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 آلسازی الگوی ایدهتا نظام بانکی از توجیه بهره تکاملی بانکداری اسالمی؛ نظریه
 

 2سید عباس موسویان

 2حسین میثمی

 چکیده
کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسالمی را مورد ارزیابی قرار دهد.جهت انجام این کار، می این تحقیق تالش

 یارهاند از: ارائهتفسیشوند که عبارترویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسالمی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می

 یبانکدار، ربابدون  یبانکدار، بر اساس ضرورت یمعامالت بانک حیتصح ،یاز معامالت بانک دیجد یحقوق نییاز ربا، ارائه تب دیجد

 .اسالم یبانک در چارچوب نظام اقتصاد یطراحی( و اصول و ضوابط اسالم کلیهتی)رعا یاسالم

های دهد که: اوال، هیچیک از دیدگاهاند نشان میتوصیفی بدست آمده-های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلییافته

توانند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شوند و نقدهای جدی به تمامی آنها وارد است.ثانیا، هر مطرح شده نمی

ظام اقتصادی اسالم امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد کهامکان آل و حداکثری نچند تشکیل الگوی ایده

تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم و عملیاتی شدن بخش معظم آن 

آل دهدر راستای استقرار الگوی ای ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوستهاست. البته این به معنی توقف تالش

رای آل اسالمی، اجتوان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایدهتالش کنند.ثالثا، بر اساس منطق شریعت اسالمی، در عمل نمی

این خاصیت را دارند که هریک در حد خود آثار مطلوبی بر  دینی هایآموزهای شریعت را تعطیل کرد. چرا که جزئی و مرحله

رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسالمی به در نهایت به نظر میگذارد. جای

 آل نظام اقتصادی و بانکداری اسالم است.گیری به سمت تحقق الگوی ایدهی و جهتاصول و ضوابط اسالم کلیهتیرعامعنای

 

 دون ربا، بهره، بانکداریبانکداری اسالمی، بانکداری ب: واژگان کلیدی
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 .meisami@isu.ac.ir                                                                                                                         . استادیار پژوهشکده پولی و بانکی۲

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:meisami@isu.ac.ir
http://www.sid.ir


 

222اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 مقدمه .2

نهاد بانک  معامالت و ماهیت، اهدافزمانی که صنعت بانکداری نوین در کشورها و جوامع اسالمی وارد گردید، مشروعیت  از

 ورانشهاندیدر اقتصاد همواره مورد بحث و گفتگوی جدی فقها و متفکرین اسالمی واقع شده است. دلیل این مسئله آن بود که

اعث ب ،های مولداندازهای ریز و درشت و تبدیل آنها به سرمایهبانک با تجهیز پس کردند که نهادسو مشاهده می مسلمان ازیک

های که اغلب معاملهرسید ؛ از سوی دیگر به نظر میآوردرشد و شکوفایی اقتصاد شده و اشتغال و درآمد برای مردم به ارمغان می

ه و جزو گناهان کبیره است )موسویان و میثمی، شدمبتنی است که از دیدگاه فقه اسالمی ربامحسوب ها بر قرض با بهره بانک

 .(555، ص. ۹۳۱۴

از ه سامان یافته است ک بر اساس قرض با بهره ی غربیهاهای بانکبنا به تفسیرهای اولیه فقها و عالمان دینی، اکثر معامله

. شودمحسوب می بانکغربی نماد و مصداق بارز ربا و رباخواری مدرن ،اعتقاد آنان دیدگاه قرآن و سنت، ربا و حرام است. به

های کلیدی آن در اقتصاد، غالب اندیشمندان مسلمان را به این فکر انداخت حال، جایگاه مهم صنعت بانکدارى و نقشدرعین

بتوانند از صنعت بانکداری  رهای اسالمیکشو درصدد رفع مشکالت شرعى بانک برآمده تا جایگزین، هایکه با ارائه نظریه

بر این اساس، از زمان مطرح شدن صنعت بانکداری در کشورهای اسالمی تاکنون، رویکردهای متفاوتی در بین  استفاده کنند.

 توان بخش عمده آنها را در شش گروه کلی ذیل خالصه کرد: محققین در این رابطه شکل گرفته که می

 یربا و بهره بانک نیب زییاز ربا، با هدف تم دیجد یرهایارائه تفس 

 از ربا هاآن زییبا هدف تم ،یاز معامالت بانک دیجد یحقوق نییتب ارائه 

 ضرورت هیبر اساس نظر یو بانکدار یمعامالت بانک حیتصح 

 از نهاد بانک( یربو یربا )حذف قراردادهابدون  یبانکدار هینظر 

 (ی در حوزه بانکداریاصول و ضوابط اسالم تمامتی)رعا یاسالم یبانکدار هینظر 

 (یستمیس کردی)رو یاسالم یدر چارچوب نظام اقتصاد اسالمی بانک یطراح هینظر 

قرار  های مذکور مورد تحلیلکند تا سیر تکامل دانش بانکداری اسالمی از طریق ارزیابی و نقد دیدگاهاین تحقیق تالش می

 گردد.بندی ارائه میها پرداخته شده و سپس جمعدیدگاهدهد. در ادامه به تبیین و نقد این 
 

 های مطرح در تحلیل نهاد بانک از منظر اسالمی نظریه.2

 ارائه تفسیرهای جدید از ربا، با هدف تمییز بین ربا و بهره بانکی.2.2

 اند تا نشان دهند که ربایکرده در مواجهه با نهاد بانک و پدیده بهره تالش فراوانیبرخی از متفکران مسلمان و عالمان دینی 

رند که گیداری تفاوت کلیدی دارد. بر این اساس، نتیجه میمحرم در اسالم به لحاظ مفهومی، با بهره در ادبیات اقتصاد سرمایه

 زتوان در دو دوره قبل اهای مختلفی مطرح شده است که میشود.این دیدگاه به شیوهنظام بانکداری غربی ربوی محسوب نمی

تجربه بانکداری بدون ربا و بعد از آن تقسیم کرد در دوره نخست به دالیلی چون اختصاص ربا به ربای جاهلی یا اختصاص ربا 

کردند که پاسخ آنها در کلمات محققان و متفکران اسالمی های فاحش استناد میهای مصرفی و یا اختصاص ربا به بهرهبه قرض

ست. اما در دوره بعد از تجربه بانکداری بدون ربا دیدگاه توجیه بهره بانکی در قالب مباحث داده شده و در متون مرجع موجود ا

 شود.جدیدی در عرصه بانکداری تجاری و مرکزی مطرح است که در ادامه به دو مورد از مهمترین آنها اشاره می

 

 بهره قراردادی.ضرورت تفکیک بین بهره طبیعی و 2.2.2

 تبیین -الف

د کننپردازند و تالش میهای مقایسه ربا، بهره طبیعی و بهره قراردادی می( به مقوله۹۳۸۹وش و ندری )( و فرزین۹۳۸۹ندری )

ها آن است که با مراجعه به تا مفهوم بهره درنظریات اقتصادی متفکران مسلمان را به چالش بکشند. هدف اصلی این پژوهش
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3 
(، ضمن تفکیک دو مفهوم ۹۱۳3) ۳( و ویکسل۹۱۳۰) ۲(، فیشر۹۸۱۰) ۹باوركمانند بومآثار برخی از اقتصاددانان برجسته 

های ، ربای محرم در اسالم را محدود به بهره قراردادی نمایند. در ادامه، به برخی از استدالل«بهره قراردادی»و « بهره طبیعی»

 :(۲۴، ص۹۳۸۹شود )ندری، شده در این تحقیقات اشاره میارائه

 کند، تنزیل درآمدهای آتی به ارزش ود نرخ بهره، که ارزش درآمد حاضر را در قبال درآمد آتی مشخص میبدون وج

داری پذیر نیست. بنابراین، تعیین قیمت کاالها در زندگی اقتصادی متوقف بر وجود نرخ بهره است. در نظام سرمایهفعلی امکان

ب، نرخ بهره ترتیسازد. بدینهای اقتصادی را با یکدیگر برابر میفعالیتوابسته به اعتبار، نرخ بهره است که عرضه و تقاضای 

عامل تعادل در کل نظام قیمتی است و کاهش یا افزایش آن، با تعیین ارزش درآمد حاضر نسبت به درآمد آتی، به جامعه 

 دهد که چگونه منابع خود را در طول زمان تخصیص دهد.عالمت می

 لمان، دو مفهوم بهره قراردادی و بهره طبیعی با یکدیگر خلط شده است. برداشت اقتصاددانان های متفکران مسدر دیدگاه

رسد منظور از بهره در ادبیات اقتصادی نظر میکه بهمسلمان از بهره در ادبیات اقتصادی متعارف بهره قراردادی است؛ درحالی

 غرب، بهره طبیعی باشد.

  که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی و حقوقی، در قبال قراردادن سرمایه منظور از بهره قراردادی، درآمدی است

کند. اما بهره طبیعی درآمدی مستقل از قیمت سرمایه )یا پول( است، ولی کاالیی یا نقدی خود در اختیار دیگران مطالبه می

مقابل همان مقدار درآمد آتی )معموالً  گذاری جامعه برای یک واحد درآمد حاضر دربر آن اثر دارد. این بهره بر مبنای ارزش

شود. این تفاوت در ارزش یک سال بعد(، با این فرض که حصول درآمد در آینده، قطعی و بدون هر نوع خطری باشد، تعیین می

 دهد، بهره طبیعی نام دارد.شود و در زندگی اقتصادی حال را به آینده پیوند میدلیل گذشت زمان ایجاد میکه تنها به

 تواند تمام اشکال قراردادی بهره، از جمله ربا، ریشه در مفهوم بهره طبیعی دارد. لذا، حرمت ربا در اسالم حداکثر می

گیری کند. این نتیجهطور رسمی انعکاس پیدا میمعنای حرمت یکی از اشکال حقوقی باشد، که بهره طبیعی در قالب آن بهبه

تی بین تأمین مالی در اسالم و تأمین مالی متعارف وجود ندارد؛ به این معنا که در تمام دهد که از نظر اقتصادی، تفاونشان می

گردد و آن شود(، به یک حقیقت اقتصادی واحد برمیعقود اسالمی، درآمد حاصل از تأمین مالی )آنچه مازاد بر اصل ایجاد می

ای، دارای یک ارزش اضافی است. این ارزش ارزش مبادله اینکه سرمایه )و حتی پول نقد( در بازار از نظر اقتصادی، عالوه بر

 کند.شود و نقش مهمی در کل نظام قیمتی ایفا میاضافی پل ارتباطی حال با آینده در زندگی اقتصادی محسوب می

  این ارزش اضافی حاصل فعالیت و کار فردی نیست و حتی ربطی به بود یا نبود نااطمینانی و خطر ندارد و مستقل از

های مختلف، عالوه بر دلیل آنکه خطر و نااطمینانی معمواًل وجود دارد، در تعیین نرخ بهرهن است )البته در عالم واقع، بهآ

رو، بهره شود(. ازاینیا تورم به بهره طبیعی اضافه می «۴صرف ریسک»عنوان درنظرگرفتن تفاوت حال و آینده، درصدی نیز به

و نه جبران کاهش ارزش پول؛ بلکه تنها هزینه فرصت سرمایه و پول در طول زمان محسوب طبیعی نه پاداش قبول ریسک است 

 شود.می

 ی ای در نظریات متفکران مسلمان براکنندهسازی بهره، از نظر اقتصادی هیچ توضیح قانعدلیل عدم موفقیت در مفهومبه

ابحه و ... وجود ندارد. این در حالی است که ماهیت ماهیت وجودی ارزش اضافی در عقود شرعی چون اجاره، فروش اقساطی، مر

 پذیر است.ارزش اضافی در این عقود با مفهوم بهره طبیعی کامالً توجیه

 نقد -ب

به این دیدگاه هم از منظر فقهی و هم از منظر اقتصادی نقدهای اساسی و بنیادینی وارد است که در ادامه، به برخی از آنها 

 شود.اشاره می

                                                                                                                                                                                                 
۹. Bohm-Bawerk 

۲. Fisher 

۳.Wicksell 

۴. risk premium 
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  محدود دانستن ربا به رابطه حقوقی یک تالی فاسد دارد و آن اینکه اگر در جایی رابطه حقوقی حل و قرارداد از قرض

گاه بها(، آنعنوان اجارهکند، مانند اجاره پول و دریافت ربا بهخارج شد )مثالً در حیل ربا که رابطه حقوقی و قراردادی تغییر می

شود. که بر اساس دیدگاه قاطبه فقها، حیل ربا، صلح ربا و ... همگی نامشروع محسوب مید. درحالیدیگر نباید ربا قابل تصور باش

ل گاه نباید مثالً صلح پول با پول بیشتر اشکابود، آنبنابراین، اگر در موضوع حرمت ربا تنها رابطه حقوقی مورد توجه اسالم می

است و دیگر قرض با اضافی نیست. بنابراین این ادعا که حرمت ربا صرفاً کرد، زیرا در اینجا رابطه حقوقی عوض شده پیدا می

 رسد.نظر میای حقوقی است، ناصحیح بهمسئله

 های این نظریه است. در واقع این ادعا های مطرح در موضوع ربا در آیات و روایات یکی دیگر از ضعفتعارض با حکمت

ادی لحاظ اقتصقوقی است، تأثیری در واقعیت اقتصادی نداشته و همچنین بهکه ربای محرم در اسالم تنها مرتبط با رابطه ح

هایی که در احادیث در رابطه با حرمت ای و مشارکتی وجود ندارد، با حکمتتفاوتی بین ربا و بهره با سود حاصل از عقود مبادله

قی؛ اند و نه حقوا به مسائل اقتصادی اشاره کردهربا آمده است، تعارض دارد. در روایات متعدد، ائمه در پاسخ به حکمت تحریم رب

الحسنه و انفاق( عنوان نمونه، جلوگیری از ایجاد ظلم در جامعه، ممانعت از انجام اعمال خیر یا اصطناع معروف )مانند قرضبه

شود و نه های حرمت ربا مطرح شده است(، همگی دالیلی اقتصادی محسوب میعنوان حکمتو جلوگیری از تجارت )که به

حقوقی. بیان این مضرات اقتصادی برای ربا، عدم بیان آنها برای فروش اقساطی و ... مؤید این مطلب است که در دیدگاه 

 اسالمی، ربا تنها جنبه حقوقی نداشته و ماهیت اقتصادی نیز دارد. اگر توجیهات نویسنده در محدودبودن ربا به بهره قراردادی

های اقتصادی مورد اشاره در بسیاری از احادیث و حتی برخی از آیات قرآن در رابطه با آثار گاه حکمتصحیح فرض شود، آن

 آید، زیر سؤال خواهد رفت.وجود میاجتماعی و اقتصادی که بر اثر رواج رباخواری در جامعه به

 گاه بر خداوند حکیم و پیامبر )ص( واجب بود ، آناگر حرمت ربا فاقد جنبه اقتصادی بود و تنها ماهیت حقوقی داشت

راحتی و با تغییر عنوان و ماهیت حقوقی، مسلمین را از خطر جنگ خدا و رسول نجات کردند و بهتا این مسئله را بیان می

ان است. ایش رساند. تعبیر امام خمینی )ره( در این زمینه جالب توجهکه سنت و سیره چنین مطلبی را نمیدادند؛ درحالیمی

دارد که اگر واقعًا ربای محرم در اسالم تنها یک مسئله حقوقی و اعتباری بود )و آثار اقتصادی و در موضوع حیل ربا بیان می

حل گاه بر پیامبر )ص( واجب بود که این راهشد مشکل ربا را حل کرد، آناجتماعی بر آن مترتب نبود( و با تغییر یک لفظ می

دهد که ایشان در نامه که سیره پیامبر )ص( نشان میکرد. درحالیداد و از این گناه جلوگیری میین یاد میساده را به مسلم

کند که اگر رباخواران دست از اعمال خود برنداشتند با آنها جنگ کن. در واقع پیامبر )ص( خود به فرماندار مکه بیان می

عنوان جایگزین ارائه نداد پول( را به ن حیل بسیار ساده )مانند اجاره یا صلحکدام از اینمود، هیچهمواره به حذف ربا توجه می

 (.۴۹۰، ص ۲ق، ج  ۹۴۲۹کرد )موسوی خمینی، و بلکه بر استفاده از عقود شرعی تأکید می

 ( ۹۳7۱طور که توتونچیان )های این دیدگاه از منظر اقتصادی است. همانخلط بین مفهوم پول و سرمایه یکی از چالش

شود (، پول نیز نوعی سرمایه درنظر گرفته می۹۸۱۰باورك )دهد، متأسفانه در ادبیات متعارف، مثالً کتاب بومخوبی نشان میبه

که ی. درحالکندمی فراهم‐قراردادی بهره حتی‐ای برای توجیه بهره که این موضوع خلط بین مفهوم پول و سرمایه است و زمینه

( به این نکته اذعان دارند. همچنین، سرمایه در اقتصاد اسالمی ۹برخی از اقتصاددانان )مانند کینز پول الزامًا سرمایه نیست و

ای )نه حقوقی و شده( است، ولی پول به خودی خود مستحق هیچ نوع بهرهدارای عایدی )حتی عایدی ثابت و از پیش تعیین

در آینده به سرمایه تبدیل شود و در خدمت تولید قرار بگیرد، تواند نه طبیعی( نیست. این ویژگی و ظرفیت بالقوه پول که می

مقتضای قاعده عدالت، ابتدا باید تولید لحاظ عقلی و بهکند؛ چرا که بههیچ حقی را برای آن در جهت دریافت مازاد ایجاد نمی

. ودتقسیمش‐ایهنیزیکیازآنهاستکهسرم‐انجام شود، ارزش افزوده ایجاد گردد و پس از آن این ارزش افزوده بین عوامل تولید 

همچنین، پول را نباید با سایر کاالها مقایسه کرد، چرا که برخالف سایر کاالها دارای ارزش ذاتی و درونی نیست، بلکه ارزشی 

 (.۹۲، ص. ۹۳۱۹؛ بخشی دستجردی و داللی اصفهانی، ۲۲، ص. ۹۳۸7اعتباری، قراردادی و تبعی دارد )عیوضلو، 

                                                                                                                                                                                                 
۹. Keynes 
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 نام دلیل قبول ریسک، کاهش ارزش یا هر دلیل دیگری( ذاتاً مستحق پاداشی بهر ماهیت خود )و نه بهاین ادعا که پول د

تنها در شرع اسالم پذیرفته نشده است، بلکه عقل نیز آن را تأیید بوده که نه «۹قضاوت ارزشی»بهره طبیعی است، اساساً یک 

در جیب یک فرد قرار دارد ذاتاً مستحق افزایش در طول زمان باشد دلیلی برای اینکه پولی که مثالً کند. در واقع هیچنمی

 )بدون اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد گردد(، وجود ندارد.

  در دیدگاه مورد بحث ادعا شده است که هیچ تفاوت اقتصادی بین بهره و نرخ سود در عقود اسالمی )مانند فروش

وار به اقتصاد اسالمی و در مقایسه دو اقتصاد فرضی، که در خاذ نگاهی نظاماقساطی( وجود ندارد. این در حالی است که با ات

 توان مدعیگیرد و در دیگری بر اساس عقد قرض و دریافت بهره، مییکی تمام مبادالت بر اساس فروش اقساطی صورت می

اقساطی  صورتد تا بتوانند آن را بهای کاالهایی تولید کننبود که در اولی حتماً بخش تولیدی اقتصاد باید فعال باشد و عده

توانند ای میای حاکم نیست و عدهبفروشند و لذا تمامی معامالت با بخش حقیقی در ارتباطند. اما در دومی، لزوماً چنین مسئله

ط با بخش بتمام عقود اسالمی وابسته و مرت»بدون اینکه وارد فرایند تولید شوند، به بهره دست یابند. بنابراین این مطلب که 

های نظام بانکداری اسالمی و اثر اقتصادی بسیار مهمی است که از توسعه بازار پولی ، یکی از ویژگی«حقیقی اقتصاد است

کند؛ موضوعی که به اذعان برخی از مستقل از بخش حقیقی، گسترش بیش از اندازه بازارهای مالی و ... جلوگیری می

، ۹۳۸۱( است )صدیقی، ۲۰۰۸لی و مالی در اقتصادهای غربی )مانند بحران مالی سال های پوپژوهشگران، عامل ایجاد بحران

 .۲(۹۳۲ص. 

 گذاری پولیهای تجاری و حلیت بهره در سیاستاختصاص ربا به فعالیت .2.2.2

 تبیین -الف

 گذاری بانکسیاستکنند که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی و فرایند ( بیان می۹۳۸7( و ندری و کیائی )۹۳۸3کیائی )

مرکزی بر اساس نرخ بهره، مشمول ادله حرمت ربا نیست و حکم فقهی متفاوتی دارد. در واقع، در مبانی فقه اسالمی، قرض 

دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده و در آیات و روایات نیز فلسفه میان دو فرد حقیقی که متضمن شرط اضافه برای قرض

عنوان های تجاری که بهوکار و ترك اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخالف بانکی، تعطیلی کسبعدالتتحریم آن ظلم و بی

های دنبال اعمال سیاستکنند، بانک مرکزی در تمام کشورها در جایگاه یک نهاد دولتی، تنها بهیک بنگاه اقتصادی عمل می

گونه وان اینتدنبال کسب سود نیست. بنابراین، میو هرگز بهوکار اقتصادی بوده پولی و ایجاد شرایط تعادلی در فضای کسب

دوفروش گذاری پولی )خرینتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از سازوکار نرخ تنزیل مجدد یا عملیات بازار باز برای سیاست

 (.۹۹، ص. ۹۳۸7ئی، شود )ندری و کیاای کامالً مستحدث است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمیاوراق قرضه(، پدیده

 از: انددالیلی که برای اثبات این ادعا ذکر شده است عبارت

ین کند. ثانیًا، اهای حرمت ربا در مورد بهره سیاستی بانک مرکزی )نرخ بهره اوراق قرضه( صدق نمیکدام از فلسفهاوالً هیچ

ار عنوان در زمان ائمه اطههیچن اقتصادی است که بهنوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کال

رسد اطالق قرض ربوی در روایات شامل نظر میعنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به)ع(، به

ندهایی ف و فرایاین مورد کامالً مستحدث باشد. ثالثاً، قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در سازوکار سیاست پولی، با اهدا

وان گیرد. تا جایی که شاید بتکاماًل متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی یا حتی متداول در نظام بانکی صورت می

 (۲۹، ص. ۹۳۸7گفت استفاده از لفظ قرض در این دو حالت تنها یک اشتراك لفظی است. )ندری و کیائی، 

 شود، در قبالگذاری پولی منتشر میاق قرضه بانک مرکزی که برای سیاستاز سوی دیگر، نرخ بهره پرداختی روی اور

 دهند؛گردد. در واقع از نگاه کالن، خریداران اوراق بهادار به بانک مرکزی قرض نمیهمکاری افراد با بانک مرکزی پرداخت می

اوراق( نوعی دیگر )انک )پول نقد( را بهگذاری بانک مرکزی، نوعی از سند مطالبه خود از این ببلکه در راستای تحقق سیاست

                                                                                                                                                                                                 
۹. value judgment 

مواجه  های مالیصورت پیوسته با بحرانمتعارف حاکم است، بهاند که کشورهایی که در آنها نظام اقتصادی خوبی نشان دادهدر این رابطه برخی از پژوهشگران به. ۲

 (.۲۲۹، ص. ۹۳۱۲ای از آنهاست )احمد، تنها نمونه ۲۰۰۸و  ۹۱۲۱های های بزرگ سالاند که بحرانبوده
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شود، افرادی که این سند را به سند دیگری )که ابزار کنند و از آنجا که یکی از سندها ابزار مبادله نیز محسوب میتبدیل می

رکزی( م اند. این پاداش همان نرخ بهره اوراق )نرخ بهره سیاستی بانککنند، مستحق دریافت پاداشمبادله نیست( تبدیل می

توان ذکر کرد، همکاری خریداران اوراق با بانک مرکزی در بهبود است. یکی از دالیلی که برای استحقاق دریافت پاداش می

های بانک مرکزی، پول خود را به اوراق بهادار وضعیت اقتصادی کشور است. در واقع، زمانی که یک فرد در راستای سیاست

تر تبدیل کرده است؛ زیرا با این اوراق امکان خرید کاالها و خدمات وجود ارزشیک شکل کم کند، دارایی خود را بهتبدیل می

گونه بیان کرد که خرید اوراق از سوی مردم یک نوع ازخودگذشتگی است که منفعت آن به همه افراد جامعه توان اینندارد. می

 (.۹۹۳، ص. ۹۳۸3ویق شوند )کیائی، گردد. بنابراین، خریداران اوراق باید برای این همکاری تشبرمی

گذاری بانک مرکزی را متغیری ضروری برای مدیریت تحقیقات دیگری نیز ضمن بیان مفاهیمی مشابه، نرخ بهره سیاست

، ۹۳۸۳اند آن را خارج از شمول حرمت ربا در روابط تجاری مطرح کنند )نیلی، اند و تالش نمودهحجم پول در اقتصاد دانسته

ید تاک دهد. در این رابطه،محور را پیشنهاد میگذاری پولی متعارف و بهرهن دیدگاه ضرورت بازگشت به سیاست(. ای۹۹ص. 

 :شده است

ی به گذار پولهاست، عالمت سیاستنرخ بهره سیاستی بانک مرکزی که نرخ مرجع مراودات روزانه این بانک با سایر بانک

کردن نواهای گوناگون نوازندگان در ارکستر اقتصاد کشور از طریق باب هماهنگفعاالن اقتصادی در مورد شرایط اقتصاد و اس

دلیل حرمت ربا(، فعاالن اقتصاد را از ها )بهمدیریت انتظارات آنان است. منع بانک مرکزی از برآورد و اعالم این نرخ به بانک

خ بهره کمیابی نسبی پول را در سطح کالن مشخص انجامد. نرکند و به ناهماهنگی آنان میدرك میزان کمیابی پول محروم می

یک از این دو کارکرد جانشین ندارد. نرخ سود بانکی که یک متغیر سطح کند. هیچپذیر میو مدیریت مؤثر بازار پول را امکان

ه زی عماًل بعنوان متغیر سطح کالن شود. حذف نرخ بهره از جعبه ابزار بانک مرکتواند جانشین نرخ بهره بهخرد است، نمی

 .(۹، ص. ۹۳۱۲انجامد )نیلی، خلع سالح این نهاد در برابر تورم می

شود با توجه به ضرورت کنترل تورم، پیشنهاد می» شود آن است که:توصیه سیاستی که از این دیدگاه استنباط می

رار گیرد. برای نیل به این مهم بازگرداندن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بانکداری مرکزی متعارف در دستور کار ق

دو مسیر پیش رو قرار دارد. مسیر نخست، حکم اولیه ناظر بر بازشناسی تفاوت بین نرخ بهره سیاستی و رباست. مسیر دوم، 

 .(۲، ص. ۹۳۱۲)نیلی،  «دلیل کنترل تورم استبانکی بهحکم ثانویه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بین

 نقد -ب

نقدهای اساسی و بنیادین وارد است. در واقع دالیلی که برای اثبات آن ذکر شده، همگی قابل نقد است.  نیز این دیدگاهبه 

 شود.ترین نقدها و همچنین نکات مطرح در رابطه با دیدگاه مذکور اشاره میدر ادامه، به برخی از مهم

  قد تواند نمی« کندهای حرمت ربا در مورد نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی صدق نمیکدام از فلسفههیچ»این ادعا که

هایی مانند ظلم در نرخ بهره سیاستی )نرخ بهره اوراق قرضه طور قطع و یقین مدعی بود که حکمتتوان بهشود. اول اینکه نمی

؛ چرا که مقوله مطابق اطالقات و عمومات ربا حرکت کردقین حاصل نشود، باید بانک مرکزی( وجود ندارد و تا وقتی که ی

حرمت ربا در قرآن و احادیث با چنان شدتی بیان شده است )مانند فراخواندن رباخواران به جنگ با خدا و رسول( که با یک 

های حرمت ربا بیان شده است، علت متعنوان حکدوم، آنچه در آیات و روایات به .۹توان در مورد آن تسامح نمودگمان نمی

وان نتیجه تکند. بنابراین اگر در جایی اطمینان حاصل شود که مثالً رابطه مالی ظالمانه نیست، باز هم نمیحکم را مشخص نمی

های دیگری در حکم حرمت ربا وجود داشته باشد که به هر دلیل، توسط گرفت پس اشکال شرعی ندارد. چرا که شاید حکمت

نارگذاردن تواند دلیلی بر کعنوان نمیهیچهای ربا، بهآن و معصومین بیان نشده است. نتیجه اینکه گمان نسبت به نبود حرمتقر

 حکم حرمت محسوب شود.

                                                                                                                                                                                                 
 اند و مشکالت کشورهای غربی را که ناشی از نظام پولی متعارفخوبی به مشکالت اقتصادی نظام مبتنی بر بهره تأکیده کردهدر این زمینه برخی از پژوهشگران به .۹

 (. ۲۲، ص. ۹۳7۸یتس، های حرمت ربا در بانکداری جدید تلقی شود )کروای از وجود حکمتاند. این موضوع شاید بتواند نمونهاست، برجسته نموده
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  نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کالن »این استدالل که

عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید عنوان در زمان ائمه اطهار )ع(، بههیچاقتصادی است که به

قابل نقد است. چرا که اوالً آیات و روایات « رسد اطالق قرض ربوی در روایات شامل این مورد کامالً مستحدث باشدنظر میبه

راحتی و با وجود توان بهاست که در آنها قرض اتفاق بیفتد. ثانیًا، نمیدر این رابطه دارای اطالق بوده و شامل تمام مواردی 

ود طور که وجهای بین نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی با نرخ بهره بانکی، اولی را حالل و دومی را حرام اعالم کرد. همانتفاوت

گر، وجود دیعبارتشود. بهیل بر تغییر حکم نمیگیرند، دلای که دو فرد خارج از بانک از هم میتفاوت بین بهره بانکی و بهره

 شود.وجه به تغییر در حکم حرمت ربا منجر نمیهیچگرفتن بهدادن و قرضتفاوت بین نحوه قرض

  ل شود، در قباگذاری پولی منتشر مینرخ بهره پرداختی روی اوراق بهادار بانک مرکزی که برای سیاست»این ادعا که

گردد. در واقع، خرید اوراق از سوی مردم یک نوع از خودگذشتگی است که منفعت مرکزی پرداخت می همکاری افراد با بانک

گردد. بنابراین، خریداران اوراق باید برای این همکاری مورد تشویق قرار گیرند که این علت آن به همه افراد جامعه برمی

بسیار ضعیف است. چرا که در درجه اول، افرادی که « استمشروعیت پرداخت بهره سیاستی بر روی اوراق قرضه بانک مرکزی 

شان دستیابی به بهره بدون کنند، به پول نگاه خرد دارند و نه نگاه کالن، و هدفاوراق قرضه بانک مرکزی را خریداری می

 خواهانه دارند؟ریسک است و نه کمک به بانک مرکزی. دوم اینکه، آیا حقیقتًا خریداران اوراق قرضه بانک مرکزی نیت خیر

رسد پاسخ به این سؤال منفی باشد و خریداران این اوراق تفاوتی بین آنها و سایر اوراق بهادار قائل نیستند و در خرید نظر میبه

ر شدن حرمت رباست؟ یعنی اگخود صرفاً به ریسک و بازده اوراق توجه دارند. سوم اینکه آیا نیت ازخودگذشتگی دلیل بر حالل

بودن بهره پرداختی است؟ معنی بدون اشکالدادن خود نیت خیرخواهانه داشته باشد، به)خریدار اوراق( از قرض دهندهقرض

، چهارم اینکه این این استدالل مجوز گرفتن بهره باشد باید در اوراق قرضه دولتی و پاسخ به این سؤال نیز مسلمًا منفی است

های فعال ای دولت و شرکترندگان وجوه به هدف کمک به اهداف توسعهشرکتی نیز جریان داشته باشد چون آنجا هم دا

کنند و در قبال این ایثار مستحق پاداش خواهند بود، جالب این است اقتصادی پول خود را به اوراق بهادار دیگری تبدیل می

م ند که چرا باید قرض با بهره حراکردکه بدانیم این دقیقا همان استدالل مشرکان صدر اسالم بود که به مسلمانان اعتراض می

 .کند و مستحق پاداش است و ربا پاداش اوستباشد؟ چون قرض دهنده با اعطای قرض به تاجر و فعال اقتصادی کمک می

 نرخ بهره کمیابی نسبی پول را در سطح کالن »هایی که به آن نقد وارد است عبارت است از اینکه یکی دیگر از استدالل

یک از این دو کارکرد، جانشین ندارد. نرخ سود بانکی که یک کند. هیچپذیر میمؤثر بازار پول را امکانمشخص و مدیریت 

زیرا حذف نرخ بهره از اقتصاد «. عنوان متغیر سطح کالن اقتصاد شودتواند جانشین نرخ بهره بهمتغیر سطح خرد است، نمی

های دانش اقتصاد کالن نیست. چرا که خداوند متعال در قرآن یهمعنای حذف کارکردهای اقتصادی آن یا حذف یکی از پابه

رو، نرخ سود موجود در عقود اسالمی )مانند انواع بیع( جایگزین نرخ کند. ازاینقبل از اعالم حرمت ربا، حلیت بیع را اعالم می

المی و نرخ سود بلندمدت بازار سرمایه مدت بازار پول اسطور کلی، با توجه به اینکه نرخ سود کوتاهآید. بهحساب میبهره به

طور مدت )سیاستی( و بلندمدت در نظام اقتصادی متعارف بههای بهره کوتاهرود، کارکردهای نرخکار میاسالمی در کنار هم به

وش اقساطی، ای مانند فرکه با عقود مبادله ۹«بازار پول اسالمی»ذکر است که تفاوت کامل در نظام اسالمی وجود دارد. الزم به

پول وجود دارد، -آن است که در بازار متعارف معموالً رابطه پول« بازار پول متعارف»یابد با مرابحه، اجاره، سلف و ... سامان می

دیگر، تفاوت اصلی این دو بازار در رابطه تمام عقود موجود در عبارتگیرد. بهپول شکل می-کاال-اما در بازار اسالمی رابطه پول

 بخش حقیقی اقتصاد است.آن با 

 شود، هم رابطه اشخاص اطالق آیات و روایات در رابطه با حرمت ربا هم رابطه اشخاص حقیقی و ربای فردی را شامل می

گذاران(، هم ربای بین مردم و دولت )مانند بهره اوراق های تجاری به سپردهحقیقی و حقوقی )مانند بهره پرداختی توسط بانک

ها )مانند اوراق قرضه بانک مرکزی و نرخ بهره سیاستی(. تمام این انواع م رابطه بانک مرکزی با مردم و بانکقرضه دولتی( و ه
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 گیرد.نظر قاطبه علما و فقها رباست و در مقوله حرمت قرار میاتفاقبه

 ه در حذف ربا بانک ترین مجموعرو، اولیاند. ازاینحاکم اسالمی و نهادهای حکومتی اولین مسئول اجرای احکام الهی

عنوان نماینده حاکمیت در شبکه بانکی( است. بنابراین قبح استفاده از ابزارهای سیاست پولی ربوی توسط بانک مرکزی )به

های تجاری خواهد بود. این مطلب در سیره پیامبر )ص( و ائمه بسیار واضح است. مرکزی بسیار بیشتر از حرکت مشابه در بانک

المال وجود داشت )و منابع مالی بسیاری نیز در آن قرار ر آن دوران نیز نهادهای مالی حقوقی مانند بیتدر واقع، هرچند د

منظور مدیریت شرایط اقتصادی، اجازه دریافت قرض شود که برای مثال پیامبر )ص( بهداشت(، اما یک مورد هم مشاهده نمی

 معه را داده باشد.برای حل مشکالت جاالمال یا به بیتالمال ربوی از بیت

 ازار شده در این بهرچند در چهارچوب اسالمی، بازار پولی مستقل از بخش حقیقی نباید وجود داشته باشد و نرخ تعیین

گیری بازار پولی وابسته به بخش حقیقی اقتصاد )در کنار بازار سرمایه اسالمی( وجود داشته و نرخی شکل رباست، اما امکان

دت منام دارد. هیچ دلیل منطقی برای آنکه نرخ سود کوتاه« مدت با حداقل ریسکنرخ سودکوتاه»د گیرکه در آن شکل می

نتواند کارکردهای نرخ بهره )چه در سطح خرد و چه در سطح کالن( را داشته باشد، وجود ندارد و نرخ سود جایگزین کامل 

معادل عدم امکان استفاده از دانش اقتصاد کالن یا اقتصاد  توان حذف ربا رانرخ بهره در چهارچوب اسالمی است. بنابراین نمی

 پولی دانست.

 اری گذای )مانند صکوك اجاره، مرابحه، بیع دین، سلف و ...( جهت سیاستدر شرایطی که انواع مختلف صکوك مبادله

ه های این دسته است( و نرخپولی قابلیت استفاده دارد )و در کشورهای مختلفی چون مالزی، اندونزی، سودان و ... تجربه شد

خوبی انجام دهد، چه دلیل منطقی برای بازگشت دهی نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی را بهتواند وظیفه عالمتاز صکوك می

 به بانکداری مرکزی متعارف و استفاده از اوراق قرضه بانک مرکزی وجود دارد؟ 

  وجود « ورمدلیل کنترل تبانکی بهنرخ بهره سیاستی در بازار بینحکم ثانویه ناظر بر جواز استفاده از »امکان تمسک به

 های اولرو، شاید در سالقابل توجیه است؛ ازاین« أکل میته»ندارد. چرا که احکام ثانویه برای موارد خاص بوده و فقط از باب 

رسید، اما در حال حاضر پس از گذشت نظر میدلیل نوپابودن ایده بانکداری اسالمی استدالل مذکور قابل قبول بهانقالب به

های بانکداری اسالمی در سایر کشورها، هیچ دلیل بیش از سه دهه از اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و همچنین پیشرفت

 تهای حداقلی و انفعالی وجود ندارد و بانک مرکزی باید با جدیمنطقی برای ورود به چهارچوب احکام ثانویه و پذیرش دیدگاه

 گذاری پولی اقدام کند.و اعتقاد راسخ، در جهت ارائه ابزارهای اسالمی سیاست

 

 ارائه تبیین حقوقی جدید از معامالت بانکی، با هدف تمییز آن از ربا.2.2

 تبیین -الف

 های حقوقی جدیدی از معامالتمنظور توجیه بانکداری غربی، با ارائه تعریفبه (دانانویژه حقوقبه) برخی متفکران اسالمی

اق قرارداد در انطببه عنوان مثال، گروهی از محققین درصدد تمییز بین قراردادهای بانکی با قرارداد قرض با بهره هستند. ،بانکی

سپرده »د که انبه این نتیجه رسیده ،اندکاالت پیدا نکردهحلى براى آن اشاند و چون راههاى بانکى اشکاالتى دیدهقرض بر سپرده

مالت توان معا. لذا نمیچون قرض منطبق نیست یهاى خاص خود هست و بر عقود معینیک قرارداد مستحدث با ویژگى« بانکى

 (.۹۰۰.ص ،۹۳73)کاشانی،  بانکی را قرض همراه با زیاده و ربوی در نظر گرفت

ک کسانى که در باناند از اینکه:اوال، ناگونی اشاره شده است که سه مورد از مهمترین آنها عبارتدر این رابطه به دالیل گو

کنند، قصد دادن قرض به بانک را ندارند. این در حالى است که قراردادها تابع قصد متعاقدین است. پس گذارى مىسپرده

 .بانکى نهاد هایتوان عنوان قرض بر سپردهنمى

ى هادهند و این مطلب در سپردهداد قرض، جهت رفع نیازها، افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند قرض مىدر قرارثانیا، 

ر برخى قوانین حقوقى حاکم ب. در نهایت، نیازمند نیست به عنوان یک شخصیت حقوقی، بانکى متصور نیست. چون بانک

طرف قرارداد بانک است، قرارداد همیشه در سپرده بانکى همیشه یک ،هاى بانکى با احکام قرض تطابق ندارد. براى مثالسپرده
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گذار متضرر شود، بانک موقع سپرده کوتاهى کند و در اثر این کوتاهى سپردهکه بانک در پرداخت بهالزم است، درصورتی

 متحمل ضرر خواهد بود.

 نقد -ب

مطرح شده در دفاع از این دیدگاه همگی اشکال دارند. این دیدگاه نیز به دالیل گوناگون قابل نقد است.در واقع دالیل 

د را اما نیازى نیست لفظ و واژه قراردا ؛، متعاقدین باید مفاد قرارداد را قصد کنند«للقصودتابعه  العقود»مطابق قاعده فقهى اوال؛

ک مال تملی»قرض یعنى عقد مفاد  نمودن دانند، قصددانان الزم مىقصد یا تلفظ کنند. در قرارداد قرض نیز آنچه فقها و حقوق

 .را بکند« قرض»دهنده قصد واژه و عنوان کند که قرضهیچ فقیهى شرط نمى. لذا است« قصد ضمان مثلبه دیگرى به

رض در قلذا قرارداد هاست.قصد نیکوکارىیکى از آنمنعقد شود که  مختلف عقالئی تواند براى اغراضقرارداد قرض مىثانیا؛

حفظ مال از سرقت و غارت،  :دیگری چون عقالئی ممکن است برای اهداف ،واهانه و کمک به نیازمندانکنار اهداف خیرخ

 .اختصاص به نیازمندان نداردو لذا  کار رودنیز بهغیره  انتقال مال از مکانى به مکان دیگر، ایجاد زمینه براى حواله و

ها ی ضمن عقد را بپذیرد؛ این دسته از شرطهادارد انواعى از شرطقابلیت  ،قرارداد قرضمانند خیلى از قراردادهاى مالىثالثا؛

ه تا زمانى کداده شده و غیره هستند،  کارگیری مال قرضبهقرض،  استیفاى، کیفیت پرداخت قرضکه معموال در رابطه با 

 د.نشواد قرض نمىموجب تغییر ماهیت قراردی شرعی نداشته و مخالف مقتضاى قرارداد قرض و قرآن و سنت نباشد، اشکال

ویژه در بخش بهمتعارف، های اکثر معامالت بانک ،اندگونه که غالب فقهای شیعه و اهل سنت نظر دادههمان ،بنابراین

 مبتنی بر قرض با بهره بوده که مصداق روشن ربای محرم است. ،ها و اعطای وام و اعتباراتسپرده
 

 نظریه ضرورت تصحیح معامالت بانکی و بانکداری بر اساس.2.3

 تبیین -الف

ق، ۹۴۹5کنند )بدوی، نمودن بهره بانکی به مقوله ضرورت و مشقت استناد می در تالش برای مشروع پژوهشگرانبرخی از 

ا ب(. توضیح آنکه بر اساس مسلمات فقهی، در مواردی که ضرورت و مشقت وجود داشته باشد، احکام اسالمی مانند ربا ۴5ص 

بوی شکلی بود که جز از راه قرض رفرد محتاجی بهنیاز ضروریکنند. بر این اساس، از منظر فقهی، اگر میتخفیف پیدا ضوابطی 

 (.۳۹، ص۳ق، ج۹۴۹7شود )نجفی، شد، گرفتن قرض ربوی بر او جایز میبرآورده نمی

اج سرمایه، مسئله احتیهای اقتصادی به عامل علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعالیتاز سوی دیگر، امروزه به

از حد شخصی فراتر رفته و شکل اجتماعی به خود گرفته است. در واقع از یک طرف کشاورزی، صنعت، تجارت، خدمات و 

است و از طرف دیگر صاحبان سرمایه حاضر  شدههای اقتصادی جوامع به عامل سرمایه وابسته تر، همه فعالیتعبارت دقیقبه

الحسنه در اختیار کشاورزان، صنعتگران، تجار و سایر فعاالن اقتصادی قرار دهند. حال صورت قرضنیستند سرمایه خود را به

شود، بلکه مختل می هاتنها زندگی آندست آورند، نهدلیل تحریم ربا، فعاالن اقتصادی نتوانند سرمایه مورد نیاز خود را بهاگر به

دلیل توان گفت که در عصر حاضر، بهماند. پس میکند و از رشد و توسعه اقتصادی بازمیکل اقتصاد کشور مشکل پیدا می

شود طور که در دیگر موارد ضرورت نیز سایر محرمات حالل میشود؛ همانوجود ضرورت اقتصادی، حرمت ربا برداشته می

 (.۹۳، ص. .ق۹۴۹5)بدوی، 

 نقد -ب

حث شده از این بیابند صحیح است، اما نتیجه گرفتههرچند اصل این مطلب که در موارد ضرورت برخی از احکام تخفیف می

 از: است به دالیل مختلف ناصحیح است. برخی از این دالیل عبارت

 نحصر به مورد یکی از ضوابط استفاده از اصل ضرورت در تخفیف احکام آن است که حل مشکل و خروج از ضرورت م

 ،رسد. برای مثالهای حالل نوبت به راه حرام نمیحرام باشد؛ اما اگر برای حل مشکل چند راه قابل تصور باشد، با وجود راه

شود که هیچ مایع حاللی موجود ، زمانی مجاز به نوشیدن شراب میاست کسی که تشنگی او را در آستانه هالکت قرار داده

 ها و تبدیل آنها بهطور است؛ اگر هیچ راهکاری جز ربا و بانکداری ربوی برای تجهیز سرمایهز همیننباشد. در مسئله ربا نی
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عنوان ضرورت اجتماعی و اقتصادی قابل دفاع بود. اما شارع مقدس انواع عقود های مفید و مولد نبود، ادعای جواز ربا بهسرمایه

توان از باب ضرورت لذا جهت رفع نیازهای موجود، نمی ،ا ارائه نموده استعنوان جایگزین حرمت ربای و مشارکتی را بهمبادله

 به جواز ربا حکم کرد.

 دلیل ضرورت در حد رفع ضرورت است. برای مثال کسی که با چند جرعه مطابق تعالیم شرع، تخفیف در حکم الهی به

ز اگر قرار باشد از باب ضرورت حالل شود، تنها در حد تواند سیر شراب بخورد. در مسئله ربا نیتواند زنده بماند، نمیشراب می

شود رفع ضرورت حالل خواهد شد و نه اینکه به بهانه ضرورت، تمام معامالت نظام بانکی متعارف را که بر اساس بهره انجام می

 حالل اعالم نمود.

 

 بانک(نهاد ربا )حذف قراردادهای ربوی از نظریه بانکداری بدون 2.4

 تبیین -الف

خش ها( و چه در ببرخی از متفکران و عالمان دینی معتقدند مشکل اصلی بانکداری ربوی چه در بخش تجهیز منابع )سپرده

. این روابط حقوقی در بانکداری نهفتهاست حقوقی روابط بین بانک و مشتری تخصیص منابع )وام و اعتبارات(، در ماهیت

ارد همراه با بهره بوده که از دیدگاه فقه اسالمی ربا و ممنوع است و در غالب موبر اساس قرارداد قرض است  متعارف

 (.۲۴5، ص. ۹۳۱۰)موسویان،
وران مسلمان، راه نجات از فعالیت ربوی، ارائه الگوی جدیدی از بانک است که روابط حقوقی به اعتقاد این دسته از اندیشه

از نظام سپرده و وام با بهره و بر اساس قراردادهای غیرانتفاعی گذاران و متقاضیان تسهیالت را بر مبنایی متفاوت بین سپرده

کند؛ که مورد تأیید فقه )مانند قرض بدون بهره( و یا قراردادهای انتفاعی )مانند وکالت، مضاربه، مرابحه و شرکت( تنظیم 

 (.۲۸، ص ۹۳۸۸اسالمی است )صدر، 

، «بانک بدون ربا در اسالم»در کتاب است که  صدرشهید سیدمحمدباقر بدون شک موثرترین شخصیت در این حوزه، 

شده در  (. این الگو که یکی از نخستین الگوهای ارائه۲۹، ص ۹۳۸۸الگویی از بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرده است )صدر، 

ر دیگ اما درصورت کامل به مرحله اجرا درنیامد، به هرگز گرچها، شودحسوب میدر جهان م منطبق با شریعتزمینه بانکداری 

 .۹الگوهای بانکداری اسالمی )چه در ایران و چه در سایر کشورها( تأثیر فراوان گذاشته است

انک ، بدیگرعبارتبهگذاران در قرارداد مضاربه است.گذاران و سرمایهگر مالی میان سپرده، بانک در واقع واسطهالگودر این 

و  گذارد)موسویانگذاران میآنها را بر اساس مضاربه در اختیار سرمایهو سپس  کندمیگذاران را جذب وجوه مازاد سپرده

 (.۹3۰، ص۹۳۱۴، میثمی

 نقد -ب

جانبه بودن آن و تمرکز صرف بر مسئله حذف ربا است. زیرا در این رویکرد، بانک مهمترین نقد وارد بر این دیدگاه، تک

حی شده و ارتباط آن با سایر عناصر نظام اسالمی در تحقق اهداف صورت یک امر مستقل از دیگر جوانب جامعه طراربا به بدون 

های موجود بین بانکداری متعارف اساسی نظام اقتصادی اسالم، نادیده انگاشته شده است. لذا در این روش صرفاً به حل چالش

 گردد.و اسالمی بر اساس احکام شریعت اکتفا می

معتقدند مشکل اصلی بانکداری  شته واقلی در اصالح صنعت بانکداری داطرفداران این نظریه رویکرد حدبر این اساس، 

دست آمده، مسئله رباست و اگر این موضوع برطرف شود، غربی که توسط عرف و عقال در یک بازه زمانی چهارصدساله به

شناسایی مصادیق ربا در با . لذا این گروه از محققین، استفاده کرد متعارف در چارچوب اسالمی توان از صنعت بانکداریمی

 فقهی هستند. درصدد جایگزینی آن با معامالت مجاز ،معامالت بانکی

                                                                                                                                                                                                 
که در زمینه  میالدی( و در پاسخ به وزارت اوقاف کویت ۹۱3۰شمسی ) ۹۳۴۰الزم است توجه شود که شهید صدرکتاب بانک بدون ربا در اسالم را اوایل دهه .۹

 ال کرده بود، تحریر نمود.ؤبانکداری بدون ربا از علمای اسالم س

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 آلسازی الگوی ایدهتا نظام بانکی از توجیه بهرهتکاملی بانکداری اسالمی؛  نظریه
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

232 

)از جمله ایران،  امروزه در خیلی از کشورهای اسالمی، مدل جدیدی از صنعت بانکداری الگوی بانکداری بدون ربا به عنوان

، کرددر این رویاما اشکال اصلی مرحله اجرا رسیده است. ههایی با تفاوتب مالزی و عربستان( و غیراسالمی )از جمله انگلستان(

یک امر مستقل از دیگر جوانب جامعه طراحی شده و ارتباط آن با سایر عناصر نظام اسالمی  صورتربا بهبانک بدون آن است که

ه حل صرفا ب. به عبارت دیگر، در این رویکرد حداقلی نادیده انگاشته شده است ،در تحقق اهداف اساسی نظام اقتصادی اسالم

 .شده است تناقضات بین بانکداری متعارف و اسالمی بر اساس احکام شریعت اکتفا

 

 نظریه بانکداری اسالمی )رعایت سایر اصول و ضوابط اسالمی(.2.1

 تبیین -الف

بی، در ماهیت حقوقی روابط بین بانک و برخی از متفکران و عالمان دینی معتقدند گرچه مشکل اصلی بانکداری غر

نهفتهاست و برای رسیدن به بانکداری اسالمی باید این رابطه حذف و روابط حقوقی مشروع جایگزین شود،اما  (یعنی ربا)مشتری

 کند.جهت دستیابی به الگوی اسالمی نهاد بانک کفایت نمی این مقدار از تغییر

بانکداری اسالمی دانسته و برای تحقق کامل آن به دنبال  اجرای نکی را گام نخستاین گروه حذف ربا از نظام بادر واقع، 

تحقق سایر اصول و قواعد مالی اسالم چون، ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار و ممنوعیت غرر و تحقق 

تصادی، رشد اق تردید، عدالت، ثبات وعدالت در توزیع منابع بانکی، توزیع عادالنه سودهای بانکی و حاکمیت اخالق هستند.بی

ای سامان یابد که این اصول و اهداف را گونهاز اهداف کالن و مهم نظام اقتصادی اسالم هستند و بانکداری اسالمی نیز باید به

 (.۲۱.ص، ۲۰۰۸، ۹محقق سازد )چپرا

 در چهارچوب ،کردن اهداف نظام اقتصادی اسالمدر راستای عملیاتیای است که در این دیدگاه، یک بانک اسالمی موسسه

های اصلی به دنبال مأموریتهای مهمی چون عدالت و اخالق، نهایتا با توجه به مقوله قواعد عمومی و اختصاصی معامالت و

نوان اولین عبلکه به ،عنوان مقصدحذف ربا نه بهاز این منظر، است. (یعنی تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات پولی و بانکی)بانک 

، اهدافشامل های اقتصادی اسالم)سایر آموزهد و برای اجرای کامل آن بای شوددر نظر گرفته میاسالمی گام اجرای بانکداری 

 واقعی تحقق یابد. احکام و اخالق( نیز پیاده شود تا بانکداری اسالمی

ای دستیابی ربانک اسالمی یک مؤسسه انتفاعى است که ب»تواند چنین تعریفی داشته باشد: در این نظریه، بانک اسالمی می

 منظورهاى مشتریان، بهدر چهارچوب احکام و اخالق اقتصادی اسالم، با سرمایه خود و سپرده و به اهداف نظام اقتصادی اسالم

 «.کندتسهیالت و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى اقدام می پرداختها، آورى سپردهکسب سود، به جمع

های زیادی با بانکداری کنند شباهتمی در نوع معامالت و خدماتی که ارائه میهای اسالبانکالزم به ذکر است که هرچند 

ها از اصول و قواعدی پیروی شود، لکن این بانکها محل سؤال و اشتباه میای که گاهی این شباهتگونهدارند، به متعارف

بهینه منابع و توزیع عادالنه درآمدها در ها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص کنند که رعایت صحیح و کامل آنمی

 شود.کل اقتصاد می

 نقد -ب

ربا، معتقدند موضع اسالم در باب معامالت امضا و تأیید است و معتقدند در همانند طرفداران بانکداری بدون نیز این گروه

ا توان بر تجربه و دانش بشری اتکمیبلکه ؛ های اسالم استخراج کنیمحوزه بانکداری نیز الزم نیست مدل مشخصی را از آموزه

اده استف های اسالمیبر اساس آموزهمتعارف  نظام بانکداریجهت بازسازی  از بنای عقال ،کرد و با رعایت اصول و قواعد اسالمی

هت جدانند و به همین خالف گروه قبل، مشکل اصلی بانکداری غربی را منحصر در ربا نمیدسته از محققین بر البته اینکرد.

 گیرند.دانند و اما آن را به عنوان شرط کافی در نظر نمیمی الزم هر چند جای ربا راجایگزینی قراردادهای مشروع به

داری نشئت اقتصاد سرمایه فروض روح حاکم بر بانکداری متعارف ازاین طور مطرح کرد که  تواندر نقد این دیدگاه می

                                                                                                                                                                                                 
۹. Islamic money market 
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 .شودمحسوب میی و اهداف است که مغایر با نظام اقتصادی اسالم گیرد که مبتنی بر یک سری اصول، مبانمی

را در غیره  ممنوعیت ربا، اکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار و :بتوان اصول و قواعد مالی چون بنابراین، هر چند شاید

غییر نداده و ممکن است بانکداری اسالمی پیاده کرد، اما رعایت این اصول، ماهیت و روح حاکم بر بانکداری متعارف را ت

 .بانکداری ایجادشده در ارتباط با سایر عناصر نظام اسالمی در جهت تحقق اهداف اساسی نظام اقتصادی اسالم حرکت نکند

توان بدون توجه به تعامالت آن با دیگر اجزا جدا کرد و انتظار کارایی از آن داشت و مالحظات بخشی از یک نظام را نمی،بنابراین

 در برخورد با پدیده بانکداری حائز اهمیت است.سیستمی 

 

 اسالم نظریه طراحی بانکاسالمی در چارچوب نظام اقتصادی.2.6

 )رویکرد سیستمی( 

 تبیین -الف

 داری طراحی شده که مغایر بابرخی از متفکران و عالمان دینی معتقدند نظام بانکی غرب بر پایه و اساس اقتصاد سرمایه

برای رسیدن به  ،بنابراین .(55.ص ،۹۳۸۰است )میرمعزی،  یمبانی بینشی، ارزشی و مکتبی اقتصاد اسالماهداف، اصول و 

مابین بانک و مشتریان و یا حتی رعایت سایر اصول تغییر یک سری متغیرها یا یک سری روابط حقوقی فی ،بانکداری اسالمی

 کند.و قواعد مالی اسالمی کفایت نمی

داری هستند و اعتقاد دارند الگوی ین رویکرد به دنبال حل تناقض بین بانک اسالمی با نظام سرمایهامدافع  وراناندیشه

سازگار  باید با کلیت نظام اقتصادی اسالمدر ظاهر و باطن با احکام شریعت اسالم انطباق داشته باشد، بلکه د تنها بایشده نهارائه

 باشد.

، های بینشی، مکتبی و ارزشی اسالمابتدا بر اساس آموزهد ری اسالمی واقعی بایاین گروه معتقدند برای رسیدن به بانکدا

جایگاه بازارهای مالی و  ،(، سپس در درون این نظام۳۹.ص ،۹۳۸۰را طراحی کرد )میرمعزی،  یاسالم آلایده نظام اقتصادی

دست آورد. آنگاه با توجه به ماهیت و جایگاه بازارهای نظام اقتصادی اسالم، به طراحی بانک ها و نهادهای مالی را بهمؤسسه

 اسالمی یا هر مؤسسه مالی و اعتباری دیگری اقدام کرد.

آید که همه ارکان و عناصر دست میالم زمانی بههای اقتصادی اسل از آموزهآهنتیجه آرمانی و ایدبر اساس این دیدگاه، 

جامعه اسالمی اعم از نظام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اخالقی و اقتصادی بر اساس خواست شریعت طراحی و نهادینه 

تیجه می، به نهای اسالنظامسازی یکی از اجزاء )مانند صنعت بانکی( بدون توجه به سایر خرده. در غیر این صورت اسالمیشوند

 مناسب نخواهد انجامید.

 نقد -ب

 رسد این دیدگاه نیز حداقل دارای دو اشکال اساسی باشد.به نظر می

شرط خود را استقرار الگوی شود و مدافعان این دیدگاه پیشگرائی در آن مشاهده میاشکال اول، آن است که نوعی کمال 

یکرد با منطق امضایی رایج در فقه اسالمی و همچنین سیره پیامبر )ص( ناسازگار دانند و این روآل نظام اقتصادی اسالم میایده

ه های اسالمی همیشدهد که با تاکید بر اصول و اهداف و سیاستاست، سیره و سنت پیامبر )ص( و جانشینان وی )ع( نشان می

ه اند. اگر این نظریه پذیرفتتفاده کردهها و ابزارهای تمدن بشری که حاصل دسترنج دانش و اندیشه بشریت است اساز قالب

اد توان از نظام اقتصآل اسالمی در حوزه اقتصاد اقدام نمود و نمیسازی بر اساس مبنای ایدهشود، باید ابتدا به تاسیس و نظام

 یشمندانو بانکداری متعارف، به صورت جدی استفاده کرد.این در حالی است که در فقه اسالمی، رویکرد مشهور فقها و اند

 ها وشیعه و اهل سنت، امضای سیره عقال در صورت عدم تعارض با موازین شریعت است. سیره پیامبر )ص( در مواجه با نظام

مناسبات اقتصادی رایج در بین اعراب جاهلی پیش از اسالم نیز به طور عمده رویکرد امضایی بوده است و نه تاسیسی. به عنوان 

شود که پیامبر )ص( در حوزه عقود یا معامالت اسالمی اقدام به تاسیس یک رابطه حقوقی نمیمثال، حتی یک مورد مشاهده 

 اند.ها البته به صورت گزینشی استفاده کردهها و ملتهای متداول بین امتجدید کرده باشند بلکه از ابزارها و قالب
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شرط انطور که معتقدین این دیدگاه به عنوان پیشباشیم هم اشکال دوم، آن است که بر فرض چنین دیدگاهی را قبول داشته

همه ارکان و عناصر جامعه اسالمی اعم از نظام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اخالقی و اند، بایستی ابتدامطرح کرده

انکی( بتا در درون چنین نظام منسجمی یکی از اجزاء )مانند صنعت اقتصادی بر اساس خواست شریعت طراحی و نهادینه شوند

ها به طول های اسالمی، به نتیجه مناسب منتهی گردد. روشن است که چنین هدف آرمانی سالنظامدر تعامل با سایر خرده

های خواهد انجامید و این قطعا با منطق اسالم و پیامبر و ائمه اطهار )ع( که با فراهم شدن زمینه برای انجام بخشی از آموزه

 ماندند تنافی دارد.شرایط نمیاسالم هیچ وقت منتظر سایر 

 

 گیری: ضرورت توسعه بانکداری اسالمی به صورت تدریجی نتیجه .7

سیر تطور تاریخی بانکداری اسالمی را در قالب تبیین و نقد شش رویکرد در تحلیل نهاد بانک از  این تحقیق تالش نمود تا

 دهد که:های تحقیق نشان میمنظر اسالمی، مورد ارزیابی قرار دهد.یافته

د و آل و منتخب مورد استفاده واقع شونتوانند به عنوان یک دیدگاه ایدههای مطرح شده نمیهیچیک از دیدگاه -الف

 نقدهای جدی به تمامی آنها وارد است.

بر  یمعامالت بانک حیتصحی و از معامالت بانک دیجد نییتب هاز ربا، ارائ دیجد یرهایتفس هارائسه دیدگاه اول یعنی  -ب

 یحذف قراردادها) ربابدون یبانکدار، در حال حاضر طرفداران زیادی ندارد. اما سه دیدگاه دوم یعنی ضرورت یهاساس نظر

 یبانک در چارچوب نظام اقتصاد یطراح یهنظرو  (یاصول و ضوابط اسالم کلیهتی)رعا یاسالم یبانکدار یهنظر، از بانک( یربو

 تری مطرح است. ، به صورت جدی(یستمیس کردی)رو یاسالم

فراموش کرد  شود، اما نبایدآل نظام اقتصادی اسالم امری مطلوب و ارزشمند محسوب میهر چند تشکیل الگوی ایده -پ

همه ارکان و عناصر جامعه اسالمی اعم از نظام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اخالقی و که این نیازمند آن است تا

 ها نیست و مسلمین وظیفه دارند. البته این به معنی توقف تالشاقتصادی بر اساس خواست شریعت طراحی و نهادینه شوند

 آل تالش کنند.ار الگوی ایدهبه صورت پیوسته در راستای استقر

رای آل اقتصاد اسالمی، اجتوان به دلیل عدم دستیابی به کلیت نظام ایدهبر اساس منطق شریعت اسالمی، در عمل نمی -ت

های اسالمی این خاصیت را دارند که هریک در حد خود آثار مطلوبی آموزهای شریعت را تعطیل کرد. چرا که جزئی و مرحله

 توسعه بانکداری بدون ربا ضرورتی غیرقابل انکار است که باید همچنان ادامه یافته و تکمیل شود.بر جای گذارد. بنابراین 

ربا به سمت بانکداری اسالمی و  رسد بهترین راهکار، حرکت از بانکداری بدونبا توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می -ث

 گرچه ارائه مدل عملیاتیآل نظام اقتصادی اسالم است. بر این اساس، سپس حرکت از بانکداری اسالمی به سمت الگوی ایده

ایده بانکداری اسالمی کرده است، اما  توسعه ربا و اجرای آن در پنج دهه اخیر کمک زیاد نظری و تجربی برایبانکداری بدون

ناکافی است؛ لذا باید جهت گیری بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسالمی به  کردن به حذف ربادر آن و بسنده توقف

سازی باشد.رویکرد آل نظاممعنای اجرای همه اصول و ضوابط اسالمی در حوزه بانکداری و آنگاه حرکت به سمت الگوی ایده

 ابی شود.تواند در همین چهارچوب ارزیشهید صدر نیز می
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234اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 
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