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مقدمه

در دو دهه گذشته بانکداری اسالمی رشد قابل مالحظهای در سراسر جهان داشته است.
آمارها نشان میدهد رشد ساالنۀ بانکداری اسالمی به  51تا  02درصد میرسد که در
این صورت این صنعت در هر پنج سال دو برابر خواهد شد .هماکنون  571مؤسسۀ
مالی اسالمی در بیش از  71کشور جهان در حال فعالیت هستند که خود حاکی از میزان
توسعه و گسترش صنعت بانکداری اسالمی در جهان است ( .)Malik et al., 2011ارزش
داراییهای صنعت بانکداری اسالمی در جهان در پایان سال  0222میزان  200میلیارد
دالر بود که پیشبینی میشود این رقم برای سال  0252به میزان یک تریلیون دالر برسد
(& Young, 2010

 .)Earnestهمچنین ،ارزش صنعت تکافل اسالمی در پایان سال

0222م .در جهان  6/2میلیارد دالر بود که پیشبینی میشود این رقم با رشد چشمگیر
ساالنه  20درصد به میزان  55/2میلیارد دالر در سال 0255م .بالغ شود (
2011

& Earnest

 .)Young,یکی از دالیل اصلی رشد سریع صنعت بانکداری اسالمی در جهان

تمایل مسلمانان به استفاده از خدمات مالی مطابق با معیارهای شرعی است .این تمایل
که ناشی از تحریم شدید ربا در دین مبین اسالم است ،موجب شده است تقاضای
خدمات مالی اسالمی در میان مسلمانان جهان بهشکل روزافزون رشد کند و دقیقاً به
همین علت است که بانکهای متعارف بزرگ دنیا نیز با تأسیس واحدهای ارائهدهندۀ
خدمات مالی اسالمی ،در حال افزایش سهم خود از این صنعت هستند.
همراه با رشد سریع بانکداری اسالمی در جهان ،متفکران و دانشمندان اسالمی نیز
همواره چالشها و مشکالت پیش روی این صنعت را بهدقت بررسی کردهاند و با ارائۀ
راهکارهایی برای این چالشها سعی داشتهاند از کند شدن و یا توقف حرکت رو به
جلوی بانکداری اسالمی جلوگیری کنند .اقبال ،احمد و خان ( )5227چالشهای پیش
روی بانکداری اسالمی را در دو حوزۀ سازمانی (نهادی) و عملیاتی بهتفصیل بررسی
کرده و راهکارهایی نیز برای این چالشها ارائه کردهاند .بسیاری از مطالعات مانند اقبال
و مولینکس ( )Iqbal & Molyneux, 2005یکی از چالشهای اصلی بانکداری اسالمی را
کمبود نیروهای کارشناس فقهی در این حوزه عنوان کردهاند .اقبال و میرآخور

( & Iqbal

 )Mirakhor, 2007و خان و احمد ( )Khan & Ahmed, 2001نیز مدیریت ریسک بهویژه
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ریسک عملیاتی در بانکداری اسالمی را بهعنوان یکی از مسائل اصلی بررسی کردهاند.
اما در بسیاری از مطالعات به کارگیری بسیار محدود یا در برخی موارد نادرست عقود
مشارکتی بهعنوان چالش اصلی بانکداری اسالمی معرفی شده است؛ برای مثال ،صدیقی
(2006

 )Siddiqui,و عثمانی

(2008

 )Usmani,معتقد هستند ابزارهای مالی اسالمی با

درآمد ثابت بهویژه صکوک با ابزارهای مالی متعارف بسیار مشابهت دارد و در حوزه
تعیین نرخ بازدهی ،اعتباردهی به اوراق و توزیع ریسک به یک شیوه عمل میکنند .دار
و پرسلی ( )Dar & Presley, 2000بر این باور هستند که بانکها نمیتوانند نظارت کامل
و صحیحی بر پروژههای مشارکتی داشته باشد و همین مشکالت نظارتی موجب
میشود بانکها توانایی مدیریت و کنترل عقود مشارکتی نداشته باشند.
در داخل کشور نیز مطالعاتی در زمینه بررسی چالشهای پیش روی بانکداری
اسالمی بهویژه در مورد ضعف به کارگیری عقود مشارکتی در بانکها انجام شده است.
توتونچیان ( )5225پس از بیان برخی چالشهای نظام بانکداری در کشور مانند عدم
تسلط کارکنان بانکها بر پیچیدگیهای بانکداری اسالمی ،مشکالت حسابداری و
نظارت مستمر بانک مرکزی بر بانکها به برخی مشکالت در حوزۀ عقود مشارکتی
میپردازد و پیشنهاد میکند تا از یک سو ،برای سپردهگذاران ریسکپذیر این امکان
وجود داشته باشد تا وجوه خود را در حسابی با سود متغیر واریز کنند و از سوی دیگر،
بانکها نیز با این وجوه پروژههای مشارکتی صحیحی را اجرا کرده و به سپردهگذاران
ریسکپذیر سود واقعی پرداخت کنند .موسویان ( )5222عدم اجرای صحیح بانکداری
اسالمی در کشور را به وجود برخی نارساییها در قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت
داده است .او ضمن بررسی نارساییهای موجود در قانون فعلی ،سعی کرده است تا
یک نسخۀ پیشنهادی از قانون را بهعنوان جانشین برای قانون فعلی ،بههمراه الگویی
جدید برای اجرای بانکداری اسالمی در کشور ارائه دهد .در برخی مطالعات دیگر
نحوۀ اجرای قانون بانکداری بدون ربا بهعنوان چالش اصلی بانکداری اسالمی عنوان
شده است؛ برای مثال ،صمصامی و داوودی ( )5222در یک مطالعۀ جامع ،عملکرد
بانکداری بدون ربا را در کشور در مورد هرکدام از عقود اسالمی بررسی کردهاند .آنها
معتقدند اگرچه پس از سال  5260و تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» شکل
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قانون عمالً حفظ شده و چارچوب قانون در قراردادهای میان بانک و مشتری نیز وجود
دارد ،وجود نرخ ثابت هم در سمت سپردهگذاران و هم در سمت تسهیالتگیرندگان و
صوری شدن برخی عقود مثل عقود مشارکتی موجب شده است تا در اجرای قانون
انحراف ایجاد شود.
محققان در این مقاله بر این اعتقاد هستند که عدم تطابق نهاد بانک بهعنوان یک
ظرف برای ارائۀ خدمات مالی با برخی عقود که در آن بهعنوان یک مظروف مورد
استفاده قرار میگیرند ،یک چالش مهم برای بانکداری اسالمی محسوب میشود که این
موضوع در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه متفکران اسالمی قرار گرفته است .در
شرایطی که بانک به لحاظ ماهوی قابلیت استفاده از برخی عقود اسالمی را ندارد،
معرفی و اجرای این قبیل از عقود برای ارائۀ خدمات مالی اسالمی عالوه بر مخاطره
عدول از معیارهای شرعی ،منجر به صوری شدن عملیات بانکداری اسالمی نیز میشود
و حتی کارکردهای بانک در حوزه اقتصاد کالن را نیز با مشکل مواجه میسازد .تجربه
اجرای عقود مشارکتی در بانکها بهوضوح این موضوع را نشان میدهد که این مقاله به
تبیین آن پرداخته است .ساختار مقاله بهنحوی است که در بخش دوم عقود مشارکتی در
فقه و بانکداری مورد مقایسه قرار میگیرد بهنحوی که میتوان میزان انطباق نحوۀ
اجرای عقود مشارکتی در بانک و مشارکت معرفیشده توسط شارع را ارزیابی کرد.
بخش سوم به تبیین تفاوت ماهوی نهاد بانک با عقود مشارکتی بهعنوان ریشه اصلی این
عدم انطباق در مقام اجرا میپردازد و برخی از مصادیق عدم تطابق بانک با عقود
مشارکتی را در سطح خرد و کالن اقتصاد بررسی مینماید .در بخش چهارم نیز
جمعبندی و نتیجهگیری از مطالب ارائه میشود.
 .1مقایسه تطبيقي عقود مشارکتي در فقه و ساختار مورد عمل در نظام بانکي

موضوع عدم انطباق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانکهای اسالمی با آنچه بهعنوان
عقود مشارکتی در شرع مقدس اسالم معرفی شده است ،در مطالعات مختلفی بررسی
شده است (اقبال ،احمد و خان 5227 ،و صمصامی و داوودی  .)5222این عدم انطباق
زمانی ایجاد میشود که بانک بهعنوان یک نهاد مالی ظرفیت پذیرش شرایط و
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ویژگیهای مربوط به عقود مشارکتی بهشکل اصلی آن را ندارد و در نتیجه ،برای
استفاده از عقود مشارکتی به دالیل متفاوت ،از جمله مدیریت ریسک که در قسمت
بعدی به آن اشاره میشود ،درصدد تغییر این شرایط و تطبیق آن با وضعیت خود بر
میآید .در این قسمت سعی میشود ابعاد این عدم تطابق بهشکل کامل بررسی گردد.
 .1-1عقد مشارکت
 .1-1-1ویژگيهای مهم عقد مشارکت از نظر فقهي

یکی از مهمترین عقود مشارکتی که در بانکداری اسالمی استفاده میگردد ،عقد
مشارکت است« .عقد مشارکت توافقی است که بر اساس آن دو نفر یا بیشتر با اموالشان
به کسب و کار میپردازند و در سود و زیان حاصلشده شریک میشوند» (ایروانی،
 ،5222ج ،5ص .)22این عقود دارای مشخصات و ویژگیهای فقهی زیادی هستند که
در این قسمت سعی میشود به برخی از مهمترین ویژگیها و شرایط صحت این عقود
اشاره شود.
بر اساس کتب فقهی (ایروانی 5222 ،و عالمه حلی ،بیتا) ،برخی از مهمترین
شرایط و ویژگیهای مطرح در اجرای صحیح عقد مشارکت بهصورت زیر است:


پس از عقد مشارکت ،هیچکدام از شرکا بدون اجازه دیگر شرکا اجازه تصرف

در اموال و داراییهای موضوع مشارکت را ندارند؛


عقد شرکت جایز است؛ یعنی هرکدام از شرکا هر زمان که بخواهد میتواند

تقاضای فسخ مشارکت را بنماید ،اما زمانی با تقاضای فسخ یکی از شرکا مشارکت
پایان مییابد و اموال تقسیم میشود که در این مسئله موجب ضرر مالی دیگر شرکا
نشود؛


سود و زیان به نسبت سهم هر طرف در موضوع مشارکت تقسیم میشود ،مگر

اینکه در ابتدای مشارکت یک نسبت دیگر برای تقسیم سود و زیان مورد توافق قرار
گرفته باشد.
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 .2-1-1نحوة استفاده از عقد مشارکت در نظام بانکي

برای بررسی میزان انطباق شرایط عقد مشارکت با آنچه بهعنوان عقد مشارکت در
بانکداری اسالمی استفاده میگردد ،باید نحوۀ به کارگیری عقد مشارکت در نظام بانکی
نیز بررسی گردد .زمانی که یک فرد برای اخذ تسهیالت مشارکتی به بانک مراجعه
میکند ،بر اساس قراردادی که مابین آنها امضا میشود ،بانک در طرح سرمایهگذاری
شریک میشود .طرح پیشنهادی دارای یک میزان پیشبینیشده از سرمایهگذاری مورد
نیاز است .بانک نسبتی را برای مشارکت انتخاب میکند و متعهد میشود سهم خود از
سرمایهگذاری پیشبینیشده مورد نیاز را طی اقساطی به توجه به پیشرفت کار به
تسهیالتگیرنده بپردازد و در نهایت نیز به نسبت مشارکت ،از میزان سود حاصل از این
طرح بهرهمند شود.
اگر مشارکت قرار باشد به همین صورت میان بانک و مشتری واقع شود ،بانک با
ریسکهایی مواجه خواهد شد که پذیرش آن برای یک نهاد کمریسک مثل بانک بسیار
سخت است؛ بنابراین ،آنچه مشاهده میشود ،این است که بانک برای پوشش این
ریسکها ،در قراردادی که با مشتری امضا میکند ،بندهایی اضافه میکند که با وجود
اینکه شاید نتوان از لحاظ شرعی اشکالی بر آنها وارد کرد ،اما آنچه در واقع محقق
میشود ،فاصلۀ زیادی با آنچه مشارکت نامیده میشود ،دارد .صمصامی و داوودی
( )5222در پیوست فصل دوم ،نمونهای از یک قرارداد مشارکت مدنی را که بین بانک
و مشتری منعقد میشود ،بهصورت کامل ارائه کردهاند 5.بر اساس این قرارداد مشارکت،

مشتری متعهد میشود:


کلیه هزینههای مازاد بر میزان سرمایه مورد نیاز پیشبینیشدۀ مندرج در

قرارداد را از اموال خود پرداخت کند و سهم بانک از هزینههای احتمالی را در ازای
مبلغ اندکی مثالً یک هزار ریال صلح نماید؛.


ضمن این عقد صلح همۀ تعهدات قرارداد را بپذیرد و حق فسخ را از خود

سلب کند (تبدیل عقد مشارکت به یک عقد الزم با استفاده از شرط ضمن عقد صلح)؛


در صورتی که تسویه در زمان سررسید به هردلیلی عملی نشد ،باید مالاالجاره

دوران تصرف را به میزان ...درصد از سهمالشرکه بانک برای هر سال به بانک بپردازد؛
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اگر زیانی متوجه سرمایه بانک شود ،حتی به علت حوادث قهری ،زیان

واردشده به اموال بانک را بهمیزانی که بانک مشخص میکند ،از اموال خود بهطور
مجانی به بانک تملیک کند.


در صورت تمایل بانک برای فروش سهمالشرکه خود در پایان قرارداد ،شریک

ضمن عقد صلح تعهد میکند این سهم را به قیمت تمامشده به اضافه سود متعلقه به
مشارکت مدنی که ...درصد در سال است ،بخرد.


اگر قیمت سهم بانک از قیمت تمامشده کمتر بود ،آن را به مبلغ فوق بخرد و

مابهالتفاوت را از اموال خود مجاناً پرداخت کند.
بررسی این موارد نشان میدهد آنچه در عمل در بانک بهعنوان عقد مشارکت
استفاده میگردد ،بسیار متفاوت از شکل اولیه و اصلی مشارکت است .در مفهوم اصلی
مشارکت اگر هزینهها از میزان پیشبینیشده بیشتر شد ،هرکدام از طرفین باید به نسبت
مشارکت میزان اضافه را تأمین کنند .همچنین ،زیان ناشی از حوادث قهری و طبیعی
موجب از میان رفتن سرمایه دو طرف میشود و قبول آن از سمت یکی از شرکا هیچ
توجیهی ندارد .زمانی که بانک شرط میکند در پایان دوره مشارکت مشتری باید
حقالشرکه او را بهاضافه درصد مشخصی از سود بخرد ،عمالً بانک با یک سود
تضمینشده و مشخص مواجه است؛ در صورتی که در مشارکت واقعی این امر به هیچ
عنوان پذیرفتهشده نیست.
دراینمیان ،سؤال مطرح این است که دلیل پیدایش چنین پدیدهای چیست و چرا
آنچه در عمل اجرا میشود ،با آنچه از مشارکت مدنی انتظار میرود ،این قدر متفاوت
است؟ به نظر میرسد نمیتوان اشکال را به بانک یا مشتری و یا قابلیتهای عقد
مشارکت وارد کرد بلکه دلیل اصلی همان عدم انطباق ظرف بانک و مظروف مشارکت
است که در مقدمه بدان اشاره کردیم .پس از اینکه همین وضعیت را در مورد دیگر عقد
مهم از عقود مشارکتی یعنی مضاربه بررسی کردیم ،در بخش بعدی تالش میکنیم تا
بهتفصیل به چرایی مسئله بپردازیم.
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 .2-1عقد مضاربه
 .1-2-1ویژگيهای مهم عقد مضاربه از نظر فقهي

عقد مضاربه «قراردادی است بین دو طرف که یکی سرمایه را تأمین میکند و دیگری
کار با آن را برعهده میگیرد و سود میان آنها تقسیم میشود» (ایروانی ،5222 ،ج،5
ص .)522مضاربه نیز همانند مشارکت دارای ویژگیهایی است که برای اجرای صحیح
آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ از مهمترین این ویژگیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
(ایروانی 5222 ،و عالمه حلی ،بیتا):


سهم هرکدام از مالک (فردی که سرمایه را فراهم میکند) و عامل (فردی که

قرار است با سرمایه به کسب و کار بپردازد) از سود باید در زمان انعقاد قرارداد
مشخص باشد .تعیین سهم باید بر اساس درصدی از کل سود فعالیت باشد و نمیتوان
یک میزان قطعی برای آن تعیین کرد؛


اختصاص بخشی از سود به فرد ثالثی که نقشی در مضاربه ندارد ،صحیح

نیست.


سرمایه مالک باید بهصورت نقدی باشد و مضاربه با دین (بدهی) و یا کاال

صحیح نیست؛


در مضاربه کسب سود باید تنها از راه فعالیتهای تجاری انجام شود و اگر از

روشهای دیگری مثل کشاورزی یا تولید ،سود ایجاد شود ،به آن مضاربه اطالق
نمیشود.


مضاربه عقدی جایز است؛ یعنی هرکدام از دو طرف میتوانند در هر زمان آن

را فسخ کنند ،مگر اینکه در ضمن یک عقد الزم ثالث ،عدم فسخ آن تا مدت معین
شرط شود.


در صورت فسخ قرارداد پیش از پایان کار ،کاال فروخته میشود ،سرمایه به

مالک بازگردانده میشود و اگر سودی ایجاد شده بود ،بهنسبت تعیینشده تقسیم
میشود؛


کاری را که عامل در مضاربه بر عهده میگیرد ،باید در حد توانایی او باشد؛
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عامل ضامن هیچ زیانی که از تجارت حاصل شده باشد ،نیست و فقط در سود

شریک است .مگر اینکه شرط شود که او باید بخشی از زیان را بر عهده گیرد؛


عامل امین است و اگر بدون کوتاهی او سرمایه از بین رود ،او ضامن نیست.

 .2-2-1نحوة استفاده از عقد مضاربه در نظام بانکي

زمانی که یک مشتری به بانک مراجعه میکند تا در قالب عقد مضاربه تسهیالت
دریافت کند ،بانک بهعنوان مالک ،سرمایه مشخصی را برای خرید و فروش یک کاالی
خاص در یک دورۀ مشخص در اختیار مشتری قرار میدهد .پس از پایان مدت قرارداد،
مشتری باید اصل سرمایه بانک را به همراه درصدی از سود که در قرارداد توافق شده
است ،به بانک پرداخت کند .اگر مضاربه به این صورت انجام شود ،هیچ اشکالی
نمیتوان به آن مطرح کرد ،اما مشابه با حالتی که در عقد مشارکت با آن مواجه بودیم،
اجرای عقد مضاربه به این شکل ریسکهایی را برای بانک ایجاد میکند که پذیرش آن
برای بانک ممکن نیست .بانک مجبور است برای مدیریت ریسک خود شروطی را در
قرارداد وارد کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است .بهاینترتیب ،مشابه با
مشارکت ،میتوان مشاهده کرد که آنچه در نهایت بهعنوان مضاربه در بانک اجرا
میشود ،بسیار متفاوت از آنچه در فقه مضاربه نامیده میشود ،است.

بر اساس صمصامی و داوودی ( 0)5222در ابتدای قراردادی که بانک با مشتری

منعقد میکند ،بندی است که بر اساس آن ،مشتری تعهد مینماید غیر از هزینههای
خرید کاال ،بقیه هزینهها را از اموال خود مجاناً بپردازد و سهم بانک از این هزینهها را
در مقابل دریافت مبلغ اندکی مانند هزار ریال صلح نماید .در ضمن این عقد صلح
موارد ذیل تعهد میشود:


مشتری متعهد میشود در صورتی که به هر دلیل حتی حوادث قهری،

خسارتی به اصل سرمایه بانک وارد آید ،خسارت واردشده را به میزانی که بانک تعیین
میکند ،بپردازد؛


مشتری تعهد مینماید کاالی خریداریشده را تا زمان فروش به نام و به نفع

بانک بیمه کند؛
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مشتری همۀ شرایط این قرارداد را میپذیرد و حق فسخ قرارداد را تا پایان

مدت آن از خود سلب میکند؛


در صورتی که در پایان قرارداد تمام یا بخشی از کاالی مضاربه به فروش

نرسیده باشد ،عامل تقبل میکند که آن را به قیمت روز یا قیمت مورد توافق که در هر
صورت از قیمت تمامشده بهاضافه ...درصد کمتر نخواهد بود ،بخرد؛


در صورتی که مشتری از هریک از شروط قرارداد به تشخیص بانک تخلف

کند ،بانک میتواند قرارداد را فسخ کند و کلیه مطالبات خود را (بنا به محاسبه بانک)
یکجا طلب کند که عامل باید ظرف زمان مشخصی بپردازد.
همانطور که مشاهده میشود ،بر اساس شرایط مندرج در این قرارداد ،نهتنها همۀ
زیانهای متصور بر این خرید و فروش ،چه عمدی و چه سهوی ،برعهدۀ مشتری
خواهد بود بلکه مشتری متعهد میشود به هر نحوی حتی اینکه خودش کاالی مورد
مضاربه را بخرد ،سود مورد انتظار بانک از این قرارداد را تحقق بخشد و سهم بانک را
از سود بپردازد .باز هم کامال آشکار است که این قرارداد با آنچه در فقه به نام مضاربه
شناخته میشود ،تفاوت زیادی دارد .در بخش بعدی تالش میشود تا دالیل ایجاد چنین
پدیدهای در نظام بانکداری بهتفصیل بررسی گردد.
 .2وجود تفاوت ماهوی ميان بانک و عقود مشارکتي

با توجه به مباحث مطرحشده در بخش قبل ،ممکن است این نکته مطرح شود که دلیل
عدم اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی بهشکلی که در فقه برای این عقود ترسیم
شده است ،بانکها و قراردادهای آنهاست؛ بدین معنا که بانکها میتوانند قراردادهای
مرتبط با عقود مشارکتی خود را طوری طراحی کنند که اشکاالت قبلی به آنها وارد
نباشد .در این بخش بیان میگردد که بهعلت عدم انطباق ماهیت بانک با الزامات اجرایی
عقود مشارکتی ،امکان اجرای این عقود بهنحوی که در فقه به آن پراخته شده ،برای
بانکها وجود ندارد .این عدم انطباق در دو حوزۀ خرد و کالن بررسی میگردد .از
یکسو ،اجرای عقود مشارکتی بهشکل صحیح آن دارای ویژگیهایی است که با
قابلیتها ،کارکردها و وظایف نهاد بانک بهعنوان یک واسطۀ مالی در تضاد است و از
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سوی دیگر ،به کارگیری عقود مشارکتی در بانک با کاردکردهای بانک در سطح کالن
اقتصاد نیز مغایر است.
 .1-2عدم تطابق ماهيت بانک با عقود مشارکتي در حوزة خرد

بانک در نگاه خرد ،یک واسطۀ مالی در اقتصاد است که وظیفۀ آن جمعآوری وجوه و
ارائۀ تسهیالت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است؛ بهاینترتیب ،بانک باید
سازوکاری را طراحی کند که از طریق آن وجوه مازاد را از سپردهگذاران جمعآوری کند
و همچنین ،منابع خود را در اختیار متقاضیان تسهیالت قرار دهد .این سازوکار در نظام
بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره طراحی شدهاست؛ یعنی سپردهگذاران وجوه مازاد
خود را در قبال دریافت بهره به بانک میسپارند و بانک نیز در قبال دریافت بهره به
متقاضیان تسهیالت وام میدهد .این سازوکار به هیچ عنوان در نظام بانکداری اسالمی
قابل قبول نیست؛ زیرا در متون فقهی (ایروانی) ،از شرط دریافت مازاد در قبال قرض
دادن بهعنوان ربا یاد میشود و این دقیقاً همان چیزی است که در نظام بانکداری
متعارف اتفاق میافتد .به همین دلیل در نظام بانکداری اسالمی راهکارهایی تعبیه شده
است که فرایند جذب و تخصیص منابع بدون دخالت بهره و با استفاده از عقود اسالمی
انجام پذیرد .اما نکتۀ حائزاهمیت در طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسالمی ،این
است که نقش بانک بهعنوان یک واسطۀ مالی حفظ شود؛ زیرا اوالً ،ماهیت و فلسفه
وجودی بانک همین است که تنها یک واسطه باشد و ثانیاً ،انتظاری که افراد و نهادهای
فعال در اقتصاد از بانک دارند نیز به این امر محدود میشود .اجرای عقود مشارکتی به
معنای ورود به همه مراحل اجرای یک پروژه شامل انجام مطالعات امکانسنجی ،تأمین
منابع مالی ،خرید تجهیزات ،ساخت پروژه و بهرهبرداری از آن است و این امر بانک را
از ماهیت اصلی خود خارج و به یک شریک سرمایهگذاری تبدیل میکند.
مصادیق نبود تطابق میان نهاد بانک و عقود مشارکتی در سطح خرد اقتصاد را
میتوان در موارد ذیل بررسی نمود:
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 .1-1-2نبود توان و تخصص در بانک برای مشارکت

بانک یک نهاد مالی است و به همین دلیل نیروهای انسانی و زیرساختهای اداری و
تشکیالتی آن متناسب با امور مالی طراحی شده است؛ در نتیجه ،حتی اگر بانک بخواهد
مشارکت را بهصورت دقیق انجام دهد ،نمیتواند بهسبب کمبود توان کارشناسی و
اجرایی ،وارد مراحل ساخت و بهرهبرداری از یک پروژه شود و یا حتی بر آن نظارت
داشته باشد؛ برای مثال ،نیروی انسانی فعال در بانک چگونه میتواند در مورد حسن
اجرا در ساخت و یا بهرهبرداری یک پروژه فناوری زیستی در حوزۀ اصالح نباتات
نظارت داشته باشد.
 .2-1-2نبود قصد واقعي برای مشارکت

در بسیاری از موارد وقتی یک مشتری با بانک وارد عقد مشارکت میشود ،هیچکدام از
بانک و مشتری قصد واقعی برای مشارکت در پروژه را ندارند .مشتری بهدنبال دریافت
تسهیالت برای تأسیس و یا تکمیل طرح خود است و اتفاقاً تمایل دارد خودش همۀ
طرح را در اختیار داشته باشد ،اما چون راهکار دیگری در نظام بانکی برای دریافت
تسهیالت ندارد ،مجبور است از تسهیالت مشارکتی استفاده کند .همچنین ،بانک نیز
همانطور که گفته شد ،توان نظارتی و اجرایی ورود به مشارکت را ندارد و بنابراین،
ترجیح میدهد همۀ امور مرتبط با پروژه توسط مشتری انجام شود و بانک همان سود
ثابت موجود در قرارداد را دریافت کند .همچنین ،در صورت انجام مشارکت به معنی
اصلی آن ،منابع بانک در پروژه قفل میشود و توان تسهیالتدهی بانک کاهش مییابد
که این با وظیفۀ اصلی بانک در تضاد است .بهاینترتیب ،زمانی که مشتری و بانک
هیچکدام قصد انجام مشارکت واقعی را ندارند ،چگونه میتوان انتظار داشت که این
عقد بهصورت اصولی انجام شود.
 .9-1-2عدم تطابق مشارکت با ریسک قابل پذیرش بانک

یکی از اصلیترین مصادیق عدم تطابق ماهوی عقد مشارکت با بانک تفاوت آنها در
درجۀ ریسک است .عقد مشارکت در ذات خود دربردارندۀ درجۀ ریسک باالیی است.
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اگر بانک بهصورت واقعی در یک پروژه شریک شود ،هرگونه خطر یا زیان عمدی و
غیرعمدی که در مورد پروژه ممکن است رخ دهد ،منابع بانک را تهدید میکند و
ازآنجاکه منابع بانک برای خودش نیست و متعلق به سپردهگذاران است و درجه
ریسکپذیری سپردهگذاران معموالً کم است ،پذیریش این میزان ریسک برای بانک
اساساً امکانپذیر نخواهد بود .دلیل اصلی تغییر شکل قراردادهای مشارکتی در نظام
بانکداری نیز همین امر است؛ ازآنجاکه بانک نمیتواند این میزان از ریسک را بپذیرد،
بندهای موجود در قرارداد را طوری تغییر میدهد تا در حد امکان همۀ ریسکهای
موجود در پروژه را به مشتری منتقل کند و به دریافت سود ثابت اکتفا میکند.
 .2-2عدم تطابق ماهيت بانک با عقود مشارکتي در حوزة کالن

یکی از مباحثی که در مورد به کارگیری عقود مشارکتی در نظام بانکی مطرح میشود،
این است که بانک باید ساختار خود را بهنحوی تغییر دهد که بتواند عقود مشارکتی را
بهطور صحیح اجرا کند .با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد ،باید روشن شده باشد
که این بحث اساساً امکانپذیر نیست؛ زیرا اگر بانک ساختار خود را طوری تغییر دهد
که بتواند به طرحهای تخصصی حوزههای مختلف علمی اشراف فنی و نظارتی داشته
باشد و یا از منابعی غیر از سپرده افراد استفاده کند که درجۀ ریسک پذیریاش باالتر
رود ،دیگر اسم این نهاد را نمیتوان بانک گذاشت و نباید کارکردهای یک بانک را از
آن انتظار داشت .اما اگر تصور کنیم که به فرض محال بانک بتواند ساختار خود را
طوری تغییر دهد که امکان اجرای صحیح عقود مشارکتی برای آن ممکن باشد ،این امر
موجب بروز اختالل در سطح کالن اقتصاد خواهد شد بدین معنا که بانک دیگر نخواهد
توانست وظایفی را که در اقتصاد کالن برعهده دارد ،بهدرستی انجام دهد.
برخی از مصادیق عدم تطابق نهاد بانک با عقود مشارکتی در سطح کالن اقتصاد را
میتوان در موارد ذیل بیان کرد:
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 .1-2-2بروز اختالل در سازوکار اعمال سياست پولي

بانک بهمثابه نهاد مجری سیاستهای پولی شناخته میشود .اجرای سیاستهای انقباضی
و انبساطی از طریق ابزارهایی انجام میشود که عمدۀ آنها در ساختار و کارکرد بانک
تعریف شده است .اجرای عقود مشارکتی تعهداتی برای تأمین سرمایه طرحها برعهده
بانک میگذارد که اجتنابناپذیر است .در طول اجرای طرح ،صرفنظر از انقباضی یا
انبساطی بودن سیاست پولی ،بانک موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهاست و
این امر میتواند فرایند سیاستهای پولی بانک مرکزی را با اختالل همراه کند.
همچنین ،با توجه به اینکه یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اعمال
سیاست پولی در اقتصاد ایران تعیین حداکثر نرخ تسهیالت بخشهای مختلف اقتصادی
است ،در صورتی که بانک از عقود مشارکتی برای تأمین مالی استفاده کند ،این ابزار
کارایی خود را از دست میدهد؛ برای مثال ،زمانی که بانک مرکزی در قالب
آییننامههایی نرخ مجاز تسهیالتدهی بانکها را کاهش میدهد ،در نظر دارد تسهیالت
بانکی آسانتر و با هزینۀ کمتری به تولیدکنندگان برسد و کاهش سطح قیمتها را
بهدنبال داشته باشد .این سیاست زمانی اجراشدنی است که بانکها در قالب عقود
مبادلهای تسهیالت اعطا کنند .در صورتی که بانکها چه بهصورت واقعی و چه بهشکل
صوری و برای سرپیچی از دستورالعمل بانک مرکزی در قالب عقود مشارکتی تسهیالت
ارائه کنند ،دیگر بانک مرکزی نمیتواند نرخی برای این نوع تسهیالتدهی مشخص
کند و اعمال سیاست پولی به این روش ناممکن خواهد بود.
 .2-2-2ایجاد اختالل در سود مورد انتظار سرمایهگذاران

در رابطه با نرخ سود بانکی نیز که بهعنوان یک شاخص مهم اقتصادی در هدایت
سرمایهگذاری محسوب میشود ،موکول کردن آن به نرخ سود پروژهها و طرحها،
انعطافپذیری و تنوع زیادی در نرخ سودهای بانکی ایجاد میکند که منجر به اختالل
در نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایهگذارانی که در خارج از بانک فعالیت میکنند،
میشود .بر اساس نظریههای اقتصادی ،زمانی که سرمایهگذاری در بخشهای مختلف

اقتصادی ارزیابی میگردد ،نرخ سود حاصل از آن با نرخ سود بدون ریسک 2در اقتصاد
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مقایسه میشود .اگر نرخ سود این سرمایهگذاری از نرخ سود بدون ریسک بهاندازهای
بیشتر باشد که صرف ریسک 5در آن حوزه را پوشش دهد ،سرمایهگذاری انجام

میشود ،در غیر این صورت ،سرمایهگذار ترجیح میدهد پول خود را صرف دریافت
همان نرخ سود بدون ریسک کند .نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد متعارف معموالً با
نرخ سود اوراق خزانه که کامالً دولتی و تضمینشده است ،معرفی میشود .درست
است که در اقتصاد اسالمی اینگونه اوراق و یا حتی بهنحوی نرخ سود بدون ریسک
وجود ندارد ،اما با وجود عقود مبادلهای و فعالیتهای مبتنی بر آنکه با ریسک بسیار
کمی همراه است ،نرخ سود با ریسک کم قابل تعریف است .ازآنجاکه بخش عمدهای از
فعالیتهای نظام بانکی بر اساس همین عقود مبادلهای در حال انجام است ،نرخ سود
سپردههای بانکی (که حاصل نرخ سود بانک منهای حقالوکاله بانک است) یکی از
بهترین مصادیق نرخ سود با ریسک کم است؛ یعنی حداقل سودی که یک فرد در
اقتصاد میتواند دریافت کند ،این است که یک سپرده بانکی افتتاح کند .در این شرایط
نرخ سود بانکی مبنایی برای تصمیمگیری در مورد پروژههای سرمایهگذاری خواهد بود.
هر پروژهای که دارای بازدهی این نرخ به اضافه صرف ریسک آن فعالیت باشد ،مورد
پذیرش سرمایهگذاران خواهد بود.
حتی اگر بانک بتواند عقود مشارکتی را بهشکل صحیح انجام دهد ،در این صورت
بانک وارد فعالیتهای پرریسک شده ،درآمد بیشتری کسب کرده و در نتیجه سود
بیشتری نیز به سپردهگذاران خود اعطا میکند .در این شرایط آیا باز هم میتوان گفت
نرخ سود سپردههای بانکی بهعنوان نرخ سود کمریسک مبنایی برای تصمیمات
سرمایهگذاری است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا این نرخ سود اساساً دیگر کمریسک نیست
و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی پرریسک (سبد وامدهی مشارکتی بانک) در
شکلگیری آن نقش داشتهاند .اشکال این امر نیز زمانی ظهور مییابد که نرخ سودی که
بانک به سپردهگذار خود میدهد ،بیشتر از سود فعالیتهای اقتصادی در برخی بخشها
باشد .در این حالت سرمایهگذاری افراد در این بخشها توجیهناپذیر است و فرد ترجیح
میدهد سود بانکی دریافت کند؛ برای مثال ،اگر نرخ سود سپرده بانکی  51درصد ،و
سود حاصل از سرمایهگذاری در بخش نساجی  52درصد باشد ،هیچ سرمایهگذاری در
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این بخش سرمایهگذاری نخواهد کرد؛ درحالیکه شاید اگر نرخ سود کمریسک ،ده
درصد بود و بر اساس آن سرمایهگذاری در بخش نساجی توجیه اقتصادی داشت.
 .9-2-2عدم جهتدهي منابع افراد ریسکگریز بهسمت سرمایهگذاری

در اقتصاد متعارف برای جمعآوری وجوه از افراد با ذائقههای ریسکی متفاوت نهادهای
متفاوتی وجود دارد .افراد ریسکپذیرتر بهسمت شرکتهای سرمایهگذاری و بیمهها
میروند و افراد ریسکگریز نیز وجوه خود را در اختیار بانکها قرار میدهند .در
صورتی که بانکهای اسالمی تنها از عقود مبادلهای برای اعطای تسهیالت استفاده کنند،
درآمد آنها با ریسک بسیار پایینی همراه خواهد بود و بر این اساس ،میتوانند به
سپردهگذاران نیز سود با ریسک پایین اعطا کنند .اما اگر بانکهای اسالمی وارد
فعالیتهای مشارکتی واقعی شوند آنها نیز همانند سایر واسطههای مالی یک نهاد
ریسکپذیر محسوب میشوند و دیگر نمیتوان انتظار داشت به سپردهگذاران خود
درآمدی با ریسک کم ارائه دهند .این امر موجب میشود تا این بانکها نتوانند
سپردههای افراد ریسکگریز را بهسمت سرمایهگذاری هدایت کنند .بنابراین در چنین
نظام اقتصادی بخشی از منابع بیاستفاده و سرگردان رها خواهد شد.
جمعبندی

با وجود رشد چشمگیر بانکداری اسالمی در دو دهۀ گذشته ،این صنعت با چالشهایی
نیز همراه بوده است که توجه به آنها میتواند در استمرار مسیر رشد بانکداری اسالمی
اثر بسزایی داشته باشد .در همین راستا ،عدم اجرای صحیح عقود مشارکتی یکی از
چالشهای اساسی بانکداری اسالمی است .بررسی نحوۀ اجرای عقود مشارکتی در
بانک نشان میدهد آنچه در بانک اجرا میشود ،با آنچه در فقه بهعنوان مشارکت معرفی
شده ،دارای تفاوتهای زیادی است .به نظر میرسد دلیل اصلی وجود این تفاوت به
قابلیتهای نهاد بانک از یک سو و ویژگیهای عقود مشارکتی از سوی دیگر
برمیگردد؛ اوالً ،بانک بهعنوان یک واسطۀ مالی دارای خصوصیاتی است که نمیتواند
اجرای صحیح عقود مشارکتی را در خود جای دهد .استفاده از منابع سپردهگذارانِ
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عمدتاً ریسکگریز و نبود توان تخصصی در نظارت و اجرای پروژههای مشارکتی ،از
مهمترین خصوصیات این نهاد مالی است که با اجرای مشارکت در تعارض است؛ ثانیاً،
اگر بر فرض محال ،بانک بتواند ساختار خود را طوری تغییر دهد که قادر باشد عقود
مشارکتی را به همان نحو مورد تأکید در شرع انجام دهد ،در مورد وظایف خود در
سطح اقتصاد کالن ناکارآمد عمل خواهد کرد .در صورت اجرای عقود مشارکتی دیگر
نرخ سود بانکی نمیتواند بهعنوان نرخ سود کمریسک مالکی برای ارزیابی
سرمایهگذاریها باشد .همچنین در نقشهای دیگر بانک مانند جهتدهی منابع افراد
ریسکگریز بهسمت سرمایهگذاری و همراهی با بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی
نیز اختالل ایجاد میشود.
به همین جهت بانکها برای استفاده از عقود مشارکتی مجبور هستند در
قراردادهای خود با مشتری تغییراتی را ایجاد کنند که اجرای این عقود را با ویژگیهای
خود در سطح خرد و وظایف خود در سطح کالن همراه کنند .اگرچه ممکن است هیچ
اشکال شرعی بر این قراردادهای تغییریافته وارد نباشد ،اما آنچه در عمل اجرا میشود،
با ماهیت آنچه که توسط شارع بهعنوان مشارکت معرفی شده است ،بسیار متفاوت
است؛ بنابراین ،به نظر میرسد طراحی یک الگوی بانکداری اسالمی بهنحوی که در آن
از عقود مشارکتی در نهاد بانک هیچ استفادهای نشده باشد ،ضروری است.
یادداشتها

 .5عالوه بر منبع مذکور نمونه ای از قرارداد مشارکت مدنی چند بانک دولتی و خصوصی فعاال
در نظام بانکی کشور نیز بررسی و استفاده شده است.
 .0در مورد مضاربه نیز عالوه بر منبع مذکور ،از قرارداد مضاربه چند بانک دولتی و خصوصای
فعال در نظام بانکی کشور استفاده شده است.
3. risk free interest rate
4. risk premium
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Examining the challenges of Islamic banking is one of the subjects which
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believe that one of the main challenges of Islamic banking system in Iran is
the deviation of what banks practice in the name of Musharakah contracts
from original Musharakah which have been introduced by Shariah. This
paper, after pointing out the structural and operational capabilities of a bank
in the economic system, examines this hypothesize that bank, as one part of
economic system, could not tolerate the Shariah requirements of original
Musharakah contracts. Applying the real form of Musharakah contracts
causes banks to be inefficient while doing their roles in the micro and macro
level of economic system. So, insisting to use Musharakah contracts, makes
Islamic banks change them in a way that they could apply no matter how far
the contracts are different from their original form.
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