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از برگزاري موفق اولين جلسه نقد1  پس 
و  دانشگاه ها  در  آن  از  مناسب  استقبال  و 
مؤسسات آموزشي و پژوهشي، گروه بانكداري 
اسالمي پژوهشكده پولي و بانكي، تصميم به 
برگزاري دومين جلسه از سلسله نشست هاي 
مالّيه  و  بانكداري  پژوهش هاي  نقد  و  بررسي 
 23 تاريخ  در  جلسه  اين  گرفت.  اسالمي 
شهريورماه 1390، در محل پژوهشكده پولي 
و بانكي برگزار گرديد. به منظور برگزاري اين 
منابع  ميان  در  بررسي  از  پس  ابتدا  نشست، 

منتشرشده در حوزه بانكداري و مالّيه اسالمي، 
گفتار دوم از فصل پنجم كتاب حجتاالسالم 
مالي  »ابزارهاي  عنوان:  با  موسويان  دكتر 
اسالمي«2، به عنوان يكي از مباحث اصيل و 
مبنايي در اين حوزه انتخاب شد. در اين گفتار، 

نويسنده به مسأله حيل ربا مي پردازد. 
گفتار  متن  موضوع،  انتخاب  از  پس 
گرفت  قرار  پژوهشكده  وب سايت  روي  بر 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  جلسه  پوستر  و 
گرديد  ارسال  پژوهشي  و  آموزشي  گوناگون 

از  گفتار  اين  تا  شد  خواسته  محّققان  از  و 
كتاب را در معرض نقدهاي مكتوب خود قرار 
دهند. پس از جمع آوري نقدها در بازه زماني 
داوري،  معرض  در  آنها  تمامي  تعيين شده، 
پس  گرفت.  قرار  اولويت بندي  و  دسته بندي 
از حذف نقدهاي تكراري، تمام نقدها در سه 

دسته زير تقسيم بندي شد:
الف- نقاط قّوت )6 مورد(

ب- نقاط ضعف اصلي و مبنايي )7 مورد(
 17( حاشيه اي  و  فرعي  نقاط ضعف  ج- 

حيل مجاز ربا
گزارش دومين جلسه از سلسله نشست هاي نقد پژوهش هاي بانكداري و مالّيه اسالمي

* كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(

حسين ميسمي* 
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مورد(
اختيار  در  جلسه  از  قبل  نقدها  تمامي 
با  جلسه  آن،  از  پس  و  گرفت  قرار  نويسنده 
حضور نويسنده، شماري از منتقدان و جمعي 
به  توجه  با  گرديد.  برگزار  عالقه مندان،  از 
پاسخگويي  امكان  تنها  زماني،  محدوديت 
براي  ب(  )گروه  مبنايي  و  اصيل  نقدهاي  به 
و  فرعي  نقدهاي  از  و  شد  فراهم  نويسنده 
حاشيه اي )گروه ج( صرف نظر گرديد. در ادامه، 
پنجم  فصل  از  دوم  گفتار  از  ابتدا خالصه اي 
مي گردد.  ارائه  اسالمي  مالي  ابزارهاي  كتاب 
شده  مطرح  مقاله  قّوت  نقاط  نيز  آن  از  پس 
و سپس نقاط ضعف اصلي و مبنايي همراه با 
پاسخ هاي نويسنده مطرح مي شود. در نهايت، 
نقاط ضعف فرعي و حاشيه اي طرح مي گردد. 
با توجه به جديد بودن بسياري از مباحث در 
اقتصاد و مالّيه اسالمي، نبايد انتظار داشت كه 
نقدها و پاسخ ها به طور كامل قانع كننده بوده 

از مباحث  بلكه بسياري  و مباحث تمام شود، 
باز بوده و اين موضوع خود، زمينه طرح سؤال 
و تدوين تحقيقات آتي در حوزه هاي مختلف 

بانكداري اسالمي را فراهم مي كند. 
الف. خالصه بحث

گفتار پنجم از فصل دوم كتاب ابرازهاي 
مالي اسالمي به مسأله »حيل ربا« مي پردازد. 
در اين فصل، نويسنده پس از تعريف حيل ربا، 
اّدله اي را كه توسط موافقان و مخالفان حيل 
و  داده  قرار  مورد بحث  است  ربا مطرح شده 
ضمن ارائه تحليل هاي مبسوط، به نتايج زير 
-164 1386، ص  )موسويان،  مي يابد  دست 

:)189
1. گرچه باب ربا از ابواب معامالت است و 
چون  خاصی  مفاسد  روايات،  و  آيات  در 
آن  بر  تجارت  ترک  و  اموال  فساد  ظلم، 
و  عرف  ارتكاز  به  و  است  شده  مترتب 
ربا  حيله های  مصاديق  از  برخی  عقال، 

هيچ تفاوتی از آن جهت با خود ربا ندارند 
لغو و بي اثر  و تجويز آن حيله ها، موجب 
می گردند،  ربا  تحريم  حكمت های  شدن 
نيستند و  اينچنين  ربا  اما همه حيله هاي 
به فهم عرف و عقال، تفاوت روشن با ربا 
نمي شود.  بار  آنها  بر  مفاسد  آن  و  دارند 
غيرمجاز  و  مجاز  بين حيل  بايد  بنابراين 

ربا تفاوت قائل شد. 
حيله های  از  بسياري  در مصاديق  گرچه   .2
ربا، به ويژه مواردی كه از ناحيه رباخواران 
جدی  قصد  می گيرد،  صورت  حرفه ای 
و  نيست  ربا  از  غير  معامله  انجام  برای 
صرف  معامالت،  الفاظ  ساير  استعمال 
وجود  آن  برای  و قصد جدی  بوده  تلفظ 
نيستند  چنين  مصاديق  همه  اما  ندارد، 
به  قرارداد  طرفين  بسياري  موارد  در  و 
كرده  صرف نظر  آن  از  ربا،  حرمت  دليل 
و به صورت جدي به سراغ معامله مجاز 
به  خدا  حرام  از  عبارتي،  به  و  می روند 

حالل فرار مي كنند. 
3. گرچه برخی از حيله های ربا موجب خروج 
از قلمرو ربا نمی شوند و تنها مصداقی از 
می كنند  تبديل  ديگر  مصداقی  به  را  ربا 
)چرا كه  ندارد  ربا  تأثيری در حكم  لذا  و 
بدون  زياده  گرفتن  شرط  كه  همان طور 
گرفتن  شرط  مي باشد،  ربا  عنوانی  هيچ 
زياده تحت عنوان هديه يا برخورداری از 
تخفيف در قرارداد اجاره و بيع نيز مصداق 
قرض به شرط زياده و ربا است(، اما همه 
نيستند؛ چرا كه  ربا چنين  مصاديق حيل 
با  و جدي  واقعی  تفاوت  آن ها،  از  برخی 
اين  در  و  داشته  زياده  شرط  به  قرض 
موارد، خروج موضوعي از حكم حرمت ربا 

پيش مي آيد. 
تحريم  بر  بسياري داللت  روايات  4. گرچه 

نظام های  از  بهره  برداری  در  ما،  بانکداری  نظام 
هم  نوعی  به  بانکداری  پشتيبانی  و  مدیریت  برتر 

غافل و هم محروم است
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خاص  و  عام  شكل  به  ربا  حيله های 
می كنند، اما در مقابل، روايات بيشتري از 
جهت كمّيت و كيفيت، داللت بر تجويز 

برخی از مصاديق حيل ربا دارند.
چهار  مجموع  از  مي توان  كه  نتيجه اي   .5
قبلي گرفت آن است كه نمی توان  نكته 
حكم واحدی نسبت به همه حيله های ربا 
صادر نمود و به نظر می رسد كه می توان 
با ارائه معيارهای مشخص، بين حيله های 
مجاز و غيرمجاز تفكيک كرد. در ادامه به 

برخي از اين معيارها اشاره مي شود:

5ـ1. نبود قصد جدی برای معامله

اگر قصد جدی متعامالن يا يكی از آنها، 
انجام معامله ربوی باشد و حيله را تنها برای 
به  ربا  برای  گذاشتن سرپوشی  و  ظاهرسازی 
بر  محكوم  و  ربا  مصداق  معامله  گيرند،  كار 

حرمت خواهد بود.

5ـ2. صدق عنوان ربا بر حيله

اگر حيله ربا به گونه ای باشد كه با وجود 
كند،  آن صدق  بر  ربا  عنوان  باز  قصد جدی، 
حيله مورد بحث ربا و حرام خواهد بود؛ مانند 
قيمت  يا  اجاره بها  در  تخفيف  يا  هديه  شرط 

مبيع در قرارداد قرض.

5ـ3. اتحاد عرفی و عقالیی حيله 
با ربا

از مصاديق حيله به گونه ای است  برخی 

كه حتي اگر متعامالن قصد جدی هم كنند، 
يا  دانسته  غلط  را  معامله ای  چنين  عرف، 
آن  و  ربا  بين  تفاوتی  هيچ  عقاليی  ارتكاز  با 
لغو  با  مساوی  را  آن  بودن  و حالل  نمی بيند 
عنوان  به  می داند.  ربا  حرمت  تشريع  بودن 
نمونه، عرف، فروش اسكناس به صورت نسيه 
به  اسكناس  قرض  جای  به  بيشتر  مبلغی  به 
ربوی  قرض  مصداق  و  غلط  را  زياده  شرط 
بيع  انشاء  جد  به  متعامالن  هرچند  می داند؛ 
كنند و يا فروش اشيائی چون قوطی كبريت، 
با  گزاف همراه  قيمتی  به  و دستمال  خودكار 
قرض را مصداق قرض به شرط زياده می داند. 
اما در مواردی كه به ديد عرف و عقال، بين 
باشد،  داشته  تفاوت ماهوی وجود  ربا  و  حيله 
معامله از مصاديق قرض به شرط زياده نبوده 
تنها  نه  باشد،  متعاملين  قصد  مورد  جد  به  و 
دليلی بر بطالن آن وجود ندارد، بلكه افزون بر 
روايات تجويزكننده چنين حيله هايی، 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 مشروعيت آن معامالت مي كنند.

الهام  با  و  نكات مطرح شده  اساس  بر   .6
حيل  و  معامالت  می توان  روايات،  و  آيات  از 
در عين حال كه  را طراحی كرد كه  مجازي 
نياز مردم مؤمن و مسلمان را برآورده مي كنند، 
مشروع بوده و از مصاديق تدبير و چاره انديشی 
خدا  حالل  سوی  به  خدا  حرام  از  فرار  و 
زيادي  مصاديق  مي توان  واقع،  در  مي باشند. 
براي حيله هاي مجاز ربا در عصر حاضر بيان 
كرد. در ادامه به برخي از مهم ترين آن ها اشاره 

مي شود:

6ـ1. خرید و فروش نقد و نسيه

خريد  جهت  به  افراد،  بسياري  موارد  در 

به  احتياج  سرمايه ای  يا  مصرفی  كاالهای 
استقراض پيدا می كنند. در اين موارد، صاحب 
پول می تواند به جای آنكه قرض با بهره دهد، 
نقد  صورت  به  را  متقاضی  نياز  مورد  كاالی 
خريداری كرده، سپس به صورت نسيه دفعی 
وي  به  نظر  مورد  سود  با  همراه  اقساطی  يا 
دو  كه  حال  عين  در  روش،  اين  در  بفروشد. 
دو  هر  و  است  گرفته  مشروع صورت  معامله 
هم مقصود جدی متعامالن می باشند، اهداف 

طرفين نيز تأمين مي شود. 

شرط  به  اجاره  و  خرید  6ـ2. 
تمليک دارایی های ثابت

اقتصادی،  بنگاه های  يا  افراد  گاهی 
زمين،  چون  ثابتي  سرمايه های  تأمين  برای 
هواپيما،  كشتی،  ماشين آالت،  ساختمان، 
مسكونی،  منزل  و  سواری  اتومبيل  اتوبوس، 
زياد  مبالغ  با  و  بلندمدت  قرض  به  احتياج 
مبالغ  اين  كسی  طبيعی  صورت  به  و  دارند 
بيست ساله،  تا  ده  قرض الحسنه  قالب  در  را 
نيز  موارد  اين  در  نمی گذارد.  آنان  اختيار  در 
نقدی،  سرمايه  صاحب  قبلی،  روش  به  شبيه 
به  را  باال  در  شده  گفته  سرمايه ای  كاالهای 
صورت نقد خريداري كرده و سپس با احتساب 

تاکنون بانکداری مرکزی ما بيشتر 
به عنوان یک »صندوق در خدمت 
دولت« فعاليت داشته تا یک بانک 
مرکزی با آن اهداف و اقداماتی که 

در جهان مشاهده مي کنيم
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سود مناسب، به صورت اجاره به شرط تمليک 
متقاضی  اقتصادی  بنگاه های  يا  افراد  به 
واگذار می كند. به طور مشابه، گاه يک بنگاه 
تأمين  برای  اما  دارد،  ثابت  سرمايه  اقتصادی 
پيدا  نقدينگی  به  احتياج  گردش  در  سرمايه 
مي كند. در اين موارد نيز صاحب پول می تواند 
يكی از دارايی های ثابت بنگاه اقتصادی مانند 
نقد  صورت  به  را  هواپيما  ساختمان،  زمين، 
صورت  به  سپس  و  كرده  خريداری  بنگاه  از 
اجاره به شرط تمليک پنج تا ده ساله به خود او 
واگذار كند. طبيعی است كه معامالت مذكور 
از جهت ماهيت، متفاوت از قرض با بهره بوده 
و به جهت آثار حقوقی خاص، مقصود جدی 

متعامالن خواهند بود.

6ـ3. فروش نسيه و تنزیل

كاال  خريد  برای  نقد  پول  مشتری  گاه 
دليلی  هر  به  فروشنده  طرفی  از  و  ندارد 
موارد،  اين  در  نيست.  نسيه  فروش  به  حاضر 
توافق می رسند  به  نقد و آن دو  صاحب پول 
كه فروشنده، كاالی خود را به قيمت باالتری 
سپس  و  بفروشد  نسيه  صورت  به  خريدار  به 
فروشنده، طلب مدت دار خود از مشتری را نزد 

صاحب پول نقد تنزيل كند؛ يعنی با كم كردن 
به  و  بفروشد  او  به  را  بدهی  مبلغ،  از  بخشی 

پول نقد دست پيدا كند. 
به  اگر  ربا،  مجاز  حيله هاي  نوع  اين   -7
آثار  جهت  به  )كه  شوند  اراده  جدی  صورت 
اراده  جدی  صورت  به  معمواًل  خود،  حقوقی 
می شوند(، هيچ يک از حكمت های تحريم ربا 
را نقض نمی كنند؛ بلكه همسو با آنها هستند. 
در  حقوقی  روابط  به  به جهت عمل  نخست، 
قراردادهايی چون بيع نقد، بيع نسيه، اجاره به 
شرط تمليک و خريد دين، كه مورد قبول فقه 
اسالمی است، مشمول ظلم نخواهند بود؛ دوم،  
همان طور كه در مورد قبل توضيح داده شد، نه 
بلكه  نمی شوند،  تجارت های حالل  مانع  تنها 
فعاليت های  زمينه ساز  و  خود مصداق تجارت 
اقتصادی هستند و در واقع اين  مفيد و مولّد 
و  چاره جويی  و  تدبير  معنای  به  حيله ها،  نوع 
مصداق فرار از حرام خدا به سوی حالل خدا 

مي باشند و لذا هيچ نوع اشكال فقهي ندارند.

ب. نقاط قّوت مقاله
و  مهم  بسيار  موضوع  به  نويسنده   -1
است.  پرداخته   ربا  حيل  تعيين كننده 

موضوعي كه پذيرش و عدم پذيرش آن 
مي تواند تأثيرات مهمي را در ابزارسازي ها 
و مباحث بعدي در حوزه بانكداري و مالّيه 

اسالمي داشته باشد. 
2- نويسنده به خوبي سير بحث را مديريت 
كرده است. از تعريف حيل شروع كرده و 
مورد  را  مخالفان  و  موافقان  ديدگاه هاي 
تحليل قرار داده و پس از آن با استخراج 
را  خود  ديدگاه  كاربردي،  شاخص هاي 

ارائه نموده است. 
پژوهش،  اين  ويژگي هاي  از  يكي   -3
منظور  به  روايات  از  مالک  استخراج 
غيرمجاز  و  مجاز  حيله هاي  بين  تمييز 
شاخص  و  مالک  استخراج  مي باشد.  ربا 
اين  محققان  به  خود  روايات،  از مجموع 
امكان را مي دهد كه بتوانند اين مالک ها 
را در تمامي موارد و شرايط، حتي مواردي 
كه در رابطه با آن نص صريح وجود ندارد 
به كار برده و در رابطه با حلّيت و يا عدم 
مشروعيت مورد خاص اظهار نظر نمايند. 
4- يكي از ويژگي هاي اصلي اين پژوهش، 
حوزه  در  كه  است  زيادي  تأثيرات 
اجرايي سازي بانكداري اسالمي در كشور 

ایران در  اقتصاد  بزرگترین چالش 
طور  به  که  است  آن  بخش،  این 
معمول سياست های خاص، موقت 
سياست های  جای  کوتاه  مدت  و 
و  می گيرند  را  بلندمدت  و  دائمی 
از  را  نرخ  بازاری  تعيين  سازوکار 
استثناها  نوعی  به  می  برند؛  بين 
جای قواعد را گرفته  اند و قواعد به 

فراموشی سپرده شده  اند 
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حال  در  نمونه  عنوان  به  است.  داشته 
بر  ماهان  و شركت  بانک سامان  حاضر، 
صفحه  در  نويسنده  كه  حيله اي  اساس 
186 ارائه نموده و خريد نقدي يک كاال 
و اجاره به شرط تمليک آن به فروشنده 
را مشروع دانسته اند و در سطح گسترده 

صكوک اجاره منتشر نموده اند. 
مباحث  از  يكی  ربا  حيل  بحث  گرچه   -5
فرعی كتاب است، اما تقريبًا اهم مطالب 

به خوبي بيان شده اند. 
صورت  خوبی  به  روايات  دسته بندی   -6
خواننده  ذهن  انسجام  موجب  و  گرفته 

شده است.

ج. نقاط ضعف کلي و ساختاري
يا  نويسنده، بحث جواز  بود كه  1- مناسب 
اهداف  به  توجه  با  را  ربا  حيل  عدم جواز 
اقتصاد و مالّيه اسالمي پيگيري مي كرد. 
ربا،  حرمت  مسأله  بود  مناسب  واقع  در 
به عنوان جزئي از كل و تابعي از هسته 
سخت و اهداف بانكداري و مالّيه اسالمي 
فراتر  ضمن  بحث  اين  مي شد.  مطرح 
بردن مسأله از ديدگاه صرف فقهي و وارد 
نمودن بحث در فقه حكومتي و اجتماعي، 
شريعت  اهداف  به  را  مخاطب  توجه 
مي كند.  جلب  اقتصاد  حوزه  در  اسالمي 
صورت  به  زماني  مطلب  اين  اهميت 
بهتري درک مي گردد كه توجه شود كه از 
ديدگاه مذهب شيعه، حسن و قبح عقلي 

شارع  توجه  مورد  الهی  احكام  وضع  در 
احكام  ديگر،  عبارت  به  و  بوده  مقدس 
الهي داراي اهداف غايی هستند. بنابراين، 
اگر تغييری كه در رفتار مسلمين در پاسخ 
به يک حكم الهی صورت می گيرد هدف 
بايد  حقيقت  در  نسازد،  محّقق  را  شارع 
گفت به آن حكم الهی در واقع امر جامه  
عمل پوشانده نشده است؛ هر چند ظاهر 
امر، شرعي باشد. به نظر مي رسد كه حيل 
مجاز ربا كه توسط نويسنده بيان شده اند، 

در اين حوزه قرار مي گيرند. 
نبايد  كه  بحث  اين  چند  هر  پاسخ: 
اقتصادي  نظام  اهداف  از  فقهي  مباحث  در 
اسالمي در كل غافل شد و نبايد غايات مورد 
و  دقيق  نكته اي  كرد  فراموش  را  شارع  نظر 
مورد  كتاب  اول  بخش   در  اما  است،  صحيح 
ضوابط  سوم،  و  دوم  فصول  در  ويژه  به  نقد، 
ضوابط  همچنين  و  قراردادها  عمومي 
گرفته  قرار  بحث  مورد  قراردادها  اختصاصي 
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 عبارت اند از: 
همسويي ابزار طراحي شده با رشد اقتصادي و 
عدالت اجتماعي، كارايي اقتصادي، همسويي 
با سياست هاي پولي و مالي دولت اسالمي و 
بودن  غيرانتفاعي  يا  و  انتفاعي  شفاف  تبيين 

در  چند  هر  بنابراين،  طراحي شده.  مالي  ابزار 
نظام  اهداف  مسأله  به  ديگر  ربا  حيل  بحث 
ساير  در  اما  نشده،  توجه  اسالم  اقتصادي 
بخش هاي كتاب به اين مسأله به ميزان كافي 
ابزارسازي  در  رو،  اين  از  است.  پرداخته شده 
بر اساس حيل ربا، به مباحث فقهي در سطح 
در سطح كالن  اقتصادي  مباحث  نيز  و  خرد 
شده  توجه  اسالم  اقتصادي  نظام  اهداف  و 
است. همچنين، حيله هاي ربا را نبايد به طور 
كامل نامشروع دانست، بلكه اين حيله ها راه ها 
و روش هاي خروج و به تعبير برخي روايات، 
آثار  داراي  هم  كه  هستند  ربا  مسأله  از  فرار 
اين  ميان  عرف،  اينكه  هم  و  بوده  اقتصادي 
حيل مجاز ربا و خود ربا تفاوت قائل مي شود. 
به عنوان نمونه، حيله بيع نقد كاال و اجاره به 
شرط تمليک همان كاال كه از حيل مجاز ربا 
مي باشد، 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، مثاًل خانه 
بوده  به فردي مي فروختند كه حاضر  را  خود 
آن را به فروشنده اجاره به شرط تمليک نمايد.  
مي دارد  بيان   171 صفحه  در  نويسنده   -2
قائل  تفاوت  ربا  حيل  انواع  بين  بايد  كه 
و  نقد  بيع  )مانند  ربا  مجاز  حيل  و  شد 
اجاره به شرط تمليک( به قضاوت عرف 
و عقال از جهت علل و حكمت های ربا با 
نظر  از  آنكه  حال  دارند؛  تفاوت  ربا  خود 
حيل،  اين  شباهت هاي  عقال،  و  عرف 
می  باشد.  ربا  با  تفاوت هايشان  از  بيشتر 
مؤيد اوليه براي اين مطلب، آن است كه 
يافت  افرادي  ندرت  به  نيز  فقها  بين  در 
انواع حيل تفاوت قائل  بين  مي شوند كه 
را  ديگر  برخي  و  را حالل  برخي  و  شده 
حرام اعالم نمايند. بلكه، يا مانند صاحب 

در  عنوان  هيچ  به  جهان  در  بانکداری  نظام 
وظيفه  دارای  اجتماعی  عدالت  تأمين  خصوص 
یک  عنوان  به  تنها  بانک ها  اما  نمي باشد  اصلی 
شهروند و یک عضو جامعه، دارای مسئوليت های 

اخالقی ـ اجتماعی در حد محدودی هستند 
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مانند  يا  و  مي پذيرند  را  ربا  حيل  جواهر 
امام خميني )ره(، سيد مرتضي و محّقق 
غيرمجاز  كلي  طور  به  را  حيل  بهبهاني، 
چنين  نويسنده  اما  مي نمايند.  اعالم 
نظر  به  كه  است  داده  انجام  تفكيكي 
مي رسد ناصواب است. همچنين نويسنده 
)ظلم،  ربا  حكمت هاي  كه  است  مدعي 
در  تجارت(  از  جلوگيري  و  اموال  فساد 
برخي از انواع حيل وجود دارد )مثاًل بيع 
نقد به شرط فروش اقساطي( و در برخي 
ديگر وجود ندارد )مثاًل بيع نقد به شرط 
اجاره به شرط تمليک(. اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد عرف و عقال تفاوتي 
بين اين دو معامله از نظر شمول يا عدم 
شمول حكمت هاي ربا در نظر نمي گيرند 
و واقعًا هم به نظر مي رسد كه به لحاظ 
عقلي، اين دو معامله اينقدر به هم نزديک 
با  نمي توان  هيچ وجه  به  كه  هستند 
قطعيت مدعي شد كه حكمت هاي ربا در 
اولي صادق و در ديگري غيرصادق باشد. 
همچنين، اين استدالل كه آثار اقتصادي 
در دومي بيش از اولي مي باشد، به حدي 
قّوت ندارد كه دومي را از دايره ربا خارج 
نمايد و اصواًل به لحاظ فقهي، ميزان آثار 
اقتصادي يک قرارداد، تأثيري در ربوي يا 

غيرربوي شدن آن ندارد. 
پاسخ: به نظر مي رسد كه عرف و عقال 
بر اساس معيارها در مورد اتحاد و يا عدم اتحاد 

برخي حيل ربا با خود ربا اظهار نظر مي كنند. 
مشابه همين بحث، در ساير احكام نيز وجود 
دارد؛ به عنوان نمونه در موضوع شرب خمر، 
عرف و عقال به اين مطلب توجه مي كنند كه 
چون علت تحريم شرب خمر، مست كنندگي 
آن مي باشد، لذا آشاميدن هر مايع ديگري كه 
اين ويژگي را داشته باشد نيز حرام است. به 
استخراج  را  شاخص ها  عرف،  ديگر،  عبارت 
موارد  ساير  مورد  در  آن  اساس  بر  و  كرده 
به  نيز عرف  ربا  بحث حيل  در  مي دهد.  نظر 
مالک ها توجه داشته و هر حيله اي را كه اين 
مالک ها در آن وجود نداشته باشد مشروع و 
مجاز مي داند. همچنين برخي از حكمت هايي 
است،  مطرح شده  ربا  تحريم  موضوع  در  كه 
قرض الحسنه،  از  جلوگيري  مثال  عنوان  به 
نه  و  هستند  تشويقي  و  ارشادي  مسائل 
مولوي. به عبارت ديگر، اين مسائل مستحب 
هستند و نه واجب و بايد در همين اندازه مورد 
بنابراين نمي توان گفت كه  توجه قرار گيرند؛ 
تمامي فعاليت ها و معامالت اقتصادي غير از 
اين،  بر  عالوه  است.  نامشروع  قرض الحسنه 
بايد توجه داشت كه در اين مباحث بايد بين 
تفاوت  غيردقيق«  »عرف  و  دقيق«  »عرف 
غيردقيق  عرف  نمونه،  عنوان  به  شد.  قائل 
تفاوتي بين بيع نقد به شرط فروش اقساطي 
)حيل غيرمجاز ربا( و بيع نقد به شرط اجاره به 
شرط تمليک )حيله مجاز ربا( قائل نمي شود و 
هر دو را مشابه ربا مي داند. اما عرف دقيق، به 

آثار اقتصادي زيادي كه در دومي وجود داشته 
و در اولي وجود ندارد توجه نموده و دومي را 

معامله  اقتصادي واقعي در نظر مي گيرد. 
3- نويسنده در صفحه 185 سه معيار براي 
تفكيک حيل مجاز از حيل غيرمجاز ارائه 
مي دهد كه عبارت اند از: وجود قصد جدي 
در طرفين، عدم صدق عنوان ربا بر حيله 
به  اما  ربا.  با  حيل  عرفي  اتحاد  عدم  و 
نظر مي رسد كه الزم باشد به معيارهاي 
نمونه،  عنوان  به  كرد.  توجه  نيز  ديگري 
ربا،  حكمت هاي  مسأله  به  مي توان 
از  جلوگيري  ربا،  فاسد  اقتصادي  نتايج 
نيز  غيره  و  قرض الحسنه  فعاليت هاي 
تشخيص  معيارهاي  از  برخي  عنوان  به 
نمود.  تأكيد  غيرمشروع  از  مشروع  حيل 
از  ربا  اينكه  به  توجه  با  ديگر،  عبارت  به 
موارد تحريم شده اي است كه حكمت هاي 
صريح  صورت  به  روايات  در  آن  تحريم 
به  آنها  به  حكيم  شارع  و  شده  بيان 
)مواردي  است  نموده  توجه  ويژه  صورت 
چون ظلم، جلوگيري از تجارت و غيره(، 
در  كه  است  بلكه الزم  مناسب،  بنابراين 
اهداف  اين  به  ربا،  نامشروع  كشف حيل 
اين  كه  موردي  هر  در  و  شود  توجه  نيز 
اهداف تأمين نشد و يا توالي فاسد مورد 
بايد  داشت،  وجود  ظلم  مانند  شارع  نظر 
حيله مورد بحث را نامشروع و حرام اعالم 
اشاره  مورد  مالک  سه  اگر  حتي  نمود؛ 
باشد.  داشته  وجود  آن  در  نيز  نويسنده 
الزم به ذكر است كه اساسًا برخي از فقها 
مانند امام خميني )ره( مسأله حيل ربا را 
با توجه ويژه به اهداف شارع مقدس در 
قرار  بحث  مورد  ربا  تحريم  حكم  جعل 
آن  به  بايد  كه  ديگري  نكته  مي دهند. 
مسأله  در  نبايد  كه  است  آن  نمود  توجه 

در بانکداری اسالمی دو موضوع بسيار مهم وجود 
کار  آنان  روی  بر  پيش  از  بيشتر  بایستی  که  دارد 
شود و پاسخ هایی برای آنها به دست آورده شود. 
یکی از این موضوع ها توزان بين ریسک و بازدهی 
ویژگی های  و  پول  ماهيت  کشف  دیگری  و  است 

بارز آن می  باشد 
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كشف معيارهاي حيل مشروع ربا تنها به 
ديدگاه فقه فردي و روابط افراد با يكديگر 
توجه كرد؛ بلكه مناسب است از ديدگاهي 
اجتماعي و كلي تر نيز به مسأله نگاه شود 
و معيارهايي ارائه شود كه در سطح كالن 
از ربوي شدن مجموعه معامالتي كه هر 
نحوي  به  منفرد،  به صورت  آنها  از  يک 
حيل مشروع ربا هستند، جلوگيري شود. 
يكي  توليد،  از  حمايت  نمونه،  عنوان  به 
بحث  در  بايد  كه  است  معيارهايي  از 
توسعه  از  و  داد  قرار  نظر  مورد  ربا  حيل 
يافتن ابزارهاي مالي كه الزامًا به تقويت 
نمي انجامند  يا خدماتي  و  توليدي  بخش 
ابزارها  اين  از  نمونه اي  نمود.  جلوگيري 
صكوک اجاره است كه در آن، يک فرد يا 
مؤسسه مي تواند يكي از اموال غيرمنقول 
در  كه  گران قيمتي  ساختمان  )مثاًل  خود 
تملک دارد( را فروخته و دوباره اجاره به 
شرط تمليک نمايد و از اين طريق به پول 
آنكه  بدون  كند،  پيدا  دست  فراواني  نقد 
الزامًا در اثر اين تأمين مالي، كااليي توليد 

و يا خدمتي ارائه كرده باشد.  
پاسخ: با توجه به محدوديت هاي موجود 
معيارها  از ذكر ساير  از كتاب،  اين بخش  در 
)به غير از سه معيار مذكور( خودداري گرديد. 
خواننده مي تواند جهت دريافت مطالب مرتبط 
كتاب  ديگر  بخش هاي  به  معيارها  اين  با 
مراجعه كند. همچنين، برخي از مواردي كه در 
روايات در موضوع ربا مطرح شده است جنبه 
مستحبي داشته و رعايت آنها به عنوان يک 
معيار و شاخص ضرورتي ندارد؛ چرا كه معيار و 
شاخص بايد به نحوي باشد كه نبود آن منجر 

به ربوي شدن قطعي و فقهي معامله شود. 
و  اسالمي  عقود  مواردي  در  نويسنده   -4
معامالت مورد تأييد شارع را معادل حيل 

مشروع ربا عنوان نموده است. به عنوان 
اقساطي  فروش   175 صفحه  در  نمونه 
اين  نظر گرفته كه  ربا در  نوعي حيله  را 
و  مي رسد  نظر  به  اشكال  داراي  تعبير 
معامالت صحيح  تمامي  نمي توان  اساسًا 
اسالمي را حيل ربا دانست؛ بلكه عبارت 
بر  كه  مي باشد  خاص  تعبيري  ربا،  حيل 
عقود خاصي كه شباهت زيادي با قرض 
با اضافه مقّيد )ربا( دارند به كار مي رود و 
نمي توان و نبايد تمامي معامالت صحيح 
را حيل ربا دانست و اين كار نوعي خلط 

محل بحث مي باشد.
بخش  اين  در  حيله  از  منظور  پاسخ: 
به  بيشتر  از كتاب مفهوم عربي آن است كه 
داراي  الزامًا  و  مي باشد  چاره  و  راه كار  معناي 
بار منفي نيست و نبايد آن را با مفهوم حيله 
نيرنگ  معني  به  بيشتر  كه  فارسي  زبان  در 
دارد،  منفي  معناي  نحوي  به  و  رفته  كار  به 
نيز خود  اشتباه نمود. عالوه بر اين، حيل ربا 
نوعي و قسمي از اقسام عقود مشروع اسالمي 
مي باشند. بنابراين مي توان حيل ربا را نيز در 

زمره عقود فقهي مورد تأييد مطرح نمود.    
را  )ره(  امام  حضرت  اشكال  مي توان   -5

شرط  به  اجاره  و  نقد  بيع  حيله   مورد  در 
را مجاز مي داند  آن  نويسنده  تمليک كه 
مجدداً مطرح و بيان كرد كه چرا خداوند 
از  اين سادگي  به  را كه  حكيم مسأله اي 
اين  با  مي باشد  طرح  قابل  حيل  طريق 
شدت مورد نهي قرار مي دهد؟ چرا رسول 
خدا )ص( در نامه خود به فرماندار مكه از 
روش بيع و اجاره به شرط تمليک، برای 
حل مشكل رباخواران چيزی نمی نويسند؟ 
حال آنكه برای منع افرادی كه درآمدی 
از رباخواری دارند، اين روش بسيار بيشتر 
مورد استقبال و كاربردی شدن قرار می-

اين نوع  اينكه صرفًا اعالم شود  تا  گيرد 
كنار  بايد  و  است  ممنوع  داشتن  درآمد 

گذارده شود.  
)ص(  پيامبر  مي رسد  نظر  به  پاسخ: 
و  ديگر  روايات  در  خودشان  اطهار  ائمه  و 
همچنين سيره خود، راه كارها و روش هايي را 
و  معامالت صحيح  انجام  و  ربا  از  فرار  براي 
ارائه كرده اند كه در كتاب مورد نقد،  مشروع 
شده اند.  مطرح  ربا  مجاز  حيل  عنوان  تحت 
بنابراين، آنچه كه از مجموع روايات و سيره 
موافق و مخالف در موضوع حيل ربا به دست 
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مي آيد آن است كه برخي از حيل ربا نامشروع 
ربا  از ساير حيل  بسياري  ولي  ناصحيح اند،  و 
به  مشروع و مجاز هستند كه در متن كتاب 
شده  اشاره  مبسوط  صورت  به  آنها  از  برخي 
زمان  در  مشروع  حيل  از  دسته  اين  است. 
آنها  تأييد  به  و  داشته اند  وجود  نيز  ائمه  خود 

رسيده اند.  
شد،  ذكر  قّوت  نقاط  در  كه  همان طور   -6
در  نويسنده  كه  مباحثي  حاضر  حال  در 
صفحه 186 مطرح نموده و در آن يكي 
از حيل مجاز ربا را خريد و اجاره به شرط 
مبنايي  دانسته،  ثابت  دارايي  تمليک 
در  اجاره  صكوک  انتشار  براي  نظري 
كشور در سطح انبوه شده است. در واقع 
از  نقد كاال  بيع  معتقد است كه  نويسنده 
يک فرد و فروش اقساطي آن به همان 
فرد )صكوک مرابحه( جزو حيل نامشروع 
و  فرد  يک  از  كاال  نقد  بيع  اما  رباست، 
اجاره به شرط تمليک آن )صكوک اجاره( 
در  اين  مي باشد.  ربا  مشروع  حيل  جزو 
توجه  با  مي رسد  نظر  به  كه  است  حالي 
معامالت  باب  اسالمي  فقه  در  اينكه  به 

امضايي مي باشد و مي توان با استفاده از 
را  مشروع  ابزارهاي  انواع  اسالمي  عقود 
طراحي كرد، ديگر ضرورتي به طرح حيل 
مشكوک  و  اختالف  مورد  )كه  ربا  مجاز 
از  استفاده  جهت  در  تالش  و  مي باشند( 
آنها در ابزارسازي و طراحي ابزارهايي كه 
زمينه صوري  و  داشته  ماهيت شبه ربوي 
مي آورند  فراهم  را  بانكي  عمليات  شدن 
شركت  اجاره  در صكوک  آن  نمونه  )كه 
است  تجربه شده  سامان  بانک  و  ماهان 
صكوک  ارائه  بر  مبني  پيشنهادهايي  و 
اجاره طال توسط بانک مركزي به عنوان 
مشاهده  نيز  باز  بازار  عمليات  جايگزين 
شده است( هيچ ضرورت و نيازي نداشته 
و مي توان به جاي آن از ابزارهاي مشروع 
و صحيح استفاده كرد. در واقع معامالت 
نياز  اندازه اي هست كه ديگر  به  مشروع 
نباشد به روش هاي مشكوک و حيل ربا 

متوصل گرديد.       
پاسخ: بر اساس تحليل هاي مطرح شده 
عقود  جزو  ربا  مجاز  حيل  كتاب،  متن  در 
مشروع و اسالمي مي باشند و به توسعه بازار 

مالي اسالمي مي انجامند. در واقع حيل مجاز 
ربا مكمل ساير عقود مي باشند. 

مشروع  فاسد  تالي  مي رسد  نظر  به   -7
دانستن برخي از حيل ربا، مانند صكوک 
اجاره، چيزي نيست جز ايجاد زمينه هاي 
نفي كامل بانكداري اسالمي. چرا كه به 
از  كه  را  ربا  حيله  اين  مي توان  سادگي 
برخي  )و  است  برخوردار  زيادي  سادگي 
شروط  با  مي توان  نيز  را  آن  مشكالت 
حل  راحتي  به  صلح  عقد  و  عقد  ضمن 
به  كرد.  عقود  تمامي  جايگزين  نمود( 
عنوان نمونه، مي توان به جاي استفاده از 
بانكي،  عقود مختلف در تخصيص منابع 
بانک اعالم كند كه هر فردي كه هر نوع 
غيره،  و  ماشين  خانه،  مثاًل  دارد،  دارايي 
به بانک مراجعه كرده و بانک به صورت 
نقدي دارايي را خريداري كرده و به خود 
فرد، اجاره به شرط تمليک كند و با شروط 
تنظيم  را  شرايط  طوري  نيز  عقد  ضمن 
 كند كه نسبت به بازپرداخت اصل و سود 
توسط متقاضي تسهيالت مطمئن شود. از 
اين رو، به نظر مي رسد با استفاده از اين 
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شيوه و همچنين استفاده مناسب از شروط 
ضمن عقد، مي توان تمامي مشكالتي را 
كه بانک در ساير عقود دارد مرتفع نمود 
به  نسبت  مشتريان  هم  و  بانک  هم  و 
استفاده از عقد به جاي ساير عقود داراي 

انگيزه اقتصادي بااليي مي باشند.    
ربا  حيل  كه  شود  توجه  بايد  پاسخ: 
مكمل ساير عقود هستند و نه جايگزين آنها. 
همچنين، با توجه به آثار حقوقي و اقتصادي 
بار  تمليک  شرط  به  اجاره  و  نقد  بيع  بر  كه 
مي شود، به عنوان نمونه انتقال مالكيت مورد 
دارايي از فرد متقاضي تسهيالت به بانک در 
در  داد  خواهند  ترجيح  افراد  عقد،  دوره  طول 
صورت فراهم بودن شرايط، از ساير عقود نيز 
استفاده نمايند. همچنين، نبايد ميزان استفاده 
نحوي  به  عقد  شروط ضمن  و  صلح  عقد  از 

باشد كه حيل مذكور را صوري نمايند.   
د. نقاط ضعف جزئي و موردي

بحث  به  فقط  نويسنده  كه  بود  مناسب   -1
آثار  و  نمي كرد  اكتفا  ربا  حيل  فقهي 
اقتصادي ناشي از حرمت ربا را نيز مورد 
بحث قرار داده و تأكيد مي نمود كه بايد در 
كشف مصاديق حيل مجاز ربا، به مسأله 
ناخواسته  تا  نيز توجه شود  اقتصادي  آثار 
روش هايي به لحاظ فقهي مورد تأييد قرار 
در  ربا  منفي  آثار  همان  دقيقا  كه  نگيرد 
داشته  همراه  به  را  اقتصاد  كالن  سطح 
كه  بود  مناسب  ديگر،  عبارت  به  باشد. 
بحث عالوه بر ديدگاه فقهي، در چارچوب 
اقتصاد كالن و آثار اقتصادي منفي نظام 
مبتني بر بهره )ربا( پيگيري مي گرديد و 
نشان داده مي شد كه بايد در بحث حيل 
در سطح  ربا  منفي  اقتصادي  آثار  به  ربا، 
در  شود.  ويژه  توجه  نيز  كالن  اقتصاد 
سبحاني   ،)1379( توتونچيان  زمينه  اين 

و  عيوضلو  و   )1389( صديقي   ،)1380(
داده اند  نشان  خوبي  به   )1388( ميسمي 
كه شكل گيري معامالت مبتني بر ربا در 
اقتصاد، عالوه بر مشكالتي كه در روابط 
قرض دهنده و قرض گيرنده در سطح خرد 
ايجاد  است(  فردي  فقه  توجه  مورد  )كه 
)كه  اقتصادي  كالن  سطح  در  مي كند، 
حكومتي  و  اجتماعي  فقه  تمركز  نقطه 
مي باشد( نيز آثار منفي به جاي مي گذارد 
كاهش  اقتصاد،  در  بي ثباتي  افزايش  كه 
ايجاد  زمينه سازي  اقتصادي،  كارايي 
ساختن  نامتوازن  و  مالي  بحران هاي 
اين  از  جامعه  در  درآمد  توزيع  وضعيت 

دسته عوامل مي باشند. 
كه  است  شده  بيان   167 صفحه  در   -2
به  احكام  موضوعات  تغيير  براي  حيل، 
كار مي روند و نه براي تغيير احكام الهي. 
موضوعات  مي رسد  نظر  به  كه  حالي  در 
احكام پديده هاي خارجي هستند كه نحوه 
ماهيت  تغيير  بر  تأثيري  آنها،  نامگذاري 
واقعي آنها ندارد. از اين رو، حيل ربا بيشتر 
ظاهر  و  عنوان  تغيير  جهت  راهكارهايي 
موضوعات هستند و نه اصل آنها و تالش 
مي كنند از طريق ارائه روش هايي، ظاهر 
موضوعات را از دايره شمول احكام الهي 
مستثني نمايند. به طور مشابه در صفحه 
169 مناسب است بيان شود كه حيل ربا 
عبارت اند از انجام عملي به منظور خارج 

كردن »ظاهري« موضوع از حكم ربا.
ربا  حيله  تعريف  در   169 صفحه  در   -3
با  است.  نشده  اضطرار  بحث  از  سخنی 
توجه به مخالفت شديد دسته ای از فقها با 
حيله هاي ربا، مانند سّيد مرتضی، محّقق 
بهبهانی و حضرت امام )ره( و جوازدهی 
به استفاده از حيل تنها در شرايط اضطرار 

توسط برخي ديگر مانند مقّدس اردبيلی و 
عاّلمه حلّی، نخست، مناسب بود به بحث 
اضطرار بيشتر توجه مي شد و دوم، در اين 
از  مي شد  داده  پاسخ  سؤاالتي  به  رابطه 
اضطرار  شرايط  قبول  صورت  در  جمله: 
اضطرار  شرط  حيل،  از  استفاده  برای 
نيازمند  توليدی  شركت هاي  و  بنگاه ها 
اضطرار  آيا  مي باشد؟  چه  مالی،  تأمين 
در  اضطرار  با  معادل  اقتصادي  مؤسسات 
به  كه  شاخص هايي  است؟  فردي  سطح 
وسيله آن مي توان يک بانک و يا مؤسسه 
مضطر  احكام  و  ناميد  مضطر  را  مالي 
و  ربوي  وام  دريافت  اجازه  )مثاًل  فقه  در 
پرداخت ربا( را در رابطه با آن جاري نمود، 

كدام است؟
كه  است  شده  بيان   173 صفحه  در   -4
منظور از قصد جدی، قصد غايی نيست. 
صرفًا  رابطه،  اين  در  نويسنده  استدالل 
يک جمله از شهيد ثانی است كه آن هم 
استدالل نيست، بلكه يک مثال است. اما 
مي شود  مطرح  رابطه  اين  در  كه  سؤالي 
آن است كه آيا هدف و انگيزه در حيل ربا 
در واقع تأمين نقدينگی و بازپرداخت آن 
همراه با اضافه نيست؟ آيا اين مطلب با 
اصلي كه در قواعد فقه مطرح شده و بيان 
طرفين  قصد  از  تابعي  »عقود،  مي دارد 
مسأله  در  چرا  ندارد؟  منافات  مي باشد« 
مقدماتی  و  روبنايی  قصد  به  تنها  قصد، 

توجه شده است؟
مصاديق  در   187 و   186 صفحات  در   -5
معامله  نبايد  كه  شرط  اين  سوم،  و  دوم 
دوم در اولی شرط شود، ذكر نشده است. 
آيا نويسنده اين شرط را الزم نمي داند؟ و 
عقد  با شرط ضمن  آيا  لزوم،  در صورت 
شرط  اولی  در  را  دوم  معادله  می توان 
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را  ربا  اثرات  همان  كار،  اين  آيا  نمود؟ 
ايجاد نمي كند؟

نكات  از  روايات  ارزيابی سند  و  بررسی   -6
مهمی است كه در استدالل و استناد به 
در  بود  مناسب  رعايت شود.  بايد  روايات 

متن، بيشتر به اين مسأله توجه مي شد. 
7- بسياری از روايات تجويزكننده حيل ربا، 
در مقابل و معارض با روايات نهی كننده 
قرار  قرآن  شديد  و  صريح  عمومات  و 
می گيرد و لذا به نظر می رسد كه مناسب 
اين  در  مناسب تري  اصولي  بحث  بود 
در  با  تنها  آيا  شود.  تبيين  و  ارائه  زمينه 
داراي  كه  روايات  برخي  داشتن  اختيار 
عمومات  مي توان  هستند،  نيز  معارض 
به حلّيت  و حكم  زد  را تخصيص  قرآني 
موارد مشكوكي مانند حيل مجاز ربا داد؟ 
8- به نظر مي رسد آنچه از ائمه معصومين 
و  )ص(  رسول  حضرت  بجز  )ع(، 
حيل  با  رابطه  در  )ع(  علی  اميرالمؤمنين 
شرايط  در  معمواًل  است،  شده  مطرح  ربا 
اضطراری، غيرحاكميتی و تقيه بيان شده 
توجه  مسأله  اين  به  بايد  بنابراين  است. 
كرد كه شرايط صدور احاديثي كه در آن 
بوده  چه  شده اند  شمرده  مجاز  ربا  حيل 

است؟ آيا در شرايط فعلي كه شيعيان در 
اسالمي  حكومت  و  نداشته  قرار  اضطرار 
از  عينًا  مي توان  است،  شده  تشكيل 
اضطرار  دوره  با  مرتبط  سنت  و  احاديث 
استفاده كرد؟ مناسب بود نويسنده به اين 

مطلب اشاره مي كرد.
عنوان  تحت  ذكرشده  روش های  تمام   -9
در  افراد  بين  عمليات  به  ناظر  ربا،  حيل 
است  آن  سؤال  حال  است.  خرد  سطح 
با  را  روش ها  اين  می توان  چگونه  كه 
نمود  جمع  كالن  مالی  ابزار  مفهوم  يک 
و ابزارسازي مالي در سطح گسترده انجام 
داد؟ آيا حليت يک ابزار در سطح فردي، 
الزامًا به معني آن است كه اگر از اين ابزار 
اهداف  شود،  استفاده  گسترده  سطح  در 
تأمين  اسالم  اقتصادي  نظام  نظر  مورد 
اين  تطبيق  وظيفه  كسي  چه  مي گردد؟ 
ابزارها را با اهداف اقتصاد و مالّيه اسالمي 

بر عهده دارد؟
و  امر  يک  اقتصادی  توجيه  صرف   -10
ظاهری  آثار  و  منافع  برخي  وجود  يا 
آن  حلّيت  بر  دليلی  آن،  در  اقتصادي  و 
نيست و هرگونه كوششی كه سعی كند 
يا  و  مالی  مزيت های  آن  به  نيل  برای 

يا  و  داده  تغيير  را  الهی  حكم  اقتصادی، 
دور بزند، تالشی ناصواب است. 

11- عبارت »حيل شرعي«، داراي تعارض 
نمي تواند  حيله  كه  چرا  مي باشد.  دروني 
بلكه در مقابل فعاليت هاي  باشد؛  شرعي 
ضوابط  مقدس  شارع  غيرشرعي،  مالي 
استفاده از عقود اسالمي را فراهم نموده 
است. از اين رو، حيل مشروع ربا، چيزي 
جز عقود صحيح اسالمي نمي توانند باشند 
و لذا نمي توان چيزي را حيله دانست و در 

عين حال آن را اسالمي ناميد. 
12- به نظر مي رسد كه در طراحي ابزارهاي 
مالي اسالمي و در تمامي مباحث مرتبط 
روابط  است  الزم  اسالمي،  بانكداري  با 
انگيزه  تنظيم شود كه  به نحوي  طرفين 
اقتصادي طرفين نسبت به صوري سازي 
معامالت حداقل گردد. در حالي كه به نظر 
مي رسد بسياري از حيل مجاز ربا ذاتًا به 
نحوي هستند كه طرفين تشويق مي شوند 
و به لحاظ اقتصادي داراي انگيزه هستند 
عقد  عقد،  ضمن  شروط  از  استفاده  با  تا 
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 مي دادند.   
در  شنبه  روز  اصحاب  داستان  مطالعه   -13
كه  حكمی  در  كه  مي دهد  نشان  قرآن3 
خداوند بر اين قوم امر فرموده بود، از صيد 
شده  منع  شنبه  روز  در  ماهی  خوردن  و 
در  ماهيان  كردن  محصور  از  نه  و  بودند 
اصول  اساس  بر  لذا  تورها.  يا  و  بركه ها 
رفتار  می توان  نيز  اصول  علم  لفظی 
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رو  اين  از  كرد.  توجيه  را  سبت  اصحاب 
نكته  اين  بيان كننده  قوم  اين  ماجرای 
است كه صرف تبعيت از اصول لفظی و يا 
كالمی در اجرای حكم الهی كافی نيست. 
بلكه پس از آنكه توسط علم اصول فقه 
و فقه، به حكم الهی دست پيدا شد، الزم 
يا  و  موجود  نقلی  منابع  اساس  بر  است 
ادراكات عقلی، حكمت تشريع حكم را نيز 
در حد توان درک كرد و به گونه اي حكم 
اندازه اي كه ممكن  به  تا  نمود  تعديل  را 

است، حكمت حكم نيز محّقق گردد. 
14- حيله،  اگر صرفًا تغيير نام يک فعل و 
برابر حكم  از تجّری در  يا دوری جستن 
به  باطل  از  فرار  معنای  به  باشد،  آشكار 
سوی حق نيست. بلكه می تواند به عنوان 
فرار از باطل آشكار به باطل پنهان تعبير 
روز  اصحاب  مورد  در  كه  چنان  شود. 
تغييری  فرار  اين  و  بوده  چنين  نيز  شنبه 
ننمود.  ايجاد  قوم  آن  شوم  سرنوشت  در 
»تعّدی«  نيز  را  ايشان  فعل  خداوند  لذا 
اين  به  نويسنده  بود  مناسب  می نامد. 

موضوع توجه بيشتري به خرج مي داد.
15- برخي از رواياتي كه در متن كتاب در 
توجيه حيل ربا بيان شده است، ربطي به 
مسائل  ساير  آن  در  و  نداشته  ربا  مسأله 
نمونه،  عنوان  به  است.  بوده  توجه  مورد 
شايد امام معصوم به منظور جلوگيري از 
در  اسالم  توجه  مورد  كه  مضراتي  ساير 
را  معامله اي  انجام  است،  معامالت  باب 
تأييد نموده اند )به عنوان نمونه به مشقت 
از  زمان خلفاي جور(.  در  افتادن شيعيان 
از  برخي  در  كه  مي رسد  نظر  به  رو  اين 
روايات توجيه كننده حيل ربا، اصاًل مسأله 
از  ربا مورد توجه نبوده است و نمي توان 
استفاده  ربا  حيل  توجيه  منظور  به  آنها 

بيان چنين  مقام  در  واقع شارع  در  نمود. 
به  فقط  اگر  بنابراين  است.  نبوده  مطلبي 
ابعاد مورد  و ساير  توجه شود  اين مسأله 
غفلت قرار گيرد، بحث مشكل و پيچيده 

مي شود.   
16- در صفحه 168 بيان شده است كه بحث 
ربا،  مسأله  از  غير  در  حيله  بردن  كار  به 
چندان پيچيده نيست و ذكر گرديده است 
كه اگر تغيير موضوع به گونه اي باشد كه 
عرف و عقال موضوع را از مصاديق اكل 
مال به باطل، معامالت غرري و يا روابط 
ضرري خارج بدانند، كفايت مي كند. اين 
در حالي است كه به نظر مي رسد مرجع 
و  يا غرري  باطل  به  مال  اكل  تشخيص 
ضرري بودن معامله در بسياري از موارد 
متخصصان باشند و نه عرف. از اين رو، 
اكل مال به باطل  شايد معامله اي ظاهراً 
نباشد، ولي مجتهد باطن آن را اكل مال 
به باطل بداند. »عرف« به تنهايی معيار و 
مرجع مناسب و مورد قبولي برای تعيين 
نمی تواند  ربا  حيله های  حرمت  يا  حلّيت 

باشد.
17- برخي از حيل مجاز مورد اشاره نويسنده، 
مانند بيع نقد يک كاال و اجاره به شرط 
تميلک آن به فروشنده، شباهت زيادي با 
نحوي  به  خود  اين  و  دارد  ربوي  قرض 
را  رباخواري در جامعه  تقويت  زمينه هاي 
تقويت مي كند. 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 
كاماًل حرام نباشند، اما زمينه هاي ريختن 
مسلمًا  البته  مي دهند.  كاهش  را  ربا  قبح 
سازگار  نظام سازي  رويكرد  با  مسأله  اين 

فعلي؛  فردنگر  فقهي  رويكرد  نه  و  است 
موارد  تمامي  رويكرد،  اين  در  كه  چرا 
مشكوک در ذيل اصل برائت قرار گرفته 
و به موضوع نظام سازي و تقويت ساختار 
انگيزشي در مسلمين به منظور اجتناب از 

ربا توجه خاصي نمي شود. 

 منابع و مآخذ
1- توتونچيان، ايرج. )1379(. پول و بانكداري اسالمي 
انتشارات  تهران:  سرمايه داري،  نظام  با  آن  مقايسه  و 

توانگران، چاپ اّول.
اقتصاد  چشم انداز  و  دغدغه ها  حسن.  سبحاني،   -2

اسالمي، تهران: انتشارات سمت. 
3- صديقي، محمد نجات ا... . )1389(. ربا، بهره بانكي 
و حكمت تحريم آن در اسالم، ترجمه حسين ميسمي، 

تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، چاپ اول. 
4- عيوضلو، حسين و حسين ميسمي. )1388(. ثبات 
و كارايي در نظام بانكداري اسالمي در مقايسه با نظام 
اقتصاد  پژوهشي  ـ  علمي  فصلنامه  متعارف،  بانكداري 

اسالمي، ش 31.
مالي  ابزارهاي   .)1386( عباس.  سيد  موسويان،   -5

اسالمي، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.

پي نوشت ها:
در  اسالمي  مالّيه  و  بانكداري  پژوهش هاي  نقد  جلسه  اولين   -1
برگزار  بانكي  و  پولي  پژوهشكده  محل  در   1390 سال  مردادماه 
به  اين جلسه،  با  رابطه  گرديد. جهت دريافت اطالعات تكميلي در 

وب سايت پژوهشكده پولي و بانكي مراجعه شود.
قم:  اسالمي«،  مالي  »ابزارهاي   ،1386 عباس،  سيد  موسويان،   -2

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
3- قرآن مجيد، سوره اعراف، آيات 163 تا 166.


