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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 

  55 -  70، صفحات 1389 دی و آذر، 10 و 9های  شماره      
 
 

  ∗بانک در جامعه اسالمیساختار 
  

  آیت اهللا شهید سید محمد باقر صدر
  1سید یحیی علوی: هترجم

  
داری   سـرمایه نظـام اقتـصاد     تقویت و اسـتمرار      مالی است که نقش اساسی در        یبانک نهاد 

 و دیگـری  داری     سرمایه یکی: به دو بخش تقسیم نمود    توان    میکارکردهای بانک را    . دارد
در نظـام   . شـود   داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می           کارکرد سرمایه . خدماتی

 و لـذا صـاحبان    برقرار نیـست لزوماً) فعالیت اقتصادی(بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار  
بـا  . شـوند   ثروتمنـدتر مـی   گیرندگان    از وام با دریافت بهره     بدون زحمت و فعالیت      سرمایه

ها، سود خالص ناشی از اعطـای تـسهیالت بـه مـشتریان،      ها در بانک توجه به تجمیع سرمایه 
هـای   غـول حیـات   موجـب   خـود   کند کـه      ها فراهم می   های هنگفتی را برای بانک     ثروت

ـ    نظـام سـرمایه   و تقویـت    اقتصادی    بانـک بـا     سـویی از  ). نقـش هنجـاری   (شـود     یداری م
هـای اقتـصادی     های سـرگردان در جامعـه و بکـارگیری آن در طـرح              آوری سرمایه   جمع

اسـت  برای تمام جوامـع      امری مفید    طورقطع  بهشود که     موجب رشد اقتصادی جامعه می    
اعتبـارات اسـنادی، حوالـه، صـدور        ( ارائـه خـدمات بـانکی        ،عالوه بر ایـن   ). نقش اثباتی (
بـرای  . های غربی است که مفید و الزم است       نیز کارکردهای دیگر بانک   ) مانتنامه و غیره  ض

را در قالب عقـود     ) تجهیز و تخصیص منابع   (توان نقش اثباتی بانک       ایجاد بانک اسالمی می   
همچنـین ارائـه خـدمات      . الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیـاده نمـود           قرض ماننداسالمی  

حـذف  امـا   . شود   اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می          اعتبارات همچونبانکی  
و همچنـین   و جایگزین نمودن عقود اسالمی در تجهیز و تخصیص منابع بانک            قرض ربوی   

در جامعه اسـالمی از     ) اسالمیحکومت  به اشکال مختلف توسط     (وضع زکات بر کنز ثروت      
 در بانک ،داری نظام سرمایهشود نقش هنجاری بانک در  جمله عواملی است که موجب می

  .اسالمی نابود شود
  

بانک اسالمی، مأموریت اثباتی، مأموریت هنجاری، کارکرد        :های کلیدی     واژه
  .ای، کارکرد خدماتی سرمایه

                                           
االسالم یقود د که به همراه تعدادی دیگر از مقاالت ایشان در کتاب باش ای از شهید صدر می بانک در جامعه اسالمی عنوان مقاله *

 .  منتشر گردیده استالحیاۀ

 sy.alavi@gmail.com .                                                      )ع(دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق  .1
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56 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

  مقدمه. 1
  :پذیرد  به دو صورت انجام میداری کارکردهای بانک در نظام سرمایه

  

  داری  کارکرد سرمایه)الف
هـا و وجـوه      گیـرد و سـپس سـرمایه        قـرض مـی   گـذاران     از سـپرده  هـا را       سپرده ،بانک با پرداخت بهره   

  . دهد های تولیدی و تجاری قرض می ای بیشتر به افراد یا پروژه آوری شده را با بهره جمع
  

  ی خدماتکارکرد )ب
اعطـای  ایـن خـدمات      از جمله    .کند  کند و در ازای آنها اجرت دریافت می         بانک خدماتی را ارائه می    

اوراق و برای ایـشان     به وکالت از صاحبان     که   خرید و فروش اوراق مالی       ،حوالهانجام   سفته،    و چک
ن اوراق بـه نیابـت از مـشتریان          و دریافـت سـود کـوپ       شود و همچنین نگهداری اوراق مـالی        انجام می 

 انجـام را ها  نویسی سهام برای برخی از شرکت       نقش واسطه در عملیات پذیره    همچنین  بانک  . باشد  می
 بانک برای مشتریان گشایش اعتبار اسنادی و انبارداری کاالها و برخی دیگـر              ،عالوه بر این  . دهد  می

  . دهد از خدمات که نیاز به تالش و مساعدت بانک دارد را انجام می
غم اهمیتی که دارد در مقایسه با کـارکرد اول  یر بخش دوم از کارکردهای بانک عل بدون شک 

زیـرا کـارکرد   . شـود  داری نقـشی فرعـی محـسوب مـی     ی در جوامع سـرمایه    دار  یعنی کارکرد سرمایه  
، بانـک در جوامـع غربـی        خاطرنظام اقتصادی غرب دارد به همین       بانک نقش اصلی در     داری    سرمایه

هـای   پیـشرفت و تکامـل بانـک      ینـد   افرمحصول فرعی   ) ارائه خدمات (کارکرد دوم   . ایجاد شده است  
  . باشد میداری  سرمایه

  وظیفـه یابیم که این کارکرد متـشکل از دو  درمی) کارکرد اول(کارکرد اصلی بانک    با بررسی   
 بـا نقـش     ، با مقاصد رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر        که است   اثباتیاول   ماموریت. استموریت  أیا م 

داری در جوامـع      است که به چارچوب سرمایه     هنجاری ،موریت دیگر أم  و علمی سرمایه مرتبط است   
  ماموریـت   سرمایه که ارتبـاط بـا      کتبیبه نقش م   موریتأم این   ،به عبارت دیگر  . باشد  یمغربی مرتبط   

 از اینکه ماهیـت ایـن دو   پیش. پردازیم به آن میدر ادامه که نماید  کند اشاره می قبلی را نیز برقرار می 
 را اسـت را توضیح دهیم الزم است که دو معنای مختلفی که برای سـرمایه مفـروض          بانک   موریتأم

  . بیان کنیم
ینـد تولیـد ثـروت      ا و علمی عبارت است از مالی که ممکـن اسـت در فر             اثباتیسرمایه به معنای    

 .باشـند    سـرمایه مـی    ،ا ایـن معیـار     ابزارهای تولید و مـواد اولیـه بـ         ،عنوان مثال ه  ب. جدید مشارکت کند  
ینـدهای  اانند در فر  تو   می زیراشوند     سرمایه نقدی محسوب می     به عنوان   وجه نقد  زیاد مقادیر   همچنین
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57 ساختار بانک در جامعه اسالمی

بـه صـورت   لذا با این تعریف، مقادیر کوچک وجه نقـد هـر چنـد            .  کنند ی نقش تولیدی مختلف ایفا  
  . گنجند نمیسرمایه در تعریف د، اما ن مالیت دارمستقل

بـه صـورت منفـک از       سـرمایه   کـه    یابـد   میمفهوم  سرمایه در شرایطی      کتبیمهنجاری یا   معنای  
ابزاری برای تولید ثروت جدیـد      به تنهایی   سرمایه  که   در حالی . قع شود واملکیت  افزایش  کار، اساس   

  .باشد صاحب سرمایه می بلکه ابزار تولید ملکیت جدید برای ،نیست
 دهـیم    دو ماموریـت اثبـاتی و هنجـاری بانـک را توضـیح مـی                ابتدا اکنون با توجه به این مفاهیم     

هـای     ربوی و بـدون اسـتفاده از روش             روش بانک روش بانک اسالمی که بدون پرداخت بهره         سپس
  .شود  کند ارائه می آوری وجه نقد می داری اقدام به جمع سرمایه
  

  ماموریت اثباتی. 2
داری دخالت دارد عبارت است       بانک سرمایه برای   کارکرد اول    ایجادکه در   اثباتی   - علمی موریتأم

 ایـن کـار     .تری از امکانات تولیدی   یند رشد اقتصادی و فراهم کردن حد بیش       ااز مشارکت بانک در فر    
 کـه  تا زمـانی   این اموال .گیرد  صورت می از دست صاحبان آنها     نقدی  خرد   آوری وجوه   از طریق جمع  

شـوند نیـروی      آوری مـی    که جمـع   اما هنگامی . یند تولید ندارند  اپراکنده هستند هیچ نقش مثبتی در فر      
بـه  . دهند  تولیدات اجتماع را پوشش میدهند و بخش بزرگی از سرمایه     تولیدی بزرگی را تشکیل می    

بانک نهـادی اسـت کـه       . شوند  آن می تبدیل   علمی این اموال به سرمایه نقدی به معنای         ،عبارت دیگر 
بـه همـین   . را برعهـده دارد یند بـزرگ تولیـدی   ادر فر وظیفه تجمیع این اموال خرد و بکارگیری آنها         

  .خاطر بانک در رشد اقتصادی سهیم است
بانـک در    کـه    نـامیم   مـی  اثبـاتی   ماموریـت  راکند     ایفا می  عرصه اقتصاد که بانک در     این نقشی   

 از چـارچوب    فارغ این است که به هر حال و         اثباتی  ماموریت منظور از . دهد   انجام می  ساخت اقتصاد 
 مکتـب ای فـارغ از اینکـه چـه           هـر جامعـه   . و ضروری اسـت   این کار بانک امری الزم       ایدئولوژیک،

خاصیت از     و مقادیر کوچک و بی     نمایده باشد، نیاز به نهادی دارد که این نقش را ایفا             داشت  اقتصادی
بـودن  هنجـاری ن  و ماموریـت ایـن   بودن   اثباتیغم  یراما عل . را به مقادیر موثر تبدیل کند     نقد  وجوهات  

. کنـد    اسـتفاده مـی    هنجـاری هـای     از روش  آنداری بـرای تحقـق        ماهیت آن، بانک در جامعه سرمایه     
داری و مکتـب   یـدگاه سـرمایه  گیرند از د هایی که این جوامع برای دستیابی به این مهم بکار می           شرو

کـه بتوانـد وجوهـات خـرد و پراکنـده را             زیـرا بانـک بـرای ایـن       گیرد    ت می أنشداری     سرمایه اقتصاد
صندوق آوری کند ناگزیر باید از ابزارهایی استفاده کند که اموال از حوزه صاحبانشان به سوی                  جمع

 در پـی داری   صـاحبان وجـوه در تبیعـت از مکتـب سـرمایه        کـه   تـا زمـانی   . دنعمومی بانک جذب شو   
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58 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

سود و رشـد اموالـشان حاضـر    دریافت نفع خویش هستند و تنها در ازای حد و مرز  بیحداکثر کردن  
باشند، بدیهی است که پرداخت بهره به صاحبان سپرده تنها روش ممکن بـرای جـذب                  به حرکت می  

 خویش را بر اساس نظام بهره انجام        موریت اثباتی أمداری     بانک سرمایه  ،ین ترتیب ه ا ب. باشد  ال می امو
پردازد تا انگیزه مـادی بـرای         سود می درصد معینی    ،سپردهبر اساس میزان    گذاران    دهد و به سپرده     می

 کـم باشـد تـا در        گـذاران   کند تا بهره پرداختی به سـپرده        بانک نیز تالش می   . گذاری پیدا کنند    سپرده
  . زیاد شود) طرف تخصیص(و نرخ بهره تسهیالت ) طرف تجهیز(ها  مقابل تفاوت نرخ بهره سپرده

  

  ماموریت هنجاری .3
 اثباتی و هنجـاری   معنای  به هر دو     بانک در تبدیل مقادیر پراکنده وجوه به سرمایه          موریت هنجاری أم

داری  داری در جوامـع سـرمایه   ت روابط سـرمایه   یقوت که در نتیجه منجر به استمرار و         کند آن بروز می  
دهد الزم است تا کمـی بـا ماهیـت            را انجام می   کار بانک چگونه این     دریابیم که برای اینکه   . شود  می

  .داری آشنا شویم این ارتباطات در جوامع سرمایه
ر  از کـا   منفـک رشـد ثـروت     اساسی برای   عنوان   ه سرمایه ب  اتخاذداری در      روابط سرمایه  جوهره

یابد که در چـارچوب مکتبـی یـا چـارچوب نظـام مشخـصی از                   معنا می  زمانیاین رشد تنها    . باشد  می
داری بـه      سـرمایه  همچـون که خارج از چارچوب مکاتبی       هنگامی زیرا   ،توزیع ثروت به آن نگاه کنیم     

معنـا   صـورت مجـزا از کـار را بـی       هکنیم، رشد ثـروت بـر اسـاس سـرمایه و بـ              رشد ثروت نگاه می    این
گیریم یـا رشـد ثـروت را بـه معنـای رشـد         رشد ثروت را بطور نسبی در نظر می  که  زمانیاما  . یابیم  می

رشـد  مفهـوم  تـوانیم   ، آنگاه با رشـد ملکیـت آن شـخص مـی    گیریم در نظر میملکیت یک فرد معین  
  هر کـس  در این جا،به عبارت دیگر. متصور شویم مجزا از کار   به صورت  را    ثروت بر اساس سرمایه   

اسـت ثـروتش    سـرمایه   مالـک    اینکـه  بخاطر   اما ،دهد  کاری انجام نمی   لزوماًکند    که ثروتش رشد می   
تـوانیم ماموریـت هنجـاری بانـک      بر ایـن اسـاس مـی   . یابد داری افزایش می مطابق با ارتباطات سرمایه  

  : که بطور خالصه عبارت است ازدریابیمداری را  سرمایه
 را فـارغ از هرگونـه       دار  یه سـرما  یـت  مالک داری،  یهدرت سرما  که با ق   ای  یهوجود آوردن سرما  ب -

کـه در   کوچـک فـراهم آمـده     لغا مبـ یآور  از راه جمـع    یـت  مالک ینا.  گسترش دهد  یعمل و کوشش  
شان بـه    صاحبانـ  یبـرا دهد و درآمدی ثابت بـه نـام بهـره را              می یلتشکقادر به تولید را     ه  یسرمانهایت  
  . آورد می همراه

 ی اقتصاد ی بتوانند زندگ  انکه صاحبانش  یی بزرگ تا جا   ی خصوص های  یتوجود آوردن مالک  ب -
آوردن   فراهمزیرا بکشانند خواهند ی که م  ی کنند و به راه    ین مع یمش  همه خط  ی برا  و  کرده یرا رهبر 
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59 ساختار بانک در جامعه اسالمی

 یـدی  جد یـروی  ن یـدی  تول لحـاظ از  صورت اثباتی    هبگونه که      پراکنده همان  یها  مبالغ هنگفت از پول   
 انـد   کـرده هـا      پـول  یآور   جمـع  اقدام به  که   ی کسان ی برا ترتیبهمان  به   کند  د می این اموال ایجا   یبرا

بـه همـراه    ی قـدرت بزرگـ  شـود،  ی مـ یخته مبالغ در صندوق آنها رین اتمامها که     صاحبان بانک  یعنی
  و بـه خـود داده  ی در دسـت آنهـا جهـش بزرگـ         داری  یه سـرما   که شود  ی قدرت باعث م   ینا. آورد  می
  . را ایجاد کند یزرگ بی خصوصهای یتمالک

هـای   بهـره ریـسک   از   خـود را      کـه بتوانـد    یلی به وسـا   یص حر داری  یه مسلط کردن نظام سرما    -
 کـرد و  یافـت هـا را از صـاحبانش در    سـپرده زمـانی  بانک یرا ز،حفظ کندهای اعطایی   از وام  دریافتی
له مبالغ جمـع شـده       بالفاص گذاری پرداخت کرد    به سپرده صاحبان اموال   ترغیب   ی برا یا  بهرهحداقل  

تحمـل   کـار و  بـدون  ثابـت،  ی سـود  داری  یه سـرما  ی برا ترتیب  این    به و   دهد  ی وام م  یشتر ب یا  را با بهره  
  . شود ی مینتأمریسک 
 داری  یه سـرما  یدی تول یساتبه تأس برای کمک   یا همان سرمایه مورد نیاز       الزم   یروی رساندن ن  -

 بـا   داری  یه سـرما  یسات صاحبان تأس  یرا ز داری  هرونق روابط سرمای   استثمار و    چارچوب گسترش   یبرا
راه   و از  شـود   ی تمام نمـ   ه ک ی جوشان   سرچشمه ،آورند  یدست م    به ی محکم گاه تکیه کردن بانک    دایر
 خـود را گـسترش داده و روابـط    داری یه سود سرماتوانند ی دائماً مرساند ی که به آنها امداد م ییها  وام
  . ند کدارتر هیشردر عرصه اقتصاد  را داری یهسرما

داری  بانک سـرمایه  . شود   می مشخصداری     بانک در جوامع سرمایه    هنجاری نقش   به این ترتیب  
 انـدازه هر پس . دهد  انجام مییکدیگر و مرتبط با  اثباتی خود ماموریترا همراه با  موریت هنجاری   أم

 ،اری و متعلقـات   د  داری رشـد کنـد نظـام سـرمایه          از طریق فعالیت بانکداری سرمایه    کل جامعه   ثروت  
اکنون سوال اساسـی ایـن اسـت کـه نظـر اسـالم در مـورد بانـک                    .کند  رشد می نیز   شآثار و مشکالت  

  توان بانک اسالمی ایجاد کرد؟ داری چیست و چگونه می سرمایه
 بـا  اوالً کنـد زیـرا   ییـد نمـی  أ را تبیان شد داری به معنایی که       واضح است که اسالم بانک سرمایه     

ثانیا بـا    .و قانون مدنی فقه اسالمی که قرض ربوی را حرام کرده است تناقض دارد             احکام دین اسالم    
  . اساس اقتصاد اسالمی و روح عمومی آن در توزیع و بکارگیری ثروت تناقض دارد

ایـن  .  شـد  مطرح الگوی بانک اسالمی     پیاده نمودن  به منظور  بانک بدون ربا     به همین خاطر ایده   
برداری از واقعیت فاسـد و        تبیعت و الگو   خصوصدر  در جامعه اسالمی    ه   ک  منفی  ذهنیات دلیل  بهایده  

این ذهنیات بـه    . ابتدا غریب بود  وجود دارد،    زندگی و نهادهای اجتماعی آن       بهانسان غربی   نگاه پلید   
هـای واداده بـه غـرب در     تبیعت از غرب و به قـدرت رسـیدن انـسان          این خاطر بوجود آمده است که     
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تبیعـت از   ( پدیـده از این   مسلمانان  لذا   . بوده است   انحراف در جامعه اسالمی    راه    آغاز  جوامع اسالمی 
که  طوری هب. کنند  بانک بدون ربا با تردید نگاه میمانند و به الگوهایی ندعبرت گرفت) الگوهای غربی

کنم کـه      می تعجبقدر   همانشنوم    که اسم بانک بدون ربا را می        من هنگامی   که  به من گفت   کودکی
  .کند بحث می) امر محال( دایره مربع در مورد شنوم انسانی می

صورت بنیادی بین دو رویکرد زیر تفـاوت قائـل    ه باید ب اسالمی الگوی بانک    مقام آشنایی با  در  
  :شویم

خواهد الگوی بانک بدون ربا را در ضـمن طراحـی الگـوی جامعـه              رویکرد کسی که می    )الف
 مسائل و شـئونات     تمامزمام رهبری بر    ای است که       به گونه  شرایط که  معنا  این  به. اسالمی، طراحی کند  

صورت جزئـی    ه وی باید الگوی بانک اسالمی را ب       این صورت در  . دست اسالم افتاده است    هاجتماع ب 
  . پیوسته از الگوی کل جامعه ترسیم کند

 مـستقل از دیگـر جوانـب      امر  صورت یک    هخواهد بانک اسالمی را ب       رویکرد کسی که می    )ب
اسـالمی   بـر چـارچوب اجتمـاعی جامعـه          سادفـ ای است کـه       شرایط به گونه  جامعه طراحی کند یعنی     

 لـذا ماهیـت نظـام       ها و غیره در جامعه وجـود دارنـد،           بانک مانندحاکم است و موسسات ربوی دیگر       
  .پابرجاستطور ضمنی در زندگی اقتصادی، فکری و خلقیات انسان  هداری ب سرمایه

 زیـرا بـر مبنـای رویکـرد دوم، طـراح بانـک              ،دارنـد با یکـدیگر     اساسی   وتتفااین دو رویکرد    
تناقضی کـه بانـک   . داری و اسالم اکتفا کند  تنها به حل تناقضات بین بانک سرمایه   بایست  میاسالمی  

ساختار نظام بـانکی را     کند تا      دارد و از اینجا تالش می      با احکام دین اسالم و قانون مدنی فقه اسالمی        
قرض بـا بهـره نباشـد و در عـین حـال شـکلی مناسـب بـرای زنـدگی و          ی بسازد که بر اساس     ا  گونه هب

 اسـالم   ایـدئولوژی مطـابق    لحـاظ این الگو بایـد از      . را ارائه دهد  کت در چارچوب اسالمی جامعه      حر
 قطـع   طـور   بـه البته  . باشد) های ربوی  بانک(های دیگر    باشد و درعین حال قادر به انجام خدمات بانک        

  . شوند مینشنود ای ربوی نیز با آمدن بانک اسالمی خه بانک
بانک اسالمی تناقض ( تناقض دوم  دتوان  و نمی همراه است   محدودیت  با  چارچوب این رویکرد    

بانک را به اهـداف و      بانک اسالمی در این شرایط      نقش و عملکرد    . دنرا حل ک   )داری  با نظام سرمایه  
آن  روح حاکم بر     واساس مکتب اقتصادی اسالم     ین شرایط    در ا  زیرارساند    مورد انتظار نمی  موفقیت  

تحریم ربا به شکل یک قانون در بانک بـدون  حکم  گرچه. شود نمی پیاده   یت بانک بدون ربا   در واقع 
 اسـاس  روح و ،شـود   واقـع مـی   اسـالمی    ای غیـر    جامعـه این بانک در    که  شود، اما از آنجا        وضع می  ربا

که حـل تنـاقض اول تنهـا بـه معنـای             خاطر  این  بهشود  وارد نمی  اسالم در پیکره بانک    اقتصادی   مکتب
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 .باشـد   مـی   قرض ربوی در اسالم و فقه      مانندمشروع   قانونی و معامالت غیر    ال غیر شکاخالص شدن از    
 اشـکال از تحـریم    اسالم   اقتصادی   مکتبکه  مقاصدی  تمام نتایج حقیقی و اهداف و       لذا این رویکرد    

   .کند میخواهد را محقق ن  میشرعی غیر
ثر کنـد   أفضای عمومی آنها را متـ     و   قالب قراردادها وارد شود   باطن   روح کلی اسالم به      اگرتنها  

در نظام اقتـصادی اسـالم       آنگاه ،صورت کامل در تمام جوانب زندگی پیاده شود        هو اقتصاد اسالمی ب   
پـس  . دهـد  مـی رسد و نتایج مطلوب خویش را بـه ثمـر    خود مینتیجه ارتباط بین اعضایش به اهداف      

د و اجـرای هـر جـزء امکـان           هـستن  طمرتباست که اجزاء آن با یکدیگر       واحد  نظام اسالمی یک کل     
  . کند  و به اجرای نقش اسالمی مرسوم آن کمک میکند  میفراهمجزء دیگر را اجرای موفقیت 

ه رهـا   شود، آنگا  اسالمی ایجاد    ای   بانکی اسالمی در جامعه    قرار باشد بر مبنای رویکرد اول اگر      
داری و  بلکه ناگزیر باید هر دو تنـاقض بـین بانـک سـرمایه    به تنهایی کافی نیست   از تناقض اول    شدن  

بخـشی اصـلی    چنین بـانکی     .بانک اسالمی را حل کنیم تا بتوانیم به بانک اسالمی حقیقی دست یابیم            
هـای   ن نقـصان  کـرد  بـه معنـای رفـو     دهد و تنها       کامل اقتصاد در جامعه اسالمی را تشکیل می        طرحدر  

  . با آن متفاوت استاً بلکه اساس داری نیست بانک سرمایه
 یعنی  بندی نمودیم    تقسیم پیش از این  که  داری    بر این اساس از ابتدا بین دو فعالیت بانک سرمایه         

 بایـد   بـانکی بطور کلی فعالیت و خـدمات     . شویم   تمایز قائل می   داری و خدمات بانکی     فعالیت سرمایه 
  : را داشته باشندهای زیر  ویژگی

 ازایدر   تنهـا     بایـست    مـی   اکتسابی بانک  درآمدکند که     حکم می ماهیت فعالیت و خدمات حقیقی       -
  . داری و استثمار نیست تنها یک پوشش اسمی برای فعالیت سرمایهنیز کار . کار باشد

  . مصلحت جامعه باشدمطابق با  سالم و بطور کلیکند باید  خدمتی که بانک ارائه می -
  .فقه اسالمی باشدبا باید مطابق بانکی خدمات معامالت در شکل  -

موریـت اثبـاتی و   أمتشکل از دو م داری بانک     فعالیت سرمایه  شد،   ذکرطورکه پیش از این      همان
 امـا  ،کنـد  داری را حفظ می  فعالیت سرمایه  موریت اثباتی أمبانک در جامعه اسالمی     . باشد  هنجاری می 

رگرفتـه از ماهیـت نظـام اقتـصادی و فـضای فکـری و روحـی در جامعـه            کـه ب   آن   موریت هنجاری أم
  . گذارد را کنار میداری است  سرمایه

داری از    بجای استفاده از ابزارهـای سـرمایه      موریت اثباتی   أمبانک در جامعه اسالمی برای انجام       
 چارچوب مکتـب  در ترتیب جامعه این به. کند  استفاده می،ابزارهایی که دارای ماهیتی اسالمی هستند     

اثباتی فعالیت بانکی در عرصـه      به دستاوردهای   اقتصادی اسالم و مطابق با هنجارهای زندگی اسالمی         
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. دبرشـمر  فعالیت بـانکی     ماهیت عظیم در    یتحول رااین پدیده   توان    در واقع می  . یابد   دست می  اقتصاد
  :در موارد زیر خالصه کردتوان  میاین تحول را 

آوری اموال و بکارگیری آنهـا        عملیات جمع ی در جامعه اسالمی،      بانک رسم  ازطریقدولت   •
بـه ایـن    . دهـد    نمـی   را ورود به عرصه سـودآوری بـانکی      اجازه  را برعهده دارد و به بخش خصوصی        

در ایـن   شـود زیـرا       داری آن جدا مـی      مین مالی این عملیات بانکی از محتوای سرمایه       أهدف ت ترتیب  
بـه  آن را   شود کـه دولـت بـه یـک معنـا               اجتماعی می  عالیتف یک   وجوهآوری    عملیات جمع شرایط  

خـاص  داری که در آن افرادی        لذا برخالف جوامع سرمایه   . دهد  ها انجام می    نیابت از صاحبان سرمایه   
قدرت   اقتصادی را در اختیار دارند در جامعه اسالمی     حیاتاند و زمام کل       بر نظام بانکی سیطره یافته    

ها را به ملکیت یـک فـرد          ها وجود ندارد تا بتواند این سرمایه         سرمایه آوری  انجام جمع  برایجدیدی  
 . یا افراد محدود درآورد

 ذخیـره  پراکنـده و     وجـوه آوری امـوال و       جمـع یند  افردر  برای ترغیب صاحبان اموال     دولت   •
ی ها سیاستبلکه  . کند  داری از درآمد ثابت به عنوان بهره استفاده نمی          های سرمایه  شده همانند بانک  

 برگرفتـه از مکتـب اقتـصادی و روح        هـای  آرمانق و   یدر این عرصه بر اساس ترکیب بین حقا       دولت  
  :عبارتند ازآرمانها این و عمومی شریعت اسالم است 

در ازای  دهنـده     داری، قـرض    در نظام سرمایه   در حقیقت نوعی اجرت است که        حرامبهره   )الف
 تنهـا   شرعیت اجـرت    نظر اسالم  از. کند  خواست می دربرد    از سرمایه وی می   گیرنده    منفعتی که قرض  

 که مقدار اجرت در ازای عمل ذخیره شده در مال اجـاره داده شـده تعیـین                  استدر شرایطی صحیح    
ای در مال قرض داده  عمل ذخیره شده ،بازپرداخت قرضدر سررسید در مورد سرمایه نقدی  اما  شود  
   1. برای دریافت اجرت وجود نداردوجود ندارد و لذا از نقطه نظر اسالم دلیلیشده 

خداونـد متعـال    . اسالم کنز طال و نقره و عدم انفـاق آن در راه خـدا را حـرام کـرده اسـت                     )ب
در ایـن   . »2و الذین یکنزون الذهب و الفضۀ و ال ینفقونها فی سبیل اهللا فبشرهم بعذاب الیم              «: فرماید  می

بـه عبـارت    . ندروان باشـ   بایـد    اًماهیتـ وجوه نقـد    . ندهایی برای وجوه نقد هست     طال و نقره تنها مثال    آیه  

                                           
ه عنوان عامل صحت اجرت قصد دارند به بحث استهالک و مخاطره موجود شاید شهید صدر با بیان مفهوم عمل ذخیره شده ب. 1

به همین خاطر هر گاه مالی مثلی . برای مال اجاره داده شده بپردازند و وجود مخاطره و استهالک را از شرایط صحت اجاره بدانند
رود و قرارداد   و استهالک از بین میمانند سرمایه نقدی اجاره داده شود و شرط شود که مثل آن برگردانده شود، عنصر ریسک

 .شود ماهیتاً تبدیل به قرض می

 .34سوره توبه، آیه  .2
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 کنز ثروت یک مفهـوم منعطـف اسـت          .وجوه نقد حرام است   و از جریان انداختن     آوری    جمع ،دیگر
و قدرت موجود برای بکارگیری و اسـتفاده        که متناسب با درجه امکان گردش مال در جریان اقتصاد           

پس هرگاه امکان گـردش مـال بیـشتر باشـد و قـدرت بکـارگیری سـرمایه در          . گردد  تعیین می از مال   
باشـد، راکـد کـردن سـرمایه حتـی در مـدت زمـان کوتـاه نیـز کنـز ثـروت                       فراهم  چارچوبی وسیعتر   

کند و  که اگر امکان گردش و بکارگیری سرمایه نباشد، زندگی اقتصادی            درحالی. شود  محسوب می 
کنـز ثـروت   عنـوان  تـر هـم    های زمانی طـوالنی    دورهرمایه در   سکون س شود و دیگر حتی بر         می راکد

به همین خاطر اگر مال در نزد صاحبش برای یکسال کامل راکد بماند به آن زکـات                 . کند  صدق نمی 
وجود نـدارد    برای گردش مال     خوبی امکانات عرصه اقتصاد در  که   هنگامی زیراگیرد    نقدین تعلق می  

 صـاحبش بـرای     دسـت  نـاگزیر بایـد در        محسوب شود ل کنز ثروت    داشتن ما   راکد نگه  که  خاطر  این  به
  .  بماندساکنیکسال کامل 

اسـالم  . ه نقد بنـا شـده اسـت       و وج خصوص در   مت کنز ثروت بر اساس نظریه اسالم      اندیشه حر 
. باشـد صورت مبادله کـاال بـه کـاال      ههای حقیقی یعنی ب     داراییقد است که مبادالت باید بر اساس        عتم

 در آن   زیـرا .  بـود  به این صـورت   پیش از بوجود آمدن پول      مبادالت پایاپای و    ر زمان   طور که د   همان
 که برای بـرآورده     کاالییای در جامعه محصول خویش را با           این تنها راه بود که هر تولیدکننده       زمان

 ظهور پول نقد برای پایان دادن به ماهیـت مبـادالت پایاپـای            . کردن نیاز خویش الزم دارد مبادله کند      
گیـرد کـشاورز     پس بجای اینکه مبادله بین گندم و پنبه صـورت         . نبود بلکه برای آسان کردن آن بود      

مبادله بـین گنـدم و      لذا  . خرد  فروشد و با پول آن پنبه می        صورت نقد می   هگندمکار، گندم خویش را ب    
تبدیل شود به   چنانچه پول نقد    . شود   اما در قالب دو عملیات خرید و فروش انجام می          ،پنبه پابرجاست 

وسیله ذخیره ارزش و کنز ثروت و گندمکار گنـدم خـویش را نقـدا بفروشـد و پـول نقـد حاصـل را                  
صورت پنبه یا به تعبیـر دیگـر جزئـی از کـل محـصوالت جامعـه                  ذخیره کند و با آن پنبه نخرد در آن        

رای از سـرگیری  بـ در بـازار  به پول نقد شدن تبدیل در  و نقش آن    به بازار وارد شود    ستتوان  خواهد  ن
قدرت بیشتری بـرای اسـتثمار خلـق          در مقابل کنز ثروت برای کنزکننده      .شود  تولید جدید کامل نمی   

از بـین  توسـط کنزکننـدگان   امکـان حملـه بـه بـازار       اگر روح مبادالت پایاپای حفـظ شـود،         . کند  می
   .رود می

و از آن   باشـد    کنـز ثـروت   مالیـاتی بـر      وضـع شـده اسـت کـه          دلیـل  زکات در اسالم به این       )ج
 معینی را بـر پـول طـال و نقـره ذخیـره شـده در طـول یکـسال                   نرخ مالیات جلوگیری کند زیرا زکات     

و یکـسال بـرای زکـات بـه شـرایط           ، معیـار زمـانی       شد بیانپیش از این    طور که    همان. کند  واجب می 
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64 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

ظـه  در توضـیحات بحـث اقتـصاد اسـالمی مالح         . شـود    اقتصادی زمان صدر اسالم مربـوط مـی        فضای
های مختلف به نظر ولی  باشد و تطبیق آن بر ثروت      کردیم که زکات معیاری است که قابل توسعه می        

 تا به ریشه و روح اندیشه اسـالم بـازگردیم و            سازد  میاین موضوع ما را قادر       .داردبستگی  امر شرعی   
ایـن ایـده در     . جلـوگیری کنـیم    کنـز ثـروت   با استفاده از مالیات بر وجوه نقد کنـز شـده از             توانیم    می

 زکات .دکن پر می را   کنز ثروت    خأل موجود احکام  در نتیجه   و  شود     وارد می  دستورات عمومی اسالم  
توانـد مطـابق بـا     بر این اساس ولی امر مـی    . برای ولی امر جامعه است     منعطفی در اقتصاد اسالمی      ابزار

الزم نیـست   . دکنوضع  را  ) تزکات کنز ثرو  (مالیات مذکور   بیند    و بنا به مصالحی که می      اختیاراتش
 دیگری نیز های صورتتوان آن را به   عوارض دولتی دریافت شود بلکه می      صورتکه این مالیات به     

 و درآمدهای دولتـی از طریـق        ها توان آن را همانند بسیاری از مالیات         می به عنوان مثال،  . طراحی کرد 
ی هـا  تـوان از روش      مـی  ایـن  بنـابر . م داد  وثیقـه و امثـال آن انجـا        ،چسباندن برچسب مالیاتی بر عریضه    

  . استفاده کردنیز  برای مالیات بر کنز ثروت متداول مالیاتی
امـور  منطق معاوضه جایگزینی  ایثار و ،تربیت اسالمی فرد در جامعه اسالمی بر اساس احسان   )د
ه در  اسـت کـ  بدون زیـانی  این معاوضه همان تجارت     .بجای منطق معاوضه مالی و مادی است      معنوی  

برای یاری مستضعفین و قرض دادن به محتاجان همراه بـا روح            تشویقی  اصطالح قرآن کریم آمده و      
و معنـوی    مـادی     بـستر  تمام ایـن مـوارد    . باشد   محبت و با نیت کسب ثواب و غفران الهی می          ،برادری

رای کنـد و بـ      هـای خیرخواهانـه رشـد مـی        پرداخـت انگیـزه    آن   پرتـو در  کند که     همتایی فراهم می    بی
این یک مثال فرضی در جامعه      . شود  قرض خیرخواهانه ایجاد می   اعطای   برای   یبسیاری از مردم رغبت   

 متعددی بر این حقیقـت در جامعـه وجـود      تیداؤم. اسالمی نیست بلکه حقیقتی است که وجود دارد       
 اسـالمی  حکومـت گیـری    از شـکل پیش که   باشد  میالحسنه    های قرض  دارد که از جمله آنها صندوق     

 مـردم اسـت کـه باعـث     گرایانه و ایثارنیکوکارانهها ناشی از روحیات  این صندوق. ه استوجود داشت 
قـرض بـدون بهـره      اعطـای    بخـشی از امـوال خـود را بـرای رضـای خـدا بـه                  افراد از   بسیاریشود    می

  بر روی فردی که در زیر سایه جامعه اسالمی زنـدگی نکـرده              این اثر تربیت اسالمی   . اختصاص دهند 
خواهـد   که در چارچوب جامعه اسالمی کامـل زنـدگی کـرده اسـت چگونـه      کسیدر مورد   یا ستا

  ). اسالمی حاکم باشد بیشتر است اثر تربیت اسالمی در شرایطی که جامعهقطع طور به(؟ بود
 کـه براسـاس     - در جامعه اسالمی     بنای بانک  زیر   نظری چارچوب نکه در مورد قبل    از ای  پس •

 ، را تبیـین کـردیم  -گیـرد   الیت بانک و نقش آن در حیات اقتصادی شکل می  موریت اثباتی فع  أآن م 
هـای   بدون پرداخت بهـره ربـوی و بـدون اسـتفاده از روش             که    بانک اسالمی  به معرفی روش  اکنون  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            10 / 16

http://ejip.ir/article-1-221-fa.html


65 ساختار بانک در جامعه اسالمی

کنـد کـه      بانـک اعـالم مـی     . پـردازیم   کند می   میآوری وجوه نقد پراکنده       جمعاقدام به   داری    سرمایه
گذاری در بانک باشند را بپـذیرد و       که صاحبان آن متمایل به سپرده      ی نقد وجوه تمامحاضر است تا    

  :برای این کار دو قالب را طراحی کرده است
  

  الحسنه سپرده قرض: قالب اول
کنـد و در ازای آن بـه           قـرض ضـمانت شـده دریافـت مـی          صـورت بـه   بانک وجـوه را     در این حالت    

  :شود ر از منافع زیر برخوردار میگذا  سپردهدر اینجا. شود گذار بدهکار می پردهس
  

بنا بر توافقی که     اموال بر ذمه بانک است و بانک         : آن تضمین امنیت  حفظ و نگهداری مال و       -
  .  آن را بپردازدوجوه خود را خواستند که هر موقع ایشان باشد میملزم با صاحبان سپرده کرده است 

  

طور مـستمر در طـول زمـان کـاهش           ه ارزش پول نقد ب    :گذار   حفظ ارزش حقیقی پول سپرده     -
 آن را کـم  واقعـی شـود و در نتیجـه ارزش         مـی  وجوه نقـد   خرید   تورم موجب کاهش قدرت   . یابد  می
 ارزش در حقیقت تنها     ،زمان طوالنی نگه دارد   پس اگر شخص بخواهد پولش را برای مدت         . کند  می

کـه بانـک بایـد       پیداسـت    از ایـن رو   . یابد  کاهش می  آن   واقعیشود اما ارزش      اسمی پولش حفظ می   
از را تضمین کند زیرا پول نقد گرچـه         آنها   واقعی ارزش    تا را بصورت قرض دریافت کند    نقد  وجوه  

 بلکه آن چیزی است که بیـانگر ارزش     ، تنها ورق پول نیست    شمثلی است اما مثل   لحاظ فقهی کاالیی    
آنچه که بیانگر ارزش مثلی     برای حفظ   به مشتری   بانک   توسط   مبلغی اضافه لذا پرداخت   . باشد  آن می 

 بـا  هـا  سـپرده  مبادلهنرخ توسط بر اساس طال و    این ارزش واقعی     بنابر. باشد، ربا نیست    پول دریافتی می  
  . شود  میتعیینطال 

سـپرده  که صاحب سپرده متمایل بـه تخـصیص مبلـغ             در صورتی  :بدست آوردن اجر و ثواب     -
در صندوق خاصی قـرار     به این منظور    وجه مذکور   قرض به محتاجین و تهیدستان باشد،       اعطای  برای  

 امـور مـذکور هـیچ حقـی بـرای دریافـت             جزگذار به     گذاری، سپرده   در این نوع سپرده   . شود  داده می 
  . اجرت یا سود از بانک ندارد

  

  گذاری  سرمایهسپرده :قالب دوم
 بانـک   نـزد اربه  در قالـب مـض    های اقتـصادی     گذاری و بکارگیری در طرح      منظور سرمایه  هبنقد  وجوه  
درصد توافقی با بانک از سود      بنا بر    مشاع و    طور هگذار ب   در این حالت سپرده   . دنشو   می گذاری  سپرده
از  سـود حاصـل را    بـاقی شـود تـا    موظف مـی  بانک ،بانکگذار با  سپردهطبق توافق . شود  مند می   بهره

مانـده سـود    گذاری کند، باقی  یهسرمااقدام به   بانک بطور مستقیم    خود  اگر  . دریافت کند گذار    سرمایه
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66 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

گـذاری را واگـذار       اگر بانک به یکی از مشتریان خود عملیات سـرمایه         . شود  گذار می    سپرده متعلق به 
شـود و بانـک       صورت بر اساس مضاربه سود بین آن مشتری و صاحب سرمایه تقـسیم مـی               کند در آن  

 مقـدار   تبعـاً . کنـد   ا دریافت می  گذار ر   گری خویش بین صاحب سرمایه و سرمایه        اجرت کار و واسطه   
  . شود ، تعیین میدهد  در این راستا انجام میکاجرت نیز بر اساس مقدار کاری که بان

 از  گـذاری کنـد     در بانـک سـپرده    ) مـضاربه ( را در قالـب دوم        خـود   فرد سـرمایه  که   در صورتی 
ســوی عــدم تعــدی و تفــریط از صــورت  بلکــه در ،شــود  برخــوردار نمــی ســرمایهخــدمت تــضمین 

گذار در حالـت دوم در         است که سپرده   دلیل به این . شود  میتحمل  نیز م گذار، زیان حاصل را       سرمایه
امکـان پـذیر    سـرمایه    مخـاطره سود شریک است و سود نیز بدون انجـام فعالیـت اقتـصادی و تحمـل                 

  . نیست
) زکـات  ( از مالیات بـر کنـز ثـروت         مبلغ سپرده ) گذاری  الحسنه و سرمایه    قرض( قالبدر هر دو    

ر تـضمین امـوال و       بـ  وجـوه آوری    در جمع اسالمی  یابیم که بانک      بر این اساس درمی   . شود  معاف می 
بطـور   .کند  ها اتکا می    صاحبان سرمایه گذاری     برای سپرده   انگیزهدیگر مزایا به منظور ترغیب و ایجاد        

  :ها عبارتند از خالصه این انگیزه
 نــوع اول هــای گــذاری ســپردهنفعــت بــرای ایــن م :امنیــت وجــوه نقــد و تــضمین نگهــداری •

  .افتد اتفاق می) الحسنه قرض(
در ملکیـت  را اش  سـرمایه بخواهد فرد اگر صورت  در غیر این :وجوه نقدواقعی حفظ ارزش   •
  .شود  نگه دارد از این مزیت محروم میخود

یعنـی مـضاربه    دوم  در قالـب    گذاری     این درصورتی است که سپرده     : از سود  سهمیدریافت   •
  . احتمالی باشدمخاطره زیان شد و صاحب سرمایه حاضر به تحمل با

 اگر صاحب سرمایه وجوه را بطور نقدی در اختیار          :معافیت از پرداخت مالیات بر کنز ثروت       •
  . پرداخت داشت این مالیات را باید می خودش نگه می

 مـالی در افـراد   افزاییم و آن ایجاد نـوعی روحیـه خـاص     یک مورد دیگر نیز می    ها  انگیزهبه این   
شود که فرد مسلمان در جامعه اسالمی احساس مـسئولیت و وظیفـه         این روحیه خاص باعث می    . است

و اعدّوا لهم   « و در نتیجه مطابق امر قرآن کریم         استرشد اقتصادی جامعه شریک     یند  افربکند که در    
ایـن احـساس   . شـود    مـی  آوری  تمام قوا و نیروی مالی موجـود در جامعـه جمـع           » ..ما استطعتم من قوّۀ     

شـود و روح    اسالمی مییموجب تقویت ارزشهای انقالبو است  جامعه    برای یمزیت بزرگ مسئولیت  
 ایثـار و    ، احـسان  انگیزهعالوه بر آن،    . کند   ایجاد می  جامعه را در درون فرزندان      پروازی  رهبری و بلند  
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را در  به نیازمنـدان  بانک وسطت قرض بدون بهره از طریق اعطای   برآورده کردن نیازهای مستضعفین     
  . آورد جامعه پدید می

 بانـک   ،انجـام شـود   وجـوه پراکنـده      تجمیـع عملیـات   مطابق آنچه پیش از این بیـان شـد          هرگاه  
  : بکارگیرد صورتبه دو ها را  سرمایه حاصل از سپردهتواند  اسالمی می

  

  الحسنه های قرض  تخصیص منابع سپرده)الف
مـستلزم  الحسنه اسـت و       های قرض   یعنی سپرده های قالب اول      سپرده این نحوه تخصیص منابع مختص    

  :دنرو ها در اینجا در موارد زیر بکار می  سرمایه.باشد میفعالیت مستقیم خود بانک 
..) فقـر و  ( شرایط خاص زندگی خـود   دلیل  بهبدون بهره به کسانی که      مصرفی  اعطای قرض    •
هـایی بـرای      و ضمانت   بکند را نیز احتیاط  رعایت  بانک باید   البته   .باشند  میها   واماین  دریافت  نیازمند  

  .  دریافت کندها اطمینان از بازپرداخت وام
در این . دنچارچوب اسالمی جامعه باشمطابق با های تولیدی که    بکارگیری سرمایه در پروژه    •

 گذاری را انجام دهد، کـل سـود مـال خـودش یـا دولـت              عملیات سرمایه  اگر بانک مستقیماً  صورت  
 دارنـد توافـق      را هـا    پـروژه   ایـن  شود و اگر با اشخاص حقیقی یا حقوقی که توانایی انجام            می اسالمی

  . شود  تقسیم میگرفتهکند، سود بین طرفین متناسب با توافق انجام 
امرار معـاش   آن لی که بتوانند بایاعطای قرض بدون بهره به افراد به منظور خرید حداقل وسا   •
یید صالحیت ایشان از جهت ریسک اعتباری و توانـایی انجـام کـار،              أ از ت  پسدر این صورت    . کنند

البتـه بانـک پـیش از       . دهـد    بـه ایـشان مـی      چک تولیدی های کو    ایجاد پروژه  جهتهایی را    بانک وام 
کـه  کند    اتخاذ می و ترتیباتی   کند    گیرنده ارائه می    واماعطای وام، پیشنهادات و اطالعات مربوط را به         

  .ند پروژه تولیدی اشراف و نظارت داشته باشدیابر فربتواند 
  

  گذاری های سرمایه  تخصیص منابع سپرده)ب
بانک در  . اند  گذاری شده   است که در قالب دوم سپرده     هایی    این نحوه تخصیص منابع مختص سرمایه     

ا انجام   این کار ر   اگر خود بانک مستقیماً   . گیرد  های تولیدی مفید بکار می      ها را در پروژه     اینجا سرمایه 
با افراد حقیقی یا حقوقی دیگری توافـق        اما اگر   . شود   تقسیم می  انگذار   و سپرده  بانکدهد، سود بین    

شود و در ازای این کار اجرتی دریافت  گری می کند که ایشان کار را انجام دهند، نقش بانک واسطه   
  و صـاحبان سـپرده    دهـد     گـذاری را انجـام مـی        لذا سود بین شخص عامل که فعالیت سـرمایه        . کند  می

  . شود تقسیم می
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68 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

داری  صورت شایسته و کامل انجام دهد، سرمایه   هاگر بانک در جامعه اسالمی نقش خودش را ب        
 از ایـن طریـق باعـث        وجوهمناسب  تجمیع   ،عالوه بر این  . کند  رشد می  باال   ای  با درجه اثباتی  به معنای   

و  گـسترده    در نتیجـه فـضای     .راهم شـود  هـای مختلـف تولیـدی فـ         شود تا سرمایه الزم برای پروژه       می
انتخـاب افـراد توسـط بانـک        در بانک اسـالمی     . شود  میایجاد   گیرندگان بانکی   وامبرای  مناسب کار   

بر مبنای قدرت مالی ایشان در پرداخـت بهـره نیـست، بلکـه بـر اسـاس توانـایی و                     جهت دریافت وام    
 سـرمایه در چـارچوبی وسـیع بـه          پـس . باشـد  بصیرت ایشان در تولید و مقدار نیاز ایشان به سرمایه می          

بانک در تمام این موارد نقش توجیه       . شود  های توانا در امر تولید داده می        افراد کاردان و انسان    دست
 و  آورد  پدیـد مـی    را   ی عظـیم  این کار بانـک تحـول     . گیرنده را برعهده دارد     و هدایت و نظارت بر وام     

ها به عنوان بهره یا سـود دریافـت           رگردشی که سرمایه  بخش زیادی از ارزش افزوده تولید و ثروت د        
همچنـین بانـک از اعطـای وام بـه       . دهـد   کردند را به دست خـود فعـاالن و عـامالن اقتـصادی مـی                می

 را برعهده دارند    مصرفهای واسطه بین تولید و        نقش حلقه داری    در نظام سرمایه  های انگل که      پروژه
  . کند خودداری می

هـا نـابود شـوند و         انگل بپرهیـزد تـا ایـن پـروژه        های    عطای وام به این پروژه     از ا  بایست  میبانک  
 قیمـت تعـادلی فـروش کاالهـا در بـازار،      ه اسـتثناء بـ در نتیجه . فاصله بین تولید و مصرف کاهش یابد  

بـه ایـن    . شـوند    نزدیک مـی   باشد   می  همان هزینه تولید   کهی تولیدی به قیمت حقیقیشان      قیمت کاالها 
داری ربـوی و    سـرمایه نافعداری بین م های سرمایه  بانک اسالمی این تناقضی که بانک      ترتیب در پرتو  

رود زیـرا هرگـاه رونـق در تولیـد و             انـد از بـین مـی        داری تجاری و تولیدی ایجاد کـرده         سرمایه نافعم
ز داری ربوی نرخ بهره را بطور مستقل ا         شود و تقاضا برای سرمایه افزایش یابد، سرمایه       ایجاد  تجارت  

ها نرخ بهـره     دهد و هرگاه بازار تولید وتجارت به رکود برود، بانک           تغییرات سود حقیقی افزایش می    
. در جامعـه اسـالمی چنـین چیـزی وجـود نـدارد            اما  . دهند  را مطابق قوانین عرضه و تقاضا کاهش می       

هـای    لی پـروژه  مین مـا  أکند و به فقرا برای تـ         در جامعه عمل می    ها ظرفیت بانک متناسب با     که  زمانی  تا
ت نفع، م بندد  قرارداد می دار ضمن عقد مضاربه       دهد و با عامالن صالحیت      کوچک وام بدون بهره می    

های تولیدی در رونـق واقـع شـوند،           پروژه هرگاه   لذا. دگرد یکسان می اسالمی  ت بانک   نفعپروژه با م  
  . یابد الحسنه یا مضاربه افزایش می صورت قرض هها ب سرمایهتخصیص تمایل بانک به 

قرض مصرفی بـدون    اعطای   اجتماعی است که از طریق       مینأتاین عالوه بر مشارکت بانک در       
  . گیرد  صورت میناتوان از انجام کار هستندیا  و مستمند، نیازمند که سانیک بهره به فقرا و مستضعفین
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69 ساختار بانک در جامعه اسالمی

. باشـد   به این ترتیب بانک در جامعه اسالمی جزئی اساسی از الگوی کامل اقتصاد اسـالمی مـی                
نقـشی اساسـی در   بانک  ،که به موجب آنبود چارچوب کلی بانک در جامعه اسالمی     آنچه بیان شد    

داری   هـا در اقتـصاد سـرمایه        نقشی است که بانک    این نقش در مقابل    البته   .کند   می ایفااقتصاد اسالمی   
 بانـک  ساختار کلیدر آینده بطور کامل پیکره و اجزای   . کنند   می ایفاداری    در جوامع سرمایه  موجود  

  1 .دهیم اسالمی را توضیح می
  

  گیری نتیجه. 4
گذاران و اعطای بهره به آنهـا   های کوچک از سپرده    آوری سرمایه   بانک نهادی مالی است که با جمع      

سپس با اعطای تسهیالت و دریافت بهره باالتر از مشتریان، سود . کند های بزرگی را فراهم می    سرمایه
ها امروزه خدمات متنوعی برای مشتریان خود ارائـه           بانک ،عالوه بر این  . کند خالصی نصیب خود می   

  . ها و اعتبارات اسنادی، حواله و پذیره نویسی سهام است کنند که از جمله آنها صدور ضمانتنامه می
بـه  . شـود   داری تجمیع سرمایه و تخصیص آن با استفاده از قرض ربوی انجام می              در نظام سرمایه  

هـای اقتـصادی، سـود مـشخص و بـدون زحمـت              صاحبان سرمایه بدون ارتباط بـا فعالیـت       این ترتیب   
ایـن مکـانیزم بـرای صـاحبان     . ثروتمنـدتر شـوند     انثروتمنـد شـود      کـه موجـب مـی      کننـد   دریافت می 

هـا نقـش      بانـک   کـه  توان گفـت    لذا می . ها بیشتر صادق است    های بزرگ و بطور خاص بانک       سرمایه
  . نامیم داری بانک می  سرمایههنجاریکه آن را کارکرد  داری دارند رمایهاساسی در استمرار نظام س

هـای سـرگردان در جامعـه و بکـارگیری آن در              آوری سـرمایه     بانـک بـا جمـع      ،سوی دیگـر  از  
قطع امری مفید بـرای     به طور   شود که     موجب رشد اقتصادی جامعه می    صنعتی و کشاورزی    های   طرح
 ارائـه خـدمات     ،عالوه بـر ایـن    . نامیم  داری بانک می     سرمایه اثباتیکرد  رو آن را کا   جوامع است    تمام

هـای غربـی     نیز کارکردهای دیگـر بانـک     ) اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره      (بانکی  
  . است که مفید و الزم است

و همچنـین  ) وجـوه و تخـصیص  میـع  تج(توان نقش اثبـاتی بانـک        برای ایجاد بانک اسالمی می    
 و غیـره پیـاده      ، حوالـه  الحسنه، مـضاربه، وکالـت       قرض مانندرا در قالب عقود اسالمی      انکی  خدمات ب 

الحسنه، مضاربه و وکالـت و در طـرف تخـصیص منـابع از      در طرف تجهیز منابع از عقود قرض     . نمود

                                           
 به تشریح الگوی بانک بدون ربا در جامعه اسالمی البنک الالربوی فی االسالمشهید صدر بعد از این مقاله در کتاب : مترجم. 1

 .پردازند می
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70 10 و 9های  هم شمارهمجله اقتصادی سال د

اما در بانک اسالمی قرض ربوی جایگاهی ندارد و لذا          . شود  الحسنه و مضاربه استفاده می      عقود قرض 
  .های اقتصادی است  حاصل در فعالیت بانک اسالمی حاصل از سود واقعی ناشی از فعالیتسود

 مختلـف توسـط حکومـت    هـای  صورتبه که زکات بر کنز ثروت همچنین در جامعه اسالمی،    
گـذاران    این در این بانک اسـالمی سـپرده        بنابر. شود  ها می   شود مانع از توقف سرمایه       وضع می  اسالمی

  : که عبارتند ازشوند  از مزایای زیر برخوردار می خرویعالوه بر اجر ا

  معافیت از مالیات بر کنز ثروت  -
  جبران تورم -
  ) الحسنه های قرض  سپرده(تضمین امنیت وجوه نقد  -
  )گذاری  های سرمایه سپرده (دریافت سهمی از سود -

توان گفـت کـه ایـن         نمیتوان بانک اسالمی را با مختصات ارائه شده ایجاد نمود، اما              گرچه می 
 در نظـام اسـالمی تمـام اجـزا بـه            زیـرا . الگو تمام نتایج حاصل از بانک اسالمی را به ثمر خواهـد داد            

ایـن تنهـا در      بنـابر .  و کارایی هر عضو به ماهیت اسـالمی عـضو دیگـر بـستگی دارد               یکدیگر مرتبطند 
اسالمی واقعی پدید خواهد آمـد و        اسالمی باشد، بانک       نهادها و ساختارهای جامعه     شرایطی که تمام  

  . اهداف خود خواهد رسید به تمام
  

   منبع
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