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 هب انم خدا 

 
ری اسالمی  مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران حوزه بانکدا

 

نظارت و تطبیق شرعی در  سی و دومین همایش بانکداری اسالمی با موضوعبه موازات برگزاری          

محورهای همسو با  ، مصاحبه هاییهای سیاستیبانکداری اسالمی؛ مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه

حوزه بانکداری اسالمی به عمل آمد. در این راستا همراه می شویم صاحب نظران همایش با برخی از کارشناسان و 

 عامل بانک سپه و معاون اجرایی شرق کشورهیأت عضو  محترم دکتر اکبر کشاورزیان،آقای با جناب 

        

عالی، بابت حضور در این مصاحبه تخصصی، از اینکه با ارایه  سالم علیکم، ضمن تشکر از جناب آقای دکتر        

نظرهای عالمانه خویش نسبت به سواالت مربوط به محورهای همایش بانکداری اسالمی، ارایه نظر فرموده و با ما 

 بسیار سپاس گزاریم.   هستید،همراه 

 

 

 ربا چیست؟ تفاوت اساسی نظارت و تطبیق در بانکداری متعارف و بانکداری بدون       سوال اول:

ربا رفت.  بایستی ابتدا سراغ تفاوت اساسی در مبانی بانکداری متعارف و بانکداری بدون سؤالاین بهبرای پاسخ 

 ،های اعتباریای داده و برای اینکه تراکنشبانکی با اقتصاد حقیقی اهمیت ویژه ارتباط عملیاتبهربا  بانکداری بدون

ای و مشارکتی داشته باشد، بانک را در قالب عقود مبادله وکارکسببا معامالت و مبادالت بازار  یکبهیکارتباط 

اسناد منتشر شده از بهاین در حالی است که در بانکداری متعارف، بانک دهد. قرار مییک طرف معامله با مشتری 

قرار  وکارکسبمبادالت و معامالت )بدون رصد واقعی بودن معامالت( تکیه کرده و طرف معامله با مشتری در بازار 

تمرکز بر توازن در ربا، حذف  یغیر از مباحث پیچیدهربا به وجودی بانکداری بدون یفلسفه ،بنابراینگیرد. نمی

شده از اقتصاد مالی با اقتصاد حقیقی است و دلیل اصلی مطرح شدن ربا در عقد قرض، جدا شدن مال قرض داده

در  شدهدر خصوص مصرف مال قرض گرفته گیرندهتر، فقدان حکم شرعی قرضعبارت روشنبهاقتصاد حقیقی یا 

 شود.روشن می ،ویژه در بانکداری بدون ربابه ،ظارت و تطبیقرسالت اصلی در ن ،است. با این مقدمه اقتصاد حقیقی

که با تکیه  ،مهم و راهبردیی بهمختلف در بانکداری کشور است. یک جنی بهنظارت و تطبیق دارای دو جن     

بر مبانی عقالنیت در هر دو نوع بانکداری مشترک است و بایستی در نهاد مدرن بانک با هدف ایجاد استحکام و 

از بحران مالی  از نظارت و تطبیق که پس بهابلیت اعتماد و اطمینان در نهاد غیرمتشکل پولی رعایت شود. این جنق
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ویژه در به ،المللیهای بینتر شده، در شاخصسختگیرانه کشورهای جهان یدر همه ایاالت متحده آمریکا ۲۰۰۸

 شده است. ارایهبال  یرهنمودهای کمیته

پردازد. این موضوعات رعایت شریعت میبه بانکداری اسالمی است،که خاص  از نظارت و تطبیق دیگری بهجن     

بانکی مرتبط بوده و چنانچه ماحصل  وکارکسباسالم در  اقتصادی و مالی هایآموزهبهاز نظارت و تطبیق  بهجن

صورت رسمی ملتزم بهکه )ربا قلمداد کنیم  را قانون عملیات بانکی بدوننظام بانکی  یدر حوزه فقه معامالت

ها و ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزی جمهوری نامه، نظارت و تطبیق شرعی، رعایت آیین(رعایت آن هستیمبه

که ی قانون قلمداد کرد. اما از آنجا توان این نوع تطبیق شرعی را رعایت حداقلی بر مبنااسالمی ایران است که می

اغلب با مبانی مقدماتی عقود اسالمی و احکام آن آشنایی دارند و ممکن  ی بانکیقد و ملتزم شبکههمکاران معت

و حتی در صورت تسلط کامل بر امور فقهی و ربوی، -ربا اشراف کامل نداشته باشند  یموضوع پیچیدهبهاست 

بایستی یک  -محدود استبدون ربا قانون عملیات بانکی به ،ها و نظارت و تطبیق ناظران بانکیمبنای عملکرد آن

های همکاران داد. نظارت و تطبیق شرعی، اشراف و دقیق شدن بر تراکنشبهمشخص و حداقلی  یمعیار و سنجه

در قالب عقود اسالمی در بخش حقیقی منابع و ارتباط آن با بخش حقیقی است. یعنی اگر  ،مالی و اعتباری بانک

 .نظارت و تطبیق شرعی رعایت شده استتوان ادعا کرد که مصرف شود، می

 

ظر خرد یا عملیات نظارت و تطبیق شرعی را از منظر ابعاد کالن بانکداری کشور و از من       سوال دوم:

 یید.بانکی تبیین فرما

در کشور در دو  ،سازی و ایجاد ارتباط با نهادهای مدرن ایجاد شدهربا در نظام اینکه بانکداری بدونبهبا توجه 

)علم  نظام اقتصادی  رسمیت نشناختن بهره )ربا(، توان ایجاد بهدلیل بهفاقد مبانی نظری بوده و  ی اخیرسده

ایجاد تحوالت  . و با وجودنداردعنوان متغیر بنیادی مطرح است( مبتنی بر بهره را بهاقتصادی که در آن بهره 

عد کالن و نظام بانکی، نظارت و تطبیق در بُ سازی نرسیده است.ز نظاممربهگسترده در نظام تأمین مالی اسالمی، 

د. تقویت نظارت شرعی کنخود را طی می یمراحل اولیه ،عقالنی و تجربی داشته و نظارت شرعیی بهبیشتر جن

نویدبخش  ،های اخیر و گسترش فعالیت آن در یک سال اخیردر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال

اینکه قانون بهخرد و عملیات بانکی، با توجه ی به. اما از جنهای عملیاتی در این عرصه استتخراج برخی شاخصاس

، نظارت و تطبیق شرعی موضوعیت ی بانک و مشتری تمرکز داردبانک بدون ربا و رابطهبه کی فقطعملیات بان

مطالعات  یاین روابط مالی و اعتباری پرداخته، دامنهبهاینکه فقه معامالت از صدر اسالم بهزیادی داشته و با توجه 

 گسترده بوده و کیفیت نظارت نیز مشخص شده است.

ای برای رعایت آن برای صورت کلی تشریح و سنجهبهبرای اینکه نظارت و تطبیق شرعی در عملیات بانکی را      

کلی تجهیز منابع، تخصیص منابع و  فرایندتبیین بهدهیم، در این قسمت  ارایهقانون بهکارکنان معتقد و ملتزم 

مشروط در قرارداد قرض  ییعنی اضافه ،از تعریف رباشود. در تجهیز و تخصیص منابع خدمات تعهدی پرداخته می

ولی در سایر عقود،  .ی اخذ نشودااضافه ،قرضعقد اند که در نحوی تعریف شدهبهشده و قراردادهای بانکی  استفاده

قانون عملیات  ۳ یاست. در بخش تجهیز منابع، ماده ربویفاقد اشکال ، بر اساس نوع معامله شدهاخذ یاضافه

ده است. در این رض)الحسنه( و عقد وکالت مشخص کراخذ منابع را در قالب دو نوع عقد ق یبانکی بدون ربا، نحوه
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مبنای عقدی بهری تقسیم شده و با توجه جا یالحسنهانداز و قرضپس یالحسنهدو بخش قرضبهعقد قرض  ،قانون

شود و این نوع جذب منابع، ربوی نیست. عقد وکالت در این مشتری پرداخت نمیبهای بر اصل گونه اضافهآن، هیچ

کند دار تدارک دیده شده و بانک با مشتری قرارداد وکالت منعقد میگذاری مدتهای سرمایهماده برای اخذ سپرده

مشتریان پرداخت کرده و بهآن را  یو بازده هدگذاری کرن خود را در قالب عقود اسالمی سرمایهتا منابع موکلی

کسب شده  سود معامالتقطعی نبوده و پرداخت شده  ی، اضافهدر قرارداد وکالت ،د. بنابراینالوکاله دریافت کنحق

درصد  ۲۰ آخرین آمار منتشر شده،بر اساس فاقد مشکالت شرعی است.  است و بر این اساساز اقتصاد حقیقی 

 است. آوری شدهجمعوکالت ها از طریق عقد بانکمنابع از درصد  ۸۰الحسنه و عقد قرض از طریق هامنابع بانک

یعنی عقود  ،پرداخت تسهیالت در قالب عقد قرض)الحسنه( و سایر عقود اسالمی بخش تخصیص منابع نیزدر      

مشروطی از مشتری اخذ نکرده  یگونه اضافهشود. بر اساس عقد قرض، بانک هیچای و مشارکتی انجام میمبادله

. دهدتجهیز و تخصیص انجام می که بابتد کناز مشتری اخذ می را مزد کاری شود و فقطو وارد مشکالت ربوی نمی

، یدر عقود مشارکت .کندبانک با مشتری وارد معامله یا مبادله شده و از این طریق سود کسب می ،ایدر عقود مبادله

، بر اساس آخرین آمار منتشر شدهکند. گذاری شده و سهم سود کسب میمشتری وارد مشارکت و سرمایه با بانک

ها از طریق عقود درصد از مصارف بانک 9۰الحسنه و بیش از ها از طریق عقد قرضدرصد مصارف بانک 1۰ کمتر از

 شود.ای و مشارکتی انجام میمبادله

، با این مبانی، موضوع ربا در تجهیز و تخصیص منابع از بین رفته و چنانچه مسئوالن و متصدیان امور بانکی     

ند، تطبیق و نظارت در عملیات بانکی انجام شده است. در خدمات تعهدی که بخش ضوابط و مقررات را رعایت کن

عاله پذیرفته ندهای بانکداری متعارف را با عقد جُآن گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه است، بانک فرای یعمده

در بخش  ،کند. بنابراینتناسب ریسک حاکم، کارمزد دریافت میبهدهد، که انجام می ایو بابت خدمت تعهدی

 ست.لب قانون عملیات بانکی بدون رباتعهدات نیز رعایت ضوابط و مقررات ابالغی، مساوی با تطبیق و نظارت در قا

های دن مباحث عقالنی و اصول اخالقی آموزهدر نظارت و تطبیق شرعی، ملحوظ کر پُرچالشمهم و  موضوع     

ارتباط شفاف بین تراکنش مالی و اعتباری بانک  یادینی در عملیات بانکی بدون ربا با تمرکز بر اصل اساسی و پایه

بدون ربا بایستی با تکیه بر اقتصاد  است. بانک  های انجام شده در این عرصه گذاریبا معامالت، مبادالت و سرمایه

اخالقی که در ضوابط و مقررات حاکم بر عقود ده و از موضوعات غیرعقالنی و غیرحقیقی، امور خود را پیش بر

 د.وجود دارد، پرهیز کن هااسالمی در بانک

 

ربا رعایت  انک بدونمعیار اساسی و کاربردی در نظارت و تطبیق شرعی که بایستی در ب      سوال سوم:

این موضوع مهم توجه بهبانکی چگونه در تجهیز و تخصیص منابع باید  یشود، چیست و همکاران شبکه

 کنند؟

 . بانکداری بدونکنش مبادالتی یا اقتصاد حقیقییک بین تراکنش مالی یا اقتصاد مالی با ترابهی یکداشتن رابطهبا 

غیر از بهو اعتباری و مبنا قرار دادن رسالت اصلی بانک در عقود اسالمی ) ربا با رعایت ضوابط و مقررات بانکی

تواند می ،در اقتصاد حقیقی وکارکسبیک بین عملیات بانکی با مبادالت مالی بهی یکمبنی بر رابطه ،الحسنه(قرض

عقالنی و اخالقی بهشرعی شدن عملیات بانکی  ،د. اما بخش دیگری نظارت و تطبیق را اجرایی کنبخش عمده
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ها، ساختارها، است. فرایندها، روال وکارکسبدن قراردادها با نیازهای جدید روز کرکردن اجرای قراردادها و به

عقود به... بانکداری کشور تغییری در مقایسه با قبل از انقالب نکرده و تنها قراردادهای بانک و مشتری نهادها و

وده، برای قراردادهای اسالمی که با فرایندهای بانکداری متعارف در تعارض ب اند. هر بخش ازاسالمی تبدیل شده

اقدام ها اخالقی و در نتیجه غیرشرعی شدن آنفاد قراردادها و غیرعقالنی و غیرتغییر مبه عملیاتی کردن آن، نسبت

تضامین از شریک در عقود الزم در عقود مشارکتی، اخذ وثایق و بهتبدیل عقود جایز  شده است. مثال روشن آن

تأخیر بابت عملیاتی  یرسمیت نشناختن تأخیر در تحقق مشارکت از طرف شریک و اخذ جریمهبهعقود مشارکتی، 

مشتری بهریدهای عقد مرابحه، دادن وکالت مشتری برای خبهنشدن مشارکت در سررسید مشخص، دادن وکالت 

ابیر و این موضوعات بایستی با تد است. و... ساب و قطعیالحارتباط بین سود علیعقد سلف، عدمدر فروش برای 

تدریج مرتفع شوند تا سطح نظارت و تطبیق شرعی بهگذار و متولیان بانکداری کشور هوشمندی قانونگذار، سیاست

 ها بهبود یابد.در بانک


