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  چكيده
دار شدن تحوالت يران و پديبدون ربا در ا يات بانكداريقانون عمل يبا توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرا

بدون ربا با مقررات  ياكنون الزم است از دو جنبه انطباق عملكرد نظام بانكدار ،كشور يگسترده در نظام بانك
ضرار، غرر و  ت ربا، اكل مال بالباطل، ضرر ويممنوع يارهاياز جمله مع( يشرع يارهايو اصول و مع يبانك
  .رديصورت پذ يو تجرب يعلم يهايبررس )نشدن معامالت يصور
 يعملكرد نظام بانكدار يابيشدن معامالت جهت ارز يصور يهاشاخص يو معرف يين مقاله به شناسايا      

ر نحوه يرسد در حدود سه دهه اخين امر از آن جهت قابل مالحظه است كه به نظر ميو ا پردازديبدون ربا م
ن ين طرفيمنعقده ب يشدن روابط و قراردادها يالت، به صوريتسه يبدون ربا در اعطا يعملكرد بانكدار

 يهاشاخص ين اساس معرفيبر هم. شده است يمنته ،)التيتسه انيو متقاض يكاركنان نظام بانك( معامله
به نظر  يضرور يشرع يارهايبا اصول و مع ينظام بانك يهاتين جهت نظارت بر امر انطباق فعاليو مع يكم
روش  يريكارگهبا بو است  امحتو ليتحل و يفيروش توص ،يااتكا بر منابع كتابخانه با قيروش تحق. رسديم
  . گردديم برآورد شدن معامالت يصور يهاشاخص ،يدانيم

 يجامعه آمار. است ياز معامالت شعب بانك تجارت مشهد صور يميش از نيكه بن است يامقاله ه يفرض     
-89 در سال انيو مشتر تجارت مشهد مقدس بانك شعب نيمنعقد شده ب يمطالعه تمام قراردادها نيا

- نموده افتيدر التيبانك تسه زكه ا يمشتر 451، ياخوشه يريگو با استفاده از روش نمونه باشديم 1388

مطابق با شرع مقدس  بدون ربا كامالً يبانك اتيگرچه اصل قانون عمل. اندبه عنوان نمونه انتخاب شده ،اند
از  يمياز ن شيكه ب دهدينشان مشدن معامالت  يصور يهامربوط به برآورد شاخص جيولي نتا باشدمي

  .است يصور در شعب بانك تجارت مشهد يبانكمعامالت 

  ، شعب بانك تجارت مشهدبدون ربا ي، بانكداريمعامله صورشاخص،  ار،يمع :يديكل واژگان

    JEL: G20, G29, Z12 يبند طبقه
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  مقدمه

رش قرار يمورد پذ يدر جوامع اسالم يسنت ي، بانكداريعت اسالميم ربا در شريگرچه با توجه به تحر

 ،بين ترتيبه ا. شده استرفته يپذ كامالً ياسالم يدر كشورها يضرورت نظام بانك ينگرفته، ول

 يو پول يات ماليبدون ربا در صحنه عمل يشاهد ظهور بانكدار يالديم 1960ل دهه يجهان در اوا

كنند تا بر اساس اصول  يكه تالش م ييها از آن مقطع تاكنون روز به روز به تعداد بانك بوده و

 يران به اجراياز جمله ا ياسالم ياز كشورها يبرخ ،انين مياداره شوند، افزوده شده و در ا ياسالم

كپارچه اقدام نمودند و برخي نظير مالزي به يستم كامل و يك سيبدون ربا به صورت  ينظام بانكدار

  .سيستم دوگانه روي آوردند

ن توقع به ياست ا يعيبدون ربا، طب يبانكدار ياز زمان اجرا حدود سه دههران با گذشت يدر ا

 يهاه شاخصيارا و عتيق با شريكشورمان از نظر تطب يو بانك يوجود آمده باشد كه نظام پول

از  يدست كم از نظر برخ ،نياما با وجود ا. برداشته باشد ياساس يهانه گامين زميعملياتي در ا

ه خدمات يدر ارا يقبول ن نظام نتوانسته نمره قابلي، اينيد و ينخبگان جامعه و عالمان اقتصاد

ت ربا، غرر، ضرر و يممنوع يارهاياز جمله مع( ياسالم نيمواز و موفق و منطبق با اصول يبانكدار

جهت  نيو مع يكم يشاخص ها ياساس معرف نيبر هم .دينماافت يدر...) ضرار، اكل مال بالباطل و 

  .رسديبه نظر م يضرور يشرع نيوازبا اصول و م ينظام بانك يهاتينظارت بر امر انطباق فعال

شدن  يار صوريعملكرد شعب بانك تجارت شهر مشهد مقدس از منظر مع يابيمقاله به ارزن يا

بر  يمبتن ييچه شاخص ها«است كه  سؤالن يا يمناسب برا يپردازد و به دنبال پاسخيمعامالت م

  ؟»نمود يتوان طراحيبدون ربا، م يعملكرد نظام بانكدار يابيارز يشدن معامالت برا يار صوريمع

ا ي يو سنجش دور يابين، به ارزيو مع يكم يهاشاخص يمعرف كوشد تا با ينوشتار من يا

ن است ياپژوهش ه يفرض. شدن معامالت بپردازد يار صوريمعحيث از  يعملكرد نظام بانك يكينزد

به  مقالهن يا درن رو ياز ا. است ياز معامالت شعب بانك تجارت شهر مشهد صور يميش از نيكه ب

ق منابع موجود، ياز طر ين چگونگي تحقق معامله صورييتب  و با يمحتو ليتحل و يفيروش توص

و  يكم يهاشاخص ييشناسا و يمعرف و سپس با  مشخص يشدن معامالت بانك يصور يهامؤلفه

  .گردديم برآورد شدن معامالت يصور يهاشاخص ،يدانيروش م يريكارگهبا بن و يمع

  

  قينه و ادبيات تحقيشيپ

ق يبدون ربا تحق يعملكرد بانكدار يابيجهت ارزشدن معامالت  يصور يهاشاخص يمعرف نهيدر زم

 ين راستا طبقه بنديدر ا تواننديمكه  يمطالعات يبرخ يبه بررس ،ن روياز ا و وجود ندارد يميمستق

  . ميپردازيند مريو مورد استفاده قرار گ شوند
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سه يبا استفاده از مقا» رانيبدون ربا در ا يعملكرد بانكدار«در كتاب ) 1379( ييثم موسايم

كه در مجموع  هديجه رسين نتيبه ا ،افته و مشابهيران با چند كشور توسعه يا يپول يهاشاخص

سه با يف تر و در مقايافته ضعيتوسعه  يران از همه كشورهايبدون ربا در ا يعملكرد بانكدار

  .باشديبرخوردار نم يت مطلوبيز از وضعيمشابه ن يكشورها

سه و انطباق يبه مقا» ها از طرح تا عملعملكرد بانك يابيارز«در مقاله ) 1381(اضت يفرهاد ر

 يهااستيز ارتقا و بهبود سطح كار و سيو ن يجهان يكار بانك ها با استانداردها يان شاخص هايم

ه يسرما يهاشاخص  از جمله ييهاشاخص يمعرف هبد و ينماين در كشور اشاره مينو يبانكدار

 يو اعتبارات اسناد يوصول بده يهاثابت، شاخص ييبه جمع دارا يگذارهي، نسبت سرمايگذار

  .پردازديم جذب منابع يهاضمانت نامه ها و شاخص

» رو به رشد در جهان يصنعت ياسالم يانداز بانكدارچشم«در مقاله ) 1389( يپرستو شجر

ها در كل ها و سپردهييه، كل دارايشامل خالص درآمد، سرما يرات چهار شاخص مهم بانكييروند تغ

ن يكه در ادهد نشان ميج ينتا ونشان داده شده  2008تا  2000 يهادر سال ياسالم يهابانك

فقط شاخص و نده داشته يفزا يروند ياسالم يهاه در بانكيها و سرماها، سپردهييها كل داراسال

 داشته كاهش 2008، در سال 2007تا  2000 يهانده در ساليارغم روند فز يخالص درآمد، عل

 يشيبر روند افزا يمنف يتأثيرنه تنها  2007در سال  يجهان ير مالين اساس، بحران اخيبر ا .است

ن سه شاخص به روند يها نداشته است، بلكه ان بانكيها در اه و قدرت جذب سپردهيها، سرماييدارا

  . اندخود ادامه داده يصعود

 يدر ارتقا يفقه -يتخصص ينقش شورا«در مقاله ) 1389(ان و همكاران يدعباس موسويس

كه  دهندينشان م محتوا ليو تحل يفيبا روش توص» ياسالم يهابانك كارآييت و يسطح مشروع

با  ينهاد نيچن. دهد يرا ارتقا م ياسالم يها بانك كارآييو  تيسطح مشروع ،يفقه يشورا ليتشك

 ياعتماد به نفس را برا يفضا ،ين اسالميبا مواز ها بانكن و عملكرد ينظارت بر انطباق قوان

 دهد يرا كاهش م عتيشر سكير ساخته،فراهم  بانك انيمشتر يرا برا نانياطم يكارگزاران و فضا

 يبانكدار كارآييبر  ديجد يمال يهاابزار  و يبانك اتيقانون عمل روزآمد كردنبا  ،گريد ياز سو و

  .ديافزا يم ياسالم

 ينه بانك از نظر اقتصادياندازه به يبررس«در مقاله ) 1390(فام و همكاران  يين پاشايرام

ن ييته بال در تعيت الزامات كميها و لزوم رعاعملكرد بانك يابيارز يها، ابتدا شاخص»)بانك سپه(

 "بنكر" يبندرتبه يهاكرده و در ادامه عملكرد بانك سپه با توجه به شاخص يها را بررساندازه بانك

، نسبت سود به ييه به دارايات، نسبت سرمايش از كسر مالي، سود پييزان داراي، م1ه درجه يسرما(
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را ) يالمللنيه بيه بانك تسويها و نسبت سرمارقابل بازگشت به مجموع واميغ يهاه، نسبت واميسرما

  . سه قرار داده استيمورد مقا يو خارج يداخل يهابانكبا 

سه با يبدون ربا در مقا يعملكرد بانكدار«در مقاله ) AbdusSamad, 2004( عبدالصمد

متعارف  يهابدون ربا و بانك يهابانك يسه ايمقا عملكرد يبه بررس» نيمتعارف در بحر يبانكدار

مورد استفاده  يها شاخص. پردازد ين ميدر بحر) فارس(ج يبر بهره در طول دوران جنگ خل يمبتن

 در ينسبت مال 9 ؛ كه ازيسك اعتبارير )و ج ينگيسك نقدير )ب ،يسودآور )الف: عبارتند از

   .شودياستفاده م عملكرد نيا يريگ اندازه

 يو بانكدار ياسالم يعملكرد بانكدار«در مقاله ) Moin, M. Sh. , 2008(ن يمحمد شهزاد مع

با استفاده از  پاكستان ياسالم يدارعملكرد بانك يابيارز، به »يقيمطالعه تطب: متعارف در پاكستان

و از  پرداخته 2007تا  2003 يدوره زمان يبرا كارآييسك و ير ،ينگينقد ،يسودده يهاشاخص

، ييسهام، نسبت وام به سپرده، وام به دارا يها، بازدهييدارا يبازده مهم از جمله ينسبت مال 12

متعارف استفاده  يها عملكرد بانك يابيارز ينه به درآمد برايخالص، و نسبت هز ييبه دارا يبده

سه با پنج گروه يپاكستان را در مقا يف بانك اسالميعملكرد ضع ،ن مطالعهيج اينتا .است نموده

  . دهد يمتعارف نشان م يها بانك

-بانك يعملكرد يهاسه شاخصيمقا«در مقاله  )Mamunur Rashid, 2009(د يالرشمامون

در  ياسالم يهامتعارف و بانك يهان بانكيب يسه عملكرد ماليمقا به »در بنگالدش ياسالم يها

  بنگالدش 

 يو متعارف برا ياسالم يهات بانكيوضع يمهم جهت بررس ينسبت مال 12ر ن منظويبد. پردازديم

 5و  ينسبت مرتبط با بازده 7نسبت،  12ن يكه از ا به كار گرفته شده، 2006تا  2001 يسال ها

 يو نسبت ها كارآييو  ي، سودآوريبازده ينسبت ها ياز طرف و سك هستندينسبت مرتبط با ر

  . دهنديه را نشان ميسك، اعتبار و سرماير

در ) Hasbi, Hariandy and Tendi Haruman, 2011(ومن يهار يو تند يهسب يانديهر

 به يبه صورت تجرب» يو عملكرد آن در اندونز ياسالم يم شرعيبا توجه به مفاه يبانكدار«مقاله 

عملكرد بانك  يعملكرد آن به بررس نييتع پردازد و جهت يم ياسالم يبانكدار ميمفاه يبررس

 شامل پردازد كه يم يمتعارف بر اساس اصول اسالم يها سه با بانكيدر مقا ياندونز

 CAMELSشود كه به آن  يم ينگينقد ت، درآمد، ويريمد ،ها ييدارا ه،يسرما :يها شاخص

   .نديگو يم

توان گفت مطالعات موجود با يم يو خارج يدر دو بخش داخل قات انجام گرفتهيبا توجه به تحق

در مورد ضرورت نهاد  ين بحث و بررسيبدون ربا و همچن يعملكرد بانكدار يو بررس يابيوجود ارز
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بر  يمبتن يهان نظام را بر اساس شاخصياند عملكرد ا، موفق نشدهيدر نظام بانك ينظارت شرع

  . ندينما يابيارز ياسالم يارهاياصول و مع

عملكرد نظام  يابيشدن معامالت جهت ارز يصور يهاشاخص ييو شناسا ين مقاله با معرفيا

ها در شعب مختلف بانك تجارت شهر به برآورد آن يدانيبدون ربا با استفاده از روش م يبانكدار

 .دهديقرار م يابين شعب را مورد سنجش و ارزيپردازد و عملكرد ايمشهد م

  

 شدن معامالت يار صوريمع

در مرحله انعقاد قراردادها  انشاء، وجود قصد ياز اصول صحت معامالت در فقه و قانون مدن يكي

-يم يف معامله صوريدر معامالت و تعر انشاءرامون قصد يپ يحاتيان توضيدر اين قسمت به ب. است

 :ميپرداز

  

 لغت و اصطالح درقصد 

ار ي، اراده و اختيانه رويراه، اعتدال و م يهمچون استقامت و درست يمختلف يقصد در لغت به معان

و  ي؛ العسكر672: 1427، ي؛ راغب اصفهان353: 1408 ابن منظور،(به كار رفته است  تعمدو 

قت قصد عبارت است از عزم و يدر اصطالح، حق و .)396: 1385 ،يني؛  حس430و  429: يريالجزا

آن  عمل مقرون باشد و يد به ابتدايقصد با: ان داشته استيد اول بيشه. التزام و تعهد انشاءاراده بر 

بر  يندارد و اثر يشود و اعتباريده ميجاب و قبول حاصل شده، عزم ناميقصدكه قبل از ا از يقسمت

به  ،شوديم يعمل خارج منشأرا كه  ياز فقها  قصد، شوق مؤكد يگرير ديدر تعب. ستيآن مترتب ن

و استقامتش قصد  يداريد، عزم و به اعتبار پايت و به اعتبار رفع كردن ترديبودنش، ن ياعتبار درون

  .)63و  62: 1388 ،يلطف(  نديگو

استعمال  يمختلف يبه معان ،كه دارد يكلمه قصد با توجه به اقسام مختلف، ينيينا يرزايم از نظر

  : شوديم

ك عقد را يجاب و قبول يان لغات و الفاظ متعدد، الفاظ خاص ايكه از م يكس: قصد لفظ -1

چ قصد و يو نائم است كه ه يمقابل قصد لفظ كالم ساه نقطه. كند، قصد لفظ دارديانتخاب م

  .به لفظ ندارند يتيعنا

نده قصد يگو يعنيبه عبارت ساده تر . جاب و قبوليالفاظ ا يقصد معان يعني: قصد معنا -2

از موارد فقدان قصد معنا، معامالت هازل است كه به  يكي. را كه به زبان آورده، دارد يالفاظ يمعان

الفاظ حكم به  يا همان قصد معانيبه علت فقدان قصد مدلول ) 157: ق1413( ياند ثيده شهيعق

  .بطالن آن شده است



  محمدرضا يوسفي و ميمنت ابراهيميدكتر، محمدنقي نظرپور دكتر.../هاي صوري شدن معامالت شاخص 

 

70

فوق عبارت  يباشد و قصد به دو معنا يفوق باهم م يتحقق عقد متوقف بر قصد به دو معنا

راد يعالم اعتبار با يجاد فيقابله لال نتكو يالماده الت جاديا(در عالم اعتبار  يتيجاد ماهياست از ا

ت يرود كه ماهيبه كار م انشاءقصد  يخاص كلمه به معن يقصد در معنا ين معنيا). هايئه علياله

كه شخص در  يميتصم ياجرا يعني انشاءگر قصد يد يانيبه ب. دينمايجاد ميا) قاعيا ايعقد ( يحقوق

سپس با . كندياز تصور و ادراك آغاز م ،ن مرحلهيدن به ايرس يانسان برا يعالم اراده گرفته است ول

=  يابيا ارزيمرحله سنجش (شد يانديش، به نفع و ضرر آن ميخو يو معنو يماد يازهايتوجه به ن

ل و مشتاق يق كند و به آن مايده آن كار را تصديضرورت و فا ،و آنگاه ممكن است در درون) تدبر

كه رضا  يزيرد و به چيم بگيتواند تصميم حال شخص). ل به امر مذكوريا تمايمرحله رضا (شود 

دارد و به خلق  يجاديا اي يانشائن مرحله جنبه ياراده در ا. در عالم اراده جامه عمل بپوشاند ،دارد

 1387، يخلج( گفته اند انشاءا قصد ين عمل را قصد يا. پردازديدر عالم ذهن م يك موجود حقوقي

   .)151و  150: 

  جاد فعليزه بر ايانگ) 3

  .ب نفس به آنچه التزام به آن واقع شده استيبه مضمون عقد و ط يتيرضا )4

ن مراتب چهار گانه،دو مرتبه اول است به يمعتبر از قصد در عقود از ا: آورده استشان يسپس ا

  .)405و  404  :1422، ياآلمل( ن دومرتبه از مقومات عقد هستندين معنا كه ايا

ف يآن به تعر يبا روشن شدن معنباشد كه يم انشاء چه موضوع بحث ما است همان قصدآن

  .ميپردازيم يمعامله صور

  

   در معامالتاعتبار قصد 

مقرر  195در ماده  مثالً. ن ماده بر بطالن عقد فاقد قصد، اشاره شده استيدر چند يدر قانون مدن

آن معامله به واسطه  ،ديا در خواب معامله نماي يهوشيا بي يدر حال مست ياگر كس": داشته است

  ."فقدان قصد باطل است

  .)295: 1427، يانصار( 1نديقصد نما ،كننديرا كه تلفظ م يد مدلول لفظين بايمتعاقد

است  يضرور) عير بيا غي ع ويدر ب( آن كه وجود يد سه شرطين باين است كه متعاقديمنظور ا

    :ت كننديرا رعا

                                                                                                                   
مراد مصنف از اين قصد، قصد جدي است نه قصد : دهداله پاياني در شرح كالم ايشان اينگونه توضيح ميآيه .1

استعمالي و مراد از قصد جدي، اراده محقق ساختن مضمون عقد است در خارج، به وسيله انشاء آن به اين صورت 

 -)بيع(ترجمه و شرح مكاسب (در خارج متصل باشد ) مورد انشاء(منشأ كه آن لفظ را درحالي بياورد كه به وجود 

 ).43: 5اله پاياني، محمد مسعود عباسي، ج توضيح و تعليق آيه
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  عاقد قاصد لفظ باشد  :اول

ن شرط اخراج لفظ صادره از غافل و يغرض از ا. هنگام صدور متوجه و قصد آن را داشته باشد يعني

. به آن ندارد يرا هنگام صدور لفظ التفاتيز. ستين دو نيبر لفظ صادر شده از ا يپس اثر. نائم است

  . ع دارديكه اراده بو حال آن» آجرتك« مثل سخن فرد

  ز باشديعاقد قاصد معنا ن :دوم

گر يلفظ در عالم خارج باشد و به عبارت د يجاد معناي، اراده ازه از استعمال لفظ در معنايانگ يعني

اخراج هازل  ،ن شرطيغرض از ا. را داشته باشد -جاد استيله ايكه وس -ن لفظ يبا ا منشأجاد ياراده ا

  .در خارج ندارند منشأجاد يا يبرا ياراده ا اًقتا و جدين دو فرد حقيرا ايز ؛و العب است

   مراد باشد يد مطابق با معنايمدلول لفظ با :سوم

ع در يمثل استعمال لفظ ب. نه استعمال نشده باشدير ما وضع له بدون عالقه و قريلفظ در غ يعني

ع و يمثل اراده قرض از لفظ ب ،ر با مدلول عقد اراده شوديمغا يكه معنانيا ايا استفهام، يمورد اخبار 

  .)10 و 9: 1410كالنتر، ( م مساله استياخراج مثل مذكورات فوق از حر ،شرطن يغرض از ا

فقها در  لين دليبه هم و برخودار است يگاه مهميجاد تعهدات از جاي، اراده در ايدر فقه اسالم

گر مورد توجه قرار داده و يز ديش از هر چين را بينقش اراده متعامل ،قاعاتيل عقود و ايند تشكيفرا

ن موجب يو بدون كاشف بودن از اراده متعاقد ييل اعالم اراده را به تنهاير وسايافعال و ساالفاظ و 

 يكه از قواعد مهم فقه اسالم "العقود تابعه للقصود"مفاد قاعده . اندندانسته يفيچگونه تعهد و تكليه

ا يك طرف قرار داد، لفظ يگر اگر ين قاعده و ادله ديبه موجب ا. كند يقت را آشكار مين حقياست، ا

اثر و باطل است و بلكه عقد فاقد  يعمل او ب ،نداشته باشد انشاءقصد  يمدلول آن را قصد كرده ول

ل عقد ين دليغه را به ايست و صيمحض ن يغه عقد، تعبديص تأثيررا يز. شودينم يقصد، عقد تلق

    .)62: 1388 ،يلطف( كند يان مين را بيند كه قصد طرفيگويم

  

  ن يتوافق قصد طرف

 ياز دو طرف كاف يكي يانشائدوطرفه از جمله معامله، تنها اراده  يك عمل حقوقيتحقق  يبرا

ن يداشته باشد و ا يو همكار يجاد عقد هماهنگيست بلكه الزم است اراده هردو طرف در اين

ز يگر نيكند طرف ديآن را قصد م ،انشاءك طرف يسر است كه آنچه را كه يم يموقع يهماهنگ

د در ين بايطرف يانشائاراده . به وجود نخواهد آمد يان صورت معاملهير ايهمان را قصد كند، در غ

  :ر توافق داشته باشديمورد ز

  ...) ه، ويهد قرض،( نوع عقد )1

  ...)  ا معلق وي منجز ،ا مشروطيمطلق (ت نوع عقد يماه) 2
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  .)63: 1388، يلطف(  از اوصاف مهم ين در پاره ايتوافق طرف )3

  

  يف معامله صوريتعر

ن قصد يند كه طرفيگو يرا معامله ا يمعامله صور«: گفته اند يف معامله صوريحقوق دانان در تعر

 .)980: 1378، يلنگرود يجعفر( »آن معامله نداشته باشند يبه وجود آوردن آثار حقوق يبرا يجد

ن يطرف يعنيشود يو به ظاهر منعقد م انشاءاست كه بدون قصد  يا، معاملهين معامله صوريبنابرا

آن را قصد نكرده اند و  يكه محتوارا منعقد ساخته اند و حال آن يكنند كه عقدين وانمود ميچن

و  يكه از جمله اعمال اراد ين صورت، عمل حقوقيدر ا. قصد آنها بر خالف صورت ظاهر عقد است

 ت وين قصد، جديقصد تلفظ وجود دارد اما ا يرا در قرارداد صوريز د؛يآيبه وجود نم ،است يانشائ

  .شوديمحقق نم انشاءن يبنابرا ت ندارد ويقطع

معامله  انشاءهمان قصد  ،است يتحقق و صحت معامله ضرور يالزم به ذكر است كه آنچه برا

را الفاظ يز) 119 :1410م، يابن ق( كار شده باشد و نه ظواهر و الفاظن آشيله متعاقدياست كه به وس

  عقود، مقصود بالذات  يهاكه مقاصد و هدف يدر حال ؛ستنديچ مورد ذاتا مقصود نيهدر 

م، در واقع آنچه ياثر دانسته و الفاظ را معتبر بدان يحال اگر ما مقاصد و هدف ها را لغو و ب. باشنديم

 ميشمرده اآن ممكن بوده معتبر  را كه الغاء يزيم و چيبوده الغاء كرده ا يرا كه اعتبار آن ضرور

  .)94 :همان(

، 191و در حقوق به موجب مواد »للقصود هالعقود تابع« ن معامله در فقه به موجب قاعدهيا

  .باشد باطل مى ،واقعى و درونى انشاءقانون مدنى به خاطر فقدان قصد  1149و  463، 196

  يات بانكيشدن معامالت و عمل يار صوريمع

در حوزه . اندو باطل دانسته يصور انشاءل فقدان قصد ياز معامالت را به دل يدانان برخحقوق

شود، قراردادهاي منعقده به صورت صوري در چارچوب در بسياري از موارد مشاهده مي يبانكدار

ند، تا به هر صورت ممكن اهبدون ربا قرار گرفت يات بانكيمندرج در قانون عمل ييكي از عقود شرع

از  يتيان وجوه حساسينه بانك ها و نه متقاض ان نوعاًين ميدر ا. ان وجوه، برآورده گرددياز متقاضين

ن يمندرج در ا ياز عقود اسالم يكيمنطبق با  قاًيدهند كه پرداخت و اخذ وجوه دقيخود نشان نم

مراجع  يثر و كارا از سوؤن و عدم نظارت مين موضوع توسط طرفيت ندادن به اياهم. قانون باشد

ل نموده يرفته شده تبدين حال پذيگير و در عشايع و همه يبودن عقود را به امر يصالح، صوريذ

  . است

شدن معامالت الزم است كه  يار صوريبدون ربا بر اساس مع يعملكرد بانكدار يبه منظور بررس

كه در چارچوب  يالت اساسيتسه. رديالت مورد توجه قرار گيتسه يها در بخش اعطاعملكرد بانك
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به چهار گروه  يكل يم بنديرند، از نظر تقسيگيمورد استفاده قرار م يو معامالت اسالم قراردادها

، )، مزارعه و مساقاتي، مشاركت حقوقيمضاربه، مشاركت مدن( يمشاركت يقرض الحسنه، قراردادها

 يگذارهيو سرما) ك، سلف و جعالهي، اجاره به شرط تمليفروش اقساط( يامبادله يقراردادها

  .شونديم ميتقسم يمستق

ص منابع و استفاده ينه تخصيدر زم يرفع مشكالت اقتصاد يح است كه در راستايالزم به توض

ن يد ديگانه استصناع، مرابحه و خر، لزوم گنجاندن عقود سهيعقود اسالم يهاتياز ظرف يحداكثر

ران به فصل سوم يا ياسالم يجمهور يبانك مركز يفقه يدر شورا ابعاد مختلف آنها يپس از بررس

  .)الف: 1390، يو بانك يپژوهشكده پول( بدون ربا افزوده شد يات بانكداريقانون عمل

ها نكه بانكيبه جهت ا(بدون ربا، عقود مزارعه و مساقات  يات بانكيقانون عمل يبعد از اجرا

 يه گذاريسرماها عالوه بر ن بانكيمورد عمل واقع شدند، بنابرا اصالً) موضوع آن عقود را نداشتند

، جعاله، سلف، اجاره به شرط يفروش اقساط: ق هشت عقدياز طر 2يو مشاركت حقوق 1ميمستق

، انيموسو( الت نمودنديتسه ياقدام به اعطا ،، مضاربه و قرض الحسنهيك، مشاركت مدنيتمل

  )183): الف( 1378

در اغلب موارد ؛ ح مصرف گرددير صحيد در مسيبامي كه يات بانكيدر عمل ييالت اعطايتسه

  . شوديم يو ظاهر ي، صوريالت در چارچوب عقود اسالميتسه ياعطا

رسد نحوه يبه نظر م ياست ول يبدون ربا شرع يات بانكيگرچه متن قانون عمل ،ن اساسيبر ا

ن يمنعقده ب يشدن روابط و قراردادها يالت، به صوريتسه يبدون ربا در اعطا يعملكرد بانكدار

  .شده است يمنته ،)انيگذاران و متقاض، سپردهيكاركنان نظام بانك( ن معاملهيطرف

  شدن معامالت  يصور يهاشاخص

  .ميهستشدن معامالت  يصور يشاخص ها يو معرف ييبه دنبال شناسا ،قسمتن يدر ا

بدون ( يصور يقراردادهانسبت  ،توانيم طرح نماييمن زمينه مييمحوري ترين شاخصي كه در ا

 مبناي عقود شرعي مختلفي ،در قانون عمليات بانكي بدون ربا. باشدكل قراردادها مي به) انشاءقصد 

مزارعه و مساقات از زمان تصويب آن در سال  يعقود مشاركت معامالت بانكي قرار گرفته كه از

                                                                                                                   
كند و اشخاص حقيقي و حقوقي غيربانكي در امر دريافت اين گذار عمل ميزيرا بانك همانند يك سرمايه. 1

 .تسهيالت نقشي ندارند

هاي سهامي جديد و در حال تأسيس يا خريد قسمتي از ا، با تأمين قسمتي از سرمايه شركتهدر اين روش بانك. 2

 .نندك  هاي اقتصادي تأمين ميهاي بخشيتهاي سهامي موجود، تسهيالت الزم را براي گسترش فعالسهام شركت



  محمدرضا يوسفي و ميمنت ابراهيميدكتر، محمدنقي نظرپور دكتر.../هاي صوري شدن معامالت شاخص 

 

74

 ياز برخي عقود مبادله ا ،و در مقابل) 183: همان( 1اي صورت نپذيرفته تاكنون هيچ استفاده 1362

متاسفانه در بسياري از . گسترده استفاده شده است نظير فروش اقساطي و جعاله به صورتي نسبتاً

 يشود، قراردادهاي منعقده به صورت صوري در چارچوب يكي از عقود شرعموارد مشاهده مي

 ان وجوهياز متقاضيرند، تا به هر صورت ممكن نيگيبدون ربا قرار م يات بانكيمندرج در قانون عمل

دهند ياز خود نشان نم يتيان وجوه حساسينه بانك ها و نه متقاض ان نوعاًين ميدر ا. برآورده گردد

ت ياهم. ن قانون باشديمندرج در ا ياز عقود اسالم يكيمنطبق با  قاًيكه پرداخت و اخذ وجوه دق

بودن  يورصالح، صيمراجع ذ يثر و كارا از سوؤن و عدم نظارت مين موضوع توسط طرفيندادن به ا

  . ل نموده استيرفته شده تبدين حال پذيگير در عشايع و همه يعقود را به امر

و به  انشاءنگونه معامالت بدون قصديكه ا يدر صورت ،طور كه در قسمت قبل اشاره شدهمان

كه  انشاءباشد، به علت فقدان قصد  قصد طرفين بر خالف مفاد قرارداد ظاهر منعقد شوند و در واقع

 ين اساس نسبت قراردادهايبر ا. شرط تحقق و مايه قوام معامالت است، حكم به بطالن مي شود

ن نسبت باالتر و يهر چه ا. ك شاخص در نظر گرفته شده استيبه عنوان  ،به كل قراردادها يصور

افته يشدن سوق  ين است كه معامالت صورت گرفته به سمت صوريانگر ايب ك باشد،يك به ينزد

  .است

ك شوند، چرا كه يگر تفكيكدياز  ييالت اعطاين شاخص الزم است انواع تسهيل ايتكم يبرا

ل ين دليبه هم. ها در قالب عقود مختلف، متفاوت خواهد بودبانك ييالت اعطايمانده تسه مسلماً

 ينيگزيجا يمدني، برا مضاربه و مشاركت سلف، تمليك، جعاله، شرط به اجاره اقساطي، عقود فروش

  .ميپردازيل به شرح آنها ميگردد كه در ذيشنهاد ميدر صورت كسر فوق پ

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءبدون قصد  يفروش اقساط ينسبت قراردادها) الف

 را مشتري نياز مورد كاالي بايد بانك ،يفروش اقساط در: )كل قراردادها( يفروش اقساط يقراردادها

 كم، مبالغ با تسهيالت در. بفروشد مشتري به اقساطي نسية صورت سپس به بخرد؛ نقد صورت به

 واقعي طور به اينكه جاي به مشتري گاه. كندمي وكيل بانك براي كاال نقد در خريد را مشتري بانك

 ارائه مي بانك به را آن و كرده تهيه فروش مراكز از صوري فاكتور ،وجهي پرداخت با را بخرد، كااليي

 ظاهر در فروشد؛ يعني مي مشتري به ندارد، خارجي وجود كه را فاكتور آن موضوع هم بانك و دهد

نگونه معامالت به يا. ن بر خالف مفاد قرارداد استيواقع قصد طرف در ولي گرفته؛ صورت بيع معامله

نسبت  ،ن اساسيبر ا. شوديحكم به بطالن م ،كه شرط صحت معامالت است انشاءل فقدان قصد يدل

                                                                                                                   
اقات از ابتداي تصويب قانون ها زمين زراعي و باغي در اختيار نداشتند، از عقدهاي مزارعه و مسز آنجا كه بانكا. 1

 .اي نشده استعمليات بانكي بدون ربا تاكنون استفاده
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 يبه كل قراردادها) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءبدون قصد  يفروش اقساط يقراردادها

  .بودن معامله انتخاب شده است يبه عنوان شاخص صور) كل قراردادها( يفروش اقساط

) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءك بدون قصد ياجاره به شرط تمل ينسبت قراردادها) ب

است  يك عقد اجاره اياجاره به شرط تمل: )كل قراردادها(ك ياجاره به شرط تمل ياردادهابه كل قر

ط مندرج در قرارداد يان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايجر در پاأشرط شود مست ،كه در آن

در برخي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، ملكي در اختيار بانك . جره را مالك گرددأن مستيع

شود و وجه  بدين ترتيب، قرارداد صوري ميان بانك و متقاضي وجوه منعقد مي .تا اجاره بدهد نيست

ل يبه دل .شود در ازاء بازپرداخت اصل، به اضافه درصدي مشخص به متقاضي پرداخت مي) وام( نقد

 .دشويو باطل شمرده م يگونه معامالت صورنيقرارداد، ا يو عدم توجه به محتوا انشاءفقدان قصد 

 يبدون توجه به محتوا( انشاءك بدون قصد ياجاره به شرط تمل ينسبت قراردادها ،ن اساسيبر ا

بودن  يك شاخص صوريبه عنوان ) كل قراردادها(ك ياجاره به شرط تمل يبه كل قراردادها) قرارداد

  .انتخاب شده است ،معامله

به كل ) قرارداد يابدون توجه به محتو( انشاءجعاله بدون قصد  ينسبت قراردادها) ج

 اقساط صورت به كه معين مبلغي مقابل در بايد بانك جعاله، در: )كل قراردادها(جعاله  يقراردادها

 به ديگري جعالة قرارداد با را آن سپس) اول جعاله( شده متعهد را عملي شود، انجاممي پرداخت

-دوم مي جعاله براي قرارداد انعقاد وكيل را مشتري بانك موارد، برخي در. واگذارد )پيمانكار(عامل 

 گاه. گيردبانك مي از دوم جعاله انعقاد براي را الزم جعل بانك، وكيل جايگاه در مشتري و كند

 ندارد؛ دوم يا اول جعاله انشاء قصد ابتدا، از رو اين از بگيرد؛ بهره با قرض دارد قصد ابتدا از مشتري

 در را دريافتي پول و كند نمي را منعقد دوم جعالة و پيچديم سر وكالت مفاد از جهت بدين

 يو عدم توجه به محتوا انشاءل فقدان قصد ينگونه موارد به دليا. كند مي مصرف ديگر هاي زمينه

جعاله بدون قصد  ينسبت قراردادها ،ن اساسيبر ا .شوديو باطل شمرده م يقرارداد، معامله صور

ك يبه عنوان ) كل قراردادها(جعاله  يبه كل قراردادها) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاء

 . بودن معامله انتخاب شده است يشاخص صور

 يبه كل قراردادها) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءسلف بدون قصد  ينسبت قراردادها) د

از  پس و بخرد هيالتتس متقاضي از سلف بيع به را كااليي بايد بانك سلف،  در: )كل قراردادها(سلف 

كه  صورتي در. برساند فروشهب روز قيمت به بازار در را آن معين، سررسيد در كاال گرفتن تحويل

 كاهش در سررسيد كاال قيمت است ممكن آنكه ،يكي :دارد مشكل دو كند، عمل واقعي بخواهد بانك

 براي ها بانك . دارد نياز كاالتحويل  براي خاص مكان تهية به اينكه ،دوم و شود متضرر بانك و يابد

  . آورندروي مي غيرواقعي سلف معامالت به مشكالت اين از دوري
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 الزم ها امكانات بانك از خيلي :است آمده سلف معامالت دربارة ميداني تحقيقات از يكي در

 آن گرفتن تحويل از مدت قرارداد پايان در بنابراين، ندارند؛ را سلف مورد كاالي گرفتن تحويل جهت

 صرفاً بقيه و كنند مي اقدام كاال جهت فروش مشتري كردن امين يا وكيل درباره گاهي و خودداري،

 مي بسنده سلف معامله در بانك انتظار سود مورد حداقل اضافة به پرداختي پول اصل دريافت به

 گونههيچ كاال فروش كار بر اند، كرده يا وكيل امين را مشتري كه هايي شعبه همچنين. ندنماي

 و پردازد نمي بانك به كمال و تمام را فروش از وجه حاصل مشتري و آورند نمي عمل به نظارتي

 كندمي بسنده بانك انتظار مورد سود حداقل اضافة به بانك دريافتي از پول اصل پرداخت به صرفاً

 .)35: 1371، يراصالنيام(

ن يو طرف وجود ندارد سلف قرارداد درباره انشاء قصد ابتدا نكه ازيل ايز به دليموارد ن در اين

نسبت  ،ن اساسيبر ا. شوديو باطل شمرده م يمعامله صور ،قرارداد توجه ندارند يمعامله به محتوا

كل (سلف  يبه كل قراردادها) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءسلف بدون قصد  يقراردادها

  .شوديم يبودن معامله معرف يبه عنوان شاخص صور) قراردادها

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءمضاربه بدون قصد  ينسبت قراردادها) ه

 تاجر اختيار در را تجارت براي الزم سرماية ديمضاربه، بانك با در: )كل قراردادها(مضاربه  يقراردادها

 زيان آن شد، منتهي زيان به مزبور فعاليت اگر و شود شريك او با تجاري فعاليت در سود و دهد قرار

 در اختيار را تاجر بر نظارت و كنترل براي الزم ابزارهاي ها بانك موارد اغلب در. شود را متحمل

- مي تاجر عهدة عقد به ضمن شرط با را خسارت جبران احتمالي، ضرر از فرار براي رو، اين از ندارند؛

 عمالً كه كنندرفتار مي گونه اي به عمل در آن بر افزون و) 77): ب( 1381ان، يموسو(گذارند 

 حداقل اضافة به را همان مبلغ دريافت كرده، ها بانك از را تسهيالت مضاربه عنوان تحت مشتريان

 .)321: 1376باوند، ( كنند مي بازپرداخت بانك انتظار مورد سود

رد و اصل و يگيفقط پول م ،كنديرا امضا م يداند چه قرارداديبانك نم يكه مشتر يدر موارد

ابتدا نسبت به  از كه ا در صورتييشود و يشدن م يمنجر به صورروند، ن يا كه پردازديمرا مازاد 

ابد و ييمعامله تحقق نم انشاءقصد  ،نكند يآن توجه يبه محتوا يداشته ول يمفاد قرارداد آگاه

 انشاءمضاربه بدون قصد  ينسبت قراردادهان شاخص يبنابرا. شوديو باطل شمرده م يمعامله صور

  . شوديم يمعرف) كل قراردادها(مضاربه  يبه كل قراردادها

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءبدون قصد  يمشاركت مدن ينسبت قراردادها) و

 با دباي ها كبان مدني، مشاركت قرارداد مقتضاي به: )كل قراردادها( يمشاركت مدن يقراردادها

 و سود در و شده شريك اقتصادي فعاالن با اقتصادي هاينياز فعاليت مورد سرماية از بخشي پرداخت

 براي الزم ابزار )تجاري هاي بانك ويژهب( ها بانك اغلب كه آنجا از. سهيم باشند نيز حاصله زيان
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 طبيعي مسير از قرارداد را توانديم يندارند، مشتر اختيار در را اقتصادي هاي كنترل پروژه و نظارت

گونه ني، معامله، اانشاءل عدم توجه به مفاد قرارداد و عدم تحقق قصد يبه دل. ديخارج نما خود

بدون قصد  يمشاركت مدن ين نسبت قراردادهايبنابرا. شوديو باطل شمرده م يز صوريمعامالت ن

به عنوان شاخص ) قراردادها( يبه كل قرارداد مشاركت مدن) بدون توجه به مفاد قرارداد( انشاء

  . بودن معامله انتخاب شده است يصور

  

  1شدن معامالت يصور يهاشاخص يريگاندازه

شدن معامالت، به برآورد  يصور يهاح شاخصيو تشر يق و معرفيتحق ينظر يمبان يپس از بررس

  . ميپردازيشده م يآورجمع يهاها با استفاده از اطالعات و دادهن شاخصيا

د به يلذا پرسشنامه با. اطالعات، پرسشنامه بوده است يآورن ابزار جمعيترق مهمين تحقيا در

ر ياز موارد غ يرد و عارياستخراج شده را در بر بگ يهاشاخص يشود كه بتواند تمام يطراح ياگونه

 يمتناسب با آن برا يهاسؤالا ي سؤالها، ك از شاخصيبرآورد هر  ين برايبنابرا. مرتبط باشد

  .شده است يطراح) و كارگزار بانك يمشتر(ن قرارداد يطرف

  

  يپژوهش و جامعه آمار يقلمرو مكان

ن پژوهش شعب بانك تجارت شهر مشهد مقدس بوده يدر ا يا محدوده مطالعه سازماني يقلمرو مكان

ه شعب بانك يدر كلباشد كه  يم ييز شامل تمام قراردادهايمقاله حاضر ن يآمار  است و جامعه

   .منعقد شده است 1388-1389 يتجارت در بازه زمان

  

  يريگ حجم نمونه و روش نمونه

به صورت  يريگ وه نمونهين پژوهش شي، در ايآمار  جامعه يمتناسب با موضوع مقاله و تعداد اعضا

 يريگ ونهب كه ابتدا جهت انتخاب شعب با استفاده از روش نمين ترتيبد. خواهد بود يا چندمرحله

 ييالت اعطاين حجم تسهيشتريكه ب يبانك تجارت، تعداد شعب يهدفمند با مراجعه به شعبه مركز

ن ين شد و بر ايين شعبه تعياند، توسط مسئول اعتبارات ا داشته ييايرا در مناطق مختلف جغراف

                                                                                                                   
توان به ارزيابي عملكرد نظام هاي استخراج شده در اين بررسي ميشايان ذكر است با استفاده از شاخص. 1

روش ميداني جهت بانكداري بدون ربا در كشور ايران و حتي كشورهاي اسالمي پرداخت ولي به دليل استفاده از 

ها و بزرگي جامعه آماري، اين مطالعه به ارزيابي بخش كوچكتري از كل جامعه آماري يعني شعب برآورد شاخص

 .پردازدبانك تجارت شهر مشهد مقدس مي



  محمدرضا يوسفي و ميمنت ابراهيميدكتر، محمدنقي نظرپور دكتر.../هاي صوري شدن معامالت شاخص 

 

78

نكه چند درصد حجم ين در هر شعبه متناسب با ايهمچن. شعبه انتخاب شد 30اساس تعداد 

س يرئ( يان و كارگزاران بانكين مشتريها ب پرسشنامه ،قراردادها را به خود اختصاص داده است

 451، يا خوشه يريگ ع شد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونهيتوز) شعبه و مسئول اعتبارات

   .در نظر گرفته شد ،افت نمودنديالت دريكه از بانك تسه يمشتر

  

  هابه شاخص يدهوزن

. ميكنين مييت را تعيب اهميضر يا به عبارتيوزن  ،استخراج شده يهاشاخص يقسمت بران يدر ا

ك چند درصد حجم كل قراردادها ينكه هر يها متناسب با ان قرارداديجا كه حجم كل نمونه، باز آن

 يكسانيتوانند وزن يگفته مشيپ يهان شاخصيع شده است، بنابراياند، توزرا به خود اختصاص داده

ار يدرصد بس ،كيدر مقابل اجاره به شرط تمل يمشاركت مدن يمثال قراردادها يبرا. داشته باشند

 يكه برا ياحجم نمونه ،ن اساسياند و بر ااز كل قراردادها را به خود اختصاص داده ييباال

ك يتملاجاره به شرط  يبه مراتب باالتر از قراردادها ،در نظر گرفته شده يمشاركت مدن يقراردادها

  .شوديو اغراق م ييقت موجب بزرگنمايدر حق يگريدر مقابل د يكياست و اختصاص وزن باالتر به 

  

  روش برآورد شاخص ها

از ) ف شده انديكه به صورت نسبت تعر(شده  يمعرف ين پژوهش جهت برآورد شاخص هايدر ا

به دست آوردن  يبرام و يكن ينسبت استفاده م ينان برايبه روش فاصله اطم يبرآورد فاصله ا

  :ميكن ير استفاده مياز رابطه ز ،نانيفاصله اطم

	p� �	z�� 	�p�q�n � p	 � p� �	z�� 	�p�q�n 	 
 p� :ت در نمونهينسبت موفق  

:p  ت در جامعهينسبت موفق  

 n :حجم نمونه  : zα� يباق ��به اندازه  يع نرمال استاندارد است كه در سمت راست آن مساحتياز توز يمقدار 

  .شود يمگذاشته  
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  پژوهش هيروش آزمون فرض

متناسب با نسبت  يريگع نمونهيت بوده و توزيبه صورت نسبت موفق يه پژوهشيپارامتر فرض

ر استاندارد آن جهت يباشد و متغ يم zنرمال با آماره آزمون  يريگع نمونهي، توز)n ≥ 50(ت يموفق

   :شود يف مين صورت تعريه به ايآزمون فرض

z∗ �	p� � 	p�pqn
 

آماره  ين صورت خواهد بود كه اگر مقدار عدديه بديدر مورد آزمون فرض ياصل يريم گيتصم

آماره  ياگر مقدار عدد يم وليكن يفرض صفر را رد نم ،رديه عدم رد قرار گيآزمون در داخل ناح

   .ميكن يه صفر را رد ميفرض ،رديه رد قرار گيآزمون در داخل ناح

به انتخاب شده  يها پاسخ يزان فراوانيو بر اساس م يفيابتدا با استفاده از روش توص ،در ادامه

-يمبرآورد ق يتحق هيها و آزمون فرضپرداخته، سپس شاخصهاي عمومي بررسي موردي پرسش

  .گردد

  

  يعموم يهاپرسش يمورد يبررس

  پرسشنامه كارگزار بانك) الف

  د؟يادهيد يمربوط آموزش ين نامه هايبدون ربا و آئ يدر مورد قانون بانكدار يا جنابعاليآ -1پرسش 

در  يمورد بررس يهادرصد كارگزاران شعب بانك 96دهد كه يدست آمده نشان مهب يهاداده

گونه چيدرصد ه 4اند و دهيمربوط آموزش د يهانامهنيبدون ربا و آئ يخصوص قانون بانكدار

  . اندنداشتهن خصوص يدر ا يآموزش

بدون  يدر مورد قانون بانكدار يت مطلق كاركنان نظام بانكيان داشت اكثريتوان بين ميبنابرا

بدون  يدرست بانكدار ينه اجرايرسد زمياند و به نظر مدهيالزم را د آن آموزش يهانامهنيربا و آئ

  .ربا همراه با نظارت الزم فراهم است

احساس  يات بانكيبودن عمل يه بانك نسبت به اسالما مراجعه كنندگان بيآ -2پرسش 

   كنند؟يت ميمسئول

بودن  يها نسبت به اسالمن به بانكادرصد از مراجع 36بنا به اظهار نظر كارگزاران شعب 

   يتين خصوص احساس مسئوليگر در ايدرصد د 64ت داشته و ياحساس مسئول يات بانكيعمل

  . كنندينم

كنندگان ن مطلب است كه مراجعهيد ايؤعنوان شده م يهاپاسخل يه و تحليو تجز يبررس

شان يمد نظر ا يمال يازهايدهند و تنها رفع نيها نموه عمل بانكيبه نحوه و ش يت چندانياهم
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را  يشتريت بيان بانك احساس مسئوليده شود كه مشتريتدارك د ياگونهپس الزم است به. است

االمكان يهنگام انعقاد قرارداد، حت يكه كاركنان نظام بانكنيجمله انه داشته باشند، از ين زميدر ا

ا يبه او گوشزد نموده و فتد، يت آن به دام ربا بيبه خاطر عدم رعا يرا كه ممكن است مشتر يموارد

ان يار مشتريمتن قرارداد در اخت ،التيتسه يمناسب است هنگام تقاضا. ندياو را آگاه نما يقيبه طر

 يدرست يمتن قراردادها بر مبنا خوشبختانه نوعاً. م آن آشنا شونديا با مفاد و مفاهقرار گرفته ت

  .ده استيم گرديتنظ

بدون ربا  يات بانكيموجود در قانون عمل عقود ،يص منابع بانكيا در چارچوب تخصيآ - 3پرسش 

  برخوردارند؟ انيمشتر يازهايبه انواع ن ييپاسخگو جهت الزم يريانعطاف پذاز 

موجود  عقوددرصد كارگزاران شعب معتقدند كه  58دهد كه يدست آمده نشان مهب يهاداده

 انيمشتر يازهايبه انواع ن ييپاسخگو جهت الزم يريانعطاف پذبدون ربا از  يات بانكيدر قانون عمل

 يبدون را كاف يات بانكيعقود موجود در قانون عمل يريپذگر انعطافيدرصد د 42برخوردار است و 

  .دانندينم

عقود موجود در  ،يدرصد از كارگزاران نظام بانك 42توان گفت به نظر حدود ين اساس ميبر ا

ها و قهيگوناگون و متنوع افراد مطابق سل يازهاين يبدون ربا پاسخگو يات بانكيقانون عمل

  عقود  يخاص برخ يهاتيمحدود ،گريد يمتفاوت نبوده و از سو يو اجتماع ياجات فردياحت

درصد كارگزاران  58د و به نظر ينما ين ماليمأرو به رشد و متنوع را ت يازهايتواند به سهولت نينم

ن يالزم برخوردار بوده و با ا يريپذبدون ربا از انعطاف يات بانكيعقود موجود در قانون عمل ،بانك

  .شودين عقود دوچندان ميا يح و بجايصح يريكارگهضرورت ب ،وجود

  ران وجود دارد؟يا يدر نظام بانك يان بهره و سود بانكيم ينظر شما تفاوتا به يآ -4پرسش 

اند و تفاوت قائل شده ين بهره و سود بانكيدرصد كارگزاران شعب ب 83دهد كه يها نشان مداده

  .وجود ندارد يان نرخ بهره و نرخ سود بانكيم يگونه تفاوتچيدرصد آنها معتقدند ه 17

ن يز بيدر مقام كارگزار بانك متوجه تما ياست كه كاركنان نظام بانك نيدال بر ا يشواهد ظاهر

است، چرا كه با توجه به التزام آنان به  يستم بانكيدر س ين خود نقطه مثبتيربا و بهره بوده و ا

  . تصور نمود ينظام بانك يبرا يانداز روشنتوان چشميممانعت از ربا، م

  د؟يگذاريم يتفاوت يربو يهاات بانكيها و عملانكب يات كنونين  عمليا شما بيآ -5پرسش 

  ات يـ هـا و عمل بانـك  يات كنـون يـ ن عمليب ،درصد كارگزاران شعب 78دهد كه يها نشان مداده

ن دو نظـام  يـ ان ايـ م يگونه تفاوتچيدرصد آنها معتقدند ه 22اند و تفاوت قائل شده يربو يهابانك

  .وجود ندارد
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  به بانككننده پرسشنامه مراجعه) ب

د؟ نـام  ياكردهاستفاده يدر قالب عقود اسالم يالت بانكيتاكنون ازكدام نوع تسه يجنابعال -1پرسش

  .دييا عقود مورد نظر را ذكر فرمايعقد 

  

  1جدول 

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  1پرسش 

  يمشاركت مدن

  يفروش اقساط

  جعاله

  كياجاره به شرط تمل

  جمع كل

274  

150  

22  

5  

451  

60/0  

33/0  

01/0  

05/0  

99/0  

     هاي تحقيقيافته: مأخذ             

                                                

كنندگان ان مراجعهيالت مورد تقاضا در ميدهد كه تنوع تسهينشان م 1جدول شماره  يهاداده

  :ر بوده استيب زيت به ترتيبر حسب اولو

  .كيجعاله، اجاره به شرط تمل، ي، فروش اقساطيمشاركت مدن

  وجود دارد؟ يان بهره و سود بانكيم يا به نظر شما تفاوتيآ -2پرسش 

 ين بهره و سود بانكيكنندگان بدرصد مراجعه 42 دهد كهيدست آمده نشان مهب يهاداده

 يان نرخ بهره و نرخ سود بانكيم يگونه تفاوتچيدرصد آنها معتقدند ه 56اند و تفاوت قائل شده

  .اندن خصوص نداشتهيدر ا يدرصد اطالع 2وجود ندارد و 

كنندگان به بانك با ن مطلب است كه مراجعهيد ايؤعنوان شده م يهال پاسخيه و تحليتجز

ا در عمل در آن يندارند و  يكاف ييآشنا يكنون يات بانكداريبدون ربا و نحوه عمل يقانون بانكدار

  .كننديچارچوب عمل نم

  د؟يگذاريم يتفاوت يربو يات بانكهايبانكها و عمل يات كنونين عمليشما با يآ -3پرسش 

ها و بانك يات كنونيان عمليم يگونه تفاوتچيكنندگان هدرصد مراجعه 58بنا به اظهارنظر 

  .انددرصد آنها قائل به تفاوت شده 42وجود ندارد و  يربو يهاات بانكيعمل

كنندگان از مراجعه يمين مطلب است كه حداقل نيد ايؤعنوان شده م يهال پاسخيه و تحليتجز

بانكداري كنوني را همان بانكداري ربوي سابق، با اندك تغييري در اسامي و الفاظ  صريحاً به بانك
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ن چالش بزرگ يدانند و ايم هاي ربويعملكرد بانك ندهمان را و در واقع، عملكرد آن اند دانسته

  .در عمل است ياسالم يبانكدار

  شدن معامالت يصور يهابرآورد شاخص

است و  يبيك شاخص تركيبه كل قراردادها  )انشاءبدون قصد ( يصور يشاخص نسبت قراردادها

 يآن را برآورد كرده، سپس از جمع وزن) يهامؤلفه( يفرع يهاآن ابتدا شاخص يريگجهت اندازه

ه پژوهش يو فرض يريگاندازه يشاخص اصل ،ت در جامعهيها و با استفاده از آزمون نسبت موفقآن

  .رديگيقرار م يآزمون و مورد بررس

ن و مضاربه در حال حاضر در يد ديح است كه عقود مزارعه، مساقات، سلف، خريالزم به توض

و  يرد و مشاركت حقوقيگيشعب مختلف بانك تجارت شهر مشهد مقدس مورد استفاده قرار نم

  .  ن نخواهد شديگزيكه ذكر شد در صورت كسر فوق جا يليم هم بنا به داليمستق يه گذاريسرما

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءبدون قصد  يفروش اقساط ينسبت قراردادها) الف

  1يفروش اقساط يقراردادها

 ينسبت به مفاد آن به طور كامل آگاه يقرارداد فروش اقساط يا شما هنگام امضايآ -4پرسش 

  د؟يرا داشته ا )با توجه به مفاد قرارداد(ح يمعامله به طور صح يداشته و قصد اجرا

ن پرسش پاسخ يبه ا يالت فروش اقساطيان تسهيدرصد متقاض 13دهد كه يها نشان مداده

ا به يت ينسبت موفق ،ف شاخص فوقياند كه با توجه به تعرداده يرصد پاسخ منفد 87مثبت و 

 87را  يفروش اقساط يبه كل قراردادها انشاءبدون قصد  يفروش اقساط ينسبت قراردادها ،يعبارت

  .ميريگيرصد در نظر مد

  p� = 0.87  α = 0.05  Z��   = 1.96                             0.82≤  p ≤ 0.92 

بدون قصد  يفروش اقساط يتوان گفت كه نسبت قراردادهايدرصد م 95نان ين با اطميبنابرا

درصد كل  92تا  82ن يب) قرارداد يح با توجه به محتوايمعامله به طور صح يبدون قصد اجرا( انشاء

درصد  82ن نسبت حداقل يدرصد ا 95نان يبا اطم ،گريبه عبارت د. است يقراردادها فروش اقساط

  .دينمايم تأييدج آن را ين مطلب است و نتايا مؤيدز يل نيذ يهاداده. است

  بوده است؟  ) يو نه صور( يمورد نظر واقع يد كااليخر يا فاكتورهايآ -5پرسش 

                                                                                                                   
نسبت به كل قراردادهاي فروش اقساطي محاسبه، ) بدون قصد انشاء(شاخص قراردادهاي فروش اقساطي صوري . 1

از  ،نسبت به كل قراردادها نيز قابل محاسبه است كه در اينجا به دليل پايين بودن حجم نمونهولي اين شاخص 

 . ها نيز اين موضوع صادق استنماييم و در بقيه شاخصبررسي آن صرف نظر مي



  1393ز ييشماره سوم ـ پاـ سال چهاردهم ـ ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

83

فروش  ،مورد نظر يد كااليخر يدرصد فاكتورها 16دهد كه ياستخراج شده نشان م يهاداده

  .  است يگر صوريدرصد د 84و  يواقع ياقساط

  

  پرسشنامه كارگزاران -

همان  قاًيدق يت دارد كه مشتريشما اهم يبرا ير  فروش اقساطينظ ييا در قراردادهايآ -6پرسش 

  د؟يدانيم يرا كاف) يولو صور(  يارائه فاكتور ا صرفاًيد و ينما يداريموضوع قرارداد را خر يكاال

ت دارد كه يدرصد كارگزاران بانك اهم 41 يدهد كه براياستخراج شده نشان م يهاداده

ولو ( ارائه فاكتور ،گريدرصد د 59 د وينما يداريموضوع قرارداد را خر يهمان كاال قاًيدق يمشتر

  . داننديم يرا كاف) يصور

بودن  يل ساختگياست، اما به دل ييالت اعطاينظارت بر تسه ياز ابزارها يكيكنترل فاكتورها 

له امس .ن استيين ابزار به شدت پايا كارآييارائه شده به بانك توسط مراجعه كنندگان،  يفاكتورها

ن يگردد، قرارداد بينم تأييدصالح يتوسط مراجع ذ مزبوري كه فاكتورهانيست كه با وجود ان ايا

  .شود يم ميبانك و مراجعه كننده به بانك تنظ

) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءك بدون قصد ياجاره به شرط تمل ينسبت قراردادها) ب

  ك ياجاره به شرط تمل يبه كل قراردادها

 ينسبت به مفاد آن آگاه ،كيبه شرط تمل قرارداد اجاره يا شما هنگام امضايآ -6پرسش 

  د؟يهمان قرارداد را داشته ا انشاءد و قصد يداشت

ن پرسش يك به ايالت اجاره به شرط تمليان تسهيدرصد متقاض 40دهد كه يها نشان مداده

ت را ينسبت موفق ،ف شاخص فوقياند كه با توجه به تعرداده يدرصد پاسخ منف 60پاسخ مثبت و 

  .ميريگينظر م درصد در 60
  p� = 0.60  α = 0.05  Z��  = 1.96                            0.39≤  p ≤ 0.71 

ك بدون ياجاره به شرط تمل يتوان گفت كه نسبت قراردادهايدرصد م 95نان ين با اطميبنابرا

 71تا  39ن يب) قرارداد يح با توجه به محتوايمعامله به طور صح يبدون قصد اجرا( انشاءقصد 

ن يا ،درصد 95نان يبا اطم ،گريبه عبارت د. ك استياجاره به شرط تمل يدرصد كل قراردادها

  . درصد است 39نسبت حداقل 

الت يك متناسب با حجم آن در كل تسهياجاره به شرط تمل يجا كه حجم نمونه قراردادهااز آن

ل حجم كم نمونه يدل بهو حجم نمونه پژوهش انتخاب شده است، برآورد شاخص متناسب با آن 
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دست هنان بيمواجه است و فاصله اطم ياديز باًيتقر يك، با خطاياجاره به شرط تمل يقراردادها

  .دارد pت ياز نسبت موفق ياديآمده، فاصله ز

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءجعاله بدون قصد  ينسبت قراردادها) ج

  جعاله  يقراردادها

داشته و  ينسبت به مفاد آن به طور كامل آگاه قرارداد جعاله، يهنگام امضاا شما يآ -7پرسش 

  د؟يرا داشته ا) با توجه به مفاد قرارداد(ح يمعامله به طور صح يقصد اجرا

 55ن پرسش پاسخ مثبت و يالت جعاله به ايان تسهيدرصد متقاض 45دهد كه يها نشان مداده

درصد در نظر  55ت را يف شاخص فوق نسبت موفقيتعر اند كه با توجه بهداده يدرصد پاسخ منف

  .ميريگيم

  p� = 0.55  α = 0.05  Z��  = 1.96                            0.35≤  p ≤ 0.75 

 انشاءجعاله بدون قصد  يتوان گفت كه نسبت قراردادهايدرصد م 95نان ين با اطميبنابرا

درصد كل  75تا  35ن يب) قرارداد يبه محتواح با توجه يمعامله به طور صح يبدون قصد اجرا(

  . درصد است 35ن نسبت حداقل يا ،درصد 95نان يبا اطم ،گريبه عبارت د. جعاله است يقراردادها

الت يجعاله متناسب با حجم آن در كل تسه يجا كه حجم نمونه قراردادهاان ذكر است از آنيشا

ل حجم كم نمونه يدل بهو حجم نمونه پژوهش انتخاب شده است، برآورد شاخص متناسب با آن 

 ياديدست آمده، فاصله زهنان بيمواجه است و فاصله اطم ياديز باًيتقر يجعاله، با خطا يقراردادها

  .دارد pت ياز نسبت موفق

به كل ) قرارداد يبدون توجه به محتوا( انشاءبدون قصد  يمشاركت مدن ينسبت قراردادها) د

   يمشاركت مدن يقراردادها

داشته و قصد  ينسبت به مفاد آن آگاه يقرارداد مشاركت مدن يا شما هنگام امضايآ -8پرسش 

  د؟يرا داشته ا) با توجه به مفاد قرارداد(ح يمعامله به طور صح ياجرا

ن پرسش پاسخ يبه ا يمشاركت مدنالت يان تسهيدرصد متقاض 24دهد كه يها نشان مداده

 73ت را يف شاخص فوق نسبت موفقياند كه با توجه به تعرداده يدرصد پاسخ منف 73مثبت و 

  .ميريگيدرصد در نظر م

 p� = 0.73  α = 0.05  Z��  = 1.96                             0.69≤  p ≤ 0.77 

بدون قصد  يمشاركت مدن يقراردادها توان گفت كه نسبتيدرصد م 95نان ين با اطميبنابرا

درصد كل  77تا  69ن يب) قرارداد يح با توجه به محتوايمعامله به طور صح يبدون قصد اجرا( انشاء
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 69ن نسبت حداقل يا ،درصد 95نان يبا اطم ،گريبه عبارت د. است يمشاركت مدن يقراردادها

  . درصد است

گر قرارداد يطرف د يبانك، همان پرسش را براكنندگان به مراجعه يهاپاسخ يپس از بررس

  :ميكارگزاران بانك مطرح نمود يعني

م يط مطروحه در متن قرارداد تنظيقرارداد، به موضوع و شرا يا شما هنگام امضايآ -7پرسش 

  د؟يرا دار) با توجه به مفاد قرارداد(ح يمعامله به طور صح يشده توجه داشته و قصد اجرا

قرارداد، به  يدرصد كارگزاران بانك، هنگام امضا 85دهد كه يده نشان ماستخراج ش يهاداده

معامله به طور  يم شده توجه داشته و قصد اجرايط مطروحه در متن قرارداد تنظيموضوع و شرا

ح را يمعامله به طور صح يگر قصد اجرايدرصد د 15را داشته و ) با توجه به مفاد قرارداد(ح يصح

پاسخ مثبت  سؤالن يكه به ا يدهد كه كاركنانينشان م يبعد دقت در پاسخ پرسش ي، ولندارند

  .را ندارند) با توجه به مفاد قرارداد(ح يمعامله به طور صح يقت قصد اجرايدر حق ،اندداده

ار گسترده و يالت بسياخذ تسه يان برايد مراجعات مشتريدانيگونه كه مهمان -8پرسش 

ا شما خود را متعهد يگنجد، آياهداف آنان در قالب عقود مصرح در قانون نمفراوان است و همه 

ا يو (د؟ يالت دهيبه آنان تسه ،ان در چارچوب قانون بگنجديمشتر يازهايكه ن يد در صورتيدانيم

در قالب عقود مصرح در  يعيالت داده گرچه به طور طبي، تسهيد به هر صورت به متقاضيل داريتما

  ممكن نباشد يالتين تسهيچن ياعطا ،قانون

ان در چارچوب قانون يمشتر يازهايكه ن يكارگزاران درصورت درصد 38دهد كه يها نشان مداده

، يگر به هر صورت به متقاضيدرصد د 61الت دهند و يدانند به آنان تسهيبگنجد خود را متعهد م

ممكن  يالتين تسهيچن ياعطا ،در قالب عقود مصرح در قانون يعيالت داده گرچه به طور طبيتسه

  . نباشد

  به كل قراردادها) انشاءبدون قصد ( يصور يبرآورد شاخص نسبت قراردادها

  :ميپردازيه مقاله ميشدن معامالت و آزمون فرض يحال به برآورد شاخص صور

به كل قراردادها حداقل  يصور يكه نسبت قراردادها يق در صورتيه تحقيجهت آزمون فرض

در جامعه  ياز معامالت بانك يميش از نيجه گرفت كه بيتوان نتين صورت ميدر ا ،درصد باشد 50

  .شوديم تأييد مقالهه ياست و فرض يصور يمورد بررس

ن صورت يدر ا ،درصد باشد 50به كل قراردادها كمتر از يصور ين اگر نسبت قراردادهايهمچن

  .شوديه رد مياست و فرض يصور ياز معامالت بانك يمير از نتوان گفت كه كمتيم
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         H�:	p� � 0.50 

 

         H�:	p� � 0.50  

  

ا همان ي �pه ابتدا يبه كل قراردادها و آزمون فرض يصور يجهت برآورد شاخص نسبت قراردادها

  .ميآوريدست مهب يچهار شاخص فرع يها  �p يت را از جمع وزنينسبت موفق

  p� = 0.25(0.87) + 0.25(0.60) + 0.25(0.55) + 0.25(0.73) =  0.68 
  

  :به كل قراردادها عبارت است از يصور ينسبت قراردادها ينان برايفاصله اطم

 
 p� = 0.68  α = 0.05  Z��  = 1.64                             0.65≤  p ≤ 0.71 

درصد  71تا  65ن يب يصور يتوان گفت كه نسبت قراردادهايدرصد م 95نان ين با اطميبنابرا

  .درصد است 65ن نسبت حداقل يدرصد ا 95نان يبا اطم ،گريبه عبارت د. كل قراردادها است

  :ه پژوهشيفرض يبرا  zت با استفاده از آماره يآزمون نسبت موفق

  p� = 0.68  α = 0.05  z�� = -1.64                           z∗ � 	9 
  و سطح  95/0 يجدول با درجه آزاد zو مقدار  z ،9دست آمده با استفاده از آماره هعدد ب

در نظر  ين مقدار منفيا ،جا كه آزمون چپ دامنه استاز آن(باشد يم -64/1برابر با  05/0 يداريمعن

مقدار آن در  ،باشديحاصله از جدول م zبزرگتر از  يمحاسبات zو از آنجا كه ) گرفته شده است

ش از يشدن معامالت، ب يصور يهابا توجه به شاخص يعني. قرار گرفته است) H0( ه عدم رديناح

  .است ي، صوريدر جامعه مورد بررس ياز معامالت بانك يمين

  

  يريگجهيجمع بندي و نت

ن يطرف يعني ؛شوديو به ظاهر منعقد م انشاءاست كه بدون قصد  ي، معامله ايمعامله صور -1

آن را قصد نكرده اند و  يكه محتوارا منعقد ساخته اند و حال آن يكنند كه عقدين وانمود ميچن

  قصد آنها بر خالف صورت ظاهر عقد است؛

  ت؛همچون معامالت در عالم خارج اس يت حقوقيك ماهيقصد تحقق  انشاءمنظور از قصد  -2
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 يران وجود دارد وليبدون ربا در ا يعملكرد بانكدار يابينه ارزيدر زم ياديمطالعات زگرچه  -1

 يو معرف ياسالم يارهاين عملكرد از منظر انطباق با اصول و معيا يابيبه ارز ياكمتر مطالعه

بدون ربا را با استفاده  ينه پرداخته است و اكثر مطالعات موجود عملكرد بانكدارين زميشاخص در ا

 ييو شناسا ين مطالعه به معرفيا. اندنموده يابيمتعارف ارز يمربوط به بانكدار يهااز شاخص

عملكرد شعب بانك تجارت شهر مشهد مقدس و  يابيشدن معامالت جهت ارز يصور يهاشاخص

   .پردازديم يدانيها با استفاده از روش مبرآورد آن

، )انيو متقاض يكاركنان نظام بانك(ن معامله يطرفشدن معامالت،  يصورار يمع يبه مقتضا -2

ح با توجه به مفاد يمعامله به طور صح يقصد اجرا( معامله يانشاءد قصد يباهنگام انعقاد قرارداد در 

ن معامله در فقه به موجب يا .صحت معامله است را داشته باشند يط اساسياز شرا يكيكه  )قرارداد

قانون مدنى به  1149و  463، 196، 191و در حقوق به موجب مواد »ود تابعة للقصودالعق« قاعده

  .باشد ى واقعى و درونى باطل مىانشاءخاطر فقدان قصد 

 يو معرف ييشدن معامالت شناسا يار صوريبر مع يشدن معامالت مبتن يصور يهاشاخص -3

  . باشديبه كل قراردادها م يصور يها شاخص نسبت قراردادهاآن يشوند و شاخص اصليم

  :ن شاخص عبارتند ازيا يهامؤلفه

ك، جعاله، سلف، مضاربه و ي، اجاره به شرط تمليفروش اقساط( ينسبت قراردادها) الف

ك، جعاله، ي، اجاره به شرط تمليفروش اقساط(به كل قراردادها  انشاءبدون قصد ) يمشاركت مدن

  )يسلف، مضاربه و مشاركت مدن

كه  يدهد كه گرچه شكل ظاهري عقوديشدن معامالت نشان م يصور يهاشاخصبرآورد  -4

 يان بانك و مشتريم» ييالت اعطايتسه«بدون ربا تحت عنوان  يات بانكيدر فصل سوم قانون عمل

شوند، در عمل حفظ شده است و چارچوب قانون در قالب قراردادهاي رسمي منعقده بين يامضاء م

ن ينشده و قصد طرف يها توجهگردد، اما در عمل به مفاد آنيرعايت م بانك و مشتري نيز كمابيش

چون فروش  يامبادله يو قراردادها يچون مشاركت مدن يمشاركت يوارد شدن در قراردادها

 ياز معامالت در جامعه مورد بررس يميش از نيست و بين... ك و ي، اجاره به شرط تملياقساط

  .است يصور

        

  
   



  محمدرضا يوسفي و ميمنت ابراهيميدكتر، محمدنقي نظرپور دكتر.../هاي صوري شدن معامالت شاخص 

 

88

  كارگزاران بانكپرسشنامه 

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  1پرسش 

  58  يبل

2  

60  

96/0  

04/0  

1  

  ريخ

  جمع كل

  

    2پرسش 

22  

38  

60  

  

36/0  

64/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    3پرسش 

35  

25  

60  

  

58/0  

42/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    4پرسش 

50  

10  

60  

  

           83/0  

17/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    5پرسش 

47  

13  

60  

  

78/0  

22/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  
   



  1393ز ييشماره سوم ـ پاـ سال چهاردهم ـ ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

89

  

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  6پرسش 

  25  يبل

35  

60  

41/0  

59/0  

1  

  ريخ

  جمع كل

 

    7پرسش 

51  

9  

60  

  

85/0  

15/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    8پرسش 

23  

37  

60  

  

38/0  

61/0  

1  

  يبل

  ريخ

  كلجمع 

  

  التيان تسهيپرسشنامه متقاض

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  2پرسش 

  190  يبل

252  

9  

451  

42/0  

56/0  

02/0  

1  

  ريخ

  بدون پاسخ

  جمع كل

  

    3پرسش 

189  

256  

451  

  

42/0  

58/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل
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  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  4پرسش 

  20  يبل

130  

150  

13/0  

87/0  

1  

  ريخ

  جمع كل

  

    5پرسش 

25  

125  

150  

  

16/0  

84/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    6پرسش 

2  

3  

5  

  

40/0  

60/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    7پرسش 

10  

12  

22  

  

45/0  

55/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل

  

    8پرسش 

68  

202  

274  

  

24/0  

73/0  

1  

  يبل

  ريخ

  جمع كل
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  مĤخذو منابع 

، ينيرزا النائير ابحاث االستاد االعظم الميع، تقريالمكاسب و الب )ق1422 ( ي، محمدتقياآلمل

  .يموسسه نشر اسالم

 .لين، دارالجين عن رب العالمياعالم الموقع )ق1410(ن يه، شمس الديم الجوزيابن ق

، ياسالم يبانكدارش ين همايها و مقاالت سوميمجموعه سخنران )1371(، اسداله، يراصالنيام

 .يبانكدار يتهران، موسسه عال

، تهران، ياسالم يش بانكدارين همايها و مقاالت ششميمجموعه سخنران )1374(باوند، فرزاد 

  .يبانكدار يموسسه عال

، »)بانك سپه( ينه بانك از نظر اقتصادياندازه به يبررس« )1390(ن و همكاران يفام، رام ييپاشا

 ي، تهران، موسسه عالياسالم يش بانكدارين همايست و دوميمقاالت ب ها ويمجموعه سخنران

  .يبانكدار

، يابعاد فقه يبه مناسبت بررس(ن و استصناع يد ديمرابحه خر )1390 ( يو بانك يپژوهشكده پول

 يجمهور ي، بانك مركز)ن و استصناعيد ديشدن عقود مرابحه، خر يكاربرد يو اجرائ يحقوق

 .رانيا ياسالم

 .حقوق، گنج دانش ينولوژيمبسوط در ترم )1378 ( ، محمد جعفريلنگرود يجعفر

 .، چاپ دوم، انتشارات سروشيفرهنگ لغت و اصطالحات فقه )1385( د محمدي، سينيحس

 ي، مجله فقه و مبان»هيدر فقه امام يبر قلمرو قصد تعامل ينگرش« )1387 ( رضا، حسنيخلج

 .8حقوق، ش 

 .عه نوريات الفاظ قرآن، چاپ دوم، انتشارات طلمفرد )ق1427( يراغب اصفهان

 .5، ش يها از طرح تا عمل، پژوهشنامه اقتصادعملكرد بانك يابيارز )1381 ( اضت، فرهادير

 يها، تازه»رو به رشد در جهان يصنعت ياسالم يبانكدار ياندازچشم« )1389 ( ، پرستويشجر

 .130اقتصاد، سال هشتم، ش 

ع االسالم، موسسه المعارف يح شرايتنق يمسالك االفهام ال )ق1413( يعلن يالدني، زيد ثانيشه

 .هياالسالم

ه، چاپ يمعجم فروق اللغو يالحاو )ق1429(ن يد نورالدي، السيريهالل و الجزا ي، ابيالعسكر

 . يچهارم، موسسه نشر اسالم

 .يع، انتشارات خرسنديعقد ب )1388 ( له، اسد ايلطف

 يو بانك يقات پوليران، موسسه تحقيبدون ربا در ا يعملكرد بانكدر يبررس )1379( ثمي، مييموسا
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و  يقات پوليش دوم، تهران، موسسه تحقيرايو ،ياسالم يبانكدار )1378( دعباسيان، سيموسو

 .يبانك

، فصلنامه »رانيا يپنهان و آشكار ربا در نظام بانك يهامصداق« )1381( موسويان، سيدعباس

 . 6، سال دوم، ش ياقتصاد اسالم يتخصص

در  يفقه يتخصص ينقش شورا« )1388 (ن كفشگرينظرپور و حس يمحمدنقموسويان، سيدعباس، 

، سال ياقتصاد اسالم ي، فصلنامه تخصص»ياسالم يهابانك كارآييت و يسطح مشروع يارتقا

 .36نهم، ش 
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Abstract 

Given the lapse of nearly three decades of enforcement of interest-free 

banking law in Iran and emergence broad developments in the banking 

system, scientific and empirical researches are necessary to adapting 

performance of interest-free banking to banking regulations and Shari`a rules 

and principles. The prohibition of usury, not squander of wealth in vanity, no 

loss-no hurt, prevention of deceive and non-superficial transactions are some 

of these rules. This paper deals with identifying and introducing superficial 

transactions in order to evaluating performance of non-usury banking 

system. This issue is of great importance since the performance of non-usury 

banking in granting facilities has resulted in superficial contracts between 

two transacting parts (bank staff and facility demanders) in three latter 

decades. Thus, introducing quantitative indicators seems necessary to cope 

banking system activities with Shari`a criteria and principles. The research 

method relying library sources is descriptive and content analysis, in which 

indicators for superficial transactions are estimated using survey study. The 

hypothesis of this paper is that, more than half of bank transactions at 

branches of Tejarat Bank of Mashhad are superficial. The statistical 

population consists of all contracts among branches of Tejarat Bank of 

Mashhad and bank customers during 2009-2010. Using cluster sampling, a 

sample with 451 customers, who get bank facilities, was selected. Although 

the principle of non-interest banking operations fully comply with the holy 

Shari`a, but the results of the estimation of indicators for superficial 
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transactions indicate that more than half of bank transactions at branches of 

Tejarat Bank of Mashhad are superficial. 
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