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Abstract
The Art of Islamic Banking and Finance narrates the author’s (Yahia Abdul- Rahman)
achievement in constituting an interest-free bank in the U.S.A. As a matter of fact, he
explores banking and finance laws and regularities in the U.S as well as the Islamic
banking system in the world. The remarkable difference between these two kinds of
banking systems is that the former is based on the monetary market and the latter on the
real economy. In the Islamic banking system, the rent expense of a commodity to be
financed is measured based on rules known as “commodity indexation” and “marking to
market”. Moreover, in such a system, the interest rate of the ordinary banking system is
substituted with the rent expense of a commodity. Thus, rent expenses are not fixed like
interest rates. The prominent characteristic of an Islamic banking system is not only its
interest-free feature but also its civility and social responsibility. The main pitfalls of the
book include a lack of comprehensive discussion and a lack of reporting the Islamic
banking systems of other Muslim countries. Besides, no thorough analysis of banking
system experiences has been done and has not paid attention to the critique of the Iranian
banking system.
Keywords: Islamic Banking, Interest-free, Social Responsibility, Commodity Indexation,
Mark to Market
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چکیده
اینکتابحاصلتجربۀنگارندهدرتأسیسبانکداریبدونربادرامریکاست.اوبهاینمنظورر

مجمرعهقرانینبانکداریامریکاوهمچنینتجربۀبانکداریاسالمیدرجهانرابررسیموی-
کند.وجهتمایزایندونرعبانکداریمتکیبردنفعالیتهایاولیبربوااارپورلیودومویبور
اقتصادواقعیاست.اوبرایتعییناجارهبهایسهممشارکتبانکدرتهیۀکاالهواودودما 
درعقردمبادلهایدوقاعدهرامعرفیمیکند؛قاعدۀسنجشکاالکوهارا کواالرابوراسوا 
کاالهایشادصوباثبا ارایابیمیکند،وقاعدۀارا گذاریبرپایۀبااارکهاجارهبهایآن
رادربااارواقعیمیسنجد.دربانکداریبدونربااجارهبهایکواالدربوااارواقعویجوایگزین
نرخبهرهدربااارپرلیمیشرد.اومأمرریتبانکداریبدونربارابوهبعودفقهویآنمدودود
نمیداند،ومسئرلیتاجتماعیآنرادرپیشبردرفاهمردموگستر عودالتاجتمواعیبدو 
میکند.مهمتریننقدهاییکهبرکتابوارداستاینکهفاقدپیشینۀبدو اسوتودربررسوی
ندرۀتعییننرخسردبانکیدربانکداریاسالمی،بهطرحنظریههایدیگراقتصاددانانمسلمان
نمیپرداادوبهذکرتجربۀبانکداریبردیکشررهایمسلمانبسوندهمویکنود.البتوهبررسوی
تجربههایبانکدارینیزبهطررکاملانجامنشدهوبراینمرنهبهنقدبانکوداریایوراناهتموام
نکردهاست .
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کلیدواژهها :بانکداریاسالمی،تأمینمالی،بدونربا،مسئرلیتاجتماعی،سنجشکواالیی،
ارا گذاری



 .1مقدمه
یدییعبدالرحمننریسندۀکتابهنربانکداریوتأمینمالیاسالمیدرمعرفیکتابدورد
میگریدکهاینکتابرابرایهمهمردمااهرایمانواعتقادینگاشتهاست.مویتورانآنرا
بهعنرانیکرویکردمبتنیبرایمانوبردررداراامسوئرلیتاجتمواعیبانوکداریمعرفوی
کرد.نریسندهمعتقداستکهتقاضایایادیبرایبانکداریبدونربوادرایواال متدودهو
غرب،وهمچنیندربسیاریااکشررهایدرحوا ترسوعهدرسراسورجهوانوجورددارد.
بانکداریبدونرباسیستمیاستکهبرشالردهاجارهپر بهیکقیموتمشوصصبوهنوام
نرخبهرهبنانشدهاست،بلکهبراسا اجارهیوکدارایویملمور ااقبیولدانوه،ابوزارو
تجهیزا ،وکسبوکاراستراراست .)Abdul-rahman, 2010: 1(
یدییعبدالرحمننریسندۀامریکاییوبااصلیتمصریاستکهکتابهنوربانوکداری
وتأمینموالیاسوالمی(The Art of Islamic Banking and Finance; Tools & Techniques for 
) Community-Based Bankingرادرسا 2010منتشرکرد.اینکتاببوهابوانانگلیسویدر
396+35صفدهااسریانتشارا ویلیوپسرانبهطوررهمزمواندرنیرجرسویامریکواو
کاناداانتشاریافتهاست.اینکتابباعنرانهنربانکداریوتأمینموالیاسوالمی؛ابزارهواو
رو هایبانکداریمبتنیبرجامعهترسو سیدمدمدرضواامیوریطهرانویودسوتیارانش
مجیددادمالدسینیوحمیدمرتضینیاترجمهوااسریانتشارا مؤسسوهعوالیآمورا 
وپژوهشمدیریتوبرنامهریزیدر644صفدهوتیراژ1000نسصهدرسا 1394منتشور
شدهاست .
نریسندهدرسا ،2001دربانکالربوا،وبعودااآن(ااژوئیوه)2003دربانوکویتیور،
تال کردکهبانکداریاسالمیرادرامریکابانامیجدیدیعنیبانوکداریبودونربوایوا
الرباتجاریکند،نامیکهااآنحمایتمیکند،بدونربوا)riba-free(اسوت.نوامیکوهبوا
کلمهریبیت)ribit(مررداستفادهدرعهدعتیقهمدانرادهاست.ربا،بهمعنویعمولبهوره-
جرییااکسانیکهبرایرفعنیااهایاساسیدردبهپور احتیوا دارنود،ااطریوقاجواره
پر بهقیمتیبهنامبهرهاست.بانکداریبدونربایکنامتجاریاابانوکداریبردورردار
اامسئرلیتاجتماعیاستکهدرروحونیت،هوردو،بورجامعوهمبتنویاسوت.ایوننوام
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تجارینرعیاابانکداریاستکهمظهرارا هاییهردی،مسیدیواسوالمیاسوتکوه
درامریکادرحا عمیقترشدنهستند .)Abdul-rahman, 2010: 1-2(.
نریسندهدریککالم،مرضرعکتابرامفهرمنرخبهرهوفرهنگحاصلاااجارهپور ،
معرفیمیکند.بانکداریبدونریبیت/ربا،شاملسرمایهگذاریدرجامعهوباموردماسوت،
ونهاجارهدادنپر بهآنوانوگورفتنهزینوهاسوتفادهااآن.دررواگوارانگذشوته،قوانرن
گرفتن هزینهبرایاستفادهااپر ،ربانامیدهمیشود.متاسوفانهاموروا،ربوابوهعنورانبهوره
مضاعفیاگزافتعریفشدهاستوتواکنرنکسویتعریوفمضواعفرا،بوابیواننقعوۀ
مرجعیکهفراترااآنربایمضاعفیاگزافشکلمیگیرد؛تبیویننکوردهاسوتAbdul-(
 .)rahman, 2010:8


1.1پيشينه 
کتابهنربانکداریوتأمینمالیاسالمیکهدرصددنقدآنهستیم،پویشااایونااسوری
بردیبررسیونقدشدهاست.ریچاردبرشمن،)Richard Bushman(استادباانشستۀتواریخ
دردانشگاهکلمبیادربارۀاینکتابمیگریدکهپاسصیقری،عملیومبرهنبهاینپرسوش
استکهچگرنهمیترانبانکهارابهمردمیکهبایدددمتگزارآنوانباشوند،متعهودکورد.
اینکتابنهتنهایکنظریهبلکهگزارشیااچگرنگیکارکردمرفوقبانکوداریاسوالمیدر
امریکایجدیدارائهمیکند .
گایدیرید،عضرشرکتبامسئرلیتمددودگاولینگالفلوررهندرسورنمعتقوداسوت
هنربانکداریوتأمینمالیاسالمییکمعالعهتعبیقویژرفنگوروگواهیشوگفتدربوارۀ
تأثیراصر دینییهردی-مسیدی-اسالمیبرتدر بانکداریوتأمینمالیدراشکا متنورع
آناست.بنابردریافتدیریدیکیاایافتههایکلیدیدکترعبدالرحمنایناستکهتفواو 
میاناصر بنیادینتأمینمالیاسالمیومتعارف،آنقدرنیستکهدرتفسیروکاربردآنهوا
درجهانمعاصراست .
طارقالدیرانی،عضرارشدشرکتمشاورهاسوتبواورداردکوهبدو یدیویدربوارۀ
بانکداریاسالمیبهدلیلتجربۀعملیاو؛صریح،درگیرکننودهوآگواهیبصوشاسوت.ایون
سرآغاایراهنماجهتبهبردوضعیت،برایهمۀکسانیاستکوهمعتقدنودصونعتتوأمین
مالیبایددوبارهدرددمتمناقعگستردهترانسانیتباشد .)Abdul-rahman, 2010: cover(
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رشیدددورهدرنقداینکتابآوردهاستکهنریسندهبیشتردیدگاهدردراارائوهموی-
کندتاآنچهباتأمینمالیاسالمیسااگاراست.اومدعیمویشوردکوهنریسوندهحتویاا
تعریفبهرهکهرباهستیانه،ناتراناست.اواینایورادراواردمویکنودکوهنریسوندهبوه
دستاوردهایدیگرنریسندگانکهدرامینهبانکداریبدونربوامشوارکتداشوتهانود،اشواره
نمیکند(آمااون18،آوریل .)2010
شاپرکلیاکمعتقداستاینکتابگرچههنربانکداریوتأمینمالیاسالمینامیدهشوده
است،اماااباوروایمانفراترمیرودوابزارهایمالیومدصرال بوانکیفوراهمآمودهاا
سریمدققانمسلمانرابهندریترسیممیکندکهبوراییهردیوان،مسویدیان،هنودوهایوا
جمعیتهایملددهممانندجامعههایمؤمنمفیداست(آمااون16،آوریل .)2010
هاشمشریفدرنقدکتاب،بهرو ارا گذاریبرپایۀباااربهمثابوۀشوادصتعیوین
اجارۀپر اشارهمیکندومیگریدکهاینرو هنگامیکارمیکندکهباااریوجردداشوته
باشد.درصررتیکهبااارآنددمتیاکاالوجردنداشتهباشد؛مثالبواااروامتدصویلییوا
باااریکتکنرلرژیجدید،اینرو کارآمدنیست.نقدشکلیاوبرکتوابایوناسوتکوه
نیاامندویرایشجدیتریاستتاغل هایتایپیوهمچنینتکرارمعالببرطورفشوردو
نمایههایکاملتریداشتهباشد(آمااون4،می .)2010
آر.ای.شکسپیرااجملهمزایایکتاببهاسوتفادهاااصوعالحبانکوداریبودونربوادر
برابربانکداریاسالمیاشارهمی کندکهبسویارسونجیدهانتصوابشودهاسوت.کواربردایون
اصعالحباترجهبهباورنریسندهبهمبناییهوردی-مسویدی-اسوالمیحرموتربوا،کوامال
مرجهاست(آمااون28،می .)2010
نسریندربارۀاینکتابمی گریدکهنوهتنهوابوهفهومبانکوداریاسوالمیوچگورنگی
کارکردآنکمکمیکند،بلکهشیرۀکارفدرا رارو)Federal Reserve(وبانکداریعوامدر
امریکارانیزمعرفیمیکند.نریسندهنشانمیدهدکهبانککرچکمتکویبوهجامعوه،بنوابر
اصلمسئرلیتشناسیاجتماعیچگرنهکارمیکنود؛وهودفپیشورفتجامعوهچوهنقوش
مهمیدرتأمیننیااهایمالیآنانبهروشیبرتراابانکهایبزرگایفامیکند(آموااون14،
فرریه .)2010
ویلیاماستیلر تأکیدمیکندنظامبانکداریبدونربایشورحشودهدرایونکتوابتنهوا
نظامیاستکهیکوامراباوجرداینکهمشتریاعتبارودرآمددربیداردومویترانوداا
عهدۀقس هایماهانهبرآید،منتفیمیکند،تنهابهایندلیلکهایننهوادموالیایونسورمایه
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گذاریرابرایمشتریمناسبنمیبیند.اینکتابفرهنگیرابهنمایشمویگوذاردکوههوم
منافعمشتریرامدافظتمیکندوهمسالمتبلندمد نهادمالیرارعایتموینمایود.آن
چهااکتابمیترانآمردتایناستکهبانکداریبدونربوا،نظوامیمنصوفانه،ادالقویو
کارآمداست(.آمااون5،فرریه .)2010


 .2بحث

1.2محتویاتکتاب 
اینکتابدردوبصشساماندهیشدهاست .بصشاو ،کهااهشتفصلتشکیلیافته،بور
رویاجزایتشکیلدهندهسیستمبانکیبودونربواتمرکوزدارد.سیسوتماراشوییهوردی،
مسیدیواسالمیبهمثابۀیکباورایمانیکوهربا/ریبیوتراممنورعمویدانود؛درفصول2
بد شدهاست.اصلمندصربهفردارا گوذاریبرپایوهبوااار،) marking to the market(
کهبانکدارانبدونربارابهمنظرربررسیهر''عملیا ''مالیواععایوامبوهعنورانیوک
سرمایهگذاریراهنماییمیکند،درفصل3بد شدهاست.دراینرو ،اجارهبهاییوک
ماشین،دانهویایکددمتدربااارواقعی،بهمنظررارایابیامکوانپوذیربوردنپردادوت
ماهانهیکمعاملهتامینمالی،بهجایاجارهمستقیمپر باهزینهایبهنامنرخبهره،اسوتفاده
میشرد.عقلودیگرراههایمررداستفادهجهتنیلبهقرانین،مقررا ،وقرانینمبتنویبور
ایمان،بااستفادهاامبانییهوردی-مسویدی-اسوالمیورو شناسویقوانرنشوریعت،در
فصل4بهتفصیلارائهمیشرد .
تعریفپر واینکهچگرنهپر ااشیءواقعیهمانطوررکوهترسو شوریعتبیوان
شدهاستیعنیطالیانقره،بهپر کاغذی)fiat(تبدیلگردیودتوانیااهوایبسویارمتنورع

جهانراپرششدهد،دلقومدیریتپور وسیسوتمپورلی،نقوشبانوکهوایمرکوزیو
سیستمفدرا رارو،وتعریفبهرهدرفصل5بد میشورد.درایونفصولمبوانیربوادر
معامال تجاریوهمچنینقرانینجدیدومندصربوهفوردحضور مدمود(ص)بورای
اراشیابیقیمتهادربااار،وهمینطررقاعدهاوبرایقیمتگذاریاجارۀهورچیوزیبور
اسا ارا باااریآنبد میشرد .
مسئرلیتاجتماعیبانکدارانبدونرباکهبراینگهداریپر وداراییهایموردمموررد
اطمینانواقعشدهانوددرفصول6مورردبدو مویشورد.مفواهیمشوهروندیومسوئرلیت

 8پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

اجتماعیبراسا نظاماراشییهردی،مسیدیواسوالمی،بوهعنورانوسویلهایبورایبنوا
بانکداریبدونربامعرفیمیگردد.
مهمترینروح،ماده،واسا برای 
نهادن 
نریسندهباورداردکهدسوتاوردهایسیسوتمبوانکیآمریکواوقورانینومقوررا آن،اا
ظرفیتباالییبرایبانکداریجهانبردررداراست.اودرفصل7جزئیوا ایونسیسوتمرا
کهبربصشعظیمیااتجربۀانسانیاستراراستبررسیمیکند؛وتأکیدمیورادکوهایون
سیستمدرنظاماراشییهردی،مسیدیواسالمیریشهدارد.نریسندهدراینفصول،هوم-
کنندگانقرانینودسوتانودرکارانبانوکداری
چنینترصیهمیکندکهمدققانمذهبی،تنظیم 
بدونربا،بامقررا وسیستمبانکداریایاال متددهآشناشرند .
درفصل8تال میشردتاریصچهبانکداریبدونرباوچگرنگیترسوعهیوافتنآناا
اوایل1950ترضیحدادهشردوتفاو هایآنبابانکوداریمتعوارفتبیوینگورددAbdul-(
.)rahman, 2010:9-10
نریسندهدربصشدومکتابکهمتشکلااششفصلاست،تال میکنودتوامباحو 
بصشاو رابهمنظررایجادسیستمبانکداریایقابولاعتمواد،دور طورحومفیود،کوه
منعبقبرقانرنیهردی،مسیدیواسالمی،درروحومادهاست؛یکپارچهنماید .
بصشدوم،بامعرفیدوگروهاابانکداریاسالمیوبیواندالصوۀاهودافآنوانآغواا
میشرد.گروهاو بانکداراناسالمیکسانیهستندکوهبواحسوننظورونیوتدور ،اا
قراردادهاوسیستمهایمرجردبانکداریمتعارفبهرهمویجرینودوگواهیاوقوا سوعی
کردهاندکهبهاورراهحلواصعالحا ''اسالمی''رابهسیستمتدمیلکنند.ایونرویکورد
اااوایلدهۀ1960شروعشدهاستوبانکداری"سااگاربواشوریعت"نامیودهمویشورد.
گروهدومبانکداریاسالمیکهبهاعمنریسندهنصستینبارترس اووبارویکردیمبتنوی
برشریعتبوهپویشبوردهشودهاسوت،ااروحوجورهرونیوتواقعویورو شناسوی
"بانکداریاسالمی"بهرهمیبرد،وبرایونحقیقوتکوهریشوهدرنظواماراشوییهوردی-
مسیدی-اسالمیداردتأکیدمیکنود.ایونرویکورد"مبتنویبورشوریعت،"اسوا سیسوتم
بانکداریبدونربااست .

فصل،9باتمرکزبرتکنیکهایسااگارباشریعتورو هایمررداسوتفادهدرتوامین
مالیاسالمیدرقرنبیستم،بهبررسویجزئیوا مهومتورینجنبوههوایاسوتفادۀشوکلیاا
بانکداریدربانکداریسااگارباشریعت،دربرابوربهورهبورداریاامأمرریوتومدتورای
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بانکداریدربانکداریمبتنیبرشریعتمیپردااد.ااایونروقوراردادورو سوادتارمند
شریعتمقایسهمیشرد .

رویکردسااگارباشریعتبارویکردمبتنیبر
درفصل،10رو بانکداریاسالمی،تجزیهوتدلیلمیشرد.ایونفصول،بانوکداری
بدونربایمبتنیبرشریعتراکهتصررمیشردمور جدیودیاابانوکداریاسوالمیدر
معرفیمیکند .

قرنبیستویکمباشد،
تجربۀمندصربهفردوتاریصیاابااسوااییوکبانوکآمریکواییجهوتفعالیوتبوه
صرر بدونربا،درفصل11بهتفصیلترضیحدادهشدهاسوت.درایونفصول،جزئیوا 
دقیقیاامراحلیکهبرایتغییرواصالحسادتاریکبانکآمریکاییربوریبوهیوکبانوک
بدونرباوبرگرداندنآنبهسردآوریوتعابقبانیااهایجامعهآوردهشدهاست.
درفصل،12جزئیاتیااعملیا یکبانکبدونربادرایاال متدده،شاملآمورا و
آمادهساایبانکدارانبدونرباوشرحمدصرال مصتلفبدونربوادربانوکارائوهشوده
است.چالشبانکداریبدونربادرایاال متددهایناستکهدرحالیکهاصر شوریعت
نقضنمیشرد؛قرانینکشررومقوررا بوانکی،رعایوتگوردد.چوالشدیگور،رقابوتبوا
مدصرال ،ددما وتجربهوسرمایۀعظیمیاستکوهدردسوتر بانوکهوایمعمورلی
مبتنیبرربادرآمریکااست .نریسندهاینچالشهارابههمراهاسوتراتژیهواییبورایرشود
قرارمیدهد .

بانکداریبدونربادرایاال متددهآمریکامرردبد 

یبوراینموایش ترسوعهوکواربرد
فصل،13شاملنمرنههاییبرگرفتهاااندگیواقعو 
مدصرال سرمایهگذاریبانکیبدونربااست .
فصل14باترجهبهنگر نریسندهبوهنوامتجواریبانوکداریبودونربوادرشورای 
اقتصادکنرنی،نیمنگاهیبهآیندهمیافکندوترصیههاییرابهکسانیکهبهسوبکانودگی
ترجهدارند،ارائهمیکند .

بدونربا
نریسندهدرفصل،15بهچالشهاوراهبردهایترویجبانکداریبودون ربوادرایواال 
میپردااد .)Abdul-rahman, 2010:10-12(
متددهوجهان 


2.2ویژگیهایشکلی 
طرحجلدکتابجذابوایباستوطیفیاارنگهایمتنورعدرآنبوهکواررفتوهاسوت.
تصریرهایجلدبانرارسررمهایرنگیکهعنرانکتابرویآننقشبسوته،بوهدوبصوش
تقسیمشدهاست.رنگسررمهایااطیفرنگهایآبیاستکوهدرگرافیوکبوراینشوان
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دادنماهیتاقتصادیبهکارمیرود.تصریرباالییکوهسوعحبیشوتریااجلودراپرشوانده
است،نگارگریمینیاتررمغرلیاست.اینتصریردیرانیکسلعانرانشانمیدهودکوهدر
صدرمجلسبرتصتنشستهاستودووایردردستراستوچپاوبرکرسویواار 
ودیگردبیرانبرامیننشستهاند.تصریرپایینیصدنهایاابرر اوراقبهاداردرامریکوارا
نشانمیدهد.اسمناشرکتاب،ویلیوفروستکتواب،توأمینموالیبوهصورر WILEY 
FINANCEبررویتصریرنگارگریمغرلی،تااندااهایناسااگاربلکهتعرضآمیزبوهنظور
میرسد.شایداگراینعنراندرپایینصفدهرویتصوریریاابورر امریکوانقوشموی-
بست،چشمنرااتربرد .
کنارهمگذاشتنایندوتصریرعالوهبراینکهتقابلسنتومدرنیسمرانموایشموی-
دهد،میتراندنشانگردوفضایمتفاو تصمیمگیریدرسعححکمرانیوبوااارباشود.بوا
وجرداینبهنظرمیرسدبراینمایشبصریامرریوابستهبهپر ووامهومچورنربواو
بهرهاادیدگاهاسالمی،شایداستفادۀنمادینااسکههایقدیمیوبهویژهضوربشودهدر
دورانتمدناسالمیبانقشهاییبرگرفتوهااشوعارهایاسوالمیترحیودورسوالتپیوامبر
(ص)گریاتربرد .

درپسامینۀنگارگریپرنقشونگارمغرلی،عنرانهنربانکداریوتأمینمالیاسوالمی
باحروفدرشتبرقععۀسررمهایرنگجلدبهدربینظربینندهرابهدردجلبمیکنود.
درایرعنراناصلی،ایرعنرانابزارهاوتکنیکهاییبورایبانکوداریمبتنویبورجامعوهبوا
حروفریزدر شدهوباحروفکمیدرشتترنامنریسندۀکتابیدییعبدالرحمنآموده
است.بهنظرمیرسدعنرانانتصابیبرایکتوابانودکیااآموراۀاصولیآنمندورفشوده
است.نریسندهدرسراسرکتاباینآمراهراپیگرفتهاستکهتدریمرباوبهرهویوژۀدیون
اسالمنیست،بلکهدررسالتمرسریوعیسرینیزپیشاااسالمبوردهاسوتوبوهتعبیور
دیگر،حکمیمربرطبههمۀادیانابراهیمیاست.ایننکتوهایاسوتکوهبوهنظوریکویاا
ناقدانکتابحاکیاادقتنظرنریسندهدرانتصابعنرانبانکداریبدونربابرایفعالیوت-
هاوتجربۀبانکدارینریسندهدرامریکااست.حا باترجهبهترویجآمراۀبانکوداریبودون
ربابراسا حکمحرمتربادرادیانابراهیمی،انتصوابعنورانبانکوداریاسوالمیبورای
رویجلدکهاینطرحبانکداریرابهدیدگاهاسالمیمددودمیسااد،قابلتأملاست .
کتابدرقععوایریوآنچنانکهدرصفدۀشناسنامۀآنآمودهاسوت؛درسوا 2010
ااسریانتشارا ویلیوپسراندرشهرهربرکنایالتنیرجرسویایواال متدودۀامریکوا
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وهماماندرکانادامنتشرشدهاست.کتابشامل396صفدهمتنو35صفدهمقودما بوا
چاپسیاهوترامهایطرسیاست.مقدما کتابدربردارندۀپیشگفتاروصوفدۀقودردانی
است.باترجهبهاینکهنریسندهعالوهبراقتصادداناناسالمی،دوگروهاقتصاددانانمتعوارف
وعمرممسلمانانوبلکهمردمرانیزمصاطبقراردادهاست،یادداشتهواینسوبتاجوامعو
پرشماریدرپایانهرفصلفراهمآوردهکهبهدرکمفاهیماسالمیوهومچنوینتصصصوی
اقتصادکمکمیکند.البتهیادداشتهاشاملپینرشتارجاعوا نیوزهسوت.بااگشوتنبوه
اطالعا کتابشنادتیدرشیرۀارجاعدرونمتنینسبتبوهارجاعوا درپوینرشوتبورای
درانندهراحتتراست.درپایانکتابنمایۀدرهممرضورعیوکسوانآمودهاسوتکوهدر
صرر جداساایمیترانستکاملترباشد .
فصلهایپانزدهگانۀکتاباانظرعنرانبنودیوایرعنورانبسویارغنویاسوتومسویر
فکرینریسندهرابادوسهالیهایرعنرانبهدربینشانمیدهد.عالوهبرعنرانبنودیهوای
پرشمار،تقعیعمتنباشمارهگذاریونشانهگذاریمربعدرسراسرکتاببهچشممیدوررد
کهمتنکتابرااایکنرادتیدرآوردهاست.نریسندهبهاقتضایبدو ،ااجودو ،نموردار،
دیاگراموجعبههایسادهوطرسیرنگبرایبرجستهکردنبصشیاامتنبهرهبردهاست .
پاراگرافبندیورعایتفرورفتگیهادرآغااآنهاوهمچنینعنرانهواوایرعنورانهوا
رعایتشدهاست.استفادهااقلمهادراندااههایمصتلفبهندرۀارتبواطمعالوبوچشوم-
نراایمتنکمککردهاست.البتهمتنکتابهرچنداندکدچاردعوایحوروفنگواریو
نیاامندویرایشاست.گذشتهااویرایشدرستنریسی،بردیمعالبکتوابدرفصولهوای
مصتلفتکرارشدهاست.گرچهاینتکراردربارۀمعالبیاستکهآمراههواوایودهپورداای-
هاینریسندهراشکلمیدهدوبرایتبیینوجرهمصتلفآنهاصرر میگیرد،امابهنظور
میرسدکهتجمیعآنهاوسپسبهرهبرداریااآنهوابوهاقتضوایمباحو سراسورکتواب،
سزاوارتراست .


3.2ویژگیهایمحتوایی 
بهاعتقادنریسنده،مهم ترینمسائلفرارویبانکوداریبودونربوایوابوهتعبیوریبانکوداری
اسالمیدرجهانمعاصر،نظربهاینکهاقتصادبدونربوابوراقتصوادواقعویاسوتراراسوت،
اراشیابیکاالهاوددما مرضرعقراردادهاوهمچنینارایابیاجارهبهایآنهوابوهمثابوۀ
جایگزینیبراینرخبهرهاست.دراینکتابایندومسئلهبارویکرداسوالمیدردوفصول
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سرموپنجمبامعرفویدومفهورم"شوادصسونجشکواالیی (commodity indexation)"و
"ارا گذاریبرپایۀبااار"،) marking to the market(بد وبررسیشدهاست.

درفصلسرمبرایتبیینرویکرداسالمیاراشیابیکاالهاوددما مفهورم"شوادص
سنجشکاالیی"رامعرفیمیشرد.اااینسیستمبرایمرتب سادتنقیموتهورشویءبوه
یککاالیاستانداردکهترلیدشدهاستویادرهرجامعهبهکارمیرود،استفادهشود.ایون
سیستم،برایقیمتگذاریمدصرال وددما چهبراسا اونسطوالونقورهویوابور
مبنایاقالماصلیمرادغذاییدرجامعه،مانندگندم،جر،درماویانمکبهکاررفت.هوم-
چنیناینقاعدهوضعشدکهاگرکسییکاونسطالراقورضگرفوتبایودبوهمقوداری
مساویبهمالکآنبرگرداند،حتیاگوربااپردادوتآندرآینودهنزدیوکنباشودوپوساا
گذشتیکسا انجامپذیرد .اگربااپردادتبیشاایکاونسبورد،معاملوهیوکمعاملوه
مالحظهمیشد .)Abdul-rahman, 2010:48(

ربریوحرام
بهلداظمفهرمی،برایرفتارعادالنهنسبتبههمهمردم،قیمتیکشیءهمیشهبایدبوا
وانوحجمکاالرابعهداشتهباشد؛حا اینکاالممکوناسوتاامنوابعطبیعویاسوتصرا 
شدهباشد،مانندفلزا گرانبها،طال،مسیانقره،یایکمدصر غذاییترلیدشودهترسو 
کارسصتکشاوراوبااستفادهاامرادمغذیطبیعیامینوآبباشود،ماننودذر ،گنودم،
درما،وجر .)Abdul-rahman, 2010:50(
حا اینمفهرمرابادستگاهچاپیمقایسهکنیدکهباکومتورینتوال اسوکنا چواپ
میکند.تکثیربیشاااندااهاسکنا  هوا،بودونترجوهبوهصورفهواقتصوادمدلویترلیود،
میتراندعاملعمدهتررمباشد؛عکساینقضیهنیزمیتراندبههمینانودااهصودیحباشود
(.)Abdul-rahman, 2010:51دراینسیستمضریبفزایندهیاتکثیرپر کهمعکور نسوبت
ذدیرهقانرنیاست،مزیدبرعلتمیشرد.دربانکداری،ذدوایرقوانرنیجداگانوهایبورای

نرعوحجممصتلفبدهیهاوجرددارد.اینگستر چندبرابریسپردههایدلقشودهدر

بانک،ااویژگیهایسیستمهایبانکداریونهدردبانکهااست.هیچبوانکینمویترانود

بیشاامااادذدایر ،هیچمقداریسپردهدلقکند .)Abdul-rahman, 2010:96(
شادصسنجشکاالیی"منظورر،

شایانیادآوریاستکهبههنگامبد دربارهمفهرم"
بااگشتبهاستانداردطالنیست.آنچهقریاًدراینجامدنظراسوت،سیسوتمیپیشوگامو
جدیداستکهاایککاالیمرجعمانندطالیاسبدیااکاالهایداصهورکشورر،بسوته
بهجدو ترلیدوتقاضایآن،استفادهمیکند؛همانندمفهرمسبددریدموررداسوتفادهبورای
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اندااهگیریتررمومفهرمپیشنهادشدهترسو جیموزبیکور)James Baker(درسوا 1987

برایتشصیصحباباقتصادیدریکاقتصادمدلی.جالبترجهاستکهاینمفهورمسوبد
کاالییمیتراندااکشرریبهکشرردیگر،بلکهااامانیبوهامواندیگور،بواتغییورترکیوب
ترلیددرکشرریمعین،تغییرکند .)Abdul-rahman, 2010:52-53(
مفهرمارا گذاریبرپایۀباااربهعنرانیکیاامهمترینتدرال تواریصیدرسیسوتم
بدونرباشنادتهمیشرد.اینمفهرم،شالردهقیمتگذاریمنصوفانهمدصورال ودودما 
بانکیبراسا ارا هایواقعیباااررادرچارچربعملیا یکباااربوااوآااداسوترار
میسااد.بهعنرانمثا ،دریدیکدانهرادرنظربگیرید.دریدارمیدراهداامنوابعموالی
بدونربااستفادهکندونهادمالیبدونربا،بایدآندانهرابرپایهبوااارارا گوذاریکنود.
بهترینراهانجاماینکوارایوناسوتکوهدریوابیمارا دالریاجوارۀهورفور مربوعاا
دانههایمشابهدرهمانمدلهوبامشصصا مشابهچقدراست.ایوننورخاجوارهبواااری
مرردترافقطرفین،برایمداسبهنرخبواادهسورمایهگوذاریمعاملوهدریود،درنگواهیوک
سرمایهگذاریبهآن،مررداستفادهقرارمیگیرد.درصررتیکهنورخبواادهسورمایهگوذاری،
دارایصرفۀاقتصادی(یعنی،برابریاباالترااباادهمرردانتظوارسورمایهگوذارانبودونربوا)
باشد،بانکبدونرباسرمایهگذاریدرتامینمالیملکمرردنظورراانجواممویدهود.یوک
باادهبسیارپایینحاکیااآناستکهسرمایهگذاری،مناسبنصراهدبورد،بانوکداربودون
ربابهمشتریترصیهمیکندکهدرآنملکسرمایهگذارینکند،وبانکبدونربانسوبتبوه
گذاریاقدامنمیکند .)Abdul-rahman, 2010:54(

تامینمالیوشرکتدرسرمایه
نریسندهبااعتقادبهاینکهپر دربرابرترلیدکاالوارائوۀدودمتحاصولمویشوردو
دلقپرلیکهناظربهتغییریواقعیدررفاهاقتصادیجامعهنباشد،باآمراۀادیوانابراهیموی
مصالفاست،تأکیدمیکندهمهکسانیکهبهارا هاییهردی-مسیدی-اسوالمیاعتقواد
دارندبایدبردومفهرممهمیادشده،درطراحیبانکداریوسیستممالیهبدونربواتمرکوز
کنند؛استفادهااقاعدهشادصسنجشکاالییبورایاطمینوانااقیموتگوذاریمنصوفانهو
مبتنیبربااار،واستفادهاامفهرمارا گذاریبرپایهبااارجهتاطمینانیوافتنااایونکوه
مادرحا اجارهدادنداراییهایملمر واجارهپذیر،ونهپر ،هستیم،وبدینمنظررکوه
ااسرمایهگذاریمعقر واحتیاطآمیزاطمینانحاصلکنیم .)Abdul-rahman, 2010:102(
نریسندهنتیجهگیریمیکندکهاامسئرلیتهوایبانوکهوایمرکوزیجهوان-ااجملوه
فدرا راروایاال متدده-ایوناسوتکوهتموامتوال دوردرابوهمرقوعبورایترقوف
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شکلگیریحبابداراییصرفکنند؛اینکاربایدااطریقترکانودنایونحبوابهواانجوام
شردقبلاااینکهآنقدربزرگشرندکهبارسنگینیبردو اقتصادودرامانفروپاشوی
بردو کلجامعهبگذارند .)Abdul-rahman, 2010:104-105(
پرسشایناستکهچگرنهیکشهروندمعمرلییایکمرسسهمالیبدونربامیترانود
ااشرکتدراینرفتارحبابیپرهیزکند؟پاسخنریسندهایناستکوهبواکواربرددوقاعوده
بدونربایشادصسنجشکاالییوارا گذاریبرپایهبااار.اینقاعوده-

مهمتأمینمالی
هایتأمینمالیبدونربانسبتبهاینکهمادرحا سرمایهگذاریدردوراانههسوتیمودر
یکحبابشرکتنمیکنیم؛اطمینانبصشاست.گرچهاینصدیحاستکهشوایدپویشاا
مرعدیکبااارداصراترککنیم،امابهعنرانبانکدارانبودونربوامعموئنهسوتیمکوه
مهمترینارا بانکداریبدونربارابهمشوتریاندوردتقودیممویکنویمکوهحفاظوتاا
سرمایهوتدققباادهمنعقیاست،کهدربلندمد بسیارباالترااچنینباادههایمبتنویبور
حبابوقماراست .)Abdul-rahman, 2010:105(
اامفاهیممهمدیگریکهنریسندهبهآناهتمامداردورویجلددرایرعنرانبانکوداری
مبتنیبرجامعهنمایاناست،مدنیتومسئرلیتاجتماعینظامبانکداریاسوت.اودرفصول
ششمکتابدربارهجنبههایمهمندرهواردکردناینارا هابهانودگیبواترضویحابعواد
اجتماعیاینشیرهبانکداریوتعهدآنبهسادتن،رشدوترسعهجامعهبد میکند.بوه
اعتقاداوبعدمدنیتومسئرلیتاجتماعیدربانکداریومالیهبدونربا،سرانجامبهرشود
اقتصادی،فرصتهایشغلیجدید،رفاه،ووحد ،وآیندهایمبتنویبورصولح،انصوافو
عدالتبرایهمهمردم،منجرمیشرد.درامرربانکداریوتأمینمالی،مدنیتومسوئرلیت
اجتماعییکاصلمهمبرایداشوتنیوکعملیوا بوانکیمرفوقاسوتAbdul-rahman, (
 .)2010:132
درنظامبانکیبدونربا،شرکتهایتامینمالیبهدنبا اینهستندتواصواحبانسورمایه
راباصاحبانایدهیامتصصصان،گردهمآورند،بوهامیودآنکوهبواهومدیگوربوهصورر 
شراکتسرمایهگذاریکنندورشداقتصوادیبلندمود رادرجامعوهتدقوقبصشوند،وبوه
باادهسرمایهقابلقبر آنانبیانجامد.نقوششورکتهوایتوامینسورمایهعبوار اسوتاا
آمرا ،ارایابی،ارتقا،وپیگیریمنافعرشدبلندمد ،نهصورفاًدریافوتحوقکمیسویرن.
هدفنظامبانکیبدونربوا،گورد سورمایهدرونجامعوهاسوت.نظواماراشوییهوردی-
مسیدی-اسالمیمعاملۀابزارهایکاغذیراکهدلقثرو نمویکنودبلکوهآنراااطریوق
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قمارباای،سفتهباای،ودستکاریانتقا میدهد؛ممنرعکردهاست.هودف،بایودسورمایه-
گذاریبلندمد باشد،نهدادوستدرواانهایکهبهصرر قمارکااینرییانجاممویشورد
( .)Abdul-rahman, 2010:147-148
نریسندهبااشارهبهتجربۀدرددرتأسیسشرکتالربا،میثاقهاییرایادآورمیشردکوه
میترانآنهارا"قرانینطالییدهگانهبانکداریبدونربا''نامید.فهرستاینقرانیندرپوی
میآید :
.1باپر واعتمادمردمسفتهبااینکنیم .اعتمادمردمراباالترااهرچیز،ااجملهمنوافع
دردقراردهیم.
.2بهتعهداتمانعملکنیم.ماهرگزچیزیراقر ندهیمکهنمیترانیمانجامدهیم.
.3بهپر احترامبگذاریم،پر بهافرادیکهبهآناحترامبگذارند،احتراممویگوذارد.در
هزینههایمان دقیقباشیموآنهارادرسعححداقلنگهداریم .
مررد 
.4مسئرلیتادالقیمانرانسبتبهجمعیتهایمدلیفرامر نکنویم .درحوالیکوه
مهمتریندغدغهمادستیابیبهباالترینباادهیبورایسوهامدارانمواناسوت،هرگوزوظیفوه
ادالقیمانرانسبتبهجمعیتهایمدلویفرامور نکنویم.مرفقیتهوایموانرابوراسوا 
باادهیداراییهاوهمچنینتعداددانرادههاییبسنجیمکهبهفعا شدنآنانکموککورده-
ایم.
.5تبعیضقائلنشریم.صرف نظر اارنگپرست،ابان،نژاد،باورهوایدینوی،سونیوا
جنسیت،هیچگرنهتبعیضیقائلنباشیم .
.6رویمشتریانمانسرمایهگذاریکنیم.بهکسبوکارمانبهعنرانیکعملیا اجواره
سرمایهگذاری کنیم .

پر ننگریم.برافرادوبامشارکتافراد
.7اانظراجتماعیپاسخگرومسئر باشیم.کسبوکارهاوفعالیتهایغیرادالقویرا
تامینمالینکنیم.
.8درمررداینکهباچهکسانیمعاملهکنیم،حسا باشیم.قر دهیمکهمنبعوجورهو
نرعوکیفیتکسبوکارسپردهگذاران،مشتریانومراجعوانرابررسویکنویمونسوبتبوه
معتبربردنآناطمینانحاصلکنیم.
.9مدافظهکار باشیم.مهمترینهدفسرمایهگذاریحفظسرمایهوباالترااتوررمنگواه
داشتنآناست.
.10بههمکارانمانبهعنرانشریکبنگریم.)Abdul-rahman, 2010:151(
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نریسندهپساامعرفیمفاهیمبانکداریبدونربابهبررسویتجربوۀبانکوداریاسوالمی
میپردااد.اودراینبررسویدوگرنوهبانکوداریراااهومبااشناسویمویکنود؛بانکوداری
اسالمی"سااگاربواشوریعت"وبانکوداریبودونربوای"مبتنویبورشوریعت."اودربوارۀ
بانکداریسااگارباشریعتمینریسدکهتال هابرایبنیاننهادنبانکداریوتأمینموالی
اسالمیمنجربهابداعمد مهمیدراوس دهه1970گردیدکوهبسویارمتودوا ومرسورم
شد،ایرابسیارشبیهبهمد تأمینمالیمبتنیبرربابرد.اینمد ،هزینهافوزودهCost-Plus (
)Modelیامرابده نامداشتوبهطرردالصهشاملمراحلایراست :
.1مؤسسهتأمینمالی،کاالییرامعابقنظردریدارنهایی-کهدراهانتصصیصاعتبوار
بداناست-بهقیمتداصیدریداریمیکند.
.2مؤسسهتأمینمالی،کاالیمذکررراباقیمتپایهبهعالوهسردمشصص بوهدریودار
نهاییمیفروشد.عنصرسردبعررمتعارفبیانگربهرهضمنیتجمعی-بهاصوعالحسورد-
استکهبهدورهامانیتأمینمالیتعلقمیگیرد.
مد سااگارباشریعتاسالمیبرمعاملهدرید-فرو استراراستوبهرهدردراسوت
نمیگردد.مد مذکرربرایصنعتنرظهررونرینبانکداریاسوالمیبسویارمناسوببورد،
ایرااینمد اقتبا صریدیاامد بانکداریمتعارفِمبتنیبرربوابوردAbdul-rahman, (
.)2010:204بانکداراناسالمیدرفرآینداجرایاینمد باچوالشهواییمراجوهشودندکوه
مهمترینآنهااینبردکهچگرنهمیترانمیزانسردیکهبهقیمتپایهدریوداضوافهموی-
گرددرامداسبهنمرد؟بردیااعلمابهشرکتهایتأمینمالیاجااهدادندبهمنظورریوافتن

راهحلیبرایاینمشکلاانرخبهرهرایجبهعنرانشادصبورآوردسورداسوتفادهکننود.اا
آنجاکهبااارپر لندندردستر برد،دانشمنداناینحراهبابکوارگیرینورخبهورهبوین-
بانکیلندنیانرخبهرهرایجمدلیبهعنوراننورخبهورهمرجوع)Reference Interest Rate(
مرافقتنمردند .)Abdul-rahman, 2010:205(
نریسندهتبیینرویکردتأمینمالیمبتنیبرشریعترابااینپرسشاساسیآغاامیکنود
کهچرانظامبانکداریبدونربا،ربایاعملاجارۀپر درااایدریافوتقیموتیعنوینورخ
یکند؟اودرپاسخاینگرنهاستدال میکندکهاگوراجوارۀپور رامترقوف
بهرهراممنرعم 
کنیموبهاجارهبهایاقالمتأمینمالیشدهدربااارحقیقینگاهکنیم،آنگاهدرحقیقتموادر
دردروهایاجارهای،داراییهاییاجارهاینظیرمسکنوسوادتمانهوایتجواریوکسوب-
وکار،سرمایهگذاریکردهایم.اگرمعاملهمذکرردرااایدریافوتاجوارهبهواسوردآورباشود،
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آنگاهسرمایهگذاریدرآنبههمراهکسانیکهبرایتأمینمالیبوهنوزدموامویآینود،اموری
منعقیومدتاطانهاست .)Abdul-rahman, 2010: 227(
اادیدگاهنریسندهجایتأملاستکهتمرکوزفقهوااغلوببوررویجنبوههوایشورعی
قراردادهایمالیاست،وبردیاااساسیترینالزاماتیکهماهیتواسوا واقعویسیسوتم
بانکداریوتأمینمالیبدونرباراشکلمیدهند،مغفر ماندهاست.براینمرنهعدۀکموی
بهجنبۀمسئرلیتاجتماعیدرارتباطباتأمینموالیبودونربوایاسوالمیاشوارهکوردهانود.
مسئرلیتاجتماعیبانکداریاسالمیشاملگردآوریسپردههایجماعتوسورمایهگوذاری
اینسپردههادرهمانجماعوتاسوت،هماننودآنچوهدرقوانرنایواال متدودهآمریکوادر
دصرصسرمایه گذاریمجدددراجتماعآمدهاست.همچنینایوننورعبانکودارینبایود
اجااهدهدسپردههایبوانکیدردوار اااجتمواع(ودربردویمورارددوار ااکشورر)
سرمایه گذاریشرد،ایرااینامرجرامعمدلیراااکسبمرقعیتبرایکموکبوهرشودو
فرصتهایشغلیمدروممیکند .)Abdul-rahman, 2010: 251(

رونقشهروندانوایجاد
بنابرآنچهیادشد،مهمترینتفواو بانکوداریبودونربوای"سوااگاربواشوریعت"و
بانکداریاسالمی"مبتنیبرشریعت"درایناستکهاولیبرایتعییننرخسوردبوانکیاا
مد هزینهافزودهوشادصنرخبهرۀرایجدرسیستمبانکداریمتعارفیواالیبورراسوتفاده
میکند،درحالیکهدومیاامد مشارکتدریکفعالیتاقتصادیبهورهمویبوردوبورای
ارا گذاریمرضرعمشارکتاا"شوادصسونجشکواالیی"وارایوابیسوردبوانکیاا
رو "ارا گذاریبرپایۀبااار"استفادهمیکند.

4.2نقدمحتوا
اینکتابااجهاتیبادیگرکتابهایمرجرددراینمرضرعتفواو داردوشوایددرنورع
دردنادرباشد.آغااکتاب،اندگینامۀدردنگاشتدکتریدییعبودالرحمناسوت.پوساا
آننریسندهواردمباح نظریبانکداریوتأمیناسالمیمویشورد،البتوهبوهطوررموراای
دهد.اینکتابدرواقعحاصلپیگیریمجدانوه،معالعوه

روایتاندگیدردرانیزادامهمی
دقیقومرشکافیاستادانۀاندگییکمسلمانتدصیلکردهاسوتکوهمویدراهوددرموتن
بزرگتریننمادفرهنگواقتصادغرب،پایبنداعتقادا وارا هایدینیدردباقیبمانودو
براسا آمراههایآنرفتارکند.اینمقالهدرپینقدکتاببرآمدهونهایدههاونظریههوای
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نریسندهکهدرایونکتوابطورحوبدو کوردهاسوتومجوا گسوتردهتوریمویطلبود.
ویژگیهایکتاباانظرشکلومدترارامیترانچنیندالصهکرد :

.1کتابباشرححا یدییعبدالرحمن،یکمسلمانمصریآغاامیشردکهوضوعیت
اندگیوحتیحاال روحیدوردودوانرادها اادورانتدصویلدرمودار مصورتوا
در واندگیدرامریکاراترضیحمیدهد.اوتنگناهواومشوکالتیکوهنظوامبانوکداری
ربریبرایاندگیمسلمانانمعتقددرغربدرپیدارد،همراهباامکانا ومددودیتهوای
هاراصادقانهبیانمیکند.اااینروایونکتواب

مرجرددرایاال متددهامریکابرایحلآن
بهمتناندگیمسلماناندرجامعهامریکاواردمیشردواطالعا فراوانویدرایونبوارهدر
ادتیاردرانندهمیگذارد.رو پژوهشدرکتابباآنچهمردمنگواریوبوریژهدوردمردم-
نگاریمعروفاست،آغاامیشردوسپساارو هایترصیفیوتدلیلینیوزبهورهموی-
گیرد.دررو دردمردمنگاریضمنگفتگربادیگرانوترجوهبوهنگرانویهوایعلمویو
نظری،منجربهبیانداستانهاییدربارۀدردمیشردکهراههایجایگزینیرابرایانودگیو
دیدنجهانمعرفیمیکند(قاسمی.)405،1400،مردمنگاربیشوتردرصوددترصویفیوک
فرهنگاست.پرسشعمیقاودربارۀفرهنگداصگروهیاامردم،دیدگاههوایمشوترک،
ارا هووا،هنجارهوواواعمووا آنوواناسووت(فراسووتصراه،1395،ر.کقاسوومی.)407،1400،
نریسندهدربهرهبرداریاااینرو وترصیفتجربۀشصصویدورددرراهانوداایبانوک
بدونربادرامریکاوترصیففرهنگمشترکیهردی-مسیدی-اسالمیمرفقاسوت.اموااا
آنجاکهمرضرعتدقیقاویعنیبانکداریااابعوادعلمویوتصصصویبردوررداراسوت،
ناگزیرااورودبهمباح تصصصیاست.آنچهکوهنریسوندهرادراداموۀپوژوهشدچوار
پریشانیکردهاستتزاحمدورو دوردمردمنگواریورو تدلیلویاسوت.چوهآنکوه
رو او معالعۀمرردیتلقیمیشردوبهنرعیتکنگواریمویانجامود(قاسومی،1400،
)409-408ورو دوممسووتلزمتدقیووقنظووریوارایووابیوتعبیووقنظریووههوواوآرای
اقتصاددانانمسلماندربارۀبانکداریاست.نریسندهدربرقراریتراانمیانایوندورو و
استفادۀدرستوکافیاارو تدلیلیمرفقنبردهاست.اااینرودربصشهوایتدلیلوی
کتابتدتتأثیررو دردمردمنگاری،تنهابهانعکوا دیودگاههواینظوریوتصصصوی
دردبسندهکردهاست.
.2ابانکتابتاسعحقابلقبرلیروان،قابلدرکوهمهفهوماسوتکوهمسوائلرابوه
طررمبسرطروایتمیکند.شایدوسرا وتأکیدبیشاااندااۀنریسندهبرمدتراوااقلوم
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نیافتادنمعالباستکهگاهیآنرادچارتکراروحتیموال انگیوزمویکنود.عبودالرحمن
مباح رابهابانعلمیاماغیرفنویبیوانمویکنودوبوهصورر موتنوبودوناسوتفادهاا
ریاضیا مینگارد،گرچهبرایانتقوا مفواهیمااجودو ونموردارکموکمویگیورد.ایون
ویژگی،دامنۀمصاطبانکتابراگستر میدهدومیتورانآنراتوال مورفقیدرتورویج
علمومردمیکردنآنبهشمارآورد.ترویجعلمبهعنورانمقرلوهایفرارشوتهایبواهودف
افزایشآگاهیعمرمجامعهبهعلممعرحمیشردوراهیاستکهامکاندسترسویودرک
عامهمردمبهنتایجعلمیرامیسرمیساادودرکوفهمدانشمنداننسبتبوهواقعیوتهوای

جامعهرانیزافزایشمیدهد.تورویجعلومدرصورر اسوتمرارمویترانودتفکورعلمویو
دردگراییرادرجامعهروا دهدوراهرابرایپیشبردعلرمونهادینهشودنآنوسورانجام
ترقیورفاهجامعههمرارسااد(قدیمی.)1396،اینهدفترویجعلمبارسوالتاجتمواعی
بانکداریاسالمیمرردنظرنریسندهکامالهماهنگیدارد.
.3دراینکتابمثا هایفراوانیبرایروشنوملمر شودنمباحو ،دربوارهتجربوه
بانکداریوتأمینمالیاسالمیدرجهانااکریتوعربستانگرفتهتاموالزیوکشوررهای
اروپاییوامریکااستفادهشدهاست،اماتجربۀبانکداریبودونربوادرهموۀکشوررهابورای
نمرنهایرانوپاکستانراشاملنمیشرد.کتاباااینرودچاراینکاستیاستکهبوهدلیول
رو دردمردمنگاری،تنهابهتجربهومشاهدا شصصینریسندهاابانکداریاسوالمیدر
حاشیۀسفرهایتجاریاوبهعنراننمایندۀشرکتهاینفتیبسندهشدهاسوت.البتوهکتواب
درواقعشرحتجربۀتأسیسیکمؤسسهمالیبدونربابهنوامالربواوهومچنویناکتسواب
مالکیتبانکبدونربایویتییر)Bank of Whittier(درامریکوااسوتکوهنریسوندۀکتواب

اطالعا کاملیاافراینداینکارگزار میکند.اینتجربۀمرفق،ااامکوانپوذیریاجورای
بانکداریبدونربادرجامعههایغیراسالمیبدوننقضقرانینپرلیوبانکیآنانحکایوت
میکند .
.4قلمنریسندهدرشکافتنمسائلپرلیومالیاانظرفقهی،اقتصوادیوحقورقیدقیوق
استوجزئیا فعالیتهایبانکیومالیرابوهطوررمشوروحبررسویمویکنود.امواایون
بررسیهاتدتتأثیررو دردمردمنگاریبیشوتراادرکویافتوههوایشصصوینریسونده
روایتمیکندوکمتربهبد هاینظریومقایسۀآرایدیگوراندیشومندانمسولمانموی-
پردااد.حا آنکهماهیتمباح نظریاقتضامویکنودکوهدسوتکومنظریوههوایعمودۀ
اقتصاددانانمسلماندربارۀبانکداریاسالمیوبهویژهرو هایتعیویننورخسوردبوانکی
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بررسیوتدلیلشرد.اینکاستیبریژهدربد اصلیکتابکهتورجیحدیودگاهبانکوداری
مبتنیبرشریعتنسبتبهدیدگاهسااگارباشریعتاست،بهچشممیدوررد.نریسوندهبوه
معرفیایندودیدگاهبسندهمیکندوصاحبنظرانونظریههایایندوگروهواستدال هوا
ودالیلترجیهیآنانرابررسیوتدلیلنمیکند.
چنینآثاروپیامدکارکردآنهادرجامعوه،

اینکتاببراهدافورسالتبانکهاوهم

.5
عبدالرحمنبهبانکبهدیدهیکنهاداجتماعیمینگوردکوهبایود

بسیارتمرکزوتأکیددارد.
درددمتجامعهباشدومنابعگردآوریشدهدرهرمدلهراصورفانودگیاهوالیهموان

مدلهکند.اواطالعا گستردهودقیقیدراینارتباطااقرانینومقررا سیسوتمبوانکیو
تأمینمالیامریکاارائهمیکند.بواوجوردتأکیوددرسوتنریسوندهبورنقوشمغفور مانودۀ
بانکداریاسالمیدرترایععادالنۀثرو درجامعوه،ایونبصوشااکتوابمویترانسوتاا
حجمومرضرعا بیشتریبردورردارباشود.تبیوینمباحو نظوریومیوانرشوتهاینهواد
اجتماعی-اقتصادیبانکوهمچنینایدههوایجامعوهشناسویاقتصوادیسیسوتمبانکوداری
اسالمیبرفربهیوترویجاینمفاهیممیافزود .
.6رویکردکتاببهمسئلهبانک داریوتوأمینموالیبنوابورماهیوتوداسوتگاهبدو 
رویکردیتعبیقیاست،چراکهبهمرضرعچگرنگیتأسیسیکمؤسسهمالیبدونربوادر
یکسیستماقتصادیربریمیپردااد.البتهنریسندهدرمقواممقایسوۀایوندوسیسوتموبوه
منظرریافتنامینههاییبرایهمزیستیوسااگاریآندو،بورریشوههوایمشوترکدینویو
اعتقادیسنتیهردی-مسیدی-اسالمیتأکیدمیکند.اااینروضومنبورشومردننقواط
داریبدونرباباسیستمبانکداریربری،همرارهبوهوجورهاشوتراکایوندوو


افتراقبانک
امینههاییکهمیتراناااینسیستمدر گرفت،اشارهمیکند.باوجردایونتأکیود،وجوه
اشتراکایندوسیسوتمبانکوداریبوهفراینودهوایاداری،حقورقیونظوارتیکوهفعالیوت
بانکداریبدونربارادردرونسیستمربریامریکاروامیدارد،مددودمویشورد.چوهآن
کهایندوس یستمبانکداریدرمقرلۀنرخبهورهکوهرکونبانکوداریربوریاسوت،تفواو 
ماهریدارند .
.7نریسندۀکتاببهرویکردتعبیقیاکتفانمیکند،بلکهبانگاهاراشویدوردبوهعنوران
یکمسلمانمعقتدوپایبندبهاحکاماسالمی،بهنقدسیستمبانکداریربریمویپوردااد.او
دراینامینهبهویژگیواقعیبردنفعالیتهایاقتصادیبانکبدونربواوویژگویپورلیو
غیرواقعیبردنفعالیتهایبانکداریربریاشارهمویکنود،وعلوتاصولیبدورانموالی
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سا های2007و2008راهموینامورمویدانود.درنرشوتگاناقتصوادی،آثواربسویاریدر
ترصیفمسائلاینبدرانوترضیحدالیلوعراملآنونقدسیاستهایاقتصادیوموالی
درپسوپیشاااینرخدادنگاشتهشدهاست.حتیاگرنریسندهرادربررسویونقودایون
بدراناادیدگاهاراشیوبرگزیدۀدردمدقبودانیم،دسوتکومدرترصویفمسوائلآنو
ترضیحاسبابوعلتهایآنشایستهوبلکهبایستهاستکهبهمهمترینآثارمربرطاشواره
گرددوچهبساشراهدیدا برنتیجهگیرینریسندهدربارۀتأثیرغیرواقعویبوردنفعالیوت-
هایبانکداریربریبروقرعاینبدران،پیداشرد.
.8عالوهبروجرهتمایزبانکداریاسالمیوبانکوداریبودونربوا،نریسوندهدرمعرفوی
تجربۀبانکداریاسالمیدوگرنهبانکداریسااگارباشریعتوبانکداریمبتنیبرشوریعت
راااهمبااشناسیمیکند.بهباورنریسندهبانکداریسااگارباشریعتبوهگرنوهایگرتوه-
برداریاابانکداریربریاست.چهآنکهارا پرلیکهمااادبرقیمتکاالدریافتموی-
شردبانرخبهرۀرایجدربااارسنجیدهوتعیینمیگردد.ولیدربانکداریمبتنیبرشوریعت
کهااسرینریسندهپیشنهادشدهاست،اینارا بامراجعهبوهبواااروبوراسوا اجواره
بهایکاالمشصصمیشرد.نریسندهدربااشناسیایندودیدگاه،بهمعرفیومقایسۀنظوری
آنهابسندهمیکندودربارۀعملکردآنهاسصننمیگرید.شایستهاستکهاوبورایتبیوین
دالیلترجیحالگریبانکداریمبتنیبرشریعتتنهابهمقایسۀنظوریایوندوالگوربسونده
نکندوبهتعبیقعملکردآنهادرکشررهانیزبپردااد .
داریبدونربانرآوریوایدهپرداایمویکنود.اودربرابور


اینکتابدرمرضرعبانک
.9
تجربۀبانکداریدرکشررهایعربیحراهدلیجفار وکریت،وحتیمالزی،الگورییاا
شادصسنجشکاالیی"و"ارا گوذاریبورپایوه

بانکداریراارائهمیکندکهبرقراعد"
هایبانکیراباشادصهوای

بااار"استراراست.عبدالرحمنبهکمکایندوقاعده،فعالیت
اقتصادواقعیسنجشوارایابیمیکند.بهاعتقاداوعملبهایندوقاعدهمرجبگردیدکوه
مؤسسهالرباوبانکبدونربایویتییردربدرانمالیسوا هوای2007و2008ااآسویب
درامانبمانند.باترجهبهنقدهاییکهبرالگریبانکداریبدونربوایسوااگاربواشوریعت
تدتعنراناسالمیزهکردنسیستمبانکداریانجامشده(دردشوان،)1385،طبعواایودههوا،
تال هاوتجربههاییبرایاستقرارالگریبانکداریمبتنیبورشوریعتااسوریصواحب-
نظرانودولتمردانصرر گرفتهاست(صادقی.)1390،نریسندهنهبهلدواظنظوریونوه
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تجربیبهسابقۀالگریمبتنیبرشوریعتودوقاعودۀشوادصسونجشکواالییوارا -
گذاریبرپایۀباااردرتاریخاندیشهوکاربردبانکداریاسالمیاشارهاینمیکند.
.10کتابیکتکنگاشتودردمردمنگاریاستکهتجربۀایسوتۀنریسوندهرابورای
تأسیسیکمرسسهبدونرباروایتمیکندوبهاقتضایمرضرعاقتصادیایونتجربوه،بوه
مباح علمیوحقرقیبانکداریوتأمینموالیمویپوردااد.ااایونرودرایونکتوابنوه
تاریصچۀدستهبندیشدهورو مندتجربۀبانکداریاسالمیدرجهانانعکوا یافتوهونوه
نظریههایپرشمارومتنرعدانشمندانبنامبانکوداریوتوأمینموالیاسوالمیبااتوابیافتوه
است.
.11نریسندهبهپیشینۀمفهرممرردبد درکتابکهبهطرردالصهشیرۀتعیوینسورد
بانکیبهویژهدرعقردمبادلهایاستاهتمامنمیکند،گرچهبوهاقتضوایبدو بوهتجربوۀ
بانکداریدرجهانیادیدگاهبردیاشصاصاشوارهمویکنود.درحوالیکوهدرایونامینوه
اندیشومندانیهومچوورنصودیقی،)1982(ارقوواء،)1982(قدوف،)1375(صوودر)1375(
میرآدرر،)1996(اقبا ،)1998(حقومیرآدرر،)1999(اقبوا ومیرآدورر،)1999(دوانو
میرآدرر،)1370(ترترنچیان،)1379(آقانظری،)1387(مرسریان)1379(ودیگرانبسویار
بد کردهاند.بهدلیلاینکاستیدرکتاب،آنرانمیترانبهعنرانیوککتوابدرسویبوا
دستنامهمعرفیکرد،درنهایتمیترانآنرابرایمعالعۀجانبیترصیهنمرد.
.12کتابباوجردآراستگیچاپیوصفدهآرایویمناسوب،اابردویغلو هوایتوایپی
پیراستهنیست.همچنانکهیادشد،استنادهایکتاببوهآرایدیگوراندیشومندانبانکوداری
اندکاست،افزونبرایناانظرارجاعا نیزکاستیهاییدارد.بوراینمرنوهدرصوفدۀ52
بهاظهارنظرجیمزبیکراستنادشده،لیکنمنبعآنیادنشدهاست.

 .3نتیجهگیری
نریسندهبهرو دردمردمنگاریتجربۀدردااتأسیسبانوکبودونربواوسوپستملوک
امریکارابااگرمیکند.اوبنوابرماهیوت

بانکویتییروتدریلآنبهیکبانکبدونربادر

علمیمقرلۀبانکداریوتأمینمالیبدونرباناگزیرااورودبهمباح تصصصیاینحوراه
است.اماتدتتأثیررو دردمردمنگاری،بد تصصصیاوبهانودااۀکوافیااپیشوینهو
ارجاعبهنظریههایاقتصاداسالمیبردرردارنیست .
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فهماست.شایدتأکیداوبرفهمپذیریکتابمایۀتکراروبسو 


دهروانوهمه
قلمنریسن
مال  آوربردیاامعالوبشودهاسوت.البتوهتورانکتوابدرگسوتر مفواهیموفرهنوگ
بانکداریوتأمینمالیاسالمیبهعنرانترویجعلمقابلکتماننیست .

درکنارروایتتجربوۀبانوکداریبودونربوادرامریکوا،بوهنمرنوههواییااایوننورع
داریدرجهانهمچرنکشررهایعربیوآسیایدوراشوارهشودهاسوت.لویکنایون


بانک
بررسیهارو مندوجامعنیستوبرایمثا رو بانکداریدرایرانوپاکسوتانمغفور 

است .
نریسندهدرشکافتنمسائلپرلیومالیاانظرفقهی،اقتصادیوحقورقیدقیوقاسوت.
امابررسیهایاوتدتتأثیررو دردمردمنگاری،بیشوتربوهدرکویافتوههوایشصصوی
مددودشدهاستوکمتربهبد هاینظوریومقایسوۀآرایدیگوراندیشومندانمسولمان
میپردااد.اینکاستیدرتدلیلدومفهرمشوادصسونجشکواالییواراشوگذاریبرپایوۀ
بااارکامالهریدااست .
داریبدونرباتأکیدمیکنود.اموا


درستیبراهدافوکارکردهایاجتماعیبانک

کتاببه
سهمآناااینمباح بهاندااۀکافینیستوجایمباحثیدربارۀنهاداجتمواعی-اقتصوادی
شناسیاقتصادیسیستمبانکداریاسالمیدالیاست .


بانکوجامعه
نریسندهدرمعرفیدورویکردبانکداریسااگاربواشوریعتومبتنویبورشوریعتبوه

کندوااکارکردایندودرتجربۀجهانیسصننمیگرید .


ترصیفوتدلیلآنهابسندهمی

کتابنامه
آقانظری،حسن)1387(نظریهمشارکتدرسردوایان؛چالشهاوراهکارها،فصلنامهاقتصاداسوالمی،
سا ،8شماره،29بهار79-63،
ترترنچیان،ایر )1379(پر وبانکداریاسالمیومقایسهآنبانظوامسورمایهداری،تهوران،انتشوارا 
ترانگران
دان. مدسنومیرآدرر،عبا )1370(معالعا نظریدربانکداریومالیۀاسالمی،ترجمۀمدمود
ضیاییبیگدلی،تهران،مؤسسهبانکداریایران
دردشان،مسعرد)1385(دیدگاههایمرجردبهاقتصاداسالمی،سلسلهدر گفتارها،تودوینسویدعقیل
حسینی،تهران،انتشارا دانشگاهامامصادق(ع)

1400  تير، شمارة چهارم، سال بيستویکم، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی24

 روبررسویواقتصوادشودناسالمیزهپدیدهاادرکی)1390(مدمدرضا،اسماعیلیومهدی،صادقی
،49شوماره،شوانزدهم سا،ایراناقتصادیپژوهشهایفصلنامه،آناابرونافتبرایمیانرشتهای
97-71
اسالمی انتشارا،تهران،اسپهبدی.عترجمۀ2. ،مااقتصاد)1375(مدمدباقرسید،صدر
،تهوران،شاهرودیمدمدرضاترجمۀ،اسالمیدیدگاهاااقتصادعلم آمرا)1982(اهلل نجا،صدیقی
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