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نیاز در  های موردپرداختن به بانکداری اسالمی به عنوان یکی از ایده هدف: و زمینه 

رآمده از فقه اسالمی اداره اقتصاد جوامع اسالمی و همچنین ارائه الگویی مستقل که ب

ای واقعی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد تا به بایدها و باشد، دغدغه

   نابع فقهی بپردازد.نبایدهای بانکداری اسالمی از منظر م
در مقاله حاضر که از نوع توصیفی است، از روش تحلیلی استفاده است و  ها:روش و مواد

 ای صورت گرفته است.نظر نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه اطالعات مورد
گیری بانکداری اسالمی که هم در نفی و حرمت ربا یک وجه اساسی از شکل ها:یافته

بایست مورد توجه قرار گیرد. ارائه خدمات و تسهیالت به مشتریان می معامالت و هم در

بانکداری اسالمی الگویی مبتنی بر انجام معامالت واقعی و طرد معامالت صوری استوار 

ه ـه شده در اسالم از جملـوانه آن نیز معامالت پذیرفتـع فقهی پشتـه منابـاست ک

هستند که متکی بر معامالت واقعی و حل الحسنه، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی قرض

 باشد.کردن مشکالت اقتصادی مردم جامعه می

در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر از مرحله گردآوری تا تجزیه و  مالحظات اخالقی:

داری و رعایت اصول نگارشی مورد تحلیل مطالب، مالحظات اخالقی نظیر اصل امانت

 توجه قرار گرفته است.

از جمله مشکالت اصلی عدم تحقق بانکداری اسالمی فقدان تحول فقه بر  :گیرینتیجه

مبنای تحوالت بانکداری و عدم ارائه برنامه عملی برای اجرایی کردن بانکداری اسالمی 

است. همچنین از نظر حقوقی نیز، عدم توجه به موانع حقوقی پیشروی بانکداری اسالمی 

ها بر ربوی در جامعه اسالمی، سود هنگفت بانکبسیار مورد توجه است. رواج بانکداری 

ها از جمله مهمترین موانع حقوقی ها و خدمات مالی و عدم سازوکار حقوقی بر بانکوام

عدم تحقق بانکداری اسالمی است. ضمن اینکه از نظر بایدها )ایجابی( نیز نظام بانکداری 

آن نیز به نحو مطلوبی  های اجراییربا همچنان در عرصه نظری باقی مانده و سیاست

 محقق نشده است.
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 مقدمه. 1

ند های سیاسی و اجتماعی برای اداره جامعه خود نیازمنظام

و  وجود الگویی کارآمد، سازگار با شرایط بومی و محلی خود

همچنین در نظر گرفتن مالحظات سیاسی، اجتماعی، اخالقی 

 وام ه غلبه کردن احکو اقتصادی هستند. این وضعیت با توجه ب

منابع دینی در الگوی اقتصاد اسالمی از اهمیت بیشتری 

الم، اس برخوردار است. با توجه به اینکه در الگوی بانکداری در

ظر اقتصاد نه یک هدف نهایی، بلکه به عنوان یک وسیله در ن

 شود، الگوی بانکداری اسالمی نیز از همین روشگرفته می

ورانه و ـهای سودمحاین طرد شیوهنماید. بنابرتبعیت می

، گرا و همچنین رویکردهایی که ممکن است تحقق احکاممادی

نع قواعد و دستورات دینی را با مشکل روبرو ساخته و یا ما

ت توان گفتحقق آن شوند، حائز اهمیت فراوانی است. حتی می

ی رکن اصلی برای تحقق بانکداری اسالمی، طرد سایر الگوها

جهان و پذیرش رویکرد مستقل بانکداری در  مطرح شده در

آن  واعاسالم است تا بتواند پشتوانه تحقق اقتصاد اسالمی و ان

 باشد. 

مله های دینی و اسالمی از جبانکداری اسالمی در نزد آموزه

له، های سالم مبادفقه و منابع دینی، مبتنی بر ارائه شیوه

 هاید شیوهرو، نفی و طر تجارت و داد و ستد است. از این

اص ر خناسالم اقتصادی از جمله ربا در اقتصاد اسالمی و به طو

های دینی بانکداری اسالمی بسیار مورد توجه است. آموزه

در « حرمت ربا»اسالم و آیات و روایات متعدد حاکی از 

 بانکداری اسالمی است و این مسأله به طور صریح در آیات

ا نه رب . نفی و حرام بودنقرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است

زد ر نتنها در نزد فقه شیعی، بلکه در تمام مذاهب اسالمی و د

قرآن کریم، سیره عملی و نظری حضرت رسول اکرم )ص(، 

ر قریائمه معصومین )ع( و فقهای مشهور اسالمی، قول، فعل و ت

ه رائاآنان حرام اعالم شده است. از سوی دیگر، قرآن کریم با 

، تجارت و اقتصاد مبتنی بر عدالت و انصاف های سالمشیوه

ای نظیر انفاق، زکات، خمس، و عقود مختلف اقتصادی راهکاره

 دهد.مهم و اساسی برای زیست اقتصادی مسلمانان ارائه می

با توجه به همین مسائل، پژوهش حاضر درصدد است تا به 

بایدها و نبایدهای بانکداری اسالمی از منظر فقه و حقوق 

های سلبی و پرداخته و در نهایت شیوه کاربست جنبه اسالمی

 ایجابی بانکداری اسالمی را نیز نشان دهد. 

 

 . مالحظات اخالقی2

 در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر از مرحله گردآوری تا

ر اصل ـحلیل مطالب، مالحظات اخالقی نظیـه و تـتجزی

فته داری و رعایت اصول نگارشی مورد توجه قرار گرامانت

 است.

 

 ها. مواد و روش3

ش مقاله حاضر از نوع توصیفی است و در بررسی موضوع از رو

 نادینظر نیز به شیوه اس تحلیلی استفاده است. اطالعات مورد

 ای صورت گرفته است.و کتابخانه

 

 ها. یافته4

های سلبی پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که جنبه

ر تعامل با یکدیگر هستند و الگوی و ایجابی بانکداری اسالمی د

متمایز و منحصر به فرد محسوب  بانکداری اسالمی، الگویی

توان الگوی بانکداری ربوی را شود. بدین معنا که نمیمی

پذیرفت و در عین حال از عقود اسالمی نظیر جعاله، مضاربه و 

الحسنه سخن گفت. بنابراین الگوی بانکداری اسالمی دو قرض

های اقتصادی غیرمولد، ن دارد که با پس زدن شیوهبال همزما

نفی سودآوری مطلق، و همچنین تأکید بر تولید و نوآوری، 

دهد. رویکرد مبتنی بر معامالت واقعی را مورد توجه قرار می

آنچه در شیوه سلبی )نبایدها( در بانکداری اسالمی قابل طرح 

المت های ربوی اعم از معااست، نفی و حرمت ربا و شیوه

قرضی و غیره است. در سوی مقابل، وجه ایجابی بانکداری 

های پذیرفته شده در فقه از جمله اسالمی با تأکید بر شیوه

الحسنه قابل دستیابی مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی و قرض

ها، معامالت به نحوی است که مشکلی را از است. در این شیوه

 ی را رقم میزنند. جامعه حل کرده و تولید و معامالت واقع
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 . بحث 5

 . پیشینه تحقیق5-1

اثری با عنوان بانکداری اسالمی توسط نظرپور، موسویان و 

( نگاشته شد و در آن به محورهای اصلی 1397خزائی )

بانکداری اسالمی از جمله برقراری نظام بانکی بر مبنای عقود 

و های اخالقی اسالمی، ارائه خدمات بانکی بر مبنای ارزش

ه خدمات میان ـد تناسب در ارائاسالمی و همچنین ایجا

کنند. موسویان و میثمی های مختلف جامعه اشاره میبخش

( در کتاب بانکداری اسالمی؛ بانکداری مرکزی اسالمی 1396)

گذاری پولی و ارزی، به ابعاد و زوایای بانکداری و سیاست

داده و  های پولی و مالی توجه نشاناسالمی از منظر سیاست

تحوالت جدیدی را برای دستیابی به اهداف بانکداری اسالمی 

( در اثر دیگری با 1396دانند. موسویان و میثمی )الزم می

تجربه عملی، به تعاریف -عنوان بانکداری اسالمی؛ مبانی نظری

و تفاسیر مختلف از بانکداری اسالمی پرداخته و تجارب برخی 

عربی و تأسیس بانک  کشورها از جمله مالزی، کشورهای

اسالمی در این کشورها را به عنوان مصادیق بانکداری اسالمی 

( در مقاله بانکداری 1386اکبریان و رفیعی ) کنند.معرفی می

عملی و راهکارها به تاریخچه و -های نظریاسالمی؛ چالش

تجارب عملی بانکداری در کشورهای مختلف اسالمی پرداخته 

رش ـکه در برخی کشورها با پذی و به این نتیجه رسیدند

ای، صکوک اسالم و عملیات هایی نظیر: عقدهای مبادلهروش

اند، اما در ایران خرید دین، برخی مشکالت خود را حل کرده

های بهره برده نشده است. ویلسون همچنان از این روش

های بانکداری اسالمی و ( نیز در اثری با عنوان شباهت1381)

های ، بانکداری اسالمی را همسو با آموزهبانکداری اخالقی

توانند الگوی مناسبی داند که در صورت تحقق میاخالقی می

برای اجرای اخالق در مناسبات پولی و مالی تلقی شوند. مکارم 

به « ربا و بانکداری اسالمی»( در اثری با عنوان 1380شیرازی )

جه قرار طور خاص، مسأله ربا در بانکداری اسالمی را مورد تو

کند تا دهد و با استناد به آیات و روایات متعدد تالش میمی

( 1378های بانکداری اسالمی را از ربا بزداید. فراهانیفرد )شیوه

های پولی در بانکداری بدون سیاست»در کتاب خود با عنوان 

، از منظری فقهی به بررسی «اقتصادی -ربا؛ بررسی فقهی 

فقهی -ن هم از رویکرد اقتصادیمسأله بانکداری اسالمی و آ

های فقهی در دین پرداخته است. به عقیده نویسنده، سیاست

ای اسالم در زمینه اداره امور اقتصادی شامل موارد گسترده

گیری از متون دینی و آیات و روایات حاصل شود که با بهرهمی

 شود. می

ی، ها، بانکداری اسالمدر آثار ذکر شده، محور اصلی پژوهش

ر از همه ـتریات مختلف و مهمـمصادیق، تعاریف و نظ

ده های دینی در جهت بسط ایده بانکداری اسالمی دیاستدالل

جوه شود تا با ارائه وشود. اما در پژوهش حاضر تالش میمی

ها و ایدبمختلف بانکداری اسالمی، از دو بُعد سلبی و ایجابی به 

 نبایدهای بانکداری اسالمی بپردازد.

  

 . نوآوری تحقیق5-2

مهمترین نوآوری پژوهش حاضر، پرداختن به وجوه سلبی و 

ایجابی تحقق بانکداری اسالمی است که به نحو بهتری هم 

هم  وتواند الگوی مطرود بانکداری در اسالم را نشان دهد می

ین ابراهای الگوی ایجابی را نیز به نشان دهد. بناینکه مشخصه

ر بپرداخته نشده است. عالوه  در پژوهش خاصی به این مسأله

  ست.ااین، کاربست این تعامل دوگانه نیز در پایان مطرح شده 

 

 همیت و ضرورت تحقیق. ا5-3

تواند بخش های بانکداری در نظام اسالمی میاصالح روش

، ای از مشکالت اقتصادی را حل نماید. بر همین اساسعمده

رهایی برای های پژوهش حاضر، ارائه راهکامهمترین ضرورت

ود رفت از ربا در بانکداری اسالمی است که به نوبه خبرون

آورد و آن هم عمل بر طبق نتیجه دیگری نیز پدید می

 ودستورات الهی و دینی است. بنابراین مطرح کردن بایدها 

ح نبایدهای بانکداری اسالمی از نظر فقه که در واقع تشری

می است، هدف همان اصول ایجابی و سلبی بانکداری اسال

 دهد. اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می

 

 های پژوهش . محدودیت5-4

در پژوهش حاضر، بیش از همه تالش شده است تا رویکردهای 

فقهی درباره بایدها و نبایدهای بانکداری اسالمی بررسی شود و 
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چندان به نظریات، تاریخچه و مصادیق بانکداری اسالمی و 

ی مختلف اسالمی توجهی نشده تجارب عملی آن در کشورها

 است. 

 

 . نبایدهای بانکداری اسالمی5-5

ه رمت ربا در ادارـبنیان اصلی بانکداری اسالمی، نفی و ح

شخص ها و ارائه تسهیالت به مردم جامعه است. به طور مبانک

المی ی اسها از جمله ارائه وام در بانکداردرباره تسهیالت بانک

فی و حرمت ربا مطرح نمود. توان دالیل متعددی در نمی

فلکم روس اموالکم »مهمترین دلیل حرمت ربا طبق آیه 

ض یا وجود ظلم بر فرد گیرنده قر .(1)« التظلمون و التظلمون

ه نده بگیردهنده و وامباشد. حال اگر مناسبات بین واموام می

 دد،نحوی تنظیم گردد که شائبه ظلم برگیرنده وام متصور نگر

وع حرمت ربا نیز در این رابطه مصداق سالبه به انتفاء موض

گردد و عنوان حرمت از سود حاصل از این رابطه مالی می

ک تر» شود و البته اگر دالیل دیگر تحریم ربا مثله میبرداشت

ین او... هم در نظر بگیریم، توجیه مشروعیت ربا به « تجارت

 صورت خواهد بود که یک نهاد مالی مثل بانک در این میان

وظیفه هدایت ذخیره مالی و سرمایه را در جهت منفعت 

وی جلعمومی مثل بازرگانی و تولید و غیره را به عهده دارد 

م ده و هـدهنه هم وامـرد در نتیجـگیرکود اقتصادی را می

هر  . درگردندگیرنده هر دو از این داد و ستد پول منتفع میوام

ر واـر آن در نزد رباخـورت، ربا باعث ازدیاد ثروت و تکاثـص

 های مختلفی حرمت آن مورد توجه قرارشود که از جنبهمی

ر شرع به زیاده مخصوصی گرفته است. در این معنا، ربا د

 .(2)شود اطالق می

عالوه بر این در راستای انفاق از مال حالل و پاکیزه، دومین 

اصلی که در باب بانکداری اسالمی، باید رعایت شود؛ این است 

داشتنی است، در که انسان اشیا و اموالی را که پاکیزه و دوست

راه خدا انفاق کند تا اقتصاد سالم اسالمی به نحو مطلوبی 

مبانی اقتصاد اسالمی، توجه سامان پیدا کند. بدین ترتیب، در 

های سالم و پاکیزه حائز مندی از روشبه اصول اخالقی و بهره

اهمیت فراوان است. حتی نفس اعمال نیک و استفاده از 

های مناسب در اقتصاد اسالمی و به تبع آن بانکداری روش

اسالمی تا جایی مهم است که خداوند در آیه شریفه از پیامبر 

به وسیله آن مال مؤمنان را پاکیزه سازد. خواهد که )ص( می

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ُتطَهُِّرهُمْ وَ : »کندکه بیان می جایی

تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتََک سََکنٌ لَهُمْ َو اللّهُ سَمیٌع 

اى )به عنوان زکات( بگیر، تا به از اموال آنها صدقه«. »عَلیمٌ

یله آن، آنها را پاکسازى و پرورش دهى! و )به هنگام گرفتن وس

که دعاى تو، مایه آرامش آنهاست؛ و  ؛زکات،( به آنها دعا کن

 .(1)« !خداوند شنوا و داناست

ه کعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه بر این عقیده هستند 

مخاطب خداوند، حضرت رسول اکرم )ص( است و چنین بیان 

شان )ص( است که خداوند به ای مخاطب آیه، پیامبر»کنند: می

 که به عنوان صدقه-دستور داده قسمتی از اموال مردم را 

حر  .(3) «گیرد تا بدینوسیله مالشان پاک شودب -)زکات( است

ره عاملی به عنوان یکی از مفسران و علمای شیعی در این با

 یی ازمردم زمانی که اسالم آوردند درآمدها»فرماید: چنین می

ین افراد به سراغ اربا و اموال حرام در اختیار داشتند و 

ه ـقرفتند و آنها را صدهای خود میدرآمدها در بین دارایی

ادن ددقه صدادند، اما خداوند آنان را از این کار نهی فرمود. می

 .(4)« جز از درآمد پاک و حالل درست نیست

به همین دلیل است که استفاده از ربا به عنوان راهی برای 

ساماندهی به امور اقتصادی به شدت در آیات و روایات محکوم 

شده است. حتی امام صادق )ع( در حدیثی، گناهان کبیره را 

رار ـره آنان قـه ربا نیز در زمـاند کشامل هفت مورد دانسته

کشتن »فرمایند: گیرد. جایی که در بیان هفت مورد میمی

مؤمن به عمد، متهم ساختن زن پاکدامن، فرار از جهاد، 

بدین ترتیب، ربا در  .(5)« خوردن مال یتیم، خوردن ربا و...

واقع نوعی درآمد ناپاک است که نسبتی با اقتصاد اسالمی و 

بانکداری اسالمی ندارد. همچنان که ربا، اصوالً با ریزش جریان 

تر به طبقات ثروتمندتر و در نهایت عامل سود از طبقات پایین

تر شدن شکاف اقتصادی بین اغنیاء و فقرا در یک جامعه عمیق

از نظر عالم شیعی، شیخ محمدحسین نجفی، . (6)است 

بحث در ربا است که از نظر قرآن و »صاحب جواهرالکالم: 

سنت و اجماع همه شیعیان، بلکه مسلمین حرام است. بلکه 

حرمت آن از ضروریات و امور قطعی در دین  بعید نیست که
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« باشد. پس هرکس آن را حالل شمارد در زمره کافران است

(7). 

ز اجریان پول را  تواندمی یکى از آثار انفاق این است که

درآمد سوق داد، و در طبقات ثروتمند به سوى طبقات کم

نقش فعال داشته باشد؛ این در حالى است « فقر»جهت رفع 

که از سوى دیگر همواره بر کار و کوشش براى استقالل 

ه داقتصادى توصیه و تأکید و از اظهار احتیاج و فقر نهى ش

 ها،یط اجتماعی سرشار از نابرابرـبا این حال رواب .(4)است 

گیری های نامشروع کسب ثروت و قدرت و شکلراه

باشد. عالوه بر های گوناگون از قانون میاستفادهسوء

ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف، مسائلى 

تواند فرد هاى جسمى یا حوادث طبیعى نیز مىهمچون ناتوانى

م حروممندى از ثروت و فعالیت و در نتیجه، از بهره را از کار

سب هایى را براى کها راهچنین برخى افراد یا گروهسازد، هم

گیرند که در عمل موجب محرومیت افراد ثروت به کار مى

 شود. بدین ترتیب اصل سلبی بانکداریشان مىبسیارى از حق

 ستاکداری اسالمی نفی ربا و حرمت آن در امور اقتصادی و بان

 که از نظر فقهای اسالمی به شدت طرد و لعن شده است. 

ل بایست اصوبرای فهم بعد فقهی بانکداری اسالمی ابتدا می

 ون ورو که در مت های اسالمی را بفهمیم. از اینموضوعه بانک

ه مبانی اسالمی چه اساسی برای بانکداری در نظر گرفته شد

ورد بانک ـها در مه مسلمانان و فقـاست. بدین خاطر ک

ه ن جملپرورانند. از ایهای جامع  واحدی را در ذهن میدیدگاه

 اینکه: 

سلّم مهمه مسلمانان تحریم ربا را به عنوان اصلی قطعی و  -

 آورند؛ دانند و از ارکان اقتصاد اسالمی به حساب میمی

 است و گرفتن هر نوع زیاده )بهره( در هر قرضی ربا و حرام -

 گذاریهای مصرفی و سرمایهت فرقی بین قرضاز این جه

 نیست؛

حرام  فرقی بین بهره کم و زیاد وجود ندارد؛ هر دو ربا و -

 است؛

اضطرار و ضرورتی که موجب تخفیف در احکام شرعی  -

 .(8)شود در معامالت بانکی جاری نیست می

بنابراین اصل فقهی اساسی در مورد بانکداری اسالمی دو 

مفهوم ربوی بودن و سود اضافی و بهره ناعادالنه گرفتن است. 

بایست گفت بانکداری اسالمی چند رو از لحاظ فقهی می از این

 (1: اصل اساسی را مدنظر خودش از نظر فقهی باید قرار دهد

له ربا أمسکداری اسالمی منع ربا است. ترین بعد فقهی باناصلی

قرار گرفته به صورتی که رباخوار را  خداوند مورد نهی شدید

کند. معرفی می رفته، رسولش مانند کسی که به جنگ خدا و

سوره بقره معتقد  279عالمه طباطبایی در مورد تفسیر آیه 

است: شدتی که خداوند درباره مسأله ربا و رباخوری به کار 

درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا  برده،

ضمن اینکه در منابع فقهی برای ربا  .(3)به کار نبرده است 

 بیان شده است: قرضی ربای اقسامی از جمله ربای معاملی و

 دریافت زیادی در ربای معاملی: معامله دو چیز همجنس با

گویند که با سه شرط معاملی می یکی از عوضین را ربای

شود. شرط اول مکیل یا موزون بودن دو جنس محقق می

گیری است؛ بنابراین چیزهایی که با کیل یا وزن اندازه

ای از فقها شوند، مشمول حرمت ربا نیستند، البته عدهنمی

یار کنند. فقها معکاالهای شمردنی را نیز در این حکم وارد می

 دن یک کاال را به عرف زمان معامله برمکیل یا موزون بو

گردانند. شرط دوم تحقق ربای معاملی یکی بودن دو جنس می

معامله شده است. شرط سوم تفاوت در مقدار دو جنس است 

در  پردازند؛ مانند زیادتر دادن گندمکه گاه به صورت عینی می

ر دبرابر گندم و گاه به صورت حکمی است مانند تعیین مهلت 

 .(9)یکی از عوضین  تحویل

گیرنده شرط شود که قرض قرض ربای قرضی: هرگاه در عقد

هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربای قرضی تحقق 

یافته است. ربای قرضی گاه با دریافت زیادی از عین مال قرض 

ه ـداده شده و گاه با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی ب

ورد ـه به این دو مـبا وج .(10)شود دهنده محقق میقرض

توان گفت که ربا در اسالم به شدت محکوم است؛ حتی اگر می

ای با توافق طرفین به شرط دریافت سود بیشتر به قرض حسنه

بنابراین در بانکداری اسالمی با توجه دهنده صورت گیرد. قرض

توان گفت جریمه دیرکرد، یا تنبیه به تعریف فقهی ربا، می

گیرنده در قالب تعهدات جدیدی که منجر به ضرر بیشتر به وام

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C
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شود و از نظر برخی فقها او شود خود عین ربا محسوب می

 محکوم شده است. 

 وق مشتری:بانکداری اسالمی و اصل اشتراک اجتماع و حق( 2

عالوه بر منع ربا تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی  

سوره  29آیه  تفسیر در طباطبائی عالمهاصل موکدی است. 

الَّذی خَلََق لَ»بقره  نتیجه  .(1)« کُمْ ما فِی االَْ رْضِ جَمیعاًهُوَ

آید در حال بدست گیرد که هر ثروتی که به دست میمی

آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که 

یابد. مابقی خوانیم، اختصاص میما وی را مالک و یا عامل می

باشد، در ملک مجتمع باقی سهام نیز که خمس یا زکات می

ملک اجتماع ماند؛ پس یک فرد مالک، ملکیتش در طول می

بنابراین حبس پول، یا عدم تحرک ثروت در جامعه . (3)است 

منجر به آسیب به آن جامعه شده و ضرر است. چنانکه در 

وَالَّذینَ َیکِنزُونَ الذَّهََب »بیان شده است:  34سوره توبه آیه 

حبس پول و نه  ،(1)« یُنْفُِقونَها فی سَبیلِ اللّهِ'وَالفِضَّةَ وَ ال

 شود. پسانداز آن، منجر به ضرر به دین و لطمه به مسلمین می

ف هداباید گفت از آنجا که عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از ا

های امکالن و مهم نظام اقتصادی اسالم است. از این رو زیر نظ

 به نظام اقتصادی اسالم از جمله بانکداری اسالمی نیز باید

د ی شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورای ساماندهگونه

 در راستای تحقق این سه هدف مهم است که نظر پیش ببرند.

م ی یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مصوب دهدر ماده

، چنین آمده است که نظام بانکی کشور 1362شهریور سال 

با -دل استقرار نظام پولی، اعتباری بر مبنای حق و ع" ملزم به

ردش صحیح پول، اعتبار، در گبرای تنظیم  -ط اسالمیضواب

است. زیرا تحقق اهداف  "جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور

 التنظام پولی و بانکی در نظام اسالمی، مستلزم استقرار عد

ه امعی درآمد و ثروت در جاقتصادی، اجتماعی و توزیع عادالنه

ز نی مالت ووری ظالمانه در معااین اساس هرگونه بهره است، بر

 خالف عدالت به رباخواری به هر شکل، عملی نامشروع و بر

 ه این اهداف و رویکردها وـبا توجه ب .(11)آید شمار می

ن توان ایها در مورد اهداف بانکداری اسالمی میگیریجهت

تجو پردازان آن جساهداف را از منظر فقهی و در نگاه نظریه

 کرد. 

اد در هر صورت بر مبنای نفی ربا در بانکداری اسالمی، است

مطهری بر این عقیده است که مهمترین وظیفه بانک 

 ی کهگری است، بین پولی که راکد مانده و نیروی انسانواسطه

ن رو ای از آمادگی الزم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. از

 یا بهر دنکند: ربای معمول، که دایشان ربا را اینگونه تعریف می

 شود، همین است که سودی در مقابل قرضنام ربا خوانده می

م پول است، ولی در اسالها هم در مورد بگیرند و بیشتر قرض

 غیر از ربای قرض، که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم

 بایحرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ر

معاملی گویند و آن این است که جنسی به مثل خودش، ولی 

ستناد به ارو ایشان با  از این .(12)با زیاده خرید و فروش کنند 

ی قرآن نظام بانکداری ربوی را مطرود و آن را خالف اسالم

ا شود که مالک حرمت ربداند. از قرآن مجید استفاده میمی

م ظلم است ال تظلمون و ال تظلمون. و روشن است که این ظل

ن بنابرای .(12)دهنده نیست چیزی جز ظلم رباگیرنده بر ربا

شان مضاربه است که حقوق واسطین شیوه درست از نظر ای

ر ـه شرح زیـشود. بنابراین اهداف بانک اسالمی بمین میأت

 تواند باشد:می

 کمک به رشد اقتصادی عادالنه و بدون ظلم؛ -

 ه؛الحسنقرض های بانکی و جایگزینیحذف ربا از عملیات -

تقسیم و دریافت سود و زیان مشترک و عدم دریافت  -

 کند؛کارمزدی که حالت سود و ربا پیدا می

 وکمک به حرکت نیازمندان به سوی زندگی شرافتمندانه  -

 عادالنه از طریق اعطای وام بدون ربا.

ی المبا این اوصاف، یکی از مهمترین مسائلی که در اقتصاد اس

له ز جمهای درآمد نامشروع اله مقابله با شیوهمدنظر است، مسأ

 وها یبرابرتواند سر منشأ نااست. زیرا ربا به نوبه خود می« ربا»

مخدوش شدن اصل مساوت گردد. ضمن اینکه تقبیح ربا نشان 

های مختلف اقتصادی دارد. از آثار نامطلوب آن در حوزه

ربا  خوردن یک درهم»شود: چنانچه در این زمینه گفته می

ا تر و شدیدتر است در نزد خداوند از هفتاد مرتبه زنسخت

ی، های دینی و قرآناز منظر آموزه .(13)« کردن محارم خود

 وه مقابل انفاق ـوان گفت ربا نقطـتروایات و احادیث می

 الحسنه و حتی از بین برنده آن است.قرض

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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 . بایدهای تحقق بانکداری اسالمی5-6

اعطا  تسهیالت مالی طور مجاز به مردم در بانکداری اسالمی به

وله ـد مقکنند و مردم نیز به صورت غیرمستقیم وارمی

شود. بر همین اساس، عقود معینی در گذاری میسرمایه

بانکداری اسالمی وجود دارند که پذیرش آنان و عمل بر مبنای 

تواند راهگشا و بیانگر شیوه عملی بانکداری اسالمی در آنان می

 نظر گرفته شوند: 

اولین راهکار تعامل مالی پذیرفته شده در بانکداری اسالمی 

الحسنه اصطالحًا بین مردم به وام است. قرضالحسنه قرض

گرفتن معروف است و برای آن کارمزد نباید پرداخت کنند و 

دانند. از نظر فقهی، قرض مالی است آن را از مصادیق دینی می

که به دیگری تملیک شود به طوری که او نیز ضامن 

در این  .(14)بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن چیز گردد 

کند که از نوع قرارداد حقوقی، منش مسلمانی اقتضا می

الحسنه، کارمزدی دریافت کنندگان تسهیالت قرضدریافت

الحسنه را نیازمندان و نشود؛ زیرا عموم یا اکثر متقاضیان قرض

دهند. بر این عیف و متوسط به پایین جامعه قرار میطبقات ض

اساس، فقهایی هم که دریافت کارمزد را به لحاظ فقهی، جایز 

اند که به لحاظ رعایت حال ضعفای اند، توصیه کردهدانسته

ها و هی در بانکدهای وامجامعه، بهتر است مخارج فعالیت

و چیزی  الحسنه از جاهای دیگر تأمین شودهای قرضصندوق

 .(15)گیرندگان دریافت نشود از وام

روش بعدی و مورد تأیید در بانکداری اسالمی مضاربه است. 

ای عربی و بر وزن مفاعله است. ریشه این لغت از مضاربه کلمه

تصرف و تبدیل و - است و در معانی مختلف: زدن« ب-ر-ض»

آمیختن و شریک - دیدن مسافرت کردن و در نور -تعویض

ود جایز می از عقشدن به کار رفته است. مضاربه در حقوق اسال

گونه نظر مخالفی وجود ندارد. له هیچأاست و در این مس

مضاربه از سه عقد: وکالت، ودیعه و شرکت تشکیل شده است 

باشند؛ به این معنا که بانک به که هر سه آنها از عقود جایز می

ستد کند و اموالی را  و دهد تا با حساب او دادعامل وکالت می

سپارد و در سودی که به او می که الزمه تجارت است به ودیعه

کند. به این ترتیب اگر شرط آید با او شرکت میبه دست می

کدام از آن دو طرف را پایبند مخالفی نباشد پیمان مضاربه هیچ

یک از مالک و عامل  کند و هر وقت که بخواهند هرنمی

توانند آن را به هم بزنند و مانند سایر عقود جایز در صورت می

جنون و سفر هریک از متعاقدین، عقد مضاربه خود به فوت یا 

 .(16)گردد خود فسخ می

 در های فقهیدر عمل نیز مضاربه به عنوان یکی از شیوه

 می، قراردادی است که به موجب آنبانکداری اسال

 و طرف دیگر با آن کندتأمین می را سرمایه بانک

در نهایت سود حاصل از سرمایه  و پردازدمی تجارت به

شود. اما باید دید این اصل و طرف دیگر تقسیم می بانک بین

شود. که باید گفت بانکداری امروزی رعایت میدر بانکداری 

اسالمی در حقیقت نوعی مهندسی اقتصادی برای تغییر دادن 

بانکداری متعارف در جهت حذف بهره از آن بوده است. به 

زای عبارت دیگر، این نوع بانکداری محصول اصیل و درون

فرهنگ و تمدن اسالمی نبوده، بلکه ابداع جدیدی برای رفع 

ها در خصوص شبهه ربوی بودن بانکداری رانیبرخی نگ

متعارف غربی است و بیش از آن که ریشه در اسالم داشته 

باشد، متأثر از عوامل بیرونی است؛ یعنی تا زمانی که مسلمانان 

در تماس با جوامع غربی و بانکداری آنها قرار نگرفته بودند، 

بنابراین  .(17)ضرورت بانکداری اسالمی احساس نشده بود 

 باید عقود مضاربه نیز به شیوهای باشد که دو اصل بدون ربا

بودن و اصل سهیم شدن برابر سود و زیان در آن رعایت شود. 

توان مبنای ایجابی بانکداری اصل مضاربه در این صورت می

 اسالمی در نظر گرفته شود. 

ت. مشارکت مدنی نیز راهکار دیگری در بانکداری اسالمی اس

دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از  ،به موجب این قرارداد

جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و 

الشرکه در آمیختن سهمآمیزند. به منظور ایجاد سود در هم می

الشرکه نقدی یا غیرنقدی نقدی یا غیرنقدی شریک با سهم

ن درباره جام کاری معیـرای انـه صورت مشاع بـبانک ب

های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به فعالیت

حسب قرارداد را مشارکت مدنی گویند.  قصد انتفاع بر

مشارکت مدنی بانکی همان قرارداد شرکت است که در متون 

اموال یا شرکه العنان »فقهی از آن به شرکت اجتماع حقوق 

رکت مدنی از ق.م شامل مشا 571شود و مطابق ماده تعبیر می
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به صورت اشاعه بوده و  مالکیتاست. « جمله عقود جایز

توانند آن را فسخ کنند. همچنین با طرفین هرگاه بخواهند مى

رخ دادن مرگ، اثبات سفاهت و جنون هر یک از طرفین 

منحل خواهد شد. در این عقد تمام شرایط صحت عقد، مانند 

ه و ورشکستگى عقل، بلوغ، اختیار و نبود حجر به واسطه سف

 .(18)الزم است 

جُعاله نیز روش دیگری است که در نظام بانکداری اسالم 

 جعاله باشد.راهگشای بخش مهمی از مسائل مالی می

که طی آن شخصی  عقدی ایران عبارت است از حقوق و فقه در

یابد. در برابر دریافت اجرت یا پاداشی التزام به انجام کاری می

. (19)رود کار میمزد بهجعاله در لغت به معنای اجرت و دست

با توجه به نقش تسهیالت در گسترش امور تولیدی، بازرگانی 

قانون عملیات بانکداری بدون ربا  16و اشتغال در ایران، ماده 

به این مسأله اختصاص پیدا کرده است. در همین راستا، قانون 

دهد تا در این زمینه از جعاله ها اجازه میبانک مزبور به

استفاده کنند. شواری پول و اعتبار در راستای تحقق بانکداری 

، دستورالعمل الزم برای اجرایی کردن 1363اسالمی در سال 

 جعاله را تصویب نموده است. 

مدت در های تأمین مالی کوتاهیکی از روش مزارعه نیز

موجب آن یکی از طرفین در  است، که به کشاورزی بخش

پردازد و محصول را آنگونه که زمین دیگری به کشاورزی می

کنند. یکی از شرایط شرعی در عرف رایج است تقسیم می

مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص 

مده قانون مدنی ایران آ 518در ماده « عقد»داده نشود. این 

به موجب آن یکی از طرفین،  عقدی است که مزارعهاست. 

دهد که آن زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می

 یکند و حاصل را تقسیم کنند. از نظر امام خمین زراعت را

ز ا)ره( مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی 

 طرفین زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذار

 افقه و محصول را به نسبتی که توکند تا در آن زراعت کردمی

کنند بین خود تقسیم کنند؛ طرف اول را مزارع و طرف می

 .(14)نامند دوم را زارع یا عامل می

زهای مالی در های تأمین نیاتوان یکی از روشمزارعه را می

مزارع  ها در قرارداد مزارعه نقشبخش کشاورزی دانست. بانک

توانند اقدام به مزارعه را خواهند داشت. بنابراین زمانی می

از آن  کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی

قرارداد مزارعه با تقسیم  .(14)دو را در اختیار زارع قرار دهند 

یابد، ولی در مواردی محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می

است بانک مایل باشد سهم  بسته به نوع محصول ممکن

محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در این حالت 

. (14)قرارداد ذکر خواهد شد موضوع شرط ضمن عقد در 

توان گفت با توجه به ممنوع بودن ربا و سود و ضرر بنابراین می

قرارداد فقهی است که  اعطرفین معامله، مزارعه یکی از انو

کند و و طرف معامله را برقرار می رابطه برابر بین بانک

گردند؛ به این دلیل که هیچکدام در این رابطه متضرر نمی

 شود.سود دو طرف در نظر گرفته می

 

وه سلبی و ایجابی برای تحقق . کاربست وج5-7

 بانکداری اسالمی 

با عنایت به موارد مطرح شده و توصیه شده استفاده در 

 قه وبیان کرد که در نگرش ف توان چنینبانکداری اسالمی، می

حقوق اسالمی برای تحقق شرایط مناسب اقتصادی و پیاده 

. توان به هر ابزاری متوسل شدکردن بانکداری اسالمی نمی

برای خارج نشدن از مسیر و چارچوب تعیین شده، اصول و 

توان قواعد فقهی وجود دارند که با استمداد از آنان می

تبط بخشید. یکی از قواعد فقهی مربانکداری اسالمی را تحقق 

ر دبا بانکداری اسالمی، نفی و حرمت ربا است. امام خمینی 

م مناسبات و ـاسالم با تنظی»کنند: د میـاین باره تأکی

ا هوی انسانـرای اعتالی معنـهای مادی، زمینه را بفعالیت

 .(14)« گشایدمی

بر همین اساس، مجلس شورای اسالمی قانونی را تصویب کرد 

نام دارد. این « عملیات بانکداری بدون ربا»که تحت عنوان 

قانون در واقع هرگونه فعالیت بانکی که منجر به دریافت وجه 

تسهیالت نقدی از مشتریان شود، ممنوع اعالم کرده و اعطای 

بانکی را به  شرط استفاده از عقود اسالمی، میسر دانسته است. 

بانکداری بدون ربا در واقع زیرمجموعه بانکداری اسالمی است 

ها، در چارچوب احکام و قواعد اسالمی، اساس آن، بانک که بر

ها و ارائه تسهیالت بانکی اقدام آوری سپردهنسبت به جمع
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ها و ممانعت از با اجرایی شدن این سیاست .(20)کنند می

دریافت وجه از مشتریان در قبال مبالغی که از بانک، پول 

های الزم برای استقرار بانکداری کنند، زمینهدریافت می

انکداری اسالمی بدون ربا، شود. بنابراین باسالمی محقق می

سه کارویژه اساسی دارد: الف. استقرار نظام پولی و اعتباری بر 

دوم: فعالیت در جهت  مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی(،

های اقتصاد اسالمی و ها و برنامهتحقق اهداف و سیاست

اقتصاد مدنظر جمهوری اسالمی ایران با استفاده از ابزارهای 

ری. و سوم: ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش پولی و اعتبا

 الحسنه. تعاون عمومی و قرض

بایست نگرش مستقل و این مسأله که بانکداری اسالمی می

ر الگویی خاص بیافریند، به معنای عدم تأثیرپذیری از سای

الگوهای اقتصادی در جامعه اسالمی است. در این رویه 

 با ه خدماتی است کهمستقل، بانکداری اسالمی به دنبال ارائ

های های شریعت سازگار باشد و بر ارزشقوانین و آموزه

ر ه داخالقی تأکید نماید. به عبارت دیگر، هر گونه خدماتی ک

زین بایست با مواشود، میبانکداری اسالمی به مردم عرضه می

ظام ناما آنچه امروزه در . (21)شرعی و اخالقی سازگار باشد 

 ربی وگیری از الگوهای غشود، بهرهبانکداری اسالمی دیده می

ع های شرسودگرایانه است که نقش چندانی به اخالق و آموزه

 . بایابندحور سود و سرمایه سازمان میدهند و تنها بر منمی

 مندتوجه به اینکه پیاده کردن الگوی بانکداری اسالمی نیاز

 های بانکداریتوان ویژگیطرد الگوهای وارداتی است، می

با، رها از عقود اسالمی، حذف مندی بانکاسالمی را در بهره

های توزیع عادالنه تسهیالت و خدمات بانکی بین بخش

معه و همچنین تعیین عادالنه نرخ سودها دانست مختلف جا

(22). 

یکی دیگر از عوامل مهمی که مانع تحقق بانکداری اسالمی 

ای هروژهـها در پعی بانکـدم مشارکت واقـشود عمی

اساس همین ضعف و  بر .(23)گذاری است هـرمایـس

های بانکداری شود فعالیتناکارآمدی است که گفته می

های غیرواقعی پرهیز نموده و بایست از فعالیتاسالمی می

حتی مانع تحقق چنین رویکردی در جامعه اسالمی شوند. این 

تواند به عنوان یک اصل کلی و عمومی در بانکداری مسأله می

ای و ن که عقود مبادلهاسالمی در نظر گرفته شود. همچنا

های واقعی کسب و کار در مشارکتی به عنوان نمادی از فعالیت

استداللی که در بانکداری اسالمی . (24)شوند نظر گرفته می

شود سازگاری این سبک از بانکداری با نیازهای مطرح می

اندازی تولید و اشتغال واقعی جامعه و همچنین ارتباط آن با راه

ای همانند فروش اقساطی ست. بنابراین عقود مبادلهدر کشور ا

و اجاره، ارتباطی مستقیم با امکانات تولید و بخش واقعی دارند 

(25). 

ی ی و تحقق بانکدارگیریکی دیگر از شرایط الزم برای شکل

 ایشاسالمی آن است که نظام بانکی، ظرفیت الزم را برای افز

ر درآمدهای خود پدید آورد. عدم وجود چنین رویکردی از نظ

از  ها را به سمت ورشکستگی سوق داده و مانعاقتصادی، بانک

یل ه دلبشود. این نقیصه ارائه تسهیالت بیشتر آنان به مردم می

تصادی و عدم وجود کارشناسان متخصص ضعف کارشناسان اق

 وهای است که دارای توجیه فنی برای در نظر گرفتن پروژه

سالمی بنابراین نظام بانکداری ا .(23)اقتصادی مناسبی باشند 

ز ایری گتر به شهروندان نیازمند بهرهی ارائه خدمات مطلوببرا

دانش روز در زمینه بانکداری و تربیت نیروهای متخصص و 

 کارآمد در این زمینه است. 

د تمایکی دیگر از راهکارهای تحقق بانکداری اسالمی ایجاد اع

نجام ا ابها میان مردم و نظام بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک

ه کسب سود از ـوجه بـهای ناکارآمد و تعالیتـفرخی ـب

ه خود ـومی نسبت بـذاران، باعث سلب اعتماد عمـگسپرده

شوند. این موضوع در بانکداری اسالمی که بر اعتماد می

 های اقتصادیای برای تحقق فعالیتعمومی به عنوان زمینه

ر، یکی از ـه عبارت دیگـکند، ناسازگار است. بتأکید می

ه های اساسی بانکداری اسالمی فقدان اعتماد جامعه بچالش

ظام وجود اعتماد در ن .(26)اسالمی بودن عملیات بانکی است 

اران، گذبانکی و برقراری اعتماد با عموم مردم و از جمله سپرده

در  زاییمدار، خالق و منجر به اشتغالارائه تسهیالت مشتری

تواند بانکداری جامعه، از جمله راهکارهایی است که می

 اسالمی را محقق سازد. 
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 گیری. نتیجه6

ای پیشروی بانکداری اسالمی مستلزم هپرداختن به چالش

هایی است که مورد تأیید الگوی اقتصاد پرداختن به جنبه

هایی است که اقتصاد را اسالمی نیستند و آن هم نفی شیوه

هدف دانسته و از ابزارهای سودمحورانه برای ساماندهی به امور 

برند. در این رویکردهای مطرود از نظر فقه اقتصادی بهره می

می، سودمحوری و سودانگاری یک اصل اساسی است که اسال

هرگز مورد پذیرش دین اسالم نیست. به عبارت دیگر، در فقه 

بایست به دنبال شیوه مطلوبی باشیم تا در پرتو آن اسالمی می

بتوان نسبت به اصول و معیارهای بانکداری اسالمی دست پیدا 

ی بیش از پیش کرد و از آنان بهره برد. در این میان، اصول سلب

بر محوریت نفی و حرمت ربا در ابعاد مختلف آن مورد تأکید 

قرار گرفته است که البته فاصله میان نظر و عمل بسیار 

گسترده است و حتی قانون بانکداری بدون ربا که در دهه 

شود. اما این ، تصویب شده است همچنان اجرایی نمی1360

و اتخاذ رویه  شودضرورت امروزه بیش از پیش احساس می

ها در جهت مقابله با رویکردهای ربوی، اعتقاد واحد برای بانک

های اسالمی به این روش و عمل بر مبنای آن، ارائه بانک

تسهیالت و خدماتی که باعث رضایت مشتریان شود، استفاده 

از عقود تأیید شده در اسالم از جمله آثار توجه به بایدها و 

بایست می است. محوریت بایدها مینبایدها در بانکداری اسال

گیری از عقود الحسنه و بهرهمبتنی بر انجام خدمات قرض

جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی و غیره باشد تا بتوان اعتقادی 

های مختلف نظام بانکداری در عملی و نظری در میان بخش

های جهانی کشور ایجاد نمود. ضمن اینکه تأسیس بانک

تواند بسیار راهگشا باشد. زیرا نه نیز میاسالمی در این زمی

ای درباره ضرورت استفاده از عقود نوعی اجماع جهانی و منطقه

های بانکداری سرمایه دارانه را به اطالع اسالمی و نفی شیوه

رساند و حتی ممکن است دیگران را نیز ترغیب مسلمانان می

کداری های اخالقی نظام بانگیری از ایدهنماید تا با بهره

اسالمی، آنها را در بستر نظام بانکداری خود اجرایی نمایند. به 

های هایی نظیر وامطور مشخص، در بانکداری اسالمی، شیوه

الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط قرض

تواند راهی شوند که عمل بر مبنای آنان میتملیک توصیه می

ی تلقی شود. ضمن اینکه توجه رفت از بانکداری ربوبرای برون

هایی نظیر های تولیدی و خدماتی و همچنین وامبه بخش

ازدواج، تحصیل، مسکن و تولید از جمله مزایای بانکداری 

ردم عرضه ـاسالمی هستند که تسهیالت خود را به آحاد م

دارند تا بتوانند با نفی سودمحوری مبتنی بر بانکداری می

سالمی را که مبتنی بر تالش و کار ربوی، جایگاه بانکداری ا

 است، بنا نهند.

 

 . تقدیر و تشکر7

انه الماز همه عزیزانی که در گردآوری مطالب، نقد منصفانه و ع

د، و همچنین بررسی مطالب مقاله به نویسندگان یاری رساندن

 کمال تشکر را دارا هستم. 

 

 . سهم نویسندگان 8

اله به صورت آوری مطالب، تحقیق و نگارش این مقجمع

 مشترک و تماماً توسط نویسندگان مقاله انجام شده است. 

 

 . تضاد منافع9

 در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: Addressing Islamic banking as one of the ideas 

needed in managing the economy of Islamic societies and also 
presenting an independent model based on Islamic jurisprudence is a 
real concern. Accordingly, the present study seeks to address the do's 
and don'ts of Islamic banking from the perspective of jurisprudential 
sources. 
Materials and Methods: In this descriptive article, the analytical method 

is used and the information is documented and library. 
Results: Denial and sanctity of usury is an essential aspect of the 

formation of Islamic banking that should be considered both in 
transactions and in providing services and facilities to customers. Islamic 
banking is a model based on real transactions and rejection of formal 
transactions, which is supported by jurisprudential sources of 
transactions accepted in Islam Including Gharz al-Hasna, Ja'ala, 
Mudaraba, and civil partnership are among them, which rely on real 
transactions and solving the economic problems of the people of the 
society. 
Ethical considerations: In different stages of writing this article, from 

the stage of compiling to analyzing the content, ethical considerations 
such as the principle of fiduciary duty and observance of writing 
principles have been considered. 
Conclusion: One of the main problems of non-realization of Islamic 

banking is the lack of change in jurisprudence based on banking 
developments and the lack of a practical plan for the implementation of 
Islamic banking. Also, from a legal point of view, not paying attention to 
the legal obstacles to the progress of Islamic banking is very important. 
The prevalence of usurious banking in the Islamic society, the huge 
interest of banks on loans and financial services and the lack of a legal 
mechanism on banks are among the most important legal obstacles to 
the non-realization of Islamic banking. At the same time, in terms of the 
musts (positive), the usury banking system still remains in the theoretical 
field and its executive policies have not been properly implemented. 
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