ﭼﺮاﯾــﯽ ﺗﻔــﺎوت در اﻟﮕﻮﻫــﺎی
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
][ad_1

اﻣﺮوزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮآوری
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روشﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺎﻧﮏداری ﺑﺪون رﺑﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻣﻀﺎرﺑﻪای( ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
از اﯾﻨﺮو در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺻﺪد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی
ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺳﺖ:
.۱

ﻗﺮآن :ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
.۲
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.

ﺳﻨﺖ :ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺻﻠﻮات

اﺟﻤﺎع :ﻋﺒﺎرت از اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼم ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ
.۳
اﺳﺖ) .اﺟﻤﺎع در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،اﺟﻤﺎع ،دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ از ﻗﻮل ﯾﺎ ﻓﻌﻞ و ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر
دارد(
ﻋﻘﻞ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻋﻘﻞ در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب و
.۴
ﺳﻨّﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
.۱

ﻗﺮآن

ﺳﻨﺖ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﻮل ﮔﻔﺘﺎر ،رﻓﺘﺎر و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.۲
ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.
اﺟﻤﺎع :ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب و ﺳﻨّﺖ ،دﻟﯿﻠﯽ
.۳
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﯿﺎس :ﻗﯿﺎس ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺜﯿﻞ
.۴
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺘﻬﺎد :اﺟﺘﻬﺎد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻼش ﻧﯿﺮوی ذﻫﻦ ﺑﺮای
.۵
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و اﻓﺘﺮاﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻧﯿﺰ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺖ ،ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﻢ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( را
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ از ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی آن از
دو ﻣﻨﺒﻊ ﻗﯿﺎس و اﺟﺘﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻌﻀﺎً آﺷﮑﺎر در روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻘﺪ ﻋﺎم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت )ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﮐﺸﺎورزی و …( را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ
دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ

ﻣﯽﺗﻮان

اﺳﺘﺪﻻل

ﻧﻤﻮد

ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ

از

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و ﻃﺮاﺣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮورت ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و در اداﻣﻪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرف
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻬﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺨﺮاج و ﻃﺮاﺣﯽ روشﻫﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﯾﻪ ﺷﺪه در
ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﺤﯿﯽ ﻟﻄﻔﯽﻧﯿﺎ

ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
][ad_2

