حيل مجاز ربا
ماليه اسالمي
گزارش دومين جلسه از سلسله نشستهاي نقد پژوهشهاي بانكداري و ّ

حسين ميسمي

*

پس از برگزاري موفق اولين جلسه نقد
و استقبال مناسب از آن در دانشگاهها و
مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،گروه بانكداري
اسالمي پژوهشكده پولي و بانكي ،تصميم به
برگزاري دومين جلسه از سلسله نشستهاي
ماليه
بررسي و نقد پژوهشهاي بانكداري و ّ
اسالمي گرفت .اين جلسه در تاريخ 23
شهريورماه  ،1390در محل پژوهشكده پولي
و بانكي برگزار گرديد .به منظور برگزاري اين
نشست ،ابتدا پس از بررسي در ميان منابع
1

ماليه اسالمي،
منتشرشده در حوزه بانكداري و ّ
گفتار دوم از فصل پنجم كتاب حجتاالسالم
دكتر موسويان با عنوان« :ابزارهاي مالي
اسالمي» ،2به عنوان يكي از مباحث اصيل و
مبنايي در اين حوزه انتخاب شد .در اين گفتار،
نويسنده به مسأله حيل ربا ميپردازد.
پس از انتخاب موضوع ،متن گفتار
بر روي وبسايت پژوهشكده قرار گرفت
و پوستر جلسه به دانشگاهها و مؤسسات
گوناگون آموزشي و پژوهشي ارسال گرديد

و از محقّقان خواسته شد تا اين گفتار از
كتاب را در معرض نقدهاي مكتوب خود قرار
دهند .پس از جمعآوري نقدها در بازه زماني
تعيينشده ،تمامي آنها در معرض داوري،
دستهبندي و اولويتبندي قرار گرفت .پس
از حذف نقدهاي تكراري ،تمام نقدها در سه
دسته زير تقسيمبندي شد:
الف -نقاط ق ّوت ( 6مورد)
ب -نقاط ضعف اصلي و مبنايي ( 7مورد)
ج -نقاط ضعف فرعي و حاشيهاي (17

* كارشناس ارشد پژوهشي ،گروه بانكداري اسالمي ،پژوهشكده پولي و بانكي و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع)
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نظام بانکداری ما ،در بهرهبرداری از نظامهای
برتر مدیریت و پشتیبانی بانکداری به نوعی هم
غافل و هم محروم است
مورد)
تمامي نقدها قبل از جلسه در اختيار
نويسنده قرار گرفت و پس از آن ،جلسه با
حضور نويسنده ،شماري از منتقدان و جمعي
از عالقهمندان ،برگزار گرديد .با توجه به
محدوديت زماني ،تنها امكان پاسخگويي
به نقدهاي اصيل و مبنايي (گروه ب) براي
نويسنده فراهم شد و از نقدهاي فرعي و
حاشيهاي (گروه ج) صرفنظر گرديد .در ادامه،
ابتدا خالصهاي از گفتار دوم از فصل پنجم
كتاب ابزارهاي مالي اسالمي ارائه ميگردد.
پس از آن نيز نقاط ق ّوت مقاله مطرح شده
و سپس نقاط ضعف اصلي و مبنايي همراه با
پاسخهاي نويسنده مطرح ميشود .در نهايت،
نقاط ضعف فرعي و حاشيهاي طرح ميگردد.
با توجه به جديد بودن بسياري از مباحث در
ماليه اسالمي ،نبايد انتظار داشت كه
اقتصاد و ّ
نقدها و پاسخها به طور كامل قانعكننده بوده
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و مباحث تمام شود ،بلكه بسياري از مباحث
باز بوده و اين موضوع خود ،زمينه طرح سؤال
و تدوين تحقيقات آتي در حوزههاي مختلف
بانكداري اسالمي را فراهم ميكند.
الف .خالصه بحث
گفتار پنجم از فصل دوم كتاب ابرازهاي
مالي اسالمي به مسأله «حيل ربا» ميپردازد.
در اين فصل ،نويسنده پس از تعريف حيل ربا،
ا ّدلهاي را كه توسط موافقان و مخالفان حيل
ربا مطرح شده است مورد بحث قرار داده و
ضمن ارائه تحليلهاي مبسوط ،به نتايج زير
دست مييابد (موسويان ،1386 ،ص -164
:)189
 .1گرچه باب ربا از ابواب معامالت است و
در آیات و روایات ،مفاسد خاصی چون
ظلم ،فساد اموال و ترک تجارت بر آن
مترتب شده است و به ارتکاز عرف و
عقال ،برخی از مصادیق حیلههای ربا
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هیچ تفاوتی از آن جهت با خود ربا ندارند
و تجویز آن حیلهها ،موجب لغو و بياثر
شدن حکمتهای تحریم ربا میگردند،
اما همه حیلههاي ربا اينچنین نیستند و
به فهم عرف و عقال ،تفاوت روشن با ربا
دارند و آن مفاسد بر آنها بار نميشود.
بنابراين بايد بين حيل مجاز و غيرمجاز
ربا تفاوت قائل شد.
 .2گرچه در مصادیق بسياري از حیلههای
ربا ،به ویژه مواردی که از ناحیه رباخواران
حرفهای صورت میگیرد ،قصد جدی
برای انجام معامله غیر از ربا نیست و
استعمال سایر الفاظ معامالت ،صرف
تلفظ بوده و قصد جدی برای آن وجود
ندارد ،اما همه مصادیق چنین نیستند
و در موارد بسياري طرفین قرارداد به
دليل حرمت ربا ،از آن صرفنظر کرده
و به صورت جدي به سراغ معامله مجاز
میروند و به عبارتي ،از حرام خدا به
حالل فرار ميكنند.
 .3گرچه برخی از حیلههای ربا موجب خروج
از قلمرو ربا نمیشوند و تنها مصداقی از
ربا را به مصداقی دیگر تبدیل میكنند
و لذا تأثیری در حکم ربا ندارد (چرا كه
همانطور که شرط گرفتن زیاده بدون
هیچ عنوانی ربا ميباشد ،شرط گرفتن
زیاده تحت عنوان هدیه یا برخورداری از
تخفیف در قرارداد اجاره و بیع نیز مصداق
قرض به شرط زیاده و ربا است) ،اما همه
مصادیق حیل ربا چنین نیستند؛ چرا كه
برخی از آنها ،تفاوت واقعی و جدي با
قرض به شرط زیاده داشته و در اين
موارد ،خروج موضوعي از حكم حرمت ربا
پيش ميآيد.
 .4گرچه روایات بسياري داللت بر تحریم

حیلههای ربا به شکل عام و خاص
میکنند ،اما در مقابل ،روایات بيشتري از
کمیت و کیفيت ،داللت بر تجویز
جهت ّ
برخی از مصادیق حیل ربا دارند.
 .5نتیجهاي كه ميتوان از مجموع چهار
نكته قبلي گرفت آن است كه نمیتوان
حکم واحدی نسبت به همه حیلههای ربا
صادر نمود و به نظر میرسد كه میتوان
با ارائه معیارهای مشخص ،بین حیلههای
مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد .در ادامه به
برخي از اين معيارها اشاره ميشود:
5ـ .1نبود قصد جدی برای معامله
اگر قصد جدی متعامالن یا یکی از آنها،
انجام معامله ربوی باشد و حیله را تنها برای
ظاهرسازی و گذاشتن سرپوشی برای ربا به
کار گیرند ،معامله مصداق ربا و محکوم بر
حرمت خواهد بود.
5ـ .2صدق عنوان ربا بر حیله
اگر حیله ربا به گونهای باشد که با وجود
قصد جدی ،باز عنوان ربا بر آن صدق کند،
حيله مورد بحث ربا و حرام خواهد بود؛ مانند
شرط هدیه یا تخفیف در اجارهبها یا قیمت
مبیع در قرارداد قرض.
5ـ .3اتحاد عرفی و عقالیی حيله
با ربا
برخی از مصادیق حیله به گونهای است

تاكنون بانکداری مرکزی ما بیشتر
به عنوان یک «صندوق در خدمت
دولت» فعالیت داشته تا یک بانک
مرکزی با آن اهداف و اقداماتی که
در جهان مشاهده ميكنيم

که حتي اگر متعامالن قصد جدی هم کنند،
عرف ،چنین معاملهای را غلط دانسته یا
با ارتکاز عقالیی هیچ تفاوتی بین ربا و آن
نمیبیند و حالل بودن آن را مساوی با لغو
بودن تشریع حرمت ربا میداند .به عنوان
نمونه ،عرف ،فروش اسکناس به صورت نسیه
به مبلغی بیشتر به جای قرض اسکناس به
شرط زیاده را غلط و مصداق قرض ربوی
میداند؛ هرچند متعامالن به جد انشاء بیع
کنند و یا فروش اشیائی چون قوطی کبریت،
خودکار و دستمال به قیمتی گزاف همراه با
قرض را مصداق قرض به شرط زیاده میداند.
اما در مواردی که به دید عرف و عقال ،بین
حیله و ربا تفاوت ماهوی وجود داشته باشد،
معامله از مصادیق قرض به شرط زیاده نبوده
و به جد مورد قصد متعاملین باشد ،نه تنها
دلیلی بر بطالن آن وجود ندارد ،بلکه افزون بر
روایات تجویزکننده چنین حیلههایی ،عمومات
و اطالقات باب معامالت (كه داللت بر صحت
اوليه تمامي عقود عرفي و عقالئي كه اصول
مورد نظر شارع را تأمين كنند ،دارند) داللت
بر صحت و مشروعیت آن معامالت ميكنند.
 .6بر اساس نكات مطرحشده و با الهام
از آیات و روایات ،میتوان معامالت و حيل
مجازي را طراحی کرد که در عین حال که
نیاز مردم مؤمن و مسلمان را برآورده ميکنند،
مشروع بوده و از مصاديق تدبیر و چارهاندیشی
و فرار از حرام خدا به سوی حالل خدا
ميباشند .در واقع ،ميتوان مصاديق زيادي
براي حيلههاي مجاز ربا در عصر حاضر بيان
كرد .در ادامه به برخي از مهمترين آنها اشاره
ميشود:

کاالهای مصرفی یا سرمایهای احتیاج به
استقراض پیدا میکنند .در این موارد ،صاحب
پول میتواند به جای آنکه قرض با بهره دهد،
کاالی مورد نیاز متقاضی را به صورت نقد
خریداری کرده ،سپس به صورت نسیه دفعی
یا اقساطی همراه با سود مورد نظر به وي
بفروشد .در این روش ،در عین حال که دو
معامله مشروع صورت گرفته است و هر دو
هم مقصود جدی متعامالن میباشند ،اهداف
طرفين نیز تأمین ميشود.
6ـ .2خرید و اجاره به شرط
تملیک داراییهای ثابت

گاهی افراد یا بنگاههای اقتصادی،
برای تأمین سرمایههای ثابتي چون زمین،
ساختمان ،ماشینآالت ،کشتی ،هواپیما،
اتوبوس ،اتومبیل سواری و منزل مسکونی،
احتیاج به قرض بلندمدت و با مبالغ زیاد
دارند و به صورت طبیعی کسی این مبالغ
را در قالب قرضالحسنه ده تا بیستساله،
در اختیار آنان نمیگذارد .در این موارد نیز
شبیه به روش قبلی ،صاحب سرمایه نقدی،
6ـ .1خرید و فروش نقد و نسیه
کاالهای سرمایهای گفته شده در باال را به
در موارد بسياري افراد ،به جهت خرید صورت نقد خریداري كرده و سپس با احتساب
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بزرگترین چالش اقتصاد ایران در
این بخش ،آن است که به طور
معمول سیاستهای خاص ،موقت
و کوتاهمدت جای سیاستهای
دائمی و بلندمدت را میگیرند و
سازوکار تعیین بازاری نرخ را از
بین میبرند؛ به نوعی استثناها
جای قواعد را گرفتهاند و قواعد به
فراموشی سپرده شدهاند
سود مناسب ،به صورت اجاره به شرط تملیک صاحب پول نقد تنزیل کند؛ یعنی با کم کردن
به افراد یا بنگاههای اقتصادی متقاضی بخشی از مبلغ ،بدهی را به او بفروشد و به
واگذار میکند .به طور مشابه ،گاه یک بنگاه پول نقد دست پيدا كند.
اقتصادی سرمایه ثابت دارد ،اما برای تأمين
 -7این نوع حیلههاي مجاز ربا ،اگر به
سرمایه در گردش احتیاج به نقدینگی پيدا صورت جدی اراده شوند (که به جهت آثار
ميكند .در این موارد نیز صاحب پول میتواند حقوقی خود ،معمو ًال به صورت جدی اراده
یکی از داراییهای ثابت بنگاه اقتصادی مانند میشوند) ،هیچیک از حکمتهای تحریم ربا
زمین ،ساختمان ،هواپیما را به صورت نقد را نقض نمیکنند؛ بلکه همسو با آنها هستند.
از بنگاه خریداری کرده و سپس به صورت

نخست ،به جهت عمل به روابط حقوقی در
قراردادهایی چون بیع نقد ،بیع نسیه ،اجاره به
شرط تملیک و خرید دین ،که مورد قبول فقه
اسالمی است ،مشمول ظلم نخواهند بود؛ دوم،
همانطور که در مورد قبل توضیح داده شد ،نه
تنها مانع تجارتهای حالل نمیشوند ،بلکه
خود مصداق تجارت و زمینهساز فعالیتهای
مفید و مولّد اقتصادی هستند و در واقع این
نوع حیلهها ،به معنای تدبیر و چارهجویی و
مصداق فرار از حرام خدا به سوی حالل خدا
ميباشند و لذا هيچنوع اشكال فقهي ندارند.

که فروشنده ،کاالی خود را به قیمت باالتری

ب .نقاط ق ّوت مقاله
 -1نويسنده به موضوع بسيار مهم و
تعيينكننده حيل ربا پرداخته است.

اجاره به شرط تملیک پنج تا دهساله به خود او

واگذار کند .طبیعی است که معامالت مذکور
از جهت ماهيت ،متفاوت از قرض با بهره بوده

و به جهت آثار حقوقی خاص ،مقصود جدی
متعامالن خواهند بود.

6ـ .3فروش نسیه و تنزیل
گاه مشتری پول نقد برای خرید کاال

ندارد و از طرفی فروشنده به هر دلیلی
حاضر به فروش نسیه نیست .در این موارد،

صاحب پول نقد و آن دو به توافق میرسند
به خریدار به صورت نسیه بفروشد و سپس

فروشنده ،طلب مدتدار خود از مشتری را نزد
سال نهم ـ شماره133
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موضوعي كه پذيرش و عدم پذيرش آن
ميتواند تأثيرات مهمي را در ابزارسازيها
ماليه
و مباحث بعدي در حوزه بانكداري و ّ
اسالمي داشته باشد.
 -2نويسنده به خوبي سير بحث را مديريت
كرده است .از تعريف حيل شروع كرده و
ديدگاههاي موافقان و مخالفان را مورد
تحليل قرار داده و پس از آن با استخراج
شاخصهاي كاربردي ،ديدگاه خود را
ارائه نموده است.
 -3يكي از ويژگيهاي اين پژوهش،
استخراج مالك از روايات به منظور
تمييز بين حيلههاي مجاز و غيرمجاز
ربا ميباشد .استخراج مالك و شاخص
از مجموع روايات ،خود به محققان اين
امكان را ميدهد كه بتوانند اين مالكها
را در تمامي موارد و شرايط ،حتي مواردي
كه در رابطه با آن نص صريح وجود ندارد
حليت و يا عدم
به كار برده و در رابطه با ّ
مشروعيت مورد خاص اظهار نظر نمايند.
 -4يكي از ويژگيهاي اصلي اين پژوهش،
تأثيرات زيادي است كه در حوزه
اجراييسازي بانكداري اسالمي در كشور

داشته است .به عنوان نمونه در حال
حاضر ،بانك سامان و شركت ماهان بر
اساس حيلهاي كه نويسنده در صفحه
 186ارائه نموده و خريد نقدي يك كاال
و اجاره به شرط تمليك آن به فروشنده
را مشروع دانستهاند و در سطح گسترده
صكوك اجاره منتشر نمودهاند.
 -5گرچه بحث حيل ربا یکی از مباحث
فرعی کتاب است ،اما تقریب ًا اهم مطالب
به خوبي بیان شدهاند.
 -6دستهبندی روایات به خوبی صورت
گرفته و موجب انسجام ذهن خواننده
شده است.
ج .نقاط ضعف كلي و ساختاري
 -1مناسب بود كه نويسنده ،بحث جواز يا
عدمجواز حيل ربا را با توجه به اهداف
ماليه اسالمي پيگيري ميكرد.
اقتصاد و ّ
در واقع مناسب بود مسأله حرمت ربا،
به عنوان جزئي از كل و تابعي از هسته
ماليه اسالمي
سخت و اهداف بانكداري و ّ
مطرح ميشد .اين بحث ضمن فراتر
بردن مسأله از ديدگاه صرف فقهي و وارد
نمودن بحث در فقه حكومتي و اجتماعي،
توجه مخاطب را به اهداف شريعت
اسالمي در حوزه اقتصاد جلب ميكند.
اهميت اين مطلب زماني به صورت
بهتري درك ميگردد كه توجه شود كه از
ديدگاه مذهب شيعه ،حسن و قبح عقلي

در وضع احکام الهی مورد توجه شارع
مقدس بوده و به عبارت ديگر ،احكام
الهي داراي اهداف غایی هستند .بنابراين،
اگر تغییری که در رفتار مسلمين در پاسخ
به یک حکم الهی صورت میگیرد هدف
شارع را محقّق نسازد ،در حقيقت باید
گفت به آن حکم الهی در واقع امر جامه
عمل پوشانده نشده است؛ هر چند ظاهر
امر ،شرعي باشد .به نظر ميرسد كه حيل
مجاز ربا كه توسط نويسنده بيان شدهاند،
در اين حوزه قرار ميگيرند.
پاسخ :هر چند اين بحث كه نبايد
در مباحث فقهي از اهداف نظام اقتصادي
اسالمي در كل غافل شد و نبايد غايات مورد
نظر شارع را فراموش كرد نكتهاي دقيق و
صحيح است ،اما در بخش اول كتاب مورد
نقد ،به ويژه در فصول دوم و سوم ،ضوابط
عمومي قراردادها و همچنين ضوابط
اختصاصي قراردادها مورد بحث قرار گرفته
است .همچنين در فصل چهارم از بخش اول،
ضوابط اقتصادي ابزارهاي مالي ،مورد توجه و
بحث واقع شده است .به عنوان نمونه ،در اين
فصل بيان شده است كه برخي از معيارهاي
اقتصادي طراحي ابزارهاي مالي عبارتاند از:
همسويي ابزار طراحيشده با رشد اقتصادي و
عدالت اجتماعي ،كارايي اقتصادي ،همسويي
با سياستهاي پولي و مالي دولت اسالمي و
تبيين شفاف انتفاعي و يا غيرانتفاعي بودن

نظام بانکداری در جهان به هیچ عنوان در
خصوص تأمین عدالت اجتماعی دارای وظیفه
اصلی نميباشد اما بانکها تنها به عنوان یک
شهروند و یک عضو جامعه ،دارای مسئولیتهای
اخالقی ـ اجتماعی در حد محدودی هستند

ابزار مالي طراحيشده .بنابراين ،هر چند در
بحث حيل ربا ديگر به مسأله اهداف نظام
اقتصادي اسالم توجه نشده ،اما در ساير
بخشهاي كتاب به اين مسأله به ميزان كافي
پرداخته شده است .از اين رو ،در ابزارسازي
بر اساس حيل ربا ،به مباحث فقهي در سطح
خرد و نيز مباحث اقتصادي در سطح كالن
و اهداف نظام اقتصادي اسالم توجه شده
است .همچنين ،حيلههاي ربا را نبايد به طور
كامل نامشروع دانست ،بلكه اين حيلهها راهها
و روشهاي خروج و به تعبير برخي روايات،
فرار از مسأله ربا هستند كه هم داراي آثار
اقتصادي بوده و هم اينكه عرف ،ميان اين
حيل مجاز ربا و خود ربا تفاوت قائل ميشود.
به عنوان نمونه ،حيله بيع نقد كاال و اجاره به
شرط تمليك همان كاال كه از حيل مجاز ربا
ميباشد ،از زمان صدر اسالم داراي سابقه بوده
و حتي در كشور ايران نيز اين نوع معامالت
در گذشته رايج بوده است .به اين صورت كه
افرادي كه به پول نقد نياز داشتند ،مث ً
ال خانه
خود را به فردي ميفروختند كه حاضر بوده
آن را به فروشنده اجاره به شرط تمليك نمايد.
 -2نويسنده در صفحه  171بيان ميدارد
كه بايد بين انواع حيل ربا تفاوت قائل
شد و حيل مجاز ربا (مانند بيع نقد و
اجاره به شرط تملیک) به قضاوت عرف
و عقال از جهت علل و حکمتهای ربا با
خود ربا تفاوت دارند؛ حال آنکه از نظر
عرف و عقال ،شباهتهاي اين حيل،
بیشتر از تفاوتهايشان با ربا میباشد.
مؤيد اوليه براي اين مطلب ،آن است كه
در بين فقها نيز به ندرت افرادي يافت
ميشوند كه بين انواع حيل تفاوت قائل
شده و برخي را حالل و برخي ديگر را
حرام اعالم نمايند .بلكه ،يا مانند صاحب

TAZEHAYE EGHTESAD

شماره 133ـ سال نهم

در بانکداری اسالمی دو موضوع بسیار مهم وجود
دارد که بایستی بیشتر از پیش بر روی آنان کار
شود و پاسخهایی برای آنها به دست آورده شود.
یکی از این موضوعها توزان بین ریسک و بازدهی
است و دیگری کشف ماهیت پول و ویژگیهای
بارز آن میباشد
جواهر حيل ربا را ميپذيرند و يا مانند
امام خميني (ره) ،سيد مرتضي و محقّق
بهبهاني ،حيل را به طور كلي غيرمجاز
اعالم مينمايند .اما نويسنده چنين
تفكيكي انجام داده است كه به نظر
ميرسد ناصواب است .همچنين نويسنده
مدعي است كه حكمتهاي ربا (ظلم،
فساد اموال و جلوگيري از تجارت) در
برخي از انواع حيل وجود دارد (مث ً
ال بيع
نقد به شرط فروش اقساطي) و در برخي
ديگر وجود ندارد (مث ً
ال بيع نقد به شرط
اجاره به شرط تمليك) .اين در حالي است
كه به نظر ميرسد عرف و عقال تفاوتي
بين اين دو معامله از نظر شمول يا عدم
شمول حكمتهاي ربا در نظر نميگيرند
و واقع ًا هم به نظر ميرسد كه به لحاظ
عقلي ،اين دو معامله اينقدر به هم نزديك
هستند كه به هيچوجه نميتوان با
قطعيت مدعي شد كه حكمتهاي ربا در
اولي صادق و در ديگري غيرصادق باشد.
همچنين ،اين استدالل كه آثار اقتصادي
در دومي بيش از اولي ميباشد ،به حدي
ق ّوت ندارد كه دومي را از دايره ربا خارج
نمايد و اصو ًال به لحاظ فقهي ،ميزان آثار
اقتصادي يك قرارداد ،تأثيري در ربوي يا
غيرربوي شدن آن ندارد.
پاسخ :به نظر ميرسد كه عرف و عقال
بر اساس معيارها در مورد اتحاد و يا عدم اتحاد
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برخي حيل ربا با خود ربا اظهار نظر ميكنند.
مشابه همين بحث ،در ساير احكام نيز وجود
دارد؛ به عنوان نمونه در موضوع شرب خمر،
عرف و عقال به اين مطلب توجه ميكنند كه
چون علت تحريم شرب خمر ،مستكنندگي
آن ميباشد ،لذا آشاميدن هر مايع ديگري كه
اين ويژگي را داشته باشد نيز حرام است .به
عبارت ديگر ،عرف ،شاخصها را استخراج
كرده و بر اساس آن در مورد ساير موارد
نظر ميدهد .در بحث حيل ربا نيز عرف به
مالكها توجه داشته و هر حيلهاي را كه اين
مالكها در آن وجود نداشته باشد مشروع و
مجاز ميداند .همچنين برخي از حكمتهايي
كه در موضوع تحريم ربا مطرح شده است،
به عنوان مثال جلوگيري از قرضالحسنه،
مسائل ارشادي و تشويقي هستند و نه
مولوي .به عبارت ديگر ،اين مسائل مستحب
هستند و نه واجب و بايد در همين اندازه مورد
توجه قرار گيرند؛ بنابراين نميتوان گفت كه
تمامي فعاليتها و معامالت اقتصادي غير از
قرضالحسنه نامشروع است .عالوه بر اين،
بايد توجه داشت كه در اين مباحث بايد بين
«عرف دقيق» و «عرف غيردقيق» تفاوت
قائل شد .به عنوان نمونه ،عرف غيردقيق
تفاوتي بين بيع نقد به شرط فروش اقساطي
(حيل غيرمجاز ربا) و بيع نقد به شرط اجاره به
شرط تمليك (حيله مجاز ربا) قائل نميشود و
هر دو را مشابه ربا ميداند .اما عرف دقيق ،به
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آثار اقتصادي زيادي كه در دومي وجود داشته
و در اولي وجود ندارد توجه نموده و دومي را
معامل ه اقتصادي واقعي در نظر ميگيرد.
 -3نويسنده در صفحه  185سه معيار براي
تفكيك حيل مجاز از حيل غيرمجاز ارائه
ميدهد كه عبارتاند از :وجود قصد جدي
در طرفين ،عدم صدق عنوان ربا بر حيله
و عدم اتحاد عرفي حيل با ربا .اما به
نظر ميرسد كه الزم باشد به معيارهاي
ديگري نيز توجه كرد .به عنوان نمونه،
ميتوان به مسأله حكمتهاي ربا،
نتايج اقتصادي فاسد ربا ،جلوگيري از
فعاليتهاي قرضالحسنه و غيره نيز
به عنوان برخي از معيارهاي تشخيص
حيل مشروع از غيرمشروع تأكيد نمود.
به عبارت ديگر ،با توجه به اينكه ربا از
موارد تحريمشدهاي است كه حكمتهاي
تحريم آن در روايات به صورت صريح
بيان شده و شارع حكيم به آنها به
صورت ويژه توجه نموده است (مواردي
چون ظلم ،جلوگيري از تجارت و غيره)،
بنابراين مناسب ،بلكه الزم است كه در
كشف حيل نامشروع ربا ،به اين اهداف
نيز توجه شود و در هر موردي كه اين
اهداف تأمين نشد و يا توالي فاسد مورد
نظر شارع مانند ظلم وجود داشت ،بايد
حيله مورد بحث را نامشروع و حرام اعالم
نمود؛ حتي اگر سه مالك مورد اشاره
نويسنده نيز در آن وجود داشته باشد.
الزم به ذكر است كه اساس ًا برخي از فقها
مانند امام خميني (ره) مسأله حيل ربا را
با توجه ويژه به اهداف شارع مقدس در
جعل حكم تحريم ربا مورد بحث قرار
ميدهند .نكته ديگري كه بايد به آن
توجه نمود آن است كه نبايد در مسأله

كشف معيارهاي حيل مشروع ربا تنها به
ديدگاه فقه فردي و روابط افراد با يكديگر
توجه كرد؛ بلكه مناسب است از ديدگاهي
اجتماعي و كليتر نيز به مسأله نگاه شود
و معيارهايي ارائه شود كه در سطح كالن
از ربوي شدن مجموعه معامالتي كه هر
يك از آنها به صورت منفرد ،به نحوي
حيل مشروع ربا هستند ،جلوگيري شود.
به عنوان نمونه ،حمايت از توليد ،يكي
از معيارهايي است كه بايد در بحث
حيل ربا مورد نظر قرار داد و از توسعه
يافتن ابزارهاي مالي كه الزام ًا به تقويت
مشروع ربا عنوان نموده است .به عنوان
بخش توليدي و يا خدماتي نميانجامند
نمونه در صفحه  175فروش اقساطي
جلوگيري نمود .نمونهاي از اين ابزارها
را نوعي حيله ربا در نظر گرفته كه اين
صكوك اجاره است كه در آن ،يك فرد يا
تعبير داراي اشكال به نظر ميرسد و
مؤسسه ميتواند يكي از اموال غيرمنقول
اساس ًا نميتوان تمامي معامالت صحيح
خود (مث ً
ال ساختمان گرانقيمتي كه در
اسالمي را حيل ربا دانست؛ بلكه عبارت
تملك دارد) را فروخته و دوباره اجاره به
حيل ربا ،تعبيري خاص ميباشد كه بر
شرط تمليك نمايد و از اين طريق به پول
عقود خاصي كه شباهت زيادي با قرض
نقد فراواني دست پيدا كند ،بدون آنكه
مقيد (ربا) دارند به كار ميرود و
الزام ًا در اثر اين تأمين مالي ،كااليي توليد
با اضافه ّ
نميتوان و نبايد تمامي معامالت صحيح
و يا خدمتي ارائه كرده باشد.
را حيل ربا دانست و اين كار نوعي خلط
پاسخ :با توجه به محدوديتهاي موجود
محل بحث ميباشد.
در اين بخش از كتاب ،از ذكر ساير معيارها
پاسخ :منظور از حيله در اين بخش
(به غير از سه معيار مذكور) خودداري گرديد.
خواننده ميتواند جهت دريافت مطالب مرتبط از كتاب مفهوم عربي آن است كه بيشتر به
با اين معيارها به بخشهاي ديگر كتاب معناي راهكار و چاره ميباشد و الزام ًا داراي
مراجعه كند .همچنين ،برخي از مواردي كه در بار منفي نيست و نبايد آن را با مفهوم حيله
روايات در موضوع ربا مطرح شده است جنبه در زبان فارسي كه بيشتر به معني نيرنگ
مستحبي داشته و رعايت آنها به عنوان يك به كار رفته و به نحوي معناي منفي دارد،
معيار و شاخص ضرورتي ندارد؛ چرا كه معيار و اشتباه نمود .عالوه بر اين ،حيل ربا نيز خود
شاخص بايد به نحوي باشد كه نبود آن منجر نوعي و قسمي از اقسام عقود مشروع اسالمي
ميباشند .بنابراين ميتوان حيل ربا را نيز در
به ربوي شدن قطعي و فقهي معامله شود.
 -4نويسنده در مواردي عقود اسالمي و زمره عقود فقهي مورد تأييد مطرح نمود.
معامالت مورد تأييد شارع را معادل حيل  -5ميتوان اشكال حضرت امام (ره) را

در مورد حيله بيع نقد و اجاره به شرط
تمليك كه نويسنده آن را مجاز ميداند
مجدداً مطرح و بيان كرد كه چرا خداوند
حكيم مسألهاي را كه به اين سادگي از
طريق حيل قابل طرح ميباشد با اين
شدت مورد نهي قرار ميدهد؟ چرا رسول
خدا (ص) در نامه خود به فرماندار مکه از
روش بيع و اجاره به شرط تملیک ،برای
حل مشكل رباخواران چیزی نمینویسند؟
حال آنکه برای منع افرادی که درآمدی
از رباخواری دارند ،این روش بسیار بیشتر
مورد استقبال و کاربردی شدن قرار می
گیرد تا اینکه صرف ًا اعالم شود این نوع
درآمد داشتن ممنوع است و بايد كنار
گذارده شود.
پاسخ :به نظر ميرسد پيامبر (ص)
و ائمه اطهار خودشان در روايات ديگر و
همچنين سيره خود ،راهكارها و روشهايي را
براي فرار از ربا و انجام معامالت صحيح و
مشروع ارائه كردهاند كه در كتاب مورد نقد،
تحت عنوان حيل مجاز ربا مطرح شدهاند.
بنابراين ،آنچه كه از مجموع روايات و سيره
موافق و مخالف در موضوع حيل ربا به دست
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ميآيد آن است كه برخي از حيل ربا نامشروع
و ناصحيحاند ،ولي بسياري از ساير حيل ربا
مشروع و مجاز هستند كه در متن كتاب به
برخي از آنها به صورت مبسوط اشاره شده
است .اين دسته از حيل مشروع در زمان
خود ائمه نيز وجود داشتهاند و به تأييد آنها
رسيدهاند.
 -6همانطور كه در نقاط ق ّوت ذكر شد،
در حال حاضر مباحثي كه نويسنده در
صفحه  186مطرح نموده و در آن يكي
از حيل مجاز ربا را خريد و اجاره به شرط
تمليك دارايي ثابت دانسته ،مبنايي
نظري براي انتشار صكوك اجاره در
كشور در سطح انبوه شده است .در واقع
نويسنده معتقد است كه بيع نقد كاال از
يك فرد و فروش اقساطي آن به همان
فرد (صكوك مرابحه) جزو حيل نامشروع
رباست ،اما بيع نقد كاال از يك فرد و
اجاره به شرط تمليك آن (صكوك اجاره)
جزو حيل مشروع ربا ميباشد .اين در
حالي است كه به نظر ميرسد با توجه
به اينكه در فقه اسالمي باب معامالت
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امضايي ميباشد و ميتوان با استفاده از مالي اسالمي ميانجامند .در واقع حيل مجاز
عقود اسالمي انواع ابزارهاي مشروع را ربا مكمل ساير عقود ميباشند.
طراحي كرد ،ديگر ضرورتي به طرح حيل  -7به نظر ميرسد تالي فاسد مشروع
دانستن برخي از حيل ربا ،مانند صكوك
مجاز ربا (كه مورد اختالف و مشكوك
اجاره ،چيزي نيست جز ايجاد زمينههاي
ميباشند) و تالش در جهت استفاده از
نفي كامل بانكداري اسالمي .چرا كه به
آنها در ابزارسازي و طراحي ابزارهايي كه
سادگي ميتوان اين حيله ربا را كه از
ماهيت شبهربوي داشته و زمينه صوري
سادگي زيادي برخوردار است (و برخي
شدن عمليات بانكي را فراهم ميآورند
مشكالت آن را نيز ميتوان با شروط
(كه نمونه آن در صكوك اجاره شركت
ضمن عقد و عقد صلح به راحتي حل
ماهان و بانك سامان تجربه شده است
نمود) جايگزين تمامي عقود كرد .به
و پيشنهادهايي مبني بر ارائه صكوك
عنوان نمونه ،ميتوان به جاي استفاده از
اجاره طال توسط بانك مركزي به عنوان
عقود مختلف در تخصيص منابع بانكي،
جايگزين عمليات بازار باز نيز مشاهده
بانك اعالم كند كه هر فردي كه هر نوع
شده است) هيچ ضرورت و نيازي نداشته
دارايي دارد ،مث ً
ال خانه ،ماشين و غيره،
و ميتوان به جاي آن از ابزارهاي مشروع
به بانك مراجعه كرده و بانك به صورت
و صحيح استفاده كرد .در واقع معامالت
نقدي دارايي را خريداري كرده و به خود
مشروع به اندازهاي هست كه ديگر نياز
فرد ،اجاره به شرط تمليك كند و با شروط
نباشد به روشهاي مشكوك و حيل ربا
ضمن عقد نيز طوري شرايط را تنظيم
متوصل گرديد.
كند كه نسبت به بازپرداخت اصل و سود
پاسخ :بر اساس تحليلهاي مطرحشده
توسط متقاضي تسهيالت مطمئن شود .از
در متن كتاب ،حيل مجاز ربا جزو عقود
اين رو ،به نظر ميرسد با استفاده از اين
مشروع و اسالمي ميباشند و به توسعه بازار
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شيوه و همچنين استفاده مناسب از شروط
ضمن عقد ،ميتوان تمامي مشكالتي را
كه بانك در ساير عقود دارد مرتفع نمود
و هم بانك و هم مشتريان نسبت به
استفاده از عقد به جاي ساير عقود داراي
انگيزه اقتصادي بااليي ميباشند.
پاسخ :بايد توجه شود كه حيل ربا
مكمل ساير عقود هستند و نه جايگزين آنها.
همچنين ،با توجه به آثار حقوقي و اقتصادي
كه بر بيع نقد و اجاره به شرط تمليك بار
ميشود ،به عنوان نمونه انتقال مالكيت مورد
دارايي از فرد متقاضي تسهيالت به بانك در
طول دوره عقد ،افراد ترجيح خواهند داد در
صورت فراهم بودن شرايط ،از ساير عقود نيز
استفاده نمايند .همچنين ،نبايد ميزان استفاده
از عقد صلح و شروط ضمن عقد به نحوي
باشد كه حيل مذكور را صوري نمايند.
د .نقاط ضعف جزئي و موردي
 -1مناسب بود كه نويسنده فقط به بحث
فقهي حيل ربا اكتفا نميكرد و آثار
اقتصادي ناشي از حرمت ربا را نيز مورد
بحث قرار داده و تأكيد مينمود كه بايد در
كشف مصاديق حيل مجاز ربا ،به مسأله
آثار اقتصادي نيز توجه شود تا ناخواسته
روشهايي به لحاظ فقهي مورد تأييد قرار
نگيرد كه دقيقا همان آثار منفي ربا در
سطح كالن اقتصاد را به همراه داشته
باشد .به عبارت ديگر ،مناسب بود كه
بحث عالوه بر ديدگاه فقهي ،در چارچوب
اقتصاد كالن و آثار اقتصادي منفي نظام
مبتني بر بهره (ربا) پيگيري ميگرديد و
نشان داده ميشد كه بايد در بحث حيل
ربا ،به آثار اقتصادي منفي ربا در سطح
اقتصاد كالن نيز توجه ويژه شود .در
اين زمينه توتونچيان ( ،)1379سبحاني

( ،)1380صديقي ( )1389و عيوضلو و
ميسمي ( )1388به خوبي نشان دادهاند
كه شكلگيري معامالت مبتني بر ربا در
اقتصاد ،عالوه بر مشكالتي كه در روابط
قرضدهنده و قرضگيرنده در سطح خرد
(كه مورد توجه فقه فردي است) ايجاد
ميكند ،در سطح كالن اقتصادي (كه
نقطه تمركز فقه اجتماعي و حكومتي
ميباشد) نيز آثار منفي به جاي ميگذارد
كه افزايش بيثباتي در اقتصاد ،كاهش
كارايي اقتصادي ،زمينهسازي ايجاد
بحرانهاي مالي و نامتوازن ساختن
وضعيت توزيع درآمد در جامعه از اين
دسته عوامل ميباشند.
 -2در صفحه  167بيان شده است كه
حيل ،براي تغيير موضوعات احكام به
كار ميروند و نه براي تغيير احكام الهي.
در حالي كه به نظر ميرسد موضوعات
احكام پديدههاي خارجي هستند كه نحوه
نامگذاري آنها ،تأثيري بر تغيير ماهيت
واقعي آنها ندارد .از اين رو ،حيل ربا بيشتر
راهكارهايي جهت تغيير عنوان و ظاهر
موضوعات هستند و نه اصل آنها و تالش
ميكنند از طريق ارائه روشهايي ،ظاهر
موضوعات را از دايره شمول احكام الهي
مستثني نمايند .به طور مشابه در صفحه
 169مناسب است بيان شود كه حيل ربا
عبارتاند از انجام عملي به منظور خارج
كردن «ظاهري» موضوع از حكم ربا.
 -3در صفحه  169در تعریف حیله ربا
سخنی از بحث اضطرار نشده است .با
توجه به مخالفت شدید دستهای از فقها با
سید مرتضی ،محقّق
حیلههاي ربا ،مانند ّ
بهبهانی و حضرت امام (ره) و جوازدهی
به استفاده از حیل تنها در شرايط اضطرار

توسط برخي ديگر مانند مق ّدس اردبیلی و
علاّ مه حلّی ،نخست ،مناسب بود به بحث
اضطرار بيشتر توجه ميشد و دوم ،در اين
رابطه به سؤاالتي پاسخ داده ميشد از
جمله :در صورت قبول شرايط اضطرار
برای استفاده از حیل ،شرط اضطرار
بنگاهها و شركتهاي تولیدی نیازمند
تأمین مالی ،چه ميباشد؟ آيا اضطرار
مؤسسات اقتصادي معادل با اضطرار در
سطح فردي است؟ شاخصهايي كه به
وسيله آن ميتوان يك بانك و يا مؤسسه
مالي را مضطر ناميد و احكام مضطر
در فقه (مث ً
ال اجازه دريافت وام ربوي و
پرداخت ربا) را در رابطه با آن جاري نمود،
كدام است؟
 -4در صفحه  173بیان شده است که
منظور از قصد جدی ،قصد غایی نیست.
استدالل نویسنده در اين رابطه ،صرف ًا
یک جمله از شهید ثانی است که آن هم
استدالل نیست ،بلکه یک مثال است .اما
سؤالي كه در اين رابطه مطرح ميشود
آن است كه آيا هدف و انگیزه در حيل ربا
در واقع تأمین نقدینگی و بازپرداخت آن
همراه با اضافه نيست؟ آیا این مطلب با
اصلي كه در قواعد فقه مطرح شده و بيان
ميدارد «عقود ،تابعي از قصد طرفين
ميباشد» منافات ندارد؟ چرا در مسأله
قصد ،تنها به قصد روبنایی و مقدماتی
توجه شده است؟
 -5در صفحات  186و  187در مصادیق
دوم و سوم ،اين شرط كه نباید معامله
دوم در اولی شرط شود ،ذكر نشده است.
آیا نویسنده این شرط را الزم نمیداند؟ و
در صورت لزوم ،آیا با شرط ضمن عقد
میتوان معادله دوم را در اولی شرط
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نمود؟ آیا این كار ،همان اثرات ربا را
ايجاد نميكند؟
 -6بررسی و ارزیابی سند روایات از نکات
مهمی است که در استدالل و استناد به
روایات باید رعایت شود .مناسب بود در
متن ،بيشتر به اين مسأله توجه ميشد.
 -7بسیاری از روایات تجویزکننده حیل ربا،
در مقابل و معارض با روایات نهیکننده
و عمومات صريح و شديد قرآن قرار
میگیرد و لذا به نظر میرسد كه مناسب
بود بحث اصولي مناسبتري در اين
زمينه ارائه و تبيين شود .آيا تنها با در
اختيار داشتن برخي روايات كه داراي
معارض نيز هستند ،ميتوان عمومات
حليت
قرآني را تخصيص زد و حكم به ّ
موارد مشكوكي مانند حيل مجاز ربا داد؟
 -8به نظر ميرسد آنچه از ائمه معصومین
(ع) ،بجز حضرت رسول (ص) و
امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با حیل
ربا مطرح شده است ،معمو ًال در شرایط
اضطراری ،غیرحاکميتی و تقيه بيان شده
است .بنابراين بايد به اين مسأله توجه
كرد كه شرايط صدور احاديثي كه در آن
حيل ربا مجاز شمرده شدهاند چه بوده
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است؟ آيا در شرايط فعلي كه شيعيان در
اضطرار قرار نداشته و حكومت اسالمي
تشكيل شده است ،ميتوان عين ًا از
احاديث و سنت مرتبط با دوره اضطرار
استفاده كرد؟ مناسب بود نويسنده به اين
مطلب اشاره ميكرد.
 -9تمام روشهای ذکرشده تحت عنوان
حیل ربا ،ناظر به عملیات بین افراد در
سطح خرد است .حال سؤال آن است
كه چگونه میتوان این روشها را با
یک مفهوم ابزار مالی کالن جمع نمود
و ابزارسازي مالي در سطح گسترده انجام
داد؟ آيا حليت يك ابزار در سطح فردي،
الزام ًا به معني آن است كه اگر از اين ابزار
در سطح گسترده استفاده شود ،اهداف
مورد نظر نظام اقتصادي اسالم تأمين
ميگردد؟ چه كسي وظيفه تطبيق اين
ماليه اسالمي
ابزارها را با اهداف اقتصاد و ّ
بر عهده دارد؟
 -10صرف توجیه اقتصادی یک امر و
یا وجود برخي منافع و آثار ظاهری
حلیت آن
و اقتصادي در آن ،دلیلی بر ّ
نیست و هرگونه کوششی که سعی کند
برای نیل به آن مزيتهای مالی و یا
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اقتصادی ،حکم الهی را تغییر داده و یا
دور بزند ،تالشی ناصواب است.
 -11عبارت «حيل شرعي» ،داراي تعارض
دروني ميباشد .چرا كه حيله نميتواند
شرعي باشد؛ بلكه در مقابل فعاليتهاي
مالي غيرشرعي ،شارع مقدس ضوابط
استفاده از عقود اسالمي را فراهم نموده
است .از اين رو ،حيل مشروع ربا ،چيزي
جز عقود صحيح اسالمي نميتوانند باشند
و لذا نميتوان چيزي را حيله دانست و در
عين حال آن را اسالمي ناميد.
 -12به نظر ميرسد كه در طراحي ابزارهاي
مالي اسالمي و در تمامي مباحث مرتبط
با بانكداري اسالمي ،الزم است روابط
طرفين به نحوي تنظيم شود كه انگيزه
اقتصادي طرفين نسبت به صوريسازي
معامالت حداقل گردد .در حالي كه به نظر
ميرسد بسياري از حيل مجاز ربا ذات ًا به
نحوي هستند كه طرفين تشويق ميشوند
و به لحاظ اقتصادي داراي انگيزه هستند
تا با استفاده از شروط ضمن عقد ،عقد
صلح و غيره ،تمامي آثار اقتصادي معامله
را از بين برده و تنها معامله پول با پول
بيشتر در طول زمان شكل دهند؛ مشكلي
كه در حال حاضر در برخي از عقود فعلي
مورد استفاده در شبكه بانكي وجود دارد.
مناسب بود نويسنده به اين مسأله توجه
بيشتري به خرج ميدادند.
 -13مطالعه داستان اصحاب روز شنبه در
قرآن 3نشان ميدهد كه در حکمی که
خداوند بر اين قوم امر فرموده بود ،از صید
و خوردن ماهی در روز شنبه منع شده
بودند و نه از محصور کردن ماهیان در
برکهها و یا تورها .لذا بر اساس اصول
لفظی علم اصول نیز میتوان رفتار

اصحاب سبت را توجیه کرد .از اين رو
ماجرای اين قوم بيانكننده اين نكته
است كه صرف تبعیت از اصول لفظی و یا
کالمی در اجرای حکم الهی کافی نیست.
بلکه پس از آنکه توسط علم اصول فقه
و فقه ،به حکم الهی دست پيدا شد ،الزم
است بر اساس منابع نقلی موجود و یا
ادراکات عقلی ،حکمت تشریع حکم را نیز
در حد توان درك كرد و به گونهاي حكم
را تعديل نمود تا به اندازهاي كه ممكن
است ،حكمت حكم نيز محقّق گردد.
 -14حیله ،اگر صرف ًا تغییر نام یک فعل و
تجری در برابر حکم
یا دوری جستن از ّ
آشکار باشد ،به معنای فرار از باطل به
سوی حق نیست .بلکه میتواند به عنوان
فرار از باطل آشکار به باطل پنهان تعبير
شود .چنان که در مورد اصحاب روز
شنبه نیز چنین بوده و این فرار تغییری
در سرنوشت شوم آن قوم ایجاد ننمود.
لذا خداوند فعل ایشان را نیز «تع ّدی»
مینامد .مناسب بود نويسنده به اين
موضوع توجه بيشتري به خرج ميداد.
 -15برخي از رواياتي كه در متن كتاب در
توجيه حيل ربا بيان شده است ،ربطي به
مسأله ربا نداشته و در آن ساير مسائل
مورد توجه بوده است .به عنوان نمونه،
شايد امام معصوم به منظور جلوگيري از
ساير مضراتي كه مورد توجه اسالم در
باب معامالت است ،انجام معاملهاي را
تأييد نمودهاند (به عنوان نمونه به مشقت
افتادن شيعيان در زمان خلفاي جور) .از
اين رو به نظر ميرسد كه در برخي از
روايات توجيهكننده حيل ربا ،اص ً
ال مسأله
ربا مورد توجه نبوده است و نميتوان از
آنها به منظور توجيه حيل ربا استفاده

نمود .در واقع شارع در مقام بيان چنين
مطلبي نبوده است .بنابراين اگر فقط به
اين مسأله توجه شود و ساير ابعاد مورد
غفلت قرار گيرد ،بحث مشكل و پيچيده
ميشود.
 -16در صفحه  168بيان شده است كه بحث
به كار بردن حيله در غير از مسأله ربا،
چندان پيچيده نيست و ذكر گرديده است
كه اگر تغيير موضوع به گونهاي باشد كه
عرف و عقال موضوع را از مصاديق اكل
مال به باطل ،معامالت غرري و يا روابط
ضرري خارج بدانند ،كفايت ميكند .اين
در حالي است كه به نظر ميرسد مرجع
تشخيص اكل مال به باطل يا غرري و
ضرري بودن معامله در بسياري از موارد
متخصصان باشند و نه عرف .از اين رو،
شايد معاملهاي ظاهراً اكل مال به باطل
نباشد ،ولي مجتهد باطن آن را اكل مال
به باطل بداند« .عرف» به تنهایی معیار و
مرجع مناسب و مورد قبولي برای تعيين
حليت يا حرمت حیلههای ربا نمیتواند
ّ
باشد.
 -17برخي از حيل مجاز مورد اشاره نويسنده،
مانند بيع نقد يك كاال و اجاره به شرط
تميلك آن به فروشنده ،شباهت زيادي با
قرض ربوي دارد و اين خود به نحوي
زمينههاي تقويت رباخواري در جامعه را
تقويت ميكند .چرا كه مرز ربا و غيرربا،
مرز صد در صد شفافي نبوده و لذا الزم
است در برخي موارد كه مرز ربا و غيرربا
در آن كمرنگ است ،احتياط كرده و حكم
به حرمت آن داده شود؛ شايد اين موارد
كام ً
ال حرام نباشند ،اما زمينههاي ريختن
قبح ربا را كاهش ميدهند .البته مسلم ًا
اين مسأله با رويكرد نظامسازي سازگار

است و نه رويكرد فقهي فردنگر فعلي؛
چرا كه در اين رويكرد ،تمامي موارد
مشكوك در ذيل اصل برائت قرار گرفته
و به موضوع نظامسازي و تقويت ساختار
انگيزشي در مسلمين به منظور اجتناب از
ربا توجه خاصي نميشود.

منابع و مآخذ

 -1توتونچيان ،ايرج .)1379( .پول و بانكداري اسالمي
و مقايسه آن با نظام سرمايهداري ،تهران :انتشارات
توانگران ،چاپ ا ّول.
 -2سبحاني ،حسن .دغدغهها و چشمانداز اقتصاد
اسالمي ،تهران :انتشارات سمت.
 -3صديقي ،محمد نجاتا .)1389( . ...ربا ،بهره بانكي
و حكمت تحريم آن در اسالم ،ترجمه حسين ميسمي،
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،چاپ اول.
 -4عيوضلو ،حسين و حسين ميسمي .)1388( .ثبات
و كارايي در نظام بانكداري اسالمي در مقايسه با نظام
بانكداري متعارف ،فصلنامه علمي ـ پژوهشي اقتصاد
اسالمي ،ش .31
 -5موسويان ،سيد عباس .)1386( .ابزارهاي مالي
اسالمي ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.

پينوشتها:
ماليه اسالمي در
 -1اولين جلسه نقد پژوهشهاي بانكداري و ّ
مردادماه سال  1390در محل پژوهشكده پولي و بانكي برگزار
گرديد .جهت دريافت اطالعات تكميلي در رابطه با اين جلسه ،به
وبسايت پژوهشكده پولي و بانكي مراجعه شود.
 -2موسويان ،سيد عباس« ،1386 ،ابزارهاي مالي اسالمي» ،قم:
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
 -3قرآن مجيد ،سوره اعراف ،آيات  163تا .166
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