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کاستیهای اجرای بانکداری اسالمی در ایران با محوریت
بایستههای آموزش و پژوهش فقهی
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محمدرسول آهنگران

چکیده
امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسالمی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانکها و
نقش بسیار مهم آن در تمام بخشهای اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصاادی آاااد جام اه
زمانی اقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوهی شرعی عمل نموده و بر پایهی موازین فقهای تنیایم
شود .تالشهایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته ،هر چند قابل توجه و درخاور تقادیر اسات وبای باا
چابشهایی در زمینهی آموزش ااکام و مسائل فقهی روبروست؛ چابشهایی چون سطحیبودن آماوزشهاا،
عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزشها ،سلیقهای عملکردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایههاای
فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد ،به طوری که گاه در برخی از دورهها جدّیت در راساتای پیااده-
کردن بانکداری اسالمی کامالً محسوس بوده و سخنها اکایت از یک عزم جدی به منیور اجارای کامال
بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دورهها ،هیچ تالشی در این راستا صاورت نمای گیارد.
این امر در بخش سرمایهگذاری در پژوهشهای مربوط به این اوزه نیز به همین صورت اسات؛ گااه اجام
قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایهگذاری به منیور پژوهش در این زمینه
به اداقل ممکن میرسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در اوزهی بانکداری به صورت عمیق و فراگیار باه
همراه اهمیتدادن به امور پژوهشی ،میبایست بر پایه مبنایی ثابت و الیتغیر استوار شود و به صورت مستمر
درآمده و شکل یک خط ص ودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکالت دیگر
میتوان امید به اجراییشدن اقتصاد اسالمی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از اابت صوری خاار
شود.
کلید واژهها :بانکداری ،موازین فقهی ،آموزش ،پژوهش ،کاستیها ،بایستهها.
 -1تاریخ وصول1398/01/27 :

تاریخ پذیرش1398/08/11 :

* استتدا گتترو فقتتو و انتتاقو قتتوی استتشاوه اقاتت ا تستترااه پتتر ین فتتارا وه ایتتراا (قویستته
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 -1مقدمه
یکی از ویژگیهای دین مبین اسالم که آن را از بسیاری ادیان تحریف شده و مکاتب خود ساخته
بشری جدا و ممتاز مینماید عبارت است از نگاه واقعبینانه به انسان ،نیازها و شرایطی که محیط او را می-
سازد و توجه به رفتار عقالنی ااکم بر وی است (سیزده دانشمند و اقتصاددان مسلمان.)83 ،1375 ،
از نقطه نیر اسالم ،هدف از خلقت انسان عبارت است از رسیدن به کماالت م نوی و این در اابی
است که رسیدن به این نوع کماالت ،بدون وجود شرایط هماهنگ و در راستای آن غیرممکن است .انسان
زمانی می تواند در ارتباط با خدای مت ال قرار گیرد و به ایات م نوی برسد که همه بخشهای زندگی او با
این هدف و غرض همسو و هم جهت باشد .بنابر برنامهریزی صورت گرفته در قابب دین اسالم ،متغیرها
بهگونهای ت ریف و ت یین گردیده که اگر جابهجایی در آن صورت نگیرد ،کامالً هماهنگ با یکدیگر عمل
خواهند نمود و رسیدن به اهداف واال ،تنها و تنها م لول این هماهنگ عملکردن متغیرها میباشد.
مهمترین شرایط تأثیرگذار که اگر آن را به عنوان مؤثرین عوامل ت بیر کنیم ،سخن گزاف و دور از
واق ی نیست و آن عبارت است از شرایط و زمینههای اقتصادی (میرم زی .)61 ،1386 ،رسیدن به اهداف
مطلوب م نوی زمانی ممکن است که وض یت اقتصادی با آن همسو و هم جهت باشد و تنها در این
صورت است که هدف شارع مقدس اسالم از خلقت انسان قابل تأمین خواهد بود .تفاوت مهمی که میان
اسالم با ادیان تحریف شده و مکاتب بشری وجود دارد این است که در این شری ت زندگی م نوی از تفکر،
باورها ،محیط زندگی ،روابط اجتماعی ،شکل ااکمیت سیاسی و باألخره شرایط اقتصادی جدا نیست .در
اسالم ایات دینی به تمام تار و پود زندگی گره خورده است و یک پیوند ناگسستنی دارد بنابراین وقتی به
یک شخص میشود گفت دیندار و مسلمان که تمام برنامههای زندگی او در تمام جوانب بر اساس مقررات
شرعی باشد.
یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اگر از آن به عنوان تأثیرگذارترین بخش یاد شود ،سخن
گزافی نیست ،بخش بانکداری میباشد و نیر به اهمیت آن از بدو پیروزی انقالب اسالمی ،تالشهای
فراوانی در راستای اعمال اصالا ات و انطباق آن با موازین شرعی صورت گرفته است .این مقابه با اذعان
به قابل تقدیر بودن این تالشها ،در صدد است تا در جهت بهبود و ارتقا در سطح اقدامات انجام گرفته ،به
نکاتی توجه دهد که ام ان درخور نسبت به آن ،موجب میشود تا اهداف و برنامههای شارع مقدس اسالم
در این بخش بهتر و دقیقتر رعایت گردد.
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در خصوص پیشینه تحقیق الزم به ذکر است که مقابه ،کتاب و پژوهشی با رویکرد مقابه دریافت
نگردید.
 -2طرح مسأله
مسائل مورد بحث در مقابه ااضر عبارتند از اینکه اهمیت اجرای بانکداری اسالمی چیست؟ پژوهش
و تحقیق در این زمینه چه ضرورتی دارد؟ چه ضرورتهایی در زمینه آموزش بانکداری اسالمی وجود دارد و
میزان اهتمام و توجه به این امر تا چه میزانی باید باشد؟ بایستههایی که در زمینه آموزش می بایست مورد
توجه قرار گیرد چیست؟ پیامدهای عدم توجه و اهتمام الزم به مسأبه آموزش چیست؟ مقوالت بانکداری
اسالمی غابباً از چه سنخ اموری بوده و توجه به این امر ،اقتضای چه نحوه آموزشی را می نماید؟ چرا مسائل
مربوط به این اوزه بیشتر از آنکه به صورت واق ی جلوه نماید دارای چهره صوری و نمود ظاهری میباشد؟
اگرچه به منیور پاسخ کامل به این سؤاالت نیازمند به تأبیف کتاب مفصلی است و جمع کردن چندین
مبحث در قابب مقابه کار دشواری است ،وبی تالش اکید این مقابه این است که به صورت فشرده به اصلی
ترین نکات در زمینه پاسخ به این سؤاالت بپردازد و درصدد است تا به اصلیترین سؤال در این زمینه
بپردازد و اصلیترین مسأبه این است که جدیترین اشکال در زمینه آموزش و پژوهش که باعث اختالل در
اجراییشدن بانکداری اسالمی شده چیست؟
 -3ضرورت اجرای بانکداری همگون با موازین فقهی
اهمیت و جایگاه بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد آنقدر است که میتوان نقش آن را بسان نقشی
که قلب در میان اعضای مختلف بدن انسان دارد تشبیه نمود و چنانکه قلب با پمپاژکردن خون را به تمام
بدن میرساند ،بانک نیز شبیه همین نقش را داشته و موجب ایات ،پویایی و ربط بخشهای مختلف
اقتصادی میشود.
اال جای این سؤال است که مسائل مربوط به چنین بخشی با این اهمیت را باید بنابر آنچه بشر با
ت وان محدود خود در تشخیص دارد ال و فصل نمود و یا در این زمینه به برنامههای وایانی گردن نهاد؟
در پاسخ باید گفت انسان موجودی است که توسط خداوند مت ال آفریده شده است؛ هر موجودی را به
بهترین شکل سازنده آن از آن اطالع و آگاهی کامل دارد مانند وسیلهای که شرکتی آن را توبید مینماید،
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قط اً شرکت توبیدکننده از پدیدهای که خود آن را به وجود آورده کاملتر و دقیقتر از هر جا و شخص دیگر
است .این در اابی است که پیچیدگیهای این موجود مورد اعتراف همه صاابنیران در بخشهای
مختلف اوزههای علوم انسانی است .شاهد نارسایی افکار بشری با وجود س ی و تالش فراوان ،اینکه در هر
گرایشی از میان علوم مختلف انسانی ،نیرات متفاوت آنقدر زیاد است که به آسانی نمیتوان آنها را مورد
ااصاء و شمارش قرار داد (آقانیری .)7 ،1386 ،این اختالف انیار و مکاتب و دیدگاهها در هر اوزهای به
صورت آشکار دیده میشود و این اختالفات آنقدر است که اگر گفته شود نیریهای در هیچ اوزه علوم
انسانی توسط افکار بشری توبید نشده مگر اینکه ،نیریه مخابف و به اصطالح آنتیتز آن نیز مطرح شده
است ،سخن گزافی نیست (فروند .)8 ،1372 ،بر این اساس قوانین در تمام کشورها تغییرپذیر است ،زمانی
بر اساس تشخیص عدهای از صاابنیران و تب یت از یک دیدگاه ،قانونی وضع میشود وبی در زمان دیگر
با مالایه تب ات منفی و مشکالت ،قانون وضع شده مورد نسخ و تغییر قرار میگیرد.
قوانین و مقررات مربوط به اوزههای اقتصادی و به خصوص بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و
صاابنیران در این زمینهها دارای اختالف دیدگاههای فراوان بوده و این اختالف دیدگاهها موجب تفاوت
در مقررات گوناگون اقتصادی میشود .هر مکتب اقتصادی مقررات و برنامۀ خاصی را مطرح مینماید؛
مکاتبی چون مکتب سوداگرایی ،مکتب اصابت طبی ت ،مکتب اخالق گرایی اقتصادی ،مکتب اتریش،
مکتب ویرجینیا ،مکتب استکهلم ،مکتب بیبرابیسم ،مکتب شیکاگو ،مکتب نهائیگرایی ،مکتب تاریخی،
مکتب کالسیک و مکتب نئوکالسیک که اببته این مکتب با انتقادات و اصالااتی که جان مینارد کینز 1در
آن اعمال نمود ،در نیریات نئوکالسیکها ت دیالت فراوانی در مبااث مربوط به اقتصاد کالن صورت
گرفت (یادیپور )91-93 ،1389 ،و مکاتب فراوان دیگر.
بنابراین با توجه به اهمیت و نقش بیبدیل بانکها از یک سو و از دیگر سو با توجه به اینکه اگر در
بخشهای دارای اهمیت کمتر میبایست وضع قانون را به خابق و آفریننده هستی سپرد ،قط اً و به طریق
اوبی در این بخش باید مطابق با قوانین و مقررات شرعی عمل نمود و اجازه نداد تا قوانینی مطابق با فهم
بشری با وجود اختالف نیراتی هم که در فهمهای بشری وجود دارد تهیه و تنییم شود .بهترین قانونگذار
در این اوزه نیز کسی است که خابق و آفریننده انسان است و به صورت کامل نسبت به مصابح و مفاسد او
آگاهی دارد و هیچگاه نفع شخصی در مورد او امکان موضوعیت پیدا کردن ندارد؛ بدین ترتیب ضرورت
1 John Maynard Keynes
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اجرایی کردن مقررات شرعی در تمام بخشها به ویژه بخشهایی مانند سیستم بانکی که بیشترین تأثیر و
نقش را داراست ،روشن میشود.
امروزه با مالایه مشکالت مت دد اقتصادی و بهخصوص توجه به بیعدابتیها و تب یضهای رو به
تضاعف ،می بایست بهتر از هر زمان دیگر مشخص شده باشد که اگر تصمیمات اقتصادی بر اساس مقررات
و برنامهریزی بشری انجام شود نتیجهای جز این برایش نیست و باألخص وقتی مالایه میگردد که
جدیدترین بحران جهانی که در سالهای  2007و  2008رخ داد ،از مشکلی در وض یت بانکها موسوم به
کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری ،نشأت گرفت از یک سو ضرورت توجه جدی به جایگاه
بانکها روشن میشود و از سوی دیگر مشخص میشود که اگر زمام امر در این بخش به دست بشر باشد
و به مقررات شرعی پشت پا زده شود ،چه خطرات جدیای دنیای(تا چه رسد به آخرت) انسانها را تهدید
میکند .این مالایات میبایست همگان را به این باور سوق دهد که عقل بشری نمیتواند خأل نیاز به
مبدأ وایانی را پر کند و برای داشتن الاقل دنیایی به دور از بحرانها و مشکالت طاقت فرسا ،تسلیم در
برابر برنامههای ابهی امری اجتنابناپذیر است.
 -4ضرورت آموزش احکام فقهی
ضرورت و بزوم یادگیری در کلیه مسائل شرعی امری است که مورد تأکید در شری ت مقدس اسالم
بوده و در فتاوی فقیهان بزرگ من کس شده است ،چنانکه صااب عروه در مسأبه بیست و نهم اظهار
داشته « :بل یجب ت لم اکم کل ف ل یصدر منه سواء کان من اب بادات او ابم امالت او اب ادیّات»
(طباطبائی یزدی)21 ،1 ،1414 ،؛ ترجمه :بلکه یادگیری کلیه اعمابی که از مکلّف سر میزند ،اعم از
عبادات ،م امالت و امور عادی واجب است؛ بزوم و ضرورت یادگیری در مورد مسائلی که نیازمندی به
یادگیری به خاطر وجود پیچیدگی ،بیشتر در آن ااساس میشود ،مورد تأکید بیشتر است ،به عنوان نمونه در
مورد مسائل شک و سهو در نماز فتوای فقیهان این است که یادگیری آن واجب است (امام خمینی،1380 ،
9 ،1؛ خوئی )4 ،1412 ،و در این مسأبه فتوای شیخ اعیم انصاری این است که « تحصیل آنها بر او واجب
است و اگر ترک واجب کند عمداً فاسق است» (انصاری )175 ،1373 ،در دبیل و علت وجوب یادگیری
مسائل شک و سهو در فتاوی برخی فقیهان آمده« :بئال یقع فی مخابفه ابواقع» (خوئی )8 ،1 ،1410 ،و این
بدان م ناست که اگر این مسائل مورد یادگیری قرار نگیرد ،مخابفت با دستورات شرعی امری گریزناپذیر
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خواهد بود؛ ترک یادگیری چنانکه در مسائل شک و سهو موجب واقعشدن در مخابفت با دستورات شرعی
میشود ،در مسائل مربوط به کلیه بخشهای اقتصادی و به خصوص در بخش بانکداری نیز به همین
منوال است و عمل بر طبق دستورات شرعی در این بخش هم منوط به آموزش کافی و در عین اال
فراگیر نسبت به تمام کسانی است که در ارتباط با آن قرار میگیرند ،از این رو در روایات فراوانی توصیه
شده که در زمینه مسائل اقتصادی اول ت لم و یادگیری صورت گیرد و سپس مبادرت به کار اقتصادی شود؛
این امر در منابع شرعی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته که به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر توجه
نمود :
ابف) مردى به امیر ابمؤمنین اضرت علی علیه ابسالم عرض کرد :در پى کسب و کار هستم .فرمود:
آیا از ااکام دینى خود ،اطالع دارى؟ گفت :پس از کار ،چنین خواهم کرد .اضرت فرمود «:وَیْحَکَ ابْفِقْهُ ثُمَّ
ابْمَتْجَرُ ،فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَبَمْ یَسْأَلْ عَنْ اَرامٍ وَالاَاللٍ ارْتَطَمَ فِى ابرّبا ،ثُمَّ ارْتَطَمَ» (نوری،13 ،1379 ،
.)247
ترجمه  :مواظب باش اول آموختن فقه (ااکام م امالت و مسائل شرعی اقتصادی) آنگاه تجارت
چراکه اگر کسی خرید و فروش کند و از ااکام االل و ارام آن کسب آگاهی نکند به دف ات و کرات در
ربا غوطهور خواهد شد
ب) امام صادق علیهابسالم نیز مىفرماید « :مَنْ ارادَ ابتِّجارَةَ فَلْیَتَفَقَّه فى دینِهِ بِیَ ْلَمَ بذبِکَ مایَحِلُّ بَهُ
مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ بَمْ یَتَفَقَّه فى دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ ابشُّبُهاتِ »(ار عاملی.)1369،12،283،
ترجمه:
هر که مى خواهد تجارت کند باید با مسائل دینش آشنا شود ،تا االل و ارام را از هم بازشناسد و
کسى که قبل از فراگیرى ااکام دینش ،داد و ستد نماید ،در کارهاى شبههناک غوطهور خواهد شد
) اصبغ بن نباته میگوید :از امیرابمؤمنین علی علیه ابسالم شنیدم که باالی منبر میفرمود« :یَا
مَ ْشَرَ ابتُّجَّار اَبْفِقْهَ ثُمَّ ابْمَتْجَرَ ابْفِقْهَ ثُمَّ ابْمَتْجَرَ وَاهلل بَلرِّبَا فِی هَذِهِ ابْاُمَّۀ دَبیبٌ اَخْفَی مِنْ دَبیب ابنَّمْل عَلَی
ابصَّفَا» (طوسی.)7،6، 1365 ،
ترجمه :ای صنف تاجر و کاسب اوّل فقه ب د تجارت اوّل فقه ب د تجارت ،به خدا سوگند ،ربا در این
امّت جنبندهای است که [ارکتش] مخفیتر از [اثر] ارکت مورچه بر سنگ صاف میباشد.
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در روایات فوق برای کسی که مبادرت به کار اقتصادی میپردازد الزم دانسته شده که قبل از شروع
به آن ااکام شرعی در این زمینه را بیاموزد و آنگاه به سراغ ف ابیت اقتصادی و تجارت برود .در هر سه
روایت مالایه میگردد که از واژه «فقه» استفاده شده که مناسب است م نای آن مورد توضیح قرار گیرد.
جوهری در کتابش به نام صحاح این کلمه را این طور م نا میکند:
ابفقه :ابفهم .قال أعرابی ب یسى بن عمر" :شهدت علیک بابفقه" .تقول منه :فقه ابرجل ،بابکسر.
وفالن ال یفقه وال ینقه .وأفقهتک ابشیء (جوهری ،بیتا .)224 ، 6 ،در ت ریف این بغتشناس که کتاب
بغت او جزء اوبین و مهمترین منابع بغت در زبان عربی است ،واژه فقه مترادف فهم ذکر شده است.
بغوی دیگر به نام فیروزآبادی که نام او نیز جزء بغتشناسان طراز اول در زبان عربی قرار دارد ،در
کتاب قاموس خود درباره این کلمه اظهار می دارد:
ابفقه بابکسر :اب لم بابشئ وابفهم به وابفطنه (فیروزآبادی )289 4 ،1308 ،در ت ریف فیروزآبادی
مالایه میگردد که کلمه فقه به م نای فهمیدن و زیرکیکردن م نا گردید .واژه فقه در قرآن کریم به
م نای تدبر ،ت مق و فهم عمیق به کار رفته است (سورههای مبارکه منافقون آیات  3و  ، 7ان ام  65و ،98
اسراء  44و .)46
بنابراین کلمه فقه به م نای آشنایی ابتدایی و سرسری نیست بلکه یک آشنایی عمیق و همراه با فهم
و دقت ،مفهوم و به اصطالح موضوعبه آن را تشکیل میدهد (عاملی .)16 ،1412 ،در مورد آشنایی با ااکام
تجاری و اقتصادی اسالم به دبیل ظرافت آن از این واژه استفاده شده است؛ به کار گرفتن واژة فقه در بیان
بزوم یادگیری ااکام مزبور ،کامال گویای این مطلب است که یادگیری مورد انتیار شارع مقدس اسالم
نسبت به وظایف مقرره در زمینهی امور اقتصادی ،نیازمند به إعمال دقت و ت مق بوده و ممکن نیست که
بدون توجه و دقت الزم ،بتوان از آنها آگاهی پیدا کرد .از این رو به منیور بیان ضرورت دقت در امر
یادگیری و بیان اهمیت آن ،در روایت سوم یادگیری همراه با دقت با تکرار ذکر شد و نیز اینکه در این
روایت عالوه بر اینکه بزوم یادگیری با تکرار آمده ،در قابب یک تمثیل بیان گردید که مسائل شرعی مربوط
به ربا از چنان ظرافتی برخوردار است که برای پی بردن به آن ،دقت ،فهم و تالش فراوان الزم است.
بنابراین در مورد بزوم اهتمام به آشنایی با ااکام شرعی در امور اقتصادی به طور کلی و ااکام ربا
بابخصوص تأکیدهای فراوانی در منابع فقهی صورت گرفته وبی با این وجود در مقام عمل و اجرا ،توجه
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کافی به این امر صورت نگرفته که بایستهها و کاستیها در این زمینه در پایین مورد توضیح بیشتر قرار
میگیرد.
 -5بایستهها و کاستیهای آموزش احکام فقهی
ااکام شرعی بر دو قسم است  :ااکام تکلیفی و ااکام وض ی؛ ااکام تکلیفی مانند وجوب ،ارمت و
سه قسم باقیمانده که موضوع آن کلیه اعمال و رفتار انسانهایی است که در شرایط تکلیف قرار دارند؛ هیچ
رفتاری در هیچ زمینهای نیست مگر آنکه موضوع یکی از ااکام پنجگانه را تشکیل میدهد .در اوزة
بانکداری نیز هیچ رفتاری نیست مگر آنکه موضوع یکی از ااکام تکلیفی است .آموزش در این زمینه می-
بایست به صورت فراگیر و کامل صورت گیرد و عالوه بر کارمندان بانکها ،به نوعی عموم مراج ه
کنندگان نیز میبایست از آن بهرهمند شوند.
و اما قسم دوم ااکام که عبارت است از ااکام وض ی ،آشنایی در مورد آن کمتر بوده و ضرورت
یادگیری در مورد آن بیشتر است و این در اابی است که آموزش در زمینه ااکام وض ی نیازمند به دقت و
توجه بیشتر است .به عنوان نمونه قرارداد قرض یکی از ااکام وض ی میباشد و یا قرارداد عاریه و نیز سایر
قراردادها؛ در عرف افراد ناآشنا قرارداد قرض با قرارداد عاریه متفاوت و جدا از یکدیگر دیده نمیشود بلکه
تصور یکسانی در مورد این دو نوع قرارداد وجود دارد؛ چنانکه از عاریه در است مال عرفی به قرض ت بیر
میشود و همینطور نسبت به باقی قراردادها و ااکامی مانند آن ،بیاطالعیها فراوان است.
در تصور م مول مراج ان و تا ادودی متصدیان بانکها این است که تفاوت میان انواع قراردادها تنها
در اسم و عنوان است و توجه به تفاوت جوهری آنها صورت نمیگیرد چراکه تفاوت جوهری زمانی روشن
میشود که توجه به ماهیت اقوقی و به اصطالح اعتباری صورت گیرد و چون از این زاویه به این مسائل
نگریسته نمیشود ،تصور درستی نسبت به تفکیک انواع قراردادها و ااکامی از این قبیل وجود ندارد.
در اینجا به نیر میرسد توضیح مختصری در مورد امور اعتباری الزم است تا هر چند این مقدار از
توضیح کافی نیست وبی برای آشنایی اوبیه ضرورت دارد تا اینکه الاقل با این مقدار از بیان این مطلب
روشن شود که چه سنخ آموزش و با چه مقدماتی میبایست این کار صورت گیرد.
در یک تقسیمبندی اقایق عابم بر دو قسم است :قسم اول :امور نفساالمری یا غیرفرضی قسم دوم
 :امور اعتباری یا فرضی.
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قسم اول  :امور نفساالمری که بر سه قسم است:
ابف ) موجودات خارجی :موجودات خارجی مستقل از فرض و بحاظ بوده و قوام آنها وابسته به فرض
نمی باشد .ی نی چه وجود آنها مورد پذیرش قرار گیرد و یا از سوی شخصی مورد انکار واقع شود ،در واق یت
داشتن آنها تأثیری ندارد؛ موجودات خارجی دو نوعند  :موجود خارجی بدون ماهیت که تنها مصداق آن
خداوند مت ال است و موجودات خارجی دارای ماهیت که خود بر دو قسم است -1 :موجودات دارای وجود
جوهری  -2موجودات دارای وجود عرضی.
ب ) رتبه ذات ماهیات :این قسم از امور نفساالمری وجود و اقیقتی مستقل از فرض دارد مانند
ایوان ناطق که ت ریف و ذات انسان را تشکیل میدهد .اقیقت ایوان ناطق مستقل از فرض ماست .ی نی
چنین نیست که فرض شود اقیقت انسان از ایوان و ناطق تشکیل شده بلکه این امر واق یتی است که
وابسته به فرض نیست.
) امور انتزاعی :این امور مستقل از فرض است بکن تب ی است و وجود فارغ از انتزاع ندارد ی نی با
تحقق منشأ انتزاع آن به وجود می آیند .امور انتزاعی وجودی جدا از منشأ انتزاع ندارند بلکه با تحقق منشأ،
عقل انسان این امور را برداشت یا انتزاع می نماید .به عنوان نمونه مفهوم عابم (دانا) یک امر انتزاعی
است؛ عقل وقتی ااراز کرد که علم به چیزی برای شخصی پیدا شد ،عابمبودن آن شخص را انتزاع میکند.
عابم دارای واق یت خارجی و مستقل از فرض و بحاظ است و در خار وجود جدا از منشأ انتزاع ندارد .ی نی
چنین نیست که در خار سه چیز وجود داشته باشد -1 :علم  -2انسان  -3عابم؛ بلکه در خار فقط دو
اقیقت وجود دارد که آن دو عبارتند از علم و انسان و این ذهن و عقل انسان است که عابم بودن شخص
را از این دو برداشت میکند.
بنابراین امور انتزاعی جنبه فرضی نداشته بلکه به خاطر تحقق منشأ انتزاع ،ریشه در واق یت خارجی و
مستقل از ذهن ما دارد به گونه ای که اگر منشأ انتزاع محقق شود ،ذهن آن را انتزاع میکند .امور بدیهی که
اموری است بینیاز از دبیل و استدالل نیز از امور انتزاعی میباشداز امور انتزاعی میباشد؛ مانند مفهوم
استحابه یا محال بودن که عقل وقتی مفهومی نییر اجتماع نقیضین را تصور میکند ،از آن مفهوم فوق
(استحابه) را انتزاع میکند .امور بدیهی نیز از امور نفساالمری بوده و عقل به نحو بدیهی و قط ی آن را
درک می نماید .این امور وابسته به فرض نیست و دارای یک اقیقت مستقل از فرض و بحاظ می-
باشد(خویی381 ،2 ،1369 ،؛ مؤمن.)345-346 ،1419 ،
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قسم دوم :امور اعتباری :آنچه به فرض فرضکننده و اعتبار اعتبارکننده وابسته میباشد ،امور اعتباری
نامیده میشود .این امور با فرض و اعتبار در ذهن به وجود میآید و تا مادام که مورد بحاظ و توجه در ذهن
باشد ،تحقق خواهد داشت مانند درختی که در ذهن خود فرض می کنیم .اگر بحیهای توجه خود را از آن
برداریم دیگر این درخت موجود نخواهد بود .این امور دارای دو نوعند:
امور اعتباری دارای منشأ خارجی و اثر عقالئی مانند فرض و اعتبار عالئم راهنمایی و رانندگی وامور
اعتباری بدون منشأ خارجی و اثر عقالئی مانند فرض و اعتبار موجودی مانند اژدها و یا موجودات عجیب و
غریب که تصور آن در ذهن هیچ فایده و اثری ندارد.
عقود و قرار دادهای اقوقی از قسم امور اعتباری دارای اثر عقالئی است .ی نی عقد و قرداد از ایث
وجود و اقیقت به فرض و اعتبار قانونگذار وابسته است (عراقى596 ،1421 ،؛ خویى242 ،1 ،1414 ،؛
بجنوردی61 ،7 ،1419 ،؛ امام خمینی .)41 ،4 ،1379 ،این امور فرض میشود تا روابط اجتماعی را در قابب
منیم قرار دهد و از بینیمی و هر و مر جلوگیری کند .بنابراین قراردادها در زمره امور اعتباری عقالیی
میباشد.
اال با توجه به اعتباری بودن عقود و بزوم اراده انشایی و فرضی که از آن به قصد یاد میشود ،اگر
قصد به م نای مزبور منتفی گردد ،به تبع آن عقد نیز منتفی میگردد؛ چراکه عقد از امور اعتباری است و با
نفی قصد ،عقد نیز منتفی میشود .بذا قصد رکن اصلی عقد به شمار میآید (مکارم.) 373، 1411 ،
از این توضیحات روشن میگردد که عقد از امور اعتباری است که در اقیقت و وجود خود نیازمند به
رکنی به نام قصد است .در واقع با توجه به اینکه اقیقت هر قراردادی را چیزی جز قصد تشکیل نمیدهد،
تاب یت عقد از قصد به اکم عقل است و ممکن نیست امری که اقیقتش را فرض تشکیل می دهد با انتفاء
مقوّم آن ،قابلیت وجود پیدا کردن را داشته باشد (آهنگران.)162 ،1392 ،
بنابراین برای ان قاد هر قراردادی مراج ه کننده به بانک از یک سو و از دیگر سو متصدی بانک می-
بایست امور انشایی را به درستی بشناسد و با توجه به ضرورت قصد در تحقق آن و با توجه به م نای قصد
در اینجا که همانا اعتبار و انشاء است ،ماهیت اقوقی قراردادی که در صدد ان قاد آن است به درستی
شناخته و م نایی که اقیقت آن را تشکیل میدهد را در ذهن خود ااضر کند نه اینکه صرفاً از یک قرارداد
نام برده شود و تنها مبادرت به امضای فرمهایی که در بانکها متداول است شود.
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ترتب آثار و ااکام هر قراردادی نیز تابع قصد آن قراداد است ی نی آثار هر عقدی تابع انشائی است
که طرفین قرارداد انجام می دهند؛ بذا اگر فرد مراج ه کننده به بانک ،به منیور افظ اموال و داراییهای
خود ،قصد ان قاد قرارداد ودی ه را داشته باشد ،پس از ایجاد قرارداد مزبور ،آثار و ااکام خاص این قرارداد
محقق میشود و نمیتوان آثار و ااکام قرارداد دیگری همچون قرض را جاری نمود؛ ااکامی مانند تصرف
و به جریانانداختن مبلغ مورد ودی ه و این در اابی است که از یک سو در موارد زیادی مراج ه کنندگان به
بانکها ،به صورت ارتکازی قرارداد ودی ه را در نیر دارند و م نایی که ماهیت اقوقی این قرارداد است را
قصد میکنند وبی فرم های مربوط به قرارداد دیگری را امضاء کرده و با وجود قصد ودی ه از سوی سپرده-
گذار ،وجه مستودع مورد تصرف قرار گرفته و در جریان م امالت مابی گذاشته میشود و از دیگر سوی هیچ
تردیدی در اینکه اثر و اکم قرارداد ودی ه عبارت از عدم جواز هر نوع تصرفی ،وجود ندارد .با روشنشدن
اعتباری بودن قراردادها و اینکه اعتبار امری است ذهنی ،باید کامالً مفهوم یک قرارداد را شناخت تا مکلف
بداند چه م نایی را در ذهن خود ااضر کند .آموزشها باید به گونهای باشد که افراد را کامالً به اقیقت
انواع قراردادها آشنا کند وبی در موارد فراوان مالایه میگردد که این مهم اتفاق نمیافتد و آگاهیها
نسبت به این امور جزئی و بسیار سطحی است.
با توجه به آنچه در باال از نیر گذشت مبنی بر اینکه ااکام هر قراردادی تابع قصد و تصور م نایی
است که ماهیت اقوقی آن را تشکیل میدهد ،اهمیت و جایگاه ت یین کننده این نوع آموزش بیشتر روشن
می شود .ااکام قراردادها با یکدیگر متفاوت است برای مثال اکم قرارداد ودی ه با قرارداد قرض و همین
طور با مضاربه و سایر قراردادها فرق میکند و نیز شرایط هر یک متفاوت است؛ این تفاوتها از تفاوت در
نوع و چگونگی قرادادها ااصل میشود و آنهم تابع م نای ذهنیای است که ماهیت یک قرارداد را در ذهن
تشکیل میدهد .اگر آموزش ها کامل و دقیق نباشد ،این تفاوت ها دیده نمیشود و این موجب میشود
تاعالوه بر اینکه جهات شرعی رعایت نشود ،سؤاالت و اشکاالت زیادی مطرح گردد و توجه به فرقی که در
ماهیت قرادادها وجود دارد صورت نگیرد و تفاوت بین ااکام و مسائل شرعی را فقط بازی با ابفاظ انگاشته
شود .این اشکاالت و شبهات به خاطر کوتاهی در آموزش ریز و نکات دقیق است که در صورت انجام ،این
اشکاالت مرتفع میگردد.
امور اعتباری مانند امور اقیقی که در خار از ذهن ما قابل اس و بمس است نیست بلکه به دبیل
ذهنی بودن آنها نیازمند به دقت است .از نگاه بیرونی یک پدیدهی خارجی اتفاق میافتد وبی از نقطه نیر
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ذهنی به دبیل امکان فرضهای مختلف در مورد یک پدیده در عابم ذهن ،آنچه اتفاق افتاده یک پدیده
نیست و میتواند دارای انواع و اقسام باشد که این انواع و تفاوتهای میان آنها کامالً ذهنی است؛ به عنوان
مثال شخصی که به بانک مراج ه میکند و پوبی را در اختیار متصدی بانک قرار میدهد ،این یک عمل که
در خار اتفاق میافتد میتواند مصداق قراردادهای مختلف باشد؛ قرض ،وکابت ،مضاربه و ..؛ این تفاوتها
کامال ذهنی است و از نقطهنیر آنچه در خار رخ میدهد ،هیچ تفاوتی وجود ندارد و اصال بنا به فرض یک
عمل بیشتر نیست و در مورد یک عمل طرح تفاوت بیم ناست .در نتیجه ااکام و موضوعات شرعی به
دبیل ذهنی بودن و غیرملموس بودن آن نیازمند به توجه و دقت است و این امر روشن است که پی بردن به
آنچه به دور از ابزار اس قرار دارد مشکل است و برای درک محتا به تأمل و ریزبینی است اببته چنانکه
در بحث های ب د نیز مالایه خواهد شد ذهنی و فرضیبودن ااکام شرعی به م نای خیابی و غیرواق ی
بودن آنها نیست بلکه اگرچه اقیقت ااکام و موضوعات شرعی را فرض و اعتبار تشکیل میدهد وبی این
فرض ها از مالک و مناطهای واق ی ناشی شده و موجب یک سری تأثیرات واق ی میگردد .منیور از این
سخن این است که اا کام شرعی از آن سنخ امور اعتباری عقالیی است و این سنخ امور برخاسته از تکوین
و دخیل در تکوین است؛ به این م نا که از مالک و علتی برخاسته شده و بیجهت و بیدبیل نیست و دخیل
بودن در تکوین آن به این م ناست که باعث نقش و تأثیر در عابم خار است.
 -6صوری جلوهکردن بانکداری اسالمی نتیجه کاستیها در آموزش
با سطحیشدن آموزش در اوزهی بانکی ،قراردادهای مختلف بانکی در قابب عملیات بانکداری
اسالمی ،به شکل صوری و غیرواق ی انجام میشود و هزینههای زیادی صرف میگردد تا بانکها به شکل
شرعی و منطبق بر موازین فقهی عمل کنند؛ در اابیکه فقط یک تفاوت ظاهری و اسمی رخ خواهد داد و
آنچه در شری ت موید نیر است اتفاق نمیافتد؛ برای نمونه در بحث ایل ربا این نکته قابل توجه است؛
م املهای که به موجب فرار از ربا محقق میشود باید مورد قصد طرفین باشد بدین م نا که م نایی که
اقیقت قرارداد را تشکیل میدهد باید فرض شود تا م امله از این ناایه دارای اشکال نباشد .عالوه بر وجود
قصد اصل م امله و قرارداد ،رضایت نسبت به م امله به عنوان رکن دیگر الزم است .اگر طرفین قرارداد در
م املهای که به قصد فرار از ربا من قد میشود ،راضی نباشند و فرض و قصد صورت گرفته برای انشاءِ
قرارداد ،فاقد رضایت باشد به اتفاق و اجماع غیرقابل شک همهی فقها م املهای محکوم به بطالن است.
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به عنوان نمونه یکى از ایلههایى که غاببا از آن برای تخلص از ربا استفاده مىشود ،ضمّ ضمیمه
است .بدین م نى که مثال شخصی یک میلیون تومان به متقاضى وام پرداخت مینماید ،وبى در کنار آن
یک «شىء» کم ارزش ،مثل یک قوطى کبریت را ،به قیمت گزافى به او مىفروشد و سودى که قصد
داشته از طریق ربا به دست آورد ،بدین وسیله کسب مىکند .این م امله در صورتی به عنوان یک راه
مشروع برای فرار از ربا ،قابل قبول در شری ت مقدس اسالم است که کلیه شرایط در آن رعایت گردد؛ اگر
شرایط رعایت نشود به عنوان راه مقبول فرار از ربا قابل پذیرش نیست مانند اینکه این م امله اوالً باید مورد
قصد م املی باشد و ثانیاً مورد رضایت طرفین قرارداد باشد و نیز از جهت سایر شرایط نییر شرط عقالیی
بودن و غیرسفیهانهبودن قرارداد؛ اگر کسی م امله فوق را به نحوی انجام دهد که غیر عقالیی و سفیهانه
تلقی شود مثل اینکه برای ضمیمه ،قیمتی در نیر گرفته شود که کامالً از چارچوب م امالت عقالیی خار
باشد ،به طوریکه برای ضمیمه ای مثل یک قوطی کبریت ،قیمت یک میلیون یا بیشتر در نیر گرفته شود؛
چنین م املهاى عقالیى نبوده و سفیهانه قلمداد میشود؛ روشن است که اگر م امله عقالیى نباشد ،مشروع
نیست؛ چون منیور از «أَوْفُوا بابْ ُقُودِ» عقدهاى عقالئیّه مت ارفه است ،همچنان که منیور از بیع در «أَاَلَّ
ابلّهُ ابْبَیْعَ» م امالت عقالئیّه مت ارفه است .نتیجه این که در این نوع م امالت اگر رضایت هم وجود داشته
باشد ،وبى چون عقالیى نیست ،مجاز و مشروع نخواهد بود (مکارم ،بیتا .)52 ،در این مثال مالایه می-
گردد که م امله به قصد فرار از ربا فقط یک تغییر نام نیست تا افراد تصور کنند که برای شرعی شدن یک
م امله تنها تغییر اسم و ظاهر کفایت میکند بلکه رعایت شرایط و ااکام مت ددی الزم است که این امر
تنها در صورتی است که افراد از آنها آگاهی و اطالع الزم و کافی را داشته باشند.
م موال در م امالتی که به قصد فرار از ربا صورت میگیرد م نا و شرایط ان قاد آن م امله رعایت
نمیشود و تفاوت کامالً صوری و ظاهری است و اتی بنابراینکه م امالت به قصد فرار از ربا مشروعیت
داشته باشد  ،به دبیل سطحیبودن آموزشها کامال به صورت صوری و ظاهری ان قاد مییابد و بذا در واقع
قراردادی که به راههای فرار از ربا از آن یاد میشود ،در اجرا و عمل به صورتی تحقق مییابد که هیچ
فقیهی آن را تجویز نمیکند؛ هر چند نیر مشهور فقیهان بر این است که قراردادهای موسوم به فرار از ربا
صحیح و مشروع است وبی همانطور که اظهار گردید در مقام عمل و اجرا آنچه رخ میدهد صحیح و
مشروع نیست.

فصلنامه پژوهشهای فقه و اقوق اسالمی /سال پانزدهم /شماره پنجاه و هفت

24

ااکام شرعی در زمینهی مسائل اقتصادی دائر مدار اسم و صورت ظاهری نیست این نیست که
گرفتن و یا دادن سود در قابب یک اسم االل باشد و تحت عنوان و اسم دیگری ارام و نامشروع باشد .در
ورای اسم و عنوان ،اقیقتی نهفته است که باید مورد توجه قرار گیرد و مراعات شود اسم تنها و عنوان
خابی نه موجب مشروعیت است و نه اعتباری را ایجاد میکند و این مشکل ی نی مشکل صوریبودن
عملیات بانکی زمانی مورد اجتناب قرار میگیرد که آموزشها از سطح ابتدایی و سطحیبودن ارتقاء پیدا
کند.
آموزش و تحقیقات مناسب در زمینهی ااکام شرعی موجب میشود تا مصلحتی که در ورای تشریع
آن وجود دارد ،تحصیل شود و از مفاسدی هم که دور کردن آن مد نیر است جلوگیری شود .ااکام شرعی
اسالم اگرچه اموری اعتباری است و چنانکه توضیح داده شد ،اقیقت آن را فرض و اعتبار تشکیل میدهد
وبی در اقیقت این فرضها و اعتبارها از امور واق ی و نفساالمری برخاسته است .این ااکام موجب می-
شود تا از مفاسد واق ی جلوگیری شود و مصابح و مناف ی نصیب اطاعت کنندگان گردد و بر این اساس
است که ااکام در شری ت اسالم بر اساس قرائت فقه امامیه و برگرفته از اهل بیت (ع) نبی مکرم اسالم
(ص) تابع مصابح و مفاسد قلمداد میشود بر خالف قرائت دیگر که مبتنی بر عدم تاب یت ااکام شرعی از
مصابح و مفاسد است (جرجانی185 ،3 ،1325 ،؛ تفتازانی234 ،4 ،1409 ،؛ تفتازانی298 ،1421 ،؛ قوشچی،
بیتا.)163 ،
دسترسی به مصابح و دورشدن از مفاسدی که علت و فلسفهی تشریع ااکام را در دین مبین اسالم
تشکیل میدهد ،در صورتی خواه د بود که به آن ااکام به صورت دقیق و درست عمل شود .پر واضح است
که به دست آوردن مصلحت و دوری از مفسده با تغییر نام ،واقع نمیشود؛ اگر مثال در اجتناب از ربا تنها به
تغییر اسم اکتفاء شود ،هرگز از آن فسادی که از م املهی ربوی به وجود میآید جلوگیری نشده و این
جلوگیری تنها در صورت رعایت دقیق ااکام در این زمینه است.
در اینجا توجه به این نکته الزم است که رعایت در عمل به ااکام بر طبق آنچه از شارع مقدس
رسیده اگرچه موجب جلب مصلحت و منف ت و دفع مضره و مفسده است وبی م نای آن این نیست که در
همه موارد بتوان به صورت آشکار این اثر و نتیجه را دید ،بلکه تنها خداوند مت ال است که به خاطر علم و
آگاهی جامع و کامل به همهی منافع و مفاسد ،راه جلب و دفع آن را بدون هیچ ااتمال اشتباهی میداند و
در قابب برنامهای موسوم به دین راه به دستآوردن منف ت و دور ماندن از مفسده را در اختیار بشر قرار
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می دهد .در صورت عدم آگاهی به دین و اهداف شارع مقدس اسالم ممکن است چنین تصور شود ااکام و
مقررات شرعی تنها یک سری تغییر اسم ظاهری است و با وجود چنین تلقیای افراد به خود اجازه میدهند
که این تغییر اسم را به هر شکلی انجام دهند و در مقام عمل ،خود را مکلف به رعایت کامل ضوابط و
دستورات شرعی نمیبینند و چون علت تشریع و فلسفه ااکام بر همه پوشیده و پنهان است برای رعایت
آنچه الزم است ،هیچ تالش مناسبی انجام نمیشود .رعایت دقایقی که درعمل به ااکام شرعی نیاز است،
آن مالک و علت تشریع را تأمین میکند و نباید بیاطالعی از کارکرد آن ،موجب تسامح و بیتوجهی گردد
و تصور نمود که ااکام شرعی در این رمینه تنها در جهت تغییر یک سری اسمها تنییم شده و از این رو
رعایت آن اهمیتی ندارد.
رعایت دقیق ااکام شرعی در امور بانکی بدون آموزش و تحقیقات کامل قابل انجام نخواهد بود و
باز نباید تصور شود که آموزش ااکام شرعی به م نای اطالع از نحوهی تأثیر و ورود در فلسفه و علت
تشریع است بلکه چون بخش عمدة علت و فلسفهی ااکام برای بشر قابل درک نیست بذا آموزش در این
زمینه و نیز تالشهای پژوهشی ،به م نای آگاهی از ریز مسائلی است که باید در عمل مورد توجه قرار
گیرد؛ هر چند نتوان از چگونگی تأثیر و تفاوت با صورت عدم رعایت ،به درک درستی رسید.
 -7فقدان وجود مبنای ثابت به عنوان جدیترین کاستی
مشکل و چابش جدی در پیش روی پژوهش و آموزش در اوزهی بانکداری اسالمی از فقدان مبنای
مستحکم و غیرمتزبزل نشأت میگیرد .نتیجههای بزرگ و ارزشمند م لول کار و تالش متوابی و مستمر
است .کارهای دورهای و غیرمستمر منتج و اثر بخش نخواهد بود .در مورد سرمایهگذاری در پژوهش و
آموزش در زمینه بانکداری اسالمی در دورههای مختلف به صورت متفاوت عمل میشود؛ گاه در یک دوره
شاهد تالش جدی و قابل توجه هستیم وبی در دورهای دیگر مشاهده میگردد که کار با بیتوجهی مواجه
بوده و اهمیت الزم به این امر داده نمیشود.
در دورههای متفاوت و تغییر در سلیقهها موجب میشود تا تصمیمگیری هم متفاوت باشد .این فراز و
نشیب و نوسانات زیاد مانع از به نتیجهرسیدن کار است ،تالشها زمانی اثربخش خواهد بود که از یک
پیوستگی و توابی برخوردار باشد و تنها در این صورت میتوان امید اصالح داشت .اثر بخشی کار آموزش و
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تحقیق در مورد این اوزه ،منوط است به این که دائمی و همیشگی باشد و موقتبودن اقدامات و فراز و
فرود زیاد مانع از این است که بانکداری اسالمی به صورت واق ی عملیاتی شود.
بنابراین چون مبنای ثابتی به عنوان اساس کار برای همه دورهها ت ریف و ت یین نشده و اصول تغییر
ناپذیر در این امر مشخص نشده است بذا با عوض شدن مسؤوبین در بخشهای مختلف ،تصمیمات و به
تبع آن ،اقدامات هم عوض میشود.
مشکل دیگری که موجب میشود کار ،به خصوص در بخش پژوهش و نیز آموزشهای جدی و
ریشهای به نتیجه مطلوب نرسد این است که چون دورهی مسؤوبیتها کوتاه است ،هر مسؤوبی میخواهد
در زمان مسؤوبیت خود او ،بزوماً کار به نتیجه برسد ،به گونهای که او بتواند در گزارش عملکرد دوران
مسؤوبیت خویش ،آن نتیجه را به ثبت برساند؛ م مول افرادی که تصدی پست و منصبی را مینمایند ،کمتر
ااضر به تصمیم در مورد کاری میشوند که نتیجهی آن ب داً ظاهر شود و بذا اقداماتی به انجام میرسد که
در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد .کارها با عجلهی هر چه بیشتر صورت گرفته و از تصمیمگیری در مورد
کارهای بلند مدت اجتناب به عمل میآید.
تصمیمات اساسی و به خصوص در آنچه مربوط به دین و ااکام شرعی میشود ،نباید تابع و وابسته
به شرایط سیاسی بوده و با تغییر شرایط سیاسی تغییر کند .استقالل و عدم وابستگی به شرایط سیاسی
شرط بسیار مهمی است که در صورت فقدان آن ،انتیار به نتیجهرسیدن انتیاری نابجا و دست نایافتنی
است .از بانکداری اسالمی نباید تنها به عنوان ش ار و ابزاری برای رأیآوردن و به قدرت رسیدن استفاده
کرد بلکه باید مسائل این بخش به گونهای ت ریف شود که به عنوان خط و مشی کلی نیام مطرح باشد و
افراد و گروههایی که به قدرت میرسند ،نتوانند تغییر اساسی در آن ایجاد کنند؛ بلکه اگر هم نیاز به
تغییراتی بود این تغییرات باید در راستای اجراییترشدن و بهتر پیادهشدن باشد.
به عالوه اینکه بسیار دیده میشود که تصمیمات در این زمینه از روی ااساسات گرفته میشود و
چون ااساسات موقت و غیر مستقر است قهرا خابی از دوام و ثبات الزم است و این امر نیز عالمت دیگری
است که فقدان مبنای ثابت را در این جهت نشان میدهد؛ به خاطر وجود شرایط ااساسی در برخی دورهها،
شاهد جدیت زایدابوصفی در مورد اجرای عملیات بانکی بر پایه و اساس اسالم هستیم وبی همین که دوره
مزبور سپری می گردد خبری از آن سخنان با آن جدیت و ارارت نیست .ااساسات اگرچه در مواق ی الزم
است وبی اگر مبنای ثابتی وجود نداشته باشد این تلقی را در ذهنها شکل میدهد که بحثها و تصمیمات
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مطرح شده در آن فضای پر ااساس ،برای عمل و اجراء نیست و اگر هم منشاء تغییراتی شود ،این تغییرات
به سرعت جا به جا میشود و به این ترتیب چه بسا به جای مفید بودن ،مضر و آسیبزننده باشد که از
جمله ضررهایی که موجب میشود این است که محیط و فضای اقتصادی را ناامن و متزبزل میسازد و این
امر ،آسیب فراوانی را به این بخش وارد میکند.
در نیریات مطرح شده از سوی کارشناسان توس ه ،تزبزل و بیقراری به عنوان یکی از نشانههای
توس ه نیافتگی قلمداد شده و به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در باقیماندن کشورها در عقب ماندگی و
توس ه نیافتگی م رفی میگردد (جیروند.)15 ،1366 ،
برای نمونه در برخی دوره ها سخنان پر ارارتی در مورد اذف و یا به اداقل رساندن نرخ بهره مطرح
میشود و به عنوان مهمترین و تغییرناپذیرترین تصمیم مطرح میشود وبی ب د از مدتی که شرایط ااساسی
برای رسیدن به اهداف دینی عوض میشود ،سخن از بزوم واق ی کردن نرخ بهره به میان میآید و اینکه
باید نرخ بهره به صورتی ان طاف پذیر و هماهنگ با سیاست ها و اهداف اقتصادی قابل تغییر و تأثیرگذار
ت ریف شود .در یک زمان که تب ااساسات باالست با ابهام از دستورات شرعی ،نرخ بهره به عنوان آسیب-
زنندهترین عامل مطرح می شود که باید در تالش بود تا آن را از بین ببرد وبی در زمانی دیگر که تب
ااساسات فروکش میکند نگاه ها نسبت به آن به گونهای تغییر میکند که نه این که از آن به عنوان عامل
منفی یاد نشده بلکه برعکس از آن به عنوان نرم کننده چرخهی اقتصادی ت بیر میشود به طوری که اظهار
می گردد بدون نرخ بهره ی واق ی امکان دست یابی به هیچ هدفی وجود ندارد.
این در اابی است که مسائل و ااکام شرعی چنانکه در روایاتی که در باال از نیر گذشت ،مورد
تصریح قرار گرفت بسیار دقیق و ظریف است و نیاز است در مورد آن کار جدی و بلند مدت صورت گیرد.
اصالح بخش بانکداری و هماهنگکردن آن با موازین شری ت مقدس اسالم کاری است که باید در یک
مدت طوالنی و بدون پرهیز از عجله انجام شود؛ از گرایشهای سلیقهای باید دوری گزید و یکسری اصول
و مبنای واادی را در بخش پژوهش و آموزش ،مالک عمل قرار داد .سپردن اقدامات این اوزه به
ااساسات و سلیقهها اشتباهی فااش بوده و مانع از به نتیجهرسیدن میباشد.
 -8نتیجه
بانکها و درست بودن عملیات بانکی از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر گفته شود اسالمی شدن
و مشروع عمل کردن تمام بخشها در کشور منوط و وابسته به آن است ،سخن و ادعای گزافی نیست .از
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اینرو میبایست متناسب با میزان اهمیت و نقش کلیدیای که برای آن است ،توجه درخور و جدیای
نسبت به اوزهی بانکداری مبذول داشت .از روایاتی که از پیشوایان دین به ما رسیده م لوم میگردد که
مقررات مربوط به این اوزه بسیار ظریف و دقیق بوده و بذا کار پژوهش و آموزش در مورد آن باید با توجه
و صرف وقت کامل صورت گیرد .تالشهای صورت گرفته هر چند قابل تقدیر است وبی با کاستیهای
جدی مواجه است؛ کاستیهایی چون سطحی و غیرریشهای بودن اقدامات آموزشی و پژوهشی ،صوریبودن
ف ابیت ها ،شتاب و عجله برای رسیدن به نتیجه زود هنگام ،تصمیم به انجام کارهای زود بازده و پرهیز از
تالشهاای که در بلندمدت به بار مینشیند که این همه ،آفاتی است که چرخه گردش بانکداری اسالمی را
با کندی مواجه ساخته و مانع پیشرفت میگردد  .مشکالت فوق م لول چند عامل است که برخی از آن
عبارت است از :
 -1فقدان مبنای وااد و عدم ت ریف و ت یین اصول و چارچوبی که در طول دورههای مختلف کمتر
دستخوش تغییر قرار گیرد
 -2عجله و شتاب مسؤوبین این بخش واینکه م موالً در صدد قرار میگیرند تا دست به اقداماتی زده
شود که نتیجهی آن در گزارش عملکرد پایان دورهی آنها قرار گیرد
 -3عدم فرهنگسازی مناسب برای اهمیت دادن به کارهای ریشه ای و دیر بازده
 -4نگاه ااساساتی و غیر ریشهای و اجازه بی اد و مرز به تأثیرگذاری ااساسات
 -5تب یت اقتصاد و به خصوص افتصاد اسالمی از سیاست وااکمیت فضای سیاسی که در دورههای
مختلف تغییر میکند بر عملکرد بانکها
این عوامل در کنار سختی و نیازمندی به دقت در مورد مقررات شرعی موجب گردید که آموزش و
پژوهش در این عرصه با مشکالت جدی روبرو گردد؛ بنابراین با رفع مشکالت باال میتوان کاستیهایی
موجود در این زمینه را مرتفع نمود و با آموزشی عمیق و مستمر عقود و قراردادهای بانکی را از مشکل
صوریبودن خار نمود؛ آموزشی بر پایه آخرین تحقیقات و همگام با شرایط جدیدی که عملیات بانکی با
آن مواجه میشود.
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