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آشنايي با عملكرد 
شوراي فقهي بانك مركزي

 پ�س از پي�روزي انق�اب اس�امي، در راس�تاي 
تحقق بانكداري بدون رب�ا، اقدامات زيادي در حوزه 
قانون گ�ذاري، اج�را و عملكرد ص�ورت گرفت. يكي 
از اقدام�ات مهمي كه اخيراً توس�ط مس�ئوالن بانك 
مرك�زي در ح�وزه مق�ررات ص�ورت گرفت�ه اس�ت، 
تش�كيل ش�وراي فقهي است. اين ش�ورا به بررسي 
ش�رعي و فقهي موضوعات بانكي مي پردازد و نتيجه 
بررس�ي هاي خ�ود را به مس�ئوالن و مدي�ران بانكي 
اب�اغ مي كند. براي آش�نايي با عملكرد اين ش�ورا و 
اهداف ش�كل گيري آن، گفتگويي ب�ا يكي از اعضاي 
اي�ن ش�ورا حجت االس�ام و المس�لمين، غامرض�ا 
مصباحي مقدم انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد:

در مورد تاریخچه شكل گیري 
شوراي فقهي بانك مركزي 

توضیح دهید؟
این شورا بیش از یك سال است 

شروع به فعالیت كرده است. شروع 
این فعالیت به دنبال راه اندازي كمیته 

فقهي بازار سرمایه بوده كه حدوداً 
چهار سال پیش راه اندازي شد و 

تاكنون عملكرد خوب و مثبتي داشته 
است.

شوراي فقهي با چه هدفي 
تشكیل شده است؟ عملكرد آن 

به چه نحوي است؟
عالوه بر اینكه قوانین نظام بانكي 
باید مورد تأیید شرع قرار بگیرد 

)شوراي نگهبان در سال 1362 این 
قانون را تأیید كرده است( عملكرد 

نظام بانكي هم باید به صورت مرتب 

مورد ارزیابي و نظارت قرار گیرد 
و میزان مطابقت این عملكرد با 

موازین شرعي سنجیده شود. حال 
در ارزیابي ها، هر جا مشكلي براي  

عدم مطابقت با شرع وجود داشت كه 
نیازمند اصالحات بود، شوراي فقهي 

اصالحات الزم را در آیین  نامه ها، 
دستور العمل ها و رویه هاي مربوطه 

اعمال مي كند تا مطابقت آن با شرع 
كامل شود. افزون بر این مسأله ما 

در نظام بانكي دنیا و همین طور در 
عرصه بانكداري اسالمي در سایر 
كشور ها شاهد تحوالت نو به نو 

هستیم، روش هاي تازه و ابزار هاي 
جدید و متنوع موجب افزایش 

قدرت جذب منابع در نظام بانكي 
و از جمله بانكداري اسالمي شده 

است. اگر ما در نظام بانكي كشور، 
به صورت روز به روز این تحوالت را 

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین مصباحي مقدم

فرشته مالكريمي خوزاني
)كارشناس ارشد پژوهشي گروه 
بانكداري اسالمي پژوهشكدة پولي و 
بانكي و كارشناس ارشد فقه و حقوق(
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به وجود نیاوریم، عقب خواهیم بود؛ 
كمااینكه تا حدودي عقب مانده ایم. 
براي جبران این عقب ماندگي، باید 

یك شوراي فقهي وجود داشته باشد 
كه این راهكار ها و ابزار هاي جدید را 

مورد مطالعه قرار دهد و پس از احراز 
مشروعیت آن را به سیستم بانكي 

ارائه دهد. 
به طور نمونه حساب سپردة طال 

كه بانك صادرات به عنوان راهكاري 
جدید راه اندازي كرده، ابتدا دقت 

الزم براي تطبیق این روش با 
شریعت صورت نگرفته بود، در نتیجه 

اجراي آن مدتي دچار مشكل شد. 
شوراي فقهي پس از اطالع از این 
مشكالت، آن را با مدیریت بانك 

صادرات مطرح كرد و پس از مطالعه 
و بررسي در شورا، راهكار هایي براي 

اصالح این مشكالت ارائه شد كه 
خوشبختانه به نتیجه رسید. اگر بنا 

بود شوراي فقهي وجود نداشته باشد، 
این رویه بدون اینكه نظارتي صورت 
بگیرد، استمرار پیدا مي كرد و شاید 
پس از سال ها متوجه غلط بودن آن 

مي شدند، چون ظاهراً این روش 
نیازمند قانون گذاري جدید هم نبوده 

و بر اساس قوانین قبلي عمل شده 
بود. در مجموع به دلیل این ابزار هاي 
جدید، نیازمند شوراي فقهي هستیم 

كه به موقع، اقدامات و اصالحات الزم 
را انجام دهد و از به كارگیري هر گونه 

روش و راهكار غلط جلوگیري كند.

اعضاي شورا را چه كساني 
تشكیل مي دهند؟ مالك انتخاب 

آنها چه بوده است؟
این شورا از افرادي تشكیل مي شود 

كه عالوه بر آشنایي با مسائل 
بانكي، در زمینة مباحث فقهي هم 

صاحب نظر هستند. البته برخي 
از ُبعد فقهي ممتاز ترند و برخي 
از ُبعد آشنایي با مسائل پول و 

بانك از قّوت بیشتري برخوردارند. 
در واقع شوراي فقهي متشكل از 

كارشناسان فقهي، بانكي و اقتصادي 
است. متخصصین فقهي این شورا، 

افرادي چون حجت االسالم دكتر 
موسویان، حجت االسالم تسخیري، 

حجت  االسالم كشاورز، نظر پور، دكتر 
سیدعلي شاهرودي و دكتر سیدكاظم 

رجائي هستند كه البته بنده هم با 
ایشان همكاري دارم. قائم مقام بانك 

مركزي این جلسات را مدیریت 
مي كند. برخي از معاونین بانك 

مركزي، كارشناسان بانكي از طرف 

برخي از بانك هاي كشور مثل بانك 
توسعه صادرات هم در این جلسات 

شركت مي كنند.

چه موضوعاتي در این شورا 
بررسي مي شود؟

موضوعات از سوي بانك مركزي 
مطرح مي شود و اعضا به بررسي و 

مطالعه دربارة آن مي پردازند. البته در 
مواردي هم موضوعات توسط اعضا 

مطرح مي شود. این موضوعات بیشتر 
جنبه كابردي دارد مانند موضوع 

سپرده طال كه به آن اشاره شد.
 

مستند فقهي و حقوقي 
مشروعیت شوراي فقهي كه 

متولي تأیید قوانین و مقررات 
بانكداري است، چیست؟

در نظام بانكي و حقوقي كشور، 
شوراي فقهي جایگاه قانوني ندارد، 
بلكه مدیریت بانك در حوزه حقوق 
و اختیارات خود، جمعي را برگزید 

تا از نظرات آنها براي اصالح روش ها 
و رویه ها استفاده كند، این افراد 

كساني هستند كه از صالحیت علمي 
الزم برخوردار هستند. البته بنده 

امیدوارم كه بانك مركزي در اصالح 
قوانین خود، براي شوراي فقهي یك 
جایگاه قانوني در نظر بگیرد، وجود 

شوراي فقهي در همه بانك هاي 
مركزي كشور هاي اسالمي و در هر 

بانك اسالمي، ضرورت ایجاد این 
شورا را دو چندان مي كند. در واقع 

كشور ایران با اینكه در اجراي قانون 
عملیات بانكداري بدون ربا پیشتاز 

بود، اما شوراي فقهي نداشت و تعامل 
با بانك هاي كشور هاي اسالمي به 
تشكیل این شورا منجر شد، زیرا 

آنها مقید به اجراي شریعت در نظام 
بانكداري خود هستند و نبود شوراي 
فقهي در نظام بانكي كشور، مانع از 
همكاري آنها با بانك هاي كشور ما 
مي شد. این ضرورت، بانك مركزي 

را وادار به ایجاد چنین شورایي كرد. 
در واقع بانك مركزي در تعامل با 

بانك مركزي سودان و بانك توسعه 
اسالمي، چنین خألیي را احساس 

كرد و تصمیم به تشكیل چنین 
شورایي گرفت.

آیا عملكرد شوراي فقهي در 
كشور ما با شوراي فقهي سایر 

كشور هاي اسالمي یكسان است؟
خیر، شوراي فقهي در سایر كشور ها 
از جایگاه حقوقي و قانوني برخوردار 

است اما در كشور ما چنین جایگاهي 
براي شوراي فقهي وجود ندارد، 

همچنین افرادي كه در این شوراها 
حضور دارند، فقیه نیستند بلكه 
كارشناسان آشنا به مسائل مالي 
هستند كه فقه هم مي دانند. اما 
در ایران اعضاي شوراي فقهي از 
قدرت علمي باالیي برخوردارند. 

در دوره اي كه كمیته فقهي بورس 
برگزار شد و طراحي هاي خود را به 

آموزش گذاشت، افرادي از بورس هاي 
كشور هاي اسالمي شركت كردند و 
این شركت كنندگان اذعان داشتند 

كه ما در متجاوز از بیست برنامه 
شركت كردیم ولي هیچ یك قّوت 

و عمق علمي را نداشته است. این 
مسأله نشان دهندة برتري جایگاه 

علمي و فقهي شوراي فقهي كشور 
ماست.

شوراي فقهي در تطبیق 
موضوعات بانكداري با موازین 

شرع، چه معیاري را در نظر 
گرفته است؟ در واقع كدام یك از 

معیار هاي اجماع فقها، نظر اعلم 
فقها، اكتفا به نظر یك فقیه، نظر 

ولي فقیه و یا استنباط شخصي 
اعضاي شوراي فقهي مد نظر 

است؟
در این مسأله، مبنا منابع فقهي 

است. در تاریخ فقه ما، آثار بسیار 
گرانقدري از علما و اندیشمندان 
مسلمان به جا مانده است. این 

ذخیره هاي عظیم مبناي مراجعة 
اهل تحقیق از جمله اعضاي شوراي 

فقهي است. همچنین روایاتي كه 
در دست ماست و جزء منابع اصلي 
اجتهادي ما تلقي مي شود، منبع و 

مبناي استنباط هاي فقهي است. لكن 
به طور عمده دیدگاه فقهاي معاصر 

مثل حضرت امام  خمیني )ره(، مقام 
معظم رهبري و دیگر مراجع تقلید، 
مبنا قرار مي گیرد و سعي مي شود 

آنچه كه مورد اتفاق آرا مي باشد، مبنا 
قرار گیرد نه یك مبناي انفرادي و 

شاذ از این نظر كاماًل مستحكم عمل 
مي شود و اگر موردي باشد كه فقها 

نظر نداده باشند، سعي بر استفتا 
و به دست آوردن نظر آنها مي شود. 
البته تاكنون اكثر مواردي كه در 

شورا بررسي شده، مباني و احكام آن 
تعیین شده بود. در رابطه با موارد 

استثنا مثل اوراق آتي كه در كمیتة 
بورس رخ داد، هم استنباط فقهي 

اعضا به نتیجه رسید و هم استفتاي 

مهم ترین مشكل این 
است كه سیستم 
بانكي در بسیاري 

موارد بدون توجه به 
نظرات شوراي فقهي 

عمل مي كند. گویا 
این دو، خطوطي 

موازي اند كه ممكن 
است به زودي به هم 

نرسند. باید به گونه اي 
عمل شود كه رویه 
جاري اصالح شود، 
یعني پیشنهاد این 

اصالحات در شوراي 
فقهي انجام گیرد و 
بالفاصله در جریان 

عمل قرار گیرد
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فقها مثبت بود.

در مجموع روش مطلوب این گونه 
است كه یك دیدگاه فقهي مورد 

مطالعه، بحث و بررسي توسط 
اعضا قرار مي گیرد و سپس براي 

تأیید شرعي آن به اطالع فقها 
مي رسد.

در برخي موارد شاهد موضع گیري 
مراجع معظم تقلید درباره موضوعات 

بانكي هستیم؛ موضوعاتي نظیر 
جریمه دیركرد و كارمزد كه بعضًا 

به شكل قانون نیز در آمده و مورد 
تأیید شوراي نگهبان قرار گرفته 

است. آیا شوراي فقهي در مورد این 
مسائل باید به دنبال راهكاري باشد 
كه مورد تأیید اكثریت مراجع باشد 
یا صرف تأیید شوراي نگهبان كافي 

است؟ همچنین تكلیف مردم به 
عنوان مشتریان نظام بانكي و مقلدین 

مراجع در این بین چیست؟
این دو مورد یعني جریمه دیركرد و 
كارمزد در دستور كار شوراي فقهي 
قرار نگرفته است. جریمه دیركرد از 
جمله مواردي است كه از امام )ره( 
استفتا شد و شوراي نگهبان تأیید 

كرد و مجمع تشخیص مصلحت 
هم وارد عرصه شده و در مورد 

آن نظر داده است. بانك ها هم بر 
اساس قانون مصوب عمل مي كنند 
اما اگر بنا باشد شوراي فقهي وارد 

این مسأله شود، راهكاري ارائه 
مي دهد كه از شكل گیري تأخیر 
تأدیه پیشگیري كند. اعمال این 

راهكار در بازنگري قانون عملیات 
بانكداري بدون ربا، در حال پیگیري 
است. در واقع فرض بر این است كه 
روش هایي به كار گرفته شود كه به 

تأخیر پرداخت منجر نشود، مثل 
اعتبار سنجي مشتریان و بررسي 
سوابق آنها )رتبه بندي اعتباري(. 

بنابراین به كساني تسهیالت داده 
مي شود كه از رتبة اعتباري خوبي 

برخوردار باشند و اطمینان به 
بازگشت سرمایه و سود از جانب 
آنها وجود داشته باشد، عالوه بر 
این گرفتن ضمانت نامه و وثایق 

نیز امري ضروري است تا پشتوانه 
محكمي براي بازپرداخت باشد و 

قابلیت نقد شوندگي باالیي هم داشته 
باشد. البته گاهي تأخیر پرداخت 

ناشي از عملكرد نظام بانكي است. 
نگاه سیستم بانكي به سمت كسب 
سود است. مثاًل وقتي سررسید فرا 
مي رسد و پروژه به اتمام نرسیده، 

بانك بالفاصله در جهت مطالبة منافع 
خود اقدام مي كند. این روش غلط 

است، زیرا بانك باید به دنبال حمایت 
از پروژه باشد تا به اتمام و بازدهي 

برسد )اگر فرض را بر مشاركت 
گرفته باشیم(. در این فرض تأخیر در 

باز پرداخت معنا ندارد و اینكه بانك 
در مواردي كه صاحب بنگاه و پروژه 

اقتصادي، كارش به اتمام نرسیده، 
به دنبال مطالبات خود باشد، كار 
بسیار ناصوابي است. در این موارد 
بانك باید به دنبال حمایت، اصالح 
نظارت و پیگیري باشد تا پروژه به 

موقع انجام شود و اگر با تأخیر مواجه 
شد، این تأخیر را مبناي جرائم قرار 

ندهد. ما در میان بدهكاران نظام 
بانكي با افرادي مواجه هستیم كه 

دچار عسروحرج اند و از پرداخت اصل 
بدهي خویش ناتوان اند. نظام بانكي 

با الزام چنین افرادي به پرداخت 
جریمه، شرایط را براي آنها سخت تر 

مي كند، زیرا این افراد تمكن مالي 
براي پرداخت اصل بدهي را ندارند، 

چطور از آنها جریمه مطالبه مي شود؟
بنابراین باید در قانون بانكي تجدید 

نظر شود و آنجا كه افراد دچار 
عسروحرج اند، بدهي آنها متوقف 

شود، نه اینكه شاهد رشد بدهي آنها 
باشیم و جریمه بر جریمه افزوده 

شود. البته در مواردي كه افراد قدرت 
بازپرداخت بدهي خود را دارند و 

نكول مي كنند، باید جریمه شوند؛ 
جریمه هم نباید به گونه اي باشد كه 

براي گیرندگان تسهیالت شیرین 
باشد بلكه باید گزنده و بازدارنده 

باشند.

باال بودن نرخ جرائم بانكي، 
بعضًا با اعتراض برخي از مراجع 

مواجه شده و ایشان اذعان به 
ربوي بودن آن كرده اند، این شبهه 

را چگونه پاسخ مي دهید؟
براي دریافت جریمه از افرادي كه با 

وجود تمكن مالي، نكول مي كنند، 
مبناي فقهي مستحكمي وجود دارد. 

این افراد در فقه شیعه باید تعزیر 
شوند و تعزیر اعم است از مالي و 

غیر مالي، جریمه، همان تعزیر مالي 
است، حال در اینكه جریمه به نفع 
بانك دریافت شود یا به نفع نظام 
اسالمي، اختالف است. اگر گفته 

شود جرائم به نفع نظام باشد، حرف 
صحیح و مقبولي است. در این روش، 

دیگر نظام بانكي از تأخیر پرداخت، 
سود نمي برد بلكه با مشكالت و 

خساراتي مواجه مي شود. براي حل 
این مشكل باید راه حل دیگري پیدا 

كرد. مي توان صندوقي در بانك 
مركزي تشكیل داد و جرائم را به 

حساب آن واریز كرد، سپس بدهي 
كساني كه معسرند از محل این 

صندوق پرداخت شود. در این حالت 
بانك از كانالي دیگر به منابع خودش 
دست پیدا مي كند و مشكل معسرین 

هم حل مي شود.
اما در رابطه با وظیفه مقلدین 

مراجعي كه اعتراض كرده اند، باید 
گفت كه هر مقلدي باید به فتواي 

مرجع خودش عمل كند و مصوبات 
شوراي نگهبان در رابطه با وجه التزام، 

جایگاه نظام را مشخص مي كند، 
بدین  نحو كه دریافت جریمه بر 

اساس وجه التزام در نظام جمهوري 
اسالمي، مشروع است، لذا مقلدین 

مراجع معظمي هم كه حكم بر 
حرمت جریمه دیر كرد داده اند، به 

دنبال روش هاي تأمین مالي باشند 
كه بحث وجه التزام در آنها مطرح 

نباشد.

مهم ترین مشكالت و چالش هایي 
كه شوراي فقهي بانك مركزي 

و شوراي فقهي بورس با آن 
مواجهند، كدام است؟ راه حل 

پیشنهادي كدام است؟
مهم ترین مشكل این است كه 

سیستم بانكي در بسیاري موارد 
بدون توجه به نظرات شوراي فقهي 
عمل مي كند. گویا این دو، خطوطي 
موازي اند كه ممكن است به زودي 
به هم نرسند. باید به گونه اي عمل 

شود كه رویه جاري اصالح شود، 
یعني پیشنهاد این اصالحات در 

شوراي فقهي انجام گیرد و بالفاصله 
در جریان عمل قرار گیرد. البته 

برخي از مشكالت سیستم بانكي 
به شوراي فقهي ارتباطي ندارد و 

ناشي از عدم نظارت سیستم بانكي 
است، یعني ممكن است از نظر 

قانون گذاري مشكلي وجود داشته 
باشد ولي در مقام عملكرد، بر خالف 

قانون عمل شود. مثاًل اآلن براي 
نرخ سود عقود مشاركتي حداقل و 

حداكثري تعیین كرده اند یا نرخ سود 
عقود مبادله اي حداكثر 12 درصد 

اعالم شد. اما برخي از بانك ها در این 
زمینه خالف مي  كنند و مشتریاني 
را كه قدرت بازپرداخت ندارند نیز 

جریمه مي كنند. این مشكل، از 
عملكرد است نه از قوانین و مقررات. 

امیدوارم كه بانك 
مركزي در اصالح 
قوانین خود، براي 
شوراي فقهي یك 
جایگاه قانوني در 
نظر بگیرد، وجود 
شوراي فقهي در همه 
بانك هاي مركزي 
كشور هاي اسالمي و 
در هر بانك اسالمي، 
ضرورت ایجاد این 
شورا را دو چندان 
مي كند
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لذا بانك مركزي باید بخش نظارتي 
خود را تقویت كند و به طور مرتب به 

بانك ها و مؤسسات مالي � اعتباري 
نظارت  كرده و از افزایش بي رویه نرخ 
سود تسهیالت جلوگیري كند. رشد 
قارچ گونه شعب بانك ها و مؤسسات 

مالي � اعتباري ناشي از منابعي است 
كه با تخلف از قانون بدان مي رسند. 
بنابراین بخش نظارت بانك مركزي 

باید با دقت و قوت بیشتري وارد 
عمل شود بدین صورت كه به عنوان 
مشتري به سراغ بانك ها و مؤسسات 

برود و یا بازرس بفرستد تا جلوي 
عملكرد غیر قانوني آنها را بگیرد.

مهم ترین مصوبات شوراي فقهي 
بانك مركزي كه نقش بسزایي در 
عملیات بانكداري كشور داشته، 

كدام است؟
عالوه بر مسأله آتي ها )Future( و 
اوراق اختیار معامله )Option( كه 
در شوراي فقهي بورس بحث شد و 
به نتیجه هم رسید، اوراق مرابحه، 

تنزیل بدهي، سپرده هاي طال و عقد 
استصناع از موارد مهمي است كه 
در شوراي فقهي بانك مركزي به 

تصویب رسیده است.

آیا این شورا پاسخگوي نظام 

بانكداري در جهت تحقق كامل 
بانكداري اسالمي هست؟

تشكیل این شورا، یك قدم در جهت 
اجراي دقیق تر بانكداري بدون ربا 
است. ولي اگر بخواهیم اصالحات 

بانكي را با نظارت بیشتر پیش ببریم، 
باید در هر بانك یك كمیته فقهي 
تشكیل بدهیم؛ این كمیته ها باید 

زیر نظر شوراي فقهي كار كنند. در 
واقع در راستاي نظارت بر رویه ها 
و عملكرد ها، بررسي پرونده هاي 
تسهیالت، چگونگي اجرا و عمل 
و جلوگیري از تخلفات، نیازمند 

بسط چنین كمیته هایي در بانك ها 
هستیم. در این كمیته هاي فرعي 
باید افرادي حضور داشته باشند 

كه آگاهي دقیق از مباحث فقهي، 
روش هاي بانكداري، مصوبات شوراي 
فقهي و قوانیني كه مجلس تصویب 
و شوراي نگهبان تأیید كرده، داشته 

باشند. همچنین این افراد باید از 
صالحیت هاي الزم براي نظارت و 

عدالت برخوردار باشند تا در مقابل 
تخلفات چشم پوشي نكنند.

با توجه به اینكه این شورا 
موضوعات كاربردي را بررسي 
مي كند، آیا ضروري نیست كه 
برخي از موضوعات مبنایي هم 

بررسي شود؟ محل پرداختن به 
مباحث مبنایي، شوراي فقهي 
است یا باید مرجع دیگري را 

متولي پرداختن به این مباحث 
دانست؟

شوراي فقهي، محل پرداختن به 
مباحث مبنایي نیست و مي توان 

پرداختن به این مباحث را بر عهده 
مراكز پژوهشي مثل پژوهشكده پولي 

و بانكي و همچنین حوزه علمیه 
قم گذاشت، تا با تشكیل گروه هاي 

علمي، این مهم را محقق كنند.

وضعیت نظارت شرعي بر 
بانكداري بدون ربا را چگونه 
ارزیابي مي كنید؟ آیا چنین 

نظارتي در جهت تطبیق قوانین 
و فعالیت نظام بانكي با شریعت 

الزم است؟ چه نهادي باید متولي 
این نظارت باشد؟

چنین نظارتي الزم است و جاي آن 
در نظام بانكي كشور ما خالي است. 
وظیفه این نظارت با شوراي  فقهي 

است، لكن باید گروه هاي نظارتي 
به عنوان بازوي شوراي فقهي عمل 

كنند. بدین نحو كه گزارش هاي 
تحقیقاتي خود را براي شورا ارسال 

كنند تا با قوانین شرع مطابقت داده 
شود. 

باید یك شوراي 
فقهي وجود داشته 

باشد كه این راهكار ها 
و ابزار هاي جدید را 

مورد مطالعه قرار 
دهد و پس از احراز 
مشروعیت آن را به 
سیستم بانكي ارائه 

دهد 


