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  چكيده

دهنده باشد،  در مباني فقه اسالمي، قرض ميان دو فرد حقيقي كه متضمن اشتراط نفع اضافه براي قرض
عدالتي، تعطيلي كسب و كار و  است و در آيات و روايات نيز فلسفه تحريم آن ظلم و بي  مصداق ربا شناخته شده

كنند،  صورت يك بنگاه اقتصادي عمل ميهاي تجاري كه به انكاما برخالف ب. است  ترك اصطناع معروف ذكر شده
هاي پولي و ايجاد شرايط  عنوان يك نهاد دولتي تنها به دنبال اعمال سياست كشورها بهتمامبانك مركزي در 

گونه نتيجه توان اين بنابراين، مي.  و هرگز به دنبال كسب سود نيستاست تعادلي در فضاي كسب و كار اقتصادي
 نرخ تنزيل مجدد و يا عمليات بازار باز براي سياستگذاري پولي، ساز وكارت كه استفاده بانك مركزي از گرف

هاي حرمت  كدام از فلسفه  هيچزيرا اوالً. شود مت رباي قرضي نمي و مشمول ادله حراست مستحدثه اي كامالً پديده
اهيت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مديريت  اين نوع بهره مربوط به م ثانياً.كند ربا در مورد آن صدق نمي
ن وحي، مصداق عيني و خارجي عنوان مفسرا، به)ع(اطهار هيچ عنوان در زمان ائمهكالن اقتصادي است كه به

 لثاًثا. رسد اطالق  قرض ربوي در روايات شامل اين مورد كامالً مستحدث باشد نظر مياست و بعيد به  نداشته
يندهاي كامالً متفاوت از عقد آ سياست پولي، با اهداف و فرساز وكارگرفتن  بانك مركزي در  ضدادن و قر قرض

گيرد تا جايي كه شايد بتوان گفت  قرض متداول بين دو فرد حقيقي و يا حتي متداول در سيستم بانكي صورت مي
  .حالت تنها يك اشتراك لفظي است استفاده از لفظ قرض در اين دو

 .سياست پولي در اقتصاد اسالمي، نرخ بهره، حرمت ربا، تنزيل مجدد، عمليات بازار باز :كلمات كليدي
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  مقدمه

  حتي،كشورهاي جهان  تورم و بيكاري درهمچونبا توجه به اينكه مشكالت اقتصادي 
  اي وجود دارد، اهميت سياستگذاري پولي و لزوم  كشورهاي درحال توسعه به شكل گسترده

در اقتصاد اسالمي نيز . جهه با اين مشكالت بر هيچ كس پوشيده نيستكارگيري آن در مواهب
هاي اقتصادي و  دهي فعاليت اقتصادي ديگر، يكي از وظايف اصلي دولت جهت مانند هر نظام

هاي مناسب پولي  افزايش رفاه مردم است كه تحقق بخشي از آن در گرو اعمال سياست
دكتر چاپرا هدف سياست پولي . امر اذعان كامل دارنداقتصاددانان مسلمان نيز بر اين . باشد مي

در . 1داند باالي اقتصادي مي كامل و رشد در اقتصاد اسالمي را رفاه اقتصادي ناشي از اشتغال
كند كه  مرحله بعد با توجه به ماهيت اقتصاد اسالمي، هدف ديگري براي سياست پولي ذكر مي

  .  اقتصادي و توزيع عادالنه ثروت است- عدالت اجتماعيدر اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراري
بندي  طبقه هاي پولي در دو گروه در اقتصاد متعارف، ابزارهاي موجود براي اعمال سياست

 مانند عمليات بازار باز ،كنند گروه اول ابزارهايي هستند كه برمبناي نرخ بهره عمل مي. شوند مي
صورت مستقيم حجم پول را كنترل شود كه به يي ميو نرخ تنزيل و گروه دوم شامل ابزارها

با توجه به ممنوعيت بهره در اقتصاد اسالمي، . 2 مثل ذخاير قانوني و سقف اعتباري،كنند مي
  . اند اقتصاددانان مسلمان در استفاده از ابزارهاي سياست پولي دو رويكرد كلي را اتخاذ كرده

اند و  ي كنترل كننده حجم پول تمركز كردهتنها بر ابزارهااقتصاددانان مسلمان، برخي 
 اساساً نرخ بهره هيچ تأثيري بر تقاضا براي پول در اقتصاد اسالمي ندارد و بنابراين اندمعتقد

نيازي به استفاده از ابزارهاي مبتني بر نرخ بهره براي سياستگذاري پولي در اقتصاد اسالمي 
 تقاضا براي پول در نظام اقتصاد گويدمي در همان كتاب چاپرا عنوان مثالبه. وجود ندارد
باشد و حرمت ربا و وجود  صورت عمده تقاضاي معامالتي و تقاضاي احتياطي مياسالمي به

نهادهاي اسالمي مثل زكات در اقتصاد اسالمي، تقاضاي سفته بازي براي پول را به حداقل 
  و تنها با استفاده از ابزارهايحجم پول ندارد بنابراين نرخ بهره هيچ تأثيري بر. است  رسانده

كنترل كننده حجم پول مثل ذخاير قانوني و سقف اعتباري، بايد سياست پولي را در اقتصاد 
 3صورت مشابه، محمد عارف از ديگر اقتصاددانان مسلمان نيز معتقد استبه .اسالمي اعمال كرد

                                                
1 Monetray Managment in an Islamic Economy,1983. 
2
 Credit Ceiling 

3
 Ariff, 1982 
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ول صورت پذيرد و هيچ در اقتصاد اسالمي سياست پولي بايد از طريق كنترل مستقيم حجم پ
  .1اي مبتني بر نرخ بهره وجود نداردنيازي به استفاده از ابزاره

اما رويكرد غالب در ميان اقتصاددانان مسلمان، اين است كه با وجود حرمت بهره در اقتصاد 
توان با تكيه بر ابزارهاي  منظور دستيابي به اهداف غايي سياست پولي، تنها نمياسالمي، به

براين اساس بايد از همان ابزارهاي متداول . ها را اعمال كرد نده حجم پول اين سياستكنكنترل
ها با موازين شرعي، بايد جايگزيني  منظور تطبيق آن به، ليكندر اقتصاد متعارف استفاده كرد

استفاده از اورق مشاركت، اوراق . ها قرار داد مطابق با معيارهاي شرعي براي نرخ بهره در آن
، استعنوان ابزارهاي اسالمي اعمال سياست پولي مطرح اكنون به ه و اوراق صكوك كه هممضارب

 كه در استاهللا صديقي  يكي از اين اقتصاددانان دكتر نجات. است  از اين ديدگاه ناشي شده
هاي دولتي را   امكان انتشار و فروش سهام پروژه2 بانكداري بدون ربادرباره كتاب خود نخستين
  .3است  عنوان جايگزيني براي عمليات بازار باز مورد بررسي قرار دادهك مركزي بهبراي بان

است،   كه اين مقاله نسبت به ابزارهاي سياست پولي در اقتصاد اسالمي اتخاذ كرده رويكردي
اين مقاله در تالش است تا نشان دهد ماهيت قرض و . است 4تر از دو رويكرد فوق بسيار مبنايي

كند، با ماهيت   سياستگذاري پولي خود استفاده ميساز و كارانك مركزي از آن در اي كه ب بهره
ه نيز بايد ابراين ميان حكم فقهي اين دو مسئل و بن و بهره در رباي محرم متفاوت استقرض

است با تبيين دقيق قرض،   منظور در بخش دوم اين مقاله سعي شدهبدين. تفكيك قائل شويم
هاي خرد و كالن نسبت به قرض، جايگاه و مصاديق  ي و تفكيك ديدگاهفلسفه حرمت رباي قرض

در بخش سوم، پس از معرفي دقيق تاريخچه سياستگذاري پولي و . رباي قرضي مشخص شود
دهيم نرخ بهره مورد استفاده در  عنوان يك هدف مياني در اعمال آن، نشان مينقش نرخ بهره به

                                                
 عنوان به–ها   كه حتي در اقتصاد اسالمي، تأثير نرخ سود بانكگفتدر پاسخ به اين گروه از اقتصاددانان مسلمان بايد  1

گذاران از سود در عقود  افزايش سهم سپرده. است ناپذير بر تقاضا براي پول انكار–جانشيني براي نرخ بهره 
عنوان يكي توان به به اين ترتيب، از اين نرخ نيز مي. دهد مشاركتي، تقاضاي مردم براي نگهداري پول را كاهش مي

  .از ابزارهاي سياست پولي بهره برد
2 Siddiqi, 1983 

هاي دولتي و اوراق  ق مشاركت، سهام شركتبايد توجه داشت كه ابزارهاي مبتني بر عقود مشاركتي مثل اورا 3
اين ابزار پول را جمع كرده و به . باشند  عنوان يك ابزار سياست پولي كاربرد داشتهتوانند هميشه به صكوك، نمي
ي، جمع پول بانك مركزي از اعمال سياست انقباضكه هدف كنند؛ درحالي گذاري و توليد هدايت مي سمت سرمايه

  .گذاري و توليد است سرمايهاز اقتصاد و كاهش 
  .يير شكل و نامشانغها پس از ت يعني كنارگذاشتن كامل ابزارهاي مبتني بر نرخ بهره و يا استفاده از آن 4
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در . عملكرد با رباي محرم در اسالم تفاوت ماهوي دارد هدف و نظرابزارهاي سياست پولي، از 
ابزارهاي براي  عنوان رباي محرم نادرستياي از داليل موجود در رابطه با  پايان نيز، خالصه
  .كنيم گيري بيان مي نوان نتيجهعسياست پولي را به

  

 بررسي مصاديق رباي قرضي در آيات و روايات - 1

  تعريف قرض و انواع آن - 1- 1

. شود كلي رباي محرم در اسالم به دو نوع رباي معاملي و رباي قرضي تقسيم ميصورتبه
شود كه از موضوع بحث  رباي معاملي در مورد معامله كاالهاي مكيل و موزون با زياده مطرح مي

شود كه رباي قرضي، اشتراط چيزي زيادتر از  گونه برداشت مياما، از روايات اين. ما خارج است
 باشد،  داشته كه ارزش ماليدهنده چيزى را  رضيعني اگر ق. باشد ، مي  كه قرض داده شدهاصل مالي

آيات و روايات .  مرتكب ربا شده است،مالى كه قرض داده، شرط كند  بر برگرداندن اصلافزون
  .مربوط به رباي قرضي در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت

از اينكه يك فرد ميزان مشخصي از مال خود را ست  اقرض در فقه و حقوق اسالمي عبارت
گيرنده بايد مثل مال مقروضه و يا درصورت تعذر به فرد ديگري تمليك كند و در مقابل قرض

 در واقع تفاوت اصلي بيع با قرض اين است كه در بيع تمليك در مقابل .1قيمت آن را برگرداند
 طوركههمان. گيرد ان به برگرداندن صورت مي در قرض تمليك در مقابل ضم، ليكنشود ثمن انجام مي

شود و حرام  دهنده در عقد قرض، ربا تلقي مياشاره شد اشتراط هرگونه زيادي توسط قرض
دادن يك همين جهت قرضبنابراين قرض تمليك مال بدون هيچ چشمداشتي است و به. است

گرفتن در قرض در مقابل،. دشو الحسنه ياد مي  و از آن به قرضاستعمل پسنديده و خيرخواهانه 
 شده عنوان كاري ناشايست نام برده فرهنگ اسالمي امري مبغوض است و در احاديث از آن به

   .2است 
 "توليدىرباى انتاجى و " و "رباى قرضى استهالكى"برخي محققان رباي قرضي را به دو دسته 

 گرفتارى و نياز، به قرض گيرنده به جهترباى استهالكى، آن است كه قرض .3كنند تقسيم مي

                                                
١
ديه في فقه االستداللي،  دروس تمهي" يتضمن تمليك شخص ماله آلخر مع ضمانه فى ذمته ببدلهعقد القرض"

  .143صفحه 
  .2 من أبواب الدين، حديث 1، باب 77 صفحه  13  جلد وسائل الشيعة،" الدينإياكم و الدين، فإنّه شين" ٢
  . رباي توليدي،)1(فقه و زندگي :اهللا العظمي صانعي  آيت٣
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دهنده كند چيزي اضافه بر مال قرض گرفته شده براي مقاصد مصرفي را به قرض شرط ميرو آورد و 
گرفتن تكميل سرمايه قرض در نوعي ديگر از ربا كه رباي توليدي نام دارد، هدف اصلي از. بازگرداند

گرفته شده براي توليد و از مال قرضگيرنده در واقع قرض. باشد هاي توليدي مي و ورود به پروژه
در . دهنده بازپرداخت كندكند كه مبلغي زيادتر به قرض كند و شرط مي سودآوري استفاده مي

 طوركه اشاره شد زيرا همان.مورد رباي استهالكي اجماع همه محققان به حرمت آن است
 ليدي نيز با وجود اينكهدر مورد رباي تو. الحسنه بايد بدون هيچ شرط زيادي صورت بگيرد قرض

، اما ديدگاه غالب بر حرمت 1قرار دهند اند حرمت آن را مورد مناقشه برخي محققان سعي كرده
 هاي هاي توليدي، اسالم راه گذاري و منتفع شدن از پروژه  زيرا براي سرمايه.كيد داردآن تأ

د از طريق است و هرگونه كسب درآم  جايگزيني مثل مشاركت و مضاربه را مشخص كرده
  . است  دادن را ممنوع كردهقرض

، نوع ديگري از قرض است كه در دنياي امروز استچه مورد بحث ما در اين مقاله  اما آن
هاي بعدي به تفصيل نشان  در بخش.  متفاوت استذكر شده و ماهيتاً با دو نوع قرض  رواج يافته

مين نيازهاي مصرفي است منظور تأگرفتن بانك مركزي نه بهدادن و قرضخواهيم داد كه قرض
عنوان يك بانك مركزي به. شود هاي توليدي انجام مي و نه براي تكميل سرمايه و ورود به پروژه
دهي اقتصاد به سمت وضعيت بهينه  هاي پولي و جهت نهاد دولتي تنها به دنبال اعمال سياست

 اي كه بانك مركزي در ه بهرهتوان نتيجه گرفت ك راحتي نمي بنابراين به. سياستگذاري است
  . مصداقي از رباي محرم باشد،كند هاي خود از آن استفاده مي سياستگذاري

  

  فلسفه حرمت ربا در آيات و ورايات - 2-1

شود با استفاده از آيات و روايات موجود در زمينه حرمت ربا،   ميكوشش در اين قسمت 
قرآن  در هفت آيهطوركلي، به. رار گيردهاي اصلي حرمت ربا مورد بررسي ق ها و حكمت فلسفه
   .شود  مطرح ميادامه كه در است  حرمت ربا دستور دادهبه كريم 

نهم قالوا أكلون الربوا اليقومون االكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأالذين ي
 فانتهي فله ماسلف  موعظه من ربههو نما البيع مثل الربوا و احل اهللا البيع و حرم الربوا فمن جاءإ
  .2فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مره الي اهللا و من عادأو 

                                                
  همان١

  275 سوره بقره، آيه٢
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 مگر مانند كسي كه بر اثر تماس با شيطان ،خيزند خورند در قيامت برنمي كساني كه ربا مي
كه داد و ستد مثل رباست، درحالي:  خاطر آن است كه گفتند اين به.ديوانه شده و تعادل ندارد

را حالل و ربا را حرام كرده است و اگر كسي اندرز الهي را گوش كند و از رباخواري خدا بيع 
كه مرتكب ربا شوند اهل دست آورده مال اوست اما كسانيهدست بكشد سودهايي كه در سابق ب

   .مانند آتشند و در آن جاودان مي
"ثيمأبي الصدقات و اهللا اليحب كل كفار ريمحق اهللا الربوا و ي"

1   
دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاسي را  صدقات را افزايش مي كند و وند ربا را نابود ميخدا

   .دارد دوست نمي
"ن كنتم مؤمنينإيهاالذين امنوا اتقواهللا و ذروا مابقي من الربوا أيا "

2   
 اگر ، تقوا پيشه كنيد و آنچه از مطالبات رباست رها كنيد،ايد اي كساني كه ايمان آورده

   .يدايمان دار
وس اموالكم التظلمون و ؤن تبتم فلكم رإ و هحرب من اهللا و رسولبذنوا أ فا فان لم تفعلو"

"التظلمون
3    

هاي  سرمايهايد و اگر توبه كنيد اگر چنين نكنيد بدانيد كه به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته
  .كنيد شويد و نه ستم مي شما از آن شماست و نه ستم مي

"ضعفاً مضاعفه و اتقواهللا لعكم تفلحونأ الربا اكلوأتالمنو أ يهاالذينأيا "
4  

ايد ربا و سود پول را چند برابر نخوريد به خدا ايمان آوريد تا  كساني كه ايمان آورده اي
   .رستگار شويد

عتدنا للكافرين منهم عذابا أموال الناس بالباطل و أكلهم أعنه و  خذهم الربوا و قدنهواأو "
"ليماأ

5  
كه از آن نهي شده بودند و  درحالي،چنان درحال ربا گرفتن و خوردن مال مردم بودندو هم

   .ايم براي كافران عذاب دردناك آماده كرده

                                                
  276 همان، آيه1
  278 همان، آيه2
  279 ، آيههمان3
  130 ، آيه آل عمرانسوره4
  161، آيه نساءسوره 5
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اهللا  تيتم من زكوه تريدون وجهأ في اموال الناس فاليربوا عنداهللا ما اتيتم من ربا ليربوأما  و"
"فاولئك هم المضعفون

1   
زيد تا در اموال مردم فزوني يابد نزد خدا فزوني نخواهد يافت و پردا عنوان ربا ميآنچه به
  . نداطلبيد داراي پاداش مضاعف پردازيد و تنها رضاي خدا را مي عنوان زكات ميآنچه را به
 و در بيان مصاديق ربا داراي اجمال بر اصل حرمت داللت دارندفوق تنها آيات قرآنى اگرچه 

توان فلسفه  با توجه به آيات فوق مي. اند كرده خوبي بيانا را به فلسفه حرمت ربليكنباشند،  مي
گسترش  ،) سوره بقره279آيه (خواهي  اصلي حرمت ربا را در سه گروه اصلي مبارزه با ظلم و عدالت

و جلوگيري از كسب )  روم39 سوره بقره و آيه 276(الحسنه  كارهاي نيك و ترويج قرض
روايات موجود در اين زمينه . بيان داشت)  سوره نساء161(ار ك  و  درآمدهاي باطل و رونق كسب

كنند كه در اين قسمت  عنوان فلسفه حرمت ربا بيان مينيز همين سه عامل اساسي را به
  .گيرند هركدام از اين سه عامل مورد بررسي قرار مي

  

  خواهي عدالتتحقق   مبارزه با ظلم و -1-2-1

خواهي  دالت ظلم ستيزي و ع،مت ربا در آيات و رواياتهاي اصلي حر يكي از داليل و فلسفه
 سوره بقره به 279 در آيه "ُتظْـَلمونَ َتظْـِلمونَ والَ  الَ"درعبارت له اين مسئ. است بيان شده

روايات نيز . شويد كنيد و نه ستم مي است كه در صورت ترك بهره نه ستم مي  خوبي بيان شده
حرمت ربا ظالمانه بودن آن   ، علت)ع(  روايتى از امام رضادر. كنند همين مطلب را تأييد مي

 از ٢"...و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء االموال...  تحريم الرباةعل". دانسته شده است
ربا اموال را به تباهى ": فرمايد شود، امام مى  مىپرسيدهحرمت ربا   امام در رابطه با علت

 كه  ديگردر روايتى) ع(امام رضا ."گردد و موجب فناى اموال مىكشاند، ربا ظالمانه است  مى
الن االنسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ... ": فرمايد دهد مى حرمت ربا را توضيح مى  علت

 زيرا اگر انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاى ٣"...ثمن الدرهم درهما و ثمن االخر باطال،
 است و در  شده  ت و بهاى آن درهم زيادى باطل و به ناحق دريافتيك درهم، يك درهم اس

  . استواقع ظلم 

                                                
  39، آيه رومسوره 6
  .120، ص23ها، حديث الربا و احكام: 5، ابواب التجارات و البيوع، باب 100 جلد :عالمه مجلسي، بحاراالنوار ١
  .93 ، ص2  جلد:)ع(عيون اخبار الرضا٢
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  الحسنه گسترش كارهاي نيك و ترويج قرض -2-2-1

الحسنه  قرض هاي اصلي حرمت ربا ترويج كارهاي نيك و گسترش امر پسنديده از ديگر فلسفه
 و در آيه "بي الصدقاترربا و ييمحق اهللا ال" سوره بقره در عبارت 276له در آيه اين مسئ. است
 خوبي بيان شده به"اهللا تيتم من زكوه تريدون وجهأفاليربوا عنداهللا ما " سوره روم در عبارت 39
عنوان يك  ولى به،الحسنه را كه در جهت اصطناع معروف است، واجب نكرده اسالم قرض .است 

كيد قرار داده أثبت است، مورد تتماعى م و پيامدهاى اجراثآعمل نيك و خداپسندانه كه داراى 
 است كه روشن .1اش سخن رفته است الحسنه و پاداش معنوى  از قرضبسياريدر آيات . است

. كيد دارنداحاديث زيادي نيز بر اين امر تأ. ترويج ربا اين سنت پسنديده را از ميان خواهد برد
لئال ) ع(قال... فى غير آية و كررهانى رايت اهللا قد ذكر الربا ": پرسدمي) ع(سماعه از امام صادق

تكرارى طور  سبب چيست كه خداوند ربا را در چند آيه و به.٢" يمتنع الناس من اصطناع المعروف
در روايت . خواهانه نشوند براى اينكه مردم مانع كارهاى خير و نيك: آورده است؟ امام فرمود

 الربا لكيال يمتنع الناس من اصطناع انما حرم اهللا عزوجل" :آمده است) ع(ديگر از امام صادق
"معروف

 كه مردم از كارهاى خيرخواهانه امتناع  استحرام كرده   خداوند ربا را به اين جهت٣
"يذهب المعروفانما حرّم اللّه عزّوجلّ الربا لئال ": كند نقل مى) ع( زراره از حضرت باقر.نورزند

٤ 
حرمت   علتنيز  )ع( امام رضا. از بين نرود) الحسنهمانند قرض(خداوند، ربا را حرام كرد تا معروف 

داند كه  ناشي از اين ربا ميالحسنه   ترك قرض واز بين رفتن كارهاى نيكرا رباى نسيه 
و علة تحريم الربا بالنسئية لعلة ذهاب ... " .انجامد به نابودى اموال و روابط ظالمانه مى  سرانجام

 فى الربح و تركهم القرض و صنايع المعروف و لما فى ذلك المعروف و تلف االموال و رغبة الناس
"من الفساد و الظلم و فناء االموال

٥   
  
  كار و جلوگيري از كسب درآمدهاي باطل و رونق كسب -3-2-1

درآمد  اين است كه ربا يك ،شود كه از آيات و روايات براي حرمت ربا استخراج مي دليل سومي
رباخوارى باعث . شود اي اقتصادي و نابودي اموال ميه باطل است و موجب كاهش فعاليت

                                                
  20  آيهمزملسوره  1
  3ديث  من ابواب الربا، ح1، باب 118 ، صفحه18 ، جلدوسائل الشيعة2
  4همان، حديث 3
  10، حديث 425، صفحه 12همان، جلد 4
  120، صفحه 23الربا و احكامها، حديث : 5، ابواب التجارات و البيوع، باب 100عالمه مجلسي، بحاراالنوار، جلد 5
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 بدون انجام فعاليت اقتصادى مفيد از درآمد بااليى برخوردار شود و اين دهنده قرضشود،  مى
از اين . رساندآسيب مي جامعه ي بهركود اقتصاد و پرورى، كندى تجارت تن  بستربا ايجادعمل 
در روايات زيادي . است   ياد شده"وال الناس بالباطلمأكلهم أ" سوره نساء به 161 در آيه مسئله

علة تحريم الربا، انما ... ": فرمايد مى) ع( امام رضا. است  نيز همين امر علت تحريم ربا بيان شده
تلف االموال و رغبة ... و علة تحريم الربا لنسيئة... اهللا عزوجل عنه لما فيه من فساد االموال نهى

خداوند به اين دليل ربا را حرام كرد كه اين كار موجب فساد اموال  .١"...الناس فى الربح
شود و   مىمنجرربا به نابودى مال : فرمايد رباى نسيه مى حرمت  در رابطه با علت. شود مى

حرمت ربا   در رابطه با علت) ع(هشام از امام صادق. دهد هاى سودجويانه را گسترش مىفعاليت
  كان الربا حالال لترك الناس التجارات و مايحتاجون اليه، فحرم اهللا الربا،انه لو": ، امام فرمودپرسيد

حرام    خداوند ربا را به اين جهت.٢"...لتفر الناس عن الحرام الى التجارات، و الى البيع و الشراء
هاى  بود مردم فعاليت كرد كه مردم به كارهاى تجارى و مفيد روى آورند و اگر ربا حالل مى

  . كردند قتصادى را ترك مىمفيد و ا
ام نيست و روايات زيادي براين چه مسلم است اين است كه هرگونه زيادتي در قرض حر آن
هاي اصلي كه براي حرمت ربا بيان شد،   حال، با توجه به داليل و فلسفه.3 داللت دارندمسئله

  ماهيت قرض در سياستگذاري بانك مركزي، كه اساساًساز و كاربايد بررسي كنيم كه در مورد 
كدام از آثار سوء ناشي از متفاوت است و هيچ) استهالكي يا انتاجي(آن با ماهيت قرض ربوي 

باشد، آيا باز هم حكم  است، متوجه آن نمي ها اشاره شده قرض ربوي كه در آيات و روايات به آن
  شود؟ حرمت ربا شامل آن مي

  

  ي قرضي هاي خرد و كالن در حرمت ربا تفكيك ديدگاه - 1- 3

هاي خرد و كالن موجب  هم در مباحث فقهي و هم در مباحث اقتصادي تفكيك ديدگاه
عنوان مثال در حوزه فقه، در به. دست آيد واحد، آثار و نتايج متفاوتي بهمسئلهشود از يك  مي

شود و از تجسس در كار  شدت حريم خصوصي محترم شمرده مينگاه خرد و مباحث فردي، به

                                                
  همان 1
  24همان، حديث  2
 ، و يا رواياتي كه 6، 8، 6، 5 من أبواب الدين، حديث 19، باب 13 لدوسائل الشيعة ج " جرَّ منفعة القرض ماخير" 3

  .است  در مورد بدون اشكال بودن ربا ميان پدر و فرزند، زن و شوهر و مسلمان و كافر حربي بيان شده
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يا " :فرمايد  سوره حجرات صريحاً مي12كه خداوند در آيه نحوياست؛ به  دهافراد نهي ش
اما با وجود اين . "تجسسوا ثم و الإن بعض الظن إجتنبوا كثيرا من الظن، إايهاالذين آمنوا 

 در ميان است،  كالن، زماني كه پاي جامعه مسلمانانكنيم كه در حوزه  مشاهده ميمسئله
است   در روايات آمده. كرد أمور به تجسس و كسب اطالعات از افراد ميپيامبر خود افرادي را م

  كرد، فرد مطمئني از افراد خود را  كه هرگاه پيامبر لشكري را براي نبرد با دشمن اعزام مي
 در .1باشد  فرستاد تا رفتار او را زير نظر داشته صورت ناشناس به همراه فرمانده لشكر ميبه

"خطاي تركيب"نام  با مسئلهاقتصاد اين 
؛ بدين معنا كه انتخاب بهينه فرد شده است مطرح ٢

 افزايش راهبردعنوان مثال ممكن است يك بنگاه با اتخاذ به. يستضروتاً انتخاب بهينه جمع ن
ها با  ها قيمت خود را افزايش دهند، بنگاه  اگر همه بنگاهليكن سود بيشتري كسب كند، ،قيمت

شوند  مواجه مي) هاي ديگر است كه عمدتاً محصول بنگاه(ليدي خود هاي تو افزايش قيمت نهاده
  .كنند  از افزايش قيمت پيدا ميپيشو وضع بدتري نسبت به حالت 

پول و تفكيك نگرش خرد و كالن در مورد آن بسيار پراهميت است،   كهاز جمله مباحثى
همين آيد؛ به شمار مىهدارايى بو  ودشمياز جهت خرد، پول مال محسوب . استابزارهاي پولي 

. شود مى موجب از بين رفتن دارايى فرد )مانند سوختن و به سرقت رفتن(خاطر از بين رفتن آن 
عنوان نماينده كاالها و بلكه به.  كالن، پول براى يك كشور عنوان دارايى نداردليكن از نظر

از همين جهت در . يدآشمار مىها بهخدمات توليد شده در آن كشور و جانشين عام همه آن
بر  .گيرند محاسبات توليد ناخالص ملى، فقط كاالها و خدمات يا درآمدها مورد محاسبه قرار مى

 بر خرد احكامى كه با نگاه  اول:شود، نيز دو قسم است  احكامى كه بر پول مترتب مىاين اساس
مؤسسات نسبت به ها و  بيشتر در رابطه با بررسى حقوق افراد، بنگاه وشود پول مترتب مى
 احكامى است كه  كه شاملشود  به پول مربوط مى با نگاه كالن احكامى كهدوم. يكديگر است
  . پول و مسايل و موضوعات مربوط به آن در كل جامعه استآثارها موضوع آن

 كه در اقتصاد اسالمي، پول در نگاه 3است  در تبيين و تعليل حرمت ربا اين گونه بيان شده
معنا كه تا زماني كه پول به عوامل توليد ديگر تبديل نشده و بدين.  بالقوه است مايهخرد يك سر

بنابراين، زماني كه با . توان از آن انتظار بازدهي داشت يا با عوامل توليد ديگر تركيب نشده، نمي

                                                
  .44 ، ص11 جلد: وسائل الشيعة ١
  

2 Fallacy of Composition 
  .ماهيت پول در منظر علم اقتصاد :وتونچياندكتر ت ٣
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دهنده نبايد هيچ انتظاري نسبت  شود، قرض گيرنده منتقل مي مالكيت پول به قرض،عقد قرض
 باشد؛ چون حتي اگر قرض گيرنده پول را در توليد نيز مورد استفاده قرار دهد،  بازدهي داشتهبه 

مضاربه يا  در عوض، اگر صاحب پول، آن را در قالب عقود. است  دهنده نقشي در توليد نداشته قرض
يل به يند توليدي كند، در واقع با تركيب پول با عوامل توليد ديگر، آن را تبدآمشاركت وارد فر

  . باشد  تواند در بازدهي توليد سهمي داشته  ميرواست، از اينيك سرمايه بالفعل كرده 
بررسي كه ترازنامه بانك مركزي را مورد زماني. اما در نگاه كالن، وضعيت كامالًً متفاوت است

يابيم كه اسكناس و مسكوكي كه در دست مردم است و در مبادالت  دهيم، درمي قرار مي
   .1شود مي محسوب) يا دولت(ك مركزي گيرد، در حكم بدهي بان ي مورد استفاده قرار مياقتصاد

ميزان يك ريال كاال و دهنده اين است كه دارنده آن به ديگر، هر يك ريال اسكناس نشانبيانبه
 چون بانك مركزي اين . استبستانكارميزان يك ريال از بانك مركزي خدمات توليدكرده و به

عنوان گواهي دين خود، به فرد داده تا بتواند از كاالها و خدمات توليد شده در ا بهاسكناس ر
مطالبه دهنده ميزان  در واقع اسكناس، در نگاه كالن، تنها سندي نشان. مند شود جامعه بهره

خدمات مورد  تواند در خريد و فروش كاالها و افراد از بانك مركزي است كه براساس قرار داد مي
  .ه قرار گيرداستفاد

براين برخى از محققان هاي خرد و كالن در مورد پول،  براساس همين تفكيك ديدگاه
زيرا ادله ربا منصرف .  ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقى و حداقل از دولت منصرف است2باورند

 در قالب عقد قرض ميان دو فرد حقيقي صورت همگي كه به رباهاى رايج در صدراسالم است
 در آن زمان سابقه ،كنونيهاي دولتي   به شكل موجود در بانكو چنين ربايىاست  هگرفت مي

اگر پول از آنِ دولت است، چه دليلى  شده است كهدر تعليل اين نظريه بيان . نداشته است
به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگيرد و اين بهره به اصل سرمايه آن را داريد كه دولت نتواند 

  .مند شوند همه مردم از آن بهره  و دوباره مردم است برگرددمتماكه متعلق به 
در مورد پدر و فرزند و نيز از موارد استثناي ربا 3در همين راستا، برخي ديگر از محققان

                                                
  aspx.4057/simplelist/ir.cbi.www://httpگزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي   1
  .ها هاى جديد براى حل مشكل بانك  طرح:واعظ زاده خراسانى 2
، "نقش زمان و مكان"هاى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام   مقاالت و مصاحبه مجموعه:اللَّه معرفت آيت 3

  .14 شماره
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گونه نتيجه  كنند و اين  استفاده مي،1متعددي نسبت به آن وجود دارد روايات كه ،شوهر و همسر
 المال است و به همه مسلمانان كه سرمايه آن از بيت كىبرخى از سودهاى بانگيرند كه  مي

 در تعليلى كه در برخى از اينزيرا  .شود مصداق رباي حرام شمرده نميمنطقه تعلق دارد، 
طرف مورد معامله در مال يا يابد كه  ربا در صورتى تحقق مىاست  گفته شده ،روايات آمده

البته . بطه پدر و فرزند يا زن و شوهر صادق است و اين امر در مورد رااختيار و تصرف تو نباشد
 2است   كه به اين نظريه گرفته شدهايرادهاييترين مهم. است  اين نظريه مورد انتقاد واقع شده

اي كه با بانك  بلكه تنها عدهگردد،  مىنمنافع چنين عملياتى به عموم مردم براين است كه اوالً 
 ثانياً .مند باشند توانند از منافع بانك بهره مىكنند  ري ميگذا در تعامل هستند و در بانك سپرده

ادله حرمت ربا نسبت به جميع صور آن اطالق دارد، و اصل رابطه ربوى را بدون نظر به اينكه 
افزون براينكه انصراف ادله از چنين مواردى ثابت . داند گيرنده چه كسى است باطل مى قرض
. قياس نابجايى است... هاى دولتى به رباى بين پدر و فرزند و  كاً، تشبيه رباى بانلثثا. باشد نمى

زيرا تشخيص مالك حرمت ربا و مالك استثنا در رابطه بين پدر و فرزند و مرد و همسر او، 
  . درست نيستمشكل و تطبيق آن بر اين مورد 

 چه مسلم است اين است كه حتي اگر قائل شويم رباي موجود در عمليات  هر حال آن به
   در مورد رباي موجود در مسئلهشود، پذيرش اين  بانكي مصداقي از رباي محرم محسوب مي

طوركه در  همان  حاصل از آن،سود زيرا اوالً.  سياستگذاري بانك مركزي بسيار مشكل استكار و ساز
چه دولتي (هاي تجاري  ثانياً برخالف بانك. شود، متوجه همه جامعه خواهد شد مي ادامه بررسي

 از جذب سپرده و ارائه تسهيالت هستند، بانك مركزي در پي كسب سودكه ) چه خصوصيو 
ثالثاً ماهيت . دنبال هدايت اقتصاد به سمت وضعيت بهينه استعنوان يك نهاد دولتي تنها بهبه

متفاوت است و ) انتاجي يا استهالكي(رباي موجود در اين عمليات با ماهيت قرض ربوي محرم 
شود   نميمسئلهثار سوء ذكر شده در آيات و روايات براي رباي محرم مشمول اين كدام از آ هيچ
  ،  زيرا در زمان تشريع.رابعاً ادله حرمت ربا منصرف از رباي موجود در اين عمليات است و
 بانك مركزي و سياستگذاري پولي وجود نداشته و اين ادله همگي به ماهيت خرد پول ترديدبي

                                                
 ، جلدوسائل الشيعة ."...و ال بين اهله ربا... ليس بين الرجل و ولده": فرمايد مىكه ) ع(امام باقرمثل اين روايت از  ١

  3 من ابواب الربا، حديث 7، باب 436 صفحه ،12
  )ـ اقتصادي بررسي فقهي(هاي پولي در بانكداري بدون ربا ستسيا: فراهاني فرد ٢



                        453                                        سياستگذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسالم

 

 

كه عمليات سياستگذاري پولي توسط بانك مركزي به ماهيت كالن پول و درحالي. توجه دارند
  . شود عنوان بدهي بانك مركزي به مردم مربوط مينقش پول به

  

   اقتصادي بهره در ابزارهاي سياست پولي- بررسي فقهي -2

  تاريخچه سياستگذاري پولي و تعيين اهداف مياني-2- 1

براي هدايت اقتصاد به زارها و متغيرهاى پولى سياست پولى عبارت است از استفاده از اب
 و ارزش پول در حجم از طريق ايجاد تغيير در امر اين .سمت مسير تعادلي پايدار و بهينه

دهند، يثير قرار مأ عرضه و تقاضا براى پول را تحت ت عواملى كه بنابراين،.شود اقتصاد ميسر مى
صورت عمده اقتصاددانان اهداف سياست پولي را  به.آيندشمار مىعوامل كليدى سياست پولى به

 ثبات نرخ  وثبات در بازارهاي مالي، ها ثبات قيمت، رشد اقتصادي،  اشتغال كاملدستيابي به
اهداف را تحقق اين توان همه  هاى پولى نمى با اعمال سياست .1اندكرده و نرخ ارز عنوان بهره

 مقامات پولي در بنابراين معموالً .وجود دارد متضادروابط   زيرا ميان برخى از اهداف،بخشيد
كنند و سياستگذاري را  بندي مي شرايط مختلف اقتصادي اهداف مورد نظر خود را اولويت

  . دهند تر انجام ميمتناسب با اهداف مهم
 پشتوانه باهاي كاغذي  و مسئوليت چاپ پول 2 تأسيس شدند17هاي مركزي در قرن  بانك

عنوان مثال شدند؛ به صورت خصوصي اداره ميها معموالً به اين بانك. طال را برعهده گرفتند
سيس كردند و امتياز انحصاري خريد و گذاران تأ تان را گروهي از سرمايهبانك مركزي انگلس

تدريج، قدرت انحصاري و ذخاير بزرگ طال در به. فروش اوراق قرضه دولتي را از دولت گرفتند
هاي  حساب هاي تجاري د و بانكن تبديل شو3ها ها به بانك بانك  آنهاي مركزي موجب شد تا بانك
 را نيز 4دهندهاين، بانك مركزي نقش آخرين قرض  برافزون. ندها نگهدار انداز خود را نزد آن پس

شدند، با تنزيل اسناد  هاي تجاري با مشكل نقدينگي مواجه مي هرگاه بانك برعهده گرفت
ها به عنوان  توان گفت نرخ بهره اين وام بنابراين مي. گرفتند م ميتجاري خود، از بانك مركزي وا

هاي تجاري، كل  اولين ابزار سياست پولي مطرح شد، زيرا با اثرگذاري بر نحوه فعاليت بانك
هاي مركزي  هاي ابتدايي فعاليت بانك ترين مشكلي كه در سالمهم. كرد اقتصاد را متأثر مي

                                                
١
  . پول و ارز و بانكداري:كتر يوسف فرجيد

2 Swedish Riksbank in 1664 and Bank of England in 1694 
3 Bankers Bank 
4 Lender of Last Resort 
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عنوان يك بنگاه اقتصادي المنفعه، به جاي توجه به اهداف عام بهها  اين بود كه آن،وجود داشت
 بنابراين با وضع برخي قوانين، چارچوب. ها سودآوري بود كردند و اولويت اصلي آن عمل مي

ها تنها بر مقاصد  كرد كه پس از جنگ جهاني اول، آن نحوي تغييرهاي مركزي به فعاليت بانك
ف اصلي از فعاليتشان نيز در امان نگاه داشتن اقتصاد در مواجهه المنفعه متمركز بودند و هد عام

عنوان ديگر ابزار پس از نرخ تنزيل، عمليات بازار باز به. 1هاي دروني و بيروني تعيين شد با شوك
 توسط بانك مركزي انگلستان مورد 1880 و 1870 بار در دههنخستينبراي  سياست پولي

كارگيري اين ابزار اين بود كه با كاهش هدر آن زمان، هدف اصلي از ب. استفاده قرار گرفت
 طريقاز اين  از بانك مركزي كند و گرفتنهاي تجاري را مجبور به قرض نقدينگي در اقتصاد، بانك

  .2زايش دهدثيرگذاري ابزار نرخ تنزيل را افتأ
عنوان ابزاري براي  به3يكي از مباحث بسيار مهم در سياستگذاري پولي، تعيين اهداف مياني

ترين معموالٌ دو هدف حجم پول و نرخ بهره به عنوان مهم. استدستيابي به اهداف نهايي در اقتصاد 
هاي  بانك تيصورت سنبه .شوند اهداف مياني اعمال سياست پولي در اقتصاد متعارف شناخته مي

، با ارائه نظريه  ميالدي1950در اواسط دهه. كردند  بهره بدين منظور استفاده مي مركزي از نرخ
 خود را تغيير دادند و از حجم پول براي دستيابي به ش، سياستگذاران پولي رو4مقداري پول

ايدار ميان  زيرا معتقد بودند براساس مشاهدات يك رابطه پ.اهداف سياست پولي استفاده كردند
هاي مركزي با تمركز بر نرخ بهره موجب  و درآمد اسمي وجود دارد و بانكرشد حجم پول 

هاي مركزي از حجم  ، تقريباً همه بانك1970در دهه . شوند تشديد ادوار تجاري در اقتصاد مي
 به همراه 1970 اما، تورم موجود در دهه 5.كردند پول براي اعمال سياست پولي استفاده مي

هاي  بيني تقاضاي پول براي بانك هاي پيوسته در بازارهاي مالي موجب شد تا پيش وآورين
-ها نتوانند نرخ رشد پول هدف را براي اقتصاد به مركزي مشكل شود و در نتيجه اين بانك

هاي مركزي  ، بانك1980اين ترتيب شاهد اين هستيم كه از اواخر دهه به. درستي تعيين كنند
عنوان ابزار اعمال م پول را رها كردند و دوباره به سمت نرخ بهره بهسياست كنترل حج

  .6آوردند لي روهاي پو سياست

                                                
1 Michael D. Bordo, 2007. 
2 Sayers, Richard S, 1938 
3 Intermediate Targets 
4 Quantity Theory of Money 
5 Brunner, Karl and Meltzer, Allan H, 1993 
6 Michael D. Bordo, 2007 
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ترين مبناي تئوريك براي اعمال سياست پولي با استفاده از نرخ بهره قانون اكنون مهم هم
 پولي سياستگذاري ياكنون توسط بانك مركزي آمريكا برابراساس قانون تيلور، كه هم .است 1تيلور

 ،عنوان سياست پوليگيرد، بانك مركزي ابتدا يك نرخ بهره هدف را به مورد استفاده قرار مي
 ،كند با استفاده از ديگر ابزارهاي سياست پولي مثل عمليات بازار باز كند و سعي مي اعالم مي

 بهره ترين عامل در تعيين اين نرخمهم. نرخ بهره بازار را به اين نرخ بهره هدف نزديك كند
هدف، انحراف نرخ تورم از نرخ تورم بهينه در اقتصاد و انحراف نرخ رشد توليد از نرخ رشد بهينه 

رود،  براين اساس، زماني كه تورم در جامعه از سطح مطلوب باالتر مي. 2توليد در اقتصاد است
اقتصادي  شدكند و زماني كه ر  سياست انقباظي اعمال مي،بانك مركزي با باالبردن نرخ بهره هدف

  . كند آوردن نرخ بهره هدف، سياست انبساطي اعمال ميشود، با پايين از ميزان مطلوب كمتر مي
 سياستگذاري بانك مركزي تنها ساز و كارتا اينجا بايد مشخص شده باشد كه نرخ بهره در 

. ست با نرخ بهره در رباي قرضي و حتي عمليات بانكداري متفاوت ادر ماهيتيك ابزار است و 
قرار  دهي اقتصاد مورد استفاده در مورد بانك مركزي، اعالم نرخ بهره هدف، تنها براي جهت

حتي در اقتصاد اسالمي كه نرخ .  از راه قرض مطرح نيستسودكسب  گيرد و به هيچ عنوان مي
 در آن وجود ندارد، باز هم اين نرخ بهره هدف كه توسط بانك -صورت اقتصاد متعارفبه - بهره
شود، كاربرد دارد؛ زيرا در اقتصاد اسالمي هم، سهم نسبي سود صاحب سرمايه  زي اعالم ميمرك

گذاري كل  در عقود مشاركتي نسبت به عامل، يكي از متغيرهاي اساسي در تعيين ميزان سرمايه
زماني كه بانك مركزي در راستاي سياست انقباظي پولي، نرخ بهره . شود در اقتصاد محسوب مي

سهم سود صاحب سرمايه بايد نسبت به است كه كند، بدين معن د باالتر اعالم مي اقتصاهدف را در
در . گذاري و تحقق هدف بانك مركزي است سرمايه عامل باالتر رود و اين امر به معناي كاهش

 در مورد آن  نداشتنواقع نرخ بهره هدف چيزي به جز يك شاخص نيست و حرمت يا حرمت
كنيم وضعيت ابزارهايي كه براساس اين نرخ  ، بايد بررسيمسئلهرش اين پس از پذي. معنا ندارد

عبارت ديگر آيا به. كنند مثل عمليات بازار باز و تنزيل مجدد، چگونه است بهره هدف، عمل مي
گذاران  سرمايه گيري يند تصميمآها نرخ بهره هدف را وارد فر وسيله آنهاين ابزارها كه بانك مركزي ب

مصداقي از  توان كند، را مي گيري اقتصاد را مشخص مي كند، و با اين كار جهت صادي ميو فعاالن اقت
  رباي قرضي محسوب كرد؟

  

                                                
1 Taylor Rule 
2 Taylor, J B, 1993 
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 عمليات بازار باز و حرمت رباي قرضي -2-2

عمليات بازار باز يكي از ابزارهاي اصلي بانك مركزي براي اعمال سياست پولي محسوب 
 با فروش اوراق بهادار به مردم و سيستم بانكي، حجم در عمليات بازار باز، بانك مركزي. شود مي

، بانك برعكس. كند دهد و در واقع سياست انقباضي پولي اعمال مي پول در جامعه را كاهش مي
در اياالت متحده، بانك . تواند با خريد اين اوراق، حجم پول در جامعه را افزايش دهد مركزي مي

ا توجه به وضعيت اقتصاد از سه نوع اوراق بهادار مركزي براي اعمال عمليات بازار باز، ب
طوركه در بخش قبل به آن اشاره همان. 1كند مدت، ميان مدت و بلندمدت استفاده مي كوتاه

 –كند نرخ بهره موجود در اقتصاد  كرديم، عمليات بازار باز يك ابزار تكميلي است كه تالش مي
 را به نرخ بهره هدف كه توسط بانك - ييا سهم سود نسبي صاحب سرمايه در اقتصاد اسالم

عنوان مثال، زماني كه بانك مركزي در صدد است براي به. شود، نزديك كند مركزي اعالم مي
بهره   سياست پولي انقباظي اعمال كند، ابتدا طي ابالغ رسمي و عمومي نرخ،جلوگيري از تورم

اسب از اوراق بهادار، حجم پول كند با خريد ميزان من  و سپس تالش ميدهدافزايش ميهدف را 
، آنچه گفتيمبراساس . دهد موجود در اقتصاد را نيز متناسب با افزايش نرخ بهره هدف كاهش 
عنوان سياست پولي داراي به اگر پذيرفته باشيم كه ابالغ نرخ بهره هدف توسط بانك مركزي

نتقال سياست موردنظر بانك باشد، عمليات بازار باز چيزي به جز يك ابزار براي ا شبهه ربا نمي
اي كه در  مسئلهتنها . باشد گذاران و فعاالن اقتصادي نمي گيري سرمايه مركزي به فرايند تصميم

اي است كه بانك مركزي در مقابل انتشار اوراق  مورد عمليات بازار باز بايد تبيين شود، بهره
قهي بهره موجود در عمليات شدن حكم فبراي مشخص. پردازد بهادار خود، به خريداران آن مي

  .  بازار باز، بايد موارد زير به دقت تبيين شود
  
  تفاوت اوراق مشاركت با اوراق بهادار بانك مركزي -1-2-2

كشورهاي اسالمي مثل ايران، ابزارهايي براساس عقود   در برخياكنونآنكه همبا توجه به 
ن جايگزين اوراق قرضه مورد استفاده عنوا مانند اوراق مشاركت يا اوراق صكوك، به،مشاركتي
ديگر نيازي به استفاده از اوراق بهادار بانك كه  براين باورندگيرد، اغلب اقتصاددانان  قرار مي

                                                
مدت ميان اوراق بهادار. سال است  نام دارد و دوره سررسيد آن كمتر از يكTreasury Billsمدت اوراق بهادار كوتاه ١

اوراق بهادار بلندمدت نيز داراي دوره . است   سال طراحي شده10 تا 2 و با دوره سررسيد Treasury notesبه نام 
  . نام داردTreasury bonds سال است و 10سررسيد بيش از 
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مركزي نيست، زيرا اوراق مشاركت هم با معيارهاي شرعي سازگار است و هم امكان اعمال 
هايي  توجه داشت كه اين ابزارها، روش بايد ليكن. كند عمليات بازار باز را براي دولت فراهم مي

شوند و شايد بتوان گفت يك جايگزين اسالمي مناسب براي اوراق  براي تأمين مالي محسوب مي
هاي دولتي بخواهند  اگر نهادها و شركت. شوند قرضه در راستاي هدف تأمين مالي محسوب مي

 در قالب عقد مشاركت و انتشار توانند گذاري خود تأمين مالي كنند، مي هاي سرمايه براي پروژه
روشن است كه در مورد بانك مركزي اين حالت . هاي مردم كنند اوراق، اقدام به جذب سرمايه

هدف اصلي بانك مركزي از انتشار اوراق بهادار تأمين مالي نيست، بلكه خارج . كند صدق نمي
را تشكيل  مقصود اصلي بانك مركزي ،كردن موقت حجم مشخصي پول از چرخه اقتصاد

بنابراين انتشار اوراق مشاركت براي بانك مركزي . ستاعنم عقد مشاركت در آن بي كه ،دهد مي
تواند براي عمليات بازار  همچنين، بانك مركزي از اوراق مشاركت دولتي هم نمي. نيستمتصور 

 كه درحالي،ندكن گذاري هدايت مي  پول را به سمت توليد و سرمايه،باز استفاده كند؛ زيرا اين اوراق
گذاري  سرمايه در برخي شرايط اقتصادي، بانك مركزي درصدد است با سياست انقباظي خود، حجم

  .شود و توليد را كاهش دهد كه تنها با خارج كردن پول از چرخه اقتصاد ممكن مي
  

  گذاري بانك مركزي نه نياز مصرفي دارد و نه نياز سرمايه -2-2-2

 ضروري است كه هدف درستگيري  اي رسيدن به يك نتيجه برمسئله اين دوبارهتأكيد 
گذاري  سرمايه  مقاصد مصرفي ياوجههيچ آوري پول از اقتصاد به بانك مركزي از انتشار اوراق و جمع

الحسنه تأمين   فقهي بايد در قالب قرضنظراگر پاي نيازهاي مصرفي در ميان بود، از . نيست
فقهي گذاري وارد شود براساس اصول   يك پروژه سرمايهشد و اگر بانك مركزي قصد داشت به مي

بنابراين ماهيت كاري كه بانك مركزي در عمليات بازار . كرد بايد از عقود مشاركتي استفاده مي
 متفاوت از قرضي است كه در زمان شارع وجود داشته و هرگونه زياده در آن ،دهد باز انجام مي
يان كرد كه استفاده از واژه قرض در اين حالت تنها يك گونه ب  شايد بتوان اين.است  نهي شده

  .   كامالً با هم متفاوت استمسئله زيرا معنا و ماهيت اين دو ،مشترك لفظي است
  

  همجنس بودن اوراق بهادار بانك مركزي و اسكناس  -3-2-2

 بررسي كرديم كه سياستگذاري بانك مركزي كامالً مرتبط با ديدگاه پيشهاي  در قسمت
ن نسبت به پول است و اين امر در ترازنامه بانك مركزي نمايان است؛ زيرا اسكناس و كال

كمي دقت در همين ترازنامه . شوند مسكوك در اين ترازنامه، بدهي بانك مركزي شناخته مي
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دهد كه اوراق بهادار منتشر شده توسط بانك مركزي نيز در كنار اسكناس و مسكوك  نشان مي
 بيان ديگر پول و اوراق بهادار بانك مركزي هربه. است  انك مركزي وارد شدهعنوان بدهي بو به

و بانك مركزي در زمان اعمال عمليات بازار باز، تنها نوعي از بدهي  باشند دو از يك جنس مي
ويژگي اين دو نوع بدهي گونه سياستگذاري، به منطق اين. كند خود را به نوع ديگر تبديل مي

 رواز اينتوان كاالها و خدمات را مبادله كرد و   نوعي از بدهي است كه با آن ميپول. ارتباط دارد
كه اوراق بهادار بانك مركزي، نوعي از بدهي است كه  درحالي.كند در اقتصاد تقاضا ايجاد مي

بنابراين بانك مركزي با تبديل اين دو نوع بدهي . كند امكان خريد كالها و خدمات را فراهم نمي
نظر خود را  گذارد و سياست مورد ط مختلف، بر ميزان تقاضاي كل در اقتصاد اثر ميدر شراي

  . كند اعمال مي
  

  بهره، پاداشي براي خريداران اوراق بهادار بانك مركزي -4-2-2

 بلكه ،دهند با توجه به مطالب ذكر شده، خريداران اوراق بهادار، به بانك مركزي قرض نمي
نوعي  بانك مركزي، نوعي از سند مطالبه خود از اين بانك را بهدر راستاي تحقق سياستگذاري

باشد، افرادي كه اين  جا كه يكي از اين سندها ابزار مبادله نيز مي كنند و از آن ديگر تبديل مي
 .كنند، مستحق دريافت پاداش هستند سند را به سند ديگري كه ابزار مبادله نيست تبديل مي

رسد و   اين پاداش، اوراق بهادار بانك مركزي به فروش نمينبود صورت بنابراين، از سويي در
تر است و از سوي  ارزش خاطر ابزار مبادله بودن باچون پول به، شود سياستگذاري ممكن نمي

 امكان خريد كاالها و زيرا. است   شدهستم پاداش، به خريداران اوراق نپرداختنديگر در صورت 
 حاصل از خريد اوراق توسط سودها فراهم نيست و  راي آنخدمات در مدت نگهداري اوراق ب

  .گردد مي كل جامعه بر  بهسرانجاماين افراد 
  

  عنوان ابزاري براي سياستگذارينفس ميزان پاداش به خريداران به -5-2-2

 تبيين شود اين است كه نفس ميزان پاداش نيز از بايستميآخرين مطلبي كه در اين مورد 
يند سياستگذاري بانك مركزي داراي معنا و مفهوم خاصي است كه با ديدگاه آرنگاه كالن، در ف

 درصد بهره 10زمانيكه بانك مركزي به اوراق بهاداري كه منتشر كرده . خرد كامالً متفاوت است
كه در شرايط  كند گذاران و فعاالن اقتصادي ارسال مي  براي سرمايهعالمتيپردازد، در واقع  مي

بانك مركزي .  درصد بازدهي دارد10هايي بروند كه كمتر از  بايد به سمت پروژهاقتصاد نكنوني 
حجم دهد و با پايين آوردن آن  گذاري در اقتصاد را كاهش مي  حجم سرمايه،با باال بردن اين نرخ
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بنابراين كامالًً . دهد تا اقتصاد در شرايط بهينه و تعادلي قرار گيرد گذاري را افزايش مي سرمايه
 استخوري و ربادهي توسط افراد و مؤسسات متفاوت  يند با نزولآ است كه ماهيت اين فرروشن

  .  قطع بايد ميان حكم فقهي اين دو امر نيز تمايز قائل شويمطورو در نتيجه به
 

  تنزيل مجدد و حرمت رباي قرضيساز و كار - 2- 3

يج در اقتصاد به نرخ بهره كند تا نرخ بهره را از ديگر ابزارهايي كه به بانك مركزي كمك مي
 .استهاي مورد نظر بانك مركزي تحقق يابد، تنزيل مجدد  هدف نزديك شود و سياست

، ن وجه مربوط به يك بدهيشود كه بر مبناى آ نرخ تنزيل، به نرخى گفته مىبراساس تعريف، 
 اسناد توانند ها مى بانك. شود پيش از سررسيد، به مبلغ كمتر از ارزش اسمى آن پرداخت مى

 . تنزيل كرده، وجه نقد دريافت كننددوبارهتجارى دريافتى از مشتريان خود را نزد بانك مركزى 
كه توسط بانك مركزي اعمال  دوباره نرخ تنزيل معموالً. شود  گفته مىدوبارهبه اين عمل تنزيل 

. آيد  ميابزاري براي سياستگذاري پولي به شمار  وست اها كمتر از نرخ تنزيل بانكشود،  مي
 به اين ترتيب شرايط .دهد بانك مركزي براي اعمال سياست انقباظي، اين نرخ را افزايش مي

هاي تجاري   چون تحت اين شرايط، بانك،شود تر مي هاي تجاري نيز سخت دهي بانك تسهيالت
 نرخ كاهش اين، برعكس.  از منابع بانك مركزي استفاده كنندبيشتربايد به ميزان كمتر و با هزينه 

  .  دهد شود و حجم پول در اقتصاد را افزايش مي يك سياست انبساطي محسوب مي
ختالف ، و اطالق عنوان ربا بر آن ميان محققان مسلمان اتنزيلعمليات در رابطه با حرمت 

 و اند ، تنزيل سفته را با اين شرط، جايز شمردهكنوني اكثر علماى شيعه در عصر .وجود داردنظر 
 يعنى سند تجارى ؛1 كه سفته ساختگى نباشد و صادركننده آن واقعا بدهكار باشدنداتأكيد كرده

. اند ل شدهئميان ربا و تنزيل تفاوت قان به اين امر، معتقدا. در برابر بدهى واقعى صادر شده باشد
دو كاالى نامساوي  و معامله ؛ در قرضاشتراط زياده :ربا دو صورت بيشتر نداردبدين معنا كه 

تنزيل نه قرض ربوى با شرط زيادى است و نه معامله و .  كه مكيل و موزون باشندهمجنس
  در رابطه با جواز تنزيل.تواند مصداقي از ربا باشد پس نمي ؛خريد و فروش مكيل و موزون

بدهكارى كه تا كه در آن،  2نقل شده است) ع( امام محمد باقري ازروايت. رواياتى نيز وجود دارد
فالن مقدار از طلبم : گويد آيد و مى  نزد او مىبستانكارش دارد،رصت پرداخت زمانى مشخص، ف

                                                
  .نگاهى به مباحث فقهى و اقتصادى تنزيل :ثابتسيد عبد الحميد  1
  .376،ص 1 ديث من احكام الصلح، ح32 ابب، 18  جلد:وسائل الشيعة 2
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 بده، من يبخشى از طلبم را نقد: گويد يا مىگيرم   به من بده و من بقيه را از تو نمىيرا نقد
س ماله أ ما لم يزد على رساًأرى به بأال " :فرمود) ع(امام . كنم براى بقيه مدت را بيشتر مى

و  ؛بينم، مادامى كه بر اصل مال خود چيزى نيفزايد من در اين كار اشكالى نمى يعني "شيئاً
نه ظلم . تنها اصل سرمايه شما متعلق به شماست" فرمايد زيرا خداوند مى: دهد ادامه مي

  . "پذيريد كنيد و نه ظلم مى مى
اراي تواند د بنابراين، تحت شرايط مذكور، اعمال عمليات تنزيل توسط بانك مركزي نمي

مشابه . تر از اين است دنبال آن هستيم، مبنايياما بحثي كه در اينجا به. مشكل فقهي باشد
حالتي كه در عمليات بازار باز بررسي كرديم، ماهيت عمليات تنزيل مجدد توسط بانك مركزي 

 ظرنتوان انتظار داشت از  بنابراين نمي. با تنزيل بدهي ميان دو فرد حقيقي كامالً متفاوت است
شود كه  اين تفاوت ماهوي از اين نكته مهم ناشي مي.  شوديكسانيفقهي با اين دو مورد برخورد 

هيچ دهد، به هاي تجاري وام مي بانك مركزي زماني كه در قالب عمليات تنزيل مجدد به بانك
  . عنوان قصد كسب درآمد و سودآوري ندارد

ي توسط بانك مركزي اين است كه اوالً هاي تجار در عوض، هدف اصلي از ارائه وام به بانك
يك كند تا سيستم بانكي از  ها حل ها به پول را براي آن  مشكل نقدينگي و نيازهاي غيرمنتظره بانك

ثبات و امنيت نسبي برخوردار باشد و ثانياً با افزايش و كاهش نرخ تنزيل و هزينه تمام شده 
هاي  ها را در جهت سياست دهي آن هيالتهاي تجاري، شرايط اعتباري و تس منابع براي بانك
فهماند كه بايد تحت  ها مي با افزايش نرخ تنزيل مجدد، بانك مركزي به بانك. خود تغيير دهد
شود و برعكس، با كاهش  تري تسهالت بدهند و بنابراين انقباض پولي محقق مي شرايط سخت
تر به مشتريان  صورت آسانمتر و بهتوانند با نرخ ك يابند كه مي هاي تجاري درمي اين نرخ، بانك

، در بانكداري اسالمي نيز مسئلهاين . خود تسهيالت بدهند كه نتيجه آن انبساط پولي است
افزايش يا كاهش نرخ تنزيل مجدد در نظام بانكداري اسالمي، با . است بانكداري متعارف مانند

ضا براي تسهيالت بانكي را در افزايش يا كاهش سهم بانك از سود در عقود مشاركتي، ميزان تقا
به اين ترتيب، با وجود . شود كند و بنابراين موجب انبساط و انقباض پولي مي اقتصاد متأثر مي

چه را كه بانك مركزي   آننيست، ليكن فقهي داراي مشكل جدي نظريند تنزيل از آكه فراين
هاي متداول ميان  اً با تنزيلكند، ماهيت مي عنوان تنزيل مجدد براي سياستگذاري پولي اعمالبه

  . توان آن را مصداقي از رباي محرم دانست افراد حقيقي متفاوت است و بنابراين نمي
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 گيري بندي و نتيجه جمع

هايي هستيم كه به هيچ عنوان در  در دنياي پيچيده اقتصادي امروز، شاهد مفاهيم و پديده
ها مستلزم در نظرگرفتن  هي در مورد آناست و بنابراين اظهارنظر فق زمان شارع مطرح نبوده

پول و سياستگذاري پولي از . باشد ها مي مقتضيات زماني و مكاني و دقت در ماهيت و كاركرد آن
ترين ابزارهاي سياست پولي يعني نرخ تنزيل با توجه به اين كه مهم. جمله اين مسائل است

مسلمان  ره اين تصور در ميان اقتصاددانانمجدد و عمليات بازار باز بر نرخ بهره استوار است، هموا
توان از اين ابزارها براي سياستگذاري پولي استفاده  است كه در اقتصاد اسالمي نمي  وجود داشته

اگر بتوانيم اسم آن  - ها دهد كه ماهيت قرض در آن اما بررسي دقيق اين ابزارها نشان مي. كرد
در اين مقاله سعي شد تا . م كامالً متفاوت است  با ماهيت قرض در رباي محر–را قرض بگذاريم

ها با رباي قرضي  هاي اصلي آن  تفاوت،با تبيين دقيق اهداف و عملكرد ابزارهاي سياست پولي
  .مورد بررسي قرار گيرد

هاي موجود در ماهيت نرخ بهره در سياستگذاري پولي توسط بانك مركزي  ترين تفاوتمهم
سياستگذاري  يندآ قرض در فراول آنكه. است  رت شناسايي شدهو رباي محرم در اسالم بدين صو

 گذاري وگيرد و نه به قصد نيازهاي سرمايه بانك مركزي نه به قصد نيازهاي مصرفي صورت مي
پيوندد كه تنها اسم آن قرض است  وقوع مييند بهآسودآوري؛ بلكه نوع سومي از قرض در اين فر

شامل است؛ بنابراين اطالق ادله حرمت قرض با زياده  نبودهبه هيچ عنوان در زمان شارع مطرح  و
سياستگذاري پولي  توان به اين مطلب استناد كرد كه ، در تأييد مورد قبل ميدوم آنكه. شود آن نمي

موجود  احكام.  كه موضوعي كامالً مستحدثه استاستكامالً مرتبط با ديدگاه كالن نسبت به پول 
 ها را توان آن شود و نمي  ديدگاه خرد و روابط ميان افراد مربوط ميپيرامون حرمت ربا تماماً به

بانك  ذاريگيند سياستآچه در فر آن نكه،آ سوم. بهره در سياستگذاري پولي تسري داد به نرخ
هاي رباي محرم، كه در آيات و روايات ذكر  ها و حكمت كدام از فلسفه افتد، هيچ مركزي اتفاق مي

 آن متوجه همه جامعه سودشود و  لكه موجب رفع مشكالت اقتصادي ميب. است، را ندارد  شده
دهنده بدهي بانك مركزي به  اي نشان ، در ديدگاه كالن، پول تنها برگهچهارم آنكه. شود مي

با توجه به اينكه اوراق بهادار بانك مركزي نيز همين ماهيت را دارد، بانك مركزي . استمردم 
كند تا متناسب با سياست مورد   پرداخت پاداشي، مردم را تشويق ميدر عمليات بازار باز تنها با

  . نظر او، نوعي از بدهي را به نوعي ديگر تبديل كنند
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عنوان مصداقي از رباي محرم، چه زماني بنابراين پذيرش نرخ بهره در سياستگذاري پولي به
استگذاري پولي، دهي اقتصاد به سمت وضعيت بهينه در قالب سي كه بانك مركزي براي جهت

كند و چه زماني كه براي ورود اين نرخ بهره هدف به فرايند  يك نرخ بهره هدف اعالم مي
مجدد  گذاران و فعاالن اقتصادي از ابزارهاي عمليات بازار باز و فرايند تنزيل گيري سرمايه تصميم
  . قائل شويم تفكيكمسئله و بايد ميان حكم فقهي اين دو كند، بسيار مشكل است اده مياستف
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