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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 هاي روند بانكداري اسالمي زمينه مقابله با چالشفقهي در  مجامعنقش 

 

مامي سازي شريعت بر ت هاي بانكداري اسالمي يكي از وجوه درخشان روند پياده موفقيت
هايي  ها و پيچيدگي هاي زندگي انساني و هماهنگي و همسويي آن با تمامي پيشرفت جنبه

 .مورد نياز زندگي است
اي كه  هاي زندگي، انديشيدن به ايجاد آلترناتيوهايي براي بانكهاي ربايي بيگانه پيشرفت

دند را اشغالگران فرانسوي و انگليسي و ديگران براي كشورهاي اسالمي به ارمغان آور
 .ايجاب كرده است

ولي ايده بانكداري جايگزين اسالمي ـ در آغاز و سپس طي روند خود تا به امروز و به 
هاي درخشاني كه بزرگترين مغزهاي بانكداري و بانكهاي بزرگي كه پيش از  رغم موفقيت

هايي براي ارايه  هر چيز تنها بدنبال سود مادي خود هستند را وادار به گشايش گيشه
هاي بزرگ و عظيمي روبرو شد كه اگر  دمات مالي اسالمي كرد ـ با موانع و چالشخ

ها  توان اين چالش تأييدات الهي همراهش نبود، سرنوشتي جز سقوط و ناكامي نداشت؛ مي
 :بندي كرد  را در عناوين زير رده

 .هاي فقهي و توجيهات شرعي فرمولهاي مطرح شده ـ چالش1
هاي استبدادي تحميل شده بر  هاي الئيك و رژيم كري كه انديشههاي اجتماعي ـ ف ـ چالش2

 .جهان اسالم آنها را مطرح كرده است
از ] كشورهاي مختلف[هاي نظارتي كه طرفهاي نظارتي و بانكهاي مركزي  ـ چالش3

 .اند داري، آنها را بر بانكهاي اسالمي تحميل كرده خاستگاه طرز فكر سرمايه
دهد از جمله ادعاي نبود مرجعيت  ن روند را در تنگنا قرار ميهاي حقوقي كه اي ـ چالش4

شرعي واحدي كه بتوان براساس آن برخي موارد تصريح شده در قراردادها و نيز اينكه اين 



 
 

 
۳ 

 .قرارداد آيين طرفين قرارداد است، را تفسير كرد
ي با توانند در روياروي المللي مي هاي بين هاي فقهي و بويژه مجمع برآنيم كه مجمع

هاي يادشده و پيشبرد اين پروژه روبه جلو نقش فعال و مؤثري ايفا نمايند؛ اينك با  چالش
 :پردازيم  ها، به چند و چوني اين نقش مي طرح هركدام از اين چالش

 هاي فقهي چالش: يكم 
هاي ربوي همزمان با آغاز  رسد سخن گفتن از موضع اسالم نسبت به بانك به نظر مي
هاي خارجي در مصر به صورت فردي آغاز  دنبال تأسيس شماري از بانك بهقرن بيستم و 

 . گرديد
 . اند قدم بوده احتماالً در اين زمينه علماي االزهر پيش

هاي اسالمي  سري انديشه طي دهه چهل قرن گذشته، ظهور جنبش اسالمي با طرح يك
انجمن جوانان "ي ها درباره بانكداري اسالمي، همزمان گرديد و مطالعاتي در نشريه

 "در مصر "انصار السنه"و  "اخوان المسلمين"و ) جمعيه الشباب المسلمين( "مسلمانان
منتشر شد و در  "الشيخ المراغي"و  "شيخ حسن البنّا"و  "مرحوم شيخ السبكي"متعلق به 

هاي ربا، همگي ضرورت  درباره زيان "ابواالعلي المودودي"هاي مرحوم  كنار آنها نوشته
 . تن به اين موضوع را مورد تأكيد قرار دادندپرداخ

 : اي در اين عرصه شكل گرفت؛ از جمله هاي گسترده در دهه پنجاه، كوشش
م و ارائه مطالعات ارزشمندي 1951برگزاري هفته فقه اسالمي در پاريس به سال  -1

 ). "دكتر محمد عبداهللا دراز"به عنوان مثال مقاله ارزشمند ( "ربا"درباره 
م كه طي 1952رگزاري سلسله مطالعات اجتماعي كشورهاي عربي در دمشق به سال ب -2

شيخ محمد ابو "از جمله بحث متعلق به دكتر (درباره همبستگي اجتماعي   هايي آن بحث
 . ارايه شد) "زهره
 . "مالك بن نبي"هاي انديشمند الجزايري  پژوهش -3
پول و ( "المال و الحكم في االسالم": از جمله "عبدالقادر عوده"هاي شهيد  نوشته -4

 . م1950در سال  "سيد قطب"و شهيد ) حكومت در اسالم
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عبدالكريم "، دكتر "شيخ محمود الشلتوت"، "محمود ابو السعود"هاي دكتر  نوشته -5
، "دكتر عيسي عبده"، "دكتر احمد الشرباصي"، "دكتر محمد عبد اهللا العربي"، "الخطيب

 "االطار العام للبنوك بالفوائد"درباره  "استاد محمد عزيز"و  "سيد ابوالحسن الندوي"
محمد حميد "م و انديشمند اسالمي 1958در سال ) هاي بدون بهره چارچوب كلي بانك(

پيشنهاد تأسيس صندوق نقدينگي ( "اقتراح بانشاء صندوق نقد اسالمي"درباره  "اهللا
در سال ) هاي قرض بدون ربا كبان( "القرض بدون ربا بنوك"م و 1955در سال ) اسالمي
1962 . 

هاي  رسد كه مطالعات مربوط به ارايه تخصصي جايگزين بانك با اين حال به نظر مي
متداول، از شبه قاره هند آغاز گرديد؛ چه در آنجا بود كه نويسندگان متخصصي چون 

استاد "، "استاد المودودي"، "استاد محمود احمد"، "استاد نعيم صديقي"، "استاد قريشي"
، عنصر اعتبارات بانكي و ايجاد سپردههاي بانكي "استاد ارشاد احمد"و  "محمد عزيز

) PLS(هاي ربوي را مورد حمله قرار دادند و خواهان مشاركت در سود و زيان آنها  بانك
 . شدند

هاي سياسي حاصل  شايد دور از واقعيت نباشد اگر بگويم كه نياز اجتماعي و دگرگوني
فضاي مناسبي براي ) قرن بيستم(ور اسالمي پاكستان در اواخر دهه چهل از تشكيل كش

گيري چنان مطالعات پيشتازي فراهم آورد؛ گو اينكه مطالعات مزبور به لحاظ جامعيت  شكل
رفت و برخي از آنها متضمن عدم دقّت در درك برخي عقود  شمار مي طرح، ناقص به

نيز به همين نكته اشاره كرده  "جاه اهللا صديقيدكتر ن"بود؛  "عقد مضاربه"اسالمي از جمله 
0F. است

به رغم  "دكتر عبد الهادي غنمه"چه جاي تأسف دارد، عدم انتشار كتاب كامل  آن 1
م منتشر كرد، بر عمليات 1986وعده داده شده از سوي وي بود؛ او در پژوهشي كه در سال 
ترك تأمين مالي كوتاه هاي مش صدور سهام عادي براي تأمين مالي بلند مدت و صندوق

مدت، انگشت گذارد كه مورد استقبال قرار گرفت و پس از آن گسترش و توسعه بيشتري 
 . يافت

                                                      
 .71، صفحه "استعراض الفكر االقتصادي االسالمي المعاصر" -1
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جالب توجه اينكه نويسندگان اسالمي پس از دهه چهل قرن بيستم وارد مناقشات جدي 
ار گيرد، تواند محور نظام بانكداري پويا و نوين اسالمي قر كه آيا مي و اين "مضاربه"درباره 
 . گشتند

 : گويد در اين مورد مي "دكتر نجاه اهللا صديقي"
، برگرفته از "مصلح الدين"از سوي  هاي غير ربايي نفي مضاربه به عنوان شالوده بانك«

تواند  هايي است كه مي آيين تنگ حقوقي وي از مضاربه و ناتواني وي در تصور دگرگوني
يكي از اين . بوجود آيد -اساس غيررباييگيري بر  در صورت شكل -بر دستگاه بانكي

هاي حقيقي  گذاري ها و افزايش سرمايه دهي بانك هاي وام ها، كاهش شدت فعاليت دگرگوني
 . هاي صرفاً تجاري عمل كنند چون بانك توانند هم هاي غير ربايي نمي در واقع بانك. است

هايي به  در ارائه وام بر اينكه عدم امكان بانك اسالمي "مصلح الدين"به نظر ما سخن 
اند، به علت تعارض آن با اصل مضاربه  كار گرفته مؤسساتي كه سرمايه خاص خود را به

 1F1».است، فاقد هر گونه پايه و اساسي در شريعت اسالمي است
گيري  نيز اين اصل را به اين بهانه كه منجر به شكل "محمود ابو السعود"طور كه همان

 . يابد، نفي كرده است در آن جريان مي شود كه ربا بازار سياهي مي
اي در فضاي دهه شصت قرن بيستم مطرح شد و  رسد كه در اينجا عامل تازه به نظر مي

آن تزريق مالي ناشي از عايدات نفت و كوشش برخي كشورهاي عربي در تأسيس 
 سو با فرهنگ اسالمي و رشد آگاهي اسالمي و باال گرفتن اميد به فرداي هايي هم بانك

شود، كه همه و همه تبديل به  اسالمي نويدبخشي بود  كه احكام قرآن مجيد در آن اجرا مي
حوادث . جانبه اسالمي و خيزش اسالمي فراگير گرديد احساس شديد نوعي شخصيت همه

م 1969و حادثه به آتش كشيدن مسجداالقصي در سال ) سال شكست اعراب(م 1967سال 
سرعت اين روند را تشديد كرد و بدين  "نس اسالميسازمان كنفرا"چنين تأسيس  و هم

 . ترتيب احساسات ياد شده رشد كرد و عامل فعالي در صحنه اسالمي گرديد
توان افتخار آغاز عملي و محدود اين تجربه را به نام استاد مصري پر  اينجاست كه مي
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ي مدت تحصيل ثبت كرد؛ او در آلمان تحصيل كرد و ط "احمد النجار"نام دكتر  شوري به
شبيه به عمليات  هاي آلمان، نظامي  خود در آن كشور متوجه شد كه در برخي ايالت

م اقدام به اجراي همين 1963او اين ايده را پسنديد و در سال . شود مشاركت، اعمال مي
م به پايان 1967اين تجربه در سال . كرد "بيت غمر"تجربه در يك روستاي مصري يعني 

را به فراتر از آن روستا بكشاند، هر چند موفق شد شعباتي  وانست گستره آنرسيد، ولي او نت
پيش از اين، تجربه ديگري از سوي اخوان المسلمين در مصر با تأسيس . براي آن داير كند

 . شوند، مورد عمل قرار گرفته بود هايي كه طبق احكام شريعت اداره مي شركت
جريان داشت كه البته  "احمد ارشاد"وي استاد اي نيز در پاكستان و از س همزمان تجربه

 . بيش از چهار ماه دوام نياورد
سيد "در دهه شصت در درخواست از مرحوم استاد شهيد  "بيت التمويل الكويتي"اقدام 

له به اين  اقدامي بسيار جالب و ثمربخش بود؛ چه معظم ")قدس سره(محمد باقر صدر
ك غيرربايي را به رشته تحرير درآورد و درخواست پاسخ گفت و طرح خود براي بان

هايي كه در همان دوره  هاي علمي و فقهي عميقي را ضميمه آن كرد كه در ديگر طرح بحث
استاد "، "استاد عبد اهللا العربي"، "استاد عيسي عبده"هاي  از جمله طرح(منتشر شدند 

 . مطرح نشده بودهاي فقهي و علمي تا آن هنگام  چنين بحث )"استاد النجار"و  "صديقي
ها باال گرفت و ما با  در اوايل دهه هفتاد قرن بيستم ميزان مطالعات و پژوهش

آيت اهللا سيد "، "آيت اهللا بهشتي"، "استاد آيت اهللا مطهري"هاي ممتازي از سوي  پژوهش
استاد "، "استاد عبد المنان"و  "استاد محمد احمد "، "استاد الشبلي"و  "محمود هاشمي

استاد مصطفي "، "استاد غريب الجمال"، "استاد ابراهيم الدسوقي اباظه"، "محمد عزيز
، "الشيخ الصديق الضرير"، "استاد رفيق المصري"، "استاد سامي حمود"، "عبداهللا الهمشري

توان گفت در  و بسياري ديگر روبرو شديم كه بحمداهللا مي "دكتر االمين"و  "دكتر الزروق"
ن و فقها و تجار نيكوكار و حتي برخي سياستمداران شركت اين حركت مبارك، انديشمندا

 . كردند
 : در اين عرصه، ارائه دهم )قدس سره(اي از طرح شهيد صدر اينك برآنم تا تصوير فشرده
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 : فشرده طرح شهيد صدر
 : داند هاي زير برخوردار مي اين طرح بانك را از ويژگي

 . مخالف احكام شرع نباشد -1
 . قتصادي و دستيابي به سود ضروري براي ادامه كار باشدقادر به تحرك ا -2
 . ها باشد هاي تجاري ديگر بانك قادر به ايفاي نقش -3

 : گردد ها منجر به برخورداري بانك از عناصر زير مي اين ويژگي
گرايش به برجسته كردن كار به عنوان منبع درآمد و كاستن از دخالت سرمايه و : الف

 .ع ربا و تأكيد بر كارمزد و ورود به زندگي اقتصاديبدين ترتيب نفي قاط
 . گذاران گذاران و سرمايه گري ميان سپرده ايفاي نقش ميانجي: ب
 . آمادگي براي صرفنظر كردن از بهره به سود گسترش معنويات اسالمي: ج
آميز و  هايي براي كسب درآمد اقتصادي در فضايي چنين اختناق وجوي راه جست: د

 . ربوي

 : تار بانك غيررباييساخ
بحث خود را در اين مورد به دو بخش  )قدس سره("مرحوم شهيد سيد محمد باقر صدر"

 : تقسيم كرده است
 . نحوه تشكيل بانك غيرربايي: بخش اول
 .چگونگي انجام وظايف بانكي: بخش دوم

گيري از  رههاي متداول اوالً در دستيابي منابع مالي و ثانياً در به و بدين ترتيب با روش
كرد، حال آنكه بانك غير  اي ربوي تلقي مي را شيوه اموال، به مخالفت پرداخت؛ زيرا آن

 . آورد شمار مي ربايي، منبع مالي و كار را بخشي از مضاربه به
، )نحوه تشكيل بانك غيرربايي(به هنگام بحث در بخش اول  "شهيد صدر"مرحوم 

 :هاي زير را برداشت گام
گذاران در عقد  گذاران و سرمايه اي ميان سپرده گذارد كه بانك، واسطه نگشتبر اين ا: يكم

 . است "مضاربه"
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 . انداز تقسيم كرد ها را به سپردههاي ثابت، جاري و سپردههاي پس سپرده: دوم
 : گذار پرداخت و آنها را در موارد زير خالصه كرد به تبيين شرايط سپرده: سوم

 . ردهها براي مدت معيني باشدشرعاً متعهد به ابقاي سپ -1
 . بند باشد به جزييات شرايط بانك پاي -2
 . پذير، اقدام به افتتاح حساب جاري كند گذار به عنوان يك شرط انعطاف سپرده -3

 : گذار را برشمرد آنگاه شرايط سرمايه: چهارم
 . داري امانت -1
 . كارآمدي -2
 . ها ها و پروژه روشني طرح -3
 . حساب بانك ن به مشتريان خوشاولويت داد -4
بندي به شرايط بانك از جمله تقسيم سود و نيز گشايش حساب جاري براي  پاي -5

اي براي  گذاري سرمايه طرح در آن و نيز دفتر ثبت دقيق و در نظر گرفتن پوشه ويژه سپرده
 . اي هركدام از عمليات مضاربه

گذاران،  هاي سپرده تحليل انگيزه گذار پرداخت و پس از آنگاه به حقوق سپرده: پنجم
 : گذاري بر شمرد هاي سپرده موارد زير را به عنوان هدف

 . تضمين سپرده -1
 . درآمد حاصل از آن -2
 . برداشت سپرده در پايان مدت امكان  -3

تواند به عنوان شخص ثالث، سپرده را  سپس چنان در نظر گرفت كه بانك غير ربايي مي
 . است] مضاربه[مين، نه ضمان قرض و نه ضمان از سوي عامل تضمين كند و اين تض

اي كه حتماً بايد  توان درآمد را نيز به صورت درصدي از سود ساليانه طور كه مي همان
باالتر از نرخ سود متداول باشد، در نظر گرفت تا بتوان احتمال كاهش آن بر اثر 

 . دهي طرح را جبران كرد سود عدم
نيز امر ممكني است، به اين صورت كه مدت معيني را در نظر  امكان برداشت سپرده
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گرفته شود كه طي آن نتوان برداشت كرد، ولي پس از آن اجازه اين كار داده شود؛ در اينجا 
 : تواند بقاي نقدينگي خود را با توجه به موارد زير تضمين كند بانك مي

 . ها، همزمان باشد قرار نيست همه سررسيد: الف
 . زمان اقدام به برداشت سپرده خود كنند نين قرار نيست همگان همچ هم: ب
هاي جاري؛ كه در  هاي جاري و ديگر حساب هاي طرح گيري از حساب بهره: ج
 . دهد صورت سودها را به خود اختصاص مي اين

است كه خود  "جعاله"پردازد؛ اين حقوق به صورت  جا به حقوق بانك مي در اين: ششم
 : شود يم ميبه دو بخش تقس
كارمزد ثابتي براي وساطت كه به صورت تفاوت سود اعطايي از سوي : بخش نخست

گذار از سود بر نرخ سود  ها منهاي افزوده سهم سپرده هاي ربوي و سود دريافتي بانك بانك
 . گردد سپرده تعيين مي

اري پذيري از سهم عامل از سود كه با توجه به تفاوت باز كارمزد انعطاف: بخش دوم
و مزد سرمايه ) هاست كه برابر با بهره ربويي پرداختي به بانك(كارمزد سرمايه تضمين شده 

 . شود ، در نظر گرفته مي)كه البته بيشتر است(مورد مخاطره در مضاربه 
تواند با سرمايه خود يا با اموال جاري مربوط به  كند كه بانك مي تأكيد مي: هفتم
 . ودگذاران وارد مضاربه ش سرمايه

پس از كنار گذاردن (گذار به عنوان صاحب حق در سود  از حقوق عامل سرمايه: هشتم
 . آورد ميان مي ، سخن به)گذار سهم بانك و سپرده

 . كند درباره چگونگي شناخت سود بحث مي: نهم
آورد و پيشنهاد  ميان مي هاي تشويق و ترغيب صاحبان سپرده سخن به از شيوه: دهم

يا كارمزدي براي توكيل در نظر گرفته شود كه با افزايش مبلغ افزايش يابد  كند كه جعاله مي
 . شمارد ولي سپس آنرا ناپسند مي

كند كه به عنوان قرض از  هاي جاري بحث مي در اين فصل درباره حساب: يازدهم
دهد،  شود، ولي بانك به دليل شرايطي كه دارد، به ديگران قرض نمي صاحبانشان گرفته مي
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گيرد كه با وام  گيرنده نيز شرايطي در نظر مي براي وام. پذير نباشد نكه مضاربه امكانمگر آ
 . هماهنگي دارد؛ از جمله شرط بيمه كردن وام

 .گويد از لغو ربا سخن مي: دوازدهم
پردازد و آنها  ها مي به وظايف اساسي بانك) قدس سره("مرحوم شهيد صدر"و در فصل دوم، 

هاي  ها و تسهيالت اعطايي و تجارت با اموال نقدي و گواهي امرا در خدمات بانكي، و
 . كند گذاري، خالصه مي سرمايه
گذارد و  هاي بانكي انگشت مي كه از جمله بر مسئله پذيرش سپرده خدمات بانكي: يك

در صورت  -"قرض" -حق و آنچنانكه در ديدگاه اسالمي مطرح است به -ها را اين سپرده
ها،  و با وكالت از سوي بانك در مضاربه -در صورت ثابت بودن -"سپرده"و  -جاري بودن

كند و  هاي جاري نيز تاريخچه آن در غرب را پيگيري مي در مورد حساب. كند تلقي مي
. نامد كند و تهاتر مي تلقي مي "دينْ"را به عنوان پاياپاي دو  سرانجام به لحاظ فقه اسالمي آن

بلكه به شكل دين و استيفاي دين  "عقد"ه به صورت دو كند كه آنرا ن گاه پيشنهاد مي آن
هاي  پردازد و سپرده گذاري مي سپس به جزئيات برداشت پول و سپرده. قلمداد كنيم

كند و در ادامه از  دهد و آنها را در حيطه مضاربه وارد مي انداز را مورد بررسي قرار مي پس
كند و معتقد است كه  ياد مي -آورده بود ميان كه قبالً هم از آن سخن به -هاي ثابت سپرده

ها، بروات و اعتبارات  سپس درباره حواله. هاي عيني ساده است مسئله در مورد سپرده
 . آورد ميان مي اسنادي و مسايل حفظ اوراق مالي و احكام پولي، سخن به

اينها همه مباحث مفصل و بسيار جالب علمي هستند كه هر پژوهشگر بايد به آنها 
و (دازد و بويژه به پوشش فقهي عميقي كه در پايان طرح پيشنهادي خود از آنها ياد كرده بپر

 . ، مراجعه كند)هاست در حقيقت وجه مميزه آن با ديگر پژوهش
ـ كه پيش از اين هم درباره آنها سخن ) غير پوششي( ها و تسهيالت بانكي وام: دوم

 . كند آنها ياد ميجا به عنوان بروات از  ميان آورده و در اين به
پردازد و بر لزوم  جا به مسايل تجارت با اوراق مالي و اوراق بهادار مي در اين: سوم

 . گذارد رعايت قواعد و شرايط اسالمي در آنها انگشت مي
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 : چند نكته مهم
 : پس از اين معرفي كوتاه، چند نكته قابل توجه است

اي  راي مرجعي تهيه كرد كه در جامعهطرح را ب )قدس سره("مرحوم شهيد صدر": نكته اول
پذيراي ديگر مؤسسات ربوي حضور داشت و بدين جهت بايد قادر به رقابت با اين 

دهند، بقاي  هاي سنتي انجام مي مؤسسات باشد و ضمن ارايه خدمات و تسهيالتي كه بانك
الً هم از آن باالتر اينكه در اين طرح، فرض بر آن بوده است كه عم. خود را تضمين كند

بانك غيرربايي ديگري كه اين بانك با آنها همكاري داشته باشد، وجود ندارد؛ واقعيت امر 
 . در دهه شصت نيز همين بود

دنبال دارند و اثر  ترديدي نيست كه اين دو فرض، قيد و بندهاي جدي براي اين بانك به
 : گذارند؛ از جمله هاي متعددي برجاي مي خود را بر عرصه

 . هاي فعال اجتماعي ريزي اركت بانك در برنامهضعف مش -1
 . هاي توليدي عدم ورودمستقيم و قدرتمندانه به طرح -2
تا مبادا در معرض زيان قرار (گذاران  كوشش جدي در مراقبت از اموال سپرده -3

 .) گيرند
 . تالش جدي در حفظ وجود خود و تحقق سودي كه بقا و تداوم آنرا تضمين نمايد -4

به عنوان يك مجتهد، شديداً بر استناد به دليل  )قدس سره("مرحوم شهيد صدر": دومنكته 
گذارده و طبيعي است كه در اين ميان از فقه امامي خود آنچه با طرح سازگار  شرعي انگشت

روست كه به عنوان مثال شاهد موارد زير در اين طرح  بوده، برداشت كرده است؛ از اين
 : هستيم

 . كارمزد براي ضمان به عنوان يك كار مؤثر اقتصادي پذيرش گرفتن -1
 . پذيرش گرفتن سود در ازاي سپردن اموال غير ربوي نزد بانكهاي خارجي -2
 . را اولي دانسته است هر چند ترك آن) "جعل"(پذيرش اصل جايزه  -3

كه جملگي مسايلي است كه بسياري از فقهاي مذاهب ديگر در آنها با وي اختالف نظر 
 "استاد رفيق المصري"و  "استاد قحف"و  "استاد صديقي"رند و برخي از آنان از جمله دا
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هاي  قانون فعاليت"ما خواهيم ديد كه اين طرح، شالوده و بستر . اند با وي مناقشه هم داشته
 . در ايران را تشكيل داده است "هاي بدون ربا بانك

 : هاي مهم عملي گام

شيخ سعيد "هاي تاجر اماراتي  م و كوشش 1971ر سال د "بانك اجتماعي ناصر"تأسيس 
 "بانك اسالمي دبي"هاي جدي در اين راه بود كه به صورت تأسيس  ، نخستين گام"لوتاه

هايي  رفت؛ كوشش شمار مي هايي جدي در اين راه به م شكل گرفت و كوشش1975در سال 
نبود، مشكالت جدي  كه اگر پافشاري نامبرده در ادامه راه و حمايت مسئولين از وي

 . رو نمايد توانست كل طرح را با خطر نابودي روبه موجود بر سر راه آن مي
در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم گام مهم  "بيت التمويل الكويتي"همانطور كه تشكيل 

نيز حركت جديدي بود كه با  "بانك اسالمي بحرين"تأسيس . رفت شمار مي ديگري به
 . تان، مالزي، سعودي، اندونزي، مصر و كشورهاي ديگر دنبال گرديدتجربيات سودان، پاكس

در اجراي  "بانك توسعه اسالمي"ترين گام عملي در اين راستا، تأسيس  با اين حال مهم
القعده سال  مصوبه كنفرانس وزراي دارايي و ماليه كشورهاي اسالمي منعقد در جده در ذي

هاي مركزي در ماه رجب  شوراي رؤساي بانك بود؛ پس از آن) م1973دسامبر (ق . ه1393
شوال  15منعقد گرديد و سه ماه بعد در ) م1975اكتبر  20(هجري قمري  1395سال 
سازمان "ترين دستاوردهاي اقتصادي  اين امر يكي از مهم. م رسماً گشايش يافت1395

يه اتحاد"م و 1977در سال  "بانك سوداني فيصل". رود بشمار مي "كنفرانس اسالمي
 "فيصل اسالمي مصربانك "در همان سال تأسيس شد، حال آنكه  "المللي بانك اسالمي بين
بانك اسالمي بين "م و 1978در سال  "اسالمي بحرين"و بانك  "بيت التمويل الكويتي"و 

م در مصر تأسيس شدند و در دهه هشتاد 1979در سال  "المللي سرمايه گذاري و توسعه
تأسيس كرد كه مركز آن در  "دارالمال": اي تحت عنوان مجموعه "شاهزاده محمد الفيصل"
 "شيخ صالح كامل"م تأسيس شد و 1983نيز در سال  "بانك اسالمي مالزي". بود "ژنو"

در  "بانك اسالمي قطر "و  "بانك اسالمي بنگالدش "را تأسيس كرد و  "البركه"مجموعه 
شكل گرفت و پس از آن  "اجحيالر"م تأسيس شدند و به همين ترتيب شركت  1983سال 
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گذاري، تجاري، همياري  هاي سرمايه شركت: هاي اسالمي و ديگر مؤسسات مالي از جمله بانك
و بيمه و غيره در سرتاسر جهان اسالم و خارج از جهان اسالم از اندونزي گرفته تا غرب 

ه موفقيت اين آفريقا و از تركيه تا اياالت متحده آمريكا، تأسيس شدند كه خود نشان دهند
 . است تجربه باشگون

ها به دوهزار بانك و مؤسسه مالي بالغ  در پايان قرن بيستم ميالدي شمار اين نوع بانك
 112كشور فعاليت داشتند و طي فاصله زماني ياد شده بالغ بر  25گرديد كه در بيش از 

 . ندم سرمايه جذب كرد1997طي سال % 5/3ميليارد دالر آمريكا با نرخي معادل 
م و 1977برخي كشورها نظام بانكي خود را كامال تغيير دادند؛ از جمله پاكستان در سال 

مجمع عمومي "اين تجربه تا تشكيل . م1985م و سودان در سال 1982ايران در سال 
اولين نشست اين نهاد در سال . ، با موفقيت ادامه يافت"ها و مؤسسات مالي اسالمي بانك

برگزار  "دبي"ميالدي در  2003سپتامبر  22و دومين نشست آن در  "واشنگتن"م در 2002
 . گرديد

ساختار خود را تغيير دادند و  "شارجه"ها از جمله بانك  به همين ترتيب، برخي بانك
كارگيري سرمايه در مؤسسات  گفته شده است كه حجم به. در آوردند آنرا به شكل اسالمي

ميليارد دالر رسيد و همين امر موجب گرديد برخي  400هاي اسالمي به ميزان  مالي و بانك
ها چنان توسعه پيدا  هاي اسالمي براي خود در نظر گيرند؛ اين گيشه هاي بزرگ، گيشه بانك

 . كردند هاي اسالمي، برابري مي هاي خود با بانك كردند كه به لحاظ حجم و گستره فعاليت
ها با استقبال بي نظيري  رفت و اين بانك ها مرتباً باال مي بدين ترتيب ميزان متوسط سپرده

 "بانك توسعه اسالمي "رئيس  "دكتر احمد محمد علي". رو گشتند از سوي مسلمانان روبه
هاي استقبال از اين تجربه  ـ كه خود يكي از پيشگامان در اين عرصه است ـ از برخي نمونه

اقبال گسترده از چنين ياد كرده كه نشانگر ) تجربه تابونق حجي(در اندونزي و مالزي 
 2F1.اي است ايده

 هاي فقه اسالمي و ديگر مجامع در حمايت فقهي از اين روند نقش مجمع

                                                      
 .15، صفحه"هاي اسالمي در روند توسعه نقش بانك" -1
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المللي فقه اسالمي و برخي نهادهاي جهاني ـ اسالمي ديگر، پشتيباني  گيري مجمع بين شكل
 .بسيار خوبي از اين روند بود

 :اين اقدامات را بعمل آوردالمللي فقه اسالمي در نخستين ده نشست خود  مجمع بين
 22ـ 28( هجري قمري 1406الثاني سال  ربيع 10ـ  16در دومين نشستي كه در  :نخست 
در جده برگزار شد ] هجري شمسي 1364ديماه  2ـ 8و مصادف با ) [ميالدي 1985دسامبر 

 :مقرر داشت 
كارمزد « :ـ مجمع، استفتاهاي مهم مطرح شده از سوي بانك اسالمي توسعه پيرامون 1

ها، عمليات تجاري  ها، عمليات اجاره، عمليات فروش مدت دار همراه با قسط بندي  قرض
گذاري در بانكهاي جهاني را مورد بررسي و  خارجي، حكم بهره انباشته ناشي از سپرده

 ».مطالعه قرار داد و اظهارنظر درباره آنها را به دوره بعدي موكول كرد
سوي انستيتو جهاني انديشه اسالمي واشنگتن را مورد مطالعه و  ـ استفتاهاي ارايه شده از2

 .بررسي و اظهارنظر نسبت به آنها را به نشست بعدي محول كرد
را مطالعه و بررسي كرد و ديدگاه خود را نسبت به آن ارايه  "ها زكات بدهي"ـ موضوع 3

 .داد
مطالعه قرار داد و  را مورد "اي غيركشاورزي هاي اجاره ـ مسئله زكات عرصه و زمين4

 .نسبت به آنها اظهارنظر كرد
 .را مورد بررسي قرار داد و نسبت به آن اظهارنظر كرد "بيمه و بيمه اتكايي"ـ موضوع  5
اي از سوي بانكها را مورد بررسي قرار داد و آنرا قاطعانه رد  ـ مسئله بهره داد و ستد بهره6

 .كرد
 .ررسي قرار داد و نسبت به آن اظهارنظر كردرا مورد ب "كارتهاي اعتباري"ـ مسئله 7

اكتبر  11ـ  16برابر با (هجري قمري  1407صفر ) 8ـ  13(در نشست سوم خود  :دوم 
 ) :هجري شمسي1365مهرماه  20ـ  25ميالدي و مصادف با  1986

 .هاي بانك توسعه اسالمي پاسخ گفت ـ به پرسش1
ث و بررسي آنرا به نشست بعدي ـ مسئله زكات سهام شركتها را مطرح ساخت و بح2
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 .موكول ساخت
 .ـ مسئله بكارانداختن اموال زكات را مطرح ساخت و در مورد آن نظر خود را اعالم كرد3
ـ مسئله جواز مصرف كردن زكات به سود صندوق همبستگي اسالمي را مطرح ساخت و 4

 .اظهارنظر در مورد آنرا به بعد موكول كرد
را مطرح كرد و نسبت به آن اظهارنظر كرد و ) اسكناس(اغذي ـ مسئله احكام پولهاي ك 5

هاي  همچنين موضوع تغيير ارزش ارز را مطرح ساخت و اظهارنظر در مورد آنرا به نشست
 .بعدي موكول كرد

گذاري را مطرح ساخت و اظهارنظر درباره  ـ مسئله اوراق قرضه و اوراق توسعه و سرمايه 6
 .اختآنها را به نشست بعدي موكول س

هاي تهيه  هاي مجمع جهاني انديشه اسالمي در واشنگتن پاسخ گفت و پاسخ ـ به پرسش7
 .شده را به آن ارسال كرد

هجري قمري  1408الثاني  جمادي 18ـ  23در چهارمين نشست مجمع كه در تاريخ  :سوم 
هجري شمسي  1366بهمن ماه  18ـ  23ميالدي و مصادف با  1988فوريه  6ـ 11برابر با 

 :برگزار گرديد 
 .ـ مجمع نطر خود را درباره مصرف زكات به سود صندوق همبستگي اسالمي اعالم كرد1
 .گذاري اظهارنظر كرد ـ در مورد اوراق قرضه و اوراق سرمايه2
ـ مسئله سلب مالكيت به سود مصلحت عمومي را مطرح ساخت و نظر خود را درباره آن 3

 .اعالم كرد
 .د بررسي قرار داد و نظر خود را درباره آن اعالم كردـ مسئله سرقفلي را مور4

هجري قمري  1409االول  جمادي 1ـ 6در پنجمين نشست مجمع كه در تاريخ  :چهارم
هجري شمسي  1367آذرماه  20ـ  25ميالدي و مصادف با  1988دسامبر  10ـ 15برابر با 

 :در كويت برگزار شد 
 .ه قرار داد و درباره آن به اظهارنظر پرداختـ موضوع فروش حقوق معنوي را مورد مطالع1
ـ مسئله وفاي به عهد و پرداخت سود به دستور دهنده خريد را مورد بررسي قرار داد و 2



 
 

 
۱۶ 

 .در مورد آن به اظهارنظر پرداخت
 .ـ در مورد مسئله تغيير ارزش پول اظهارنظر كرد3
د و در مورد برخي از آنها ـ اشكال مختلف اجاره منتهي به تمليك را مورد بررسي قرار دا4

 .اظهارنظر كرد و اظهارنظر نسبت به اشكال ديگر را به بعد موكول ساخت
گذاري براي ساخت و خريد مسكن را مورد بررسي و مطالعه قرار داد و  ـ مسئله سرمايه 5

 .اظهارنظر درباره آنرا به بعد موكول كرد
 .به آن اظهارنظر كرد ـ مسئله تعيين سود بازرگانان را مطرح ساخت و نسبت6

هجري  1410شعبان  17ـ 23المللي فقه اسالمي كه در  در ششمين دوره مجمع بين :پنجم 
تا اول فروردين  1368اسفند  24ميالدي و مصادف با  1990مارس  14ـ 20قمري برابر با 

 :هجري شمسي در جده برگزار گرديد  1369ماه 
 .به اظهارنظر پرداخت "خريد مسكنگذاري براي ساخت و  سرمايه"ـ در مسئله 1
 .نظر خود را اعالم كرد "فروش قسطي"ـ در خصوص 2
را مطرح ساخت و نظر خود را  "اجراي قراردادها با وسايل نوين ارتباطي"ـ موضوع 3

 .اعالم كرد
هاي نوين آنرا مورد بحث و بررسي قرار داد و نسبت به  و شيوه "تحويل گرفتن"ـ مسئله 4

 .دآن اظهارنظر كر
را مطرح ساخت و نسبت به آن اظهارنظر كرد همچنانكه  "بازارهاي مالي"ـ موضوع  5

 .را مورد بحث و مطالعه قرار داد و در مورد آن به اظهارنظر پرداخت "اوراق بهادار"مسئله 
 1412القعده  ذي 7ـ 12اي مجمع فقه اسالمي كه در تاريخ  در هفتمين نشست دوره :ششم 

ارديبهشت ماه  20ـ  25ميالدي و مصادف با 1992ماه مه  9ـ 14ا هجري قمري برابر ب
 :هجري شمسي در جده برگزار شد  1371

انواع مختلف سهام و احكام مختلف (ـ در عرصه بازارهاي مالي نظر خود را در خصوص 1
ها و  معامله با كاالها، ارزش"و  "ها گزينه"روشن ساخت و سپس در مورد ) آنها

كارتهاي "د را اعالم كرد و جايگزين شرعي هركدام را بيان كرد و به نظر خو "ها شاخص



 
 

 
۱۷ 

 .پرداخت "اعتباري
 .را مورد بحث قرار داد و احكام آنرا مقرر ساخت "فروش قسطي"ـ موضوع 2
را مورد بررسي قرار داد و نظر خود را درباره آن اعالم  "سفارش ساخت"ـ مسئله قرارداد 3

 .كرد
 .بحث قرار داد و در مورد آن نظر خود را بيان كردرا مورد  "فروش شرطي"ـ 4

هجري قمري برابر با 1414محرم  1ـ7اي مجمع كه در  در هشتمين نشست دوره :هفتم 
هجري شمسي در بندر سري 1372تيرماه  1ـ7ميالدي و مصادف با  1993ژوئن  21ـ27

 :برگزار شد ) برونئي دارالسالم(بگاوان 
ا مورد بررسي قرار داد و حكم خود را درباره آن صادر ر "اي فروش بيعانه"ـ موضوع 1

 .كرد
 .را مورد بررسي قرار داد و حكم خود را صادر كرد "قرارداد مزايده"ـ موضوع 2
را مورد بررسي و مطالعه قرار  "برخي ابزارهاي شرعي براي شكل دهي به بازار اسالمي"ـ 3

به تكميل مباحث مربوطه  داد و ضمن يادآوري برخي مصوبات گذشته پژوهشگران را
 .فراخواند

و پيوند دستمزدها با قدرت خريد و امثال آن پرداخت و نظر خود را  "مسايل ارزي"ـ به 4
 .در آن اعالم كرد

پرداخت و مقرر داشت كه چهار محور از اين  "مشكالت بانكهاي اسالمي "ـ به برخي  5
آنها به بررسي و تحقيق مشكالت به پژوهشگران و متخصصان ارجاع شود تا درباره 

 .بپردازند
را مورد بررسي و  "هاي سهامي با معامالت ربايي مشاركت در سهام شركت"ـ موضوع 6

 .مطالعه قرار داد و اظهارنظر درباره آنرا به بعد موكول كرد
 .پرداخت و اظهارنظر درباره آنرا به بعد موكول كرد "كارتهاي اعتباري"ـ به موضوع 7

القعده  اي خود به تاريخ اول ذي المللي فقه اسالمي در نهمين نشست دوره مجمع بين :هشتم 
فروردين  12ميالدي و مصادف با 1995هجري قمري برابر با اول آوريل  1425
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 :هجري شمسي برگزار گرديد1374
اي را مطرح ساخت و  و راه حلهاي شرعي عمليات صرف حواله "تجارت طال"ـ مسئله 1

 .برخي مقررات را به بعد موكول كرداتخاذ تصميم در مورد 
 .و برخي انواع معاصر آنرا مورد بررسي قرار داد "پيش خريد"ـ موضوع 2
را مورد بحث قرار داد و نظر خود را در مورد پان اعالم  "هاي بانكي سپرده"ـ مسئله 3

 .داشت
را مطرح ساخت و  "گذاري گذاري در سهام و واحدهاي سرمايه سرمايه"ـ موضوع 4

 .ارنظر درباره آنرا به بعد موكول كرداظه
 .ـ قرارداد منصفانه را مورد مطالعه قرار داد و اظهارنظر درباره آنرا به بعد موكول ساخت 5
 .گيري كرد و ارزش پول پرداخت و در مورد آن تصميم "مسايل ارز"ـ به 6

ميالدي  1997ژوئن  28المللي فقه اسالمي كه  اي مجمع بين در دهمين نشست دوره :نهم 
هجري شمسي  1376هجري قمري و مصادف با هشتم خردادماه 1418صفر  23برابر با 

 :برگزار گرديد 
 .هايي پيرامون آن صادر كرد را مورد بررسي قرار داد و توصيه "كارتهاي اعتباري"موضوع 

و براي بيان نقش ارزنده آن  "المللي فقه اسالمي مجمع بين"اي دهگانه ه ما در مورد نشست
 .كنيم در اين زمينه به همين انداره بسنده مي

 

 المللي نقش ساير مجامع بين
انگشت گذارديم بر آن  "المللي فقه اسالمي مجمع بين"اي  هاي دوره وقتي بر برخي نشست

هيئت محاسبه و "در اين ميان . اديده بگيريمنبوديم كه نقش ديگر مجامع را در اين زمينه ن
در الجزاير . م1990فوريه سال  26وجود دارد كه در  "بازنگري مؤسسات مالي اسالمي

تأسيس يافت و مركز آن در بحرين است ؛ اين هيئت از طريق شوراي شرعي خود دهها 
 .فته استدرنظر گر] اسالمي[معيار و مقياس شرعي براي قراردادها و معامالت بانكي 

مؤسسه خدمات مالي . اند تاكنون بيش از دويست مؤسسه و نهاد به اين هيئت پيوسته
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بانك از ) 190(اسالمي نيز وجود دارد كه مركز آن در مالزي است و بيش از يكصد و نود 
كه البته اقدام به ارايه خدمات  –هاي بزرگ اسالمي و غيراسالمي  بانكهاي مركزي و بانك

اين مؤسسه بر اساس معيارهاي شرعي اقدام به . اند به آن پيوسته –كنند  يمالي اسالمي م
ها و نهادها در اين راه  كند، ما به نقش ديگر هيئت هاي اداري به اين بانكها مي ارايه راهنمايي

 .اذعان داريم
كه انديشه الئيك آنرا مطرح ساخته و استعمار مورد  هاي اجتماعي و فكري چالش: دوم 

 .اند هاي استبدادي در جهان اسالم آنرا مورد حمايت قرار داده ار داده و رژيمتشويق قر
تواند منكر گردد؛ استعمار سران كشورهاي جهان اسالم را تشويق  اين حقيقت را كسي نمي

ها را پياده كنند و  هايي را با نرخ سود باال به وام بگيرند تا برخي پروژه كرد كه سرمايه
بدين ترتيب . د وابسته سازند و به لحاظ اقتصادي، استعمارشان كنندكشورهايشان را به خو

فزوني گرفتند؛ نفوذ  –بويژه از ميان يهوديان  -فساد مالي گسترش پيدا كرد و رباخواران 
خواران، تأثير بسزايي در قانونمند شدن ربا و پيروي دادگاهها از اين قانون داشت؛  اين نزول

ران آن به گسترش انديشه الئيك ضد اسالم و احكام اسالم و بدينگونه بود كه غرب و مزدو
هاي غربي  بانك. خواند، پرداختند مخالف با هرگونه جنبشي كه به بازگشت به اسالم فرامي

اي در اين عرصه ايفا كردند و به گفته يكي از پژوهشگران،  جويانه نيز نقش بسيار مفسده
ثباتي حاكم است و بهتر آنست  ي ـ اسالمي بيمسلمانان را قانع كردند كه در كشورهاي عرب

گذاري كنند؛ همچنانكه به آنها خاطرنشان ساختند و  هاي خود را در غرب سرمايه كه دارايي
هاي آنان را  تأكيد كردند كه در جهان اسالم كسي نيست كه به شكل درستي دارايي

كه پيشرفت آنها منوط  گذاري كند و بدين ترتيب در اذهان مسلمانان چنين القا شد سرمايه
 3F1.به پياده سازي قوانين غربي است و اسالم، ديگر شايسته پياده شدن و پيشرفت نيست

هاي الئيك علم مخالفت با  به همين دليل است كه از سوي اين گروههاي الئيك و دولت
ها  هرگونه تجربه اسالمي و از جمله تجربه بانكي اسالمي برافراشته شد و سيل اتهام و شبهه

                                                      
 1426ب رج 29مجموعه مقاالت سيمينار رهنموني روند بانكهاي اسالمي كه در "از كتاب  788صفحه : ـ نگاه كنيد به  1

 .برگزار شد] امارات متحده عربي[ "دبي"ميالدي در  2005هجري قمري برابر با سوم سپتامبر 
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هنوز . ها موانعي در برابر آن قرار دهند پيرامون آن سرازير گشت و باعث شد برخي دولت
 .ها هستيم ها و ممانعت زني هم تا به امروز شاهد اين حمالت و اتهام

سازي در ميان  المللي فقهي نسبت به فرهنگ از اينروست كه مجامع فقهي و بويژه مجامع بين
راي برداشتن موانع موجود در برابر اين روند، بار سنگيني بر ها ب ها و فراخوان دولت توده

ترديدي نيست كه آوازه و نفوذي كه اين مجامع از آن برخوردارند سرانجام اثر . دوش دارند
 .خود را در اين عرصه بجاي خواهد گذاشت

انجام داد و در نشست  "المللي فقه اسالمي مجمع بين"و اين دقيقاً همان كاري است كه 
هجري قمري برابر با نهم  1412القعده  هاي قبلي خود كه به تاريخ هفتم تا دوازدهم ذي ورهد

 1371ماه  ارديبهشت ميالدي و مصادف با بيستم تا بيست و پنجم 1992تا چهاردهم ماه مه 
 "تهاجم فرهنگي عليه جهان اسالم"اي پيرامون  هجري شمسي در جده برگزار شد مصوبه

 :آمده است صادر كرد كه در آن
 

 :در مورد  7د/ 70/7مصوبه شماره 

 »تهاجم فرهنگي«
القعده سال  ذي 12تا  7شوراي مجمع فقه اسالمي در هفتمين نشست خود كه از تاريخ 

 25تا  20و مصادف با (ميالدي  1992ماه مه  14تا  9هجري قمري برابر با  1412
 رگزار شد؛در جده عربستان سعودي ب) هجري شمسي 1371ارديبهشت ماه 

كه » تهاجم فرهنگي«: هاي رسيده به مجمع در خصوص موضوع  پس از آگاهي از پژوهش
در آنها،  سرآغاز اين تهاجم، ابعاد و اهميت آنرا خاطرنشان ساخته و نتايجي را كه در 

هايي را كه مطرح  ها و ضربه اند و شبهه كشورهاي عربي و اسالمي ببار آورده است، برشمرده
ها و اقداماتي كه به قصد متزلزل ساختن جامعه اسالمي و پيشگيري از  شهساخته و نق

اند و عالوه بر اينها، نقشي را كه اسالم در  ريزي شده است، بيان داشته گسترش اسالم پي
حفظ اين امت و پايداري و استقامت آن در برابر اين تهاجم ايفا كرده و باعث گرديده 

 :اند آن خنثي شود توضيح دادههاي  ها و توطئه بسياري از نقشه
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در برابر ] مسلمان[ها، راههاي رويارويي با تهاجم فرهنگي و حمايت امت  در اين پژوهش
 .پيامدهاي شوم آن، در همه حالتها و در تمامي سطوح، توجه شده است

شوراي مجمع فقه اسالمي پس از شنيدن گفتگوهايي كه درباره اين مباحث مطرح گرديد 
 :كند زير را توصيه ميضرورت موارد 

ـ تالش در راستاي اجراي شريعت اسالم و الگو قراردادن آن در ترسيم روابط سياسي 1
 .داخلي و جهاني خود

گيري از آن در جهت تربيت  ـ پافشاري در موارد پاكسازي نظام آموزش و پرورش و بهره2
گاه به دين خود و بركنار اي كه آنانرا آ ها براساس تربيت اسالمي متناسب با زمان بگونه نسل

 .از عواقب شوم هرگونه تهاجم فرهنگي بارآورد
هاي آن در  هاي تربيت مبلغ به منظور درك روح اسالم و روش ـ تكامل بخشيدن به شيوه3

دهي به زندگي انساني و نيز آگاهي به فرهنگ دوران معاصر از سوي مبلغان بدين هدف  شكل
 .بيني باشد سته از آگاهي و روشنكه برخوردشان با جوامع بشري، برخا

ـ بازگرداندن نقش سازنده و تربيتي مسجد در زندگي مسلمانان به منظور مقابله با تمامي 4
مظاهر تهاجم فرهنگي و پيامدهاي آن و آشناسازي كامل و درست مسلمانان نسبت به دين 

 .خود
هايي درست و علمي و  وشاند، آنهم به ر هايي كه دشمنان اسالم برانگيخته ـ پاسخ به شبهه5

 .گرايانه و ضعيف هاي دفاعي توجيه برخاسته از ايمان به كمال اين دين و پرهيز از روش
هاي وارداتي و ارائه مظاهر كم و  ها و مكتب ـ اهميت دادن به مطالعه و بررسي انديشه6

 .كاستي آنها به شيوه علمي و منصفانه
اندركار دعوت و تبليغ و  نها و نهادهاي دستـ توجه به خيزش اسالمي و حمايت از سازما7

هاي اسالمي در جهت ساخت شخصيت متين و استوار اسالمي كه چهره تابناك  فعاليت
هاي زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و   اسالم را از نظر فردي و گروهي و درهمه زمينه

 .اقتصادي به جامعه بشريت ارايه دهد
تالش در جهت گستراندن آن و حمايت از آموزش آن  ـ توجه و اهميت به زبان عربي و8



 
 

 
۲۲ 

در سرتاسر جهان به لحاظ اينكه زبان قرآن كريم است و درنظر گرفتن آن به عنوان زبان 
 .آموزش در مدارس، مراكز و دانشگاههاي كشورهاي عربي و اسالمي

سعادت  اسالم و اينكه اين دين براي خير و] احكام[ـ تأكيد بر بيان سادگي و سهل بودن 9
دنيا و آخرت انسان آمده است؛ اين بيان بايد در سطح جهاني و به تمامي زبانهاي زنده 

 .صورت گيرد
هاي نوين تبليغاتي كه بتوان كلمه حق و خير  گيري سازنده و حساب شده از روش ـ بهره10

 .را به سراسر گيتي رساند و در اين زمينه هيچ وسيله ممكني را از قلم نيانداخت
حلهاي اسالمي براي مسايل كنوني و تالش در جهت بمورد اجرا گذاردن  وجه به راهـ ت11

خود بهترين روش تبليغ و دعوت ] اسالم[آميز  حلها؛ چرا كه پياده كردن موفقيت اين راه
 .است

ـ كوشش در جهت تأكيد بر نمودهاي وحدت اسالمي و بالندگي مسلمانان در تمامي 12
آميز و طبق احكام شناخته شده  هاي مسالمت ري آنان، به شيوهسطوح و حل اختالفها و درگي

هاي تهاجم فرهنگي در پراكنده ساختن وحدت  و مسلّم شرع مقدس، تا بدين ترتيب نقشه
 .مسلمانان و كاشتن تخم اختالف و درگيري، خنثي گردد

 .ـ كوشش در تقويت قدرت مسلمانان و خودكفايي اقتصادي و نظامي آنها13
ندن كشورهاي عربي و اسالمي به ياري مسلماناني كه در گوشه و كنار جهان در ـ فراخوا14

معرض فشار و آزار قرار دارند و پشتيباني از آرمانها و رفع تجاوز از ايشان به هر وسيله 
 .ممكن

كند كه مهمترين مسايل مربوط  شوراي مجمع فقه اسالمي، به دبيرخانه مجمع نيز توصيه مي
چنان مورد توجه قرار دهد،  هاي آينده مجمع هم آيي ر سمينارها و گردهمبه اين موضوع را د

اي در رويارويي با  جانبه موضوع مهمي است و تدوين استراتژي همه "تهاجم فرهنگي"زيرا 
توان از دو موضوع تبشير و  هاي نوين آن، ضرورت دارد؛ در اين زمينه مي نمودها و گونه

 .ردشناسي در نشست بعدي، آغاز ك شرق
اجراي "مورد  5د/ 48/10) 10(المللي فقه اسالمي مصوبه شماره  همچنانكه مجمع بين



 
 

 
۲۳ 

 :را به شرح زير صادر كرد  "احكام شريعت اسالمي
االول سال  جمادي 6تا  1شوراي مجمع فقه اسالمي در پنجمين نشست خود كه به تاريخ 

آذرماه  25تا  20صادف با و م(ميالدي  1988دسامبر  15تا  10هجري قمري برابر با  1409
 در كويت برگزار گرديد؛) هجري شمسي 1367

اجراي ": هاي ارايه شده از سوي اعضا و كارشناسان در موضوع  پس از آگاهي از پژوهش
 و در پي گوش فرادادن به گفتگوهايي كه درباره آنها صورت گرفت؛ "احكام اسالم

استه از اراده خيرخواهانه سومين و با توجه به اينكه مجمع فقه اسالمي كه خود برخ
جستجوي راه : كنفرانس سران اسالمي در مكه مكرمه است، با اين هدفها شكل گرفته است

حلهاي مكتبي براي مشكالت امت اسالم و حل و فصل مسايل مربوط به زندگي مسلمانان 
اي با ضوابط و مالكهاي شريعت اسالم، و از ميان برداشتن موانعي كه بر سر راه اجر

شريعت خداوندي قرار دارد، و نيز تدارك همه راهها و امكانات در جهت اجراي شرع ـ كه 
خود به مفهوم پذيرش حاكميت الهي و تحقق حاكميت شرع و برطرف ساختن تناقض 

مسلمان از سوي ديگر و از ميان بردن هاي  سو و ملت موجود ميان برخي سردمداران از يك
  ي و فراهم ساختنعوامل تشنج و تناقض و درگير

 :دارد كه مقرر مي. هاي اسالمي است امنيت در سرزمين
مجمع فقه . مهمترين وظيفه ولي امر مسلمين، اجراي شريعت الهي در ميان مسلمانان است

خواند تا شريعت اسالم را به اجرا  هاي اسالمي فرامي اسالمي، همه حكومتها را در سرزمين
از جوامع . اپذير آنرا در همه شئون زندگي تثبيت كنندن گذارند و حاكميت تمام و تزلزل

بند  خواهد تا به دين خداي متعال پاي ها مي ها و دولت اسالمي، اعم از افراد، گروهها، ملت
اعتقاد، تشريع، رفتار و ] نظام كامل[باشند و شريعت او را ـ به اين اعتبار كه دين اسالم، 

 .آيين زندگي است ـ به مورد اجرا گذارند
 :كند كه  همچنين توصيه مي

: هاي مختلف موضوع  ها و مطالعات عميق در جنبه گيري پژوهش مجمع به پي: الف 
شود  گيري آنچه هم اينك در كشورهاي اسالمي اجرا مي و نيز پي "اجراي احكام اسالمي"



 
 

 
۲۴ 

 .ادامه دهد
ا سرلوحه ميان مجمع فقه اسالمي و ديگر نهادهاي علمي كه اجراي احكام اسالمي ر: ب 

ها و ابزارها و مطالعات مورد  هاي الزم ايجاد گردد و برنامه اند، هماهنگي كار خود قرار داده
هايي كه مانع از اجراي احكام شرع در  ها و شبهه نياز ، به منظور از ميان بردن دشواري

 .كشورهاي اسالمي است، فراهم گردد
ي مختلف اسالمي تهيه شده است به طرحهاي قوانين و مقررات اسالمي كه در كشورها: ج 

 .برداري از آنها، گردآوري و مورد مطالعه قرار گيرد منظور بهره
هاي گروهي و بكارگيري از آنها در   هاي آموزش و پرورش و نيز رسانه اصالح نظام :د 

 .راستاي اجراي احكام اسالمي و تربيت نسل مسلماني كه حاكميت شرع الهي را پذيرا باشد
التحصيالن از قضات و وكالي  ه هرچه بيشتر به آماده سازي دانشجويان و فارغتوج: ه 

 .مجلس و دادگستري به منظور فراهم آوردن امكانات و توان الزم براي اجراي احكام اسالم
 .واهللا اعلم                                                                                 

مثالً در . گذارد هاي جاري خود بر اين نكته مهم انگشت مي نان در مصوبهاين مجمع همچ
هجري قمري و  1406الثاني  دهم ربيع(ميالدي  1985دسامبر  22مورخ  10مصوبه شماره 

 :گويد از جمله مي "اي بانكها معامالت بهره"در مورد ) هجري شمسي1364ماه  دوم دي
هاي بانكهايي را كه براساس  ت كند تا فعاليتهاي اسالمي را دعو مجمع تأكيد كرد دولت

گونه  و اجازه دهند تا در هر كشور اسالمي اين كنند، مورد تشويق قرار داده اسالم عمل مي
بانكها براي برآوردن نيازهاي مسلمانان تأسيس شود تا مسلمانان در تنگناي تناقض ميان 

 .سوي ديگر قرار نگيرندهاي روزمره از يك سو و مقتضيات عقيدتي خود از  واقعيت
اي خود، همه مسلمانان را در هرجا، به همبستگي  همچنانكه در پايان ششمين نشست دوره

حلهاي اسالمي براي مشكالت و مسايل خود و نيز انجام  بندي به راه و وحدت كلمه و پاي
 اي مشكالت جهان كمك حل ريشه اي كه در ارايه اسالم به جهانيان به عنوان راه وظيفه

 .نمايد، فراخواند
 .همه اين مسايل از سوي ساير مجامع نيز مورد تأكيد قرار گرفته است
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 هاي نظارتي چالش: سوم 
رابطه بانك مركزي مصر با "در مورد  "دكتر اشرف محمد دوابه"در مقاله ارزشمندي كه 

4Fارايه داد "بانكداري اسالمي

كهاي هايي كه بان نقش نظارتي بانك مركزي بطوركلي و چالش 1
آنچنانكه در ايران، (اسالمي تقريباً در تمامي كشورهايي كه نظام بانكي آنها بر اساس اسالم 

بخشي بانكهاي  اي براي سامان قرار ندارد يا در آنها قانون ويژه) پاكستان و سودان است
بانك :  وجود ندارد و بيشتر مقامات نظارتي از جمله ) همچون اردن و مالزي(اسالمي 
 .گردد شوند، كامالً روشن مي ا بانكهاي سنتي و اسالمي با آنها روبرو ميمركزي ي

 :گردد  اين نقش در دو موضوع اصلي خالصه مي
هاي پولي و اعتباري و بانكي دولت  نظارتي است چون بانك مركزي مسؤول سياست :اول

 .رود بشمار مي
 .بخش است تأمين كننده مالي به عنوان آخرين نجات :دوم

و بانكهاي اسالمي با يكديگر متفاوت است چه در بانكهاي ] ربايي[كهاي سنتي وضع بان
مالي است حال  سنتي، اساسنامه آنها بر پايه درنظر گرفتن پول به عنوان كااليي داراي ارزش

اي براي  آنكه اساسنامه بانكهاي اسالمي مبتني بر علت و سبب اختراع پول به عنوان وسيله
ها و منافع و اصوالً بر پايه سود و زيان است و از اينجاست كه در  يمعاوضه اموال و داراي

 :گردد كه مهمترين آنها بدين قرار است  هايي مطرح مي اين ميان چالش
از  ٪14اي كه بانك مركزي همه بانكها را ملزم به حفظ حداقل  بگونه :الف ـ ذخيره نقدي 

كند؛ اين مبلغ از  مي) دالري(ارزي هاي  از كل سپرده ٪10مبلغ بدهكاري خود از محلي و 
 .گردد گذاري مي گذاري در بازار مالي لندن، سرمايه سوي بانك مركزي با نرخ سپرده

هايي  گذاري هدف از اينكار توانمند ساختن بانكها براي ايجاد پول با كنترل حجم سرمايه
گردد و  نيز كنترل مي است كه اين بانكها قادر به اعطا و ارايه آنند؛ در نتيجه اينكار تورم

 .گيرد گذاران مورد حمايت قرار مي اموال و سپرده
گذاري شده نيست؛  هاي سپرده روشن است كه بانك اسالمي متعهد به بازگرداندن سرمايه

                                                      
 .730، صفحه ) همان منبع(ـ مقاالت سمينار رهنموني روند حركت بانكهاي اسالمي در دبي 1



 
 

 
۲۶ 

ناشي از كاركرد بانك [ها تضمين شده نيستند و تابع نتايج عملي سود و زيان  اين سپرده
گيرد  هاي حقيقي بكار مي گذاري ها را در سرمايه ن سپردهباشند؛ بانك اسالمي اي مي] اسالمي

اش زياد نيست و به همين دليل  پردازد بنابراين توان ايجاد نقدينگي و به وام دهي نقدي نمي
گذاري بانك را  كند و توان سرمايه] بلوكه[ها را تعطيل  لزومي ندارد بخشي از اين سپرده

امكان . مكان استفاده از اسناد ربايي خزانه را نداردعالوه بر اين بانك اسالمي ا. كاهش دهد
گذاري در بازار مالي لندن را نيز ندارد و موظف است آنرا  استفاده حقيقي از نرخ سود سپرده

 .در امور خيريه مصرف كند
مدينه "مينار شوراي خدمات مالي در در مقاله ارايه شده خود به س "كردكتر داود ب"

بزرگتري را  سرمايه] وجود[ممكن است برخي بانكهاي مركزي ، معتقد است كه "منوره
هاي تأمين مالي روبرو هستند حال آنكه به  آور سازند زيرا بانكها سنتي تنها با ريسك الزام

منتهي به تمليك، ممكن است با ريسك نرخ  عنوان مثال بانكهاي اسالمي در قرارداد اجاره
زيان مادي و معنوي ناشي از عين و آنچه  هاي مالكيت از جمله اي ريسك كاالي اجاره

ممكن است به شخص ثالثي وارد آيد ـ و همچنين ريسك فرجام زودهنگام از سوي 
ولي بهرحال بانك بايد عواقب آنرا تحمل كند ـ روبرو ) كه مخالف با قرارداد است(مشتري 

 .گردند
ي خود جز در مورد هاي اسالمي نبايد ناگزير به ارايه ذخيره مال از اينجاست كه بانك

مجمع فقه "پيام . روند ـ باشند اند زيرا قرض بشمار مي هاي جاري ـ كه تضمين شده سپرده
در پايان نشست هشتمين دوره خود خطاب به بانكهاي مركزي،  "المللي اسالمي بين

 :بدينگونه صادر گرديد 
خود با بانكهاي  كند كه بانكهاي اسالمي به مذاكرات شوراي مجمع فقه اسالمي توصيه مي«

مركزي كشورهاي اسالمي ادامه دهند تا بانكهاي مركزي اين امكان را براي بانكهاي اسالمي  
گذاري اموال مشتريان در چارچوب اصول  فراهم آورند كه به وظايف خود در سرمايه

. اي كه دارند عمل كنند شرعي حاكم بر فعاليت بانكها و هماهنگ با خصوصيات ويژه
بانكهاي اسالمي براي ايفاي نقش فعال خود در  ساز موفقيت كزي نيز بايد زمينهبانكهاي مر



 
 

 
۲۷ 

هاي فعاليت بانكداري  توسعه ملي و در چارچوب مقررات رقابتي و هماهنگ با ويژگي
 ».اسالمي باشند

هاي  اي كه بانك مركزي بانكها را ملزم به حفظ بخشي از سرمايه بگونه: نقدينگي  -ب
 كند تا بتوان آنها را در صورت افزايش ميزان برداشت پول، به پول نقد داراي نقدينگي باال

هاي بانكهاي اسالمي ـ كه مبتني بر مشاركت در  ولي اگر به چند و چون فعاليت. تبديل كرد
سود و زيان و عقود الزم است ـ نظر افكنيم خواهيم ديد كه اين بانكها، كمتر در معرض 

گذاري نيست  هاي سرمايه هاي آنها نيز به صورت قرض اريگذ چنين حالتي هستند و سرمايه
 . و در پيوند با روند عمليات توليد است

توانند به حفظ اسناد خزانه داري ربايي و امثال آنها ـ كه  عالوه بر اينها، بانكهاي اسالمي نمي
. باشدبانكهاي سنتي قادر به انجام آنند ـ بپردازند حتي اگر براي آنها عايدي دربرداشته 

توانند اقدام به اينكار نمايند همه اينها مستلزم آنست كه در مورد نرخ  بانكهاي اسالمي نمي
برداري از  گذاري و نوع بهره هاي سرمايه نقدينگي بانكهاي اسالمي و چند و چون سپرده

اموال و طبيعت عناصر نقدينگي موجود ـ كه منضبط با ضوابط شرعي است ـ اين موارد و 
توان گفت كه بانكهاي  ابه ديگر كامال مورد توجه قرار گيرد؛ به همين دليل ميموارد مش

 . گذاري دارند اسالمي توان بيشتري براي سرمايه
ها و لزوم ايجاد  اي به اداره بهينه اين نقدينگي نيز اشاره "مجمع فقه اسالمي"توصيه قبلي 

حلهاي ديگر  مي و برخي راهبارازهاي تجاري بديل براي مبادله كاال ميان كشورهاي اسال
 . كرده است

هاي بانكهاي مركزي ممكن است جنبه اداري داشته و ربطي به  مالحظه مي شود كه سياست
ها جنبه  شريعت نداشته باشند بنابراين بايد به آنها پاي بند بود يا ممكن است اين سياست

به موسسات مالي مالي داشته و در پيوند با بسندگي سرمايه در گردش باشد واي بسا 
ها، سرمايه درجه  هايي با بهره بدهد تا وضعيت نقدينگي آنها را بهبود بخشد ولي اين وام وام

روند؛ اين وضعيت  شود، بشمار مي تر از آنچه ديون ممتاز يا عادي ناميده مي دوم و پايين
ي همسو ممكن است موسسات مالي و بانكي اسالمي را در تنگنا قرار دهد لذا بايد مكانيسم
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باشريعت از جمله مثال عرضه پول از سوي بانك مركزي و وكيل قراردادن بانك اسالمي در 
مالحظه شده كه اخيرا برخي موسسات مالي اسالمي به . گذاري را در نظر گرفت سرمايه

هاي اصلي و تعهدات خود و نبود  ها از عدم تعادل ميان سرمايه دليل برداشت از سپرده
هاي مالي ساخته و ايجاب كرده كه  برند كه آنها را نيازمند حمايت مي نقدينگي الزم رنج

چيزي كه در مالزي و (اي بوجود بيايد  ميان موسسات مالي اسالمي بازار اسالمي سامان يافته
تواند براي پويا نگهداشتن فعاليتهاي  بانكي  اين بازار مي.) زير نظر بانك مركزي وجود دارد

گذاران توليدات تامين مالي اسالمي مختلفي  گذاران و سرمايه سپردهاسالمي و جلب اعتماد 
برخي .  "استصناع"صكوك مشاركت، صكوك اجاره و صلوك : اريه دهد؛ توليداتي چون 

اين يكي . اند هاي شرعي از طريق مرابحه يا وكالت برآمده از اين موسسات بدنبال جايگزين
تواند منجر به ناكامي نظام مركزي به عنوان  از مسايل كنترل و نظارت مركزي است كه مي

 . وجود رابطه مهمي ميان عنصر نقدينگي و عنصر اعتماد عمومي گردد
ولي آنچه ممكن است جبران اختالل در اعتماد عمومي را بنمايد وجود همين هماهنگي 

هاي شرعي از  هاي اين موسسات از يك سو و باورهاي مردم نسبت به ارزش ميان فعاليت
توان اين فرض را نيز كرد كه بانك مركزي در راستاي  همچنانكه مي. ديگر است سوي

به موسسات مالي ) بدون بهره(هاي حسنه  هاي شرعي اقدام به ارائه قرض همين ارزش
 . آيند هايي كه با تمامي وسايل تضمين، تضمين شده بشمار مي اسالمي كند؛ قرض

هاي شرعي مناسب براي  تجوي جايگزينبهرحال مجامع فقهي وظيفه دارند همواره جس
 .حمايت از اين روند ميمون و شكوهمند باشند

توانند نقش  مي نيز "مؤسسات خدمات مالي اسالمي"برخي موسسات اسالمي از جمله مثال 
 . البته اين ايده نيازمند عنايت و تأمل بيشتري است. واسطه را در اين ميان ايفا نمايند

الت و نظاماتي هستيم كه موسسات مالي اسالمي را چنان تقويت كنند ما شديداً نيازمند معاد
هاي سنتي و از نظر توان و ميزان  كه بتوانند در برابر نظام بانكداري سنتي ـ حتي در محيط

سرمايه و حجم خدمات و تسهيالت ارايه شده به مشتريان و تنوع اين خدمات و توان 
و نيز ايجاد ذخاير كافي براي رويارويي با هاي ارايه شده  اقتصادي و دقت در زمينه
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و سرانجام اينكه ما مجامع فقهي را . هاي احتمالي ـ به رقابت و ايستادگي، بپردازند ريسك
اي  خوانيم كه براي همه كشورهاي اسالمي فراخواني براي صدور قانون ويژه بدان فرامي

. هاي اسالمي صادر كنند كهاي بان همسو با شريعت اسالمي به منظور سامان بخشي فعاليت
 : اين قانون به عنوان مثال بايد متضمن موارد زير باشد

هاي  حساب هاي جاري و معافيت ـ انطباق دادن سياست ذخيره قانوني بر حساب1
 .گذاري از آن سرمايه

 .ـ ايجاد نظام تعاوني ميان اين بانكها و بانك مركزي بدور از مكانيسم نرخ بهره2
 ].موسسات مالي اسالمي[مالي فعالي مسان اين موسسات   ـ ايجاد بازار3
 .ـ ايجاد نظامي مشابه اسناد خزانه بدون بهره4
 .هاي منقول و غيرمنقول خود ـ اجازه دادن به بانكهاي اسالمي براي كار با سرمايه5
 .ـ پيروي از سياست آخرين نجات دهنده البته بدون گرفتن بهره و غيره6

 :قوقيهاي ح چهارم ـ چالش
هاي اجتماعي و فكري از نقشي كه استعمار و مزدوران آنها در  در ابتداي سخن از چالش

يكي از . ايجاد جرياني ضداسالمي و عليه منافع امت ايفا كرد، سخن به ميان آورديم
هاي راهبردي استعمار، انتشار قوانين بشرساخته و دور ساختن امت از  ترين نقش خبيث

 . ستاحكام اسالمي بوده ا
5Fشيرين هانتر"يكي از نظريه پردازان استراتژي غربي يعني خانم 

نيز در يكي از مراكز  "1
م بر كشورهاي 1920-1970طي سالهاي  "الئيسم"كند كه  تصميم گيري آمريكا، اعتراف مي

شايد هدف از اينكار محو اسالم . هاي خود نرسيد نوپاي اسالمي تحميل شد ولي به هدف
بود؛ حقيقت آنست كه غرب همچنان در پي ادامه همين سياست است  از زندگي مسلمانان

و بهترين شاهد آن نيز روسيه و با حمايت غرب است كه بر كشورهاي تازه استقالل يافته 
بهرحال آن قوانين ، . هاي شديداً الئيكي را تحميل كرده است از اتحاد شوروي سابق، رژيم

سالمي و از جمله نظام اقتصادي اسالم به زندگي مانع بسيار جدي در برابر بازگشت نظام ا
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ها  هاي حقوقي نسبت به ديگر چالش گوييم چالش رفت؛ از اين روست كه مي بشمار مي
 : كنند ها در دو نكته زير تجلي پيدا مي تاثير كمتري ندارند؛ اين چالش

 در عرصه اقتصادي و[زيرا توليدات و محصوالت شرعي اسالمي : ـ اقدامات سنتي 1
هاي دعاوي در برابر دادگاهها، با قوانين موجود همسويي  در محتوا يا در جنبه] بانكداري

گر و  كه در آن بانك به عنوان مضاربه –ندارند؛ برخي از اين قوانين، قرارداد مضاربه را 
شناسند؛ اين قوانين  به رسميت نمي –روند  گذاران ، صاحبان سرمايه بشمار مي سپرده

 . كنند ها از سوي بانك را حتي اگر اسالمي باشد، الزامي مي تضمين سپرده
با احكام شريعت ] بانكي اسالمي[ـ عدم اشاره اين قوانين به اين نكته كه ضوابط موسسات 2

 .در صورت تعارض با هر يك از موارد قانون، داراي اولويت هستند
ان و چند و چون آن آري ديديم كه قانون مالزي براين اولويت تصريح دارد ولي از ميز

 6F1.گويد و همين خود باعث بروز مشكالتي شده است سخني نمي
گفته  در سخنراني خود در سمينار پيش "رابعه عدوية"به عنوان مثالي براين تعارض، بانو 

صندوق "سازد كه قانون، قايل به اصل جدايي ميان  خاطر نشان مي "مدينه منورة"
و به همين دليل او در پرتو . بيمه تعاوني نيستدر  "صندوق سهامداران"و  "همبستگي

كه در  –حلها پرداخته و ياد آور شده كه قانون سودان  برخي فوانين، به بررسي برخي از راه
تصريح ندارد ولي در پي وجود ] آندو[هرچند در مورد جدايي  –صادر شد  2003سال 

در قانون مالزي . گيرد ينظارت كامل هيئت عالي نظارت شرعي، عمالً اين اقدام صورت م
بر اين جدايي تصريح شده است ولي تعريف . م1984و بويژه قانون همبستگي سال 

 . شود باعث نوعي درهم آميزي در دادگاهها مي "همبستگي اتكايي"

هاي مختلف بيمه  به جنبه –به گفته بانوي ياد شده  –در قانون عربستان سعودي نيز 
بانكي و [از آنجا كه قانون ويژه موسسات .شود امل نگاه نمياسالمي، به طور همه جانبه و ك

گاه ممكن است . توانند خود را حمايت كنند اسالمي وجود ندارد اين بانكها نمي]پولي
گذاران و عموم مردم نسبت به آنها يا در مورد ميزان شايستگي  خطر اعتماد از سوي سرمايه
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توان به برخي قوانين از جمله قانون  ارد ميدر اين مو. اجرايي قراردادهايي شرعي پيش آيد
دهد و  مراجعه كرد كه گاهي مالكيت را بدون ثبت رسمي انتقال مي "Trustامانت مالي "

به اعتبار اينكه ثبت رسمي به  –قانون، از صاحبان مالكيت در برابر صاحبان مالكيت قانوني 
بانك [هاي  ي، بر سرمايهكند و اينان نيز در حالت ورشكستگ حمايت مي –سود آنهاست 

به عنوان مالك قانوني و رسمي خويش، دست خواهند گذارد ولي قانون ] يا موسسه مالي
 .گردد ، مانع از اينكار مي) Trust(امانت مالي 

بحرين نيز اين قانون را براساس قانون انگلستان صادر كرد ولي بحث در كشورهاي تابع نظام 
همچنان ادامه دارد كه خود ) Trust(فايده قانون امانت مالي  اروپايي در مورد ميزان تاثير و

 . باعث نگراني سرمايه گذاران از حالت ورشكستگي است
نيز همين وضع حاكم  "مشاركت متناقض"قرارداد : در مورد قراردادهاي ديگر از جمله مثالً 

 .ه استاست زيرا دادگاه آنرا نه مشاركت بلكه بيع يا وام دهي با سود، تلقَي كرد
هاي نظارتي از آنها سخن گفتيم و بويژه توصيه  پيشنهادهايي كه براي رويارويي با چالش

مجامع فقهي براي تعديل قوانين به سود اين روند، ممكن است به كار برخورد با 
 .هاي حقوقي نيز بخورد چالش
 :هاي مطرح شده و جعلي از سوي دادگاههاي خارجي چالش: پنجم 

دارند، اجازه اجراي  "قرارداد، آيين طرفين است":رغم باوري كه به اصل  اين دادگاهها به
دهد يا براساس خواست خود شرايط آنرا تفسير و تاويل  شريعت اسالمي را مطلقاً نمي

كنند؛ اين مشكل با صنعت مالي اسالمي كه روابطي با نظام بانكي غرب دارد، وجود  مي
 .دارد

7Fاند د كردهاي را پيشنها برخي، صيغه دوگانه

اين توافقنامه «: به اين معنا كه مثالً گفته شود 1
اين صيغه » .تابع قانون بريتانيا باشد مگر آنكه با احكام شريعت اسالمي مخالفت داشته باشد

ولي سابقه اجراي آن در . اي دارد در مورد عقود موسسات مالي اسالمي، كاربرد گسترده
اين دادگاهها به دليل عدم تدوين حقوقي احكام . يستدادگاههاي بريتانيا، چندان منصفانه ن
بخش اعظم «: گويد  يك قاضي بريتانيايي مي. گيرند شريعت، اين احكام را ناديده مي

قوانين اسالمي معامالت تجاري و مالي به صورت قانون يا احكام مشخّص و معيني در 
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ختلف فقهي ـ كه در نيامده است؛ قانون اسالمي براساس ديدگاههاي متناقض مدارس م
 "دكتر الخوياليي"» .ميالدي شكل گرفتند ـ تدوين شده است 850تا  700فاصله سالهاي 

 :گويد در تفسيري بر اين متن مي
اي مطرح شده كه نظام قانوني آن  شگفتي در آنست كه استدالل از سوي مكتب حقوقي«

 ».است -نه قوانين مشخص –ها  ها و سابقه مبتني بر عرف
ها و قصورها، متوجه مسلمانان است زيرا اسالم خود را  آنست كه قسمتي از كوتاهيحقيقت 

و قسمت . اند به مورد اجرا نگذارده و مرجعيت معيني را براي عقود اسالمي در نظر نگرفته
آنچه در اين ميان از سوي مجامع فقهي . هاست ديگري از آن برخاسته از خبث غربي

دليل اين خبث و بدطينتي، تاويل اين شرط به . ا برطرف سازدتواند نيازها ر صادرشده مي
و بنابراين !! رود عنوان اختياري بودن است زيرا جايگزين مناسبي براي قانون بريتانيا بشمار مي

 .شريعت برآن اولويتي ندارد
 .به همين دليل است كه در اين مورد بخصوص، نبايد به هرگونه قانوني ارجاع داده شود

موسسه مالي اسالمي ناگزير گردد بايد اولويت شريعت اسالمي و مرجعيت فقهي در چنانچه 
هاي بكار رفته در قراردادها و  كمال روشني تصريح شود و در عين حال همه اصطالح

 .مستلزمات آن بطور كامل توضيح و تشريح گردد
ر دوش دارد زيرا در اين راستا بارسنگيني ب "المللي اسالمي مجمع فقهي بين"ما معتقديم كه 

شود كه هرگونه اطالقي در عقود  نماينده تمامي مذاهب و همه كشورهاست و همين باعث مي
 .گردد ـ در صورت عدم تصريح در مورد مرجعيت ديگري ـ به آن باز مي

 .بازي را نيز ببنديم توانيم راه اين سفسطه بدين ترتيب مي
 .واهللا ولي التوفيق                                                             


