل 
جاره را قاسط و ماحصل را مقسطه گويند. مقاسطه سه نوع است: عادي و اجاره و مشاركت. سهم مقسط در مقاسطه ا

 شامل عين و قيمت عين و در مقاسطه مشاركت قيمت عين و بهاي بازدهي آن است.

 تواند بخشي از سرمايه مقاسطه را تأمين كند. قاسط مي -1

 شود.  تواند اعم از نقد، غيرنقد يا حقوق مالي باشد كه در هنگام انعقاد عقد بهاي دو مورد اخير تقويم مي سرمايه مي -2
سط حصه سرمايه هر يك از مقسطين از كل سرمايه مقاسطه و همچنين سهم فعاليت در صورت تعدد مقسط و قا -3

هركدام از قاسطين از كل فعاليت مقاسطه بايد اجزاء مشاع از كل، از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد، مگر اينكه در 
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 عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد. 

تواند اجزاء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد و  ن از منافع يا بازدهي ميحصه هر يك از مقسطين و قاسطي -4
اي متناسب با منافع يا بازدهي و با توجه به ميزان سرمايه مقسطين و فعاليت قاسطين در مقطع زماني پايان  يا طبق قاعده

ود. قاعده مزبور در زمان عقد گذاري ثابت مقاسطه و قبل از شروع پرداخت اقساط مشخص ش عمليات سرمايه
 قرارداد بايد تعريف و شرط شده باشد. 

 مقاسطه عقدي الزم است. -5
 تواند سرمايه را به غير واگذار نمايد مگر به اذن واسط يا همه مقسطين.  قاسط نمي -6

 قاسط بايد اعمالي را كه براي نوع فعاليت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد.   -7

واسط در عقد مقاسطه، تعيين حدود اختيارات واسط با مقسط است. مسووليت نظارت بر عمليات  در صورت وجود -8
 قاسط برعهده واسط خواهد بود.

 به غير از آنكه فوقا مذكور شد مقاسطه تابع شرايط و توافقات طرفين است. -9

 دلهابم
يني از دارايي خود را (بدل) نمايند تا يك طرف (مبادل) مبلغ مع طرفين تعهد ميعقدي است كه به موجب آن، 

براي مدت معلوم به ديگري (متبادل) تمليك نموده و در مقابل طرف ديگر (متبادل) به همان مبلغ از دارايي خود را 
 (مبدل) براي همان مدت به وي (مبادل) تمليك نمايد. 

ل است مدت مبدل نام مدت زماني كه بدل در تملك متبادل است مدت بدل و مدت زماني كه مبدل در تملك مباد -1
 دارد.

توانند هر مالي باشد به شرط اينكه ارزش بدل معادل ارزش مبدل در هنگام عقد  بدل يا مبدل يا هركدام از آنها مي -2
 قرارداد باشد. 

اگر مبدل غير وجه نقد رايج كشور باشد در صورت تعذر متبادل در اداي تعهد، بايد بهاي مبدل را براي مدت مبدل  -3
 مليك كند.به مبادل ت

 اگر بدل از نظر وصف يا جنس متفاوت از مبدل باشد بايد ارزش هردو هنگام عقد قرارداد مساوي باشد. -4

 به منظور جلوگيري از ربا مقدار بدل و مدت بدل بايد با مقدار مبدل و مدت مبدل مساوي باشد. -5

ضرب مبلغ بدل ضربدر مدت  بايد حاصلچنانچه مقدار بدلين يا مدت بدلين نامساوي باشد به منظور جلوگيري از ربا  -6
 ضرب مبلغ مبدل در مدت مبدل باشد. بدل مساوي حاصل

 در مبادله احكام خاصه بيع جاري نيست. -7

 مبادله عقدي الزم است. -8

 اگر بدل يا مبدل در يد هر طرف ناقص يا تلف شود ضامن و يد مديون در مقابل داين ضماني است. -9

 توانند متفاوت باشند. دت مبدل ميزمان شروع مدت بدل و زمان شروع م  -10

 مغارسه
عقدي است كه بين صاحب يا صاحبان زمين و امثال آن با عامل يا عاملين در مقابل حصه مشاع معين (همانند آنچه 
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شود و ثمره اعم است از خود درخت و امثال آن، ميوه، برگ گل،  كه در مزارعه ذكر شده) از ثمره غرس واقع مي
 ، ساقه، شهد، پياز، ريشه و غيره. سرگل، پوشال، دسته

 در هر موردكه مغارسه باطل يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.   -1

 مقررات راجع به مزارعه در مورد عقد مغارسه نيز مرعي است.  -2

 واسط خواهد بود.در صورت وجود واسط در عقد مغارسه، مسووليت نظارت بر عمليات مغارسه برعهده  -3

 
 بانكداري راستيناصول 

 بر مبناي اصول زير استوار است:هاي بانكداري راستين  ها و دستورالعمل خالصه اصول و ويژگي
سازي و بكارگيري عقود به شكل  در بانكداري راستين با حذف ربا از عمليات بانكي، منع صوري اصول عملياتي: -1

كنندگان منابع مالي است، و از ارائه خدمت مديريت  گذاران و دريافت ردهواقعي آنها، بانك واسطه وجوه ميان سپ
هاي بهره. با تعلق نماء به اصل منفعت يا زيان هر دارايي به  كند و نه از تفاوت (اسپريد) نرخ سرمايه كسب درآمد مي

و  شفاف تعريف و اجرا و مبتني بر مقررات مدون، روشن و گردد. كليه عمليات قانونمدار صاحب همان دارايي بازمي
هاي خود  گذار امين طرف شود. بانك ضمن حفظ منافع سپرده به صورت مكانيزه و از طريق شبكه اينترنت انجام مي

اي از ورود زيان به منابع  هاي بيمه شود و پوشش است و مجري اطمينان دارد كه در صورت زيان ورشكسته نمي
ها مبتني بر تخصص، مسئوليت و استقالل رأي ارزياب  ظارت و اجراي طرحكند. ارزيابي و ن گذار پيشگيري مي سپرده

شود.  و امين در مقام اظهار نظر است. توانايي مجري بايد احراز و اعتبار مالي وي با مالياتي كه قبالً پرداخته سنجيده مي
 نامه پيشنهادي خود مسؤول است. مجري در قبال صحت اطالعات ارائه شده در طرح

هاي مالي ورشكسته  شود و بانك در بحران هاي سمي نظير مطالبات معوق در بانك ايجاد نمي دارايي لي:اصول ما -2
يابد و با توجه به  گردد. با كاهش ريسك بانك نرخ كفايت سرمايه كاهش يافته و منابع آزاد بانك افزايش مي نمي

گذار و مجري و بانك سهم  يابد. سپرده ل مياماني بودن وجوه حفظ ذخاير قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي تقلي
هاي بانكي نيازهاي مختلف جامعه را پاسخ  كنند. تنوع ابزارها و فرآيند عادالنه خود را از بازدهي مشاركت دريافت مي

شود  دهد و با اتصال قيمت گواهي راستين به بازده بخش حقيقي، قيمت آن را تثبيت نموده و نه تنها حبابي نمي مي
شود. هر فرد بدون نياز به  افراد با ساليق مختلف ريسك را جذب و موجب تعامل مثبت بازده و ريسك ميبلكه 

هاي مرتبط  تواند در بازار گواهي راستين معامله كند. شفافيت اطالعات موجب شفافيت و اصالح سيستم كارگزار مي
ازوكار ارزيابي قابل اعتماد تعريف شده و زمينه شود. س نظير ماليات و بيمه تأمين اجتماعي در ارتباط با مجريان مي

نظارت قابل وثوق فراهم است. مجري موظف به افشاي اطالعات مرتبط با طرح است و با نظارت بر عمليات مجري 
شود كه به شفافيت كليه اطالعات و عمليات مرتبط با طرح  حاكميت شركتي درباره شركت مجري اعمال مي

هاي  هاي اطالعاتي جلوگيري و نظارت بانك و بكارگيري بيمه ريسك نامتقارن و رانتانجامد و از اطالعات  مي
رساند. ضمن تسهيل و تسريع عمليات مانع پولشويي و تقويت حسابرسي و كنترل داخلي  مختلف را به حداقل مي

هر طرح و موسسه مجري شده و با بازرسي آنالين از تخلف پرسنل بانك جلوگيري و با تفكيك حسابها، حساب 
 يابد.  شود و اعتبار بانك و عمليات بانكي افزايش مي گذار به تفكيك ثبت و نگهداري مي سپرده

هاي بازار سرمايه و تقابل بازارهاي سرمايه و پول را تصحيح و موجب گسترش و تقويت  كاستي :ياصول اقتصاد -3
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دسترسي اينترنتي به بازار گواهي راستين امكان شود. اعتماد ناشي از نظارت بانك بر مجري و  بخش بيمه در اقتصاد مي
ها را با رقبا فراهم  گران و بانك گذاران، معامله جلب و جذب سرمايه و فضاي رقابت سالم بين مجريان، سپرده

هاي  ها به طرح يا كاال يا دارايي هاي مالي و با اختصاص گواهي آورد. ابزارهاي مالي جديد موجب تنوع دارايي مي
هاي مالي  ها و ايجاد بحران شود. درگير شدن سرمايه در طرح مانع جابجايي سريع دارايي ار كاغذي ايجاد نميمعين باز

شود. هر فرد كه توانايي انجام  ناشي سيال بودن سرمايه شده و با حذف بازار كاغذي مانع بروز اهرم و بحران بدهي مي
مند شود و  يا از فرصت اشتغال ايجاد شده توسط مجريان بهره تواند منابع مالي دريافت كند فعاليت اقتصادي دارد مي

شود كه زمينه بهبود  هاي متنوع مالي باعث توسعه مشاغل مالي مرتبط مي عالوه بر آن بكارگيري تخصص
 كند. گذاري، اشتغال، توليد و رفاه جامعه را فراهم و نوسانات اقتصادي و مالي اقتصاد را محدود مي سرمايه

الزام بر ارائه اطالعات و اسناد صحيح و واقعي موجب ترغيب صداقت و آرامش فردي و تطابق حرف  ي:اصول اخالق -4
شود. منع حيله،  هاي روحي و رواني فردي و اجتماعي مي و عمل و اعمال نظارت صحيح و كاهش نااطميناني و تنش

هاي كژمنشي، موجب قراردادن  ستن مفرهاي ارزيابي، نظارت و پايش، ب كاهش فساد مالي به دليل نحوه طراحي سيستم
نمايد. أكل باطل؛ اضرار به غير، غرر، قمار و قرعه، غبن، غصب، اسراف  هر چيز در جاي خود شده و از ظلم پرهيز مي

شود. رعايت حقوق ضعيف،  شود و با اختالس و تباني، رشوه و ارتشاء مبارزه مي و تبذير در بانكداري راستين منع مي
هاي ربا و  الي، اكرام و احترام به حقوق افراد موجب افزايش تراضي و احسان و مانع تجاهر به فسقتحقق عدالت م

 شود.  اسراف مي

انجام عمليات طبق مقررات مدون زمينه تنظيم روابط مالي سالم افراد جامعه و نظم فردي را فراهم  اصول اجتماعي: -5
مشابه كه خصوصيات يكسان دارند پذيرفته نيست. به افراد هاي  كند. هيچ تبعيض، تفاوت يا اولويتي بين طرف مي
 بيني و مدون كنند.  ريزي، پيش هاي مالي خود را برنامه آموزد تا فعاليت مي

احترام به مالكيت و حقوق افراد در بانكداري راستين پررنگ بوده و با معين بودن وجوه مختلف  اصول حقوقي: -6
يابد و شيوه حل و فصل اختالفات را از طريق حكميت  اي قضايي تقليل ميوظايف اطراف قراردادها زمينه طرح دعو

شود. شيوه  ها محدود مي هاي داده قابل استعالم زمينه بسياري از سواستفاده كند. از طرفي با استفاده از پايگاه سهل مي
 كند. جديد اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانك وصول مطالبات را تسريع مي

روز و تمامي ايام هفته از همه نقاط جهان به خدمات  امكان دسترسي اينترنتي در همه ساعات شبانه لمللي:ا اصول بين -7
شود.  المللي و ثبات سياسي فراهم مي بانك وجود دارد و نتيجتاً با جلب سرمايه بيگانگان زمينه اشتراك منافع بين

المللي تبديل خواهد كرد و با توسعه بازار گواهي  محسنات سيستم، آن را به الگويي عملياتي و بديع در سطح بين
 شود.  ها ايجاد مي المللي، لنگر قيمتي باثباتي براي دارايي راستين در سطح بين

تناسب سازمان با نيازها و با شايستگي انتصاب و ارتقاء و بطوركلي شايسته ساالري اعم از  اصول سازماني: -8
اند. تحول سازمان  ليت و وظايف افراد و نظام تنبيه و پاداش موثر تعريف شدهگزيني، ارتباطات سازماني و مسئو شايسته

و ثبات سازماني همراه با استانداردسازي و مستندسازي همراه است. پاسخگويي كليه اشخاص در قبال اختياري كه به 
 شود. هاي غيررسمي و فشار سياسي مي آنها داده شده است مانع از بروز اثرات مضر سازمان
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 هاي پيشنويس اليحه بانكداري راستين  سرفصل
  باشد: نويس اليحه قانون بانكداري راستين در حال حاضر شامل موارد زير مي هاي پيش سرفصل

 في: اصول و تعار 1 فصل
 اتي: كل 2 فصل
 : عقود 3 فصل
 ي: مجر 4 فصل
  گذار : سپرده 5 فصل
 و نظارت يابي: ارز 6 فصل
 نيراست ي: گواه 7 فصل
 (RSB) ني: اوراق مبادله راست 8 فصل
 )(RCM نيراست ي: سامانه بازار گواه 9 فصل
 ) (OCM اتيعمل شيو پا ي: سامانه بازرس 10 فصل
 (CRS) قهي: سامانه ثبت وث 11 فصل
 )(MSS گواهي ضمانتبه  يدارائ لي: تبد 12 فصل
 )(IWP يبانك ني: پروتكل برداشت ب 13 فصل
 ) (NSSSS يرربويبدون كاغذ غاوراق  هي: سامانه تسو 14 فصل
 )(RPS نيراست يشخص ني: تأم 15 فصل
 )(RTS نيراست ي: تكافل اجتماع 16 فصل
 مصرف ي: اصالح الگو 17 فصل
 موات ي: اراض 18 فصل
 يافشا و حكمران ت،ي: شفاف 19 فصل
 اسنادمفاد  ياجرا 20 فصل
 انتي: ص 21 فصل
 : سيستم كشف پولشوئي22فصل 

 
 نيراست يبانكداريي اجرا نامه نييآيس نو هاي پيش سرفصل

  باشد: در حال حاضر شامل موارد زير مي نياستر يبانكداريي اجرا نامه نييآنويس  هاي پيش سرفصل
 ) PLS( نيراست انيمشاركت در سود و ز هيپا ستميس بخش اول

 اتيو كل في: تعار 1 فصل
 التي: سازمان و تشك 2 فصل
 نيو ام ابيارز يا : رفتار حرفه 3 فصل
 نامه : طرح 4 فصل
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 يابي: ارز 5 فصل
 ها و آورده قيوثا نات،ي: تضم 6 فصل
 مهي: ب 7 فصل
 قرارداد مي: تنظ 8 فصل
 : نظارت 9 فصل
 ي: مجر 10 فصل
 ي مجريمال تي: شفاف 11 فصل
 مجري اطالعات ي: افشا 12 فصل
 ي مجري: حكمران 13 فصل
 ي: حسابرس 14 فصل
 نياستمشاركت ر ي: حسابدار 15 فصل
 يدر زمانبند ريي: تغ 16 فصل
 حساب هي: تسو 17 فصل
 بانك يها يافتي: در 18 فصل
 به سهام رهيپذ يگواه لي: تبد 19 فصل
 و استاندارد كاال ي: بازرس 20 فصل
 كاال لي: تحو 21 فصل
 يكمك ي: ابزار مال 22 فصل
 رمترقبهي: حوادث غ 23 فصل
 ي: داور 24 فصل
  نيراست انيمشاركت در سود و ز يمال يها ستميرسيز دوم بخش
 (JFS)جعاله  يمال ني: تام 25 فصل
 (MFS)مضاربه  يمال ني: تام 26 فصل
 (IFS)مقاسطه  يمال ني: تأم 27 فصل
 (RFS)اجاره  يمال ني: تأم 28 فصل
 (TFS) يامان يمال ني: تأم 29 فصل
 )(RPS نيراست يشخص ني: تأم 30 فصل
 )(RST نيراست ي: تكافل اجتماع 31 فصل
 (RSB) ني: اوراق مبادله راست 32 فصل
 نيراست يمكمل در بانكدار يها ستميس سوم بخش
 (RCM) نيراست ي: بازار گواه 33 فصل
 (OCM) اتيعمل شيو پا ي: بازرس 34 فصل
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 (MSS) به اوراق بهادار يدارائ لي: تبد 35 فصل
 (CRS) قهي: سامانه ثبت وث 36 فصل
  (IWP) يبانك ني: پروتكل برداشت ب 37 فصل
 )(NSSSS يرربوياوراق بدون كاغذ غ هي: تسو 38 فصل
 مفاد اسناد الزم االجراي بانكها ي: اجرا 39 فصل
 اطالعات بانك  يو افشا يحكمران ،يمال تي: شفاف 40 فصل
 (MLD): سيستم كشف پولشوئي 41فصل 

 
 و مفاهيم پايه در بانكداري راستينتعاريف 

 شود:  به شرح ذيل تعريف مياجرايي بانكداري راستين نامه  برده شده در آيين ها و اصطالحات به كار واژه
 : مجموعه عمليات بانكي به منظور تحقق بانكداري اسالمي واقعي.بانكداري راستين

نوعي عمليات بانكي است كه به موجب آن بانك بعنوان ارائه دهنده خدمات  ):PLSراستين ( مشاركت در سود و زيان
هاي اقتصادي معرفي شده از طرف مجريان  گذاران در طرح يا طرح مايه، شرايط الزم را براي مشاركت سپردهمديريت سر

گذاري، فراهم آورده و آنان را در سود و زيان طرح بر مبناي نرخ بازدهي حقيقي فعاليت اقتصادي،  هاي سرمايه طرح
  دهد. مشاركت مي

هاي آنان را در مقابل  گذاران سپرده ست كه به نمايندگي از طرف سپرده: بانكي ابانك مشاركت در سود و زيان راستين
هاي اقتصادي معرفي شده بوسيله مجريان و  دريافت كارمزد (حق العمل) معين يا سهمي از سود حاصل در طرح يا طرح

ود و زيان طرح يا مابين در س گذاري نموده و طبق توافقات و قراردادهاي في گذاران، سرمايه انتخاب شده توسط سپرده
هاي معرفي شده طبق  تواند از محل منابع خود رأساً در طرح يا طرح دهد. بانك مي هاي مورد نظر مشاركت مي طرح

گذاران، مشاركت نموده و در سود و زيان طرح بر مبناي نرخ بازدهي حقيقي آن  مقررات حاكم بر مشاركت ساير سپرده
 شريك شود. 

اي از بانك است كه افزون بر عمليات معمول و متعارف بانكداري، به ا نجام  شعبه ن راستين:شعبه مشاركت در سود و زيا
 كند. عمليات مشاركت در سود و زيان راستين نيز مبادرت مي

هاي اقتصادي مجري است كه تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با كيفيت، شرايط  : مجموعه فعاليتطرح
 شود. د انتفاع براي تأمين مالي در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك ارائه ميو هزينه معين به قص

برداري از نظر بانك و  ها هستند كه پس از پايان دوره ساخت و آغاز دوره بهره آن دسته از طرح پذير: طرح پايان
برداري از لحاظ  پذير پس از آغاز دوره بهره يانهاي پا رسند. طرح يافته تلقي شده و به مصرف مي گذار پايان سپرده
پذير پس از اتمام عمليات اجرايي مولد ارزش افزوده براي  هاي پايان گذار مولد نيستند. به عبارت ديگر طرح سپرده
 هاي تأمين مالي بانكداري مشاركت در سود و زيان بعد از گذار در برخي از زيرسيستم گذار نيستند هرچند سپرده سپرده

 دارد ولي در بازده طرح شريك نيست.  برداري) اقساط اصل و يا اجاره خود را از طرح دريافت مي اين دوره (دوره بهره
رسند.  برداري به توليد مي ها هستند كه پس از پايان دوره ساخت و آغاز دوره بهره : آن دسته از طرحناپذير طرح پايان

گذار از بازدهي  گذار و مجري مولد هستند و سپرده برداري از لحاظ سپرده رهناپذير پس از آغاز دوره به هاي پايان طرح
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 شود. طرح منتفع مي
اي است حاكي از مجموعه اطالعات الزم و مورد نياز در خصوص مشخصات طرح پيشنهادي و بيانگر  : نوشتهنامه طرح

مانند آن كه توسط مجري تهيه و به همراه  هاي مختلف اقتصادي، فني و مالي و ها و بررسي و توجيه طرح از جنبه تحليل
شود و پس از بررسي و در  اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانوني الزم براي بررسي و اتخاذ تصميم به بانك ارائه مي

بانك سندي است كه مفاد آن در هر صورت به طرفيت مجري  PLSصورت تصويب نهايي توسط واحد ارزيابي اداره 
 قابل استناد است. 

نامه اقتصادي خود را به منظور تامين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد  : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرحمجري
كند و پس از اقدام بانك در جهت  نياز طرح در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك معرفي مي

سازد. مجري عالوه بر اهليت قانوني، مالي، فني و  ن عملياتي ميگذار مراحل اجراي طرح را تا پايا مشاركت وي با سپرده
 اجرايي بايد از ساير امكانات و توانائيهاي الزم براي مشاركت و اجراي طرح برخوردار باشد.

: شخصي حقيقي يا حقوقي داراي مقدار معيني نقدينگي (وجه نقد) متقاضي مشاركت مالي در محصوالت گذار سپرده
ت در سود و زيان راستين كه از طريق مراجعه به بانك (اعم از فيزيكي يا مجازي و در فضاي اينترنت) بانكداري مشارك

كند.  گانه بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين اقدام مي نسبت به خريد گواهي راستين يكي از محصوالت سه
مانه اينترنتي بازار گواهي راستين و يا به يكي از گذاري، به پورتال اطالع رساني سا تواند پيش از سپرده گذار مي سپرده

گيري از امكانات اطالع رساني، اطالعات الزم  شعب بانك مجري مشاركت درسود و زيان راستين مراجعه و با بهره
هاي  گذاري، انصراف، كيفيت و مشخصات طرح هاي راستين، شرايط و مقررات سپرده درباره انواع محصوالت و گواهي

 گذاري كند. را كسب و سپس اقدام به سرمايه عرضه شده
تواند در  گذار مي : در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين سپردهمحصوالت مشاركت در سود و زيان راستين

 گذاري و مشاركت كند: گانه زير مبادرت به سپرده محصوالت سه

گذار پس از كسب اطالعات  حصول سپرده(محصول نوع اول): در اين م مشاركت در سود و زيان طرح خاص –الف
هاي  هاي معرفي شده به بانك و بررسي جوانب امر بنا به صالحديد خود يكي از طرح الزم در خصوص طرح يا طرح

گذاران قابل قبول دانسته،  موجود، كه بانك عمليات ارزيابي اوليه آن را از پيش انجام داده و براي عرضه به سپرده
گذاري نموده و  ابط و مقررات مربوط از طريق خريد گواهي راستين در طرح منتخب، سرمايهانتخاب و براساس ضو

به نسبت قيمت اسمي گواهي خريداري شده و مدت زمان مشاركت طبق مقررات و ضوابط حاكم بر بانكداري 
 كند. مشاركت در سود و زيان راستين، در طرح مورد نظر مشاركت مي

گذاري در يك  گذار بجاي سرمايه (محصول نوع دوم): در اين محصول سپرده ها ته طرحمشاركت در سود و زيان بس -ب
اي  هاي عرضه شده كه بدليل خصوصيات و شرايط آنها در قالب مجموعه طرح خاص همزمان در چند طرح از طرح

ق خريد گواهي ها تعريف شده است از طري بندي و به عنوان بسته يا سبدي از طرح ها كه توسط بانك دسته از طرح
گذاري و به نسبت قيمت اسمي گواهي خريداري شده و مدت زمان مشاركت وفق مقررات و  راستين مربوط، سرمايه

 كند. هاي منتخب مشاركت مي ضوابط حاكم بر بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، در مجموعه طرح
(محصول نوع سوم): در اين محصول راستين مشاركت در سود و زيان شعبه/بانك مشاركت در سود و زيان  –ج 

ها، با خريد گواهي راستين صادر شده بوسيله بانك، نقدينگي  گذار به جاي مشاركت در طرح خاص يا سبد طرح سپرده
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دهد تا براساس ضوابط و مقررات مربوط در آن قسمت از سود يا زيان شعبه /  (سپرده) خود را در اختيار بانك قرار مي
آيد  هاي موضوع بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به دست مي گذاري در طرح طريق سرمايهبانك كه از 

مشاركت كند. در اين خصوص بانك / شعبه مكلف است در پايان هر سال مالي صورتهاي مالي بانك / شعبه را تهيه و 
ت و ضوابط حاكم بر نحوه تقسيم سود و زيان حاصل را براساس مبلغ اسمي گواهي و مدت زمان مشاركت طبق مقررا

 گذاران تسهيم كند. سود و زيان بين بانك و سپرده
كند. داشتن شخصيت حقوقي براي بنگاه  : يك واحد فني يا كسب و كار است كه اقدام به توليد كاال يا خدمت ميبنگاه

 تواند طرف قرارداد قرار گيرد. الزامي نيست و شخص حقيقي به عنوان متصدي بنگاه مي

 شود. هاي در حال فعاليت گفته مي : به دارايي بنگاهدارايي مولد
 شود. هاي مشابه گفته مي هاي زراعي كشت نشده و دارايي هاي ازكار افتاده و تعطيل و زمين : به بنگاهدارايي موات

 شود كه قابليت اجاره دارند. ها گفته مي : به آن دسته از داراييدارايي اجاري
به فرآيند اصلي و قواعد و ضوابط كلي بانكداري مشاركت در سود  ):PLS(در سود و زيان راستين  سيستم پايه مشاركت 

گذار منابع (سپرده) وي را به  اشاره دارد. در اين سيستم بانك به نمايندگي از طرف سپرده PLS(112F113(و زيان راستين 
گذاري و در عوض به  ، سرمايهدرخواست او در يكي از محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين

هاي  كند سپس منابع را به مجريان طرح گذار گواهي راستين مربوط به نوع تأمين مالي بكار گرفته شده را تسليم مي سپرده
گذار و  دهد و طبق ضوابط مشخص سود يا زيان حاصل را بين سپرده گذاري با اعمال نظارت كامل تخصيص مي سرمايه

گذار موظف  كند. بانك به عنوان عامل سپرده ين كارمزد ارائه خدمات مديريت سرمايه دريافت ميمجري تقسيم و از طرف
برد. در سيستم پايه  گذار بوده و تمامي امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار مي به حفظ حقوق سپرده

پذير و گواهي پذيره، در  اي پايانه از گواهي مشاركت، در طرح) PLS(بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 
 شود. ناپذير استفاده مي هاي پايان طرح

هاي تأمين مالي مشخص با هدف تأمين منابع نيازهاي مالي  : به روشهاي مالي مشاركت در سود و زيان راستين زيرسيستم 
استين تحت قواعد و هاي بانكداري مشاركت در سود و زيان ر خاص و يا خدمات خاص مالي اشاره دارد. زيرسيستم

 باشد: بوده و شامل موارد زير مي) PLS(ضوابط كلي سيستم پايه بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 

روشي است كه بر اساس آن بانك بنا به تقاضاي خريدار و در قالب عقد جعاله منابع  :JFS(113F114تامين مالي جعاله ( -أ 
گذار يا منابع تأمين شده توسط  كننده) را از محل منابع سپردهمالي مورد نياز (سرمايه در گردش) مجري (توليد

خريدار با فروش گواهي آتي تامين و در قالب جعاله ديگري به منظور توليد محصول مورد نظر خريدار در اختيار 
 شود. از گواهي آتي استفاده مي) JFS(دهد. در تأمين مالي جعاله  مجري قرار مي

كه در نوعي مضاربه است تحت مقررات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  :MFS(114F115تامين مالي مضاربه ( -ب 
تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد در امر خريد و فروش (تجارت) را دريافت و  نامه مجري كه مي آن بانك طرح

جام عمليات مضاربه گذاران معرفي و با فروش گواهي مضاربه به آنان منابع الزم را براي ان پس از ارزيابي به سپرده
دهد. بانك پس از اتمام عمليات مضاربه كارمزد خود را كسر و اصل  تجهيز و در اختيار مجري (مضارب) قرار مي

                                                           
113 Profit and Loss Sharing (PLS) 
114 Joalah Financial Sharing (JFS) 
115 Modarebah Financial Sharing (MFS) 



44 

در تأمين مالي كند.  گذار و مضارب تقسيم مي گذار برگشت داده و سود حاصل را بين سپرده سرمايه را به سپرده
 شود. اربه ادواري استفاده مياز گواهي مضاربه و گواهي مض) MFS(مضاربه 

گذار (مقسط) از طريق بانك با تأمين بخشي از  ) سپردهIFSدر تامين مالي مقاسطه IFS(115F116 :)(تأمين مالي مقاسطه  -ج 
منابع مالي مشاركت اقدام به تأمين مالي مجري (قاسط) نموده و تا مدت مشخص (زمان استهالك سهم مقسط) سهم 

نمايد و نهايتاً پس از استهالك سهم مقسط مورد  رت اقساط از مجري دريافت ميالشركه خود از مشاركت را بصو
از طريق  (IFS)يابد. تأمين مالي مقاسطه  مشاركت (مقسطه) تماماً به مالكيت مجري درآمده و مشاركت خاتمه مي

فاده از سه نوع گواهي گانه عقد مقاسطه (مقاسطه عادي، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشاركت) با است يكي از اشكال سه
هاي پايان  پذير و گواهي مقاسطه مشاركت براي طرح هاي پايان مقاسطه عادي و گواهي مقاسطه اجاره براي طرح

 شود. ناپذير انجام مي

: مجري بخشي از دارايي (بنگاه توليدي يا خدماتي يا تجاري يا ساختمان يا تأسيسات 116F117)RFS(تأمين مالي اجاره  -د 
گذار به مالكيت موقت وي درآورده  از اجاري، موات و مولد خود را در قبال دريافت منابع از سپردهقابل اجاره) اعم 

الشركه از سرمايه خود  گيرد و از محل رهينه بازده دارايي را به ميزان سهم و سپس آن را به صورت رهن در اختيار مي
گذار در پايان طرح به وي  كند. اصل سرمايه سپرده گذار پرداخت مي دفعتاً در سررسيد يا به صورت ادواري به سپرده

هاي ادواري و يا دفعتاً در پايان دوره مشاركت به وي منتقل  شود و عوايد طرح به صورت پرداخت برگشت مي
از گواهي مشاركت رهني، گواهي مشاركت رهني ادواري، گواهي مضاربه ) RFS(گردد. در تأمين مالي اجاره  مي

رهني ادواري، گواهي مزارعه رهني، گواهي مزارعه رهني ادواري، گواهي مغارسه رهني،  رهني، گواهي مضاربه
گواهي مغارسه رهني ادواري، گواهي مساقات رهني، گواهي مساقات رهني ادواري، گواهي استصناع رهني، گواهي 

 شود. استصناع رهني ادواري و گواهي اجاره استفاده مي
گذار توسط مجري جهت توليد كاالي معين و تحويل آن يا  ه از سپرده سپردهاستفاد: BFS(117F118(تأمين مالي اماني  -ه 

استفاده  امانت ياز گواه (BFS)مالي اماني  نيدر تأم. پرداخت وجه ناشي از فروش كاال در سررسيد مشخص
 .شود يم

 صندوق مستمري (صندوق تأمين يا صندوق (RPS)در تأمين شخصي راستين : 118F119)RPS(تأمين شخصي راستين  -و 
بيمه يا سپرده آنها را تجميع و در  گذار) حق شده و سپرده بازنشستگي) به عامليت از طرف شاغلين يا غيرشاغلين (بيمه

نمايد. بانك در قبال سپرده دريافتي و نوع  گذاري مي محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين سرمايه
كند. از طرفي  وط را به نام و مالكيت صندوق صادر ميهاي مرب مشاركت صندوق با مجري، گواهي راستين طرح

گذار كه صندوق در بانك  شده يا سپرده سپرده بيمه بيمه خواهد تا به ميزان مبلغ حق صندوق از بانك مي
گذار بر عهده صندوق صادر  شده يا سپرده اي به نام گواهي تأمين به نام و مالكيت بيمه گذاري كرده، گواهي سپرده

 نيراست يشخص نيدر تأم گذار از سرمايه صندوق است. شده يا سپرده اهي تأمين صادره به مثابه سهم بيمهنمايد. گو
(RPS) شود ياستفاده م يمستمر نيتأم يو گواه يشخص نيتأم يگواه ،ياجتماع نيتأم ياز گواه. 

                                                           
116 Installment Financial Sharing (IFS) 
117 Rent Financial System (RFS) 
118 Bail Financial Sharing (BFS) 
119 Rastin Personal Security (SFS) 
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عام المنفعه نزد بانك  اي هيريامور خ يمنابع خود را برا توانند يم رياشخاص خ: RST(119F120(تكافل اجتماعي راستين  -أ 
 قيقالب بيمه تكافل اجتماعي از طر دررا  يگذار اصل و منافع سپرده اياصل  ايكنند تا بانك منافع  يگذار سپرده
خانواده  اي هيالزم الحما فيافراد ضع اريقرض در اخت تبطور بالعوض يا به صور ريبه تقاضاي شخص خ ايحواله 

 شود. از گواهي تكافل و گواهي قرض استفاده مي (RST)اعي راستين در تكافل اجتم آنان قرار دهد.

 منعقد متبادل و مبادل بين مبادله عقد اساس بر كه است ديجيتال بهادار : اوراقRSB(120F121( راستين مبادله اوراق  -ز 
 ارزش نميزا به و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه يك به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل گردد بطوريكه مي

 تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به) بدل/اول( سررسيد در بايد و است بدهكار مبادل به آن اسمي
 را مبلغ و زمان از تركيبي يا) (مبدل زمان( آن زمان و ميزان همان به را مبدل) بدل زمان( آن زمان و بدل اندازه به

 اختيار در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همين مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب كه كند اختيار
از  اين اوراق در. نمايد پرداخت متبادل به را مبدل تا شود مي متعهد مبادل) مبدل/دوم( سررسيد در و دهد قرار مبادل

 مركزي، بانك راستين دلهمبا اوراق كلي نوع چهار در تواند مي راستين مبادله شود. اوراق نمي استفاده بهره نرخ
 و در شرايط خاص بصورت تجاري راستين مبادله اوراق و بانكي راستين مبادله اوراق خزانه، راستين مبادله اوراق
  .شود مي صادر ارزي و ريالي

و هاي تكميلي در بانكداري راستين دارد  ها و روش : اشاره به ابداعات، سامانههاي مكمل در بانكداري راستين سيستم
 باشد: شامل موارد زير مي

دهندگان  كنندگان و انتقال سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله :RCM(121F122(سامانه بازار گواهي راستين  -ب 
 هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا در بانك مشاركت در سود و زيان راستين است. گواهي

123(OCM)122سامانه بازرسي و پايش عمليات   -ج 
F : هاي  مبتني بر وب كه امكان بازرسي و كنترل فعاليتسيستم كامپيوتري
 كند.  هم ميمختلف پرسنل بانك را به صورت آنالين فرا

دهد تا اموال خود را از طريق بانك به  اين امكان را به اشخاص مي: MSS(123F124( گواهي ضمانتبه  يدارائ ليتبد -د 
 گواهي ضمانت تبديل نمايند. 

پارچه و قابل دسترس آنالين  ت وثيقه منقول و غيرمنقول به صورت يكسامانه ثب«: CRS(124F125(سامانه ثبت وثيقه  -ه 
 است.

دهد، تا مطالبات خود از  اي بين بانكي است كه به بانك اجازه مي نامه توافق: 125F(IWP)126بانكي  پروتكل برداشت بين -و 
ديگر به هاي  هاي وي نزد بانك مشتري مديون را پس از خالي كردن حساب وي نزد بانك عامل از ساير حساب

  صورت آنالين برداشت كند.
پارچه مبتني بر وب تسويه حساب معامله و انتقال  : سيستم يكNSSSS(126F127(سامانه تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي  -ز 

                                                           
120 Rastin Social Takaful (RST) 
121 Rastin Swap Bond (RSB) 
122 Rastin Certificate Market (RCM) 
123 Operation Control and Monitoring System (OCM)  
124 Mortgage Securitization System (MMS) 
125 Collateral Registeration System (CRS) 
126 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
127 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 
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 هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا در بانك مركزي است. گواهي
يد مالي در بانكداري راستين تعريف و يا عقود عقودي هستند كه براي كاركردهاي جد عقود جديد در بانكداري راستين:

 اند:  معين را با شرايط روز بهنگام كرده

دهد با قيد اين كه طرف ديگر در قبال اجرت  : عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين سرمايه ميمواسطه -الف
م خود با ثالث معامله انتفاعي يا معين با رعايت غبطه و صالح صاحب سرمايه در قالب عقود و توافقات مورد نظر به نا

 شود. غيرانتفاعي نمايد. صاحب سرمايه موسط، عامل واسط و ثالث مجري ناميده مي
نمايند تا يك طرف (مبادل) مبلغ معيني از دارايي خود را  طرفين تعهد ميعقدي است كه به موجب آن، : دلهابم -ب

ه و در مقابل طرف ديگر (متبادل) به همان مبلغ از دارايي (بدل) براي مدت معلوم به ديگري (متبادل) تمليك نمود
 خود را (مبدل) براي همان مدت به وي (مبادل) تمليك نمايد.

دهد تا طرف ديگر فعاليتي  عقدي است كه به موجب آن يك طرف تمام يا بخشي از سرمايه را مي :مقاسطه -ج
در اقساط معين به وي پرداخت نمايد. صاحب  اقتصادي كند و بهاي سهم صاحب سرمايه در ماحصل فعاليت را

سرمايه را مقسط و عامل را قاسط و ماحصل را مقسطه گويند. مقاسطه سه نوع است: عادي و اجاره و مشاركت. سهم 
 مقسط در مقاسطه اجاره شامل قيمت عين و بهاي عين و در مقاسطه مشاركت قيمت عين و بهاي بازدهي آن است.

دهد و قاسط  گذار) تمام يا بخشي از منابع را مي (سپرده قسطمبه موجب آن است كه اي  مقاسطهعقد  مقاسطه عادي: -د
الشركه مقسط از اصل  گذاري در مقسطه (طرح) نموده و سپس قاسط، سهم (مجري) با پرداخت مابقي اقدام به سرمايه

جرايي) را به صورت اقساط و و ارزش افزوده ايجاد شده طرح (بهاي تقويم شده طرح در پايان دوره عمليات ا
را مالك قسط پرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط، قاسط كل مقسطه ماي و در پايان هر دوره مالي به  دوره

 شود. مي
دهد و قاسط (مجري) با  گذار) تمام يا بخشي از منابع را مي اي است كه مقسط (سپرده عقد مقاسطه مقاسطه اجاره: -ه

گيرد. سپس  گذاري در مقسطه (طرح) نموده و مقسطه در اجاره قاسط قرار مي م به سرمايهپرداخت بخش ديگر اقدا
الشركه مقسط را متناسب با ميزان و با توجه به مدت مشاركت مقسط از عين (بهاي تقويم شده طرح در  قاسط سهم

اي و در  ه به صورت دورهپايان دوره عمليات اجرايي) و منافع مقسطه (اجاره طرح) به صورت مجموع اقساط و اجار
شود. مبلغ اجاره يا  پايان هر دوره مالي به مقسط پرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط كل مقسطه را مالك مي

شود. مبالغ  نسبت آن از سهم مقسط از ارزش طرح (در پايان عمليات اجرايي) از پيش توسط مقسط و قاسط شرط مي
 امساوي باشند.تواند ن هاي مختلف مي اجاره در دوره

دهد و قاسط (مجري)  گذار) تمام يا بخشي از منابع را مي اي است كه مقسط (سپرده : عقد مقاسطهمقاسطه مشاركت -و
گيرد.  گذاري در مقسطه (طرح) نموده و مقسطه در اختيار قاسط قرار مي با پرداخت بخش ديگر اقدام به سرمايه

زان و با توجه به مدت مشاركت مقسط از عين (بهاي تقويم شده طرح الشركه مقسط را متناسب با مي سپس قاسط سهم
اي و در پايان هر دوره مالي به  در پايان عمليات اجرايي) و بازدهي مقسطه به صورت مجموع اقساط و بازدهي دوره

 شود. مقسط پرداخت كرده و در زمان استهالك سهم مقسط كل مقسطه (طرح) را مالك مي

گذار) با دريافت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره يا  : زماني است كه مقسط (سپردهم مقسطزمان استهالك سه -ز
بازدهي طرح) از قاسط (مجري) ديگر سهمي از عين مقسطه (طرح) را ندارد. نحوه محاسبه زمان استهالك سهم 
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يا مقسطان (با توجه به  الشركه مقسط مقسط با توجه به به طول عمر طرح بعد از دوره عمليات اجرايي و ميزان سهم
مدت مشاركت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از پايان عمليات اجرايي طرح (و در صورت لزوم 

 شود. بيني ارزش اسقاطي طرح در پايان عمر طرح) محاسبه مي پيش
ابل حصه مشاع معين : عقدي است كه بين صاحب يا صاحبان زمين و امثال آن با عامل يا عاملين در مقمغارسه -ح

شود و ثمره اعم است از خود درخت و امثال آن، ميوه،  (همانند آنچه كه در مزارعه ذكر شده) از ثمره غرس واقع مي
 برگ گل، سرگل، پوشال، دسته، ساقه، شهد، پياز، ريشه و غيره. 

 گردد:. سيم مياساسي افراد است و به دوبخش تق يازهايجامعه در رفع ني انسان فهيتكافل وظ: تكافل

 .گريكدي يازهايافراد جامعه در رفع ن يانسان فهيوظ يبه معن تكافل عامالف: 
 افراد جامعه. شتيمع نيحكومت در تأم فهيوظ يبه معن ضمان اعالهب: 

هاي طراحي شده در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين است كه در سيستم  : نام مجموعه گواهيگواهي راستين
ها در قبال منابع  شوند. اين گواهي هاي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين تعريف و صادر مي زيرسيستمپايه يا 

هاي راستين با توجه به وجه نظارتي  شود. گواهي گذار يا تأمين كننده منابع صادر و به ايشان تسليم مي دريافتي از سپرده
هاي  شوند. گواهي ري متفاوت از اوراق و با پيشوند گواهي منتشر ميواحدهاي ارزيابي و امين بانك بر نحوه عمليات مج

قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش هستند. اين ) RCM(راستين به استثناي گواهي ضمانت در سامانه گواهي راستين 
 عبارتند از:ها  نام باشند. گواهي ضمانت الزاماً بانام است. اين گواهي توانند بانام يا بي ها مي گواهي

گذران در يكي از محصوالت بانكداري  نام يا بانام است حاكي از مشاركت سپرده : برگه بيگواهي مشاركت -الف
مشاركت در سود و زيان به مبلغ معين و قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش كه توسط بانك براي مدت اجراي 

مي و مدت زمان مشاركت، طبق مقررات و ضوابط حاكم بر شود و دارنده آن به نسبت قيمت اس طرح منتشر مي
بانكداري مشاركت در سود و زيان در موضوع گواهي مشاركت سهيم خواهد بود. اين گواهي در سيستم پايه 

 شود. بكار گرفته مي) PLS(مشاركت در سود و زيان راستين 
گذار در يكي از دو نوع محصول اول و دوم  نام يا بانام است حاكي از مشاركت سپرده : برگه بيگواهي پذيره -ب 

بانكداري مشاركت در سود و زيان به مبلغ معين كه توسط بانك و قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش براي 
شود و دارنده آن به نسبت قيمت اسمي گواهي خريداري شده،  ناپذير منتشر مي هاي پايان مدت زمان اجراي طرح
ساير مقررات و ضوابط حاكم بر بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در موضوع مدت زمان مشاركت و 

مشاركت گواهي شريك بوده و در سررسيد به همان نسبت از مالكيت سرمايه شركت مجري در قالب سهام 
 شود.  بكار گرفته مي) PLS(شود. اين گواهي در سيستم پايه مشاركت در سود و زيان راستين  برخوردار مي

نام يا بانام است حاكي از تعهد بر تحويل كاال و قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش كه  : برگه بيگواهي آتي -ج
باشد طبق قرارداد منعقده كاالي معيني را در  شود و توليدكننده يا مجري متعهد مي توسط بانك صادر و منتشر مي

ا حسب توافق كاال را در بازار فروخته و وجه آن را به تأمين كننده سررسيد به دارنده گواهي تحويل و تسليم كند و ي
 شود.  بكار گرفته مي) JFS(منابع بپردازد. اين گواهي در سيستم تأمين مالي جعاله 

نام يا بانام است حاكي از مشاركت سپرده گذران در يك طرح از محصول نوع اول  برگه بي گواهي مضاربه:-د
د و زيان راستين به مبلغ معين و قابل خريد و فروش و انتقال به غير كه توسط بانك براي بانكداري مشاركت در سو
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شود و دارنده آن به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت و طبق مقررات و ضوابط  مدت اجراي طرح منتشر مي
. اين گواهي در حاكم بر بانكداري مشاركت در سود و زيان عمليات مضاربه موضوع گواهي سهيم خواهد بود

 شود. بكار گرفته مي) MFS(زيرسيستم تأمين مالي مضاربه 
گذار پرداخت  همانند گواهي مضاربه است ولي بازده طرح به صورت ادواري به سپرده گواهي مضاربه ادواري:-هـ

 شود. بكار گرفته مي) MFS(شود. اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي مضاربه  مي
و  نام يا بانام و قابل خريد و فروش و انتقال به غير است كه به قيمت اسمي مشخص برگه بي ادي):گواهي مقاسطه (ع -و

ها به نسبت قيمت  شود. دارندگان اين برگه براي مدت معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان راستين منتشر مي
ن استهالك سهم منابع خود اسمي و مدت زمان مشاركت در عين حاصل از طرح اجرا شده توسط مجري تا زما

شود. اين گواهي در  گذار برگشت داده مي باشند. اصل و منافع اين گواهي با اقساط ادواري به سپرده شريك مي
 شود. بكار گرفته مي) IFS(سيستم تأمين مالي مقاسطه 

ست كه به قيمت اسمي مشخص نام يا بانام و قابل خريد و فروش و انتقال به غير ا هاي بي : برگهگواهي مقاسطه اجاره -ز
ها به نسبت قيمت اسمي  شود. دارندگان اين برگه و براي مدت معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان منتشر مي

اي حاصل از طرح اجرا شده توسط مجري به صورت اجاره تا زمان  و مدت زمان مشاركت در عين و منافع دوره
گذار  صل و اجاره متعلق به اين گواهي با اقساط ادواري به سپردهباشند. ا استهالك سهم منابع خود شريك مي

 شود. بكار گرفته مي) IFS(شود. اين گواهي در سيستم تأمين مالي مقاسطه  برگشت داده مي
نام يا بانام و قابل خريد و فروش و انتقال به غير است كه به قيمت اسمي  هاي بي برگه گواهي مقاسطه مشاركت: -ح

ها به نسبت  شود. دارندگان اين برگه مدت معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان منتشر مي مشخص و براي
اي حاصل از طرح اجرا شده توسط مجري تا زمان  قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در عين و بازده دوره

گذار برگشت داده  هباشند. اصل و بازده اين گواهي با اقساط ادواري به سپرد استهالك سهم منابع خود شريك مي
 شود. بكار گرفته مي) IFS(شود. اين گواهي در سيستم تأمين مالي مقاسطه  مي

نام قابل خريد و فروش و انتقال به غير است كه به  گواهي مشاركت رهني برگه با نام يا بي گواهي مشاركت رهني:-ط
شود. دارندگان اين  ستين منتشر ميقيمت اسمي مشخص و براي مدت معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان را

ها به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت خود از بهاي تقويم شده دارايي در هنگام عقد قرارداد براي  گواهي
باشند. اصل و بازده مشاركت در اين نوع گواهي در  مدت معين در منافع حاصل از دارايي طرح مربوط شريك مي

بكار گرفته ) RFS(شود. اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  برگشت داده مي گذار پايان قرارداد به سپرده
 شود. مي

نام قابل خريد و فروش و انتقال به غير است  گواهي مشاركت رهني برگه بانام يا بي گواهي مشاركت رهني ادواري:-ي
شود.  راستين منتشر ميكه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان 

ها به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت خود از بهاي تقويم شده دارايي در هنگام عقد  دارندگان اين گواهي
باشند. اصل مبلغ مشاركت در اين نوع  قرارداد براي مدت معين در منافع حاصل از دارايي طرح مربوط شريك مي

شود ولي بازده مشاركت در هر دوره به صورت ادواري به  برگشت داده ميگذار  گواهي در پايان قرارداد به سپرده
 شود. بكار گرفته مي) RFS(گردد. اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  گذار پرداخت مي سپرده
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هاي خدمات بازرگاني بكار گرفته  همانند گواهي مشاركت رهني است ولي در فعاليت گواهي مضاربه رهني:-ك
 است.) RFS(كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  شود. مي

همانند گواهي مشاركت رهني ادواري است ولي در بخش خدمات بازرگاني بكار  گواهي مضاربه رهني ادواري:-ل
 است.) RFS(شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  گرفته مي

شود. كاربرد اين  هاي زراعي بكار گرفته مي ي مشاركت رهني است ولي در فعاليت: همانند گواهگواهي مزارعه رهني-م
 است.) RFS(گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره 

هاي زراعي بكار گرفته  همانند گواهي مشاركت رهني ادواري است ولي در فعاليت گواهي مزارعه رهني ادواري:-ن
 است.) RFS(مين مالي اجاره شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأ مي

شود.  هاي كاشت درختان بكار گرفته مي : همانند گواهي مشاركت رهني است ولي در فعاليتگواهي مغارسه رهني-س
 است.) RFS(كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره 

هاي كاشت درختان بكار  ليتهمانند گواهي مشاركت رهني ادواري است ولي در فعا :گواهي مغارسه رهني ادواري-ع
 است. )RFS(شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  گرفته مي

هاي احياي باغات ميوه بكار گرفته  : همانند گواهي مشاركت رهني است ولي در فعاليتگواهي مساقات رهني-ف
 است.) RFS(شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  مي

هاي احياي باغات ميوه  : همانند گواهي مشاركت رهني ادواري است ولي در فعاليتگواهي مساقات رهني ادواري-ص
 است.) RFS(شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  بكار گرفته مي

هاي توليدي صنعتي و  هاي احياي بنگاه : همانند گواهي مشاركت رهني است ولي در فعاليتگواهي استصناع رهني-ق
شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم تأمين مالي اجاره  كشاورزي و تأمين سرمايه در گردش آنها بكار گرفته مي

)RFS (.است 
هاي  هاي احياي بنگاه : همانند گواهي مشاركت رهني ادواري است ولي در فعاليتگواهي استصناع رهني ادواري-ر

شود. كاربرد اين گواهي در زيرسيستم  تأمين سرمايه در گردش آنها بكار گرفته ميتوليدي صنعتي و كشاورزي و 
 است.) RFS(تأمين مالي اجاره 

نام قابل خريد و فروش و انتقال به غير است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت  : برگه با نام يا بيگواهي اجاره-ش
ها به نسبت قيمت اسمي و  شود. دارندگان اين گواهي مي معين توسط بانك مشاركت در سود و زيان راستين منتشر

مدت زمان مشاركت خود از بهاي تقويم شده دارايي در هنگام عقد قرارداد براي مدت معين در اجاره دارايي طرح 
گذار برگشت داده  باشند. اصل مبلغ مشاركت در اين نوع گواهي در پايان قرارداد به سپرده مربوط شريك مي

شود. كاربرد اين گواهي در  گذار پرداخت مي ي مبلغ اجاره در هر دوره به صورت ادواري به سپردهشود ول مي
 است.) RFS(زيرسيستم تأمين مالي اجاره 

: گواهي ضمانت سندي است با نام مبتني بر ضمانت مبلغ مشخص براي مدت معين كه توسط بانك گواهي ضمانت-ت
باشد  ورت عدم ايفاي تعهد، مالك مال ملزم به تأديه مبلغ اسمي گواهي ميشود و در ص در قبال توثيق مال صادر مي

و در غير اين صورت مال توثيقي وي از طريق اجراي اسناد بانك به مزايده گذاشته شده و تعهدات مالك گواهي از 
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 شود. صادر مي) MSS( گواهي ضمانتبه  يدارائ ليتبدشود. اين گواهي در سيستم  محل آن وصول مي
گذار از مجري به ميزان معيني از يك كاالي مشخص كه  نام مبين طلب سپرده : سندي است بانام يا بيگواهي امانت-ث

مجري موظف است در سررسيد، كاال يا بهاي آن را به دارنده گواهي تحويل نمايد. اين گواهي در زيرسيستم تأمين 
 شود. استفاده مي) BFS(مالي اماني 

در عوض پرداخت  نيمدت مع يمشخص و برا ياسم متيكه به ق نام يباست با نام يا  سندي: گواهي تأمين اجتماعي-خ
توسط بانك بيمه پرداختي به بانك  و به ميزان حق نيصندوق تأمبه درخواست  ن،يبه صندوق تأم شده مهيبيمه ب حق

مبلغ با احتساب  يگواه نينده ا. دارشود يم شده صادر و به نام بيمه بر عهده صندوق نيراست انيمشاركت در سود و ز
اين گواهي در زيرسيستم  است. سهيم نيتأمدر بازده صندوق  يمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هيسرما در

 شود. صادر مي) RPS(تأمين شخصي راستين 
 نيمدت مع يرامشخص و ب ياسم متيكه به قو قابل انتقال به غير  نام يباست با نام يا  سندي:  گواهي تأمين شخصي-ذ

سپرده ي و به ميزان صندوق بازنشستگ ي به درخواستگذار به صندوق بازنشستگ در عوض پرداخت سپرده سپرده
و در  گذار صادر و به نام سپرده برعهده صندوق نيراست انيتوسط بانك مشاركت در سود و ز ،ي شدهگذار سپرده

مدت و مبلغ و با احتساب صندوق  هيسرما درمبلغ با احتساب  يگواه ني. دارنده اشود يگذار قرار داده م سپرده ارياخت
 افتياصل و بازده سهم الشركه خود را از صندوق در دياست و در سررس سهيم يبازنشستگدر بازده صندوق  يگواه

 شود. صادر مي) RPS(اين گواهي در زيرسيستم تأمين شخصي راستين  .دينما يم
در  يشخص نيتأم ياز گواه يسهم الشركه ناش ليكه از تبد نام يبنام يا  است با سندي: گواهي تأمين مستمري-ض

بتواند منابع سپرده خود را  يتا دارنده گواه شود يمتفاوت صادر م يها ديبا سررس كوچكتربه قطعات  ديسررس
تين حسابداري مشاركت راسمنافع گواهي مستمري براساس  .دينما  افتيدر ياز صندوق بازنشستگ يبصورت مستمر
محاسبه و به دارنده گواهي پرداخت خواهد شد. به عبارت ديگر چنانچه  هاي با سرمايه متغير براي صندوق

گذار يا دارنده گواهي تأمين شخصي در سررسيد تمايل به دريافت اصل و سود منابع خود به صورت يكجا  سپرده
ين شخصي وي را به تعداد معيني گواهي تواند از صندوق درخواست نمايد كه بانك گواهي تأم نداشته باشد مي

صادر ) RPS(اين گواهي در زيرسيستم تأمين شخصي راستين  تأمين مستمري با سررسيدها و مبالغ معين تبديل نمايد.
 شود. مي

توسط بانك مشاركت در سود  نيمدت مع يمشخص و برا يكه به مبلغ اسم نام : سندي است بانام يا بيگواهي تكافل-ظ
 نيمدت مع در شده را يگذار تا منابع سپرده دهد يم اريبه بانك اخت  يگواه ني. دارنده اشود يمنتشر م نيتراس انيو ز

گزارش كند. اين دارنده گواهي و درصورت مطالبه  ديبنما هيالزم الحما بالعوض به افراد يها مصروف پرداخت
صادر ) RST(تكافل اجتماعي راستين اين گواهي در زيرسيستم  گواهي در مدت معين شده قابل انتقال است.

 شود. مي
توسط بانك مشاركت در سود  نيمدت مع يمشخص و برا يكه به مبلغ اسمنام  : سندي است بانام يا بيگواهي قرض-غ

 نيدر مدت مع شده را يگذار تا منابع سپرده دهد يم اريبه بانك اخت يگواه ني. دارنده اشود يمنتشر م نيراست انيو ز
منابع را به دارنده گواهي  نيمع ديو در سررس ديبنما هيالحما مالحسنه به افراد الز قرض التيي تسهمصروف اعطا

اين  اين گواهي در مدت معين شده قابل انتقال است. بازگرداند و درصورت مطالبه به دارنده گواهي گزارش كند.
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 شود. صادر مي) RST(گواهي در زيرسيستم تكافل اجتماعي راستين 
اي است در بانك كه با واحدهاي تابعه خود عمليات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين را در  : ادارهPLSاداره 

 كند. بانك مديريت مي
گذاران در جهت حسن اجراي عمليات  : اقدامات و تدابيري است كه توسط بانك به منظور حفظ منافع سپردهنظارت

خود در  PLSشود. بانك توسط واحد امين اداره  و زيان راستين اعمال ميهاي بانكداري مشاركت در سود  اجرايي طرح
تمام مراحل اجراي طرح مكلف به اتخاذ تمامي تمهيدات و تدابير الزم به منظور حسن اجراي عمليات اجرايي مجري و 

هاي مزبور براساس مفاد  رحباشد. رعايت انواع استانداردها و الزامات نظارتي در ط انجام اقدامات بايسته در اين راستا مي
 نامه است. اين آيين

گذاران در جهت احراز توانائي اجرايي  هايي است كه توسط بانك به منظور حفظ منافع سپرده : اقدامات و بررسيارزيابي
نامه از لحاظ اقتصادي، فني مهندسي، مالي و اجرايي در بانكداري مشاركت در سود و زيان  پذيري طرح مجري و توجيه

باشد.  خود مكلف به اتخاذ تصميم الزم در اين راستا مي PLSشود. بانك توسط واحد ارزيابي اداره  استين انجام مير
 نامه است. ها براساس مفاد اين آيين نامه رعايت انواع استانداردها و الزامات ارزيابي طرح

مكانات و تخصص يا كادر تخصصي الزم كه از ابانك است  PLS: واحدي درون سازماني تحت نظر اداره واحد ارزيابي
باشد و در فرآيند بانكداري مشاركت در سود و  مانند كارشناسان فني، مهندسي، مالي، ارزي و اقتصادي برخوردار مي
نامه) را از لحاظ فني، مهندسي، مالي، اقتصادي،  زيان راستين وظيفه دارد تا طرح معرفي شده از طرف مجري (طرح

نامه  پذيري اجراي طرح يي و احراز توانايي مجري از جميع جهات بررسي كند و در خصوص توجيهكيفيت عمليات اجرا
 اظهار نظر كند. 

يا اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از بانك  بانك PLS: كارشناس متخصص و مجرب واحد ارزيابي اداره ارزياب
اراي امكانات و كادر تخصصي الزم بوده و زير باشد كه در زمينه مورد نظر از تخصص و تجربه كافي برخوردار و د مي

 پذيري آن را به عهده دارد. نامه و توجيه نظر واحد ارزيابي وظيفه ارزيابي طرح

كه از امكانات و تخصص يا كادر تخصصي الزم  بانك است PLSواحدي درون سازماني تحت نظر اداره  واحد امين:
بوده و در فرآيند بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين از طرف  مانند كارشناسان فني، مهندسي و مالي برخوردار

نامه و ساير امور  هاي طرح بانك، انتخاب امين، نظارت بر حسن اجراي طرح، پايش عمليات اجرايي و تطبيق آن با برنامه
اي تهيه و در اختيار  اي يا غير دوره مربوط را بر عهده دارد و گزارشهاي تحليلي مراحل اجراي طرح را به صورت دوره

دهد. مسئوليت نظارت بر چگونگي اجراي طرح با واحد امين است اعم از اينكه امين منتخب  قرار ميبانك  PLSاداره 
 واحد امين، داخلي يا خارج از بانك باشد. 

كه در باشد  يا اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از بانك مي PLSكارشناس متخصص و مجرب واحد امين اداره  امين:
باشد و زير نظر واحد  زمينه مورد نظر از تخصص و تجربه كافي برخوردار و داراي امكانات و كادر تخصصي الزم مي

 گيرد.  امين وظيفه نظارت بر اجراي طرح را بر عهده مي

گذار،  ده: براي ايجاد امنيت و اطمينان نسبي و نيز جلوگيري از ورود خسارت احتمالي و پوشش ريسك به سپرپوشش بيمه
 شود. اي استفاده مي بانك و مجري، از تدابير و راهكارهاي مختلف بيمه

دهد تا در صورت عدم ايفاء  گذار در مقابل منابع دريافتي مجري در رهن بانك قرار مي : اموالي كه مجري يا وثيقهوثايق
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 بات خود را وصول كند.مابين، بانك بتواند از محل آنها تمامي مطال تعهدات مجري مطابق قراردادهاي في
تواند در صورت عدم  دهد و بانك مي : اسنادي هستند كه مجري در مقابل منابع دريافتي در اختيار بانك قرار ميتضمينات

ايفاء تعهدات مطابق قرارداد فيمابين از سوي وي باستناد آنها مجري و ضامن يا ضامنين را ملزم به انجام تعهدات نموده و 
 خود را از مجري يا ضامنين مطالبه و وصول كند.مطالبات و حقوق 

هاي نقدي و يا غيرنقدي مجري است كه بمنظور مشاركت و تأمين بخشي از  : آن قسمت از اموال و داراييآورده مجري
منابع طرح و در راستاي تحقق و اجراي آن در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان در طرح مورد نظر بكار گرفته 

 شود: مي
تواند به صورت نقد يعني پول رايج كشور و يا ارز خارجي قابل تبديل به واحد پول  : آورده مجري ميآورده نقدي -الف

 كشور ايران باشد. 
تواند به صورت غير نقد و شامل اموال منقول (غير از پول رايج كشور و ارز  : آورده مجري ميآورده غيرنقدي -ب

 توان تخصصي و مديريتي مرتبط با طرح مورد نظر باشد. خارجي قابل تبديل) و غيرمنقول و
گانه بانكداري مشاركت در سود و زيان  : با خريد گواهي راستين در يكي از محصوالت سهپذير مشاركت در طرح پايان

ت ها، پس از پايان عمليا اي از طرح شود. در اين نوع مشاركت در حالت مشاركت در طرح خاص يا بسته راستين آغاز مي
ها و در حالت مشاركت در سود و زيان شعبه/ بانك در پايان سال مالي، سود و زيان  اجرايي و فروش طرح يا بسته طرح

گذار، بانك و مجري تسهيم و تسويه حساب  نامه و با لحاظ توافقات قراردادي ميان سپرده حاصل براساس مفاد اين آيين
 شود. نهايي مي

هاي پذيره انجام  گذاران از طريق خريد گواهي گذاري سپرده ر اين نوع مشاركت سرمايهد ناپذير: مشاركت در طرح پايان
برداري بجاي تقسيم و تسهيم سود و زيان حاصل  شود و پس از تكميل و پايان عمليات اجرايي طرح و آغاز دورة بهره مي

انك به سهام شركت مجري تبديل و گذاران توسط يا با نظارت ب هاي پذيره سپرده ناپذير، گواهي هاي پايان در طرح
گذاران به نسبت مبلغ اسمي مشاركت و طول مدت مشاركت در سرمايه شركت شريك و سهيم  هريك از سپرده

 يابد.  گذاران به سهام شركت پايان مي هاي پذيره سپرده شوند. عمليات مشاركت پس از تبديل گواهي مي

بيني و غيرقابل اجتناب است كه خارج از اراده  و پيشامدي غيرقابل پيش رويداد حوادث قهري و غيرمترقبه (فورس ماژور):
پيوندد و در اثر بروز آن انجام تكاليف و تعهدات قانوني و قراردادي غير مقدور  و كنترل طرفين قرارداد به وقوع مي

 شود. مي

د قراردادهايي كه طبق اين مابين ناشي از اجراي مفا حل و فصل تمامي اختالفات و منازعات في داوري (حكميت):
نامه مزبور وفق قانون آيين دادرسي مدني از طريق ارجاع امر به داوران مرضي  نامه منعقد و براساس ضوابط آيين آيين

 پذيرد. الطرفين انجام مي

  اساسبر  رهيو غ  ، مؤسسه ، سازمان مانند صندوق  ينيعناو  تحت  كه  است  يمستقل  يحقوق  تيشخص مستمري:  صندوق
حسابداري مشاركت با رعايت اصول اعضا،   يبازنشستگ  يايمزا  نيتأم  ، در حوزه خاص  دستورالعمل اي  ، اساسنامه قانون

 صندوق مستمري دو نوع است: .كند يم  تيفعال هاي با سرمايه متغير راستين براي صندوق

 ياصول حسابدار تيبا رعاتأمين اجتماعي صندوق مستمري است كه تحت قوانين بيمه اجباري  صندوق تأمين: -الف
 كند.  فعاليت مي ريمتغ هيبا سرما يها صندوق يبرا نيمشاركت راست
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اصول  تيبا رعاصندوق مستمري است كه براي تأمين بازنشستگي افراد بصورت اختياري و  صندوق بازنشستگي: -ب
 كند. ميفعاليت  ريمتغ هيبا سرما يها صندوق يبرا نيمشاركت راست يحسابدار
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