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مقدمه
 گرچ��ه اي��ده اولیه تأس��یس بانک های اس��المی 
به حدود صد س��ال پی��ش برمی گردد اما تأس��یس 
بانک های اس��المی در خاورمیان��ه را در دهه 1970 
ب��ا بان��ک اس��المی دب��ی )1975(، فیصل س��ودان 
(1977(، اس��لمی بحري��ن )1979( ش��اهد بوديم. 
طراحان نخس��تین بانک های اس��المی مانند شهید 
صدر و نجات اهلل صديقی فقط به ش��یوه های تجهیز 
و تخصیص منابع اش��اره کردن��د و بحث نظارت های 
مستمر بر اسالمی ماندن اين گونه بانک ها را در عمل 
و گس��ترش فعالیت آن ها با ابزارهای جديد را مورد 
توجه ق��رار ندادند. در اواخر دهه پیش بحث هايی از 
ضرورت تش��کیل کمیته ش��ريعت به منظور نظارت 
بر اج��رای صحیح قوانین بانک ه��ا و انطباق آن ها با 
موازين شرعی صورت پذيرفت، استدالل اين بود که 
ممکن اس��ت برای بانک س��نتی )ربوی( برای حفظ 
اعتماد مشتريان، سالمت مالی کفايت کند اما درباره 
بانک اس��المی انطباق با اصول ش��رعی نیز به همان 
ان��دازه مهم و ضروری اس��ت، همان گون��ه که بانک 
اس��المی به علت بی احتیاطی مالی ممکن اس��ت با 
شکس��ت روبه رو ش��ود، عدم انطباق با ش��ريعت نیز 
می تواند همین سرنوش��ت را برای بانک اس��المی به 
دنبال داش��ته باش��د. بنابراين بايد تضمین شود که 
تم��ام فعالیت های بانک اس��المی با اصول ش��رعی 
منطب��ق اس��ت )AL-Jarhi & Iqbal).: 2001 پیرو 
اين بح��ث بود که در چند کش��ور اس��المی مانند: 
مال��زی، اندونزی، بحرين، امارات، مصر و عربس��تان 

کمیته های شرعی تشکیل شد. 
ش��کل و ش��یوه اي��ن نهاده��ای نظارت��ی در 
کش��ورها، گوناگون اس��ت. برخی از کشورها فقط 
خ��ود را ب��ه داش��تن نظام ي��ا قانونی ک��ه احکام 
آن مطابق با قانون ش��رعی اس��المی باش��د، ملزم 
می دانن��د. برخی ديگ��ر مانند بان��ک فیصل مصر 
در مرحل��ه قانون و اجرا خود را به داش��تن هیئت 
نظارت شرعی ملزم می کنند. همچنین کشورهايی 
مانند امارات به سبب قانون )ماده 50 قانون مصوب 
س��ال 1985( وجود هیئت نظارت ش��رعی را الزم 
دانسته، اين نهاد نظارتی را به يکی از وزارتخانه ها 
ملحق کرده اس��ت. در برخی از کش��ورها نیز اين 
نهاد نظارتی را ج��دا از ارگان دولتی قلمداد کرده 

و دستوراتش را الزم االجرا دانسته اند.
اين نهاد ش��رعی که ب��ا تعبیره��ای گوناگونی 
مانند: شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای 
ش��ريعت و کمیت��ه ش��ريعت از آن ياد می ش��ود از 
يک سو بر مس��ايلی مانند: انطباق قوانین و مقررات، 
دستورالعمل ها و قراردادها با موازين فقهی و انطباق 
عملک��رد بانک ها و ديگ��ر مؤسس��ه های اعتباری با 
احکام ش��رعی نظارت کرده، ريسک و مخاطره های 

نقش شورای تخصصی 
فقهی در ارتقای سطح 
مشروعیت و کارایی 
بانک های اسالمی

I S L A M I C  B A N K I N G

حجت االسالم دکتر سيدعباس موسويان



17

عدم انطباق معامله ها با ش��ريعت اسالمی را کاهش 
می دهن��د و از س��وی ديگر در جايگاه نهاد رس��می 
تخصصی با بررس��ی ابزارهای جدي��د پولی بانکی و 
تأيی��د يا اص��الح اين ابزارها ب��ه پويايی بانک کمک 
می کنن��د. بر اين اس��اس اس��ت ک��ه ام��روزه تمام 
کشورهای اس��المی که در زمینه بانکداری اسالمی 
و مبانی اساس��ی آن گام بر می دارند، بر وجود چنین 

نهادی تأکید دارند. 

پیشینه موضوع 
به دنبال ش��کل گیری نگرانی ها درباره مش��روعیت 
معامله های بانک های اس��المی )ريس��ک شريعت(، 
را در دو مح��ور  بیش��تر کش��ورها س��ازوکارهايی 
فعالیت ه��ای  ح��وزه  در  نظ��ارت  و  قانون گ��ذاری 
مؤسس��ه های مالی به وي��ژه بانک ها تعري��ف و اجرا 
می کنند. يکی از مهم ترين س��ازوکارهای مش��ترک 
میان اکثر کشورهای اسالمی وجود نهادی مشورتی- 
نظارتی شرعی برای اجرای اصل پیش گفته در حوزه 
فعالیت مؤسس��ه های مالی اس��ت. در حقیقت ناظر 
ش��رعی در جايگاه حلقه اتصال دهنده بین بانک ها و 
معامله های آن ها و بین مشتريان بانک و بین هیئت 
نظارتی است. هر چند نهاد پیش گفته در کشورهای 
گوناگون عنوان ها، تشکیالت، اختیارها و وظیفه های 
کم وبی��ش متف��اوت دارد ام��ا چنین نه��ادی هنوز 
به صورت رسمی در کشور ما شکل نگرفته و مقاله ای 
نیز درباره آن نگاش��ته نشده است. يگانه منبعی که 
درباره ش��ورای ش��ريعت آن هم به ص��ورت پراکنده 
بحث ک��رده، کت��اب المصارف االس��المیه نوش��ته 
محمدالرفاعی اس��ت. با توجه به کارايی بسیار باالی 
نهاد پیش گفته در زمینه های گوناگون به ويژه گستره 
اس��تفاده از ابزارهای فقهی، بان��ک مرکزی ايران نیز 
به انديشه تأسیس ش��ورای فقهی بانکداری اسالمی 
هر چند به صورت غیررس��می، برآمده و مدتی است 
جلسه های شورای پیش گفته تشکیل و موضوع های 
فقهی مورد نیاز نظام بانکی بررسی و نظر شورا اعالم 
می ش��ود اما الزم است جايگاه رسمی و قانونی شورا 

در نظام بانکی کشور تعیین و تثبیت شود. 
در ادام��ه به بررس��ی اين موض��وع در برخی از 
کشورهای اس��المی مانند: مالزی، بحرين، اندونزی، 

عربستان سعودی و ايران می پردازيم. 

1. مالزی
الف. تأسيس شـورای ملی مشـورتی شريعت 

 (NSAC)
 )Bank Negara Malasia( بان��ک مرکزی مال��زی
در تاريخ 1997 به منظور يکسان سازی و هماهنگی 
بانک ه��ا و  در برداش��ت ها و تفس��یرهای ش��رعی 
مؤسس��ه های تکافل و تأيید قوانین اس��المی مرتبط 

ب��ا بانک��داری اس��المی، بیمه ه��ای تکاف��ل و ديگر 
فعالیت هايی که مبتنی بر اصول و موازين اس��المی 
است، ش��ورای ملی مش��ورتی ش��ريعت را تأسیس 
کرد. ش��ورای پیش گفته باالترين مقام ناظر فقهی- 
ش��رعی درباره فعالیت بانک ها و مؤسسه های تکافل 
اس��ت. نظارت ب��ر بانک��داری اس��المی و بیمه های 
تکافل، ارايه مش��اوره به بانک مرکزی مالزی درباره 
عملیات بانکداری اس��المی و تکافل در جايگاه يگانه 
نهاد معتب��ر در اين حوزه، انجام هماهنگی های الزم 
درباره مس��ايل ش��رعی مربوط به بانکداری و تأمین 
اس��المی و تجزيه و تحلیل و ارزيابی ُبعدهای شرعی 
محصول ه��ا، خدمات، طرح های جديد ارايه ش��ده از 
سوی مؤسسه های بانکی و تکافل از هدف های اصلی 

اين شورا است. 
شورای مشورتی شريعت برای معرفی ابزارهای 
بازار سرمايه اسالمی دو رويکرد را اتخاذ کرده است: 
در رويکرد نخس��ت، ابزارهای مال��ی متعارف که در 
بازار سرمايه مالزی رايج اس��ت، مطالعه شده اعتبار 
آن ها از ديدگاه فقه اس��المی بررس��ی میش��ود. در 
اين بررسی ها بر س��اختار، سازکار و کاربرد ابزارهای 
مالی تمرکز میشود تا مطابقت آن ها با اصول شرعی 
مشخص شود. در رويکرد دوم، بر اساس اصول مالی 

اسالمی ابزارهای مالی جديد طراحی می شود.
يکی ديگر از مس��ئولیت های ش��ورای مشورتی 
ش��ريعت، انتشار فهرست اوراق بهادار مطابق با شرع 
است. اين شورا به صورت مداوم فهرست اوراق بهادار 
مطاب��ق ش��رع را به روزرس��انی می کن��د و تا کنون 
مطابق��ت ش��رعی 642 نوع اوراق به��ادار را تصويب 

کرده است.
قانون بانک مرکزی مالزی که در س��ال 1953 
تصويب شده بود در سال 2003 اصالح شد، آثار اين 
اصالحیه، افزايش نقش ش��ورای مش��ورتی شريعت، 
ارتقای جايگاه ش��ورا به مقام يگانه نهاد معتبر درباره 
مسايل ش��رعی بانکداری اس��المی، تکافل و تأمین 
مالی اسالمی، تعیین شورا درجايگاه يگانه نهاد معتبر 
ب��رای اعالم نظر ب��ه محاکم قضاي��ی و داوری مالزی 
درباره پرونده های مرتبط با مسايل شرعی بانکداری 
و تأمین مالی اسالمی و تکافل، حفظ استقالل شورا 
و منع مش��ارکت اعضای شورا در کمیته های شرعی 

مؤسسه های مالی بود.

ب. کميته شريعت
در دس��امبر س��ال 2004 بان��ک مرک��زی مال��زی 
دستورالعملی را درباره چگونگی فعالیت کمیته های 
ش��ريعت صادر کرد. بر اس��اس دس��تورالعمل بانک 
مرکزی مالزی، تمام نهادهای مالی اسالمی که تحت 
نظارت اي��ن بانک فعالیت می کنند بايد رکنی به نام 
کمیته شريعت داش��ته باشند. کمیته شريعت نقش 

تکمیل کننده شورای مشورتی شريعت بانک مرکزی 
مالزی را ايفا می کند. اهم وظیفه ها و مسئولیت های 
کمیته، ارايه مشاوره مستمر به هیئت مديره مؤسسه 
درباره مسايل شرعی مرتبط با عملیات و فعالیت های 
مؤسس��ه و تأيید «دس��تورالعمل انطباق با شريعت» 
( Shariah Compliance Manual( مؤسسه های 

مالی است )همان: 3(.

2. اندونزی
 (DSN) الف. هيئت مالی شريعت

اي��ن هیئت که در س��ال 1999 به وس��یله ش��ورای 
عالمان اندونزی تش��کیل ش��د، نهاد مستقلی است 
ک��ه به وس��یله بانک مرک��زی اندونزی به رس��میت 
شناخته ش��د. وظیفه هیئت، صدور احکام مرتبط با 
محصول ها و خدمات بانک های اس��المی است. بانک 
مرک��زی اندونزی مق��ررات بانکداری اس��المی را بر 
اس��اس احکام و فتواهای صادره از سوی هیئت مالی 
شريعت، صادر می کند. در سال 2005 بانک مرکزی 
اندون��زی دس��تورالعملی را درب��اره اس��تانداردهای 
قرارداده��ا ص��ادر کرد که در جهت توس��عه صنعت 
بانکداری اسالمی، هر از چند گاه و به صورت دوره ای 
مورد ارزيابی قرار می گیرد؛ به طور مثال، هیئت مالی 
شريعت درباره قراردادهای مضاربه، مضاربه در بیمه 
اس��المی، قراردادهای وکال��ت و اجاره در بیمه و نیز 
درب��اره قرارداد تبرع در بیمه، فتواهايی را در س��ال 
2006 ص��ادر کرد و در همان س��ال مقررات مربوط 
به قراردادهای اجاره، اس��تصناع و س��لم مورد توجه 
قرار گرفت. هیئت مالی ش��ريعت افزون بر همکاری 
با بانک مرک��زی اندونزی، در فرايند گزينش اعضای 
هیئت ناظر ش��رعی نیز ايفای نقش می کند )همان: 

.)3

 (SSB) ب. هيئت ناظر شرعی
تمام بانک های اس��المی اندونزی به داش��تن هیئت 
ناظر ش��رعی ملزم هستند. هیئت های پیش گفته در 
امر نظارت بر فعالی��ت نظام بانکی در جايگاه همکار 
بان��ک مرکزی اندونزی نقش بس��یار مهم��ی را ايفا 
می کنند. بانک مرکزی اندونزی مجموعه معیارهايی 
 fit and( و شايس��ته»  عن��وان «مناس��ب  تح��ت 
proper( را برای تعیی��ن اعضای جديد هیئت های 
پیش گفته تعیین کرده اس��ت. برخی از اين معیارها 
عبارت هستند از «برخورداری از فهم اصول شريعت 
و دان��ش بانکداری و تأمین مالی اس��المی در کل». 
ضمن آنکه هر يک از هیئت های ناظر ش��رعی ملزم 
هستند هر شش ماه يک بار گزارشی درباره يافته های 
نظارت ش��رعی خود به اعضای هیئت مديره، شورای 
مالی ش��ريعت و بانک مرکزی اندون��زی ارايه کنند 

)همان(.  
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۳. بحرين
بانک مرک��زی بحرين، هیئت مالی ش��ريعت دارد که 
فقط ب��ه موضوع انطب��اق خدمات بان��ک مرکزی با 
موازين ش��رعی می پردازد. ضمن آنکه درباره فعالیت 
اعضای هیئ��ت مالی در يک يا چند مؤسس��ه مالی 
ديگ��ر منعی وجود ندارد. به س��بب الزام های مقرر از 
س��وی بانک مرکزی بحرين، تمام بانک ها بايد تمام 
استانداردهای حسابداری و نیز نظرهای رسمی هیئت 
ش��ريعت )Shariah Board( سازمان حسابداری و 
 )AAOIFI( حسابرس��ی مؤسسه های مالی اس��المی
را رعايت کرده و به تأس��یس کمیته ای مس��تقل به 
 Shariah Supervision( نام کمیته شرعی نظارت
Committee( منطبق با اين استانداردها اقدام کنند 

)همان: 3 و 4(.

۴. عربستان سعودی
 در اي��ن کش��ور مقام های ناظر بر نظ��ام بانکی، امر 
بررس��ی انطباق فعالیت های مؤسسه های مالی را به 
خود مؤسسه ها واگذارکرده اند. هر مؤسسه ای درباره 
شناس��ايی و بررسی معیارهای ش��رعی فعالیت های 
خود و عملکرد هیئت ش��رعی آزادانه عمل می کند. 
با اي��ن نگرش ک��ه آزادی عمل مؤسس��ه ها در اين 
حوزه باعث به حداکثر رس��یدن اقدام های ابتکاری، 
بررس��ی دقیق ت��ر فعالیت ها و توس��عه محصول ها و 
خدمات منطبق با ش��رع خواهد شد. تمام بانک های 
محلی عربس��تان هیئت ش��رعی دارن��د که از برخی 
از انديش��ه وران و عالمان ب��زرگ )فقیهان( در آن ها 
حضور دارن��د. انتخ��اب اعضای هیئت ها به وس��یله 
اعض��ای هیئت مديره مؤسس��ه ها انجام می ش��ود و 
اکثري��ت اعض��ای هیئت ه��ا تحصیالت دانش��گاهی 
داشته و متخصص در فقه هستند. برخی از اعضا نیز 
تحصیالت دانش��گاهی در رشته های حقوق و اقتصاد 

دارند.

۵. ايران
بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران، 
فقیهان ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی مس��ئولیت 
بررس��ی انطب��اق قوانین مص��وب مجلس ش��ورای 
اسالمی با موازين شريعت را بر عهده دارند. از جمله 
اين قوانین، قوانین بازار پول و سرمايه، به ويژه قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب ش��هريور ماه 1362 
است که بعد از تصويب در مجلس با دقت تمام مورد 
توجه فقیهان شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای 

سال 1363 به مرحله اجرا در آمد.
تجرب��ه 27 س��ال اج��رای قان��ون پیش گفته 
نش��ان می دهد ب��رای اطمینان از اج��رای صحیح 
قان��ون، نظ��ارت فقیهان ش��ورای نگهب��ان در حد 
تأيید قان��ون مصوب مجلس کفاي��ت نمی کند؛ بر 

اين اس��اس از چند س��ال پیش به صورت رسمی و 
غیررسمی ش��اهد تشکیل تش��کلی به اسم کمیته 
يا ش��ورای تخصصی فقهی در بازار پول و س��رمايه 

ايران هستیم.

شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران

به دنبال احس��اس نیاز به نه��اد تخصصی فقهی در 
عرص��ه بحث های بانکداری اس��المی، س��ال 1383 
ش��ورايی به نام شورای مش��ورتی بانکداری و مالیه 
اس��المی در پژوهش��کده پولی بانک��ی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی تشکیل شد، اين شورا که متشکل 
از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بودند درباره 
مسايل و شبهه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری 
بدون ربای ايران بحث و بررسی کرده پیشنهادهايی 
برای اصالح ارايه می کردند و در مواردی نیز با بررسی 
ابزارهای جديد بانکی پیش��نهادهايی به شورای پول 
و اعتبار می دادند. شورای پیش گفته بعد از حدود دو 
س��ال فعالیت به معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی 
و دارايی منتقل ش��د و با ترکیب فنی تری به بررسی 
مش��کل ها و مانع های اجرای صحیح بانکداری بدون 
ربا پرداخت و بعد از حدود س��ه سال فعالیت افزون 
بر بررسی مس��ايل جاری بانکداری ايران به طراحی 
الگوي��ی به نام «الگوی جدي��د بانکداری بدون ربای 
ايران» پرداخت که در محافل گوناگون علمی داخلی 
و بین المللی ارايه ش��د و به باور صاحب نظران بانکی 
اج��رای آن می تواند خیلی از مش��کل ها و مانع های 

بانکداری را برطرف کند.
بعد از تغییره��ای مديريتی در بانک مرکزی، 
ابتدای سال 1388، ش��ورايی در بانک مرکزی به 
نام ش��ورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اي��ران تش��کیل ش��د، اين ش��ورا که متش��کل از 
صاحب نظ��ران فقهی، اقتصادی و بانکی اس��ت در 
عرصه نظ��ارت بر انطباق معامله ه��ای نظام بانکی 
و ابزاره��ای جديد پیش��نهادی با موازين ش��رعی 
فعالی��ت می کند. اين ش��ورا مصوب��ات فراوانی در 
زمینه های پیش گفته داش��ته اس��ت ک��ه برخی از 

آن ها عبارت هستند از:
1. تدوين مقررات شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی
2. تدوين مقررات شرعی انتشار گواهی سپرده ارزی
3. تدوين مقررات شرعی استفاده از معامله های آتی 

ارز برای پوشش ريسک
4. طراح��ی ابزاره��ای معامله ه��ای بی��ن بانکی در 

بانکداری بدون ربا
5. تدوي��ن مقررات ش��رعی ب��رای ق��رارداد ريپو در 

بانکداری بدون ربا
6. تدوين مقررات شرعی کاربردهای گوناگون خريد 

دين.

يکی از مهم ترين 
سازوکارهای مشترک 
ميان اکثر کشورهای 
اسالمی وجود نهادی 
مشورتی- نظارتی شرعی 
برای اجرای اصل بانکداری 
اسالمی و حذف ربا در 
حوزه فعاليت مؤسسه های 
مالی است.

۳. بحرين
بانک مرک��زی بحرين، هیئت مالی ش��ريعت دارد که 
فقط ب��ه موضوع انطب��اق خدمات بان��ک مرکزی با 
موازين ش��رعی می پردازد. ضمن آنکه درباره فعالیت 
اعضای هیئ��ت مالی در يک يا چند مؤسس��ه مالی 
ديگ��ر منعی وجود ندارد. به س��بب الزام های مقرر از 
س��وی بانک مرکزی بحرين، تمام بانک ها بايد تمام 
استانداردهای حسابداری و نیز نظرهای رسمی هیئت 
ش��ريعت )Shariah Board( سازمان حسابداری و 
 )AAOIFI( حسابرس��ی مؤسسه های مالی اس��المی
را رعايت کرده و به تأس��یس کمیته ای مس��تقل به 
Shariah Supervision( نام کمیته شرعی نظارت

Committee( منطبق با اين استانداردها اقدام کنند 
)همان: 3 و 4(.

۴. عربستان سعودی
 در اي��ن کش��ور مقام های ناظر بر نظ��ام بانکی، امر 
بررس��ی انطباق فعالیت های مؤسسه های مالی را به 
خود مؤسسه ها واگذارکرده اند. هر مؤسسه ای درباره 
شناس��ايی و بررسی معیارهای ش��رعی فعالیت های 
خود و عملکرد هیئت ش��رعی آزادانه عمل می کند. 
با اي��ن نگرش ک��ه آزادی عمل مؤسس��ه ها در اين 
حوزه باعث به حداکثر رس��یدن اقدام های ابتکاری، 
بررس��ی دقیق ت��ر فعالیت ها و توس��عه محصول ها و 
خدمات منطبق با ش��رع خواهد شد. تمام بانک های 
محلی عربس��تان هیئت ش��رعی دارن��د که از برخی 
از انديش��ه وران و عالمان ب��زرگ )فقیهان( در آن ها 
حضور دارن��د. انتخ��اب اعضای هیئت ها به وس��یله 
اعض��ای هیئت مديره مؤسس��ه ها انجام می ش��ود و 
اکثري��ت اعض��ای هیئت ه��ا تحصیالت دانش��گاهی 
داشته و متخصص در فقه هستند. برخی از اعضا نیز 
تحصیالت دانش��گاهی در رشته های حقوق و اقتصاد 

دارند.

۵. ايران
بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران، 
فقیهان ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی مس��ئولیت 
بررس��ی انطب��اق قوانین مص��وب مجلس ش��ورای 
اسالمی با موازين شريعت را بر عهده دارند. از جمله 
اين قوانین، قوانین بازار پول و سرمايه، به ويژه قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب ش��هريور ماه 1362

است که بعد از تصويب در مجلس با دقت تمام مورد 
توجه فقیهان شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای 

سال 1363 به مرحله اجرا در آمد.
تجرب��ه 27 س��ال اج��رای قان��ون پیش گفته 
نش��ان می دهد ب��رای اطمینان از اج��رای صحیح 
قان��ون، نظ��ارت فقیهان ش��ورای نگهب��ان در حد 
تأيید قان��ون مصوب مجلس کفاي��ت نمی کند؛ بر 

اين اس��اس از چند س��ال پیش به صورت رسمی و 
غیررسمی ش��اهد تشکیل تش��کلی به اسم کمیته 
يا ش��ورای تخصصی فقهی در بازار پول و س��رمايه 

ايران هستیم.

شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران

به دنبال احس��اس نیاز به نه��اد تخصصی فقهی در 
عرص��ه بحث های بانکداری اس��المی، س��ال 1383

ش��ورايی به نام شورای مش��ورتی بانکداری و مالیه 
اس��المی در پژوهش��کده پولی بانک��ی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی تشکیل شد، اين شورا که متشکل 
از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بودند درباره 
مسايل و شبهه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری 
بدون ربای ايران بحث و بررسی کرده پیشنهادهايی 
برای اصالح ارايه می کردند و در مواردی نیز با بررسی 
ابزارهای جديد بانکی پیش��نهادهايی به شورای پول 
و اعتبار می دادند. شورای پیش گفته بعد از حدود دو 
س��ال فعالیت به معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی 
و دارايی منتقل ش��د و با ترکیب فنی تری به بررسی 
مش��کل ها و مانع های اجرای صحیح بانکداری بدون 
ربا پرداخت و بعد از حدود س��ه سال فعالیت افزون 
بر بررسی مس��ايل جاری بانکداری ايران به طراحی 
الگوي��ی به نام «الگوی جدي��د بانکداری بدون ربای 
ايران» پرداخت که در محافل گوناگون علمی داخلی 
و بین المللی ارايه ش��د و به باور صاحب نظران بانکی 
اج��رای آن می تواند خیلی از مش��کل ها و مانع های 

بانکداری را برطرف کند.
بعد از تغییره��ای مديريتی در بانک مرکزی، 
ابتدای سال 1388، ش��ورايی در بانک مرکزی به 
نام ش��ورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اي��ران تش��کیل ش��د، اين ش��ورا که متش��کل از 
صاحب نظ��ران فقهی، اقتصادی و بانکی اس��ت در 
عرصه نظ��ارت بر انطباق معامله ه��ای نظام بانکی 
و ابزاره��ای جديد پیش��نهادی با موازين ش��رعی 
فعالی��ت می کند. اين ش��ورا مصوب��ات فراوانی در 
زمینه های پیش گفته داش��ته اس��ت ک��ه برخی از 

آن ها عبارت هستند از:
1. تدوين مقررات شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی
2. تدوين مقررات شرعی انتشار گواهی سپرده ارزی

3. تدوين مقررات شرعی استفاده از معامله های آتی 
ارز برای پوشش ريسک

4. طراح��ی ابزاره��ای معامله ه��ای بی��ن بانکی در 
بانکداری بدون ربا

5. تدوي��ن مقررات ش��رعی ب��رای ق��رارداد ريپو در 
بانکداری بدون ربا

6. تدوين مقررات شرعی کاربردهای گوناگون خريد 
دين.

I S L A M I C  B A N K I N G
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مبانی تشکیل شورای تخصصی فقهی 
نظام بانکی

عدم مشروعیت به کارگیری قرض با بهره در عملیات 
تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی س��بب ش��د 
تا تبصره ای در قانون بودجه س��ال 1360 کل کشور 
گنجانده شود. درج آن تبصره سرآغاز تحولی عمیق 
در بانکداری ايران ش��مرده می ش��ود. در تبصره 54 

قانون بودجه آن سال آمده است: 
«دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون 
برای حذف ربا از نظام بانکی و اصالح نظام در اسرع 
وقت مطالعه های الزم را انجام داده و اليحه مربوطه 

را به مجلس شورای اسالمی تقديم کند». 
پ��س از بررس��ی ها و جلس��ه های متع��دد ب��ا 
صاحب نظران و تصويب هیئت وزيران، س��رانجام در 
شهريور 1362 قانونی مشتمل بر بیست و هفت ماده 
و چهار تبصره به تصويب مجلس ش��ورای اس��المی 
س��پس به تصويب شورای نگهبان رس��ید و دی ماه 
همان سال نیز دس��تورالعمل اجرايی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا به تصويب هیئت وزيران رس��ید و از 

آغاز سال 1363 به مرحله اجرا در آمد. 
گرچ��ه در تهی��ه و تصويب قان��ون در مجلس 
شورای اسالمی و ش��ورای نگهبان دقت های فراوانی 
انج��ام گرفت ت��ا قانون بدون عی��ب و نقص و بدون 
هر نوع ش��بهه ربا تنظیم ش��ود اما اج��رای صحیح 
قانون نیازمند يک س��ری ملزوم هايی است که خارج 
از مس��ئولیت نهاد ش��ورای نگهبان شمرده می شود، 

مهم ترين آن ها عبارت هستند از: 

دسـتورالعمل های  و  آيين نامه هـا  تنظيـم   .1
اجرايی صحيح

اجرای صحی��ح قوانین عملیات بانک��داری بدون ربا 
نیازمند آيین نامه ها و دس��تورالعمل های متناس��ب 
اس��ت تا اواًل شبهه ربا وجود نداش��ته باشد؛ ثانیًا در 
تهیه دس��تورالعمل ها تمام جوانب آن به دقت مورد 
بررس��ی قرار گرفته و از ماهی��ت واقعی خود خارج 
نش��ود. روشن است ش��ورای نگهبان ضامن اسالمی 
ش��دن قانون اس��ت و نقش نظارتی کلی بر قوانین و 
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی دارد اما در مرحله 
اج��رای قانون ب��ه نه��ادی نیازمنديم ک��ه افزون بر 
نظارت، بر تمام جوانب آيین نامه ها و دستورالعمل ها 
تس��لط کافی داش��ته و روش صحیح اج��رای قانون 
را بی��ان دارد، طبیعی اس��ت که اين مه��م خارج از 

مسئولیت شورای نگهبان است. 

2. آمـوزش کارکنـان نظام بانکی و مشـتريان 
بانک ها

بانک ها و دريافت کنندگان تسهیالت و اعتبارات 
بانکی در نظام ربوی س��ازوکار سادة محاسبه بهره و 

دادو س��تد وام را بدون پیچیدگ��ی و نیاز به آموزش 
انجام می دهند اما در بانکداری بدون ربای جمهوری 
اس��المی ايران، بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی 
ب��دون ربا به قراردادهايی مربوط اس��ت که بانک در 
آن ها نقش واس��طه و وکی��ل را ايفا می کند و از نظر 
حقوقی بس��یاری از وج��وه به مالکی��ت بانک ها در 
نمی آيد و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسه ها 
را نمی ياب��د و در نتیجه، بانک در اس��تفاده از وجوه 
آزادی کام��ل ن��دارد؛ بلکه باي��د آن را در گونه هايی 
از قرارداده��ای مبادله ای به کار گیرد يا در طرح های 
سودآور اقتصادی سرمايه گذاری کند يا به متقاضیان 
س��رمايه براس��اس نوعی مشارکت در س��ود و زيان 
واگذارد و سود حاصل شده يا سهم سود کسب شده را 
پس از کس��ر حق وکالت بانک، به صاحبان سپرده ها 
بازگردان��د و در واگ��ذاری اين وجوه ب��ه متقاضیان، 
باي��د مصلحت و نف��ع س��پرده گذاران را مدنظر قرار 
ده��د. در اين ن��وع بانکداری، س��پرده گذاران افزون 
بر اينکه میزان سودش��ان از پیش مش��خص نیست، 
نیازمن��د اطالعاتی درباره می��زان کارايی بخش های 
گوناگون اقتصادی به منظور سرمايه گذاری در آن ها 
و اطالع��ات مربوط ب��ه قرارداد بین س��پرده گذار و 
بان��ک و آگاهی از اختیارهايی هس��تند که به بانک 
می دهند. نکتة حائز اهمیت، توجه س��پرده گذاران و 
دريافت کنندگان تس��هیالت به بنده��ای مندرج در 
قراردادها و مفاهیم آن هاس��ت زيرا ان��واع قراردادها 
متعدد اس��ت و گاهی معامله ای، تلفیقی از چند نوع 
قرارداد اس��ت که آشنايی با سازوکار بانکداری بدون 
ربا را پیچیده می سازد. استفاده کنندگان از تسهیالت 
مال��ی بانک ها بايد با مفاهی��م قراردادها و چارچوب 
اس��تفاده از آن ها آش��نا باش��ند زيرا اگ��ر اعتبارات 
داده ش��ده را در غی��ر مورد ق��رارداد مصرف کنند، 
مش��کل های حقوقی و ش��رعی در پی خواهد داشت 
و گاه��ی به بطالن قرارداد و حرمت س��ود حاصل از 

معاملة باطل می انجامد.
اين پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت 
آم��وزش اين نوع بانکداری را افزايش داده اس��ت زيرا 
ب��دون آموزش کافی، مش��کل هايی مانن��د: ناآگاهی 
از چگونگ��ی درياف��ت تس��هیالت مناس��ب از بانک، 
صوری ش��دن قراردادهای بانکی، حرم��ت درآمدها و 
سودهای حاصل از آن، بی مباالتی مردم در رباخواری، 
نبود هم��کاری مؤمنان ب��ا بانک ها و پیدايی ش��بهة 
عملکرد ربوی و کشیده ش��دن بانک به سوی آن روی 
می ده��د. بنابراين، آموزش بانکداری بدون ربا بايد در 

دو سطح عمومی و تخصصی ارايه شود.

3. توجه به اهتمام مسـئوالن و کارگزاران نظام 
بانکی به اجرای صحيح قانون

حضرت علی)ع( باور داش��تند ک��ه بايد از طرز عمل 

کارگزاران آگاه بود و ش��یوه برخورد آنان را با مردم 
زيرنظر داشت و از میزان صحت و سقم گزارش های 
آنان مطلع بود. اين مراقبت ها را بازرس��ان ويژه ای بر 
عهده داشتند که چش��م حکومت شمرده می شدند. 

حضرت در نامه ای به مالک اشتر می نگارند:
«پس بر کاره��ای آنان مراقبت ک��ن و ناظری 
راس��تگو و وفاپیش��ه بر آنان بگمار که مراقبت نهانی 
تو در کارهايشان، وادارکننده آنها به رعايت امانت، و 
مهربانی بر رعیت باشد و خود نیز کارکنانت را بپای! 
اگر يکی از آنان دس��ت به خیانتی گش��ود و گزارش 
ناظران تو بر آن خیانت همداس��تان بود، به اين گواه 
بس��نده کن و کیف��رش را با تنبیه به وی برس��ان و 
آنچه به دس��ت آورده بستان، سپس وی را خوار بدار 
و خیانتکار بش��مار و طوق بدنامی را در گردنش در 

بیاور».
اص��ل کلیدِی نظارت که به روش��نی از کلمات 
حضرت استنباط می ش��ود، تمام شؤون اجتماعی و 
اقتصادی را درب��ر می گیرد و با توجه به اينکه بدون 
نظ��ارت فراگیر ب��ر عملکرد نهاده��ا و نقش آفرينان 
اصل��ی اقتصادی، به وي��ژه بازار و بازاري��ان نمی توان 
قوانی��ن و احکام قرآن و س��نت را به اج��را درآورد، 
حضرت هرگز از نظارت بر اين بخش غافل نبود. وی 
خود بر بازار کوفه نظارت داش��ت و نمايندگانی برای 
نظ��ارت بر بازارهای ديگر منصوب می کرد. همچنین 
دس��تورالعملی برای استانداران فرس��تاد که در آن 
مقررات کنترل بازار و مجازات محتکران، ابالغ شده 

بود.
بی تردي��د معامله ه��ای بانکی از حس��اس ترين 
بخ��ش اقتص��ادی جامعه ش��مرده می ش��ود که از 
ُبعده��ای گوناگ��ون نیازمند نظارت اس��ت، بانک در 
جايگاه مؤسس��ه واسطه مالی، مس��ئولیت تجهیز و 
هدايت س��رمايه نقدی جامعه را ب��ه عهده دارد. هر 
نوع اهمال در اين کار باعث رکود سرمايه ها می شود؛ 
همان طور که هر نوع زياده روی در اعطای تسهیالت، 
منابع س��پرده گذاران را به خطر می ان��دازد. يکی از 
ُبعده��ای حس��اس معامله های بانک��ی، نزديکی آنها 
به معامله های ربوی اس��ت به وي��ژه اينکه بانکداری 
ايران س��ابقه ربوی داشته، بس��یاری از ساختارها و 
آيین نامه ها هنوز تغییر نکرده اس��ت؛ بر اين اس��اس 
ضرورت دارد نهادی متخصص، مس��ئولیت نظارت و 

هدايت اين امر مهم را به عهده گیرد.  

4. ضرورت وجـود نهادهای نظارتی کافی برای 
نظارت و کنترل

ماهیت بانکداری اس��المی به گونه ای اس��ت که نیاز 
مبرم به واح��د کنترل و نظ��ارت را ايجاب می کند. 
وظیف��ه چنی��ن نهادهايی اهمیت وي��ژه ای دارد که 
اطمین��ان حاصل ش��ود تم��ام عملیات ه��ا )اعم از 

مبانی تشکیل شورای تخصصی فقهی 
نظام بانکی

عدم مشروعیت به کارگیری قرض با بهره در عملیات 
تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی س��بب ش��د 
تا تبصره ای در قانون بودجه س��ال 1360 کل کشور 
گنجانده شود. درج آن تبصره سرآغاز تحولی عمیق 
در بانکداری ايران ش��مرده می ش��ود. در تبصره 54

قانون بودجه آن سال آمده است: 
«دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون 
برای حذف ربا از نظام بانکی و اصالح نظام در اسرع 
وقت مطالعه های الزم را انجام داده و اليحه مربوطه 

را به مجلس شورای اسالمی تقديم کند». 
پ��س از بررس��ی ها و جلس��ه های متع��دد ب��ا 
صاحب نظران و تصويب هیئت وزيران، س��رانجام در 
شهريور 1362 قانونی مشتمل بر بیست و هفت ماده 
و چهار تبصره به تصويب مجلس ش��ورای اس��المی 
س��پس به تصويب شورای نگهبان رس��ید و دی ماه 
همان سال نیز دس��تورالعمل اجرايی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا به تصويب هیئت وزيران رس��ید و از 

آغاز سال 1363 به مرحله اجرا در آمد. 
گرچ��ه در تهی��ه و تصويب قان��ون در مجلس 
شورای اسالمی و ش��ورای نگهبان دقت های فراوانی 
انج��ام گرفت ت��ا قانون بدون عی��ب و نقص و بدون 
هر نوع ش��بهه ربا تنظیم ش��ود اما اج��رای صحیح 
قانون نیازمند يک س��ری ملزوم هايی است که خارج 
از مس��ئولیت نهاد ش��ورای نگهبان شمرده می شود، 

مهم ترين آن ها عبارت هستند از: 

دسـتورالعمل های  و  آيين نامه هـا  تنظيـم   .1
اجرايی صحيح

اجرای صحی��ح قوانین عملیات بانک��داری بدون ربا 
نیازمند آيین نامه ها و دس��تورالعمل های متناس��ب 
اس��ت تا اواًل شبهه ربا وجود نداش��ته باشد؛ ثانیًا در 
تهیه دس��تورالعمل ها تمام جوانب آن به دقت مورد 
بررس��ی قرار گرفته و از ماهی��ت واقعی خود خارج 
نش��ود. روشن است ش��ورای نگهبان ضامن اسالمی 
ش��دن قانون اس��ت و نقش نظارتی کلی بر قوانین و 
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی دارد اما در مرحله 
اج��رای قانون ب��ه نه��ادی نیازمنديم ک��ه افزون بر 
نظارت، بر تمام جوانب آيین نامه ها و دستورالعمل ها 
تس��لط کافی داش��ته و روش صحیح اج��رای قانون 
را بی��ان دارد، طبیعی اس��ت که اين مه��م خارج از 

مسئولیت شورای نگهبان است. 

2. آمـوزش کارکنـان نظام بانکی و مشـتريان 
بانک ها

بانک ها و دريافت کنندگان تسهیالت و اعتبارات 
بانکی در نظام ربوی س��ازوکار سادة محاسبه بهره و 

دادو س��تد وام را بدون پیچیدگ��ی و نیاز به آموزش 
انجام می دهند اما در بانکداری بدون ربای جمهوری 
اس��المی ايران، بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی 
ب��دون ربا به قراردادهايی مربوط اس��ت که بانک در 
آن ها نقش واس��طه و وکی��ل را ايفا می کند و از نظر 
حقوقی بس��یاری از وج��وه به مالکی��ت بانک ها در 
نمی آيد و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسه ها 
را نمی ياب��د و در نتیجه، بانک در اس��تفاده از وجوه 
آزادی کام��ل ن��دارد؛ بلکه باي��د آن را در گونه هايی 
از قرارداده��ای مبادله ای به کار گیرد يا در طرح های 
سودآور اقتصادی سرمايه گذاری کند يا به متقاضیان 
س��رمايه براس��اس نوعی مشارکت در س��ود و زيان 
واگذارد و سود حاصل شده يا سهم سود کسب شده را 
پس از کس��ر حق وکالت بانک، به صاحبان سپرده ها 
بازگردان��د و در واگ��ذاری اين وجوه ب��ه متقاضیان، 
باي��د مصلحت و نف��ع س��پرده گذاران را مدنظر قرار 
ده��د. در اين ن��وع بانکداری، س��پرده گذاران افزون 
بر اينکه میزان سودش��ان از پیش مش��خص نیست، 
نیازمن��د اطالعاتی درباره می��زان کارايی بخش های 
گوناگون اقتصادی به منظور سرمايه گذاری در آن ها 
و اطالع��ات مربوط ب��ه قرارداد بین س��پرده گذار و 
بان��ک و آگاهی از اختیارهايی هس��تند که به بانک 
می دهند. نکتة حائز اهمیت، توجه س��پرده گذاران و 
دريافت کنندگان تس��هیالت به بنده��ای مندرج در 
قراردادها و مفاهیم آن هاس��ت زيرا ان��واع قراردادها 
متعدد اس��ت و گاهی معامله ای، تلفیقی از چند نوع 
قرارداد اس��ت که آشنايی با سازوکار بانکداری بدون 
ربا را پیچیده می سازد. استفاده کنندگان از تسهیالت 
مال��ی بانک ها بايد با مفاهی��م قراردادها و چارچوب 
اس��تفاده از آن ها آش��نا باش��ند زيرا اگ��ر اعتبارات 
داده ش��ده را در غی��ر مورد ق��رارداد مصرف کنند، 
مش��کل های حقوقی و ش��رعی در پی خواهد داشت 
و گاه��ی به بطالن قرارداد و حرمت س��ود حاصل از 

معاملة باطل می انجامد.
اين پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت 
آم��وزش اين نوع بانکداری را افزايش داده اس��ت زيرا 
ب��دون آموزش کافی، مش��کل هايی مانن��د: ناآگاهی 
از چگونگ��ی درياف��ت تس��هیالت مناس��ب از بانک، 
صوری ش��دن قراردادهای بانکی، حرم��ت درآمدها و 
سودهای حاصل از آن، بی مباالتی مردم در رباخواری، 
نبود هم��کاری مؤمنان ب��ا بانک ها و پیدايی ش��بهة 
عملکرد ربوی و کشیده ش��دن بانک به سوی آن روی 
می ده��د. بنابراين، آموزش بانکداری بدون ربا بايد در 

دو سطح عمومی و تخصصی ارايه شود.

3. توجه به اهتمام مسـئوالن و کارگزاران نظام 
بانکی به اجرای صحيح قانون

حضرت علی)ع( باور داش��تند ک��ه بايد از طرز عمل 

کارگزاران آگاه بود و ش��یوه برخورد آنان را با مردم 
زيرنظر داشت و از میزان صحت و سقم گزارش های 
آنان مطلع بود. اين مراقبت ها را بازرس��ان ويژه ای بر 
عهده داشتند که چش��م حکومت شمرده می شدند. 

حضرت در نامه ای به مالک اشتر می نگارند:
«پس بر کاره��ای آنان مراقبت ک��ن و ناظری 
راس��تگو و وفاپیش��ه بر آنان بگمار که مراقبت نهانی 
تو در کارهايشان، وادارکننده آنها به رعايت امانت، و 
مهربانی بر رعیت باشد و خود نیز کارکنانت را بپای! 
اگر يکی از آنان دس��ت به خیانتی گش��ود و گزارش 
ناظران تو بر آن خیانت همداس��تان بود، به اين گواه 
بس��نده کن و کیف��رش را با تنبیه به وی برس��ان و 
آنچه به دس��ت آورده بستان، سپس وی را خوار بدار 
و خیانتکار بش��مار و طوق بدنامی را در گردنش در 

بیاور».
اص��ل کلیدِی نظارت که به روش��نی از کلمات 
حضرت استنباط می ش��ود، تمام شؤون اجتماعی و 
اقتصادی را درب��ر می گیرد و با توجه به اينکه بدون 
نظ��ارت فراگیر ب��ر عملکرد نهاده��ا و نقش آفرينان 
اصل��ی اقتصادی، به وي��ژه بازار و بازاري��ان نمی توان 
قوانی��ن و احکام قرآن و س��نت را به اج��را درآورد، 
حضرت هرگز از نظارت بر اين بخش غافل نبود. وی 
خود بر بازار کوفه نظارت داش��ت و نمايندگانی برای 
نظ��ارت بر بازارهای ديگر منصوب می کرد. همچنین 
دس��تورالعملی برای استانداران فرس��تاد که در آن 
مقررات کنترل بازار و مجازات محتکران، ابالغ شده 

بود.
بی تردي��د معامله ه��ای بانکی از حس��اس ترين 
بخ��ش اقتص��ادی جامعه ش��مرده می ش��ود که از 
ُبعده��ای گوناگ��ون نیازمند نظارت اس��ت، بانک در 
جايگاه مؤسس��ه واسطه مالی، مس��ئولیت تجهیز و 
هدايت س��رمايه نقدی جامعه را ب��ه عهده دارد. هر 
نوع اهمال در اين کار باعث رکود سرمايه ها می شود؛ 
همان طور که هر نوع زياده روی در اعطای تسهیالت، 
منابع س��پرده گذاران را به خطر می ان��دازد. يکی از 
ُبعده��ای حس��اس معامله های بانک��ی، نزديکی آنها 
به معامله های ربوی اس��ت به وي��ژه اينکه بانکداری 
ايران س��ابقه ربوی داشته، بس��یاری از ساختارها و 
آيین نامه ها هنوز تغییر نکرده اس��ت؛ بر اين اس��اس 
ضرورت دارد نهادی متخصص، مس��ئولیت نظارت و 

هدايت اين امر مهم را به عهده گیرد.  

4. ضرورت وجـود نهادهای نظارتی کافی برای 
نظارت و کنترل

ماهیت بانکداری اس��المی به گونه ای اس��ت که نیاز 
مبرم به واح��د کنترل و نظ��ارت را ايجاب می کند. 
وظیف��ه چنی��ن نهادهايی اهمیت وي��ژه ای دارد که 
اطمین��ان حاصل ش��ود تم��ام عملیات ه��ا )اعم از 
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قراردادها، فرم ها، درخواس��ت ها، میزان تأمین مالی 
و ...( به ص��ورت صحیح انجام ش��ده اس��ت. توجه به 
اهمیت وي��ژه نهادهای نظارتی ايج��اب می کند که 
پرس��نل آن از متخصص ترين افراد انتخاب ش��وند. 
در س��طح علمی، بس��یاری از متخصص��ان مذهبی 
هس��تند که در علوم بانکداری فاقد دانش هس��تند 
و همچنی��ن افرادی ک��ه در علوم اقتص��ادی به ويژه 
بانک��داری متخصص هس��تند درباره ش��ريعت فاقد 
سطح علمی الزم هستند و اگر هم افرادی باشند که 
در هر دو حوزه کار کرده باش��ند خیلی کم هستند. 
به نظر می رس��د که بهترين و مناس��ب ترين ترکیب 
برای نهادهای ناظر ش��رعی و فقه��ی در حوزه نظام 
بانکی، ترکیبی از فقیهان آشنا به بحث های اقتصادی 
و بانکی، متخصصان در فقه و معامله ها و کارشناسان 
حقوقی، کارشناسان اقتصادی و بانکی است. بنابراين 
به ط��ور مطلوب اعضای ش��ورای فقهی بايد افزون بر 
مس��ايل فقهی و ش��ريعت، در مس��ايل حسابداری، 
حقوقی و اقتصادی نیز صاحب نظر باش��ند و به طور 

مشخص مأموريت های زير را به عهده گیرند: 

نظارت بر تطابق آيین نامه ها و 
دستورالعمل ها

با گذش��ت بیش از 27 سال از اجرای قانون عملیات 
بانک��ی بدون ربا، اين تصور نادرس��ت وجود دارد که 
هن��وز کاس��تی هايی در بس��یاری از زمینه ها وجود 
دارد و هن��وز بانکداری کش��ور از حقیقت بانکداری 
ب��دون ربا فاصله دارد. در طول س��ال های گذش��ته 
در حالی که کوش��یده ش��د پايبندی نظام بانکی به 
ماده های قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ ش��ود، 
در موارد گوناگونی ش��بهه ها و مسايلی پیش آمد که 
از لوازم بانکداری س��نتی بود و در برخی موارد بقا و 
کاراي��ی عملکرد نظام بانکی به آن وابس��ته بود و از 
طرفی با مبانی ش��رعی س��ازگاری نداشت. از اين رو 
صاحب منصب��ان وض��ع قانون را مجب��ور می کرد به 
کوشش��ی برای رفع تناقضات پیش آمده يا توجیه و 

تفسیر موردی مبادرت ورزند.
نکت��ه قابل توج��ه در اين باره اين ب��ود که تمام 
توجه قانون بانکی برای اصالح س��اختار نظام بانکی 
و تغییر آن از ش��کل ربوی به نظام اس��المی و نبود 
ربا در فعالیت های بانکی معطوف شد؛ به گونه ای که 
تمام تغییرها و دگرگونی ها در اين جهت سازماندهی 
شد. ش��کی نیست که عمده ترين معضل نظام بانکی 
س��نتی قرض های ربوی آن بود ک��ه اين قرض ها از 
طرف بانک داده و گرفته می ش��د. بنابراين در تغییر 
چنین نظامی حذف يا اصالح قس��متی و بی توجهی 
به قس��مت های ديگر می تواند سبب اختالل هايی در 
نظ��ام جايگزين و کارايی آن ش��ود. اين تغییرها در 
نظام بانکی ما به گونه ای بود که ش��رط ها و قیدهای 

بسیار ماهیت برخی از اين قراردادها را به کلی عوض 
کرده است. 

يکی از م��وارد قابل توج��ه در اين باره طراحی 
آيین نامه ها و دستورالعمل های اجرايی روان، شفاف، 
جامع و س��ازگار با آموزه های فقهی و قانونی اس��ت. 
روش��ن اس��ت که ام��ر پیش گفت��ه فق��ط از نهادی 

تخصصی و صاحب نظر امکانپذير است.

5. طراحی ابزارهای پولی مالی جديد
بی ش��ک يکی از بخش های متحول اقتصادی، بخش 
پول و بانکداری اس��ت، بانک ها به تناس��ب نیازهای 
نوپیدای اقتص��ادی به طراحی انواع ابزارهای پولی و 
مالی اق��دام می کنند. بانک های اس��المی نیز از اين 
مس��ئله جدا نبوده, به طور مرتب با مسايل نو روبه رو 
هس��تند و بايد با رعايت اصول ش��ريعت ابزارهای نو 
را طراح��ی کنند؛ ب��رای مثال بعد از اج��رای قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا، مس��ايل جدي��دی مانند: 
اعطای اعتبار در حساب جاری، کارت های اعتباری، 
ابزاره��ای مديري��ت نقدينگ��ی، ابزاره��ای مديريت 
ريس��ک، معامله ه��ای بین بانک��ی، صک��وک بانکی، 
استفاده از مش��تقات و ... ده ها مسئله ديگر که الزم 
اس��ت با نظارت نهاد شرعی آشنا به بحث های بانکی 
طراحی و به اجرا گذاش��ته شوند. نبود چنین نهادی 
باعث می ش��ود ي��ا ابزارهای طراحی ش��ده قوام الزم 
فقهی نداش��ته و بانکداری با ريسک شريعت روبه رو 
ش��ود يا به دلی��ل احتیاط بیش از ح��د طراحان، با 
کمبود ابزارهای جديد روبه رو ش��ده، کارايی خود را 

از دست دهد.   

آثار و نتیجه های تشکیل شورای فقهی 
در نظام بانکی ايران

 با توجه به مطالب پیش گفته، تشکیل شورای فقهی 
در نظام بانکی ايران آثار و نتیجه های مهمی به شرح 

زير دارد:

1. ارتقای سطح اعتماد عمومی
از آنج��ا ک��ه در بانک های اس��المی از ي��ک طرف، 
دوری از حقیق��ت رب��ا در عملیات بانک��ی اصل اول 
و از ضروريات بانکداری اس��المی ش��مرده می شود 
و از ط��رف ديگر ش��ناخت و آگاه��ی کامل از برخی 
مصداق ه��ای ربا کار کارشناس��ی دقی��ق و فقهی را 
می طلبد، بايد هیئتی عهده دار اين مس��ئولیت شود 
که از ماهیت بحث های فقهی و بانکی به خوبی آگاه 
و بر مس��ايل مربوط به آن تسلط کامل داشته باشد. 
بنابراين برای تأمین اين هدف نیازمند نهادی رسمی 
نظارتی هس��تیم که افزون بر اطالعات الزم و کافی 
از قانون عملی��ات بانکی بدون ربا و چگونگی اجرای 
آن، ب��ا بحث های فقه��ی مرتبط ب��ا عقدهای بانکی 

با توجه به اينکه دين 
اسالم دين جهان شمول 
است، انتظار می رود در 
عرصه مسايل اقتصادی 
نيز همراه با پيشرفت 
علم و فناوری و پديدار 
شدن نيازها و روابط 
اقتصادی جديد، نقش 
هدايتی خود را ايفا کند 
و با ارايه راهکارهای 
مناسب و رابطه های 
حقوقی مجاز، زمينه ساز 
پيشرفت اقتصادی 
مسلمانان باشد.
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به صورت تخصصی آش��نايی کامل داش��ته باش��ند. 
تأکید بر رسمی بودن و برخورداری از جايگاه قانونی 
نهاد ش��ورای فقهی به آن دلیل است که در صورت 
نداش��تن چنین ويژگی ای امکانات الزم برای نظارت 
به صورت��ی قانونمند فراهم نمی ش��ود و نوعًا بانک ها 
ب��ا توجه به مش��غلهها و دل مش��غولی های فراوان و 
متنوع خود، تمايلی برای همکاری نخواهند داش��ت؛ 
در نتیجه چنین فرايندی عدم س��ودمندی و کارايی 

چنین نهادی را در برخواهد داشت.
با توجه به اينکه در بانکداری اس��المی تجهیز 
و تخصیص منابع بر اس��اس عقدهای شرعی است، 
بايد س��ازوکار به گونهای باش��د که شرايط عمومی 
و اختصاص��ی اجرای صحیح عقدها فراهم باش��د تا 
معامله هايی که در نظام بانکی کشور صورت میگیرد 
مطابق با احکام ش��رعی باش��د. در صورتی که شک 
و ش��به های در اس��المی بودن عقدهای پیش گفته 
وجود داشته باش��د بی اعتمادی به مشروعیت نظام 
بانک��ی پديد آم��ده، به طور طبیع��ی انتظار می رود 
متدينین درباره عملکرد اين نظام بی اعتماد ش��وند 
و ارتباط ه��ای مال��ی خ��ود را به حداقل برس��انند. 
بی ترديد صرف تغییر اسامی در روش های تجهیز و 
تخصیص منابع کافی نیس��ت، الزم است از حقیقت 
ربا دوری گزيد و در غیر اين صورت مفاس��دی که 
پیامد ربا و معامله های ربوی اس��ت، بر نظام بانکی 
نیز بار خواهد ش��د. وجود ش��ورای فقهی و نظارت 
ب��ر فرايندها و عملکرد بانک ها به پديد آمدن نوعی 
اعتم��اد از ط��رف مش��تريان � به وي��ژه متدينین � 
درباره ش��رعی بودن عملکرد بانک ها خواهد انجامید 
و اين خود می توان��د روند تجهیز و تخصیص منابع 

را بهبود بخشد. 

2. کاهـش ريسـک شـريعت و نهادينه شـدن 
ابزارهای مالی

نبود اطمینان فقهی س��بب افزايش ريسک شريعت 
در بازاره��ای پولی و مالی می ش��ود. تجربه بازارهای 
مالی به طور کامل گوياس��ت ک��ه از میان ده ها ابزار 
مالی که با گذش��ت زمان ابداع ش��ده و در بازارهای 
مالی خريدوفروش می ش��وند، فقط آن گروه تثبیت 
می ش��وند که مشروعیت الزم را داشته باشند. بر اين 
اساس ناظران فقهی جوانب گوناگون ابزار را به دقت 
مطالعه می کنند و سرانجام آن را به گونه ای پیشنهاد 
می کنن��د که برای مش��تريان متدين اطمینان پديد 
آي��د و به اي��ن ترتیب ريس��ک ش��ريعت درباره آن 
اب��زار و کل ب��ازار پولی و مالی کاه��ش يافته، باعث 

نهادينه شدن ابزار و بازار می شود. 

3. کارايی و کارآمدی باالتر بانک ها
 نب��ود نظ��ارت فقه��ی س��بب کاه��ش کاراي��ی و 

ناکارآم��دی در بازاره��ای پول��ی و مالی می ش��ود. 
منظور از کارايی در بازار مالی برتری نس��بی برخی 
از ابزارهای مالی نس��بت به ابزارهای مالی مش��ابه 
در تحقق هدف ها و انگیزه های مش��تريان و تأمین 
سلیقه های آنان است. بر همین اساس ناظران فقهی 

جوان��ب گوناگون ابزار را به دقت مطالعه می کنند و 
س��رانجام آن را به گونه ای پیشنهاد می کنند که در 
آغاز کار برای مشتريان انتظار بهتری شکل گیرد و 
در تجربه نیز بتواند نس��بت به ابزارهای مشابه يک 

گام جلوتر باشد.

I S L A M I C  B A N K I N GI S L A M I C  B A N K I N G

جوان��ب گوناگون ابزار را به دقت مطالعه می کنند و ناکارآم��دی در بازاره��ای پول��ی و مالی می ش��ود. 



ويـژه نـامـه | شهــريــور1390

22

 آموزه های دين اس��الم نیز به موضوع کارايی و 
برنامه ريزی ب��ر پايه دانش و تدبیر توجه کامل دارد. 

برای مثال امام حسن مجتبی)ع( می فرمايد:
«با عقل و تدبیر از هر دو س��رای می توان بهره 
ب��رد؛ هر که عقل و تدبیر ندارد از هر دو س��رای بی 

بهره است». 
از امام رضا)ع( نقل شده است:

«م��ردی نزد امام ص��ادق)ع( آم��د و به عنوان 
نصیحت گف��ت: ای ابوعبداهلل چرا س��رمايه هايت را 
پخش کردی، اگر آن ها را يک¬جا س��رمايه گذاری 
می کردی کم هزينه تر و سودآورتر بود؟ امام صادق)ع( 
در پاس��خ فرمود: سرمايه ها را متفرق کردم تا اگر بر 
يکی آس��یبی رسد ديگری از آس��یب محفوظ بماند 

و به اين ترتیب مجموعه سرمايه حفظ می شود.». 
در نظ��ام بانک��ی ب��ه عن��وان زيرنظ��ام مکتب 
اقتصادی، الزم اس��ت اصل کاراي��ی مورد توجه قرار 
گی��رد. بنابراين نظ��ام بانکی افزون ب��ر اينکه برای 
آن دس��ته از س��پرده گذاران بانک که به دنبال سود 
هس��تند، س��ود تأمین کن��د، بايد از نظ��ر کمیت و 
کیفیت س��وددهی و چگونگی تخصی��ص منابع نیز 
کارا باشد. تحلیلگران اقتصادی برای کارايی در نظام 
بانکی سه معیار «میزان س��وددهی، میزان کامیابی 
در جذب س��پرده ها و می��زان کامیابی در تخصیص 
بهینه منابع» را ذکر کردند )موس��ويان، 1386 (ب: 
197. آمارها )گزارش اقتصادی و ترازنامه س��ال های 
گوناگ��ون بانک مرک��زی ايران( نش��ان می دهد که 
بانکداری بدون ربا تا حدودی در زمینه های جذب و 
تخصیص کامیاب بوده اما با سوددهی مناسب فاصله 
زي��ادی دارد )همان: 209(. با پديد س��اختن فضای 
اطمینان برای مش��تريان بانک ها و طراحی ابزارهای 
مالی مناسب اس��المی می توان به کارايی در هر سه 
زمینه و س��وددهی باالتر دس��ت ياف��ت و اين خود 
نیازمند متخصصانی اس��ت که به کمبودها و طراحی 
ابزارها و شیوه به کارگیری آن ها احاطه کامل داشته 
باشند. شورای فقهی با شناخت از مسايل پولی بانکی 
و با آش��نايی و تس��لط بر بحث ه��ای فقهی و احکام 
شرع مقدس می تواند در اين حوزه بسیار نقش آفرين 

باشد.

4. روزآمدی نظام بانکی از راه طراحی ابزارهای 
جديد مالی

با توجه به پیشرفت های گسترده در صنعت بانکداری 
الزم اس��ت در بانکداری اسالمی نیز ابزارهای جديد 
مالی طراحی و عملیاتی شود. با حذف ربا از عملیات 
بانک��ی، طراح��ان بانکداری اس��المی چ��اره ای جز 
اس��تفاده از عقدهای فقهی جايگزي��ن قرض با بهره 
نداش��تند و در اين باره دو نکته الزم بود مورد توجه 
قرار گی��رد. از طرفی به منظور تأمی��ن اصل فراگیر 

بودن معامله های بانکی کوش��یدند سازوکار تجهیز و 
تخصیص منابع بانکی را چنان تنظیم کنند که تمام 
انگیزه های سپرده گذاران و انواع تقاضاهای تسهیالت 
بانکی را پاس��خگو باش��ند. از طرفی محدوديت های 
ذاتی بس��یاری از عقدهای شرعی بايد مورد مالحظه 
قرار گیرد؛ به طور مثال گرچه می توان از عقد قرض 
ب��رای تأمین منابع مالی و تخصیص منابع اس��تفاده 
کرد ام��ا نمی توان تمام س��پرده های بانکی را تحت 
عنوان ق��رض ق��رار داد زيرا در اين ص��ورت امکان 
پرداخت هیچ گونه سودی به سپرده گذاران مدت دار 
ممک��ن نخواهد بود و نیز عقد قرض مانند هر عقدی 
جايگاه طبیعی و خاص خود را دارد. بر اين اس��اس 
انجام کار کارشناسی دقیق بر روی میزان انطباق هر 
يک از عقدها با انواع تقاضای تسهیالت، حائز اهمیت 
است زيرا در اين صورت کارگزار بانک بدون معطلی 
عقد مناس��ب هر تقاض��ا را پیدا کرده، با مش��تريان 
وارد مذاکره می ش��ود اما در عی��ن حال در کنار کار 
کارشناسی الزم است متخصصان فقهی در چارچوب 
نهاد رس��می نیز در شرعی بودن کاربرد اين عقدها و 
تطبی��ق آن بر موارد تقاض��ا و همچنین در طراحی 
عقدها و ابزارهای مالی جديد و متناس��ب س��اختن 
عقده��ا با فعالیت ه��ا و تقاضای مش��تريان، ديدگاه 

فقهی و راهکارهای مناسب را ارايه کند. 
 با وجود نهاد فقهی، بخش کارشناس��ی بانک با 
اطمین��ان و بدون دغدغه از اينکه در مرحله طراحی 
و اج��را با محدوديت های فقهی روبه رو نخواهد ش��د 
به تطبی��ق عقدها و نیازها و طراحی ابزارهای جديد 
اق��دام خواهند کرد؛ به طور نمونه يک��ی از ايده های 
مطرح ش��ده کارشناس��ان بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ايران اي��دة انتش��ار اوراق بان��ک مرکزی 
ب��ر مبنای عقد مش��ارکت بود، هرچند اي��ن ايده با 
مشکالت فقهی همراه بود اما بانک¬مرکزی سودان 
به سبب ارتباط نزديک و قاعده¬مندی که با عالمان 
و فقیهان داش��ت، توانست اشکال های اين ايدة اولیه 
را مرتفع کند و به طرح نوينی در قالب مشارکت در 
منفعت با سررس��ید نامحدود دست يابد. در سودان 
هیئت عالی مستش��اران فقهی بانک¬مرکزی افزون 
بر انطباق عملیات بانکی بر فقه اسالمی ملزم هستند 
راهکارهای جديد ش��رعی را نیز برای عملیات بانکی 
اراي��ه کنند. چنانک��ه طرح مش��ارکت در منفعت و 
ويژگی ه��ای اقتصادی اوراق بعد از قريب يک س��ال 
و نیم کوش��ش مشترک اين هیئت و بانک¬مرکزی 

سودان نهايی شد.

5. تدويـن صحيح قوانين و دسـتورالعمل ها بر 
اساس فقه اسالمی

گرچه قانون حذف رب��ا از نظام بانکی و اصالح نظام 
برای مدت پنج س��ال تصويب ش��د و قرار بود بعد از 

وجود شورای فقهی و 
نظارت بر فرايندها و 
عملکرد بانک ها به پديد 
آمدن نوعی اعتماد 
از طرف مشتريان 
به ويژه متدينين درباره 
شرعی بودن عملکرد 
بانک ها خواهد انجاميد 
و اين خود می تواند 
روند تجهيز و تخصيص 
منابع را بهبود
 بخشد
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آن م��ورد بازنگری قرار گیرد اما متاس��فانه در متن 
قانون به اين نکته اش��اره نشد و اين خود سبب شد 
پ��س از حدود 27 س��ال از تصويب اين قانون، هنوز 
بازنگ��ری صورت نگیرد، چرا که هیچ نهاد يا مرجعی 
خ��ود را از لحاظ قانونی موظف به بازنگری نمی داند. 
اگر نهادی خ��ودش را درباره اي��ن قانون و عملیات 
آن مس��ئول می دانست به طور قطع روند بازنگری به 
تأخیر نمی افتاد و شاهد رشد و شکوفايی چشمگیری 
در صنع��ت بانکداری در س��طح داخلی و بین المللی 

می بوديم.

6. پديد ساختن هماهنگی و يکپارچگی فقهی 
در حوزه فعاليت های مالی و بانکی

اختالف نظ��ر و تع��دد فتواهای فقیه��ان که منبعث 
از مبان��ی فقهی و اجتهادی آنان اس��ت از گذش��ته 
تاريخ همیش��ه وجود داش��ته و خواهد داشت و اين 
گرچه نش��ان از پويايی فقه در تمام اعصار اس��ت اما 
نظام بانکی را مانن��د هر نظام اجرايی ديگر نمیتوان 
با فتواه��ای متفاوت و در برخی م��وارد ناهمگون و 
متضاد تدوين کرد و در صدد اجرايی کردن آن برآمد؛ 
به طور نمونه درباره ماهیت فقهی عقد اس��تصناع در 
می��ان فقیهان امامی��ه و عالمان مذاه��ب اربعه اهل 
س��نت اختالف گسترده ای وجود دارد اما با اين همه 
می ت��وان عق��د و اوراق اس��تصناع را در نظام بانکی 
به گونهای مورد استفاده قرار داد که قابلیت تصحیح 
مطابق با فتوای همه يا اکثريت مطلق عالمان اسالم 
را داش��ته باشد. همین طور درباره خريدوفروش ِدين 
بی��ن عالم��ان متقّدم و متأخر ش��یعه و اهل س��نت 
تفاوت فتوا وج��ود دارد؛ همین ط��ور در فقه امامیه 
نظر بیش��تر فقیهان، به ويژه امام خمینی)ره(، مبنی 
بر حرمت جريمه ديرکرد اس��ت، در حالی که برخی 
ديگر به ويژه شورای نگهبان نظريه هايی درباره جواز 
جريمه تأخیر دارند. اگر بانک ها بخواهند فعالیت ها را 
بر اساس شريعت اسالم انجام دهند، نیازمند فقیهانی 
به طور کامل آش��نا با بحث های فقهی بانکی خواهیم 
بود که با اش��راف به مبانی و دقت نظرهای فقهی اين 
فتواها، عقدها و ابزارهای مناسبی که مطابق ديدگاه 
همه يا اکثريت فقیهان اس��ت را طراحی و مقدمات 
اجرايی ش��دن آن را فراهم سازند. جالب است بدانیم 
گاهی برای اينکه نظر همه يا اکثريت فقیهان تأمین 
ش��ود میتوان قیده��ا يا ش��رط هايی را اضافه کرد و 
روشن است که اين کار فقط از عهده نخبگان فقهی 

برمی آيد.

7. مشاوره های موردی
يکی از مسايلی که در بانکداری اسالمی امروزه با آن 
روبه رو هستیم، تشکیل صندوق مشترک بین المللی 
يا مش��ترک بی��ن بانک های اس��المی در دو يا چند 

کش��ور و تأمین خطوط اعتباری از بانکی در کش��ور 
اس��المی به کشور اس��المی ديگر است. حال ممکن 
اس��ت بانک های اس��المی در عقد قراردادهای خود 
در س��طح بین المللی نتوانند مطاب��ق قانون عملیات 
بانک��داری داخلی موجود خود، ق��راردادی که مورد 
رضاي��ت ط��رف مقابل باش��د را منعقد س��ازند زيرا 
مذاه��ب گوناگونی بر اين دو کش��ور حاکم اس��ت و 
متناس��ب با اين مذاهب، قوانی��ن مدنی متفاوتی نیز 
تدوين و اجرايی ش��ده اس��ت. در اي��ن صورت برای 
انجام قراردادها در سطح بین المللی و بین کشورهای 

اسالمی دچار مشکل می شويم.
برای رفع مشکل بايد عقدها با ويژگیها و شرايط 
خاصی مورد اس��تفاده قرار گیرد تا ب��ا قوانین مالی 
و مذاهب فقهی دو کش��ور مخالفتی نداش��ته باشد. 
روش��ن است که طراحی چنین قراردادهايی نیازمند 
شورايی فقهی آشنا به ديدگاه مذاهب فقهی اسالمی 
و مذاهب رايج در کش��ورهای مسلمان است؛ به طور 
نمونه مقرر بود قراردادی بین يکی از بانک های ايران 
با کش��ور س��ودان انجام گیرد ام��ا در ضمن قرارداد 
ب��ا اين مش��کل که جريم��ه تأخیر از لح��اظ قانون 
عملیات بانکداری بدون ربای ايران موجه اس��ت اما 
در بانکداری اسالمی س��ودان، هیچ جايگاهی ندارد 
و ممنوع است، روبه رو ش��دند. بنابراين برای اصالح 
قرارداد با مش��ورتی که با يکی از صاحب نظران آشنا 
به مس��ايل فقهی- بانکی انجام ش��د، اين مشکل به 
راحت��ی با طرح يک ايده حل ش��د؛ به اين گونه که 
ق��رارداد پیش گفته با نرخ باالتری که ش��امل س��ود 
قرارداد به اضافه نرخ جريمه تأخیر اس��ت، تنظیم و 
م��ورد توافق قرار گی��رد و در صورتی که بازپرداخت 
ديون در تاريخ مش��خص پرداخت شود به اندازه نرخ 
جريم��ه تأخیر تخفیف داده ش��ود. با اين پیش��نهاد 

طرف سودانی موافقت کرد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اينکه دين اسالم دين جهان شمول است، 
انتظار می رود در عرصه مسايل اقتصادی نیز همراه با 
پیشرفت علم و فناوری و پديدار شدن نیازها و روابط 
اقتص��ادی جديد، نقش هدايتی خود را ايفا کند و با 
ارايه راهکارهای مناس��ب و رابطه های حقوقی مجاز، 

زمینه ساز پیشرفت اقتصادی مسلمانان باشد.
اجرای صحیح قان��ون عملیات بانکی بدون ربا 
ب��ه رعايت  ضواب��ط فقهی در تنظی��م آيین نامه ها و 
دس��تورالعمل های اجرايی، آم��وزش کارکنان نظام 
بانک��ی و مش��تريان بانک ه��ا، اهتمام مس��ئوالن و 
کارگ��زاران نظ��ام بانکی ب��ه اجرای صحی��ح قانون 
همچنی��ن وج��ود نهاده��ای نظارتی کاف��ی منوط 
است. با توجه به اينکه انطباق فعالیت های بانکی با 
موازين ش��رعی، مهم ترين ويژگی بانکداری اسالمی 

اس��ت، وج��ود س��ازوکارهای مؤث��ر در تحقق اين 
ام��ر مهم، به وي��ژه در دو ُبعد نظارت ب��ر عملکردها 
و طراح��ی عقده��ا و ابزارهای جديد، بس��یار حايز 

اهمیت است.
نظام بانکی اکثر کش��ورهای اسالمی از خدمات 
ي��ک نهاد ناظر ش��رعی در س��طح مل��ی- دولتی يا 
درون مؤسس��ه ای ي��ا ه��ر دو به طور همزم��ان و با 
رعاي��ت سلس��له مراتب، تح��ت عنوان ه��ای هیئت 
شريعت، شورای ش��ريعت )فقهی( و کمیته شريعت 
برای تحقق اين اص��ل بنیادين بهره می برند. به نظر 
می رس��د فقدان چنین نهادی در نظام بانکی کشور 
اس��المی مانند ايران زمینه بروز ش��بهه های شرعی 
درباره فعالیت های پولی و مالی آن کش��ور در سطح 
مل��ی، منطقه ای و بین المللی را فراهم می س��ازد. از 
اين رو، تأسیس و نهادينه سازی چنین تشکیالتی در 
نظام بانکی کش��ور افزون بر مزيت های ديگر، وجهه 
و جايگاه نظام بانکی را در س��طح بین الملل نیز ارتقا 

می بخشد.  
کارشناس��ان ب��ر اين امر اتفاق نظ��ر دارند که با 
توجه به اهمیت جايگاه و اثر نظرهای ناظران شرعی 
اعم از هیئت ها و کمیته های فقهی- شرعی در نظام 
بانکی اس��المی، اعضای اين گون��ه نهادها بايد افزون 
بر فه��م و دانش فقه��ی، دانش و فهم کل��ی درباره 
اقتصاد، بانکداری و تأمین مالی نیز داش��ته باش��ند. 
به نظر می رس��د که بهترين و مناس��ب ترين ترکیب 
برای نهادهای ناظر ش��رعی- فقه��ی در حوزه نظام 
بانکی ترکیبی از فقیهان آشنا به بحث های اقتصادی 
و بانکی، کارشناس��ان حقوقی، کارشناسان اقتصادی 

و بانکی است.
الزم است مقدمات تأس��یس نهاد ناظر فقهی- 
ش��رعی تح��ت عن��وان «ش��ورای فقه��ی بانکداری 
اس��المی» که به وي��ژه در دو قال��ب قانون گذاری و 
نظ��ارت در ح��وزه فعالیت های مؤسس��ه های مالی، 
مش��ارکت مس��تقیم و مستمر داشته باش��د، فراهم 
شود اما تکلیف اينکه نهاد پیش گفته فقط در سامانه 
تش��کیالتی بانک¬مرکزی قرار گیرد يا افزون بر آن 
کمیته هايی در تمام بانک ها و مؤسس��ه های پولی و 
بانکی داش��ته باشند، بايد به وس��یله قوانین مربوطه 

تعیین شود.
در پاي��ان می توان بیان داش��ت نه��اد تخصصی 
ش��ورای فقهی بانکداری اس��المی می توان��د با پديد 
س��اختن فضای اطمینان و پوش��ش ريسک شريعت 
ب��رای مش��تريان بانک های اس��المی، تدوين صحیح 
قوانین و دس��تورالعمل ها بر اس��اس فقه اس��المی و 
طراحی و نظارت بر ابزارهای جديد و ارايه راهکارهای 
متناس��ب با نی��از افراد متدين، مش��روعیت و کارايی 
بانک ها را در هر سه زمینه جذب سپرده ها، تخصیص 

منابع و ارايه خدمات بانکی افزايش دهد. 
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