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چکیده
یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسالمی ،ایجاد الگوی مطلوو هئتون نروارر در
بانکداری اسالمی اسن .در سال های اخئر در جهان اسالم این ایده با ایجاد و شکلگئوری
هئتن شرعی محقق شده اسن .این نهاد در اکثور جواموا اسوالمی بوک اشوکال م ل وی
تشکئل شده کک مدل های هئتن شرعی در سطوح بانک مرکزی ،دولون ،شوورای عل وا و
مجاما دانشگاهی و بازاری از آن ج لکاند .این تحقئق بر آن بوده اسن تا مدلهای بوا را
بر مبنای شاخصهایی مانند اس قالل ،نوع رابطک هئتن شرعی با بانوک مرکوزی و دولون،
عدم تعارض در ع لکرد هئتن و مرجا تعئئنکننده اعضای هئتن شرعی ،تحلئول کنود و
در نهاین مدل برتر و الگوی مطلو هئتن شرعی در بانکداری اسالمی را تعئوئن ن ایود.
روش تحقئق بک شئوه مئدانی انجام شده اسن کک اب دا با نررسنجی از خبرگان ( 45ن ور
از دانشجویان رش ک اق صاد مقطا دک ری و  15ن ر از اساتئد اق صاد) از مئان شاخصهای
طرحشده در پرسشنامک ،شاخصهای فوق گوزین

و سو ب بوک وزندهوی شواخصهوای

ان ا شده پرداخ ک اند .ن ایج تحقئق کوک بوا اسو اده از تکنئوک ( AHPتحلئول سلسولک
مراتبی) رتبک بندی شده ،حاکی از آن بوده اسن کک مدل پئشنهادی ،افزون بر اسو قالل و
عدم تعارض در ع لکرد ،از مستولئن مشورتی ،نرارتی و اجرایی در امور فقهوی و شورعی
در سطح روابط با بانک مرکزی و دولن نئز برخووردار اسون و مویتوانود بسو ر تحکوئ و
تع ئق بانکداری اسالمی را فراه سازد.
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مقدمه
در دهه های اخیر با رشد چشمگیر بانکداری اسالمی ،هیئت شرعی از عناصر جدی
و جدیدی است که در کنار بانک قرار گرفته است .پیش از این ،با اینکهه اساسهنامه
بانک های اسالمی بیانگر اسالمی بودن عملکرد بانکها است ،ههی گونهه ضمهمینی
برای اجرایی شدن دستورات دینی در عملیات بهانکی وجهود نداشهت و تهی در
برخی بانکهای اسالمی عملیات ربهوی نیهم مشهاهدی مهیشهد و ایهن امهر باعه
میگردید ضا عدیای از مسلمانان در مورد ضطبیق فعالیتهای بانکی با مهوازین شهر
دچار شک و ضردید شوند .این مسئله موجب شد اندیشمندان آگای به مسائل بهانکی
و اقتصادی ،نهادی به نام هیئت شرعی را مطرح کنند ضا از طریهق آن ضمهام کهارکرد
بانک های اسالمی را رصد نمایند و مطابقت آن را بها مهوازین شهر بررسهی و در
صورت مشاهدی هرگونه خالف ،آن را به مقام های عالی هیئت گمارش کنند .افمون
بر آن ،هیئت شرعی با بررسی عملیات بانکی با موازین شر مانع ضرویج ربا ،غهرر،
ضرر و همچنین باع

محدودیت یا ممنوعیت فعالیتهای بانکهداری متعهارف در

جوامع بشری به ویژی در جامعه اسالمی میشود .با ایجاد هیئت شرعی در بانکهها،
ضریب اطمینان مسلمانان سپردیگذار نسبت به عملکرد بانکها نیم افمایش یافت و
در نهایت باع

رشد و ضوسعه صنعت بانکداری اسالمی در سطح جهان گردید .از

این روی ،کوشیدیایم مدلهای مختله

هیئهت شهرعی در بانهکههای اسهالمی را

بهمنظور بازشناسی عملکرد نظام بانکداری اسالمی از بانکهداری متعهارف ارزیهابی
نماییم .پژوهش اضر با ضکیه بر ضکنیک ضحلیل سلسهله مراضهب « 1»AHPبهه دنبهال
1. Analytical Hierarchy Process
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پاسخ این پرسش است که «الگوی پیشنهادی هیئت شهرعی در بانکهداری اسهالمی
چیست؟» و پس از بررسی و ضحقیق به این نتیجهه مهیرسهد کهه مهدل پیشهنهادی،
عالوی بر استقالل و عدم ضعهار

در عملکهرد ،از مسهئولیت مشهورضی ،نظهارضی و

اجرایی در سطح روابط با بانک مرکمی و دولت برخوردار اسهت .عهالوی بهر ایهن
مدل پیشنهادی برخالف مدل های موجهود بها کمتهرین چهالش ،بههعنهوان الگهوی
مطلوب معرفی و پیشنهاد میشهود .گتتنهی اسهت کهه در ایهن بررسهی معیارههای
ارزیابی الگوهای نظارت شرعی فارغ از معیارههای افهمایش بههریوری و مهدیریت
ریسک بانکها هستند.
 .1پیشینه تحقیق
اهمیت هیئت شرعی در بانکداری اسالمی ،اندیشهمندان زیهادی را واداشهت ضها در
این باری مطالعه و طرحهایی را ارائه کنند .متتکرانی مانند «رفعهت علهی جمعهه» و
«محمد السید العوضی» در کتاب «موسهوعه اققتصهاد اقسهالمی فهی المصهارف و
النقود و اقسواق المالیه» ( 1430هه ق)؛ «محمهد اکهرم قل الهدین» در مقالههای بها
عنوان «دور الرقابه الشرعیه فی ضبط اعمال المصارف» (بیضا)؛ «عبدالحمید محمهود
البعل» در کتاب «اقسهتثمار و الرقابهه الشهرعیه فهی البنهوا و المتسسهات المالیهه
اقسههالمیه دراسههه فقهیههه و قانونیههه و مصههرفیه» ( 1411هههه.ق)؛ «عههوف محمههود
الکتراوی» در کتاب «البنوا اقسالمیه» ()2001؛ «عمالدین بهن زغیبهه» در «هیئهات
التتوی و الرقابه الشرعیه فی المتسسات المالیه اقسالمیه ،اهمیتها ،معوقات عملهها»
()2009؛ «محمههد علههی جمعههه»« ،محمههد ا مههد سههرا »« ،ابههراهیم عبههدالحلیم» و
«مصطتی العلیات» و دی ها اندیشمند دیگر مقهاقت و کتهاب ههایی پیرامهون هیئهت
شرعی ارائه کردیاند.
این پژوهشها عموماً به سه وزی کلی ضخصیص یافته است :ال  -اهمیهت و
ضرورت هیئت شرعی در بانکداری اسالمی؛ ب -نقش هیئهت شهرعی در کهارایی
بانکداری اسهالمی؛  -ضبیهین چهالش هها و ارائهه راهکارهها .پهژوهش اضهر بها
بهریمندی از ضحقیقات انجام شدی به بررسی مدلهای هیئت شرعی و به ارائه مهدل
متناسب با روش  AHPمی پهردازد کهه از جههاضی نسهبت بهه دیگهر پهژوهشههای
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انجامیافته متتاوت است؛ از جمله -1 :ضجمیع مدلها؛  -2ارائه مدل پیشهنهادی؛ -3
ارزیابی مدلها بر اساس شاخصهای پنجگانه؛ -4رضبهبندی آنها بها روش ضحلیهل
سلسله مراضبی AHP؛  -5ضعیین مدل مطلوب بانکداری اسالمی.
 .2روششناسی تحقیق
فرایند ضحلیل سلسله مراضبی ( )AHPیکی از معروفضرین ضکنیکهای ضصمیمگیهری
برای چندین شاخص است که نخستین بار ضوسهط «ضومهاس ال سهاعتی» 1در دههه
 1980مطرح و بر اساس مقایسههای زوجی بنا نهادی شدی است .این روش یکهی از
جامعضرین روش های طرا ی شدی برای ضصمیم گیری با شاخصهای چندگانه است
که بهمنظور ضصمیمگیری و انتخاب یک گمینه از میان گمینههای متعدد ضصهمیم ،بها
ضوجه به شاخصهایی که ضوسط ضصمیمگیرنهدی ضعیهین مهیگهردد ،بهه کهار گرفتهه
میشود .فرایند  AHPضرکیب معیارهای کیتی و کمّی را بهطور همزمان امکهانپهذیر
میسازد .این فرایند از مقایسههای دوبه دویی متغیرهها و معیارههای ضصهمیمگیهری
استتادی میکند .مقایسههای دوبه دو این امکان را به ضصمیمگیرندی میدهد که فهارغ
از هرگونه نتوذ و مما مت خارجی ضنها بر روی مقایسه دو معیار یا گمینهه ضمرکهم
کند .افمون بر آن ،اطالعهات ارزشهمندی در مهورد مسهئله ضحهت بررسهی فهراهم
میآورد و باع

بهبود عامل منطقی بودن فرایند ضصمیمگیهری مهیشهود .بها اینکهه

نقدهایی بر مدل  AHPوارد شدی است ،ممیتهای این مهدل خیلهی بیشهتر از نقها
آن بودی ،نتایج بهدستآمدی از کاربرد مدل  AHPنسهبتاً راضهیکننهدی اسهت؛

ضع

زیرا فرایند ضحلیل سلسلهمراضبی از زمان ابدا ضاکنون ،بهیش از مهدلههای دیگهر و
برای ضصهمیم گیهری در هوزیههای وسهیع و متنهوعی از جملهه سیاسهت ،ضولیهد،
بازاریابی ،ضبلیغات ،ملونقل و ...به کار رفته و نتایج قابل قبولی بهه دنبهال داشهته
است.
استتادی از این روش زمانی مناسب و متید است کهه ضصهمیمگیرنهدی بها چنهد
شاخص (کمی یا کیتی) ضصمیمگیری روبه رو است .نخستین مر له «مدلسهازی و
بنا کردن سلسلهمراضب مدل» است .در این مر له مسئله و هدف از ضصهمیمگیهری
1. Thomas L. Saaty
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بهصورت سلسله مراضبی از سطوح شامل عناصر ضصمیم درآوردی میشود که با ههم
در ارضبا هستند .عناصر ضصمیم شامل شاخصههای ضصهمیمگیهری و گمینههههای
ضصمیم است .دومین مر لهه ،انجهام مقایسههههای دوبههدو اسهت در ایهن مر لهه
ضصمیم گیرندی باید مجموعه ماضریس هایی که به طور عهددی اهمیهت یها ارجحیهت
عناصر هر سطح را نسبت به عنصر مربوطه خود در سهطح بهاقضر نشهان مهیدههد،
ایجاد کند ،این کار با انجام مقایسات دوبهه دو بهین عناصهر ههر سهطح (مقایسهات
زوجی) از طریق ضخصیص اعدادی که نشاندهندی اهمیت یا ارجحیت یکی نسهبت
به دیگری است صورت مهی گیهرد .ایهن مقایسهات در ماضریسهی بهه نهام مهاضریس
مقایسههای دوبهدو در می شود .ایهن مهاضریس دارای دو خاصهیت عمهدی اسهت:
نخست آنکه قطر این ماضریس عدد  1است و معنای آن این است که نسبت ضرجیح
هر عامل در مقایسه با خودش مساوی « »1است و دوم آنکه ضرجیح عوامل نسهبت
به یکدیگر خاصهیت معکهوس پهذیری دارد .مر لهه بعهدی در روش  AHPانجهام
محاسبات قزم برای ضعیین وزن هر یک از عناصر ضصمیم بها اسهتتادی از اطالعهات
ماضریسهای مقایسههای دوبه دو است .برای این منظور چنهدین روش وجهود دارد
که اهم آنها روش های داقل مربعات ،داقل مربعات لگهاریتمی ،بهردار ویهژی و
نیم روشهای ضقریبی هستند .در این مقاله از یکی از روشههای ضقریبهی (میهانگین
سابی) استتادی شدی است که این روش شامل سه قدم زیر است :قدم اول :مقادیر
هر یک از ستونها را بها ههم جمهع مهیکنهیم؛ قهدم دوم :ههر عنصهر در مهاضریس
مقایسات زوجی را بر اصل جمع سهتون خهودش ضقسهیم مهیکنهیم ضها مهاضریس
مقایسات زوجی نرمالیمی شود؛ قدم سوم :مقدار میانگین عناصر هر سطر از ماضریس
نرمالیمی را محاسبه می کنیم ،این مقادیر میانگین وزن نسبی عناصر مورد نظر را ارائه
می کند .سرانجام و در آخرین مر له ،گمینه برضر را انتخاب میکنیم .در این مر له
بهمنظور رضبهبندی گمینه های ضصمیم و ضعیین گمینه برضر ،وزنههای نسهبی در ههم
ادغام میشوند .از آنجا که وزن شاخصها منعکسکننهدی اهمیهت آنهها در ضعیهین
هدف بودی و وزن هر گمینه نسبت بهه شهاخص هها ،سههم آن گمینهه در شهاخص
مربوطه هستند ،می ضوان گتت که وزن نهایی هر گمینهه از مجمهو

اصهلضهرب
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وزن هر شاخص در وزن گمینه مربو از آن شاخص به دست میآیهد؛ زیهرا وزن
شاخصها بیانگر اهمیت آن ها در ضعیین هدف است و وزن ههر گمینهه نسهبت بهه
شهاخص ،سهههم آن گمینهه در شههاخص مربوطهه اسههت( .دلبههری و داودی،1391 ،
صص8 -6 .؛ یدری ،صص.)5 -4 .
در این مقاله ،با استتادی از نظرات نخبگان در قالب پرسشنامه بر اسهاس روش
ضحلیل سلسله مراضبی  ،AHPشاخصها را بهصورت ماضریسههای مقایسهه زوجهی
قیاس کردی و با قماوتهای انجام شدی اهمیت شاخصها و در نهایهت مهدلههای
پنجگانه رضبه بندی شدی است .شاخص های اصلی و مطرح در این ضحقیق عبارتاند
از :روابط هیئت شرعی با بانک مرکهمی و دولهت؛ اسهتقالل هیئهت شهرعی؛ عهدم
ضعار

در عملکرد هیئت شرعی؛ مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی .قبهل از

پرداختن به مبا

روشی ،ابتدا مدلهای پنجگانهه هیئهت شهرعی مطهرح و ضبیهین

میشود و سپس مطابق مبا

طرحشدی آنها را رضبهبندی میکنیم.

 .3هیئت شرعی
مراد از هیئت شرعی ،گروی سازمانیافتهای از افراد دارای دانهش اقتصهادی ،بهانکی،
فقهی و قوقی است که به بررسی و انطبهاق عملکهرد بانهک بها ا کهام اسهالمی
می پردازد و در صورت لموم به ایجاد ابمارهای جهایگمین شهرعی و ارائهه فتهاوای
مورد نیاز اقدام میکند (السهید العوضهی و رفعهت 1430،ههه.ق ،ص  .)233هیئهت
شرعی در بیشتر بانکهای اسالمی دارای دو اصل است:
ال  -هیئت فتوا :این هیئت عهدیدار بخش فتهوای هیئهت شهرعی ،بررسهی و
پاسخگویی شبهات و ستاقت پیرامون عملیات بهانکی اسهت؛ یعنهی در خصهوص
عملکرد بانکها به ضأیید یا رد فتوا میدهند و همچنین در موقع قزم به ارائه عقهود
و ابمار شرعی جدید میپردازند.
ب -هیئت نظارت شرعی :این هیئت یک نهاد مستقل از فقهای متخصهص در
زمینه متسسات مالی اسالمی و آگای به فقه معهامالت اسهت ،ایهن نههاد بههمنظهور
صول اطمینان از سازگاری عملکرد متسسه های مالی اسالمی با ا کهام و قهانون
اسالم ،بررسی و نظارت بر فعالیتهای بهانکی را بهه عههدی دارد و ضمهامی فتهاوا و
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دستورالعمل های آن برای بانک قزماقجرا است (البعلی 1426 ،هه.ق ،ص 11؛ طه،
 ،2009ص  11و .)35
 .4نخستین مدل هیئت شرعی
در این مدل هیئت های شرعی در دو سطح بانک مرکمی و متسسات مالی اسهالمی
فعالیت کردی ،کشورهای زیر از این مدل ضبعیت میکنند:
 .1-4هیئت شرعی در نظام بانکی مالزی

زمینه بانکداری اسالمی در کشور مالمی با آغاز فعالیت «متسسه پسانداز زائهرین»
در سال  1963به وجود آمد؛ اما قانون بانکداری اسالمی بهصورت رسمی در سهال
 1983به ضصویب رسید و نظام بانکداری در مالمی بهصهورت دوگانهه در سیسهتم
بانکی -بانک اسالمی و بانک متعارف -به فعالیت خهود ادامهه داد .بانهک اسهالمی
«برهاد» نخستین بانک اسالمی بهصورت انحصاری به مهدت  10سهال از  1983ضها
 1993فعالیت داشت و بعد از آن بانکهای اسالمی دیگری نیم ضأسهیس و مشهغول
فعالیت شدند ( سنزادی و دیگهران ،1385 ،صص143 -141 .؛ ضقهیزادی،1391 ،
صص.)59 -56 .
بانک مرکمی در مالمی دو نهاد را ضأسیس کردی است که عملیات بهانکی را بها
نگای شرعی بررسی میکند و در جهت بهتهر شهدن فعالیهت بانهکهها راهکارههای
شرعی ارائه میدهند .این دو نهاد عبارتاند از:
 .1-1-4شورای مشورتی شریعت

1

شورای مشورضی شریعت بانک مرکمی مالمی 2در مای می  1997بهعنهوان بهاقضرین
منبع موثق شریعت برای امور مالی اسالمی در مالمی از سوی بانک مرکمی ضأسیس
شد .اهداف اولیه این شورا عبارتاند از:
 .1اطمینان از انطباق مسائل مالی با ا کام معامالت اسالمی؛
)1. SAC (Advisory Council Shariah
2. Bank Negara Malasia
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 .2گمارش هر مسئله شرعی مربو به دادوستدهای مهالی اسهالمی بهه بانهک
مرکمی.
شورای مشورضی شریعت همچنین بهعنوان یک مرجع ضأثیرگذار عمل میکنهد
و در مسائل شرعی مربو به دادوستدهای مالی اسالمی به بانک مرکهمی مشهاوری
می دهد .اعمای شورای مشورضی شریعت از محققین برجسته شریعت ،قوقدان و
متخصصین بازار ضشکیل شدی است .این شورا به ی

مشاور بهه کمیسهیون اوراق

بهادار مالمی در خصوص ضمام موضوعات مربو به گسترش بازار سرمایه اسالمی
مشاوری میدهد و بهعنوان مرجع اصلی راجع به مسائل بازار سرمایه اسالمی ایتهای
وظیتهه مهینمایهد (

Resolutions of the Securities Commission Shariah Adisory

.)Council, Malaysia, 2006, p 4
مهمضرین وظای

این شورا عبارتاند از :مشاوری دادن به بانک مرکهمی ،ارائهه

مسائل شرعی ،ضحلیل و ارزیابی جنبههای شرعی ابمارهای جدید و انتشار فهرسهت
.

اوراق بهادار بر اساس کم شر (نجتی ،1385 ،ص )30
 .2-1-4کمیته شریعت در نظام بانکی مالزی

اولین کمیته شریعت در سال  1983در بانک اسالمی برهاد مهالمی شهرو بهه کهار
کرد .بعد از  10سال در مارس « 1993نگارا بانک» مالمی برنامه بانکداری بدون ربا
را در قراردادهای بانکی طرح کرد که عملیات بانکداری اسهالمی ممکهن اسهت از
این طریق ارائه شود و در همین زمان محققین مسلمان گمینش شدند و بهصهورت
اعما در هیئت شرعی شرو به کار کردند ()Zulkili Hasan, 2010, page 2- 3

.

کمیته شریعت یک نهاد درون بانکی است و نقهش مکمهل شهورای مشهورضی
شریعت بانک مرکمی مهالمی را بهه عههدی دارد .ایهن نههاد بهه یه

آگهایدهنهدی

متسسات در جهت پذیرش موازین شهرعی در عملکهرد بانکهداری ایتهای وظیتهه
می نماید؛ هرچند کم نهایی بهه عههدی شهورای مشهورضی شهریعت اسهت .بانهک
مرکههمی مههالمی در دسههامبر  2004دسههتورالعمل کمیتههه نظههارت شههرعی را بههرای
متسسات مالی اسالمی صادر کهرد .اههم وظهای

کمیتهه شهریعت عبهارتانهد از:

مشاوری شرعی به هیئت مدیری ،ضأیید قوانین سازگار با شر  ،ثبت هر نو اظهارنظر
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 .2-4هیئت شرعی در نظام بانکی بحرین

در بحرین بعد از استقالل در سال  ،1971آیین دادرسهی ضوسهعه یافهت و شهریعت
به عنوان منبع اصلی قانون در قانون اساسی بحرین معرفی شد و معامالت ربهوی را
به صورت غیرقانونی اعالن کرد .بانک مرکمی بحرین ضمهام بانهکهها و متسسهات
مالی را به ضأسهیس هیئهت شهرعی مسهتقل موافهق بها معیارههای نظهارت سهازمان
سابداری و سابرسی متسسههای مالی اسالمی 1ملمم میکند .کتاب قانون بانهک
مرکمی بهخوبی نیاز قانونی متسسات مالی اسهالمی بحهرین را بهه ضأسهیس هیئهت
شرعی و کوضاهی آن در انجام کارها بدون موافقت بها رهنمودههای بانهک مرکهمی
بحرین ضوضیح دادی است ( .)Zulkifli Hasan,2010, page 89-90بانک مرکهمی بحهرین
نیم دارای هیئت شرعی است و هر متسسه مالی اسالمی باید مطهابق بها معیارههای
نظارت متسسات مالی اسالمی سازمان سابداری و سابرسی متسسهههای مهالی
اسالمی به ضأسیس هیئت نظارت شرعی 2اقدام کند .اعمهای هیئهت شهرعی بانهک
مرکمی بدون محدودیت میضواند در هیئت نظارت شرعی هر متسسه مالی مشغول
به خدمت و ضحقیهق باشهد (

The Role Of the Shariah supervisory Boards and Shariah

.)Coordinators, 2010, page 3
 .3-4هیئت شرعی در نظام بانکی پاکستان

اسالمی شدن روند نظهام بهانکی در پاکسهتان از سهال  1979آغهاز شهد .پیشهتر در
سپتامبر  1977طرح نظام بانکداری اسالمی به «شورای جهانبینی اسهالمی» واگهذار
شدی بود و ضمام بانک های اسالمی بایهد بهر اسهاس قواعهد مشهخصشهدی مطهابق
شریعت اسالم عمل کننهد ( سهنزادی و سهلطانی ،1385 ،ص  .)133 -132بانهک
مرکمی پاکستان بهمنظور ضوسعه بانکداری اسالمی از اسهتراضژیههای زیهر اسهتتادی
1. AAOIFI

supervision committee

2. shariah
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کردی است :ضأسیس بانکهای کامالً اسالمی در پاکستان ،اجازی ایجاد شهعب بانهک
اسالمی در سراسر پاکستان و اجهازی یهک باجهد جداگانهه بههمنظهور فعالیهتههای
بانکداری اسالمی در بانکداری متعارف (.)Amjad Saeed, Dr. Khawaja, 2010
در کشور پاکستان هیئت شرعی در دو سطح بانک مرکمی و متسسات مالی وجهود
دارد و مرجههع نهههایی ضصههمیمگیههر بههرای مسههائل و ههل اختالفههات شههرعی میههان
هیئتهای شرعی ،هیئت شرعیِ فعال در سطح بانک مرکمی اسهت .در سهال 1962
بانکها در پاکستان اجازی یافتند فعالیتهایی مبنهی بهر مهدلههای اسهالمی مطهابق
آییننامه انجمنهای بانکداری ارائه نمایند .هر نهاد بانکداری ملمم بهه داشهتن یهک
مشاور شرعی اسهت .هیئهت شهرعی بانهک دولتهی پاکسهتان ،بانهک دولتهی را در
فرمولسازی آییننامهها برای بانکداری اسالمی مشاوری میدهد .در صورت وجهود
اختالف عقیدی میان هیئت شرعی بانک دولتهی پاکسهتان و مشهاور شهرعی ،کهم
نهایی از آن هیئت شرعی بانک دولتهی اسهت (

STRATEGIC PLAN FOR ISLAMIC

.)BANKING INDUSTRY IN PAKISTAN, page 4
 .5دومین مدل هیئت شرعی
در این مدل هیئت های شرعی در دو سطح دولت و متسسات مالی اسالمی فعالیت
می کنند .کشورهایی از قبیل سودان ،امارات متحدی عربی ،قطر و کویت از این مدل
ضبعیت میکنند که در ادامه به ضوضیح آنها میپردازیم:
 .1-5هیئت شرعی در نظام بانکی سودان

در سال  1960بهمنظور نظارت بهر کهار شهعبهههای بانهک خهارجی ،بانکهداری در
سودان ضأسیس شد و نخستین بانک سودانی در سال  1972شرو به فعالیت کرد و
سپس دولت آن را با عنوان بانکداری ملی اعالم نمود .نخسهتین بانهک اسهالمی در
سودان به نام بانک «فیصل» در سال  1977ضأسهیس گردیهد .از سهال  1992بخهش
مالی بر اساس موازین اسالمی بنا نهادی شد و هر نو معاملد خهالف شهر ممنهو
اعالم گردید ( سنزادی و سلطانی ،ص .)140 -138
بند  1مادی  73از اساسنامه نخستین بانک اسالمی ،یعنی بانک فیصهل اسهالمی
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سودان که طبق دستور رئیس جمهور در ضاریخ  1977 /4/4قهانون اولیهه آن صهادر
گردید ،به ضشکیل هیئت شرعی ضصهریح دارد (ضوثیهق ضجربهه السهودان فهی مجهال
المصههارف و المتسسههات المالیههه اقسههالمیه ،2006 ،ص 18 .و  .)27طبههق دسههتور
رئیس جمهور در سال  1982قانون بانک اسالمی سودان صهادر شهد و بهه مر لهه
اجرا درآمد .در بند  11این قانون آمدی است :هر بانک اسالمی که در سودان اجهازی
فعالیت دارد ،باید هیئت شرعی داشته باشد ضا بر ضطبیق معامالت و ضصرفات بانهک
مطابق ا کام و قوانین شهر نظهارت نمایهد (ضوثیهق ضجربهه السهودان فهی مجهال
المصارف و المتسسات المالیه اقسالمیه ،2006 ،ص.)48 -44 .
در سودان از سوی وزیر مالیه و اقتصاد ملی ،هیئت شهرعی بهرای نظهارت بهر
ضمام بانک ها ،متسسات مالی و بانک مرکمی در جهت اسالمی بودن سیاسهتهها و
عملکرد این نهادها ایجاد شدی است .این هیئت با بانک مرکمی همکهاری دارد؛ امها
به لحاظ عملکرد مستقل از آن است و در چارچوب سهالمت سیسهتم بهانکی و از
بین بردن هر نو معاملهد ربهوی در دادوسهتدهای مهالی در بانهکههای سهودان و
متسسات مالی به وجود آمدی است (نشئت و ضطور و ضقویم هیئات الرقابه الشهرعیه
فی الجهاز المصرفی السودانی ،2006 ،ص.)58 .
 .2-5هیئت شرعی در نظام بانکی امارات متحده عربی

کشور امارات در  1970از هتت ایالت ضشکیل شهد و در  1971مهادی هتهتم قهانون
اساسی این کشور اسالم را به عنوان منبع اصلی قانون و دین آن اعالم کهرد .افهمون
بر آن ،مادی  75قانون فدرال سال  1973دیوان عالی کشور را بر ضهیه قانون اسهالمی
موظ

ساخت (.)Zulkili Hasan,2010, page 91
قانون فدرال سال  1985بر سیستم هیئت شرعی در کشور امارات بههاسهتثنای

دبی اکم است .مادی  5این قانون خواهان ضأسیس مرجع عهالی شهرعی زیهر نظهر
وزارت دادگستری و امور اسالمی است ضا بر بانکهای اسالمی ،متسسات مهالی و
شرکتهای سرمایهگذاری نظارت نماید و نظر شرعی در خصوص مسهائل مربهو
به بانکداری اسالمی و مالی ضهیهه کنهد .مهادی  5ایهن قهانون بههروشهنی جایگهای و
قزم اقجرا بودن دستورات مرجع عالی شرعی را بیان می دارد .عالوی بر آن ،مرجهع
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عالی شرعی که متسس آن کومت است ،یادآور آن است که محقهق شهریعت در
ایا لت متحدی عربهی بها ارادی کمیتهه مرکهمی هیئهت نظهارت شهرعی را بههمنظهور
هماهنگی و طبقهبندی عملیات شرعی ضأسیس کردنهد (

Zulkili Hasan,2010, page

)92-93
 .3-5هیئت شرعی در نظام بانکی قطر

این کشور در سهال  1971بهه اسهتقالل رسهید و در سهال  1972قهانون اساسهی آن
ضصویب نهایی شد .مادی  2این قانون ،اسالم را بهعنوان دین رسمی کشهور و منبهع
اصلی قانونگذاری معرفی میکند .در سال  ،2007کتاب قانون مالی اسالمی

1

)(IFSI

منتشر شد و ضمامی متسسات مالی و شعب اسالمی بانهکههای متعهارف ملهمم بهه
اجرای این دستورالعمل هستند (میسمی و دیگران ،1391 ،ص.)16 -15 .
در وزی نظارت شرعی در کشور قطر دو نهاد به نهام بانهک مرکهمی قطهر و
مرکم مالی قطر مشغول فعالیتاند .بانک مرکهمی در سهال  2008دسهتورالعملی بها
عنوان «قواعد نظارت» 2را برای ضبیین چگونگی نظارت بانک مرکمی بر بانهکههای
اسالمی و متعارف ضدوین کرد .مادی هتتم این دستورالعمل ضمامی متسسهات مهالی
اسالمی را ملمم به ضشکیل هیئت شرعی میکند که طبق آن هداقل اعمها بایهد دو
نتر باشند و هیئت مدیری یها مجمهع عمهومی بایهد انتخهاب آنهها را انجهام دههد.
دستورالعمل بانک مرکمی بیانگر دو ویژگی مهم اسهت و آن را از دیگهر نهادههای
نظارضی کشورهای دیگر متمایم می سازد .ویژگی نخست اینکهه ،پرداخهت هرگونهه
وام یا اعتبار به اعمای هیئت شرعی از سوی متسسه ممنو شهدی اسهت .ویژگهی
دوم ،شرایط مطرح برای انتخاب مدیرعامل متسسه اسهت کهه ضخصهص و ضجربهه
کافی در وزی بانکداری اسالمی یکی از این شرایط است .در قطر افمون بر وجود
هیئت شرعی در هر متسسه مالی اسالمی ،شورای عالی شریعت 3از سهوی دولهت
در وزارت اوقاف بهعنوان مرجع و ضصمیمگیر نهایی مرضبط با ا کام اختالفی فقهی
1. The Islamic Finance Rule Book
2. supervision instructions
3. The Supreme Shariah Council
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میان اعمای هیئتهای شرعی ضعیین شدی است و باید شورای عالی شریعت کهم
نهایی را صادر کند (میسمی و دیگران ،1391 ،ص)17 -16 .
 .4-5هیئت شرعی در نظام بانکی کویت

ضالش در جهت اسالمی شدن بانکهها در کویهت از سهال  1956بها دوری از ربها
شرو شد و از سال  1970بهصورت جدی ضهر برخهی از اعمهای اضهاق صهنعت و
بازرگانی و هیئت مدیری بانک مرکمی ضأسیس بانکهای اسالمی را مطرح کردنهد و
سرانجام با پیشنهاد «عیسی عبدی» مبنی بر ضأسیس خانه مالی کویت و موافقت وزیر
مالیه و رئیس هیئت وزیران در سال  1977به دستور امیر کویت اجرایهی و «ا مهد
بمیغ الیاسین» رئیس هیئت مدیری بانک و عمو دائم آن منصهوب شهد و در ضهاریخ
 1978/8/28خانه مالی کویت بهعنوان نخستین بانک اسالمی شهرو بهه کهار کهرد
(الجمعه ،2005 ،ص)252 .
دولت کویت به دستور امیر کشور برای بررسی کامل انطباق فعالیتهای انجام
شدی با ا کام شرعی ،انجمن عالی مشهاوری را در دوم دسهامبر  1991ضشهکیل داد.
این انجمن با ایجاد زمینه های ضطبیق بر هویت اسالمی در دولت و ملت ضأکید دارد
و دارای کمیسیون قانونگذاری ،اقتصادی ،ارضباطهات ،فرهنگهی و اجتمهاعی اسهت
(الجمعه ،2005 ،ص.)131 -129 .
کمیسیون اقتصادی از متخصصین در امور اقتصادی و شریعت اسهالم ضشهکیل
شدی است و در ایجاد قوانین دینی برای نظام بانکی در کویت نقهش جهدی داشهته
است.
بانک مرکمی به ضبعیت از کمیسیون اقتصادی انجمن عالی مشهاوری عهالوی بهر
وظایتی که در قبال بانکها دارد ،ضمام بانهکهها را بهه رعایهت مهوازین شهرعی و
داشتن هیئت شرعی مطابق آییننامهای که در این زمینهه ضنظهیم کهردی اسهت ملهمم
میکند؛ هرچند خود بانک مرکهمی فاقهد هیئهت شهرعی اسهت (

The Role Of the

.)Shariah supervisory Boards and Shariah Coordinators; 2010; page Kuwait.
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 .6سومین مدل هیئت شرعی
هیئت های شرعی در مدل سوم برخالف مدل دوم (هیئت شرعی در سطح دولت و
متسسات مالی اسهالمی) در دو سهطح شهورای علمها و متسسهات مهالی اسهالمی
فعالیت میکنند که بیانگر ضتاوت مدل دوم با مهدل سهوم اسهت .هیئهت شهرعی در
کشور اندونمی از این مدل ضبعیت میکند که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
 .1-6هیئت شرعی در نظام بانکی اندونزی

بانک اندونمی در سال  2002طرح اولیه ضوسعه بانکداری اسهالمی را ارائهه کهرد و
برای ضأمین باقضرین ممایای عمومی و د مطلوب اقتصاد ملی بهه ایهن امهر ضوجهه
ویژیای معطوف ساخت .قانون مصوب  2008که در  16جوقی همان سال به اجرا
گذاشته شد زمینه ضوسعه بانکداری اسالمی و در نهایت رشد صنعت و اقتصاد ملی
را در اندونمی فراهم کرد (.)Islamic Banking in Indonesia in Brief, page1
در این کشور دو نهاد برای نظارت بر رفتار بانکها با مهوازین شهرعی ایجهاد
شدی است و سعی در اسالمی کهردن عملیهات بهانکی دارد

( STRATEGIC PLAN

ISLAMIC BANKING INDUSTRY IN PAKISTAN, page 3- 4

 )FORایهن دو

نهاد عبارتاند از:
 .1-1-6شورای ملی شریعت

1

شورای علمای انهدونمی در سهال  1999ایهن شهورا را ضشهکیل داد .شهورای ملهی
شریعت از سوی بانک مرکمی طی مراسم رسمی بهعنوان یک نهاد مستقل رسمیت
یافت و عهدیدار ارائه مسائل شرعی در خصوص فعالیتهای بانکی اسهت .قهوانین
صادرشدی برای بانکداری اسالمی از سوی بانک مرکهمی انهدونمی نتیجهد فتهاوای
صادرشدی ضوسط شورای ملهی شهریعت اسهت .فتهاوای صادرشهدی از سهوی نههاد
پیشگتته امکان اجرایی شهدن آن را از سهوی دولهت فهراهم مهیکنهد .افهمون بهر
همکاری شورای ملی شریعت بها بانهک مرکهمی انهدونمی ،ایهن شهورا در فراینهد
انتخاب هیئت نظارت شرعی نیم نقش متثری دارد.
)1. NSC (National Shariah Council
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1

هر بانک اسالمی ملمم به داشتن هیئت نظارت شرعی است ،ایهن هیئهت بههعنهوان
همکار بانک مرکمی اندونمی نقش ساسی در نظارت بر بانکداری اسهالمی دارد.
افمون بر آن ،هر ناظر شرعی باید هر شش مای از یافتهههای نظهارت شهرعی خهود
گمارشی را ضهیه و آن را به هیئت مدیری ،هیئت دولت ،شورای مشورضی شهریعت و
بانک مرکمی اندونمی ارائه کند.
 .7چهارمین مدل هیئت شرعی
در این مدل ،هیئت شرعی ضنها در سطح بانک مرکمی فعالیت میکند که جمههوری
اسالمی ایران از این مدل ضبعیت مینماید.
 .1-7هیئت شرعی در نظام بانکی ایران

در پی ضأکید مجلس شورای اسالمی نسبت به ذف ربا از سیسهتم بهانکی ،قیحهه
عملیات بانکی بدون ربا در  1361/2/15ضوسط وزارت امور اقتصادی و دارایهی بهه
هیئت دولت ضسلیم و پهس از ضصهویب در جلسهه هیئهت وزیهران  1361/2/21بهه
مجلس شورای اسالمی ضقدیم شد .سرانجام پس از بحه

و گتتگهو در خصهوص

قیحه مذکور و با اندا اصال اضی با عنوان «قانون عملیات بهانکی بهدون ربها» در
شهریور  1362به ضصویب مجلس رسید و با ضغییهری جمئهی مهورد ضأییهد شهورای
نگهبان( )1قرار گرفت و از سال  1363این قانون در ضمام بانکهها بهه مر لهه اجهرا
درآمد (داودی و صمصامی ،1388 ،ص)185 .
ضجربد بیش از دو دهه اجرای قانون عملیهات بهانکی بهدون ربها هاکی از آن
است که برای صول اطمینان بیشتر ،ضأیید قانون مصوب مجلس از سهوی فقههای
شورای نگهبان کافی نیست؛ به همین دلیهل ضهرورت ضشهکیل کمیتهه یها شهورای
ضخصصی فقهی در بازار پول و سرمایه بهصورت رسمی و غیررسمی را چند برابهر
کرد .از این روی ،در سال های اخیر کمیته ضخصصهی فقههی در سهازمان بهورس و
اوراق بهادار ایران و بانک مرکمی ضشکیل گردید .در سال  1383شهورای مشهورضی
)1. SSB (shariah Supervisory Board
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بانکداری و مالیه اسهالمی در پژوهشهکدی پهولی بهانکی بانهک مرکهمی جمههوری
اسالمی ضشکیل شد ،اعمای این شهورا متشهکل از متخصصهین در فقهه ،اقتصهاد و
بانک بودند که در خصوص عملیات بانکی بدون ربا در عرصه بانکداری ایهران بهه
بح

و بررسی پرداخته ،در صورت وجود شبهه های شهرعی بهه اصهالح و بعمهاً

موارد جایگمین را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد میدادند .شورای پیشگتته پهس
از اندا فعالیتی که داشت به بخش بانکی وزارت امور دارایهی و اقتصهادی منتقهل
شد و بهصورت فنیضر به بررسی مشکالت عملیات بهانکی بهدون ربها پرداخهت و
سرانجام به طرا ی الگویی به نام «الگوی جدید بانکداری بدون ربای ایران» دست
یافت( .موسویان و دیگران ،1384 ،صص.)66 -65 .
طبق اساسنامه شورای فقههی ،مبنهای شهورای فقههی بانهک مرکهمی ،شهورای
نگهبان است؛ یعنی شورای فقهی در جهت بررسی و ضطبیق عملکرد نظام بانکی بهر
اساس مصوبات شورای نگهبان فعالیت مهیکنهد .ههر آنچهه را شهورای نگهبهان از
عملکرد بانکی ضأیید میکند ،برای شورای فقهی بانک مرکمی مسلم ضلقی مهیشهود
و ضنها به این مسئله میپردازد که آیا نظام بانکی و ابمارهای جدید طرا هیشهدی بها
نظر شورای نگهبان مطابقت دارد و مورد ضأییهد شهورای نگهبهان هسهت یها خیهر
(موسویان و دیگران ،1384 ،ص.)29 .
گتتنی است که مادی  16قانون برنامه پنج ساله ششم ضوسهعه وضهعیت کنهونی
شورای فقهی بانک مرکمی را به شرح ذیل ضشریح کردی است:
ماده  -16برای صول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربها در
نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بهانکی و اظههارنظر نسهبت بهه
رویه ها و ابمارهای رایج ،شیویهای عملیاضی ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،چارچوب
قراردادها و نحوی اجرای آن ها از جهت انطباق بها مهوازین فقهه اسهالمی ،شهورای
فقهی در بانک مرکمی با ضرکیب زیر ضشکیل میشود:
 پنج فقیه (مجتهد متجمی در وزی فقه معامالت و صها بنظهر در مسهائلپولی و بانکی)؛
 -رئیس کل (معاون نظارضی) بانک مرکمی؛
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 یک نتر قوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو بهامعرفی رئیس کل بانک مرکمی)؛
 یک نتر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداریاسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی؛
 یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی بهه انتخهاب وزیهر امهور اقتصهادی ودارایی.
تبصره  -1اعمای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکمی و ضأییهد
فقهای شورای نگهبهان انتخهاب و بها کهم رئهیس کهل بانهک مرکهمی منصهوب
میشوند.
تبصره  -2مصوبات شورای فقهی قزمالرعایه است .رئیس کل بانهک مرکهمی
اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر سن اجرای آنها نظارت میکند .کم این
مادی نافی اختیارات و نظرات فقهای شهورای نگهبهان در اصهل چههارم ( )4قهانون
اساسی نیست.
تبصره  -3اعمای صا برأی این شورا برای چهار سال ضعیهین مهیشهوند و
این مأموریت برای یک دوری دیگر قابل ضمدید است.
تبصره  -4جلسات شورای فقهی با مور دو سوم اعما مشهتمل بهر رئهیس
شورا و داقل سه نتر از فقهای اضر عمو شهورا اضخهاذ مهیشهود (مهتن قهانون
برنامه پنجساله ششم ضوسعه).
 .8پنجمین مدل هیئت شرعی؛ الگوی مطلوب هیئت شرعی
هیئت شرعی پیشنهادی در دو سطح زیر بررسی میشود:
 .1-8هیئت فتوا

ایههن هیئههت خههار از بانههک مرکههمی و بانههکهههای ضجههاری اسههت و متشههکل از
صا بنظران در فقه ،قوق و اقتصاد است .اعمای آن باید  12نتر باشند؛ «هشت
نتر فقیه و مجتهد با دانش اقتصادی و قوقی به نمایندگی از وزیههای علمیهه و
شورای علما»« ،دو نتر متخصص و صا ب نظر در اقتصاد و قوق با دانش فقههی
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به نمایندگی از مجامع علمی و دانشگاهی» و «دو نتهر صها بنظهر در اقتصهاد بها
دانش فقهی و قوقی به نمایندگی از بانک مرکمی و بازارهای مهالی» .ایهن هیئهت
عهدیدار بررسی عملیات بانکی ،ضطبیق آنها با مبانی دینی و اعمال اصال ات قزم،
طرا ی ابمارهای جدید بانکی و ضعیین خطمشی برای بانک مرکمی و سایر بانکها
است ،ضنظیم قیحهها ،اساسنامه و قراردادها و بررسی ضمام مرا ل سرمایهگهذاری و
انطباق آن با موازین شر و همچنین اطال از ضمام قراردادها و سابهای بهانکی
از وظای

این هیئت است.

هیئت فتوای پیشنهادی برخالف مدلهای پیشگتتهه دارای ویژگهیههای زیهر
است:
الف -داشتن نهاد تخصصی

قههی ش شین در فعالیهت ههای ضجهیهم و

ضخصیص بانکی ،نهاد های خاصی غیر از نهاد فقهی برای امر نظارت ضعریه

شهدی

است که گاهی با هیئت شرعی در ضداخل و ضما م قرار میگیرند و برای رههایی از
این مشکل باید وزی کاری نهاد های ضخصصی و فقهی کامالً روشهن و بهه دور از
ضداخل و ضما م ضعری
ب -پیر ش

شود (موسویان و دیگران ،1384 ،ص)749 .

متخصید دش قهیا دییا دانید دان ی اش

ضهالش در سهطح

وزیهای علمیه بهمنظور پرورش فقیهان با دانش قوقی -بانکی (هرچنهد انهدا)
امید میدهد که در آیندیای نمدیهک شهاهد نهمهت عظیمهی در ضحقهق بانکهداری
اسالمی به معنای واقعی در سهطح جوامهع اسهالمی باشهیم (موسهویان و دیگهران،
 ،1384ص .)750 -749 .همچنین نیاز ایجاب میکند ضا مراکم علمهی و متسسهاضی
ضأسیس شوند که با پذیرش فارغالتحصهیالن دانشهکدی شهریعت ،آنهها را بها ارائهه
دوری های آموزشی و مهواد درسهی در خصهوص معهامالت بهانکی ضربیهت نماینهد
(مصطتی العلیات ،ا مد عبد العتو ،1437 ،ص)108 -107 .
ج -هم اش هیئت دا م یریت دانک ممکن اسهت مهدیریت بانهک بهه ههر
دلیلی ضالش کند ضا هیئت شرعی را در جهت اهداف خود همسو سازد و همچنهین
در جهت صدور فتوای مناسب از طریق طرح پرسش بهصورت ناقص یها مخهال
واقعی کوشش کند؛ چرا که اشتبای در ضصویر منجر بهاشتبای در فتهوا مهیشهود .ایهن
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مشکل را میضوان از طریق ضقویت ضعامل سازندی میان بانک و هیئهت فتهوا کهاهش
داد (محمد ،أ.د .علی جمعه ،ا مد سرا  ،أ.د .محمد ،جابر بدران ،د .ا مد،1431 ،
ص.)85 .
د -کاهد اختالف قتا ا از طریق شیرشا لممیا اخهتالف در فتهاوا میهان
فقیهان اعم از شیعه و سنی امری جدی و روشهن اسهت ،همهین اخهتالف چهه در
سطح معامالت داخلی بانکها و چه در سطح بینالمللی باعه

ایجهاد بسهیاری از

مشکالت در روند عملیات بانکی و رشد اقتصهادی شهدی اسهت .بهرای هل ایهن
مشکل باید اجتهاد از الت فردی بهصورت جمعی در نظر گرفتهه شهود؛ زیهرا در
جمع بعمی با بعمی دیگر کامل میشود و مشکالت امروزی با اجتهاد فردی قابل
ل نیست (علی القطان ،1425 ،ص.)11 .
 .2-8هیئت نظارت شرعی

این هیئت در داخل بانکهای ضجاری بهعنوان یک نهاد رسمی فعالیهت مهیکنهد و
متشکل از سه عمو است که هیئت فتوا آن را ضعیین میکند؛ هریک از اعمای ایهن
هیئت داقل باید در یکی از سه رشته فقهه ،قهوق و اقتصهاد متخصهص باشهند.
هیئت نظارت عهدیدار ضبیین مصوبات هیئت فتوا به هیئت مدیری و مجمع عمهومی،
بررسی عملیات بانکی و ضطبیق آنها با مصهوبات ،ضهیهه گهمارش از نحهور اجهرای
قوانین اصالحشدی بانک و میمان ضخلتات و ارجا آن به هیئت فتهوا اسهت .افهمون
بر آن ،صال یت امور زیر را نیم به عهدی دارد :اظههارنظر در امهور بهانکی؛ ضرسهیم
نقشد کاری برای کارکنان سازمان؛ ضأکید بر ضوزیع سود و زیان مطهابق بها شهریعت
اسالم؛ بررسی سریع شکایات در خصوص پیادیسازی شهریعت و اقهدامات عملهی
قزم نسبت به آن؛ ارائه مشاوری شرعی در دادوستدهای بانکی.
هیئت نظارت شرعیِ پیشنهادی باید افمون بر آگهاهی کامهل بهر امهور بهانکی،
نظارت دقیقی بر ضطبیق پروژیها و سرمایهگذاریهها بها مبهانی دینهی داشهته باشهند
(السید العوضی و رفعت 1430 ،صص261 -260 .؛ الشری  ،بهیضها ،صهص-18 .
 ).19مدل پیشنهادی با مدل دوم و سوم ضتاوت زیادی دارد که مهمضرین آن عبارت
است از:
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 .1هیئت فتوا در این مدل مستقل از بانک مرکمی و دولت است ،در هالیکهه
هیئت فتوا در مدلهای دیگر یا وابسته به بانک مرکمی بود یا وابسته به دولت.
 .2ضعداد اعمای هیئت فتوا در دیگر مهدلهها انهدا و بها عهدم ضخصهص در
بخش های قوقی و اقتصادی است؛ در الی که ضعداد اعمها در هیئهت پیشهنهادی
زیاد و دارای ضخصص در بعد فقهی ،اقتصادی ،قوقی و مالی است.
 .3هیئت نظارت شرعی در مدل پیشنهادی نیم با سهایر مهدلهها ضتهاوت دارد؛
چرا که این هیئت دارای صال یت بیشتر نظارضی در ضمام فعالیتهای بانکی اعم از
قراردادها و سابهای بانکی است؛ در الیکه هیئت نظارت در دیگر مدلهها بهه
بخش های مهم سابداری بانکها دسترسهی نداشهتند و صهال یت نظهارت از آن
سلب شدی بود و بایسهتی هیئهت در جههت خواسهتهههای بانهک و منهافع آن گهام
بردارند؛ اما هیئت پیشنهادی چنین نیست و ضمام ضالش آن ضوجه جهدی بهه ضطبیهق
فعالیتهای بانک با موازین شر است.
 .9شاخصهای اصلی هیئت های شرعی در بانکداری اسالمی
هیئتهای شرعی پیشگتته را میضوان بر اساس محورهای زیهر ارزیهابی و ضحلیهل
کرد:
 .1-9استقالل هیئت شرعی

مراد از استقالل هیئت شرعی ،داشتن ضوانایی بر صدور کم و فتهاوای شهرعی بها
رعایت ضوابط اجتهاد و شرایط فتوا بدون ضوجه به دوستیها و رابطهها اسهت (آدم
عیسی ،2009 ،ص.)16 .
بنههابراین اگههر هیئههت شههرعی در سههطح بانههک مرکههمی یهها مسههتقل از آن ،در
اظهارنظرهای شرعی و فتاوای خود متأثر از نهادهای خصوصهی یها دولتهی باشهد؛
محکوم به عدم استقالل است.
 .2-9روابط هیئت شرعی با بانک مرکزی و دولت

هیئت شرعی در سطح بانک مرکمی و دولت به ضبیین سیاستهای شهرعی مسهائل
بانکی میپردازد؛ به همین دلیل برخهی از هیئهت شهرعیهها از وظهای

نظهارضی و
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مشورضی و گاهی نظارضی ،مشورضی و اجرایی برخوردارند و برخی هم ضنهها وظیتهه
مشورضی یا نظارضی دارد .مراد از مشورت دههی ایهن اسهت کهه هیئهت شهرعی در
مسائل بانکی ،اقتصادی و ابمارهای سیاستی بانک مرکمی به بانک مرکمی و دولهت
یا نهادهای دیگری مشاوری شرعی بدهد .مراد از نظارت نهاد شرعی این اسهت کهه
هیئت شرعی ناظر بر عملیات و سیاستهای بهانکی باشهد؛ یعنهی ضمهام ابمارههای
بانکی و عملکرد بانک را در چارچوب ا کام دین اسالم رصد کهردی ،در صهورت
مشاهدی ضخل  ،اعترا

کند و ضصمیم بگیرد؛ اما مراد از اجرایی شهدن ایهن اسهت

که هیئت های شرعی در متسسات مالی این ق را دارند که از عملکردها ،ابمارهها
و فرایندهایی کهه بهرخالف اصهول بانکهداری اسهالمی ضشهخیص دادی مهیشهود،
جلوگیری نمایند (میسمی و دیگران ،1391 ،ص.)8 .
 .3-9عدم تعارض در عملکرد هیئتهای شرعی

بر اساس ضحقیقات انجامگرفته ،عملکرد هیئت شرعی در موارد زیر دارای ضعهار
است:
ال  -ضعار

میان مسئولیتهای هیئت شرعی و قوق مالی اعما

اعمای هیئت شرعی میضواننهد قهوق بگیرنهد؛ امها ضعهار
میشود که یک عمو از اعمای هیئت شرعی با وظای

ضعریه

از آنجها ناشهی
شهدی در چنهدین

هیئت شرعی دیگر عمویت دارد و در قبال آن قوق مهیگیهرد .ضعهار

واقعهی

زمانی است که هیئت شرعی خصوصاً نهاد فتوای هیئت در قبهال قهوق متتهاوت
ضالش متتاوت کند و نتیجه شرعی مختل

بگیرد؛ بنابراین ،اعمای هیئهت شهرعی

باید ضنها از شورای علما قوق دریافت کنند؛ نه از بانک مرکمی ،دولت و بانکها.
ب -ضعار

میان تظ اسرار بانکی و هیئت شرعی

با ضوجه به وظایتی که هیئت شرعی به عهدی دارد ،مسئول تظ اسهرار بانهک
نیم است؛ زیرا بانک به دلیل ارائه راهکار شرعی راجع به مسهائل بهانکی ،دادیههای
مهم و یاضی خود را در اختیار اعمای هیئت شرعی قرار میدهد .بهر ایهن اسهاس
ممکن است اعمای هیئت شرعی با ضوجه به مسئولیت متعددی کهه دارد ،از اسهرار
مهم بانکی سوءاستتادی کند .اگر مقهامههای بهانکی و دولتهی ضمهام دادیههای مههم
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اقتصادی و بانکی را در اختیار هیئت شرعی قرار ندهد ،هیئت شرعی بها اطالعهات
غیرواقعی اظهارنظر شهرعی مهی کنهد کهه ایهن مسهئله بها روح بانکهداری اسهالمی
ناسازگار است؛ بنابراین اعمای هیئت شرعی نباید در چندین بانک فعالیت کنند.
 -ضعار

میان هیئت شرعی و سپردیگذاران

سپردیگذاران بهعنوان رکن اساسی بانک هی نقشی در ضعیین و شرح وظهای
هیئت شرعی ندارند ،هرچند هیئت شرعی برای تظ بانک از عمهل خهالف شهر
ضالش میکند؛ اما فعالیتهای هیئت بیشهتر در جههت خواسهتهههای اصهلی بانهک
است؛ یعنهی بانهک بهه دنبهال بیشهترین سهود اسهت؛ در هالیکهه دغدغهه اصهلی
سپردیگذاران کسب سود از رای شرعی است؛ بنابراین ،رابطه سپردیگذاران با هیئهت
شرعی نباید در هالهای از ابهام باشد (آدم عیسی ،2009 ،صص.)25 -16 .
 .10ارزیابی مدلهای هیئت شرعی
پس از ضوضیحات محورهای سهگانه ،به ارزیابی مدلهای هیئت شرعی میپردازیم.
 .1-10ارزیابی نخستین مدل هیئت شرعی

مدل نخست هیئت شرعی بر اساس شاخصهای زیر ارزیابی میشود:
 .1شورای مشورضی شریعت مالمی ،هیئت شهرعی بانهک مرکهمی پاکسهتان و
هیئت شرعی بانک مرکمی بحرین از استقالل در فتوا ،بررسی سیاستها و عملیات
بانکی برخوردار نیستند؛ زیرا این نهاد از سوی بانک مرکمی ضشکیل شهدی اسهت و
در اظهارنظرهای شرعی آزادی کمتری دارد و ممکن است از جانب بانهک مرکهمی
برای ضصویب و ضأیید برخی مسائل بانکی زیر فشار قرار گیرند.
 .2روابههط هیئههت شههرعی بهها بانههک مرکههمی و دولههت در مههالمی و پاکسههتان
بهصورت مشورضی ،نظارضی و اجرایی و در بحرین ضنها مشورضی و نظارضی است.
 .3اعمای هیئت به دلیل نبود متخصص در وزی شریعت و بانهک ،در سهایر
هیئتهای شرعی بانکها در داخل و خار کشور ایتای وظیته میکنند؛ بهه همهین
دلیل دارای ضعارضات پیشگتته در عملکرد هستند.
 .4مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی بانک مرکمی است.
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جدول  .١ارزیابی نخستین مدل هیئتهای شرعی در سطح بانک مرکزی

نام
کشور
مالزی

استقالل و عدم
استقالل
استقالل ندارد

روابط هیئت شرعی با بانک
مرکزی
مشورتی ،نظارتی و اجرایی

تعارض در عملکرد
هیئت شرعی
وجود دارد

مرجع تعیینکننده اعضای
هیئت شرعی
بانک مرکزی

بحرین

استقالل ندارد

مشورتی و نظارتی

وجود دارد

بانک مرکزی

پاکستان

استقالل ندارد

مشورتی ،نظارتی و اجرایی

وجود دارد

بانک مرکزی

 .2-10ارزیابی دومین مدل هیئت شرعی

مدل دوم هیئت شرعی بر اساس شاخصهای زیر ارزیابی میگردد:
ال  -ارزیابی هیئت عالی شرعی سودان
 .1هیئت عالی شرعی در سودان مستقل نیست؛ زیرا این نهاد از سهوی وزارت
مالیه سودان ضشکیل شدی اسهت و هیئهت در انجهام وظهای

خهود از آزادی عمهل

برخوردار نیست.
 .2روابط هیئت عالی شرعی با دولت در سطح ضهیه گمارش از عملکرد بانکی
و اقتصادی نهادهای مالی و پولی و ارائه گمارش به نهاد دولتی مربوطهه اسهت؛ امها
روابط هیئت با بانک مرکمی در سه سطح مشورضی ،نظارضی و اجرایی است.
 .3از آنجا که اعمای هیئت عالی شرعی در سایر هیئهتههای شهرعی ایتهای
وظیته میکنند؛ ا تمال وجود ضعار

در عملکرد هیئت زیاد است.

 .4دولت مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی است.
ب -ارزیابی مرجع عالی شرعی امارات ،شورای عالی شریعت قطر و انجمهن
عالی شرعی کویت
 .1نهادهای عالی شرعی مسهتقل نیسهتند؛ زیهرا افهمون بهر قزماقجهرا بهودن
دستورات آن ،کمیته های فوق از سوی نهاد دولتی ضشکیل شدی است و وابسهته بهه
دولت محسوب می شود و در اظهارنظرهای شرعی ممکن اسهت ضحهت فشهارهای
سیاسی ،اقتصادی و  ...از سوی دولت قرار بگیرند.
 .2روابط نهادهای شرعی با دولت ،ضهیه گمارش از عملکرد بانکی و اقتصادی
نهادهای مالی و پولی و ارائه گمارش به نهاد دولتی مربوطه است؛ اما روابط هیئهت
با بانک مرکمی در دو سطح مشورضی و نظارضی خالصهه مهیشهود و فاقهد قهدرت
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اجرایی است؛ یعنی بانک مرکمی در اجرایی شهدن فتهاوا و مصهوبات شهورا ملهمم
نیست.
 .3از آنجا که اعمای نهادهای شرعی در سایر هیئتههای شهرعی مشهغولیت
دارند ،ا تمال ضعار

در عملکرد این نهادها نیم وجود دارد.

 .4دولت مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی است.
جدول  .2ارزیابی دومین مدل هیئتهای شرعی در سطح دولت

نام کشورها

استقالل و عدم
استقالل

سودان

استقالل ندارد

کشور امارات
قطر
کویت

استقالل ندارد
استقالل ندارد
استقالل ندارد

روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت
مشورتی ،نظارتی و
اجرایی
مشورتی و نظارتی
مشورتی و نظارتی
مشورتی و نظارتی

تعارض در عملکرد
هیئت شرعی

مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی

تعارض وجود دارد

دولت

تعارض وجود دارد
تعارض وجود دارد
تعارض وجود دارد

دولت
دولت
دولت

 .3-10ارزیابی سومین مدل هیئت شرعی در سطح شورای علما

 .1شورای ملی شریعت در اندونمی از استقالل در فتوا ،بررسی سیاسهتهها و
عملیات بانکی برخوردار است؛ زیرا شورای علما با همکهاری بانهک مرکهمی ایهن
نهاد را ضشکیل دادی است و بانک مرکمی و دولهت در اظهارنظرههای شهرعی آن را
کمتر ضحت فشارهای سیاسی ،اقتصادی و  ...قرار میدهد .همچنین مصوبات شهورا
از سوی بانک مرکمی و دولت پذیرفتهشدی ضلقی میشود و بهرای ضمهامی نهادههای
مالی و پولی قزماقجرا است.
 .2روابط شورای ملی شریعت با بانک مرکمی و دولت بههصهورت مشهورضی،
نظارضی و اجرایی است؛ یعنی شورای ملی شریعت افمون بر مشورت دادن به بانک
مرکمی در مسائل بانکی ،بر ابمارهای سیاسهتی بانهک نظهارت دارد و از قهدرت در
اجرای راهکارهای شرعی نیم برخوردار است.
 .3ضعار

در عملکرد شورای ملی شریعت نیم ممکهن اسهت؛ زیهرا اعمهای

شورا در هیئتهای شرعی دیگر بانکها ایتای وظیته میکنند.
 .4شورای علما مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی است.
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جدول  .٣ارزیابی سومین مدل هیئت شرعی در سطح شورای علما

نام کشور

استقالل و عدم
استقالل

روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت

تعارض در عملکرد
هیئت شرعی

مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی

اندونزی

استقالل دارد

مشورتی ،نظارتی و
اجرایی

تعارض وجود دارد

شورای علما

 .4-10ارزیابی چهارمین مدل هیئتت شترعی در ستطح بانتک مرکتزی هکمیتته
تخصصی فقهی بانک مرکزی ایران)

 .1کمیته ضخصصی فقهی بانک مرکمی ایران به دقیل زیر فاقد استقالل است:
ال  -از آنجا که مبنای شورای فقهی بانک مرکهمی ،شهورای نگهبهان اسهت،
کمیته ضخصصی فقهی یک نهاد وابسته به شورای نگهبهان خواههد بهود و در آزادی
عمل محدود است.
ب -کم کمیته ضخصصی فقهی صرفاً بیانگر نظر کمیته است؛ نه نظهر نههایی
قزماقجرا برای نهادهای مالی و پولی.
 بانک مرکمی کمیته ضخصصی فقهی را ضشکیل دادی است؛ بنهابراین امکهاندارد در عملکرد خود ضحت ضأثیر خواستههای بانک مرکمی قرار گیرد.
با ضوجه به دقیل ذکرشدی ،میضوان نتیجه گرفت که کمیته فقهی بانک مرکهمی
ایران استقالل ندارد.
 .2روابط کمیته فقهی با بانک مرکمی ضنها مشورضی است و وظای

نظهارضی و

اجرایی ندارد؛ یعنی این کمیته ضنها به بررسی مصوبات بانکی شورای نگهبان ،ضأیید
و رد آنها میپردازد و در پی نظارت بر انجام دستورات شورای نگهبان نیست.
 .3ضعار

در عملکرد کمیته فقههی از نهو ضعهار

میهان هیئهت شهرعی و

قوق مالی اعما نیست؛ زیرا اعمای کمیته فقهی در سطح بانک مرکمی ایهران در
سایر هیئتهای شرعی بانکهای اسالمی فعالیت ندارنهد و ا تمهال ضعهار
مسئولیت های هیئت و قوق مالی بسهیار نهاچیم اسهت؛ امها ا تمهال ضعهار
عملکرد هیئت شرعی از نو ضعار

میهان
در

میان تظ اسرار بانک و هیئت شرعی وجود

دارد.
 .4بانک مرکمی مرجع ضعیینکنندی اعمای هیئت شرعی است.
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جدول  .4ارزیابی چهارمین مدل هیئت شرعی در سطح بانک مرکزی

نام کشور
ایران

استقالل و عدم
استقالل
استقالل ندارد

روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت
مشورتی

تعارض در عملکرد
هیئت شرعی
تعارض وجود دارد

مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی
بانک مرکزی

 .5-10ارزیابی پنجمین مدل هیئت شرعی؛ الگوی مطلتوب و پیشتنهادی هیئتت
شرعی

هیئههت شههرعی پیشههنهادی مسههتقل از بانههک مرکههمی و دولههت اسههت و دارای
شاخصهای اصلی زیر است:
 .1اعمای این هیئت از سوی شورای علمها ،مجهامع دانشهگاهی و بازارههای
مالی ضعیین میشود و برخالف سایر هیئتهای شرعی ،از استقالل برخوردار اسهت
و در اظهارنظرهای شرعی ضحت ضأثیر هی نهادی نیست.
 .2هیئت شرعی پیشنهادی با دولهت و بانهک مرکهمی همکهاری جهدی دارد؛
یعنی این هیئت با دولت و بانک مرکمی در جههت همسهو سهاختن سیاسهتههای
پولی و مالی با مبانی دین اسالم همکاری میکند .هیئت شرعی پیشهنهادی ضرکیبهی
از دو هیئت فتوا و هیئت نظارت است که بانکها و نهادهای مالی ملمم بهه داشهتن
این هیئت از سوی بانک مرکمی با موافقت هیئت فتوا است .هیئت فتهوا اختیهارات
مشورضی ،نظارضی و اجرایی دارد؛ اما هیئت نظهارت فقهط از اختیهارات مشهورضی و
نظارضی برخوردار است؛
 .3از آنجا که اعمای هیئت نظارت هر بانک ق فعالیت در دیگر بانکهها را
ندارد و قوق مالیشان از سوی هیئت فتوا پرداخت مهیشهود ،در عملکهرد آنهها
ضعار

وجود ندارد.
جدول  .٥ارزیابی هیئت شرعی پیشنهادی :پنجمین مدل پیشنهادی

هیئت شرعی
پیشنهادی

استقالل و عدم
استقالل

هیئت فتوا

استقالل دارد

هیئت نظارت

وابسته به هیئت فتوا

مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی
شورای علما ،مجامع
علمی و بازاری
هیئت فتوا و بانک
مرکزی

اختیارات هیئت شرعی
(مشورتی ،نظارتی و اجرایی)

تعارض در عملکرد
هیئت شرعی

مشورتی ،نظارتی و اجرایی

تعارض وجود ندارد

مشورتی و نظارتی

تعارض وجود ندارد
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 .11وزن نسبی شاخصهای چهارگانه نسبت به هدف
پس از ارزیابی مدلهای پنجگانه هیئت شرعی ،به رضبهبندی آنها از طریق ضکنیهک
 AHPمی پردازیم .در این ارزیابی ابتدا نخبگان در پرسشنامه بر اساس اعداد جهدول
شماری  6به هریک از شاخصها و مدلها وزن دادند و مطهابق وزنِ دادیشهدی ،وزن
نسبی شاخصها و مهدلهها را از طریهق روش  AHPمحاسهبه کهردی و سهپس وزن
نهایی مدلها و اولویتبندی آنها بیان شدی است.
جدول  .6جدول نُه کمَیتی مقایسه دودویی شاخصها

امتیاز
1
3

Equally preferred
Moderately
preferred

اهمیت مساوی
اهمیت اندکی بیشتر

تعریف

5

Strongly
preferred

اهمیت بیشتر

7

Very strongly
preferred

اهمیت خیلی بیشتر

9

Extremely
preferred

اهمیت مطلق

2و4و
6و8

Intermediate
values

ترجیحات بینابین

توضیح
در تحقق هدف ،دو شاخص اهمیت مساوی دارند
تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف ،اهمیت i
اندکی بیشتر از  jاست
تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف ،اهمیت i
ا بیشتر از  jاست
تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف ،اهمیت i
خیلی بیشتر از  jاست
اهمیت خیلی بیشتر  Iنسبت به  jبه طور قطعی به
اثبات رسیده است.
هنگامیکه حالت میانه وجود دارد

جدول شماری ( 7نشاندهندی وزن هر شاخص) یهک نمونهه از وزن دههی نخبگهان
طبق جدول  6است و بیانگر شاخصها نسبت به هدف است.
جدول  .7نمونه ماتریس مقایسه زوجی شاخصها نسبت به هدف

هدف :تعیین الگوی
مطلوب از هیئت شرعی
روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت
استقالل هیئت شرعی
عدم تعارض در عملکرد
هیئت شرعی
مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی

روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت

استقالل
هیئت شرعی

عدم تعارض در
عملکرد هیئت شرعی

مرجع تعیینکننده
اعضای هیئت شرعی

1

5

3

1

1 /5

1

1

5

1 /3

1

1

3

1

1 /5

1 /3

1

جدول  8بیانگر وزن هر یک از شاخصها بر اسهاس قمهاوت نخبگهان اسهت کهه
متوسط وزن هر شاخص را نشان میدهد.
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جدول  .8وزن شاخصها بر اساس ماتریس مقایسه زوجی

روابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت
./437
./289
./297
./312
./212
./241
./309
./278
./226
./254
./221
./251
./304
./271
./298
متوسط وزن./280 :

استقالل هیئت شرعی
./427
./481
./104
./097
./081
./312
./391
./421
./371
./226
./113
./117
./215
./198
./289
متوسط وزن./256 :

عدم تعارض در عملکرد
هیئت شرعی
./171
./232
./305
./098
./071
./068
./137
./189
./193
./479
./382
./263
./198
./179
./137
متوسط وزن./206 :

مرجع تعیینکننده اعضای
هیئت شرعی
./107
./172
./209
./378
./415
./248
./297
./309
./389
./134
./189
./410
./390
./146
./078

متوسط وزن./258 :

 .12وزن نسبی مدلهای پنجگانه نسبت به شاخصها
در این قسمت نیم به وزندهی مدلها نسبت به شاخصها پرداخته شدی اسهت کهه
یک نمونه از ماضریس مقایسه زوجی مدلهای پنجگانه نسبت به شاخص مهیضوانهد
جدول شماری  9باشد.
جدول  .٩نمونه ماتریس مقایسه زوجی  ٥مدل هیئت شرعی نسبت به شاخصها

شاخصها
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم
مدل پنجم

مدل اول
1
2
3
2
5

مدل دوم
1 /2
1
5
4
3

مدل سوم
1 /3
1 /5
1
4
3

مدل چهارم
1 /2
1 /4
1 /4
1
7

مدل پنجم
1 /5
1 /3
1 /3
1 /7
1

متوسط وزن مدلها نسبت به هر شاخص از قماوت نخبگان در جهدولههای -13
 10نشان دادی شدی است.
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جدول  .١0وزن نسبی  ٥مدل هیئت شرعی نسبت به شاخص رابطه هیئت شرعی با بانک مرکزی و دولت

متوسط وزن مدل
اول هیئت شرعی
./1942

متوسط وزن مدل
دوم هیئت شرعی
./1322

متوسط وزن مدل
سوم هیئت شرعی
./1952

متوسط وزن مدل
پنجم هیئت شرعی
./3502

متوسط وزن مدل
چهارم هیئت شرعی
./1282

جدول  .١١وزن نسبی  ٥مدل هیئت شرعی نسبت به شاخص استقالل

متوسط وزن مدل
اول هیئت شرعی
./1826

متوسط وزن مدل
دوم هیئت شرعی
./1756

متوسط وزن مدل
چهارم هیئت شرعی
./1286

متوسط وزن مدل
سوم هیئت شرعی
./2246

متوسط وزن مدل
پنجم هیئت شرعی
./2886

جدول  .١2وزن نسبی  ٥مدل هیئت شرعی نسبت به شاخص عدم تعارض در عملکرد

متوسط وزن مدل
اول هیئت شرعی
./1628

متوسط وزن مدل
دوم هیئت شرعی
./1168

متوسط وزن مدل
چهارم هیئت شرعی
./2168

متوسط وزن مدل
سوم هیئت شرعی
./1448

متوسط وزن مدل
پنجم هیئت شرعی
./3588

جدول  .١٣وزن نسبی  ٥مدل هیئت شرعی نسبت به شاخص مرجع تعیینکننده اعضا

متوسط وزن مدل
اول هیئت شرعی
./1492

متوسط وزن مدل
دوم هیئت شرعی
./2212

متوسط وزن مدل
چهارم هیئت شرعی
./2012

متوسط وزن مدل
سوم هیئت شرعی
./1262

متوسط وزن مدل
پنجم هیئت شرعی
./3022

جدول ( .١4تجمیع جداول  )١٣ -١0وزن نسبی مدلهای پنجگانه نسبت به شاخصها

مدلهای هیئت
شرعی
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم
مدل پنجم

مرجع تعیینکننده
هیئت شرعی
./1492
./2212
./1262
./2012
./3022

عدم تعارض در
عملکرد هیئت شرعی
./1628
./1168
./1448
./2168
./3588

استقالل هیئت
شرعی
./1826
./1756
./2246
./1286
./2886

رابط هیئت شرعی با
بانک مرکزی و دولت
./1942
./1322
./1952
./1282
./3502

جدول  .١٥وزن هر یک از شاخصها

مرجع تعیینکننده اعضای
هیئت شرعی
./258

عدم تعارض در عملکرد
هیئت شرعی
./206

استقالل هیئت شرعی
./256

رابط هیئت شرعی با بانک
مرکزی و دولت
./280

 .13محاسبه وزن نهایی هر یک از مدلها
از ضرب وزن هر یک از شاخصها (جدول  )10در متوسط وزن هر مهدل نسهبت
به همان شاخص (جدول  ،)9وزن نهایی هر مدل از هیئت شرعی به دست میآیهد
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که بیانگر رضبهبندی هرکدام است.
 =./280*./1942+./256*./1826+./206*./1628+./258*./1492=./173وزن نهایی مدل اول
 =./280*./1322+./256*./1756+./206*./1168+./258*./2212=./163وزن نهایی مدل دوم
 =./280*./1952+./256*./2246+./206*./1448+./258*./1262=./174وزن نهایی مدل سوم
 =./280*./1282+./256*./1286+./206*./2168+./258*./2012=./165وزن نهایی مدل چهارم
 =./280*./3502+./256*./2886+./206*./3588+./258*./3022=./323وزن نهایی مدل پنجم
جدول  .١6رتبهبندی مدلهای پنجگانه

رتبه
1
2
3
4
5

مدلهای پنجگانه
مدل پنجم
مدل سوم
مدل اول
مدل چهارم
مدل دوم

وزن نهایی
./323
./174
./173
./165
./163

جدول  16بیانگر رضبهبندی مدل ها بر اساس وزن نهایی است که مدل پهنجم دارای
بیشترین وزن بودی ،در جایگای اول است ،مدل سوم با وزن کمتهر در جایگهای دوم،
مدل اول در رضبه سوم ،مدل چهارم در جایگای چههارم و مهدل دوم در پهایینضهرین
رضبه قرار دارد؛ بنابراین ،الگوی مطلوب از میان مهدلههای بیهانشهدی ،مهدل پهنجم
انتخاب می شود که در ضطبیق مسائل بانکی بها مهوازین شهر از موفقیهت بیشهتری
برخوردار است.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله ،پنج مدل از هیئت شرعی بررسی شد کهه در سهطوح بانهک مرکهمی،
دولت ،شورای علما و متسسات مالی اسالمی قرار دارد و نظام بهانکی کشهورهایی
مانند مالمی ،بحرین ،پاکستان ،سودان ،امارات ،قطر ،کویت ،اندونمی و ایران از این
مدلها ضبعیت میکنند .پژوهش انجامشدی به ارزیابی مدلهای چهارگانه بهر اسهاس
محورهایی مانند استقالل ،روابط هیئت شهرعی بها بانهک مرکهمی و دولهت ،عهدم
ضعار

در عملکرد هیئت شرعی پرداخت .پس از ارزیابی آنهها ایهن نتیجهه کلهی

اصل شد که هیئتهای شرعی مهالمی ،پاکسهتان ،سهودان از اسهتقالل برخهوردار
نبودی ،دارای مسهئولیت مشهورضی ،نظهارضی و اجرایهی هسهتند؛ امها هیئهت شهرعی
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اندونمی دارای استقالل با مسئولیت مشورضی ،نظارضی و اجرایی است .هیئهتههای
شرعی بحرین ،امارات ،قطر و کویت استقالل نداشته ،فقط از وظهای

مشهورضی و

نظارضی برخوردارند .هیئت شهرعی ایهران ههم اسهتقالل نهدارد و دارای مسهئولیت
مشورضی است و ضمام مدلهای هیئت شهرعی ضعهار

سههگانهه یها دوگانههای در

عملکرد خود دارند .پس از بررسی مدلهای چهارگانه به ارائه الگوی پیشهنهادی از
هیئت شرعی پرداخته شد که این هیئت ضرکیبی از دو هیئت اسهت :هیئهت فتهوا بها
اعمای متخصص در وزی فقه ،قوق و اقتصاد که دارای استقالل و عدم ضعار
در عملکرد است و از وظای

مشورضی ،نظارضی و اجرایی برخوردار اسهت .هیئهت

نظارت زیر نظر هیئت فتوا و دیگر نهادهای مربوطه با مسئولیت مشورضی و نظارضی
و به دور از ضعار

در عملکرد فعالیت دارد .در این پژوهش از ضکنیک  AHPبرای

رضبهبندی مدل ها استتادی شد که مدل پنجم و سوم به ضرضیب در جایگهای اول و دوم
قرار گرفتند و مدل پنجم بهعنوان الگوی مطلوب ضعیین و معرفی گردید؛ زیهرا ایهن
مدل نسبت به شاخص های چهارگانه از وزن بیشتری برخوردار بودی ،بدون داشهتن
ضعار

در عملکرد ،استقالل و مسئولیت مشورضی ،نظهارضی و اجرایهی ههم دارد و

اعمای آن نیم از سوی شورای علما ،مجامع دانشگاهی و بازاری انتخاب میشوند.

پینوشت
 .1شورای نگهبان یکی از نهادها و ساختارهای اساسی در نظام قوقی جمهوری اسالمی
ایران است که قانون گذار اساسی وظای نظارت بر مصهوبات مجلهس از یه
عدم مغایرت با موازین شر و قانون اساسی ،ضتسیر قانون اساسهی و نظهارت بهر
انتخابات و همهپرسی را در صال یت ایهن نههاد قهرار دادی اسهت .بها ضوجهه بهه
وظای و صال یتههای ممبهور ،نظهرات مختلتهی در خصهوص جایگهای آن در
ساختار قوقی نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح شدی است؛ امها بها ضوجهه بهه
اصول قانون اساسی و از جمله اصل  ،58همچنین صهال یت خطیهر نظهارت بهر
انتخابات و ضتسیر قانون اساسی ضوسط شهورای نگهبهان و سهایر دقیهل ،شهورای
نگهبان منحصر در قوی مقننه نیست و باید آن را یک نهاد مستقل و خهار از قهوی
مقننه دانست (درویش متولی ،1394 ،ص.)2 .

منابع
آدم عیسی ،موسی ( .)2009ضعار المصالح فی اعمال هیئهات الرقابهه الشهرعیه ،مهتضمر
الهیئات الشرعیه الثامن المنعقد بالبحرین .بینا.
البعلههی ،عبدالحمیههد محمههود ( 1411ق) .اقسههتثمار و الرقابههه الشههرعیه فههی البنههوا و
المتسسات المالیه اقسالمیه دراسهه فقهیهه و قانونیهه و مصهرفیه .الطبعهه اقولهی.
القاهری :مکتبه وهبه.
البعلی ،عبد الحمیهد محمهود ( ،)1426الرقابهه الشهرعیه التعالهه فهی المتسسهات المالیهه
اقسالمیه ،المتضمر العهالمی الثاله لالقتصهاد اقسهالمی /جامعهه ام القهری ،مکهه
المکرمه.
بنک فیصل اقسالمی السودانی .النشأر والتأسیسhttp://www.fibsudan.com )1977(،
ضوثیق ضجربه السودان فی مجال المصارف و المتسسات المالیه اقسالمیه :مخطط الرقابهه و
اقشراف المصرفی ( .)2006الکتاب الثانی ،الطبعه اقولی .الخرطوم :بنک السودان.
ضوثیق ضجربه السودان فی مجال المصارف و المتسسات المالیه اقسالمیه ،مخطط الوثهائق:
اقجراءات و التعامیم المتعلقهه بالتجربهه ( .)2006الجهمء الثهانی .الطبعهه اقولهی.
الخرطوم :بنک السودان.
یدری ،علی ،یدری ،محمد (بیضا) .انتخاب پیمانکاران به کمهک روش  .AHPمتسسهه
مالی و اعتباری شهرستان لردگان.
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سن زادی ،علی و سلطانی ،زهرا ( ،)1385بررسی ضطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در
نظام بانکداری اسالمی،پژوهشکدی پولی و بانکی.
د .النشمی ،عجیل جاسم ( .)1423ضطویر کیان و آلیه الهیئات الشرعیه لمواکبهه ا تیاجهات
المتسسات المالیه اقسالمیه ،بحوث المتضمر الثانی للمتسسات المالیه اقسهالمیه-
البحرین.
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