




بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

نشریه ی ربا و بانکداری اسالمی
نشریه رسمی اتحادیه های اسالمی  دانشجویان   دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

صاحب امتیاز:دفتر تحکیم وحدت 
مدیر مسئول:علی دهقان

سر دبیر: علی دهقان
هیئت تحریریه:

انبری،بهـار  مرضیـه  رحیمـی،  رضـا  رجبـی،  رضـا  محمـد  زاده،  عبـداهلل  وحیـد  علیزادنیـا،  فاطمـه 

سـجادمقید مجتبـوی،  لو،حمیدرضـا  خدابنـده  سعیدی،دانشـور 

ویرایش محتوایی:فاطمه علیزادنیا
طراح جلد:رضا رحیمی

صفحه آرا:محدثه سادات شمسی
با تشکر از استاد مرتضی اصفهانی که در تدوین این شماره مارا یاری نمودند



پیش در آمد)فاطمه علیزادنیا(.............................................................................................................................../2

ربا چیست؟)وحید عبداهلل زاده(............................................................................................................................./3

بانکداری اعظم)محمدرضا رجبی(...................................................................................................................../4

پول بدون پشتوانه)رضا رحیمی(.................................................................................................................../6

نیمکت مرد یهودی)مرضیه انبری(.............................................................................................................../8

نرخ بهره )بهار سعیدی(........................................................................................................................................../10

اقتصاد مقاومتی و نظام بانکداری اسالمی)دانشور خدابنده لو(.................................../13

قوانین، بخش نامه ها و عقود بانکداری اسالمی)حمید رضا مجتبوی(................/15

بانکداری بدون ربا)سجاد مقید(................................................................................................................../18

فهرست



2

هوالحکیم
پیش در آمد

به قلم فاطمه علیزادنیا 
دبیر واحد حوزه و دانشگاه دفرت تحکیم وحدت

سال 1952.کویت

خالد زید الخالد نخستین بانک کویتی را تاسیس میکند.مراودات 
مسلمان  کویت  در  جدید  پدیده  این  بهره  و  سود  و  وام  و  بانکی 
از              استفتاء  به  را مجبور  ولیعهد کویت  و  پامیکند  به  آتشی  نشین 
بانک داریم و  ما در کویت  آیت اهلل محمدباقر صدر میکند که » 
بانک ها برای وامی که در اختیار مردم قرار میدهند سود دریافت 
میکنند. ما مسلمانیم و این در آیین ما جنگ با خداست.نه میتوانیم 
کشور را بدون بانک اداره کنیم و نه میتوانیم مشکل ربوی بودن 

سیستم بانکی را چاره کنیم.
جوابیه                      نامه  ماحصل  االسالم«  فی  الربوی  البنک  »کتاب 
آیت اهلل صدر به ولیعهد کویت در آن سال هاست که هنوز هم به 
عنوان تنها مرجع متن علمی و دینی در باب بانکداری اسالمی و 

بدون ربا است.
سال 1357.ایران

انقالب اسالمی به پیروزی رسیده است و نهادهای دولتی و طاغوتی 
اما  میشوند.  اسالمی جایگزین  و  انقالبی  نهاد های  با  به یک  یک 
همچنان مشکل بانک ربوی وجود دارد. به بیان دیگر نه میتوانستیم  
کشور را بدون بانک اداره کنیم و نه میتوانستیم مشکل ربوی بودن 
سیستم بانکی را چاره کنیم. علما و روحانیون تراز اول حوزوی و 
ها   بانک  فقهی سازی  عنوان شورای  تحت  در شورایی  دانشگاهی 
گرد هم می آیند و مسئولیت حل این مشکل را برعهده میگیرند.

شود  می  انتخاب  محمدباقر صدر  اهلل  آیت  کتاب  هم  مرجع  متن 
تا تابعه نعل با نعل پیش بروند و در نهایت در شهریور 62 قانون    

بانک داری بدون ربا تصویب میشود.
با اینکه تصویت این قانون حتی بعد از پنج سال از پیروزی انقالب 
اقدام  همچنان  تحمیلی  جنگ  های  سال  بحبوحه  در  و  اسالمی 
مثبت و روبه جلویی محسوب می شد اما توجه به این نکته را به 
دنبال دارد که در ایران هیچ گاه قانون بانک داری اسالمی تصویب 
نشد. چراکه به تنها متن دینی موجود کتاب آیت اهلل صدر بود و 
آنهم درباب بانک بدون ربا نگارش شده بود نه بانک داری اسالمی.

داری  بانک  قانون  تصویب  تا  میرفت  انتظار  اینطور  حقیقت  در 
پی            در  را  اسالمی  داری  بانک  قانون  تصویب  و  ،تدوین  ربا  بدون 
داشته باشد اما هیچگاه این اتفاق رخ نداد و تنها قانون مرجع در 
باب بانک داری در ایران همان قانون مصوب در شهریور62 است . 

صندوق جاوید بازار تهران

صندوق جاوید بازار تهران دومین صندوق بزرگ قرض الحسنه در 
الحسنه  از صندوق قرض  جهان اسالم محسوب میشد یعنی پس 

که به نوعی خزانه روزهای سخت جهان اسالم محسوب میشد، 
صندوق قرض الحسنه بازارتهران قرار داشت. موسسین  صندوق 
موتلقه  حزب  بلندپایه  اعضای  و  بانفوذ  های  بازاری  از  اغلب 

اسالمی بودند.
ویژه  جایگاهی  متدینین  بین  در  زمان طاغوت  در  این صندوق 
داشت چراکه مردم پایبند به شریعت اسالمی در زمان طاغوت 
از سپردن پولهای خود به بانک استنکاف میکردند تا پول آلوده 

به ربا نداشته باشند.
مرکزی  شورای   57 سال  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
کنند. تاسیس  را  اسالمی  بانک  اولین  تا  شدند  برآن  صندوق 

موسسین عبارت بودند از:مرحوم سعید امانی،مرحوم حبیب اهلل 
و  عراقی  صادقی،شهید  صفت،غالمرضا  رخ  عسگراوالدی،اصغر 

شهید حاج ترخان.
خبر تاسیس این بانک آنقدر برای امام خوشایند بود که اولین 
تعرفه همکاری در بانک به مبلغ600 ریال توسط ایشان خریداری 
شد.اما وقتی خبر به مهدی بازرگان رسید سریعا دستور ابطال 
مجوز بانک را صادر کرد و عمال اولین تالش برای تاسیس یک 

بانک اسالمی بی نتیجه باقی ماند.
البته اعضای صندوق قرض الحسنه جاوید بازار تهران بعدها مجوز 
تاسیس سازمانی تحت عنوان سازمان اقتصاد اسالمی را گرفتند.

دوره  در  بازرگان  دولت  سقوط  از  پس  اسالمی  اقتصاد  سازمان 
آیت اهلل مهدوی کنی و شهید رجایی به صورت محدود به کار 

خود ادامه میدادند.
شبکه سازی صندوقهای قرض الحسنه کشور بخوبی پیش میرفت 
اما هنوز مجوز تاسیس بانک به سازمان اقتصاد اسالمی و در راس 

آنها حزب موتلفه اسالمی داده نمیشد.
رجل  بین  در  که  موسوی  میرحسین  دولت  آمدن  کار  روی  با 
بود،  معروف  افراطی  اسالمگرای  دولت  به  شصت  دهه  سیاسی 
اسالمی  اقتصاد  سازمان  سوی  از  بانک  تاسیس  مجوز  باردیگر 
اما  گرفت  قرار  دولت  هیئت  جلسه  دستور  در  موتلفه  حزب  و 
به دلیل خصومت شخصی شخص نخست وزیر با اعضای حزب 
موتلفه، برای دومین بار تالش برای تاسیس بانک اسالمی ناکام 

ماند.
این دومین شکست باعث شد که سازمان اقتصاد اسالمی عطای 
بانک اسالمی را به لقایش ببخشند و دیگر به دنبال دریافت مجوز 
نرفتند.البته این آخرین تالش برای تاسیس بانک نبود .در زمان 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم چندین و چند طرح 
اجرایی شروع بکار کردند تا شاید بتوانند سایه شوم ربا و جنگ با 
خدا را از سر بانکها کم کنند اما همگی شکست خوردند و تحقق 
شعار بانکداری اسالمی در حد همایش های ادواری و گاهی ذکر 

مصیبت مراجع تقلید در درس خارج از فقه شان باقی ماند.
دالئل  از  یکی  و  است  آزاردهنده  میان  این  در  که  سوالی  اما 
نگارش این نشریه شد این بود که برفرض عدم توانایی روحانیون 
و دانشگاهیان در تدوین سند بانکداری اسالمی و اکتفا به همان 
قانون بانکداری بدون ربا مصوب شهریور62، آیا در شرایط کنونی 
کشور و در ابتدای ورود به دهه پنج عمر انقالب اسالمی سیستم 

بانکی در کشور بدون ربا است؟



پس از ظهور اسالم و معامله با سکه ربا شکل امروزی گرفت که 
از قرض گرفتن پول شما متعهد می شوید که چند درصد  پس 
باالتر از آن مقدار پول را پس دهید. اما مسئله ی ربا فقط مختص 
این شکل  به  ربا  هم  نیز  یهودیت  دین  در  نیست  اسالم  دین  به 
یهودی  غیر  یک  از  سود  اخذ  که  تفاوت  یک  با  باشد  می  حرام 
مشکلی ندارد در دین مسیحیت تا قرن 5 میالدی هم ربا و اخذ 
از شروع موج مادی  اما پس  بوده است  این شکل حرام  به  سود 
اقتصادی  های  بازاری  رشد  و  وسطا  قرون  پایان  از  پس  گرایی 
کلیسا دیگر نمیتوانست با مسئله ی اخذ سود و ربا مقابله کند.

ربا بر دو قسم است یک ربای معاملی دو ربای دین یا قرض مورد 
اول همان ربایی ایست که قبل از ظهور اسالم در شبه جزیره جریان 
داشت که فرد دو کاال را که به صورت هم جنس بودند با هم معامله و 
یا معاوضه می کردند به طور مثال معاوضه 50 کیلو جو با 60 کیلو 
جو یک معامله باطل می باشد زیرا همان ربای معاملی می باشد .

اما ربای دین و یا قرض همان ربایی است که در زمان حال جریان 
دارد که اخذ سود هم جزو همین ربای دین و یا قرضی می باشد در 
حکومت اسالمی نیز اثرگذاری اجتماعی این مسئله یکی از مهمترین 
دالیل برای حرمت آن می باشد دالیل برای حرمت ربا در اسالم از 
آیات و روایات برداشت می شود که در این قسمت به آن می پردازیم:

آیات 278 تا 280 سوره بقره که حرمت ربا را بیان میکندـ 
إِبَْراِهیَم َعْن أَبِیِه َعِن ابِْن أَبِی ُعَمْیٍر ـ   و این روایت ))َعلِِیّ بِْن 

أَْقَرْضَت  إَِذا  َقاَل:»  َعْبِد اهلَلّ ع  أَبِی  الَْحلَِبِیّ َعْن  اٍد َعِن  َعْن َحَمّ
بَْیَنُکَما  یَُکْن  لَْم  إَِذا  بَْأَس  َفاَل  ِمْنَها-  بَِخْیٍر  أَتَاَک  ثَُمّ  َراِهَم  الَدّ
را  آن  از  بهتر  قرض می دهی سپس  را  دراهمی  اگر  َشْرطٌ«: 
شرط  شما  بین  اگر  البته  ندارد،  اشکالی  بازمی گرداند  تو  به 
ص192 ج18،  عاملی،  حر  الشیعة،  وسائل  نباشد((  زیاده 
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ربا چیست؟
دبیر                                    زاده  عبداهلل  وحید  قلم  به 

واحد بین الملل دفتر تحکیم وحدت

در  بودن  جامع  دلیل  به  اسالمی  فقه  و  شریعت  در  همواره 
را  تاثیر  دو  انسان  اعمال  نبودن  جایز  یا  بودن  جایز  مورد 
بررسی می کردند یک اثر فردی آن عمل و دو اثر اجتماعی 
مدیریت  اسالم  صدر  در  اسالمی  ظهور حکومت  از  پس  آن 
کردن جامعه اسالمی با توجه به شریعت اسالمی شکل گرفت.
مدیریت  ی  مسئله  حکومت  یک  مهم  های  بخش  از  یکی   
اقتصادی در یک  قوانین  اینکه  و  اقتصادی آن جامعه است 
بود.  خواهد  اسالمی  شریعت  با  متناسب  اسالمی  حکومت 
حال با توجه به اینکه در یک جامعه اسالمی اعمال و رفتار و 
نتیجه آن ها اثرگذار خواهد بود در این متن به تعریف یکی 
اقتصاد یک جامعه خواهیم پرداخت. از رفتار های غلط در 

ربا عملیست که به منظر هم اثرگذاری اجتماعی و هم اثر گذاری 
که          ای  ساده  تعریف  حال  است  شده  نهی  اسالم  سمت  از  فردی 
می توان در ابتدا در مورد ربا بیان کرد در حقیقت )) معامله ایست 
که ارزش کاالهای مورد معامله برابر نخواهد بود(( قبل از ظهور اسالم 
در منطقه ی شبه جزیره ربا رواج داشت اما به صورت کاال به کاال 
یعنی اگر شخصی کاالیی را برای مدتی قرض میگرفت پس از مدتی 
باید همان کاال بعالوه ی یک یا چند کاالی دیگر را بر می گرداند. 
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بانکداری اعظم

به قلم 
محمد رضا رجبی دبیر واحد جنگ نرم دفتر تحکیم وحدت

ــد و رســیدگی  ــاپ و کلیســا رفتن آنهــا ســپس رساغ پ

بــه منابــع مالــی پــاپ را بــر عهــده گرفتنــد تــا 

در ازای گرفــن رسمایــه کلیســا، بــه نهــاد کلیســا 

ــه  ــب رشوع ب ــن ترتی ــد. بدی ــوی بدهن ــودهای رب س

ــق شدنددســتگاه  ــد و موف ــاپ کردن ــه پ ــا دادن ب رب

ــد. از در اقتصــاد و  ــا خــوار کنن ــاپ و کلیســا را رب پ

ــد  ــادی ض ــه نه ــا را ب ــدند و کلیس ــت وارد ش معیش

ــد. ــل کردن ــدس تبدی ــاب مق ــل و کت انجی

معــاران در اقدامــی دیگــر بــرای وارد کــردن رضبــه 

ــارن  ــازان و مع ــمه س ــا، مجس ــه کلیس ــی ب فرهنگ

را جــذب  کلیســا  توســط  تــرد شــده  نقاشــان  و 

ــاخت  ــازان س ــمه س ــد و مجس ــود کردن ــتگاه خ دس

ــی  ــان و حت ــره انس ــه از پیک ــی برهن ــمه های مجس

پیامــران الهــی را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. 

معارانــی کــه وارد دســتگاه خانــدان مدیچــی شــده 

بودنــد کلیســاهایی ســاختند و نقاشــان در جــای 

جــای دیــواره هــا و ســقف ایــن کلیســا هــا، مالئکــه 

و انبیــاء الهــی را بــه صــورت نیمــه برهنــه و برهنــه 

ــایی  ــه کلیس ــود ک ــه ب ــیدند! اینگون ــر کش ــه تصوی ب

کــه بایــد محــل آرامــش و عبــادت مــی گردیــد خــود 

محلــی بــرای اشــاعه ی بــی اخالقــی و درگیــر شــدن 

حــواس مــردم بــه مســائل جنســی گردیــد. بــه مــرور 

زمــان  ایــن اقدامــات موجــب فاســد شــدن اقتصــاد 

اقدامــی  و فرهنــگ و اخــالق مــردم شــدند. در 

دیگــر بــرای وارد کــردن رضبــه فرهنگــی بــه کلیســا، 

ــده  ــرد ش ــان ت ــارن و نقاش ــازان و مع ــمه س مجس

ــد و  ــود کردن ــتگاه خ ــذب دس ــا را ج ــط کلیس توس

مجســمه ســازان ســاخت مجســمه هایــی برهنــه از 

پیکــره انســان و حتــی پیامــران الهــی را در دســتور 

کار خــود قــرار دادنــد. معارانــی کــه وارد دســتگاه 

بررســی هــای تاریخــی بــرای مطالعــه ی مــدل هایــی 

ــره  ــا به ــع از آن ه ــرای اداره جوام ــینیان ب ــه پیش ک

بــرده انــد، معمــوال بــه دو حــوزه خالصــه مــی شــود. 

ــرای اداره ی  ــه ب ــاء و امئ ــه انبی ــی ک ــرح های اول، ط

جامعــه از آن هــا اســتفاده کــرده انــد و دوم، طــرح 

هایــی کــه پادشــاهان و حاکــان جوامــع بــرای 

مدیریــت جامعــه از آنهــا بهــره بــرده انــد.

عرصــه ی ناشــناخته یــا کمــر شــناخته شــده ی 

ــود  ــا وج ــای آن ه ــرح ه ــان و ط ــری از طراح دیگ

دارد کــه در قــرن پانزدهــم میــالدی توســط خانــواده 

ای بانکــدار بــه نــام خانــواده مدیچــی پایــه گــذاری 

شــد.

شــکل گیــری و قــدرت گرفــن خانــدان بانکــدار 

مدیچــی در قــرن پانزدهــم میــالدی موجــب بــه هــم 

خــوردن ســاخت سیاســی حاکمیتــی دو وجهــی دوک 

نشینان)سیاســیون(پاپ هــا) عاملــان دیــن( در جهــان 

مســیحی آن روز گردیــد و نظــام حاکمیــت ســه 

ــا( ــیون)دوک ه ــکل از سیاس ــدی متش ــی جدی وجه

ــاپ ها(بانکــداران بوجــود آورد. عاملــان دین)پ

ــات  ــری و اقدام ــکل گی ــخ ش ــه تاری ــن ب ــن م در ای

خانــدان مدیچــی منــی پردازیــم، بلکــه نحــوه ی 

رســیدن بــه مراتــب بــاالی حکومتــی و بوجــود 

آوردن نظــام سیاســی جدیــد توســط ایــن خانــدان را 

ــم. ــی کنی ــی م بررس

ــان در  ــه یهودی ــا دادن ب ــودن رب ــرام ب ــل ح ــه دلی ب

آییــن یهــود، خانــدان مدیچــی ابتــدا اعالم مســیحیت 

ــا دادن بــه مســیحیان  کردنــد و ســپس رشوع بــه رب

ــه تاســیس  ــن کار، اقــدام ب ــرای تســهیل ای ــد. ب کردن

بانــک منودنــد و رشوع بــه دادن ربــای ســازمان 

ــد. ــه مســیحیان کردن ــه ب یافت

کلیســاهایی  بودنــد  شــده  مدیچــی  خانــدان 

ــا  ــواره ه ــای دی ــای ج ــان در ج ــاختند و نقاش س

و ســقف ایــن کلیســا هــا، مالئکــه و انبیــاء الهــی 

را بــه صــورت نیمــه برهنــه و برهنــه بــه تصویــر 

ــد  ــود کــه کلیســایی کــه بای ــه ب کشــیدند! اینگون

محــل آرامــش و عبــادت مــی گردیــد خــود محلــی 

بــرای اشــاعه ی بــی اخالقــی و درگیــر شــدن 

ــه  ــد. ب ــی گردی ــائل جنس ــه مس ــردم ب ــواس م ح

مــرور زمــان  ایــن اقدامــات موجــب فاســد شــدن 

ــدند. ــردم ش ــالق م ــگ و اخ ــاد و فرهن اقتص

در قــدم نهایــی مدیچــی هــا موفــق شــدند نظــام 

سیاســی را بــه دســت بگیرنــد و نیکولــو ماکیاولــی 

ــن  ــه نگاش ــور ب ــدان مام ــن خان ــه ی ای ــا هزین ب

نویــن  نظــام  ریــزی  کتــاب شــهریار و طــرح 

ــد. ــی گردی سیاس

خانــدان مدیچــی بوجــود آمــد. خانــدان مدیچــی 

ــانس در  ــان رنس ــان و مجری ــوان صاحب ــی ت را م

ــیحیت  ــل از مس ــر قب ــه ع ــت ب ــا و بازگش اروپ

جدیــد  نظــام  ایــن  دانســت.  روم  امپراتــوری 

رانــده شــدن  بــه حاشــیه  سیاســی حاصلــش 

دیــن و کلیســا از عرصــه حکومتــی و سیاســی 

و تعییــن کننــده بــودن بانکــداران در روی کار 

آمــدن سیاســت مــداران و حاکــان بــود. بــه 

تعبیــر دیگــر، بانکــداران تبدیــل بــه اربابــان 

بالمنــازع جهــان غــرب شــدند کــه دو وجــه دیگــر 

ــی  ــرب یعن ــد غ ــدن جدی ــدرت در مت ــاختار ق س

روحانیون)پــاپ هــا( و سیاسیون)پادشــاهان و 

حاکــان( متاثــر از آن بودنــد.

رونــد تســلط بانکــداران در نظــام جدیــد متدنــی 

غــرب
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حاکمیتــی  نظــام  در  بانکــداران  تســلط  رونــد 

ــون در  ــا کن ــانس ت ــس از رنس ــرب، پ ــد در غ جدی

خانــواده هــای بانکــدار هــم چنــان پایــدار بــوده و 

هســت. پــس از خانــدان مدیچــی، خانــدان بانکــدار 

روتچیلدهــا، ســپس خانــدان بانکــدار مــورگان هــا و 

ــن  ــر چنی ــواده بانکــدار راکفل در عــر حــارض خان

ــد. ــا کــرده ان ــان امــروز ایف نقشــی را در جه

بــه طــور کلــی ایــن طــرح در ســه مرحلــه پیگیــری 

و اجــرا گردیــد: 

اول، جــدا کــردن دیــن از معیشــت مــردم بــا ایجــاد 

بانــک و ربــا دادن بــه مــردم و ربــوی کــردن منابــع 

مالــی کلیســا.

ــردم  ــالق م ــگ و اخ ــن از فرهن ــردن دی دوم، جداک

ــر مســتهجن و  ــه تصاوی ــردن کلیســا ب ــوده ک ــا آل ب

ــه  ــاء و... ب ــه از انبی ــای برهن ــمه ه ــاخن مجس س

حاشــیه رانــده شــدن دیــن و کلیســا از عرصــه 

بــودن  کننــده  تعییــن  و  سیاســی  و  حکومتــی 

ــداران و  ــت م ــدن سیاس ــداران در روی کار آم بانک

حاکــان بــود. بــه تعبیــر دیگــر، بانکــداران تبدیــل

ــه دو  ــان غــرب شــدند ک ــازع جه ــان بالمن ــه ارباب ب

وجــه دیگــر ســاختار قــدرت در متــدن جدیــد غــرب 

یعنــی روحانیون)پــاپ هــا( و سیاسیون)پادشــاهان 

ــردن  ــد. ســوم، جداک ــر از آن بودن ــان( متاث و حاک

دیــن از سیاســت بــا اقــدام بــه توســعه ی سیاســی 

و  پاپ)علــا  وجهــی  دو  نظــم  زدن  برهــم  و 

سیاســیون(  یــا  ها)حاکــان  دوک  روحانیــون(_ 

پــاپ_  وجهــی  ســه  ســاخت  آوردن  بوجــود  و 

بانکــداران_ دوک ها)عاملــان دینسیاســیونبانکداران( 

ــاب  ــن کت ــرای نگاش ــی ب ــه ماکیاول ــول دادن ب و پ

شــهریار بــرای اشــاعه و طــرح ریــزی نظــام جدیــد 

ــی. سیاس

بدیــن ترتیــب طبقــه ی بانکــداران، بعنــوان طبقــه 

ــرب  ــان غ ــی در جه ــاخت حکومت ــد در س ی جدی

از حــدود پانصــد ســال پیــش توســط خانــدان 

مدیچــی بوجــود آمــد. خانــدان مدیچــی را مــی 

تــوان صاحبــان و مجریــان رنســانس در اروپــا و 

ــوری  ــل از مســیحیت امپرات ــه عــر قب بازگشــت ب

روم دانســت. ایــن نظــام جدیــد سیاســی حاصلــش 

ــی  ــد متدن ــداران در نظــام جدی ــد تســلط بانک رون

غــرب

حاکمیتــی  نظــام  در  بانکــداران  تســلط  رونــد 

ــون در  ــا کن ــانس ت ــس از رنس ــرب، پ ــد در غ جدی

خانــواده هــای بانکــدار هــم چنــان پایــدار بــوده و 

هســت. پــس از خانــدان مدیچــی، خانــدان بانکــدار 

روتچیلدهــا، ســپس خانــدان بانکــدار مــورگان هــا و 

ــن  ــر چنی ــواده بانکــدار راکفل در عــر حــارض خان

ــد. ــا کــرده ان ــان امــروز ایف نقشــی را در جه

مهــم تریــن نتیجــه ای کــه مــی تــوان از رونــد 

فعالیــت پانصــد ســاله اخیــر ایــن خانــدان هــا 

گرفــت ایــن اســت کــه کنــار گذاشــن دیــن از 

عرصــه حکومتــی و فرهنــگ و اخــالق مــردم در 

غــرب، بــا آلــوده شــدن معیشــت مــردم و سیســتم 

مالــی کلیســا بــه ربــا رشوع شــد و بــرای بازگرداندن 

ــی و اخــالق و  ــت جهان ــه عرصــه ی حاکمی ــن ب دی

فرهنــگ مــردم در مرحلــه اول کــه مهمریــن مرحله 

نیــز هســت، چــاره ای جــز مبــارزه و از بیــن بــردن 

ــدارد. ــا وجــود ن ــوی در دنی ــی رب سیســتم مال



پول بدون پشتوانه
به قلم رضا رحیمی ،دبیر واحد تبلیغات دفتر تحکیم وحدت

پیش از اینکه پول ، یعنی ابزار معامله، اینطور توسعه پیدا کند، 
مردم برای به دست آوردن کاالها و خدمات مورد نیازشان داد 
کدام  هر  که  نفر  دو  و  می  کردند  کاال(  به  )کاال  پایاپای  ستد  و 
صاحب اجناس مورد نیاز دیگری بودند، برای تبادل اجناس توافق 

می  کردند. 
که  انتقالی  و   قابلیت  تقسیم  پذیری  از  تبادل،  اولیه  شکل  این 
معامله را کارآمدتر می  کند برخوردار نبود. مثال اگر شما گاو دارید 
و به نان احتیاج دارید، باید کسی را پیدا کنید که تنها نان دارد 
و گوشت می  خواهد. اگر کسی را پیدا کنید که گوشت بخواهد 
و نان نداشته باشد و به شما برنج بدهد چه؟ برای اینکه گوشت 
شما را بگیرد باید کسی را پیدا کند که نان دارد و برنج می  خواهد 

و …
 نبود قابلیت انتقال آسان در تبادل کاال به کاال، خسته کننده، 
نمی  شود؛  ختم  همینجا  به  مشکل  است.  ناکارآمد  و  گیج  کننده 
با گوشت  را  نان  بخواهد  پیدا کنید که  را  اگر شما کسی  حتی 
معاوضه کند، شاید آن مقدار جنسی که او دارد ارزش گاو شما 
چند  را  گاوتان  که  کنید  پیدا  راهی  باید  پس  باشد.  نداشته  را 
تکه کنید و تصمیم بگیرید که در ازای قسمتی از گاو چند نان 

می  خواهید. 
پول  این  آمد؛  وجود  به  کاالیی«  “پول  مشکالت  این  برای حل 
مثال  می  کرد.  کار  ارزش  نوعی  عنوان  به  که  بود  کاال  از  نوعی 
مستعمرات آمریکایی در سده  های 17 و 18 از پوست سگ آبی 
و ذرت خشک شده در معامالت استفاده می  کردند. این پول  های 
کاالیی که ارزش مشخصی داشتند برای خرید و فروش به کار 
گرفته می  شدند. کاالهای مورد استفاده برای معامله ویژگی  های 
مشخصی داشتند: مورد طلب عموم مردم بودند، ارزش داشتند و 

همچنین بادوام، قابل حمل و قابل ذخیره   کردن بودند.
نمونه دیگری از پول کاالیی، فلزهای گران  بها مانند طال بودند که 

تا پیش از دهه 1970، قرن  ها به عنوان پول رایج مورد استفاده 
قرار می  گرفت. به عنوان مثال در مورد دالر آمریکا اینطور بود که 
دولت  های خارجی می  توانستند دالرهای آمریکایی ها را بگیرند 
و در عوض مقدار مشخصی طال به بانک مرکزی آمریکا بدهند. 
و ذرت خشک  شده  پوست  بر خالف  که طال  اینجاست  جالب 
ارزشمند است  برای پوشاک و خوراک هم کاربرد دارند(  )که 
چون مردم طالب آن هستند. طال ضرورتا کاربردی ندارد و نه 
می  توان آن را خورد و نه شما را در شب گرم نگه می  دارد، اما 
اکثر مردم فکر می  کنند که طال زیباست و می  دانند که دیگران 
هم همینطور فکر می  کنند. بنابرین طال چیزیست که خیالتان 
از بابت باارزش بودن آن راحت است. پس طال به باور مردم به 
عنوان یک توکن فیزیکی باارزش شناخته می  شود. اگر به رابطه 
بین پول و طال فکر کنیم می  توانیم بفهمیم که پول )به عنوان 
نمودی از یک چیز ارزشمند( هم ارزش خود را چطور به دست 

آورده است.
نوع دوم پول، پول فیات است که به ارز دولتی بدون پشتوانه 
طال یا نقره گفته می  شود که ارزش خود را از عرضه و تقاضا و 
ثبات دولت صادرکننده آن می  گیرد. ارزهای بزرگ جهان بدون 
مثاًل  است؛  معایبی  و  مزایا  دارای  پول  این  و  هستند  پشتوانه 
اگر دولت  ها بتوانند مدیریت مناسبی بر عرضه پول و مدیریت 
داشته  پی  در  زیادی  منافع  می  تواند  باشند،  داشته  اقتصادی 
حد  از  بیش  چاپ  مانند  اشتباهاتی  بروز  در صورت  اما  باشد. 
اوایل  در  آنچه  مانند  می  گیرد،  شکل  شدیدی  تورم  اسکناس، 

قرن اخیر در زیمباوه رخ داد.
پول فیات یا بدون پشتوانه همان ارز دولتی است که از حمایت 
بلکه  نیست  برخوردار  نقره  یا  طال  مانند  فیزیکی  کاالی  یک 
توسط دولت پشتیبانی می  شود. ارزش پول فیات به  جای ارزش 
کاالی پشتیبان آن، مانند آنچه در پول کاال می  بینیم، از رابطه 
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بین عرضه و تقاضا و ثبات دولت صادر  کننده آن تامین می  شود. 
بیشتر ارزهای کاغذی مدرن از جمله دالر ایاالت متحده، یورو و 

ارزهای بزرگ دیگر جهان، ارزهای فیات هستند.
کلمه فیات از ریشه التین گرفته شده است و می  توان آن را به 
»باید باشد« یا »بگذار انجام شود« ترجمه کرد. فیات یک ارز 
فیات  پول  ندارد.  طال(  )مثال  کاالیی  پشتوانه  که  است  دولتی 
مرکزی دولت  ها می  دهد  بانک  های  به دست  را  اقتصاد  کنترل 
چون آن  ها هستند که میزان چاپ اسکناس را تعیین و کنترل 
می  کنند. یکی از خطرات پول فیات این است که کشورها ممکن 
است میزان زیادی از آن را چاپ کنند که باعث ایجاد ابر تورم 

)hyperinflation( می  شود.

پول فیات تنها به این دلیل ارزش دارد که دولت ارزش آن را 
حفظ می  کند یا چون دو طرف معامله بر سر ارزش آن توافق 
دارند. از نظر تاریخی، دولت  ها با استفاده از فلزات گران  بهایی 
پولی کاغذی چاپ  یا  نقره سکه ضرب می  کردند  و  مانند طال 
فیزیکی  کاالی  مشخصی  مقدار  با  معاوضه  قابل  که  می  کردند 
شود.  بازخرید  نمی    تواند  و  نبوده  تبدیل  قابل  فیات  پول  بود. 
پول  متحده  ایاالت  دالر  ازجمله  مدرن  کاغذی  ارزهای  بیشتر 

فیات هستند.

به این دلیل که پول فیات به ذخایر فیزیکی مانند اندوخته طال 
یا نقره ملی پیوند نخورده است، ریسک از دست دادن ارزش 
خود به دلیل تورم یا حتی بی  ارزش شدن درصورت بروز ابر تورم 
را دارد. اگر مردم باور خود به ارز ملی را از دست بدهند، آن پول 
دیگر نمی  تواند ارزش خود را حفظ کند. این مورد با ارزی که 
مثال دارای پشتوانه طالست تفاوت دارد. این ارز به دلیل تقاضا 
برای طال در صنعت جواهرات و همچنین تولیدکنندگان لوازم 
الکترونیکی، کامپیوترها و وسایل نقلیه هوایی، از ارزشی ذاتی 

برخوردار است.

ایاالت متحده هم یک پول فیات و هم پول قانونی رایج  دالر 
و  خصوصی  بدهی  های  برای  که  است   )legal tender(
ارز  ی  به  اساساً  رایج  قانونی  پول  است.  پذیرش  مورد  عمومی 
شود.  اعالم  دولت  توسط  آن  بودن  قانونی  که  می  شود  گفته 
دولت  های زیادی اقدام به چاپ ارز فیات کرده و سپس با تعیین 
آن به  عنوان استاندارد پرداخت بدهی، آن را به پول قانونی رایج 

بدل می  کنند.

در ایاالت متحده، در گذشته ارز این کشور دارای پشتوانه طال 
)و در برخی موارد نقره( بود. دولت فدرال از زمان تصویب الیحه 
بانکداری فوق  العاده سال 1933، شهروندان را از معاوضه ارز با 
طالی دولتی منع کرد. استاندارد طال که ارز ایاالت متحده را 
 1971 سال  در  می  داد،  قرار  پشتیبانی  مورد  دولتی  طالی  با 
که ایاالت متحده ارسال طال به دولت  های خارجی به ازای ارز 
ایاالت متحده را متوقف کرد، به طور کامل به پایان رسید. از 
آن زمان گفته می  شود که دالر آمریکا دارای پشتوانه »ایمان 
قانونی  »پول  و  است،  متحده  ایاالت  دولت  کامل«  اعتماد  و 

ــد  ــا کن ــی را ایف ــد نقش  های ــه بتوان ــی ک ــات در صورت ــول فی پ
ــود  ــناخته می  ش ــی« ش ــی و خصوص ــای عموم ــرای بدهی  ه ب
امــا در خزانــه  داری ایــاالت متحــده یــا بانــک مرکــزی، ماننــد 
ــد نیســت. بدیــن صــورت  ــل بازخری ــول قاب ــا پ ســابق دیگــر ب
ــه  ــت ک ــی اس ــی قانون ــر پول ــاال دیگ ــده ح ــاالت متح دالر ای
قابلیــت معاوضــه بــا طــال، نقــره یــا کاالهــای دیگــر را نــدارد. 

ــار دارد،  ــود انتظ ــی خ ــد پول ــت از واح ــک مل ــاد ی ــه اقتص ک
ــددی و  ــاب ع ــاد حس ــره ارزش، ایج ــد ذخی ــی مانن نقش  های
تســهیل تبــادل، به  عنــوان یــک ارز خــوب عمــل خواهــد کــرد. 
پــول فیــات ســینیورژ یــا درآمــد حاصــل از چــاپ و نشــر پــول 

ــی دارد. بســیار خوب

ارزهــای فیــات در قــرن بیســتم اهمیــت و رواج یافتنــد و دلیــل 
ایــن رواج و اهمیــت تــا حــد زیــادی ایــن بــود کــه دولت  هــا و 
بانک  هــای مرکــزی بــه دنبــال ایمــن نگــه داشــتن اقتصادهــای 
خــود از بدتریــن اثــرات رونــق و رکــود ملــی چرخه  هــای 
ــع  ــک منب ــات ی ــول فی ــه پ ــی ک ــد. از آنجای ــب  وکار بودن کس
ــزی  ــای مرک ــت، بانک  ه ــال نیس ــد ط ــت مانن ــا ثاب ــاب ی کمی
کنتــرل بســیار بیشــتری بــر عرضــه آن دارنــد و همیــن امــر بــه 
ــت متغیرهــای اقتصــادی  ــرای مدیری ــدرت بیشــتری ب ــان ق آن
ماننــد عرضــه اعتبــار، نقدینگــی، نــرخ ســود و نوســان قیمــت 
ــده  ــاالت متح ــزی ای ــک مرک ــال، بان ــوان مث ــد. به  عن می  ده
مســئولیت دوگانــه پاییــن   نگــه داشــتن نــرخ بیــکاری و تــورم 

را دارد.

بــا ایــن حــال، بحــران مســکن ســال 2007 و بحران  هــای مالــی 
ــد از  ــزی می  توان ــای مرک ــه بانک  ه ــاور ک ــن ب ــب آن، ای متعاق
رکــود جــدی اقتصــادی توســط تنظیــم عرضــه پــول جلوگیــری 
کننــد کمرنــگ شــد. به  عنــوان مثــال، یــک ارز دارای پشــتوانه 
ــات اســت چــون عرضــه  ــول فی ــر از پ ــا ثبات  ت ــاً ب طــال عموم
ــرای ایجــاد  ــز ب طــال محــدود اســت. فرصت  هــای بیشــتری نی
حبــاب بــا پــول فیــات وجــود دارد چــرا کــه عرضــه آن نامحدود 

. ست ا

ــه یکــی از  ــل دهــه 2000 ب ــاوه در اوای ــی زیمب کشــور آفریقای
ــورم تبدیــل شــد. بانــک مرکــزی  ــر ت ــه هــای اب ــن نمون بدتری
زیمبــاوه در پاســخ بــه مشــکالت شــدید اقتصــادی، شــروع بــه 
چــاپ پــول بــا ســرعت بســیار بــاال کــرد. ایــن امــر منجــر بــه 
ــازه 230  ــال 2008 در ب ــورم در س ــرخ ت ــد و ن ــورم ش ــر ت اب
ــدت  ــه ش ــا ب ــت. قیمت  ه ــرار داش ــد ق ــارد درص ــا 500 میلی ت
ــوالت  ــد محص ــرای خری ــدگان ب ــد و مصرف  کنن ــش یافتن افزای
مــورد نیــاز روزمــره خــود مجبــور بــه حمــل جعبه  هــای بــزرگ 
ــاوه  ــون دالر زیمب ــر 1 تریلی ــران، ه ــد. در اوج بح ــول بودن پ

ــاالت متحــده ارزش داشــت. حــدود 50 ســنت ای
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نیمکت مرد یهودی
به قلم مرضیه انبری عضو

شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا

ــه  ــداهلل)ع( ک ــای اباعب ــه ه ــن خطاب آخری
ــت  ــده اس ــت ش ــخ ثب ــا در تاری ــرای م ب
علــت اینکــه حــرف حــق ایشــان در گــوش 
لشــکر دشــمن نمیرفــت را لقمــه ی حرامی 
دانســتند کــه طــی ســال های متمــادی بــه 

خــورد ایشــان رفتــه بــود. 
متاســفانه ناهنجــاری هــای بســیاری امــروز 
ــه  ــا وجــود دارد ک ــاع مســلمان م در اجتم
و  فرهنگــی  تهاجــم  بررســی  از  ســوای 
ــراه  ــاید بی ــالمی ش ــگ اس ــا فرهن ــل ب تقاب
ــد  ــل آن را مفتس ــی از عل ــر یک ــد اگ نباش
اقتصــادی کــه همــه ی آحــاد جامعــه 
را درگیــر خــود ســاخته اســت بدانیــم. 
ــادی  ــاد اقتص ــک فس ــت از ی ــی صخب وقت
ــه  ــوم ب ــان عم ــا اذه ــد گاه ــان باش در می
ــه ی  ــک طبق ــا در ی ــالس ه ــمت اخت س
ــی  ــد در حال ــی کن ــدا م ــوق پی ــاص س خ
کــه مســائلی همچــون ربــا کــه بــه تعبیــر 
ــا خــدا محســوب می شــود  قــرآن جنــگ ب
ــک  ــار و ده ــام اقش ــیوع تم ــورت ش در ص
هــای درآمــدی جامعــه را بــه طــرق مختلف 
ــزرگ  ــالح ب ــن اص ــد. بنابرای ــر می کن درگی
ــی و اقتصــادی کشــور  ــازمان پول ــن س تری
یعنــی سیســتم بانکــی ماموریــت مهمی در 
جهــت تامیــن ســالمت دینــی، فرهنگــی و 
اقتصــادی جامعــه اســت. بــه همیــن ســبب 
مختصــری از نخســتین بانک ها و چیســتی 
ــدم  ــم. ع ــان می کنی ــه را بی ــن مجموع ای
ــه هــای اســالمی مســتقل از  ــن نظری تدوی

آرای اندیشــمندان پیشــین غربــی و شــرقی 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــی اس ــی از معضالت یک
ــت.  ــر اس ــا آن درگی ــان ب ــالمی همچن اس
ــه  ــم در ده ــی سوسیالیس ــات التقاط نظری
شــصت و لیبرالیســم در دولــت هــای پــس 
از دهــه شــصت هــر کــدام بــه نحــوی 
دســت و پــا شکســته اجــرا شــد و همــواره 
ــه  ــالمی ب ــکند اس ــزودن پس ــد اف ــا ترفن ب
ــی  ــردن کم ــی ک ــعی در مخف ــن آراء س ای
ــک  هــا و کاســتی هــای ایــن آراء شــد. بان
داری اســالمی نیــز چنانچــه مــا بــا معنــوی 
ــویم  ــنا ش ــک آش ــی بان ــوی و اصطالح لغ
خالــی از ایــن تناقضــات نخواهــد بــود. 
بانــک در زبــان التیــن بــه معنــي »نیمکــت 
ــا اســت؛  ــک، رب ــه بان ــان کلم «اســت و ش
بانــک نیــز در معنــای نخســتین خــود بــه 
محــل نشســت یهودیــان و خدمــات پولــی 
بــود کــه بــه مــردم اطــراف خــود ارائــه مــی 

ــد. کردن
 اطراف خود ارائه می کردند. 

مســتحضر هســتید کــه یهودیــان پیــش از 
ــیس  ــغال و تاس ــی اش ــه اراض ــرت ب مهاج
اروپــا پراکنــده  رژیــم صهیونیســتی در 
زندگــی مــی کردنــد آن هــا کــه گــروه پول 
پرســت و منفــوری بودنــد در محلــه هایــی 
تحــت عنــوان » گتــو » حضــور داشــتند و 
ــا دادن بــه  ــار شــروع بــه رب بــرای اولیــن ب
مــردم کردنــد و در عیــن حــال از دو اصــل 
پیــروی مــی کردنــد: اول اینکــه ربــا بدهیــد 

ــا نگردیــد و دوم اینکــه  و از هیــچ کــس رب
بــه همــه وام و قــرض دهیــد از هیــچ کــس 

وام نگیــرد.
مــدل اقتصــادی ایــده آل یهودیــان در 
ــه  ــای س ــتعمار ه ــس از اس ــای پ ــال ه س
گانــه بســت و گســترش پیــدا کــرد و تحــت 
پوشــش هــای مختلفی بــه جهانیــان عرضه 
ــاد  ــه نه ــا س ــا ب ــی آن ه ــام مال ــد و نظ ش
ــت.  ــه رواج یاف ــورس، اوراق قرض ــک، ب بان
یهــود همــواره بنــگاه هــای اقتصــادی 
قدرتمنــد را در دســت داشــته اســت و 
ــد  ــوده ان ــران ب ــت دیگ ــم در دس ــر ه اگ
ــوذ  ــعی در نف ــت س ــای صهیونیس ــی ه الب
در مراکــز ثــروت داشــته انــد کــه میتــوان 
ــگ ایشــان در سیســتم  ــر رن ــه حضــور پ ب
ــاره  ــکا اش ــده آمری ــاالت متح ــادی ای اقتص
کــرد. اقتصــادی کــه ایشــان بنــای ســاخت 
آن را دارنــد بــر پــای پــول بنــا نهــاده 
ــی کــه پشــتوانه ی فیزیکــی  می شــود. پول
ــر  ــر نداشــت اشــکالی ب ــم اگ مشــخصی ه
آن وارد نیســت مثــل دالر آمریــکا کــه هــر 
زمــان قــادر بــه انتشــار آن و تزریــق تــورم 
بــه اقتصــاد هــای کوچک تحــت تاثیــر دالر 
هســتند  و اتصــال اقتصــاد تمــام کشــور هــا 
ــول  ــي پ ــدوق بین الملل ــیله ی صن ــه وس ب
ــام  ــه نظ ــودن ب ــل ب ــي، وص ــک جهان و بان
ربــوي کــه خیلــی آشــکار نیســت را آســان 
ــای  ــد، ماحصــل تجــارب اقتصاده ــی کن م
ســرمایه داری در بحــران هایــی نظیــر 
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آنچــه ســال 2008 پیــش آمــد و سیاســت 
هــای ریاضــت اقتصــادی را بــه همــراه 
ــا  ــاری کرون ــروز بیم ــه ام ــت و آن چ داش
ــار  ــه ب ــی ب ــورهای دارای بده ــرای کش ب
قابــل مالحظــه می باشــد.  اســت  آورده 
ــن  ــه ای ــوس ب ــک و ملم ــداق کوچ در مص
اقشــار متوســط جامعــه میتــوان مثــال وام 
ســرمایه گــزاری و وام گرفتــن را زد. بانــک 
همــواره فقــط ســود مــی دهــد و مــردم در 
ــی  ــتند گوی ــهیم نیس ــا س ــروژه ه ــرر پ ض
خودشــان در مقــام ربــا دهنــده ظاهــر 
شــده انــد و از از ســوی دیگــر بانــک بــرام 
ــت  ــد دریاف ــاالی 4 درص ــود ب وام دادن س

ــد. میکن
ــا  ــام رب ــان در مق ــی خودش ــتند گوی نیس

ــوی ــد و از از س ــده ان ــر ش ــده ظاه دهن

ــاالی  ــود ب ــرام وام دادن س ــک ب ــر بان دیگ
4درصــد  میکنــد.  دریافــت  درصــد   4
بانکــی  خدمــات  کارمــزد  ی  مجموعــه 
اســت امــا ســود باالتــر از ایــن ســوق دادن 
ــال  ــا در قب ــا اســت. ام ــه ســمت رب ــول ب پ
ــفانه  ــرد؟ متاس ــد ک ــه بای ــئله چ ــن مس ای
سیســتم مالــی مــردم نهــادی را کــه قــرآن 
و دیــن مشــخص کــرده انــد دو بــار در 
ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــا ب ــور م کش
ــام  ــه ن ــه ب ــصت ک ــه ش ــد اول در ده ش
جنــگ و اقتصــاد تمامــا دولتــی، دولــت بــا 
ــه  ــرض الحســنه مــردم ب صنــدوق هــای ق
مخالفــت پرداخــت و دوم در دوران پــس از 
جنــگ و شــروع اندیشــه هــای نئولیبرالــی   
ســاختمان هــای مجلــل دولتــی در اختیــار 
بانــک هــا قــرار گرفــت و تبلیغــات رســانه 

-هــا نیــز در قــرق لوگوهــای پــر زرق و برق 
بانــک هــا در آمــد. و اقتصــاد اســالمی کــه 
ــت  ــد برک ــا بای ــکناس ه ــمار اس ــای ش بج
مبنــای آن باشــد و بجــای ربــا، قــرض 
ــا  ــد ت ــدا کن ــردم رواج پی ــن م ــنه بی الحس
ــرمایه  ــفیدهای س ــه س ــت یق در ازای دس
ــازار باشــد  ــداهلل تنظیــم کننــده ی ب دار، ی
ــوان اخــالق  ــده شــد. نمیت ــه حاشــیه ران ب
ســرمایه داری را در بیــن آحــاد مــردم 
رواج داد و افــق تصمیــم گیــری ایشــان 
ــول و  را در محــدوده ی ســود و انباشــت پ
ســرمایه گــزاری هــای بلنــد مــدت بســت و 
انتظــار ســالمت جامعــه را داشــت بنابرایــن 
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــه اندیش ــت ک الزم اس
پایــداری رزق حــالل  نظــام در جهــت 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی مجــدد ق م



نرخ بهره
به قلم بهار سعیدی،عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا

ربا و بهره بانکی

بررسی دیدگاه های توجیه کننده مشروعیت وجود نرخ بهره

از زمان ورود دانش نوین بانک داری در کشور های اسالمی گروه 
بانکداری  از مفهوم ربا کل  ارائه برداشت های گسترده  با  هایی 
متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در 
مقابل  در  دانند.  می  عملی  غیر  نوعی  به  را  اسالمی  چارچوب 
برخی از محققین تالش نموده اند تا به دلیل اهمیت متغیرنرخ 
بهره برای سیاستگذاری در اقتصاد کالن، و به این خاطر که نرخ 
بهره می تواند بحـران هـاي مـالی و بدهکاري عمیق جهانی را 
نمایان تر سازد؛ با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم 
ربا به نحوی نشان دهند که ربا در اسالم شامل بهره بانکی نمی 
گردد یا حرمت ربا ارتباطی با بهره بانکی ندارد. لذا می توان به 
بانکداری متعارف، در کشورهای اسالمی استفاده  از  طور کامل 
کرد. بنابراین؛ برداشت های مختلفی در زمینه رابطه ربا و بهره 
کننده  توجیه  های  دیدگاه  مهمترین  که  گردیده  مطرح  بانکی 

بهره بانکی در این نوشته بررسی شده است.

اختصاص ربا به بهره قراردادی و مشروعیت بهره طبیعی

برخی از اقتصاددانان به مقوله مقایسه ربا، بهره طبیعی و بهره 
بهره  به  محدود  را  اسالم  در  حرام  ربای  و  پرداخته  قراردادی 
امکان  عدم  توجیه  در  گروه  این  نماید.استدالل  می  قراردادی 
ارزش  که  بهره  نرخ  وجود  بدون  که  است  آن  بهره  حذف سود 
تنظیم  کند،  می  آتی مشخص  درآمد  قبال  در  را  درآمد حاضر 
این  بنابر  نیست.  پذیر  امکان  فعلی  ارزش  به  آینده  درآمد های 
نرخ  وجود  بر  متوقف  اقتصادی  زندگی  در  کاالها  قیمت  تعیین 
نظام  کل  در  تعادل  عامل  بهره  نرخ  ترتیب  این  به  است.  بهره 

قیمتی است.
که صاحب  است  درآمدی  قراردادی  بهره  از  منظور  جا  این  در 
اختیاِر  در  قبال  در  حقوقی  و  رسمی  های  قرارداد  در  سرمایه 
دیگران قرار دادن سرمایه کاالیی و یا نقدی خود مطالبه می کند.

یا  از قیمت سرمایه  بهره طبیعی درآمدی است که مستقل  اما 

یـا پـول بـوده ولـی بـر آن اثـر دارد. بهـره طبیعـی بـر مبنـای 
ارزش گـذاری جامعـه برای یـک واحد درآمد حاضـر در مقابل 
همـان مقـدار درآمـد در آینده )معموال یک سـال بعـد( تعیین 
مـی گـردد. ایـن تفـاوت در ارزش کـه تنهـا بـه دلیـل تفـاوت 
در زمـان ایجـاد مـی شـود و در زندگـی اقتصـادی، حـال را به 

آینـده پیونـد می دهـد، بهـره طبیعی نـام دارد.
زندگـی اقتصـادی، حـال را بـه آینـده پیونـد مـی دهـد، بهـره 

طبیعـی نـام دارد.
تفکـر معتقدنـد کـه در دیـدگاه متفکریـن  ایـن  بـه  قائلیـن 
مسـلمان دو مفهـوم بهـره قـراردادی و بهره طبیعی بـا یکدیگر 
خلط شـده و برداشـت اقتصاددانان مسـلمان از بهره در ادبیات 
اقتصـادِی متعـارف، بهـره قـراردادی اسـت. در حالـی کـه بـه 
نظـر می رسـد منظـور از بهـره در ادبیات اقتصـادی غرب بهره 
طبیعـی باشـد. بـه بیانـی دیگر، در این برداشـت، تمام اشـکال 
قـراردادی بهـره مـن جمله ربـا ریشـه در مفهوم بهـره طبیعی 
دارد. لـذا حرمـت ربـا در اسـالم حداکثـر مـی تواند بـه معنای 
تنهـا یکـی از اشـکال حقوقی باشـد کـه بهره طبیعـی در قبال 
آن بـه طـور رسـمی انعکاس پیـدا می کنـد. این نتیجه نشـان 
مـی دهـد کـه در ایـن دیـدگاه از نظـر اقتصـادی تفاوتـی بین 
تامیـن مالـی در اسـالم و تامین مالـی متعارف وجـود ندارد. به 
ایـن معنـا که در تمامی عقود اسـالمی درآمد حاصـل از تامین 
مالـی آنچـه مـازاد بـر اصـل ایجـاد می گـردد به یـک حقیقت 
اقتصـادی واحـد برگشـت مـی کنـد و آن ایـن که سـرمایه در 
بـازار از دیـدگاه اقتصـادی عـالوه بـر ارزش مبادلـه ای دارای 
یـک ارزش اضافـی اسـت. ایـن ارزش اضافی پـل ارتباطی حال 
بـا آینـده در زندگـی اقتصـادی بـوده و نقـش مهمـی در کل 

نظـام قیمتـی ایفا مـی کند.
ایـن دیـدگاه هـم از منظـر فقهـی- کالمـی و هـم از منظـر 
اقتصـادی دارای نقد های اساسـی می باشـد. محدود دانسـتن 
ربـا بـه رابطـه حقوقـی یک تالـی فاسـد دارد و آن ایـن که اگر 
در جایـی رابطـه حقوق حل شـد و قرارداد از قرض خارج شـد، 
آنـگاه نبایـد دیگـر ربـا قابـل تصـور باشـد. درحالی کـه اینطور 
نبـوده و بـر اسـاس دیدگاه قاطبـه فقها همه انواع ربا نامشـروع 

دانسـته شـده است.
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در ثاني حکمت هایی که در احادیث در رابطه با حرمت ربا آمده 
است، اشاره به مسائل اقتصادی دارد نه حقوقی. به عنوان نمونه 
انجام اعمال خیر مانند قرض الحسنه و انفاق، جلوگیری از انجام 
ظلم در جامعه، جلوگیری از تجارت و... . بنابر این اگر توجیهات 
این گروه در محدود بودن ربا به بهره قراردادی صحیح فرض 
از  بسیاری  در  اشاره  مورد  اقتصادی  های  حکمت  آنگاه  شود، 
و  اجتماعی  آثار  با  رابطه  در  آیات  از  برخی  حتی  و  احادیث 
اقتصادی که در اثر رواج رباخواری در جامعه به وجود می آید 

زیر سوال خواهد رفت.
خلط بین مفهوم پول و سرمایه یکی دیگر از چالش های این 
دیدگاه از منظر اقتصادی است. در ادبیات متعارف، پول نیز نوعی 
سرمایه درنظر گرفته می شود که خلط بین این دومفهوم زمینه 
قراردادی است. درحالی که  بهره  بهره، حتی  توجیح  برای  ای 
پول الزاما سرمایه نیست. همچنین سرمایه در اقتصاد اسالمی 
دارای عایدی حتی عایدی ثابت و از پیش تعیین شده می باشد 
نیست.  ای  بهره  نوع  هیچ  مستحق  خود  خودی  به  پول  ولی 
ظرفیت بالقوه پول که می تواند در آینده به سرمایه تبدیل شده 
درجهت  پول  برای  حقی  هیچ  گیرد،  قرار  تولید  در خدمت  و 
دریافت مازاد ایجاد نمی کند. پول برخالف سایر کاال ها دارای 
می  قراردادی  اعتباری،  ارزشی  درای  بلکه  نیست  ذاتی  ارزش 
باشد. بنابراین، این ادعا که پول در ماهیت خود ذاتا مستحق 
پاداشی به نام بهره طبیعی است اساسا قضاوتی ارزشی است. 
پول الزاما سرمایه نیست. همچنین سرمایه در اقتصاد اسالمی 
دارای عایدی حتی عایدی ثابت و از پیش تعیین شده می باشد 
نیست.  ای  بهره  نوع  هیچ  مستحق  خود  خودی  به  پول  ولی 
ظرفیت بالقوه پول که می تواند در آینده به سرمایه تبدیل شده 
درجهت  پول  برای  حقی  هیچ  گیرد،  قرار  تولید  در خدمت  و 
دریافت مازاد ایجاد نمی کند. پول برخالف سایر کاال ها دارای 
می  قراردادی  اعتباری،  ارزشی  درای  بلکه  نیست  ذاتی  ارزش 
باشد. بنابراین، این ادعا که پول در ماهیت خود ذاتا مستحق 

پاداشی به نام بهره طبیعی است اساسا قضاوتی ارزشی است.

در  بهره  حلیت  و  تجاری  های  فعالیت  به  ربا  اختصاص 
سیاستگذاری پولی

و  بهره سیاستی  نرخ  باورند که  این  بر  اقتصاددانان  از  گروهی 
فرایند سیاست گذاری بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره، مشمول 

ادله حرمت ربا نبوده و حکم فقهی متفاوتی دارد. 
در واقع در نگرش این دسته افراد، در مبانی فقه اسالمی قرض 
میان دو فرد حقیقی که متضمن شرط اضافه برای قرض دهنده 
باشد، مصداق ربا شناخته شده و در آیات و روایات نیز فلسفه 
تحریم آن ظلم و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار و ...ذکر شده 
است. اما بر خالف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه 
به  ها  کشور  تمام  در  مرکزی  بانک  کنند؛  می  عمل  اقتصادی 
عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی 
هرگز  و  است.  کار  و  کسب  فضای  در  تعادلی  شرایط  ایجاد  و 
به دنبال کسب سود نمی باشد. بنابر این می  توان این گونه 

نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از سازوکار نرخ بهره و 
یا عملیات بازار باز )خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار 
آزاد( برای سیاست گذاری پولی امری طبیعی است و مشمول 
ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. این گروه معتقدند هیچ کدام 
از فلسفه های حرمت ربا در مورد بهره سیاستی بانک مرکزی 

)نرخ بهره اوراق قرضه( صدق نمی کند.
در  بهره  پرداخت  ضرورت  برای  دلیل  دو  دیدگاه  این  در 
سیاستگذاری پولی ذکر مي شود. اول آن که نرخ بهره پرداختی 
بر روی اوراق قرضه بانک مرکزی که برای سیاست گذاری پولی 
منتشر می شود در قبال همکاری افراد با بانک مرکزی پرداخت 
می گردد. در واقع از نگاه کالن، خریداران اوراق بهادار به بانک 
مرکزی قرض نمی دهند بلکه در راستای تحقق سیاست گذاری 
بانک مرکزی نوعی از سند مطالبه خود از این بانک یعنی پول 
نقد را به نوعی دیگر یعنی اوراق تبدیل می کند. از آن جا که 
یکی از این سند ها ابزار مبادله نیز می باشد، افرادی که این 
سند را به سند دیگری )که ابزار مبادله نیست( تبدیل می کنند 
مستحق دریافت پاداش هستند که همان نرخ بهره اوراق )نرخ 
این  دلیل  دیدگاه  این  در  است.  مرکزی(  بانک  سیاستی  بهره 
بهبود  در  مرکزی  بانک  با  اوراق  خریداران  همکاری  استحقاق 
وضعیت اقتصادی کشور است به این خاطر که وقتی یک فرد در 
راستای سیاست های بانک مرکزی پول خود را به اوراق بهادار 
تبدیل می کند، به دلیل آن که امکان خرید کاال و خدمات از 
طریق اوراق وجود ندارد، پس دارایی خود را به یک شکل کم 
ارزش تر تبدیل کرده است. در واقع می توان این گونه برداشت 
کرد که در این نگرش خرید اوراق از سوی مردم یک نوع از خود 
گذشتگی برای منفعت اقتصادی کشور تلقی می شود! بنابراین 
خریداران این اوراق باید برای این همکاری مورد تشویق قرار 

گیرند. 
بهره  نرخ  اقتصاددانان  از  دسته  این  که،  آن  دلیل  دومین  و 
سیاست گذاری بانک مرکزی را متغیری ضروری برای مدیریت 
حجم پول در اقتصاد دانسته اند و تالش کرده اند آن را خارج 
از شمول حرمت ربا در روابط تجاری مطرح نمایند. نرخ بهره 
سیاستی بانک مرکزی که نرخ مرجع مراودات روزانه این بانک 
فعاالن  به  پولی  گذار  سیاست  عالمت  است  ها  بانک  سایر  با 
اقتصادی در مورد شرایط اقتصاد و هماهنگی اقتصادی از طریق 
مدیریت آن به دلیل نظارات است. منع بانک مرکزی از براورد 
و اعالم این نرخ به بانک ها به دلیل حرمت ربا فعاالن اقتصاد 
را از درک میزان کم یابی پول محروم کرده و به ناهماهنگی 
آنان می انجامد. طبق نظر این گروه، هیچ یک از این دو کارکرد 
جانشین ندارند. نرخ سود بانکی که یک متغیر سطح خرد است 
نمی تواند جانشین نرخ بهره متغیر سطح کالن شود و حذف  
نرخ بهره از جعبه ابزار بانک مرکزی عمال به خلع سالح این نهاد 

دربرابر تورم می انجامد.
رخ سود کوتاه مدت نتواند کارکرد های نرخ بهره را داشته باشد 
وجود نداشته و نرخ سود جایگزین کامل نرخ بهره در چارچوب 
اسالمی است. بنابر این نمی توان حذف ربا را معادل عدم امکان 

استفاده از دانش اقتصاد کالن یا اقتصاد پولی دانست. 
اختصاص ربا به اشخاص حقیقي و حلیت ربا بین اشخاص 
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برخی از محققین تالش نموده اند مشکل بهره بانکی را از تغییر 
تفاوت بین شخصیت های حقیقی و حقوقی حل کنند. ثمره 
افراد و شخصیت های  بین  تنها در  ربا  نگاه آن است که  این 
حقیقی وجود دارد و در روابط اشخاص حقیقی و حقوقی یا در 
روابط اشخاص حقیقی با یکدیگر ربا قابل تصور نیست. از این 
رو می توان این طور نتیجه گرفت که بانک ها، موسسات مالی 
و دولت که شخصیت های حقوقی می باشند نمی توانند مورد 
خطاب شرع قرار گیرند. این در حالی است که بررسی منابع 
فقهی نشان می دهد که اکثر فقهای شیعه شخصیت حقوقی 
مالکیت  چون  احکامی  مشمول  حقیقی  شخصیت  مشابه  را 
نیز  ایران  موضوعه  حقوق  در  اسالمی  فقه  بر  عالوه  داند.  می 
شخصیت حقوقی به طور کامل پذیرفته شده و در شمول احکام 

و وظایف مشابه شخصیت های حقیقی اعالم گردیده است. 

ربا به عنوان درآمد ثابت و بهره به عنوان درآمد متغیر

برخی محققان مدعی تفاوت ماهوی بین ربا و بهره هستند. این 
گروه با سه مقدمه به نتیجه مورد نظر خود دست می یابند. اول 
آن که ربای تحریم شده در اسالم عبارت است از بازده واقعی، 
ثابت و از پیش تعیین شده. در حالی که بهره، بازده متغیر و 
غیر قابل تعیین است. دوم آن که بازده واقعی )یعنی ثابت و 
از پیش تعیین شده( تنها در اقتصاد هایی اتفاق می افتد که 
برای مدت زمان طوالنی سطح عمومی قیمت ها ثابت بماند. 
خیرخواهانه،  اقدامات  برای  همچنین  گریزو  ریسک  افراد  هم 
قراردادهایی را مجاز نموده و بر اساس اصل صحت قرارداد های 
عقالئی، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته 
بنابراین اساسا نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان 

استفاده از بانکداری نوین وجود ندارد.

در نهایت این نتیجه حاصل می شود که تنها در اقتصاد های 
معیشتی و سنتی قیمت های نسبی برای مدت زمانی طوالنی 
ثابت می ماند اما در اقتصاد های جدید سطح عمومی قیمت 
اقتصاد  به  ربا مختص  این  بنابر  تغییر است.  ها مدام در حال 
های سنتی بوده و در اقتصاد های جدید وجود ندارد. آنچه در 
اقتصاد های جدید وجود دارد بهره است که بازده متغیر، غیر 
قابل پیش بینی است. پس بین ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود 

دارد.
در این خصوص باید گفت که ظاهرا صاحبان این دیدگاه تعریف 
دقیقی از ربا نداشته اند چرا که از دیدگاه آیات و روایات و در 
وجود  بودن  ثابت  قید  ربا  تعریف  در  اسالم  فقهای  اجماع  آرا 
نداشته و گرفتن هر زیادی در قرارداد قرض ربا است. چه آن 
زیاد ثابت باشد و چه متغیر. ضمن آن که مطالعه تاریخ صدر 
اسالم نشان می دهد اقتصاد زمان صدر اسالم بدون تغییر در 

قیمت های نسبی یا با تورم صفر نبوده است. 
طبق آنچه در این چهار دیدگاه مشخص بود اکثر دیدگاه ها 
به  ربا محدود شود.  تا حوزه مفهومی حرمت  اند  تالش کرده 
نحوی که بهره بانکی توجیه گردد. هرچند در سوی دیگر این 
ماجرا گروه هایی هستند که مفهوم حرمت ربا را آنقدر گسترده 
کرده که عمال امکان استفاده از بانکداری نوین غیر عملی می 
اسالم  شریعت  اصلی  ویژگی  که  داشت  توجه  باید  اما  گردد. 
در مقوله معامالت آن است که قرآن و سنت، در کنار تحریم 
انگیزه  و  اهداف  با  را  اقتصادی  نیاز  مورد  معامالت  انواع  ربا، 
های متفاوت مجاز می شمارند. هم برای افراد ریسک پذیر و 
و هم افراد ریسک گریزو همچنین برای اقدامات خیرخواهانه، 
قراردادهایی را مجاز نموده و بر اساس اصل صحت قرارداد های 
عقالئی، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته 
بنابراین اساسا نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان 

استفاده از بانکداری نوین وجود ندارد.
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ــوان  براســاس سیاســت های ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی، افزایــش ت
داخلــی کشــور بــا اتــکاء بــه نیروهــا و عوامــل داخلــی محــور اصلــی 
ــه ای  ــه گون بحــث اقتصــاد مقاومتــی در ایــران مــی باشــد. بایــد ب
ــد را در  ــش مول ــه نق ــود ک ــل ش ــادی عم ــای اقتص در فعالیت ه
ایــن عرصــه مهیــا کنــد و وابســتگی خــود را نســبت بــه تغییــرات 

جهانــی و تاثیــر آن هــا بــر اقتصــاد کشــور کاهــش داده شــود.
از  حمایــت  و  ملــی  تولیــدات  و  کاالهــا  از  اســتفاده  اکنــون 
ــی مــی  ــی اســت و زمان ــی یــک وظیفــه همگان تولیدکننــده داخل
توانیــم اقتصــاد مقاومتــی را محقــق کنیــم کــه تولیــدات داخلــی و 
ملــی را افزایــش داده و نیــاز بــه واردات تولیــدات خارجــی نداشــته 
ــده  ــویق تولیدکنن ــد و تش ــت تولی ــرای تقوی ــی ب ــیم. هراقدام باش
داخلــی داشــته باشــیم، اگرچــه هزینــه ای بســیار ســنگین و گــزاف 
داشــته باشــد و از حــد تعــادل خــارج شــود، در شــرایط فعلــی بــه 

ــوده و در بلندمــدت ســودآور اســت. نفــع کشــور ب

ســوال مطــرح شــده ایــن اســت کــه »نقــش نظــام بانکــی دراجرای 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی چیســت؟

ابتــدا وضعیــت موجــود بانــک هــا دراقتصــاد مقاومتــی را بررســی 
مــی کنیــم؛

ــد  ــا می توانن ــک ه ــری بان ــام معظــم رهب براســاس فرمایشــات مق
هــم نقــش مثبــت و هــم نقــش منفــی در اقتصــاد داشــته باشــند. 
دربــاره عملکــرد بانــک هــا بــه دلیــل در تنگنــا قــرار دادن 
ــی  ــام بانک ــه نظ ــت ک ــد گف ــور بای ــران کش ــان و صنعتگ کارآفرین
ســوداگرانه نــه تنهــا بــه رشــد اقتصــادی کمــک نمــی کنــد بلکــه 
ــی  ــام بانک ــن نظ ــود. ای ــی ش ــور م ــاد کش ــرفت اقتص ــث پس باع
ســوداگرانه بنگاهــی ضــد تولیــد و همچنیــن متخلــف در اجــرای 
بنــد 34 قانــون پولــی و بانکــی بــدون شــک هیــچ گــره و مشــکلی 

ــرد. ــد ک ــع نخواه ــران مرتف ــان و کارگ را کارآفرین

براســاس نظــر کارشناســان بانکــی، افزایــش نــرخ ســود بانکــی در 
جــذب نقدینگــی مؤثــر اســت. امــا بــه نفــع تولیــد نیســت افزایــش 
ــر  ــی مؤث ــذب نقدینگ ــدت در ج ــاه م ــی در کوت ــود بانک ــرخ س ن
اســت امــا بــه نفــع اقتصــاد و تولیــد کشــور نمــی باشــد. افزایــش 
نــرخ ســود از دوجنبــه قابــل بررســی اســت؛ یکــی اینکــه هــر چــه 
نــرخ ســود بانکــی باالتــر بــرود بــه نفــع تولیــد نخواهــد بــود و اگــر 
بخواهیــم از تولیــد حمایــت بشــود  مــی بایســت نــرخ ســود بانکــی 
ــی  ــذب نقدینگ ــن کار در ج ــر ای ــوی دیگ ــا س ــش داد، ام را کاه
موثــر اســت. بنابرایــن وزیــر اقتصــاد و رئیــس بانــک مرکــزی مــی 
تواننــد بــرای ایفــای نقــش فعــال بانــک هــا و جلوگیــری از کارکــرد 
منفــی آنهــا در اقتصــاد مقاومتــی اقدامــات الزم بــه عمــل آورنــد. 
ــک هــای ســوداگر، زجــرآور و ضــد سیاســت هــای  ــا بســاط بان ت

اقتصــادی مقاومتــی جمــع شــود.

ورود مــردم در عرصــه اقتصــادی از طریــق بانک هــا نبایــد درگیــر 
ــد و  ــا خری ــکه و ی ــال و س ــای ط ــطه گری در بازاره ــی و واس دالل
فــروش مســکن شــود بلکــه بایــد بــا اصــالح سیســتم بانکــی ایــن 
نقدینگــی را در مســیرهای صحیــح و در جهــت افزایــش تولیــد بــه 
ــد  ــی بای ــی و خصوص ــای دولت ــاس بانک ه ــن اس کار رود. برهمی
موظــف شــوند کــه نقدینگــی را بــه ســمت تولیــد حرکــت دهنــد 
و در صــورت تحقــق نیافتــن چنیــن مســئله ای زمــان را از دســت 

داده و اقتصــاد مقاومتــی هــم تحقــق پیــدا نمــی کنــد.
ــده  ــد کنن ــه تولی ــم شــود ک ــد در کشــور شــرایطی حاک ــذا بای فل
ســود معقولــی را از فعالیــت اقتصــادی بــرای خــود ببــرد. بایســتی 
ــاند در  ــی رس ــرا م ــه اج ــه مرحل ــت ب ــه دول ــت هایی را ک سیاس
ــود  ــد و بهب ــش تولی ــدگان و افزای ــه تولیدکنن ــک ب ــتای کم راس
وضعیــت اقتصــادی باشــد. لــذا بایــد هزینه هــای مالــی بنگاه هــای 
ــود و البتــه  ــق تولیــد ب ــا شــاهد رون تولیــدی را کاهــش بدهیــم ت
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ایــن اقدامــات نیازمنــد فعالیت هــای اساســی و گســترده از ســوی 
مســئوالن کشــوری اســت کــه جنبــه جراحــی دارد تــا بتوانیــم در 
ــی مشــخص و معیــن در آنچــه کــه در بهبــود اوضــاع  مــدت زمان

ــم. ــد، گام برداری ــک می کن ــور کم ــادی کش اقتص

ــه  ــت نقدینگــی ب ــه بعــدی ضــرورت طراحــی ســاز و کارهدای نکت
ســمت تولیــد اســت؛

ــل  ــی قاب ــای بانک ــپرده ه ــود س ــرخ س ــازی ن ــگ س ــل هماهن اص
ــت  ــه هدای ــود ک ــم ش ــاز و کاری فراه ــد س ــا بای ــت. ام ــول اس قب
منابــع و نقدینگــی بــه ســمت تولیــد و صنعــت ســوق پیــدا کنــد. 
ــا در  ــپرده ه ــود س ــرخ س ــازی ن ــگ س ــا هماهن ــان ب ــد همزم بای
بانکهــا، نــرخ بهــره وام هایــی کــه بــه بخــش تولیــد داده مــی شــود 
نیــز کاهــش یابــد تــا ســرمایه هــا بــه ایــن ســمت هدایــت بشــود. 
ــه  ــت ســرمایه ونقدینگــی ب ــن الزم اســت ســازو کار هدای همچنی
ســمت تولیــد مشــخص شــود تــا نقدینگــی موجــود در کشــور بــه 
ــرود چــرا کــه در ایــن  ــه ســمت بازارهــای کاذب ن جــای تولیــد ب

ــه اهــداف پیــش بینــی شــده نمــی رســیم. صــورت ب
بایــد عــالوه بــر کاهــش نــرخ ســود ســپرده هــای بانکــی از طریــق 
ــه  ادارت کل صنایــع و معــادن اســتان هــا ســاز و کار ایجــاد جاذب
ــرمایه و  ــده و س ــاد ش ــد ایج ــت و تولی ــذاری در صنع ــرمایه گ س
اصــل پــول ســرمایه گــذار تضمیــن شــود  و از او حمایــت گــردد. 
اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن مــوارد پیــش بینــی نشــده 
ــه  ــه ب ــی ن ــع و نقدینگ ــه مناب ــی وجــود دارد ک ــن نگران اســت. ای
ــون  ــی همچ ــمت بازارهای ــه س ــه ب ــد بلک ــت و تولی ــمت صنع س

ــرود. ــای کاذب ب ــی ه ســکه، ارز و دالل
ــک هــا  ــرخ ســود ســپرده هــا در بان ــار هماهنــگ ســازی ن در کن
بایــد نــرخ بهــره وام هایــی کــه بــه بخــش تولیــد داده مــی شــود 
ــع  ــه نف ــی ب ــورت رانت ــن ص ــر ای ــه در غی ــد ک ــش نیاب ــز کاه نی
ــار  ــاد در کن ــه ابع ــد هم ــن بای ــود و بنابرای ــی ش ــاد م ــک ایج بان
هــم دیــده شــود. را کــه دولــت بــه مرحلــه اجــرا مــی رســاند در 
ــود  ــد و بهب ــش تولی ــدگان و افزای ــه تولیدکنن ــک ب ــتای کم راس
وضعیــت اقتصــادی باشــد. لــذا بایــد هزینه هــای مالــی بنگاه هــای 
ــود و البتــه  ــق تولیــد ب ــا شــاهد رون تولیــدی را کاهــش بدهیــم ت
ایــن اقدامــات نیازمنــد فعالیت هــای اساســی و گســترده از ســوی 
مســئوالن کشــوری اســت کــه جنبــه جراحــی دارد تــا بتوانیــم در 
ــی مشــخص و معیــن در آنچــه کــه در بهبــود اوضــاع  مــدت زمان

ــم. ــد، گام برداری ــک می کن ــور کم ــادی کش اقتص

ــه  ــت نقدینگــی ب ــه بعــدی ضــرورت طراحــی ســاز و کارهدای نکت
ســمت تولیــد اســت؛

ــل  ــی قاب ــای بانک ــپرده ه ــود س ــرخ س ــازی ن ــگ س ــل هماهن اص
ــت  ــه هدای ــود ک ــم ش ــاز و کاری فراه ــد س ــا بای ــت. ام ــول اس قب
منابــع و نقدینگــی بــه ســمت تولیــد و صنعــت ســوق پیــدا کنــد. 
ــا در  ــپرده ه ــود س ــرخ س ــازی ن ــگ س ــا هماهن ــان ب ــد همزم بای
بانکهــا، نــرخ بهــره وام هایــی کــه بــه بخــش تولیــد داده مــی شــود 
نیــز کاهــش یابــد تــا ســرمایه هــا بــه ایــن ســمت هدایــت بشــود. 
ــه  ــت ســرمایه ونقدینگــی ب ــن الزم اســت ســازو کار هدای همچنی
ســمت تولیــد مشــخص شــود تــا نقدینگــی موجــود در کشــور بــه 

ــرود چــرا کــه در ایــن  ــه ســمت بازارهــای کاذب ن جــای تولیــد ب
صــورت بــه اهــداف پیــش بینــی شــده نمــی رســیم.

بایــد عــالوه بــر کاهــش نــرخ ســود ســپرده هــای بانکــی از طریــق 
ــه  ادارت کل صنایــع و معــادن اســتان هــا ســاز و کار ایجــاد جاذب
ــرمایه و  ــده و س ــاد ش ــد ایج ــت و تولی ــذاری در صنع ــرمایه گ س
اصــل پــول ســرمایه گــذار تضمیــن شــود  و از او حمایــت گــردد. 
اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن مــوارد پیــش بینــی نشــده 
ــه  ــه ب ــی ن ــع و نقدینگ ــه مناب ــی وجــود دارد ک ــن نگران اســت. ای
ــون  ــی همچ ــمت بازارهای ــه س ــه ب ــد بلک ــت و تولی ــمت صنع س

ــرود. ــای کاذب ب ــی ه ســکه، ارز و دالل
ــک هــا  ــرخ ســود ســپرده هــا در بان ــار هماهنــگ ســازی ن در کن
بایــد نــرخ بهــره وام هایــی کــه بــه بخــش تولیــد داده مــی شــود 
نیــز کاهــش نیابــد کــه در غیــر ایــن صــورت رانتــی بــه نفــع بانــک 
ایجــاد مــی شــود و بنابرایــن بایــد همــه ابعــاد در کنــار هــم دیــده 

شــود.

ــت  ــود داش ــته وج ــای گذش ــری ه ــم گی ــه در تصمی ــرادی ک  ای
ایــن بــود کــه بخشــنامه هــا و دســتورها یــک جانبــه بــود و همــه 

ــده نمــی شــد. ــب و ابعــاد مســاله باهــم دی جوان
ــه  مســئله بعــدی نقــش بانــک هــا در زمینــه انتقــال نقدینگــی ب

بخــش تولیــد مــی باشــد.
ــوند  ــت ش ــه ســمتی هدای ــد ب ــی و خصوصــی بای ــای دولت بانک ه
کــه نقدینگــی را بــه ســمت تولیــد ســوق داده و در صــورت تحقــق 
نیافتــن چنیــن مســئله ای زمان را از دســت داده و اقتصــاد مقاومتی 
ــن  ــا اصــالح سیســتم بانکــی ای هــم محقــق نمی شــود. بانک هــا ب
نقدینگــی را در مســیرهای درســت و در جهــت افزایــش تولیــد بــه 
کار خواهنــد گرفــت. برهمیــن اســاس اصــالح نظــام بانکــی باید در 
الویــت کاری دولــت بــرای اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی 
هدایــت شــود. از ســوی دیگــر قــوای مقننــه و مجریــه بایــد تــالش 
ــه الیحــه و تصویــب قوانیــن الزم ســرمایه هــا و  ــا ارائ ــا ب کننــد ت
نقدینگــی را بــه ســمت تولیــد هدایــت کننــد و در ادامــه راه بایــد 
اصــالح نظــام بانکــی را در اولویــت قــرار دهنــد. بــدون شــک نقــش 
دولــت و مجلــس در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 

بســیار تعییــن کننــده و حائــز اهمیــت اســت

در مجمــوع بــرای تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و شــعار 
ــد  ــه تولی ــود ک ــاد ش ــور ایج ــرایطی در کش ــت ش ــال الزم اس س
کننــده احســاس کنــد کــه مــی توانــد ســود معقولــی را از فعالیــت 
ــه  ــذا بایســتی سیاســت هایی را ک ــرد، ل ــرای خــود بب اقتصــادی ب
ــدگان و  ــه تولیدکنن ــک ب ــتای کم ــد در راس ــرا می کن ــت اج دول
افزایــش تولیــد و بهبــود وضعیــت اقتصــادی باشــد. دولــت بایســتی 
هزینه هــای مالــی بنگاه هــای تولیــدی را کاهــش دهــد تــا شــاهد 
ــد  ــات نیازمن ــن اقدام ــه ای ــیم و البت ــد باش ــش تولی ــق و جه رون
ــوری  ــئوالن کش ــوی مس ــترده از س ــی و گس ــای اساس فعالیت ه
ــی  ــدت زمان ــم در م ــا بتوانی ــی دارد ت ــه جراح ــه جنب ــت ک اس
مشــخص در آنچــه کــه در بهبــود اوضــاع اقتصــادی ملــت و کشــور 

ــم. ــد، گام برداری ــک می کن کم



قوانین، بخش نامه ها و عقود بانکداری اسالمی
به قلم حمید رضا مجتبوی دبیر انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیر

برای  مراکزی  بعنوان  ها  بانک  اولین  تاسیس  اگرچه 
نگهداری پول و تسهیل مبادالت به مدتها قبل در زمان  
سال دارد، مفهوم بانکداری اسالمی و تالش برای اسالمی 
کردن سیستم 2000 هخامنشیان برگشته و قدمتی بالغ 
بر  سال تجاوز نمیکند. بانک در این مدت تغییرات زیادی 
کرده 80 بانکداری، مفهومی بسیار جدید بوده و عمر آن 
از و اشکال مختلف و گوناگونی را تجربه کرد، تاجایی که 
امروزه نگهداری پول بعنوان یک وظیفه دست چندم در  
خرید و فروش ارز، نقل ، تعریف نوین بانکداری محسوب 
عملیات  اعتبارات،  تامین  چون  دیگری  وظایف  و  شده 
سود  و  اسنادی  مطالبات  وصول  وجوه،  انتقال  و  مالی 
سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، 
نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، 
به  آنرا  که  دارد  برعهده  را   .... و  قیومیت  وظیفه  انجام 
نظامات  ترین و درعین حال، مهمترین  از پیچیده  یکی 
تمام  امروزه  میکند.  بدل  موجود  اقتصادی-اجتماعی 
استفاده  مورد  را  بانکداری  از  اشکالی  جهان  کشورهای 
قرار میدهند و وظایف بانکها بطور مداوم درحال گسترش 
و تغییر است که ضرورت  »پرداختن به مقوله بانکداری 
اسالمی و تفقه در آن را افزایش میدهد. در این مقاله که 
با برداشتی آزاد از کتاب اثر شهید آیت اهلل دکتر سید 
با تفاسیر آیات و  «  محمدحسین بهشتی و ترکیب آن 
بانکداری و قوانین مالی اسالم روایات قرآن کریم نوشته 
شده است، به بررسی قوانین و عقود بانکداری اسالمی 

خواهیم پرداخت.

بانک یا صندوق قرض الحسنه؟

 پیش از ورود به بحث قواعد اسالم در حیطه خرید و فروش و 
وام )بیعی و ِدینی( و تطبیق آن با نظام بانکداری برای بررسی 
این  به  ابتدا  است  اسالمی، الزم  بانکداری  در  اجرا  قابل  عقود 
سوال پاسخ دهیم که آیا اساسا اسالم بانکداری )به مفهوم نوین 
رسمیت  به  اقتصادی  سالم  زیربنایی  مدل  یک  بعنوان  را  آن( 
بانکداری  گیری  شکل  تاریخچه  بررسی  با  خیر؟  یا  میشناسد 
نوین و تغییر کارکرد آن از مکانی برای نگهداری پول به ابزاری 
برای رباخواران و ایجاد سلطه اقتصادی طبقه ثروتمند بر اقشار 
بانکداری  های  اساسا  میرسیم که  نتیجه  این  به  تهی دست، 
)Transactions( .رایج و گردش مالی های آن، ربوی میباشد

نوین نمیتواند اسالمی شده و عمده تراکنش ها  نکته ای که 
و  نکته  این  غلط  ترسیم  با  ها  بانک  که  است  این  دارد  وجود 

نیازمند  فناوری  و  علم  و  صنایع  رشد  که  مغالطه  این  انجام   
اختالف  و  ایشان  ثروت  افزایش  به  است،  بزرگ  داران  سرمایه 
طبقاتی بوسیله دادن وام های ربوی و نقض تمام قوانین اسالم 
دست میزنند درحالی که این رشد، نیازمند سرمایه بزرگ است 
و نه سرمایه داران بزرگ و میتواند این کار بوسیله تعاونی های 
های  شرکت  تشکیل  مصرف،  و  تولید  تعاونی  شامل  مختلف 

سهامی عام )بی 
نظارت  ایجاد  )با  کالن  صنایع  نگهداشتن  دولتی  حتی  یا  نام( 
در  ضرورتی  و  شود  انجام  صالح(  دولت  دهی  شکل  و  مردمی 
مکیده شدن خون نیازمندان بوسیله سرمایه داران رباخوار برای 
رشد اقتصاد نیست. بنابراین، اگر بخواهیم زیربنا )که  «صندوق 
های قرض الحسنه»و شالوده اقتصاد اسالمی را بررسی کنیم، به 
ضرورت جایگزینی مفهومی به نام میرسیم؛ اما بصورت روبنایی 
و موقت، پذیرفتن اشکالی  «بانکداری نوین»توضیح آن در ادامه 
داده میشود( بجای از عقود اسالمی در بانکداری، خالی از اشکال 

است. 

برخی قواعد اسالمی مرتبط با مبادالت/معاهدات اقتصادی

و  )سلبی  مشخصی  قواعد  و  قوانین  روایات،  و  کریم  قرآن  در   
معاهدات  )شامل  معاهدات  و  مبادالت  انجام  برای  ایجابی( 
اقتصادی( آمده است که توجه به آنها در این مطلب ضروری به 
نظر میرسد. از جمله این قواعد شرعی: قاعده نفی  قواعد خمس 
، سبیل، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اتالف، قاعده استیمان، 
قاعده اکل مال بالباطل، قاعده نفی ربا و زکات و انفاق است که 

در ادامه به توضیح هرکدام بطور مختصر خواهیم پرداخت: 
نفی سبیل: در زمینه پیمان بستن با کفار و عقد معامالت با . 1

ایشان، موارد متعددی هم در قرآن )آیات مدنی( و هم در 
سیره رسول اهلل وجود دارد که از معروف ترین آنها، قاعده 
یجعل  لَن  »َو  میفرماید:  متعال  خداوند  است.  سبیل  نفی 
اهلل لِلکافرین َعلَی المومنین سبیاًل« )سوره مبارکه نسا، آیه 
راهی  کفار  منجر شود  آیه، هرعملی که  این  بنابر  و   )141
به  و  کنند حرام است  پیدا  مؤمنان  بر  و والیت  برای سلطه 
مقتضای آن، هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادی 
که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقی 

ندارد.
من . 2 الدین  فی  علیکم  جعل  »ما  حرج:  و  عسر  نفی  قاعده 

حرج« )سوره مبارکه حج، آیه 78(. بنابر این قاعده که هم 
عقالنی،  و  طبیعی  ای  قاعده  هم  و  است  فقهی  قاعده  یک 
با  و  سخت  مکلف،  برای  حکمی  اجرای  و  موافقت  هرگاه  15



مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش الزم 
نیست. این قاعده از قواعد اصلی فقه است که بسیار زیاد مورد 

استناد قرار میگیرد.
قاعده . 1 دو  استیمان  و  اتالف  قاعده   : اتالف/استیمان  قاعده 

شوند.  گرفته  بکار  و  شده  معنا  توامان  باید  که  اند  فقهی 
به  که  را  دیگری  مال  که  شخصی  هر  قواعد،  این  بموجب 
را  مال  آن  باید  دارد،  امانت  به  خاصی  زمینه  در  و  امانت 
صرفا در همان زمینه متعهد شده بکار بگیرد )استیمان( و 
را تلف کند، ضامن است و  اگر چنین نکند و مال دیگری 
باید آنرا برگرداند. )اتالف( این قاعده عمدتا در عهودی مثل 
مضاربه خاص، مزارعه، مساقات و دیگر عقود »معاهده ای« 

استفاده میگردد.
قاعده اکل مال بالباطل: اکل مال به باطل، تصرف در مال به . 2

دست آمده از راه نامشروع است. براساس این قاعده، تصرف 
و  فضولی(  )بیع  نیست  آن  مالک  شخص  که  غیر  مال  در 
هرگونه مالی که از روش هایی مثل قمار، ربا، رشوه یا غصب 
بدست بیاید حرام است. از جمله مواردی که میتوان از این 
قاعده در نظام بانکی استخراج کرد، حرمت بهره تعلق گرفته 
تعلق میگیرد،  او  به  بهره  زیرا شخصی که  به سرمایه است 
عمال مالک آن پول نیست و آن پول مجهول المالک است و 
باید مطابق دستور حاکم شرع، بصورت صدقه خرج شود. )و 
التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا 
فریقاً من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون – سوره مبارکه 

بقره، آیه 188(
قاعده نفی ربا: اصلیترین قاعده که بسیاری از فعالیت های . 3

بانکداری کنونی را محدود میکند، قاعده نفی رباست. قرآن 
کریم، ربا خواری را بزرگترین گناهان و اعالن جنگ با خدا و 
رسولش میداند. مطابق آیه نفی ربا )سوره مبارکه بقره، آیات 
275 تا 280( به ربای ِدینی و بیع پرداخته است و میان این 

دو تفاوت قائل شده است. 
خمس / زکات: خمس )پرداخت یک پنجم درآمدی که از . 4

راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و یا از راه های کارگری 
و کارمندی به دست می آید( و زکات )که بر 9 چیز شامل 
طال و نقره تعلق میگیرد و به حکم فقه شیعی، پول راکد که 
یکسال بماند شامل زکات میشود( دو راه مهم برای برقراری 
اختالفات  تعدیل  و  مسلمین  اجتماع  در  اقتصادی  عدالت 
راکد  های  پول  بر  که  زکاتی  مثال،  بعنوان  است.  طبقاتی 
ربا  نفی  قاعده  مکمل  بعنوان  میگیرد  تعلق  درصد(   5.2(
میتواند موجب رونق بخشیدن به صندوق های قرض الحسنه 
شود به این صورت که مردم پول های خود را وارد صندوق 
از اشکال صحیح به  .... که  یا تعاونی و  های قرض الحسنه 
جریان انداختن کسب و کار است میکنند و یا این درصد از 
پول ایشان بعنوان ذکات جزو اموال عمومی جامعه میشود و 
توسط حکومت در جریان بخشیدن به کسب و کارها یا حل 

مشکالت مردم تاثیر میگذارد.
انفاق: بعنوان آخرین دستور اسالمی در این مقاله، انفاق را . 5

مورد توجه قرار میدهیم. انفاق به معنی بخشش در راه خدا 
در شرایطی است که ممکن است انسان به آن )مال، شی یا 

.3

.4

.5

.6

.7

در  بخشیدن  معنی  به  ایثار  و  نباشد  نیازمند هم  دیگر(  هرچیز 
سختی و گرفتاری است که هردو مورد تاکید خدای متعال بوده 
و رسول اکرم نیز موکدا به آن سفارش میکرده است )لَن تََنالُواْ 
الِْبّر َحّتی تُنِفُقواْ ِمّما تُِحبُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍء َفإِّن اهلّل بِِه َعلِیٌم 
– سوره مبارکه آل عمران، آیه 92(. بر اساس این دستور، خداوند 
متعال توصیه کرده است که اگر بدهکاری، قدرت پرداخت بدهی 
و  شود  داده  مهلت  توانایی  هنگام  تا  او  به  باشد  نداشته  را  اش 
برایش فراهم نمیشود، بخاطر  امکان  این  براستی  درصورتی که 

خدا این بدهی او توسط طلبکار بخشیده شود.

بانکداری اسالمی، عقود قابل اجرا

و  اصلی: 1- »حفظ  با 3 وظیفه  اسالمی  بانکداری در حکومت 
نگهداری پول و تسهیل مبادالت« ، 2- »اعطای تسهیالت خیر و 
خدا پسندانه برای راه اندازی کسب و کارها و کمک به صنایع« و 
3- »کنترل و تنظیم معیشت با کمک به مردم در قالب صندوق 
فعالیت  عمده  رو،  این  از  یابد.  می  مفهوم  الحسنه«  قرض  های 
بانک از منظر اسالم، باید یک فعالیت غیرانتفاعی باشد و بانک 
ها )خالف آنچه درحال حاضر رخ میدهد( نباید اصل کارشان را 
بر کارهای انتفاعی متمرکز کنند. با این حال، فعالیت های عهود 

قابل اجرا توسط بانک شامل دو دسته کلی زیر است:
غیرانتفاعی: کارهایی که به قصد راه اندازی امور مردم انجام . 1

شده و درآمد آن برای بانکها، محدود به گرفتن کارمزد برای 
تامین هزینه های اجرایی و حقوق کارمندان و .... است. اخذ 
کارمزد به این علت که به یک کار مشخص )نظام توزیع و 
انجام مبادالت بانکی( تعلق میگیرد، از نظر اسالمی صحیح 
ندارد. دو دسته کلی عقود غیرانتفاعی  را  ربا  است و حکم 
بانکداری اسالمی، عقد قرض )قرض الحسنه( و عقد ودیعه 

است:
قرض الحسنه: بانک ها میتوانند برای تامین مالی کسب و . 1

کارها، رفع مشکالت معیشتی مردم و انجام پروژه های علمی 
و فناوری اقدام به اعطای تسهیالت کوتاه مدت و بلندمدت 
در قالب وام های بدون بهره )قرض الحسنه( کنند. اینگونه 
وام ها صرفا کارمزدی )حداکثر 4 درصد( برای تامین مخارج 
جاری بانک و حقوق کارکنان را بهمراه دارد و رونق بخشیدن 
به آن بوسیله تعطیلی رباخواری در جامعه و اجرای قانون 

زکات بر پول راکد امکان پذیر است.
برای . 1 بانک  نزد  امانت گذاشتن پول  به معنی  ودیعه: ودیعه 

در امان نگهداشتن آن است. در اینگونه از عقود، بانک حق 
دخل و تصرف در مال را نداشته و با گرفتن کارمزدی از پول 
یا اموال قیمتی و امثالهم نگهداری میکند و به صدور دسته 

چک و سایر اوراق برای خرج کردن این پول میپردازد.
انتفاعی: فعالیت های انتفاعی خاصی توسط بانک قابل انجام . 2

است که البته همانطور که پیشتر گفته شد، عمده آنها توصیه 
نمیشود و گسترش تمرکز بانک بر انجام آنها میتواند بانک 
را از حالت صحیح خود خارج کند. این فعالیت ها شامل دو 
دسته کلی »عقود مبادله ای« و »عقود معاهده ای« میشود:

1

2
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عقود مبادله ای:. 2
      جعاله: اوراق جعاله یکی از انواع صکوک میباشد. جعاله . 2

یعنی پاداشی که برای عامل عمل قرار می دهند و معنی آن 
در بیان فقها، به این صورت است که جعاله عقدی )قراردادی( 
خواهد  متعهد  )کارگزار(  جاعل  آن،  اساس  بر  که  میباشد 
پاداش  شود،  می  انجام  وی  برای  که  عملی  برابر  در  تا  شد 
به منظور  بانکها می توانند  به عامل پرداخت کند.  را  معینی 
ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و 
خدماتی،  با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند االقتضاء 

به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
     بیع، فروش اقساطی و فروش سلف: اوراق َسلَف برای تامین . 2

استفاده  بودجه  کسری  جبران  و  اقتصادی  های  بنگاه  مالی 
با  مؤسسه  یک  سلف)سلم(،  صکوک  ساختار  در  و  میشوند 
اوراق  خریداران  از طرف  نماینده  عنوان  به  دیگری  مؤسسه 
این  قرارداد،  این  از  هدف  و  شد  خواهد  قرارداد  وارد  سلف 
میباشد که بین کاالها و خریداران واسطه شود و تحت عنوان 
یک رابط جهت آسان نمودن فعالیت اقدام نماید. در واقع با 
نقدینگی خود  نیاز  می توانند  ها  اوراق سلف، شرکت  انتشار 
را رفع نمایند و سرمایه گذاران هم با خرید اوراق سلف این 
فرصت را دارند که کاالی مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید 

به قیمت مناسبی تهیه نمایند.
      اجاره )و اجاره به شرط تملیک(: اجاره فروش یک حق . 2

عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. 
عموما برای اجیر کردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار 
می گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در 
مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته 
می شود. همچنین براساس عقد اجاره به شرط تملیک )که 
عمدتا جهت واگذاری دارایی های بانک مثل منزل و اتوموبیل 
انجام میشود(، مورد اجاره در پایان دوره به تملک مستاجر 
در می اید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره و همچنین 
اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره دهنده 

)بانک( سلب می شود.
عقود معاهده ای:. 2
      مضاربه: مضاربه در اصل به معنی شراکت تولید )سرمایه( . 2

و توزیع است. به این معنا که بعنوان مثال، شخصی کاالیی 
تولید کرده )یا سرمایه بعنوان کاالی انباشته را دراختیار دارد( 
و شخص دیگری به توزیع این کاال )یا سرمایه( پرداخته و سود 
تقسیم  طرفین  بین  شده،  انجام  پیش  از  توافق  بصورت  آن 
میشود. مضاربه از برخی جهات با اجاره )به معنای اجیرکردن 
شخصی برای انجام کار در ازای پرداخت مشخص( اشتراکاتی 
اما در مضاربه، طرفین درصد میبرند و درصورت زیان  دارد 
نیز، زیان متوجه صاحب سرمایه )رب المال( است و مضاریب 
به 2 صورت  نمیپردازد. مضاربه میتواند  زیانی  )وام گیرنده( 
کلی مضاربه عام )بدون تعیین حوزه هزینه کرد( و مضاربه 

خاص انجام شود.
واگذاری زمینی که کار روی . 2 به معنی       مزارعه: مزارعه 

آن  در  ساز  و  ساخت  یا  شده  کاشت  )آماده  شده  انجام  آن 
صورت گرفته است( به شخص دیگر برای تولید محصول و 
تقسیم کردن محصول است و بنابراین، حالت خاصی از اجاره 

1.1
1

2 .1

 3 .1

1 .2
2

2 .2

مزارعه  اوراق  انتشار  بواسطه  مزارعه  اکنون،  هم  میشود.  محسوب 
انجام میشود.

     مساقات: مساقات در اصل این است که انسان یک مزرعه . 2
تواند  نمی  ولی  کارد،  می  نهالی  کند،  می  درست  را  باغی  یا 
در  منزلش  که  دلیل  این  به  مثاًل  کند.  آبیاری  را  آن  مرتب 
آنجا را آبیاری کند.  آنجا نیست. به کسی نیاز دارد که مرتباً 
شخصی آبیاری و رسیدگی به باغ را برعهده گرفته و )برخالف 
تولید  اجاره که پول مشخصی دریافت میکند، ( در محصول 
شده شریک میشود. اوراق مساقات که توسط بانک ها و سایر 
موسسات مالی واگذار میشوند، به این صورت است که بانک 
سرمایه متقاضیان این اوراق را جمع آوری کرده و از آنها برای 
خرید باغات استفاده میکند. سپس عقد مساقات بین بانک و 
باغبان انجام شده و سودی که حاصل میشود با مشتریان بانک 

)صاحبان اوراق( تقسیم میشود.
       مشارکت )مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی(: مشارکت . 2

یا چند  به موجب آن دو  بازرگانی است که  قراردادی  مدنی، 
یا  نقدی  سرمایه  بانک،  جمله  از  حقوقی  یا  حقیقی  شخص 
جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم 
سرمایه  از  قسمتی  بانک  حقوقی،  مشارکت  و طی  می آمیزند 
سهام  از  قسمتی  یا  تأمین  را  جدید  سهامی  شرکت های 
شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق 
در سود آن ها شریک می شود. بانک ها بوسیله اوراق مشارکت، 
مردم را در دارایی حقیقی متعلق به دولت، شرکت های تعاونی 
یا خصوصی شریک میکنند و در سر رسید این اوراق، در سود 
برخالف  بنابراین،  و  بهادار شریک میشوند  اوراق  این  زیان  یا 

اوراق قرضه که ربوی میباشند، کامال اسالمی میباشد.

بنگاه داری بانک اسالمی!
آخرین مطلب در این مقاله، پرداختن به مساله ای است که این 
بانکهای  روزها به آفت بزرگی برای بانک ها )و من جمله آنها، 
اصطالحا اسالمی( تبدیل شده است: بنگاهداری بانک ها. همانطور 
که پیشتر گفته شد، بانک های اسالمی باید بر روی فعالیت های 
غیرانتفاعی و تسهیل کسب و کار تمرکز کنند اما به سبب طمع 
بانک ها و روی آوردن ایشان به فعالیت های انتفاعی، ربا و تعدی 
به حقوق مستمندان نیز بعنوان یکی از پرسود ترین فعالیت های 
های  کشور  های  بانک  وارد  خارجی  های  بانک  در  انجام  قابل 
فعالیتشان  اینکه  برای  از مدتی  بانکها پس  این  و  اسالمی شده 
دچار مشکل نشود به 2 کار عمده »خلق پول« و »بنگاهداری« 
روی آوردند. خلق پول و دلیل حرمت آن که اقتصاد را در نهایت 
به گرداب فلج کننده ای میکشد، نیازمند مقاله ای جداگانه است 
اما بنگاهداری بانکها به جهت تضمین سود بیشتر و وارد رقابت 
و  کارهای خصوصی  و  با کسب  دولتی  عمدتا  بخش  این  شدن 
این  از  را  تولید  مساله  تحقق  و  سازنده  فعالیت  امکان  مردمی، 
با مانده حساب ثروتمندان، رقم  کسب و کارها گرفته و تومان 
مالی  موسسات  است،  امید  میدهد.  افزایش  را  مردم  بیکاری 
اسالمی با دست کشیدن از این فعالیت ها و بازگردانی تمرکز بر 
بخش غیرانتفاعی بهمراه قطع کامل ربا، بتوانند در مسیر سالم 

سازی اقتصاد مردمی گام بردارند.

3 .2

4 .2
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بانکداری بدون ربا
به قلم سجاد مقید 

دبیر انجمن اسالمی دانشگاه تبریز

چالش هویت جهانی علم اقتصاد

مشکل و معضل عمومی ما در علوم انسانی و اجتماعی و فلسفه ی 
و  تعصب  ایران،  در  اقتصاد  به  موسوم  علم  خصوص  به  و  علم 
پافشاری اصحاب این علوم بر قطعی بودن مبانی ترجمه شده از 
علومی است که سال های گذشته از طریق ترجمه وارد شده اند؛ 
هرچند که این روزها حتی در زادگاه خودشان هم، چون گذشته 

خریداری ندارند.
ایده ی بانک و سازوکار تعریف شده ی آن بر خالف ادعای اکثر 
اقتصاددانان، ایده ای برخاسته از جامعه ی جهانی و نتیجه ی بال 
شک شرایط و مقتضیات اقتصاد جهان نیست. بلکه بانک امروزی، 
تنها برای سلطه ی سرمایه داری به وجود آمده و از همان بستر 

نیز متولد شده است.
تدریس  ایران،  در  اقتصاد  دانشکده های  در  امروز  که  چه  آن 
اجتماعی  ارزش های  و  جغرافیا  و  تاریخ  از  انزوای  در  می شود 
جامعه ی مسلمان ایران بنا شده است. علمی که مبانی آن عینا از 
کتاب های غربی ترجمه شده و یا شرحی از شیفتگان تمدن غرب 

مدرن بر همان کتاب هاست.
ایرانی،  اقتصاددانان  خصوص  به  تکنوکرات ها  همیشگی  ترفند 
موضوعه ای  اصول  کشیدن  چالش  به  و  نقدها  با  مواجهه  در 
علمی ست.  غیر  ادعاهای  برچسب  از  استفاده  پذیرفته اند،  که 
پیش فرض  به طور  دانشگاه ها  در  اقتصاد  اساتید  و  تکنوکرات ها 
پذیرفته اند که حق انحصاری تعیین اهداف و ارزش های جامعه، 
در دست دانشمند غربی ست. و بهینه ترین راهکارهای رسیدن به 
هدف را هم همان کسی می تواند بدهد که آنها را تعریف کرده. 
به خدایی غرب می دهد  ابتدا شهادت  اقتصاد،  گویی دانشجوی 
و سپس اجازه ی تحصیل در دانشگاه را می گیرد!! البته در میان 

دانشمندان اجتماعی غرب هم صرفا دست راستی های وفادار به 
ارزش های لیبرالیسم را قبول دارند.

با این وجود، در میان صاحب نظران غربی وفادار به ارزش های 
لیبرالیسم هم طیفی از نظرات وجود دارد. طیفی از تندروهای 
به شدت فرد گرا و قائل به »اصالت حداکثر سود به هر قیمت« 
تا جامعه گراهایی که مراقب هستند عدالت و خیر اجتماعی هم 
بر حقوق فردی غلبه نکند. می توان کشورهای اسکاندیناوی را 
یک انتهای این طیف در نظر گرفت و کشور امریکا را به عنوان 
عرصه ی یکه تازی غول های اقتصادی، انتهای دیگر این طیف 

فرض کرد.
ایران  در  سیاسی  و  دانشگاهی  تکنوکرات های  میان،  این  در 
از  نقطه  دورترین  در  را  امریکایی  اقتصاد  از  ناقص  الگویی 
آموزه های اسالمی پذیرفته اند. نشانه های این الگو را می توان در 
مسیر خصوصی سازی ها و تاسیس بانک های خصوصی و شکل 
گرفتن تدریجی تمرکزهای قدرت اقتصادی در کشور مشاهده 
که  است  این  هم  آن  از  خطرناکتر  و  کننده تر  نگران  و  کرد. 
به  وجه حاضر  هیچ  به  اقتصادی،  تصمیم گیران  و  دانشگاهیان 
شنیدن نقد این نوع قرائت از علم اقتصاد نیستند و هر قرائت 

دیگری را غیر علمی می دانند.

بانک رباخوار به عنوان موتورخانه ی سرمایه داری

هرکدام  که  می شوند  تقسیم  دسته  دو  به  بانک،  فعالیت های 
ماهیت جداگانه ای برای خود دارد:

فراهم کردن امکاناتی از قبیل حواله، حساب جاری، چک، . 1
حساب پس انداز بدون بهره و مبادالت پولی و ارزی دیگر

تجارتی، . 2 وام  یا  اعتبار  دادن  مانند  بانک  اصلی  فعالیتهای 
صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه سازی، کارگشایی و ...
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فعالیت های  داریم،  را  آن  به  پرداختن  قصد  اینجا  که  آنچه 
بانک  برای  سرمایه  تولید  اصلی  منبع  که  است  دوم  دسته ی 
محسوب می شوند و فعالیت های دسته ی نخست معموال رایگان 
و بدون کارمزد انجام می گیرند؛ چراکه صرفا به عنوان فعالیت 

جنبی بانک تعریف می شوند.
را  اقتصاد  بخواهید علم  اقتصاد  دانشجوی  یا  استاد  از یک  اگر 
داد»تخصیص  خواهد  مضمون  این  در  پاسخی  کند،  تعریف 
بهینه منابع کمیاب«؛ و این اولین و بزرگترین دروغی ست که 
اقتصاددان ها تحویل ما داده اند. در واقع تنها چیزی که اقتصاد 
منابع  محدودیت  است،  قائل  محدودیت  برایش  سرمایه داری 
شیوه ای  هر  دنبال  بنابراین  دیگری.  چیز  هیچ  نه  و  مالی ست 
برای افزایش این قدرت هستند؛ و خلق پول از طریق اعطای 

اعتبارات بانکی همان چاره ای ست که یافته اند.
شهید سید محمدباقر صدر، اهداف بانک در نظام سرمایه داری 

را در امور زیر خالصه کرده اند:
هدف اول: در به وجود آوردن سرمایه ای که با قدرت سرمایه داری، 
مالکیت سرمایه دار را فارغ از هرگونه عمل و کوششی گسترش 
دهد. این مالکیت از راه جمع آوری مبالغ کوچک فراهم آمده 
و از آنها سرمایه تشکیل شده است. سرمایه می تواند مولد باشد 
و برای صاحبان پول های کوچک، سود ثابتی به نام بهره داشته 

باشد.
بزرگ  خصوصی  مالکیت های  آوردن  وجود  به  در  دوم:  هدف 
کرده،  رهبری  را  اقتصادی  زندگی  بتوانند  صاحبانش  جایی  تا 
می خواهند  که  راهی  به  و  کنند  معین  مشی  خط  همه  برای 
بکشانند. زیرا فراهم آوردن مبالغ هنگفت از پول های پراکنده، 
همانگونه که از نظر تولیدی نیروی جدیدی برای سرمایه پدید 
می آورد، برای صاحبان بانکها که همه ی مبالغ در صندوق آنها 
ریخته می شود، قدرت بزرگی به دست می دهد. این قدرت باعث 
می شود سرمایه داری در دست آنها جهش بزرگی به خود داده، 

مالکیت های خصوصی بزرگ تشکیل شود.
به  حریص  سرمایه داری  نظام  کردن  مسلط  در  سوم:  هدف 
سودهای  ناحیه ی  از  که  خطری  هرگونه  با  بتواند  که  وسایلی 
درخواستی اش به عنوان بهره ی وام ها مواجه است، خود را حفظ 
کند. زیرا بانک وقتی سپرده ها را از صاحبانش دریافت کرد و 
سپردن  به  را  اموال  صاحبان  که  حدی  در  آنها  برای  بهره ای 
مبالغ  بانک  خود  بالفاصله  داد،  قرار  باشد  کرده  قانع  مالشان 
جمع شده را با بهره ای بیشتر وام می دهد و به این ترتیب برای 
سرمایه داری سودی ثابت، دور از کار و فارغ از هرگونه خطری 

تأمین می شود.
تأسیسات  به  الزم  کمکی  نیروی  رساندن  در  چهارم:  هدف 
تولیدی سرمایه داری؛ یعنی رساندن مال ضروری برای گسترش 
خود  اوج  به  سرمایه داری  قدرت  کشاندن  و  استثمار  نیروی 
است. زیرا صاحبان تأسیسات سرمایه داری با دائر کردن بانک، 
پشت گرمی محکمی به دست می  آورند و از راه وام هایی که به 
آنها امداد می رساند، دائما می توانند سود سرمایه داری خود را 
در  و  کنند  ریشه دارتر  را  سرمایه داری  روابط  و  داده  گسترش 

زندگی اقتصادی مردم بیشتر فرو روند.1

1مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی؛ شاره های 9 و 10، 

آذر و دی 1389، صفحات 70 - 55

در توضیح هدف سومی که شهید صدر بیان می دارند، باید این 
گونه اضافه کنیم که در واقع، این اعتبارات بانکی روی یک تعهد 
نانوشته بنا شده اند. سپرده گذاران به طور ضمنی متعهد شده اند 
که همگی با هم همه ی سپرده های خود را از بانک خارج نکنند. 
یعنی در عین حالی که بانک متعهد است در صورت درخواست 
همان  دیگر،  طرف  از  دهد،  تحویل  را  او  سپرده ی  سپرده گذار، 
سپرده را به فرد دیگری داده است تا همراه با بهره و به صورت 
تدریجی به بانک برگرداند؛ این یعنی خلق پول. و تا زمانی که 
سازوکار بانک روی این پاشنه می چرخد، نه می توان از بانک غیر 
ربوی صحبت کرد و نه حتی می توان به بانک اسالمی فکر کرد.

اگر پول را در دنیای کنونی که از پشتوانه ی طال و نقره بی بهره 
انباشته در  است، به پیشنهاد شهید بهشتی به عنوان سند کار 
را  سپرده گذار  انباشته ی  کار  سند  بانک،  که  این  بگیریم،  نظر 
در صورت  که  دهد  تعهد  حال  عین  در  و  دهد  اجاره  به کسی 
مطالبه ی سپرده گذار، آنرا بر خواهد گرداند، قبل از بحث حالل و 

حرام، یک دغل بازی دو طرفه ی اقتصادی ست.
اسالم«  مالی  قوانین  و  ربا  »بانکداری،  کتاب  در  بهشتی  شهید 
فعالیت های دسته ی اول بانک را به نفع جامعه دانسته و به نقد 

فعالیت های دسته ی دوم می پردازند:
اقتصاد ربوی یعنی چه؟ اقتصاد همراه با ربا دستگاهی شبیه به 
دستگاه های تصفیه آب زغالی و ماسه ای است که در روی این 
اقتصادی رنگارنگ، شکوفا، پردامنه، پرتحرک، پر زرق  دستگاه، 
به شکل کشاورز،  گروه  یک  کارگر،  به شکل  گروه  یک  برق،  و 
یک گروه به شکل کارمند، یک گروه حتی به شکل مدیران و 
کارگردانان، همه از یک سو در تالش و قشر وسیعی هم مصرف 
کننده، خریدار، فروشنده، تولید کننده، توزیع کنند و ... [وجود 
دارند]. در این رو جنجالی است و هرکسی هم خود را صاحب 
همه چیز می داند. کشاورز می گوید وقتی موقع برداشت محصول 
از ماه خرداد تا ماه آبان فرا رسید باالخره از زمین و هوا و درخت 
یک چیزی چنگش را می گیرد و باری دارد... . اگر کشاورز پولداری 
باشد و حساب بانکی هم داشته باشد می بیند که ارقام موجودی 
حسابش باال می رود... . این روی دستگاه این طور است. اگر کسی 
زیر این دستگاه را نبیند، می  گوید: چه اقتصاد شکوفایی! ولی زیر 
این دستگاه پر زرق و برق، دستگاه دیگری هست دارای شن ها 
به  و  آمده  هم  آن  تا سطح  که  آبکش  مویرگ های  و  زغال ها  و 
همه جا نفوذ کرده است و این مویرگ ها از همه این تالش ها در 
سطوح مختلف، رمق نهایی را می مکند و همه را در این دستگاه 
عبوردهنده می آورند و در زیر آن بصورت رودخانه ای به حرکت 
نیرومند رباخوار حرکت می کنند.  می افتد و همه به سمت سد 

این وضع واقعی اقتصاد ربوی است.
در این اقتصاد نه فقط کارگر و یا کشاورز ناآگاهانه برای رباخوار 
کار می کنند، بلکه کارمند، کارگردان و حتی صاحب سرمایه هم 

هرکدام به نحوی برای او کار می کنند.1
به عبارتی می توان بانک را به عنوان ستون فقرات یا موتورخانه ی 
نظر گرفت که هم عامل حیات و سرپا  نظم سرمایه داری در 
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بیشتر  هرچه  بلعیدن  و  حرکت  عامل  هم  و  است  آن  ایستادن 
جامعه.

را  طبقاتی  اختالف  و  فقر  کرده ایم،  وارد  که  اقتصادی  علم 
سود  پایداری  کاهش  خطر  که  می داند  منفی  زمانی  تنها 
در همین  علی)ع(  امام  اما  باشد.  داشته  پی  در  را  سرمایه داری 
اموال  را در  فقرا  مورد می فرمایند:»همانا خدای سبحان، روزی 
سرمایه داران قرار داده است؛ پس فقیری گرسنه نمی ماند جز به 
کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره ی گرسنگی گرسنگان 
خواهد پرسید«.1  و این یعنی اگر محدودیت های حقیقی منابع 
طبقاتی،  فاصله ی  و  افسانه ای  ثروت های  شوند،  گرفته  نظر  در 
که  اقتصادی  علم  در  مفاهیم  این  حالیکه  در  می شوند.  بی معنا 
اقتصاددان  ندارند.  معنایی  می شود،  تدریس  ما  دانشگاه های  در 
تکنوکرات فقط با اعداد کار دارد و اینکه تصمیم اقتصادی او چه 
نتیجه ی غیر اقتصادی ای در جامعه دارد اهمیت چندانی برایش 

ندارد.

بدون بانک ربوی چه کنیم؟!

با فرض درست بودن تمام  حال اقتصاددان تکنوکرات می گوید 
این نقدها، باز هم نمی توان بانک را تعطیل کرد و تنها راه علمی! 
توسعه، همین است. او می گوید بدون وام های کالن و سرمایه ی 
عظیمی که بانک در اختیار صنعت می گذارد و همچنین بدون 
رشد  امکان  می کند،  فراهم  بانک  که  پولی  تبادالت  مسیرهای 

صنعتی و افزایش تولید وجود ندارد.
که  بانک  فعالیت های  دوم  دسته ی  به  مربوط  ما  نقدهای  اوال 
همان فعالیت های ربوی ست و جامعه را استثمار می کند بوده و 
منطقا برای فعالیتهای دسته ی اول، به خصوص در زمان حاضر، 
باید سازوکارهای سالم و بهینه ای وجود داشته باشد و در قبال 
انجام آنها کارمزدی دریافت کند؛ نه این که به عنوان فعالیت های 

جنبی بانک و به طور رایگان ارائه شود.
تفاوت های  باید  می گوییم  سخن  اسالمی  تمدن  از  وقتی  دوما 
منطق عدالت محور و کمال طلب اسالمی و منطق حداکثر 
سود جهان غرب را در نظر داشته باشیم. در منطق اسالم که 
انسانی  انسان است و جنبه ی مادی حیات جوامع  دنبال کمال 
زمانی  تنها  تولید،  افزایش  و  رشد صنعتی  دارد،  نظر  در  هم  را 
ارزشمند است که همراه با رفع نیازهای واقعی انسان و برقراری 
نیست  این گونه  و  باشد  زمینه های کمال  فراهم شدن  و  عدالت 
به وضوح  باشد.  تولید  افزایش  که سعادت جامعه صرفا در گرو 
می بینیم که پررونق ترین تولید صنعت و اقتصاد مدرن، »نیاز« 
رفع  برای  »کاال«هایی  نه  و  است  بشر  روزافزون  و  جنون آمیز 

نیازهای حقیقی او.
اگر کمی از روزمرگی های معمول فاصله بگیریم و زندگی خود 
و اطرافیانمان را به دقت زیر نظر بگیریم، معموال این ما نیستیم 
که برای رفع نیازهایمان سراغ صنعت می رویم، بلکه صنعت برای 
فروش محصوالت خود، با تبلیغات و هزار روش دیگر برای تولید 
نیاز، سراغ ما می آید. جنون مصرف، پیوندی ناگسستنی با اقتصاد 
ربوی دارد. همچنین افزایش جنون آمیز تولید، از یک سو به بازار 

1 حکمت 328 نهج البالغه

فروش جدید نیاز دارد و از سوی دیگر به مواد اولیه ی جدید و 
نیروی کار ارزان قیمت احتیاج دارد و این یعنی آغاز استعمار 

و استثمار.
منجر  تولید،  رونق  دارد.  اینجا وجود  در  دیگری  تعهد ضمنی 
به رونق اقتصاد و بازار سرمایه می شود. ولی این تولید نیاز به 
مصرف دارد؛ بنابراین مصرف کنندگان متعهد می شوند، کاالهای 
تولیدی را هرچند حقیقتا نیازی نداشته باشند، بخرند تا تولید 

از رونق نیافتاده و حال اقتصاد خوب بماند.
به وسیله ی  نیز  تولید و صنعت  بود که  از طرفی روشن شده 
وام ها، وابسته ی به بانک های رباخوار می شود. یعنی این تعهد 
یک  و  کرده  کامل  را  سرمایه داری  اقتصاد  چرخه ی  ضمنی، 
اقتصاد کارآمد و به ظاهر شکوفا پدید می آورد که عده ای را زیر 

این چرخ و عده ای را بر باالی آن می نشاند.
سوما تمام صنایعی که حقیقتا برای رفع نیاز انسان ها فعالیت 
»بسیار  سرمایه های  به  لزوما  نیاز«،  »تولیِد  نه  و  می کنند 
بزرگ متمرکز« نیاز ندارند. سرمایه ی متمرکز، به دنبال خود 
قدرت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متمرکز را می آورد 
و  می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  سرنوشت  و  زندگی  که 
نیز  مردم ساالری  تحقق  موانع  بزرگ ترین  از  امروز  جهان  در 

می باشند.
یا  به شخص  متعلق  همیشه  نیست  الزم  بزرگ  »سرمایه های 
بزرگ  ایجاد سرمایه های  راه  و  باشد  اشخاص معین و محدود 
منحصر بـه همین راه و شیوه معمول کشورهای سرمایه داری و 
گرفتن وام های با بهـره، کم بهـره یـا پربهـره، از بانک ها نیست.

برای ایجاد سرمایه های بزرگ راه های گوناگون دیگری هسـت 
کـه مدت هاست مورد توجه کارشناسان اقتصاد دنیا قرار گرفته 
تولید،  تعاونی  سهامی،  بزرگ  شرکت های  تشکیل  با  است. 
تعاونی مصرف، تعاونی تولید و مصرف و... می توان سرمایه های 
بزرگ متعلق به سـرمایه دارهـای کوچک به وجود آورد و در 
راه ترقی و توسعه فعالیت های اقتصـادی بـه کار انداخت، بی 

آن که پای سرمایه داران و رباخواران به میان آید.
در اینگونه شرکت ها اگر سودی به دسـت آیـد، میـان افـراد 
عده ای  دست  در  ثروت  تمرکز  به  و  می شود  تقسیم  بیشتری 
و  اجتماعی  عدالت  به  است  این کمکی  و  نمی انجامـد  معدود 
به وجود  از  برای جلوگیری  اسـت  راهـی  و  اقتصـادی  تعدیل 
و  کـار  اسراف  و  عیـاش  و  متـرف  بزرگ  سرمایه داران  آمدن 
زیـاد  فاصـله هـای  پیـدایش  و  جامعـه  در  پرسـت  تجمـل 

اقتصادی میان افراد یک امت.«1 
این اقتصاد مبتنی بر تعاون و مشارکت مردم، همراه با نظارت 
دولت عدالت خواه، همان اقتصاد مردمی ست که اقتصاددان های 
نئولیبرال ایرانی، آن را به نفع اقتصاد خصوصی مصادره کرده اند.

مبنای  بر  دولتی  سیاست گذاری های  که  است  روشن  کامال 
عدالت و در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی در جامعه، و اعتماد 
به خوبی می تواند سرمایه های کوچک  به چنین دولتی  مردم 
مردم را در جهت پیشرفت جامعه جمع کند؛ بدون آنکه نیازی 

به سرمایه های بزرگ بانکی و نیازی به رباخواری باشد.
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اقتصــاد ســرمایه داری توســعه را در توســعه اقتصــادی خالصــه 
ــازع  ــده ی تن ــز قاع ــادی نی ــعه ی اقتص ــرای توس ــد و ب می کن
بقــا را می پذیــرد؛ یعنــی بــرای توســعه  الزم اســت کــه 
ــا  ــد ت ــتثمار کنن ــری را اس ــده ی دیگ ــده، ع ــک ع ــه ی همیش

ــد. ــعه همیشــه روشــن بمان ــور توس موت
تعهــد نانوشــته ی میــان بانــک و ســپرده گذار و تعهــد ضمنــی 
ــن  ــم ای ــای مه ــده، دو زیربن ــده و مصرف کنن ــان تولیدکنن می
اقتصــاد هســتند کــه هــر لحضــه تزلــزل در هــر کــدام، اســاس 
جهــان ســرمایه داری را تهدیــد می کنــد. همانطــور کــه امــروز 
هــم شــاهد بــه لــرزه افتــادن نظــام جهانــی ســرمایه داری در 
اثــر اختــالل بــه وجــود آمــده در بــازار عرضــه و تقاضــا پــس 
ــازع  ــن تن ــده ی جایگزی ــتیم. ای ــا هس ــی کرون ــیوع جهان از ش
بقــا، تعــاون بــرای بقــا و کمــال اســت کــه بــر مبنــای عدالــت 

ــری،  ــهید مطه ــر ش ــه تعبی ــا ب ــتضعاف )ی ــتثمار و اس و اس
ــال  ــا و کم ــرای بق ــاون ب ــده. تع ــا ش ــی( بن ــد اجتماع توحی
ــرای  ــه ب ــه ی اعضــای جامع ــکاری هم ــی و هم ــی همراه یعن

ــادی. ــعه ی اقتص ــا توس ــه تنه ــه و ن ــه جانب ــرفت هم پیش
ــور  ــگاه موت ــک از جای ــد، بان ــه ش ــی پذیرفت ــن مبان ــی ای وقت
محــرک ســرمایه داری تبدیــل می شــود بــه ســازوکاری بــرای 
تعــاون و تجمــع توان هــای کوچــک مــردم بــرای انجــام 
کارهــای بــزرگ و در واقــع بانــک بــه جــای آن کــه در خدمــت 
ســرمایه و ســرمایه داران باشــد در خدمــت جامعــه قــرار 
ــش  ــی دارد، چرخ ــب و نگران ــای تعج ــه ج ــرد. آن چ می گی
پــر شــتاب نظــام اقتصــادی ایــران اســالمی در جهــت همــان 

ــی شکســت خــورده اســت. نظــام ســرمایه داری جهان




