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  شرایط تورمیبررسی سود بانکی در 

  (با تأکید بر جنبه فقهی)

علی آل بویه
  

  سید سجاد علم الهدي

  چکیده

است.  ، یکی از مسائل مهم کنونی کشورهاي بانکی تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیالت و نرخ سپرده

د) جانشین نـرخ  وش میمدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین  نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه در

در بانکداري بدون ربا، بهره پول نفی شـده و سـود    که شود، در حالی گذاري بدون ریسک می د سرمایهسو

م بیشترین تـأثیر را بـر تعیـین    دهد نرخ تور نشان میها  بررسینتایج  گیرد. گذاري مدنظر قرار می سرمایه

هـا،   نرخ بهره واقعی تسهیالت اعطـایی بانـک   چنینگذارد. هم و نرخ سپرده بانکی می نرخ سود تسهیالت

در اقتصاد خواهد شد. بـه    جویی ب رانتبسیار پایین است و این امر موج خواهند، براي کسانی که وام می

ضمن بررسـی  در این مقاله  گیرد. بانکداري اسالمی قرار میاین ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبناي بحث در 

م در اقتصـاد ایـران، نشـان داده    نـرخ تـور  هاي بانکی بر  یالت و سپردهتعیین نرخ سود تسهمتقابل اثرات 

)، نـرخ سـود تسـهیالت بـانکی از نـرخ واقعـی بـازدهی        1372-1385شـود در دوره مـورد بررسـی (    می

کاستی آثـار مخربـی بـر قـدرت جـذب نقـدینگی دارد و موجـب میـل          تر است. این گذاري پائین سرمایه

در  هاي نقدي به طرف بازارهاي غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم سرمایه

  شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود. محاسبه سود، بهره محسوب نمی

  يکلیدگان واژ

، بانکـداري اسـالمی،   نرخ تـورم   خ بهره، نرخ تسهیالت، نرخ سود سپرده بانکی،نر  بدون ربا، بانکدارينظام 

  عقود اسالمی

                                       
  دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات دکتراي فقه و حقوق و استادیار پردیس زاهدان   

Email: alialbooyeh@yahoo.com 
 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران                         دانشگاه استاد مدعوEmail: alamolhoda.sa@gmail.com 

 18/06/91تاریخ پذیرش:    10/10/90تاریخ ارسال: 

 165-190/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

هـاي    هاي اخیر نقـش مؤسسـه   طی سال

ــالی در بهبــود وضــعیت اقتصــادي و رشــد   م

مهـم ارزیـابی   اقتصادي مبتنی بر بازار، بسیار 

اي ماننــد  یافتــه شــود. در اقتصــاد توســعه مــی

نجم هاي مالی تقریباً چهـار پـ   سسهامریکا، مؤ

را جــذب  انــدازهاي دالري ســاالنه کــل پــس

ــی ــور    م ــراي حض ــلی ب ــل اص ــد. دو عام کنن

 د وجود دارد.ي مالی در عرصه اقتصاها واسطه

و »1گـزینش نامناسـب  « این عوامل به اختصار

شـود. هـر دوي    خوانده مـی » 2خطر اخالقی«

این عوامل به دلیل عـدم تقـارن در اطالعـات    

  آید. وجود می به

ــت       ــا اهمی ــش ب ــب، نق ــه ایــن ترتی ب

در هـا ـ    هـاي مـالی ـ از جملـه بانـک      واسـطه 

منـابع یـا    شکار اسـت. تجهیـز   عرصه اقتصاد آ

ــر نیــاز    تن وجــوهمتمرکــز ســاخ  مــازاد ب

هـا از راه ارائـه    توسط بانـک  اندازکنندگان پس

کـه بـا    هاي مالی به ایشـان   مات یا داراییخد

ــب     ــازدهی، رقی ــک و ب ــرخ ریس ــاب ن احتس

مانند زمین، سـاختمان و  (هاي فیزیکی  دارایی

هـاي مــالی   و سـایر دارایــی  )کاالهـاي بــادوام 

وب محسـ  )ها و دولت مانند اوراق بهادار بنگاه(

  گیرد. شوند، صورت می می

                                       
1. Adverse Selection 
2. Moral Hazard 

عالوه بر این، فعالیت بانکـداري طـی دو   

دهه اخیر در دنیا تحوالت بسـیاري را تجربـه   

در بســیاري از   کــرده اســت. طــی ایــن دوره،

هـاي   هاي مجـاز بانـک   کشورها، حوزه فعالیت

هـاي اوراق  تجاري و سنتی به فعالیت در بازار

ــه، مســتغالت  ــذاري  و ســرمایه بهــادار، بیم گ

هـاي   بانـک  گسترش یافتـه اسـت، و از ادغـام   

 3هاي جامع سنتی و دیگر نهادهاي مالی، بانک

شـیوه    اند. به اعتقـاد صـاحبنظران،   پدید آمده

هـایی   فعالیت بانکداري جامع، عالوه بر مزیـت 

که نسبت به شیوه فعالیـت بانکـداري سـنتی    

ت ارائه خدمات بیشتر به ادارد، از ویژگی امکان

تـر بـین    اد و ارتباط نزدیـک بخش واقعی اقتص

  هاي مالی و واقعی نیز برخوردار است. بخش

ارچوب قـانون  ها در چ نکدر کشور ما، با

این طبق  کنند. ن ربا فعالیت میبانکداري بدو

توانند عالوه بـر اعطـاي وام    ها می قانون، بانک

الحسنه و اعطاي تسهیالت  در قالب عقد قرض

ر عقـود،  ایمدت در قالـب سـ  مدت و بلند کوتاه

ــه انتشــار و دادو ســتد اوراق بهــادار و اقــدام ب

تملــک و واگــذاري مســتغالت نماینــد. در    

هـاي قـانون عملیـات     صورتی کـه از ظرفیـت  

 ي بدون ربا به درستی اسـتفاده شـود،  بانکدار

ــی اقتصــاد کشــور در ارتبــاط      ــش واقع بخ

هـاي مـالی اقتصـاد قـرار      تري با بخش نزدیک

                                       
3. Universal Banks 
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آن  خواهنـــد گرفـــت و بیشـــتر از خـــدمات

  .برخوردار خواهند شد

در این مقاله، ابتدا نظـام مـالی و عوامـل    

کننده نرخ بهره در نظام بانکی متعارف  تعیین

گردد. سپس در تشریح نظریه نظام  معرفی می

مالی اسالمی، مفهوم و شرایط تحقق ربا و نیز 

ــا بررســی خواهــد شــیو ه بانکــداري بــدون رب

گردیــد و در ادامــه، جهــت تحلیــل وضــعیت 

دهاي پرداختی و دریافتی در نظـام بـانکی   سو

هـاي   ایران، به عنوان مطالعه موردي، آمار نرخ

گـذاري،   هـاي سـرمایه   انواع سـودهاي سـپرده  

سود تسهیالت اعطایی و همچنین نرخ تـورم،  

) مـورد  1385-1372( هـاي  مربوط بـه سـال  

گیرد. در انتها نیز با توجـه بـه    استناد قرار می

هاي تحقیق  تی فرضیهشده، درس آمارهاي ارائه

  ارزیابی خواهد شد.

  اند از: هاي این تحقیق عبارت فرضیه

وجود نرخ باالي تـورم   فرضیه اصلی اول:

هـاي   در کشور، موجب غیر واقعی بـودن نـرخ  

  گردد. سود بانکی می

   هاي فرعی: فرضیه

نرخ سود تسهیالت اعطایی و نرخ سود  -

خ ها در کشور ما تابع عوامل مؤثر بر نر سپرده

 سود مورد انتظار نیست.  

نـرخ بهــره واقعــی تســهیالت اعطــایی   -

انـد،   ي که تقاضـاي وام کـرده  ها، به افراد بانک

 نرخ بازاري آن است.   تر از پایین

ــپرده   - ــواع سـ ــود انـ ــرخ سـ ــاي  نـ هـ

موجـب جبـران کـاهش     گـذاري تنهـا   سرمایه

  گردد. می گذاران ارزش پول سپرده

م: جبران کـاهش ارزش  فرضیه اصلی دو

ن نـرخ  ول به معناي پرداخت اضافه به میـزا پ

 منعی ندارد. از نظر فقهی م،تور

-در این مقالـه، توصـیفی   روش تحقیق 

  باشد. تحلیلی می

  نظام مالی. 1

ــکل از    ــالی متش ــام م ــک نظ ــبکه  ی ش

و  مؤسسـات مـالی، خانوارهـا    بازارهاي مـالی، 

را  نظام مالیدولت است. این واحدها عملکرد 

ال نمایند. عملکرد نظام مـالی، انتقـ   تنظیم می

(یا واحـدهاي   دهندگان دادنی، از وام منابع وام

کننـدگان   انداز) به اسـتقراض  اراي مازاد پسد

قاضـا) اسـت و   (یا واحـدهاي داراي کمبـود ت  

ی را در ایـن فراینـد   سسات مالی نقش مهمؤم

  . (Rose&Fraser,1988)کنند ایفا می

  سسات مالی. مؤ1-1

کـه  سسه مالی یک بنگاه تجاري است مؤ

کی و غیـر بـانکی ماننـد    سسـات بـان  شامل مؤ

ــک ــا، مؤ بان ــندوق ه ــه، ص ــات بیم ــ سس اي ه

ــذاري و...  بازنشســتگی، مؤسســات ســرمایه  گ
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مؤسسه مـالی،   هاي اصلی یک د. داراییشو می

 سـهام، ماننـد    مطالبات مـالی، اسناد دارایی و 

ــی اوراق قرضــه و وام  ــا م ــل،  ه ــد. در مقاب باش

  سسه غیـر مـالی،  یک مؤهاي اصلی در  دارایی

سـاختمان،   نظیر هاي حقیقی دارایی عبارت از

  تجهیزات و مواد خام است.

ــازدهی   .1-2 ــرخ ب ــره و ن ــرخ به ن

  گذاري سرمایه

، هاي مختلف از دیدگاه ،در خصوص بهره

ده کـه شـامل مـوارد زیـر     تعاریفی عنوان شـ 

  است:

یمتی است که در نظـام  نرخ بهره ق )الف

داري براي پول و اوراق قرضه پرداخت  سرمایه

  شود. می

اي است که افراد  بهره در واقع هزینه )ب

ــا   ــه آنه ــران ب ــابع دیگ در ازاي اســتفاده از من

  پردازند. می

 باشـد.  نرخ بهره قیمت اجاره پول می )ج

» قیمـت پـول  «گـاهی بـه غلـط آن را    (البته 

پـول، مقـدار    قیمـت انـد، در حـالی کـه     گفته

حد پول قادر کاالها و خدماتی است که یک وا

  باشد). به خرید آن می

ــرخ     د) ــک ن ــورت ی ــه ص ــره ب ــرخ به ن

قراردادي، نرخی اسـت کـه در قـرارداد بـراي     

  شود. استقراض تعیین می

بهره درآمدي است که فـرد بـه ازاي    )هـ

بـه تعویـق انـداختن اسـتفاده از منـابع خــود      

  نماید. دریافت می

دهنـده   ه پاداشی است کـه بـه وام  و) بهر

شــود، تـا در وهلـه اول آنــان را    پرداخـت مـی  

ترغیب کند که از این وجـوه نقـد خـود جـدا     

شود و در وهله دوم، خطرات اقتصادي را کـه  

در جریان قرض دادن پول ممکن است پدیـد  

  ).178، ص1378(تفضلی،  آید، خنثی کند

  هاي تعیین نرخ بهره نظریه .1-3

، نرخ بهره موضوع اصـلی  4یدر نظریه پول

مورد توجـه اسـت. سـه الگـوي اصـلی بـراي       

  تعیین نرخ بهره وجود دارد:

براساس ایـن   نظریه حقیقی نرخ بهره:

 ماننـد نظریه، نرخ بهره توسط عوامل حقیقـی  

وري و عقـل   انـداز، بهـره   گـذاري، پـس   سرمایه

شــود. در اینجــا، فــرض  تعیــین مــی 5معــاش

بـه   6بـل اعطـاء  گردد که در بازار وجـوه قا  می

صورت وام، تقاضا و عرضه اوراق قرضه جدید، 

گـذاري   نـداز و سـرمایه  ا تنها انعکاسی از پـس 

شـده، هسـتند. دو ویژگـی اصـلی      ریزي برنامه

  از: استنظریه حقیقی ساده نرخ بهره، عبارت 

عرضـه اوراق قرضـه تنهـا ناشـی از      )الف

ها به سرمایه و انتشار اوراق بـراي   تمایل بنگاه

                                       
4. Monetary Theory 
5. Thrift 
6. Loanable Fund Market 
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گــذاري اســت. عرضــه  ایهمــالی ســرم تــأمین

شــــده اوراق بــــا ســــطح  ریــــزي برنامــــه

ي برابـر اسـت.   گـذار  شده سـرمایه  ریزي نامهبر

انـداز   ه اوراق بـا پـس  شـد  ریزي تقاضاي برنامه

  شده، برابر است. ریزي برنامه

انداز،  پس گذاري و از آنجا که سرمایه )ب

هاي عرضـه و   منحنی متغیرهاي روانه هستند،

مرتبط به جریـان تقاضـا و عرضـه    تقاضا باید 

  اوراق باشند.

الگوي پولی وجوه قابـل اعطـاء بـه    

در این الگو، تقاضا و عرضه اوراق  صورت وام:

ابل اعطاء بـه صـورت وام، بـه    جدید یا وجوه ق

ــع ــس   تواب ــول، پ ــه پ ــا و عرض ــداز و ا تقاض ن

شده، بسـتگی دارد.   ریزي گذاري برنامه سرمایه

ارا بـه صـورت   در این نظریه، نـرخ بهـره آشـک   

اي پولی است. الزم به ذکر اسـت   جزئی پدیده

انداز  که نرخ بهره توسط نیروهاي حقیقی پس

گـذاري و نیروهـاي پـولی عرضـه و      و سـرمایه 

شـود، و سـطح نـرخ     تقاضاي پول تعیین مـی 

توانـد تغییـر    بهره با تغییر نیروهاي پولی مـی 

  یابد.

 1936نظریه رجحانت نقدینگی: در سال 

هره را ارائـه کـرد. ایـن    نز نظریه بمیالدي، کی

وه قابـل  جـ همچون نظریـه پـولی و   نظریه نیز

اعطاء به صورت وام، عوامـل پـولی را مـدنظر    

دهد. در واقع، بـه اعتقـاد کینـز نـرخ      قرار می

بهره عمدتاً یک پدیـده پـولی اسـت. در ایـن     

الگو، کینز به طور کامل تأثیر نقدینگی پول را 

ز است، بـر نـرخ   که در واقع همان تقاضاي کن

  بهره بیان کرد.

  ثر بر نرخ بهرهؤعوامل م .1-4

نرخ بهره وام خود، از  ها براي تعیین بانک

تـرین   نمایند. مهـم  فرمول خاصی استفاده می

باشـد.   نرخ مبنا می ،در تعیین نرخ بهره عامل

متغیرهاي دیگري که در این زمینـه دخالـت   

  ند از:ا عبارت ،دارند

نرخ بهـره هماننـد    عرضه و تقاضا:) الف 

قیمت کاالهاي دیگر براساس میزان تقاضـاي  

اعتبـار نســبت بـه عرضــه آن در بـازار تغییــر    

بـه عبـارت دیگـر در صـورتی کـه       .نمایـد  می

میزان عرضه وام اعطائی بیشتر از تقاضاي وام 

باشد، در این حالت نرخ بهره کـاهش خواهـد   

  یافت.

یکـی از عوامـل مهـم در     نرخ تورم: )ب 

نرخ بهره، نرخ تورم است؛ چـرا کـه در   تعیین 

صورت پائین بودن نرخ بهره نسـبت بـه نـرخ    

دهنـده در  قدرت خرید پولی کـه اعتبار   تورم،

کند، نسـبت بـه پـولی کـه      یافت میآینده در

کمتر اسـت. نـرخ     کند، اکنون پرداخت می هم

گردد؛  پول می تورم باعث کاهش قدرت خرید

یش در ي یـک درصـد افـزا   به طوري که به ازا

واقـع بـه معنـاي یـک درصـد       در  نرخ تـورم، 
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کاهش در میزان کاالیی است که بـا آن پـول   

خرید نمود. به همین دلیـل   توان آینده می در

د بـا لحـاظ نمـودن    کنـ  دهنده سعی میاعتبار

نرخ تورم در نرخ بهـره، حـداقل قـدرت پـول     

  خود را حفظ نماید.

ــک:) ج ــدم    ریس ــاي ع ــه معن ــک ب ریس

شد، به معنی ریسک بیشـتر  اطمینان بیشتر با

است. ریسک عاملی است که نه تنها بر میزان 

شـود   گذارد، بلکه باعث می نرخ بهره تأثیر می

تا نرخ بهره در معامالت مختلف نیـز متفـاوت   

  هـایی کـه در بحـث    تـرین ریسـک   شود. مهـم 

  ند از:ا اعتبار وجود دارند، عبارت

ــایی اعتبار   ــدم توان ــک ع ــدهریس : 7گیرن

ه بــه علــت عــدم توانــایی    اینکــاحتمــال 

گیرنده، امکان بازپرداخت به موقع اصل اعتبار

و فرع بـدهی میسـر نگـردد، یکـی از اجـزاي      

 شود. ریسک اعتباري محسوب می

ــدي ــک نق ــادار 8ریس ــه اوراق به : چنانچ

شده توسط بانـک بـه سـرعت قابـل      خریداري

فروش نباشد، در این حالت ریسک نقـدینگی  

دبیـات بانکـداري   یابـد. در ا  اوراق افزایش مـی 

خرید اوراق بهادار، به معنـاي اعطـاي وام بـه    

 ناشر اوراق است.

                                       
7. Default risk 
8. Liquidity risk 

: زمـان سررسـید   9ریسک زمان سررسید

نیــز خــود یکــی از عوامــل ریســک محســوب 

شود، زیرا اوراق بهاداري که سررسید آنهـا   می

از ریسـک کمتـري    ،زودتر از اوراق دیگر باشد

اق گـردد تـا اور   برخوردارند. این امر باعث مـی 

با سررسید طوالنی با نرخ بهره باالتري عرضه 

 شوند.

اوراقی که داراي کوپن هستند و در البته 

هاي مزبـور   هاي مشخصی از طریق کوپن دوره

 گـردد،  سودي به دارندگان آنها پرداخـت مـی  

از ارجحیت  نسبت به اوراق بهادار بدون کوپن

باالتري برخوردار هسـتند؛ چـرا کـه در اوراق    

دارنده آن باید تا سر رسید اوراق  بدون کوپن،

 براي دریافت سود صبر نماید.

ــات: )د ــه    مالی ــه مالحظ ــوري ک ــه ط ب

شود، در بعضی از کشورها به اوراق بهـادار   می

مالیات تعلق گرفته که این امر نیز در تعیـین  

  ثر است.ؤنرخ بهره اوراق م

تـوان   ؤثر فـوق، مـی  با توجه به عوامل مـ 

ریداران اوراق بهادار گونه عنوان کرد که خ این

یا اعطاکنندگان اعتبار انتظار دارند نرخ سـود  

دریــافتی آنهــا از حــد معینــی کمتــر نباشــد. 

منطقــی اســت کــه نــرخ ســود مــورد انتظــار 

نحوي تعیین گـردد کـه پوشـش کـافی در      هب

  خصوص موارد زیر را ایجاد نماید:

                                       
9. Maturity risk 
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نرخ سود مورد انتظار از نـرخ تـورم    )الف

کمتر نباشد؛ زیرا در غیر ایـن صـورت خریـد    

فعلی اصـل مبلـغ پرداختـی از قـدرت خریـد      

  اصل به عالوه سود دریافتی کمتر خواهد بود.

 در صورتی ریسک عـدم بازپرداخـت   )ب

وجـود   به موقع اصل و سـود مبلـغ پرداختـی   

داشته باشد، نرخ ریسک نیز باید به نرخ تورم 

افزوده شود؛ به نحـوي کـه نـرخ سـود مـورد      

شـده را   نرخ تـورم و ریسـک پذیرفتـه     انتظار،

پوشش دهد. دلیل آن نیز ایـن اسـت کـه در    

ــ  ــن ص ــر ای ــا  غی ــادار ی ــدار اوراق به ورت خری

کننده تسهیالت کماکان متضرر خواهنـد   اعطا

  .شد

ــورم و ریســک در   )ج ــه ت در صــورتی ک

وجـود  اعطاي تسهیالت یا خرید اوراق بهـادار  

رت منطقی به نظـر  نداشته باشند، در این صو

کننده تسهیالت یـا خریـدار   رسد که اعطا نمی

اوراق، وجوه خود را بدون انتظار بـراي مـدتی   

در اختیار دیگري قـرار دهـد. لـذا نـرخ سـود      

مورد انتظار عالوه بر نرخ تورم و نـرخ ریسـک   

بایست حداقل نرخ سود مورد انتظار را نیز  می

یرا نرخ سود مـورد انتظـار برابـر    ز شامل شود.

حـداقل   : نـرخ نـرخ است با حاصل جمع سـه  

نـرخ  و نرخ تـورم انتظـاري   ، سود مورد انتظار

  .ریسک

  عوامل کنترل نرخ بهره .1-5

ــتفاده از   ــا اس ــت ب ــزي و دول ــک مرک بان

بـه   کننـد  پولی و مالی سعی مـی  هاي سیاست

صورت غیر مستقیم بر روي نـرخ بهـره تـأثیر    

ــدگذا ــد رن ــه و رون ــاي  آن را براســاس برنام ه

  بلندمدت خود تغییر دهند.

هـاي   دانـیم، سیاسـت   طور که مـی  همان

توسط بانک مرکـزي در جهـت کنتـرل     پولی،

شود. بانک مرکـزي سـعی    ینقدینگی اعمال م

هـا بـر    از طریق اعمـال ایـن سیاسـت   کند  می

هـا و در   الگوي مصـرف خـانوار، تولیـد بنگـاه    

ــو ــت تـ ــذارد. ابنهایـ ــأثیر بگـ ــاي رم تـ زارهـ

  ند از:ا پولی عبارت هاي سیاست

ذخــایر قــانونی: بانـک مرکــزي بــا   )الـف 

ان عرضه پول و اعتبـار توسـط   دخالت در میز

 توانـد بـر حجـم نقـدینگی و در     هـا، مـی   بانک

نهایت بر نرخ بهره تأثیر بگذارد. عالوه بر این، 

ها غیر از ذخیره قانونی همواره درصـدي   بانک

اي خود نـزد بانـک   ه ها را در حساب از سپرده

  نند.ک مرکزي نگهداري می

: در ایـن حالـت   10عملیات بـازار بـاز   )ب

ند با خرید و فـروش اوراق  اتو بانک مرکزي می

 در نهایـت قرضه در بازار بر حجم اعتبـارات و  

  بر میزان نرخ بهره تأثیر بگذارد.

                                       
10. Open Market Operation  
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نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجـدد،   )ج

اي هاي تجـاري بایـد بـر    نرخی است که بانک

دریافت اعتبارات از بانک مرکزي به این بانک 

شـده را از  ردازند. بانک مرکزي اعتبارات یادبپ

هـا   طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار بـه بانـک  

  نماید. اعطاء می

تواننـد   مـی  صرفاً ،ابزارهاي این سیاست 

بــر روي بخــش عرضــه پــول و اعتبــار تــأثیر  

بگذارند. قابل ذکر است کـه در کشـور ایـران    

از ابزارهاي سیاست پـولی مسـتقیم از    معموالً

قبیل تعیـین نـرخ سـود و تخصـیص بخشـی      

ده شاین امر باعث  گردد. اعتبارات استفاده می

گونـه   است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ

تغییـرات نـرخ سـود نداشـته      تأثیري بر روي

باشد. در ارتباط با عملیـات بـازار بـاز نیـز در     

ک مرکـزي از طریـق انتشـار    ر بانـ ل حاضـ حا

  نماید. ارکت از این ابزار استفاده میاوراق مش

توانـد   دولـت مـی  برخالف سیاست پولی، 

بر روي هر دو بخش عرضه و  سیاست مالی،با 

ه تقاضاي اعتبار تأثیر بگـذارد. در صـورتی کـ   

دولت کلیه درآمـدهاي خـود را کـه ناشـی از     

اخذ مالیـات و دیگـر منـابع درآمـدي اسـت،      

ـ  رو  ههزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روب

انـداز   این به معناي افـزایش پـس   د؛ کهشو می

تبع آن افزایش نـرخ بهـره خواهـد    به ولت و د

  شد.

ت در نتیجه گسـترش  اگر دول ،در مقابل

ـ ا کسهاي خود ب هزینه د، شـو رو  هر بودجه روب

این امر باعث افزایش میزان تقاضاي اعتبارات 

در بازار و به تبع آن کاهش نرخ بهره خواهـد  

  شد.

  نظریه نظام مالی اسالمی. 2

شیوه نظام مالی اسالمی، به عنوان روش 

جایگزین براي ارائه خدمات مالی معرفی شده 

است. در نظام مـالی اسـالمی، هماننـد سـایر     

شـود کـه    از ابزارهـایی اسـتفاده مـی    ها، نظام

ترین آنها پول و بازارهاي مـالی اسـت. در    مهم

هاي مالی براساس مقررات و  واسطه ،این نظام

هاي حقوقی که فقه اسـالمی بـه آن    چارچوب

  دهند. وظایف خود را انجام می  پرداخته است،

هاي مهم و آشـکار نظـام مـالی     از تفاوت

ی، پایـه حرکـت   هاي مال سایر نظام اسالمی با

آن اســت. در نظــام مــالی مبتنــی بــر مکتــب 

داري، پایه حرکـت سیسـتم مـالی بـر      سرمایه

هـا اسـتوار اسـت؛ در     نـرخ بهـره انـواع بـدهی    

صورتی که با تحریم ربـا در اسـالم، سیسـتم    

ــازدهی از      ــرخ ب ــه ن ــر پای ــالمی ب ــالی اس م

که در قالب عقـود شـرعی    ها ـ  گذاري سرمایه

مـالی را جـذب و    ـ منـابع  آینـد  به دست مـی 

  کند. تجهیز می

در نظــام مــالی اســالمی، براســاس نــص 

 ربا و عملیات ربوي تحریم شده اسـت؛ صریح، 
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ــا و   ــورد مصــداق رب ــدهایی در م گرچــه تردی

ــاد    ــونی اقتص ــرایط کن ــوي در ش ــات رب عملی

جهــانی ـ کــه در اکثــر اقتصــادها و در کــل   

افزایش مستمر قیمت کاالها و خدمات وجـود  

 صاحبنظران مطرح شده است.ـ از سوي دارد  

بانکـداري    نظریه غالـب اسـالمی،    با این حال،

و بـه عبـارت دیگـر،     رایج در کشورهاي غربی

  داند. شیوه بانکداري سنتی را ربوي می

براي تبیین بیشتر نظام مالی اسالمی، به 

ترین عامل در نظام مالی اسـالمی   بررسی مهم

و سپس شیوه بانکداري بدون ربـا   زیمپردا می

  کنیم. را مطرح می

  ربا. مفهوم و سابقه تاریخی 2-1
بـه   ،آمـده  "زیادي"ربا در لغت به معناي

ن مثال در لسـان العـرب (ابـن منظـور،ج     عنوا

یاده مـن  صل الزّواأل" ) آمده است:304ص،14

. یعنـی ربـا در   "زاد و ارتفع و نما اربا المال اذ

ت کـه  نوع زیاده اسـ به معنی یک اصل لغت، 

ده ربا از مـا  آید. در اموال و ثروت به وجود می

زیرا مـال  ، باشد ربوه به معنی علو و ارتفاع می

یعلـو  "به دلیلی غیر موجه  مرابی و ربا خواران

بر امـوال دیگـر سـلطه پیـدا      "یرهعلی مال غ

ا در در قرآن کریم ربـا بـه ایـن معنـ     کند. می

وا رسولَ فَعص: استچندین موضع تصریح شد 

در نتیجه فرسـتاده  ( ربهِم فَأَخَذَهم أَخْذَةً رابِیۀً

پس خـداي   ،پروردگارشان را نافرمانی نمودند

) تعالی ایشان را به عقوبتی بس شدید بگرفت

مـراد از رابیـه، شـدید     ).10(سوره حاقّه، آیـه 

در  باشـد.  است. یعنی أخذ بیشتر از اعطاء مـی 

شـود   اي گفته مـی  به زیادهنیز اصطالح فقهی 

مبالغی که بیش از  که در برخی از معامالت یا

  شود.  گرفته می  شده، مبلغ قرض داده

ربا در نظر شرع مبین اسـالم حـرام و از   

نظــر عقــل باطــل و از حیــث اقتصــادي نیــز  

حرمــت شــرعی آن  ممحـوق و رفتنــی اسـت.  

حرمـت   یل کتاب و سنت و اجماع اسـت. لد هب

ربا در ادیان دیگر نیز مطرح بوده و هست. در 

اگـر مـالی    درباره رباخواري آمده است: تورات

ــرض دادي  ــدگانم ق ــه یکــی از بن ــد  ،را ب مانن

 ورد مکن و از او سود مگیررباخواران با او برخ

از سفر خروج) و به بیگانـه   22 فصل ،15(آیه 

برادرت  اما ،توانی به سود و ربا قرض دهی می

از  ،23فصـل   ،20(آیـه   به سود قرض مـده را 

  .سفر دوم)

خواري دهد ربا تا آنجا که تاریخ نشان می

هرچنــد بــه عنــوان و ســودجویی از راه پــول 

در میـان ملـل و اقـوام    عملی زشت و ناپسند، 

در قرون وسطی است. رواج داشته نیز گذشته 

ي خوارپرداخـت بهـره یــا سـود بابـت وام ربــا    

ربـا بـه موجـب آن    دریافـت   شـد و  نامیده می

کـه   13ایـن ممنوعیـت تـا قـرن     . بودممنوع 

قرن  در پایان .جریان داشت ،کلیسا حاکم بود
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نفـوذ کلیسـاي   عوامل متعددي باعث شد  13

ــه  . اصــالحارتــدکس ضــعیف شــود ــانی ب طلب

رهبري لوتر و تزوینگل با اخذ بهـره موافقـت   

دادن بـا   رضکردند و با کاهش نفوذ کلیسـا قـ  

ردیـد. بنـابراین بـا شـروع     بهره قابل قبـول گ 

هاي تحریم ربا سسـت و   رنسانس در اروپا پایه

صـنعتی و   تحـوالت  چـرا کـه   ضعیف گردید،

 ی فراوانـی بـود کـه   مین مالتجاري مستلزم تأ

. لغـو ممنوعیـت ربـا    شناخت حد و مرزي نمی

گیـر شـد.    به دیگر نقاط سرایت کرد و جهـان 

این  شاید بتوان این فراگیري را مصداقی براي

یـاتی  " فرمـود:  کهمبر (ص) دانست ن پیاسخ

با، فإن کل الرّا أالّ یبقی احدال اس زمانٌعلی النّ

زمـانی بـر مـردم     "، أصابه من غبارهکله لم یأ

کس از رباخواري سـالم   خواهد رسید که هیچ

غبار آن به گردو ،ماند و اگر هم ربا نخورد نمی

ــرد (  ــد کــ ــابت خواهــ ــدياو اصــ و  ماجــ

  .)200ص ،1366گلریز،

  انواع ربا در فقه اسالمی:. 2-2

رباي معاوضی: ایـن نـوع ربـا داراي     )الف

  دو شرط است:

معاوضه مکیل یا مـوزون  جنس مورد . 1

گیري آن حجمـی یـا    باشد، یعنی معیار اندازه

  وزنی باشد.

ــاي. 2 ــم  کااله ــه ه ــورد معامل جــنس  م

 .باشند

: این قسم از ربا شـرایط  یرباي قرض )ب

در رباي قرضـی  یعنی رباي معاوضی را ندارد. 

بلکه  قی بین مکیل، موزون و معدود نیست،فر

  تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است.

  ربا در قرآن. 2-3

رت تحـریم ربـا بـه صـو     ،در قرآن مجید 

کیـدي  تدریجی در عین حـال بـا شـدت و تأ   

این تحریم، در چهـار   .خاص انجام یافته است

  :مرحله انجام شده است

در تنها آیه وره روم از س 39در آیه  الف)

(سـایر آیـات    باشـد  مکی که دربـاره ربـا مـی   

مربوط به ربا همه مدنی هستند) بـه صـورت   

 یک پند اخالقی از ربا سخن بـه میـان آمـده   

قدر بیـان   همین است و با سبک بسیار جالبی

هـی کـار   الشده کـه ربـا خـواري در پیشـگاه     

و ما آتیتم من رباً "پسندیده و مقبولی نیست 

فی اموال الناس فالیربـوا عنـد اهللا و مـا    لیربوا 

اهللا فاولئـک   ه تردیـدون وجـه  تیتم مـن زکـو  آ

دهید  . یعنی مالی که به ربا می"المضعفون هم

ممکـن اسـت زیـاد     ،(از نضر افراد کوته بـین) 

اما در پیشـگاه خداونـد چیـزي بـر آن      ،گردد

  افزوده نخواهد شد.

ــ ب) ــه دوم از رب ــدین در مرحل اخواري ب

شود که ضمن انتقاد از عـادات   میصورت یاد 

شایست و غلط یهودیـان بـه عـادت    و رسوم نا
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نها اشاره شده و بـه شـدت تقبـیح    خواري آربا

  گردد. می

 132تحریم نهایی رباخواري در آیات  ج)

اي گـروه   سوره آل عمران اعمال شـد.  130-

مومنان ربا و سود پول را چند برابر نخوریـد و  

از  .رستگار شـوید  تا تقواي الهی داشته باشید

بپرهیزید و  ،آتشی که براي کافران آماده شده

از خدا و فرستاده او اطاعت کنید تـا مشـمول   

  رحمت شوید.

یـد  در مرحله چهار با یـک فرمـان اک   د)

گونـــه بقــره هر  278-280الهــی در آیــات   

رباخواري تحریم گردید و حرمت ربا در زمـره  

  قوانین ابدي و جهانی اسالم وارد شد.

  فلسفه و مالك تحریم ربا .2-4

اصطناع معروف: یکی از اصول اساسی . 1

. اسالم در عین در اسالم مسایل اخالقی است

نمـوده اسـت.   ع از ربا منـ  ،داري تجویز سرمایه

ــه اصــول   ــرا در اســالم، عــدالت و توجــه ب زی

اجتمـاعی محسـوب    اساسیاخالقی، از اصول 

 دادن هرچنـد قـرض   گـردد. بـدین لحـاظ    می

الحسـنه،   امـا نسـبت بـه قـرض     یست،واجب ن

زمینــه آن را فــراهم  تأکیــد بســیاري شــده و

سازي از طریق تحریم  . این زمینهساخته است

سـازي   قرض ربوي و وجوب زکات بـر ذخیـره  

خـدا ربـا را حـرام    پول صورت پذیرفته است. 

راه را بسـته تـا مـردم از طریـق     کرده و ایـن  

الحسنه براي یکدیگر کارگشایی کنند نه  قرض

-164،صــص  1378(مطهــري، طریــق ربــا از

163.(  

ض ربا قرض است و قـر . ماهیت قرض: 2

زیـرا طبیعـت    توانـد سـود داشـته باشـد،     نمی

ــت   ــک اس ــرض تملی ــمان.  ق ــه ض ــی  ب یعن

کند به  دهنده مال خودش را تملیک می قرض

گیرنـده را مـدیون    گیرنده و عهده قرض قرض

یعنی از همـان سـاعتی    دهد. خودش قرار می

نمود، وجود عینی آن مـال، ملـک   که تملیک 

 .دهنـده  ، نـه ملـک قـرض   سـت گیرنده ا قرض

، از مال اگر سود و زیانی داشته باشـد بنابرین 

، گیرنـده اسـت   مقرض نیست و بر عهده قرض

دهنـده خـارج و در ملـک     یعنی از ملک قرض

ــرض ــت   ق ــده اس ــده وارد ش ــدوي  گیرن (مه

  ).17، ص1385آبادي،  نجم

ــم و انظــالم:. 3 ــک ج ظل ــه هــدف ی امع

. بنـا  اسالمی پیاده کردن قسط و عدالت است

 "األحکـام  ، حیاتالعدل"منان به گفته امیر مؤ

شود که عدالت در  زمانی احکام خدا پیاده می

شـهید صـدر اسـتنباط     آن پیاده شده باشـد. 

اي دارنــد و آن  العــاده جالــب و آموزنــده فــوق

اینکـه حــالل و حــرام را چیــزي جــز عــدالت  

بنابراین در نفی ربـا بایـد    .دانند نمیاجتماعی 

از جملـه   یک عدالت اجتمـاعی ببینـیم.   حتماً

که بـه صـورت دو    "ال تظلمون و ال تظلمون"
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فعل معلوم و مجهول یا خطـاب بـه قـارض و    

مقروض است و با حـرف نفـی آمـده، چنـین     

گردد که به قـارض یـا فروشـنده     استفاده می

برسد، به دلیل اینکه باید به اصل مالش برسد 

ه ظلم به مشتري شود. اما اگر مسـئله ربـا   و ن

گرفـت،   گرفت و قـارض زیـادتر مـی    انجام می

، 1372شـود (ابراهیمـی،    ظلم به مقروض می

  ).112-113صص 

 ،اسالم در مواردي که ربا را تحریم کرده

را آورده و  "ال تظلمـون و ال تظلمـون  "تعبیر 

نیز در مواردي کـه ربـا را تجـویز نمـوده و از     

است. بنـابراین  مستثنی ساخته  حکم کلی ربا

بوده و بـر  "تظلمونالتظلمون و ال"حرمت ربا 

یل ربـا بـه طـور مطلـق     همین مبناست که ح

ل گـو اینکـه بـا وقـوع حیـ     تحریم شده است، 

به  اما کند. شرعی ربا صورت معامله تغییر می

دلیل بقـاي منـاط و مـالك حرمـت و ثبـات      

ماهیت اصلی معاملـه حکـم حرمـت کماکـان     

بنابراین وقوع ظلم خود مالکـی   ماند. می باقی

هـا   پرداخـت دیگر در ربوي بودن معـامالت و  

گـردد.   ه از آیه مذکور استنباط میباشند ک می

ربا مصداق واقعی ظلم است و ظلم هم حـرام  

المیـزان،   (تفسـیر  پس ربا حـرام اسـت   ،است

  .)423ص، 3جلد 

وه بانکداري بدون یمعرفی ش .2-5

  ربا

الحسنه  هاي قرض سپردهها و  انچه وامچن

ود غیر مشارکتی را در نظـر نگیـریم، در   و عق

توان گفـت   تعریف کوتاه بانکداري اسالمی می

کـه مبتنـی بـر      اي از بانکداري است شیوه که

ــه   ــان بــین طــرفین مبادل تســهیم ســود و زی

  باشد. می

بیش از هشـتاد سـال از تأسـیس اولـین     

ــک ــال از   بان ــاد س ــه هفت ــک ب ــی و نزدی ایران

ب قانون بانکی و پـولی کشـور (مصـوب    تصوی

ــی1315 ــت در   ) م ــائز اهمی ــه ح ــذرد. نکت گ

هـا در کشـور،    خصوص شـیوه فعالیـت بانـک   

اجــراي قــانون عملیــات بــانکی بــدون ربــا، از 

بـا مطالعـه مبـانی     اسـت.  1363ابتداي سال 

نظري بانکداري بدون ربا، سـه ویژگـی عمـده    

  شود: در آنها مشاهده می

ــد  اول، ــاربه، عقـ ــد مضـ ــب در  عقـ غالـ

بانکداري اسالمی است. به عبارت دیگر کلیـه  

ـ  وسـیله   هنیازهاي اشخاص حقیقی و حقوقی ب

  عقد مضاربه قابل تأمین است.

  شـده،  دوم، در بانکداري اسالمی ترسـیم 

نحـوه عمــل بانکــداري بـه نحــوي اســت کــه   

سیاست پولی وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر،     

بانــک واســطه وجــوه معرفــی شــده اســت و  

 اند از طریق کاهش یا افزایش حجم پولتو می
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داري) در فعالیــت  (هماننــد سیســتم ســرمایه

  اقتصادي اثر بگذارد.

گــذاران مشــمول  ســپرده ســپرده ســوم،

هاي مبتنـی بـر    سپرده قانونی است. اگر بانک

بهره به دلیل قدرتی که به آنها در مورد خلق 

 براي کنترل حجـم پـول   ،پول داده شده است

ــک مر ــزي(از طــرف بان ــه   ک شــان) موظــف ب

هاي قانونی هسـتند. بـه ایـن     نگهداري سپرده

هـا واسـطه وجـوه هسـتند و      علت کـه بانـک  

است و براي اینکه در تولید » پول« تولیدشان

اي  این کاال افراط نشود، سپرده قانونی وسـیله 

  براي کنترل آن است.

  معیار جایگزینی نرخ بهره .2-6

در نظام مـالی اسـالمی ـ کـه بـه دلیـل       

ذف نرخ بهره ثابت و از پیش تعیـین شـده،   ح

ام و سپرده جز و هفاقد ابزارهاي بدهی است (ب

الحسنه) ـ تأمین مـالی از طریـق سـهام      قرض

مین سرمایه مـالی اسـت و بـه ایـن     تنها راه تأ

  باشد. ، نظام مالی مبتنی بر سهام میدلیل

ــرخ ســود   در حــال حاضــر، در کشــور ن

گذاري و  یههاي سرما پردهالحساب انواع س علی

ـ  تسـهیالت اعطـایی بانـک    هــاي  ه بخـش هــا ب

ــای  ــوان مبن ــه عن ــابی اقتصــاد، ب ــراي ارزی ی ب

 ارگذاري، توسـط سیاسـتگذ   هاي سرمایه رحط

ار با توجـه  گردد. در واقع، سیاستگذ تعیین می

به میزان تقاضـا بـراي وجـوه ـ کـه ناشـی از       

انتظارات متقاضیان تسهیالت از بازدهی طرح 

عرضـه وجـوه    میـزان  ـ وگذاري است   سرمایه

ن ـ اقـدام بـه تعیـین     کننـدگا انداز توسط پس

  نماید. الحساب می  هاي علی نرخ

. شبهه ربوي بودن معـامالت  2-7 

  بانکی  

ــونی،     ــداري کن ــکالت بانک ــی از مش یک

عملکــرد صــوري و غیرواقعــی بســـیاري از    

ها در ابتدا ناگزیر بودند کـه   هاست. بانک بانک

کنند و همـان  هاي سنتی عمل  به شکل بانک

خــدمات را ارائــه دهنــد تــا ثابــت کننــد کــه 

تواند بدون بهره ربـوي نیـز    عملیات بانکی می

هـا و   انجام شود، امـا بـا گسـترش ایـن بانـک     

توانند بـا تغییراتـی در    تثبیت جایگاه آنها، می

نحوه ارائه خدمات این مشکالت را حل کنند. 

متأسفانه به دلیل تعدد عقود و پیچیده بـودن  

عملکـرد ایـن عقـود، اجـراي درسـت و       نحوه

طلبد  کامل آنها نیاز به آموزش کارکنان را می

بر است، چـرا کـه    که این خود فرایندي هزینه

ها نتواننـد مشـتریان را بـه     اگر کارکنان بانک

درستی راهنمایی کنند، باعث صـوري شـدن   

 بسیاري از قراردادهـا خواهـد شـد. عـالوه بـر     

رشـد کمـی   صوري شدن بخشی از معامالت، 

ــه  ــود مبادل ــبیه وام و   عق ــاهیتی ش ــه م اي ک

ــود     ــرخ س ــالم ن ــد، اع ــوي دارن ــارات رب اعتب

االحساب در ابتداي دوره و اعطاي همـان   علی
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ها،  یافته براي سپرده نرخ به عنوان سود تحقق

هـاي   صحبت از باال و پایین بردن سود سپرده

که در بانکداري بـدون   گذاري در حالی سرمایه

ها تابع سوددهی نظـام بـانکی    ربا سود سپرده

  شود. است که در آخر دوره مالی مشخص می

توان اشاره کـرد،   از جمله مواردي که می

استفاده از عقـد جعالـه اسـت کـه در جهـت      

که بانـک   شود. در حالی تعمیر مسکن ارائه می

کننـده   که عامل جعاله است، تنها به مراجعـه 

ن دهد که خود او اقدام به تعمیر مسک پول می

کند. این اقـدام در واقـع جعالـه نیسـت و در     

مواردي نیز بدون اینکه گیرنده پول، صـاحب  

مسکن باشـد و یـا اینکـه مسـکن او نیـاز بـه       

تعمیر داشته باشد، پول را براي هدف دیگري 

اندازد. در عقد سلف نیز بانک خـود   به کار می

کنـد   فروشنده کاال را از طرف خود وکیل مـی 

معـین بفروشـد و اگـر     که کـاال را بـه قیمـت   

بیشتر فروخت، از آن خود فروشنده است. این 

خرید سـلف   باعث شده بانک در تعیین قیمت

هـاي واقعـی چشـم     و با فروش سلف از قیمت

بپوشد و آنها را طوري تنظیم کند که به سود 

مورد نظر برسد که این عالوه بر شبهه موجب 

  .عدم کارایی سلف خواهد شد

لذا در بانکداري اسالمی بایستی مشتري 

را  و بانک دقیقاً متوجه ماهیت عقد بوده و آن 

صـورت عقـد باطـل     انجام دهند. در غیـر ایـن  

ــا خواهــد داشــت.   ــدتر از رب ــاري ب شــده و آث

فاکتورهــاي جعلــی در  ارائــه پــیش همچنــین

عقود مضـاربه، فـروش اقسـاطی و اجـاره بـه      

نکی، و شرط تملیک براي دریافت تسهیالت با

عمل برخالف مقتضاي عقـد و نتیجـه قهـري    

آن، ارائه سفته صوري در خرید دین در حالی 

که خرید دین محقق نشده است، مشـروعیت  

ها بدون بررسی و اطمینان کامل  ندارد و بانک

منـدرج   شده و دیـن  از واقعی بودن اسناد ارائه

در آنهــا، بــه انجــام عقــد خریــد دیــن اقــدام  

است تـا مشـروعیت کـل    اند، سبب شده  کرده

  فرایند مورد سؤال قرار گیرد.

مورد دیگر اینکه در نظام بانکداري بدون 

هـا در آخـر دوره مـالی     ربا باید سـود سـپرده  

هاي  یکی از تفاوت شود و در حقیقت مشخص

اساسی بانکداري اسالمی با بانکـداري مبتنـی   

بر بهره، آن است که در نظام بانکداري مبتنی 

ــرخ ب  ــره، ن ــر به ــرد  ب ــدي ف ــزان عای ــره، می ه

گذار را بر اساس درصـدي از سـپرده و    سپرده

ــان ســپرده  ــدت زم ــین   م ــذاري شــده، تعی گ

کند؛ زیرا از همان ابتدا که صاحبان منـابع   می

ــه بانــک مراجعــه مــی  ــازاد، ب کننــد،  مــالی م

شـود کـه بـه طـور تضـمینی در       مشخص می

سررسید، چقدر عایدي بهـره بـه آنـان تعلـق     

بانکـداري بـدون بهـره فقـط     گیرد. اما در  می

سهم سود صاحب سرمایه مشخص، و سود در 
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انتهاي کار، و پس از حسابرسی سـود و زیـان   

شود؛ بنابراین در حالی که در  پروژه تعیین می

طرف تجهیز منابع در عملیات بانکی با بهـره،  

نوعی تضمین وجود دارد، در عملیـات بـانکی   

گــذاري و تولیــد  بـدون بهــره کـه بــا سـرمایه   

ــی  ــروکار م ــدم    س ــمین و ع ــدم تض ــد، ع یاب

اطمینان، جزء ذاتـی آن اسـت. حـال اگـر در     

نظام بانکی بدون بهره در طرف تجهیز منـابع،  

نرخ سود را به نوعی تضـمین کنـیم یـا نـرخ     

الحسابی بپردازیم که تضمین عملـی   سود علی

داشته باشد، عملکرد طرف تجهیـز منـابع در   

به خواهـد  بانکداري با بهره و بدون بهره مشـا 

  بود. 

  . پول از منظر فقهی2-8

اگر بپذیریم پول، حکـم کـاال را دارد، در   

آن صورت تمام احکـام حقـوق کـاال از قبیـل     

تملیک و تملک به نقل و انتقال ذمه یا ضمان 

گیـرد. بـه عبـارت دیگـر      به پول نیز تعلق می

خود پـول از نظـر فقهـی بیـان کـاال متعلـق       

شـود. زیـرا    مالکیت و نقل و انتقال واقـع مـی  

لیت کاالسـت و از  کلیه احکام کاال به جهت ما

هاي اعتبـاري، مـال    نظر فقها پول و حتی پول

است. پول چنانچـه قـرض داده شـود، دقیقـآ     

شود و ملیت آن  مثل کاال عین آن تملیک می

گردد. در پـول، ماننـد کـاال     به ذمه منتقل می

جنبه عینی و جنبه مالیت و ارزش آن هـر دو  

هاي حقیقی،  ملحوظ است. این مطلب در پول

روشن است، زیرا پول حقیقـی، خـود   واضح و 

از کاالي حقیقی، همچون طال یا نقره تشکیل 

  شده که ارزش آن قائم به عین است.

پول اعتباري از نظر فقهـی مـال مثلـی     

است. از این رو ضـمان آن نیـز مثلـی اسـت.     

بنابراین چنانچه شخصی یک اسـکناس هـزار   

ریالی از کسی تلف کنـد، بایـد در عـوض آن    

بـه او مسـترد دارد. همچنـین اگـر     هزار ریال 

هزار ریال به دیگري بدهکار شود، باید معادل 

همــان هــزار ریــال را بــه او پرداخــت نمایــد. 

بنابراین از این دیدگاه پول اعتباري نوعی مال 

مثلی اسـت کـه قـدرت خریـد آن موضـوع و      

مقوم مثلیت آن است. از این رو اگر این مـال  

رداخت بایـد  مثلی قرض داده شود، هنگام بازپ

مقوم آن یعنی قدرت خریـد آن حفـظ شـود،    

  یعنی کاهش قدرت خرید جبران گردد.

ــول، داراي    ــودن پ ــاال ب ــرض ک ــه ف البت

اشکاالتی نیز هست. اول اینکه قدرت خرید از 

عوارض و حاالت پـول اسـت، نـه از مقومـات     

پول. زیرا هنگـامی کـه فـردي مقـداري پـول      

ود او ش اعتباري قرض کرد، در عرف گفته نمی

قدرت خرید قرض کرده است. دوم، اگر فایده 

پــول اعتبــاري در قــدرت خریــد آن منحصــر 

کنـد کـه قـدرت     باشد و همین امر ایجاب می

خرید موضوع و مقوم ایـن مـال مثلـی یعنـی     
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پول اعتباري باشـد و جبـران کـاهش قـدرت     

خرید را موجه شمارد، در مورد سـکه و نقـره   

و اسـت  نیز قدرت خرید موضـوع و مقـوم آن   

 .کـــاهش ارزش آن بایســـتی جبـــران شـــود

-324،صــص   1382(میرجلیلــی و نظــري، 

323.( 

  کاهش ارزش پول. تورم و 2-9

ــورم     ــود ت ــولی، وج ــد پ ــام جدی در نظ

ــاب ــورم را   اجتن ــذیر اســت. اقتصــاددانان ت ناپ

ــا  افــزایش مســتمر ســطح عمــومی قیمــت  ه

تـر، تـورم متوسـط     دانند به عبـارت دقیـق   می

هاسـت. افـزایش    تافزایش سطح عمومی قیم

هـا چیـزي جـز کـاهش      سطح عمومی قیمـت 

ارزش پول نیست. عوامل متعددي بر کـاهش  

ارزش پول و افزایش سـطوح عمـومی قیمـت    

توان برشـمرد کـه در ایـن نوشـته مجـال       می

پرداختن به آن نیست، اما یک نکتـه مسـلم و   

تـرین   حائز اهمیت است که در بلندمدت مهم

، عامـل  عنصر افزایش حجـم پـول در گـردش   

هاسـت   اصلی افـزایش عمـومی سـطح قیمـت    

  ).87، ص 1376(موسایی، 

نظریه جبران کـاهش ارزش  . 2-10

 پول

دانیم، ربا عبارت است از  همچنان که می

ــل    ــت و از قب ــادتی ثاب ــه زی ــت هرگون پرداخ

شـده. بـا    شده بر اصل پول قرض گرفته تعیین

عنایت بـه ایـن واقعیـت کـه مـالك و منـاط       

توان گفت،  نظالم است، میحرمت ربا، ظلم و ا

شــده  جبـران کــاهش ارزش پــول قــرض داده 

گیرنده مصداق ظلـم نبـود، بلکـه     توسط قرض

باشد. در مقابـل،   مطابق با عدالت و انصاف می

ــط     ــم توس ــوعی ظل ــز ن ــران آن نی ــدم جب ع

دهنده است. دلیل اصلی  گیرنده به قرض قرض

این مدعا به انگیزه اساسـی از نگهـداري پـول    

، زیرا قدرت خرید پول تنهـا وجـه   گردد بر می

رغبت و تمایـل مـردم در تقاضـا و نگهـداري     

گذاري پـول   پول بوده و تنها معیار براي ارزش

  است.  

تبیین استدالل بر مدعاي فوق، به شـرح  

  زیر است:

اول، شرط تحقق ربا، اشتراط زیـادت بـر   

  اصل پول در هنگام بازپرداخت است.

عـدل و   اساس مبادالت باید بر پایهدوم، 

  عدم ظلم باشد.

ارزش پــول و می، یط تــوردر شــراســوم، 

  یابد. قدرت خرید آن کاهش می

چهارم، رعایت عدالت در معامله اقتضـاء  

دهنـده در هنگـام    کند، ارزش پـول قـرض   می

ــرض    ــام ق ــا ارزش آن در هنگ ــت، ب بازپرداخ

  مساوي باشد.

  ق ربا، ظلم است.پنجم، معیار تحق
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اهش ن کـ زیادتی که جهت جبـرا ششم، 

شــود، ظلــم  ارزش پــول در نظــر گرفتــه مــی

  شود.   محسوب نمی

شهید مطهري در کتاب عدل الهی، سـه  

تعریف یا برداشت گوناگون را از عـدالت بیـان   

کند. در تعریف نخست، عدالت بـه معنـی    می

رعایـت تناســب یـا تــوازن میـان اجــزاء یــک    

مجموعه مرکب است. مفهوم مخـالف عـدالت   

اسـت نـه ظلـم. در     تناسبی در این تعریف بی

واقع حسن تناسـب و ترکیـب اجـزاء یـا یـک      

ــه، نشــان ــدالت در   مجموع ــت ع ــده رعای دهن

ــف دوم،    ــت. تعری ــب آن اس ــاختار و ترکی س

ــراد اســت    ــین اف ــت مســاوات ب ــدالت رعای ع

هـاي مسـاوي دارنـد.     هنگامی کـه اسـتحقاق  

کاربرد ایـن تعریـف، ضـمن توزیـع امتیـازات      

مفهـوم  شـود و   میان افراد مستحق معلوم مـی 

مخالف عدالت در این تعریـف تبعـیض اسـت.    

هــاي ایــن نــوع عــدالت و یــا تبعــیض   نمونــه

مواردي همچون استخدام، ارتقـاء، انتصـاب و   

دادن جایزه و پاداش و اجازه ورود و مشارکت 

باشد. تعریف سوم، عدالت عبارت اسـت از   می

رعایت حق و دادن پاداش و امتیاز بـر اسـاس   

ــارکت ــق مش ــدگان در  ح ــت. کنن ــک فعالی ی

فرمایش حضرت علی(ع) العدالـه اعطـاء کـل    

، دادن حق هر حقداري مصـداق   ذي حق حقه

این عدالت است. به نظر شهید مطهـري، ایـن   

کننده عدالت اجتمـاعی   تعریف از عدالت بیان

خواهانــه از ایــن  هــاي عــدالت اســت و آرمــان

گیرد. ظلـم مفهـوم مخـالف     مفهوم نشئت می

، 1374ت (صـدر،  همین تعبیر از عـدالت اسـ  

  ).325-328صص 

تعبیر دیگري که در معـارف اسـالمی از    

مفهوم عدالت شده، اقتصاد و قصد اسـت. هـر   

دو واژه به معناي رعایت حد وسـط و اعتـدال   

ــتن     ــریط و داش ــراط و تف ــت. دوري از اف اس

اعتدال، رعایت نوعی تناسـب و تـوازن میـان    

هـاي   طیفی از انتخاب ست که افراد یـا گـروه  

گیـري بـا آنهـا     جامعه در مواقـع تصـمیم  یک 

با مالحظه  ).326، ص 1374اند (صدر،  مواجه

آیات، روایات و شرایط انواع مبـادالت در فقـه   

شود که یک اصل کلـی بـر همـه     مالحظه می

آنها حـاکم اسـت. در واقـع یـک اصـل کلـی       

هماننـد یـک ریسـمان همــه آنهـا را بـه هــم      

 سـازد و آن اصـل، رعایـت انصـاف،     مربوط می

به هریک از طرفین مبادله  عدالت و عدم ظلم

باشد. این اصل هم از آیـات و اخبـار قابـل     می

استنباط است و هم به وسیله عقـل و اجمـاع.   

تـرین اصـل از    شاید بتوان ادعـا نمـود بـدیهی   

اصول موضوعه بـه احکـام و مقـررات دینـی،     

  همین اصل است.
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تعیین نـرخ سـود در نظـام    . 3

 بانکداري بدون ربا

نامه  آئین 3ماده  حال حاضر براساس در 

فصل چهارم قانون عملیات بانکی بـدون ربـا،   

بانک مرکـزي   ،با تصویب شوراي پول و اعتبار

(بـازده)  اقدام بـه تعیـین حـداقل نـرخ سـود      

هـــاي  احتمـــالی بـــراي انتخـــاب طـــرح   

ــین   ســرمایه ــا مشــارکت و همچن گــذاري و ی

تعیین حداقل و یا در صـورت لـزوم حـداکثر    

زده احتمـالی  مورد انتظار و یا نرخ با نرخ سود

بــراي ســایر انــواع تســهیالت اعطــایی بــانکی 

  نماید. می

، بانـک  3ه مـاد  7چنین براساس بنـد  هم

کـارگیري   هالوکاله ب مرکزي حداکثر میزان حق

. کنـد  گذاري را تعیین مـی  هاي سرمایه سپرده

بر این اساس بانک مرکـزي کـه در هـر دوره    

هـــاي  دهالحســـاب ســـپر نـــرخ ســـود علـــی

مدت،  هاي کوتاه گذاري را براي سپرده سرمایه

ســاله،  ســاله، دوســاله، ســه   بلندمــدت(یک

نمایـد، و در   ساله) تعیـین مـی   چهارساله، پنج

کنار این امر، نرخ سود تسهیالت مورد انتظـار  

هـاي صـنعت و معـدن، مسـکن و      را در بخش

ساختمان، بازرگانی و خـدمات، و صـادرات را   

  ند.ک و اعتبار تعیین میبا نظر شوراي پول 

ــماره  ــاره ش ــ 1(نگ ــرخ س ــانگر ن ود ) نش

مــدت و  گــذاري کوتــاه هــاي ســرمایه ســپرده

ساله و مقایسه آنها با نرخ تـورم   مدت پنجبلند

  است. 1385تا  1372هاي  طی سال

هاي سود اسمی و  نرخ ـ )1(شماره  نگاره

  درصد)به ( 1372- 1385 واقعی در دوره

ل
سا

  

ی 
خت

دا
پر

د 
سو

خ 
نر

ت
مد

ه 
وتا

ک
 

ز 
ر ا

مت
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6 
ه)
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ک
ی ی

خت
دا

پر
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سو
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نر
 

له
سا

  

ی
خت

دا
پر

د 
سو

خ 
نر

 5 
له

سا
  

ه)
الن

سا
) 

رم
تو

خ 
نر

  

ده
پر

س
ی 
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 وا

ود
س
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نر

 
تاه
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ها
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مد

  

ک
ی ی
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ود
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ود
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خ 
نر

  

1372  8  5 .11  0 .16  9 .22  9 .14 -  4 .11 -  9 .6-  

1373  8  5 .11  0 .16  1 .35  2 .27 -  4 .23 -  1 .19 -  

1374  8  0 .14  5 .18  4 .49  2 .41 -  4 .35 -  9 .20 -  

1375  8  0 .14  5 .18  2 .23  2 .15 -  2 .9-  7 .4-  

1376  8  0 .14  5 .18  3 .17  9-  3 .3-  2 .1  

1377  8  0 .14  5 .18  20  12 -  6 -  5 .1-  

1378  8  0 .14  5 .18  4 .20  4 .12 -  4 .6-  9 .1-  

1379  8  0 .14  5 .18  6 .12  6 .4-  4 .1+  9 .5  

1380  7  0 .13  0 .17  4 .11  4 .4-  6 .1+  6  

1381  7  0 .13  0 .17  8 .15  8 .8-  8 .2-  2 .1  

1382  7  0 .13  0 .17  6 .15  6 .6 -  6 .2-  4 .1  

1383  7  0 .13  0 .17  5 .15  5 .8-  5 .2-  5 .1  

1384  7  0 .13  0 .17  1 .12  1 .5-  1 .1-  9 .4  

  5  5تا -4  -4  11. 0  16. 0  16تا  7  7  1385

  1387-منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

شود، نرخ تورم  مالحظه می طور که همان

و تا حـدودي   1380و  1379هاي  به جز سال

ــوده   1385 ــواره بــــیش از نــــرخ ســ همــ

سـاله بـوده اسـت. بـه ایـن       گذاري یک سپرده

گــذاران عمــالً در نتیجــه     ه ترتیــب ســپرد 

و هـا متضـرر شـده     گـذاري نـزد بانـک    سپرده
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هـاي خـود را از دسـت     قدرت خریـد سـپرده  

  اند. داده

مدت در  هاي کوتاه همچنین براي سپرده

، ها این حالت اتفـاق افتـاده اسـت    تمامی سال

مدت بهتـر  هاي بلند ولی وضعیت براي سپرده

و  1375تـا   1372هاي  است، و به غیر از سال

، نـرخ سـود واقعـی    1378و  1377هـاي   سال

  مثبت بوده است.براي این نوع سپرده 

هاي سود  در ظاهر شیوه عمل تعیین نرخ

  براساس رابطه زیر تعیین گردیده است:

نرخ سود سپرده= نرخ سود مورد انتظـار  

هـاي   بانک از تسـهیالت ـ (کـارمزد + هزینـه    

  ریسک + سود بانک)

فرض بر این است که در بانکداري بدون 

ها و نـرخ   ربا، رابطه فوق بین نرخ سود سپرده

تسـهیالت پـس از تعیـین سـود قطعـی      سود 

باشـد. لـذا بــر ایـن اســاس     بانـک برقـرار مــی  

هـاي   ها براساس شـاخص  هاي سود سپرده نرخ

ترین آنها تـورم اسـت، تعیـین     مرتبط که مهم

توسط وزن هزینه شود. سپس با محاسبه م می

هـا و بـه    هـا روي سـپرده   سود پرداختی بانک

ی و کـارمزد  تهـا عملیـا   عالوه نمـودن هزینـه  

بانک، متوسط نرخ تسهیالت و در نهایت انواع 

هـاي سـود در هـر     هاي تسـهیالت و نـرخ   نرخ

آورنـد. امـا بـه     دست می هبخش از اقتصاد را ب

رسد تحقق سـود تسـهیالت اعطـایی     نظر می

تـري دارد. از رابطـه مربـوط بـه      شکل پیچیده

تـوان نتیجـه    هـا مـی   تعیین نرخ سود سـپرده 

  گرفت:

سـهیالت= نـرخ   نرخ سود مورد انتظـار ت 

سود سپرده + نـرخ ریسـک + نـرخ کـارمزد و     

  سود

محاسبه نرخ  ،گانه فوق در بین عوامل سه

پیچیدگی خاصی است. ریسـک   دارايریسک 

عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی با توجه بـه  

نوع تسهیالت، مورد مصرف، نوع صنعت و اثر 

انداز آتی صـنعت   متغیرهاي اقتصادي بر چشم

کننـده   و ظرفیت استفاده مورد نظر، شخصیت

هاي گرفته شده، مدت  از تسهیالت، نوع وثیقه

استفاده از تسهیالت و زمان بازپرداخت، روند 

گذشته وضعیت بازپرداخت تسهیالت و سـایر  

ثر، ممکن اسـت بسـیار پـایین و در    ؤعوامل م

 حد صفر تلقی و یا بسیار باال برآورده شود؛ به

ــه تســهیالت مــورد نظــر جــزو   نحــوي کــه ب

ــوخت  ــول و س ــل وص ــات غیرقاب ــده  مطالب ش

بندي گـردد. در ایـن صـورت اثـر نـرخ       طبقه

خ ریسک به عنوان یکی از عوامـل تعیـین نـر   

کننده است.  سود مورد انتظار تسهیالت تعیین

به این ترتیب تحقق نـرخ سـود مـورد انتظـار     

ست که تعیین نرخ سـود  ا ها مستلزم آن بانک

ــر ریســک ب  د و هنگــام اعطــاياشــمبتنــی ب
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سـود متناسـب بـا    تسهیالت در هر مورد نرخ 

  گردد.نرخ ریسک تعیین 

هاي بـانکی   نرخ سود سپرده ،در کشور ما

و نیز تسهیالت اعطایی، توسط شوراي پـول و  

ــزي     ــک مرک ــق بان ــین و از طری ــار تعی اعتب

جمهوري اسـالمی ایـران بـه سیسـتم بـانکی      

شـود.   آن نظارت می شود و بر اجراي ابالغ می

شده عمـالً غیـر قابـل انعطـاف      مهاي اعال نرخ

  ها موظف به مراعات آن هستند. است و بانک

هاي پولی و نحوه نظـارت   اعمال سیاست

ــه   ــانکی کشــورمان ب ــات سیســتم ب ــر عملی ب

اي که پوشش ریسک از طریق تغییـرات   گونه

نرخ سود عملی نیست. شوراي پـول و اعتبـار   

در جهت تحقق اهداف کـالن اقتصـادي نـرخ    

بانکی را به نسبتی که حمایت سود تسهیالت 

هـاي مختلـف    هاي هریک از بخـش  از فعالیت

ــادي ــکن و   اقتصـ ــدن، مسـ ــنعت و معـ (صـ

ــدمات)   ــانی و خ ــادرات، بازرگ ــاختمان، ص س

نمایـد. نـرخ سـود     کند، تعیین مـی  ایجاب می

الـی   1372هـاي   تسهیالت اعطـایی در سـال  

) بـه سیسـتم   2(شماره  نگارهبه شرح  1385

مـورد عمـل قـرار گرفتـه     بانکی کشور ابالغ و 

  است.  

نرخ سود تسهیالت  :) 2(نگاره شماره 

  (به درصد) 1385-1372هاي  اعطایی طی سال

ل
سا

  

ن
عد

 م
 و

ت
نع

ص
  

ي
رز

او
ش

ک
  

ت
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خد
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گان
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ت
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صا
  

ن
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 م
 و

ن
ما

خت
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  15  18  24تا  18  16تا 12  18تا  16  1372

  15  18  24تا  18  16تا 12  18تا  16  1373

  15  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1374

  15  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1375

  16تا  15  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1376

  19تا  18  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1377

  19تا  18  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1378

  19تا  18  18  25تا  22  16تا  13  19تا  17  1379

  19تا  17  18  23حداقل   15تا  14  18تا  16  1380

  18تا  16  17  22حداقل   14تا  13  17تا  15  1381

  18  15  21حداقل   13. 5  16  1382

  18  14  21حداقل   14  15  1383

  16  16  16حداقل   16  16  1384

1385  14  14  14  14  14  

  1387-منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

ــان ــه  هم ــور ک ــاره درط ــماره ( نگ ) 2ش

شود، تعیین نرخ سـود تسـهیالت    مشاهده می

ــش  ــاس بخ ــادي و   براس ــف اقتص ــاي مختل ه

سـانات نـرخ سـود بـه نـرخ      محدود کـردن نو 

شـده از سـوي شـوراي پـول و      قطعی تعیـین 

  اعتبـــار، ایــــن امکـــان را کــــه ریســــک  

توسط نوسانات نرخ سود پوشش  شده، پذیرفته

هـا سـلب    داده شود، تا حدود زیادي از بانـک 

  نموده است.

هاي  رف نظر از تحقیقاتی که دانشکدهص

هاي کشور به طور اعـم و   شگاهمالی اداري دان
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سســه عــالی بانکــداري ایــران بــه طــور در مؤ

ــدم    ــک ع ــابی ریس ــوص ارزی اخــص، در خص

بازپرداخت انواع تسهیالت بـه طـور پراکنـده    

صــورت گرفتــه، سیســتم بــانکی کشــور ایــن 

موضوع را به طور جدي و بـه صـورت عملـی    

ه قرار نداده است. نظـر بـه سـاختار    مورد توج

اقتصــادي کشــور کــه در حــال حاضــر دوران 

گـذارد و   قتصـادي را پشـت سـر مـی    توسعه ا

گیـري   هاي اقتصادي در حال شکل ساختزیر

و تکمیل هستند، بخش تولیـد در بسـیاري از   

ها کماکان از بـازده مطلـوبی برخـوردار     زمینه

گـذاري در بخـش خـدمات و     نیست و سرمایه

ریســک کمتــر و بــازدهی    دارايانی بازرگــ

  بیشتري است.

عالوه بر ایـن دوره بازیافـت سـرمایه در    

تـر از   هاي تولیـدي بـه مراتـب طـوالنی     بخش

بخش خدمات و بازرگانی است و این موضـوع  

ي حـائز  به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصـاد 

گــذاران بــه  اهمیـت اســت؛ چـرا کــه سـرمایه   

بازده تمایـل  هاي زود  گذاري در بخش سرمایه

  دهند. بیشتري نشان می

نگــاهی بــه تســهیالت اعطــایی سیســتم 

هاي گذشته نیز مؤید آن اسـت   بانکی در سال

هاي خدمات و  که تسهیالت اعطایی در بخش

تسـهیالت اعطـایی بـا     بازرگانی به نسبت کل

شـده کمتـري مواجـه شـده      مطالبات سوخت

ــات    ــبت مطالب ــر نس ــارت دیگ ــه عب اســت. ب

معوق نسبت به تسـهیالت   سررسید گذشته و

ــانی در    ــدمات و بازرگ ــش خ ــایی در بخ اعط

جـز   ههـاي اقتصـادي(ب   مقایسه با سایر بخـش 

مسکن که از وضعیت خاص برخـوردار اسـت)   

رغم اینکه  کمتر بوده است. به این ترتیب علی

اعطاي تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی 

بایست به علت داشـتن ریسـک کمتـر بـا      می

تـري همـراه باشـد، بیشـترین     سود انتظار کم

نرخ سـود تسـهیالت مربـوط بـه ایـن بخـش       

  درصد). 25الی  22است(

و معـدن  گذاري در بخش صنعت  سرمایه

شـده در بـاال بـا     و کشاورزي به دالیل عنـوان 

ریسک بیشتري مواجه اسـت. آمـار مطالبـات    

هـا نیـز نشـان     سررسید گذشته و معوق بانک

الت دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهی می

هــا بیشــتر از بخــش  اعطــایی در ایــن بخــش

شود  خدمات و بازرگانی است، اما مالحظه می

که نرخ سود تسهیالت اعطایی مربوط به آنهـا  

ــده اســت (  ــین گردی ــر تعی ــی  13کمت  17ال

  درصد).

این تفاوت نرخ سود با توجه بـه الزامـات   

وضعیت اقتصـادي کشـور و لـزوم حمایـت از     

برنامـه کـالن    جزئـی از  بخش تولید به عنوان

ــذر   ــده کــه جهــت گ اقتصــادي لحــاظ گردی

اقتصادي ضروري به موفقیت از دوران توسعه 
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هاي اقتصادي  اعمال سیاست رسد؛ اما نظر می

نوسانات نرخ سود و تبـع    از طریق محدودیت

 ،آن عدم تناسب ریسک با سود مـورد انتظـار  

سـاخته  مواجـه  مشـکالتی   سیستم بانکی را با

تأمین بودجـه از محـل    رسد است. به نظر می

التفـاوت   درآمد عمومی به منظور جبران مابـه 

وت سـود مـورد انتظـار بـا سـود      مربوط به تفا

شده، راهکـار مناسـبی در ایـن زمینـه      تعیین

  باشد.

تر بـودن نـرخ سـود     به این ترتیب، پایین

هـاي اقتصـادي    تسهیالت در بعضی از بخـش 

ــپرده    ــه ســود س ــبت ب ــث    نس ــه باع هــا ک

ــمیم ــري تص ــاي گی ــاد   ه ــاالن اقتص ــط فع غل

بـراي   اسـت. اهمیـت خاصـی    ، دارايشود می

بـراي مثـال در   مثال در چند سـال گذشـته (  

) نـرخ سـود تسـهیالت در بخـش     1382سال 

هاي  درصد و نرخ سود سپرده 135کشاورزي 

ایـن  . بوده استدرصد  17ساله  بلندمدت پنج

تا حداکثر ممکـن بـه   افراد باعث شده بود امر 

تسهیالت بخـش کشـاورزي    دنبال استفاده از

مـازاد   درصـد  4گذاري آن از  بوده، و با سپرده

  سود مربوطه منتفع شوند.

ــرخ ســود   1385در ســال  ــت ن ــه دول ک

، هـا را یکسـان نمـوده    تسهیالت تمامی بخش

 2همچنــان در تمــامی ایــن بخــش اخــتالف 

درصدي بین نرخ سـود تسـهیالت اعطـایی و    

سـاله دیـده    رخ سود سـپرده بلندمـدت پـنج   ن

  شود. یم

 ،هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در نرخ

ــک بخــش   ــرخ ســود در ی ــرات ن ــه تغیی دامن

 3هـاي اخیـر تـا     اقتصادي مختصر و در سـال 

دیدگاه حاکم بر تعیـین   بوده است. در درصد

شده به لزوم حمایت از نوع فعالیـت  دامنه یاد

مرتبط با تسهیالت اعطایی توجه شده و مدت 

هـاي   راي طـرح استفاده از تسهیالت جهت اج

ــدن و  تولیــدي در بخــش هــاي صــنعت و مع

ــدت هســتند  ــه بلندم ــاورزي ک ــادل  ،کش مع

 حداقل نرخ سـود در آن بخـش منظـور شـده    

در حالی که نرخ سود تسهیالت سرمایه است. 

هاي مذکور که به صورت  بخش در گردش در

معادل حداکثر نرخ سـود در   ،مدت است کوتاه

  نظر قرار گرفته است. آن بخش مد

، منجر به  یین نرخ سود بر ترتیب فوقتع

ده اســت کــه نــرخ ســود تســهیالت  ایــن شــ

ت بیشــتر از نــرخ ســود تســهیالت مــد کوتــاه

مدت گردد. در حـالی کـه دوره بازیافـت    بلند

بیشتر عمالً ریسک بیشتري در بردارد و سـود  

ــورد ان ــهیالت   م ــب و تس ــتري طل ــار بیش تظ

بایست با  مدت با دوره بازیافت کمتر می کوتاه

نرخ سود کمتري همراه باشـد. همچنـان کـه    

نرخ سود بین بانکی بازارهاي پولی دنیا نظیـر  

Libor کنـد.   اي پیروي مـی  نیز از چنین قاعده
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با توجه به اینکه تأکید دولت بر لزوم کـاهش  

نرخ سود بانکی طـی دو سـال گذشـته باعـث     

ایـن اخـتالف    شده است که حداقل در ظـاهر 

چند درصدي بین نرخ سود بانکی و نرخ سود 

تسهیالت از بین برود و دیگر کسـی نتوانـد از   

  این موقعیت منتفع گردد.

عـدم   نگاهی به بازار غیـر رسـمی پـول،   

هـا بـا نـرخ     تناسب نرخ سود تسهیالت بانـک 

سـازد.   تر مـی  سود مورد انتظار بازار را ملموس

رغـم   ایران علی  بازار غیر رسمی پول و سرمایه

گســتردگی آن از انســجام خاصــی برخــوردار 

دامنـه   نیست و نرخ سود بازار غیر رسـمی بـا  

  تغییرات فاحش همراه است.

ــ ــت  ب ــه فرص ــه ب ــف   ا توج ــاي مختل ه

ي بـه ویـژه در بخـش بازرگـانی،     گذار سرمایه

مورد انتظار خـود را   کنندگان پول سود عرضه

کننـد و ضـمن    شده مقایسه مـی با فرصت یاد

ک مربوط با لحاظ کـردن میـزان   ابی ریسارزی

پـذیري خـود سـودهاي مـورد انتظـار       ریسک

کننـد. بـا وجـود ایـن،      متفاوتی را مطالبه مـی 

کمترین ریسک در بازار غیر رسمی مربوط به 

هـاي معـامالت    نرخ سـودي اسـت کـه بنگـاه    

امالك و مستغالت براي مبالغ رهـن و اجـاره   

عمـال  د و در معامالت اهند میمورد نظر قرار 

نمایند. نرخ مذکور در دهه اخیـر ماهیانـه    می

ریـالی   250000به ازاي هر ده میلیون ریال، 

ریال بوده است که معادل نـرخ   300000الی 

 در سـال  درصـد  36الی  30سود مورد انتظار 

هـا از   سـال   گردد. نرخ سود مذکور در همه می

ــانکی (   25بیشــترین نــرخ ســود تســهیالت ب

بیشـتر   درصـد  5اقل در سال) نیز حـد  درصد

  بوده است.

به این ترتیب، تسهیالت اعطایی توسـط  

سیستم بـانکی کـه بـا بیشـترین سـود مـورد       

تـرین منـابع مـالی     از ارزان ،انتظار همراه بوده

تـر   در سال ارزاندرصد  5بازار غیر رسمی نیز 

ــت. صــفوف طــوال    نی متقاضــیان بــوده اس

یـژه جهـت اسـتفاده از    تسهیالت بـانکی بـه و  

هــاي صــنعت و معــدن،  ت در بخــشتســهیال

کشاورزي و مسکن و ساختمان معلول تفاوت 

چنانچـه از جـدول ســود    نـرخ مـذکور اسـت.   

ــز برمــی واقعــی ســپرده ــانکی نی ــد،  هــاي ب آی

هاي تجـاري مـا    باالترین نرخ سودي که بانک

) بـه  1385-1372( هاي مورد مطالعه در سال

تـر از نـرخ    انـد، پـایین   هگذاران پرداختـ  سپرده

هاست  بوده است. و به همین دلیل مدت تورم

گـذاران قـرار دارد.    که مورد اعتـراض سـپرده  

گـذاران بـا توجـه بـه کـاهش       شکایت سپرده

مداوم قدرت خرید پول کاال مواجه است. زیرا 

ها در چنـد سـال اخیـر،     افزایش سریع قیمت

نرخ حقیقی سود بانکی را منفی ساخته است. 

ش تنها قدرت خریـد سـود نیسـت کـه کـاه     
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ها نیـز   یابد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده می

رود. از سوي دیگـر کسـانی کـه از     تحلیل می

کننـد، عـالوه بـر     تسهیالت بانکی استفاده می

ــه ــات    ب ــه عملی ــه ب ــوه مربوط ــارگیري وج ک

التفـاوت نـرخ تـورم و نـرخ      سودآوري از مابـه 

 گردند. مند می کارمزد یا سود بانکی نیز بهره

ده نیـز بـه جـاي    دهن هاي تسهیالت بانک

کسب درآمد بـا زیـانی کـه ناشـی از کـاهش      

ــه    ــت، مواج ــی اس ــهیالت پرداختن ارزش تس

گذاران نیستند کـه   گردند. ولی تنها سپرده می

از این وضع ناخرسند و خواستار افزایش نـرخ  

اند، گروهی از اقتصاددانان نیز نـرخ   سود بانکی

ــراي ســپرده  ــانکی را ب گــذاران  فعلــی ســود ب

ــه و  ــان  ناعادالن ــور زی ــاد کش ــراي اقتص آور  ب

دانند. از سوي دیگر توزیع درآمـد نیـز در    می

انداز به نرخ سود مؤثر است. در  حساسیت پس

جوامعی که توزیع درآمد متمرکز باشد، یعنی 

فاصله بین درآمد اکثریت مردم بـا درآمـد آن   

باشند،  دسته از اقلیت که داراي درآمد باال می

ز به نرخ سود در اندا زیاد باشد، حساسیت پس

سطح کـالن ضـعیف اسـت و ایـن کیفیـت را      

العمــل یــا حساســیت  رســاند کــه عکــس مــی

انداز تنها معلـول درآمـد و نـرخ حقیقـی      پس

سود بلکه توزیع درآمد هم در این حساسـیت  

  ).  88-89، صص 1376نقشی دارد (موسایی، 

ها این اجازه را یافتنـد   از زمانی که دولت

خص منتشـرکنند،  که پول بدون پشتوانه مشـ 

اند به راحتی دست در جیـب   در واقع توانسته

و مقـداري از دارایـی    آحاد ملـت خـود کـرده   

واقعی آنها را کاهش دهند. این کاهش قدرت 

شـان   خرید البته مختص کسانی است دارایـی 

بــه صــورت پــول نقــد اســت و ثروتمنــدان و 

هـاي   طبقات باالي درآمدي که معموالً دارایی

ــورت  ــه ص ــود را ب ــی خ ــالك و دارای ــاي  ام ه

کنند، از این دسـتبرد   غیرمنقول نگهداري می

ها نه فقط معاف هسـتند، بلکـه از ایـن     دولت

شـان   وضعیت به علت افزایش قیمـت دارایـی  

هـا بایـد از    شوند. آیـا واقعـاً دولـت    منتفع می

اي را داشته باشند؟  لحاظ حقوقی چنین اجازه

 اي است که از لحاظ حقوقی قابـل  این مسئله

 تأمل و بحث فراوان است.

در واقــــع دارنــــدگان پــــول ماننــــد 

اندازکنندگان و حقـوق بگیـران، صـاحب     پس

نوعی از دارایی هستند که اختیار حفـظ آن را  

هـاي   ندارند و به عبارت دیگر اسکناس و پـول 

ماند که افسـارش در   تحریري مانند اسبی می

ــار     ــت و در اختیـ ــاحبش نیسـ ــار صـ اختیـ

ــت ــورتی  دول ــت. در ص ــدگان   هاس ــه دارن ک

هاي گذشته(دینار و درهم) مالکیتشان بر  پول

شان محفوظ و محترم بود. بـه هرحـال    دارایی

این وضعیتی است که اقتصاد عصر حاضـر بـه   
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آن گرفتار است. در چنین شرایطی بـا توجـه   

به تعریف سنتی ربا که هرگونه جبـران ارزش  

داند، عـالوه   اندازها را ممنوع می سپرده و پس

که به طـور مرتـب ارزش دارایـی نقـدي     بر این

ــی  ــاهش م ــراد ک ــت  اف ــد، در پرداخ ــا و  یاب ه

تـوان   دار نیـز معمـوالً نمـی    هاي مدت دریافت

ــادالت   ــود. مب ــت نم ــدالت را رعای قســط و ع

دار بـه مبـادالت جزافـی غـرري تبـدیل       مدت

شـوند کـه در اسـالم مـورد تحـریم قـرار        می

  ).92، ص 1376اند (موسایی،  گرفته

 فرجام

ز مجمــوع مباحــث فــوق چنــین    ا -1

شود که عدم جبـران کـاهش    گیري می نتیجه

ارزش پول، با در نظر گرفتن مالك تحریم ربا 

اي  (یعنی جلوگیري از ظلم و انظالم بـه گونـه  

دهنـده ظلـم شـود، نـه بـه       که نـه بـه قـرض   

گیرنده) مصداق عملی ظلـم اسـت و روا    قرض

نمودن ظلم، براساس ادله اربعه (نـص صـریح   

ران کــریم، اخبــار، عقــل و اجمــاع)، آیــات قــ

مذموم و نکوهیده بـوده و در مقابـل، رعایـت    

عدالت و انصاف و نیز جلـوگیري از اجحـاف و   

حقی به حق  تعدي و همچنین رسیدن هر ذي

خود، یک قاعده و اصل مسلم در فقه اسالمی 

است. این اصـل در کلیـه معـامالت سـاري و     

 باشد. جاري می

ــاحق و یــا  -2 ــودن در قیــد ن ــه ب ظالمان

تعریف ربا، جبران کاهش ارزش پول در قرض 

کند، زیـرا مـالك و    را از مصداق ربا، خارج می

طور که بیان شد، ظلم  مناط حرمت ربا، همان

و انظالم اسـت و جبـران کـاهش ارزش پـول     

گیرنده به عـدالت   شده توسط قرض قرض داده

تر است و عدم جبران آن نیـز   و انصاف نزدیک

دهنده  گیرنده به قرض م توسط قرضنوعی ظل

ــا،   ــا اســتناد بــه تعریــف رب ــابراین ب اســت. بن

هاي جدیـد و   هاي قدیم و پول هاي پول تفاوت

توان بر لزوم جبران کـاهش   دالیل مذکور، می

ــامالت    ــون و مع ــاً در دی ــول خصوص ارزش پ

  دار تأکید نمود. مدت

و 1379هـاي   نرخ تورم به جـز سـال   -3

همـواره بـیش از    1385و تا حـدودي   1380

ساله بوده است. به  گذاري یک نرخ سود سپرده

گـذاران عمـالً در نتیجـه     این ترتیـب سـپرده  

هـا متضـرر شـده و     گـذاري نـزد بانـک    سپرده

هـاي خـود را از دسـت     قدرت خریـد سـپرده  

مدت  هاي کوتاه سپردهچنین براي هم اند. داده

، ولی ها این حالت اتفاق افتاده در تمامی سال

مـدت بهتــر  هــاي بلند ردهاي سـپ وضـعیت بــر 

و  1375تـا   1372هاي  است، و به غیر از سال

نـرخ سـود واقعـی     ، 1378و  1377هـاي   سال

 .براي این نوع سپرده مثبت بوده است
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 انـد،  دي که تقاضـاي وام کـرده  ها، به افرا بانک

تخصـیص   تر از نرخ بازاري آن است، لذا پایین

رفته و تأثیري کـه بـر    یالت از میاننه تسهبهی

گـذارد، بسـیار    گذاري این بخـش مـی   سرمایه

نرخ سود تسهیالت اعطایی و نرخ  اندك است.

ؤثر بر ها در کشور ما تابع عوامل م سود سپرده

زیرا با نگاهی به  نرخ سود مورد انتظار نیست،

اهنگی بین نرخ بازار غیر رسمی پول، عدم هم

ها با  ها و نرخ سود سپرده  کسود تسهیالت بان

 نرخ سود مورد انتظار بازار کامالً مشهود است.

علت هم این است کـه نـرخ سـود بـازار غیـر      
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