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  چکیده

شوند  و اداره می سیسأو اموال گروهی از مردم ت  ها بدان رو که با سرمایه بانک. رود بانکداري، از ارکان مهم یک نظام اقتصادي بشمار می
اجراي  و جهت پیشبرد رشد و توسعه اقتصادي هاي مردم صیانت و حفاظت از سرمایه. آیند المال مسلمین به شمار می به نوعی مصداق بیت

 مالی و اعتباريهاي  مدیریت ریسک به یکی از اجزاي حیاتی فعالیت در چنین شرایطی. الزم و واجب خواهد بود عقالً و شرعاً، عدالت
زي سا کمی. سزایی دارده اند، ریسک اعتباري اهمیت ب و نهادهاي مالی با آن مواجه ها انکهایی که ب در بین انواع ریسک. مبدل خواهد شد

کرده  مبدلضروري به امري قبل از اعطاي تسهیالت را  اعتبارسنجی مشتریانمنظور مدیریت مناسب آن، ه بگیري ریسک اعتباري  و اندازه
فرمول قطعاً کریم آیات مختلفی در خصوص آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح گردیده است اما در قرآن . است

گیري از روش  با بهرهدر این مقاله  .کتاب علمی صرفاً یک چون قرآن کتاب هدایت است و نه استشده نمطرح  خصوص در این علمی
 به بررسی ضرورت اعتبارسنجی مشتریان و مبادي فقهی، روایات ،استفاده از مستندات مستخرج از قرآنتا با شود  تحلیل توصیفی سعی می

که بیانگر معیارهاي  "مدل قرآن" در نهایت الگویی با عنوان .پرداخته شود براي آن الگویی مناسبو ارائه  در هنگام اعطاي تسهیالت،
منفعت و سودآوري،  ی چونهای این الگو شامل شاخص. مشتریان ارائه شده استبرگرفته از آیات و روایات است، جهت اعتبارسنجی 
  .باشد می نماي آیندهو آگاهی و دانش  ،وثیقه، لیاقت و صالحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباري

  
  

  .روایاتو  قرآناعتباري،  ، ریسکریسک مدیریت ،اسالمی مشتریان، بانکداري اعتبارسنجی :کلیدي واژگان
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In the Name Of Allah

Rationale of Customer Validation according to Islamic Teachings and Presenting the Optimal 
Model 

Abstract  

Banking is one of important pillars of an economic system. Since banks are established and 
managed with investments and funds of a group of people, they areconsidered an example of  
Muslims' public treasury. It is rationally and religiously essential to protect people's assets in order 
to promote economic development and justice. In such circumstances, risk managementwill become 
a vital component of financial and credit activities. Among the types of risks faced by banks and 
financial institutions, credit risk is of special importance. Quantification and measurement of credit 
riskhas made customer validation before granting facilities. 

 Essential for its proper management. Several verses in the Holy Quran are about the etiquette and 
rules of business and its related margins but surely it contains no scientific formula in this regard 
because the Quran is the book of guidance not merely an academic book.Using the descriptive 
analysis method and also the evidence extracted from the Quran, traditions and origins,this paper 
tries to examine the rationale of customervalidation for granting facilitiesand present a proper 
model for it. Finally, it presents a model called "the QuranModel" indicating the criteria derived 
from verses and traditions for customer validation. This model includes indicators (parameters) 
such as gain and profit, security, operational efficiency and competence, contract, credit behavior, 
awareness and knowledge, and view of the future. 
Keywords: customer validation, Islamic 
banking, risk management, credit risk, the 
Quran and traditions (Hadith) 
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  مقدمه

سیس أو اموال گروهی از مردم ت  ها بدان رو که با سرمایه بانک. رود میمروزه بانکداري، از ارکان مهم یک نظام اقتصادي بشمار ا
یانت و حفاظت ص .آیند به شمار می1المال مسلمین بیت مصداقبه نوعی  یابند شوند و با مشارکت مالی مردم توسعه می و اداره می

نه تنها از منظر قرآن و روایات پیشبرد رشد و توسعه اقتصادي، فقرزدایی از جامعه اسالمی و اجراي عدالت، هاي مردم،  از سرمایه
 مالی و اعتباريهاي  مدیریت ریسک به یکی از اجزاي حیاتی فعالیت در چنین شرایطی. الزم و واجب خواهد بود نیزعقالً بلکه 

. سزایی دارده اند، ریسک اعتباري اهمیت ب و نهادهاي مالی با آن مواجه ها انکهایی که ب در بین انواع ریسک. مبدل خواهد شد
گیري  سازي و اندازه کمی .استبازپرداخت وام یا بدهی در سررسید مقرر  عدمریسک اعتباري یا ریسک نکول، ریسک ناشی از 

مبدل کرده ضروري یالت به امري را قبل از اعطاي تسه اعتبارسنجی مشتریانمدیریت مناسب آن،  به منظورریسک اعتباري 
تر از  هاي ذاتی مرتبط با شرع بسی بیشتر و پر اهمیت به دلیل وجود محدودیت 2هاي موجود در بانکداري اسالمی ریسک .است

انطباق با موازین شرعی و اینکه در  به منظورلزوم بازنگري در اصول حاکم بر بانکداري متعارف  .بانکداري متعارف است
کریم در قرآن  .گردد را مورد توجه قرار دهیم، خود موضوع مهمی تلقی می هایی اعتبارسنجی مشتریان چه فاکتورها و شاخص

 در این فرمول علمیآیات مختلفی در خصوص آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح گردیده است اما قطعاً 
هاي مهم  شاخصهدر این مقاله . 3کتاب علمی صرفاً یک قرآن کتاب هدایت است و نه چرا که استشده نطرح م خصوص

این الگو شامل  .گرددبه عنوان یافته این مقاله ارائه می 4الگویک  احصاء گردیده و نهایتاً ،و روایاتبا توجه به آیات  اعتبارسنجی
هایی چون منفعت و سودآوري، وثیقه، لیاقت و صالحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباري، آگاهی و دانش و نماي آینده  شاخص

  .باشد می
 

 5ریسک اعتباري

 کلی حالت در. است خطر وقوع احتمال یا و نامطلوب یا بد چیزي وقوع احتمال از عبارت نگمن،ال دیکشنري در ریسک کلمه
 از جانبه همه و صحیح شناخت و عاتالاط فقدان دلیل به امور، درانجام قطعیت ازعدم ناشی زیان بروز احتمال مفهوم به ریسک

سسات مالی ؤها و م ریسک اعتباري یکی ازمهمترین عوامل تولید ریسک در بانک). Rose, 1999, 170(است پیرامون جهان
 ,Duffie, 2003(اند همنتظره در کیفیت اعتباري تعریف کرد ریسک اعتباري را تغییر در ارزش به واسطه تغییرهاي غیر .است

وام یا بدهی خود  عدر تعریف دیگر، ریسک اعتباري به خطري تعبیر شده که بر اساس آن، وام گیرنده به پرداخت اصل و فر). 3
ها یا با تأخیر انجام شده یا اصالً وصول  پرداخت به عبارت دیگر مطابق این ریسک، باز .طبق شرایط مندرج در قرارداد قادر نباشد

اثر ریسک اعتباري از راه ). 1995پارکر، (شود  در گردش وجوه نقد بانک میتی این امر باعث پدید آمدن مشکال. شوند نمی
). Jorion, 2003, 393(شود گیري می ندازههاي نقدي در صورت وقوع نکول طرف مقابل ا محاسبه هزینه جایگزینی جریان

                                                             
 22، حدیث 337، ص 41بحاراالنوار، ج .از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است جابخشش نا به : )ع(حضرت علی1

 .است اقتصاد اسالمی و کاربرد عملی آن در توسعه صورت پذیرد )فقه اسالم(ت بانکی است که مطابق قوانین دین اسالم یفعالبانکداري اسالمی، بانکداري یا 2

3طْبٍ والَر ابِسٍ ال وی إِالَّ َیتَاب فبِینٍ کاست] ثبت[ روشن کتابی در اینکه مگر نیست خشکی و تر وهیچ) 59-سوره انعام(ٍم. 

 .اند در این خصوص مطرح گردیده LAPPو مدل  5C ،5Pهایی مانند  در حال حاضر مدل4

5 Credit Risk 
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ها رخ  ها یا بدهی رویدادهاي غیرمنتظره که معموالً به صورت تغییر در ارزش دارایی"توان به صورت ریسک اعتباري را می
شود که دریافت کنندگان تسهیالت تمایل یا توانایی بازپرداخت  آن جهت ناشی می این ریسک از. نیز تعریف کرد "دهد می
ها حایز اهمیت  ریسک اعتباري ازآن جهت در بانک. شود یاد می "نکول"هی خود را به بانک نداشته باشند که از آن به عنوان بد

ها است که درصورت  داران، مردم و بانک است که منابع به کارگرفته شده براي تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام
براي انجام ها  بانک .کند پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف می رت تادیه بدهی نهادعدم گردش، هم توان اعتباردهی و هم قد

هم از کارایی  ،دادن این مهم، ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطاي تسهیالت در بازارهاي رقابتی کنونی
سسات ؤها و م و سرعت الزم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیالت اعطا شده که براي تمامی بانک

  . باشد، به حداقل کاهش یابد می و حیاتی مالی اعتباري یک اصل بسیار مهم
بندي مشتریان و ایجاد  ، تسهیل در رتبهارياعتبها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک  مشتریان بانک 6اعتبارسنجی

هاي نوین مدیریت اعتباري در دنیا از جمله مدیریت  با وجود بکارگیري فناوري. بستري براي مبارزه با پولشویی خواهد شد
 هاي اعتبارسنجی، تخصیص اعتبار به متقاضیان انواع روش و 9امتیازدهی اعتباري، 8بندي اعتباري رتبه ،7ریسک اعتباري

هاي مختلفی براي  ها و روش در حال حاضر مدل. شود گیري می اي و غیرمتریک اندازه تسهیالت، کماکان به روش سنتی، سلیقه
   .ها وجود دارد که هر یک از آنها مبتنی بر الگوهاي خاصی است اعتبارسنجی مشتریان بانک

 
  

  پذیرش ریسک ازدیدگاه اسالم
لذا  10هاي اسالمی بال اشکال بوده هایی هستند که تحمل آن بر اساس آموزه کنترل، ریسکهاي مفید، مولد و قابل  تنها ریسک

قرآن کریم در چند  11.هاي دینی غیر جایز است هایی که از چنین مشخصاتی برخوردار نیستند، از دیدگاه آموزه پذیرش ریسک
هاي انسان صحه گذاشته وتصمیم  ا و تصمیمه آیه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر وجود وضعیت عدم اطمینان در کوشش

 اى جز اینکه براى انسان بهره و"خوانیم هاي سوره نجم می شمرد؛ به طور مثال درآیه گیري وي را در این وضعیت جایز می
کند  آیه دیگري که شاید مقصود ما بیشتر درآن ظهور پیدا می. شود واینکه کوشش وي درآینده دیده مى12"کوشش وي نیست

خداوند متعال دراین آیه به . سوره اعراف است188 تري داشته باشد، آیه گذاري همگرایی بیش بسا با مفهوم مالی و سرمایه و چه
کردم وهیچ بدى و زیانى به من  بگو و اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى"فرمایدکه می)ص(پیامبراکرم

                                                             
6Credit rating 
7Credit risk management 
8Credit ranking 
9Credit scoring 

 .اسالمی، غالمرضا مصباحی مقدم و محمد صفري هاي آموزه از دیدگاه ریسک تحمل از حاصل درآمد بررسی10
 و شراب اید آورده ایمان که کسانی اي )90- مائده( تُفْلحونَ لَعلَّکُم فَاجتَنبوه الشَّیطَانِ عملِ منْ رِجس واألَزالَم واألَنصاب والْمیسرُ الْخَمرُ إِنَّما آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا11

 .شوید رستگار که باشد گزینید دوري آنها از پس شیطانند عمل از] و[ پلیدند قرعه تیرهاي و بتها و قمار
 .نیست او تالش حاصل جز انسان براي اینکه و)39 -نجم( سعى ما إِلَّا للْإِنسانِ لَّیس وأَن.12
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یمه داللت برعدم آگاهی و اطمینان نسبت به وضعیت آینده دارد، به این معنا که هرآنچه واژه غیب دراین آیه کر. 13"رسید نمى
گویی مبتنی بر معلومات اجمالی تصمیم گیرنده  بینی و پیش  شود همگی براساس پیش کاهش زیان بیان می ایاز افزایش سودي 

به روشنی از وضعیت وجود ) 50:2002دنیا،(استگذاري  آیه پیش گفته که بیانگر فرضیه عدم اطمینان درحوزه سرمایه. است
گذشته از آیات، دربرخی روایات نیز مشاهده . گوید گیري دراین فضا سخن می لزوم تصمیم ریسک در تصمیم هاي مالی و

آمد و به ) ع(کنند که مردي نزد امام صادق نقل می) ع(امام رضا .کنیم که به مسئله ریسک و اهمیت آن پرداخته شده است می
کردي هم کم  گذاري می اي، اگر آنها را یکجا سرمایه عنوان نصیحت گفت اي ابوعبداهللا چرا سرمایه هایت را پخش کرده

ها را توزیع کردم تا اگر به یکی آسیبی رسد دیگري از آسیب محفوظ بماند و به  امام فرمود سرمایه. تر بود و هم سودآورتر هزینه
سپس سفارش مرا : فرماید به مالک اشتر چنین می) ع(حضرت علی). 5:1365کلینی، (14ودش این ترتیب، مجموع سرمایه حفظ می

درباره بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و درباره آنان به نیکوکاري سفارش کن، چه بازرگانانی که در شهر ساکن هستند یا 
کنند، چرا که منابع اصلی منفعت و پدید  کار می آنانکه همواره در سیر وکوچ کردن هستند و بازرگانانی که با نیروي جسمانی

ها و  ها، دریاها، دشت آورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار، بیابان
کالم  از مضمون. کنند یا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند، هستند ها و جاهاي سختی که مردم در آن اجتماع نمی کوهستان

خرند، مستحق پاداش هستند  هاي فراوانی را به جان می آید که چون بازرگانان در راه کسب مال مخاطره امیرمؤمنان چنین بر می
  .یابد که این پاداش در رعایت حال آنان به وسیله حاکم تجلی می

  
  هاي مستخرج از قرآن و روایات شاخص

این آیه  .باشد می حرف 579کلمه و  172که شامل  ترین سوره قرآن است بزرگترین آیه قرآن در  سوره بقره بزرگ 282آیه 
درصد باالیی  به این آیهعمل ... و کاتب ،شاهد ،حواله ،سفته ،مربوط است به انضباط اقتصادي، تنظیم اسناد تجاري، مسئله چک

جلد  سورآبادي، تفسیر ،عتیق نیشابوري ابوبکر(را مرتفع خواهد ساخت... و ، مسائل حقوقی و دعاويها سوءظن ،ها از کشمکش
طرح کرده مترین مسائل حقوقى را  دقیقیکی از  جاهلیتجامعیت اسالم است که در دوره  این آیه نشانه دقّت نظر و .)245:اول

  .است
 

  انعقاد قرارداد
 تا وامی به هرگاه اید، آورده ایمان که کسانی اي) 282- بقره( فَاکْتُبوه مسمى أَجلٍ إِلَى بِدینٍ تَداینتُم إِذَا آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا

  .بنویسید را آن کردید، معامله یکدیگر با ، معین سررسیدي

                                                             
 بگو) 188-اعراف( یؤْمنُونَ لِّقَومٍ وبشیرٌ نَذیرٌ إِالَّ أَنَاْ إِنْ السوء مسنی وما الْخَیرِ منَ الَستَکْثَرْت الْغَیب أَعلَم کُنت ولَو اللّه شَاء ما إِالَّ ضَرا والَ نَفْعا لنَفْسی أَملک الَّ قُل13

 جز من رسید نمی آسیبی من به هرگز و اندوختم می بیشتري خیر قطعاً دانستم می غیب اگر و ندارم زیانی و سود اختیار خودم براي بخواهد خدا آنچه جز
 .نیستم آورند می ایمان که گروهی براي بشارتگر و دهنده بیم

زیان در خرید و فروش کاري . شود برایت می بدهد، چانه زدن موجب آرامش و رضایت خاطر بیشتريزیرا اگر چه زیاد هم پول . با خریدار چانه بزن): ع(امام باقر14
خدا  :حضرت فرمود.دیروز مردم از آن همه چانه زدن شما بر سر خرید شتران تعجب کردند: گفت) ع(ابوحنیفه به امام صادق. پسندیده یا سزاوار پاداش نیست
 )یزان الحکمهم( .راضی نیست که زیان مالی ببینیم
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  :15شود برابر آراي مفسران نتایج ذیل حاصل می
 .اً مورد نظر آیه استلزوم انعقاد قرارداد مکتوب صراحت. بایست همه چیز مکتوب گردد ، میدر داد و ستدهایی که مدت دارد

جهت و . روند شمار میه ترین منابع تعهد ب باشند، یکی از مهم می بانک و مشتريقراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین 
آور نداشته باشند یعنی هیچ  چه این قراردادها قوه الزامنچنا. غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف براي طرفین قرارداد است هدف

از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض  دیده ی وجود نداشته باشد که خسارت زیانقوه مانع
، ابراهیم بروجردي(.تضمین براي باز پس گرفتن و جلوگیري از سوء استفاده از حسن اعتماد افراد استمقصود آیه  .انهدام است
  )399:لاو ج تفسیرجامع،

 شَیئًا منْه یبخَس والَ ربه اللّه ولْیتَّقِ الْحقُّ علَیه الَّذي ولْیمللِ فَلْیکْتُب اللّه علَّمه کَما یکْتُب أَنْ کَاتب یأْب والَ بِالْعدلِ کَاتب بینَکُم ولْیکْتُب
 خودداري نوشتن از نباید اي نویسنده هیچ و. بنویسد شما میان ، عدالت اساس بر) را معامله صورت( اي نویسنده باید و) 282-بقره(

 و. بنویسد)  نویسنده( او و کند، امال باید است بدهکار که کسی و.  است داده آموزش را او خدا که)  آن شکرانه به و( گونه همان کند؛
  .نکاهد چیزي ، آن از و نماید، پروا اوست پروردگار که خدا از

  :شود آراي مفسران نتایج ذیل حاصل میبرابر 
  

هر نوع بدهی، هرچقدر که باشد، از هرکه . ("بنویسید"فرماید در یک آیه، پنج بار می. داریم )فَاکْتُب(در این آیه چند  -1
 .چون این از حقوق انسانی است نه از حقوق اسالمی) باشد

یعنی رد امانت حق انسانی است نه . پرداخت دین حق انسانی است. حقوق انسانی و حقوق اسالمی .حقوق داریم نوعدو  -2
  .16حق اسالمی

براى حفظ اعتماد و خوش بینى به همدیگر و آرامش روحى طرفین و جلوگیرى از فراموشى، انکار و سوءظنّ، باید  -3
  .ها نوشته شود بدهى

 ).شخص ثالث و بیطرف بنویسد(بینَکُم کاتب بِالْعدلِ و لْیکْتُب. باید نویسنده شخص ثالثی باشد -4

 . باشد جامعکاتب باید اطالعات حقوقیش  -5

  .اى که همراه با گواهى عادل باشد، قابل استشهاد است شود که اسناد تنظیم شده از فرمان نوشتن، معلوم مى -6
اى، نیاز به  زیرا هر معامله. حقوق حمایت کنند شود که جامعه اسالمى باید یکدیگر را در حفظ از این آیه استفاده مى -7

  )95:تفسیر نسفی، ج اول ،عمر بن محمد نسفی(.کاتب و چند شاهد دارد

 

     وثیقه و ضامنین

 تَکْتُمواْ والَ ربه اللّه ولْیتَّقِ أَمانَتَه اؤْتُمنَ الَّذي فَلْیؤَد بعضًا بعضُکُم أَمنَ فَإِنْ مقْبوضَۀٌ فَرِهانٌ کَاتبا تَجِدواْ ولَم سفَرٍ علَى کُنتُم وإِن
 و بگیرید؛ اي وثیقه نیافتید اي نویسنده و بودید سفر در اگر و )283-بقره( علیم تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ

                                                             
 برگرفته از تفاسیر نمونه، المیزان، نور، منهج الصادقین، امام فخررازي، کشّاف15
 .را شهید کرد، پیش من به امانت بگذارد، و بعد از من بخواهد به او خواهم داد) ع(اگر شمر خنجري را که با آن امام حسین فرمود )ع(امام صادق16
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 از باید و دهد؛ بازپس را وي سپرده باید ، شده شمرده امین که کس آن پس ، دانست امین را دیگر برخی شما از برخی اگر
 خداوند و ، است گناهکار قلبش کند کتمان را آن که هر و مکنید، کتمان را شهادت و. کند پروا ، اوست پروردگار که خداوند

  . داناست دهید می انجام آنچه به

  :شود می برابر آراي مفسران نتایج ذیل حاصل

دلیل تاکید . الزم جهت عقد قرارداد است 17عدالت کاتب تضمین کننده و وثیقه. یک کاتب عادل بنویسد بایست می حتماً -1
 .کاري و اخذ وثیقه باشد تواند ناشی از اهمیت محکم آیه بر عدالت می

 .حاضر شود دیگرکرد شاهد  فراموش یا امتناععلت این است که اگر یک شاهد . شوددر تنظیم اسناد دو شاهد اختیار  -2

 .بایست مورد توجه قرار گیرد تضمین الزم جهت اطمینان از بازپرداخت بموقع توسط مشتري به بانک می -3

 . کم یعنی از شما مؤمنین باشد .»رِجالکُم«د زیرا فرمودهندو شاهد بگیرید مؤمن باش -4

 .ضامنین، صالحیتدار و مورد تایید بانک و مشتري باشند -5

 .امتناع نکنداهد گفتند بیا و گواه باش، وقتی به ش -6

الوصول  عدم امتناع شاهدین و اینکه دوست و مورد تایید باشند، نشان دهنده این است که وثایق و تضمینات باید سهل -7
  .است

   .باشند مردان، در گواه شدن وگواهى دادن بر زنان مقدم مى -8
ولى اگر شاهد یک مرد و دو زن بود، آن دو زن به اتفاق هم اداى توانند شاهد باشند،  هر کدام از مردها به تنهایى مى -9

  )256 :1  برگزیده تفسیر نمونه، ج(.شهادت کنند
  

  لیاقت و صالحیت عملی

 لَّم فَإِن رجالکُم من شَهِیدینِ واستَشْهِدواْ بِالْعدلِ ولیه فَلْیمللْ هو یملَّ أَن یستَطیع الَ أَو ضَعیفًا أَو سفیها الْحقُّ علَیه الَّذي کَانَ فَإن
 والَ دعواْ ما إِذَا الشُّهداء یأْب والَ األُخْرَى إِحداهما فَتُذَکِّرَ إْحداهما تَضلَّ أَن الشُّهداء منَ تَرْضَونَ ممن وامرَأَتَانِ فَرَجلٌ رجلَینِ یکُونَا

 حاضرَةً تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ تَرْتَابواْ أَالَّ وأَدنَى للشَّهادةِ وأَقْوم اللّه عند أَقْسطُ ذَلکُم أَجله إِلَى کَبِیرًا أَو صغیرًا تَکْتُبوه أَن تَسأَمواْ
 واتَّقُواْ بِکُم فُسوقٌ فَإِنَّه تَفْعلُواْ وإِن شَهِید والَ کَاتب یضَآر والَ تَبایعتُم إِذَا وأَشْهِدواْ تَکْتُبوها أَالَّ جنَاح علَیکُم فَلَیس بینَکُم تُدیرُونَها

اللّه کُملِّمعیو اللّه اللّهبِکُلِّ و ءشَی یملتواند نمی خود یا ، است ناتوان یا سفیه ، اوست ذمه بر حق که کسی اگر پس )282- بقره( ع 
 نبودند، مرد دو اگر پس طلبید، شهادت به را مردانتان از شاهد دو و. نماید امال ، عدالت)  رعایت( با باید او ولی پس کند، امال

 فراموش)  زن( دو آن از یکی) اگر( تا ،)بگیرید گواه( دارید رضایت)  آنان عدالت به( که گواهانی میان از ، زن دو با را مردي
 باشد خرد چه)  بدهی( نوشتن از و. ورزند خودداري نباید شوند، احضار گواهان چون و. کند یادآوري را وي دیگر،)  زنِ( کرد،

                                                             
در حقیقت رهن نوعی وثیقه . دیگري گرو گذارد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت بتواند عوض آن را از آن مال بدست آوردرهن آن است که انسان مالی را نزد 17

دهند و در مقابل از سکناي خانه استفاده  عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست بلکه پولی را به صاحب خانه قرض میه آنچه فعالً ب. است
 )ش، رساله توضیح المسائل، تهران، انتشارات گلی 1390حسینی سیستانی، سید علی، (د که این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام استکنن می
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 اینکه براي و استوارتر، شهادت براي و تر، عادالنه خدا نزد شما،)  نوشتنِ( این). رسد فرا( سررسیدش تا نشوید، ملول ، بزرگ یا
 برگزار)  دست به دست( خود میان را آن که باشد نقدي ستدي و داد آنکه مگر ، است نزدیکتر) احتیاط به( نشوید شک دچار

 هیچ و. بگیرید گواه کردید ستد و داد هرگاه)  حال هر در( و. ننویسید را آن که نیست گناهی شما بر ، صورت این در کنید؛ می
 شما به)  گونه بدین( خدا و کنید، پروا خدا از و. بود خواهد شما نافرمانی از کنید، چنین اگر و ببیند، زیان نباید گواهی و نویسنده
  . داناست چیزي هر به خدا و دهد، می آموزش

   :شود برابر آراي مفسران نتایج ذیل حاصل می

شود که از نظر حقوقی اقرار علیه  فهمیده می مورد از این .را بشناسد باید به مفاد قرارداد آگاه بوده و تبعات حقوقی آن 18ضامن
 . خود انسان جایز است

بایست به تمام مفاد قرارداد اشراف داشته و به تبعات  می 19مشتري .آن کسی که حق به گردنش است امالء کند -1
 .بدهکار هم تقوا داشته باشد و مال مردم را کم نگذارد .حقوقی آن آگاه باشد

اي مثبت در بازپرداخت تسهیالت نداشته است و در صورت توانایی از  در صورت احراز اینکه مشتري سابقه  -2
  .تواند در تصمیم خود در اعطاي تسهیالت به او تجدید نظر کند زند، بانک می بازپرداخت تسهیالت سر باز می

  .مردم بنویسد ت ویژه دارد، کسى که قلم دارد باید براىلیاى مسئو حرفه اهل هر فن و -3
ات بدهى را یبدهکار، هنگام امالى قرارداد باید خدا را در نظر بگیرد و چیزى را فروگذار نکند و تمام خصوص -4

 .بگوید

در . در این آیه مورد تاکید است 21و افشاسازي 20اصل شفافیت. امتناع نکند، دبنویسخواسته شد که کاتب  ازوقتی  -5
بایست شفاف و روشن باشد در غیر این صورت معامله ممکن است  تعامل میان بانک و مشتري همه ابعاد می

 .شود 22غرري

خواستند برایشان  سندياگر . (دهدرا در اختیار دیگران قرار  شعلم او نیز بایدعلم داده  انسانوقتی خدا به  -6
 .دانش و اطالعات مورد نظر آیه است 24گذاري اصل به اشتراك )23دبنویس

 .به نفع خود سخن بگویدچون طلبکار ممکن است . کاتب باید از بدهکار بشنود تا بنویسد -7

                                                             
و طلبکار  ضامن و طلبکار باید بالغ، عاقل و مختار باشند و سفیه نباشند. ضامن کسی است که متعهد می شود در صورت عدم پرداخت بدهکار دین او را ادا نماید18

 .نباید مفلس باشد
کند بدون اجازه ولی  نابالغ، دیوانه، سفیه، یعنی کسی که مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف می: کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند عبارتند از19

تصرف در مال خود ممنوع است و بدون اجازه  مفلس،یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از در مال خود تصرف نماید، تواند نمی
 .تواند در آن تصرف کند طلبکاران نمی

20Transparency 
21Disclosure 

 .بیع غرري بیعی است که ظاهري فریبنده و باطنی مجهول دارد22
 .فرمود زکات علم انتشار آن است) ع(حضرت علی23

24Sharin 
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باشد، ضعیف باشد و نتوانست امالء کند، یا الل باشد، ولیش باید  مجنونخواهد امالء کند  اگر بدهکاري که می -8
 )667 :2 ج ،یزانالم ه يترجم(.امالء کند

  .بایست مورد توجه بانک قرار گیرد در هنگام انعقاد قرارداد می نقایص موجود در مشتري، -9
در غیر . پدر و پدربزرگ به عبارتی. اش باید به جاي او کارش را انجام دهد سفیه بود یا ضعیف بود ولی فرداگر  - 10

 . باید عادل باشد هم یعنی ولی. و او هم نباید سوء استفاده کند. اینصورت حاکم شرع

اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف و ناتوان و یا گنگ و الل . اى باشد که حق ناتوان ضایع نشود تدوین قانون باید به گونه - 11
 .او متن قرارداد را بگوید و کاتب بنویسد یبود، سرپرست و ول

 .هم سوء نیت نداشته باشد و عادل باشد و قیم ولی - 12

 .وثیقه مورد توجه بانک قرار گیردضامن و  صالحیت و اعتبار - 13

  

  مندي ضابطه

 .چه چیز کوچک و چه چیز بزرگ. خسته نشوید اگر بگویند بنویسید -1

 .هاي الزم االجرا است برخی از رویه. شود هر رویه اداري که موجود است الزاماً کاغذ بازي محسوب نمی -2

قرائتی، (.تداین از باب تفاعل است، یعنی هر دو مثل هم هستید) تَداینْتُم(: فرماید چون می. قانون براي همه یکسان است -3
 )1تفسیر نور جلد 

 

  تکریم

در قرآن است در » یا أَیها النَّاس«هرچه . شود این آیه در مدینه نازل شده است معلوم می» یا أَیها الَّذینَ آمنُوا«از کلمه  -1
به دلیل خطاب آیه به ایمان  .در قرآن است در مدینه نازل شده است» ایا أَیها الَّذینَ آمنُو«چه  مکه نازل شده و هر

بایست در کل نظام اقتصادي، و توسط همگان  آورندگان، این آیه اختصاص به عمومیت جامعه اسالمی داشته و می
 )668 :2ج  :المیزان هترجم(.رعایت شود

اگر از کسی . یمکن میاو تعریف  م ازتحریک کنیاش را  ، براي اینکه انگیزهمبه کسی کاري بدهی مخواهی وقتی می -2
قرآن وقتی . شود تا پاسخ دهد براي او ایجاد انگیزه می ممورد خطاب قرار دهی» جناب استاد«و او را با  مسؤالی کنی

شود که حرف بهتر در ذهن جاي  این باعث می. »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا«: فرماید خواهد تحریک کند می می
 ) 306:تفسیر جوان، ج دوم ،ناصرمکارم شیرازي(.بگیرد

جوایز خوش حسابی مشتریان و اصوالً تمیز دادن آنها از مشتریان بد حساب به سبب ایجاد انگیزه در آنان، موضوع  -3
 .شود مهمی تلقی می

 .ها را تقویت کنیم قبل از دستور، انگیزه -4
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ارزیابی اعتباري . باز پرداخت را در مشتري تقویت کند هاي الزم جهت بایست قبل از اعطاي تسهیالت انگیزه بانک می -5
اعالم نمره و رتبه اعتباري به مشتري عامل انگیزاننده خوبی براي بازپرداخت . تواند عاملی براي این مهم باشد خود می

  .بموقع تسهیالت خواهد بود

  

  جامعیت

أَجلٍ مسمى   إِلى«، )هر نوع بدهی(بدهکار شدیداي مؤمنین هر وقت به هم  . شود ، هر نوع بدهی را شامل می»دین«کلمه -1
وهقابل توجه اینکه در آیه، کلمه . ها شود و هم تعیین مدت براى وام هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن مى.»فَاکْتُب

اینکه چیزى را  رود، مثل دین به کار برده شده نه قرض، زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مى
شود، خواه از طریق قرض گرفتن  همانند آن را برگرداند ولى دین هر گونه بدهکارى را شامل مى گیرد که بعداً وام مى

باشد یا معامالت دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد، بنابر این آیه 
شود که در معامالت وجود دارد، مانند سلف و نسیه، در عین اینکه قرض را هم  مىهایى  مورد بحث شامل عموم بدهى

اند کامال بى دلیل است هر چند ممکن است شان نزول  شود، و اینکه بعضى آن را مخصوص بیع سلف دانسته شامل مى
 .لذا در کلیه عقود منعقده بین بانک و مشتري الزم االجراست. آن بیع سلف باشد

 .کند داند و بر اساس آن، احکام و قوانین را براى شما بیان مى م نیازهاى مادى و معنوى شما را مىخداوند تما -2

و به ابعاد حقوقی  دنباشدر خصوص ابعاد مختلف قرارداد داشته  آگاهى عمیق و گستردهبایست  بانک و مشتري می -3
 .قرارداد اشراف داشته و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند

 زمانبندي

که در زمان جاهلیت این. است یمهم مسئله بسیارزمانبندي در اسالم  ).أَجلٍ مسمى  إِلى(پرداخت باید مشخص باشدمدت  -4
در آن . وجود داشتباسواد  17العرب هم  ه يزمانی که در کل مکه هیچ باسوادي نبود، در کل جزیر! بنویسید: فرموده

 ) 306 :تفسیر جوان، ج دوم ،ناصرمکارم شیرازي( ).بار 5آن هم ! (بنویس: فرماید زمان جاهلیت می

  .توجه به مدت زمان قراداد و اینکه تسهیالت بلند مدت است یا کوتاه مدت -5
  

  منفعت و توجیه اقتصادي

  .کاتب و شاهد در امان هستند و نباید به خاطر حقّ نوشتن و حقّ گفتن مورد آزار و اذیت یکى از طرفین قرار گیرند -6
 .وارد شود 25اى تنظیم کنند که به یکى از طرفین ضررى ندارند سند را به گونهکاتب وشاهد حقّ  -7

                                                             
نفی ضرر و ضرار بصورت کلی امري عقلی است به این معنا که عقل با قطع نظر از وجود آیات و روایات به استقالل، ). ضررقاعده نفی (الضَرَر و ال ضرار فی االسالم25

 .بانک نیز به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادي کشور و بیت المال مسلمین از این قاعده مستثنی نیست. دهد حکم به نفی ضرر و ضرار می
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بایست به نحوي از ضرر مصونیت داشته و از بازپرداخت تسهیالت تا  المال می بانک به عنوان حافظ سرمایه مردم و بیت -8
  .درصد باالیی مطمئن باشد

9- ال شَهید و بکات ضَارال ی به او هاي مترتب بر کتابت و شهادت را  کلیه هزینهیعنی باید . دنکن شاهد نباید ضرر و کاتب .و
  ) 306 :تفسیر جوان، ج دوم ،ناصرمکارم شیرازي( .حکومت اسالمی باید جان او را بیمه کند. پرداخت کرد

بنابر این خرج از این  ٢٦.تر است مراتب ضرورىه المال ب اگر دقّت در حفظ حقوق فردى ضرورى است، حفظ بیت - 10
 .بایست صورت پذیرد محل با دقت و سازوکار مناسبی می

 امتی هر میان از و) 75-قصص( یفْتَرُونَ کَانُوا ما عنْهم وضَلَّ للَّه الْحقَّ أَنَّ فَعلموا برْهانَکُم هاتُوا فَقُلْنَا شَهِیدا أُمۀٍ کُلِّ من ونَزَعنَا
 دستشان از بافتند برمی آنچه و خداست آن از حق که بدانند پس بیاورید را خود برهان گوییم می و کشیم می بیرون گواهی

  ).138  :4ج نورالثقلین،؛ 143 :2تفسیر قمی، ج(.رود می
بایست مورد  براي اطمینان از منفعت و توجیه اقتصادي، ارائه طرح توجیهی توسط مشتري جهت ورود به فعالیت اقتصادي می

  .توجه قرار گیرد
  

  رفتار شایسته

  .کنید وفا] خود ي[قراردادها به اید آورده ایمان که کسانی اي) 1-مائده(بِالْعقُود أَوفُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا
  .شد خواهد پرسش پیمان از که زیرا کنید وفا] خود[ پیمان به) 34-اسراء(مسؤُوالً کَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد أَوفُواْ

  .کنند می رعایت را خود پیمان و ها امانت که آنان و )8- مومنون(راعونَ وعهدهم لأَمانَاتهِم هم والَّذینَ

 )240 :4تفسیر نمونه ج (  27.در این سه آیه به صراحت در خصوص عمل به عهد تاکید گردیده است

  
به چیز دیگر است به نحوي که به خودي خود از یکدیگر جدا نشوند و در امور به معناي گره زدن و بستن چیزي  عقد -1

شود و عقد که همان عهد باشد، شامل  در معامالت هم کلمه عقد استعمال می رود، دو بکار می محسوس و معنوي هر
چون توحید و  .نگردد و نیز ارکان دین و اجزاي آ هاي الهی و دینی که خدا از بندگانش اخذ نموده می همه پیمان

عقاید اخروي و نبوت ومعاد و عقاید دیگر تشریعی و عبادي یا معامالتی، چه به نحو تأسیس و ایجادي و چه به نحو 
  .شود امضائی وتأکیدي را شامل می

گردد و در این مسأله فرد و  ها بی نیاز نمی عهد و وفاي به آن از اموري است که انسان در طول حیاتش هرگز از آن -2
باشند و اگر قدرتمندان بواسطه قدرت خود عهد و پیمان را نقض کنند موجب ضایع شدن و نقض  اجتماع یکسان می
دهد و منطق دین حق  گردد و عدل رکن اساسی است که انسان را از بندگی و اسارت نجات می عدل اجتماعی می

                                                             
المال مسلمین است پس بذل و بخشش  بانک به نوعی بیت). 37،489العقول تحف(آید محتاط باش در همه کارهایی که برایت پیش می ):علیه السالم(امام صادق26

 .آن باید با حساب و کتاب صورت گیرد
اصول ) ص(رسول اکرم﴿.دهد وفا کند اي که می وعدهبه  یمان دارد بایدخدا و روز قیامت ابه  آنکس که. من کان یومن باهللا من لم یرع عهوده و دممه27

 ﴾364ص/2ج/کافی
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برگزیده (.منافع اجتماع در گرو آنست گوید که رعایت حقوق اجتماعی و عدالت درهر شرایطی واجب است، چون می
 )615 :2  تفسیر نمونه، ج

 )از پیمان پرسش خواهد شد(28.عمل آیده بایست از رفتار اعتباري مشتري در گذشته، بررسی الزم ب می -3

ر و خدا را بر اعمال خود ناظ. دنباید رفتار انسان صالح باشد و در هیچ زمانى از حدود الهى خارج نشو متعاقدینرفتار  -4
از خرید و فروش  گرنه فروشنده و خریدار باید از پنج خصلت دوري گزینند و: فرمود) ص(29رسول اکرم .دنبدان

نکوهش کاال  ،کاال هنگام فروش ستایش ،30)تدلیس(ها نهان داشتن عیب ،سوگند خوردن، رباخواري :خودداري کنند
 )239 :3  برگزیده تفسیر نمونه، ج( .هنگام خرید

  

  وفاي به عهد

  .بترسید من از تنها و کنم وفا پیمانتان به تا کنید وفا پیمانم به) 40- بقره( فَارهبونِ وإِیاي بِعهدکُم أُوف بِعهدي أَوفُواْ

  .رسد نمی بیدادگران به من پیمان فرمود )124-بقره( الظَّالمینَ عهدي ینَالُ الَ قَالَ

شما وفادار  فرماید عهد من به ظالمین نخواهد رسید و به پیمان من وفادار باشید تا من نیز به پیمان میدر این دو آیه شریفه خداوند 
بررسی رفتار اعتباري مشتري خوش . شود بنابر این در این آیه عمل نکردن به پیمان، تقبیح شده و امتیازي منفی محسوب می. باشم

ه آیا او توان و تمایل بازپرداخت تسهیالت را دارد یا خیر از موارد ضروري حساب او را از مشتري بد حساب تمیز داده و اینک
  )255، 254 :1تفسیر جامع، ج(.بایست مورد نظر قرار گیرد گردد که می تلقی می

  

  بلوغ

 که را خود اموال و )5-نساء( معرُوفًا قَوالً لَهم وقُولُواْ واکْسوهم فیها وارزقُوهم قیاماً لَکُم اللّه جعلَ الَّتی أَموالَکُم السفَهاء تُؤْتُواْ والَ
 دهید پوشاك را آنان و بخورانید ایشان به آن] عواید[ از] لی[و مدهید سفیهان به داده قرار شما] زندگی[ قوام وسیله را آن خداوند

  .بگویید پسندیده سخنی آنان با و
 غَنیا کَانَ ومن یکْبرُواْ أَن وبِدارا إِسرَافًا تَأْکُلُوها والَ أَموالَهم إِلَیهِم فَادفَعواْ رشْدا منْهم آنَستُم فَإِنْ النِّکَاح بلَغُواْ إِذَا حتَّى الْیتَامى وابتَلُواْ

ففتَعسن فَلْیمیرًا کَانَ وأْکُلْ فَقفَلْی رُوفعافَإِذَ بِالْم تُمفَعد هِمإِلَی مالَهوواْ أَمفَأَشْهِد هِملَیکَفَى عو ا بِاللّهیبسرا یتیمان و )6-نساء( ح 
 آنکه بیم از[ را آن و کنید رد آنان به را اموالشان یافتید] فکري[ رشد ایشان در اگر پس برسند زناشویی] سن[ به وقتی تا بیازمایید

 هر و ورزد خودداري] سرپرستی اجرت گرفتن از[ باید است توانگر که کس آن و مخورید شتاب و اسراف به شوند بزرگ] مبادا

                                                             
 ﴾324ص/غررالحکم/ السالم علیهحضرت علی ﴿کند اعتماد نکن عهد و پیمان خود وفا نمیبه بردوستی کسی که .ال تعتمد علی موده من ال یوفی بعهده28
 )95، ص103بحاراالنوار، ج.(الرِّبا، و الْحلْف و کتْمانَ العیب و الْحمد اذا باع والذَّم اذَا اشْتَري: منْ باع و اشْتَري فَلْیجتَنب خَمس خصالٍ و االّ فَال یبِیعنَّ و ال یشْتَرینَّ 29
یا  صفتی که در واقع هست به قصد ترغیب مشتري و آن وضع و یا چیزي غیر ارائه شخص وتدلیس به معنی (امله مورد تاکید استدر هنگام مع بیان عیوب30

 )برانگیختن شخصی براي ازدواج با وي
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 خداوند بگیرید گواه ایشان بر کردید رد آنان به را اموالشان گاه هر پس بخورد] آن از[ عرف مطابق باید است تهیدست کس
  .است کافی را حسابرسی

قرآن در این آیه، جواز تصرّف یتیم را به تحقّق رشد بعد از بلوغ موکول کرده، . را نداردانسان نابالغ حقّ تصرف در اموال خود 
برخى . یتیمان را تا زمان بلوغ آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ، رشد آنان را مسلّم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید: فرماید مى

بلوغ صرفاً در خصوص سن و سال . بود داشت، ذکر آن در آیه لغو مى ىاگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتى نم: اند گفته
حقّ تصرف در  را نداشته باشد  بلکه اصوالً کسی که سفیه باشد و کفایت و درایت استفاده از اموال و دارایی. گردد مطرح نمی

  )375 :1  برگزیده تفسیر نمونه، ج(.را نخواهد داشت اموال
  

 
 31رشد

اما در اجیر شدن سفیه  .اند سفیه، از تصرّفات مالى ممنوع است گفته بقرهسوره  282و  نساءسوره  6و  5 فقیهان با استناد به آیات
برخى  اند دانستهدست آوردن مال  را به دانند و بعضى آن برخى آن را به تصرّفات مالى ملحق کرده و ممنوع مى: دو نظر است

تواند نفع و ضرر خویش را در معامالت  سبب کمبود او است که نمى ممنوعیت سفیه، به: گویند ضمن تقویت نظر نخست مى
که روایات مربوط به منع تصرفات سفیه  افزون براین .ین، تفاوتى میان تصرّفات مالى و غیرمالى او نیستبنابرا .تشخیص دهد

صالح و خیر و کمال   کلمه رشد در کتب لغت بیشتر به معناي هدایت، راه راست یافتن،.اطالق دارد و هر دو مورد را در بر گیرد
به  "ضرّ"معناي گمراه شدن و گاهی در مقابل کلمه ه ب"غی "ابل کلمه ترجمه شده است در قرآن مجید این کلمه گاهی در مق

در   "رشاد"در صحیفه سجادیه نیز کلمه .به معناي بدي و ناشایستگی آمده است "شر"معناي خسران و گاهی در مقابل کلمه 
کلمه رشد یا مشتقات آن بکار رفته اما با توجه به آیاتی که در آنها  ).قبل الضالل بالرشاد و(آمده است  "ضالل"مقابل کلمه 

شود که رشد از دیدگاه قرآن عبارت از یک نوع قدرت تشخیص مسئولیت آفرین و تعهدآور است قرآن مجید  چنین استنباط می
 رشد دیدید، اموالشان را به آنها بدهید و جالب اینجاست که این مسئله را بعد فرماید که وقتی آنان را صاحب در مورد یتیمان می

خواهد بفهماند که برخالف استنباط غلط و  کند یعنی قرآن می از بلوغ جنسی آنان یعنی رسیدنشان به مرحله توانائی نکاح بیان می
رشد عبارت است از همین قدرت تشخیص و تمیز مسئولیت آفرین در  گویند رشد همان بلوغ جنسی است، ها که می رایج بعضی

اگر رشد و بلوغ جنسی به یک مفهوم بودند بیان آن دو  .یاي از کمال عقل یعنی مرحله. ادهابرداري از امکانات و استعد ه يبهر
با چنین برداشتی است  .در کنار یکدیگر در قرآن مجید نه تنها غیرضروري بلکه مغایر با بالغت و فصاحت لسان قرآن کریم بود

هاي خود ضرر  شود زیرا انسان وقتی از سرمایه تفسیر میدهد  قرار می  "ضر"را در مقابل "رشد"یه دیگر قرآن مجید که آکه 
  )375 :1 برگزیده تفسیر نمونه، ج(.ها را نداشته باشد بیند که قدرت تشخیص اهمیت و بهاي آن سرمایه می
 

 عقل

اند که معامالت  را ممنوع کرده، استفاده کرده  تصرفات مالى سفیه  بقره کهسوره  282و آیه  نساءسوره  6 و 5برخى، از آیات 
  )375 :1 برگزیده تفسیر نمونه، ج(.مجنون، به طریق اولى باطل است

                                                             
 )617، ح 242جامع األخبار، ص . (تجربه پیر را بیشتر از جسارت جوان دوست دارم و برکت با پیران است): ص(پیامبر اکرم 31
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 حرّیت

 ضَرَب ثَالً اللّها مدبلُوکًا عمالَّ م رقْدلَى یع ءن شَیمو قْنَاهزنَّا رقًا منًا رِزسح وقُ فَهنفی نْها مررًا سهجلْ وونَ هتَوسخدا )75-نحل(ی 
 آن از او و ایم داده نیکو روزي خود جانب از وي به که کسی با] او[ آیا آید برنمی او از کاري هیچ که است اي بنده زند می مثلی

   .کند می انفاق آشکار و نهان در
ثَلًا لَکُم ضَرَبنْ مم کُمل أَنفُسن لَّکُم ها مم لَکَتانُکُم ممن أَیی شُرَکَاء ما فم قْنَاکُمزر فَأَنتُم یهاء فوس متَخَافُونَه کُمیفَتکَخ کُمأَنفُس 

کلُ کَذَلنُفَص اتمٍ الْآیقَولُونَ لقعایم داده روزي شما به آنچه در آیا است زده مثلی خودتان از شما براي] خداوند[ )28-روم(ی 
 داشته بیم آنها از دارید بیم یکدیگر از شما که طور همان و باشید مساوي] هم با مال[ آن در که دارید بردگانتان از شریکانی

  .کنیم می بیان تفصیل به اندیشند می که مردمی براي را خود آیات گونه این باشید
روم سوره  28نحلو سوره  75براى این شرط، به آیات . تواند خود یا اموالش یا اموال موال را اجاره دهد عبد بدون اجازه موال نمى

  )586 :2 برگزیده تفسیر نمونه، ج(.استدالل شده است
  

 اختیار و رضایت

 رحیما بِکُم کَانَ اللّه إِنَّ أَنفُسکُم تَقْتُلُواْ والَ منکُم تَرَاضٍ عن تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا
 شما از یکدیگر تراضی با ستدي و داد آنکه مگر مخورید ناروا به را همدیگر اموال اید آورده ایمان که کسانی اي )29- نساء(
 )499 :4ج ،المیزانترجمۀ (.است مهربان شما با همواره خدا زیرا مکشید را خودتان و باشد] گرفته انجام[

  .ن صورت پذیردیباید با رضایت و اختیار متعاقد عقد
  
 

 مباح بودن منفعت

که گرفتن منفعت حرام  ضمن این .بودخواهد » اکل مال به باطل«نساء سوره  29  باید حالل باشد و گرنه طبق آیه عقدمنفعت در 
  .از آن نهى فرموده است مائدهسوره  2  مصداق تعاون بر گناه است که آیه

 و گناه در و کنید همکاري یکدیگر با پرهیزگاري و نیکوکاري در. والْعدوانِ اإلِثْمِ علَى تَعاونُواْ والَ والتَّقْوى الْبرِّ علَى تَعاونُواْ
  )488 :1 برگزیده تفسیر نمونه، ج(.نشوید هم دستیار تعدي

  .و توجه به ماهیت کسب و کار مورد نظر است 32پیرو این آیه سودآوري حالل بوده
 

 مشخص بودن عمل و مدت

) سال 8(که در قرارداد شعیب و موسى، مدت اجاره  چنان .متعاقدان، مدت و نوع عمل باید مشخص باشدبراى جلوگیرى از ضرر 
  )28و  27آیات  قصصسوره .(مشخّص شده است

                                                             
 . است گردانیده حرام را ربا و ، حالل را ستد و داد خدا -)275- بقره(الرِّبا وحرَّم الْبیع اللّه وأَحل32َّ
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 علَیک أَشُقَّ أَنْ أُرِید وما عندك فَمنْ اعشْرً أَتْممت فَإِنْ حججٍ ثَمانی تَأْجرَنی أَن علَى هاتَینِ ابنَتَی إِحدى أُنکحک أَنْ أُرِید إِنِّی قَالَ
 در تو نکاح به] کنی می مشاهده که[ را خود دختر دو این از یکی خواهم می من گفت] شعیب[. الصالحینَ منَ اللَّه شَاء إِن ستَجِدنی

 سخت تو بر خواهم نمی و است تو با اختیار گردانی تمام را سال ده اگر و کنی کار من براي سال هشت که] شرط[ این به آورم
  .یافت خواهی درستکاران از اهللا شاء ان مرا و گیرم

 تو و من میان] داد قرار[ این گفت] موسی[. وکیلٌ نَقُولُ ما علَى واللَّه علَی عدوانَ فَلَا قَضَیت الْأَجلَینِ أَیما وبینَک بینی ذَلک قَالَ
  .است وکیل گوییم می آنچه بر خدا و نباشد] روا[ تعدي من بر رسانیدم انجام به را مدت دو از یک هر که باشد

اند شعیب کارى جز چوپانى گوسفندان  که برخى گفته چنان سبب ذکر نشدن نوع کار، آشکار بودن آن نزد آن دو بوده است
 )459 :3  برگزیده تفسیر نمونه، ج(.کند ن قرارداد کفایت مىبنابراین، همین قرینه خارجى از ذکر آن در مت .نداشته است

 
 قدرت و امانت

 ا قَالَتماهدا إِحی تأَب تَأْجِرْهرَ إِنَّ اسنِ خَیم رْتتَأْجاس ینُ الْقَوِيرا او پدر اي گفت] دختر[ دو آن از یکی )26-قصص( الْأَم 
برگزیده تفسیر نمونه، ( .است اعتماد خور در] هم و[ نیرومند هم کنی می استخدام که است کسی بهترین که چرا کن استخدام

  )458 :3 ج
، بهتر است مشتريلذا در انتخاب . دارى است خوب، داشتن توان انجام کار و امانت )به ویژه بدهکار(متعاقدینهاى  از ویژگى

مورد  33دست شعیب به) ع(که این دو ویژگى در انتخاب موسى چنان .فردى را برگزیند که این دو ویژگى را داشته باشد بانک
ام افراد و مدیران که اجیران حکومت هستند، اند که حکومت اسالمى در استخد برخى از این آیه استفاده کرده. توجه بوده است

در . المال مسلمانان باشند سوز بیت و دل دار باید افرادى را برگزیند که هم توانایى و تخصص آن کار را داشته باشند و هم امانت
در . 34رساند کسی که در کاري خبره نباشد بیش از نفع، زیان دیده و زیان می: است که فرمودند) ص(حدیثی از رسول اکرم

تجارت و کسب بدون آگاهى از اند که یکی از آنها  معرفی کردهعلت پنج چیز  را پنج چیز است که )ع(امام علىحدیثی از 
  .و ربا خوار حتماً در دوزخ خواهد بود 35شود ربا خوارى و منتهى به آن مىاست و موجب احکام فقهى آن 

  
  دانش و آگاهی

 یتَذَکَّرُ إِنَّما یعلَمونَ لَا والَّذینَ یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ قُلْ ربه رحمۀَ ویرْجو الْآخرَةَ یحذَر وقَائما ساجِدا اللَّیلِ آنَاء قَانت هو أَمنْ
 از] و[ کند می] خدا[ اطاعت قیام و سجده در شب طول در او که کسی آن یا] است بهتر کسی چنین آیا[ )9-زمر(الْأَلْبابِ أُولُوا

 خردمندانند تنها یکسانند دانند نمی که کسانی و دانند می که کسانی آیا بگو دارد امید را پروردگارش رحمت و ترسد می آخرت
 مختلفکه روش شناخته شده قرآن براى تفهیم مسائل  عالمان و جاهالن یکسانند؟ در این آیه از روش مقایسهآیا .پذیرند پند که

  دانند دانند با کسانى که نمى آیا کسانى که مى: بگو«: فرماید مىدر دنباله آیه پیامبر را مخاطب ساخته  .است استفاده کرده ،است
سازد، و  جزء شعارهاى اساسى اسالم است که عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهالن روشن مى این جمله! ؟»یکسانند

                                                             
 
 .223، ص11الشیعه، ج وسائل ٣٤
 .380، ص2الوسائل، ج مستدرك ٣٥



١٧ 
 

صف قرار دارند، و نه در  گروه نه در پیشگاه خدا یکسانند، و نه در نظر خلق آگاه، نه در دنیا در یکشود این دو  معلوم مى
در این آیات به صراحت اشاره گردیده است که  .)214 :4 برگزیده تفسیر نمونه، ج(.آخرت، نه در ظاهر یکسانند و نه در باطن

  .دداند تفاوت وجود دار داند و کسی که نمی بین کسی که می
  

  نگري آینده
باشند  کند که عاقبت اندیش قرآن مجید به پیروان خود توصیه می. نگري در تعالیم اسالم از جایگاه واالیی برخوردار است آینده

اي عمل کنند که در آخرت سعادتمند  نظر داشته باشند، و به گونهو فریفته منافع زود گذر دنیا نشوند، بلکه آخرت را در 
آن حضرت . به این موضوع اشاره کرده است 113البالغه در موارد بسیاري از جمله در خطبه  نیز در نهج) ع(امام علی 36.گردند

. المؤمنون هم الذین عرفوا ما أمامهم: فرماید هاي افراد با ایمان معرفی کرده و می نگري را از ویژگی در سخن دیگري آینده
من تورط فی األمور بغیر نظر فی العواقب : و در کالمی دیگر فرمودند 37ی شناسندمؤمنان کسانی هستند که آینده خویش را م

ها افکنده  کسی که بدون تدبر و پایان اندیشی در کارها وارد شود، خود را در معرض بالها و مصیبت .فقد تعرض للنوائب
پایان اندیشی در کارها وارد شود، خود کسی که بدون تدبر و : فرماید ضمن وصیت به فرزندش محمد حنیفه می ایشان 38.است

حسن  39.دارد را در معرض بال و مصیبت هاي سخت قرار داده است و پایان اندیشی پیش از انجام کار تو را از پشیمانی مصون می
را کم می افزاید و تدبیر نادرست، مال زیاد  تدبیر درست، مال کم را می .حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوءالتدبیر یفنی کثیره

سوءالتدبیر مفتاح : و در سخنی دیگر فرمود .عدم عاقبت اندیشی، آفت زندگی است .آفه المعاش سوءالتدبیر: و نیز فرمود. کند
تأکید فراوان داشت که پیروانش در آغاز هر کاري فرجام آن را بررسی ) ص(پیامبر اکرم 40.کلید فقر است تدبیر غلط .الفقر
کنم هر وقت تصمیم بر کاري گرفتی، به پایان آن بیندیش؛ اگر آن را  به تو سفارش می: فرمودند در پاسخ شخصیایشان  .کنند

) ع(امام صادق . درست و مطابق مصلحت دیدي انجام بده و اگر نادرست و گم راه کننده بود از انجام دادن آن خودداري کن
آیا : حضرت پرسید. ست کرد که به او سفارشی کندشرفیاب شد و درخوا) ص(ند که مردي به حضور پیغمبر اکرمنک نقل می

أوصیک اذا أنت هممت بامر  فانّی: فرمود )ص(آنگاه پیامبر. آري: سفارش پذیر هستی که به تو سفارش کنم؟ آن مرد جواب داد
به پایان آن بیندیش؛ کنم هر وقت تصمیم بر کاري گرفتی،  به تو سفارش می .ان غیاً فانته عنه فتدبر عاقبته، فان یک رشداً فامضه و

واژه  .اگر آن را درست و مطابق مصلحت دیدي انجام بده و اگر نادرست و گمراه کننده بود از انجام دادن آن خودداري کن
اي دارد و به  تدبیر که زیاد در روایات به آن تأکید شده است، به معناي این است که انسان ببیند پایان کار و حرکتش چه نتیجه

 41.شود میکجا منتهی 

                                                             
 .27انسان آیهسوره ؛ 20قیامت آیه سوره ؛ 18اسراء آیهسوره 36
 .25، ص78بحاراالنوار، ج 37
 .380، ص2الوسائل، ج مستدرك38
 .223، ص11الشیعه، ج وسائل39
 .387، ص3شرح غررالحکم و دررالکلم، ج40
 .439، ص1البحار، ج سفینه41
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  یافته هاي تحقیق
  .ارائه گردیده است "مدل قرآن"خالصه و اهم موارد برگرفته از آیات و روایات در جدول ذیل با عنوان 

  

رآن
ل ق

مد
  

  توضیح  معیار مستخرج از آیات و روایات
  سودآوري و توجیه اقتصادي طرحبررسی   نفعت و سودآوريم

  الوصول وثایق محکم و سهل/اخذ وثیقه  ریافت وثیقهد

  یاقت و صالحیت عملیل
بررسی کفایت، صالحیت و درایت مشتري در پیشه 

  مرتبط با عقد
  ...بررسی ابعاد مختلف قرارداد از لحاظ حقوقی، مالی و  راردادق

  امانتداري مشتريبررسی رفتار اعتباري و   فتار اعتبارير
  سنجش میزان دانش مشتري مرتبط با پیشه مربوطه  گاهی و دانشآ

  تحلیل آینده کسب و کار و چشم انداز بازار  ماي آیندهن
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
اجزاي مدیریت ریسک اعتباري از . باشد عقالً و شرعاً واجب است هاي مردم می حفظ سرمایه بانک که خود متشکل از سرمایه

اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطاي . گر حیات بانک است اصلی مدیریت ریسک در نظام بانکداري است که به نوعی تضمین
اینکه در . تسهیالت از عوامل اصلی تقلیل ریسک اعتباري و ریسک نکول در بازپرداخت تسهیالت توسط مشتري است

در این مقاله سعی . گردد مورد توجه قرار دهیم خود موضوع مهمی تلقی میهایی را  اعتبارسنجی مشتریان چه فاکتورها و شاخص
گردید با استفاده از مبادي فقهی مستخرج از آیات و روایات به بررسی ضرورت اعتبارسنجی مشتریان بانک در هنگام اعطاي 

، جهت اعتبارسنجی "مدل قرآن" در نهایت الگویی با عنوان. هاي مورد نظر نیز ارائه گردد تسهیالت پرداخته شده و شاخص
  . مشتریان ارائه شده است

  
  منابع و مآخذ

 
  .جلد اول ، 1380 تهران، سور آبادي، تفسیر، ابوبکر عتیق نیشابوري )1

 .بن یعقوب بن اسحاق کلینى اصول کافى، ابوجعفر محمد )2

با ترجمه فارسی، چاپ هیجدهم، سال ) ص(الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم نهج، ابوالقاسمپاینده،  )3
1363. 

 .ش، غررالحکم و درر الکلم، قم انتشارات دفتر تبلیغات1366تمیمی آمدي، عبد الواحد بن محمد، )4

خدمات مالی اسالمی، ترجمۀ سید  ش، مدیریت ریسک، بررسی عوامل بروز آن درصنعت1387حبیب احمد، طریق اهللا خان،  )5
 ).ع(محمد مهدي موسوي بیوکی، تهران انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار، اول، انتشارات دانشگاه امام صادق

 .البیت الشیعه، قم، مؤسسه آل ق، وسائل1409حر عاملی، محمد بن حسن،  )6
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ش، پوشش ریسک در مالی اسالمی، ترجمه محمد مهدي عسکري، محمد علیزاده اصل و مهدي 1386سویلم، سامی ابراهیم، )10
 .تملو، تهران انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار، اولحاجی رس

 .1382داور ونوس، حجت اله گودرزي، نشر نگاه دانش،: آر ریچارد ام هینز، مدیریت ریسک، مترجمان سی آرتور ویلیامز، جی )11

ان، انتشارات هایی درباره مکتب اقتصادي اسالم، ترجمۀ اسپهبدي، تهر ش، اقتصاد ما، بررسی1657صدر، سید محمد باقر، )12
 .اسالمی، دوم

مجموعه مقاالت سیزدهمین . مدیریت ریسک در بانکداري سنتی درمقایسه با بانکداري بدون ربا) 1381(عقیلی کرمانی، پرویز )13
 .تهران، مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران. همایش بانکداري اسالمی

 .از قرآن، یازدهمش، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی 1383قرائتی، محسن، )14

 قرآن کریم )15
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