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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﺭﻛﺎﻥ ،ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ،ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ،ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﻱ
ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻭ ﻓﮑﺮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﺸﺴــﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺗﺎﺳــﻴﺲ
ﺍﻧﺪﻳﺸــﻜﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻲ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﻚﻧﮕﺎﺷــﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻚﻧﮕﺎﺷــﺖ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪﻣﺒﺴﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺗﻚﻧﮕﺎﺷﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ.
ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺗﻚﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ،ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎﺭﺵ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ،ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭﻱ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﻓﻦ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕﻫﺎ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﻚﻧﮕﺎﺷــﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ
ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ
ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﻱ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ
3
ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
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 -1کلیات تحقیق
مقدمه ( :تبيين اهميت موضوع و ارتباط آن با مباحث مربوط به الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت و مرور انتقادي از پژوهشهاي پيشين)
قانون بانكداري بدون ربا در سال  2661بهتصويب رسيد .در اين قانون با توجه به عنايتي
که بر حذف فوري ربا از نظام بانكي کشور وجود داشت صرفا تأکيد بر حذف ربا شده بود و
بنابراين بود که در يک دوره  5ساله عملياتيشدن آن ضمن روشنشدن مشكالت اين قانون
در بازنگري عالوهبر رفع مشكالت ،به جنيههاي ديگر بانكداري اسالمي و از جمله عدالت هم
پرداخته شود .اينک با گذشت حدود سه دهه از اجراي اين قانون ،گرچه همايشها و کتاب
و مقالههاي زيادي در اين باره نگاشتهشده و اخيرا بازنگري قانون در دستور کار مجلس
شوراي اسالمي وجود دارد ،اما هنوز چالشهاي اساسي در راه اسالميشدن کامل نظام
بانكي وجود دارد و اين عالوه بر ضعفهايي است که در اجرا سبب شده قانون پيشين نيز
صرفا به يک لباس ناآراسته بر تن بانكداري اسالمي تبديل شود .بهطور حتم ريشهيابي اين
مشكالت ،ميتواند چراغ راهنمايي براي تصميمهاي آينده بهمنظور دستيابي به اقتصاد
اسالمي باشد .در اين راستا ميتوان مشكالت نظام بانكي ايران را در سه محور خالصه کرد.
 .2مشكالت ريشهاي سيستم اقتصادي؛  1مشكالت ساختاري و قانوني نظام بانكي و .6
مشكالت اجرايي؛
براي درک درست بحث و تدوين الگو ،رسيدگي بهتمام اين مسايل ضروري است .هدف اين
پژوهش شناخت بستر و زمينه الزم براي اجراي الگوي اسالمي و چالشهاي پيشروي آن
است ،چنانچه فراهم بودن بستر يک رويداد و سياست در بسياري از موارد از خود رويداد
مهمتر است و بدون تحقق آن ،چه بسا سياست موردنظر تاثير موفقيت الزم را نداشته باشد.
از اينرو ،محورهاي بحث ما در اين تکنگاشت مسايل زير هستند:
 .2آسيب شناسي ساختار نهادي و قانوني بانكداري اسالمي بر اساس اهداف الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت؛

6

آسیبشناسیالگویبانکداریایران 


 .1آسيبشناسي الگوي بانكداري ايران در ظرف کالن اقتصاد ايران از منظر مسايلي مانند
تورم ،اشتغال و غيره؛
 .6آسيب شناسي سيستم بانكداري ايران از منظر مشكالت سيستم بانكي ،مانند مسايلي
چون بنگاهداري بانکها و سرمايهگذاري منابع بانكي در سهام ،اوراق بهادار يا بازار ملک
اقتصاد و سيستم بانكي (پول راکد و يا نامولد) ،عدم اعتماد مردم و غيره؛
 . 4بررسي موانع و مشكالت اجرايي ،نهادي و بنيادي اجراي بانكداري اسالمي در ايران با
استفاده از تجربيات و ديگر کشورها و نظريههاي ديگر انديشمندان؛
 .5امكان سنجي تدوين الگوي بانكي بهينه ،اسالمي و بومي با تاکيد بر تاثير مثبت بر
تشكيل سرمايه و رشد سرمايهگذاري بهعنوان يكي از ارکان اساسي الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت؛
سيستم بانكي بهعنوان سيستم عامل جريان نقدينگي و سرمايه کشور ،حكم جريان خون را
براي اقتصاد کشور را دارد ،بر همين اساس از مهمترين نهادهاي اقتصادي بوده و بدون آن
حرکت اقتصاد متوقف ميشود .الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بهعنوان الگويي بومي و
اسالمي به سيستم بانكي اسالمي و مختص به خود نياز دارد .در هر سيستم اقتصادي شكل
عمليات و صورتبندي نحوه کار حلقه واسط (بانک) براي اتصال سرمايهگذاران و دريافت-
کنندگان تسهيالت همواره مورد بحث بوده و اشكال و انواع متفاوت الگوي بانكداري در
جهان اجرا گرديده است .در اين ميان آنچه در کشور ما مشهود است ،اينست که علي رغم
تصويب قانون بانكداري بدون ربا ،و عليرغم ارايه چندين الگوي اسالمي نيز ،بانكداري
اسالمي هنوز اجرا نگرديده است .در تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اجراي اين
بانكداري ضرورت واجب است ،اما عدم اجرا تا بهحال را ميتوان ناشي از دو مساله دانست،
اول مشكالت و معضالت اقتصادي و سيستم بانكداري مختلط موجود و دوم موانع و
مشكالت اجراي بانكداري اسالمي.
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بهعنوان مثال باالبودن تورم در ايران عمدتا ناشي از عدم توانايي بانک مرکزي در کنترل
حجم نقدينگي بوده که يكي از داليل اساسي آن ضعف عملياتي الگوي بانكي بدون رباست.
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متأسفانه بايد با جرأت اذعان کرد پيكره نظام بانكي کشور آموزشهاي الزم را چه در فهم
اقتصادي و چه در فهم شرعي قراردادهاي اسالمي را ندارند .تورم از يکسو زائده خود
سيستم بانكي و سوي ديگر خود عامل اساسي در اختالل و ناکاريي سيستم بانكي ماست،
بهعنوان مثال بيشتر بانکهاي کشور منابع حاصل از سپردههاي دريافتي خود را در اختيار
شرکتهاي زيرمجموعه و وابسته به خودشان قرار ميدهند تا در بازارهايي مثل سهام ،اوراق
بهادار يا بازار ملک ،سرمايهگذاري کنند .اين موضوع باعث ميشود بخشي از نقدينگي ،از
چرخه اعتبار خارج شود و داراييهاي بانکها تبديل به پول بلوکه گردد و شرايط تورمي را
ايجاد کرده و بهصورت مداوم آن را بازتوليد کند تا خود از اين تسلسل بهره ببرد .اما درآمد
حاصل از اين راه ،درآمدي عملياتي نبوده و بانک وارد حوزه بازار سرمايه و غيره شده است.
مشكل اساسي ديگر ،عدم اعتماد مردم به شرعيبودن سيستم بانكي است .ميتوان گفت که
ناکارآمدي اقتصادي سبب اين عدم اعتماد شده است .اما براي اجراي بانكداري اسالمي بايد
بر اين مشكالت فائق آمد .معضالت اساسي ديگري نيز در زمينه وجود دارد مانند:
 اعتبارات غيرقابل وصول بانکها و مطالبات معوق ريسک فعاليت بانکها در زمينه کفايت سرمايه وامهايي که بانکها از صندوقهاي بازنشستگي خود گرفتهاند سهم و درصد اقالم مطرح در ترازنامه بانکها و ريسک ناشي از آن حاشيه سود بانکها و مقدار آن در ايران تفاوت نرخ سود مشارکتي و مبادلهاي و نحوه اعطاي تسهيالت به طرحهاي بلند مدت وکوتاه مدت
 عدم دسترسي کافي به اعتبارات خارجي در قالب ابزاري همچون فاينانس و ريفاينانس،يوزانس و خطوط اعتباري کارگزاران خارجي
 نياز به ايجاد سازوکار الزم از طريق بازار سرمايه براي جذب سرمايهگذاريهاي کالن وغيره دانست.
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عالوه بر مشكالت متعارف باال اجراي بانكداري اسالمي و بدون ربا نيز داراي مشكالت و
مسايل خاص ديگري است :پيچيدگي کار در بانكداري بدون ربا
ضرورت آموزشهاي ويژه بانكداري
فقدان اهرم کافي و مؤثر جهت جذب سپردهها
محدوديت بهرهگيري از عقود
باالبودن هزينه تسهيالت
مشكالت جذب نقدينگي
مشكالت اعطاي تسهيالت و اعتبارات
کمبود ابزارهاي تجهيز و مصرف منابع
ربويبودن اوراق قرضه و بحران تامين کسري بودجه آن و غيره
با توجه به مسايل ياد شده با يد اين سوال را مطرح کرد که آيا اجراي بانكداري اسالمي
مطابق با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در ايران امكانپذير است؟ در اين تحقيق و در حد
امكان در مورد موارد باال بحث ميکنيم.
واژگان کلیدی تکنگاشت
الگوي بانكداري :يک مدل يا يک سري قوانين است که با استفاده از آن ميتوان سيستم يا
قسمتي از سيستم بانكي را تدوين نمود.
بانكداري :عمليات دريافت سپردههاي مردم و پرداخت بهره در قبال آن ،از سويي ديگر ،با
تجميع اين سپردهها و اعطاي وام به گروه ديگري بهنام سرمايهگذاران است .سرمايهگذاران
در قبال دريافت وام به بانک بهره ميپردازند .مابهالتفاوت نرخ بهره دريافتي و پرداختي
درآمد بانکها را تشكيل ميدهد که به آن حاشيه سود 2ميگويند.

بانكداري اسالمي :اساس آن مشارکت در سود و زيان است؛ به اين صورت که براي انجام
دادن طرحي خاص که بهطور مثال  2۱۱ميليون تومان هزينه در بر دارد ،قسمتي از آن
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مثالً  7۱۷را سپردهگذاران و بخش ديگري از آن  6۱۷را سرمايه گذاران تأمين ميکنند .در
اين وضعيت ،بانک وکيل سپردهگذاران و شريک سرمايهگذاران ميشود.

تورم :به معني افزايش غير متناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته ميشود.
وجوه بلوکه يا راکد (نامولد در توليد) :در صورتي که بانکها منابع سپردههاي خود را در
اختيار واحدهايي قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند ،گفته ميشود اين وجوه
«بلوکهشده» و بخشي از دارايي بانکها تبديل به دارايي غيرواقعي شده است .اين داراييها
نبايد از نسبت خاصي باالتر باشند.
کفايت سرمايه :نسبتي از تسهيالتي که بانک از منابع خودش پرداخت ميکند .در
استانداردهاي جهاني مثل قوانين کميته بال  6اين نسبت معادل  1۱درصد تعيين شده
است.
معوقات بانكي :معوقات بانكي بهمعناي مطالبات بانک از اشخاص حقيقي و حقوقي است که
پس از دريافت تسهيالت اقساط را پرداخت نكردهاند.
اهداف و سواالت ،فرضیهها
 مهمترين چالش ساختاري بانكداري بدون ربا در ايران متناسب با الگوي اسالمي ايرانيپيشرفت و راهكار رسيدن به ساختار مناسب چيست؟
 در راستاي تحقق الگوبي اسالمي ايراني پيشرفت ،مهمترين مشكالت بانكداري فعلي ايراندر ارتباط با ساختار اقتصاد کالن و خالهاي قانوني و مشكالت اجرايي کشور کدام است.؟
 اقدامات اصالحي روي شبكه بانكي ،اصالح ترازنامه بانک ها و کاهش ريسک اقتصاد وغيره در راستاي اجراي الگوي اسالمي پيشرفت بايد چگونه باشد؟
 يكي از اصول الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اعتماد مردم است ،مهمترين علل عدماعتماد مردم به سيستم بانكي از نظر اسالميبودن فعاليت آن چيست؟
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