فقـه بانکـی پرونـــده
فرصت کافی برای انجام کار آموزشی و پژوهشی بنیادی و اساسی،
تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد زمینه تحقیقاتی الزم برای
تامین زیرساختهای نظری اجرای کامل بانکداری اسالمی وجود
نداشت؛ لذا این که چنین اقدامی در بانکداری ایران صورت گرفت،
اشتباه نبود و تنها راه حلی بود که در آن زمان باید به کار گرفته
میش��د .اما این راه حل که میت��وان نام آن را تطهیر بانکداری و
اقتصاد س��رمایهداری در کوثر مفاهیم اس�لامی نامید ،ماهیت و
ظرفیتی کوتاهمدت داشت و نباید از این راه حل بیش از ظرفیتش
انتظ��ار میرفت .اما در واقع امر ،انتظار متصدیان امور از بانکداری
بدون ربا ،ایجاد تطابق کامل بین عملیات بانکی با و اهداف و اصول
شارع مقدس بود که این مهم فراتر از ظرفیتهای بانکداری بدون
ربا بود و لذا محقق نگردید.
بنا بر آنچه مطرح شد باید اذعان داشت که رویکرد موجود ،به
عنوان رویکردی موقت و با هدفگذار از وضعیت اقتصادی قبل از
انقالب و آغاز حرکت به سمت اقتصاد اسالمی میتوانست رویکرد
مقبولی باش��د ،ولی در نظر گرفتن آن به عن��وان رویکرد دائمی
اشتباهی راهبردی بود.
در نظر گرفتن رویکرد کوتاهمدت به عنوان رویکرد بهینه در اجرای
بانکداری اسالمی ،چه چالشهایی ایجاد نموده است؟

مصاحبه با آیت اهلل هادوی تهرانی

چالشهای بانکداری اسالمی
تدوین :فرشته مالکریمی ،1حسین میسمی :2جمهوری اسالمی ایران با سه دهه قدمت در اجرای بانکداری بدون
ربا ،از نخستین کشورهایی میباشد که خیلی زود ( )1362قانون مخصوص بانکداری اسالمی را به تصویب رساند.
از طرف دیگر کشور ایران از معدود کشورهایی میباشد که در آن بانکداری اسالمی در سطح کشوری اجرا میشود .به
عبارت دیگر ،بر خالف بسیاری از کشورهای اسالمی ،بانکها و موسسات مالی غیر اسالمی در ایران حضور ندارند .به
رغم وجود چنین سابقه منحصر به فردی ،هنوز هم فعالیتهای بانکی در کشور ،آن طور که باید و شاید «اسالمی» نشده
است و واقعیت آن است که عموم مردم و فقهای معظم فعالیتهای بازار پول در کشور را به طور کامل سازگار با مبانی
اسلامی نمیدانند .تمامی این موارد ضرورت بازاندیشی در رابطه با چالشهای موجود در اجرای بانکداری اسالمی در
ایران و تالش در جهت یافتن راهحلهای کوتاه ،میان و بلند مدت به منظور ارتقای سطح اسالمی بودن عملکرد شبکه
بانکی را ضروری میسازد .بدین منظور مصاحبهای با حضرت آیت اهلل هادوی تهرانی ترتیب داده شده است .ایشان عالوه
بر دارا بودن سوابق آموزشی و پژوهشی در حوزه بانکداری اسالمی ،3به دلیل عضویت طوالنی مدت در شورای مشورتی
بانکداری اسلامی در بانک مرکزی و س�ازمان بورس و اوراق بهادار ،شناخت مناسبی از وضع موجود اجرای بانکداری
اسالمی در کشور در اختیار دارند.
لطف ًا برای ش�روع بحث در رابطه با تاریخچه ط�رح ایده بانکداری
اسلامی در ایران و همچنین رویکردی که متفکرین این حوزه به
منظوراسالمینمودنفعالیتهایبانکیاتخاذنمودندتوضیحدهید.

رویکرد ما در قبل از انقالب این بوده است که بانکداری متعارف
را بر اساس موازین و معیارهای فقهی مورد ارزیابی قرار دهیم .هر
بخش از فعالیتها که با موازین فقهی ناس��ازگار بود را تغییر داده
و شیوهای جایگزین متناسب با معیارهای فقهی را معرفی کنیم.
اصل این تفکر به کتاب «البنک الال ربوی فی االس�لام» نوش��ته
شهید سید محمد باقر صدر (ره) برمی گردد .این کتاب ،در واقع
مقالهای با موضوع بانکداری اسالمی میباشد که پس از اضافه شدن
ملحقاتی بدان توسط خود شهید صدر ،به صورت کتاب تالیف شده
است.
ایدهای اصلی که این کتاب مطرح مینماید آن است که چطور
بانکی بدون ربا داشته باشیم .یعنی بانک ،با همان مفهوم اقتصاد
س��رمایهداری حفظ شود ،لکن عنصر ربا از آن حذف گردد .وقتی
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا در ایران م��ورد بحث قرار گرفت،
دس��تاندرکاران تهیه این قانون ،از کتاب مذکور استفاده ویژهای
کردند .در واقع این کتاب منبع علمی جهت تدوین قانون عملیات
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بانکی بدون ربا است .فقها و اسالمشناسانی که در پیریزی قانون
عملیات بانکی بدون ربا مش��ارکت داشتند ،با الهام از این کتاب و
روشهایی که برای اصالح عملیات بانکی پیش��نهاد نموده ،اقدام
به تدوین قان��ون نمودند .این قانون در ابت��دای تصویب قرار بود
به صورت آزمایش��ی اجرا شود و بعد مورد بازنگری قرار گیرد؛ اما
متاس��فانه از سال  1363تا کنون همچنان در حال اجرا میباشد
و هیچ نوع بازنگری و اصالح جدی در آن صورت نپذیرفته است.
همانگونه که اش��اره شد رویکرد ما در این قانون این بود که
بانک را با توجه به مفاهیم اقتصاد سرمایهداری و به همان شکلی که
در غرب مطرح بود ،داشته باشیم و فقط مواردی که با تعالیم فقه
اس�لامی در حوزه معامالت ناسازگار به نظر میرسد ،مورد اصالح
ق��رار دهیم .از طرفی ما این رویک��رد را اقدامی موقت و عاجل در
نظر نگرفتیم؛ بلکه این طور تصور کردیم که بانکداری اسالمی ،در
واقع همان بانکداری بدون رباست .به عبارت دیگر ،این پیش فرض
وجود داشت که حذف ربا و سایر عناصر نامطلوب فقهی از عملیات
بانکی ،معادل با اس�لامی ش��دن آن میباش��د .چالش اصلی این
رویکرد آن است که بانکداری بدون ربا ،به عنوان الگویی کوتاهمدت
از بانکداری اسالمی ،میتوانست مفید باشد؛ زیرا در ابتدای انقالب

اتخاذ رویکرد کوتاهمدت (بانکداری بدون ربا) به عنوان رویکرد
بهینه (بانکداری اسالمی) ،چالشهای متعددی در مقوله اسالمی
نمودن فعالیتهای بازار پول در کش��ور ایجاد نموده است .یکی از
این چالشها مسئله ایجاد نقص در نهادهای اقتصاد سرمایهداری
میباشد .در واقع وقتی نهادهای اقتصاد سرمایهداری (مانند بانک) را
در کشور پیریزی نمودیم و سپس تالش کردیم تا آنها را با مفاهیم
فقهی سازگار نماییم ،بخشی از کارکردهایی را که این نهادها دارند،
مختل نمودیم؛ چرا که کارکردهای این نهادها ،کارکردهای اقتصاد
سرمایهداری است .اما از آنجایی که در چارچوب اسالمی ،بخشی
از این ویژگیها به جهت ناسازگاری با شرع مقدس حذف میشود،
نهادهای مذکور در عمل به موجوداتی ناقصالخلقه تبدیل شدهاند.
در واق��ع بانک در اقتصاد ای��ران تواناییهای یک بانک متعارف را
ندارد؛ به دلیل این که بخشی از فعالیتهای آن با موازین شرعی
ناسازگار دیده میشود.
در بازار س��رمایه نیز همین بحث برقرار است .این بازار پس از
انقالب برای مدتی تعطیل بود؛ چرا که فعالیتهای بورس به عنوان
فعالیتهای غیر مشروع تلقی میشد .هنگامی که بازار بورس پس
از این یک وقفه طوالنی ش��روع به کار کرد ،قانونی تدوین نش��د
که بورس را به لحاظ فقهی مورد ارزیابی قرار دهد .البته پنجسال
پیش شورایی به نام کمیته فقهی بازار بورس با هدف مطالعه فقهی
فعالیتهای بازار بورس تشکیل شد که بنده نیز در آن عضو بودم .ما
در بورس و بازارهای مالی توان استفاده از همه مشتقات و ابزارهای
مال��ی را نداریم ،بلکه تنها برای برخی از آنها به صورت جزئی و با
تأخیر زیاد توانستیم راه حل شرعی پیدا کنیم مثل آتیها.4
نکته قابل توجه در رابطه با چالش اول ،این مس��ئله است که
ما به دلیل ناقص نمودن نهادهای اقتصاد سرمایهداری ،نتوانستهایم
کارکردهای مثبت این نهادها در فضای غیراسالمی را در چارچوب
داخلی ایجاد کنیم ،اما مش��کالت این نهاده��ا را اخذ کردهایم .به
عبارت دیگر ،به دلیل آنکه ما ابزارهای اقتصاد سرمایهداری را ناتوان
کردیم ،ظرفیت بهرهبرداری از تواناییهایی که اقتصاد سرمایهداری
دارد و با آن میتواند برخی از مش��کالت خود را پوشش بدهد ،از
دس��ت دادهایم .اما در مقابل ،به آفات اقتصاد سرمایهداری گرفتار
ش��دهایم .یکی از این آفات بحث تورم فزاینده اس��ت .در کشور ما
شاید به جهت اینکه ابزارهای کنترلی اقتصاد سرمایهداری موجود
نیست ،نرخ تورم بس��یار متفاوت از کشورهای نظام سرمایهداری
اس��ت .البته تورم عوام��ل متعددی دارد که یک��ی از این عوامل،
اس��تفاده از اقتصاد س��رمایهداری به صورت ناتوان و ناقص است.
افزون بر تورم ،مشکالت دیگری هم وجود دارد .از جمله فاصله بین
اقشار ثروتمند و اقشار فقیر که از آثار اقتصاد سرمایهداری است .در

فقـه بانکـی پرونـــده
اقتصاد سرمایهداری که قشر مرفه اقلیت و یک قشر ناتوان اکثریت
به صورت طبیعی شکل میگیرد .در کشور ما نیز انباشت سرمایه
و نقدینگی در دست قشر محدودی است .همین نقدینگی دائم در
بازارهای مختلف مثل سکه ،خودرو  ...وارد میشود و بحران ایجاد
میکند .کشور ما هماکنون به کشور تجارت تبدیل شده است نه
تولید .این در حالی اس��ت که یکی از ش��عارهای انقالب این بود
که باید تجارت را به حداقل برس��انیم .اما متاسفانه االن به بخش
اصلی اقتصاد ما تبدیل شده است .تجارت اگر چه به نوعی فعالیت
اقتصادی محسوب میشود اما تولید نیست.
چال��ش دیگری که اتخاذ رویکرد کوتاهمدت به عنوان رویکرد
بهینه در مس��ئله اسالمی نمودن فعالیتهای بانکی ایجاد نموده
اس��ت ،توقف و کمرنگ ش��دن آموزش ،پژوهش و ایجاد نوآوری
در اس�لامی نمودن بازار پول میباش��د .در واقع زمانی که ما فکر
کردیم بانکداری بدون ربا همان آرمان ش��هر بانکداری اس�لامی
است ،طبیعتاً دانشگاهیان ،حوزویان و سایر متفکرین مرتبط ،دیگر
نی��ازی به تفکر و طرح ایدهه��ای جدید به منظور تقویت اجرایی
شدن بانکداری اس�لامی نکردند و شاید به همین دلیل بوده که
نظام آموزش کش��ور و به ویژه دانش��گاهها نتوانستند آن طور که
م��ورد انتظار بود در زمینه جهتده��ی آموزشها و پژوهشها به
سمت بانکداری اس�لامی حرکت کنند .در این دوره شاهدیم که
بحث وارد نمودن مباحث اسالمی در برنامه درسی رشته اقتصاد،
مدیریت مالی ،حقوق و غیره ،که در اوایل انقالب به صورت جدی
مطرح بود ،به عنوان اقدامی سیاس��ی دیده شد و عم ًال برنامههای
درسی تغییر الزم متناسب با انقالب اسالمی و بانکداری اسالمی را
پیدا نکرد .همین ضعف آموزشی به ضعف پژوهشی انجامید و این
چرخه باطل تاکنون ادامه یافته است .به طور خالصه ،نظام آموزش
و پژوهش کش��ور زیرساختهای نظری برای حرکت از بانکداری
بدون ربا به سمت بانکداری اسالمی را فراهم نکرد .شاید به همین
دلیل است که االن در سطح بینالمللی کشور ایران به عنوان مرجع
اول و یا حتی چندم بانکداری و مالی اس�لامی شناخته نمیشود
و کشورهای دیگری جایگزین ایران شدهاند .کشورهایی که طرح
ایده بانکداری اسالمی در آنها حداقل با یک دهه تاخیر نسبت به
ایران مطرح شد.
البته این به معنای آن نیس��ت ک��ه هیچ کار فکری در زمینه
بانکداری اسالمی در این سه دهه انجام نشده است بلکه انصاف آن
است که اذعان نماییم اقدامات خوبی در طول این مدت انجام شده
است که قابل تقدیر است؛ اما به هیچ وجه نمیتوان گفت آن اندازه
که نیاز کشور و حکومت اسالمی بود ،به این مقوله توجه شده است.
در واقع اگر از سال  1363که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد
استفاده قرار گرفت ،به صورت تدریجی به دنبال تکمیل بانکداری
بدون ربا و نزدیک نمودن آن به بانکداری اسالمی رفته بودیم ،شاید
در حال حاضر در وضعیت بسیار بهتری قرار گرفته بودیم.

با توجه به اسلامی بودن حکومت و دفاع مسئوالن نظام از اقتصاد
اسالمی در مقام نظر و عمل ،چرا اسالمی شدن نظام بانکی آن طور
کهانتظارمیرفتپیشرفتنکردهاست؟

شاید علت عدم انجام چنین کاری ،درگیری دائمی مسئوالن
با مشکالت روزمره کش��ور است .در واقع ،مشکالتی که در حوزه
اقتص��اد و در حوزههای دیگر به وجود آمد ،ذهن مس��ئوالن را به
خود مشغول نمود .جنگ تحمیلی ،تبعات جنگ و تبدیل شدن
آن به جنگ س��رد پس از چند سال ،همگی از عواملی میباشند
که قسمت زیادی از توان اجرایی کشور را متوجه خود نموده است.
از سوی دیگر ،وقتی مسئوالن احساس کردند مشکالت کشور با
همین بانکداری بدون ربا حل میشود و تبدیل و جایگزینی آن با
بانکداری اس�لامی نیز انرژی مضاعفی نیاز دارد ،از پیگیری بحث
طرفه رفتند.
بنابراین به نظر میرس��د درگیری همیش��گی مس��ئوالن با
مشکالت از یک سو و سخت بودن ایجاد تغییرات از سوی دیگر،
مانع از تغییر رویکرد موجود در بانکداری شده و باعث گردیده اقدام

جدی در ای��ن حوزه صورت نگیرد .البته اقدامات زیادی همچون
برگزاری همایشها و اجالسهای متعدد ،همچون همایش ساالنه
بانکداری اس�لامی ،صورت پذیرفته اس��ت؛ اما مطالبه جدی (به
ویژه در بدنه میانی مس��ئوالن) برای دستیابی به اقتصاد اسالمی
و جایگزین کردن آن به جای وضعیت فعلی وجود نداشته و هنوز
هم وجود ندارد.
این مس��ئله که ما یک راه حل کوتاهم��دت را به یک راه حل
دائمی تبدیل کردیم ،تنها دغدغه حل مشکالت روزمره با استفاده
از مبانی اس�لامی را داشتیم و از انجام کارهای بنیانی و نظری به
دلیل سختی و دیر بازدهی فراری بودهایم ،دست به دست هم داد
تا بنده همکاری خود با ش��ورای مشورتی بانک مرکزی و کمیته
فقه��ی بورس را متوقف کنم .مس��ئوالن ما دغدغه دس��تیابی به
اقتصاد اس�لامی و نهادهای اقتصاد اسالمی را به صورت عملی از
دست دادهاند و چون به جهت وجود دائمی مشکالت ،دائماً درگیر
کارهای اجرایی هستند ،هیچ تالشی برای استفاده از ذخیره علمی
و ادبیات تولید شده و نیروی انسانی تربیت شده در طول بیش از
30سال پس از انقالب ،صورت نمیگیرد و به نحوی وجود صورت
و ظاهر صحیح از منظر فقهی راهحل بهینه برای حل مش��کالت
در نظر گرفته میشود .بنابراین ،علیرغم تمامی تالشهای صورت
گرفته میتوان مدعی بود که متاسفانه در طول این سالها ،هیچ
گونه فعالیتی در قشر اجرایی و در بدنه تصمیم ساز کشور به منظور
تقویت اجرای بانکداری اسالمی صورت نگرفته است .گرچه در بدنه
نظری و فکری کشور بحثهای زیادی شد ،ولی به بدنه اجرایی و
تصمیم س��از منتقل نگردید ،چرا که مدیران و مسئوالن عالقه و
حتی برخی از ایشان اعتقاد چندانی به این بحث نداشتهاند.

در حالی که هنوز در کش�ور ما افرادی هستند که در رابطه با وجود
اقتصاد و مالی اسلامی پرسش دارند ،فعالیتهای جدی آموزشی،
پژوهشی و کاربردی در سایر کشورها ،حتی کشورهای غیر اسالمی،
در ح�ال انجام اس�ت .لطف� ًا در رابطه با این مس�ئله و اینکه هدف
کش�ورهای غیر اسلامی از ورود به مقوله اقتصاد و مالی اسالمی
توضیحبفرمایید؟

متاسفانه هنوز بعد از 30سال ،عدهای از مسئوالن و متفکران
در رابطه با وجود یا عدم وجود اقتصاد و بانکداری اسالمی صحبت
میکنند؛ در حالی که در سطح بینالملل ،اقتصاد و مالی اسالمی
پدیدهای جا افتاده در سطح بینالمللی است و حتی کشورهای غیر
اسالمی مانند انگلستان و آمریکا ،تالشهای زیادی در جهت اخذ
مرجعیت این حوزه علمی نمودهاند (به عنوان نمونه همایشهای
ساالنه دانشگاه هاروارد در رابطه با بانکداری اسالمی که سالهاست
برگزار میشود .)5البته بنده علت اصلی وجود چنین انگیزهای در
کش��ورهای غربی و آمریکا را ،عالوه بر مسئله اقتصادی بازاریابی،
ترس از قدرت یافتن ایران در این رابطه میدانم .به عبارت دیگر،
کشورهای سلطهطلب مذکور ،از اینکه جمهوری اسالمی ایران خود
را در سطح بینالمللی به عنوان کشور مرجع در اجرای بانکداری
اسالمی مطرح نماید و الگوی دیگر کشورها شود واهمه داشته و با
همین نیت خود مستقیماً در مسئله توسعه ادبیات نظری و اجرای
بانکداری اسالمی وارد شدهاند.
به عنوان مثال ،کشور انگلیس با ظهور انقالب و تبدیل شدن
اسالم به عنوان یک پدیده جهانی ،اقدام به تشکیل تیمهایی نمود
که ادبیاتی را تحت عنوان اقتصاد و مالی اسالمی تولید کنند تا در
اقتصاد اسالمی به مرجع تبدیل شوند .آنها به این هدف نائل آمدند
و هم اکنون به عنوان مرجع در این حوزه در سراس��ر دنیا مطرح
هس��تند .متاسفانه در حال حاضر مقام مرجعیت در حوزه ادبیات
اقتصاد اسالمی در سطح بینالملل متعلق به کشور ما نیست بلکه
این مرجعیت متعلق به منابعی اس��ت که در کشور انگلستان و یا
به س��فارش آنها در دیگر کش��ورها تولید شده است .آنها حتی از
مرحله نظر نیز فراتر رفتهاند و به مرحله عمل هم رسیدهاند .آنها در
برخی کشورها به صورت پایلوت و بعد به صورت دائم ،نمونههایی را
ایجاد کردهاند .مث ًال بازار سهام مالزی ،پایلوت و طرح آزمایشگاهی

مطالعات اقتصادی انگلس��تان بوده است که به عنوان بازار اقتصاد
اسالمی در کنار اقتصاد سرمایهداری مطرح کردهاند و سعی شد که
مالزی به عنوان مرجع در بازارهای مالی مطرح شود .این مرجعیت
برای کشور مالزی محقق شد؛ البته به پشتوانه تئوریکی که در غرب
تامین شد .بخش فقهی آن نیز توسط کشورهای وابسته به غرب،
یعنی عربستان و تا حدی هم دانشگاه االزهر مصر تامین میشود.
البته ش��یوهای که کشورهای غربی دارند این است که اقتصاد
س��رمایهداری را حفظ نموده و از ابزارهای اقتصاد اس�لامی برای
تقوی��ت آن اس��تفاده نمایند .در غرب این امری عادی اس��ت که
بنگاههای اقتصادی که با عدم استقبال مسلمانان مواجه میشوند،
از مراکز اسالمی مثل مرکز اسالمی انگلستان درخواست بازنگری
فعالیتهایشان را برای افزایش اقبال مسلمانان نمایند .به عبارت
دیگر ،بنگاهها تالش میکنند تا با ایجاد سازگاری فعالیتهایشان با
تعالیم اسالمی ،مشتریان مسلمان را جذب نمایند.

مباحثی که تا اینجا مطرح شد ،بیشتر رنگ و بوی انتقادی و سلبی
داش�ت ،آیا حضرتعالی در مقابل رویکرد موج�ود ،قائل به رویکرد
ایجابی خاصی هس�تید؟ لطف ًا در رابطه با برخ�ی ابعاد این رویکرد
توضیحدهید.

من برای دستیابی به مفاهیم علوم انسانی به صورت کلی ،در
حوزه اقتصاد اسالمی به صورت خاص و در حوزه بانکداری اسالمی
به صورت اخص ،نظریهای را بیش از  23س��ال قبل تحت عنوان
«نظریه اندیشه مدون در اسالم» پیشنهاد کردهام .من این نظریه
را ب��ه عنوان نمونه در زمینه اقتصاد مطرح کردهام و در حوزههای
دیگر همچون مدیریت ،سیاست ،اخالق پزشکی ،اخالق ناباروری
و غیره نیز آن را تطبیق دادهام .در سایر حوزهها نیز این ایده قابل
کاربرد است.
بر اس��اس این نظریه ،الزم اس��ت در هر حوزهای از دانش ،به
منظور کش��ف دیدگاه صحیح اسالمی ،از مبانی نظری و انتزاعی
به سمت روبنا و کشف نظام حرکت نماییم .به عنوان نمونه ،وقتی
در حوزهای از مفاهیم از جمله اقتصاد به اس�لام مراجعه میشود،
ما با دستهای از مفاهیم مواجه میشویم که با همدیگر یک ارتباط
منطقی دارند .یک بخش از این مفاهیم ،فلس��فه اس��ت .البته نه
فلسفه به معنای مصطلح آن یعنی مابعدالطبیعه ،بلکه فلسفه در
حوزه اقتصاد (فلسفه مضاف) .یک بخش از این مفاهیم ،اخالق در
حوزه اقتصاد اس��ت .بخش دیگر مکتب است که شامل دو بخش
اهداف و مبانی در حوزه اقتصاد میباشد .پس از تبیین مفاهیم ،بر
اساس مبانی ،نظامی در اسالم به دست میآید که ما را به اهداف
میرس��اند .من طی  23سال این بحث را در قالب مقاالت متعدد
در مجامع علمی مختلف در خارج و داخل کشور مطرح نمودهام.
در الگوی��ی که مورد نظر اینجانب اس��ت ،پس از پرداختن به
فلسفه ،اخالق و مکتب باید به نظام پرداخته شود .در حوزه مکتب،
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» کار اصلی را انجام داده است .اما در
رابطه با فلسفه ،اخالق و نظام کار جدی انجام نشده است .بنده در
کتاب «مکتب و نظام اقتصادی» ،تالش کردهام تا کار شهید صدر
را بر اساس نظریه اندیشه مدون در اسالم ،تکمیل کنم و به عنصر
نظام که شهید صدر به آن نپرداخته است ،نیز بپردازم.
وقتی مسئله نظام مورد بحث قرار میگیرد ،نهادهای اقتصادی
مطرح میش��ود .در اینجا ممکن اس��ت با مسئله بانک به عنوان
یک نهاد مواجه ش��ویم .از مسئله بانک تلقیهای متفاوتی وجود
دارد .یک تلقی چیزی اس��ت که در صندوقهای قرضالحس��نه
وجود دارد .این صندوقها قبل از انقالب در مس��اجد ،حسینیهها
و جمعیتها وجود داشت .تلقی دیگر از بانک این است که بانک
نهادی اس��ت که در آن خلق پول ص��ورت میگیرد و بحث فراتر
از صندوقی اس��ت که مردم در آن پول میگذارند و عدهای دیگر
از آن تس��هیالت میگیرند .حال باید بحث ک��رد که آیا این نهاد
در اقتصاد اس�لامی جایی دارد و در صورت پاس��خ مثبت ،دارای
چه ویژگیهایی میباشد .در اسالم مفاهیمی تحت عنوان مفاهیم
جهانش��مول وجود دارد .این مفاهیم در مقابله با شرایط زمانی و
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فقـه بانکـی پرونـــده
مکانی مختلف تغییر میکند .مسئله بانک ممکن است به عنوان
یک مفهوم جهانشمول در نظام اقتصادی اسالم وجود نداشته باشد،
ام��ا بتوان آن را به عنوان س��از و کار اقتصادی جدید در ش��رایط
اقتصادی امروزین پذیرفت.
نکتهای که ما در نظریه اندیشه مدون در اسالم داریم این است
که نظامی که به عنوان نظام اقتصادی اس�لام به دست میآوریم،
ممکن است در برخی از عناصر شبیه اقتصاد سرمایهداری باشد،
اما تلقیای که در این مجموعه از بانک وجود دارد ،با تلقی اقتصاد
س��رمایهداری ،متفاوت است .یعنی جایگاه نهاد بانک در دو نظام
متفاوت اس��ت .چون در واقع فلسفه ،اخالق و مکتب این اقتصاد
متفاوت است و در نتیجه کارکردهای آن نیز متفاوت میشود .به
عن��وان نمونه ،اگر ما رفع فقر و تعدیل ثروت و کاهش فاصله بین
اقشار توانمند و اقشار ناتوان را از اهداف اقتصاد اسالمی برشمردیم،
بانک و بورس باید به گونهای تعریف ش��ود که نتیجه کارکردش
تامین چنین اهدافی باش��د؛ یعنی تامین حداقل معیش��ت برای
مردم و تعدیل ثروت .اما اگر مشاهده کردیم که سیستم به گونهای
برعکس عمل میکند ،درمییابیم که چنین نظامی اسالمی نیست.
در اینجا الزم اس��ت به این مسئله اشاره شود که ایده الگوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت ،که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده
اس��ت ،تنها در صورتی به نتیجه عملی و یک الگوی واقعی منجر
میش��ود که برای آن یک عقبه نظری قوی طراحی گردد .در این
زمینه به نظر میرسد نظریه اندیشه مدون در اسالم ،میتواند به
عنوان مبنای فکری برای تحقق این الگو مطرح گردد .ادعای بنده
آن است که میتوان با استفاده از ظرفیتهای این نظریه ،فعالیتی
اثباتی و ایجابی در حوزه تدوین الگوی اس�لامی-ایرانی پیشرفت
انجام داد .اما تحقق این امر در وهله اول ،نیاز به مطالبهای جدی
از س��وی مسئوالن دارد .به نظر بنده ،مشکل اصلی نیز در همین
مرحله ،یعنی عزم جدی برای دستیابی به چنین الگویی است.

آیا رویکرد صرف ًا فقهی به مسائل بانکی به منظور دستیابی به الگوی
ایدهآلبانکداریاسالمیکفایتمیکند؟

این نکته دارای اهمیت بس��یاری اس��ت که در عین توجه به
موازین فقهی ،میبایست به کارآمدی و کارایی الگوهای پیشنهادی
توجه داشته باشیم .در واقع مث ًال اگر ما الگویی برای اجرایی شدن
بانکداری اس�لامی ارائه کنم که به لحاظ شرعی و اسالمی ایدهآل
باشد ،اما در عمل از کارایی برخوردار نباشد ،مسلماً نمیتواند یک
اقدام رو به جلو تلقی شود .بنده سعی کردم این مسئله را در نظریه
اندیشه مدون در اسالم در نظر بگیرم .در این نظریه فلسفه به عنوان
زیربنا معرفی شده ،سپس اخالق ،مکتب ،نظام و در نهایت ساز و
کاری که بر اس��اس شرایط خاص میباشد ،مطرح شده است .در
واقع دین دارای شامل دو بخش از عناصر تصور شده است :بخشی
که تابع شرایط نیست و بخشی که تابع شرایط است .با نظر به این
مسئله ما ابتدا میبایست از فلسفه ،اخالق و مکتب و نظام شروع
کرده و سپس بر اساس شرایط موجود ،ساز و کار را تعیین نماییم.
عالوه بر مس��ئله کارایی ،باید توجه کرد که دین اسالم عالوه
بر فقه اس�لامی ،ش��امل فلس��فه ،کالم ،منطق و از همه مهمتر
اخالق اس�لامی نیز میباش��د و اینکه ما در طراحی نظام ایدهآل
تنها بخواهیم بر فقه اسالمی تکیه کنیم ،کار صحیحی نمیباشد.
متاسفانه در ساختار قانون عملیات بانکی بدون ربا و روشهایی که
برای اس�لامی کردن ابزارهای اقتصادی به کار گرفته ش��ده ،نگاه
جامع وجود نداش��ته و با رویکرد صرفاً فقهی بدان نگریسته شده
است .افزون بر این ،در تدوین قانون و طراحی ابزارهای مالی به قابل
اجرا بودن آن توجه نشده است .معموالً فعالیتهای اقتصادی تنها
از این جهت مورد بررسی قرار میگیرند که آیا در آن ربا ،غرر ،اکل
مال به باطل وجود دارد یا خیر .اگر این مسائل وجود نداشته باشد،
این ابزارها بدون اشکال تصور میشود .اما به نظر میرسد ابعاد دیگر
مانند سازگاری با عدالت و اخالق اسالمی وجود دارند که الزم است
به آنها توجه ویژه ش��ود .مث ًال در طراحیهای مالی دقت نمیشود
که تایید این موضوع ،نتیجهاش در مجموعه اقتصادی چه خواهد
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شد؟ آیا این نتیجه ،با اهداف اقتصادی اسالم سازگار هست یا نه؟

اگر با رویکرد اندیشه مدون در اسالم به سطحی برسیم که در حوزه
اقتصاد ،موفق به تبیین نظام و حتی استخراج قوانین و حقوق شویم،
چگونه میتوان نتایج حاصله را با آرای مراجع مطابقت داد؟

اکثر نتایجی که به دست میآید با آرای مراجع مشکلی نخواهد
داشت؛ اما اگر مشکل ایجاد شد ،میبایست زمینههای فرهنگی رفع
این مش��کالت را فراهم آوریم .من این بحث را همیشه در کمیته
فقهی بورس و شورای مشورتی بانک مرکزی مطرح کردهام که اگر
ما راه حلی ارائه دادیم ،الزم است آن را با مراجع در میان بگذاریم
و با اس��تدالل ،این راه حل را برای ایش��ان تبیین کنیم .چرا که با
اظهار موافقت مراجع ،مقلدینشان خواهند توانست از راهحلهای
ارائه شده استفاده نمایند.

در الگوی اندیشه مدون ،توجه به آرای فقهایی که با مسائل بانکی
آش�نایی دارند و در این حوزه فقیه متجزی به شمار میآیند تا چه
حدی دارای اهمیت است؟

بنده در نظریه اندیش��ه مدون در اس�لام این نکته را توضیح
دادهام که پس از استخراج مفاهیم کلی و در مرحله ساز و کار (که
میخواهی��م الگو را ایجاد کنیم) ،به دو گروه افراد نیازمندیم .یک
گروه فقهایی که با اقتصاد آشنایی دارند .فقیهی که دانش کافی را
نسبت به اقتصاد ،بانک ،ابزارها و بازارهای مالی ندارد ،نمیتواند و
نباید در این حوزهها اظهار نظر جدی داشته باشد .در واقع کسانی
میتوانند در حوزه اقتصاد اظهار نظر جدی کنند که واقعاً موضوعات
اقتصادی را بشناسند و صد البته موضوعشناسی اقتصاد کار آسانی
نیس��ت .بنابراین وجود فقها و مراجع متجزی پیش نیاز موفقیت
الگوس��ت .گروه دیگر اقتصاددانانی هستند که با مفاهیم اسالمی
آشنایی دارند .این دو گروه میبایست با هم به طراحی ساز و کار
بپردازند .من خاطرم هست که در کمیته فقهی بورس برای موضوع
آتیهای ساختار یافته ،بهترین متخصصان این موضوع را در طی
10جلس��ه توضیح دادند تا تصویری از این مسئله برای ما شکل
بگیرد و بتوانیم در مورد آن به قضاوت و ارائه راهکار بپردازیم.

مسلم ًا اولین گام در راس�تای نزدیک شدن عملیات بانکی کشور
به الگوی ایدهآل بانکداری اسلامی ،اجرای صحیح قوانین موجود،
مانند قان�ون بانکداری بدون ربا ،میباش�د .اما متاس�فانه در حال
حاضر شاهدیم که حتی همین قانون نیز به درستی اجرا نمیشود
و مشکالت زیادی در اجرای آن وجود دارد .لطف ًا در رابطه با اهمیت
نظارت بر اجرای صحیح بانکداری بدون ربا توضیح دهید.

واضح است که اجرای صحیح قانون همانند خود قانون دارای
اهمیت اس��ت و تا زمانی که قوانین موجود در رابطه با بانکداری
اس�لامی در شبکه بانکی به درستی اجرایی نش��ود ،بحث از ارائه
الگوی جدید بی معنا خواهد بود .در این رابطه وجود شورای فقهی
ناظر بر عملیات بانکی در بانک مرکزی و همچنین تمامی بانکها
و موسس��ات مالی به صورت مستقل ضروری است (به نحوی که
هر بانک و موسس��ه مالی حداقل یک شورای فقهی داشته باشد).
این ش��وراهای فقهی وظیفه نظارت دائم بر اجرای صحیح قوانین
مرتبط با بانکداری اسالمی و در عین حال آموزش و ایجاد زمینه
برای اجرای بهتر قوانین را بر عهده خواهند داشت .در این رابطه به
طور مشخص الزم است بانک مرکزی میبایست شورای مشورتی
خود را احیا نموده و مشابه سازمان بورس ،جایگاه رسمی و قانونی
برای این شورا در نظر بگیرد .همچنین این شورا نباید تنها نظارهگر
و مش��ورتی باش��د ،بلکه الزم است این حق قانونی را داشته باشد
تا بتواند از اجرایی ش��دن فعالیتهایی که غیر شرعی تشخیص
میدهد جلوگیری نماید .این ش��ورا (در سطح مشورتی) در دوره
مدیریت آقای دکتر ش��یبانی فعال بود و خود ایش��ان نیز در این
جلسات حضور مستمر و جدی داشتند .در بانک ملی نیز از زمانی
که آقای دکتر س��یف مسئول بودند ،یک شورای مشورتی فقهی
وجود داشته و همچنان فعال میباشد .اما متاسفانه در حال حاضر
عملکرد این شورا کمرنگ گردیده است که نیاز به احیای آن وجود
دارد.

به نظر من اولین گام برای اجرایی ش��دن نظارت بر ش��رعی
بودن عملیات بانکها و موسسات مالی ،تدوین قانون و یا حداقل
دس��تورالعمل نحوه تاس��یس و فعالیت ش��ورای فقهی بانکها و
موسسات مالی میباشد و در این زمینه میتوان از تجارب خوبی
که در سایر کش��ورها وجود دارد بهرهبرداری نمود .مجددا ً تاکید
میکنم که این کمیتهها میبایس��ت از حالت مش��ورتی و بدون
ضمانت اجرا به کمیتههای رسمی و دارای جایگاه قانونی و ابزارهای
اجرایی تبدیل شوند تا حداقل قانون عملیات بانکی بدون ربا بتواند
به درستی اجرا شود.

به عنوان سوال آخر ،انتظاراتی را که حضرتعالی از پژوهشکده پولی
و بانکی (به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی) در راستای تحقق
الگوی ایدهآل بانکداری اسالمی در کشور دارید ،بیان نمایید.

پژوهشکده قب ًال محل برگزاری جلسات شورای مشورتی بانک
مرکزی و در واقع دبیرخانه اجرایی شورای مشورتی بود .کل امور
اجرایی شورا ،توس��ط رئیس پژوهشکده و معاون ایشان پیگیری
میش��د .به نظر من بهترین جای��گاه در مجموعه بانک مرکزی،
پژوهشکده پولی و بانکی است تا متصدی شورای مشورتی گردد.
به عنوان گام اول پیشنهاد میکنم پژوهشکده شورای مشورتی را
حتی در همان حد مش��ورتی خود احیا کند و به سمتی حرکت
نماید که ش��ورای فقهی جایگاه قانونی و رس��می پیدا کند .ما در
بورس چنین کاری را انجام دادهایم .طبق قانون بورس ،امکان ایجاد
جایگاه قانونی برای کمیته فقهی وجود داشت .دو کار دیگر نیز در
بورس انجام شده که در بانک مرکزی انجام نشده است .کار نخست
اطالع رس��انی مباحث مطرح شده در ش��ورا و کار دیگر برقراری
ارتب��اط ب��ا مراکز علمی جهان بود .اگر چه این دو کار در س��طح
ضعیفی صورت گرفت ،اما در بانک مرکزی در همین حد هم انجام
نشده اس��ت .بحثهای زیادی در شورای مشورتی بانک مرکزی
انجام ش��د ،که نه در س��طح داخلی و نه در سطح خارجی اطالع
رسانی نشد .این در حالی است که این بحثها دارای ظرفیتهای
قابل توجه برای مطرح شدن در مجامع خارجی میباشند .عالوه بر
این ،با توجه به اینکه پژوهشکده پولی و بانکی ،به طور عینی شاهد
ضعفهای موجود در ش��بکه بانکی در اجرای بانکداری اس�لامی
میباشد و کام ًال درک میکند که نیازهای پژوهشی شبکه بانکی از
منظر اسالمی کدام میباشد ،مناسب است زمینهسازیهای الزم به
منظور انجام فعالیتهای پژوهشی مختلف (شامل تدوین مقاالت
و کت��ب و برگزاری همایشها و کارگاهها) را بیش از پیش فراهم
نماید .همچنین نباید پژوهشهای بانکداری اسالمی در پژوهشکده
رویکرد صرفاً اجرائی داشته باشند ،بلکه الزم است عالوه بر وجود
داللتهای کاربردی در آنها ،به مباحث نظری و علمی نیز به اندازه
کافی توجه شود .به عبارت دیگر در پژوهشها به مباحث عمیق
نظری و علمی پرداخته و در عین حال تالش شود تا با استخراج
داللتهای کاربردی ،این مباحث در عمل به منصه ظهور برسد.
پینوشتها:

 -1کارشناس ارشد پژوهشی ،گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده
پولی و بانکی.
 -2کارشناسارشد پژوهشی ،گروه بانكداري اسالمي ،پژوهشكده
پولي و بانكي و دانش��جوي دكتراي رش��ته اقتصاد ،دانشگاه امام
صادق (ع).
 -3دو عنوان کتاب که از آیت اهلل هادوی در زمینه اقتصاد اسالمی
به چاپ رسیده است عبارتند از« :مکتب و نظام اقتصادی اسالم»
و «س��اختار کلی نظام اقتصادی اسالم در قرآن» که به ترتیب در
س��الهای  1383و  1388توسط موسسه فرهنگی خانه خرد به
چاپ رسیدهاند.
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