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 حرکت به سمت نرخ بهره صفر
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 چکیده

 مثل یاقتصاد کالن یرهایمتغ یرو اًیممستق تواند یم آن تغییرات که است بهره  نرخی اقتصاد یرهایمتغ نیترمهم از یکی

ربا، بهره و . باشد اثرگذار مصرف ای و ثروت مثل ییرهایمتغ یرو میرمستقیغ طور به و یداخل ناخالص دیتول و یگذار هیسرما

سود بانکی از متغیرهای اقتصادی مهمی است که فقط تبعات اقتصادی ندارد، بلکه بدالیل مختلف پیامدهای سیاسی، 

ترین موضوعات گذشته، حال و مهمای را بر جا گذاشته است. این موضوع یکی از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده

تواند دلیل بسیاری از مشکالت اقتصادی و سیاسی جامعه ایران باشد. هدف نگارش این آینده اقتصادی کشور است که می

های فعلی و آتی نظام، مقاله آن است که با یک بررسی دقیق و علمی در خصوص جوانب متعدد نرخ بهره بانکی در سیاست

برای حل مشکالت پیرامون آن، طراحی و اجرا گردد. در این نوشتار تالش شده است برخی جوانب کمتر های مناسب سیاست

اشاره شده موضوع ربای بانکی، مورد تأکید قرار گرفته و ضمن بیان مشکالتی که نرخ بهره بانکی برای سیستم اقتصادی 

 اخته شود. کشور ایجاد کرده است، به بیان یکسری راهکارها در خصوص موضوع پرد

 

 گذاری، سیاست نرخ بهره صفر، قانون بانکداری بدون رباها:  قرآن کریم، ربا، سرمایهکلیدواژه

 

 :مقدمه

 کشورها از جمله یتمام یبرا یریخط و حساس طیشرا ،جهان امروز یالملل نیب و یا منطقه ،یداخل تحوالت  امروزه

 و ها بحران از زیآم تیموفق عبور در ییسزا به نقش تحوالت نیا مناسب تیریمد که است آورده دیپد رانیا یاسالم  یجمهور

 یتمام رسد یم نظر به. داشت خواهد مردم رفاه   شیافزا و پروردگار تیرضا نیتام جهت در ارزشمند یآوردها  دست کسب

 و اهداف به یابی دست و توسعه و رشد جهت در یرونیب و یدرون یها بازدارنده و موانع از دسته دو با کشورها و جوامع  افراد،

 شرفتیپ و رشد ریمس در یداخل و یخارج مختلف یها مقاومت و موانع با زین رانیا یاسالم یجمهور. هستند مواجه  آرمانها

یکسری موانع و مشکالت داخلی  گرید بعد از اما، است شده شناخته مردم اکثر یبرا بایتقر یخارج موانع که است  بوده مواجه

اهمیتی به مراتب بیشتر از موانع خارجی بر سر راه رشد و پیشرفت معنوی و مادی کشور ایجاد کرده و باعث شده اند نتوانیم 

 یم. شو کینزد یاسالم انقالب انتظار مورد شهر آرمان به و کرده استفاده مادی و معنوی کشور به نحو صحیح تیظرف تماماز 

 باعث گروهها و افراد یبرخ ییجو رانت و یداخل تیریمد سوء که کنم اشاره یمسائل از یکی به میخواه یم نوشتار نیا در

 نیب رقابت و یبانک یربا موضوع  .است شده رانیا و انقالب یاسالم وجهه و یمل اعتماد کشور، اقتصاد به گسترده بیآس 

 غصه و قصه که است شده لیتبد  کشور اقتصاد یاساس معضالت از یکی به شتریب سود افتیدر و پرداخت یبرا کشور یبانکها
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، به از دست نتیجه مدیریت کج دار و مریض در نظام پولی و بانکی کشور. است کرده جادیا کشور یبرا دار ادامه و یتکرار یا

ثروت و منفعت در جامعه و  رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه های تولید

روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت های اقتصادی 

و کاهش سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و متضرر شدن 

بزرگ بابت پرداخت بهره های سنگین و افزایش فرصت های جستجوی رانت و فساد در کشور  مردم، زیان ده شدن موسسات

متاسفانه به این موضوع یک بار به صورت اصولی، علمی و اسالمی برخورد نشده است و به مشکلی الینحل منتهی شده است. 

ربا، بیشتر عملیات و قراردادهای بانکی به . علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون برای اقتصادکشور باقی مانده است

دالیل مختلف مشکوک به ربوی است و هم نظام بانکی، هم مردم و هم مسئولین کمابیش از این قضیه مطلعند ولی اقدامی 

اصولی و ریشه ای برای درمان آن انجام نمی دهند. شاید تصور می کنند، قانون مشکلی ندارد و مشکل در اجرا است، شاید 

ر می کنند که راه چاره و جایگزینی وجود ندارد و شاید هم توان و تخصص الزم را برای پرداختن و مدیریت این موضوع تصو

 ندارند و به همین دلیل با امروز و فردا کردن مشکالت را روز به روز و سال به سال بیشتر و عظیم تر می کنند.

 ریسا درمان آن، یبرا یاساس یشیاند چاره بدون که است بهره  نرخ کالن اقتصاد یرهایمتغ نیمهمتر از یکبدون شک ی

 در که است، پول از استفاده متیق یدار هیاقتصادسرما در بهره نرخ  .بود خواهد ابهام از یا هاله در کشور یاقتصاد  مسائل

 پول عرضه کاهش ای و پول یتقاضا شیافزا با. گردد یم حاصل  پول یتقاضا و عرضه یها یمنحن و توابع تقاطع از پول بازار

 تواند یم آن کاهش ای شیافزا که است اقتصاد در مهم یرهایمتغ از بهره نرخ  .کند یم دایپ شیافزا اقتصاد در بهره نرخ

 ییرهایمتغ یرو میرمستقیغ طور به و یداخل ناخالص دیتول و یگذار  هیسرما مثل یاقتصاد کالن یرهایمتغ یرو ایمستقم

 توان ینم و است شده شناخته کامال یموضوع اقتصاد در آن اثرات  و بهره نرخ رو نیا از. باشد اثرگذار مصرف ای و ثروت مثل

  .شد یاقتصاد مهم یرهایمتغ  ریسا به یده جهت ای و سطح نییتع در ریمتغ نیا نقش منکر

پرداخت گردد و پول را یک کاالى دانند که در قبال قرض دادن آن، باید  اقتصاد دانان سرمایه دارى، بهره را قیمت پول مى

آورند که مصرف کنندگان حاضرند در برابر گرفتن آن قیمت مزبور را پرداخت نمایند  اقتصادى مفید و کمیاب به حساب مى

ترین فصول ممیزه اقتصاد سرمایه داراى از اقتصاد  تا بدین وسیله، کاالهاى مورد نیاز خود را تهیه کنند. وجود ربا یکى از مهم

در اقتصاد  دانند و براى آن محاسنى برمى شمرند. نظام اقتصادى مى های اقتصاددانان غربى ربا را از ضرورت. المى استاس

تر گناهى تا این حد  اسالمى ربا به شدت نهى شده است و تعابیرى براى تهدید و تحذیر مومنان به کار رفته است که در کم

ده شده است؛ تا جایى که قرآن ادامه رباخوارى را جنگ با خدا و رسول )صلى گیرى شده و بر آن وعده عذاب شدید دا سخت

 : (1)اقتصاددانان مسلمان معایب زیادى را براى نظام ربوى قائل هستند؛ از جمله. نامند اهلل علیه و آله و سلم( مى

 گذاری و تولید را محدود می کند. و از این رو میزان سرمایه تعیین کننده حد سرمایه گذارى است اوال، در نظام ربوى بهره

  زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می گردد.  ثانیا، بهره عامل ورشکستگى و بحران اقتصادى است

 ثالثا، نظام بهره همیشه به عنوان عاملى بالقوه براى ایجاد تورم محسوب مى گردد. 

 دی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب می گردد.رابعا، بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآم

خامسا، بهره های باالی بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل 

 مالحظه ای به سرمایه گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت.
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درصد و حتی باالتر موجب  32الی  22امال آشکار شده است و بهره های بانکی بین نتیجه این موضوع در اقتصاد ایران ک 

خروج بخش قابل مالحظه ای از نقدینگی از بازار بورس و سایر بازارهای موازی مثل مسکن و سوق آن به سمت بازار بدون 

فه و شغل مرتبط با بخش ساخت و حر 22ریسک بهره بانکی شده است. به عنوان نمونه کارشناسان بیان می کنند که حدود 

ساز و مسکن در اقتصاد کشور وجود دارد که با رکود بخش مسکن، این مشاغل نیز با رکود شدید مواجه شده اند. نتیجه این 

رکود بیکاری فعاالن این بخش ها و سایر مشکالت اقتصادی اجتماعی است که در نتیجه بیکاری حاصل می گردد. شاید در 

پدیده خیلی مهم جلوه نکند اما در میان مدت آثار آن در ورشکستگی بنگاههای اقتصادی، کاهش میزان کوتاهمدت این 

سرمایه گذاری مردم در بورس و تداوم رکود و مشکالت نقدینگی شرکت ها، آسیب به سایر بخش های مولد در اقتصاد و عدم 

 اشتیاق مردم به سرمایه گذاری و تولید نمایانگر خواهد شد

با گسترش سلطه اقتصادى نظام سرمایه دارى و نفوذ آن در کشورهاى اسالمى، برخى از دولت مردان و روشن به هر حال، 

فکران مسلمان که تحت تاثیرات پیشرفت و شکوفایى اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، کوشیدند که سیستم اقتصاد سرمایه 

ع، نترین این موا نع بسیارى بر سر راه این کار قرار داشت. از جمله مهمدارى را در کشورهاى اسالمى حاکم سازند، لیکن موا

هاى نظام سرمایه  اى بین اعتقادات مذهبى و شاخصه ها تالش کردند که به گونه حکم ممنوعیت ربا در فقه اسالمى بود. لذا آن

ى شبهه، فضاى الزم براى لغو یا محدود کردند با ایجاد تردید و القا دارى سازگارى ایجاد کنند. تجدید نظر طلبان کوشش مى

 : ( 1)ساختن حکم تحریم ربا را فراهم آورند. بعضى از شبهات شیوع یافته از این قرارند

توان زیادى را  هاى با بهره کنونى مى براى تمدید مهلت دین، حرام شده است، پس در قرض . در اسالم، تنها گرفتن زیادى1

 گرفت؛ زیرا پرداخت آن به جهت اصل قرض است، نه تمدید مهلت. 

شود اندک مبلغ بدهى به چند برابر اصل قرض برسد.  . چیزى که در اسالم تحریم شده، گرفتن بهره زیاد است که باعث مى2

 رفتن بهره کم اشکالى ندارد. بنابراین، گ

هاى مصرفى را تحریم کرده است که نیازمندان براى تهیه مایحتاج زندگى، مجبور به  در قرض . اسالم فقط گرفتن زیادى3

گیرد، جایز است  شوند. از این رو پرداخت بهره به قرض سرمایه گذارى که به هدف تولید و کسب درآمد صورت مى قرض مى

 با به منظور رعایت حال فقیران است و اگر تولیدکننده ثروت ربا بپردازد اشکالى ندارد.و اصوال تحریم ر

ها، رسمیت  ربا از نظرگاه بسیارى از دولتاین توجیهات و نظایر آن ها باعث شده است علی رغم تحریم ربا در ادیان الهی، 

 اسالمی و غیر اسالمی را در برگیرد.جوامع پیدا کرده و به صورت امرى رایج و قانونى، تمام پیکره اقتصاد 

در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد در نظام بانکی از جمله مضاربه، مشارکت 

مدنی، جعاله، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه، هنوز هم به جرات می توان ادعا کرد که کارکرد 

ظام بانکداری در ایران با رویکرد اسالمی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای ن

قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آَشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معامالت 
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اهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را که در صوری می دانند و بر این مبنا ر

برخی کشورهای اسالمی عملکرد موفق آمیزی داشته است را پیشنهاد کرده اند و در جهت تامین مالی و سایر موارد آنها را 

موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است مفید ارزیابی کرده اند. نکته بسیار جالب آن است که تقریبا در هیچ 

و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است. در این نوشتار به طور خالصه به اصل مشکل پرداخته شده است 

ونی ربا و اصل موضوع بهره و ربای بانکی مورد اشاره قرار گرفته است. نکته دیگر آنکه با عرض تاسف رواج سیستمی و قان

خواری در جامعه اسالمی تحت عناوین قراردادهای مختلف باعث شده است رباخواری در میان مردم نیز نسبت به گذشته 

شایعتر شود. نگاهی به جراید کثیراالنتشاری که با عنوان تامین مالی، تهیه وام، مشارکت و یا نظایر آن اقدام صریح به 

درصد ساالنه را به طور آشکار مطالبه می کنند، نتیجه تسامح سیستم  02در حدود رباخواری می کنند و نرخ های بهره ای 

بانکی و حکومت اسالمی با سیستم بانکداری ربوی است که چنانچه چاره ای برای آن اندیشیده نشود، تار و پود تولید و 

 اقتصاد کشور را هدف گرفته و آن را از بین خواهد برد.

  .باشد یم مطرح نکته چند د ایران و مباحث پیرامون آندر اقتصا بهره نرخ خصوص در

 و یبانک ستمیس طرف از یهاتیتوج چه است، ربا همان بهره نرخ اگر است؟ یاسالم اقتصاد در ربا همان بهره نرخ ایآ( الف

 ر؟یخ ای دارند یقو یا هیپا ها استدالل نیا ایآ و شده ارائه موجود تیوضع تداوم یبرا علما  یبرخ

 و بهره نرخ کاهش امکان ایآ ربا، حرمت بر یمبن میکر قرآن دیتاک به توجه با باشد، ربا همان یبانک ستمیس در بهره اگر( ب

 است؟ بوده چه خصوص نیا در کشورها ریسا تجربه دارد؟ وجود( کارمزد حد در صفر به کینزد ای)صفر سطح به آن رساندن 

 نرخ حذف امکان یعمل و یتئور لحاظ از ایآ و ستیچ اقتصاد در بهره نرخ یبرا نیگزیجا ستمیس باشد، ربا همان بهره اگر( ج

 دارد؟ وجود ییها مقاومت و مشکالت چه استیس نیا یاجرا در دارد، وجود یبانک ستمیس از ربا و  بهره

 با مختلف یکشورها تعامل وهیش و ایدن مختلف یکشورها در آن زانیم و بهره نرخ اتیادب بر مختصر یمرور با نوشتار نیا در

. شود یم پرداخته ربا و بهره نرخ نیب موجود یاحتمال یها تفاوت و ها شباهت به و کرده انیب را بهره نرخ با تورم رابطه  آن،

 تواند یم که گردد یم یمعرف ییابزارها ریمس نیا از و گرفته قرار بحث مورد ربا حرمت میکر قرآن لاستدال ذکر  با ادامه در

  . باشد یاسالم اقتصاد در ربا  یبرا ینیگزیجا

 

 ارتباط موضوع مطالعه با الگوی پایه پیشرفت:

 ریسا درمان آن، یبرا یاساس یشیاند چاره بدون که است بهره  نرخ کالن اقتصاد یرهایمتغ نیمهمتر از یکبدون شک ی

 آن کاهش ای شیافزا که است اقتصاد در مهم یرهایمتغ از بهره نرخ  .بود خواهد ابهام از یا هاله در کشور یاقتصاد  مسائل

 یرو میرمستقیغ طور به و یداخل ناخالص دیتول و یگذار  هیسرما مثل یاقتصاد کالن یرهایمتغ یرو ایمستقم تواند یم

 و است شده شناخته کامال یموضوع اقتصاد در آن اثرات  و بهره نرخ رو نیا از. باشد اثرگذار مصرف ای و ثروت مثل ییرهایمتغ
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در ایران علی رغم   .شد یاقتصاد مهم یرهایمتغ  ریسا به یده جهت ای و سطح نییتع در ریمتغ نیا نقش منکر توان ینم

وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد در نظام بانکی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، 

قرض الحسنه، هنوز هم به جرات می توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری  فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و

در ایران با رویکرد اسالمی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی 

عدادی هم مشکل را در معامالت صوری می از کمبود نظارت و عدم آَشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و ت

نکته بسیار جالب آن است که تقریبا در هیچ موردی اصل  .دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری را پیشنهاد کرده اند

به مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است. در این نوشتار 

 طور خالصه به اصل مشکل پرداخته شده است و اصل موضوع بهره و ربای بانکی مورد اشاره قرار گرفته است.

ارتباط موضوع با الگوی پایه پیشرفت نیز در آن است که بدون تعیین تکلیف متغیر مهم نرخ بهره بانکی و هدف گذاری برای 

کشور، نمی توان به اصالحات و پیش بینی های ذکر شده در ابعاد  آن، و بدون پیش بینی اصالحات اساسی در سیستم بانکی

اقتصادی الگوی پایه پیشرفت چندان خوشبین بود. از این رو داشتن یک رویکرد سیستمی و در نظر گرفتن متغیرهای مهم 

 . اقتصادی از جمله نرخ بهره و هدفگذاری برای آن در افق مد نظر، یکی از گامهای مهم در این حوزه است

 بیان موضوع: 

 خود روانیپ حیمس و هودی نییآ. ندارد اسالم به اختصاص ربا حرمت یعنی است، شده شمرده حرام ربا یآسمان انیاد همه در

 افتیدر توان یم ،(آمد خواهد  بحث نیا دنبال به) قرآن و لیانج و تورات عبارات در دقت با. اند داشته برحذر یرباخوار  از را

 طبقات شامل رندگانیگ قرض  بعکس و داشتند جامعه در را یخوب تیموقع یاقتصاد - یاجتماع نظر از دهندگان قرض که

 با رابطه در باشد، یم یآسمان انیاد  صیتشخ اریمع و شاخص که یزیست ظلم و یخواه عدالت روح .شوند یم جامعه محروم

 به. باشد یم استثمارگر و ثروتمند  و اشراف طبقات از یبانیپشت یمعن به رباخواران از تیحما. داستیپ و مشهود ربا مساله

 دستیته و ریفق افراد معموال  که قرض انیمتقاض از و اند برخاسته مبارزه به آن با همسو و هماهنگ یاله انیاد ل،یدل نیهم

  . کردند یم تیحما بودند،

در مقابل میل اجتماعى به ربا خوارى قدم به دهد که کلیسا چه گونه  سیر تدریجى حالل شمارى ربا در مسیحیت، نشان مى

ها و استثناءات ربا آغاز شد. رهبران کلیسا بعضى از  قدم عقب نشسته است. این سیر قهقرایى، نخست با جایز دانستن حیله

است که کلیسا هاى ربا در فقه اسالمى است. نکته شایسته دقت این  ها شبیه به حیله هاى فرار ربا را جایز دانستند؛ این راه راه

ات، ئهاى ربا و اجازه دادن بعضى استشنا کرد، با تجدید نظر در شرایط وام دهنده و وام گیرنده و ترویج حیله گمان مى

تواند اصل حکم تحریم را باقى نگه دارد، اما این تجدید نظرها تنها شتاب رباخوارى را افزون ساخت. عجیب است که  مى

هاى  ورهاى اسالمى از همان حیله و راهکارهاى آزموده شده از جانب کلیسا، به عنوان روشهاى بعضى از کش اکنون در بانک

گردد و چیزى که باید مایه عبرت باشد، مایه مباهات گردیده است. روحانیت اسالم باید از  بانکدارى اسالمى استفاده مى

قاى احکام دین را تضمین کند. اوامر و نواهى، تواند ب سرنوشت کلیسا درس بگیرد و بداند که با سهل شمارى و تسامح نمى

 (1)دهند و همان گونه که انجام واجبات مهم است، ترک محرمات نیز اهمیت دارد.  هویت یک دین را شکل مى
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توان به راحتى رباى حرام را در قالب  هاى حیله، جایز شمرده شود و مردم آنها را به کار گیرند، در بسیارى اوقات مى اگر راه

عى دریافت کرد. در چنین حالتى، تفاوت حقیقى بین اقتصاد سرمایه دارى و اقتصاد اسالمى از جهت تجویز و تحریم بهره شر

اى براى فرار از ربا، ممنوع  هر نوع حیله اگر وجود ندارد و اختالف تنها به الفاظ عقود و قرار دادها منحصر خواهد گشت؛ ولى

 اق بین اقتصاد سرمایه دارى و اقتصاد اسالمى خواهد بود. ترین وجه افتر باشد، این ویژگى مهم

 به تدریجا را عموم افکار و کند مى سازى زمینه تدریجا که است این اجتماعى دار ریشه انحرافات با مبارزه در قرآن روش

 اعالم صریح صورت به را قانون شد حــاصل نهــایى تحــریم پذیرفتن براى آمادگى که آنگاه و سازد مى روشن ها آن  مفاسد

 آلودگى جاهلیّت زمان در عرب، دانیم مى(. بـاشـد فراگیر و وسیـع گنــاه به آلـودگى که مـواردى در مخصوصا ) کند مى

 ها آن اجتماعى هاى بدبختى از بسیارى سرچشمه و بود رباخواران محیط مکّه محیط مخصوصا و داشت رباخوارى به  شدیدى

 بیان مرحله چهار در را تحریم حکم رباخواران ساختن کن ریشه براى قرآن دلیل همین به ، بود ظالمانه و زشت  کار همین نیز

  : است کرده

 فى لِیَرْبُوَا رِبا مِنْ اتَیْتُمْ ما وَ: »  فرماید مى جاکه آن شده قناعت اخالقى پند یک به(  ربا)  درباره روم سوره 33 آیه در ـ 1 

 تا پردازید مى ربا عنوان به چه آن:  الْمُضْعِفُونَ هُمُ فَاُوُآلئِکَ اللّهِ وَجْهَ تُریدُونَ زَکوةٍ مِنْ اتَیْتُمْ ما وَ اللّهِ عِنْدَ یَرْبُوا فاَل النّاسِ اَمْوالِ 

)  طلبید مى را خدا رضاى تنها و پردازید مى زکات عنوان به را چه آن و یافت نخواهد فزونى خدا نزد یابد، فزونى مردم اموال  در

 امور همه در و باشد خداوند دیبا معامله طرف«. مضــاعفند پــاداش داراى کنند چنین که کســانى(  و است بــرکت  مایه

 از رباخواران ثروت که است بین کوته افراد دیدگاه از تنها که کند مى اعالم طریق بدین و خدا خلق نه باشد نظر مد  او تیرضا

 که است خدا راه در انفاق و زکات بلکه شود نمى افزوده آن بر چیزى خدا پیشگاه در اما یابد، مى افزایش  سودگرفتن راه

 قرآن. است رندگانیگ قرض فقر و یازمندین کرد، استنباط توان یم هیآ نیا از که یگرید زیچ. دهد مى  افــزایش را ها ثروت

 را خود یاجتماع تیمسئول شما هم ب،یترت نیبد. دیبده زکات ازمندانین به است بهتر  ،یربو یقرضها یجا به که دیفرما یم

 جهت در است یریمس نیا و دیا برداشته را آنها مشکالت از یبار  هم و دیا شده پروردگار یخشنود موجب و دیا داده انجام

  . پروردگار تیرضا و یاجتماع عدالت و یبرابر

: » فرماید مى و کرده اشاره ها آن رباخوارى زشت عادت به یهود غلط رسوم و عادات از انتقاد ضمن نساء سوره 161 هیآ در ـ 2 

  .بودند شده نهى ها آن از که این با خوردند مى ربا که بود این ها آن بد عادات از دیگر یکى: عَنْهُ نُهُوا قَدْ وَ الرِبّوا اَخْذِهِمُ  وَ

 ذکــر خدا با جنــگ حکــم در و شــده اعالم ممنوع شدّت به رباخوارى هرگونه نیز 273 تا 272 آیات بقره سوره در ـ 3 

  . است گــردیده 

 اللّهُ اَحَلَّ وَ الرِّبا مِثْلُ الْبَیْعُ اِنَّمَا قالُوا بِاَنَّهُمْ ذلِکَ الْمَسِّ مِنَ الشَّیْطانُ یَتَخَبَّطُهُ الَّذى یَقُومُ کَما اِالّ یَقُومُونَ ال الرِّبا یَأْکُلُونَ اَلَّذینَ

 فیـها هُمْ النّارِ اَصْحابُ فَاوُلئِکَ عـادَ مَنْ وَ اللّهِ اِلَى اَمْرُهُ وَ سَلَفَ مـا فَلَهُ فَانْتَهى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَهُ فَمَنْ الرِّبا حَرَّمَ  وَ الْبَیْعَ

 دیوانه شیطان، تماسّ اثر بر که کسى مانند مگر خیزند برنمى( قیامت در) خورند، مى ربا که کسانى(: 272   بقره،) خالِدُونَ

 کرده حالل را بیع خدا که حالى در ،(نیست دو آن میان تفاوتى و) است ربا  مانند هم ستد و داد: گفتند که آن خاطر به، شده
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 کند، خوددارى(  رباخوارى)  از و رسد او به الهى اندرز کسى اگر و (  است بسیار ، دو این میان فرق زیرا)  حرام، را ربا و

 و(  گردد نمى شامل را گذشته حکم، این و) است او مال آورده،  دست به(  تحریم حکم نزول از قبل و)  سابق در که سودهایى

(  شوند گناه این مرتکب دیگر بار و)  بازگردند، که کسانى  اما(  بخشید خواهد را او گذشته و) شود مى واگذار خدا به او کار

  . مــاننــــــد مــى آن در همیشه و آتشند اهل

 قدرت و صحیح تشخیص و حسّ رفتن دست از آن طبیعـى اثـر گردد، متراکم هم روى که هنگامى نادرست و شیطانى اعمال

 است ادیز دو آن نیب تفاوت اما است ستد و داد مانند ربا که است آن جامعه در خواران ربا هیتوج. باشد مى منطقــى تفکّر  بر

  :رایز

 گاهى و کنند مى سود دو هر گاهى هستند، زیان و سود معرض در یکسان طور به طرف دو هر معمولى فروش و خرید در: اوالً

 و بیند نمى زیان گاه هیچ رباخوار«  ربـوى معـامـالت»  در که حالى در کند، مى زیان دیگرى و سود یکى گاهى زیان، دو  هر

 روز به روز ربوى مؤسّسات که است دلیل همین به و کرد خواهد سنگینى مقابل طرف دوش بر احتمالى هاى زیان  تمام

 افــزوده دائمــا هــا آن ثــروت حجــم بر ضعیــف، طبقــات رفتن تحلیـل بـرابـر در و شـونـد مى دارتر سرمایه  و تر وسیع

 صــورتــى در دارنـــد، برمى گام«  مصرف و تولید»  مسیر در طرفین معمولى فروش و خرید و تجارت در: ثانیا . شـود مـى

 و افتد مى ناسالم مسیرهاى در ها سرمایه رباخوارى، شیوع با: ثالثا  .ندارد زمینــه این در مثبتــى عمل هیچ  ربــاخـــوار کــه

: رابعا  .است ثروت   سالم گردش موجب صحیح، تجارت که درحالى  گردد، مى متزلزل است، اجتماع اساس که اقتصاد هاى پایه

 را جــامعــه هــرگــز و نیست چنیــن صحیــح تجارت که حالى در است، طبقاتى هاى جنگ و ها دشمنى منشأ رباخوارى

  . دهــد نمى ســوق آن از ناشى هاى جنگ و طبقاتى زندگى به 

 افزایش را صدقات و کند مى نابود را ربا خداوند(: 276 بقره،)اَثیمٍ کَفّارٍ کُلَّ یُحِبُّ ال اللّهُ وَ الصَّدَقاتِ یُرْبِى وَ الرِّبا اللّهُ یَمْحَقُ

 ترک با تنها نه رباخواران: اشاره می کند که جمله. این دارد نمى دوست را گنهکـارى ناسپاس انسان هیچ خداوند و  دهد مى

 جا به داشته، ارزانى ها آن به خداوند  که را نعمتى شکر عمومى هاى نیازمندى راه در مال صرف و الحسنه قرض و انفاق

 کســانى چنیـن خدا که است  طبیعى و دهند مى قرار فساد و گنـاه و ستـم و ظلـم هـرگـونـه وسیلـه را آن بلکه آورند، نمى

  . دارد نمــى دوســت را

 هُـمْ ال وَ عَلَیْهِـمْ خَـوْفٌ ال وَ رَبِّهِـمْ عِنْـدَ اَجْــرُهُـمْ لَهُمْ الزَّکوةَ اتَوُا وَ الصَّلوةَ اَقامُوا وَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ امَنُوا الَّذینَ اِنَّ

 پــرداختنــد، را زکات و داشتند برپا را نماز و دادند انجام صالح اعمال و آوردند ایمان که کسانى(: 277 بقره،)یَحْــزَنُـونَ 

 گنهکار، و ناسپاس رباخواران برابر در  .شوند مى غمگین نه و است ها آن بر ترسى نه و است پـروردگـارشـان نــزد اجــرشـان 

 و پروردگار با ارتباط بر  عالوه و کرده زنده را خود فطرى عواطف و گفته ترک را خودپرستى ایمان، پرتو در که کسانى

 به و طبقاتى اختالفات  آمدن وجود به و ثروت تراکم از راه این از و شتابند مى نیازمندان حمایت و کمک به نماز، برپاداشتن

 از جهــان  دو هر در و داشـت خــواهنــد پروردگار نزد را خود پاداش کنند، مى جلوگیرى جنایت گونه هزار آن دنبال

  .  شوند مى منـد بهــره خود نیــک عمـل نتیجــه
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 مخالفت) از اید، آورده ایمان که کسانى اى(:  272 بقره،) مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ اِنْ الرِّبا مِنَ بَقِىَ ما ذَرُوا وَ اللّهَ اتَّقُوا امَنُوا الَّذینَ اَیُّهَا یا

 خدا به ایمان با هم آیه این  .دارید ایمــان اگــر کنیــد رهــا مانده، بـاقـى ربا(  مطالبات)  از چه آن و بپرهیزید خدا( فرمان 

 بنابراین نیست، سازگار  ایمان روح با رباخوارى، که معنى این بر است تأکیدى واقع در و شده ختم ایمان، با هم و شده شروع

 رها را دارند، زمینه  این در که مطالباتى یعنى ربا مانده باقى و کنند پیشه را تقوا که شود مى حاصل ها آن براى ایمان هنگامى

(  چنین)  اگر:  التُظْلَمُونَ وَ التَظْلِمُونَ اَمْوالِکُمْ رُؤوُسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ اِنْ وَ رَسُولِهِ وَ اللّهِ مِنَ بِحَـرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ  . سازند

 اصـل) اسـت شمـا آن از شمـا، هـاى ســرمـایـه کنید، توبه اگر و دیا کرده او رسول و خدا به جنگ اعالن بدانید  ، کنید نمى

 اشاره قاطع اریبس یا گونه به هیآ نیا در  . شــود مى وارد ستـم شمــا بــر نــه و کنید مى ستم نه ،(سود  بدون ، سرمایه

 به مربوط اموال اصل د،یکرد توبه اگر  اما. دیا کرده رسول و خدا با جنگ اعالن د،یبرندار یخوار ربا از دست اگر که است شده

 لیدل که است شده اشاره مشخصا  هیآ نیا در. شد خواهد یظلم شما به نه و دیکن یم یظلم نه صورت نیا در و است شما

  . است خوار ربا تیاقل کی رفاه یبها به جامعه تیاکثر به ظلم ربا حرمت

 التَأْکُلُواالرِّبوااَضْعافامُضاعَفَةً امَنُوا یااَیُّهَاالَّذینَ  . است شده  ذکر صریحا ربا تحریم حکم عمران، آل سوره 132 آیه در باالخره ـ 0 

 خدا از نخورید، برابر چند را( پول  سودِ و)  ربا ، اید آورده ایمان که کسانى اى(: 132عمران، آل) تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ وَاتَّقُوااللّهَ

  .شوید رستگار تا بپرهیزید

 فاحش رباى از منظور. است گردیده بیان«  مُضاعَفَةً اَضْعافا»  تعبیـر با و شده فاحش رباى تحریـم بـه اشـاره آیـه ایـن در

 و شود ضمیمه سرمایه اصل با نخستین مرحله در سود یعنى کند سیر ربا مسیر در تصاعدى شکل به سرمایه که است این 

 به و دهد تشکیل را جدیدى سرمایه ،« سرمایه اضافه به سود » مرحله، هر در ترتیب همین به و گیرند قرار ربا مورد  مجموعا

 از کلّى به و یابد افـزایش بدهى اصــل برابر چنــدین به بدهکار بدهى مجموع سود تراکم راه از کمى مدت  در ترتیب این

 رأس در بدهکار اگر که بود معمول جاهلیّت زمان در شود مى  استفاده تاریخ و روایات از که طورى به  .  گردد سـاقط زنــدگى

 او به جدیدى سرمایه شکل به را بدهى و سود مجموع که کرد مى تقاضا طلبکار از بپردازد را  خود بدهى توانست نمى مدت

  . (2)است فراوان ظالمانه بسیار رباخوارى این رباخواران میان در نیز  ما درعصر بگیرد را آن سود و بدهد قرض

 اقتصاد به عمل نیا و شود برخوردار ییباال درآمد از یدیمف یاقتصاد تیفعال انجام بدون طلبکار شود، یم باعث یرباخوار

 یاقتصاد وضع داران، هیسرما ثروت تمرکز و رباخواران درآمد شیافزا موازات به یربو اقتصاد در بعالوه،. زند یم لطمه  جامعه

 و ماند یم جهینت یب موجود، وضع حفظ یحت و یزندگ طیشرا بهبود جهت در آنها تالش و شود یم بدتر روز هر بدهکاران 

 انیم را مصرف و تقاضا و گسترش دار هیسرما و مرفه طبقات  انیم را یکاریب ربا پس. ابدی یم کاهش درآمدشان روز  به روز

 یدورنما تنها نه ربا نیهمچن     . باشد یم یاقتصاد رکود  تیوضع نیا یعیطب امدیپ دهد، یم کاهش جامعه نییپا یگروهها

 از ت،ینها در دهد،  یم کاهش را دیمف و یدیتول یگذار هیسرما به مردم لیتما بلکه سازد یم دایناپ و رهیت را اقتصاد ندهیآ

 و رکود نیز می انجامد. اموال یفنا به ،یاجتماع و ناامنی اقتصادی و مرج و هرجگسترش  قیطر

  :است بوده ریز نکات یحاو خالصه طور بهدر دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بهره بانکی  یدانشگاه قیتحق کی جینتا
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 در نکهیا ای و پردازند یم بهره و سود آن به و کرده افتیدر وام یبانک ستمیس از ای دهندگان پاسخ درصد 32 از شیب -1 

 . دارند یم افتیدر سود آن از و کرده یگذار سپرده یبانک  ستمیس

 یمانع عنوان به ،یبانک یباال یها بهره معتقدند اند کرده افتیدر وام یبانک ستمیس از که یافراد از درصد 22 از شیب -2 

 یم تیحما بحث نیا از زین موضوع یها یتئور البته. است رکود قیتعم و جادیا و یگذار هیسرما و دیتول ریمس در  یاساس

  . کند

 یبانک ستمیس معتقدند و یا به آن سود پرداخته اند، کرده افتیدر سود یبانک ستمیس از که یافراد درصد 62 از شیب -3 

 ریسا و نیمجتهد یفتوا تورم، ن،یگزیجا نهیزم نداشتن لیدل به موضوع نیا رغم یعل یول  دارد یربو به مشکوک عملکرد

 شبهه رغم یعل که است زیبرانگ تامل و جالب یلیخ نکته نیا. اند کردهو یا پرداخت   مصرف و افتیدر را سود نیا هاتیتوج

 مردم مسئوالن، و عالمان یبرخ سکوت زین و جامعه در ربا رواج لیدل  به ،یپرداخت ای و یافتیدر یها بهره خصوص در افراد

  .اند شده تفاوت یب بزرگ، و مهم دهیپد کی  به نسبت واقع در و نداده نشان یواکنش آن به نسبت زین

 متوجه را ی)مضاربه، مشارکت و ...(بانک یقراردادها انواع نیب تفاوت یبانک ستمیس رندگانیگ وام از درصد 72 از شیب -0 

  . اند کرده صرف شده افتیدر محل ریغ  در را یافتیدر یها وام و نبوده

این مبنا معامله از درصد از فاکتورهای ارائه شده به بانک ها برای دریافت وام، صوری بوده و بر  32در موارد لزوم بیش از  -2

 اساس باطل و ربوی خواهد بود. از این موضوع سیستم بانکی به طور کامل آگاهی دارد.

 یچندان توجه درصد( 27الی  22ی)در محدوده معمول آن یعنی بانک سود یها نرخ به رندگانیگ وام از درصد 22 از شیب -6 

   .اند بوده آن نرخ به یچندان توجه بدون  وام دنبال صرفا ،یمال منابع به ازین لیدل به و نداشته

درصد از سپرده گذاران به دنبال سودهای باالتر در بین بانک ها و موسسات مالی و پولی بوده اند و نوع سرمایه  22حدود  -7

 گذاری این موسسات برای سپرده گذاران اهمیت نداشته است. 

 معوق، اقساط ضامن، دادن قرار فشار تحت ،یبرگشت چک جمله از یمشکالت دچار رندگانیگ وام از درصد 72 از شیب -2 

 یمناسب خاطره یبانک ستمیس از لیدل نیهم به و اند شده آن رینظا و رکردید مختلف یها مهیجر و مضاعف بهره  پرداخت

  .ندارند

 به چندان وام پرداخت در ها بانک چون شد دیتول کار وارد توان ینم یبانک یها وام با معتقدند مردم درصد 62 از شیب -3 

 عبارت به. هستند دیتول انیبن رفتن نیب از یبها به یحت بانک منافع دنبال به صرفا و نکرده توجه رندهیگ وام طرف  منافع

 چیه به و کرده توجه رندهیگ وام از یبانک سود و اصل افتیدر به ابتدا دیتول یبنگاهها و افراد به وام پرداخت در  ها بانک گرید

 گونه هر از قبل یحت و وام پرداخت از بعد بالفاصله نکهیا دوم و شوند ینم کیشر کننده دیتول و گذار هیسرما  انیز در عنوان

 و اصل بازپرداخت و سود کسب جهت رندهیگ وام یبرا یچندان مهلت و نموده یپرداخت وام اقساط افتیدر  به شروع د،یتول

  .باشند ینم دیتول  سود محل از وام فرع
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 تمام عملکرد که همانطور و کند یم عمل بدن در خون انیجر مثابه به کشور کی در یبانک و یپول  ستمیس حال هر به

 نیهم به بشود، عضو آن افتادن کار از باعث تواند یم اندام هر در خون قطع و است خون انیجر به وابسته بدن  یسلولها

 یاقتصاد ستمیس بر یجد صدمات تواند یم آن نقص و دارد کشور در مشابه ینقش زین کشور در یبانک و یپول  انیجر بیترت

 بودن یربو و تیشفاف عدم و است یبانک ستمیس سالمت در اقتصاد کی سالمت مییبگو اگر ستین راهیب  و سازد وارد کشور

 نیا به که است یضرور و مهم اریبس رو نیا از. است کشور کی اقتصاد ریدامنگ مشکالت از یاریبس  منشا ،یبانک ستمیس

 اصالح با میبتوان تا میباش داشته یاعتقاد و یعلم ق،یعم یتوجه بهره نرخ یعنی بخش نیا مهم  ریمتغ به خصوص به و بخش

 یشتریب دیام کشور یاقتصاد مشکالت حل به ریمس نیا از و بوده دواریام کشور یپول بخش  در اصالحات انجام به ر،یمتغ نیا

  .میباش داشته

جالب است به این موضوع نیز اشاره شود که برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بزرگ در کشور وارد فعالیت هایی 

شده اند که چندان در چارچوب وظایف بانکداری آنها نگنجیده و به عنوان نمونه به ساخت برجهای تجاری و اداری، صادرات 

این رو برخی از این بانک ها به جای حمایت از تولید کننده و تامین نیازهای مالی وی، و واردات و نظایر آن رو آورده اند. از 

عمال به رقیبی برای تولید کننده و فعاالن بخش خصوصی در برخی عرصه ها تبدیل شده اند. با مروری بر روزنامه های کثیر 

 یر مرتبط با فعالیت های بانکها را مشاهده کرد. االنتشار کشور از جمله همشهری می توان برخی زمینه های سرمایه گذاری غ

 ستمیس بودن یربو رغم یعل موجود تیوضع تداوم یبرا یبانک ستمیس هاتیتوج 

 شده وارد رانیا در یپول و یبانک ستمیس تیوضع بهبعد از انقالب  که بوده یانتقادات از یکی  همواره یبانک ستمیس بودن یربو

 یبرخ ادامه در. است پرداخته موضوع نیا خصوص در هاتیتوج یبرخ ارائه  به ی علمابرخ مدد به یبانک ستمیس و است

 در و است شده پرداخته نقدها نیا به یبانک ستمیس پاسخ و ستمیس بودن  یربو و یبانک ستمیس به مستقل نیمحقق ینقدها

  .است شده ارائه یبند جمع کی انتها

 ستمیس :پاسخ. است حرام اسالم در ربا و است بهره و ربا بر یمبتن رایز دارد رادیا رانیا در یبانک ستمیس :1نقد  -1 

 در یگذار هیسرما ای و گذاران هیسرما به وام یاعطا  با ی مطابق قراردادهای اسالمی)یعنی مضاربه، مشارکت، جعاله و ...(،بانک

 خود سود کل از گذاران سپرده به ای شود یم کیشر گذاران  هیسرما سود در گذاران، سپرده از ابتین به سودآور یها پروژه

 ربا با و است یاقتصاد تیفعال حاصل سود و است سود در مشارکت  یمبنا بر یبانک ستمیس اصوال پس. پردازد یم را یبخش

 و است شده پاک کل در مساله اصوال هیتوج نیا با. ستین یربو تیفعال  مصداق یبانک ستمیس تیفعال رو نیا از. دارد تفاوت

  .دینما یم ریتطه را خود و کرده  استفاده سود واژه از بهره ای ربا یجا به بانک

. است یربو رو نیا از کند ینم مشارکت انیز در و دارد مشارکت سود در فقط رانیا در یبانک ستمیس :2 نقد  -2 

 یها نهیزم در ها سپرده یگذار هیسرما خصوص در آنها از وکالت گرفتن با و گذاران سپرده از ابتین به یبانک ستمیس : پاسخ

 یها طرح یکارشناس و قیدق یابیارز با و داده انجام را گذاران هیسرما منابع از استفاده نیبهتر تا کند یم تالش سودآور 

 هیسرما  در چه اگر مجموع در. است باال اریبس آنها در سود کسب احتمال که کند یم یگذار هیسرما ییها پروژه در مختلف، 



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

11 

 است ممکن  مورد 22 در و سود مورد 22 در یگذار هیسرما مورد 122 از فرضا بانک اما دارد وجود زین انیز احتمال یگذار

 به یپرداخت  یسودها رو نیا از. است بوده سودآور بانک یها یگذار هیسرما متوسط طور به و مجموع در یول کند انیز

 یها پروژه در  یگذار هیسرما در یبانک ستمیس یهوشمند لیدل به که است یبانک ستمیس سود از یبخش گذاران سپرده

در جواب به پاسخ سیستم بانکی در این مورد می توان گفت که شاید در شرایط رونق  . شد خواهد محقق قطعا سودآور،

با حداقل سود و یا زیان اقتصادی این موضوع صحیح باشد اما قطعا در شرایط رکود اقتصادی که اکثر فعالیت های اقتصادی 

مورد سود خواهد داشت. از این رو پرداخت سودهای  22مورد زیان و  22پروژه حدود  122مشغول فعالیت هستند، از هر 

باالی تضمین شده توسط سیستم بانکی دراین شرایط بسیار جای تامل دارد. آیا واقعا این سودها در اقتصاد تولید می شود و 

 پول و یا فعالیت در فضایی غیرسالم در اقتصاد ایجاد می گردد؟یا حاصل دالل بازی 

 یها نرخ :پاسخ. است ربا مصداق نیا و است یقطع و مشخص بهره ای سود یها نرخ ،یبانک ستمیس در :3 نقد  -3 

 یبانک ستمیس آنکه اول. است کرده برخورد موضوع نیا با شکل دو به یبانک ستمیس اما ستین یقطع یبانک ستمیس  در سود

 ها  یگذار هیسرما به توجه با یقطع نرخ دوره انیپا در و است الحساب یعل یپرداخت یها نرخ بلکه نپرداخته یقطع یها  نرخ

اصل سرمایه و  خود، یها یگذار هیسرما از نانیاطم با و خود منابع به اتکا با بانک که نیا دوم. گردد یم پرداخت و محاسبه

 به اتکا  با بانک را شده اعالم نرخ با آن التفاوت مابه باشد، کمتر یواقع نرخ از سودها اگر رو نیا از و کند یم مهیب رانرخ ها 

  .کند یم پرداخت خود منابع

سیستم  پاسخ:اکثر معامالت در سیستم بانکی صوری است و عمال ضوابط بانکداری اسالمی رعایت نمی شود.  :4نقد   -0

بانکی مطابق قانون بانکداری بدون ربا و در چارچوب ضوابط و قراردادهای تعریف شده در آن عمل می کند و  رعایت نشدن 

ضوابط بانکداری اسالمی، اشکال سیستم و یا قانون نیست بلکه اشکال در نحوه اجرای مجریان و وام گیرندگان است که با 

 مرتفع شدن است.  اطالع رسانی و آگاه کردن آنها قابل

 است ریز شرح به زین یفعل یبانکدار ستمیس موافقان یبرخ استدالل

 تورم نرخ که یطیشرا در مخصوصا)شوند یم متضرر دهندگان وام و منتفع رندگانیگ وام همواره تورم، وجود لیدل به -1 

 یم افتیدر رندگانیگ وام از تورم از یبخش جبران بابت که است یپرداخت بهره  رو نیا از(. باشد یبانک بهره نرخ از شیب 

 زین  یبرخ. کرد خواهد جبران را انیز نیا از یبخش حداقل بهره افتیدر تورم، بخاطر پول ارزش کاهش لیبدل و گردد 

 .ندارد یاشکال تورم نرخ معادل بهره ای سود افتیدر معتقدند

 شیافزا و بنگاهها یا هیسرما منابع زیتجه باعث است، هیسرما د،یتول مهم یها نهاده از یکی که یطیشرا در وام یاعطا -2 

 صورت در و است یا هیسرما منابع نیا از استفاده متیق بهره. گردد یم یخصوص بخش توسط مخصوصا یگذار هیسرما 

  .ندینما اقدام یگذار هیسرما مقاصد یبرا منابع زیتجه به نسبت توانند ینم بانکها آن فقدان 

 میتنظ یا گونه به ( و عقود غیرمشارکتی)مثل فروش اقساطی(مضاربه عقود مشارکتی)مثل جمله از یاسالم یقراردادها -3 

 .است حالل سود نیا زین علما یبرخ یفتوا طبق و برود نیب از آنها در بودن یربو شبهه که شوند  یم
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 اضطرار، قاعده طبق و یاسالم جامعه مصلحت  بر بنا نیهمچن. ندارد وجود یبانک بهره و سود یجا به نیگزیجا ستمیس  -0 

  .ندارد  اشکال تر مناسب و بهتر یستمیس سمت به حرکت تا یبانک یفعل ستمیس

  .ستین ظالمانه بابت تسهیالت پرداختی داران هیسرما از اضافه افتیدر. دارد مصداق یضرور یقرضها در تنها حرام یربا -2 

 یتهایفعال گسترش ای و یتجار و یدیتول بنگاه یانداز راه منظور به وام لوکس و یای مثل خرید لوازم ضرور ریغ یقرضها در

و می تواند در جهت گسترش عدالت و  شود یم معروف اشاعه موجب داران هیسرما و توانگران از مازاد افتیدر ی،اقتصاد

 کاهش فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. 

 پروژه از یاریبس هیسرما جامعه، افراد پراکنده  و زیناچ یاندازها پس یآور جمع با که است بانک نیا معاصر اقتصاد در -6  

 و رونقو  شود یم فلج یخدمات و یدیتول  یتهایفعال ،یبانک خدمات بدون ،یکنون اقتصاد در. کند یم نیتام را یاقتصاد یها

بهره قیمت خدماتی است که سیستم بانکی به عنوان   . دارد یبستگ آن یبانک ستمیس ییکارا به یکشور هر یاقتصاد توسعه

 واسطه مالی دربازار پول انجام می دهد.

 بهره نرخ به آن حرمت و ربا اصطالح است بهتر و است یواقع بهره نرخ بلکه یاسم بهره نرخ نه است مهم عمل در آنچه -7 

 یواقع بهره نرخ تورم، نرخ بودن ریمتغ لیبدل باشد، ثابت یاسم بهره نرخ اگر یحت. یاسم بهره نرخ نه شود داده نسبت  یواقع

 از که است یواقع بهره نرخ است، مهم گذار هیسرما یبرا آنچه. شود یم یمنف موارد یبرخ در یحت و ستین ثابت  وقت چیه

 یمنف یحت و بودن نییپا نیهمچن و نرخ نیا نبودن ثابت لیبدل  رو نیا از. دیآ یم بدست تورم از یاسم  بهره نرخ تفاوت

  !.ستین یربو ما یبانک ستمیس اصوال سالها  از یاریبس در آن بودن

ربای قرضی و ربای مضاعف تنها در صدر اسالم به دلیل ویژگی های خاص جامعه آن روز و نقش پول)وسیله مبادله(  -2

وجود داشته است و در جوامع امروزی اصوال نقش پول و جایگاه بانک ها با صدر اسالم متفاوت است و از این رو بهره دریافتی 

 بانک، مصداق ربا نیست. 

که به یک جمع بندی و پاسخ جامع به نکات طرح شده توسط سیستم بانکی پرداخته شود، بهتر است ابتدا اما قبل از این   

نگاهی به سیر تدریجی مجاز شدن ربا در آیین مسیحیت بیندازیم تا از این مسیر توجیهات مدافعان سیستم فعلی بانکداری و 

 سابقه آن در مسیحیت را بهتر درک کنیم. 

 سیحیتربا و سیر آن در م

هاى زیادى ربا از سوى کلیسا و قوانین مدنى کشورهاى مسیحى، ممنوع اعالم شده بود. کلیسا مسیحیان رباخوار را با  قرن

میالدى، به علت گسترش ارتباط بین  12تا  12از قرن  کرد. شمرد و براى آنان مجازات هایى اعمال مى یهودیان برابر مى

هاى اقتصادى پدید آمد و به تدریج، زمینه ترویج ربا در  ها، از جمله در فعالیت زمینهمشرق و غرب، تحوالت بزرگى در تمام 

میان عموم مردم فراهم شد. توسعه صنعت و بازرگانى مستلزم به کارگیرى پس اندازهاى راکد جامعه در معامالت بود. براى 

از اخذ مالیات بود. اصناف، هم قرض کشورهایى که درگیر جنگ یا مشکالت دیگرى بودند، قرض کردن بسیار آسانتر 

داد. مالکانى که مشغول توسعه  رکن اصلى معامله را تشکیل مى دادند و در هر دو صورت، بهره گرفتند و هم قرض مى مى
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هاى صلیبى بودند، از وام دهندگان استقبال خوبى نمودند. کلیساها و دیرها که روزى پرچم  امالک خویش یا عازم جنگ

ها و یا رهایى از پى آمدهاى مالى، دست نیاز  رباخوارى را برافراشته بودند، براى مقابله با افزایش روز افزون قیمتمبارزه علیه 

رباخوارن براى گریختن از چنگال قانون تحریم . دراز نمودند -که بزرگترین منابع مالى در اختیارشان بود  -به سوى یهودیان 

هاى گوناگونى متوسل شدند و کوشیدند عمل زشت خود را تحت عناوین مختلف پنهان  ربا و رهایى از مجازات آن، به حیله

 ها چنین بود: برخى از این حیله سازند.

. در آغاز، صاحب مال قرار دادى مبنى بر این که پول از او و کار از جانب تاجر باشد و در سود و زیان با هم شریک باشند با 1

سود احتمالى خود از  کت، قرار داد دیگرى مبنى بر این که صاحب سرمایه از مقدارىاداد شر کرد. به دنبال قرار تاجر امضا مى

شد در نتیجه صاحب سرمایه  بین آن دو منعقد مى صرفنظر کند تا در مقابل، در خسارت مال شریک نباشد، تحت عنوان بیمه

نبال قرار داد دوم، بین آنها قرار داد سومى مبنى شد، اما در خسارت و زیان شریک نبود. به د در سود احتمالى داراى حق مى

. سود قطعى؛ در ، بسته می شدبر این که صاحب مال، سود احتمالى خود را در مقابل مقدارى سود قطعى به تاجر بفروشد

حقیقت همان ربایى بود که صاحب مال از آغاز قصد گرفتن آن را داشت. اگر صاحب سرمایه به موجب عقد شرکت، در سود 

در مقابل این که در  -شد، او در عقد بیمه  درصد سود احتمالى در نظر گرفته مى 32شد و سهم وى  و زیان شریک مى

در مقابل  -درصد سود احتمالى خود را  22کرد، سپس  درصد سود احتمالى خود صرفنظر مى 12از  -خسارت شریک نباشد 

ین قراردادها در سیستم بانکداری فعلی با تغییر مختصری در . خیلی جالب است چون هم فروخت به تاجر مى -سود قطعى 

 شکل و اجزا و نام در حال پیاده سازی است.

هاى ربا به  گرفته شده و خاستگاه آن یکى از حیله اى اسپانیایى است و به احتمال زیاد، از کلمه عربى مخاطره . مهاتره کلمه2

و در زمان حضور مسلمانان در اسپانیا به عاریت گرفته شده و از آن جا نام بیع العینه است که در فقه اسالمى مطرح شده 

تومان ارزش  022خواست به دیگرى وام دهد کاالیى را که  وارد اروپا شده است. شکل این معامله چنین بود: شخصى که مى

همان کاال را به وام دهنده فروخت و سپس خریدار؛ یعنى وام گیرنده،  تومان به او، به صورت نسیه مى 222داشت، به قیمت 

کرد، اما در موعد پرداخت بهاى نسیه، باید  رسى پیدا مى فروخت و به این مبلغ پول نقد دست تومان مى 022به طور نقد، به 

 . یافت تومان بهره دست مى 122تومان پول نقد و صاحب پول به  022پرداخت، به این ترتیب، وام گیرنده به  تومان مى 222

خرید و متعهد  تر از قیمت واقعى آن مى شروط، وام دهنده خانه یا ملکى را از کسى که به دنبال وام بود، ارزان و کم. بیع م3

شد اگر صاحب ملک تا زمان مشخصى پول را باز آورد، ملک را به او برگرداند؛ براى مثال، وام گیرنده زمینى را که در سال  مى

داد، بعد از فرا رسیدن مهلت، اگر صاحب ملک پول را باز  درصد قرض مى 12ا نرخ تومان را ب 122تومان درآمد داشت،  12

توانست پول را باز پس  گرداند، وام دهنده توانسته بود از منافع ملک که نقش ربا را داشت، بهره ببرد و اگر وام گیرنده نمى مى

بدهکار معموال قادر به پرداخت پول گرفته شده  کرد و از آنجا که دهد، وام دهنده به قیمت پایینى ملک او را تصاحب مى

 .آمد نبودند، اموال آنان به تصرف رباخواران در مى
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گرفتند و او اجازه  . استفاده از منافع رهن، بدان گونه که در مقابل دادن وام، خانه یا ملکى را از بدهکار به عنوان وثیقه مى0

 فاده کنند. داد تا زمان برگرداندن قرض، از آن وثیقه است مى

 دادند. ها نیز ربا خوارى خود را تحت عنوان تبدیل پول انجام مى . صراف2

گرفتند؛ به استناد این که قانون منع ربا فقط شامل  . بسیارى از موسسات بانکى نیز آشکارا در قبال پرداخت وام، بهره مى6

 (1)ها. شود، نه بنگاه حال افراد مى

 کاستن از محدوده ربا:

تحوالتى که در بازرگانى اروپا پدید آمد، گرایش به رباخوارى در میان مردم زیاد شد و آنان براى پوشاندن عمل خود، در اثر  

هاى گوناگونى متوسل شدند. سرانجام کلیسا مجبور شد در برابر فشارهاى وارد، عقب نشینى کند و با پذیرش  به راه

 د. این استثناها عبارت بودند از:استثناهایى به تدریج دامنه حرمت ربا را محدود کن

توانستند هنگام دادن وام، درصدى بهره براى پرداخت حقوق  . تجویز چند درصد بهره به عنوان کارمزد: وام دهندگان مى1

ها توانستند از مشتریان  کارمندان و مخارج موسسه، از گیرندگان وام دریافت کنند. بدین ترتیب موسسات بانکى و صرافى

 صورت قانونى، بهره دریافت کنند.خود، به 

گیرنده نتواند در موعد مقرر بدهى خود  کرد اگر وام . گرفتن بهره به عنوان جریمه تاخیر: وام دهنده هنگام قرار داد شرط مى2

، ولى را پرداخت نماید، باید به ازاى هر ماه تاخیر، مبلغ مشخصى جریمه بپردازد. کلیسا ابتدا در تجویز این امر تردید داشت

سرانجام آن را پذیرفت؛ به شرط آن که مقدارى جریمه زیاد نباشد و منجر به رباى فاحش )زیاد( نشود و هدف اصلى، وادار 

دادند که وام گیرنده  ربا خواران از آن پس، موعد پرداخت را چنان کوتاه قرار مى ساختن وام گیرنده به پرداخت بدهى باشد.

 شد. ها نیز متناسب با نرخ تعیین مى شد. میزان جریمه جه مجبور به دادن جریمه مىقادر بر پرداخت نبود و در نتی

توانست مقدار کمى بهره، جهت حفظ اصل سرمایه خود از خطرهایى که ممکن بود آن  . بهره در مقابل خطر: وام دهنده مى3

علت نداشتن قدرت پرداخت، یاداشتن سوء به  -گیرنده بگیرد. خطر ندادن وام از جانب وام گیرنده  را تهدید کند، از قرض

 براى تجویز بهره کافى نبود. -نیت 

 هاى با بهره بگیرند. . طبق تعالیم کلیسا افراد در موقع اضطرارى حق داشتند قرض0

در سایه چنین استثنایى، عالوه بر مردم عادى، کشیشان نیز به وام ربوى روى آوردند و به دنبال آن، برخى موضوعات به 

ت رسمى و تحت عنوان اضطرار، از محدوده رباى حرام خارج شد؛ براى مثال، سرپرستان کودکان یتیم اجازه یافتند براى صور

 (1.)هاى با بهره قرض دهند حفظ اموال کودکان یتیم، اموال آنان را به صورت وام



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

15 

شد کلیسا از موضع نخست خود در هاى دوازدهم تا پانزدهم میالدى، باعث  اگر تحوالت اقتصادى قرن تجویز نهایى ربا:

هیجدهم میالدى،  تاهاى پانزدهم  ممنوع شمردن ربا عقب بنشیند و دامنه آن را محدود کند، تحوالت سیاسى و فرهنگى قرن

تجویز نهایى ربا را در جهان مسیحیت در پى داشت. تغییرات بنیادین سیاسى، اجتماعى و اقتصادى در کشورهاى اروپایى، 

یسا از مصدر قدرت، کشف آمریکا، گسترش روابط تجارى و بازرگانى بین شرق و غرب، پیدایش مکتب اقتصادى کنار رفتن کل

شمرد و مردم را به کوشش براى جمع آورى طال و نقره  ها مى ترین عامل ثروت ملت ترین و عمده مرکانتلیسم که پول را مهم

هایى را براى  اقتصاددانان با تحریم بهره به مخالفت برخیزند و راه هاى دیگر، باعث شد که عده زیادى از خواند و علت فرا مى

 تجویز ربا، پیشنهاد کنند.

در این دوران، طرفداران تجویز ربا از زاویه دیگر با این مساله برخورد کردند و گفتند: اگر چه در جهان ایده آل، تصور اقتصاد 

اى از حرمت آن  توانند از ربا صرف نظر کنند، بهتر است تا اندازه مىبدون ربا ممکن است، لکن در عالم واقعیت، چون مردم ن

چشم پوشى شود. طرفداران این نظریه قصد داشتند که حرمت ربا را تنها یک مساله اخالقى قلمداد کنند و منع قانونى آن را 

 لغو نمایند.

تاثیر نبود؛ زیرا کلیسا  آوردن مسیحیان به رباخوارى بىدر پایان، باید به این نکته توجه کرد که رفتار نامناسب کلیسا در روى 

در قرون وسطى، کلیسا به هر  با افراط و تفریط با این مساله برخورد کرد و زمینه را براى اعتراضات عمومى فراهم ساخت.

از آن خرد و به بیشتر  کسى که مشغول تجارت شد، وعده لعنت ابدى داد. کلیسا عقیده داشت: کسى که چیزى را مى

شیشان سود تجارت را مانند سود قرض ربوى، حرام دانستند و این، مشکالت ک ستاند. فروشد، مثل کسى است که ربا مى مى

مساله دیگرى که باعث تضعیف موضع کلیسا شد، این بود که مردم دریافتند کشیشان با  بسیارى را براى مردم به بار آورد.

کشیشان آگاه شدند،   پردازند. وقتى فیلسوفان و اقتصاددانان از تجارت پنهانى رت مىاستفاده از اموال نذرى کلیسا، به تجا

  .(1)تحریم کلیسا نسبت به تجارت و ربا را نادیده انگاشتند و به تدریج، تجارت همراه با رباخوارى در اروپا رواج تمام یافت

 حیله های ربا در جوامع مسلمان 

کوشد از طریق بعضى از  شود که شخص براى فرار از حرمت ربا مى اى گفته مى هاى چاره راههاى ربا به  در اصطالح فقها، حیله

اصل آنکه در  معامالت و عقود که ظاهرى شرعى دارند، به هدف اصلى خود که همانا دریافت زیادى است، دست یابد بى

هاى آغازین  ح است و سابقه آن به سالها در مورد رباى معاملى و رباى قرضى مطر چاره جویىموضوع تغییری ایجاد شود. 

هاى ربا  گردد. فقیهان مذاهب مختلف اسالمى از دیر زمان به بررسى مشروعیت حیله حاکمیت اسالم در جزیره العرب باز مى

 اند.  اند و در این زمینه نظریات گوناگونى را ابراز داشته پرداخته

شود؛ بدین صورت که  مى تکلیفى، یعنى حرمت یا وجوب استفاده مىهاى شرعى براى فرار از یک حکم الزا معموال از حیله

فرار مکلف از یک حکم شرعى الزامى، نظیر حرمت ربا، . کوشد به کمک حیله، حرمت یا وجوب چیزى را از بین ببرد مکلف مى

 از دو راه ممکن است: 
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عنى در حکم حرمت، استثنا قائل شویم، . خرج حکمى: به این صورت که مورد را از تحت عموم دلیل شرعى در آوریم، ی1

، ربا گرفتن دولت از مردم را به رباى  )طبق نظر برخی روایات(مثال همان طور که ربا گرفتن پدر از فرزند استثنا شده است

 بین پدر و فرزند قیاس کنیم و حکم به عدم حرمت آن نماییم. 

. خرج موضوعى: با تغییر دادن مورد، ادعا کنیم که موضوع حکم حرمت، دیگر بر آن صادق نیست، مثال در رباى قرضى، با 2

انجام بیع نقد و نسیه )بیع عینه( زیادى حرام را از طریق سود حاصله از تفاوت قیمت نقد و نسیه یک کاال به دست آوریم و 

 ته است. مدعى شویم که اصال قرض ربوى تحقق نیاف

شود، چون پس از  کنند، قائل هستند که انجام حیله باعث خرج موضوعى مى هاى ربا را تجویز مى تر کسانى که حیله بیش

تواند باعث خروج آن از  یابد. حقیقت این است که انجام حیله در همه موارد نمى انجام حیله، موضوع رباى حرام تحقق نمى

 .ارد، متاسفانه موضوع ربا پس از انجام حیله نیز باقى است، و همان مفاسد را در برداردتحت موضوع ربا گردد و در بعضى مو

 هاى ربا:  دالیل بطالن حیلهو( 

امام خمینى )قدس سره( در این باره . هاى ربا چون با علت یا حکمت تحریم ربا منافات دارد، باطل است  دلیل اول: حیله

هایى که در کتاب و سنت براى تحریم ربا ذکر شده است، مانند ظلم،  ا از تحت علتتواند موضوع رب ها نمى گوید: حیله مى

اگر شارع ربا را به خاطر ظلم، فساد و ترک تجارت حرام کند، سپس همه اقسام . سازد فساد اموال و تعطیل تجارت، خارج مى

چنین عملى از قبیل تناقض و لغویت در جعل شود، حالل نماید؛  آن را با تغییر جزئى در عنوان که مانع ترتب مفاسد آن نمى

شد، چرارسول خدا )ص( که پیامبر رحمت بود، این نکته را به  اگر حیله، به این آسانى باعث جواز رباخوارى مى حکم است. 

( مسلمانان یاد نداد، تا بدین وسیله امت خویش را از دست یازیدن به حرامى مانع شود که اعالن جنگ با خدا و رسولش )ص

بینیم که رسول خدا )ص( به  تر است؟! برعکس، مى بار زنا با محرم بزرگ 72گردد و گناه درهمى از آن از  محسوب مى

نویسد: اگر ربا خواران دست از رباخوارى برنداشتند، با آنان جنگ کن! اگر ربا گرفتن با توسل به  فرماندار خود در مکه مى

ه این بود که شیئى به یک طرف ضمیمه گردد یا لفظ تغییر داده شود، چه حاجتى به حیله، به سادگى جایز بود و تنها نیاز ب

زحمت جنگ و ریختن خون مسلمانان بود؛ بلکه بر رسول خدا )ص( واجب بود که به خاطر حفظ خون مسلمانان، طریق 

 . حیله را به آنان بیاموزد

گوید: از قرآن  کند و مى خمینى )قدس سره( استدالل مىهاى ربا، مانند حضرت امام  شهید مطهرى براى اثبات حرمت حیله

شود که مالک حرمت ربا ظلم است: ال تظلمون و التظلمون و روشن است که این ظلم چیزى جز ظلم  مجید استفاده مى

و آیه ال  .ناسگیرد( نیست و همین نکته از آیه لیربو فى اموال ال رباگیرنده بر ربادهنده )در این که زیادتر از اصل مال خود مى

شود. این مالک، قطعى و مورد تصریح قرآن کریم است و  تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه )که در مقام تقبیح است( نیز فهمیده مى

کند، لذا به طور قطع این  شود، زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمى هاى ربا این ظلم برداشته نمى چون با حیله

  .ها صحیح نیست حیله
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هاى ربا وجود ندارد: این بحث از دیر زمان، از سوى بعضى از فقیهان شیعه و سنى مطرح شده  دلیل دوم: قصد جدى در حیله

ها گرفتن رباست، معامله صحیح  هاى ربا دو طرف معامله، قصد جدى ندارند و مقصود اصلى آن است که چون در انجام حیله

 .شود واقع نمى

این معامله داراى دو عنوان است، یکى مثال بیع و دیگرى : آن در قانون ربا تقلب شود، عرفا رباستاى که با  دلیل سوم: معامله

این دلیل به فرض اثبات، اضافه بر  .کند، بر آن معامله صادق است ربا؛ بنابراین همه آیات و روایاتى که حرمت ربا را بیان مى

 هاى ربا، بر حرمت آن هم داللت دارد.  بطالن حیله

ه مهم است آن است که در قرآن کریم، اصوال حیله شرعی نداریم و چیزی که هست جبران است و نه حیله. مثال در مورد آنچ

روزه در قرآن کریم اشاره شده است که  اگر نمی توانید روزه بگیرید و مثال مریض یا در سفر هستید، به جایش جبران کنید 

روز جبران کنید. در مورد سایر احکام نیز  62د روزه را عمدا باطل کنید باید و یک روز دیگر را بگیرید ولی اگر می خواهی

وضعیت همین است. بحث قرآن کریم جبران است و نه حیله. در مورد ربا هم می گوید جبران کن. یعنی رئوس اموال از 

 به تو ظلم شود. توست و مابقی را باید بگذاری)ذرو ما بقی من الربوا( و به این وسیله نه ظلم کنی و نه 

کند: تامین غرض شارع در جایى که غرض قطعا  براى اثبات حرمت حیله از طریق عقل، شهید مطهرى چنین استدالل مى

باید دید آیا حیله در احکام شرع جایز است یا نه؟ و اصوال حیله ایشان می فرمایند:  معلوم باشد، به حکم عقل واجب است. 

کند، مثال سفر  کند به این معنا که خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى چه معنا دارد؟ یک وقت شخص حیله مى

ارع عمل نکرده است. کند تا نماز را قصر کند و روزه را افطار کند. این جایز است، زیرا که در حقیقت بر خالف غرض ش مى

شارع خودش در مورد حضر، حکمى وضع کرده است و در مورد سفر، حکمى دیگر و مانع نشده است از سفر اختیارى و اگر 

توانست ولى نخواسته است. مثال این نحو حیله در قوانین  خواست مانع شود و مثال بگوید: در ماه رمضان سفر نکنید، مى مى

ى اشخاص متاهل، قانون معافیت از خدمت سربازى باشد و براى غیر متاهل معافیت نباشد، اگر مدنى این است که اگر برا

 کسى اقدام به تاهل کند، خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض مقنن هم مخالفت نورزیده است. 

گذاشتن است. مثال این نوع حیله در قوانین  ولى یک وقت حیله، مبارزه با غرض مقنن است و در حقیقت، کاله بر سر شارع

دهند که مبارزه با غرض مقنن است، زیرا شک  هایى است که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى بشرى، حیله

مواره توانند بر او ایراد بگیرند و لذا ه نیست که غرض مقنن، وصول مالیات است، ولى چون صورت کار وى قانونى است، نمى

دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله، در احکام شرعى، همین حیل رباست.  قوانین را تغییر مى

شود و با غرض شارع مبارزه  واضح است که شارع خواسته است رباگیر، اخذ ربا، یعنى زیاده نکند و در حیل، اخذ زیاده مى

 گردد.  مى
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 ی مختلفنرخ بهره در کشورها 

نگاهی گذرا به سهم عقود مختلف مشارکتی و غیرمشارکتی از مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 

های مختلف و همچنین نرخ های بهره بانکی در کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم تا بتوانیم جمع بندی بهتری ارائه 

درصد در سیستم بانکی اعمال  22ود سپرده های مدت دار هم اکنون در حدود نماییم. همانگونه که می دانیم نرخ های س

درصد بسته به نوع وام و مبلغ آن متفاوت است. نرخ سود تسهیالت قرض  22الی  22می شود و نرخ سود تسهیالت نیز بین 

 د در نظر گرفته شده است.درص 0الحسنه پس انداز نیز که عمدتا به صورت تکلیفی و بسیار محدود پرداخت می شود در حد 

مانده تسهیالت اعطایی به بخش های مختلف در سالهای اخیر حاکی از رشد شدید عقود مشارکتی در مقابل کاهش سهم 

عقود غیرمشارکتی در سیستم بانکی است. در بین عقود مشارکتی نیز مشارکت مدنی رشد چند برابری را تجربه کرده است 

سل مضاربه و سلف حتی کاهش پیدا کرده است. از این رو رشد سهم عقود مشارکتی به دلیل در حالی که سهم عقود دیگر م

افزایش حدودا چهار برابری عقود مشارکت مدنی بوده است. از طرف دیگر کاهش سهم عقود غیرمشارکتی به دلیل کاهش 

 سهم عقود فروش اقساطی عمدتا رخ داده است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش های مختلف براساس : مانده تسهیالت اعطایی 1جدول شماره 

 عقود اسالمی

 1323 1322 1327 1326 1322 1320 سال  -عقود

 1/22 2/00 23 31 32 7/26 عقود مشارکتی

 01 32 17 16 12 2/11 مشارکت مدنی -

 6/2 6 2/6 3 7/7 3/6 مضاربه-

سرمایه گذاری -

 مستقیم

1 1 3/2 7/2 7/2 3/2 

 2/1 2/1 2/1 0/1 2/1 2/2 مشارکت حقوقی-

 2/2 3/1 1/3 3/3 2/0 2/2 معامله سلف-

 3/03 6/23 2/20 22 2/23 7/73 عقود غیرمشارکتی

 32 2/26 1/02 6/02 2/02 3/03 فروش اقساطی-

 2 0/0 2/3 2/3 2/3 0/0 قرض الحسنه-

اجاره به شرط -

 تملیک

7/3 3 2/1 0/1 1 72/2 

 2/2 0 3/0 0/0 1/2 3/6 جعاله-

 76/2 22 6/16 11 1/12 3/2 سایر*



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

19 

  شامل خرید دین، اموال معامالت و مطالبات معوق و سررسید گذشته.  )ماخذ اداره بررسی ها و سیاست های

 اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا(

نیز متوسط نرخ بهره و تورم در برخی کشورهای جهان مورد اشاره قرار گرفته است. همانگونه که مالحظه  2در جدول شماره 

درصد)نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران( است و شاید  0می گردد در اکثر این کشورها نرخ بهره اسمی در حد پایین تر از 

 شورها در نظر گرفته شود، عمال نرخ بهره بانکی در حد صفر باقی بماند. اگر کارمزدی برای خدمات بانکی در این ک

 2213الی  2212: متوسط نرخ بهره و نرخ تورم در برخی کشورهای جهان متوسط 2جدول 

عربستا قطر

 ن

آذربایج بحرین قبرس عراق قزاقستان مالزی کویت عمان

 ان

 نام کشور

           

متوسط نرخ  2/3 22/2 22/2 6 2/2 22/3 2 1 2 2/0

 بهره)درصد(

 نرخ تورم )درصد( 0/1 0/1 3/2 2 0/7 3/3 7/2 6/2 2/2 2/3

           

منطقه 

 یورو

کره  هلند ژاپن کانادا چین

 جنوبی

هنگ 

 کنگ

سنگاپو ترکیه امارات

 ر

 نام کشور

متوسط نرخ  27/2 22/2 2 2/2 22/2 2 2 1 6 22/2

 بهره)درصد(

 نرخ تورم)درصد( 3/2 2/3 0/2 3/3 1/1 2/7 3/2 1/2 2 3/2

مقایسه نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در این کشورها نیز حاکی از آن است که نرخ بهره واقعی در اکثر این کشورها بدلیل باالتر 

بودن نرخ تورم، منفی شده است. عالوه بر این یک همبستگی نیز بین نرخ های متوسط بهره و نرخ تورم در این کشورها 

که نرخ بهره بانکی باالتر بوده است، نرخ تورم نیز باالتر بوده است. از این موضوع وجود دارد به عبارت دیگر در کشورهایی 

شواهد علمی نیز تبعیت می کند. شاید بهتر باشد همین جا پاسخ یکی از مهمترین توجیهات سیستم بانکی در مورد مجاز 

عان سیستم فعلی بانکداری معتقدند به دلیل بودن بهره به دلیل وجود تورم ارائه شود. همانگونه که اشاره گردید، برخی مداف

وجود تورم در جامعه، دریافت بهره از تسهیالت اعطایی و پرداخت بهره یا سود به سپرده گذاران، جبران بخشی از کاهش 

 ارزش پول به دلیل تورم است و از این رو متغیر مهمتر نرخ بهره واقعی است که تفاضل نرخ بهره اسمی از تورم است و این

نرخ عمدتا در کشوری مثل ایران منفی است و بنابراین وام گیرنده در این سیستم منتفع و وام دهنده متضرر می گردد. در 

ضمن نرخ بهره واقعی به دلیل متغیر بودن نرخ تورم، حتی با ثابت بودن نرخ بهره اسمی، دیگر ثابت نخواهد بود و از این رو 

انکداری از بین خواهد رفت. اما پاسخ به این گروه آن است که چنانچه تورم را علت شائبه نرخ های قطعی نیز در سیستم ب

وجودی نرخ های بهره بانکی در نظر بگیریم، شاید بحث این افراد موضوعیت پیدا کند که البته در همین حالت نیز نقدهای 
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ت مختلف محققان داخلی و خارجی حاکی جدی بر آن وارد است، اما واقعیت امر چیز دیگری است و تجربه جهانی و تحقیقا

از آن است که رابطه علیت عمدتا از سمت نرخ بهره به تورم است و به عبارت دیگر این نرخ بهره و سود بانکی است که دلیل 

ایجاد تورم و افزایش سطح قیمت ها در جامعه می گردد. این موضوع پشتوانه تئوری قوی دارد و این پشتوانه، تئوری تورم 

ار هزینه است. می دانیم که بهره و سود بانکی برای تولید کنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات مختلف به عنوان بخشی فش

مهم از هزینه تولید به شمار می آید. هر مقدار بهره بانکی باالتر باشد، هزینه تولید نیز بیشتر است. از این رو مالک قیمت 

بنگاه فعالیت کند، بهره و سود بانکی به عنوان بخشی مهم از هزینه های تولید، در قیمت گذاری هر چه باشد و در هر بازاری 

تمام شده کاال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و اگر تمام کاالهای جامعه را در نظر بگیریم، بخش قابل مالحظه ای از قیمت 

می کند و آنرا از مصرف کننده مطالبه می نماید. از این این کاالها در واقع سود بانکی است که تولید کننده به بانک پرداخت 

زاویه هر چه مراحل تولید یک کاال بیشتر باشد، هزینه سود بانکی در قیمت تمام شده کاال نیز بیشتر خواهد بود. پس می 

رم( به علت توان خیلی ساده به این نتیجه مهم رسید که بخشی از افزایش قیمت کاالها و خدمات مختلف در طول زمان)تو

بهره های بانکی است که تولید کننده بابت استفاده از سرمایه به بانک پرداخت می کند. از این رو نباید موضوع را وارونه جلوه 

داد و تورم را علت وجودی نرخ های سود و بهره بانکی ذکر کرد، بلکه باید منصف بود و به اصل رابطه علیت اشاره کرد و با 

ری موضوع و مطالعات انجام شده و تجربه داخلی و خارجی، علت واقعی وجود تورم را در بهره های بانکی مدد گرفتن از تئو

جست. یکی از دالیل اصلی چسبنده بودن تورم به سمت پایین در ایران همین بهره های بانکی است که تا به شکل اساسی 

کنیم. کاهش تورم در یک سال گذشته نیز صرفا به بهای اصالح نگردد، امکان ندارد به نرخ های تورم تک رقمی دست پیدا 

 ایجاد رکود گسترده و سیاست های شدیدا انقباضی دولت ایجاد شده است که قطعا نمی تواند پایداری داشته باشد.

م، به اگر از این زاویه به موضوع نگریسته شود)نرخ بهره عامل تورم(، می توان با اعمال سیاست های درست و مبتنی بر اسال

کاهش و حذف تدریجی نرخ بهره، افزایش سرمایه گذاری و تولید، خروج از رکود و کاهش تورم نیز امیدوار بود. در غیر این 

صورت و در شرایطی که بخواهیم بدون اصالح نظام بانکی و حذف بهره کار پیش برود، باز هم تجربه گذشته تکرار خواهد شد 

 ودن خطاست.و همگان می دانیم، آزموده را آزم

پس دالیل دوستانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه از بهره بانکی در شرایط وجود تورم دفاع می کنند و معتقدند نرخ بهره واقعی 

منفی است و وام دهنده زیان می کند و وام گیرنده سود، از اساس اشتباه است چون در تشخیص علت اصلی مشکل، به ریشه 

 ها توجه چندانی ندارند.

 ادامه به ارائه پاسخ هایی برای سایر توجیهات سیستم بانکی برای تداوم وضعیت موجود پرداخته می شود. در

 هیسرما مقاصد یبرا منابع زیتجه به نسبت توانند ینم بانکها آن فقدان  صورت در و است هیسرما استفاده متیق بهره -1

  .ندینما اقدام یگذار

بانکهای تجاری برای وام دهی، از سپرده هایی است که به شکل های گوناگون توسط مردم و پاسخ: بخش عمده ای از منابع 

بنگاههای دولتی و خصوصی در نزد بانکها به امانت سپرده می شود. از این زاویه بانک منابع خودش را وام نمی دهد بلکه به 

ذاران پرداخت می کند. تحت این شرایط چرا باید این عنوان یک نهاد واسط منابع را از سپرده گذاران دریافت و به سرمایه گ
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نهاد واسط اقدام به تعیین نرخ بهره کند، حال آنکه بابت خدماتی که به هر دو طرف سپرده گذار و سرمایه گذار ارائه می 

نگهداری  کند، صرفا می تواند از آنها کارمزدی دریافت نماید. در ضمن چطور است که بانک ها در کشوری مثل ژاپن بابت

پول سپرده گذار از آنها کارمزد دریافت می کنند و تسهیالت با نرخ های بسیار ارزان و حتی صفر به سرمایه گذاران پرداخت 

می کنند ولی در ایران باید نرخ ها باال باشد تا سپرده گذار تشویق شود پول خود را در بانک قرار دهد؟ در ژاپن افراد به هیچ 

ود پول خود را در بانک سپرده گذاری نمی کنند، چون باید بابت نگهداری پولشان توسط بانک عنوان بابت گرفتن س

کارمزدی را هم پرداخت نمایند و از طرفی دارایی های جایگزینی مثل زمین و امالک و طال و نظایر آن نیز نگهداری نمی 

راه باقیمانده سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و  کنند چون باید مالیات سنگین ساالنه آن را بپردازند و از این رو تنها

کارهای کوچک یا بزرگ است که سیستم بانکی نیز با پرداخت تسهیالت بدون بهره، آنرا تشویق می کند. این سرمایه گذاری 

دل سایر ها و تولید متعاقب آن است که ژاپن را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرده و حسرت اقتصاد سالم آن را به 

 اقتصادهای ظاهرا اسالمی و لی باطنا غیر اسالمی گذاشته است.

 در بودن یربو شبهه که شوند  یم میتنظ یا گونه بهعقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی  جمله از یاسالم یقراردادها -2

 . برود نیب از آنها

جامعه گسترش یافته و بکارگرفته می شود اما با یک پاسخ: اگر چه قراردادهای متعددی طبق قانون بانکداری بدون ربا در 

بررسی دقیق متوجه می شویم که ماهیت تمام این قراردادها در اصل یکسان است و در همه اینها اوال نرخ بهره عمدتا به طور 

ثا اگر چه قطعی مشخص می شود، دوما بانک فقط در سود مشارکت دارد و در زیان وام گیرنده هیچ مشارکتی نمی کند و ثال

اسم عوض شده ولی ماهیت ربا در سیستم بانکی هیچ تغییری نکرده است. متاسفانه در جامعه امروز ایران، ربا از شکل فردی 

به شکل سازمانی و سیستمی تغییر ماهیت پیدا کرده است و به جای افراد یکسری نهادها و سازمانها بعضا با اسامی مقدس 

ن می کنند. با توجیهات مختلف شرعی و به اصطالح کاله شرعی، اسم ها عوض می شود ولی اقدام به ربا دادن و ربا گرفت

ماهیت تغییری نکرده است. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف به روشنی روش های اینچنینی را مورد اشاره قرار 

 می دهد تا از این روشها مومنان استفاده نکنند. جایی که می فرماید:

مَ ال یَسْبِتُونَ ال الَّتى کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ یَعْدُونَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِیِهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُـرَّعا وَ یَوْ الْقَرْیَةِ أَلْهُمْ عَنِوَاسْ

دریا بود ،سؤال کن و  که درساحل باره )سرگذشت( شهرىها در و ازآن(: 163) اعراف، کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ تَأْتِیِهِمْ

که ماهیانشان روز  همان هنگام کردند، خدا(مى طغیان دربرابر قانون تجاوز )و ها در روزشنبه )به خاطربیاور( هنگامى را که آن

ها را  گونه آن آمدند، این هانمى آنشدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ  شنبه ) که روز تعطیل و استراحتشان بود (آشکارمى

 نمودند . در برابر آن نافرمانى مى چیزى آزمایش کردیم که به

را کردند،  ها است که در ساحل دریا زندگى مى اسرائیل که مربوط به جمعى از آن از تاریخ پرماجراى بنى ایآیه صحنه  این

اسرائیل است که در  ن اشاره شده، مربوط به جمعى از بنىکه در روایات اسالمى به آ این سرگذشت چنان ذکر کرده است.

که؛  ها داده شد و آن این کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان، دستورى به آن ساحل یکى از دریاها زندگى مى

بـــدیهــــى  .ى شدندها با آن دستور مخالفت کردند و گرفتار مجازات دردناک روز تعطیل کنند، اما آن صید ماهى را در آن
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کننــد، قسمت مهمــى از تغـــذیـــه و درآمـــدشان از  اســت جمعیتـــى کـــه در کنـــار دریــا زنــدگــى مــى

ها معمول  خـــاطــر تعطیـــل مستمـــرى کــه قبــالً در روز شنبـــه در میــان آن طــریق صید ماهى است و گویا بـــه

شدند، اما در روزهاى  آب ظاهر مى روى دسته به کردند و دسته آن روز احساس امنیت از نظر صیادان مىبود ، ماهیان در 

جنبه  رفتند. این موضوع خواه جنبه طبیعى داشته ویا یک ها بودند، در اعماق آب فرو مى دیگرکه صیادان درتعقیب آن

اشاره به آن است که  «بِما کانُوا یَفْسُقُونَ » جمله . عیتاى بود براى امتحان و آزمایش این جم العاده و الهى، وسیله فوق

گونه است ،  ها همین کرد و همه آزمایش ها را به سوى خود جلب و به نافرمانى دعوت مى ها به چیزى بود که آن آزمایش آن

ى خود نداشت، آزمایش سو زیرا آزمایش باید میزان مقاومت افراد را در برابر کشش گناهان مشخص کند و اگر گناه کششى به

 مفهومى نداشت .

و  (160)اعراف، ةً اِلى رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَوَ اِذْ قالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمانِ اللّهُ مُهْلِکُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابا شَدیدا قالُوا مَعْـذِرَ

هارا  دهیدکه سرانجام خداوند آن دیگر ( گفتند : چراجمعى ) گنهکار ( را اندرز مىها ) به گروه  هنگامى را که گروهى از آن

خود واگذارید تا نابود شوند( گفتند : ) این  هارا به حال هالک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهدساخت )آن

بازایستند و (  ها ) بپذیرند و از گناه عالوه شاید آن پروردگار شما است، به اندرزها ( براى اعتذار ) و رفع مسؤولیت ( در پیشگاه

 تقوا پیشه کنند .

اسرائیل در برابر این آزمایش بزرگ که با زندگى آنان کامالً آمیخته بود، قرار گرفتند، به سه  هنگامى که این جمعیت از بنى

که « گروه دوم»فرمان الهى برخاستند. دادند، به مخالفت با این  که اکثریت را تشکیل مى« گروه اول»گروه تقسیم شدند:

ساکتان و « گروه سوم » قاعدتا اقلیت کوچکى بودند، در برابر گروه اول، به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر قیام کردند. 

اى دو هدف دهندگان بر ندرزادادند.  طرفان بودند که نه همگامى با گناهکاران داشتند و نه وظیفه نهى از منکر را انجام مى بى

که شاید در دل گنهکاران مؤثر افتد و  که در پیشگاه خدا معذور باشند و دیگر این دادند، یکى به خاطر این این کار را انجام مى

مفهوم این سخن چنین است که حتى اگر احتمال تأثیر هم ندهند، باید از پند و اندرز خوددارى ننمایند، در حالى که معروف 

ولى باید توجه داشت که گاهى بیان حقایق و  از منکر، احتمال تأثیر است.  معروف و نهى جواب امربهکه شرط و  است این

نشود و از گناه انتقاد نگردد،   موردى است که اگرحکم خدا گفته شود و آن در وظایف الهى بدون احتمال تأثیر نیز واجب مى

شود،  یرند و سکوت ، دلیل بر رضایت و موافقت محسوب مىگ ها جـان مى شود و بدعت کم به دست فراموشى سپرده مى کم

 جا گفته شود، هرچند اثرى در گنهکاران نگذارد .  پروردگار آشکارا همه  گونه موارد الزم است حکم  در این

اما (. 162)اعراف،  ا بِعَذابٍ بَئیسٍ بِماکانُوایَفْسُقُونَاَنْجَیْنَاالَّذینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِآ وَ اَخَذْنَا الَّذینَ ظَلَمُو فَلَمّانَسُوا ماذُکِّرُوا بِهِ

ها را که  کنندگان از بــدى را رهایى بخشیدیم و آن ها داده شده بود، فراموش کردند، نهى که تذکراتى را که به آن هنگامى

 شان گرفتار ساختیم. ستم کردند، به عذاب شدیدى به خاطر نافرمانى

 (. 166)اعراف،  نُهُوا عَنْهُ قُلْنـا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ فَلَمّا عَتَوْا عَنْ مـا
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 ها درآییدو طرد شوید. ها گفتیم: به شکل میمون سرکشى نمودند، به آن شده بود ها داده که به آن که دربرابر فرمانى هنگامى

ران گفتگــو است، از بعضــى از روایات که این جمعیت، قانون شکنى را از کجا شـروع کـردنـد، در میــان مفسـ در این

را  هایى ترتیب دادند و راه آن شود که؛ نخست دست بـه حیله به اصطالح شرعى زدند، در کنار دریا حوضچه چنین استفاده مى

نگام شدند، اما ه ها مى کردند و ماهیان فراوان همراه آب، وارد آن ها را بازمى به دریا گشودند، روزهاى شنبه، راه حوضچه

کردند و  ها مى بستند، سپس روز یکشنبه شروع به صید آن خواستند به دریا بازگردند، راهشان را محکم مى غروب که مى

ها  ها را در حوضچه گفتند: خداوند به ما دستور داده است صیــد ماهــى نکنیـد، ما هم صید نکردیم، بلکه تنها آن مى

افکندند، سپس روز بعد آن را از دریا بیرون  ها را به دریا مى ها روز شنبه قالب اند: آن بعضى از مفسران گفته. ایم محاصره نموده

اعتنایى  اى با بى ها بدون هیچ حیله آید که آن نمودند. از بعضى روایات دیگر برمى کشیدند و به این وسیله صید ماهى مى مى

ترتیب که در آغاز از  این ن روایات صحیح باشد، بهاست همه ای کامل، روزهاى شنبه مشغول صید ماهى شدند. ولى ممکن

ها ــ کار خود را شروع کردند، این کار گناه را  ها و یا انداختن قالب طریق حیله به اصطالح شرعى ــ به وسیله کندن حوضچه

پروا به صید  بىکم روزهاى شنبه علنا و  ها کوچک و آنان را در برابر شکستن احترام روز شنبه جسور ساخت، کم در نظر آن

دهد که  نشان مى این داستان جالب و آموزنده قرآن، ماهى مشغول شدند و از این راه مال و ثروت فراوانى فراهم ساختند.

گردد. حرام، حرام  چهره واقعى گناه، هرگز با دگرگون ساختن ظاهر آن و به اصطالح کاله شرعى درست کردن، دگرگون نمى

توان با تغییر  کنند گناه را مى ها که تصور مى آن هاى دروغین و عذرهاى واهى. د یا زیر لفافهاست، خواه صریحا انجام گیر

دهند و بدبختانه این کار در میان بعضى از  چهره صورى تبدیل به یک عمل مجاز کرد، در حقیقت خود را فریب مى

است که چهره مذهب را در نظر افراد دورافتاده، شود و همان  کنند، فراوان دیده مى خبرانى که خود را به دین منتسب مى بى

سخت بدنما کرده است. عیب بزرگى که این عمل دارد ــ عالوه بر زشت نشان دادن چهره مذهب ــ این است که گناه را در 

ه کارها، گون سازد که پس از انجام این کاهد و افراد را چنان جسور در برابر گناه مى کند و از اهمیت آن مى نظرها کوچک مى

 شوند.  کم آماده براى انجام گناهان به طور صریح و آشکار مى کم

 اضطرار، قاعده طبق و یاسالم جامعه مصلحت  بر بنا نیهمچن. ندارد وجود یبانک بهره و سود یجا به نیگزیجا ستمیس  -0

 .ندارد  اشکال تر مناسب و بهتر یستمیس سمت به حرکت تا یبانک یفعل ستمیس

جواب این نکته باید اشاره کرد که مسئولین محترم و دست اندرکاران بخش پولی و بانکی کشور باید پاسخ بدهند پاسخ: در 

ساله انقالب ایران، تا چه حد به دنبال مکانیسم ها و روش های جایگزین نرخ بهره بوده اند و  32که در طول دوره بیش از 

د. بدیهی است یک دستاورد ارزشمند و مبتنی بر عقاید و اصول اسالمی چه میزان برای آن سرمایه گذاری و تحقیق کرده ان

نیاز به تفکر، تحقیق، هم اندیشی و به طور خالصه نیاز به دغدغه دارد. آیا مسئولین محترم طی این مدت با موضوع بهره 

ره در اقتصاد بوده اند یا بانکی به عنوان یک دغدغه جدی برخورد کرده اند و دنبال یافتن مکانیسمی جایگزین به جای به

خیر؟ ظاهرا جواب منفی است زیرا بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که مطالعات اقتصاد اسالمی عمدتا در حوزه بهره 

بانکی به دنبال یافتن قراردادهایی بوده است که علی رغم وجود بهره یا سود، شکل ظاهری آن مطابق دستورات و تعالیم دین 

قراردادهایی مثل مضاربه و نظایر آن تالش شده است، تا حدی کاستی ها و نقایص بهره، پوشانده شود. ولی  شود و با ارائه
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بحث همین جاست که هیچ گاه دنبال حذف بهره و یافتن مکانیسم های جایگزین برای بازارها نبوده ایم و با الگوگیری ناقص 

خود آنرا سازگار کنیم و نتیجه آن شده است که نه از مزایای اقتصاد  از اقتصاد سرمایه داری تالش کرده ایم با سیستم جامعه

غرب بهره ای برده ایم و نه توانسته ایم به آرمان های جامعه اسالمی دست پیدا کنیم. در مورد مصلحت نیز اصوال اگر می 

ح می گردد که این چه دانیم سیستم اقتصادی کشور ربوی است، بحث مصلحت مطرح می شود و در این حالت این سوال طر

 مصلحتی است که باید آهنگ جنگ با خدا و رسول را در پوشش این مصلحت برای خود داشته باشیم.

به هر حال یقینا مکانیسم های جایگزین و کارامدتر نسبت به بهره بانکی برای کارکرد اقتصاد به شکل سالم وجود دارد و 

اله می توان به یک نتیجه قطعی برای این موضوع دست یافت ولی به مطمئن هستم که با یک کار تیمی و حداکثر دو س

دالیل مختلف هیچ گاه دنبال حل این مساله مهم اقتصادی در جامعه اسالمی ایران نبوده ایم. شاید یکی از دالیلش نداشتن 

ه از راه بهره و ربا به عده دغدغه توسط مسئولین، اقتصاددانان و علما باشد. شاید هم یکی از دالیلش منافع سرشاری باشد ک

محدودی در جامعه رسیده است. همانطور که اشاره شد، ربا اکنون به صورت سیستمی منافع سرشاری را به یک سری 

گروهها و نهادها به بهای توزیع فقر عمومی می رساند و گسترش قارچ گونه این گونه موسسات پولی و مالی و عدم توان بانک 

هزار  12د این موسسات گواه این موضوع است. هم اکنون به گفته قائم مقام بانک مرکزی بیش از مرکزی برای کنترل رش

موسسه پولی و مالی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که نرخ های باالی سود دریافتی و یا پرداختی توسط برخی از این 

است که این موسسات از راه ربا کسب می کنند.  درصد هم رسیده بود(، حاکی از منافع پنهان و سرشاری 32موسسات)که تا 

جالب آنکه همه این موسسات نیز با نامهای مقدس و با قراردادهای کامال استاندارد شده ظاهرا اسالمی در حال فعالیت اند 

ه ولی واقعیت امر چیزی نیست جز ربای سیستمی که همانند طنابی گردن تولید و سرمایه گذاری را تحت فشار قرار داد

است. واقعا تا کی باید این وضعیت تداوم یابد و آیا نباید به شکلی قاطع به مبارزه با این وضعیت اسفناک پولی و بانکی در 

کشور پرداخت. پس امر به معروف و نهی از منکر در مقابل این ظلم آشکار سیستمی کجاست؟ آیا اظطرار و مصلحت جامعه 

باطل رو به فنای سیستم اقتصادی کشور را داده است؟ محض رضای خدا کمک کنید  اسالمی حکم به ایجاد و تداوم این دور

 تا سیستم اقتصادی کشور از این دور باطل و بیهوده خالص شود. 

   .ستین ظالمانه بابت تسهیالت پرداختی داران هیسرما از اضافه افتیدر. دارد مصداق یضرور یقرضها در تنها حرام یربا -2

 کی جادیا یبرا وام مثال. شود ستهینگر یرضروریغ تواند یم و دیآ حساب به یضرور تواند یم قرضها انواع همهپاسخ: 

 یطرف از و یضرور ریغ نه و است یضرور م،یکن  نگاه آن به اشتغال و یاقتصاد رشد و یگذار هیسرما دید از  اگر کارخانه

 وام کی عنوان به تواند یم شود داده بابت کسب درآمد،افراد کم درآمد و فقیر  به یحت اگر خودرو  وام مثل ییوامها

 میکن مشخص قبل از را بودن یرضروریغ ای یضرور میتوان  ینم چون و است ما دید به بسته پس. شود ستهینگر یرضروریغ

 گرفتن... ای و بنگاه یانداز راه یبرا وام یضرور ریغ ی به اصطالحقرضها نیهم در . در ضمنمینزن دور را یاله حکم است بهتر

 نهیهز دیبا بدبخت و ریفق طبقه مجددا که شود یم کاالها متیق شیافزا و دیتول  یها نهیهز شیافزا باعث وام از بهره و سود

  !!!دار هیسرما نه بپردازد را آن یها

 بهره قیمت خدماتی است که سیستم بانکی به عنوان واسطه مالی دربازار پول انجام می دهد. -6  
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پاسخ: بهره قیمت خدمات نیست، بلکه بابت خدماتی که سیستم بانکی برای سپرده گذاران و سرمایه گذاران و عموم مردم 

 انجام می دهد، می تواند از آنها کارمزد دریافت نماید که با بهره تفاوت زیادی دارد. 

امعه آن روز و نقش پول)وسیله مبادله( ربای قرضی و ربای مضاعف تنها در صدر اسالم به دلیل ویژگی های خاص ج  -7 

وجود داشته است و در جوامع امروزی اصوال نقش پول و جایگاه بانک ها با صدر اسالم متفاوت است و از این رو بهره دریافتی 

 بانک، مصداق ربا نیست. 

حریم ربا فقط مربوط به پاسخ: احکام اسالمی جهان شمول و برای تمامی زمان ها و مکان ها است و نمی توان گفت حکم ت

شرایط ظهور اسالم بوده است. حرمت ربا دالیل متعددی دارد که یکی از آنها ظلمی است که به وام گیرنده تحمیل می شود. 

آیا این ظلم هم اکنون وجود ندارد؟ در ضمن در خصوص نقش پول نیز هنوز هم بین اقتصاددانان مکاتب مختلف اختالف نظر 

نقش پول فقط همان وسیله مبادله است و برخی نیز بر ذخیره ارزش بودن پول هم تاکید دارند. ولی هر است. برخی معتقدند 

 نقشی برای پول در نظر بگیریم باز هم حرمت ربا توجیه نخواهد شد.

در نهایت ممکن است توجیهات دیگری نیز برای ربای بانکی در جامعه ارائه شود که همه این  توجیهات را می توان به شیوه 

ای دقیق و علمی و نیز اسالمی پاسخ داد. آنچه مهم است آن است که خیلی درگیر این توجیهات و پاسخ ها نمانیم و اگر 

قرآنی و انسانی رد می کنیم، بتوانیم جایگزین هایی نیز برای آن پیشنهاد کنیم و در بهره و ربای بانکی را به دالیل اسالمی و 

عمل مفید بودن این ابزارهای جایگزین را در جامعه اثبات کنیم و با هم اندیشی و همکاری، نسبت به طرح و بکارگیری این 

این جایگزین ها که مبتنی بر تعالیم قران کریم جایگزین ها در جامعه اسالمی اقدام نماییم. در ادامه فقط طرح موضوعی از 

است، شده است. قاعدتا بحث و همفکری اندیشمندان مختلف می تواند در پخته تر شدن موضوع و کاربردی شدن آن مفید 

 واقع گردد. 

 جمع بندی و پیشنهادات: 

 ابزارهای جایگزین برای ربا

طبیعی است وقتی قرآن کریم حکم شدید بر حرمت ربا می دهد، ابزارهای جایگزین را نیز معرفی کند. در این بخش برخی 

ابزارهای جایگزین با توجه به آیات قرآن کریم ارائه شده و کاربرد آنها در شرایط اقتصاد امروز دنیا مورد اشاره قرار می گیرد. 

کاربردی از دل مباحث ذیل برای اقتصاد کشور مستلزم همفکری صاحبنظران اقتصادی،  الزم به ذکر است ارائه راهکارهایی

مالی، دینی و بانکی است که در این موضوع تخصص داشته باشند و دغدغه کافی برای پرداختن به این مشکل را داشته 

تر است یکی از موضوعات اصلی آن باشند. اگر واقعا قرار است ستادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل گردد به

بحث حذف بهره بانکی از سیستم اقتصادی کشور باشد. در ضمن راهکارهایی عملی خواهند بود که چند نکته در آن رعایت 

شده باشند. اول: با تئوری های اقتصادی و واقعیت های اقتصاد ایران قابلیت سازگاری داشته باشند. ب( با پیشینه اعتقادی 

صول اسالمی مربوط به نرخ بهره هماهنگ باشند. ج( با شرایط اقتصاد جهانی و نیز اصول کارکرد اقتصادی سایر جامعه و ا

 بازارها در اقتصاد همخوانی داشته باشند.
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برای ارائه این راهکارها باید این واقعیت را نیز پذیرفت که برخی اوقات سخت ترین مسائل دارای راه حل های ساده ای 

یلی مورد بررسی دقیق و تامل و تفکر قرار نگرفته اند. در اقتصاد حتی برای مسائل دشوار اقتصادی، راه حل هستند که خ

های جادویی وجود ندارد و هیچ راهکاری نمی تواند بدون ایجاد زمینه های الزم و ایجاد یک همبستگی بین مردم و 

ر یک اقتصاد در یک زمان خاص جواب بدهد و همان راه مسئولین به اهداف مورد نظر دست یابد. یک راه حل ممکن است د

حل در اقتصاد دیگر در همان زمان یا زمانی دیگر جواب مورد انتظار را ندهد. به عنوان مثال راه حل خصوصی سازی اگر چه 

غم گذشت در بسیاری از کشورها توانست منجی اقتصاد  باشد ولی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، علی ر

بیش از بیست و پنج سال، هنوز سرگردانی در این خصوص وجود دارد و نتایج مورد انتظار نیز حاصل نشده است. در این 

خصوص عیب از راهکار نیست بلکه عدم وجود شرایط مناسب و یا نداشتن عزم و اراده اقتصادی و سیاسی می تواند علل عدم 

ز این رو راهکارهای ارائه شده در این گزارش اگر چه ممکن است ساده به نظر برسد و دستیابی به نتایج مورد انتظار باشد. ا

یک نوشدارو و یا یک معجزه اقتصادی نباشد اما در صورت تحقق شرایط الزم و وجود عزم و اراده قوی اقتصادی و سیاسی 

 . می توان به نتایج مورد انتظار در یک بازه حداکثر دو الی سه سال دست پیدا کرد

 برای ارائه این راهکارها مجددا به تعالیم قرآن کریم رجوع می کنیم. 

: هر راهکاری برای حذف نرخ بهره از سیستم اقتصادی کشور چنانچه  راهکار اول: پیگیری و اجرای سیاست نرخ بهره صفر

باشد اثر گذاری بیشتری خواهد عالوه بر زمینه اعتقادی و فرهنگی، بر اساس مبانی اقتصادی روشن و قوی بنیان گذاری شده 

یعنی صفر قرار دارد.  معرف شرایطی است که نرخ بهره اسمی در حد بسیار پایینZIRP 1داشت. سیاست نرخ بهره صفر یا 

بانک مرکزی  ZIRP( اجرا شده است. در شرایط 2222به عنوان مثال این سیاست در کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا)از سال 

درصد، نرخ بهره واقعی ممکن است حتی منفی  3الی  1در حد صفر نگه می دارد و با وجود تورم مالیم نرخ بهره اسمی را 

شود. جالب آنکه حتی در کشورهایی مثل ژاپن سپرده گذاران برای سپردن منابع پولی خود در بانک نه تنها بهره ای دریافت 

ین در بانکی ذخیره کند در پایان  122نوان مثال اگر فردی نمی کنند، بلکه از آنها هزینه ای نیز دریافت می گردد. به ع

ین پرداخت خواهد  33سال، بانک به دلیل هزینه هایی که برای نگهداری این پول برای مشتری متحمل شده است، به وی 

ید در کشور کرد. بدیهی است که در این شرایط سرمایه ها دیگر در بانک ها متمرکز نشده و به جریان سرمایه گذاری و تول

منتهی می گردند. به دلیل پرداخت سود صفر یا منفی به سپرده های سپرده گذاران، مقدار سود تسهیالت نیز در این 

کشورها در حد بسیار پایین و در حد کارمزد یک الی دو درصد باقی مانده است که باز هم سرمایه گذاران را تشویق به تولید 

سیاست نیز همانند تمامی سیاست های اقتصادکالن موافقان و مخالفانی دارد ولی نکته و سرمایه گذاری خواهد کرد. این 

مهم انطباق بسیار زیاد این سیاست با مبانی اقتصاد اسالمی است. پس بهتر است محققان اقتصاد کالن و حوزه پولی و بانکی 

ح ساختار نظام بانکی کشور، یک بار برای کشور به جای برگزاری همایش های پرهزینه و عمدتا بدون نتیجه در خصوص اصال

همیشه امکان سنجی اجرای این سیاست و هزینه ها و منافع آن برای اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده و اجرای آن را 

در دستور کار سیاست های پولی کشور قرار دهند. بدیهی است که اجرای این سیاست باید با ایجاد مقدمات الزم، فرهنگ 

                                                      
1 Zero interest rate policy 



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

27 

ازی مناسب، جلوگیری از بروز هیجان و تنش به بازارها و در طی یک مدت زمان مشخص مثال دو تا پنج ساله اجرا گردد تا س

 آسیب ها و شوک های اجتماعی آن مانعی جدی بر راه اجرای این سیاست ایجاد نکند. 

 نظام در  بهره بر آن تطبیق و ربا نوعیتمم قبول با رخىبراهکار دوم: گسترش بیع با استفاده از ابزارهای مالی متنوع : 

 تاکید سهام، بازار به توجه. اند برآمده سرمایه مشکل حل براى دیگرى هاى شیوه ابداع صدد در بانکى، بهره بویژه دارى، سرمایه

 تولیدى تعاونیهاى گسترش و گذارى سرمایه  مشارکت اوراق انتشار ربا، بدون بانکدارى الگوى ارائه گذارى، سرمایه شرکتهاى  بر

 به ادامه در الربا حرم و عیالب اهلل احل و آنکه بر یمبن قرآن حیصر نص به توجه با. است تفکر این عینى نمودهاى  تجارى، و

  . باشد نداشته وجود ربا آن در امکان حد تا که گردد یم استخراج ییالگو  منظر نیا از و شده پرداخته آن یابزارها و عیب

 هیسرما یبرا یمناسب منبع تواند یم که بهادار اوراق بورس و کاال یها بورس در جیرا یقراردادها انواع مثل یمال یابزارها

 کرده کمرنگ جامعه در را ربا نقش یادیز حد تا گسترش صورت در تواند یم باشد، یسودآور و( عیب)فروش و دیخر  ،یگذار

 گسترش نرویا از. باشد داشته عهده بر یاسالم اقتصاد در را عیب همان نقش تواند یم قراردادها نیا که شود  یم ثابت و

و  مختلف یقراردادها قالب در یصنعت و یدام ،یکشاورز بخش مختلف محصوالت یبرا ییکاال  و یا منطقه یبورسها

 منابع سوق در یادیز حد تا تواند یم معامالت مختلف بورس از جمله معامالت نقدی، آتی، سلف، نسیه، اختیار و نظایر آن

و با تشریک سرمایه و ریسک)مخاطره( بین سرمایه گذاران  باشد داشته عهده بر نقش مولد یها تیفعال سمت به جامعه یمال 

   و فعاالن اقتصادی، از الگوی مبتنی بر بهره تا حد امکان اقتصاد را دور نمایند. 

ور هیچ گاه به درستی استفاده نشده است، در صورتی که متاسفانه به دالیل مختلف از ظرفیت های بورس کاال در کش

قراردادهای متنوع این بازارها و نیز انطباق آن با اصول علمی و شرعی به دلیل مشارکت افراد در سود و زیان و تقسیم 

اقتصادی به  ریسک، می تواند به تدریج نقش بهره و ربا را در اقتصاد کم رنگ کند و فعاالن اقتصادی را در یک محیط سالم

تالش و معامله فراخواند. در این خصوص باید اقدامی جدی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد تا اوال بورس کاالیی و 

منطقه ای در تمامی نقاطی از کشور که دارای مزیت نسبی در تولید یک کاالی خاص است، تعمیم پیدا کرده و فعاالن بخش 

ازار، به آن رونق بدهند، ثانیا قراردادهایی استاندارد، مراکزی معتبر و ضمانت هایی خصوصی خودشان با مشارکت در این ب

 قوی برای اجرای صحیح معامالت این بازارها توسعه یابد. 

 تیفعال توسعه و ربا حذف یبرا الزم یابزارها از گرید یکی ییکاال یها بورس و یمال یابزارها توسعه بر عالوهراهکار سوم: 

 یانداز راه یبرا الزم منابعبا تامین  یکشاورز بانک مثل یتخصص یها بانک که است آن اقتصاد در  یگذار هیسرما یها

 و یانسان یروین و یمال  منابع از استفاده با و بخش نیا در یگذار هیسرما توسعه و یدامپرور  و یکشاورز یها تیفعال

 نسبت منطقه هر ینسب  یها تیمز داشتن نظر در با منطقه هر یکشاورز جهاد سازمان یهمکار با و بانک داخل یکارشناس

 قالب در مثال عنوان  به. ندینما عمل یدامپرور و یکشاورز حوزه در فعال یها شرکت ای افراد با مختلف یقراردادها بستن به

 و یکشاورز  واحد ،یدامپرور واحد گلخانه، یکسری تواند یم جهاد یهمکار با بانک آن رینظا و  BOT, BOO  یقراردادها

 و کند  واگذار یکشاورز حوزه در ستهیشا و عالقمند افراد به آنرا سود، و درآمد نه،یهز برآورد با و کرده یانداز راه را آن رینظا

 و اشتغال جادیا بر عالوه کار نیا. دینما اخذ را خود یگذار هیسرما و آورده سهم واحدها نیا تیفعال سود و درآمد یرو از
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 و کرده استفاده نهیبه نحو به زین بخش در یانسان یروین یها تیظرف از تواند یم ،یدام و یکشاورز بخش در دیتول شیافزا 

 در و باشد داشته دیتول و سود درآمد، نه،یهز یندهایفرا بر یکامل نظارت بانک  یبردار بهرهو  ساخت مراحل یتمام  در

  . دینما جبران آنرا ،یاحتمال یها انیز  بروز صورت

راهکار چهارم: گسترش موسسات قرض الحسنه که با سیستم بدون بهره اقدام به دریافت سپرده و اعطای تسهیالت به 

متقاضیان کرده و از قضا تجربه آنها در ایران موید آن است که هم نسبت به بانک های دولتی مردم اعتماد بیشتری به آنها 

دامه حذف موسسات ربوی و غیرمجاز از سیستم اقتصادی و پولی کشور و شفاف دارند و هم عملکرد موفقی داشته اند. در ا

 سازی اطالعات می تواند راهگشا باشد. 

راهکار پنجم: جلوگیری از ورود پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور و تقلیل نقش پول به عنوان وسیله مبادله و همچنین 

 نک و دولت و مردم. بکارگیری اصول علمی روز دنیا در مراودات بین با

سوره بقره می فرماید:  222راهکار ششم. استفاده از راهکارها و تعالیم قرآن کریم برای وام و یا بازپرداخت بدهی. مثال در آیه 

 قدرت(  بدهکار)  اگر: تَعْلَمــُـونَ کُنْتُــــــمْ اِنْ لَکُمْ خَیْــرٌ تَصَــدَّقــُوا اَنْ وَ مَیْسَـرَةٍ اِلــى فَنَظِــرَةٌ عُسْــرَةٍ ذوُ کـانَ اِنْ وَ

 او به خدا براى( ندارد  را پرداخت قدرت راستى به که صورتى در و) دهید مهلت توانایى هنگام تا را او باشد، نداشته پرداخت

 از ها آن اگر که فرماید مى بیان را بدهکاران حقوق از یکى جا این در . بدانید(  را کار این منافع)  اگر است، بهتر ببخشید

 ها آن و بست ها آن بر مضاعفى سود جاهلیّت رسم به نباید  تنها نه باشند، عاجز نیز(  سود نه)  خود بدهى اصل پرداختن

 تمام درباره کلّى قانون یک این و شود داده مهلت  ها آن به نیز بدهى اصل پرداختن براى باید بلکه ، داد قرار فشار راتحت

 وسایل و خانه توان نمى گاه هیچ که شده تصریح ، فوق آیه براى است تفسیرى درواقع که اسالم درقوانین حتّى. است بدهکاران

 خود حقّ توانند مى آن مازاد از تنها طلبکاران بلکه ، گرفت ها آن از یا کرد توقیف ها آن بدهى خاطر به را  افراد ضرورى زندگى

 چه چنان)  و: »  افزاید مى آیه پایان در و . است جـــامعــه ضعیــف قشــرهاى حقــوق از روشنى  حمایت این و بگیرند را

 کُنْتُـــمْ اِنْ لَکُـــمْ خَیْــــرٌ تَصَــدَّقُوا  اَنْ وَ« )  بــدانیــد اگـــر ، است بهتــــر شما براى ، ببخشید(  ندارند پرداخت قدرت

 .( تَعْلَمُــــونَ

 خالصه 

 ما یبانک نظام تینها در آن شدن ییاجرا بود بنا که یقانون گذرد؛ یم ربا بدون یبانک اتیعمل قانون یاجرا از سال یس از شبی

، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه ربا به شکل های گوناگون و با رقم های بسیار کند رهنمون یاسالم یبانکدار به  را

 ربا هاى حیله درباره بحث ربا، مخرب نقش به توجه با مسلمین شده است. باالتر از حد تصور، وارد زندگی مردم و جامعه

 حکم حقیقت در است، جایز  کال ربا از فرار براى شرعى هاى حیله کارگیرى به که شویم قائل ما اگر زیرا ،است مهم بسیار

 مبارزه در را اسالم اهداف و آورده در لفظى اختالف یک صورت به را رباخواران با شارع اختالف و ایم ساخته لغو را ربا تحریم

هایش، تا حد زیادى در  گیرى با سکوت و یا موضع حکومت نیزباید اعتراف کرد که  . ایم گذارده ناکام بزرگ، بالى که این  با

مخصوصا به شکل سیستمی و سازمان یافته آن  از قرض ربوى حاکمیتتشویق مردم به رباخوارى سهیم بوده است؛ زیرا اگر 

 .یافت ترى مى نمود، این نوع قرض رواج کم جلوگیرى مى ر قالب موسسات و بانکهای کامال ربوید
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که دغدغه اسالمی و ایرانی داشته و از تخصص الزم در حوزه های گردد، گروهی امین و مورد اعتماد از این رو پیشنهاد می 

اسالمی، اقتصادی و مالی برخوردار باشند، تشکیل شده و با توجه به حکم قطعی حرام بودن ربا و با کنار گذاشتن انواع حیله 

در کشور برآیند تا بتوان از این ها و ترفندهای فرار از ربا، به دنبال راهکارهای عملی جایگزین و آزمون آنها در سطح محدود 

مسیر به تدریج سیستم آلوده به ربا را حذف کرده و یک اقتصادسالم مبتنی بر مشارکت همه مردم و اصول اسالمی را پایه 

گذاری کرد. اگر واقعا تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور است، یکی از مهمترین برنامه 

 حذف ربا از سیستم بانکی خواهد بود. های آن
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