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مه علوم انساین ما، مه سیاست ما، 
مه روش های گوناگون ما باید 

روزبه روز هبرت بشود، منتها به 
دست آدم های خربه.

بیانات در مراسم بیست  و هفتمین 
سالگرد رحلت امام خمینی )ره( 

۱۳۹۵/۰۳/۱۴

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و ما ادراک ما البانک!

دستاوردهای درخشان نظام اسالمی در حوزه های مختلف من 
جمله در حوزه اقتصاد آن قدر گس��ترده و چشمگیر است که 
مقایس��ه آن با وضعیت پیش از انق��الب- برای اهل اطالع و 
تحقیق- ظلمی اس��ت بزرگ. مظلومیت نظام مقتدر اسالمی 
آنجا اس��ت که این دس��تاوردهای اقتصادی به خوبی تشریح 
و توصیف نشده اس��ت. همه ی این نتایج ناشی از حاکمیت 
روح کلی انقالب بر فضای اقتصاد و جامعه بوده اس��ت. اگر 
بینش ها، گرایش ها و کنش ها و همچنین ساختارها و نهادهای 
اقتصادی بر پایه اصول و آرمان های توحیدی و انقالبی تحول 
پیدا می کرد و دانش اقتصادی اس��المی تولید می شد جایگاه 
کنونی نظام اسالمی از جهت اقتصادی بسیار بسیار باالتر بود 
و درعین حال بسیاری از کاس��تی ها و آفات اقتصادی وجود 
نداش��ت و در پی آن بخش مهمی از بیماری ها و آسیب های 
گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی ریشه پیدا نمی کرد. 
نهادهای مالی و نظام بانکداری در این مس��یر نقش بنیادین و 
بی بدیلی پیدا کرده است. به اذعان زبدگان این حوزه بسیاری 
از مشکالت کنونی اقتصادی و اجتماعی ناشی از میراث شوم 
بانک��ی و س��اختار منجمد و تحول نایافته ی آن اس��ت. این 
س��اختار و نهاد می تواند همه ی دستاوردهای نظام اسالمی را 
بر باد دهد. باید مجدداً در این بیان سید جمال الدین اسدآبادی 
تأمل کرد که در نامه تاریخی به میرزای شیرازی هشدار می دهد 
»و اما بانک و ما ادراک ما البانک! بانک یعنی زمام ملت را یکجا 
به دس��ت دشمنان اس��المی دادن و مسلمانان را بنده کردن و 
پذیرش سلطه و آقایی کفار«. نظام اسالمی برای ایجاد تحول 
بنیادین در نهاد مهم باید چاره ای اساس��ی بیاندیش��د. کنگره 
بین المللی علوم انس��انی اسالمی با درک اهمیت این موضوع 
بخصوص در ش��رایط کنونی کشور با دعوت از اندیشمندان 
برجس��ته این حوزه تالش داش��ته در این مسیر حرکت کند. 
سخنرانی ها و گفتگوهای ارزشمندی در این نشست ارائه شد 

که محصول آن در این شماره از پگاه آمده است.
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»اگر چنانچه ربا در یک کش��وری مثل کش��ور ما – 
خدای نخواسته - باز در بانکش، در تجارتش، در بین 
مردمش باشد، ما نمی  توانیم بگوییم که ما     جمهوریمان 
جمهوری اسالمی است، محتوای جمهوری، اسالمی 
اس��ت. از این جهت باید     کارشناس��ان، علما در این 
مسئله بسیار فعالیت کنند؛ دقت کنند که ما را از این 
گرفتاری     نجات بدهند و ملت هم باید توجه بکنند 
به این که مواجه هستند با یک همچو چیزی که     قرآن 
کری��م می فرماید: »  فأذنوا بحرب من اهلل و رس��وله«  ، 
اعالم جنگ بکنید با خدا و اگر     چنانچه بانکداری به 
آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، 
م��ردم از صنعت     و کار و س��ایر چیزها باز می مانند؛ 
می نش��ینند توی خانه ش��ان و پولش��ان برایشان کار 
می کند و     حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصالح 
بانک هم یکی از امور بس��یار مهم اس��ت«. )صحیفه 

امام، ج ۱8، ص ۴۳۴(   
باید این مملکت، که طاغوت در آن سال های طوالنی 
زندگی کرده است و مردم را متحول کرده بود به یک 
م��ردم غیر صحیح، باید � ب��ا زحمت � همه متحول 
بشوند به یک انسان های اسالمی � الهی؛ که در اسالم، 
انسان اسالمی خیانت نخواهد کرد، به شرق و غرب 

توج��ه نخواهد کرد. باید این بانک هایی که در ایران 
هست متحول بشوند از صورت طاغوتی، که رباگیری 
و رباخواری است به صورت اسالمی، ان شاءاهلل. من 
از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول 
کنید صورت طاغوتی را به صورت اسالمی و بانک 
اس��المی در سراسر کشور تأس��یس کنید متشکرم؛ 
لکن منتظرم که ببینم عمل چیس��ت. آیا در عمل هم 
همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام می  گرفت 
انج��ام می گیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هس��ت؛ ما 
با اس��م خیلی کار نداریم، با محتوا کار داریم. محتوا 
باید اسالمی بش��ود. شما دیدید که در این مدت در 
تبلیغات این بود که عدالت اجتماعی، اس��الم، قرآن، 
این حرف ها بود لکن محتوا نداشت، واقعیت نداشت. 
حاال هم همین طور است؛ اگر محتوا اسالمی باشد و 
واقعی��ت پیدا بکند � این مطلبی که آقایان آمده  اند و 
می  فرمایند � آن وقت مطلب صحیح اس��ت و تحول 
اس��المی پیدا شده است؛ اما اگر فقط لفظ باشد � که 
سابقاً هم این لفظ ها بود � آن وقت وضع دیگر پیش 
خواهد آمد. )صحیفۀ امام، جلد 6، سخنرانی در دیدار 
با گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران 

)۱۳۵8/۱/2۱

امام خمینی رحمت اهلل علیه
 اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ماـ  خدای نخواستهـ  باز 

در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که 
ما     جمهوریمان جمهوری اسالمی است
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بانکداری اس��المی - پ��ول را در جامعه به ش��کل 
اس��المی مطرح کردن و داد و ستد کردن - مسئله ی 
بس��یار مهمی اس��ت. اگر بتوانیم این حقیقت را به 
معن��ای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح 
عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه ها و 
سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند 
ای��ن را به معنای جامع و کامل مس��ئله اجرا و پیاده 
کنند، بزرگ ترین س��نگر اقتصادی امروز دنیاس��ت. 
خصوصیت بانکداری اسالمی و از لوازم آن، دادوستد 
پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادالت پولی بر اساس 
قوانین اسالمی و معامالت اسالمِی صحیح است که 
در آن ها ظلم و اس��تثمار و کنز و تبعیض و اختالف 
طبقات��ی و امثال این ها به وجود نمی آید. )بیانات در 
دیدار جمعی از آزادگان و مسئوالن بنیاد مستضعفان 

و جانبازان ۱۳6۹/۰6/۰7(

تمثیل.حیله.ربا.به.اصحاب.سبت:.
جـزو فتاوی ایشـان }امام خمینـی )ره({ - که در 
دوران مبـارزه، ما به آن فتـوا افتخار می کردیم و 

همه جا هم نقل می نمودیم - منع حیل ربا بود
بعض��ی قانون را طوری عم��ل می کنند که اصحاب 
سبت عمل کردند! اصحاب سبت هم عین ُمّر قانون 
عم��ل کردند؛ یعنی خدا گفته بود روز ش��نبه ماهی 

نگیرید، این ها هم روز شنبه ماهی نگرفتند. بله؛ کار 
کوچکی کردند که آن هم رس��ماً منع نش��ده بود و 
آن، ای��ن بود که حفره هایی درس��ت کردند، ماهی ها 
داخ��ل آن حفره ها آمدن��د، راه آن حفره ها را در روز 
ش��نبه بس��تند، تا ماهی نتواند برگردد! روز شنبه این 
کار را کردند، روز یکش��نبه همان ماهی ها را گرفتند! 
این، ظاهر قانون اس��ت. اگر شما نگاه کنید، این مثل 
همان کاله ش��رعی هایی است که یک ربای سنگین 
کذایی را با یک شاخه نبات جابه جا می کردند! قانون 
بود، ظاهر شرع بود؛ اما امام بزرگوار رضوان اهللهَّ علیه 
که یک فقیه ق��وِی آگاه به لّب و روح دین بود، قبل 
از این که تش��کیل حکومت بدهد، این را منع کرد. 
جزو فتاوی ایش��ان � ک��ه در دوران مبارزه، ما به آن 
فت��وا افتخار می کردیم و همه جا هم نقل می نمودیم 
� منع حیل ربا بود. ایشان مطلقاً حیل ربا را منع کرد. 
شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و جلویش را 
بگیرید. بعضی از شرکت ها و بعضی از مجموعه های 
عل��ی الّظاهر قانونی، حامل باطن اصحاب الّس��بتی 
هستند. مواظب باشید کسانی که می خواهند از قانون 
بگریزند، ش��ما را به این دام نیندازند؛ نیایند ش��ما را 
قانع کنند که این کار قانونی است. )بیانات در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۱۳76/۰6/۰2(

رهبر معظم انقالب اسالمی
اگر بانکداری اسالمی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب 

خواهد شد ... بزرگ ترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست.
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در ای��ن نشس��ت ع��الوه ب��ر س��خنرانی افتتاحیه 
حجت االسالم والمس��لمین دکت��ر رض��ا غالم��ی و 
اختتامی��ه دکتر عطاء اهلل رفیع��ی آتانی دبیر علمی و 
رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی 
اسالمی، ۱۱ مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد 

اسالمی ارائه شد.
در ابتدای این نشست حجت.االسالم.والمسلللمین.
دکتر.رضا.غالمی.رئیس.شللورای.سیاست.گذاری.
کنگره.بین.المللی.علوم.انسللانی.اسللالمی پس از 
خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین 
نشست هایی گفت: این نشست، بسیار مهم و منحصر 
به فرد اس��ت. کم تر پیش می آید در جلسه ای اساتید 
برجسته، پیشکسوت و فعال اقتصاد اسالمی کنار هم 
جمع ش��وند و در یک فض��ای معنوی و صمیمی با 

یکدیگر گفت وگو کنند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، یادآور 
شد: نخستین هدف این جلس��ه، افزایش ارتباطات 
علمی بین اس��اتید اقتصاد اس��المی است. اساتید با 
یکدیگر مرتبط اند اما این ارتباطات کافی نیس��ت و 
باید فرصت هایی را بوج��ود آورد که این ارتباطات 
را افزایش دهد و بتواند حول یک سری مسائل حائز 

اولویت منشأ اثر باشد.
این اس��تاد حوزه و دانشگاه آگاهی اساتید از آخرین 
نظری��ات و دیدگاه های یکدیگ��ر را از دیگر اهداف 
برگزاری این نشس��ت برشمرد و اضافه کرد: اساتید 

دائماً درحال کار و تولیدمحتوا هستند، بنابراین باید 
فرصتی بوجود آید که آخرین نظریات خود را ارائه 
دهند و یک توازی اظهار و تضارب آرا صورت گیرد، 

این بسیارمغتنم و ارزشمند است.
غالمی هم چنین تأکید کرد: از دیگر اهداف مهم ما در 
این جلس��ه این است که فرصتی فراهم شود اساتید 
حاض��ر حول مس��ائل کلیدی و اساس��ی در اقتصاد 
اسالمی توافق کنند، چند پروژه مشترک طراحی کنند 
و حمایت های الزم نیز انجام شود تا حرکت ما را با 

یک رشد جهشی روبرو کند.
رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری کنگ��ره بین المللی 
علوم انسانی اس��المی با تأکید بر این که امروز برای 
گسترش و تعمیق علوم انسانی اسالمی به ویژه اقتصاد 
اسالمی یک فرصت تاریخی در اختیار داریم، افزود: 
هر چند همیشه انتقاد داش��تیم که فرصت های الزم 
ب��رای عملیاتی ک��ردن نظریات اقتصاد اس��المی در 
کشور فراهم نشده و آن چه که امروز در کشور پیاده 
می شود با اقتصاد اس��المی فاصله زیادی دارد اما به 
شکل موردی زمینه هایی فراهم شده است تا اساتید و 
صاحب نظران بتوانند نظریات خود را در دستگاه های 

مختلف به آزمون بگذارند.
حجت.االسالم.والمسلمین.دکتر.سید.عباس.موسویان،.
عضو.شورای.فقهی.بانک.مرکزی دیگر سخنران این 
مراس��م بود. وی در ارائه مقاله خود با عنوان »روش 
تحقیق طراح��ی نهاده��ا و ابزارهای مالی اس��المی 

گزارش اجمالی از دومین نشست هم اندیشی 
اساتید علوم انسانی اسالمی

دومین.نشسللت.هم.اندیشی.اساتید.علوم.انسللانی.اسالمی.ویژه.اقتصاد.

اسالمی.با.تأکید.بر.مالی.و.بانکداری.اسالمی،.پنجم.بهمن.ماه.1396.در.
بنیاد.پژوهش.های.اسالمی.آستان.قدس.رضوی.برگزار.شد.
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)مختار(« گفت: همه ی دانش ها و مکاتب اقتصادی تا 
زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش 

نشود، نمی تواند بروز و ظهور داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان این که دانش ها و مکات��ب اقتصادی تا 
زمانی که به نهادها و سازمان های عملیاتی و ابزارهای 
اجرایی تبدیل نش��ود، اصطالحاً در همان کتاب ها و 
دفترها باقی می ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده 
می شود، گفت: در سال های اخیر محققان بسیاری در 
زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت 
فقه��ی ابزارهای مال��ی متداول و ارائ��ه راه حل های 
گوناگ��ون جهت رفع موانع فقه��ی تالش های قابل 
تقدیری انجام داده اند. با بررسی اجمالی پژوهش های 
انجام گرفته در این زمینه به وضوح مشخص می شود 
که روش تحقیق علمی و اس��تانداردی در این زمینه 
بکار نرفته اس��ت و هر یک از محقق��ان به فراخور 

سلیقه خود روشی را برگزیده  است.
حجت االس��الم  موسویان در ادامه ی سخنانش اظهار 
داشت: اقتصاد اسالمی مراحل نظری و نظریه پردازی 
را پشت سر گذاشته و می خواهد به یکسری نهادها 
و سازمان هایی تبدیل ش��ود که براساس آموزه های 
اس��المی جامعه را ش��کل دهد. این مهم ترین گامی 
اس��ت که ما بای��د برداری��م. براین اس��اس تحقیق 
آسیب شناسانه ای در دانشگاه امام صادق)ع( انجام شد 
مبنی بر این که اساتیدی که در حوزه ی ابزارسازی و  
نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. 
بیش از ۱۳۰ کار در ای��ن زمینه جمع آوری و روش 
تحقیق آن ها اس��تخراج شد و یک آسیب شناسی در 

این زمینه صورت گرفت.
عضو هیئت علمی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه 
اس��المی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش 
تحقیق اس��تاندارد و واحدی در این مطالعات وجود 
ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه ای 
دارد مطالعات��ی را انجام داده و به موضوعی پرداخته 
و ابزاره��ا و نهادهایی که ش��کل گرفتند چالش های 
جدی را به همراه داش��ته  و مرزبندی های مشخصی 
ب��رای قضاوت وجود ن��دارد. رایج تری��ن رهیافت، 
تطبی��ق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه 
است که سعی می کنند ابزارها و نهادهای متعارف را 
براساس آموزه های فقه اسالمی توجیه کنند که برخی 

به صورت اجتهادی و اس��تنباطی، برخی استفتائی و 
تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین 

از آن استفاده می کنند.
دکتر.حسللین.صمصامی.اسللتاد.دانشللگاه.شهید.
بهشللتی در ارائه مقاله خود با عنوان »آسیب شناسی 
و اصالح نظ��ام بانکی« گفت: بان��ک به عنوان یک 
نه��اد در نظام مالی نقش تجهی��ز منابع و هدایت آن 
به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی 
اسالمی، فعالیت مالی باید از قواعد اسالمی )همچون 
عدم اکل مال به باطل، ع��دم وجود ربا، عدم وجود 
غرر، عدم وجود ضرر، ع��دم تداول ثروت و غیره( 
تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در 
چهارچوب قواعد اسالمی اگر در قالب قرضی باشد 
به صورت قرض  الحس��نه و در ش��رایط غیر قرضی 
در قالب عقود ش��رعی انجام می شود. در این شرایط 
عمدتاً وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل 

می شود.
این محقق حوزه ی اقتصاد در ادامه ی سخنانش اظهار 
داش��ت: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس 
طرح بانک بدون ربای ش��هید صدر در س��ال ۱۳6۳ 
تصویب و به اجرا گذاش��ته ش��د. وجود اشکاالت 
متع��دد در عملکرد نظام بانکی چ��ه از منظر اجرای 
صحیح عقود شرعی و چه از منظر هماهنگی گردش 
منابع مالی و پول خلق ش��ده در آن با بخش واقعی، 
منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت 
اصالح نظام بانکی ش��ده است. اکنون بیش از سی و 
س��ه س��ال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا 
در ایران می گذرد و الزم اس��ت در محافل علمی و 
کارشناسی در خصوص طرح های پیشنهادی اصالح 
نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می رسد 
این اجماع باید در س��ه بخش: ۱- آسیب شناسی 2- 
طراحی الگوی مطلوب ۳- مکانیسم اجرا و حرکت 

از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از 
ادغام ۳6 بانک ربوی دوران قبل از انقالب ایجاد شده 
بود، مناس��ب اجرای معامالت مصرح در قانون نبود 
و در اجرا ش��کل ربوی به خود گرفت. در پیش��نهاد 
اصالح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای 
فعالیت های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در 
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نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان 
و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه 
زمانی حداکثر چهار الی پنچ س��اله در چهار مرحله 

قابلیت اجرا دارد.
سرپرس��ت اس��بق وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
گفت: رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های 
۹۱ و ۹2 و رشد اقتصادی منفی این سال ها و حدود 
۳ درصدی س��ال ۹۳ تولید، حکای��ت از آن دارد که 
نظام بانکی نتوانسته وظیفه ی مهم هدایت نقدینگی 
به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر 
قانون عملیات بانکی بدون ربا اس��تقرار نظام پولی و 
اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش 
صحیح پول و اعتبار اس��ت. مهم تری��ن ویژگی این 
قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی 
عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی 

و جایگزین نمودن نرخ سود است.
وی افزود: با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳6۳، گرچه 
ش��کل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب 
قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی 
و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ 
سود علی الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی 
از قبل تعیین ش��ده برای سپرده های مدت دار بود از 
یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیالت 
مشارکتی و صوری شدن قراردادهای منعقده )فروش 
اقساطی، مشارکت مدنی، س��لف و سایر عقود( در 
عمل موجب ش��د تا در واقع قانون به درس��تی اجرا 
نش��ود. آسیب شناس��ی نظام بانکی نشان می دهد که 
قانون گذار یک س��ازوکار اجرایی را برای س��ه نوع 
فعالیت متفاوت قرض الحسنه، واسپاری و مشارکت 

مصرح در قانون در نظر گرفته است.
در ادامه این مراسم حجت.االسالم.دکتر.محمدنقی.
نظرپور،.دانشیار.دانشکده.اقتصاد.دانشگاه.مفید به 
ارائه مقاله خود با عنوان »صوری شدن معامالت در 

عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران« پرداخت.
وی ب��ا تأکید بر اینکه نکات مقرر ش��ده در فقه در 
سیس��تم های بانکی اجرا نمی ش��ود، گفت: در عین 
حال که می توانیم از نظریه بانکداری اس��المی دفاع 
کنیم، اما در مقام اجرای آن فاصله و شکاف بسیاری 
وج��ود دارد. عملک��رد ق��رارداد بانک��ی و کارهای 

تجربی حکایت از این دارد که میان تجربه و نظریه، 
اختالفات عمیقی وجود دارد که فقها نیز نتوانستند در 

مقام عمل این موضوع را بپذیرند.
دانش��یار دانشکده اقتصاد دانش��گاه مفید با تأکید بر 
این که ب��رای معامله صحیح باید قصد معامله وجود 
داشته باشد که از ابتدای عمل مقرون باشد، ادامه داد: 
در ماده ۱۹۵ قانون سه شرط قراردادها این است که 
عاقد قاصد لفظ و قاصد معنا باشد و مدلول لفظ باید 
مطابق با معنای مراد باش��د ک��ه این موارد باید مورد 

توافق طرفین قرار گیرد.
حجت االس��الم نظرپور در خصوص معامله صوری 
تشریح کرد: مهم ترین رکن این نوع معامله این است 
ک��ه طرفین قصدی برای به وجود آمدن آثار حقوقی 
معامله ندارند و معامله بدون قصد انش��اء و به ظاهر 
منعق��د می گردد. بنابراین طرفی��ن وانمود می کنند و 

عقدی تحقق پیدا نکرده است.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در مورد عوامل 
صوری ش��دن قراردادهای بانکی گفت: کس��انی که 
بانک��داری بدون ربا را طراح��ی کردند، قصد این را 
داش��تند که به طور دقیق از تم��ام فعالیت های بانکی 
متعارف اس��تفاده و مشابه س��ازی کنند. گستره این 
مشابه س��ازی بدون در نظر گرفت��ن ظرفیت واقعی 
بانک ها، ش��کاف واقعی بین نی��از واقعی و ظرفیت 
بانک ها ایجاد کرده اس��ت و بسیاری ار قراردادها در 
عمل تحقق نیافته اس��ت. سیستم بانکی نیز با مبنای 
همان رویه خود تالش کرد همان فعالیت های ربوی 
خود را با صوری سازی تمام کند و در عمل مستلزم 

به آن نشده است.
دکتللر.حسللین.عیوضلو.اسللتادیار.دانشللگاه.امام.
صادق)ع(.دیگر س��خنران این مراس��م بود. وی به 
ارائه مقاله خود با عنوان »نظریه بانکداری اسالمی )بر 
اساس مبانی استنباط کالن سیستمی اقتصاد اسالمی(« 
پرداخت و گفت: اقتصاد اسالمی ریشه در جهان بینی 
اقتصادی اس��الم دارد و هستی شناس��ی آن از قوانین 
و برنامه ه��ای هس��تی تبعیت می کند و ب��ر این مبنا 
آیات اقتصادی ق��رآن و تعالیم وحیانی و گزاره های 
مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اس��الم و 
ائمه مس��لمین )علیهم السالم( و عالوه براین، میراث 
گران بهای تاریخ و تمدن اسالم و فقه اسالمی نقش 
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تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.
وی افزود: هسته ی سخت نظریه های اقتصاد اسالمی 
از مکتب و جهان بینی اسالم تبعیت می کند و مفاهیم 
کیف��ی و کارب��ردی آن با تبدیل معیاره��ا و موازین 
اسالمی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی 
می ش��وند. در عین حال اقتصاد اس��المی از قوانین 
اثباتی که ریش��ه در حقای��ق قرآنی و تعالیم وحیانی 
دارن��د، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، 
علم اقتصاد اسالمی شکل می گیرد. اقتصاد اسالمی با 
بهر ه گیری از رویکرد سیستمی و کالن نگر اقتصادی و 
با تکیه بر قانونمندی های ثابت و پایدارش که همگی 
از سنن الهی ریشه می گیرند، می تواند زمینه های الزم 
را برای ایجاد نهادهای اس��المی و اداره ی عادالنه ی 

جامعه ایجاد کند.
این محقق و نویس��نده ی کش��ورمان ب��ا بیان این که 
عبارت »اقتصاد اسالمی« به عنوان یک مشترک لفظی 
دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهار داشت: هر 
یک از صاحب نظران و متفکران مرتبط با این حوزه 
دینی و فکری بر اس��اس بینش ها و گرایش هایی که 
داش��ته اند، به نحوی بر دامنه و ابع��اد آن افزوده اند. 
گس��تردگی دامنه ی بحث و اختالف در ابعاد اقتصاد 
اس��المی، بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است 
که درباره ی آن وجود دارد. بس��یاری از مس��لمانان 
در جوامع اس��المی بر اساس شناختی که از اقتصاد 
صدر اس��الم و موازین شرعی دارند، انتظارشان این 
اس��ت که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی 
ب��ا مبنا قراردادن این الگوها، مش��کالت اجتماعی و 
اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم 
قرن اخیر که جوامع اس��المی با ناکارآمدی الگوهای 
س��رمایه داری و سوسیالیس��تی مواجه بوده اند، بروز 

بیش تری یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر 
ش��رعی در برابر اصول، مبان��ی، ارکان و فرایندهای 
تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظام های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی … در دوران معاصر، 
مس��ئله اساس��ی و چالش برانگیز در ه��ر جامعه ای 
می باشد و بر این اساس است که نمی توان از فرایند 
تطبیق موازین اس��المی با ساختارها و نهادها چشم 
پوش��ید. باید توجه داش��ت که گرچه کشف مکتب 

اقتصادی اس��الم در ح��وزه ی بایده��ا و نبایدهای 
اقتصادی بر اساس »روش اجتهادی« میسر است، اما 
در عی��ن حال باید توجه داش��ت که زیربنای احکام 
اسالمی در حوزه ی اقتصاد، آموزه های جهان شناختی 
و انسان ش��ناختی تکوینی و مجموع��ه ای از روابط 
اثباتی قابل اس��تخراج از قرآن و روایات اس��ت که 
بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی 
مبتنی بر شریعت اسالم و روایات اسالمی قابل کشف 

و استخراج است.
عیوضل��و اذعان کرد: ب��دون درک مجموعی و نگاه 
کالن نگر به اقتصاد اس��المی، ام��کان تعمیم احکام 
اسالمی به ش��رایط امروز ممکن نیست و نمی توان 
کارآمدی و اثربخشی سیس��تم اقتصاد اسالمی را از 
ای��ن جهت نش��ان داد. عالوه بر ای��ن امکان پذیری 
اقتصاد اسالمی در جوامع امروز مستلزم آن است که 
اقتصاددانان اسالمی بر اساس شناختی که از واقعیت 
روابط اقتصادی در جوامع اسالمی کسب می کنند و 
بر پایه ی مبانی و اصول ثابت شریعت اسالم، به تولید 
نظریه های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی 
همت گمارند. این نظام اقتصاد اسالمی کالن نگر، راه 
را برای رهبران اسالمی جوامع اسالمی باز می کند تا 
نظریه و راهکاری را که با مبانی اس��المی سازگارتر 
اس��ت، انتخاب کنند و زمینه های الزم را برای تغییر 

شرایط بر اساس الزامات این نظریه ها فراهم سازند.
دکتر.ایرج.توتونچیان.استاد.دانشگاه.الزهرا)س( به 
ارائه مقاله خود با عنوان »آسیب شناس��ی نظام تأمین 
مالی اس��المی: به کجا چنین ش��تابان؟ چند پیشنهاد 

ایجابی و سلبی« پرداخت.
وی در خصوص آسیب شناس��ی نظ��ام تأمین مالی 
اس��المی گفت: مشکلی که در جریان آسیب شناسی 
نظام تأمین مالی اسالمی مشاهده می شود، به دانستن 
تاری��خ تحوالت این قانون و این که بدانیم در کجای 
این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، 

کمک می کند.
وی با اش��اره ب��ه این که بعد از تصوی��ب این قانون 
مش��اهده ش��د که حج��م بس��یاری از فعالیت ها با 
پش��توانه ی کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این 
موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این 
اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول 
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به فعالیت های بانکی بودند، رخ داد که عده ای به دلیل 
عالقه به آن، شروع به نگارش کردند.

اس��تاد دانش��گاه الزهرا)س( ادامه داد: ای��ن افراد در 
هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر 
دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف 

مفهومی، قاعده و اصول شدند.
توتونچیان با اشاره به این که معتقدیم این موضوع در 
دنیا کاماًل بدیع و پیچیده اس��ت، اظهار کرد: بنابراین 
در این رابطه ابتدا باید اندیش��ید و س��پس شروع به 
کار کرد. نوش��تن یک مقاله پن��ج رکن دارد، مطالعه، 
مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش 

مقاله است که گاهی متأسفانه برعکس طی می شود.
این استاد دانشگاه، آسیب شناس��ی نظام تأمین مالی 
اس��المی ایران را ش��امل دو بخش آسیب شناس��ی 
درونی و آسیب شناس��ی بیرونی دانس��ت و تشریح 
کرد: کج اندیش��ی برخی محققان و انحراف از مسیر 
مس��تقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی، 
از آسیب های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا، 

آسیب های درونی این نظام است.
این کارش��ناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی های 
نظ��ام اقتصاد اس��المی گفت: حذف بهره ی��ا ربا از 
تمام فعالیت های اقتص��ادی، حذف بازار پولی حتی 
در مقی��اس کوچک و حذف س��فته بر روی کلیه ی 
کاالهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود 
مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل 
نس��بت به همنوع و بهم پیوس��تگی توابع مطلوبیت 
خانواده ها در مصرف، از دیگر ویژگی های این نظام 
است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و 
بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت 
سهم تالش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت 
در تولید یا مشارکت در تولید، دو ویژگی دیگر این 

نظام است.
وی با بیان این که مؤسسه تأمین مالی اسالمی عبارتی 
اس��ت که قادر به انجام تمام فعالیت های بانکداری 
اسالمی است، تأکید کرد: آیین نامه این نظام به بانک 
مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب های 
درون��ی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر س��اختار 

بانک ها صورت نگرفته است.
اس��تاد دانشگاه الزهرا)س( در معرفی سیستم اقتصاد 

اسالمی تش��ریح کرد: این س��اختار شامل سه رکن 
عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف 
غائی آن بوده و بر س��ایر ارکان مقدم است. یکی از 
ویژگی های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه داری، 

موضوع گرداب پولی است.
توتونچی��ان در خصوص ویژگی ه��ای نظام تأمین 
مالی اس��المی گف��ت: در این نظام نه رب��ا و نه بهره 
حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت های 
سپرده گذاری براساس وکالت صورت می گیرد و نه 
تملیک. در این نظام دو نوع سپرده گذاری کوتاه مدت 
برای عقود مبادله ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی 
صورت می گیرد، هم چنین هرگونه بازار پولی مردود 
اس��ت و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در 
نظام تأمین مالی اس��المی، بورس اوراق بهادار فقط 
مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی 
هستند و معامالت بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه 
براس��اس س��ود حاصل از عملکرد واقعی صورت 

می گیرد.
حجت.االسالم.والمسلللمین.دکتر.حسن.آقانظری،.
رئیس.پژوهشگاه.حوزه.و.دانشللگاه.در ارائه مقاله 
خود با عنوان »بررس��ی عوامل باال بودن نرخ س��ود 
بانک��ی و راه   های کاهش آن«؛ گفت: در اهمیت نرخ 
سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات 
کلیدی فعاالن اقتصادی با نگاه به نرخ  های سود اتخاذ 
می ش��ود. فعاالن بخش خصوصی تصمیم درباره ی 
مصرف و سرمایه گذاری را به نرخ  های سود رایج در 
اقتصاد موکول می کنند. جایگاه نرخ های سود به ویژه 
در منظومه ی اندیش��ه ی اقتصاددانان کینزی اهمیت 
بس��زایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او، نرخ سود )به 
زبان کینز نرخ بهره( حلقه ی وصل و نقطه ی کلیدی 

ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.
وی افزود: ب��ه عقیده ی وی اگرچه نرخ های س��ود 
در بخ��ش پولی اقتص��اد و در اثر تعام��ل عرضه و 
تقاض��ای پول تعیین می ش��ود اما مبدأ بس��یاری از 
تصمیم گیری ها در بخش حقیقی اقتصاد اس��ت. به 
گفته ی کینز، س��رمایه گذاران با مقایسه ی نرخ سود 
و کارایی نهایی س��رمایه )بازدهی سرمایه در بخش 
واقعی اقتصاد( تصمیمات خود را ش��کل می دهند. 
برای مثال تا هنگامی که نرخ س��ود باالتر از کارآیی 
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نهایی سرمایه است، سرمایه گذاران ترجیح می  دهند 
س��رمایه گذاری خود را به تعوی��ق بیندازند. در این 
مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل 
ش��ده ی پروژه های س��رمایه گذاری افزایش خواهد 
یافت و افراد به س��رمایه گذاری تشویق خواهند شد 
و در ص��ورت افزایش نرخ مذکور، عکس آن اتفاق 

می افتد.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که سؤال اصلی 
این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم، 
نرخ های سود بانکی مطابق با اهداف سیاست گذاران 
کاهش نیافته اس��ت؟ و نهایتاً آن که چگونه می توان 
ریش��ه های آن پدیده را مهار کرد، گفت: روش ما در 
ای��ن گزارش رجوع به مبانی خ��رد در تحلیل رفتار 
بنگاه و س��اختار بازار و کاربرد نتایج آن در س��طح 
اقتصاد کالن اس��ت. در ارائه ی توصیه های سیاستی 
مقتضیات نهادی و س��اختاری اقتصاد ایران نیز مورد 
توجه خاص قرار می گیرد. برای یافتن پاسخ سؤاالت، 
ابتدا ش��واهد آماری را مرور و س��پس تز اصلی این 
تحلیل بیان می ش��ود. براساس تحلیل، در کنار سایر 
عل��ل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش 
مس��تمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته 
از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود 
 )Insolvency( و اعسار )Illiquidity( نقدینگی
)ورشکستگی غیررسمی( دست وپنجه نرم می کنند. 
بیان راه حل های ممکن برای رفع ریشه ای مشکالت 
این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آن ها و 
کاهش نرخ های سود بانکی، بخش دیگر این گزارش 

را تشکیل می دهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح 
کرد: مسئوالن کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت 
در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب 
نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده های بانکی کاهش 
یابد. مهم ترین اس��تدالل برای چنین انتظاری آن بود 
که در گام اول با کاهش نرخ تورم )به ویژه با کاهش 
تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری( 
نرخ های سود حقیقی � که حاصل تفاضل نرخ سود 
اسمی از نرخ تورم انتظاری است � مثبت می شود و 
در گام دوم با کاهش بیش تر نرخ تورم، بازار پول در 
نرخ های سود اسمی پایین تر به تعادل می رسد. حال 

شایس��ته است به داده های آماری مرتبط با نرخ سود 
اسمی سپرده های سرمایه گذاری در نظام بانکی کشور 
رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه 

در واقعیت تحقق یافته است.
وی با بیان این که به علت تورم های مستمر و باال در 
اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ های 
سود تس��هیالت به صورت دس��توری در دوره های 
گذشته، دریافت وام و اس��تفاده از اهرم های مالی با 
یارانه ی پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز 
باعث تکیه ی افراطی بنگاه ها بر اس��تقراض از منابع 
بانکی حت��ی در تأمین مالی بس��یاری از پروژه های 
بلندمدت ش��ده اس��ت. به ویژه آن ک��ه بخش قابل 
مالحظ��ه ای از منابع بانکی نی��ز به صورت رانتی در 
اختیار متقاضیان عمده قرار می گرفته اس��ت. رویه ی 
مذک��ور هم ب��رای بانک ه��ا و هم ب��رای بنگاه های 
تولیدی ریس��ک فراوانی را به هم��راه دارد. در مورد 
بنگاه های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه ی 
زی��اد بر تأمی��ن مالی از طریق بده��ی، قدرت بنگاه 
را ب��رای تحمل زیان در ش��رایط بحرانی اقتصاد به 
شدت کاهش می دهد و می تواند به سرعت زمینه ی 
ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک 
بنگاه های بدهکار، بانک ها را نیز در معرض ریسک 

اعتباری قرار می دهد.
آقانظری در پایان س��خنانش گف��ت: به عالوه ورود 
بانک ها به تأمین مالی پروژه های بلندمدت و اعطای 
وام های طوالنی مدت، ریسک های متعدد دیگری از 
جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک ها می کند. 
بنابراین در آینده اقتصاد کش��ور باید با وضع قوانین 
و مق��ررات مناس��ب، ورود بانک ها ب��ه پروژه های 
بلندم��دت �  به وی��ژه پروژه هایی ک��ه اتکای زیادی 
به اس��تفاده از اهرم های مالی دارند �  محدود ش��ود. 
افزای��ش نقش ب��ازار س��رمایه در پروژه های بزرگ 
از محل تأمین س��رمایه ی نقدی ب��رای آنان )و نه از 
طری��ق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع 
صک��وک( از مهم ترین پیش نیازه��ای تقویت نظام 

بانکی در آینده ی کشور است.
حجت.االسالم.والمسلللمین.دکتر.علی.معصومی.نیا.
دانشللیار.دانشللگاه.خوارزمی به ارائه مقاله خود با 
عنوان »اسالمی س��ازی نظام پولی و مالی: مسیری که 
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پیموده ایم و دورنمای آینده« پرداخت.
وی با بیان این که بانکداری اسالمی صحنه ی تقابل با 
تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسالمی 
مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که 

در عالم اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اش��اره ب��ه این که س��اختار بانک ه��ا تاکنون 
مس��لم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیالت 
جایگزین وام، ربوی ش��ده اس��ت و به همین دلیل 
جوهره ی اصلی بانک ها که شامل مبلغ، مدت و نرخ 
است، توجیه می شود. در همین چارچوب اصالحاتی 
صورت گرفته که نخس��تین تغیی��ر آن حذف عقود 

مشارکتی است.
معصومی نیا با بیان اینکه این س��ؤال مطرح است که 
عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله ای، تشریح 
کرد: با فرض بر این که عقود مبادله ای اصل است، باید 
گفت مگر مش��کل ما در این ۳۴ سال صوری سازی 

عقود مشارکتی بوده است؟
وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه ش��یعه نقل 
شده که از حضرت صادق)ع( سؤال شد اگر مشتری 
با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می توان آن 
را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن 
آن جایز اس��ت. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا 

محسوب می شود.
حجت االس��الم معصومی نیا با بیان این که مرابحه ها 
صوری تنظیم می ش��وند، یادآور ش��د: اولین شرط، 
صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت 
اج��رای صحیح مرابحه، دِین بقیه ی عقود در مرابحه 

نیز اجرا شده و معامله صوری می شود.
حجت االسالم معصومی نیا اضافه کرد: قوام بورس به 
بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن اس��ت، بنابراین 
این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می شود. در این 
زمینه به فقه اجحاف شده، اگر مالک های فقه تشریح 
و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این هاست و 

باید سیستم اصالح شود، همه راضی می شوند.
حجت.االسللالم.دکتر.احمدعلی.یوسفی،.دانشیار.
پژوهشگاه.فرهنگ.و.اندیشه.اسالمی به ارائه مقاله 
خود با عنوان »ایده روش دس��تیابی به ساختار پولی 

نظام اقتصادی اسالم« پرداخت.
وی با اش��اره به این که نظام س��رمایه داری می تواند 

برای طراحی بومی خودمان الهام بخش باشد، گفت: 
با شرک به ربوبیت، اراده ی الهی را به عنوان خاستگاه 
منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.
وی با بیان این که اراده ی این انس��ان مبنای کش��ف 
و طراح��ی نظام اقتصادی قرار گرفته، تش��ریح کرد: 
انس��انی که تحت والیت الهی نباشد، ضرورتاً تحت 

والیت شیطان است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ادامه داد: 
برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی 
مد نظر قرار می گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد 
منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناس��الم 
می شود. در نتیجه از دل این نگاه، رفتار انحصارطلبانه 

و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می آید.
وی با تأکید بر این که اس��الم با سرمایه داری مخالف 
نیست، بلکه با سرمایه محوری مخالف است، اضافه 
ک��رد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای 
تفک��ری که زیربنای این نهادهاس��ت و با حفظ این 
س��اختار نمی توان اقتصاد اس��المی پی��اده کرد زیرا 
چرخه ای باطل اس��ت. در ای��ن روش عقود فقط در 
رفتاره��ا و روابط به کار می رون��د. در عقود، نظر به 
مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت های 
روش امضا این اس��ت که در دو مرحله ما را از واقع 

دور می کند.
وی با اشاره به این که در روش امضا رفتارها و روابط 
نظام غالب در جهان را برای ما غالب می کنند، تصریح 
کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی 
اسالمی و غیراسالمی فعالیت دارند که هرگز به درون 
ساختار نظام ما راه پیدا نمی کنند. روش امضا ما را از 
برخی رفتارها و روابط حتی دین مس��یحیت و سایر 

ادیان نیز محروم می کند.
حجت االسالم یوسفی با اش��اره به این که رفتارها و 
روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید می شوند، 
اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها 
کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل 
و براساس عقد اولی امضا می کنیم که به همین علت 

از بسیاری معارف محروم می شویم.
وی با بیان این که ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط 
دیگری در الگوی مصرف داش��ته باشیم، اظهار کرد: 
روش امضا ما را از نظام س��ازی و ساختارسازی نیز 
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محروم کرده است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با اشاره 
ب��ه این ک��ه در این روش عناصر ب��ه صورت منفک 
امضا می شوند، تأکید کرد: مجموع آن ها، مجموعه ی 
جدیدی را شکل می دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی 

است.
حجت االس��الم یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم 
رهبری و نظر س��ایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار 
و قان��ون بای��د دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و 
توزی��ع عادالنه و رفع فق��ر و محرومیت در جامعه 
باش��د که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، 
اسالمی محس��وب نمی شود. نرخ بهره در نظام بهره 
و س��رمایه داری به عنوان عامل درون زا، نقش اصلی 
را در تم��ام امور دارد و مانند نخ تس��بیح اس��ت. در 
روش امضا نرخ به��ره را به صورت قانونی از روی 
کاغذ ح��ذف می کنیم. با این وج��ود در عمل با دو 
مش��کل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی 

مواجه می شویم.
حجت.االسللالم.دکتر.مجید.حبیبیللان.نقیبی،.عضو.
هیئت..علمی.دانشگاه.عالمه.طباطبایی، در خصوص 
تفکیک نهاد قرض الحس��نه از نه��اد بانک در قانون 
پولی و بانکی و اصالح قانون مذکور، وضعیت فعلی 
بانکداری بدون ربا را نامناس��ب دانست و افزود: ۴ 
رویکرد در این زمینه وجود دارد. اول این که، ما واقعًا 
بانکداری متع��ارف را برای فعالی��ت آزاد بگذاریم، 
حداقلش این اس��ت که اسالم را خراب نکنیم. دوم 
این که وضع موجود را حفظ و تالش کنیم مشکالت 

را رفع کنیم.
حجت االس��الم حبیبیان  نقیبی اضاف��ه کرد: رویکرد 
س��وم این اس��ت که بانک ه��ای تجاری را به س��ه 
گروه تخصصی تقس��یم کنیم؛ زیرا با اصطالح بانک 
قرض الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی 
بانک ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم. به هرحال، 
بانک ها با مش��کالت و چالش های عدیده ای روبرو 
هس��تند و برداشت من این اس��ت که احتمال غرق 

شدن این نهاد وجود دارد.
عضو هیئت  علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با بیان  
این ک��ه بانک ه��ای تج��اری خصوص��ی دارند نهاد 
قرض الحس��نه را به نابودی می کش��انند، گفت: البته 

قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قباًل هم 
در بانک های متعارف نبود، االن هم نیس��ت و وجود 
و عدم نهاد قرض الحسنه در بانکداری اسالمی تأثیر 
معنی داری بر غرق شدن ندارد. پیشنهاد ما این است 
که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر 
بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را 

به نابودی نکشاند.
حجت االس��الم  حبیبیان نقیبی در ادامه با اش��اره به 
این که قدمت نهاد قرض به اندازه ی سابقه ی زندگی 
اجتماعی انسان هاس��ت، تأکید کرد: رش��د سرطانی 
بانک ها به بهای نابودی نهاد قرض الحس��نه صورت 

می گیرد.
وی در ادامه به برخ��ی از واقعیات موجود درباره ی 
نهاد قرض الحس��نه اش��اره کرد و اف��زود: قرض در 
جامعه با بی میلی روبروست و به سوی متروک شدن 
نهایی پیش می رود. صندوق های قرض الحس��نه به 
سوی مؤسس��ات مالی و اعتباری و درنهایت تبدیل 
ش��دن به بانک گرایش دارن��د. از قرض در بانک ها 
و مؤسس��ات مالی و اعتباری به عنوان منابع با هزینه 
صفر سوءاستفاده می ش��ود؛ بانک ها حتی المقدور از 
اعطای قرض الحس��نه تکلیفی مانند ازدواج اجتناب 

می کنند.
حجت االس��الم حبیبیان نقیبی هم چنین بیان کرد: در 
بهترین حالت قرض الحس��نه های شبهه ناک جدولی 
)بر اس��اس مبلغ و زمان سپرده گذاری( به متقاضیان 
پرداخت می ش��ود. صحت بس��یاری از فعالیت های 
بان��ک و حت��ی قرض الحس��نه ها از س��وی مراجع 
عظام موردتردید ق��رار گرفته اند. مراکز متکفل نهاد 
قرض الحس��نه )بانک ها، مؤسس��ات مالی اعتباری 
و صندوق ه��ای قرض الحس��نه( از س��رمایه ی مهم 
اجتماع��ی، ملی و مذهبی جامعه )ایث��ار در قرض( 
سوءاس��تفاده کرده اند و در واق��ع تخریب کامل این 
س��رمایه ی اجتماعی، نتیجه ی محت��وم فعالیت های 
موجود اس��ت. همه ی حرف ما این اس��ت که نهاد 
ق��رض و بان��ک تف��اوت ماهوی دارند و کوش��ش 
می کنیم این تف��اوت را در دو قالب بررس��ی کنیم. 
نهادهای متکفل افراد در جانب عرضه و تقاضا س��ه 

مدل رفتار دارند.
وی ب��ا بیان اینکه عقال برای هرس��ه رفتار نهادهایی 
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را تعری��ف کرده اند، افزود: صدقات و زکات را برای 
رفتار اول، قرض را برای رفتار دوم و مضاربه را برای 
رفتار نوع س��وم ابداع کرده ان��د و این ها با یکدیگر 

تفاوت ماهوی دارند.
حجت االسالم حبیبیان نقیبی با بیان این که ورود هر 
یک از این نهادها در حیطه ی اقتصادی نهاد دیگر به 
نوع��ی ظلم بوده و با عدالت مخالف اس��ت، گفت: 
واقعیت این اس��ت که روح حاکم بر روایات قرض، 
اجتناب حداکثری از هرگونه ش��بهه ی انتفاع است. 
وقتی به روایات مضاربه نگاه می کنیم، 66 درصد از 
روایات وسائل الش��یعه، سؤال از انتفاع و سود است، 
لذا ماهیت دو نهاد قرض الحس��نه و مضاربه کامال با 
هم متفاوت اس��ت. ماهیت قرض، ایثار اس��ت، نهاد 
مرک��زی قرض، بای��د متولی نظارت بر مؤسس��ات 
قرض الحسنه باشد و موارد مربوط به قرض از قوانین 

پول و بانکداری حذف شود.
حجت.االسالم.والمسلمین.دکتر.اسماعیل.توسلی،.
عضو.هیئت.علمی.دانشگاه.عالمه.طباطباییبا بیان 
این که هم اکنون ما در مجموعه ی نظام تغییر و تحول 
نظام پولی قرار داریم، اظهار کرد: پرس��ش اساس��ی 
که در این مورد مطرح می ش��ود این است که با چه 
رویکردی و در چه سطحی می خواهیم این تغییر را 
انجام دهیم. باید به این س��ؤال که آیا می خواهیم در 
همان نظام بانکداری سال 62 تغییر ایجاد کنیم و بیش 
از آن را الزم نمی دانیم و یا می خواهیم با رویکرد همه 

جانبه ای آن را تغییر دهیم، نیز پاسخ داد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اشاره 
به این که برای پاس��خ به این سؤال، ابتدا چند پرسش 
دیگر نیز مطرح می شود، گفت: باید دید شاخصه های 
اصل��ی نظام بانکداری ربوی چه بوده و هس��ت و آیا 
قان��ون بانکداری بدون ربای س��ال 62 تغییری در آن 
ش��اخص ها ایجاد کرده یا خیر. سؤال سوم این است 
که آیا الیحه پیش��نهادی اس��المی گذش��ته توانسته 
تح��ول اساس��ی در این قانون ایجاد کند؟ در س��ؤال 
پایانی باید مش��خص کرد آیا این الیحه پیشنهادی که 
ادعا می ش��ود قانون بانکداری بدون ربا و یک قانون 
بانکداری اس��المی اس��ت و مردم را از ربا دور کرده، 
واقعاً بانکداری بدون رباست؟ خلق عظیم پول منجر 
به توزیع ثروت ناعادالنه شده است، توزیع ثروت در 

جامعه باید عادالنه باشد تا بیش ترین آن به مردم برسد.
حجت االسالم توس��لی با تأکید بر این که سرنوشت 
خلق پول باید روشن شود، اظهار کرد: قانون بانکداری 
بدون ربای سال 62 تنها به اصالح شاخصه ی ربوی 

بودن پرداخته است. 
وی ب��ا بیان این که قان��ون در ظرف خود قابل تقدیر 
بوده، زیرا مردم را از ارتکاب ربای آشکار دور کرده، 
اضافه ک��رد: اما این قانون هنوز کاس��تی هایی دارد. 
الیحه پیش��نهادی کمک شایانی به اصالحات کرده، 
باید س��ؤال کرد این قانون آیا توانسته در بانکداری 

بدون متعارف نیز تغییر اساسی ایجاد کند؟
حجت االس��الم توس��لی با اش��اره به این که از تمام 
ظرفیت های فقه اس��تفاده شده، گفت: با این حساب 
عقود مشارکتی تبدیل به عقود مبادله ای شده است و 
این کار منجر به تولید هزار میلیارد تومان شبه پول در 

بانک های مرکزی شده است.
وی با تأکید بر این که این بحران را باید مدیریت کرد 
تا روی خودش��ان خراب ش��وند نه مردم، افزود: در 
برخی از مواقع باید ساختار را به نفع مردم بشکنیم و 
باید بانک مرکزی اسالمی مستقل از دولت و قوی با 
شاخصه های اسالمی باشد. صوری بودن، ربوی بودن 
را بدیهی می کند، اما قضیه بیش تر از این است که با 

آموزش بتوان آن را حل کرد.
حجت.االسالم.والمسلللمین.دکتر.عبدالحمید.ثابت،.
عضو.هیئت.علمی.جامعه.المصطفی)ص(.العالمیه در 
ارائه مقاله خود گفت: با توجه به جایگاه و اهمیتی که 
پول و نهاد متولی آن یعنی بانک و تأثیری که بر اقتصاد 
و متغیرهای آن دارد، بخش پولی بانکی و سیس��تم و 
نظام پولی بانکی نیز در اقتصاد حائز اهمیت می گردد 
و لذا این مقاله از منظر اس��الم به موضوع سیس��تم و 
نظام پولی بانکی و جایگاه��ی که در نظام اقتصادی 
دارد می پردازد و با نگرش سیستمی و بر اساس اصول 
و قواعد فقهی عقلی و مطابق با معیارهای مستخرج از 
این اصول و قواعد، الگو و مدلی را برای بخش پولی 
و نظام پولی بانک��ی ارایه می نماید که ضمن رعایت 
معیارها و تأمین اصول و قواعد، نسبت به سایر الگوها 
برتری و رجحان داشته باشد. این الگو بر پایه ی پول 
الکترونیک، حس��ابداری بانک مرکزی نسبت به این 
پول الکترونیک، عدم س��پرده گذاری و سپرده پذیری 
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نسبت به اصل این پول الکترونیک و بیع دین )تنزیل( 
استوار است.

این محقق و نویس��نده ی کشورمان اظهار داشت: در 
این مقاله، درصدد ارائه الگو و پیشنهاد مدلی مناسب 
و مطلوب برای بخش پول��ی و نظام بانکی در نظام 
اقتصادی اسالم هستیم. مدل یا الگو عبارت است از، 
شبیه سازی واقعیت خارجی به وسیله ترسیم روابط 
علت و معلولی بین اجزای درونی و هم چنین ترسیم 
روابط مجموعه با متغیّرهای بیرونی و فرموله کردن 
متغیّره��ا، به جهت ایجاد قدرت پیش بینِی رفتارهای 
آن پدیده و درک ویژگی های آن به بیانی دیگر، مدل، 
نظام نظری منس��جم برای تشریح پدیده ها و تعیین 
فعل و انفعال بین آن ها اس��ت. بنابراین مدل، ابزاری 
اس��ت که به وسیله آن می توان فرآیند خط مشی ها را 
ش��ناخت و به مطالعه ی پدیده ها برای درک نحوه ی 

رفتار هر پدیده به صورت قابل کنترل پرداخت.
این محقق و نویس��نده ی کش��ورمان اظهار داشت: 
برای این منظور الزم اس��ت ابتدا به روش استنباط و 
استخراج مدل و الگوی مطلوب پرداخته شود. سپس 
با اس��تفاده از این روش و براساس معیارهایی که از 
قواعد فقهی و نظام اقتصادی اسالم به دست می آید، 
مدل مربوط تبیین و ترسیم گردد و در مرحله ی بعد، 
نحوه ی تأمین این معیارها از سوی مدل، در راستای 
داشتن نظام پولی بانکی بهینه و کارآمد، تشریح گردد 
و در نهایت مدل پیش��نهادی با سایر مدل ها مقایسه 

شود.
حجت االسالم ثابت، در تشریح الگویی جدید برای 
نظام پولی و بانکی با بیان این که روش استخراج الگو 
و م��دل مطلوب دارای ۵ مرحله اس��ت، اظهار کرد: 
تأمین اهداف نظام اقتصادی اسالمی و نظام پولی مالی 
از معیارهای این مدل به شمار می روند. استخراج الگو 
و مدل پیشنهادی بر ۳ پایه استوار است که رسیدن به 

یک نگاه جدید به پول، محور آن به شمار می رود.
حجت االس��الم ثابت در توضیح این سه بنیان اشاره 
کرد: تاریخ و اندیشه ی بشری در مسیر تکامل عقلی 
و علمی خود به مرور به مسائل انتزاعی بشر می رسد. 
بش��ر از ابتدا بیش تر با مسائل جس��می، فیزیکی و 
 ملموس سروکار داشته و  آرام آرام مسیر عینی را در 
طول تاریخ طی کرد تا به مس��ائل انتزاعی تر رس��ید. 

یک��ی از موضوع��ات ملموس پول ب��ود که همین، 
مش��کالتی مانند انبارداری و  کمبود استخراج منابع 
مورنیاز را به وجود آورد. بشر به مرور به سند، حواله، 
طال، نقره و سپس به پول رسید و مسیر عقالنی بشر 
کم کم به س��مت س��پرده ی بانکی و  پولی رفت. در 
ادامه عقالنیت بشر به این جا رسید که پول را از نقره 
جدا کرده و درقالب سکه و اسکناس درآورد تا اصل 

را بر آن ها قرار دهد.
مدی��رکل پژوهش دانش��گاه عدالت متذکر ش��د: به 
تدریج بش��ر متوجه شد که س��پرده داری را می تواند 
از این ها اس��تخراج کند. بشر به این نتیجه رسید که 
اگر تمام مبادالت الکترونیکی ش��ده و هیچ سکه و 
اسکناسی درکار نباشد، چیزی که مطرح می شود عدد 
است. با این نگاه جدید، سکه و اسکناس دیگر پول 

نیست بلکه عددی است که نماینده ی کاالهاست.
حجت االس��الم ثابت ب��ا بیان این که مس��ئله ی دوم 
س��پرده گذاری و س��پرده پذیری اس��ت، افزود: تا به 
ح��ال فقها و مراجع ما این موضوع را دقیق روش��ن 
نکرده ان��د. این امر چه در بانک��داری متعارف و  چه 
در بانکداری اسالمی، اساساً شرعی نیست. به عنوان 
مث��ال در آنی من با ۱۰۰۰ تومان می توانم خرید کنم 
و ۱۰۰ تومانش نزد بانک مرکزی است. اگر آن ۹۰۰ 
تومان را بانک به شخص دیگری وام دهد، نیز همین 

حکم را دارد و بی تردید دارای اشکال است.
وی در ادامه در تشریح الگو و مدل پیشنهادی اظهار 
کرد: در نظر بگیرید که هیچ بانک، س��که، اسکناس 
و مؤسس��ه پول��ی وجود ندارد، فق��ط بانک مرکزی 
اس��ت و همه � چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه 
حقوقی � نزد بانک مرکزی یک حساب دارند. در این 
وضعیت، در جریان مبادله از حساب نقدینگی من کم 
می ش��ود و به حساب طرف مقابل افزوده می شود و 
جمع حس��اب های ما نه کم می ش��ود و  نه زیاد. اول 
بانک را وارد این مدل می کنیم. شخص حقوقی مثاًل 
بانک ملی که یک حس��اب نزد بان��ک مرکزی دارد، 
می تواند یک میلیارد نقدینگی اش را به صورت سکه 

و اسکناس درآورد.
وی با بیان این که این جا خلق پولی صورت نمی گیرد، 
تأکید ک��رد: خلق پول در انحصار دولت خواهد بود 
و در موارد خاص صورت می گیرد . خلق پول را در 



 گاهنــامه
 تحلیلیـ  خبری 

کنگره بیــن المللی 
علوم انسانی اسالمی    

شمــاره 8
مرداد 1397

17

مقابل خلق کاال انجام می دهد.
دکتر.محمدجواد.توکلی،.استادیار.مؤسسه.آموزشی.
و.پژوهشللی.امام.خمینی)ره( با بیان این که س��ود 
علی الحساب در بانک ها ابزاری برای سیاست گذاری 
پولی ش��ده، اظهار کرد: این موضوع به گونه ای بوده 
که در عمل باعث ایجاد انحراف در سیستم پولی شده 
است. با مش��اهده ی تاریخچه ی سود علی الحساب 
مشاهده می شود که این موضوع در سال 6۹ به علت 

تشکیل سرمایه گذاری به قانون اضافه شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی)ره( با اشاره 
به این که سود سرمایه گذاری دارای دو کارکرد است، 
اف��زود: این عام��ل، تبدیل به ابزاری برای تش��ویق 

سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت شده است.
توکل��ی درب��اره ی اث��ر س��ود علی الحس��اب برای 
س��رمایه گذاری بلندم��دت در مؤسس��ات اعتباری، 
گفت: این کارکرد میل به قطعیت پیدا کرده و زمینه ی 
ورشکستگی مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی ب��ا تأکید بر این که رقاب��ت مخرب میان بانک ها 
و مؤسس��ات بیش از همه مش��هود اس��ت، تشریح 
کرد: اعالم ش��ده است که نرخ سود تا 28 درصد نیز 
افزایش پیدا کرده که در عمل می بینیم جهت برعکس 
شده است. اتفاق جالبی که رخ داده، این است که با 
افزایش نرخ سود و دادن مهلتی یازده روزه به بانک ها، 

آن ها توانستند خود را با این شرایط وفق دهند.
توکل��ی با بیان این که در بخش��نامه س��ال ۹۵ بانک 
مرکزی به این موضوع اش��اره ش��ده، اف��زود: بانک 
مرکزی درصدد حل این مس��ئله قرار گرفت گرچه 
مشکل س��اختاری اجازه ی حل آن را نمی دهد. طبق 
این بخش��نامه، میزان محاسبه ی سود و زیان باید هر 
سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت 

وجود انحراف، به مردم اعالم شود.
این محقق و نویسنده ی کشورمان با اشاره به این که 
اس��تفاده از س��ود علی الحساب در سیس��تم بانکی، 
ساختار نادرستی است، اظهار کرد: پاشنه آشیل نظام 
بانکی، در محاس��به میزان سود و زیان است که تنها 

مالک آن نرخ های حق الوکاله است.
توکلی با بیان این که به نظر می رسد جهت علیت از 
بخش پولی به سمت واقعی تغییر کرده، تشریح کرد: 
سود علی الحس��اب بین مؤسسات اعتباری و بانکی 

انگیزش جابه جایی ایجاد می کند.
وی درباره ی دو الگوی نرخ سود سپرده توضیح داد: 
این دو مورد، شامل الگوی نرخ سود علی الحساب در 
مدل سپرده گذاری وکالتی و الگوی نرخ سود مشاع 
است. در سیستم بانکی، در عمل به سمت نرخ سود 
علی الحس��اب قطعی رفتیم که خروجی آن، رقابت 

بانک ها در افزایش نرخ سود بود.
توکلی در ادامه با اشاره به الگوی بانک اسالمی اردن 
به عنوان مدل پیش��نهادی گفت: در این سیستم 6۰ 
درصد برای اموال داخلی سرمایه گذاری، ۳۰ درصد 
برای بانک به عنوان عامل مضاربه و ۱۰ درصد برای 
حساب مقابله با خطرات سرمایه گذاری های مشترک 
در نظر گرفته شده اس��ت. به نظر می رسد این الگو 
نسبت به الگوی سود علی الحساب برتری دارد و تنها 
خطر موجود این است که ممکن است یک قسمت 
سپرده گذاری درس��ت کنیم و در قسمت تخصیص 

اتفاق چندانی نیفتد.
دکتر.عطاءاهلل.رفیعی.آتانللی،.دبیر.علمی.و.رئیس.
دبیرخانلله.دائمی.کنگره.بین.المللی.علوم.انسللانی.
اسللالمی در اختتامیه ی این نشس��ت گف��ت: ما به 
عنوان کسانی که در حوزه ی اقتصاد اسالمی فعالیت 
می کنیم، سرمایه های انباشته ی خوبی داریم که شاید 
مهم ترینش فقه باش��د. ظرفیتی که در فقه معامالت 
و فقه اقتص��ادی و مالی برای تولید دانش در قلمرو 
اقتصاد اس��المی وجود دارد، کم نظیر اس��ت. س��ایر 
رش��ته های علوم انسانی اسالمی از چنین ظرفیت  یا 

پیشینه ی علمی مرتبطی برخوردار نیستند.
رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی 
اس��المی با اش��اره به این ک��ه وجود نظریه  پ��ردازان 
برجسته اقتصاد اس��المی در دوران معاصر همچون 
شهید صدر که در تراز مرجعیت در این حوزه ورود 
کرده و برای ما راهگش��ا بوده اند، س��رمایه مهم ما به 
شمار می رود، افزود: این خود یک فرصت استثنائی 
محسوب می شود و به اعتقاد من این ظرفیت در سایر 
رشته های علوم انسانی با نگاه اسالمی وجود ندارد و 

منحصر به فرد است.
رفیعی آتانی متذکر شد: با وجود تمام این فرصت ها، 
با چالش های اساسی مواجه هستیم. به هرحال بخشی 
از م��ا تمایل داریم واقعیت ها و مس��ائل اقتصادی را 
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برجسته کنیم و برخی دیگر مایلیم در فضای الگوی 
مطلوب اقتصادی تأمل کنیم؛ این جداسازی یکی از 
مش��کالت ما به شمار می رود. راه صحیح این است 
که بتوانیم به واقعیات و مسائل زندگی در چارچوب 

الگوی مطلوبی که صحیح می دانیم، فکر کنیم.
رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی 
اس��المی با بیان این ک��ه مبناگروی ج��دی در کنار 
نتیجه گرایی جدی اس��ت، افزود: رویکرد مبناگرایی 
خود را در رویکرد فلسفی، اخالقی، روح کلی حاکم 
بر فقه و … نش��ان می دهد و رویکرد نتیجه گرایی، 
فقه را مبنا قرار داده و به دنبال این است ابزاری عملی 
برای اداره ی زندگی اقتصادی پیدا کند. به اعتقاد من، 
برای این فرآیند فی مابین باید اهمیت قائل ش��د و به 
یک طی طریق از پایه تا پایان به طور همزمان اندیشید.

وی جزء نگ��ری و کل نگ��ری را از دیگر چالش های 
موجود در میان صاحب نظران اقتصاد اسالمی عنوان 
ک��رد و افزود: این چالش به دو گونه خود را نش��ان 
می دهد؛ بخش��ی از آن به نظام دانش��ی، نگاه فقهی، 
فلس��فی و حتی گاهی اخالقی مربوط می شود و به 
نظر می رسد که راه حل منطقی نیز این باشد که به یک 
نظام جامع فکر کنیم و آن را در یک دس��تگاه واحد 

ببینیم که اضالع یک دانش واحد را نشان می دهد.
رفیع��ی آتانی اضافه ک��رد: گونه ی دیگ��ر، رویکرد 
سیستمی است که در نهایت موجب می شود اقتصاد 
را در کل نظ��ام جامعه و زندگی اجتماعی سیاس��ی 
نبینی��م و این درخور تأمل اس��ت؛ فقدان گفتمان از 
دیگر مشکالتی است که با آن مواجهیم چراکه فضای 
عموم��ی جامعه با این موضوعات درگیر نیس��ت و 

مفاهمه ای جدی میان ما و جامعه وجود ندارد.
وی عدم وجود کارگزاران متخصص و مؤمن و نیاز 

به تربیت دانش��جو و طلبه در ای��ن زمینه را از دیگر 
چالش ه��ای این حوزه دانس��ت و اضافه کرد: یکی 
دیگر از مش��کالت ما، تجربه ی ناموفق بخش��ی از 
اقتصاد کشور اس��ت که به نوعی به اقتصاد اسالمی 
مربوط می ش��ود و ما کم ک��م باید هزینه ی آن را هم 
بپردازیم. به عنوان مثال اکنون در مظان پاسخگویی به 
مشکالتی که بانک ها بوجود آورده اند، قرار گرفته ایم.
رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی 
اس��المی تأکید کرد: به همان می��زان که تولید دانش 
اهمیت دارد، گفتمان سازی و حضور در رسانه ها نیز 
ضروری اس��ت. هم چنین اصالح ساختار بانکی از 
دیگر موضوعات حائز اهمیت به شمار می رود، زیرا 
هم��ه ی ما این ضرورت را باور داریم که نظام بانکی 
باید در چارچوب نظام اقصادی اسالم بازسازی شود.
وی در خاتم��ه ضمن بی��ان این که مجموعه مقاالت 
این نشس��ت در مجلدی به چاپ خواهد رسید، بر 
ادامه ی جلسات مذکور تأکید کرد و افزود: باید یک 
تیم پژوهشی درست کنیم و یک ابرپروژه بانکداری 
تعریف کنیم و همه ی نهادها و س��ازمان های مسئول 
در آن مشارکت کنند. می توان یک ستاد مرکزی برای 
این پروژه ایجاد کرده و پروژه بین دانشگاه ها، مراکز 

حوزوی و حتی نظام بانکی تقسیم شود.

* برگرفته از پایگاه خبری � تحلیلی طلیعه.
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متن تفصیلی مباحث و 
گفت وگوهای نشست
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س��الم و عرض ادب دارم خدمت اس��اتید گرامی، 
محققان ارجمند؛ و تش��کر می کن��م از این که لطف 
فرمودید و دعوت دبیرخانه ی دائمی کنگره ی علوم 
انس��انی اسالمی را پذیرفتید و علی رغم مشغله هایی 
که داش��تید، وق��ت گران به��ای خودت��ان را به این 
نشس��ت اختصاص دادید. این نشست بسیار مهم و 
منحصربه فرد اس��ت. کم تر پی��ش می آید که در یک 
جلسه ای، اساتید برجسته و پیشکسوت و فعاِل اقتصاد 
اسالمی، کنار هم بنشینند، همه شان جمع باشند و در 
یک فضای معنوی و صمیمی با همدیگر گفت وگو 
کنند. لذا جلسه ی امروز جزو جلسات کم نظیر علمی 
در کشور است و ازاین جهت خداوند تبارک وتعالی 
را شاکر هستیم. به ویژه این که توفیق داریم در جوار 
حرم مطه��ر و منّور حض��رت ثامن الحجج علی بن 
موس��ی الرضا »علیهآالفالتحیةوالثناء« باش��یم و طبعًا 
ب��ا عنایت حضرت، مباحثی که در این جلس��ه ارائه 

می شود، ان شاءاهلل برکت مضاعف پیدا می کند. 
راج��ع به اهداف جلس��ه، در دعوت نامه ای که آقای 
دکتر رفیعی آتانی دادند، توضیحات مختصری ارائه 
ش��ده است. من مجدداً عرض می کنم. این جلسه به 

دنبال این اس��ت که اوالً ارتباطات علمی بین اساتید 
اقتصاد اسالمی را افزایش بدهد. البته شما بزرگواران 
با هم مرتبط هس��تید اما این ارتباط��ات حتماً کافی 
نیس��ت، باید فرصت هایی را ب��ه وجود آورد که این 
ارتباطات بتواند افزایش پیدا بکند و حوِل یک ِسری 

مسائل حائز اولویت، بتواند ان شاءاهلل منشأ اثر باشد.
هدف بعدی، آگاهی از آخرین نظریات و دیدگاه های 
همدیگر است. دوستان دائماً در حال کار هستند، در 
حال تولید محتوا و تولید فکر هس��تند. یک فرصتی 
باید به وجود بیاید که آخرین نگاه ها و نظریاتشان را 
ارائه بدهند. حاال در یک نشست که طبعاً این فرصت 
نیس��ت که همه، این کار را بکنند اما عزیزانی که از 
قب��ل اعالم آمادگی کردند و مطلب��ی را آماده کردند، 
ان ش��اءاهلل این فرصت را پیدا بکنن��د و یک تعاطی 
اف��کار و تضارب آراء هم ص��ورت می گیرد که این 
هم بس��یار مغتنم و ارزش��مند اس��ت که به هرحال 
نکاتی که دوس��تان مطرح می کنن��د، در یک فضای 
کاماًل علمی و برادرانه مورد نقد و بررسِی اولیه قرار 
بگیرد. این که می گویم اولیه، به جهت این اس��ت که 
ما امروز چندین بحِث مهم در دس��تور کار داریم و 

آنچه امروز در کشور پیاده می شود با 
اقتصاد اسالمی فاصله زیادی دارد

حجت االسالم دکتر رضاغالمی
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ممکن است حِق بررسی بعضی دیدگاه ها این جا ادا 
نشود به طور طبیعی، ولی باِب آن باز است؛ دوستان 
می توانند ان شاءاهلل مطالبشان را یادداشت بفرمایند تا 
ما در یک نشریه ی مناسبی این مطالب را منتشر کنیم. 
درعین حال، هر میزان در این جلسه هم امکان طرح 
این مباحث باشد، ان شاءاهلل در خدمتتان هستیم. یکی 
دیگر از مهم ترین اهداف این جلس��ه این اس��ت که 
فرصتی به وجود بیاید تا چند کار مش��ترک طراحی 
بش��ود. یعنی ُحول مس��ائل کلیدی و اساسی که ما 
در اقتصاد اس��المی داریم، دوس��تان توافق بکنند که 
چن��د پروژه ی مش��ترک طراحی بکنند و ان ش��اءاهلل 
حمایت ه��ای الزم هم انجام بش��ود که این ها بتواند 

حرکت ما را با یک رشِد جهشی روبرو بکند.
به نظر می رس��د که ما امروز برای گسترش و تعمیق 
علوم انسانی اس��المی، به ویژه اقتصاد اسالمی، یک 
فرصت تاریخ��ی در اختیار داریم. واقعاً چه کس��ی 
می توان��د چنین فرصتی را در تاریخ پیدا کند که این 
میزان امکانات باشد؟  بسط ید باشد،  آزادی باشد برای 
محققین و اساتید ما که بتوانند راجع به اقتصاد اسالمی 
حرف بزنند و بعضی از دیدگاه ها و نظریاتشان را هم 
در میدان به آزمون بگذارند و تجربه کنند. هر چند که 
ما همیشه گالیه داشتیم از این که واقعاً  فرصت های 
الزم برای عملی کردن نظریات اقتصاد اس��المی در 
کش��ور فراهم نش��ده و آن چه امروز در کشور اجرا 
می شود، با اقتصاد اس��المی خیلی فاصله دارد اما به 
هر ص��ورت این طور هم نبوده که تالش و عملکرد 
ما هیچ باش��د. در بعضی از زمینه ها به لطف الهی به 
شکل موردی زمینه هایی فراهم شده تا دوستان بتوانند 
نظرات خود را در دس��تگاه های مختلف به آزمون و 
تجربه بگذارند. به هر صورت، فرصت یک فرصِت 
منحصربه فرد و تاریخی است و همه ی شما عزیزان 
قبول داری��د که اگر نتوانیم از این فرصت اس��تفاده 
بکنیم، واقعاً توجیهی در محضر الهی نخواهیم داشت. 
با کم کاری و با بی تفاوتی نس��بت به شرایط و خیلی 

چیزهایی از این قبیل، همین طور فرصت ها از دست 
می رود، یک دفعه چشم باز می کنیم می بینیم که دیگر 
این امکانات، این اختیارات، این آزادی ممکن است 
مثل گذشته وجود نداش��ته باشد، آن موقع حسرت 
می خوری��م ک��ه  ای کاش از ای��ن فرصت اس��تفاده 

می کردیم.
از جناب آقای دکتر رفیعی آتانی � که خودشان هم از 
صاحب نظران اقتصاد اسالمی هستند � تقاضا می کنیم 
که جلسه را اداره کنند. طبق فهرست برنامه ها که در 
اختیار ش��ما قرار داده ایم، بع��د از ارائه ی هر مطلبی، 
ما حدود 2۰ دقیقه فرصت داریم که دوس��تان نکات 
اساسی خود را مطرح بکنند. امروز یک وعده ای هم 
آقای دکت��ر رفیعی آتانی دادن��د و آن این که در این 
جلس��ه به بحث بانکداری بیش ت��ر از مباحث دیگر 

پرداخته خواهد شد. 
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بس��م اهلل الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر می کنم از اساتید 
محترم. نکات مقدماتی را فرمودند؛ ما ان ش��اءاهلل دستاورد 
این جلس��ه را به دو صورت مجموعه مقاالت ارائه شده و 

مجموعه ی کامل گفت وگوها، منتشر خواهیم کرد. 
ارائه ی اول ما، ارائه ی اس��تاد محترم جناب آقای موسویان 
اس��ت. ما در جلسه ی تابستان قول داده بودیم که موضوِع 
ایش��ان به طور مستقل موضوِع یک جلسه باشد، هم چنان 
سِر آن قولمان هس��تیم، یعنی بنا هست آن را هم مستقاًل 
پیگیری بکنیم ولی احس��اس کردیم این جلسه ظرفیتش 
باالتر از این است که محدود کنیم به همان گفت وگو، هر 
چند گفت وگوی اول مربوط به ایش��ان اس��ت و فضا هم 
بانکداری اس��ت و بس��یاری از بحث ها طرح خواهد شد 
اما بر مدار تجربیات علمی و عملی، نقد نظرات ایشان را 
می گذاریم برای همان فرصت اختصاصی که ان شاءاهلل در 

آینده خواهیم داشت.

دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی
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همه.ی.دانش.هللا.و.همه.ی.مکاتللب.اقتصادی.تا.

زمانللی.که.تبدیل.به.نهادها.و.ابزارهای.مناسللب.
خودش.نشود،.نمی.تواند.بروز.و.ظهور.داشته.باشد

به دلیل این که بحث بنده یک مقدار حالت چالشی 
دارد، پیش��اپیش از صاحب نظ��ران مباح��ث اقتصاد 
اس��المی که غالب��اً در همین جمع حض��ور دارند، 
عذرخواه��ی می کنم که می خواهم به صورت خیلی 
صریح و شفاف و روشن مباحث خود را مطرح بکنم 

تا مرزبندی ها یک مقدار شفاف تر بشود.
هم��ه ی دانش ها و همه ی مکاتب اقتصادی تا زمانی 
که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، 
نمی تواند بروز و ظهور داش��ته باشد. به عبارت دیگر، 
در همان کتاب ها و دفترها باقی می ماند تا زمانی که 
بیایند تبدیل بشوند به نهادها و سازمان های عملیاتی 
و ابزاره��ای اجرایی. اقتصاد اس��المی مراحل نظری 

و نظریه پردازی را پش��ت س��ر گذاش��ته الحمدهلل و 
می خواهد تبدیل بشود به یک ِسری نهادها، سازمان ها 
و ابزارهایی که بر اساس آموزه های اسالمی جامعه را 
شکل بدهند و این، مهم ترین گامی است که ما باید 
برداریم وگرنه اصطالحاً در همان دفترها باقی می ماند. 
بعد از یک مدتی هم می بینیم که مکاتب دیگری آمد، 
آن ها به فراموش��ی سپرده ش��د! بر این اساس، یک 
تحقیقی در دانشگاه امام صادق »علیه السالم« پیش آمد 
که روش نهادسازی و ابزارسازی در اقتصاد اسالمی 
چطوری باید باش��د، یک تحقیق آسیب شناس��انه ای 
داش��تیم که دوس��تان، اس��اتید و بزرگوارانی که در 
حوزه ی ابزارس��ازی و نهادسازی وارد شدند، این ها 
چه روش��ی را در پیش گرفتند. ش��اید حدود صد و 
س��ی و ُخرده ای کار در این زمینه جمع آوری ش��د، 
روِش تحقیِق این ها اس��تخراج شد و به قول معروف 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان

روش تحقیق طراحی نهادها و 
ابزارهای مالی اسالمی
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یک آسیب شناس��ی در این زمینه ص��ورت گرفت. 
نتیجه ی جمع بندی این بود که: متأس��فانه یک روِش 
تحقیق استاندارد و واحدی بر مطالعات وجود ندارد! 
هر کس��ی متناسب با تخصصی که در زمینه ی کارِی 
خ��ودش دارد، ف��رض کنید بن��ده در مباحث فقهی 
بیش تر کار ک��ردم، فقط تمرکزم روی مباحث فقهی 
بوده؛ آن اس��تادی که بیش تر رویکرد اقتصادِ ُخردی 
داشته، به مباحث اقتصاد ُخردی توجه کرده؛ آن یکی 
به مباحث اقتص��اد کالن؛ یکی با رویکرد حقوقی و 
یکی بیش تر به جنبه های حسابداری پرداخته. ابزارها 
و نهادهایی که ش��کل گرفتند، با آس��یب های جدی 
مواجه هس��تند و چالش های جدی را به همراه خود 
دارند و همین هم باعث می ش��ود که خیلی راحت، 
اساتید فرض کنید مثاًل موسویان را متهم می کنند که 
می خواه��د اقتصاد س��رمایه داری و نهادهای اقتصاد 
سرمایه داری را بر اساس فقه تدوین کند، توجیه کند؛ 
آن یکی هم آن یکی استاد را متهم می کند که اقتصاد 
کِنزی را می خواهد در ایران پیاده کند به اسم اقتصاد 
اسالمی؛ یا آن دیگری اقتصاد سوسیالیستی را به اسم 
اس��الم مطرح می کند. مرزبندی های مشخصی برای 
قضاوت وجود ندارد. حتی گاهی دیده می ش��ود که 
یک اس��تادی درعین حالی که به اقتصاد سرمایه داری 
به ص��ورت جدی حمله می کند، وقتی که می خواهد 
ابزار بس��ازد، دقیق��اً همان اب��زاری ک��ه در اقتصاد 
س��رمایه داری  مورد استفاده هست را مطرح می کند! 
درحالی که مثاًل موسویان را کوبیده که فرض کنید از 
اقتصاد سرمایه داری الهام گرفته، بعد دوباره خودش 
می رود ُدور می زند یک اقتصادِ سرمایه داری دیگری 
را می آورد مطرح می کند. مرزبندی های مشخصی بین 
این که مثاًل ما موضعمان نسبت به اقتصاد سرمایه داری 
و دانِش روزِ اقتصاد چطوری باید باش��د، نسبت به 
اقتصاد حتی سوسیالیس��تی چطوری باش��د، وجود 
ندارد. نس��بت به فقه، دیدگاه ه��ای مختلفی مطرح 
اس��ت. برای مثال، من توضیح خواه��م داد؛ مثاًل با 
فقهِ حنفیه آمدیم فقه امام صادق »علیه السالم« را کنار 
بزنیم! مس��ّلماِت فقه شیعه را کنار می خواهیم بزنیم. 
چرا؟ چون می خواهیم از بانکداری مان انتقاد بکنیم. با 
روش فقه حنفی، می خواهیم فقه شیعه و امامیه را کنار 
بگذاریم!  هدف این پژوهش این اس��ت که بعدازاین 

آسیب شناس��ی، بیاید نشان بدهد که ما اگر بخواهیم 
یک روِش تحقیقی برای نهادسازی و ابزارسازی در 
حوزه ی اقتصاد اسالمی داشته باشیم، چه مسیری را 
باید پش��ِت س��ر بگذاریم تا از جهت مرزبندی های 
مکتب اقتصادی، مصون از خطا باش��یم و به حداقل 
برس��انیم خطاها را. در بحث فقه، به حداقل برسانیم 
خطاه��ا را. در بحث مباحث اقتص��اد ُخرد و کالِن 
اس��المی یا به عبارت دقیق تر: از چه روش تحقیقی 
اهداِف نظام اقتصادی اسالمی، خطایمان را به حداقل 
بخواهیم برسانیم؟ این پژوهش درنهایت می آید یک 
روش تحقیقی را معرفی می کند که از این روش باید 

استفاده کنیم.
در آن بخش آسیب شناس��ی، ما تقریباً کارهایی را که 
تاکنون انجام گرفته، آن ها را وقتی جمع کردیم، دیدیم 
در چهار گروه می شود این ها را طبقه بندی کرد. گروه 
اول، اس��مش را گذاش��تیم »رهیافت تطبیق نهادها و 
ابزارهای بازاره��ای مالی متعاَرف با فقه امامیه«. این 
ش��اید مثاًل رایج ترین رهیافت است، سعی می کنند 
ابزارها و نهادهایی که در اقتصادهای متعارف وجود 
دارد، اقتصاد س��رمایه داری، اقتصاد سوسیالیستی، یا 
ترکیبی از این ها وجود دارد، آن ها را بیایند بر اساس 
آموزه های فقه اسالمی توجیه بکنند و نشان بدهند که 
مثاًل فرض کنید آن ها بازارِ س��هام دارند، ما می توانیم 
بازار سهام داشته باش��یم، به این دلیل که مشکلی با 
فقه ما ندارد. یا اگر آن ها ش��رکت های تعاونی دارند، 
اقتصاد تعاونی دارند، ما هم می توانیم اقتصاد تعاونی 
داش��ته باشیم و به این دلیل اش��کالی ندارد. یا فرضًا 
اگر آن ها از ش��رکت های لیزینگ استفاده می کنند، ما 
هم می توانیم شرکت های لیزینگ داشته باشیم. یا اگر 
آن ها مثاًل از بانک های سرمایه گذاری استفاده می کنند، 
ما هم می توانیم استفاده کنیم. یعنی همان ابزار غربی 
را با استفاده از فقه اسالمی توجیه می کنند که روش 
کارش��ان را هم به دست آوردیم؛ تقریباً در سه گروه 
می ش��ود این افراد را جمع کرد: بعضی ها خودش��ان 
وارد می ش��وند به ش��کل اجتهادی و اس��تنباطی، با 
اس��تفاده از آیات و روایات. ف��رض کنید )من ابتدا 
پوزش می طلبم(، مثاًل آقای یوسفی می خواهد اقتصاد 
تعاون��ی را بر اس��اس روش اجتهادی و اس��تنباطِی 
خودش متصل کند به آی��ات و روایاتی که در آن ها 
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واژه ی تعاون به کار رفته. با استفاده از آن ها می خواهد 
نشان بدهد که همان اقتصادِ تعاونی که سوسیالیست ها 
گفتند، این را ما می توانیم در اقتصاد اس��المی داشته 
باش��یم و مثاًل فالن آیه ی تعاون به این مربوط است. 
ی��ا مثاًل آقای دکتر صمصام��ی درعین حالی که ابتدا 
حمله می کند به نظام سرمایه داری، ولی می آید آخِر 
کار شرکت های لیزینگی که یافته و ساخته پرداخته ی 
همان نظام س��رمایه داری اس��ت را به عنوان اقتصاد 
اس��المی تبیین و توجیه می کند. یا برای مثال، شبیه 
کارهای آقای میرمعزی که بحث نظام س��هم بَری یا 
نظام فئودالیته اس��ت، آن را می خواهد به اسم اقتصاد 
اسالمی و َکالن اسالمی بر اساس فقه مضاربه و فقه 
مزارعه توجیه بکند. این، یک دیدگاه است. بعضی ها 
نه، می آیند به شکل استفتائی؛ خودشان وارد اجتهاد 
نمی شوند که مثاًل اگر فرض کنید مثل آقای یوسفی 
بخواهند از آیه ی تعاون اس��تفاده کنند؛ نه، اجتهادی 
رفتار نمی کنند، تحلیلی می آیند آن ابزار را یا آن نهاد 
را اس��تفتاء می کنند بر اس��اس استفتائی که از مرجع 
می گیرن��د، نظر می دهن��د. بعضی ها هم ک��ه از این 
س��طحی تر، می آیند بر اس��اس یک ِسری حقوق و 
قوانینی که در قوانین مدنی یا در قوانین خاص به کار 

رفته، از آن ها استفاده می کنند.
در رهیاف��ت دوم، نهاده��ا و ابزارهای کش��ورهای 
اس��المی را با فقه امامیه تطبیق می کنند. خوشبختانه 
بحث خیزش اقتصاد اس��المی، منحصر در کشور ما 
نیست. در کشورهای مختلف مثل مالزی، اندونزی، 
عربس��تان، ام��ارات و امثال این ها هم وج��ود دارد. 
بعضی از دوس��تان می آین��د ابزارهای��ی را از آن جا 
می گیرند و بر اس��اس آن نش��ان می دهند که مثاًل با 
فقه امامیه چقدر سازگار هست یا نه  و وارد این کار 
می ش��وند. این جا هم باز گاهی ب��ه روش اجتهادی، 
گاهی به روش تبلیغی، گاه��ی با مراجعه به قوانین 
و مقررات. برای مثال، کار آقای معصومی نیا را برای 
این همایش مطالعه می کردم، می دیدم که تحت تأثیر 
فقه ابوحنیفه، آمده مرابحه را بر اساس فقه ابوحنیفه 
پذیرفته، به فقه ش��یعه حمله کرده!  روایات صریحی 
که از آقا امام صادق »علیه السالم« در رابطه با مرابحه 
وجود دارد که: قبض در مرابحه شرط نیست، همین 
تمّلک کرد، کفایت در مرابحه می کند؛ این ها را مورد 

حمل��ه قرار داده!  چرا؟  چ��ون در فقه ابوحنیفه و در 
کمیته ی کویت تصویب کرده بودند بر اس��اس فقه 
ابوحنیفه که: کانون ها باید قبض کنند موضوعی را که 
می خواهند مرابحه بدهند. یا مثاًل مثال دوم از مقاله ی 
ایشان در رابطه با خرید دِین، خریِد دِینی که فقهای 
شیعه امروزه تقریباً باالتفاق، حاال نمی خواهم بگویم 
صددرصد، تقریباً باالتفاق قبول کردند و اسکناس را 
به عنوان ماِل اعتباری می شناس��ند و جزو معدودات؛ 
این را کنار گذاش��ته،  رفته باز بر اساس فقه ابوحنیفه 
که گروهی از فقهای َحنَفی اسکناس را نمادی از طال 
و نقره می دانند و معتقدند که خریدوفروش اسکناس 
جایگزین َمکیالت و موزونات است، از آن باب آمده 
برای خریِد دِین اش��کال می گیرد! این جا باید ما در 
ابزارسازی مشخص کنیم که از جهت موازین فقهی 
باید روی کدام اصول و موازین بایس��تیم؟  آیا معیار 
برای ما فقهِ امام صادق »علیه الس��الم« است یا معیار،  
فقهِ مذاهِب پنج گانه است؟ این را مشخصاً ما توضیح 

دادیم که چه کار باید کرد.
راه کار س��وم؛ بعضی از عزیزان دیده اند که آن ابزارها 
و نهادهایی که در غرب وجود دارد یا در کشورهای 
اسالمی وجود دارد، ما آن ها را نمی توانیم اصطالحًا 
پیاده بکنیم، آن ها خودش��ان قابل دفاع نیستند، اعالم 
کردند به طراحِی جایگزین ها، روش های جایگزین. 
باز من پوزش می طلبم این جا، مثاًل روش کار شهید 
صدر؛ ش��هید صدر دیده که آن بانکداری غربی قابل 
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اثبات نیس��ت، قابل دفاع نیست، آمده شروع کرده با 
تغییردادن برخ��ی از قراردادها و روش ها که آن ها را 
تبدیل کند، مثاًل سپرده ی تسّلل را از سپرده ی قرضی 
تبدیل کرده به سپرده ی وکالتی یا سپرده ی مضاربه ای، 
تس��هیالت را از قرض تبدیل کرده ب��ه قراردادهای 
دیگ��ری. این جا باز م��ا می بینیم که با آس��یب های 
جدی مواجهیم. برای مثال من باز از اس��اتید خودم 
اسم ببرم، مثل آقای دکتر توتونچیان و بعضی اساتید 
دیگر، یک دفعه شیفته ی مش��ارکت در سود و زیان 
ش��دند و آمدند قرارداد مشارکت در سود و زیان را 
به عنوان روح بانکداری اس��المی، اساِس بانکداری 
اسالمی خواستند جا بزنند به اسم اسالم! درحالی که 
اگر ش��ما مطالعه بکنید، اصاًل ما چیزی در اسالم به 
اس��م مشارکت در س��ود و زیان نداریم؛ نه در آیات 
ق��رآن آمده،  نه در روایات آمده، و نه در فقهِ ما آمده، 
تا قرن هفتم هج��ری؛ در قرن هفتم هجری، مرحوم 
عالم��ه حلی با اس��تفاده از فقه اهل س��نّت، قرارداد 
مشارکت در سود و زیان را وارد فقه ما کرده. این را 
به اس��م مشارکت، می آیند بعضی از عزیزان،  اساتید، 
ای��ن را به عنوان محور و رک��ن قرار می دهند، حمله 
می کنند به وس��یله ی این قرارداد به قراردادهایی مثل 
مرابحه و اجاره که جزو قراردادهای مس��ّلم قرآنی و 
روائِی ماس��ت، آن ها را به عنوان ابزارهای درجه ی 2 
و ۳ و ابزارهای مکم��ل مطرح می کنند! ما معیارمان 
باید مشخص باشد که وقتی می خواهیم به اسالم یک 
چیزی را نسبت بدهیم؛ حاال یک وقت من به عنوان 
اقتصاددان می آیم پیش��نهاد می کنم که به خاطر فالن 
کارکردها، این ابزار بهتر اس��ت، عیبی ندارد؛ اما یک 
وقت می آیم مدعی می ش��وم که اصطالحاً این ابزار، 
اسالمی تر است، به عنوان ابزارِ درجه ی یِک اسالمی 
اس��ت و س��ایر ابزارها به عنوان ابزار درجه ی 2 و ۳ 

هستند. منطق و معیارِ ما چه باید باشد؟
چهارمی��ن رهیافت، رهیافتی اس��ت که می خواهند 
اصطالح��اً از خودِ دیِن اس��الم ابزارس��ازی بکنند، 
طراحِی ابزارهای جدی��د. این گروه می گویند که ما 

قصد داریم نیازها را در جامعه شناسایی کنیم، یعنی 
مراجعه کنیم به خودِ دیِن اسالم، از متِن دین اسالم، از 
آیات، روایات، از متِن خودِ شریعت بیاییم بر اساس 
نیازها، نهادس��ازی و ابزارسازی کنیم که بیش تر این 
بحث ه��ا را در این زمینه جناب آق��ای میرمعزی یا 
آقای دکتر عیوضلو و امثال این ها دارند. آسیب مهمی 
که نس��بت به این رهیافت وج��ود دارد و ما تا حال 
دیدیم، برخورد ش��عارگونه است. تاکنون فقط شعار 
دادند، اما در عمل، چیزی از آن ها مش��اهده نش��ده. 
مثاًل آقای دکتر عیوضلو همیش��ه مطرح می کنند که 
عدالت به عنوان سلس��له ی علل قرار می گیرد نه در 
سلسله ی معلوالت، و شریعت منحصر در فقه نیست، 
ما بای��د کارهای دیگری بکنیم ولی در عمل، چیزی 
از این گروه مشاهده نکردیم، یعنی نهادی بر اساس 
آموزه های اس��المی طراحی کنن��د؛ بیش تر، ماهیِت 
شعارگونه دارد! خالصه، ما در این کار آمدیم کارهایی 
که تاکنون دوس��تان انجام دادند، کارهای خودمان را 
هم البه الی آن معرفی کردی��م، کارهایی که تاکنون 
انجام گرفته را از منظر مکتب اسالمی، نظام اقتصادی 
اس��المی، اهداف نظام اقتصادی اسالم، فقه اسالمی 
و همین طور مباحث حقوقی و حس��ابداری ارزیابی 
کردیم و بعد آمدیم یک راهکاری نشان دادیم. این جا 
هم به صورت مشخص، مورد به مورد، جدولی نشان 
دادیم، بعد آمدیم گفتیم که اگر بخواهیم روشمند کار 
کنیم، یک پیشنهاد مشخصی در این مقاله ارائه کردیم، 
یک پیش��نهاد هفت مرحله ای اس��ت که اگر کس��ی 
بخواهد نهاد بسازد و بعداً بخواهد منتَسب به اسالم 
بکند؛ حاال یک وقت می آید استدالل اسالمی می کند: 
در این نهادی که من طراحی کردم،  این ابزاری که من 
طراحی کردم، از جهت کارایی خیلی خوب است؛ آن 
را ما می پذیریم، در آن حرفی نیست؛ اما اگر بخواهد 
به اسالم نسبت بدهد، ما این جا مدعی هستیم که این 

هفت مرحله را باید پشت سر بگذراند. 
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دکتر حسین عیوضلو:

به لحاظ روش شناس��ِی تعبیر نظام های اقتصادی، ما 
سه مدل روش شناس��ی داریم: یکی فانکشنال، یکی 
سوریکال و یکی هم آنالیتکال. روش آقای موسویان، 
عملیاتی اس��ت. روش عملیاتی، خیلی قوی اس��ت 
چون اثربخش اس��ت. خیلی ملموس دارد صحبت 
می کند و این از نقاط قّوِت آقای موسویان است ولی 
مشکلش این اس��ت که تحلیلی نیست. یعنی علوم 
پیش��ین چون ندارد، از ظاهر ب��ه باطن و از باطن به 
باطن نمی تواند عبور کند. ب��ه این روش در اقتصاد 
می گوین��د روِش ابزارگرا که ف��ری َمن پایه گذار آن 
بوده است. می تواند تبیین یا پیش بینی ایجاد کند ولی 
فاقد نظریه ی پشتیبان است، اصاًل نظریه ندارد. دقت 
می کنید؟ چون که اساِس آن مبتنی بر اقتصاد اسالمی 
نیست، اس��اِس آن همان مفروضاتی است که ایشان 
دارد که این مفروضات همان بحث هایی اس��ت که 
در زبان ما می ش��ود علم اقتصاد متعارف که مردمِی 

آن، الهادی اس��ت. لذا این ابزارس��ازی و کارخانه ی 
ابزارس��ازی که ایش��ان راه انداخته و ملموس است، 
همین اس��ت. به لح��اظ فقهی، کاماًل فق��هِ جزءنگر 
اس��ت درحالی که ام��روز ما نیاز به فق��هِ نظریه، فقه 
نظام سازی و فقهِ کالن نگر داریم و این فقهِ جزءنگر، 
ناکارآمدی اش را کاماًل نش��ان داده که اشاره خواهم 
کرد و متأس��فانه این قضیه به ضرر انقالب اسالمی 
تمام می ش��ود و کلیِت نظام جمهوری اس��المی را 
زیر س��ؤال می برد. ثمره ی علمی اش این اس��ت که 
عماًل کارشناس��ی اقتصاد اس��المی را این رویکردها 
ح��ذف کرده! یعنی در تمام جلس��ات، آقایان خیلی 
خوب اس��تقبال می کنند؛ مثاًل بانک مرکزی ها خوب 
استقبال می کنند. یعنی آن هایی که به اقتصاد اسالمی 
به عنوان علم و مکتب و نظام و فلسفه اعتقاد ندارند 
و می خواهن��د زیرآِب آن را بزنند، خوب اس��تقبال 
می کنند از این حرف ها؛ چون اعتقاد ندارند درواقع. 
خیلی زمینه ساز خوبی است. کمیته های فقهی که در 
بورس و بانک مرکزی راه انداختند، ثمره ی عملِی آن 
این بحث اس��ت که به ناکارآمدِی نظام پولی و مالِی 
کشور منتهی ش��ده. مهم ترین رویکردِ آن که امروزه 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم والمسلمین موسویان
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خودش را نشان می دهد، صکوکی که ما اجرا می کنیم، 
صکوک مسخره ای است، س��کوکی که پشتیباِن آن 
رِیتینگ نباش��د یک طور صوری س��ازی است که در 
نه��اد این قوانین و این چهارچوب ها وجود دارد. در 
حوزه ی قانون گذاری هم، پرداختن به جنبه های فقهِی 
جزءنگر است بدون این که به سایر اقوال بتواند توجه 
داشته باشد. مثاًل اوراق خزانه ی اسالمی، دست پخت 
آقایان است. کاش اس��المِی آن را حذف می کردند. 
اآلن مفتضح شده این قضیه. ۳۰ هزار میلیارد تومانش 
بود، 7۰ هزار میلیارد توماِن دیگر می خواهند مطرح 
کنند، دولت ها را بدهکارتر می کنند، هیچ پشتوانه ی 
واقعِی اسالمی هم این بحث ها ندارد. کاش »اسالمی« 
را از آن حذف کنند که مضحکه نشود این بحث ها. 
این که بگویند حرف های ما ش��عاری اس��ت؛ نخیر، 
کاری که بنده انج��ام دادم، ابر پروژه ی اصالح نظام 
بانکی، پنجاه ش��صت تا ِخبره این ها را تأیید کردند، 
بزرگ ترین ِخبره ها خود آقای موسویان بود که تأیید 
کرده، ه��م بانکی، هم حوزوی، هم دانش��گاهی. در 
حوزه ی رهبری هم تأکی��د کردند به وزارت اقتصاد 
ک��ه این کارها جدی گرفته بش��ود، به خاطر همین، 
بایگانی شد متأس��فانه! یعنی معلوم است که حرف 
سازنده ی اسالمی داشته و آقایان به مذاقشان خوش 
نمی آید! بنابراین حرف های ما ش��عاری نیست بلکه 

کاماًل منسجم است.

 
دکتر محمد نعمتی:

م��ن فقط یک نکت��ه در خصوص نظ��ر آقای دکتر 
موس��ویان عرض کنم. به نظر در بحث بانکداری، ما 
یک راهِ اشتباهی را در این سه دهه یا چهار دهه ی اخیر 
رفتیم و آن اشتباه چه بوده؟ ما یک نظریه ی بانکدارِی 
مرک��زِی ذخی��ره ی جزئ��ی را پیش ف��رض گرفتیم، 
مکاتب دیگر را هم هیچ بحث نکردیم، یعنی خیلی 
پیش فرض ه��ا بوده که ما نظام بانکداری و سیس��تم 
را قب��ول کردی��م، در روی زوایای آن بحث عقود را 
داریم مطرح می کنیم ولی مهم ترین موضوعاتی که به 
نظرم می تواند موضوِع بحِث امروز ما و پژوهش های 

بعدی و تحقیقات دانشجویان حوزه اقتصاد اسالمی 
باشد چیست؟ یعنی ما می خواهیم در نظام پولی چه 
کنی��م؟ می خواهیم بهره مندی عادالن��ه از پول را در 
جامعه س��امان بدهیم، حق خلِق پول، حق مدیریت، 
حق بهره مندی؛ باید برای این ها حرف بزنیم. اول کار 
چرا مسئله ی ش��یکاگو پیش فرض باشد؟ اتریشی ها 
را ه��م اگر م��ا پیش ف��رض می گرفتی��م، از آن هم 
اس��تفاده می کردیم. اگر اتریشی ها چند فرقه هستند، 
هر کدامشان را باز اس��المی می کردیم برای این جا. 
بنابراین، این که آقای دکتر عیوضلو می فرمایند نظریه 
ن��دارد، نظریه دارد. یک نظریه ی خاص در نظام های 
پولی پیش فرض است، آن می تواند مورد سؤال باشد. 
یعنی در نظام غرب، نظام بانکدارِی متمرکز ذخیره ی 
جزئی مورد سؤال و چالش است و ایجاد بحران کرده 
است. ما از این نظام بحث نمی کنیم، یعنی به نظر من 
بحث سیستم ما ربا نیست، یک جریان انحرافی ما را 
گرفتار عقود و این مس��ائل کرده است. روی سیستم 
بانکی، یک نظام خلق و توزیع پول اس��ت. درباره ی 
این ه��ا باید صحبت بکنی��م، ت��ا در این خصوص 
صحبت نکنیم،  مثل این  است که یک بخاری گوشه ی 
اتاق اس��ت و ما درباره ی این که بخاری شعله اش کم 
باشد یا زیاد، رنگش سیاه باشد یا سفید صحبت کنیم. 
ما در این سی، چهل ساله در این باره صحبت می کنیم! 
ولی سیستم های گرمایشی، شاید به گرمایش از کف 
است، متمرکز است، ده ها سیستم دیگر می تواند نصب 
بشود که هر کدام از این سیستم ها آثار و تبعات کالِن 
اقتص��ادِی خودش را دارد، ولی ما هیچ وقت نیامدیم 
از آن ها در رساله ها و پایان نامه ها بحث کنیم. جاهایی 
که من بودم، مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه امام صادق 
و یا دوس��تان دیگر که در دانشگاه های دیگر هستند، 
تصدی��ق می کنند که تعداد معدودی رس��اله در این 
مس��ائل ارائه می ش��ود. به نظرم تا وقتی که به مسائل 
نظرِی مبنایی نپردازیم، بح��ث در مورد این ابزارها، 
همان اس��المی کردنی اس��ت که مرکز مالی اسالمِی 
لندن انجام می دهد. این می تواند برای ما سؤال باشد 
که مرکز مالی اس��المی بانکدارِی اسالمی، انگلستان 
است. این می تواند مورد تأمِل ما باشد. اگر برگردیم 
به آن نگاه های مبنایی و آن سؤاالت اساسی را پاسخ 
بدهیم،  به نظرم راهِ جدیدی باز می شود، نوآوری های 
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جدیدی ایجاد می شود؛ وگرنه در این سی سال، هر 
اب��زاری که در نظام غربی بوده، در یک مبنای خاص 
آن را اسالمی و شبیه سازی کردیم. نوآوری نداشتیم! 
کسی این را جدی نمی گیرد، در دانشگاه ها هم واقعًا 

نمی شود این بحث ها را پیش آورد.

 
دکتر محمدجواد توکلی:

در بحث روش شناس��ی، من فک��ر می کنم که اگر ما 
بخواهی��م روش های��ی که در اقتصاد اس��المی قابل 
استفاده اس��ت را دس��ته بندی کنیم، شاید بشود سه 
روش قیاس��ی، اس��تقرائی و فهِم متن را مثال بزنیم 
که از نظرِ من، متن همان کتاب و س��نّت اس��ت که 
می توانیم از آن مطلب برداش��ت کنیم و به شریعت 
نسبت بدهیم. کاری که کم تر انجام شده، تناسب بین 
این هاس��ت که این س��ه روش چگونه به هم مرتبط 
اس��ت. من احساس می کنم در بانکداری اسالمی، ما 
عمدتاً روی روش فهم متن رفتیم، از آن مبناگروی که 
در فلس��فه ی اسالمی هم به عنوان یک روش متداول 
یاد می ش��ود، غافل ش��دیم. چیزی که به نظر این جا 
کم است، این اس��ت که ما ارتباط این اوراق سازی، 
من اس��ِم آن را به جای ابزارس��ازی، اوراق س��ازِی 
اقتصاد اس��المی می گذارم. یعنی اوراق کردن اقتصاد 
اسالمی! احساس می کنم که این جا یک گسستی در 
این نظریات بانکداری اسالمی و همین اوراق سازی 
بین مبانی و نظریه وجود دارد. یعنی این نظریاِت شما 
با مبانی هستی شناسی یا انسان شناسی و آنتولوژیک 
اس��المی ارتباط برق��رار نکرده! یعنی مث��اًل اگر من 
در اقتصاد اس��المی بیایم، عق��ل و امنیت محدود را 
بپذیرم، انس��ان از نظر عقالنیت محدود است هم در 
شناختی هم در جهت انگیزشی، در بانکداری اسالمی 
قاعدتاً باید یک رکن، بحث فرهنگ س��ازی باشد نه 
کارکرد حقوق��ی؛ چون کاری که عمدتاً بر اس��اس 
چهارچوب کارکردهای نهادی انجام می ش��ود، مثاًل 
تحقیقی که ویلیام س��ون در چهار مرحله می کند، ما 
عمدتاً رفتی��م در حوزه ی قانون، آئین نامه ها را داریم 
جابه ج��ا می کنیم، فرهنگ و خیلی از چیزهای دیگر 

در این جا مغفول مانده است؛ و باز یک نکته ی دیگر، 
به نظر می رس��د ک��ه عمدتاً کار بانکداری اس��المی 
مبتنی بر ضوابط شریعت ش��ده تا مقاصد شریعت. 
یعنی مقاصد ش��ریعت ها هس��تند که اهداف و الگو 
هس��تند، ولی خیلی با اهداف ارتب��اط برقرار نکرده 
اس��ت. فرض کنید هدف را عدالت گذاشتیم، بعد از 
درون آن اوراقی درآمد که باعث پیش خوری دولت 
شد، )اآلن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان چاِپ اوراق 
دارند و ح��دود ۴۰ هزار هم پس می دهند و 7 هزار 
میلیارد فقط نرخ بهره ی این اوراق اس��ت( یک چیز 
عجیب وغریبی که ما دولت را پیش خور و وابس��ته 
کردیم به یک منبعی که خیلی هزینه دار اس��ت. حاال 
با توجه به این، من می خواس��تم این نکته را عرض 
کنم، یک نکت��ه ای را بوکنان نوش��ته بود که تحلیل 
مبانی هستی شناسی اقتصاد، نشان می دهد که اقتصاد 
متعارف بر س��ه مبنا استوار است، یکی اش می گوید 
فردگرایی و روش شناختی یا اَتمیسم، یکی عقالنیت 
و یک��ی نظم خودجوش بازار. از این س��ه تا ماده یا 
مبنا می ش��ود ِجنِرِید کرد کّل اقتص��اد ُخرد و کالن 
آن ها را. من احس��اس می کنم خیلی از چیزهایی که 
ما در بانکداری و اقتصاد اس��المی ساختیم، این ها را 
پیش فرض گرفتیم. یعنی فرض گرفتیم بازار، خودش 
تعادل ایجاد می کند، بازارِ پولی خودش مشکالت را 
حل می کند، فقط مش��کل این است که حاال ما آیا با 
سکوِک مضاربه بگیریم یا جعاله بگیریم؟ یعنی این 
شکاف بین نظریه و مبنا باعث شده که من احساس 
کنم همین کارهایی که حضرتعالی و دوس��تان شما 
انجام دادند مبتال به یک نوع ظاهرگرایی � که دوستان 

هم به آن انتقاد کردند � شده است. 

 
حجت االسالم دکتر محمدنقی نظرپور:

ش��اید بهتر بود که آقای دکتر موس��ویان به صورت 
چالش��ی، بحث را آغاز نمی کردند، یک مقدار بحث 
به ش��کل افراط وتفریط در ابتدای جلسه پیش رفت. 
م��ن معتقدم که ما یک آمده های��ی داریم، یک مقدار 
ما کارها را از حدود س��ی س��ال ب��ه این طرف جلو 
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بردی��م و داش��ته هایی داریم و این داش��ته ها را باید 
تقوی��ت کنیم و ی��ا نواقصش را برط��رف کنیم. من 
خیلی موافق نیس��تم ک��ه این دیدگاه مطرح بش��ود 
که از یک س��مت بگوییم فقه ناکارآمد است، دقیقًا 
خالف آن چه ام��ام )رضوان اهلل علیه( مطرح فرمودند 
و از طرف دیگر معتقد باش��یم به این که کّل کارهای 
ما از طریق فقه حل می شود. فقه، حداقل کارِ ماست. 
نه به فقه حمله کنیم ک��ه فقه نمی تواند کار را انجام 
بدهد بلک��ه می تواند ش��یوه ی اداره ی فرد و جامعه 
باش��د؛ و هم این که فقه به تنهایی هم نمی تواند برای 
نهادس��ازِی ما کفایت بکند. این دوت��ا کنار هم باید 
باش��د. تعابیری که بعضی از دوستان مطرح می کنند، 
انصافاً قابل تأمل اس��ت. فرض بفرمایید که اگر یک 
اب��زاری را در چهارچوب ش��ریعت، م��ا دیدیم که 
می توانیم اس��تفاده کنیم و درعین حال با آسیب هایی 
مواجه اس��ت، چرا تعبی��ر را ببریم به این عرصه که: 
اساساً فقهی نیست، درست نیست. مثاًل اسناد خزانه 
را نمی توانید شما ایراد بگیرید که از نظر فقهی ایراد 
دارد، ممکن است شما ببینید از نظر کارکردی دچار 
مشکل است. بیاییم از جهت کارکردی، مشکالتش را 
ببینیم. قطعاً ابزاری که ایجاد می شود،  حتی ابزاری که 
اقتصاد متعارف است، همان اوراق عرضه را به همان 
شکل شما می خواهید در جامعه پیاده کنید، با هزاران 
مشکل مواجه می شوید. هر ابزارِ جدید هم همین طور 
است. نگاه کنید اصلش را با منطق و با استدالل، اگر 
آن جایی که بحِث فقهی اس��ت، با رویکرد فقهی به 
آن نگاه کنیم، آن جایی که بحث نظام س��ازی است با 
بحث نظام سازی به آن نگاه بکنیم و سرانجام بگوییم 
آقا! این متخصِص فقهی نظر بدهد که این از جهت 
فقهی ای��راد دارد یا ندارد؛ هر کس به خودش اجازه 
ندهد که اظهارنظر کند در این زمینه، اما در آن عرصه 
هم مجال را ب��رای اقتصاددانان باید باز بگذاریم که 
م��ورد نقد وارد بش��ود از منظر خودش��ان. این که از 
منظ��ر فقهی  به یک ابزار ن��گاه بکنیم و بگوییم فقه، 
این نیست، مسخره است، درست نیست؛ این تعبیر، 
تعبیری است که گفته می شود، نمی شود یک اساس 
و بنیانی بر آن گذاشت. بنیان ها را تا آن جایی که سِر 
جای خودش اس��ت، محکم نگهداریم و انتقادها و 
مس��ائلی که وجود دارد از دید اقتصادی، بی رحمانه 

نقد کنی��م. ولی حیطه ی مباحث، کاماًل جدا باش��د. 
درعین حال��ی که فق��ه اجازه می دهد، ممکن اس��ت 
بگوییم َمنطقُۀ الفراق فقه هس��ت ام��ا اقتصاد اجازه 
نمی دهد و چون اج��ازه نمی دهد و این آثار را دارد، 
محکم بایستیم که این کار را انجام ندهیم؛ اما حیطه ها 
را با همدیگ��ر به نظرم مخلوط نکنیم که بعد هم ما 
دچار مشکالت گسترده ای خواهیم شد. تأکید می کنم 
که واقع��اً یک نظاماتی ایجاد ش��ده، روحیه ی خودِ 
ما ایرانی ها این طور اس��ت که تمای��ل داریم به یک 
چیزی که ایجاد شده، سریع تخریبش کنیم! به نظرم 
نه، اجازه بدهید که با نقد وارد بش��ود، آن جاهایی که 
مثبت هست، مثبت و آن جاهایی که منفی هست، نقد 
کنیم تا کار را جلو ببریم. فکر نکنید اگر آن قدری که 
نظام بانکداری را به هم ریختید و نظام بانکِی خودتان 
را آمدید س��اختید، همه ی چیزها تمام می شود و به 
نقطه ای می رسیم که مطلوب است. نه، هزاران نقطه ی 
دیگر و مش��کالت دیگر پیش خواهد آمد. لذا مبنائاً، 
گام به گام جلو می رویم و افراط وتفریط در این عرصه 

به نظرم اصاًل جایز نیست.

 
حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی:

موضوعات فقهی را ما سه جور می توانیم ببینیم، هر 
نگاهی را به هر نحوی به دس��تگاه فقه ارائه بدهیم، 
خروجی اش متفاوت اس��ت. یک وقت یک موضوع 
و پدیده ی مس��تحدثه مث��ل همین اَس��ناد خزانه را 
بدون فلس��فه ی ایجاد، تحوالِت تاریخی اش، آثار و 
پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اش به دستگاه 
فقه ارجاع می دهیم. فقیه که استنباط می کند، یک نوع 
است. یک وقتی همین موضوع را با توجه به فلسفه ی 
ایجادش، تح��والت خارجی اش، آثار و پیامدهایش، 
به دستگاه فقه ارجاع می دهیم، قطعاً خروجی حکم 
فقهی اش متفاوت اس��ت؛ این طور نیست که بگوییم 
فقهی است. یک وقتی همین دستگاه، همین موضوع 
را در درون س��اختار جامِع نظام س��اختار اقتصادی 
اسالمی به دستگاه فقه ارجاع می دهیم، اصاًل ممکن 
است دستگاه فقه بگوید: اصاًل از اساس جایز نیست، 
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اصاًل جایی در نظام اقتصادی اسالمی ندارد. این طور 
نیست که ما با فقهِ حداقلِی امضا، فردی ببینیم، بگوییم 
این حکِم فقهی اش صحیح است. لذا خواستم این را 
عرض بکنم که به لحاظ نوع موضوع شناس��ی، حتی 
ممکن است این آثار و پیامدهایش را که ببینیم، حکم 

به عدم جواز بدهیم.

 
حجت االسالم دکتر عبدالحمید ثابت:

من دو سه تا نکته ی جزئی را � چون عزیزان مطالب 
اصلی را مط��رح کردند � بیان کنم. یک بحث راجع 
به مش��ارکت در س��ود و زیان اس��ت که آقای دکتر 
موسویان فرمودند، البته ایشان به عنوان نمونه آوردند 
و م��ن هم به عنوان نمونه ع��رض می کنم که ولو در 
مثال مناقشه نیست، ولی لزومی ندارد این ها در آیات 
و روای��ت، صریح بیاید. وقتی م��ا روِح قراردادها را 
در این می بینیم که مش��ارکت در سود و زیان، مبنا و 
اس��اِس آن قرارداد اس��ت، که یک طرف اگر سودی 
می برد، ریسک آن را هم داشته باشد. این طور نباشد 
که سود باشد، ریس��ک نباشد و متوجهِ آن نباشد، و 
طرِف دیگر فقط ریس��ک متوجهِ آن باشد و سودی 
نباشد. ضمن این که ما داریم، این طور هم نیست که 
این س��ود و زیان را نداشته باشیم در لسان روایات. 
اگر این طور باش��د، دس��تمان بس��ته می شود و هیچ 
کارِ ساختمان س��ازِی نظریه و نظریه پ��ردازی اصاًل 
امکان پذیر نیست. ما باید حتماً متمرکز بشویم روی 
آن الف��اظ و چیزهایی که در روایت یا در آیات آمده 
و اصاًل هیچ نتوانیم مبانی را کشف بکنیم و استخراج 

بکنیم. این، یک نکته.
نکته ی دوم این که: من ایرادم به ایش��ان ازاین جهت 
اس��ت که اصِل بحث را ایشان اصاًل ارائه نکردند! ما 
دنبال این بودیم که روِش ایشان چیست. به این طرف 
و آن ط��رف، همه جا ُمش��ت و لگد پرتاب کردند به 
همه، ولی آخرش نگفتند من چه روشی دارم، روش 
من چیس��ت. روش خودِ ایش��ان را نگاه بکنیم، اول 
ببینیم افراد چه نیازی دارند، این در چه فضایی است 
و ... آقای دکتر فرمودند: ش��ما در چه فضایی دارید 

می آیی��د؟ در همین فضای اقتصاد جارِی برگرفته از 
نظام��اِت غربِی اقتصاد که در ایران اجرا می ش��ود و 
ظواهری که به بانکداری اس��المی داده ش��ده، دارید 
ابزار می سازید، دارید نهادسازی می کنید. یعنی تمام 
مشت و لگدهایی که به این طرف و آن طرف پرتاب 
کردید، اول، متوجه خودتان است. بعد در این فضا، 
می گویید من این ابزار را حاال می آیم و به فقه عرضه 
می کنم. این نهاد را می آیم به فقه عرضه می کنم. شما 
بهت��ر بود که می آمدید و روش��تان را ارائه می کردید 
و این را جدا می کردی��د، می فرمودید که این روِش 
من، روش اولی نیست. من هم با آقای نظرپور موافق 
هس��تم، البته به فال نیک می گیرم که: ای کاش اسم 
برده نمی شد، فقط روش ها بیان می شد و ایشان روش 
خودشان را در مقایس��ه با روش های دیگر برجسته 
می کردند. راه حل را من خیلی مختصر عرض بکنم؛ 
این اس��ت که: م��ا باید نگرش سیس��تمی، پایه ای و 
عقالنی داشته باشیم البته بر اساس فقه و معارف دینی 
که بنده در مقاله ی خودم، همین روش را دارم. یعنی 
به هیچ عنوان مبانی نظامات غربی و اقتصاد سرمایه ای 
و این ها را به هیچ عنوان در آن، لحاظ نکردم. و اگر 
این طور شد و عملیاتی هم دیده شده، یعنی کاربردی 
که واقعاً در عرصه ی اداره ی اقتصاد جامعه واقعاً مفید 
باش��د، این را که حاال ان ش��اءاهلل زمانش باشد، بنده 
آن را ارائه می دهم ولی می خواهم دوستان آن را اگر 
برسند، مطالعه بکنند که ان شاءاهلل بیش تر از نظراتشان 

استفاده بکنیم.

 

 پاسخ های حجت االسالم دکتر موسویان 
به منتقدان

خیلی ممنون و متشکر از اساتید که نظراتشان را مطرح 
کردند. من پیشاپیش عذرخواهی کردم. واقِع مطلب، 
من می خواستم بگویم که: مطالعاتی که تاکنون انجام 
گرفت��ه، همین جامعیت و کالن نگ��ری را ندارد. هر 
کسی از یک منظری وارد شده، بقیه ی مناظر را اصاًل 
ندیده. هدف اصلِی این مقاله می خواسته این را نشان 
بدهد. نمی خواس��تم از کارهای شخصِی خودم دفاع 
بکنم، چرا که در متِن مقاله به کارهای شخصِی خودِ 
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من هم حمله شده، فرقی ازاین جهت وجود ندارد.
ببینید، من بخواهم خیلی س��ریع مطرح کنم، نسبت 
ب��ه فرمایش جناب آقای عیوضلو، بل��ه، این روش، 
عملیاتی هست به این جهت که من معتقدم تا زمانی 
که معارف اقتصاد اس��المی به عرصه ی عمل و اجرا 
نرسیده باشد، البه الی دفترها و کتاب ها گم می شود، 
بعد از یک مدتی هم می گوید: آقا! این معلوم شد که 
یک کاالیی لوکس است، به قول استاد بزرگوار آقای 
دکتر صدر، همین خوب است که در دانشگاه ها برای 
پز دادن خوانده بشود، برای اقتصاد مفید نیست. روی 
این حساب، ما باید بیاییم یافته های علمی ای که انجام 
گرفته، با دید عملیاتی، این ها را نقد کنیم. این که فقِه 
جزءنگر هست، اتفاقاً در این مقاله، همین مطرح شده 
ک��ه بعضی ها با دید فقهِ جزءنگر ن��گاه کرده اند. این 
به درد نمی خورد! م��ا عالوه بر آن، باید فقه کالن و 
سیاس��ت های کالِن اقتصادی، اهداف نظام اقتصادی 
اس��الم را ببینیم، از آن منظر باید مطالعه بشود تحت 
عنوان نظام اقتصادی. چون نهاد ساخته می شود برای 
یک نظام، ابزار س��اخته می ش��ود که در آن، نهاد کار 

کند.
نس��بت به آن بحِث محصوالتی که مطرح شد، من 
درعین ح��ال که جناب آقای دکتر نظرپور از اَس��ناد 
خزانه دفاع کردند، من هم این تکه را اضافه می کنم: 
سوءاستفاده از یک ابزار، فرق می کند با این که بگوییم 
این ابزار، خودش منطق دارد یا نه. این تکه را اضافه 
کنم که: اَس��ناد خزانه ی اسالمی هیچ بدهی ای ایجاد 
نکرده، بدهی های موجود را آمده سازماندهی کرده. 
حداقل کاری ک��ه می تواند بکند، انضباط مالی برای 
دولت داده، ن��ه این که مثاًل بدهِی جدیدی به وجود 
بیاورد. فرق می کند با اَس��ناد خزان��ه ی متعارف که 
ایجاد بدهی می کند. این، ساماندهِی بدهی کرده. منتها 
بله، من هم قبول دارم که زیاده روی اش کاماًل اشتباه 
اس��ت، کما این که سال گذشته من خودم به مجلس 
نامه نوش��تم که: دولت دارد از ای��ن ابزار، زیاده روی 
می کند. بنده هم پیش بینی ام این است که این، انباشت 
بدهی به وجود خواهد آورد، به همین مناس��بت هم 
آقای دکتر طیّب نیا نامه ی بنده را دیده بود، دستور داده 
بود یک کمیته ای ش��کل بگیرد. پس بنابراین، این که 
بگوییم ای��ن ابزار ابزارِ منطقی اس��ت، معنایش این 

نیست که هر طور از آن استفاده کردی، صحیح است.
در م��ورد فرمایش آقای دکتر نعمتی، این را در مقاله 
آوردیم، متأس��فانه پیش فرض هایی گرفته می ش��ود 
در اقتص��اد و همین طور در مالی اس��المی، ما در آن 
پیش فرض داریم گام می زنیم درحالی که چه بسا باید 
اصاًل مسیر را عوض کنیم. این را من قبول دارم، کاماًل 

درست است.
در رابطه با مباحث آقای دکتر توکلی، من هم اعتقادم 
همین اس��ت. این جا مطرح کردیم که ما یک مقصد 
اقتصاد اس��المی داریم، نظام اقتصادی اسالم داریم و 
بح��ث عملیاِت اقتصاد اس��المی داریم و هر یک از 
این ها روش تحقیق خودش را می طلبد و تعامل بین 
این ها هم باید دیده بش��ود. اوراق س��ازی را هم که 
فرمودند، خب، تا زمانی که ش��ما اوراقش نکنید، به 
درد نمی خورد. یک کاالی لوکسی است که می ماند 
در یک گوشه ای. باالخره باید این را تکه تکه کنید تا 
بتوانید در جامعه از آن بهره برداری کنید. همین قرآن 
را شما فقط در طاقچه بگذارید و تماشا بکنید، این، 
ه��ادی نخواهد بود؛ باید تکه تکه، آیاتش را بیاورید 
در زندگی تان پیاده کنید. بنابراین، من منکر این نوع 
اوراق س��ازی نیس��تم، معتقدم ما هر قسمتی از نظام 
اقتصادِی اسالم را بگیریم، در جامعه به صورت عینی و 
عملیاتی پیاده کنیم. البته آن مطالبی که فرمودند، کاماًل 
درست اس��ت، مباحث فرهنگی، حکمرانی، مفاسد 
الشریعه این ها قطعاً باید دیده بشود که ما هم این جا 
آوردیم که باید دیده بش��ود. من فرمایش آقای دکتر 
ثابت را قبول دارم، حیف ش��د که من اول باید شاید 
ایده ی خودم را مطرح می کردم، بعد آسیب شناس��ی 
را. این ک��ه فرمودند: اوراق، دولت را پیش خور کرده؛ 
واقع مطلب، نه، اگر ماهیت اس��نادِ خزانه ی اسالمی 
را در نظ��ر بگیری��م، فرق می کند با اس��ناد خزانه ی 
متعارف. پیش خور نک��رده، بدهی هایی را که به بار 
آمده، شکل گرفته، منضبط نیست، منضبط کرده. سایر 
اوراق و صکوک را اگر ما به ماهیتش پایبند باش��یم، 
انصافاً بحث سرمایه گذاری در پروژه ها، با منابع مّلی 
و عمومی اس��ت. حاال این پیش خ��ور کردن را من 
معنایش را نمی دانم. من نسبت به فرمایش آقای دکتر 
نظرپور از جهت پیش��نهاد روش، قبول دارم. نسبت 
به بحث فقه و این که فقه اصطالحاً با سه منظر دیده 



 گاهنــامه
 تحلیلیـ  خبری 

کنگره بیــن المللی 
علوم انسانی اسالمی    

شمــاره 8
مرداد 1397

33

بشود، فرمایش آقای یوسفی، این را در یک مقاله، ما 
سعی کردیم همین را بگنجانیم که به ِصرف استفتاء، 
این که مثاًل روش استفتائی را گفتیم روشی است که 
به درد نمی خ��ورد چون در روش اس��تفتائی بدون 
این که سر و تَهِ مسئله تبیین بشود، فلسفه ی وجودِی 
مسئله تبیین بشود، یک حکم به صورت خیلی مجّزا 
از همه چیز از یک مرجعی استفتاء می شود، مرجع هم 
با نگاه به آن، معموالً هم مراجع برای این که خودشان 
را مصون بدارند، می نویس��ند: با این پیش فرض، یا 
طبق مفروض مسئله، اش��کالی ندارد. بله، این قطعًا 

نمی تواند در نظام سازی مطرح بشود.
این که فرمودند مش��ارکت در س��ود و زیان؛ من هم 
فرمایش آقای ثابت را ازاین جهت تأیید می کنم، من 
هم نمی خواهم بگویم ک��ه هر چیزی که ما در باب 

معامالت می خواهیم، حتماً بای��د یک آیه و روایتی 
داش��ته باشد. بحث این که اس��تفاده از این مشارکِت 
سود و زیان، برای طبقه بندی و این که کدام اسالمی تر 
اس��ت و کدام اسالمی تر نیست؛ با استفاده از این، ما 
بیاییم مثاًل آن چه که در خودِ قرآن و روایات آمده، با 
صراحت هم آمده، بعد از حذف ربا به عنوان یک مدل 
بهینه در صدر اس��الم حدود 2۰۰ سال جایگزین ربا 
بوده، آن را به عنوان درجه 2 نگاه کنیم، یک چیزی که 
در خودِ اس��الم نیامده، بله، من هم قبول دارم لزومی 
هم نداشته بیاید، آن را به عنوان درجه ۱ قلمداد کنیم 
و نکته ی نهایی که فرمودند باید نگرش چیس��تی و 
پایدار را در نظر بگیریم، این کاماًل مورد قبول است و 
در مقاله هم ما سعی کردیم که این هدف را برسانیم.
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م��ن روی حس��اب عالقه ای که ب��ه مباحث مالیه ی 
اس��المی دارم و مطالعات��ی که هس��ت و به هرحال، 
مباحثی که در این زمینه داریم، خیلی عالقه مند شدم 
وقتی که عن��وان این مقاله ]مقاله ی حجت االس��الم 
موسویان[ را دیدم و کنکاش کردم، البه الی مباحث، 
نکته ی جدیدی پیدا بکنم ولی وقتی که مراجعه کردم، 
دی��دم که نه، نکته ی جدیدی در ای��ن مقاله، در این 
روش شناسی وجود ندارد. این درواقع، همین بحث 
مهندس��ِی مالی است که بس��یاری از مقاالت به آن 
پرداخته اند. کتابی را آقای ضمیر اقبال نوشته، ۱۹۹۹ 
و این نکات را مطرح کرده است. ایشان حاال بعضی 
موارد را گرفت��ه، مثاًل یک مقدار برجس��ته تر کرده. 
نکته ی خاصی من در آن ندیدم و یک نکته ی مهم تر 

این که به هرحال، محصول این روش چیست؟ یعنی 
اگر ما ادعا می کنیم که این، یک روش جدیدی است 
و می تواند یک محصولی با آن مشخصاتی که ما دنبال 
آن هستیم به ما ارائه کند، بسم اهلل، کو؟ می گوییم آقا 
یک روشی ارائه کردیم، هر کس خواست محصول 
تولید کند بیاید در این قالب یک محصول جدید تولید 
کند؛ خب، بسم اهلل. شما وقتی که طراحی کردی، اول 
باید یک محصول تولید بکنی، بگویی ببینید در این 
روش من این محصول را تولید کردم، این محصول 
این ویژگی ها را دارد که مشکالت محصوالت قبلی 
که با این روش تولید شده را ندارد. مثاًل آقای عثمانی 
یک مقاله دارد در س��ال 2۰۰8، ایشان مطرح می کند 
که 8۵ درصد س��کوکی که در حوزه ی خلیج فارس 
منتشر شده، شبیه اوراِق عرضه ی معمولی است. این 
یعنی چه؟ و ایش��ان هم می دانید که عضو س��ازمان 
حسابرس��ی و حس��ابداری نهادهای مالی اس��المی 

دکتر حسین صمصامی

آسیب شناسی و اصالح نظام بانکی
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است. این چه می گوید؟ این می گوید: این کارهایی 
که ما کردیم، تا حاال موفق نبوده. یک عبارتی ش��ما 
داش��تید در این پاورپوینتتان، من نگاه کردم، نوشتید: 
پیدایش بانک��داری بدون ربا و بازار س��کوک، این 
حقیقت را نش��ان می دهد که نهادهای مالی اسالمی 
تحققش امکان پذیر است. شما یک ابزار مالِی اسالمی 
اجراشده را در جامعه ی امروز نشان بدهید! یک بانک 
به مفهوم واقعِی اس��المی را به ما نش��ان بدهید! که 
چنین عبارتی می آورید؛ و خود حدیث مفّصل بخوان 

از این مجمل.
موضوع مقاله ی من، بحث آسیب شناس��ی و اصالح 
نظام بانکی اس��ت. این طرحی که این جا می خواهم 
خدمت شما ارائه کنم، بسیار روی آن کار شده؛ یعنی 
به لحاظ اجرایی � عملیاتی روی آن کار شده است. 
طرحی بود که س��ال 8۵ ما شروع کردیم، سال 87 به 
ش��کل اجرایی تبدیلش کردیم و ق��رار بود در عمل 
اجرا بشود، منتها مسائلی پیش آمد که این طرح اجرا 
نش��د. از آن زمان به بعد، م��ن روی طرح کار کردم، 
یعنی روی آن متمرکز ش��دم تا اآلن. به هرحال، اّدعا 
این است که: اگر دولتی از فردا بخواهد که این طرح، 
اجرایی � عملیاتی بشود، این طرح قابلیِت اجرایی � 
عملیاتی دارد. ببینید، نکته ای که وجود دارد در ارتباط 
با بحِث خود بانکداری بدون ربا، می دانیم که قانون 
بانکداری بدون ربا از فروردین سال ۱۳6۳، ابالغ شد. 
طرح این قانون هم ب��ر مبنای بانکداری بدون ربای 
ش��هید صدر بود که ما آن را گرفتیم و بعد بر اساس 
آن، قانون بانکداری بدون ربایمان را نوش��تیم البته با 
یک ِس��ری اضافات. مثاًل در طرح شهید صدر، فقط 
مضاربه ی ع��ام وجود دارد، ما در این جا عقود دیگِر 
مبادله ای هم وارد کردیم. منتها آن چه که اجرا ش��ده، 
بیش از ۳۳ س��ال از اجرای این قانون دارد می گذرد، 
مش��کالِت متعددی در اجرای این مسئله هست که 
تقریباً همه ی اساتید واقف هستند و کمابیش در مورد 
این موضوع متفق القول اند. یکی در ارتباط با اجرای 
صحیح عقود شرعی؛ من فکر نمی کنم که دیگر کسی 
باشد که در این جا بگوید که عقود به صورت صحیح، 
اآلن در سیس��تم موجود، در حال اجرا شدن است و 
یکی دیگر از مش��کالتی که در اقتص��اد ایران ایجاد 
کرده، مش��کل هماهنگی بخش پولی و بخش مالی 

با بخش واقعِی اقتصاد است. ببینید، اآلن نقدینگِی ما 
حدود بیست وشش، هفت درصد آمار رسمی بانک 
مرکزی دارد رشد می کند، تولید ناخالص مّلی ما بدون 
نفت، س��ه درصد، چهار درص��د، حاال با نفت اعالم 
کردند سال ۹۵، ۱2%. هزار و چهارصد هزار میلیارد 
تومان حجم نقدینگی جامعه ی ماس��ت! هزار و صد 
و پنجاه هزار میلیارد تومان سپرده های سرمایه گذاری 
اس��ت. سود این س��پرده ها، 2۰7 هزار میلیارد تومان 
است! این سود از کجا می آید؟ هر سال بانک ها 2۰7 
هزار میلیارد تومان به عنوان س��ود به سپرده ها اضافه 
می کنند. خب، این آیا در بخش واقعی تولید ش��ده؟ 
از بخش واقعی آمده؟ یک تحرکی در بخش واقعی 
ایجاد شده؟ خب، اگر واقعاً این تحرک ایجاد می شد 
که ما شاهد چنین اتفاقاتی در اقتصاد نبودیم. لذا این 
یکی از مشکالِت اصلی اقتصاد امروز ماست. ببینید، 
بحث های زیادی انجام شد، حاال آقای دکتر موسویان 
نکاتی را در ارتب��اط با این موضوع فرمودند ولی به 
نظ��ر حقیر با توجه به تجرب��ه ی کوتاهی هم که در 
مسئله ی اجرا داشتم، ما خصوصاً در موضوِع بانک، 
در س��ه بخش باید اجماع کنیم، در س��ه بخش باید 
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بدانیم که مشکل کجاست، گیر کجاست. از هر کدام 
از این ها اگر غفلت بکنیم، در عمل، طرحی که اجرا 
می ش��ود، ابتر باقی می ماند و موفقیت در آن حاصل 

نمی شود.
اول، آسیب شناس��ی؛ به هرحال ببینی��د، ما برای یک 
فض��ای ذهنِی تخیّلی ک��ه نمی خواهیم ط��رح ارائه 
کنیم. ما ش��رایط موجودی داریم، یک سیستم بانکِی 
موجودی دارد عمل می کند، یک سیستم بانکی یک 
ِسری مشکالت و مسائلی دارد، ما این سیستم بانکی 
را می خواهیم اصالح کنیم. اول باید ببینیم که مشکل 
این سیس��تم چیست؟ آس��یب این سیستم چیست؟ 
یک پزش��ک قبل از این که نسخه ای بنویسد، تجویز 
بکند، می آید تشخیص می دهد که مشکِل این مریض 
چیس��ت؟ چه دردی این مریض دارد؛ و این یکی از 
بحث های اصلِی آسیب شناسی است. حاال بعضی ها 
راه حل ارائه می کنند به عنوان آسیب شناس��ی، این ها 
ختم می شود در موضوعات مختلف، در بخش های 
مختل��ف، یا در قس��مِت بعدی م��ن خواهم گفت. 
پس این، یک موض��وع. اصاًل خودِ ماهیِت نظریه ی 
بانکداری بدون ربا، چی هس��ت؟ این چه آس��یبی 

داشته؟ در اجرا چه آسیبی داشته؟
دوم: طراحی الگوی مطلوب؛ به هرحال، این مشکلی 
که هس��ت، ما چه طور بای��د آن را برطرف کنیم؟ با 
توج��ه به واقعیت و وضعیِت موجود چه طراحی ای 
کردیم؟ نه در حالت تخیّل و در ذهن و روی کاغذ؛ 
و مسئله ی سوم، مکانیزم اجرا است. ببینید اساتیِد من! 
اگر شما نتوانید مکانیزم درستی طراحی کنید تا یک 
طرح از ابتدا تا انتها اجرایی بش��ود، این طرح باز هم 
ابت��ر و عقیم باقی می مان��د، یعنی این باز هم قابلیت 
اجرایی و عملیاتی نخواهد داش��ت. حاال هر چقدر 
هم که روی کاغذ طرِح قشنگی باشد، طرح سیستمی 
باش��د، طرح جامعی باش��د، این در عم��ل، اجرایی 

نخواهد بود و هیچ فایده ای نخواهد داشت.
ادعای ما این است که در طرح ما، این سه بخش اتفاق 
افتاده است. یعنی، این طرح یک آسیب شناسی است 
)ح��اال من نظر خودم را در ارتباط با آسیب شناس��ِی 
سیس��تم بانکی بیان می کن��م.( دوم: طراحِی الگوی 

مطلوب؛ و سوم: مکانیزم اجرا. 
اول، بحث آسیب شناس��ی. یکی از نکاتی که بسیار 

مهم است و من در مطالعاتی که در اقتصاددانان ایران 
کم تر دیدم و در اقتصاددانان مس��لمان الی ماش��اءاهلل 
این مطالعات زیاد اس��ت، در ارتباط با بحث ماهیِت 
بانک اس��ت. ببینید، این بانکی ک��ه اآلن ما داریم که 
غالبش بانک تجاری اس��ت، این چه کاری می تواند 
انجام بدهد؟ چ��ه کاری نمی تواند انجام بدهد؟ این، 
یک نکته ی بسیار کلیدی و اساسی است که بعضی از 
اقتصاددانان مسلمان اعتقاد دارند که این بانک بدون 
ربا نمی تواند بش��ود، بنا به نوع فعالیتی که برای این 
نوع بانک و این س��اختارِ بانک تجاری البته طراحی 
شده. نکته ای که وجود دارد این است که ما این بحث 
آسیب شناس��ی را می توانیم در چهار الیه بش��کنیم. 
الیه ی اول، مبانی نظری اس��ت. یعنی آن طرح اولیه 
بانکداری بدون ربایی اس��ت که شهید صدر مطرح 
می کند، چون بحث بانک��داری عمدتاً می رود روی 
موضوع طرح ش��هید صدر. بله، آقای دکتر موسویان 
در البه الی فرمایشاتش��ان اش��اره ای داش��تند به این 
موضوع که من خوشحال شدم از این که دیدم ایشان 
ب��ه این موضوع اخیراً توجهِ بیش تری کرده. ش��هید 
صدر کاری که کرده این اس��ت: آمده بانک متعارف 
را گرفته، یعنی ایشان اصِل بانک را می پذیرد. ایشان 
می گوید: این بانک، بانک تجاری است و دنبال یک 
فعالیت اقتصادی اس��ت. یعنی نمی گوید این، دنبال 
یک کار عام المنفعه اس��ت، می گوید این دنبال منافع 
اقتصادِی خودش اس��ت. لذا ایشان ساختار بانک را 
حفظ می کند. منتها نکته ای که وجود دارد، این است 
که بانِک تجارِی متعارف، نه یونیورسال بانک ها، این 
طراح��ی اش چه بوده؟ طراحی اش این بوده که بیاید 
وارد فعالیت های پول بشود، یعنی پول بگیرد، سپرده 
قرض پول بدهد، وام آن هم به صورت قرض. این، 
ساختارش این بوده. شهید صدر برای این که ساختار 
بانک را از این حالت قرضی دربیاورد، این ها را وارد 
فعالیت های واقعی اش کرده. برای این که بتواند وارد 
فعالیت های واقعی بش��ود و ربا از آن حذف بش��ود 
و به قول معروف بدون ربا بش��ود، چاره ای نداشته که 
حاال در س��پرده های قرضی، قرض الحس��نه که حاال 
اسم قرض الحسنه را البته ایشان ندارد، در سپرده های 
ثابْت ایش��ان بح��ث وکالت را مط��رح می کند و در 
زمینه ی تسهیالت هم ایشان بحث مضاربه را مطرح 
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می کند که همه ی شما در مورد این موضوع اشراف 
دارید. ما همین طرح را گرفتیم، قانون بانکداری بدون 
ربا را روی آن سوار کردیم و سعی کردیم تا در همین 
بانک ه��ای تجارِی موجود اجرایش کنیم. گفتیم این 
بانک تجاری بیاید این فعالیت ها را انجام بدهد. من 
در این جا به آن می گویم ِخش��ِت کج و همیشه این 
ش��عر را خواندم که: خشت اول گر نهد معمار کج، 
تا ثریا می رود دیوار کج! بله، این طراحی، طراحی به 
نظر من درستی نبوده. ما یک نهادی که نمی توانسته 
اصاًل بدون ربا عمل کند، آمدیم بدون ربایش کردیم. 
خب، روی کاغذ درست شده، اما در اجرا وقتی که ما 
آمدیم این را اجرایش کردیم، به این نتیجه نرسیدیم. 
یک مغالطه ای متأسفانه در صحبت های جناب آقای 
دکتر موسویان اتفاق افتاد و ایشان گفت: شما مخالف 
نظام سرمایه داری هستید ولی از نهادهای سرمایه داری 
اس��تفاده می کنید! بله، من مخالف نظام سرمایه داری 
هستم ولی اعتقاد دارم که از آن نهادهایی که می شود 
استفاده کرد، باید اس��تفاده کرد منتها باید تشخیص 
بدهی��م که کدام نهاد؛ اعتق��اد دارم که بانک را به آن 
فرمی که آن جا دارند اس��تفاده می کنند، ما نمی توانیم 
اس��المی کنیم اما یک ِس��ری نهادهای دیگر هست، 
صندوق های سرمایه گذاری ش��ان هس��ت، می شود 
اس��تفاده کرد. لیزینگ چ��ه اش��کالی دارد؟ فروش 
اقساطی می شود استفاده کرد و موارد دیگر. منتها این 

نکته ای که شما فرمودید را نمی شود استفاده کرد.
این ش��د مبانی نظرِی کار ما. دیگ��ر تقریباً از این جا 
مبانِی نظرِی کار شروع می شود. البته آقای نجات اهلل 
صدیق��ی هم یک کتابی دارد که بر همین مبنا می آید 
گس��ترش می دهد، یعنی فعالیت ه��ای بانک را هم 
مش��ارکت برایش می گذارد، هم بازار سهام را ایشان 
می گوید بانک ه��ا می توانند ورود پی��دا کنند. یعنی 
فعالیت های واقعِی بانک را ایشان گسترش می دهد. 
خب، آمدیم در ارتب��اط با قانون، قانونش کردیم که 
من س��ریع از آن می گ��ذرم. در زمینه ی تجهیز منابع 
گفتیم چه کنی��م، در زمینه ی تخصیص منابع آمدیم 
عقود اسالمِی مشارکتی، مبادله ای را روی آن آوردیم 
و نکته ی قابل توجهی که در قانون وجود دارد، همان 
نکته ای اس��ت که در طرح است. یعنی این جا پول، 
ردوبدل نباید بشود، یعنی پول باید تبدیل به کاالیی 

بش��ود غیر از قرض الحسنه و کاال ردوبدل بشود؛ اما 
در قراردادها هم که ما می بینیم، کمابیش با بعضی از 
اغماض ها وجود دارد، در بحث مشارکت نمی شود 
ای��ن اغماض را کرد. در قرارداد مش��ارکت، واقعاً به 
مفهومِ واقعی آن مشارکِت واقعی که ما تصور می کنیم، 
نیست! آن مشارکتی که باید بیفتد و آن مشارکت در 
س��ود و زیانی ک��ه باید اتفاق بیفت��د در قراردادهای 
مشارکت، نیست! دلیلش چیست؟ این را در قسمت 
بع��دی، یعنی قس��مت اجرا، من بح��ث می کنم. در 
قس��مت اجرا، کاری که ما انجام دادیم، این اس��ت: 
آمدیم یک ِسری حساب هایی درست کردیم تحت 
عنوان حس��اب های س��رمایه گذاری یا حساب های 
قرض الحسنه. در حساب های قرض الحسنه گفتیم یا 
جاری اس��ت یا پس انداز که در آن بحث نداریم؛ اما 
در حساب های س��رمایه گذاری، کاری که ما کردیم، 
آمدیم نرخ سود را ثابت کردیم تحت عنوان نرخ سود 
علی الحس��اب. بعد آمدیم از فقه هم استفاده کردیم، 
یعنی از پتانسیل فقه هم این جا استفاده کردیم، گفتیم: 
در پایان هر سال، سود واقعی حاصل از فعالیت های 
اقتصادی بانک را محاس��به می کنیم، اگر سود، بیش 
از سود علی الحس��اب باشد، به سپرده گذار می دهیم 
و اگر کم تر باش��د، آن را به س��پرده گذار می بخشیم. 
چرا یک چنین کاری ما می کنیم؟ با چه مجّوزی این 
کار را می کنی��م؟ برای این که ما نرخ س��ود را قطعی 
کنیم. بعد هم آمدیم مثاًل در بحث س��رمایه گذاری، 
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در قرارداد گذاشتیم که مشتری باید زیان را پرداخت 
کند. آقا! از لحاظ ش��رعی اش��کال دارد؟ نه، اشکال 
ندارد. می گوید: اگر در قرارداد مشارکت، بانک ضرر 
کرد، مش��تری باید این را بپردازد. این، در قراردادش 
هس��ت. اگر قیمت ه��ا رفت باال، پ��روژه ضرر کرد، 
مش��تری باید مجاناً این را بپردازد. این، اشکال دارد 
به لحاظ شرعی؟ خب، می رویم چهار تا حدیث هم 
درمی آوریم، می گوییم این، اش��کالی ندارد. به لحاظ 
فقهی درس��ت است. من اش��کال فقهی به آن وارد 
نمی کنم، اصاًل ب��ه لحاظ فقهی این را نگاه نمی کنم، 
می گوی��د هر چه که فقها می گوین��د؛ اما باید این جا 
توجه داش��ته باش��یم، وقتی که ما ی��ک چنین کاری 
می کنی��م، چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که می افتد، این 
اس��ت که ما می آییم مش��ارکت می کنی��م، منتها چه 
مشارکتی؛ آیا مشارکِت واقعی می شود؟ نه، مشارکِت 
واقعی نمی شود که، نرخ سود را تثبیت می کنیم. چرا؟ 
چون این جا نرخ سود سپرده را تثبیت کردیم، آن جا 
دیگر بانک اصاًل نمی تواند بیاید ریسک بکند. این جا 
باید 2۰ درصد به س��پرده گذار بدهد، چاره ای ندارد 
که بیاید یک چنین کاری انجام بدهد. یعنی چه؟ در 
قس��مت تخصیص منابع هم ما چنین کاری کردیم! 
خیلی جالب اس��ت، دو نکته ی دیگر این جا هست. 
اخیراً س��ال ۹۴ بانک مرکزی یک نظام س��طح مالی 
بین المللی به سیستم بانکی ابالغ کرده که صورت های 
مالی اش را یک دست بکند. این، چیست؟ می گوید: 
س��ود س��پرده را به عنوان هزینه باید شما ثبت کنید. 
البته قب��اًل ثبت می کردند. این یعنی چ��ه؟! آقا! مگر 
ش��ما وکیل نیستی؟ اگر تو وکیلی، س��ود سپرده به 
تو چه ربط��ی دارد؟! تو حق الوکاله را بردار، بقیه اش 
را بده به س��پرده گذار. تو چرا ای��ن کار را می کنی؟ 
یک نکته ی جالب این جاس��ت: من در ترازنامه های 
بعض��ی از بانک ها نگاه می کردم، حق الوکاله را صفر 
ک��رده. ول��ی این را به عنوان س��ود هزینه ی س��پرده 
آورده. این، یعنی چه؟ بعد در تخصیص منابع، شما 
می بینید که نرخ س��ود برای تمام عقود، ثابت است! 
چه مبادله ای، چه مش��ارکتی. خ��ب، چرا این کار را 
می کند؟ به خاط��ر این که بانک، با این بانک تجاری 
نمی تواند وارد فعالیت های واقعی بشود. اگر بخواهد 
مشارکت کند، اگر بخواهد فروش اقساطی بکند، چه 

کسی می خواهد هزینه هایش را جبران بکند؟ ورود به 
فعالیت های واقعی، هزینه دارد. لذا تمام این ها را روی 
دوش مشتری می اندازد. فروش اقساطی را مشتری تو 
برو انجام بده، من پول را می ریزم به حس��اب فالن. 
مشارکت، همه ی کارها را تو باید بکنی، هزینه هایش 
را ه��م تو باید بدهی، من فق��ط این جا نگاه می کنم، 
ناظر هستم، یک سود مشخص هم باید به من بدهی! 
چرا این کار را می کند؟ به خاطر این که اصاًل طراحی 
بانک، نهاد بانک، مناسب اجرای عقود اسالمی نیست. 
عقود اس��المی یعنی ورود به فعالیت ه��ای واقعی، 
درحالی که این بانک یعنی ورود به فعالیت های پول، 
یعنی پول بازی! اگر ما این آسیب شناس��ی را داش��ته 
باشیم و یک اجماع نِسبی روی این حاصل بشود، این 
آسیب شناس��ی را به هرحال بعد از گذشِت سی وسه 
سال تجربه ای که در سیس��تم بانکی اتفاق افتاده، به 
دست آوردیم. اگر ما این را به عنوان آسیب بپذیریم، 
آن وق��ت ما این را می توانیم مبنا ق��رار بدهیم برای 
طراحی الگوی مطلوب، الگوی مطلوبی که برگرفته 
ش��ده از آس��یب درونِی اقتصاد امروزِ جامعه است، 
الگویی که فردا ش��ما می توانید با توجه به مشکالت 
موجود در جامعه، این را اجرایی و عملیاتی اش کنید.
می رویم سراغ قسمت بعدی، طراحی الگوی مطلوب؛ 
ببینید، در طراحی الگوی مطلوب، ما چه می گوییم؟ 
یک مطلوب ایدئال اس��ت، یک مطلوب نزدیک به 
ایدئال است. این الگوی مطلوب چه می گوید؟ اصل 
فلسفه اش چیست؟ می گوید: فعالیت های واقعی را 
از سیس��تم بانک تجاری ب��ردار و بانک را درگیر آن 
فعالیت��ی بکن که تخصص دارد. چ��ون این بانک را 
من می خواهم درس��ت کنم، یک بان��ِک تخیّلی که 
نمی خواهم درست کنم. می گوید: در شرایط موجود، 
من اآلن خدمات بانکی دارم، حساب های بانکی دارم، 
این ه��ا را من چه کار کنم؟ من نمی توانم در ش��رایط 
موج��ود، یک دفعه متوقفش کنم. این را چه کار کنم؟ 
می گوی��د: برای این که بتوانی یک چنین کاری بکنی 
و البته این اهداف را هم باید شما دنبال بکنی، ببینی 
این اهداف بر مبنای یک متدلوژی اس��ت، بر مبنای 
یک معرفت شناسی است، بر مبنای یک هستی شناسی 
است، بر مبنای یک انسان شناسی است، این ها نکات 
اولی��ه اس��ت که در ه��ر طرحی که م��ا می خواهیم 
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اسالمی اش بکنیم یا نظام اسالمی به آن بدهیم، باید در 
نظر بگیریم. نگاه ما به هستی و معرفت شناسی و نگاه 
ما به انس��ان چه باشد. من وارد این کلیات نمی شوم، 
با فرض آن ها اش��کال من این اس��ت که: ما باید ربا 
را از سیس��تم بانکی حذف کنیم، ش��ما باید فرهنگ 
قرض الحسنه را گس��ترش بدهید، شما باید منابع را 
به سمت س��رمایه گذاری و تولید هدایت کنید، شما 
باید سیستم بانکی را ارتقا بدهید برای این که بتوانید 
تس��هیالت را راحت ارائه کنید، نظارت های دقیق بر 
آن داش��ته باشید، قس��ط و عدل و عدالت را برقرار 
بکنی��د. به هرحال، عدالت یک��ی از مبانی و پایه های 
اصلی در نظام اقتصاد اس��المی است و سود هم اگر 
حاصل می شود، از طریق مشارکِت واقعی اتفاق بیفتد 
نه این مش��ارکتی که اآلن در اقتصاد اتفاق می افتد که 
من گفتم 27۰ هزار میلیارد تومان سود ایجاد می شود. 
برای این که این طرح اجرا بش��ود، ما س��ه سازوکار 
اجرای��ی در نظر گرفتیم با توجه به ش��رایط موجود: 
یکی بانک قرض الحسنه، یکی بانک سرمایه گذاری 
و یکی شرکت های لیزینگ. بله، بانک قرض الحسنه 
برداش��تی از قرض اس��ت؛ چون ما در اسالم چیزی 
ب��ه نام بانک اص��اًل نداریم، بانک ی��ک کلمه ی من 
درآوردی اس��ت، ما خودمان درستش کردیم. این در 
یک مرحله ی گذر تبدیل به یک بانکی می شود که آن 
ویژگی ها را ندارد، یعنی خلق پول نمی کند. ما مفصاًل 
به بحث خلق پول پرداختیم که خلق پول چیس��ت، 
ماهیتش چیست، آیا این نوع خلِق پول در یک نظام 
مالی اس��المی می تواند وجود داشته باشد یا نه؟ که 
جای بحثش این جا نیست. پس تمام خدمات بانکی، 
در بانک قرض الحسنه می آید. تمام فعالیت های بانکی 
در قرض الحسنه قرار می گیرد. بانک سرمایه گذاری، 
تأمین س��رمایه می کند. ای��ن کارهایی که بانک ها در 
امور س��رمایه گذاری انجام می دادند، مثل مشارکت 
مدنی و این نوع فعالیت ها، این ها به مرور با روشی که 
ما این جا طراحی کردیم که چه طور از این شرایط به 
شرایط مطلوب برسیم، َکنده می شود از این سیستم و 
در بانک های سرمایه گذاری می نشیند و فعالیت های 
فروش اقس��اطِی آن ه��م در ش��رکت های لیزینگ 
می نش��یند. این سه طراحی که ما این جا اجرا کردیم، 
در این جا ش��مای کلی بانک قرض الحسنه را ترسیم 

کردیم که من از آن به س��رعت می گذرم، بعدی هم 
لیزینگ اس��ت. حال، در مکانی��زم اجرا و حرکت از 
وضعیِت موجود، یکی از حساس ترین و دقیق ترین 
اصالح در نظام اقتصادی، نظام بانکی است. اگر شما 
یک لحظه وقف��ه در فعالیت های جارِی بانک ایجاد 
کنید، اصاًل سیس��تم اقتص��ادی می خوابد. چون اآلن 
تمام فعالیت های اقتصادی از طریق سیس��تم بانکی 
دارد انجام می ش��ود، اآلن کارهای ُخرد هم از طریق 
همین کارت هایی که شما می کشید است. این، یعنی 
سیستم بانکی. ش��ما نمی توانید این را متوقف کنید. 
ش��ما این را چطور باید اجرا کنید بدون این که یک 
لحظه اخاللی در فعالیت های اقتصادی ایجاد بشود؟ 
ش��ما این را برسانید به شرایطی که هم ربا را حذف 
کنید، هم مشارکت های واقعی در اقتصاد ایجاد بکنید، 
هم بتوانی��د فعالیت های فروش اقس��اطی به مفهوم 
واقعِی خودش انجام بدهید. این را چه کار بکنید؟ ما 
زمان بندی و اجرای تحول ساختاری بانک ها را چهار 
مرحله کردیم: مرحله اول، یک س��تاد اجرایی قوی 
می خواهد، اختیاراتش را هم دقیقاً مشخص کردیم. 
مرحله ی دوم، جداس��ازی و تفکی��ک فعالیت های 
بانک ها. مرحله ی س��وم، تفکیک کامل فعالیت ها و 
استقرار نظام جدید و مرحله ی چهارم، تفکیک فرآیند 
اجرا و استقرار کامل نظام جدید. یعنی ما در مرحله ی 
اول ک��ه س��تاد اجرایی نظ��ارت تحول س��اختاری 
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بانک ها اس��ت که اختیارات اصل ۱27 و ۱۳8 قانون 
اساسی را برای این کار می خواستیم. مرحله ی دوم، 
جداس��ازی و تفکیک فعالیت های بانک ها است که 
در این مرحله، ما بانک های قرض الحسنه را تشکیل 
می دهیم؛ آن وقت که ما بررس��ی کردیم، بانک ملی، 
س��په و کشاورزی را در نظر گرفته بودیم با توجه به 
توزیع جغرافیایی که این ُشَعب داشت و در مرحله ی 
بعدی، تشکیل بانک های سرمایه گذاری، شرکت های 
فراهم سازی مّلی که درواقع این بانک ها، بانک نیست، 
یعنی شرکت های سرمایه گذاری بانک نیست، یعنی 
تجهیز منابعش از طریق سپرده گذاری انجام نمی شود، 
خلق پول نمی کند و فقط واسطه ی وجوه است. این 
بانک های تخصصی صنعت و معدن است، توسعه ی 
صادرات مس��کن اس��ت. البته این، طرحی است که 
هم زمان، بانک های خصوصی هم در کنارش بیایند و 
مراحل بعدی اش در این جا مشخص شده، حتی نوع 
آئین نامه هایی که باید تنظیم بشود، آئین نامه هایش را 
مشخص کردیم، بعضی از آئین نامه هایش را هم حتی 
ما نوش��تیم که وارد فرآیند اجرا بشویم. در مرحله ی 
سوم، یک فرآیند جلوتر می آییم. ما در مرحله ی اول، 
بانک ها را ک��ه جدا می کنیم، اختیار جابه جایی منابع 
را با توجه به توزیع جغرافیایِی ش��عب، به مشتریان 
واگ��ذار می کنی��م. در مرحله ی بع��دی، بانک های 
سرمایه گذاری است. در مرحله ی سوم، بانک ها هنوز 
تبدیل به شرکت های سرمایه گذاری نشده، یعنی بانک 
است، یعنی می تواند حساب باز کند، سود سپرده را 
به همان شرایط پرداخت کند. بانک های قرض الحسنه 
هم به این ترتیب خدماتشان را ارائه می کنند منتها دیگر 
بانک های قرض الحس��نه در این مرحله، س��پرده ی 
سرمایه گذاری باز نمی کنند، بانک های سرمایه گذاری 
هم حساب قرض الحسنه باز نمی کنند و این منابعشان 
بین همدیگر همراه با تعهداتشان، بین سیستم بانکی 
جابه جا می شود. در کنارش، شرکت های لیزینگ در 
زمینه های مختلف باید گسترش پیدا کنند که این هم 
آئین نامه اش تدوین ش��ده بود ک��ه چگونه و در چه 
بخش های��ی و چه طور این گس��ترش پیدا بکند. در 
مرحله ی چهارم، این تکمیل می شود یعنی بانک های 
سرمایه گذاری به ش��رکت های تأمین سرمایه تبدیل 
می شوند و دیگر سپرده نمی گیرند و منابع تبدیل به 

پروژه های خاصی که باید تبدیل می شدند، می شوند. 
به همین ترتیب موارد دیگر. این ها هر کدام جزئیات 
مفّصلی دارد. در این وقت یک ربعی که ش��ما به ما 
دادید و این بیست دقیقه ای که ما قرار دادیم، امکانش 
نیست که وارد جزئیات بشویم. ما امیدوار هستیم که 
این طرح اگر اجرایی بش��ود، ی��ک قدم جلو برویم. 
من خواهش��ی که دارم، این اس��ت ک��ه یک مقدار 
بحث هایمان را متمرکز بکنیم. برای این که این تمرکز 
ایجاد بشود، حول س��ه محور باید باشد، همین سه 
محوری که م��ن عرض کردم: آسیب شناس��ی، اگر 
بخواهید چیزی برای اجرا دربیاید. ببینید، اآلن دولت 
آمد، یک دولت دیگر هم می آید، اگر طرح درس��تی 
نداشته باشید که در اختیارش بگذارید، من خواهشم 
از این کنگره این اس��ت که حداقل این بحث ها، این 
جمع بندی مش��خصی در آن ارائه بشود، شما متولی 
بش��وید، یک طرح منسجِم منطقی دربیاید که وقتی 
یک دولت خواس��ت آن را اج��را کند، در اختیارش 
قرار بدهید، اگر نیرویش را هم خواس��ت، ش��ما در 

اختیارش قرار بدهید. 
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حجت االسالم دکتر سعید فراهانی فرد:

چه خوب بود که جن��اب آقای دکتر صمصامی هم 
مثل همه، مثل جناب آقای موس��ویان، به قس��مت 
آخر بحثش��ان بیش تر می پرداختند. چون بحث های 
آسیب شناس��ی، خیلی هایش روش��ن اس��ت، اکثراً 
آن آس��یب ها مشخص اس��ت ولی اگر تمرکز روی 
قسمِت آخرِ بحث بود، بهتر بود. کلیِت بحِث جناب 
آق��ای دکتر صمصامی را بنده قب��ول دارم و من هم 
چون فرصت نش��د و خواستم که اساتید محترم در 
بحث ه��ای قبلی صحبت بفرماین��د، من هم معتقدم 
که اگر بحث روح را قبول داشته باشیم، روح حاکم 
بر نظام بانکداری باید روح مش��ارکت باشد و اگر ما 
می بینیم که معامالت مرابحه و این که بیع را خداوند 
مطرح می کند و به طورکلی، عق��ود مبادله ای مطرح 
می شود، این ها برای رفع مشکالت ُخردِ افراد است. 
یک موقع ما می خواهیم نظام سازی بکنیم، یک موقع 

نه، یک فقیه می خواهد مشکل ُخردی و فردِی مقّلد 
خود را پاس��خ بدهد. وقتی که حضرت امام در مقابل 
بحث ِحیَل ربا به طورکلی می ایس��تد، با این که خیلی 
از مراج��ع حیَل را قبول دارند اما حضرت امام به هر 
شکلی، حتی خود جناب آقای موسویان هم می دانند 
که یکی از مخالفیِن بحث فروش دِین و خرید دِین، 
خودِ حضرت امام اس��ت که ایشان تا آخر هم قبول 
نکردند و حتی به عکس، ایشان در ابتدا قبول داشتند 
و بعداً وقتی که دیدند این بحِث فروش یا خرید دِین، 
حیله ای برای رباست، به طورکلی جلوی آن ایستادند. 
چرا؟ چون ایش��ان می خواهد نظام سازی بکند و در 
این نظام س��ازی اصاًل بحِث حیَ��ل جا ندارد. به نظر 
من، عقود مبادله ای که اآلن شاکله ی سیستم بانکداری 
ایران را در برگرفته، این ها حیلی هس��تند که آمدند 
تبدیل ش��دند. ما از جهت فقهی نمی توانیم بگوییم 
که اش��کال دارند ولی عماًل مثل همان کس��ی است 
که پیش ی��ک مرجعی آمد و گفت: من اگر دس��تم 
را این ط��ور بکنم ایراد دارد؟ اگر آن یکی دس��تم را 
این ط��ور بچرخان��م، ایراد دارد؟ تک ت��ک، این ها را 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 دکتر صمصامی
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اس��تفتاء کرد و گفت ایراد ندارد اما مجموعش شد 
رقص، مجموع آن دس��ت تکان دادن ها شد رقص. 
یا به قول دیگری که گفت: تجزیه اش خوب اس��ت 
اما مرده ش��ور ترکیبش را ببره! واقعاً در تجزیه ی این 
عقود، هیچ فقیهی نگفته که این ها اشکال دارد. حاال تا 
این جای بحثم ناظر به حالت قبل بود که من معتقدم 
که ما بین نگاه های ُخرد و نگاه های کالن، در مباحث 
فقهی مان باید تفکیک قائل بشویم و وقتی می خواهیم 

نظام سازی بکنیم، باید نگاه کالن داشته باشیم.
ام��ا می خواه��م از همین جا گریز بزن��م به فرمایش 
جن��اب آقای دکتر صمصامی که: ما ببینیم اصاًل چرا 
این سیس��تمی که جناب آقای دکتر توتونچیان این 
را گذاش��تند و زحمت کشیدند، علت اصلی این که 
موف��ق نبود در اجرا، چه بود؟ چون این قانونی که از 
جهت فقهی اشکالی نداشت، ما تحمیل کردیم بر یک 
سیستمی که سال ها خودش را با نظام رهبری شکل 
داده بود! یعنی همان مدیران بانکی می خواستند آن را 
اجرا کنند. آن ها به جای این که خودشان را منطبق با 
این قانون بکنند، قانون را منطبق با خودشان کردند! 
چون همان مدیران بودند، همان کارمندها بودند. حاال 
هم جناب آقای دکتر صمصامی! اگر بهترین سیستم 
ه��م بخواهد بیای��د این ها را تفکیک بکن��د، باز اگر 
بخواهد همین نظام بانکی و همین اشخاص و همین 
مدیران بخواهن��د کار را انجام بدهند، آن را هم ُدور 
می زنند! یعنی فرقی ازآن جهت نخواهد کرد. بنابراین، 
فکر می کنم م��ا باید اولویت را بگذاریم برای این که 
همین سیستم موجود را، نظارت و آن سوراخ هایی که 
امکان َدررفتن و امکان ُدور زدن قانون هست، آن جا 
را اگر بتوانیم ترمیم کنیم، بهتر جواب می دهد و شاید 
ش��اهدش هم مثاًل همین باشد، البته ما نمی توانستیم 
ای��ن کار را بکنیم ولی آن کش��ورهایی که سیس��تم 
دوگانه داشتند، آن سیستم نظام بانکداری اسالمی شان 
ش��اید از نظام بانکداری اس��المِی ما موفق تر بوده و 
روی همین جهت هس��ت که اگر ما بتوانیم با حفظ 
همین وضعی��ت موجود منتها با اص��الِح وضعیِت 
موجود، در کنارش هم بتوانیم نهادهای اس��المی و 
نهادهای درس��ت را سازماندهی بکنیم، آن ان شاءاهلل 

کارسازتر خواهد بود.

 
دکتر عطاء اهلل رفیعی آتانی:

ش��ما تکلیف فرمودید روح، جناب آقای موسویان 
اصاًل به روح قائل نیستند! آن را از امر خدا می دانند.

 
دکتر احمد شعبانی:

من نکته ای را چ��ه در خصوص این قانون عملیات 
بانکی بدون ربایی که در حال حاضر در کشور دارد 
اجرا می ش��ود و چه در طرح های پیش��نهادی که در 
مطالعاِت دوس��تان از جمله کار جن��اب آقای دکتر 
صمصامی و سایر مطالعات، به نظر می آید که مغفول 
واقع ش��ده و درعین حال، خیلی تعیین کننده و مؤثر 
اس��ت در طراحی یک الگوی بانکداری بدون ربا یا 
بانکداری اسالمی بیان کنم. نکته این است که در بدو 
امر، به نظر من بایستی روی ماهیِت حقوقِی سپرده ای 
که فرد ن��زد بانک قرار می ده��د و یک ویژگی های 
منحصر به خود را دارد، مقداری بیش تر تمرکز بشود. 
سپرده در برداش��ت هایی که معموالً وجود دارد، در 
مظان مشابه واقع ش��دن با سه عقِد شناخته شده قرار 
می گیرد. یکی، عقد قرض الحسنه، یکی عقِد ودیعه که 
ظاهراً ترجمه ی دیپازیت است که شده سپرده و خیلی 
ش��بیه می کند آن را به ودیعه، درحالی که اصاًل چنین 
ش��باهتی عماًل وجود ندارد. و دیگری، توکیل است 
که صاحب س��پرده وکالت می دهد به بانک که بانک 
از ط��رِف او در مالش به نحو مقتضی تصرف بکند؛ 
حاال در چهارچوب قان��ون، هر طور که این اقتضاء 
تعریف شده باشد. درحالی که به نظر می آید سپرده، 
هیچ کدام از این سه ماهیت قرض، ودیعه و توکیل را 
اصاًل ندارد. در سپرده، فرد، مال یا وجه خودش را در 
اختیار بانک قرار می دهد، ۱- انتظار سود دارد که این، 
یعنی قرض نیست. 2- انتظار امکان تصرف دارد در 
مال خودش هر لحظه که بخواهد. یعنی ممکن است 
سپرده ظاهراً به عنوان یک سپرده ی یک ساله نزد بانک 
نگهداری بشود ولی فردای آن روز ممکن است فرد 
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بخواهد برداشت بکند. باید این اختیار را داشته باشد 
و بنابراین، امکان تصرف به بانک می دهد و هم زمان 
امکان تصرف در مال خودش را هم مجاز می داند و 
۳- این ک��ه هر لحظه، فرد اختیار بکند، می تواند مال 
به ودیعه س��پرده ی خودش، حاال به حسب اصطالح 
ظاه��ری دارم می گویم، می توان��د اضافه بکند بدون 
این که اصاًل در قرارداد قبلی تجدید بکند. یعنی یک 
قرارداد به صورت مستمر، می تواند آن را یک جریان 
بکند؛ ه��ر لحظه بخواهد، از او برداش��ت بکند، هر 
لحظه بخواهد، ب��ه او اضافه بکند. بنابراین، اگر مثاًل 
فرض بفرمایی��د در ماِل اولی که فرد در فروردین ماه 
در بانک سپرده، بانک به عنوان عقد مضاربه یک جایی 
آن را استفاده کرد، ماِل دوم را آیا می تواند فرد به عنوان 
همان عقد مضاربه در آن مال قبلی یا سرمایه ی قبلی 
خودش ببرد در سود و زیانی یکپارچه؟ و حال آنکه 
ما می دانیم اگر یک عقد مضاربه ای را فردی با دیگری 
بس��ت و مال در اختیار عامل قرار گرفت، ماِل بعدی 
بای��د ب��رود در ضمن یک عقد جدی��د، مطابق یک 
قرارداد جدید استفاده بشود. سود و زیان، مشاع بین 
دو قرارداد نمی تواند باشد یا مخلوط نمی تواند باشد. 
علی ای حال، مضاربه مثاًل وقتی بانک به عنوان عامل 
می آید تصرف می کند در مال صاحب سپرده تحت 
عنوان عقد مضاربه، یک مقررات و محدودیت هایی 
دارد که این، یعنی یک ق��راردادی در یک مرحله از 
س��پرده گذاری بین بانک و فرد بسته شده، سپرده ی 
بعدی که ماه بعد یا هفته ی بعد یا یک زمان بعد اتفاق 
می افتد، این مخلوط نمی تواند بش��ود. علی ای حال، 
خیلی از این مقررات و قیود مربوط به آن چه که فرد 
تحت عنوان یکی از عقود شناخته ش��ده ی بانکی با 
بانک وارد قرارداد می ش��ود و آن چه که تحت عنوان 
دیپازیت در اصطالح امروز در سیستم بانکی مطرح 
اس��ت، به نظر می آید که تفاوت ماهوی بین این دو 
مقوله وج��ود دارد. من فکر می کنم حاال اگر اقتضاء 
می کند، در یک نشستی که بازتر و فراغت بیش تر و 
حوصله ی بیش تری بطلبد این ها را بحث کنیم، چون 
این مفهوم خیلی کلیدی است، موافق باشید یک کار 
تخصص��ی این جا ما تعریف بکنیم که واقعاً من یادم 
هس��ت حاج آقا مهدوی کنی خدا رحمتش��ان بکند، 
وقتی با ایش��ان این صحبت را می کردیم، ایشان البته 

فرصت نکرد این ها را بنویس��ند ولی کاماًل صراحت 
داشت عبارت ایشان که می فهمیم که سپرده ی بانکی 
مطابق عقود متعارف فعلی نیس��ت و م��ن باز یادم 
هس��ت که با آقای محقق داماد صحب��ت می کردم، 
ایش��ان هم خیلی با صراحت و با تأکید می پذیرفتند 
که نباید ما اصرار داش��ته باشیم که سپرده ی بانکی را 
به عن��وان مثاًل عقد الوکالۀ یا عق��د فالن و این ها که 
شناخته ش��ده اس��ت، ببریم در بانک و وارد قرارداد 
بش��ویم. بنابراین، با این تردیدهایی که هم اکنون بین 
علما تقریباً نسبت به مسئله وجود دارد، من پیشنهاد 
می کنم که یک فراغت بیش تری برای این موضوع در 

نظر بگیرید که آقایان توجه بکنند. 

 
حجت االسالم دکتر محمداسماعیل توسلی:

در صحبت ه��ا گفتند همین وضع موج��ود را بیاییم 
درس��تش بکنیم. عزیزان، اگر همی��ن وضع موجود 
درس��ت بود،  ما برای چی این جا جمع ش��دیم؟  چرا 
این همه علما می گویند ربَوی اس��ت؟ چه مش��کلی 
وجود دارد؟ از خودش هم سؤال کردند: چه مشکلی 
در قانون بانکداری ب��دون ربا وجود دارد که حاال ما 
بیاییم این جا بحث بکنی��م؟ پس بنابراین، اگر همین 
وضع موجود را بیاییم درس��ت بکنیم که: حاال ولش 
کن دیگر،  حاال هس��ت و م��ا دیگر خیلی زحمت و 
سختی راه ندهیم؛ که این همه بحث ها مطرح نمی شد. 
پس مشکلی هست. شما اآلن بحث اقتصاد ما را نگاه 
کن، ن��گاه کن برخی از بانک ها وجه التزامش��ان ۵۴ 
درصِد درآمدشان را تشکیل می دهد! خانواده هایی که 
از هم پاش��یده شدند، تولیداتی که از بین رفته. ربوی 
که بس��یاری از علما اعالم کردند،  ببینید که آن ها چه 
ح��دی می دانند و ما چه حدی. بله، روح مش��ارکت 
را که فرمودند حاکم باید باش��د، یک چیز دیگر هم 
حاکم باید بکنیم و آن، روِح عدالت است. چون این 
نظام مالی توزیِع ثروتی ایجاد می کند که باید ببینیم آیا 
این توزیع ثروت مورد قبول اسالم برای مقاصد کلی 
هست یا نیس��ت؟ بحث این است که آن قانون سال 
62 در مورد بانکداری ربوی، دو تا ش��اخصه داشت؛ 
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یکی انواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره ی ثابت، اصل 
تضمین س��رمایه؛ یکی هم خلق پوِل اعتباری. این ها 
آن را مفروض فرض کردند، حق مسّلم فرض کردند 
برای بانک ها، رفتند فقط سراغ قراردادها که بتوانند آن 
را بر اساس ضوابط اسالمی پیگیری بکنند. مطالعات 
اخیر هم که انجام می دهند، چیزی بیش تر از آن نیست. 
فقط عقود را وسیع تر کردند،  هم تجهیز منابع، هم در 
بخش تخصیص منابع؛ اما در بحث خلق پوِل اعتباری 
که اآلن روزانه هزار میلیارد دارد خلق پول می شود و 
به زودی وارد وهله ی بحران می شویم، برای آن هیچ 
فک��ری نکردند. ما حتی اگر عقود را هم مش��ارکتی 
بگیری��م، از آن ناحیه هم خلق پوِل اعتباری می تواند 
وجود داش��ته باش��د. برمی گردد به آن بحث هایی که 
در بح��ِث خودِ تجهیز مناب��ع دارد صورت می گیرد. 
همی��ن عقد ج��اری را که آقای دکت��ر فرمودند، این 
باید ماهیت حقوقی اش روش��ن بشود که عقد ودیعه 
بوده یا نه؟ چون عقد جاری، ظرفیت بزرگی را برای 
خلق پول در اختی��ار می گذارد. ما همان ویژگی های 
عقد جاری را یعنی آن حس��اب جاری را آوردیم در 
عقود حس��اب های پس انداز سپرده ی عام و سپرده ی 
خاص هم جاری کردیم؛ یعنی این ها هم عندالمطالبه 
هر لحظه می توانند دسترسی داشته باشند، آمده خلق 
پول اعتباری را دارد تشدید می کند. همه ی این ها در 
خدم��ِت این قرار گرفتند که حجِم پول به طور منظم 
و به طور مرتب دارد اضافه می ش��ود و از این ناحیه، 
توزیع ثروت را در جامعه که همه درگیرِ آن هس��تیم، 
به هم می زند. این دو نکته را می خواس��تم بگویم که 
حقش اس��ت و جا دارد که این عقود بحث بشود که 
ظرفیت ایجاد کردند، یعنی همان ظرفیتی که سپرده ی 
جاری داشته را ایجاد کردند برای همین سپرده ها که 

می تواند خلق پول را تشدید بکند در جامعه.

 
دکتر مهدی صادقی شاهدانی:

من فکر می کنم آقای دکتر!  بحث آسیب شناسی نظام 
بانکی به مرحله ای رس��یده است که ضرورت این را 
دارد که یک نشست خاص را به خودش اختصاص 

بدهد و من پیشنهاد می کنم در این نشست،  با توجه 
به پیشنهادی که بنده دارم در حیطه ی آسیب شناسی، 
از دوس��تان بانک مرکزی ه��م دعوت بکنید؛ به ویژه 
اداره ی فن��اوری اطالعات��ش ک��ه می توان��د در این 
پیشنهادی که بنده عرض می کنم، خیلی کمک بکنند. 
آقای دکتر صمصامی تقریباً در آسیب شناس��ی، یک 
مقداری از مس��یر را آمدند و ما باید توجه بکنیم که 
مشکل نظری، به نظر من تقریباً با توجه به تحولی که 
در حیطه ی نظری طی ش��د، حل شده است و نهایتًا 
قانون هم مبتنی بر آن تحوِل نظری ش��کل گرفت و 
تا حدی مس��یر ما را راحت کرد ولی توجه داش��ته 
باشیم این بنیان نظری و مبتنی بر این بنیان نظری که 
ما آمدیم قانون را به روز کردیم، یک نکته در فضای 
آسیب شناسی مورد توجه قرار نگرفت و آن این که: آیا 
آن چه که به عنوان قانون،  قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، یا قانون بانک مرکزی می خواهد پیاده سازی شود، 
بستر مناسبش را دارد یا نه؟ در رابطه با بستر مناسب، 
من پیشنهاد می کنم بحث معمارِی نظام بانکی مورد 
توجه قرار بگیرد. ببینید دوستان! دلیل این که اآلن ما 
در این جلسه نشسته ایم، به راحتی صحبت می کنیم و 
ص��دای ما به گوش همدیگر بدون این که آزاردهنده 
باشد،  می رسد، این اس��ت که این دو تا معماری که 
اآلن در سقف این جا مشاهده می کنید، کمک می کند 
که ما اِکو و صدا نداشته باشیم. شما عین این جلسات 
را ممکن است در یک جایی داشته باشید که مثاًل یک 
شرایط خاصی داشته باشد،  هیچ کدام از ما از کیفیت 
صدای مناسبی برخوردار نباشیم. من فکر می کنم در 
رابطه با معماری نظام بانکی، با توجه به این که اگر در 
سال 62 می خواستیم این معماری را پیشنهاد بکنیم، 
ش��رایط علمی به نظر من فراهم نبود، امروز با توجه 
ب��ه تحولی که در حیطه ی آی تی و حیطه ی نرم افزار 
طی ش��ده است، این معماری و تحول معماری نظام 

بانکی وجود دارد.
منظور از معماری این اس��ت که همان طور که آقای 
دکتر فراهانی هم اشاره کردند، روح نظام بانکی، عقود 
مش��ارکتی است. ولی حاال این عقود مشارکتی را آیا 
در این معماری جدید حتی با یک نظام نظارتی خیلی 
دقیق می توانیم اجرا بکنیم؟ اآلن عمده ی کس��انی که 
در نظام بانکی دارند فعالیت می کنند، می گویند: آقا! 
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ش��ما ش��رایط معمارِی مناس��بی را برای من فراهم 
نکردی!  یعنی کس��ی می آید به عنوان سرمایه گذار و 
یک کسی هم به عنوان ارائه دهنده ی منابع مالی، این ها 
در مقابل هم قرار می گیرند؛  آن شرایط معماری به ما 
کمک نمی کند و به نظر من امروز این شرایط می شود 
فراهم بش��ود و به ما درب��اره ی معماری نظام بانکی 

کمک بکند.
درب��اره ی معماری نظ��ام بانکی، بحث اس��تفاده از 
ابزارهایی اس��ت که در کنار س��ایر ابزارهایی که در 
ب��ازار پول وجود دارد، می تواند مورد اس��تفاده قرار 
بگی��رد. مثاًل فرض کنید بحث ابزار س��رمایه گذاری 
ریس��ک پذیر، یک ابزاری اس��ت که در نظام بانکی 
هم��ان اهداف عق��ودِ مش��ارکتی را می تواند محقق 
بکند؛ ولی این هیچ وقت در قوانین مورد توجه قرار 
نگرفت، در صحنه ی اجرا مورد توجه قرار نگرفت، 
اآلن بحث سرمایه گذارِی ریس��ک پذیر در خارج از 
ش��بکه ی بانکی و بازار پ��ول دارد بحث خودش را 
دنبال می کند. بنابراین،  من اس��تدعایم این است که 
ضم��ن این که آقای دکتر تا یک حدی از تحوِل نظام 
بانکی را پیش بردن��د،  بحث معماری نظام بانکی را 
بگذاریم در دس��تور کار و این ک��ه چرا این معماری 
نمی تواند حتی اگر تحول بیش از این هم در حیطه ی 
نظری اتخاذ بش��ود، آن نتایج��ی را که ما در رابطه با 

بانکداری اسالمی می خواهیم، محقق بکند؟

 
حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:

من تشکر می کنم از جناب آقای دکتر صمصامی. منتها 
دو، س��ه تا سؤال دارم. سؤال اول این است که: آقای 
دکتر!  معیار ش��ما برای استفاده از نهادها و ابزارهای 
اقتصاد س��رمایه داری چیس��ت؟ آیا ه��ر چیزی که 
شخص محقق تشخیص داد، این را می شود اجرا کرد 
اما آن یکی را نمی ش��ود، مثاًل تشخیص شهید صدر 
هم این بود که بانکداری را می ش��ود؛ شما می گویید 
شرکت های لیزینگ می شود. ش��رکت های لیزینگ 
می دانید که چقدر مش��کالت فقهی دارد و آیا ش��ما 
در مقاله تان اصاًل به مباحث فقهِی این ها پرداختید که 

هن��وز خودِ قرارداد لیزینگ به عنوان یک قراردادِ پایه 
محِل سؤال جدی فقهی است! سه تا دیدگاه فقهی در 
مورد قرارداد لیزینگ وجود دارد و به آن ش��کلی که 
در غ��رب وجود دارد،  همه باالتفاق باطل می دانند از 

جهت فقهی. این را من فقط خواستم یادآوری کنم.
نکت��ه ی دوم که دوس��تان از روح صحبت می کنند؛ 
معیار کشف روح چیست؟ از کجا به دست می آوریم 
ای��ن روح را؟ قرآن،  روایات، فق��ه یا عملکرد؟ من 
ادعایم این اس��ت که آنی که ما از اس��الم به دس��ت 
می آوریم،  از آیه ی »تجارةً عن تراض«، از آیه ی »احّل 
اهلل البیع« و از مجموعه ی روایات، آنی که به دس��ت 
می آید این است که سود باید از اقتصاد واقعی نشئت 
بگیرد. مشارکت در س��ود و زیان یک شعری است 
که گفتی��م، در آن گیر کردیم!  بیخود روی آن اصرار 
نورزیم! آنی که از اس��الم به دس��ت می آید به عنوان 
روح و می ش��ود اثبات هم کرد، بحث این است که 
س��ود باید از اقتصاد واقعی نشئت بگیرد. حاال آیا آن 
اقتصاد واقعی، تجارت به معنای مبادله باش��د، اجاره 
باشد،  شرکت باشد یا مضاربه باشد؛ این فرق نمی کند 
اما این که بیاییم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، این 
اصطالحاً باید یک معیار و ضابطه ای داشته باشد. مثاًل 
ربا به عنوان معیار است اما ربایی که ما می گوییم، سود 
ربا از قرارداد نشئت می گیرد نه از اقتصاد واقعی؛ اما 
سود اجاره از اقتصاد واقعی،  از دارایِی واقعی نشئت 

می گیرد.
سؤال سوم من این است که:  معیار تشخیص حیله ها 
و جایگزین های ربا چیست؟ می دانید که بحث حیله 
در زبان عربی برخالف زبان فارس��ی است. در زبان 
عربی، حیله به معنای راهکار است. حاال این راهکار 
می تواند درس��ت باش��د، می تواند غلط باشد. معیار 
ما برای تش��خیص این که این حیله اس��ت به معنای 
فارسی، یا راهکار اس��ت به معنای عربی، چیست؟ 
آیا بر اساس آن،  حاال ما بیاییم قضاوت کنیم که مثاًل 
خری��د دِین به عن��وان حیله یا راه��کار، کدام مطرح 
اس��ت؟ و این ک��ه فرمایش حضرت ام��ام را مطرح 
می کنید، آقای دکتر ثابت این جا مفّصل تحقیق کردند، 
بحث سوءاس��تفاده بود، بحث تغییر نظریه نبود. بله، 
خبر دادند به حضرت امام که از اسناد تجاری صوری 
به صورت خیلی گسترده در بازار تهران به اسم خرید 
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دِین استفاده می کنند، ایشان جلوی آن را گرفتند. به 
همین جهت هم هست که ما می بینیم شورای نگهبان 
آمد تفکیک قائل ش��د. علی ای حال، من س��ؤالم این 
اس��ت که شما در تش��خیصتان، چه معیاری دارید؟ 
باالخ��ره،  معیارِ تش��خیص ارائه بدهی��د!  معیار اگر 
فتوای حضرت امام اس��ت، بسم اهلل،  عیب ندارد؛ اما 
اگر معیار، بحث فقه اس��ت به قول ش��ما، فقه رایج، 
فقه معاصر، آن هم مبنای خودش را دارد. بگویید که 
مثاًل نه، در اقتصاد اس��المی، معیار را فتوای حضرت 
امام قرار می دهیم، عیب ندارد، آن موقع می گوییم که 
همه ی خرید دِین ها جمع بشود؛ اما اگر معیار، معیار 
فقه استداللی است یا معیار، معیارِ فقه مشهور است 
چون باالخره جامعه می خواهد بر اساس فقه مشهور 
کار بکند، بله، ما باید به آن دس��تگاه فقه که فرمایش 
آقای یوس��فی ازاین جهت درست است،  به صورت 

نظام مند نگاه بکنیم نه به صورت فقه فردی.
نکته ی آخر نسبت به فرمایش جناب آقای صمصامی. 
آقای صمصامی! اگر کس��ی نخواست شریک بشود، 
گفت اگر ش��ریک، خ��وب بود، خدا ب��رای خودش 
می آفرید! یک بنگاه اقتصادی نمی خواهد شریک بشود، 
می خواهد تأمین مالی بشود ولی شریک نمی خواهد 

بپذیرد؛ این در اقتصاد اسالمی، جایگاهی ندارد؟! 

 پاسخ های دکتر صمصامی به منتقدان
ببینی��د،  بحث ما چیس��ت؟  بحث ما این اس��ت که 
به هرحال، اگر ما نظام مالی را می گوییم مجموعه ای 
از نهادها و ابزارهاست، این نهادها و ابزارها هر کدام 
برای کارکردهای خاص خودش��ان طراحی شده اند 
در نظام سرمایه داری. همه اش را هم از سرمایه داری 
گرفتی��م ما. هر ک��دام ب��رای کار خ��اص خودش 
طراحی ش��ده. ببینید، بانک ب��رای یک چیز طراحی 
شده، ش��رکت لیزینگ برای یک چیز طراحی شده، 
شرکت های س��رمایه گذاری برای یک چیز طراحی 
ش��ده، اوراق عرضه برای یک چیز طراحی شده، هر 
ک��دام از این ها برای یک چیز طراحی ش��ده. بحث 
من این اس��ت که ما اگر می خواهی��م از یک نهادی 

استفاده بکنیم،  باید ببینیم آن نهاد در کجا دارد استفاده 
می ش��ود. طراحی بانک س��رمایه گذاری، در بخش 
واقعِی اقتصاد است. طراحی لیزینگ، در بخش واقعی 
اقتصاد است. اگر ش��ما می خواهید فروش اقساطی 
بکنید، اجاره به شرط تملیک بکنید، باید از این نهاد 
استفاده بکنید. اگر قراردادش غلط است،  قراردادش 
را درست کنید!  یعنی ش��ما فقها بنشینید قراردادش 
را درس��ت کنید!  به جای این که بروید فکر کنید که 
چطور فروش اقساطی را ببرید در یک بانک طراحی 
کنید که اصاًل قدرِت اجرایی فروش اقساطی ندارد،  
بروید روی قرارداد لیزینگ کار بکنید که آن را اصالح 
کنید. نکته ای که وجود دارد، این است. یعنی ما داریم 
فعالیت ها را می آوریم در نهادهای تخصصِی خودش 
متمرکز می کنیم که بانک بتواند کار خودش را انجام 
بدهد. بعد آن بانک هم به صورت یک بانک تجاری 
ک��ه خلق پول نکند، نمی کند، از آن حالت درمی آید، 
یعن��ی از حالتی ک��ه خلق پول می کن��د، در می آید. 
مثاًل یک طراحی این اس��ت که آقای دکتر شاهدانی 
می فرمایند. ما درواقع یک معماری کردیم. شما نگاه 
کنید اآلن راهنمایی رانندگی می آید س��ر چهارراه ها 
دوربی��ن طراح��ی می کن��د. یک وقت هس��ت که 
می گوییم: مردم! رد شدن از چراغ قرمز، حرام است. 
حرام است، نباید رد بشوید! آیا مردم انجام می دهند؟ 
ببینی��د چه اتفاقی می افتد. ف��ردا ما یک پلیس آن جا 
می گذاریم، پلیس حریف این ها نمی شود،  نمی تواند 
ولی پس فردا می آییم یک دوربین نصب می کنیم سر 
چهارراه، وقتی که این دوربین نصب می شود، می داند 
ک��ه اگر از این خط آن طرف تر برود، دویس��ت هزار 
تومان جریمه می شود، این همان جا ترمز می کند. شما 
وقتی که در یک سیس��تم بانکی کاری می کنید، یک 
عقودی را بار می کنید روی نظام بانکی که نظام بانکی 
توان آن کار را ندارد، نمی توانید نظارتش کنید. حاال 
می تواند هر کاری به اس��م مشارکت انجام دهد یا به 
اسم فروش اقساطی، بعد فروش اقساطی هم نکند و 
کارهای دیگری انجام دهد. نتیجه اش می شود همین 
شرایط موجود. شما طراحی کنید، چون شما می دانید 
که در اساس��نامه ی بانک های تجاری در غرب آمده 
که این ها اص��اًل از ورود در فعالیت های واقعی منع 
می شوند. شما فرمودید که شریک نشود، می خواهد 
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تأمین مالی بشود؛ اشکالی ندارد، شریک نشود، الزم 
نیس��ت که اصاًل شریک بش��ود. می خواهد شراکت 
نکن��د،  اب��زارآالت می خواهد، می تواند به ش��رکت 
لیزینگ مراجعه کند، از ش��رکت لیزینگ تهیه بکند. 
هیچ مانعی ندارد. یعنی ش��رکت های لیزینگی که ما 
اآلن داریم، برای این کارها طراحی نشده، شرکت های 
لیزینگ در حّد این است که یک ِسری لوازم بخرند و 
بفروشند یا ماشین آالت بخرند و بفروشند، درحالی که 

شرکت های لیزینگ باید گردن کلفت باشند! لیزینگ 
هواپیما باش��د، ابزارآالت تجهیزات سنگین صنعتی 
خریدوفروش بکنند. ما داشتیم فکر می کردیم راجع 
به این که این را چطور گسترش بدهیم. ایشان می تواند 
برود آن جا تأمین مالی بشود و هیچ نیازی به شراکت 
هم وجود ندارد. یعنی درواقع شما هر راهکار یا هر 
نیازی که بخواهید، در این سیستم قابل اجرا و طراحی 

است.

 حجت االسالم دکتر مرحوم محمدنقی نظرپور

صوری شدن معامالت در عملکرد 
بانکداری بدون ربا در ایران

درعین.حالی.که.ما.می.توانیم.از.نظریه.ی.بانکداری.

اسللالمی.و.از.عقود.در.بانکداری.اسالمی.دفاع.

کنیم،..اما.در.مقام.اجرا،.فاصله.و.شکاف.فراوانی.
بین.آن.نظریه.و.این.اجرا.وجود.دارد

عن��وان مقاله ای ک��ه ارائ��ه می کنم، صوری ش��دن 
معام��الت در عملکرد بانکداری ب��دون ربا در ایران 
اس��ت. در محضر امام علی بن موسی الرضا هستیم، 

صلوات خاصه ی حضرت را تکرار کردیم و س��الم 
عرض می کنم به موالیمان و آقا علی بن موسی الرضا 
»علیه الصالةوالس��الم«. همان فضایی ک��ه فقه برای 
قراردادها ترس��یم کرده، در سیس��تم بانکِی ما اجرا 
نمی شود و به عبارت دیگر می خواهم عرض کنم که 
درعین حال��ی که ما می توانی��م از نظریه ی بانکداری 
اس��المی و از عقود در بانکداری اسالمی دفاع کنیم،  
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ام��ا در مقام اجرا، فاصله و ش��کاف فراوانی بین آن 
نظری��ه و این اج��را وجود دارد که یک��ی از مظاهر 
خ��ودش را در قال��ب ص��وری ش��دن قراردادها ما 
مالحظه می کنیم. عملکرد سیستم بانکی، تجاربی که 
در این بیش از س��ه دهه داری��م،  کارهای تجربی ای 
ک��ه صورت پذیرفت��ه، همه حکای��ت از آن دارد که 
بی��ن آن نظریه و بین ای��ن تجربه، اختالفات عمیقی 
وج��ود دارد و اگر حتی از منظر فقه هم نگاه بکنیم، 
فقهای ما نتوانس��تند در مقام عمل هم این سیستم را 
و این نظامِ این گون��ه ای که ما داریم اجرا می کنیم را 
بپذیرن��د. بنابراین، من گزارش��ی را عرض می کنم، 
اصل مقاله خدمت دوس��تان هست، بعد می روم در 
قس��مت اصلِی مقاله همان طور که دوستان فرمودند. 
ما اگر بخواهیم یک معامله ی درس��تی داشته باشیم، 
باید قصد معامله بشود. قصد معامله هم به معنای این 
است که شما عزم و اراده ای بر انشاء و التزام و تعهد 
داشته باشید و مادامی که این عزم وجود نداشته باشد 
و ملزم نکنید خودتان را بر انش��اء التزام، عقد تحقق 
پیدا نمی کن��د. پس بنابراین، این قصد که می خواهد 
تحقق پیدا بکند، باید با ابتدای عمل، مقرون باش��د 
و نمی توانی��د قبل از آن که این عمل را انجام بدهید، 
قصد داش��ته باش��ید و در هنگام عمل ب��ه آن توجه 
نداشته باشید. بنابراین، ما به این قصد در معامله نیاز 
داری��م. در قانون مدنی هم ماده ی ۱۹۵، همین بحث 
را مطرح می کند. س��ه شرط باید در قراردادها وجود 
داش��ته باشد: اول این که: عاقد، قاصد لفظ باشد. دوم 
این که: عاقد، قاصِد معنا باشد. سوم: مدلول لفظی باید 
مطابق با معنای مقصود و مراد باش��د. این در فضای 
الفاظ؛ ما همین بحث را در فضای معامالت مکتوب 
هم می توانیم داش��ته باشیم. یعنی دو نفری که با هم 
قرارداد می بندند و امضا می کنند این قرارداد را،  باید 
به َمفادِ این ملتزم باشند گرچه به لفظ، ایجاب و قبول 
ندارند. پس بنابراین، اگر چنین ش��رایطی تحقق پیدا 
بکن��د، ما می توانیم بگوییم عقد تحقق پیدا می کند و 
آثار خاص خودش را دارد. قاعده ی معروفی هم در 
این زمینه داریم که: العقود تابعة للقصود، عقدها تابع 
قصدها هس��تند، اگر بخواهند تحقق پیدا بکنند باید 
مطابق با قصد باشد. این از یک طرف عرض کردیم. 
دقیقاً اگر بخواهد این ق��رارداد تحقق پیدا بکند، هر 

دو طرف باید این تطابق در قصد را داش��ته باش��ند. 
بنابراین، هر قراردادی که می خواهد تحقق پیدا بکند، 
این چهارچوب و این ش��رایط را باید داش��ته باشد. 
در مقابل، م��ا بحث معامالت ص��وری را داریم که 
مهم ترین رکن معامالت صوری این است که طرفین 
قص��ِد جدی برای به وج��ود آوردن آثار حقوقی آن 
معامله را نداشته باشند. بنابراین، معامله ی صوری به 
معامله ای گفته می شود که بدون قصد انشاء و به ظاهر 
منعقد می شود، یعنی طرفین وانمود می کنند که عقدی 
را ایجاد کردند درحالی که محتوای آن را قصد نکردند 
و قصد آن ها برخالف ظاهر عقد است. یعنی درواقع 
این نمی تواند یک عمِل حقوقِی درس��ت و صحیح 
محسوب بش��ود و بنابراین به این قرارداد می گوییم 
قرارداد صوری و انش��ائی محقق نش��ده و بنابراین 
عقدی تحقق پیدا نک��رده. از این بحث مقدماتی که 
بخواهیم اجماالً بگذریم، می رسیم به عوامل صوری 
ش��دن قرارداده��ای بانکی که اصل بحث ماس��ت. 
واقعیت قضیه این اس��ت که کس��انی که بانکداری 
بدون رب��ا را طراحی کردند،  دقیقاً خواس��تند طابَق 
النعل بالنعل از همه ی آن فعالیت هایی که در سیستم 
بانکی صورت می پذیرفت، اس��تفاده و مشابه سازی 
کنند و این گستره ی مشابه سازی بدون در نظر گرفتن 
ظرفیت های واقعِی بانک ها، سبب شده یک شکافی 
بین آن نیاز واقع��ی و ظرفیت بانک ها اتفاق بیفتد و 
س��رانجام به خاطر این که بانک کار خودش را انجام 
بدهد و به ظاهر، نیاز طرِف مقابل و متقاضی تسهیالت 
را هم عهده دار بش��ود، قراردادها صوری شده است. 
اضافه بفرمایید وقتی که اآلن شما می بینید حدوداً ۱۴ 
قرارداد در بحث تخصیص منابع استفاده می کنید، در 
عقود مبادله ای یا عقود مش��ارکتی هر کدام شش یا 
هفت مورد،  و تعریفی که دارید برای قرارداد مرابحه 
و فروش اقس��اطی؛ این گس��تردگی حکایت از آن 
دارد ک��ه قانون گذار بتوان��د از هر ظرفیتی که در فقه 
هست،  استفاده کند. سرانجام، این به کجا رسانده کار 
را؟ کار را به آن جا رس��انده که بسیاری از قراردادها، 
حاال بسیار نگوییم، بعضی از قراردادها مثل مساقات 
و مزارعه، اساس��اً تحقق پیدا نکرد و درعین حالی که 
در قانون دیده ش��ده اس��ت، هرگز جامه ی عمل به 
خودش نپوش��اند. موارد دیگ��ری هم که تحقق پیدا 
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کرده، سیستم بانکی بر مبنای همان رویه ی خودش 
ب��دون این که هیچ کار دیگری را انجام بدهد،  تالش 
کرد که همان فعالیِت ربوی خودش را با ظاهرسازی 
و صوری س��ازی انجام بدهد و عماًل ملتزم نش��د به 
آن که من در بندهای دیگر به آن اشاره خواهم کرد. 
این ها سبب ش��د که سیستم بانکی، عماًل ظاهر این 
قرارداده��ا را حفظ کند و با ش��روط و قیدهایی که 
زد، )آن ق��در قید زد، قید زد، قید زد که( مثاًل ماهیت 
قرارداد مشارکتی تبدیل شد به قرارداد مبادله ای. خب، 
اگر واقعاً قرار بود که مبادله ای باشد، همان مبادله ای 
اس��تفاده می کردید، چرا ش��ما عنوانش را گذاشتید 
مش��ارکتی، با آن قیدهای متعدد رساندید این بحث 
را به ق��رارداد مبادله ای که این خودش هم از جهت 
فقه��ی بحث دارد که اگر ما قرارداد را قید زدیم، قید 
زدیم، قید زدیم؛ آیا این قید شما را از ماهیت قرارداد 
دور می کند یا نمی کند؟  یعنی این ش��روط، تک تک 
شروط، خالف حقیقت عقد نیستند؟ آیا مجموعه ی 
ش��روط هم خالِف حقیقِت عقد نیس��تند؟ اگر این 
دیدگاه این باشد، که خیلی از فقها می گویند نه، این 
ایراد ندارد و فتوای اخیر شورای نگهبان هم حکایت 
از هم��ان دارد؛ اگر این دیدگاه را ما دانس��تیم، قبول 
کردیم، معنایش این است که قرارداد مبادله ای را شما 
می خواهید اجرا کنید، بکنید، اس��مش را هم قرارداد 
مش��ارکتی بگذارید. این معضل جدی اس��ت که در 
سیستم ما وجود دارد. اما اگر بخواهیم ریزتر بشویم، 
با چه عواملی، قراردادهای ما صوری شدند؟ ببینید، به 
شکل عملیاتی اش شما نگاه بفرمایید، در سال هایی که 
نه چندان دور هم هست، بانک مرکزی آمد نرخ هایی 
را برای سود س��پرده ها تعیین کرد و از آن طرف هم 
آمد تسهیالت را هم با دسته بندی ای که کرد، با یک 
فه��ِم به نظر ما فهِم نادرس��ت، قراردادهای مبادله ای 
را در یک رِنج گذاش��ت و قراردادهای مشارکتی را 
در یک رِنج دیگری گذاش��ت و قرارداد مشارکتی را 
بیش تر از قرارداد مبادله ای نرخ تعیین کرد، ۱۴ درصد 
و ۱8 تا 2۱ درصد، و این ثمره اش این شده که عماًل 
به خاطر این که بانک ها به س��ود بیش تر برسند،  اسم 
قراردادها را گذاشتند قرارداد مشارکتی ولی واقعیتش 
از قرارداد مش��ارکتی خبری نیس��ت! حتی شما نگاه 
کنید، خرید خودرویی که در قالب فروش اقس��اطی 

تحقق پیدا می ک��رد، این خرید خودرو را آوردند در 
قالب مشارکت تناقصی دیدند، یا مشارکت کاهنده؛ 
به خاطر این که از این سود بتوانند استفاده کنند. از آن 
س��ودِ مابه التفاوت سودِ مبادله ای و مشارکتی استفاده 
کنند درحالی که قرارداد مش��ارکت تناقصی، اسمش 
قرارداد مشارکت است،  حقیقتش بیع است. خریداری 
می شود و بعد می خواهد بانک سهُمالشرکة خودش را 
ب��ا یک نرخ بیش تری به طرف منتقل بکند. بنابراین، 
این نکته ی اولی است که در این جا هست. برای هر 
کدام از این مس��ائل،  راهکار اجمالی برای پاس��خ به 
این مشکل مطرح کردند. در این جا، این بحث مطرح 
شده که می توانیم ما این تفکیک را بگذاریم کنار بین 
عقود مبادله ای و عقود مش��ارکتی و درواقع فرصت 
بدهیم از ظرفیت عقود استفاده کنند. حاال حاشیه ی 
بحث دوس��تان فرمودند، من هم اشاره کنم،  من هم 
معتقد به این تعابیر روح نیستم و معتقدم که بانکداری 
اسالمی از ظرفیت فقه اسالمی باید استفاده کند. هر 
جا که فقه بتواند در راس��تای اهداف نظام اقتصادی 
اسالم کمک بکند،  بانکداری اسالمی می تواند به آن 
سمت برود. دست وبال خودمان را نباید به چیزهایی 
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ببندیم که خود، س��اخته ایم. بنابراین، ظرفیت فقه در 
این جا دقیقاً باید استفاده بشود، به شکل گسترده هم 
باید از این ظرفیت اس��تفاده بکنی��م، با آن ضوابط و 
شرایطی که عرض کردم. در سال های اخیر می دانید 
که بانک مرکزی بخش��نامه ای دارد برای این که این 
نرخ ها و تفکیک را ُملَقی کند و یک گام مثبتی است 
که به نظر می آید می توان��د در مراحل آینده برای ما 

کمک کار باشد.
نکته ی دیگری که مطرح اس��ت، بحث مضیّق بودن 
آئین نامه ها و دس��تورالعمل های اجرایی عقود است. 
مالحظ��ه بفرمایید ما در ش��رایطی قان��ون عملیات 
بانکی ب��دون ربا و دس��تورالعمل ها و آئین نامه های 
اجرای��ی اش را نوش��تیم ک��ه زمان جنگ ب��وده. ما 
محدودیت ه��ای ش��دیدی داش��تیم در آن زمان. آن 
محدودیت های شدید ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، 
هن��وز هم با همان محدودیت ها ن��گاه می کنیم. من 
معتقدم که از ظرفیت های عقود چون به شکل کامل 
اس��تفاده نکردیم، عماًل مسائل را به شکل کلیشه ای 
خواس��تیم در آن قالب بگذاریم. مث��اًل به عنوان مثال، 
آمدیم فاکتورهای صوری را طراحی کردیم. چرا؟ به 
خاطر این که بانک به ما گفته از فروش اقساطی فقط 
می توانید به عنوان کااله��ا و خدمات و لوازم خانگی 
اس��تفاده کنید. این، معنایش این بوده که کس��ی که 
لوازم خانگی نمی خواس��ت، الزم بوده که بیاید یک 
فاکتور صوری بیاورد. نه تنها او بیاورد، بلکه بانک هم 
تشدیدش کرد ولی اگر واقعاً دستورالعمل ها به شکل 
کلی و جامع باشد،  از ظرفیت فقه و ظرفیت عقود ما 
بخواهیم استفاده کنیم، نه، نیازی به فاکتور هم نیست، 
کما این که در بحث مرابحه، چنین چیزی دیده شده.

راهکار اجرایی هم این جا خدمتتان عرض کردم که 
ما می توانیم از ظرفیت عقود به ش��کل کامل استفاده 
کنیم، از مرابحه، از اجاره خصوصاً برای اجاره موازی 
که اخیراً هم مطرح شده برای تأمین منابع مالی برای 
اجاره به ش��رط رهن��ی که در عرف مردم هس��ت،  
استفاده کنیم. از مرابحه می توانیم در حیطه ی وسیع تر 
و گس��ترده تری اس��تفاده کنیم،  کما این که در ماده ی 

۹8 قانون برنامه ی توس��عه در سال ۱۳8۹ این بحث 
آمده و از ظرفیت آن ها به ش��کل گسترده ای می شود 
اس��تفاده کرد؛ و ثمره اش این اس��ت که ما می توانیم 
از فاکتورهای صوری جلوگیری کنیم گرچه سیستم 
بانکی هم چنان چس��بیده است به این که از فاکتورها 
اس��تفاده کند درحالی که در آئین نام��ه اجرایی اصاًل 
استفاده از فاکتور در بحث های عقود مرابحی نیامده.

نکته ی بعدی که هم چنان رنج می دهد سیستم بانکی 
را، فقدان آموزش مناس��ب کارگ��زاران نظام بانکی، 
سپرده گذاران، متقاضیان تسهیالت و خدمات بانکی 
است. با این بحث،  عزیزان کاماًل آشنا هستند، من با 
ارتباطاتی که با سیستم بانکی دارم، به راحتی شهادت 
می دهم که در بسیاری از موارد حتی مسئولین بانکی 
هم ظرافت های خاص برخی از عقود مثل جعاله را 
هنوز نمی دانند!  یعنی از آن شیوه ای که طراحی شده 
است، هنوز مطلع نیس��تند. به طور طبیعی اگر کسی 
مطلع نباش��د، مشخص است که چگونه می خواهیم 
با او عمل بکنیم. در این بح��ث هم، راهکار ارائه ی 
آم��وزش قوانین و مقررات و قراردادها در بانکداری 
اس��المی اس��ت. این آموزش ها می تواند به ش��کل 
تخصصی و به شکل عمومی ارائه بشود. از رسانه ی 
عمومی باید اس��تفاده کنیم، از فض��ای مجازی باید 
اس��تفاده کنیم. آن اندازه ای که ما در ارتباط با مسائل 
بسیار ناچیزتر از قراردادهای بانکی وقت می گذاریم 
برای آموزش و بعضاً چیزهای بی محتوا را در فضای 
مجازی یا در صداوسیما مطرح می کنیم، می توانیم از 
این طریق بیاییم از این فرصت ها استفاده کنیم و این 
را هم عملیاتی کنیم. یعنی آموزش عمومی. من گاهی 
به دوستان می گویم: برای ازدواجی که افراد بعد هم 
احتم��االً کامل یاد خواهند گرفت، ما یک جلس��ه یا 
دو جلسه می گذاریم ولی برای قراردادهای بانکی که 
می خواهد ۱۴، ۱۵ قرارداد استفاده کند،  هیچ آموزشی 

داده نمی شود!
نکته ی دیگر، بحث عدم نظارت ساختارمند بر اجرای 
صحیح قراردادها از جهت نظارت ش��رعی اس��ت. 
این نکت��ه را هم باید توجه کنیم. واقعیت قضیه این 
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اس��ت که ما نظارت را در سیس��تم بانکی نیاز داریم 
ولی نظارت ش��رعی با توجه به بحث های بانکداری 
اسالمی، نیازش بیش تر است. مستحضرید در طول 
شاید ۳۰ سال، یک گزارش خالف رعایت مقررات 
شرعی از رئیس بانکی داده نشده است. معنایش این 
اس��ت که ما حساسیتی نس��بت به این بحث نداریم 
و اگر حساس��یتی نسبت به این بحث نداشته باشیم، 
معنایش این اس��ت که نه مردم و نه کارگزاران ما هم 
حساس نخواهند بود. بنابراین،  من معتقدم آن تدوین 
ش��اخص های نظارت ش��رعی، چک لیست هایی که 
مرتبط با آن اس��ت، ارزیابی مستمر این شاخص ها، 
نهادینه ک��ردن ش��ورای فقهی بانک مرک��زی، تعیین 
ساختار تش��کیالتِی آن و مسائلی ازاین دست را باید 
بیش تر مورد توجه قرار دهیم. خیلی روشن است اگر 
نتوانیم این حساسیت را ایجاد بکنیم و این نظارت را 
داشته باشیم،  سیس��تم به طور روتین به سمت همان 

سیستم متعارف و ربوی حرکت خواهد کرد.
آخرین نکت��ه ای که می خواه��م این جا عرض کنم، 
عدم اهتمام مدیران ارشد میانی و بعضاً اگر جسارت 
نباش��د،  مدیران باال و در رأس هرم و رؤسای شعب 
و مس��ئولین اعتبارات به صحت قراردادهای شرعی 
اس��ت. واقعیت قضیه این است که هنوز این اهتمام 
وجود ن��دارد. عبارتی دارم که نوش��تم: بی تردید تا 
هنگامی که مس��ئولین و کارگزاران بانکی عنایتی به 
اجرای درس��ت قراردادها نداشته باشند، نمی توان از 
متقاضیان تشنه ی تسهیالت، رعایت ضوابط شرعی و 
توجه به متن قرارداد و عمل مطابق آن را انتظار داشته 
باش��یم. بنابراین، این حساس��یت اگر وجود نداشته 
باش��د در مس��ئولین بانکی، از دیگران ما نمی توانیم 
چنین انتظاری داشته باشیم و فرد در اصل آمده فقط 
پول بگیرد و برود. راهکاری که برای این جا می شود 
مطرح کرد،  این اس��ت که در میان مدت و بلندمدت 
باید یک ساختاری داشته باشیم که افرادی که معتقد به 
ضوابط شرعی هستند،  در نظام بانکی جذب بشوند. 
م��ا آموزش های بعد و حین خدمت برای ش��ناخِت 
جام��ِع ابعاد موضوع عملیات بانکی،  ارائه ی تجارب 

موفق ش��عب بانکی داخل و خارج کش��ور همراه با 
نظارت مس��تمر را الزم داریم. بنابراین الزم است در 
این عرصه هم بتوانیم کارهای قالب های فاخر هنری 
را ارائه بدهیم. حساسیت افراد و جامعه را نسبت به 
مخالفت با ربا مشخص بکنیم. اگر ما دوری نظامات 
اقتصادی را از ربا به عنوان یک مطالبه ی عمومی نبینیم، 
درواقع نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این مسیر به 
سمت وسوی درستی سوق پیدا بکند. از این قسمت 
به بعد،  ما آمدیم یک کاری را ارائه کردیم که اتفاقاً در 
همین مشهد مقدس انجام شده  و سؤاالت متعددی 
را از سیستم بانکی و از افرادی که در شعب مختلف 
بانک تجارت بودند، پرسیدیم. واقعیت قضیه این که: 
مجموع این سؤاالتی که صورت پذیرفته، حکایت از 
این دارد که نه مسئولین بانک عنایت دارند به این که 
بخواهند آن قراردادها را به ش��کل درست و صحیح 
اجرا بکنند، و نه مردم چنین توجهی را به این قضیه 
دارند. بنابراین، هر چقدر که این موارد بیش تر باشد، 
کاماًل مش��خص است که بس��ترهای صوری شدن 
قرارداده��ا بیش تر و بیش تر خواهد بود و اگر همین 
روند ادامه پیدا بکند، باید انتظار داشته باشیم هم چنان 

قراردادهای صوری، گسترش پیدا بکند. 
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دکتر حسین صمصامی:
من تش��کر می کنم. آقای دکتر! ابت��دا جمالت خیلی 
خوبی فرمودید،  یعنی ش��روعش شروع خیلی خوبی 
بود،  ما انتظار داشتیم که با همین روند ادامه پیدا بکند 
ولی بعد به یک مسیر دیگری منجر شد. ببینید، اصاًل 
اصل صوری بودن قراردادها با توجه به موضوعی که 
این جا ارائه شد،  چیست؟ علت است یا معلول است؟ 
خودش معلول اس��ت. این آس��یبش چیست؟  این که 
عرض کردم من خدمت شما باید در آسیب شناسی به 
یک اجماع برس��یم، به خاطر همین اس��ت که ما یک 
معلولی را علت قلمداد می کنیم بعد سعی می کنیم که آن 
را حل کنیم که از راهکاری که ارائه می شود، نتیجه ای 
از آن درنمی آید! ببینید، قرارداد صوری می شود، این که 
حاال ما نرخ سود مشارکت، فروش اقساطی را تفکیک 
نکردیم یا مضیّق کردن آئین نامه ها که ما دسِت بانک ها 
را بستیم، این نیست؛ این جاست که می گویم باید اجماع 
حاصل بشود. عامل اصلی اش به نظر حقیر این است که 
سیستم بانکی همان طور که ابتدا شما فرمودید، یعنی این 
سیستمی که اآلن ما تعریف کردیم، سیستم بانک های 
تجاری مان قابلیت اجرای عقود اسالمی را ندارند. یعنی 
این سیس��تم نه می تواند مش��ارکت بکند، نه می تواند 
فروش اقس��اطی بکند. ش��ما اگر به همه شان هم که 

آموزش بدهید، یعنی کامل بروید آموزش بدهید، اآلن 
چه هزین��ه ای دارد به عنوان آموزش در همین بانک ها 
صرف می شود، شما هزینه ی آموزش بانک ها را بگیرید 
ببینید چقدر است!  چقدر س��مینار و چقدر جلسات 
گذاشته می شود در ارتباط با این موضوع، الی ماشاءاهلل؛  
پس چرا جواب نداده؟ به خاطر این که سیستم بانکی 
نمی تواند این کار را بکند و اصاًل س��اختارش به درد 
اجرای عقود اس��المی نمی خورد. اگر ما این را متوجه 
نشویم،  بعد دوباره طرح دیگری ارائه می کنیم،  می شود 
همان طرحی که در مجلس ارائه ش��ده، دوباره همین 

سیستم معیوب جلو می رود.

حجت االسالم دکتر علی اصغر هادوی نیا:
دو ت��ا نکته را می خواهم خدمت ش��ما بگویم که به 
نظرم رویکردمان به مس��ئله با این دو تا نکته ش��اید 
عوض بش��ود. یکی در ارتباط با معیار اسالمی بودن 
بانک است که موضوع بحث جناب آقای موسویان و 
بقیه ی دوستان بود؛ مثل همانی که آقای دکتر نظرپور 
می گویند شما اول یک قواعد اسالمی تعریف می کنید 
بعد کارکنان رعایت نمی کنند، صوری می شود؛ ولی 
اصاًل بیاییم معیار اس��المی بودن را عوض کنیم؛ من 
اس��مش را گذاش��تم مدل اضطرار. ببینی��د در مدل 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر نظرپور
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اضطرار، قاعده ی اضطرار، موضوع این است که هر 
نظامی نیاز به نهاد پولی دارد. نهاد پولی یعنی متقاضی 
و عرضه کننده ی وجوه اما مهم این اس��ت که این به 
دو حالت است، یا با زیاده است یا بدون زیاده که ما 
اآلن با بانک، ماهیتاً درب��اره ی با زیاده اش کار داریم. 
یعنی می خواهد سود بگیرد. حکم در حالت اضطرار 
چیست؟ حکم در حالت اضطرار این است که جواز 
آن داده ش��ود ولی تا حّد اضطرار، نه این که بش��ود 
س��ه هزار میلیارد تومان. یعنی ما به کامپیوترهایمان 
ی��ک مح��دوده ای بدهیم، بگوییم ت��ا این حد پیش 
برود؛ مدل، همان مدل است ولی با قاعده ی اضطرار. 
دیگر الزم نیست به مردم یک ِسری آموزش بدهیم. 
البته این، موقت است یعنی شما نمی توانید گوشت 
میت بخورید برای همه ی عمرتان، شما باید موقت 
بخورید زنده بمانید، تا مدل را عوض کنیم. بنابراین، 
روی مدل اضطرار اگر بشود کار بشود یعنی بانکداری 
غربی را ما بپذیریم، با همه ی ماهیتش بپذیریم ولی به 
قاعده ی اضطرار. یعنی اگر می خوریم، یک لقمه اش 
برای ما حالل است چون می خواهیم یک روز بمانیم. 
در آن روز هم که می خواهیم بمانیم، قصد می کنیم که 
مدل را عوض بکنیم. یعنی مثل گوشت میت. به نظر 
من، این،  واقعیت اس��ت. آن چه را که من می گویم، 

یک واقعیت است که شما با آن درگیر هستید.
اما نکته ی دوم ه��م که باز دوباره این می تواند روی 
رویکرد تأثیر بگذارد، این اس��ت که ببینید مسئله ی 
اصلی ما در بانکداری بدون ربا یعنی آن پاشنه آشیل، 
یک چیز اساسی است که به نظر ما بحث حسابداری 
است. یعنی یک فرمول است و آن، فرمول سود است. 
آن فرمول است که آقای موسویان گفتند که ماهیت 
یا روح آن چه را که اسالم دارد می گوید در مورد ربا، 
این اس��ت که ما را از عدال��ت دور می کند و این به 
تعبیر اقتصاددان، یعنی از اقتصاد واقعی دور می کند. 
این در کج��ای بانکداری انس��جام یافته؟ در همین 
فرمول س��ود است. فرمول س��ود چند قسمت دارد؛ 
یک قس��متش مربوط به زمان اس��ت، یک قسمتش 
مربوط به نرخ است که ما نه با زمانش مخالفت داریم 
ن��ه با نرخش. یک چیزی که ما با آن مخالفت داریم 
که آن ما را از اقتصاد واقعی دور می کند، این اس��ت 
که این نرخ را ضربدر س��رمایه ی اولیه می کند. یعنی 

حالت اس��می پیدا می کند. آن چه در اس��الم بیش تر 
به آن توصیه ش��ده،  ح��اال می گوییم بیش تر، غالباً به 
آن توصیه ش��ده، این است که باید با اقتصاد واقعی 
باشد. حاال ما می گوییم مثاًل یک نرخی از سود انجام 
شده، سود تحقق یافته باش��د. شما می خواهید یک 
چیز دیگر بگذارید، ولی مس��ئله ی اصلی را دریابیم. 
یعنی اگر ما بتوانیم این فرمول را یک طوری بکنیم تا 
اقتصاد واقعی درگیر بشود، دیگر الزم نیست این قدر 
آموزش بدهیم، این قدر صوری ش��دن بش��ود. البته 

آموزش، الزم است. 

دکتر حجت اهلل عبدالملکی:
من چن��د تا نکته را تیتروار ع��رض می کنم. در این 
بحث صوری ش��دن، واقعاً مسئله ی آموزش خیلی 
مهم اس��ت که حاج آقای نظرپور اش��اره کردند. من 
شخصاً خودم با حدود ده تا از رؤسای شعب مختلف 
بانک ها صحبت کردم؛ غیر از یک نفر، هیچ کدامشان 
عقود شرعی را نمی فهمیدند اصاًل چیست!  او چطور 
می خواه��د اج��را بکند؟ یا ش��ما با م��ردم صحبت 
می کنی��د، تقریب��اً ۹۰، ۹۵ درصد بلک��ه ۱۰۰ درصِد 
مردم اصاًل عق��ود را نمی شناس��ند، یعنی نمی دانند 
اصاًل بانکداری اس��المی و عقود ش��رعی یعنی چه. 
یک مطالعه ای مرکز تحقیقات دانش��گاه امام صادق 
)علیه السالم( به درخواست یکی از بانک ها انجام داده 
تا بفهمد که چند درصد عقودش منحرف می ش��ود؛ 
نتیجه نش��ان داد که ۹۵ درصد عقود در آن بانک که 
آن بانک برایش مهم اس��ت، بانکی که متعلق به بنیاد 
شهید است، دارد منحرف می شود. حداقل ۵۰% این ها 
بابت این است که طرفین اصاًل نمی دانند عقد یعنی 
چه و اصاًل چه کار باید بکنند. طرف می گوید که: آقا!  
شما مثاًل چه می خواهی؟ 2۰ میلیون وام می خواهم. 
خیلی خب، برو مثاًل یک فاکتور طال بردار بیاور 2۰ 
میلی��ون. بعد چی؟ هیچ، من به ت��و وکالت می دهم 
بروی از طرِف من طال بخری به خودت بفروشی با 
ف��الن درصد بیش تر، آن هم مثاًل فرض کنید که حق 
مرابحه ی من. این بحث آموزش، خیلی مهم اس��ت. 



 گاهنــامه
 تحلیلیـ  خبری 
کنگره بیــن المللی 
علوم انسانی اسالمی    
شمــاره 8
مرداد 1397

54

نظام آموزش��ِی ما هم که متأسفانه تنها چیزی که به 
مردم و به بچه ها یاد نمی دهد، زندگی کردن اس��ت. 
یعنی بانکی که ش��اید همه ی انسان ها از بدو تولد تا 
آخر مرگشان با آن کار دارند، شما در نظام آموزشِی 
ما یک صفحه مطلب درباره اش نمی بینید. این واقعًا 
بحث نفوذی است که وجود دارد و من فکر می کنم 

که باید یک فکری برایش بشود.
ی��ک نکته ی دومی ک��ه دارم، این اس��ت که: ما بین 
بانکداری اس��المی و بانکداری شرعی، تفاوت قائل 
بش��ویم. هر چیزی که شرعی باش��د، لزوماً اسالمی 
نیست. شرعی یعنی مباح است، اشکال ندارد. فوتبال 
بازی کردن، مباح است، فوتبال نگاه کردن مباح است، 
آیا اس��المی است؟ اسالمی آن جایی است که باعث 
رشد و تعالی انسان بشود. شاید در چهارچوب حیل 
و امثال این ها، یک موضوع را ما ش��رعی کردیم ولی 
بعید است اسالمی باشد، یعنی باعث رشد و سعادت 
انسان بش��ود. بحث های حاج آقای فراهانی درباره ی 
نظام خیلی جال��ب بود، من خیلی ممنونم. حضرت 
امام یک جاهایی با بعضی از موضوعاتی که شرعی 
اس��ت ظاهراً، مخالفت می کردند باب��ت این که این، 

اسالمی نیست، باعث نظام سازی نمی شود.
این مس��ئله ی صوری ش��دن عقود و امث��ال این ها، 
متأس��فانه به جریان های فقهی هم سرایت کرده. در 
یک��ی از بانک ها که ما دعوت بودیم، رئیس کمیته ی 
فقهِی آن بانک که روحانی هم بود،  قائل بود که اصاًل 
قصد، ش��رِط صحِت عقد نیست. یعنی کّل زیربنای 
فق��ه معامالت را به هم ریخت. حاال ما هم که مکاّل 
بودیم،  هر چه می گفتیم، کسی قبول نمی کرد، رئیس 
بانک هم که در جلس��ه ب��ود، نگاهش هم به همین 

حاج آقا بود که می گفت: نه، قصد الزم نیست.
نکته ی ماقبل آخرم این است که:  خیلی صحبت هایی 
خوب��ی دارد می ش��ود، ولی درخواس��ت می کنم از 
مسئولین همایش، آخر بحث آن حرف های جدید را 
در ی��ک صفحه خالصه بکنند. نمی دانم واقعاً چقدر 
حرف هایی که دارد زده می شود، برای بعضی از ماها 
آش��نا نباشد. احس��اس می کنم که در دهه ی شصت 
یک مقداری غوطه ور هس��تیم، هم چنان بحث هایی 
را مط��رح می کنیم که همیش��ه گفتیم. ما هم که یک 
مقداری با جامعه، با بدنه ی اقتصادی کش��ور و مردم 

مواجه هس��تیم، این سؤال را نمی توانیم واقعاً جواب 
بدهیم که دانش��مندان اقتصاد اس��المی چقدر دارند 
پیش��روی می کنند. اقتصاد ما، اسالمی نیست. همین 
اآلن ه��م تیتر کردند از حاج آقای غالمی، همین اآلن 
که پیامک هایش آمده که: اقتصاد اسالمی آنی که باید 
باش��د، با آنی که اآلن داریم، خیلی فاصله دارد. از ما 
س��ؤال می کنند: دانش��مندان اقتصاد اسالمی چه کار 
کردند؟ چه نظام س��ازی ای کردند؟ کردند،  نکردند؟  
م��ا همه اش بای��د بگوییم نظام اجرایی، پش��ت کار 
نیست لذا نظام س��ازی ها جواب نمی دهد. حاال این، 
حرف درستی است ولی واقعاً جامعه ی علمی اقتصاد 
اسالمی چقدر پشت این قضیه است؟ چقدر حرف 

جدید دارد تولید می کند؟  این، مسئله است.
و نکته ی آخر این که: هم نسکافه تان مالزیایی است، 
هم خودکارتان هندی است. اگر ما اقتصاد اسالمی و 
اقتصاد مقاومت��ی را از هم جدا ندانیم، که نمی دانیم، 
چون آق��ا می فرماین��د اقتص��اد مقاومت��ی، عینیت 
بخشنده ی نظام اقتصادی اسالم است، لذا موضوعش 
هم که بله دیگر، به هرحال، این ها نکات مهمی است. 

خیلی از ماها خوردیم و اصاًل نگاه هم نکردیم. 

 حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری:
ما تش��کر می کنیم از حاج آق��ای نظرپور که زحمت 
کشیدند به هرحال یک مش��کلی را مطرح فرمودند. 
منتها س��ؤال جدی من این است که: فرض را بر این 
بگیریم که تمام کارکنان بانک های دولتی و خصوصی 
با قوانین شرعی آش��نایی دارند، یعنی همه ی این ها 
را م��ا آموزش دادیم و بیع جعاله، یا اجاره به ش��رط 
تملیک، فروش اقس��اطی، بیع مرابحه، همه ی این ها 
را ب��ه آن ها یاد دادیم، همه ش��ان هم به هرحال تعهد 
دارند به این که مس��ائل شرعی را رعایت کنند، ما از 
این بحث ها هم بگذری��م که آقای دکتر عبدالملکی 
فرمودند بحث شرعی داریم و بحث اسالمی داریم، 
این بحث ها باش��د طلِب غیرقابل وصولتان؛ س��ؤال 
جدی ما این اس��ت که: در وضعیت س��اختار فعلِی 
بانکداری، چه خصوص��ی، چه دولتی، آیا می توانیم 
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اگر آموزش دادیم مسائل بانکی را، قوانین شرعی را، 
تضمینی داش��ته باشد که می توانند عمل کنند؟ هیچ 
فکرش را کرده اید؟ فرض کنید از فردا تمام این ها را 
می بریم و اجبارشان می کنیم و آموزششان می دهیم؛ 
مباح، مکروه، مس��تحب، واجب، هم��ه ی این ها را 
آموزش می دهیم در ارتباط با کارش��ان. برگشتند به 
بانک، در ساختار فعلی شما چقدر تضمین دارید که 

بتوانند عمل کنند؟  این،  سؤال جدی است.
حرف بعدی من این است که ما همه مان دلسوخته ایم، 
دغدغه ی مشترک داریم، یک مقدار بیاییم روی زمین، 
یعنی آن چیزی را که اآلن بر ما و شما دارد می گذرد و 
به عنوان بانکداری است، ۳۵ سال، ۳6 سال هم فرضًا 
ما متکّفل��ش بودیم، بیرون که نبودند، ماها متکفلش 
بودیم؛ اینی که بیایی��م روی زمین یک مقدار زمینی 
صحبت کنیم تا این که یک مقدار داده های ذهنی مان 
را ب��ه بحث بگذاریم. از این هم بگذاریم، آقای دکتر 
که می فرماید کمیته ای بود که رئیس این بانک، لباس 
داشت؛ ببینید این لباس را من و شما بپوشیم. چیزی 
که روی زمی��ن می خواهد تغییر کند، می تواند تغییر 
کند. لباس هایم را من اآلن می دهم به شما، لباس شما 
را می پوشم، کت وش��لوار من را بپوش، بعد در این 
وضعیِت فعلی به بانک برو، آیا می ش��ود یک چیزی 
تغییر کند در ساختاری که هست یا نه؟ این شوخی 
را هم پایان عرضم می گویم:  اگر همه ی انگشتانتان را 
هم پر از انگشتر کنید، انگشتان همه ی کارمندها را هم 
پر از انگشتر کنید، تسبیح دستشان بدهید و هر روز 
زیارت عاشورا بخوانند، ببریدش��ان در آن ساختار،  

همین است که همین.

 دکتر محمدعلی متفکرآزاد:
من چند نکته را فهرس��ت وار ع��رض می کنم. حاال 
چون وقت، کم هس��ت، ان شاءاهلل در جمع بندی باز 
هم الزم ش��د، خدمت دوستان می رسیم. ببینید، یک 
نکته این اس��ت که تا این جای بحث، دو نظر مطرح 
ش��د، یکی این ک��ه همین وضع باید حفظ بش��ود با 
اصالحاتی، یکی این که این وضع باید دگرگون بشود. 

دو تا نظر بود. یکی از دوس��تان گفتند که بحث های 
نظری بحمداهلل مشکلش حل شده. من به این معتقد 
نیس��تم، اتفاقاً ما بحث های مبنایی زیادی باید داشته 
باشیم، ما هنوز در مبناها گیریم، ما هنوز نمی دانیم که 
مرز اقتصاد اسالمی با اقتصاد لیبرالیستی کجاست. در 
نهادهای مختلف نظام اقتصادی، در بانک، در بورس، 
در ب��ازار،  جاهای مختلف، هنوز بازار ما نمی داند که 
باید سود عادالنه را پیگیری بکند یا حداکثر سود را. 
هنوز ما نمی دانیم که حداکثر سود که قاموس اقتصاد 
سرمایه داری است و عقالنیت را با آن تعریف می کنند 
ی��ا آن را معیار عقالنیت می دانند، آیا این در اس��الم 
هم همین طور است یا نه؟ امام »رضوان اهلل تعالی علیه« 
فرمودند که: ما بر آنیم که دانش��گاه را موضع وحی 
الهی س��ازیم. دانش��گاه را،  حاال بان��ک و اقتصاد که 
ج��ای خود دارد. ما با این فرمای��ش امام، باید بر آن 
باشیم که نظامی بسازیم، نظام اقتصادی ای بسازیم که 
مبتنی بر ما اَراد اهلل باش��د، مبتنی بر ش��ریعت اسالم 
باش��د، مبتنی بر وحی باشد. بانک یک نهادی است 
در نظام اقتص��ادی، ما همان طور که در صحبت های 
دوس��تان ه��م بود، ب��دون بحث کل��ی در کّل نظام 
اقتصادی نمی توانیم مشکل نظام بانکی را حل بکنیم. 
مگر این که همان طور که گفتم، مثاًل بگوییم شرکت 
تأمین سرمایه یا چیزی از این قبیل. بنابراین، من اگر 
بخواهم خیلی وقت را نگیرم در این مرحله، عرضم 
این است که آقای دکتر صمصامی که عنوان مقاله شان 
گفتند اصالح نظام بانکی، من معتقدم تحّول حداقل 
باید باش��د در نظام بانکی، دگرگونی در نظام بانکی. 
بانک یک نهادی اس��ت ک��ه می گوی��د:  آقایانی که 
اقتصاددان هستید، آقایانی که فقها هستید، اگر قبول 
دارید من باید پیگیر حداکثر س��ود خودم باشم، پس 
به من ایراد نگیرید اگر سود خودم را در فعالیت های 
مولّد جست وجو می کنم. چون خودتان به من اجازه 
دادید من پیگیر حداکثر س��ود خودم باش��م. اآلن در 
این اقتصاد، حداکثر س��ود در فعالیت های غیرمولّد 
اس��ت، چرا به من ایراد می گیری��د؟ آن وقت اقتصاد 
مقاومت��ی کجای کار می ماند؟ لذا من معتقدم که اوالً 
ما ای��ن بحث های مبنایی را باید در یک جلس��ه ای 
ان ش��اءاهلل در بحث نظام سازی اقتصادی، تنظیم امور 
مسلمین در بُعد اقتصادی بر مبنای وحی و شریعت 
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اسالم، جسارت می کنم در محضر علمای بزرگوار، 
ان ش��اءاهلل تلم��ذ کنی��م از محضر دوس��تان که این 
بح��ث ادامه پیدا بکند و ما ببینی��م تکلیف ما با این 
عقالنیت سرمایه داری چیست؟ واقعاً حداکثر سود، 
حداکثرش را، من نمی گویم س��ود بد است، سود که 
نباشد، فعالیت اقتصادی صورت نمی گیرد اما بحث و 
تمرکزم روی کلمه ی حداکثر است، این حداکثر وقتی 
به میدان می آید، خیلی چیزها عوض می شود! بانک 
هم می گوید من هم مجازم بروم س��راغ فعالیت های 
غیرمولّد چون حداکثر آن جاس��ت،  در تولید نیست 
حداکثر سود. بنابراین،  این بحث های نظری و مبنایی 
باید وجود داشته باشد و به نتیجه برسد و من معتقدم 
در جامعه ی م��ا باید حوزه های علمیه ی ما به جایی 
برسند که منشور اقتصاد اسالمی ارائه بدهند و برسیم 
به این که باالخره بازار ما بر چه مبنایی باید کار بکند؟  
نهادهای مختلف نه فقط بانک، بانک ما بر چه مبنایی 
باید کار بکند؟  ما اصاًل کلمه ی بانک را داشته باشیم 
یا قرض الحسنه را داشته باشیم یا شرکت های سرمایه 

داشته باشیم، یا هر عنوان دیگر.
نکته ی آخ��ر این که: در بحث رس��انه ای ک��ردن این 
بحث های امروز ما، ببینید،  م��ا اآلن درواقع چکیده ی 
تمام مطالب دوس��تان را، حاال بعضی ها وقت نکردند 
تش��ریف بیاورند جای خ��ود، ولی چکیده ی مباحث 
کسانی که دغدغه دارند،  حساسیت دارند، تأمل کردند، 
مطالعه کردند در بحث های اقتصاد اسالمی و بحث های 
بانکداری اسالمی، در این جا حضور دارند، اگر دوستان 
صالح می دانند یک بیانیه ای، چیزی به هرحال رسانه ای 
بش��ود، از این جا دربیاید، خروجی داش��ته باشد، یک 
ُش��ک جدیدی وارد بشود. اآلن در دولت بحث تحول 
نظ��ام بانکی مطرح اس��ت، دوباره ی��ک چیز صوری 
تحویل جامعه ندهند، دوباره ببینید این قانون عملیات 
بانکی قرار بود ۵ س��ال آزمایشی باش��د،  اآلن نزدیک 
به ۴۰ س��ال طول کش��یده! دوباره یک چیز صوری از 
مجلس دربیاید و یک ۴۰ سال دیگر برود، فاتحه ی نظام 
اقتصادی اسالم خوانده است. من معتقدم یک چیزی 
از این جا دربیاید اگر صالح بدانند دوس��تان، بیانیه ای، 
خروجی ای، چیزی، یک ش��وکی وارد بشود و برود به 
مجلس و جاهای دیگری که تصمیم گیری می کنند تا 

این که ان شاءاهلل مؤثر واقع بشود. 

 پاسخ های حجت االسالم دکتر نظر پور 
به منتقدان

ببینید، واقعیت قضیه این است که یک نکته ای را مرحوم 
شهید صدر در کتاب »بانکداری ربوی« مطرح کردند، 
من احس��اس می کنم که گاهی دائم داریم عقب گرد 
می کنیم! نکته ای که شهید صدر مطرح فرمودند، این 
بوده که اگر ش��ما این بانک��داری را اجرا کردید و در 
مرحله ی عمل دچار مشکل بودید، از این فرار نکنید!  
کنار نگذاری��د! دنبال اصالحش بگردید. این به عنوان 
یک اصل. یعنی تجربه ی بانکداری اقتصاد سنتی، ۳۰۰ 
سال، ۴۰۰ سال، کم وبیش بوده و مشکالتی را دیده و 
هنوز هم با مشکالت مواجه است اما اساِس سیستم را 
حفظ کردند. ما اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری 
اس��المی را باید حفظ بکنیم و روی ساختار آن بحث 
کنیم. بنابراین، در مباحث بحث کنید، استدالل کنید تا 

به این نتایج برسید.

دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی:
به نظر می آید اختالف، مبنایی است.

حجت االسالم دکتر محمدنقی نظرپور:
درهرصورت، ت��ا زمانی که جایگزین محکمی نبود، 
نه جایگزین ش��عاری؛ این که ما بیاییم تفکیک کنیم، 
ش��رکت های لیزین��گ درس��ت کنیم، ش��رکت های 
س��رمایه گذاری درست کنیم، یک فش��ار دیگری را 
در اقتصاد بیاوریم، یک نهادهای تعریف نش��ده، هیچ 
سابقه ای در هیچ کشوری ندارد! بعد بخواهیم این را 
تعریف کنیم این جا، بعد شروع کنیم دوباره سی ساِل 
دیگر تجربه کنیم، این معنا ندارد. شما بیایید سیستمی 
را که بر اس��اس یک دیدگاهِ فقهی مثل ش��هید صدر 
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پشت سر گذاشته ش��ده و فقها با اصلش هم ایرادی 
نداش��تند، بزرگان نس��بت به اصلش در اجرا اشکال 
دارند نه در اصلش که خیلی از موارد این طور است،  
بنابراین بیاییم این را مبنا قرار بدهیم و این را اصالح 
کنی��م. دائم تغییر، به چه معناس��ت؟  من اصاًل با این 
نکته موافق نیس��تم که ما از باب اضطرار، دوباره باید 
برگردیم به سیس��تم ربوی. چه اضطراری؟! مگر این 
ابزارهای مالی را شما ندارید؟ مگر شارع به شما نگفته 
چه اس��تفاده ای بکنید؟ ش��ما حاضر می شوید عقود 
مبادله ای را اجرا نکنید، بروید سیستم ربوی به عنوان 
اضطرار؟! چه معنایی دارد؟ اساس��اً تفّوه به این که ما 
برویم سیستم ربوی را اجرا کنیم به طور کامل از باب 
اضط��رار و بگوییم بانکداری اس��المی، این که اصاًل 
حرف نادرس��تی اس��ت از باب اضطرار. عرض کنم 
خدمت ش��ما که واقعیت قضیه این اس��ت که ما در 
مقام اجرا دچار مش��کلیم. این نگاهی که وجود دارد،  
همین مش��کل را به ش��کل عملی بگوییم آقا! این جا 
مشکل است، این جا اجرا کنیم. نگوییم یک تجربه ای 
که اجرا شده، چون خوب اجرا نشده، بگذاریم کنار. 

من می خواستم روی این نکته تأکید کنم.
واقعیِت قضیه این اس��ت که ما اگر افراد را آموزش 
دادیم، افراد آمدند در مرحله ی اجرا، فهمیدند، درک 
کردند، این حساس��یت را داشتند، نظارت بوده؛ این 
آیا به مظ��اّن صحت و مظاّن اجرا نزدیک تر اس��ت 
یا نیس��ت؟ من عرضم این اس��ت که ما خیلی از آن 
چیزهایی که در مقام نظریه بود، اجرا نکردیم و بعد 
می گوییم آقا! کن��ارش بگذاریم. این نظریه، خودش 
را باید نش��ان بدهد که در مقام اجرا چگونه اس��ت. 
وقتی که در مقام اجرا مطرح شد، آن موقع دغدغه های 
دیگری داشته باش��یم در این بحث. من باز معتقدم: 
بله،  واقعاً بعضی از مباح��ث مبنایی باقی مانده ولی 
باقی ماندن در مباح��ث مبنایی و هم چنان رهاکردن 
این بحث ها؛ اآلن ایرادی که به بانکداری اسالمی وارد 
می شود، این است که بانکداری اسالمی در صحنه ی 
زمین آمده است. چرا نظام مالیاتی، چرا بحث خمس 
را شما اشکال نمی گیرید؟ به خاطر این که اجرا نشده، 
یک چهره ی بانک اجرا ش��ده در بح��ث بانکداری 

اسالمی،  با هزاران مشکل مواجه است.
ی��ک نکته ه��م خدمتتان ع��رض کنم: آق��ای دکتر 

صمصام��ی، چرا می خواهی��د موفقیت های اجمالی 
بانکداری اسالمی را هم زمین بگذارید؟!  مثاًل در بانک 
مسکن، ش��ما در اجرای قراردادها می توانید بگویید 
بانک مس��کن هم��ه را الکی اجرا کرده؟!  در س��طح 
جهانی، بانک مسکن به عنوان یک بانک شرعی مطرح 
اس��ت، چرا این تجارِب مثب��ت را کنار می گذارید؟! 
بنابراین، می خواهم عرض کن��م درعین حالی که ما 
با اشکال مواجه هستیم، صفر و صد نیست. نگویید 
ما در مرحله ی بانکداری اسالمی صفرِ صفریم. این، 
اشتباه اس��ت. در بانکداری اسالمی، یک سری جلو 
رفتیم،  یک س��ری اشکال داریم. آسیب شناسی کنیم، 
جلو ببریم. ما که نمی توانیم بیاییم دوباره حرف آقای 
دکتر صمصامی را عملیاتی کنیم و از اول بیاییم دو تا 

نهاد بانکی درست کنیم،  دچار مشکل بشویم.

دکتر عباس عرب مازار:
بحث به این جا رسید، من چند نکته را عرض بکنم 

که بحث به سمت درست ترش حرکت بکند.
از مقال��ه ی اول که من گوش ک��ردم تا این جا، ما دو 
چیز را نتوانستیم تمییز قائل بشویم، یکی بحث های 
دوره ی گذار اس��ت  و یکی بحث های دوره ی ثبات. 
خیلی از مطالبی که آقای دکتر موس��ویان به آن نقد 
داشتند و بعضی از دوستان هم مطرح کردند،  حتی آن 
قانون عملیات اصلی که نوشته شده بود، به نظر من 
برای دوره ی گذار است. یک قانون ۵ ساله بود، قرار 
بود که این ۵ سال برود، تجربیات جمع بندی بشود، 
اصالح بشود، برود جلو. خب، نشده و به مشکالت 
اضافه شده است. اآلن هم در بحث ها می بینید همین 
بحث هست، بعضی ها از آن مبانی صحبت می کنند، 
یعنی دوره ی ثبات، بعضی ها ب��رای اصالح موجود 
بح��ث می کنند، یعنی دوره ی گذار. حاال به آن جا که 
تازه بعضی می گویند اضطرار. من اصاًل فکر می کنم 
ما در این ۳۰ سال، ۳۵ سال گذشته در بخش اقتصاد 
هم همیشه در موارد اضطرار بودیم و تصمیماتی هم 
ک��ه گرفتیم، تصمیمات موارد اضطرار اس��ت. وقت 
نکردی��م که به آن دوره ی ثبات، یا فکر بکنیم یا یک 
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الگوسازی ای بکنیم. این،  نکته ی یک.
نکته ی دوم: م��ا بانکداری ای که می خواهیم طراحی 
بکنی��م و این ق��در از آن صحبت می کنی��م، این در 
فضایی اس��ت که بقیه ی بخش ه��ای اقتصادی غیر 
اس��المی عمل می کنند، شما فقط می خواهید بانک، 
اسالمی عمل بکند؟! شدنی است؟ ببینید، شما امروز 
هر فاکتوری راجع به هر چیزی می خواهید،  من برای 
ش��ما می گیرم. اصاًل خیلی متفاوت اس��ت که شما 
بروی این را بخری صد تومان، طرف برای شما صد 
و پنجاه تومان فاکتور بکن��د. خیلی در بازار متداول 
اس��ت. چون من رفتم برای یک جایی چیزی بخرم، 
بع��د به من گفت: چند بنویس��م این را. ما تازه چانه 
هم زدیم که ش��ما می گویید چند بنویسم قیمت آن 
را؟! اآلن همین امروز صبح که با تاکس��ی آمده بودم 
فرودگاه، گفته بودند رس��ید بگیر! م��ن عادت دارم، 
به آقا گفتم: یک رس��ید به من بده!  یک برگ س��فید 
داد، گف��ت: هر چه می خواهی داخلش بنویس! این، 
شرایط اقتصاد شماست. یعنی شما یک مجموعه ای 
از اقتصاد را می خواهید اس��المی بکنید در شرایطی 
که بقیه ی بازار ه��ر کاری دلش می خواهد، می کند. 
آیا این، ش��دنی اس��ت؟ چطوری است؟ این را فکر 

کردید؟ این، یک مسئله.
مسئله ی سوم، تس��لط دولت است. متأسفانه تسلط 
دول��ت در اقتصاد و مداخالت بیجایش در طول این 
۳۰ س��ال گذشته و مخصوصاً به نفع دولت، مداخله 
به نفع دولت، موجب یک کج روی هایی شده که اآلن 
خود دولت هم در آن، گیر است! اآلن بخش بانکی، 
بزرگ تری��ن بدهکارش دولت اس��ت. پول هایش را 
دریاف��ت نک��رده، لذا بانک ه��ای م��ا را اآلن به این 
وضعیت نابس��امان رس��انده. این را باید یک فکری 
برایش کرد. تا آن زمانی که دولت به تمام این سیستم 
بانکی مسلط اس��ت، به شما اجازه نمی دهد که شما 
بخواهید هر کاری می خواهی��د، بکنید. هم نرخ ارز 
دستش است، هم نرخ سود را تعیین می کند، می گوید 
تا امروز این بوده، از فردا می ش��ود این!  چه کس��ی 

تعیین کرده؟ بانک مرکزی. این، یک نکته.
نکته ی بعدی، ش��رایط اقتصادی ای که ما در آن قرار 
داریم را هم در نظر بگیرید. شرایط اقتصادی که ما در 
آن هستیم، شرایط معمولی نیست، شرایط فوق العاده 

نامطمئن است. اصاًل س��رمایه گذار نمی داند که فردا 
چه اتفاقی می افتد، پس بنابراین منابع را با چه قیمتی 
تجهیز بکند که نمی داند فردا محصول را به چه قیمتی 
می خواهد بفروشد و بعد بانک چه عقدی با او ببندد؟ 
هم��ه ی این ها ما را در یک مرزهایی قرار می دهد که 
مرزهای فوق العاده حساسی است. همه ی شما استاد 
هستید و می دانید سیستم بانکی ما از همه طرف مورد 
هجمه و حمله است، اصاًل وضع فوق العاده بحرانی ای 
دارد. بیش از آن چیزی اس��ت که دوستان می گویند 
این ها هنوز قراردادها را بلد نیستند. مسئولین کشور 
از رده ه��ای باال، هر وق��ت صحبت می کنند، از نرخ 
بهره صحبت می کنند، ما ندیدیم اصاًل از نرخ س��ود 
صحبت کنند. مس��ئولین رسمی کشور، بانکی و غیر 
بانکی، فقط می گویند: نرخ بهره ها قرار اس��ت بیاید 
باال، نرخ بهره ها قرار است برود پایین. اصاًل لفظ آن 
را هم اصطالحی عوض نکردند از دهانشان! بنابراین، 
من عرضم در جمع بندی این است: برای این که این 
جلسات مفید واقع بشود،  من یک پیشنهاد دارم: ما دو 
راهکار را باید با هم دنبال بکنیم، یکی اسالمی کردن 
وضع موجود، سیستم بانکی اآلن در موقعیتی نیست 
جناب آقای دکتر که شوک را بپذیرد. یعنی واقعاً در 
مرز حساس است، اکثر بانک ها عماًل ورشکسته اند، 
یعنی از نظر قانون تجارتی ورشکسته اند، همین طوری 
دارن��د ادامه می دهند. حاال آن چهار بانک خصوصی 
به هم ریخته و دیگر نمی تواند س��پرده ها را پرداخت 
کند، دولت متکفل آن ش��ده است. ما اآلن باید به راه 
حل موجود بیندیشیم، اضطراراً، البته نه آن اضطراری 
ک��ه حاج آقا فرمودند که برگردیم به عقب، ولی یک 
اصالحی می طلبد که این بتواند برای یک مدت کوتاه 
کار ما را راه بیندازد و هم زمان باید یک گروهی برای 
یک الگوی بلندمدت هم فکر بکند. بهترین نتیجه ی 
این جلس��ه این می تواند باشد که ما یک راه حلی از 
درون آن ب��رای همین وضع موجود با همین نظرات 
دربیاوریم. یعنی واقعاً سیس��تم تحمل این شرایط را 
بی��ش از این ندارد،  حاال بگذری��م از آن مباحثی که 
داش��تیم، ادامه اش فوق الع��اده خطرناک اس��ت، به 

مرزهای بحران رسیده است سیستم بانکی. 
همان اوایل انقالب هم دوستانی که این جا تشریف 
دارند خاطرشان هست، مکرر می رفتند از امام اصاًل 
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سؤال می کردند که شما نظرتان راجع به سیستم بانکی 
چیست؟  آن چه که ما شنیدیم، می گفتند ایشان جواب 
نمی دادند. بعد یک روز اصرار کرد یکی از دوس��تان 
که نظرتان را بدهید الاقل، همان روزهای اول. ایشان 

فرموده بود: ش��ما که نظر من را می دانید، چرا سؤال 
می کنید؟ یعنی ما آن قانون را هم در شرایط اضطرار 
گذاش��تیم. بنابراین، اصاًل سیستم بانکی قفل است، 

یعنی هیچ کاری از آن برنمی آید.

دکتر حسین عیوضلو

نظریه بانکداری اسالمی
 )بر اساس مبانی استنباط کالن سیستمی اقتصاد اسالمی(

بانکداری.اسللالمی.کلله.ما.به.عنللوان.جایگزین.

می.گوییللم،.حاکمیللِت.موازیللن.اسللالمی.در.

چهارچوب.نظریه.ی.اقتصاد.اسالمی.بر.مبنای.سه.
معیار.عملیاتی.حق.و.عدل.و.قوام.است

اول این که بحث من نظری اس��ت، چون اش��کاالت 
بنی��ادی در روش موج��ود می بین��م. دوم؛ اگ��ر به 
س��ازوکارها یا بحث های اجرایی نمی پردازم، به این 
دلیل است که یک کار 27۰۰ صفحه ای انجام دادم که 
اشاره کردم، آن ها بحث های خودش را می طلبد و در 

آن زمینه هم تولیدات خیلی خوبی داریم.
یک بحث دیگر این اس��ت ک��ه:  معموالً یک الگوی 
ایدئال مطرح می ش��ود، در چهارچ��وب آن الگوی 

ایدئال که مبنا قرار می گی��رد، بحث اجرا می رود در 
حوزه ی استراتژیک، نوش��تِن برنامه ی چشم انداز و 
برنامه ی اس��تراتژیک که ما آن ها را هم تقریباً در این 
حوزه تولید کردیم. بنابراین باید بین این دو تا تفکیک 
قائل ش��د. بعد هم این راهکاری که ما ارائه می کنیم، 
راهکاری نیس��ت که خیلی همه ی بانک ها را به هم 
بریزد. نه، با حف��ظ این بحث ها و در افقی که مبانِی 
اسالمِی مطلوب را طراحی می کند، درواقع می خواهد 

پیش برود و یک تحول ساختاری است.
یک مشکل اساسی س��اختاری و نهادی و نظری در 
پیشبرد بانکداری بدون ربا داریم؛ بدون نگاه نظام وار 
و سیستمی،  رویکرد بانکداری بدون ربا یک رویکرد 
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التقاطی و ناقص است. بنابراین این رویکرد، از دید 
م��ا یک رویکرد التقاطی اس��ت. بانکداری بدون ربا 
آمده اص��الح روابط عمومی ک��رده، مبتنی بر عقود 
اسالمی بدون تغییر نهادها، ساختارها و سازوکارها؛ و 
بانکداری اسالمی که ما به عنوان جایگزین می گوییم، 
حاکمیِت موازین اس��المی در چهارچوب نظریه ی 
اقتصاد اس��المی بر مبنای س��ه معی��ار عملیاتی حق 
و ع��دل و قوام اس��ت. مهم ترین اش��کاالتی که این 
بانکداری بدون ربا دارد، معیار حق و عدل را اش��اره 
کرده ول��ی به آن نپرداخته. صرفاً ب��ه اصالح روابط 
حقوقی پرداخته. ب��ه ابعاد رواب��ط حقوقی، بانکی، 
حسابداری، اقتصادی و این ها نپرداخته، به خألهای 
نهادی و ساختاری توجهی نکرده، به سازگاری های 
تخصصی نظارت و فرآیندها و زیرس��اخت های آن 
بی توجه بوده. اش��کاالت نظرِی این قضیه این است 
که در چهارچوب نظریه ی اقتصاد متعارف است. من 
گفتم نظریه ندارد، چون همان پیش فرض ها اس��ت. 
نظریه ی اقتصاد متعارف را مبنا قرار داده که ما قبولش 
نداریم. به تعیین رابطه ی بخش واقعی و بخش اسمِی 
اقتصاد نپرداخته. به لحاظ روش شناسی، فاقد انسجام 
تئوریک اس��ت و لذا تغییر ماه��وی و رفتاری با این 
رویکرد به لحاظ نظری میّسر نیست. در چهارچوب 
اقتصاد اسالمی گسترش نیافته، کارکرد مورد انتظار از 
پول و خلق آن و س��ازوکارهایش را بررسی نکرده. 
بر این اساس، بحث اصلی این است که ذاِت قانون، 
صوری اس��ت نه این که آم��وزش بدهیم. حاج آقای 
نظری فرمودند: همه یاد بگیرند هم مشکل دارد. ذات 
قانون، صوری است، ذاِت قانون مشکل دارد، رویکرد 
مشکل دارد. رویکرد، رویکردِ نظام وار نبوده. یعنی ما 
به یک گوش��ه پرداختیم درحالی که به کل نپرداختیم 
و این مش��کِل اساسی ماست. ما نظام پولی بانکی را 
باید بررس��ی کنیم، بانک مرک��زی، نهادهای قانونی، 
شبکه های بانکی، نهادهای نظارتی، زیرساخت های 
نرم افزاری و جنبه های دیگری که در این موضوعات 
وجود دارد؛ و لذا قانون بانک��داری بدون ربا، بدون 
پش��توانه ی نظری و عملیاتی است چون آن ابعاد را 
ندیده، نظام وار ندیده، بدون یک نگاه سیستمی است 

و اشکاالتی که اشاره شد در این موضوع.
نظری��ه ی بانکداری اس��المی که ما مط��رح می کنیم، 

در چهارچ��وب نظریه ی اقتصاد اس��المی و مبتنی بر 
نظریه ی جامع اقتصاد اسالمی است. این هم بحث های 
خودش را دارد، با ماهیت مکتب، علم، نظام و فلسفه. 
ب��ه لحاظ روش شناس��ی، مبتنی بر فق��ه نظریه و فقه 
نظام سازی است و به طورکلی استنباِط کالن سیستمی 
اس��ت که یک روشی اس��ت که بنده تقریباً مبدع این 
موضوع هستم و با توجه به همه ی الزامات رفتاری و 
ساختاری و نرم افزاری، تنظیم و به کار گرفته می شود. 
بر این اساس، نظام سازی اسالمی در هر دو عرصه ی 
مکتب و نظ��ام، نیازمند تکیه بر اح��کام و ضوابط و 
راهبردهای کالن سیستمی است. ما اگر به فقه نظریات 
اشاره کنیم، متفاوت است با فقه فردی. ناظر به بیان و 
کشف قواعد و قضایای بنیادین است، به دنبال کشِف 
خط��وط کلی حاکم بر احکامِ به ظاهر متفّرق اس��ت، 
نوعاً از مدلوِل التزامی احکام فرعی. این، یک پیشرفتی 
است که مرحوم ش��هید صدر بنیان گذار این موضوع 
هم بودند. در فقه حکومتی هم بحث هایی مطرح است 
که متأسفانه در این زمینه هم کار شایسته و الزم انجام 
نشده که احکام سازمان ها و کارگزاران نظام را بحث 
کنیم. مش��کل جدی ما این است که به عملیات جزء 
پرداختیم، به خود بانک مرکزی که اّم المسائل است، 
اصاًل اشاره نشده! این جزو احکام فقه حکومتی است 
ک��ه مقام معظم رهبری هم س��ؤاالت جدی از حوزه 

داشتند که باید جواب داده بشود.
منته��ا بحثی که بنده دارم، اجتهاد مبتنی بر اس��تنباط 
کالن سیس��تمی است، این جا ش��اهرگ و جوهره ی 
اصلِی اقتصاد اسالمی است. یعنی آن طور که در علم 
اقتصاد، شما از p آنگاه q به پالیسی می رسی، از قرآن 
و سنّت ما قضایای اثباتی، پازیتیویست منت ها داریم 
که از آن ها می شود به قواعد کلی و رویکردهای کلی 
و سیاست ها و احکام رسید. همان روشی که در علم 
اقتصادِ متعارف هم از همان روش اس��تفاده می شود 
که این، متفاوت است با فقه. یعنی این هم یک مبنای 
استنباط می دهد و مبتنی بر یک نگاه جامع به اقتصاد 
اس��المی اس��ت. ببینید، هر علمی س��ه تا رکن دارد: 
رکِن اول، اصول موضوعه و نظام انگیزی اش اس��ت. 
رک��ن دوم، چهارچ��وب نهادی و نظ��ام اخالقی اش 
است. رکن س��وم، مجموعه ی قوانین و فرضیه های 
عموم��ِی متعلق ب��ه موضوع علم اس��ت. یعنی رکن 
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اول، پِری اسامِشن هاس��ت، یعنی م��واردی که از قبْل 
یقین فرض ش��ده. رکن دوم، َولیوجاجمنت هاست، 
یعن��ی احکام و قضاوت های ارزش��ی. رکن س��وم، 
پازیتی وستِیت مِنت هاس��ت، یعنی قضایای ِپ آنگاه 
کیو، گزاره های اثباتی که از قرآن و حدیث می ش��ود 
استخراج کرد. بر این اساس، هیکل و اساِس اقتصادی 
اسالمی طراحی می شود که این را بخواهیم ما به دست 
بیاوریم، به زبان اس��المی می ش��ود اصول تکوینی یا 
جهان بینی اقتصادِی اسالم. رکن دوم، اصول تشریعی 
یا مبانی حقوقِی اقتصاد اس��المی. رکن سوم، قوانین 
اثباتی یا ُس��نَن. این، یک مجموعه معلوماتی اس��ت 
به نام اقتصاد اس��المی و ف��رق دارد با رویکرد صرفًا 
فقهی، یعنی باالتر از این موضوع و پیش��ینه ی نسبت 
ب��ه این موضوع. اصول تکوینی، م��ن دیگر این ها را 
چون فرمودید رد بشوم، اشاره نمی کنم، روشن است؛ 
اصولی که از جهان بینی اقتصادِی اسالم ناشی می شود. 
اصِل مالکیت، اصل خالقیت، اصل هدفداری آفرینش، 
اصل خالفت و جانشینی انسان، اصل مسئولیت پذیری 
انس��ان، اصل تأمین روزی، اص��ل عدالت تکوینی، 
تسلیط و تسخیر، تفاوت؛ و اصول تشریعی که خیلی 
تعیین کننده می تواند باشد، مثل مالکیِت اعتبارِی ِظّلی، 
عدالت اجتماعی اقتصادی، حرمت اکل مال به باطل، 
تبعیّت نم��و از اصل. تک به تک ای��ن اصول در نظام 
اجرایی ما به خوبی می تواند عملیاتی بش��ود و مبنای 
این هس��ت و شاخص س��ازی در این حوزه هاست. 
حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال 
اغنیا، نقش مؤثر و س��ازنده ی حکومت، اصل الضرر 
و الضرار؛ و بر این اس��اس گزاره های اثباتِی اقتصاد 
اس��المی، پ آن��گاه کیوها را که اش��اره کردیم، مثاًل 
»ولیکننظرُکفیعمارُةاالرضَابلغِمناس��تجاِبالخراج
ِبالعمارةَفَمنطلبالخراجبغیرالعمارة ذلکالُیدرکاالاّ ألناّ
qآنگاهpأهَلکالِعباد«،اینهابحثهاییاس��تک��هواقعًا
است،یعنیحکمرامیدهدمنتهازیربنایش،مبنایتوصیفی
الشهواتمن نللناسُحباّ است،مبنایاثباتیاست.یا»ُزیاّ
ئکم النساءوالبنینوالقناطیرالمقنطرةمنالذهب«،»ءُانبِّ
بخیٍرمنذلکم«کهاینجایکبحثعقانیِتاس��امیرا
 داردجایگزینمیکند.یا»التأکلوااموالکمبینکمبالباطلاالاّ
منکموالتقتلواانفس��کم«، یعنی 

ٍ
أنتکونتجارًةعنتراض

اگر ش��ما اکل مال به باطل کردی، آن طرفش هالکت 

اس��ت! این ها پ آنگاه کیوهایی است که می شود از 
این ها اس��تخراج حکم کرد. یا »لو ُع��دل فی الناس 
الستَغنوا«، اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، بی نیاز 
می ش��وند. همین گزاره ها در علم اقتصاد است، مثل 
تئ��وری مقداری پول. تغیی��رات حجم پول، منجر به 
تغییرات قیمت ها می شود. از این جا شما می توانی به 
حکم برسی که حاال چه تغییراتی در حجم پول بدهی 
برای کنترل تورم. مش��ابه همین، از اقتصاد اس��المی 
می شود این چهارچوب ها را طراحی و استخراج کرد 
که این ها هم بحث های خاص خودش را دارد. یعنی 
تأثیر عوامل کیف��ی روی تصمیم ها و روی پدیده ها، 
مبنای علم اقتصاد اسالمی را شکل می دهد که خودش 
مبنای اس��تنباط کالن سیس��تمی قرار می گیرد. بر این 
اس��اس، اگر م��ا این روند را ببینی��م، یک جهان بینی 
اقتصادِی اسالم داریم، اصول تکوینی تشریعی داریم، 
بع��د قوانین ثابت و پایدار یا س��نن الهی را داریم. بر 
این اساس، به اصول موضوعِی سیستم اقتصاد اسالمی 
می رس��یم، مثل همان ارکان اقتصاد اسالمی که اشاره 
کردیم، بر این اس��اس به اصول موضوعِی بانکداری 
اس��المی می رس��یم، حق و عدل و قوام که توضیح 
خواه��م داد، و بر این اس��اس می توانیم به راهبردها 
و سیاست های کلی برس��یم که بعدش چشم انداز و 
استراتژی می تواند تبیین کننده ی این قضیه باشد. لذا 
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اقتصاد اس��المی، زیربنای نظریه ی بانکداری اسالمی 
است با سه معیار حق و عدل و قوام که این جا نکات 
دقیقی هست که من از این ها رد می شوم که چطوری 
این انتساب ها شکل بگیرد. البته اشاره بکنم، بد نیست. 
نهادسازِی مناسب، عدالت و تغییر نظام واقع به نظام 
مطل��وب. یا در ای��ن حوزه که عقای��د را برگرفته از 
جهان بینی اس��المی، فروض رفتارِی دینی جایگزین 
فروض رفتاری نئوکالسیک، تعیین رفتار مناسب در 
نظام بانکداری اسالمی در تنظیم نهادها، روابط رفتاری 
و بازارها. حاال در این سه معیار اصلی که حق و عدل 
است،  حق واقعاً انتساب به یک امر حقیقی مبنا قرار 
گرفته می شود، و حقِّ مال، استفاده ی صحیح از مال، 
منجر به رش��د و نمّو ثروت در جامعه می شود که به 
قوام اقتصادی منجر می ش��ود. ما اگر نظام بانکداری 
اسالمی را بر این اساس مطرح بکنیم، نظامی است که 
همه ی ارکانش اسالمی باشد منتها از اقتصاد اسالمی 
مشتق می شود. با یکدیگر س��ازگار باشند، راهبردها 
و سیاست های مش��خصی بر اساس اصول، معیارها، 
قوانی��ن و روابط اقتصادی اس��المی تولی��د بکند و 
راهکارهای مناسبی برای پیشرفت و توسعه ی کشور 
ایج��اد کند. اصول و ضواب��ِط عمومی حاکم بر نظام 
پولی و بانکِی اسالمی، عادالنه بودن روابط، سازگاری 
تمامی رفتار با اخالق اسالمی، ارتباط تناسب روابط 
پول��ی و اعتباری و بخش واقع��ی اقتصاد، جامعیت 
قراردادهای اس��المی، حاکمیت س��ودهای عادالنه و 
سازگاری بانکداری اس��المی با موازین و دستورات 
فقهی کالن نگر. منتها به عنوان خروجی اصلی که سه 
تا معی��ار را بخواهم توضیح جدی بدهم که به عنوان 
یک مدل جایگزین می خواهد مبنا قرار بگیرد، سه تا 
کلمه ی حق و عدل و ق��وام، خالصه ی این رویکرد 
است از همان ارکان. این آیه ی معروف »و لقد ارسلنا 
رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان« را اگر 
دقت کنیم، کتاب همان آفرینش است، درواقع به یک 
معنا همان پلی اسامشن هاست، حِق میزان همان عدل 
است، بعد »لیقوم الناس بالقسط« که می تواند عملیاتی 
کند در عمل. این ها را اگر باز کنیم، کلمه ی حق را یک 
کمی بیش تر توضیح بدهیم که همان که نیاز داشتیم 
که ما کار کنیم، بازش کنیم، عملیاتی کنیم، بعد به یک 
ِسری شاخص ها. یکی اش بحث مشروعیت تمّلک و 

انتساب واقعِی مال به صاحب آن. اگر انتساب وجود 
نداشته باشد، باطل اس��ت قطعاً و ما در ارزیابی ها و 
تملک ها باید مشروعیت تملک اثبات بشود. مرحله ی 
بع��د، نمّوی ک��ه رخ می دهد،  باید ب��ه اصل برگردد 
که: »التَبخسوا الناس اش��یاءهم و التعثوا فی االرض 
مفسدین«، یعنی این تبخس��وا الناس باعث هالکت 
می ش��ود و فس��اد در زمین ایجاد می کند. مرحله ی 
پاداش، فقط از انتساب به بخِش حقیقی اقتصاد قابل 
حصول است. یعنی این ها می شود قواعد ما، بر اساس 
این ها تازه ما برس��یم به آن فقهی که در این مبنا باید 
تنظیم بکنی��م که این جا مثاًل همی��ن اصل را، همین 
قاعده را مبنا قرار بدهیم، می گوییم که حساب ها باید 
تفکیک بشود، یعنی پولی که عمل می کند باید ببینیم 
چه آثاری ایجاد کرده، چه نمّوی ایجاد کرده. غیرِ این، 
تعلق ندارد بر اس��اس اصل حق. حساب ها کالًاّ باید 
تفکیک بشود. ما این کار را عملیاتی کردیم، از لحاظ 
ُکربَنکینک هم جواب داده که می شود این ها را کاماًل 
به صورت ش��اهرگی، رگ به رگ دید،  عملکردش را 
دید و عملک��ردش را به صاحبش بتوانیم برگردانیم. 
بر این اس��اس، حتی اس��تنباط ایجاد می کند. مثاًل در 
نرخ های س��ود، نرخ های سود از روابط و تصمیمات 
بین االثنینی و ُخرد قابل استنتاج است. یعنی باید در 
بانک ها قراردادها بر اس��اس آن روابط واقعی شکل 
بگیرد، بعد ما بیاییم به نرخ های کالن برس��یم. یعنی 
نرخ های س��ود، تعیینی نیس��ت، تعیّنی است. این ها 
جنبه هایی است که نمی تواند ش��ورای پول و اعتبار 
همین طوری نرخ س��ود برای ما تعیین کند. نه توجیه 
اقتصادی و  نه توجیه اسالمی در این حوزه دارد. اگر 
بحث عدل را باز بکنیم، حاال بر اس��اس قواعد عدلی 
که بنده روی این زمینه زیاد کار کردم، این مناس��بات 
را ایج��اد می کن��د، این قواعد را ایج��اد می کند: حق 
برخوردارِی برابرِ افراد مستحق و شایسته در استفاده 
از منابع موجود در بخش پولی، س��هم برِی عادالنه ی 
تمام ذی نفعان بر اس��اس میزان مشارکت در سپرده. 
یعن��ی آن نمّوی که ایجاد کرده،  باید به آن ها برگردد. 
جلوگیری از اسراف و تبذیر در تخصیص منابع بانکی 
که این هم بحث روش��نی است. ش��مول مالی، این 
بحث فایننش��الی پروژنی که اآلن مطرح شده در دنیا، 
این دقیقاً می شود بر اساس بحث عدل، عملیاتی کرد 
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و با تفکیک بانک ها، بانک های جدید این ش��مول را 
عملیاتی کرد.

بحث سوم، بحث قوام هس��ت که این جا حاکمیت 
بخش حقیقی بر بخش اسمی است. یعنی مهم ترین 
دستورالعمل و چهارچوب و قاعده است که بعدش 
تازه ما به جزئیات باید بپردازیم. مأموریت محور کردِن 
بانک ها، تفکیک بانک ها بر اساس الگوهای بانکداری 
و انواع بانک مثل عام المنفعه، سرمایه گذاری، توسعه ی 
تخصصی تجاری. بعدش می رسد به تفکیک سازمان 
بر اساس انواع مأموریت بانک ها و تعلیق فرآیندهای 
بانکی بر این اس��اس، بعدش به تفکیک روش های 
نظارت مبتنی بر انواع ریسک ها، انواع بانک ها، قبض 
و وصل مجوزها و برخورده��ای انتظامی. بنابراین، 
تفکیکاتی که ایجاد شد، مشخص است عملیاتی ترین 
بحث های بانک ها بر اس��اس این می تواند عملیاتی 
بش��ود و از این سه اصل اساس��ی استخراج بشود و 
این مدل کلی که ما در طرح ابر پروژه ی اصالح نظام 
بانک��ی عملیاتی کردیم که فرصت کم هس��ت برای 
تبیین اش. این جا یک شورای با ثبات باال برای تنظیم 
روابط بین بازارهای پول و سرمایه و بیمه باید ایجاد 
بش��ود، ش��ورای پول و اعتبار به دو قسمِت شورای 
سیاس��ت گذاری و هیئت نظارت تبدیل بشود، یک 
سازمان نظارتی ایجاد بشود و این ها تغییراتی که در 
س��ازمان و ساختار ایجاد می ش��ود را رصد کند. در 
بخش عملیات هم بحث های گس��ترده ی خودش را 
به تفکیک بیان کرده اس��ت و نه��ادی مکّمل که در 
این موضوع به عنوان ش��رط الزم و بدیهی است. این 
بحث خیلی جدی و مهمی اس��ت که این جا وجود 
دارد،  یعنی کار ما بر اساس تجربه ی دنیا با واقع بینی 
همراه است،  تجربه ی دنیا هم این را می گوید. در باال 
ما بر اساس همین سه اصل، یعنی گفتیم که این تبیین 
و تعمیم از این س��ه اصل می ش��ود استخراج بشود، 
تجربه ی دنی��ا این جا هم��ان جدیدترین بحث های 
دنیا هست که این جا مطرح شده مثل سازمان تعیین 
نرخ س��ود، اثربخشی فعالیت یعنی قواماً للمسلمین، 
تعامل مؤثّر با نظام پولی و بانکی بین الملل، فایننشالین 
پروژن، ساس��تینن بلیتیو، ِسیوتیمن، اس��تیبل بلیتیو، 
همه ی این بحث های��ی که بعد از بحران 2۰۰8 مهم 
شده، از این اصول ما قابلیت استخراج دارد. بعد یک 

تغییرات نهادی نیاز دارد مثل ثبات بخشی نظام مالی 
که نظارت احتیاطی کالن را می طلبد، همین شورای 
ثبات، تفکیک حوزه های فعالیت بانک ها که به بحث 
قوام برمی گردد، نظام حس��ابداری اسالمی بر اساس 
تفکیک حس��اب های عملیاتی به عنوان حساب های 
مس��تقل، حاکمیت ش��رعی، حسابرس��ی، نظارت، 
غربالگری، حاکمیت ش��رکتی، مسئولیت اجتماعی، 
بانک��داری اخالق��ی، نظ��ارت بهینه، ه��م نظارِت 
احتیاطی، هم نظارت عملیاتی. و پایین، ساختارهایی 
اس��ت که ش��کل می گیرد، مث��ل ان��واع بانکداری، 
حساب های مس��تقل، هیئت نظارت. البته این بحث 
گس��ترده ی 27۰۰ صفحه ای است که همه ی این ها 
ابعاد گس��ترده اش وجود دارد و نش��ان می دهیم که 
این سیستم به عنوان یک سیستم جایگزین می تواند 
عملیاتی باش��د ولی جراحی هم الزم نیست که یک 
شب یا یک روزه این تغییرات انجام بشود؛ با تغییری 
که در ساختار بانک های موجود می توانیم بدهیم و در 
سازماندهی شان و در بخش های نظارتی، امکان این 
اصالح به صورت حساب شده وجود دارد و بعدش 
برنامه ی چش��م اندازی است که در این حوزه وجود 

دارد که فرصت بیانش نیست. 
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حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی:
من عرایضم ناظر به فرمایش��ات جن��اب آقای دکتر 
عرب مازار و آقای دکتر متفکر و دکتر عیوضلو است، 
البته به معنای نقد نیس��ت ولی نقد می کنم. ببینید،  ۵ 
س��ال تقریباً روی طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران کار ش��د، می خواهم عرض بکنم ما باید به چه 
س��مت و س��وئی برویم، بعد حاال اتفاقی افتاد و از 
حوزه نظرخواهی کردن��د. از طرف مدیر حوزه هم، 
این طرح رس��ید دس��ت ما. ما با یکی از نمایندگان 
مجلس که گفته بود جمل��ه به جمله ی این طرح را 
من نوش��تم و از آن دفاع می کنم، سه چهار ماه بحث 
داشتیم. آخرش رسیدیم به این جا که ما دیدیم عقود 
مشارکتی، امکان عملیاتی در ساختار موجود ندارد، 
عقود مبادله ای را هم پایین و باال کردیم، عماًل رفتیم 
دنبال یک عقدی که البیُع المرابحه لآلمر بشراء، این 
عقد را ایش��ان می گفت چون آدم آشنای به مباحث 
فقه��ی هم هس��ت، گفت من هر چ��ه تحلیل کردم 

با توجه به آن ش��روط ضمن عقدی که گذاش��تیم، 
قیودش را برداش��تیم، رسیدیم به عقد مادری که در 
طرح بانکداری موجود این باش��د. گفت من معتقدم 
که این حیله ی ربوِی حرام است. البته بعدش گفتند 
که ی��ا ظرفیت فوق الع��اده ای را برای ربوی ش��دن 
بانکدارهای م��ا دارد. بعد علتش را هم گفتند که در 
درون چنین ساختاری، معده اش ظرفیت تحمل عقود 
اسالمی را ندارد. ما خدمت حضرت آیت اهلل جوادی 

آملی، ۱۹ فروردین رسیدیم و صحبت کردیم.

دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی:
این فرمایش شما ناظر به فرمایش جناب آقای دکتر 

عیوضلو نیست! محدودیت وقت هم داریم.

حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی:
تمام می کنم اآلن. ببینی��د، می خواهم عرض کنم که 
این بانکداری برای این س��اختار اقتصادی است. ما 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 دکتر عیوضلو
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داریم زحمت بی جهت می کش��یم. آیت اهلل جوادی 
آملی فرمایش خیلی خوبی داش��تند، حدود ۴۰، ۵۰ 
دقیقه هم برای این، استدالل فقهی از آیات و روایات 
کردند، گفتند که بخش خصوصِی سرمایه س��االری 
موجود که در همه جا و در جمهوری اس��المی ایران 
متأسفانه نهاده است، بیّن الغّی است، یعنی ضاللت و 
گمراهی است. این ساختار، همین بانک را می خواهد. 
شما بخواهید این بانک را با این ساختار حفظ کنید، 
اسالم را تعدیل کنید!  خدمت حضرت آیت اهلل مکارم 
شیرازی رس��یدیم، طرح بانکداری با ایشان صحبت 
شد، ایشان ۱8 اشکال گرفتند، اشکاالت برطرف شد. 
وقتی ما رفتیم با ایش��ان صحبت کردیم، گفتیم:  آقا! 
این طرح مشکل بانکداران را حل می کند اما مشکل 
نظام جمهوری اس��المی ایران و مشکل مردم را حل 
نمی کن��د. بانک ها با این س��اختار، نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران را به بن بس��ت می کش��انند و گفتیم 
محرومیت، فق��ر، توزیع ث��روت از درون این طرح 
نمی آید بیرون. آخرین جمله، ایش��ان تصریح کردند 
که بانک ها، یعنی بانک های موجود با این ساختار، ذاتًا 
رباخوار هستند، بانک ها ماهیتاً رباخوارند. می خواهم 
عرض کنم: وقت خودمان را در درون این س��اختار 
نگیری��م! خود جناب آقای نماینده ی محترمی که در 
ش��ورا بحث می کرد، می گف��ت: 8۰۰ مورد را خودم 
بررسی کردم، حتی یک مورد هم عقد مشارکتی اتفاق 
نیفتاد! خودش تصریح کرد، گفت: این ساختار امکان 
عقود اسالمی ندارد، حتی عقود مبادله ای را هم بردند 
در ُکنج رینگ، رس��یدند به یک عقدی که خودشان 

می گفتند این عقد این طوری است.

دکتر علی اصغر قائمی نیا:
آق��ای دکتر عیوضلو، اس��تاد بنده بودن��د در اقتصاد 
اسالمی، من جسارت می کنم نکاتی را عرض می کنم. 
ببینید، با توجه به سابقه ی ایشان که یک مدت خوبی 
تجربه ی هیئت مدیره ی بانک هم داشتند، فکر می کنم 
ای��ن مباحثی که مطرح فرمودند، تناس��بی با فضای 
واقع��ی بانک ها ندارد و قابلیت اجرای��ی ندارد. دو، 

سه تا سؤال دارم: فرمودند رویکرد بانکداری فعلی، 
رویکرد التقاطی اس��ت؛ به نظر می رس��د بانکداری 
اسالمی، اصاًل خود عبارتش هم التقاطی است. یعنی 
من متوجه نشدم که صرف این که ما معیارهایی مثل 
ع��دل و حق و ق��وام را اضافه کنی��م، آیا ذات بانک 
را می توانیم اس��المی بکنیم یا نه؟ این را هم متوجه 
نش��دم آقای دکتر طرفدار این هستند که بانک، ذاتًا 

قابل اسالمی شدن هست یا خیر؟
نکته ی دوم و س��ؤال دوم این که: ایشان علم اقتصاد 
اس��المی را مطرح کردند و خیلی سریع گذر کردند 
از آن، ک��ه فکر می کن��م ادبیات فلس��فه ی علمی و 
بخصوص ادبیات پارادایمی که آن را تبیین می کرد که 
این چطور تطابق پیدا می کند با بحث اقتصاد اسالمی 
و علم اقتصاد اس��المی هم محل اشکال است. یعنی 
این که ما صرفاً یک رویکرد فلسفه ی علمی را بیاییم 
منتس��ب کنیم به اقتصاد اس��المی، نه، محل اشکال 

است.
و سؤال آخر این که: ایشان فرمودند ما باید دنبال پ 
آنگاه کیوهای اقتصاد اسالمی باشیم، از قرآن و این ها 
اس��تفاده کنیم؛ خب، این که نکته ی خوبی است ولی 
آیا روش شناسی اس��تخراج پ آنگاه کیوهای قرآنی 
را م��ا جایی داریم؟ این که صرفاً ما مثاًل یک عبارتی 
ببینیم که شبیه پ آنگاه کیو هست، ما مجاز هستیم که 
این را به عنوان یک عبارت منطقی، یک حصر منطقی 

بشماریم، یا خیر؟

حجت االسالم دکتر محمدنقی نظرپور:
مبانی ای ک��ه آقای دکتر در مباحث خودش��ان و در 
کتاب های مختلفشان مطرح کرده اند و از یک رویکرد 
قابل دفاعی برخوردار اس��ت و در جریان کار ایشان 
هم هستم، س��رانجام به این جایی رس��یده که آقای 
موسویان آمده و همان عقودی که در سیستم بانکی 
ب��وده، آمده همان را تعریف کرده! ش��اید یکی دو تا 
مثاًل عقد یا رویکرد تفاوت ایجاد بکند. این رویکرد 
کالن��ی که پش��توانه اش 27۰۰ صفحه ب��وده، وقتی 
خودش را خواس��ت روی زمین نش��ان بدهد، باز از 
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همین عقود در مشارکت استفاده کرده و در معادله اش 
هیچ تغییری نداده است! اجماالً اگر تغییر هم باشد، 
خیلی تغییر جزئی هست، آن وقت چه کمکی می کند 
به این نهادس��ازی و این بحث های کالنی که در این 

عرصه داریم؟ 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
م��ن از این زاویه عرض بکنم، همان نکته ای که اول 
عرض کردم خدمت آقای دکتر عیوضلو، حرف های 
ش��عارِی خوبی داده می ش��ود: عدل و حق و قوام و 
این ها، ولی وقتی می آید عملیاتی می شود ...، چون من 
ه��م داور کار آقای دکتر بودم در آن 27۰۰ صفحه ای 
که می فرمایند و هم همکار؛ شما آخِر مدِل ایشان را 
ببینید، همان تکه ی آخر کالمشان و صحبت هایشان 
را اگر داش��ته باشید، تجربه ی بش��ری؛ یعنی همان 
بانکداری غربی را تقریباً آمدند به ش��کل سیستمی 
البت��ه با روکش عدل و حق و ق��وام ارائه کردند. در 
معامالت، بله، بحث عقود مطرح است منتها در بحث 
عقود، من این تکه را اضافه کنم، دوستان سعی داشتند 
که بگوین��د، همان تعبیری که یکی از دوس��تان هم 
مطرح کرد، همان س��پرده ی غربی خیلی بهتر است، 
نیازی به وکالت و قرض الحسنه و این ها نیست. همان 
سپرده به معنای غربی را شما بیاورید و بانکداری را 
بر اساس همان معامالِت خود بانک و قرارداد بانک 
طراحی کنید؛ ماده ی ۱۰ قانون مدنی، بر اس��اس آن 
قراردادِ س��پرده و قرارداد بان��ک را به عنوان ذکر. من 
حرفم این است، همان رویکرد رهیافت چهارمی که 
عرض می کنم. من به خاطر تذکر دوس��تان به خاطر 

بحث اذان، دیگر ادامه نمی دهم.

پاسخ های دکتر عیوضلو به منتقدان
این ها قابلیت اجرایی دارد، چون شاخص می سازد، 

اس��تاندارد می سازد و بر اس��اس آن ها عمل می کند. 
ببینید، آنی که بنده اس��تخراج کردم، از متن اس��الم 
استخراج کردم، یعنی این بحث ها را از غرب نگرفتم، 
از خودِ قرآن و سنّت و براساس ارکان اقتصاد اسالمی 
این ها را استخراج کردیم و گفتیم که این سه تا معیار 
قابلیت تعمیم دارد، قابلیت پهن شدن و بازشدن دارد. 
بنابراین، از غرب نگرفتیم. منتها تجربه ی بحران تأیید 
می کند، یعنی این ها را به عنوان مؤیّد آوردیم نه این که 

از آن ها استفاده کرده باشیم. این طوری نیست.
در م��ورد بحث هایی مثل این ک��ه حاج آقای نظرپور 
فرمودند، مشکل دوستان این است که فقط عقودش 
را می بینند. نخیر، ما گفتی��م این بحث ها داخل یک 
نظام دیده بشود. س��اختارها باید به هم ریخته بشود، 
ساختارها بر اس��اس اصول اسالمی چیده بشود، بر 
اس��اس اصل تبعیت نبوت از تفکیک بانک، تفکیک 
حساب ها، تفکیک س��ازمان، تفکیک نظارت، این ها 
انجام ش��د، ش��رایط مهیّا می ش��ود برای عقود. مثل 
کار پزش��کی است که نمی توانی شما طبیعت فرد را 
در نظر نگیری، فقط ی��ک چیزی تجویز بکنی. این 
نمی ش��ود، باید طبیعت فرد را هم ببینی، به صورت 
جامع که دیدی، بسترهای الزم را که دیدی، می شود 
یک تجویز خاصی در این زمینه داشت. بنابراین، ما 
در بحث عملیات هم تفاوت بس��یار ماهوی داشتیم، 
دوستان در جریان آن نیستند، مثل بحث سپرده های 
خاص. س��پرده های خاص��ی که ما نوش��تیم، اتفاقًا 
حاج آق��ای نظرپور ه��م تأیید کردند ک��ه این را در 
الیحه ی بانکداری اسالمی بنویسیم، چون توانسته بود 
این سه اصل را عملیاتی بکند. لذا در سپرده ها، حتی 
مبادله ای، حتی مشارکتی، ما سپرده ی خاص تعریف 
کردیم که بتوانیم پایش کنیم. زیرساخت نرم افزاری 
هم تأیید می کرد. خیلی مهم اس��ت. یعنی می گفت 
این عملیاتی هست که ما بتوانیم پایش بکنیم که چه 
عملکردی ایجاد می ش��ود. این، یک بحث تئوریک 
خیلی قوی اس��ت منتها این جا فرصت کم است، در 
سایر حوزه های غیر بانکی اش هم همین دارد تعمیم 
پیدا می کند. در خص��وص مثاًل تعلق، بهره مندی ها، 
عقود، دس��تمزد و جنبه های دیگر در سایر جنبه های 

اقتصاد اسالمی هم قابلیت تعمیم دارد.
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یک مقداری ای��ن صحبت من، مالحظه می کنید که 
ش��اید کاماًل غیرمتعارف اس��ت. اولین بار است که 
م��ن راجع به این مس��ئله ی آسیب شناس��ی، مطلبی 
این جا خدمت دوس��تان ارائه می ده��م چرا که خودِ 
من به عنوان فردی که گذشته را به حال ارتباط داده، 
در ای��ن جری��ان از س��ال 6۰، 6۱، 62 یعنی تا زمان 
تصویب قانون، در جری��ان بودم تا اآلن که عملیات 
بانک ها را رصد می کردیم؛ ازاین جهت من احساس 
ک��ردم که ضرورت دارد بعض��ی از نکات را این جا 
ما ارائه بدهیم که ش��اید، به جایی برسیم که دوستان 
جای دیگر نش��نیده باشند؛ به دلیل این که برمی گردد 

به کمیسیون نظام بانکِی آن زمان در مجلس شورای 
اسالمی و بحث هایی که آن جا صورت گرفت. البته 

خیلی من مختصر می گویم.
در جری��ان این آسیب شناس��ی از آن زمانی که ما در 
وزارت امور اقتصاد دارایی بودیم تا اآلن در کمیسیون 
نظام بانکی مجلس، مشکالتی را دیده ام؛ می خواهم 
بگویم که یک مقداری دانس��تن تاریخ تحوالت این 
قانون به ما کمک می کند که ببینیم کجا هستیم و چرا 
این جا نشس��تیم و اگر دنبال راه چاره هستیم، قاعدتًا 
باید بدانیم چرا به این جا رس��یدیم و چه مراحلی را 
طی کردیم. بعدازاین که این قانون تصویب ش��د که 
حاال من برمی گ��ردم که چرا و به چه صورت انجام 
شد، ما دیدیم که حجم زیادی از کارهای به اصطالح 
با پش��توانه ی کم علمی، ش��روع شد به نوشتن. البته 
این هم برمی گردد به حدود چهل، پنجاه س��ال قبل 
که در کش��ورهای صنعتِی پیش��رفته یک مقدار این 

دکتر ایرج توتونچیان

 آسیب  شناسی نظام تأمین مالی اسالمی:
  به کجا چنین شتابان؟ 

چند پیشنهاد ایجابی و سلبی
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انجمن های اس��المی در آن جا این ساختار را مطرح 
کردند و ع��ده ای هم از اقتصاددان های کش��ورهای 
دیگر در آن جا حضور داش��تند و دیدند که یک کارِ 
جدی��دی اس��ت و بنابراین خوب اس��ت که ورود 
پیدا بکنن��د. منتها در این ورود ب��ه نظر من به دلیل 
کم توجه��ی به ماهیت و به اصطالح جهان بینی نظام 
اسالمی، یک مقدار ارتباطاتی به وجود آمد که ماها را 
گرفتار کرده اس��ت. بقیه ی دوستان آمدند با توجه به 
این گذشته ی واقعاً تاریک )اآلن دارم عرض می کنم 
گذشته ی تاریکی بوده(، کمک بکنند که یک جوری 
این مسئله را حل بکنیم. خود آقای بیکنز هم می گوید 
که: یکی از مشخصاتی که اقتصاددان باید داشته باشد 
این است که هیس��توریَن هم باشد. حاال ما به عنوان 

هیستوریَن این مطلب داریم جلو می رویم. 
در داخ��ل کش��ور زمان��ی که ع��ده ای مش��غول به 
فعالیت های بانکی بودن��د، دیدند که بعضی از افراد 
در دانش��گاه ها به دلیل عالقه ای که در این زمینه پیدا 
کردند، مطالبی نوشتند، آن ها هم عالقه پیدا کردند به 
مطالعه و نوشتن موضوعاتی که مربوط به بانکداری 
اسالمی بود. منتها من یک مقدار اگر لحنم تند است، 
من را می بخش��ید، ولی می خواهم بگویم بعضی از 
این دوستان قبل از اینی که به اصطالح غوره بشوند، 
مویز شدند! یک مرتبه به یک مراحلی که طی نکرده 
بودند، چندین پله را جا گذاش��تند و پریدند به یک 
جای دیگر و این انحراف��ات به وجود آمد: انحراف 
فک��ری، انحراف مفهومی، انحراف قاعده و اصول و 
دس��تورالعمل و سیستماتیک عمل کردن. شما شاید 
باور نکنید که در یکی از نوشته هایی که حاال متقّدم 
بر نوش��ته های ایرانی ها بود، نوشته بودند که: آقا! ما 
ی��ک چیزی می خواهیم درس��ت کنیم ب��ه نام »دت 
اِکوییت��ی«، یعنی چی؟ دِت که یعنی قرض، إکوییتی 
هم که یعنی سر. این دو تا چه جوری جمع می شوند؟ 
ببینید، این جور رفتند جلو و بعد همین افراد، همین 
دو سه نفری که در ذهن من هستند، اسم هم نمی برم، 
بعدازاینی که این جور تحلی��ل کردند، گفتند: آقا! به 
ای��ن ترتیب که ما رفتیم جل��و، دیدیم که بانکداری 
اس��المی عیِن بانکداری امریکاس��ت! درست است 
دق��ت بکنید، ببینید که چه مس��ئله ای در آن زمان ما 
با آن روبرو بودیم و کی ها اظهارنظر می کردند. اینی 

که گفتیم »به کجا چنین شتابان«، به همین دلیل است. 
ما اعتقادمان بر این ب��ود که باالخره در یک زمینه ی 
کاماًل بدیع و تازه و پیچیده که اولین بار در دنیا دارد 
مطرح می ش��ود، اول باید اندیشه کرد و بعداً شروع 
به کار کنیم. به همین علت، خودم بر اس��اس آن چه 
که تجربه کردم، نوشتن یک مقاله را شامل پنج رکن 
می دانم. حاال این ارکان این ها هستند: مطالعه، مطالعه، 
مطالعه، اندیشه و بعد نوشتن، نگارش. متأسفانه مثل 
این که بعضی ها از آن طرف شروع کردند، یعنی شروع 
کردند به نگارش، بعد احتم��االً اگر دچار معضل و 
مشکلی شدند، شروع کنند به مطالعه. مثالی از ژاپن 
این ج��ا من دارم که یکی از دوس��تان برای ما گفت؛ 
برای این که ی��ک پل بزنند به منطقه ای که زلزله خیز 
بوده، این ها ۱2 س��ال مطالعه کردند و 8 س��ال طول 
کشید این پل را بزنند. یعنی شما دقت بکنید که یک 
کار پیچیده ای که در این مملکت که امام گفته بودند 
که »دوس��ت دارم در زمان حیات من، ربا از سیستم 
بانکی حذف بشود«، ببینید حاال چقدر مطالعه داشتیم 
در آن زمان و چقدر مواد داش��تیم ما. ببینید، چند تا 
کتاب بود آن زمان. می توانید فکر کنید؟ برای این که 
حجم زیادی اآلن کتاب توی ذهن همه مان هس��ت. 
آن زمان کتاب ش��هید صدر بود و البَنک الربوی بود 
و بعد دیگر چه بود؟ مال محقق حلی بود و بعد هم 
رس��االت عملیه و امثال این ها. ببینید، مطالعه به این 
صورت وجود نداش��ت. آسیب ها را ما آمدیم به دو 
دسته تقس��یم کردیم، یکی آسیب های بیرونی اند که 
واقعاً بگویم: آس��یب های بیرونی، کج اندیشی برخی 
محققین و انحراف از مس��یر صحی��ح بود که خب، 
بلد نبودند، حاال صریح بگوییم. تقلید کورکورانه از 
جریان غالب جهانی. جریان غالب جهانی چیست؟ 
همان مینوس��یمی که می گویند، یعنی همان اینتودِی 
ربوی. آس��یب های درونی چی؟ آسیب های درونی 
را ما به دو قس��مت کردیم، یکی کیفیِت خود قانون 
است، یکی کیفیت اجراست. حاال من عرض می کنم 
ک��ه در ادبی��ات هم چنی��ن چیزی آم��ده، فقط من 
می خواستم تذکر بدهم که این ها نوشته شده که یک 
زمانی شما یک قانون خوب دارید دسِت یک مجری 
بد می دهید! یک زمان��ی مجری خوب دارید، قانوِن 
بد دستش می دهید! آن زمانی که این قانون تصویب 
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شد، آن زمان بهترین قانون بود، بهترین قانوِن موجود، 
ولی دسِت کی افتاد؟ اآلن من عرض می کنم که گفتم 
اگر ضرورت داش��ته باش��د، حاال اس��م این افراد را 
نمی برم برای این که در جلسه نیستند ولی درعین حال 
اسم هایشان هم در مذاکرات مجلس هست. بنابراین 
با اجازه ی همه ی دوستان اسم هم می برم. چه زمانی 
آن قانون تصویب شد؟ زمانی که آقای دکتر نوربخش 
رئیس بانک مرکزی بود. در کمیس��یون نظام بانکی 
که آخرین مرحله ای بود که این قانون داش��ت آن جا 
بررسی می ش��د که ش��ش هفت ماه، حاال نمی دانم 
واقعاً چند ماه، ما آن جا مش��غول صحبت و بحث و 
این ها بودیم، یک دفعه آقای دکتر نمازی آمدند آن جا، 
وزیر وقت بودند، آمدند با رئیس آن کمیسیون، آقای 
موس��وی خوئینی ها شروع کردند صحبت کردند که: 
آقا! چه جوری اس��ت، چه می گذرد؟ و این حرف ها. 
بعد آقای موسوی خوئینی ها گفتند من فکر نمی کنم 
این قانون پیاده بش��ود. بعد دکتر نمازی گفت: چرا؟ 
چی ش��ده؟ اآلن مراحل زیادی اش طی شده. گفتند: 
ب��رای این که نوربخ��ش به آن اعتقاد ن��دارد! این در 
مذاکرات مجلس هس��ت. آقای مصباحی مقدم هم 
این داس��تان را تأیید کردند، بن��ده که در جریان این 
کار بودم، آقای مصباحی مقدم هم بعداً که نماینده ی 
مجلس ش��دند، رفتند خواندند ای��ن را. خب، آقای 
دکتر نوربخش، خودش اعتقاد نداشت. از یک طرف 
می بینیم که غربی ها هم کج اندیشی می کردند و اصرار 
ب��ر این بود که: آقا! بانک یعن��ی بانک ربوی، بقیه ی 
چیزها تصورات و توهمات یک عده مسلمان است. 
از داخل نظ��ام بانکی هم باألخ��ص بانک مرکزی، 
فشار فوق العاده قوی بود و هست. به هیچ وجه توی 
َکِت این جوان ها نم��ی رود که بگویی آقا! بانکداری 
اسالمی. حاال دالیلش نمی دانم تنبلی است، نمی دانم 
نمی خواهند چیز جدی��دی یاد بگیرند، نمی خواهند 
کار جدیدی بکنند. می گویند: ما که داریم این سیستم 
را می گذرانی��م، داریم پول هم ک��ه می گیریم، حاال 
دومرتبه بعد از سی، چهل سال بیاییم یک چیز جدید 
یاد بگیریم؟! همین جور هم هس��ت اس��اتیدمان در 
دانشگاه ها. یعنی وقتی می گوییم که آقا! بیایید در این 
زمینه ها کار بکنی��م، می گویند: مگر بیکاری؟! پانزده 
سال اس��ت این جوری کار کردم، بیست سال است 

این جوری کار کردم، دارم درآمد درمی آورم، بعد حاال 
بیایم تازه یک چیزه��ای جدید یاد بگیرم؟! بعد هم 
همه برمی گردند می گویند که کجا پیاده شویم. ببینید، 
فوق العاده اسف بار است همین نکته. یعنی چی کجا 
پیاده بش��ویم؟! انقالب اسالمی در کجای دنیا اتفاق 
افتاد که امام این کار را کردند. امام ترسید از این کار؟ 
امام دو تا خصلت داشتند که ما متأسفانه در مدیرانمان 
یا نداریم یا فوق العاده کم اس��ت؛ یکی دانائی است، 
یکی جسارت؛ دائماً با هم اند. ما دولت هایی داشتیم 
که جسور بودند ولی دانا نبودند و برعکسش را هم 
داش��تیم. ببینید، یک کار جدی��د، کارهای مطالعاتی 
می خواه��د، زحم��ت می خواه��د، ع��رق ریختن 
می خواهد. ۱2 س��ال برای یک پل زحمت کشیدند. 
آن آقای مهندس، من فیلمش را دیدم، زمانی که رفته 
بود افتتاح کند، تمام موهایش سفید شده بود! 2۰ سال 
روی این کار کرده بود! خب، البته ۱۰ سال، ۱۵ سال 
قبلش هم یک کارهایی می کرده، موهایش کاماًل سفید 
شده بود. ببینید، یک کار به این عظمت را ما دست کم 
نگیریم، فوق العاده ما سهل انگاری داریم می کنیم! ما 
مفهوم شناسی نکردیم، نمی دانیم پول چیست، واقعًا 
نمی دانیم چیست. آقای دکتر صمصامی می گفتند که: 
ماهیت پول چیست، بانک. اصاًل آن زمان هم اعتقاد 
من این بود که اگر زمانی اسمش را می گذاریم بانک، 
برای این اس��ت که غربی ها نگویند که این ها چیزی 
حالی ش��ان نیس��ت. بانک الزم دارند، اس��م دیگری 

بعضللی.از.ایللن.
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بگذارند یعنی این که این ها هیچ چی نمی دانند! گفتیم 
موقتاً این را می پذیریم. بنده در نوش��ته هایم در تمام 
مدت می گویم مؤسس��ه ی تأمین مالی اسالمی. این، 
عبارتی اس��ت که جامع هس��ت و کاماًل به نظر من، 
تم��ام فعالیت های بانک��داری اس��المی را می تواند 
انجام بدهد و ما متأسفانه می گوییم: موضوع شناسی 
نکردیم، ساختارشناسی نکردیم. ببینید، آن زمانی که 
این داستان اتفاق افتاد، ما آئین نامه ها را هم در بانک 
مرکزی نوش��تیم و تحویل آن ها دادیم. من به عنوان 
دانشگاهی، حاال برگشته بودم به وزارتخانه، بعدش 
برگشتم به دانش��گاه، گفتم: آقایان! دست شماست، 
حاال دیگر بعدازاین، شما انجام بدهید. مثل این ُدوِی 
امداد هست که یک چوبی می گیرند، بعد رد می کنند، 
مثاًل دویست متر، پانصد متر، پنج هزار متر می روند. 
این دیگر موقعیِت آن ها بود که بیایند فرهنگ سازی 
بکنن��د، بیایند آم��وزش بدهند، بیایند س��اختارهای 
بانک ه��ا را عوض بکنند. هیچ ک��دام از این کارها را 
نکردند، به چه دلیل؟ به دلیل آن آس��یب های بیرونی 
و آسیب های درونی. مقاومت فوق العاده شدید است 
آقایان! اآلن هم با بعضی افرادی که در بانک مرکزی 
هستند، یک ذره گرایش این سمتی هم داشته باشند، 
صحبت بکنید؛ می گویند که: بانکی ها به ما گفتند که 
آقا! آن ها حرف خودشان را بزنند، قانون باشد، ما کار 
خودمان را می کنیم! این چیزی اس��ت که در بانک ها 
دارد می گ��ذرد و این یک معضل اس��ت، گرفتاری 
است. هم خودمان متوجه نشدیم، هم این قسمتی از 
ندانسته هایمان را یا کج فهمی هایمان را منتقل کردیم 
به دانشجو و جامعه. یکی دو بار آمدند در تلویزیون 
بانکداری اس��المی را نشان بدهند، آمدند یک گاوی 
را آوردند آن جا و بعد گفتند این، وزارت کشاورزی 
است و چه و چه؛ آبروریزی شد، بعد از دو سه بار، 
تعطیل ش��د رفت. ببینید، کجا این آموزش داده شده 
در ظرف سی سال؟ ش��ما کجا دیدید آقایان؟ آیا ما 
فرهنگ سازی کردیم؟ آیا وزارت علوم به وظیفه اش 
عمل کرده؟ دست گذاشته یا تشویق کرده که: کتاب 
بنویس��ید، مطالعه بکنید، دوازده س��ال بنشینید فکر 
بکنید! به هر صورت، ما گرفتاری مان این بوده و حاال 

ویژگی هایش را هم همه می دانند، ضرورت ندارد که 
من دو مرتبه تکرار بکنم. آقای موسویان یک سؤالی 

کرده بودند غیر مستقیم، من آن را مطرح می کنم.
آن چه که م��ا می خواهیم به عن��وان اقتصاد مملکت 
گاهی برای دانشجویان توضیح بدهیم، من مجبورم 
دیگر این اصطالح را بگویم: ش��تر گاو پلنگ است! 
یعنی زمینه کاماًل سرمایه داری است، بعضی از الفاظ، 
کلماِت سوسیالیس��تی اس��ت و یک مقدار روپوش 
اس��المی هم دارد. آن چه که اتف��اق می افتد در نظام 
سرمایه داری، کاماًل دقت کنید در سمت چپ شروع 
بکنیم بازار پولی و بعد بهینه ی س��رمایه گذاری، حّد 
بهینه؛ بعد می رس��یم به گرداب پول��ی. ببینید، آقای 
دکتر صمصام��ی! این ارقامی که ش��ما امروز صبح 
فرمودید، غالباً توی این گرداب پولی دارد می چرخد. 
یک مطلبی در ذهن من هس��ت، شما اصالح بکنید، 
ذهنتان حتماً قوی تر اس��ت. ۴8۰ هزار میلیارد تومان 
گفته بودند در این مدت ریختیم برای صنایع، ش��ما 
فقط کف لِیبِلش را حساب بکنید برای مثاًل یک لِیبل 
ب��ا ۱۰ میلیون تومان، بگویید ب��ا ۱۰۰ میلیون تومان 
کار می کند. می دانید چقدر می توانس��تیم کار ایجاد 
بکنیم! ولی ببینید، آیا فهِم این را هم داریم، معذرت 
می خواهم، من به دولتی ها می پَرم می گویم، ببینید که 
این پول ها در گرداب پولی اند و مرتب، هم وسعتش 
و هم عمقش بیش تر می ش��ود. اگر ما توانس��تیم از 
طریق مؤسس��ه ی تأمین مالی جلوی بهره و س��فته 
بایستیم، ورود تمام کاالی بادوام را بگیریم، دیگر این 
گرداِب پولی درست نمی شود. ]توضیح پاورپوینت[ 
به عبارت دیگر: اس با آی برابر می ش��ود. این جا نگاه 
بکنید! إس، إس پس انداز که البته ننوشتیم این جا، یک 
رودخانه ای است دسِت راست که از چپ به راست 
حرکت بکنیم، إس است، میزان پس انداز است. یک 
مقدار پول رفته توی گرداب پولی، بعد بقیه اش آمده 
جزو این قس��مت ش��ده. یعن��ی اس بزرگ تر از آی 
است، یعنی حتماً بیکاری اتفاق می افتد و برای رفع 
این بیکاری ما مجبور هس��تیم که اس را با آی برابر 
بکنیم. تنها راهش چیست؟ حذف بهره، از بین بردن 
هرگونه سفته بازی. دوستان! یک رقمی من بگویم از 
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هزینه ی بیکاری، البته در جریان هس��تید که هزینه ی 
تورم چقدر در کش��ورهای سرمایه داری زیاد است، 
هزینه ی بیکاری در یکی از س��ال ها، پنج شش سال 
قبل، در آلم��ان بوده 8۰ میلی��ارد دالر. آیا بهتر نبود 
امثال این 8۰ میلی��ارد دالرها را صرف بکنند بیارند 
در ای��ن زمینه تا این که این را پی��اده بکنند و بعد به 
اصطالح مثل این می ماند که داس��تان آن مداوا کردن 
و پیشگیری است. ما می گوییم می خواهیم پیشگیری 
بکنیم از این همه فجایع، تنها راهش هم این اس��ت 
که: هم موضوع شناس��ی بکنیم و هم ساختارشناسی 
بکنیم. س��اختار بانک های مملکت م��ا به هیچ وجه 
آماده ی پیاده کردن مؤسس��ه ی تأمین مالی را ندارند! 
نه آموزش دارند، نه ساختار دارند و نه شرح وظایف 
دارند، هیچ چیز ندارن��د. بنابراین، توصیه ی من این 
است که: اگر ان ش��اءاهلل رسیدیم به یک جمع بندی، 
ترتیبی داده بش��ود که یک مقدار تخصصی تر روی 
بعضی از جنبه ها کار کنیم؛ حاال ببینید، آس��یب های 
بیرونی یک داس��تان است، درونی یک داستان دیگر 
اس��ت. فهِم خود قانون و کارکردن ابزارهایی که این 
قان��ون می تواند بگوید که م��ن فکر می کنم به جای 
این که قوانین جدید بگذاریم، همان قانون 62 را بیاییم 

اصالح بکنیم، به نظر من دیگر بهترین کار را کردیم. 
اگر این کار انجام بشود، من فکر می کنم که بیش تر از 

این جلسات بتوانیم استفاده کنیم.
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دکتر محمـد نعمتـی:
من یک نکته به ذهنم می رس��د، به یک شکل دیگر 
بیان می کنم، شما تصحیح بفرمایید. با یک استعاره و 
ی��ک مثال می خواهم حرفم را بزنم. مثاًل فرض کنید 
ما می خواهیم نمازخواندن طبق فقه امامیه را به مردم 
آموزش بدهیم. مثاًل آق��ای دکتر توتونچیان مجتهد 
اس��ت، یک رس��اله ای می نویس��د، بعد فرض کنید 
کس��انی با یک فقه دیگری آموزش دیده اند و دارند 
زندگی می کنند؛ خب، مشخص است آن ها، رساله ی 
خودش��ان را توصیه و تجویز می کنن��د. در مباحث 
اقتصاد اس��المی یا الگوی اس��المی، ح��اال کالن تر 
داری��م صحبت می کنیم، ما در ح��ّد نظریه پردازی یا 
رس��اله را می نویس��یم از نگاه خودمان آن چیزی که 
درست است، تا وقتی این گفتمان غالب نشود، نباید 
انتظار داش��ته باش��یم که به این فقه عمل بشود. یک 
دوگانه ی کارشناس��ی فقاهت در کشور ما جا افتاده 
که عین همان سکوالریس��م است دیگر. یعنی وقتی 
مثاًل نظام پولی جریان غالب در کشور، اتریشی باشد، 
مکتب شیکاگو باش��د، به آن اعتقاد دارند. همان که 

آقای نوربخش صادقانه به نظرم آن جا که گفته اعتقاد 
ن��دارد. ما تا وقتی نتوانی��م گفتمانمان گفتمان غالبی 
بشود، نیروس��ازی و کادرس��ازی هم برایش بشود، 
قطعاً گرفتار این می شویم. یعنی یک بحث این است 
که مثاًل یک رس��اله تدوین بش��ود، رساله ی عملیه، 
چه جوری نماز بخوانی��م، چه جوری نظام حکمانی 
پول را س��امان بدهیم؛ بحث دیگرش اجرا است. به 
نظرم خودش یک تخصص دیگری اس��ت که ما به 
سالمتی اصاًل توی این سال ها وارد آن نشدیم! این به 
نظر من یک نکته ای است که باید به آن دقت بکنیم. 

انتظار نباید داشته باشیم.

دکتـر ایـرج توتونچیـان:
من یک چیز تکمیلی هم این جا بگویم در مورد این 
صداقتی که دکتر نوربخش آن جا نش��ان داد، واقعاً با 
صداقت ای��ن را گفت. ولی ببینید، یک چیزی برای 
من این جا مهم هست و آن این است که: شما وقتی 
در رأس یک سازمانی قرار می گیرید یا قانونی باالی 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 دکتر توتونچیان
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سر ش��ما می آید، زنجیره ی سیاسِی مملکت قوی تر 
است، محکم تر است، مطمئن تر است، اما زنجیره ی 
علمی سست اس��ت! بنابراین، چسبیدند به سیاست 
و با سیاس��ت کار کردند نه با علم؛ سیاس��ت هم به 
ای��ن معنای دره��م برهمی که ما داری��م، و ااّل علوم 
سیاسی حاال برای خودشان یک مبانی ای دارند، ولی 
آقای دکتر! می خواهم بگویم که به نظر من تمام ماها 
می توانی��م هر کداممان یک قانوِن عملیات بدون ربا 
بنویسیم و بیاییم مثاًل تأمین مالی اصالح بکنیم. همه 
می توانیم بنویسیم، به نسبت امروز هم صحبت شد. 
فتوای مثاًل فالن مرجع تقلید، همه ی این ها اسالمی 
هس��تند ولی یک اختالف��ی دارند؛ مطمئن باش��ید 
وقتی که شما این ها را ارزیابی می کنید، این ها به یک 
نتیجه نمی رسند. دقت کردید؟ کدام را باید انتخاب 
بکنیم؟ عقل ما می گوید کدام را انتخاب بکنیم؟ یک 
مجتهد دیگر می بینید که نظرش صاحب خوبی است، 
حق آن وقت ش��ده است. من اعتقاد به این دارم. چه 
اشکالی دارد؟ همه بیاییم این حرف ها را بزنیم و بیاییم 
آموزش بدهیم بگوییم: عیب ندارد، ش��ما حرفتان را 
بزنید ولی در آخر، سنگ محک ما چیست؟ این است 
که ببینید اقتصاد اسالمی هم فرآیندمحور است و هم 
برون داد محور، یعنی هم باید فرآیندش شرعی باشد 
و هم برون دادش. بنابراین، این برون داد برای ما یک 
معیار بش��ری اس��ت. چرا این کار را نکنیم؟ تا اآلن 
ه��م این کار را نکردی��م! ای کاش این کار را بکنیم. 
ببینید، دائم می آییم از همدیگر ایراد می گیریم. امروز 
هم صحبت شد که از بعضی از مذاهب مثاًل استفاده 
می کنند بعد به فالن جا می رسیم. آقا! بگذارید ادامه 
پیدا بکند، ای��راد چرا می گیرید؟! بعد ببینیم نتیجه ی 
کدام یک از این ها بهتر است، آن را انتخاب می کنیم.

دکتر احمد شعبانی:
من یک مقایس��ه ای بکنم بین چن��د تا نهاد از جمله 
بانک. در دانش��گاه ها کس��انی که برای کس��ب علم 
می روند و کس��انی که آموزش می دهند، واقعاً افراد 
خاص��ی هس��تند؛ چه معلم، چ��ه متعل��م. بنابراین، 

پیچیده ترین مفاهیم را می ش��ود در دانشگاه ها تعلیم 
داد. در مؤسس��اتی که با مردم س��روکار دارند، مثل 
بورس، ط��رف می داند باید برود یک س��همی را از 
بازار بخرد، انتظار داش��ته باشد این اگر گران تر شد، 
بفروش��د و یک س��ودی ببرد. در بیمه شما مراجعه 
می کنید، آن ش��رکت بیمه گر به ش��ما می گوید یک 
میلیون بگذار، این خودرو، این خانه، نمی دانیم دارایی 
شما، هر خسارتی دید، من برایتان تأمین می کنم ولی 
بهایش این یک میلیونی اس��ت که شما می گذاری. 
در بان��ک، ما دو تا مقوله داریم، یکی آن حرف هایی 
اس��ت که بانکدار بر عهده دارد و بایس��تی کاماًل به 
دانش بانکداری هر چقدر هم پیچیده باش��د، مسلط 
باشد. چون بایستی به عنوان یک بنگاهی که یک رفتار 
پیچیده ای دارد، خودش را درواقع بهینه بکند، س��ود 
کسب بکند و دارایی های متنوعی دارد، ریسک های 
متفاوت��ی برایش وج��ود دارد، با ی��ک تکنیک هایی 
بایس��تی خودش را، درواقع معادالتش را حل بکند. 
ولی از آن طرف، مردمی هستند که اصاًل نه فرصت، 
ن��ه زمینه و نه تخصص الزم ب��رای این که بتوانند با 
آن دان��ش آگاه بش��وند را ندارند و همین طور صبح 
پا می شوند می روند، از هر گروه و طبقه ی اجتماعی 
ممکن است باشند؛ یک روستایی وارد بانک می شود 
می خواه��د یک وام��ی بگیرد برای یک مش��کلی، 
مس��ئله اش را رفع بکند، برود. میلیون ها نفر هستند 
که اغلب تحصیالت دانشگاهی ممکن است نداشته 
باش��ند. بنابراین، زمینه ی فراگی��ری آن چه که تحت 
عنوان قانون عملیات شما تعریف می کنید را ممکن 
است برای آنی که می خواهد تسهیالت بانک استفاده 
بکند یا سپرده ای را نزد بانک ببرد، روی آن زمینه اصاًل 
نداشته باشد. بنابراین، بانک به نحوی بایستی طراحی 
بش��ود و عملیات بانکی به نحوی تعریف بش��ود و 
بانک با مش��ترِی خودش به نحوی تعامل بکند کأّن 
یک مشترِی بی س��وادی که اصاًل ممکن است حتی 
ظرفیت تحصیل و تعلم را هم نداشته باشد. بنابراین، 
من می گویم اگر بناس��ت قانونی نوشته بشود که در 
آن، عملیات بانک برای مشتری، حاال یا سپرده گذار 
یا وام گیرنده، تعریف بش��ود، یک پیش فرض ما باید 
داش��ته باشیم و آن این که: بانک با کسانی می خواهد 
قرارداد ببندد که اصاًل نمی توانند تخصصی به مقوله ی 



 گاهنــامه
 تحلیلیـ  خبری 
کنگره بیــن المللی 
علوم انسانی اسالمی    
شمــاره 8
مرداد 1397

74

بانک ورود پیدا کنند. ببینید، ما قبل از انقالب اگر از 
گروهی سؤال می کردیم: قرض چیست؟ می فهمیدند 
می گفتند: قرض، یک پولی می دهی، عیناً همان را نه 
کم ت��ر، نه بیش تر پس می گیری. بع��د از انقالب که 
آمدیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتیم، اگر 
اآلن شما سؤال بکنی: قرض چیست؟ می گوید: این 
همانی اس��ت که یک پولی می ده��ی، چهار درصد 
اضاف��ه به تو می دهند، یا چهار درص��د اضافه از تو 
می گیرند. یعنی قرضش را هم مخدوش کردیم، غرق 
شده مفهومش! چه رسد به این که این آقا رفته بانک، 
می گوییم آقا! اس��تثنا، مرابحه. بعد می گوییم بیا پای 
ق��رارداد، آن جا همان اول می گوییم: اس��قاط کافه ی 
خیارات فالن. یک اصطالحاتی را می گذاریم جلوی 
چشم او. من اخیراً رفتم یک تلویزیون بخرم، آن آقا 
شروع کرد پنج شش دقیقه گفت: چی دارد، چی دارد؛ 
گفتم: من که نفهمیدم، یکی از این ها را بده ببرم. یعنی 
اصاًل حرف های این ها را نمی شود فهمید. حاال شما 
حساب کنید یک روستایی آمده یک وام مضارعه یا 
مس��اقات � که عنوان را این جور می گذاریم � بگیرد. 
واقعاً از چهارچ��وب اصطالحات و درواقع آن قیودِ 
پیچیده بایس��تی آن چه که به ش��کل قانون درمی آید 
... ن��ه مدیریِت بانک و مدیریِت دارایی های بانک را 
عرض نمی کنم، آن یک قصه ی دیگر است. محصول 
باید یک جوری باشد، هر چقدر هم مطالعه پشتش 
باشد، آن خروجی ای که مردم به آن مواجه می شوند، 
طرف برود آن جا به صورت معاطاتی، همان جور که 
وارد یک فروشگاهی می شود، جنسش را برمی دارد، 
پولش را می گذارد می آید بیرون، نه ایجاب، نه قبول، 
نه شرط، نه قید، نه حالل، نه حرام، هیچی نمی داند، 
یعنی فقط می گوید یک چیزی، یک کفشی برمی دارم 
پولش را هم می گذارم می آیم بیرون. من می خواهم 
بگویم در بانک، ف��رض را بر این بگذاریم که مردم 
معاطات��ی می روند توی بانک، یک پولی می خواهند 
بگذارند بیایند بیرون، معاطاتی می خواهند بروند یک 
وامی بگیرند بیایند بیرون. حاال ببینید برای معاطاِت 
مالی چه کار می شود کرد. واقعاً اگر بخواهد هفده تا 

عقد آن هم تحت اصطالحاتی که عموماً نمی فهمند 
چه اس��ت، نهای��ت این ن��ه بانک��دار می فهمد، آن 
کارش��ناس بانک که ۳۵ سال اس��ت، ۴۰ سال است 
توی بانک نشس��ته، دیگر مؤسس��ه ی عالی آموزش 
بانک��داری اآلن همین آقای��ان می آیند آن جا آموزش 
می بینند دیگر! واقعاً ارش��د گرفت��ه، آن جا دارد یک 
دوره ی فوق العاده می گذراند. شما می گویید مضاربه؛ 
هنوز مضاربه را نمی داند! ۳۰ سال، بیست وپنج، شش 
سال توی بانک بوده. یک کارشناس بانک است، 2۰، 
۳۰ س��ال اس��ت توی بانک است. حاال چه برسد به 
یک روس��تایی، یک تحصیل نکرده، عامی، که همین 
اصطالح��ات هم ب��ه آن صورِت فقه��ی یا حقوقی 

بخواهد برای او مطرح بشود.
من پیشنهادم این است که نهایتاً هر چهارچوبی شکل 
می گیرد، آن چه که می خواهد بین بانک و مردم مطرح 

بشود، کاماًل باید عامیانه باشد.

دکتر محمدعلی متفکرآزاد:
م��ن یک مث��ال بزنم در م��ورد این فرمای��ش آقای 
شعبانی و دوستان دیگر که حیله های بانکی را گفتند. 
زمانی در بانک داخل دانش��گاه تبریز، برای اعضای 
هیئت علم��ی، وام خرید کامپیوتر می دادند. من رفتم 
گفتم: آقا! من کامپیوت��ر دارم ولی معادل همان مبلغ 
را من بده��کارم، می خواهم وام بگی��رم. گفتند: نه، 
باید حتماً فاکتور بی��اوری، کامپیوتر بخری، اگر هم 
نیس��ت، ما یک آدرس به ت��و می دهیم، صوری برو 
بگیر بردار پیش فاکتور بیاور. گفتم: نه، این کار را من 
نمی خواهم بکنم. خود رئیس شعبه یک حیله به من 
یاد داد، گفت: شما برو کامپیوتر را بخر، آدم متشّرعی 
هستی و وسواس داری و حساسی و این ها، کامپیوتر 
را بخر بگذار توی مغازه ی همان فروش��نده، دست 
نزن، باشد همان جا، بخر! فاکتور را بیاور، پول را از ما 
بگیر، برو ۵۰ تومان کسر کن، بگو آقا! من با کسر ۵۰ 
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تومان دوباره به تو پس می دهم. گفتم: این را هم من 
نمی خواهم. من تنها فردی بودم که آن وام را نگرفتم. 
از این کلک ها، حیله ها زیاد است، خودِ آقایان بانکی 
یاد می دهند ک��ه چه کار بکن تا این که بتوانی پول را 
بگیری؛ اما س��ؤالم از آقای دکتر این اس��ت که یک 
جای��ی گفتند: ه��دف غایی، عدالت اس��ت؛ ببینید، 
درس��ت است که عدالت یک جایگاه خیلی ویژه ای 
در اقتصاد اس��المی دارد، کاًل در اسالم و در اقتصاد 
اسالمی، هر اقتصادی که عدالت در آن نباشد، اصاًل 
اسالمی نیست، اما من می خواهم عرض بکنم که آیا 
این عدالت شرِط کافی است یا شرِط الزم؟ من فکر 
می کنم که این، ش��رِط الزم هست آقای دکتر! شرط 
کافی در اقتصاد اسالمی، معنویت است. چون اگر ما 
بخواهیم بگوییم که معنویت، جایگاهش از کجاست؟ 
اگ��ر بگوییم که یک امر فردی اس��ت، بعدازآنی که 
همه ی فعالیت های اقتصادی انجام گرفت و کسب و 
عواید و درآمد نصیب آدم ش��د، آدم می رود خودش 
به دنبال مثاًل کس��ب معنویت. این نیست، واقعاً در 
اقتصاد اس��المی معنویت باید در دروِن خود اقتصاد 
یک جایگاه داشته باش��د، یعنی شرط کافِی فعالیِت 
اقتصادی باشد. من می خواهم استفاده بکنم از محضر 
آقای دکتر که این را توضیح بفرمایند که قبول دارند 

یا رد می کنند یا توضیحی دارند.

پاسخ دکتر ایرج توتونچیان به منتقدان
م��ا این جوری فکر می کنیم که سیس��تم به اصطالح 
مؤسسه ی تأمین مالی اسالمی، یک طرِف سپرده گذار 
دارد، یک طرف، اس��تفاده کننده از تس��هیالت. من 
در کتاب هایم این جور نوش��تم که: سپرده گذاران دو 
گروه هس��تند، عده ای ریسک پذیر هستند، یک عده 
ریسک پذیر نیستند. این هایی که ریسک پذیر نیستند، 
سپرده را در عقود مبادله ای به اصطالح کوتاه مدت که 
ارقامش هم تقریباً ثابت است، می گذارند. آن هایی که 

ریسک پذیر هستند، می روند روی مشارکت و امثال 
این. این طرف، به همین سادگی. یعنی اصاًل دو جور 
چیز است، دو تا پول داریم، یکی مربوط به مشارکت 
و امثال این هاس��ت، یکی هم عق��ود مبادله ای؛ و اما 
آن طرف، ببینید موقع آمدن برای دوستان گفتم: اصاًل 
نظر من این است که کارشناس مؤسسه ی تأمین مالِی 
اسالمی نباید توی اداره اش بنشیند، باید برود بگردد 
ببیند که گرفتاری مردم چیس��ت. ای��ن آقا باید برود 
آن جا ببیند آن آقای روس��تایی مشکلش چیست و با 
چه عقدی می تواند کارش را راه بیندازد. چه لزومی 
دارد ک��ه برای آن آقا توضیح بدهد؟ مثل این می ماند 
که، مثال خودتان اس��ت، که توی فروشگاه می رویم 
بعد می گوییم که »ما این را می خواهیم«. لزومی ندارد 
آن آق��ا بیای��د توضیح بدهد که این را کجا درس��ت 
کردند، موادش چی هست، نمی دانم قیمت چی بوده، 
از کج��ا آمده. لزومی ندارد. یعن��ی اگر ما آموزش را 
این قدر عمیق و دقیق بدانیم و بتوانیم پیاده بکنیم، با 
تمام این آسیب هایی که وجود دارد، خوب ببینید، این 
به نظرِ م��ن چیز پیچیده ای نمی آید. باألخص این که 
فرهنگ عامه را آماده نکردیم برای فهم اقتصاد اسالمی 
و بانکداری اس��المی. همان معنویتی که آقای دکتر 
می گویند؛ ببینید، واقعاً اوایل انقالب این معنویت یک 
مقداری جان داشت، اآلن چی؟ به دلیل رفتارهایمان 
اس��ت، رفتارهایمان را درس��ت بکنی��م، مطمئناً این 
فرهنگ، یعنی با آن فرهنگ رفتارها درست می شود 
و در عمل اتفاق می افتد، نه با گفتن، نه فقط با شنیدن. 
نکت��ه ی دیگر آن که مثاًل بانک ملی را فرض بگیرید، 
تقریب��اً بزرگ ترین بانک اس��ت، ممکن اس��ت در 
شعبه ای در تهران، شعبه ی بزرگش، ده نفر کارشناس 
داشته باش��د فقط برای عقد مشارکت، 2۰ نفر فقط 
ب��رای عقد مضاربه، ۵۰ نفر ب��رای لیزینگ. مثل این 
اس��ت که اولش یک پزشک عمومی نیاز را می بیند، 
نیازس��نجی می کند بعد می فرستد پهلوی متخصص 

مربوطه.
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درست.است.که.نرخ.سود.در.بخش.پولی.اتفاق.

می.افتللد.ولی.بللا.این.که.در.بخللش.پولی.اتفاق.

می.افتد،.به.سللرعت.و.به.شدت،.بخِش.حقیقی.را.
تحت.تأثیر.قرار.می.دهد

بح��ث من درباره ی بررس��ی عوام��ل باالبودن نرخ 
س��ود بانکی و سیاست های کاهش آن است. در این 
گزارش من از زحمات اس��اتیدی که توی وضعیت 
فعلی دارند تغییر می کنند، اس��تفاده کردم. مخصوصًا 
دکتر شریف زاده استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام 
صادق »علیه السالم« که در این جلسه حضور ندارد. 
حاال چرا نرخ س��ود؟ ببینید، تابه حال بحث هایی که 
بوده، ارزش��مند بوده و بسیار بس��یار پربها، ولی من 
می خواهم بیاورمتان توی بانک. با این هم کار ندارم 
که حاال بهره، سود ... این بحث ها را ندارم، می خواهم 
ببینم توی بانک چه اتفاقی افتاده، آن چیزی که اصاًل 
می بایست منتظرش بودیم و اتفاق نیفتاده است. چرا 
بحِث نرخ س��ود؟ چون نرخ س��ود این گونه اس��ت 

ک��ه حلقه ی وصل بین بخ��ش واقعی و بخش پولی 
اس��ت. تصمیم گیری درب��اره ی مصرف، بخصوص 
سرمایه گذاری، وابس��ته به نرخ سود است. اگر نرخ 
سود باال باشد، سرمایه گذار موکول می کند کارش را 
به آینده! و چه بس��ا میدان مص��رف هم تحت تأثیر 
نرخ سود باال قرار بگیرد و مصرف، محدودیت های 
خودش را پیدا کند. این جا من اشاره می کنم به این که 
درست است نرخ سود در بخش پولی اتفاق می افتد 
ولی با این که در بخش پولی اتفاق می افتد، به سرعت 
و به شدت، بخِش حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
گفت ک��ه: اگر نرخ تورم را ما کاهش بدهیم، به طور 
طبیعی نرخ س��ودِ بانکی کاهش پی��دا می کند و در 
نتیج��ه این اتف��اق می افتد که س��رمایه گذاری رواج 
پیدا می کند و ما از رکود خارج می ش��ویم. در س��ال 
۹۳ چنین تصریحی ش��د، قطعاً نرخ رشد سودها در 
آینده تحقق پیدا نخواهد کرد، بر همین اساس وی از 
کاهش نرخ س��ود بانکی خبر داده و گفته بر اساس 

حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری

بررسی عوامل باال بودن نرخ سود بانکی و 
راه   های کاهش آن
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برنامه ریزی های ش��ورای پول و اعتبار، نرخ سود در 
سیستم بانکی در بخش سپرده ها و تسهیالت کاهش 
خواهد پیدا کرد. این، بر اس��اس نظریه ی علمی اش 
درس��ت گفته. چرا؟ حس��اب می کرده که به خاطر 
این که ما آموخته ای��م در کالس ها که هر وقت نرخ 
ت��ورم کاهش پیدا کند، به طور طبیعی تأثیر می گذارد 
روی نرخ س��ود و نرخ سود را کاهش می دهد، نرِخ 
س��ودِ اس��می کاهش پیدا می کند و نرِخ سودِ اصلی 
افزایش پیدا می کند. یکی دیگر از مقامات هم همین 
را فرموده بودند: نرخ تورم ابتدای س��ال ۹۰ افزایش 
یافته بود، در فصل اول س��ال ۹2 به اوج خود رسید، 
از فصل دوم ۹2 روند کاهشی به خود گرفت که این 
روند تا کنون ادامه پیدا کرده است. این هم بر اساس 
آن تئورونیومی اش درست می گوید، انتظار می رفت 
که به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ س��ود بانکی هم 
کاهش پیدا کند. هم این مقامی که مس��ئولیت دارد و 
هم آن مقامی که تصریح کرده، بر اساس تئوری های 
علمی به هرحال، مثاًل درس��ت پیش بینی می کردند؛ 
ول��ی پیش بینی چی اتفاق افتاد؟ این پیش بینی را من 
در قالب این سؤال مطرحش می کنم که: چرا به رقم 
کاهش نرخ ت��ورم، نرخ های س��ود بانکی مطابق با 
اهداف سیاس��ت گذاران کاهش نیافته است؟ چرا آن 
نظری��ه ی علمی در بانکداری ایران جواب نداد؟ این 
س��ؤال پس این است که: با این که نرخ تورم کاهش 
پیدا کرده، چرا نرخ س��ود بانکی بر ارز چه بسا سیر 
صعودی هم داشته؟ که این جا احتیاج دارد به این که 
من اشاره کنم اوالً نرخ تورم )خیلی گذرا( کاهش پیدا 
کرده و چنان که از گزارش های رسمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برمی آید، رونِد افزایشی تورم 
نقطه به نقطه که در خرداد ۹2 به ۴۵/۱ رسیده بود، از 
تیرماه همان س��ال روند کاهش��ی خود را آغاز کرد؛ 
به گونه ای که آذرماه به 2۹/6 درصد و اس��فند ۹2 به 
۱۹/7 رس��ید. رونِد کاهشی مذکور در سال ۹۳ ادامه 
پیدا کرد، در خرداد ۹۳ کم تر و در شهریورماه آن سال 
به حداقل خود یعنی ۱۴ درصد رسید، در ماه های بعد 
از شهریور نیز نرخ تورم نقطه به نقطه سالیانه به ترتیب 
در مهرم��اه ۱۴/6، آبان ماه ۱۵، آذرماه ۱6، دی ماه ۱6، 
بهمن ماه ۱6 و در اسفند هم ۱6 درصد بود. بنابراین، 
چنان که داده های مربوط به تورم نقطه به نقطه به عنوان 

یکی از شاخص های پیش نگر می تواند فرضاً موجب 
کاهش نرخ س��ود بانکی بش��ود، به طور مستمر نرخ 
تورم ش��ما کاهش داش��ته ولی علی رغم این که نرِخ 
تورم شما بر اساس این آمار لفظی کاهش پیدا کرده، 
آن اتفاق نیفتاد، نرخ س��ود اتف��اق نیفتاد. خب، حاال 
ما بای��د ببینیم که در عین این که ن��رخ تورم کاهش 
داشته، ش��اید در ذهن مبارکتان بیاید: حداقل خوب 
بود نرِخ س��ود بانکی ثابت می مان��د، ثابت می ماند 
حداقل؛ اما این هم اتفاق نیفتاد دوس��تان! نرخ سود 
بانکی سیر برعکس داش��ت  و افزایش پیدا کرد. بر 
اساس داده های منتشرش��ده در نماگرهای اقتصادی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی، روند نرخ س��ود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذارِی مدت دار در 
فاصله ی ۹2 تا ۹۳ به هیچ وجه کاهنده نبوده اس��ت، 
چنان که در جداول این جا منعکسش می کنیم، جداول 
را که ببینید، می بینید که روند افزایشی داشته. مثاًل در 
شهریورماه ۹2 به 22/7۵، در آذرماه همان سال، از ۱6 
درصد در شهریورماه ۹2 به 22 در آذرماه همان سال 
رس��یده است، این در حالی اس��ت که نرخ تورم در 
ای��ن زمان ها رو به کاهش بوده! پس ببینید، علی رغم 
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کاهش نرخ تورم، نرخ س��ود بانکی حالت افزایشی 
داش��ته که این جا من به این جداول ش��ما را ارجاع 
می دهم و وقت ش��ما و خودم را تلف نمی کنم و بر 

شما باد بر این جداول. 
مقام��ات رس��می به این نتیجه رس��یدند ک��ه از آن 
سیاس��ت های دستوری استفاده کنند، به جای این که 
از سیاست های پولی استفاده کنند چون دیدند شاید 
زمینه و کارایی نداش��ته باشد. آمدند از سیاست های 
دس��توری اس��تفاده کردند و خودتان می دانید دیگر 
درصورتی که وضعیت بش��ود با سیاس��ت های پولی 
کار را ب��ه س��امان برس��انیم، نمی باید پن��اه ببریم به 
سیاست های دس��توری. بخشنامه ی شماره ی چقدر 
در س��ال ۹۳ بان��ک مرکزی آم��ده، بر اس��اس این 
بخشنامه نرخ س��ود سپرده های بانکی به ترتیب زیر 
تعیین می ش��ود: نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار یک ساله: 22 درصد؛ نرخ سود سپرده های 
س��رمایه گذاری م��دت دار ۹ ماهه تا یک س��ال: 2۰ 
درصد؛ نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
6 م��اه تا ۹ ماه: ۱8 درصد؛ نرخ س��ود س��پرده های 
سرمایه گذاری مدت دار ۳ ماهه تا 6 ماهه: ۱۴ درصد. 
این دس��تور صادر شد، کی؟ بخشنامه ای که در سال 
۹۳ صادر ش��د. آیا این بخشنامه تأثیر گذاشت؟ این 
بخشنامه تأکید هم دارد، و آخر کارِ این بخشنامه دارد 
که: اگر تخلف کنید، چنین می شود و چنان می شود. 
با این که دس��تور اکید داده اس��ت، آیا این بخشنامه 
توانس��ت زمینه ی اجرا پیدا کند و توی این سازمانی 
که ما اس��مش را می گذاریم بانک، توانست که تأثیر 
بگذارد؟ واقعیِت مطلب این است که: نه. بعدازاین که 
این بخشنامه صادر شد، بخشنامه ی دیگری هم صادر 
ش��د به دنبال این بخشنامه، در س��ال ۹۴ صراحتاً به 
عدم پایبندِی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
نرخ های اعالمِی بانک مرکزی اذعان کرد. در مقدمه ی 
این بخشنامه، پیرو بخشنامه های چی و چی در رابطه 
با سیاس��ت های پولی اعتباری نظام بانکی کشور در 
۹۴، بدین وسیله به اطالع می رساند علی رغم تأکیدات 
مقّرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط 
یاد شده، بررسی های به عمل آمده و اطالعات واصله 

از عملکرد ش��بکه ی بانکی کشور حاکی از آن است 
که متأس��فانه برخی از بانک ها و مؤسسات اعتبارِی 
غیر بانکی از مف��اد ضوابط ابالغی این بانک تخطی 
نموده اند. برخی نه، بیش ت��ر تخطی کرده اند. این جا 
یک جمله پرانتز من ب��از کنم: چرا تخطی کرده اند؟ 
مگ��ر عقل اقتصادی ندارند؟ چ��را. مگر وضعیت را 
نمی دانند؟ چرا. پس چ��را تخطی کرده اند؟ به دنبال 
این هس��تم که ببینم چرا تخطی کردند و بیاییم روی 
زمی��ن. علت فرعِی چس��بندگِی نرخ س��ود بانکی؟ 
ممکن اس��ت کسی چنین تحلیل کند که: ما در سال 
۹۰ توانستیم که مثاًل به بانک ها اعالم کنیم که تعیین 
نرخ سودِ علی الحساب به دسِت خود بانک ها انجام 
بگیرد. یک کسی ممکن است چنین تحلیل کند: وقتی 
نرخ تورم کاهش پیدا می کند و در مقابل نرخ س��ود 
افزایش پیدا می کند، بدین علت است که تعیین نرخ 
سود را به دست خود بانک ها دادید و به بانک اختیار 
دادید که تعیین نرخ سود کند. چون چنین بخشنامه ای 
و دس��توری را صادر کردی��د و چنین اختیاری را به 
بانک ه��ا دادید، در نتیجه همان علت اس��ت که نرخ 
س��ود افزایش پیدا می کند و ن��رخ تورم کاهش پیدا 
می کند و ممکن اس��ت کس��ی چنین تحلیل کند: از 
آن روزگاری که بانک های خصوصی به میدان نسبی 
آمده ان��د، چون بانک خصوصی اس��ت و در فضای 
بازار پول توانس��ته وارد بشود، بانک های خصوصی 
ک��ه وارد میدان پول ش��دند، تصمیم گرفتند که نرخ 
س��ود بانکی را افزایش بدهند. ممکن اس��ت کسی 
چنین تحلیل کند ولی این تحلیل، تحلیلی است که 
تأثیر داش��ته ورود بانک خصوصی ولی آن طور تأثیر 
چشم گیری نداشته است. این جا یک جمله ای بگویم: 
اگر خواسته باشیم بگوییم که علت این که نرخ سود 
بانکی افزایش پیدا کرده، چون نرخ س��ود را در سال 
۹۰ و بعِد ۹۰ به دست بانک ها سپردند یا چون بانک 
خصوصی وارد میدان شده، تأثیر داشته اما این علت 
اصلی نیست. علت اصلی چیست؟ علت اصلی این 
است که مطالبات غیر جاری رو به افزایش بوده توی 
سیستمی که اسمش را هر چی می خواهید بگذارید 
ش��ما، آ بگذار یا ب بگذار، بحِث لفظ نیس��ت. این 
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س��ازمان، مطالبات غیر جاری اش به س��رعت رو به 
افزایش است و در وقتی که من به عنوان یک سازمان 
پولی می بینم مطالباِت معوقه به سرعت رو به افزایش 
داش��ته و ای��ن مطالباِت غی��ر جاری اقس��امی دارد، 
بعضی شان ش��ش ماه، بعضی هجده ماه، بعضی شان 
غیرقابل وصول اس��ت و دائم آمار نش��ان می دهد که 
دارد افزای��ش پی��دا می کند، در نتیجه م��ن دو تا راه 
بیش تر ندارم: یک راهم این است که بیایم دست هایم 
را باال کنم بگویم آقا! بنده ورشکس��ته هستم، چیزی 
ندارم. مطالباتی را که مردم دارند و صاحبان پس انداز 
که مراجعه می کنند، چون نمی توانم جوابگو باش��م، 
در نتیجه )اس��م کلمه ی ورشکس��تگی را من به کار 
نبرم، خوش��م نمی آید،( عقب ماندگ��ِی جدی دارم، 
طرازم بس��یار بسیار منفی است. نصف مطالبات غیر 
جاری شش ماهه، بیش از شش ماهه تا هجده ماهه و 
غیرقابل وص��ول، این ها در آمار نش��ان می دهد که از 
استانداردهای بین المللی بسیار بسیار فاصله گرفته. ۱۵ 
درصد بیش تر! و حتی مشکل، ریشه دارتر می شود، ما 
با مدیریت بانکی بعضی مطالباتشان را چون تمدید 
کردیم، آمدیم در س��رفصل هایمان گزارش آوردیم، 
مطالبات غیر جاری را جزو مطالبات جاری کردیم. 
درحالی که یک کار، از این س��تون به آن ستون وارد 
کردن است، تمدید کردیم، مهلت دادیم، کاری اتفاق 
نیفتاده. آن هم تازه بررس��ی کنیم در آمار، آن جا این 

مشکل را بهتر می توانیم بفهمیم.
راه حل چیس��ت؟ راه حل این اس��ت که: ما تکلیف 
دارایی های س��ّمی را می بایس��ت هرچ��ه زودتر در 
سیس��تم بانکی روش��ن کنیم. این دارایی های سّمی، 
یعن��ی مطالبات غیر جاری و اگر احیاناً س��رمایه اش 
را در اموال��ی برده، آن ام��وال را به هرحال می باید به 
صورت نقد دربیاورد. دارایی های س��ّمی چیس��ت؟ 
باش��د ج��زو طلب هایتان، چ��ون وقِت م��ن اجازه 
نمی دهد. دارایی های س��ّمی اش را می باید که از آن 
سیس��تمش خارج کند، به راه حلی برساند. در کنار 
این باید بخش دولتِی ما بیاید تزریق سرمایه کند منتها 
مش��روط، به آن نسبتی که دارایی های سّمی ات را از 
سیس��تم ات خارج کردی، به آن نس��بت، من تزریق 

سرمایه و پول می کنم.
این را هم م��ن یادم رفت بگوی��م: علی رغم این که 
افزای��ش نقدینگی ما داش��تیم، عرضه زیادتر ش��ده، 
افزای��ش نقدینگ��ی ما ک��م نبوده، علی رغ��م این که 
افزایش نقدینگی ما توی این سیس��تم بیش تر بوده، 
نرخ سود کاهش پیدا نکرده. تزریق سرمایه به شرطی 
که دارایی های س��ّمی اش را کم کند. منتها شما حق 
داری سؤال کنی: این تزریق سرمایه ی نقدی از کجا 
موجب افزایش تورم می ش��ود؟ نه، همان منابعی که 
بین بانکی داریم و بانک مرکزی ذخیره ی بانکی دارد. 
همان ذخیره ی بانکی اش را، ۳۴ درصد جریمه اش را 
یک مقدار تخفیف می دهد، بیاید تعدیل کند، تزریق 
س��رمایه ی ذخیره ی بانکی کند منتها به شرط این که 
نظارت دقیق کند، شاید بتواند از این بحران راهِ نجاتی 
پیدا کند و اگر غیِر این راه رفته باش��د، احیاناً ما این 
روند را در آینده داش��ته باش��یم که به راحتی نتوانید 
علی رغم این که نرخ تورمتان را ممکن است ۵ درصد 
کنید، ولی نرخ سود بانکی تان را نتوانید کاری کنید! 
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حجت االسالم دکتر سعید فراهانی فرد:
حاج آقای نظری واقع��اً در فضای بانک، عملیاتی و 
کارشناسی صحبت کردند. ایشان هم چون فکر کنم 
رئیس پژوهش��گاه ]حوزه و دانش��گاه[ هست، یک 
مقدار بیش تر دارن��د عملیاتی صحبت می کنند. من 
عرضم این جاس��ت: علت این که اصاًل بانک مرکزی 
می آی��د به صورت دس��توری می گوی��د که )جناب 
آقای دکتر توتونچیان هم اش��اره کردند( نرخ س��ود 
علی الحساب این چنین باشد و یا این که مثاًل چرا این 
را پایین نمی آورند، باال نمی آورند، اصاًل این حرف ها 
معن��ی ندارد. م��ا در آن فضایی که صبح هم اش��اره 
کردم، اگر واقعاً سیس��تم بانکی بر اس��اس مشارکت 
بوده باش��د، در زمان رکود به ط��ور طبیعی نرخ های 
سود پایین می آید، به سپرده گذار ۵ درصد داده بشود، 
2 درصد داده بش��ود البته به شرط این که همان طور 
که آقای دکتر عرب مازار فرمودند، بحث های ساختار 
فراهم باشد، بازارهای موازی نباشد، برای سپرده گذار 
راه دیگری وجود نداشته باشد، فقط می خواهد توی 

بانک سپرده گذاری بکند؛ در چنین فضایی هم وقتی 
ش��رایط، شرایط رکود اس��ت، خب، 2 درصد، شاید 
هم اصاًل چیزی نصیبش نش��ود؛ اما بانک های ما در 
شرایط رونقی که ۵۰ درصد، 6۰ درصد، ۱۰۰ درصد 
سود داشتند، به سپرده گذار چقدر سود باید بدهند؟ 
هم آن جایش دستوری و غیرواقعی بود و هم درواقع 
این جایش دستوری و غیرواقعی است. به هر جهت، 
به نظر من در این فضایی که حاج آقا فرمودند، بحث 
درست است؛ اما به نظر من علت، علة العلِل مشکالت، 
همان است که ما سیستم را آمدیم بر اساس صوری و 
حاال یا به شکل عقود مبادله و چیزهای دیگر درست 
کردیم و دچار مش��کل شدیم. من فقط یک ۳۰ ثانیه 
ه��م راجع به فرمایش جناب آق��ای دکتر متفکرآزاد 
صحب��ت کنم؛ من می خواهم بگویم آقای دکتر! یک 
راهکار سوم هم این است که: ما وضعیت موجودی 
که هست را تا آن جایی که ممکن است بیاییم اصالح 
بکنی��م اما در کنارش به ص��ورت پایلوت یک چیِز 
درست وحس��ابی، کاماًل درس��ت، با ساختار درست 
و با افراد درس��ت، نه از همان مدیران سیستم بانکی 
برداریم بیاوریم توی این جا بگذاریم، نه، یک شهری 
را افراد جدید بیاییم و س��اختار جدید بیاوریم. اگر 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر نظری
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جواب داد، گسترشش بدهیم. 

دکتر حسین صمصامی:
آقای دکتر فراهانی خ��وب توضیح دادند. من بحثم 
ای��ن بود که به هرحال ما باید بین ب��ازار پول و بازار 
کاال، نرخ سرمایه گذاری و این ها تفاوت قائل بشویم. 
اگر یک چنین اتفاقی افتاده، این رابطه ی تورم و نرخ 
سود بانکی که شما دارید مطرح می کنید، این در یک 
فضای قرض است که چنین اتفاقی دارد می افتد؛ چون 
نظام، قرضی است، لذا این اتفاق دارد می افتد. آن را 
ه��م از آن جا داریم می گوییم: رابطه ی مثبت اس��ت. 
من یک زمان��ی در وزارت اقتصاد گفتم: یک چنین 
رابطه ای نیس��ت اصاًل، به این ص��ورت که ما داریم 
در نظر می گیریم. خیلی از مطبوعات موضع گرفتند! 
درحالی ک��ه گفتیم: اگر نظام، نظام مالِی اس��المی به 
مفهوم واقعی اش بشود، مشارکت واقعی اتفاق بیفتد، 
اصاًل این معنی ندارد. ش��ما نرخ سودی نمی خواهد 
تعیین کنید که متناس��ب با تورم تعیینش کنید، بازده 
سرمایه گذاری چیست؟ تعیین می شود، آن را می دهی 
به مشتری، دیگر این بحث ها را نداریم. اگر این اتفاق 
افتاده، همان جور که آقای دکتر فراهانی هم اش��اره 
کردند، علة العلل این نیس��ت ک��ه حاال مطالبات غیر 
جاری رفته باال. ش��ما اگر دارایی های سّمی را هم از 
سیستم پاک کنید، بعد از یک مدت دوباره برمی گردد. 
کما این که مگر پارسال بانک مرکزی اضافه برداشت 
خِط اعتباری نکرد؟ یعنی نرخ سود ۳۰ درصد را برای 
بانک ها کرد ۱8 درصد، کم تر از آن حتّی. برطرف شد 
مشکلشان؟ قطعاً مشکل برطرف نمی شود. یا همین 
تهاتری که دارد اتفاق می افتد، می خواهند یعنی انجام 
بدهند؛ مشکل برطرف می شود؟ قطعاً مشکل برطرف 
نمی ش��ود. تا اصِل نظام اصالح نش��ود، این مشکل 
برطرف نخواهد شد. لذا این که آقای دکتر توتونچیان 
فرمودند، نکته ی درس��تی است. از آن ابتدا اعتراض 
کردند، گفتند: آقا! این نرِخ سود چیست؟ این تعریف 
شما چیست؟ بازار سرمایه چیست؟ این ها باید دیگر 
از هم جدا بش��ود. ما چون بازار پول، بازار سرمایه را 

حذف کردیم، چنین اتفاقی می افتد.

دکتر کامران ندری:
من قصد داش��تم ای��ن بحثی را ک��ه می خواهم اآلن 
خدمتتان بگویم، زمانی که آقای دکتر توسلی بحثشان 
را در رابط��ه با خلق پول ارائه می دهند، بگویم منتها 
این رفت و برگشتی که بین آقای دکتر توتونچیان و 
حاج آقای نظری پیش آمد، باعث ش��د که من این جا 
یکی دو دقیقه ای مزاحم شما بشوم. ببینید، این که ما 
می گویی��م بانک ذاتاً ربوی اس��ت و هیچ کاری اش 
هم نمی ش��ود کرد، واقعیتش به مس��ئله ی خلق پول 
برمی گردد. یعنی ش��ما تا زمانی که در رابطه با خلق 
پول نسخه ای یا عالجی نداشته باشید، چه شیوه هایی 
که آقای موس��ویان پیش��نهاد می دهند یا چه آن راه 
حل��ی که آقای دکتر صمصام��ی گفتند، فرض کنید 
حتی همه ی بانک ها را هم بانک های قرض الحس��نه 
بکنیم، این بانک ها چون قدرِت خلِق پول دارند، آخِر 
روز کسری می آورند و برای جبران این کسری شان 
مجبورند با پرداخت مبلغ اضافه ای، مشکلشان را حل 
بکنند و این، اجتناب ناپذیر اس��ت. شما بخواهید یا 
نخواهید، نرخی که توی این سیستم شکل می گیرد، 
نرخی اس��ت که تقاضا برای ذخای��ر بانک مرکزی، 
ب��رای خلق پول، این را تعیی��ن می کند و آقای دکتر 
توتونچیان به درستی گفتند این، نرخ بهره است. یعنی 
ت��ا زمانی که مقوله ی خلق پ��ول توی اقتصاد وجود 
دارد، به هیچ وج��ه چیزی تحت این عنوان که ما نرخ 
سود داریم و این ارتباط دارد با بخش واقعی اقتصاد، 
نخواهید داش��ت. هر نرخی که تعیین می شود، به آن 
عرضه و تقاضا ب��رای ذخایر بانک مرکزی که خلق 
پوِل محض اس��ت، برمی گردد و مطلق اس��ت؛ شما 
هی��چ کاری اش نمی توانید بکنید. این بحث هایی که 
اآلن پی��ش می آید که ما مثاًل ف��رض کنیم برویم به 
سمت فقط بانکداری قرض الحسنه، نمی دانم لیزینگ 
داش��ته باشیم یا نداشته باش��یم، یا به شکلی که اآلن 
داریم عمل می کنیم، برویم جلو؛ این مثل این می ماند 
که توی یک بازِی فوتبال ش��ما بگویید: ما چهار سه 
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سه بازی بکنیم یا چهار سه دو یک بازی بکنیم. ببینید، 
بازی همان بازِی خلق پول و رباست، هیچ کاری اش 
ش��ما نمی توانید بکنید! ب��ازی را نمی توانید عوض 
بکنید. حاج آقای نظری! ببینید، مسئله ی مطالبات غیر 
جاری و دارایی س��ّمی، این مش��کل را حادتر کرده 
اس��ت. اگر ما مطالبات غیر جاری و دارایی سّمی را 
هم نداش��تیم، مطمئن باشید در سیستمی که می شود 
پول خلق کرد، یعنی می شود بدهی ایجاد کرد، آخِر 
روز یک کس��ری ای وج��ود دارد و مبلغ یا نرخ این 
کسری برمی گردد به آن عرضه ی بانک مرکزی، یعنی 
پولی که دارد بانک مرکزی ایجاد می کند و تقاضایی 
که ب��رای ذخایر بانک مرکزی وج��ود دارد. لذا من 
خواستم خدمتتان بگویم که من هر چی فکر می کنم، 
می بینم که واقعاً این ایده که ما بخواهیم با استفاده از 
عقود در چهارچوب بانکداری ای که دارد خلق پول 
می کند، مشکِل ربا را حل بکنیم، این دو تا با همدیگر 

خیلی قابل جمع شدن نیست.

دکتر محمدجواد توکلی:
به نظرم ش��اید یکی از دالیل این مشکل، این است 
که نرخ سود علی الحساب یک ابزار سیاسِت پولی و 
یا ابزاری شده بخصوص از سال ۱۳۹۰ برای جذب 
سپرده. یعنی از وقتی مؤسسات اعتباری و بانک های 
خصوصی آمدند، از این ابزار که به صورت نرخ سودِ 
قطعی شده، برای جذب سپرده استفاده می کنند و یک 
رقابت ُکشنده ای توی بانک ها ایجاد شده برای این که 
منابع را داخل خودشان نگهدارند؛ یعنی بانک دولتی 
هم حتی مجبور است وارد این داستاِن افزایش نرخ 
سود علی الحساب بشود برای این که منابع از دستش 
فرار نکند و مش��کل معّوقاتش��ان بحِث جانبی این 

مسئله می شود.

 پاسخ حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری 
به منتقدان

اجازه بفرمایید من بعضی از سؤاالت را جواب بدهم.
خلق پول بحث بس��یار مهمی اس��ت و ارتباط دارد 
با این که چه ط��ور بین خلق پول توی بانک ربوی و 
بانک اسالمی منهای ربا فرق بگذاریم. اجماالً این جا 
عرض می کنیم: خلق پ��ول در آن بانک و این بانک 
تفاوتی دارد که آن تفاوت در جای خودش باید مورد 
توجه قرار بگیرد. علت مطالبات غیر جاری چیست؟ 
این جا نمی توانم بنشینم ذهنی بگویم: علت مطالبات 
غیر جاری چنین اس��ت، نرخ س��ود، یا نرخ بهره، یا 
نرخ چی. این ها نیس��ت، مطالبات غیر جاری رو به 
افزایش بوده و علل گوناگون داشته، خودش احتیاج 
دارد به س��مینار مفصلی که چرا مطالبات غیر جاری 
بانک ها این قدر باال رفته اس��ت. به هرحال، مطالباِت 
غیر جاری به اقس��ام مختلفش باال گرفته است. من 
به عنوان بانک ناچار بودم نرخ س��ود بانکی ام را باال 
نگهدارم ک��ه پس انداز جمع کنم که در نتیجه بتوانم 
برخی از مش��کالتم را به زم��ان آینده موکول کنم و 
این با واس��طه ی مالی است. باز ببینید ما خودمان را 
توی چهارچوب کلمات این قدر گیر ندهیم! واسطه ی 
مالی اس��ت یا خلق پول می کند، هر چه که هست؛ 
آن چه مسّلم است این است که می بایست توی بازار 
پول، اقتصاد یعنی اقتص��ادِ پولی، توی اقتصاد پولی 
بتوانید از بهره به معنای واقعِی کلمه فاصله بگیرید و 
درعین حال پول را به گردش دربیاورید، سرعت هم 
داشته باش��د. وقتی می خواهد سرعت داشته باشد و 
روند توسعه را در پیش بگیرید، به هرحال، خلق پول 
را دارید منتها خلق پول به این که بگویید باز منشأ تمام 

مشکالت است، این نیست. 
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صحنه.ی.بانکداری.اسللالمی.صحنه.ی.تقابل.ما.با.
تفکر.داخل.ایران.نیست،.در.عالم.اسالم.مطرح.است

این جا صحبت از قانون عملیات بانکداری بدون ربا 
ش��د؛ من می خواهم بگویم که صحن��ه فراتر از این 
اس��ت، صحنه ی بانکداری اس��المی صحنه ی تقابل 
ما با تفکر داخل ایران نیس��ت، در عالم اسالم مطرح 
است. یعنی کّل عالم اسالم به این سمت رفته است. 
بنابراین، خیلی ها خیال می کنند که تقابل یعنی تفکری 
که اآلن به آن نقد می ش��ود، تفکری اس��ت که توی 
عالم اسالم اس��ت. چون عمده ی محصوالتی که در 
بانکداری اسالمی مطرح است، عمدتاً جاهای دیگر 
مطرح ش��ده و بعداً این جا آمده است. ببینید، تا حاال 
ساختار بانک، مس��ّلم فرض شده و عقود در جانب 
تسهیالت، جایگزیِن وام ربوی شده و این باعث شده 
که ما عقود را هم برای این قضیه، برای آن جوهره ی 
اصلی بانک که عبارت است از مبلغ، مّدت، نرخ که 
ساختار اصلِی بانک است، بیاییم توجیه کنیم. خب، 

خیلی ها ممکن اس��ت بگویند که این مس��ئله مسّلم 
اس��ت، چرا وقتمان را صرف این مس��ئله می کنیم؟ 
مسئله این است که اآلن دارد ادامه پیدا می کند، یعنی 
اآلن تمام قدرت و تمام همتش را دوستان خود ما به 
کار بردن��د که توی این طرح جدیدی که در مجلس 
شورای اس��المی مطرح است،  بیایند همین قضیه را 

تصویب کنند. 
ساختار بانک، مسّلم فرض شده، در چهارچوب این 
ساختار یک ِسری از اصالحات را می خواهند انجام 
بدهند. به عنوان مثال، اولین تغییری که خواستند ایجاد 
کنند، حذف عقود مشارکتی است. همین جور که صبح 
مطرح شد، که آمدند گفتند چون عقود مشارکتی را 
بانک نمی تواند اجرا بکند، ما می آییم عقود مشارکتی 
را منحصر به سپرده ی سرمایه گذارِی خاص می کنیم 
و بعد فعالیت های بانک را منحصر در عقود مبادله ای 
می کنیم. خب، این اتفاقی است که افتاده و در طرح 
جدید هم مطرح است و عقود با بازدهِی ثابت هم که 

حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا

اسالمی سازی نظام پولی و مالی: مسیری که 
پیموده ایم و دورنمای آینده
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مطرح است؛ عقود مبادله ای عبارت است از مسئله ی 
اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مرابحه، دِین. 
مسئله این است: بحثی که دوستان مطرح کردند سِر 
این که آیا عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله ای 
اصل است؟ من می گویم که فرض کنیم که بگوییم 
که عقود مبادله ای اصل است، فرض کنیم بر اساس 
»أحلهَّ اهلل البیع«، بگوییم که بیع اصل اس��ت، بقیه اش 
فرع اس��ت، اصاًل مشارکت مبنا ندارد. مگر مشکلی 
که توی این ۳۴ س��ال داشته ایم، صوری سازِی عقود 
مش��ارکتی بوده؟ اتفاقاً اگر در عقود با بازدهِی ثابت، 
صوری سازی بیش تر نبوده باشد، کم تر نیست. فروش 
اقساطی چه جوری انجام می شده؟ خود دوستان توی 
کتاب هایش��ان نوش��تند که صوری انجام می ش��ده، 
اآلن هم خودش��ان دارند می گویند که صوری انجام 
می شود! خودشان می گویند عقودی با بازدهِی ثابت 
صوری انجام می ش��ود. همین اآلن ف��ی یومِنا هذا، 
آن وقت اس��م فروش اقساطی را گذاشتند مرابحه در 
طرح جدید و دارند محور تمامی فعالیت های بانک 
قرار می دهند. اوالً مرابحه سال ۱۴۰۳ قمری در بانک 
کویت مطرح ش��د، یعنی ۳۵ سال قبل )عرض کردم 
از آن ج��ا آمده این محصوالت(. ثانیاً در مورد این که 
فرمودند فقه حنفی؛ در فقه شیعه من اآلن در مقاله ی 
خود آقای موس��ویان روایتی از ام��ام جعفر صادق 
»علیهالصاةوالس��ام« دیدم، که ایشان می فرمایند: اگر 
مشتری، آن کسی باشد که کاال را به وکالت می خرد 
)با پول شما مثاًل من می روم یک چیزی می خرم(، آیا 
این جوری نیس��ت که اگر پشیمان شدم، بتوانم پس 
بدهم به ش��ما؟ در این صورت امام می فرمایند جایز 
اس��ت. چرا؟ چون اگر چنین اجازه ای نداشته باشد 

طرف، می شود همان ربا. 
یعن��ی با یک »کلمه« که آن کس��ی که ب��ه وکالت از 
طرف بانک می رود می خرد، امام صادق »علیه السالم« 
فرمودند: آیا می تواند اگر پش��یمان ش��د، پس بدهد 
به آن صاحب پ��ول؟ او می گوید: بله. امام فرمودند: 
در این صورت اش��کال ن��دارد. اآلن توی این طرح 

جدید،  چه پیش بینی ای ش��ده برای این قضیه؟ پس 
بنابرای��ن،  این تحویل کاال را هم اگر طبق فقه حنفیه 
ک��ه فرمودند تملُک الس��لعه و تحویُلها و آن چیزی 
ک��ه من این جا نقل کردم، نباش��د، اصل قضیه که در 
روایات امام صادق »علیه الس��الم« آمده است. یعنی 
وجود مبارک امام صادق »علیه السالم« می فرمایند که:  
در مرابحه ی وکالتی، اگر طرف خرید، پشیمان شد، 
زن ها زود پشیمان می ش��وند! بنده با کارت اعتباری 
بانک رفتم یک چیزی از طرف بانک خریدم، اگر با 
حاج خانم ها رفته باشید، حاج خانم ها زودی پشیمان 
می ش��وند!  س��خت می خرند، بالفاصله هم پشیمان 
می ش��وند! من می توانم برگردان��م به بانک؟ این چه 
ساختاری اس��ت که اوالً عقود مشارکتی را حذفش 
کردیم، باالخره عقود مش��ارکتی مش��روع هست یا 
نه؟ خب، یک سیس��تم پولی ط��رح کردیم که عقود 
مش��ارکتی برود کنار، تمام نیازهای عقود مشارکتی 
و عقود مبادله ای. عقود مبادله ای هم خالصه بش��ود 
عمده اش در مرابح��ه، مرابحه هم نزدیک ترین چیز 
است به ربا. چرا؟ چون با یک کلمه که طرف اختیار 
نداشته باشد کاالیی که پس می گیرد، تحویل بگیرد، 
می شود ربا؛ چرا امام تأکید کردند روی این مسئله؟ به 
خاطر این که به سرعت به ربا تبدیل می شود. آن وقت 
حاال محور تمامی فعالیت های بانک را کردیم مرابحه، 
فروش اقس��اطی ای که ۳۴ سال مبنا بوده، اسمش را 
می گذاریم مرابحه و بنابراین تمام این طرح را حول 
مرابح��ه جمع می کنیم. بع��د مرابحه ها صوری اجرا 
می ش��ود، تنزیلی هم که بع��دش می آید، تنزیِل دِیِن 
صوری می شود، چرا؟ چون معامالت صوری انجام 
می شود، آن وقت اولین شرط صحت تنزیل، مشهور 
ه��م که تنزیل را صحیح می دان��د، واقعی بودِن دِین 
اس��ت. شرایط دیگر هم دارد. اولین شرطش، واقعی 
بودن دِین است. خب،  وقتی که مرابحه درست اجرا 
نشد، مشارکت که آن جوری شد، بقیه ی عقود هم که 
آمد توی مرابحه خالصه شد، مرابحه هم که شرطش 
رعایت نمی ش��ود، معامالت می ش��ود صوری، دِیِن 
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واقعی ایجاد نمی شود، بنابراین محور قانون را که در 
درجه ی دوم، تنزیل قرار داده ش��ده، آن هم می شود 
ادامه ی همان ربوی بودن سیس��تم بانک. این که یک 
عده از دوستان می گویند چرا وقتمان را تلف می کنیم 
این ها که مس��ّلم اس��ت! خب، اآلن این است، متن 
اصل این اس��ت که در حال تصویب ش��دن است. 
ما ب��ا اعضای کمیته ی فقهِی ب��ورس رفتیم خدمت 
آیت اهلل العظم��ی صاف��ی، بیِخ گوش آق��ا گفتند که:  
همه ی مشکالت دارد با این طرح حل می شود! توی 
این طرح جدیدی که در مجلس ش��ورای اس��المی 
مطرح است،  ساختار بانک، مس��ّلم فرض شده، در 
چهارچوب این س��اختار یک ِسری از اصالحات را 

می خواهند انجام بدهند. 
بح��ث این اس��ت که: این،  در فق��ه جزئی، یعنی در 
مطالعه ی معامله ی موردی اگر من به وکالت از طرف 
شما پول شما را گرفتم رفتم چیزی خریدم و گران تر 
فروختم، با آن شرایطش اشکال ندارد، ولی ما می آییم 
سیستم را مبتنی بر این می کنیم. این، یک قسمتی از 
قضیه ی بانک است. چیزی که در تنزیل گفتند؛ اآلن 
شما نگاه کنید یک کار دیگر که در این طرح جدید 
اتفاق افتاده،  آمدن��د به بانک ها اجازه دادند به حدی 
که دلشان می خواهد اوراق بهادار منتشر کنند که این، 
مشکل اساسی در سیستم ما ایجاد می کند. مگر مشکل 
ما تا حاال این بوده که نقدینگی در اقتصاد کم است؟ 
مش��کل ما اتفاقاً همه می گویند که بانک محور بودن 
است. دستشان را که باز گذاشتیم، اوراق بهادار منتشر 
می کنند، یک قس��متی در عقود واقعی، یک قسمتی 
هم در تنزیل، بعد بدهی های مردم به بانک را تبدیل 
به منابع جدید بکنیم، آن وقت بانک ها مشکلشان حل 
بش��ود. خب، وقتی دِینها صوری شد که این اشکال 
پیدا می کند! این،  اوالً. ثانیاً خود این ُدیون واقعی هم 
که در بانک ایجاد می ش��ود، صبح گفته شد که فقها 
گفتند پ��ول اعتباری، خودش مالی��ت دارد بنابراین،  
تنزیلش اش��کالی ندارد؛ خب، من س��ؤالم از ش��ما 
این اس��ت که: اگر این طوری است، پس چرا همین 

فقهای موجود،  همه ش��ان خریدوفروش اسکناس را 
مصداق ربا می دانن��د؟! باطل می دانند. با همین فقه، 
باطل می دانند. اگر بناس��ت پول، ماِل اعتباری باشد، 
خ��ب، پول که معدود اس��ت، مال اعتب��ارِی معدود 
اس��ت، همین فقهای عزیز ما، مشهور فقها معامله ی 
معاوضه ی بیع تاخت��ی را درصورتی که مبیع معدود 
باش��د، آن چیزی که معاوضه می شود معدود باشد، 
اش��کال نمی کنند؛ چط��ور ش��د در خریدوفروش 
اسکناس، یا می گویند که مصداق رباست یا می گویند 
بحث معامله نمی شود، یا اشکاالت دیگری می کنند؟  
می گویند حیله ی رباست. تنزیل را هم آیت اهلل فاضل 

در جامع المسائلش، شرایط آن را گفته است.
می رویم س��ر قضیه ی بورس. بورس اسالمی هم که 
ما داریم درست می کنیم، چه جوری است؟ در بانک، 
ساختار را پذیرفتیم، همه ی عقود را داریم این جوری 
توجیه می کنیم. می آیی��م توی بورس، بازار ثانوی را 
مس��ّلم می گیریم، بعد همه ی عق��ود را می خواهیم 
توجیه کنیم، به هر نحوی ش��ده بازار ثانوی درست 
کنی��م، در همه ی س��کوک می خواهیم ب��ازار ثانوی 
درس��ت کنیم! به عنوان مثال: در بیع س��لف، می آییم 
سلف موازی درست می کنیم؛ در اجاره، در سکوِک 
اجاره وقتی که فرمودن��د ااّل أن اَحَدث فیهٍ حَدثاً،  بیع 

مللا.بللا.اعضای.

کمیتللللللله.ی.

بللورس. فقهللِی.

خدمت. رفتیللم.
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حل.می.شود!



 گاهنــامه
 تحلیلیـ  خبری 
کنگره بیــن المللی 
علوم انسانی اسالمی    
شمــاره 8
مرداد 1397

86

اجاره ی شیء مستأجره به مبلغ زیادتر...
یک وقت هست که من یک چیز سلفی را می فروشم، 
بعد آن کسی که خریده، فردا می رود یک چیز دیگر 
را به کسی می فروشد؛ ولی شما دارید سیستم درست 
می کنید، مگر خدا و پیغمبر سرشان نمی شد که بیایند 
این بیِع مبیع در معامله ی س��لف را قبل از سررسید 
جایز بدانند که ما آمدیم این جوری درس��ت کردیم 
ک��ه کاًل قضی��ه از خاصیت افتاده! یا مث��اًل در مورد 
این که اجاره ی ش��یء مستأجره به مبلغ بیش تر جایز 
نیس��ت، می گوییم بانک بیاید بیمه کند؛ خب، عرف 
می پذیرد؟ در مواردی که بیع اشکال دارد، حاال یک 
نوع بیع اس��ت می گوییم به جایش صلح جایگزین 
کنیم که عرف به ما می خندد، می گوید:  اصاًل این جا 
صل��ح تحقق پیدا نمی کند. به همی��ن مردم کوچه و 
بازار، آقای دکتر شعبانی به حق فرمودند باید عرفی 
کنیم، خب، همه کس فهم؛ به عرف می گوییم: آقا! به 
جای مبایعه نامه بگو مصالحه نامه، به آدم می خندند! 
بنابرای��ن، در بورس هم چون س��اختار را پذیرفتیم، 
آمدیم گفتیم بورس یک چیزی است که قوام بورس 
به بازار ثانوی اس��ت، قوام بانک به وام دادن اس��ت 
که آقای دکت��ر ندری فرمودند خل��ق پول، الزمه ی 
قهرِی بانک است. وقتی قوام بورس شد بازار ثانوی، 
باید بازار ثانوی درست بش��ود. اگر هر عقدی بازار 
ثانوی اش درست نش��د، جذابیت ندارد، کسی وارد 
این معامله نمی شود، یعنی آن وقت کأن لم یَکن شیئًا 

مذکورا باید انداختش کنار. 
چند ت��ا حرِف آخر دارم:  ۱- این��ی که گفتند با فقه 
می ش��ود یا نه؛ اتفاقاً به نظر من به فقه اجحاف شده، 
چرا؟ اگر مالک هایی که خود ما در همین فقه نوشتیم 
و مطرح بوده، درست باز بشود، بازار پول و سرمایه 
غیرازاین اس��ت. مثل چی؟ وقت��ی گفتیم تجارة عن 
تراض، یعنی باید یک سیس��تمی درست کنیم همه 
راضی باشند. اآلن یک سیستمی درست کردیم، مردم 

مجبورند. ما خدمت آیت اهلل مکارم رسیده بودیم که 
فرمودند من این شهریه ی طلبه ها را مجبورم توی این 
بانک ها بگذارم، اگر نگذارم کجا بگذارم؟ حاال توده ی 
مردم آن سودی که بانک ها از قِبَل پول مردم در قالب 
خلق پول می برند، سودی که بانک ها از نواحِی دیگر 
می برند، توده ی مردم وقتی که مس��ئله برایش��ان باز 
بش��ود، اگر آن پیچیدگی هایی که آقای دکتر شعبانی 
فرمودند، برای مردم باز بشود، بانک ها که از خودشان 
پ��ول ندارند، فکر می کنید مردم راضی اند؟! پس این 
تجارتی که دارد می ش��ود، مصداق تجارة عن تراض 
اس��ت؟ تجارة عن تراض را فقط در دو مثقال پنیر و 
دو مثقال کره ما باید پیاده کنیم یا توی سیس��تم هم 
بای��د در نظر بگیریم؟ همین تجارة عن تراض باعث 
می ش��ود که بگوییم این سیستم پولی و مالی مطابق 

اسالم نیست.
2- اکل مال به باطل. این همه پولی که بانک ها دارند و 
ارقام کالنی که سود می برند، آیا این ها به حق خوردِن 

پول است یا به ناحق خوردن پول؟
۳- تطفیف؛ متأس��فانه به تطفیف اعتنایی نمی شود. 
این یک مالک فقهی است که مرحوم شیخ انصاری 
در مکاسب محرمه مطرح کرده است. تطفیف یعنی 
این که: من بیش تر از این که بدهم به دیگران،  بگیرم. 
اگر همین، مالِک اقتصاد باش��د، درس��ت می شود؛ 
همی��ن مالک توی سیس��تم پولی و مالی ما باش��د، 
درست می شود. بنابراین، در این مالک های فقهی، به 
فقه ظلم می شود به نظر من؛ به فقه، اجحاف می شود. 
اگر درست معنا بشود، همین مالک ها، یعنی سیستمی 
باشد که کسی ناحق چیزی گیرش نیاید. آن کسی که 
می رود توی بخش واقعی جان می َکند، چرا باید ۱۰ 
درصد سود ببرد، بانک چرا باید 2۰ درصد سود ببرد؟ 
آیا این نظام، اس��المی اس��ت؟ یا معلول است؟ چی 
است؟ معلوِل این ساختار است. مصداق اکل مال به 
باطل نیست وقتی کالن نگر باشیم؟ 2- مصداق ضّد 
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تجارة عن تراض نیست؟ ۳- مصداق تطفیف نیست؟ 
یعنی سیستم بانکی چه می دهد به اقتصاد، چه خدمتی 
می کند، چه چیزی گی��رش می آید! توجه فرمودید؟ 

همین مالک ها اگر درست باز بشود...
یک نکته ی آخر بگویم: واقعاً قصه ی اصحاب سبت، 
خیلی وقت اس��ت که فکرم را مش��غول کرده است. 
اصحاب س��بت از چی نهی ش��ده بودند؟  صید یوَم 
الَس��بت. خدا گفته بود روز شنبه ماهی صید نکنید! 
این بدبخت ها روز شنبه صید نمی کردند، روز جمعه 
چاله کندن را خدا ممنوع نکرده بود، این ها می رفتند 
چاله می َکندند کنار رود نیل. »إذ تَأتیهِم حیتانُهم یوم 
سبتهم ُشّرعا و یومَ الیَسبتون التأتیهم«، روز شنبه هم 
خدا به دل ماهی ها می انداخ��ت می آمدند توی این 
حوضچه ها. روز یکشنبه هم که صید ماهی منهٌی عنه 
نب��ود، پس چرا خدا می گوید: »فلّما َعتَوا عن ما نُهوا 
عنه قلنا لهم کونوا قردةً خاسئین«. این َعتَوا، سرپیچی 
از چی بود؟ غرض هم که مش��روع بود،  صید ماهی 
هم مشروع بود. کدام نهی ای است در این ها که تمّرد 
می کردند؟ اقتصادشان هم قِوامش به، می فرماید: »و 
یوَم الیس��بتون التأتیهم کذلک«، روز یکشنبه اصاًل 
نمی آمدند. هیچ چیزی را تمّرد نکرده بودند در ظاهر!  
غیر این توجیهات، نمی گویم همه ی توجیهات، سعی 
همه ی این هایی که تالش کردند مشکور است ولی 
بحث این است که اآلن ادامه پیدا نکند در قالب طرح 
بانکداری جمهوری اسالمی که یک هفته ی دیگر از 
خواب بیدار شویم ببینیم شبیه آن قانونی که 2۰ دقیقه 
تصویبش کردند، این را هم توی ۱۰ دقیقه تصویبش 
کنند! توجه کردید؟ آن مس��یر ادامه پیدا کند. این که 
آقای دکتر توتونچیان به حق فرمودند که اآلن بیایند 
همین قانون موجود را دو س��ه تا تبصره به آن اضافه 
کنند ولی یک کار اساس��ی انجام بشود و ااّل بسیاری 
از همین چیزهایی که ت��وی این طرح آمده،  از باب 
به اصطالح این اس��ت که فرم��ود: »فلّما َعتوا عن ما 

نُهوا عنه«. اش��کال قضیه ی اصحاب س��بت این بود 
که امر خ��دا، نهی خدا را بی اث��ر کردند، یک کاری 
کردند با راه های به ظاهر مشروع، َکندن آن به اصطالح 
چیزهای حاشیه ای و صید روز شنبه،  این ها در ظاهر 
منهیٌ عنه نبود، طبق نمی دانم چیز جزئِی ما اش��کال 
نداشت ولی قرآن می گوید این ها سرپیچی کردند از 
امر الهی. توجه می کنید؟ مبادا با ادامه ی این مسیر ما 

مستوجب این قضیه بشویم.

صحنلللللله.ی.

بانکلللللداری.

اسالمی.صحنه.ی.

تقابل.ما.با.تفکلر.

داخل.ایللللران.
نیست،.در.عالم.اسالم.مطرح.است..
یعنی.کّل.عالم.اسالم.به.این.سمت.

رفته.است
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حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی:
آق��ای معصومی نیا مطالبی ارائه دادند، این توهم پیش 
نیاید که ایشان قائل به اصالح و تعدیل نیستند. یکی 
از نمایندگان مجلس آمد ب��ا حضرت آیت اهلل مکارم 
ش��یرازی بحث اصالح قان��ون را مطرح ک��رد، بعد 
حض��رت آیت اهلل مکارم ش��یرازی روز بعد رفتند در 
درس گفتند که: ما به ش��ما بشارت می دهیم طرحی 
در مجلس مطرح هست که ان شاءاهلل مشکالت را حل 
خواهد کرد، همین طرحی که اآلن هس��ت. یعنی باید 
با هم فکر بکنیم، کمک بکنیم اگر می خواهیم اصالح 
بکنی��م، بفهمیم چه می خواهیم بکنی��م. ببینید، مبنای 
ای��ن طرح، مبلغ، مدت و نرخ اس��ت. مبنای کّل 2۱۹ 
قانون این است: مبلغ، مدت، نرخ. عقود اسالمی را در 
خدمت این درآوردند. بعد در حضور حضرات مراجع 
رس��یدیم، گفتیم آقا!  اگر یک چنین چیزی اصل قرار 
بگیرد،  یعنی همان نرخ بهره، بعد عقود اس��المی را به 
خدمتش بگیریم ولو 2۱۹ ماده هم باشد، کلیتش حیله 
می ش��ود یا نه؟ حاال بحث هایی کردن��د، من وارد آن 

وضعیت نمی خواهم بشوم. حضرات آقایان نمایندگان 
می فرمودن��د ک��ه این طرح یک گام به جلو هس��ت. 
درحالی که ما بررسی کردیم، اثبات کردیم که یک گام 
به جلو نیست. اگر یک گام به جلو هست،  چند تا هم 
به عقب است!  آن ها را چرا نمی بینید؟! و اگر واقعاً یک 
گام به جلو اس��ت،  یک گام که 2۱۹ ماده نمی خواهد، 
چند ماده بیاوریم آن یک گام را اصالح بکنیم. مگر در 
طول این ۳۵، ۳6 سال همین کار را نکردیم؟ چند بار ما 
همین مواد قانون بانکداری موجود را اصالح و تعدیل 
کردی��م. خب، همین کار را انج��ام بدهیم دیگر. چرا 
می آییم وقت عظیمی از نخبگان کشور �  دانشگاهی و 
حوزوی � را می گیریم، دوباره همان مبنای مدت، مبلغ، 
نرخ را برمی داریم 2۱۹ قانون می کنیم، شش هفت سال 
همه را درگیر می کنیم؟ به جای این ها بیاییم واقعاً کار 

اساسی انجام بدهیم.

حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری:
من اش��اره ای می کنم به یک بحث فقهی، منتها یک 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر معصومی نیا
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مقدارش هم می ماند به این ک��ه واقعاً احتیاج به کار 
دارد. من وقتی سهام کارخانه ی ایران خودرو را دارم، 
س��هام چیس��ت؟ اختالف بین حقوقدان هاست،  به 
شدت هم اختالف اس��ت و ما هم با دوستان فرضًا 
دیدگاه متفاوت داریم. سهام هرچه که هست، فرض 
کنید قصه حل ش��د؛ من س��هامی که از ایران خودرو 
دارم، می برم به یک ش��خص دیگر می فروشم. بازار 
اولیه چ��ه بوده؟  س��هامی را از ایران خودرو خریدم. 
بازار دومش هم این است که می برم می فروشم. چه 
مش��کلی دارد از جهت فقهی؟ هیچ مشکلی ندارد. 
بحث جدی من این اس��ت که: ما همواره می گوییم: 
ن��ه، نه، نه. این نَ��ه، این نه، این نه، ای��ن نه،  این نه. 
چه کار کنم؟ ما نیاز داریم که بازار س��رمایه مان را که 
من وق��ت نکردم توی مقاله ام بگویم، بیاییم ش��کل 
بدهیم. پروژه های بلندمدتمان را تأمین سرمایه کنیم، 
نه بر اس��اس بدهی،  چون ریسک دارد و پروژه های 
کوتاه م��دت و میان مدتمان را بیایی��م مبتنی کنیم بر 
دارایی هایی که وابسته به بدهی است. بازار سرمایه مان 
را شکل بدهیم، ساختار بانکی مان را اصالح کنیم و 
نیازهای قانونی اش را هم مثاًل تأمین کنیم. تقسیم کار 
کنیم در بازار س��رمایه بین فعالیت های بانکی و بازار 
س��رمایه، و بازار س��رمایه متکّفل پروژه هایی و بازار 

سیستم بانکی متکّفل پروژه های دیگری باشد. 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
خیلی ممنون و متش��کر، مخصوصاً از احساس��ات 
جناب آقای معصومی نیا،  خالصه همدردی می کنم. 
منتها من یک چند نکته ای را به عنوان س��ؤال مطرح 
می کنم. توی طرح آمده که عقود مشارکتی را بانک ها 
آن جایی که می توانند اجرا کنند؛ جایی که نمی توانند، 
اجرا نکنن��د. این به معنای حذف عقود مش��ارکتی 
نیست، خب، اگر شما مدعی هستید که آن جایی هم 
که نمی توانند، اجرا کنند، منظورتان این است؛ به این 

شکل آمده.
در رابطه با صوری سازی، در عقود مبادله ای بیش تر 
بوده؛ بل��ه، در عقود مبادله ای بیش ت��ر بوده منتها به 

خاطر همان محدودیتی که در فروش اقس��اطی بود 
و فرض این اس��ت که آم��دن مرابحه می خواهد آن 
محدودیت هایی که باعث صوری ش��دن می ش��ود 
را ب��ردارد. مطالعه ای که ما داش��تیم توی بانک های 
اس��المی، نش��ان می داد که در بانک های اسالمی به 
مش��تری اجازه می دهند، به مشتری اختیار می دهند 
ه��ر کاال و خدمت��ی که الزم داری، ب��رو بخر!  اما ما 
در فروش اقس��اطی، در بانکداری مان در سی وچند 
س��ال، می آمدیم می گفتیم این اقالم را باید بخری و 
فاکتور این اقالم را بیاوری. این،  باعث صوری شدن 
می شد. البته حاج آقای یوسفی، بحث مراجع را مطرح 
می کنند؛ ما خدمت آیت اهلل مکارم ش��یرازی، آیت اهلل 
سبحانی و آیت اهلل جوادی آملی بحث صوری شدن 
را به صورت مش��خص مطرح کردیم، چون هر سه 
بزرگوار بحث صوری شدن را اشکال می گرفتند،  به 
ایشان وقتی توضیح دادیم که: عامل صوری شدن این 
بود که شخص مثاًل می خواهد بچه اش در بیمارستان 
بس��تری بش��ود، می رفت بانک و به او می گفتند: ما 
لوازم خانگی یا نهایت جعاله ی تعمیر مسکن داریم. 
آقای معصومی نیا دقت می کنند دیگر؟ بانک می گفت 
که: ما جعاله ی تعمیر مسکن داریم، این وام می گرفت 
به اس��م جعاله ی تعمیر مس��کن، می برد بچه اش را 
در بیمارس��تان بس��تری می کرد. گفتیم که: آقا! اآلن 
مرابح��ه می گوید کلیه ی کاالها و خدمات مورد نیاز 
مش��تریان؛ حاال هر کاالیی که خ��ودش الزم دارد و 
ه��ر خدمتی که خ��ودش الزم دارد، آقای مکارم هم 
خیلی خوشحال ش��دند و اصاًل علت این که آمدند 
ف��ردا در درس خارج��ش ای��ن موض��وع را گفتند، 
بیش تر ناظ��ر به این بند بود، گفت ک��ه:  خیال ما را 
هم راحت می کنید ب��ا آوردن این قرارداد؛ چون این 
قرارداد یک قراردادی است که اجازه می دهد کلیه ی 
نیازهای کاالیی و خدماتی مش��تری اعم از خانوار یا 
بن��گاه را، البته نمی خواهم بگویم بانک هیچ نظارت 
نکن��د، بله، می تواند نظارت کند ولی فاکتور صوری 
از بین می رود. این، فلسفه ی وجودی اش این است: 
با آمدن مرابحه،  تح��ول جدیدی رخ نمی دهد منتها 
قلم��رو نیاز چون افزایش پیدا می کند، نتیجه اش این 
می شود که دیگر الزم نیست نه مشتری دروغ بگوید، 
نه کارگزار به دروغ او را راهنمایی کند که برو فاکتور 
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مثاًل یخچال فریزر بیاور! 
نس��بت به بح��ث روایت امام صادق »علیه الس��الم« 
که فرمودی��د، من خیلی تعجب کردم از برداش��ت 
حضرتعالی از این روایت. ای��ن روایت دارد احکام 
وکال��ت را می گوی��د؛ می گوید وقت��ی وکیل رفت 
کاالی��ی را خرید، بعدازآن، هم وکی��ل حق دارد که 
اگر خواست معامله ی دوم را انجام بدهد، نخواست، 
معامل��ه ی دوم را انجام ندهد و ه��م دارنده ی کاال، 
صاحب پول که اآلن صاحب کاالس��ت، خواس��ت، 
می تواند بفروشد، نخواست، نمی فروشد. خب، اگر 
این جا حتی علی رغم ای��ن روایت، آمدند فروختند، 
می ش��ود ربا؟! م��ا تعریف جدی��دی از رب��ا داریم 
می ش��نویم، این هیچ ربطی به ربا ندارد، این نهایت 
ش��ما می گویید که احکام وکالت را رعایت نکرده؛ 
ام��ا این که خودکار ما بگوییم که این جا چون احکام 
وکالت رعایت نشده، پس تبدیل می شود به ربا. بله، 
فقهای بزرگ��وار معتقدند به تبع روای��ات آن هم که: 
وع��د ابتدائی، لزوم وفا ندارد اما همه هم متفق اند که 
ُحسن وفا که دارد. از پیغمبر اکرم روایت است دیگر: 
راء، بله لزوم ندارد که  المؤمُن اذا َوعد َوفا، اآلمرةُ بالشِّ
حتماً آن کاال را بخرد؛ اما اگر خرید، باطل است؟ اگر 
خرید، بهتر است به حرفی که زده، به قولی که داده، 
عمل کرده. این که در کارت اعتباری این طوری طراح 
شده، شما نگران انصراف حاج خانم نباشید! چون آن، 
جوری طراحی شده که وقتی شما کارت را می کشید، 
دو تا معامله پش��ت س��ر هم انجام گرفته،  دیگر کاال 
مال شماست،  دیگر اصاًل در اختیار بانک نیست که 
ح��اال به آن حدیث عمل بکن��د یا نه. من حرفم این 
تکه نبود، آن تکه ای که در مقاله آورده بودید، این جا 
نیاوردید، اعالم نکردید؛ من آن تکه را می گفتم. آن جا 
آوردید:  قبض را شرطر کرده ابوحنیفه اما امام صادق 
»علیه السالم« می گوید: قبض، معتبر نیست. در قرارداد 
مرابحه، قبض باشد یا نباشد، معتبر نیست. ایشان بر 
اس��اس فتوای ابوحنیفه به بانک های ایران اعتراض 
می کند که: چرا قب��ض نمی کنند؟ خوب، وقتی امام 
صادق می گوید قبض الزم نیس��ت، ما حتماً باید به 

فتوای ابوحنیفه عمل کنیم!
نس��بت به بحث خرید دِین؛ این تعجب ش��ما برای 
من هم جالب اس��ت که از مراجع و فقهای بزرگوار 

تعجب کردی��د که چرا خریدوفروش اس��کناس را 
ُمجاز نمی شمارند اما خرید دِین را ُمجاز می شمارند 
با این ک��ه هر دو تایش مال اعتباری اس��ت، چرا در 
خریدوف��روش ُمجاز نمی ش��مارند؟ به درس��تی هم 
فرمودید. گاهی بعضی ها می گویند که انصراف عرفی 
دارد، مثل مکتب نجف، آقای خوئی و ش��اگردانش 
می گویند که:  انصراف عرفی دارد به قرض و مکتب 
ق��م، حضرت امام و ش��اگردانش می گویند که: این، 
حیله ی رباس��ت؛ ام��ا باالتفاق ه��م آن نجفی ها هم 
قمی ها در تنزیلش می گویند اشکالی ندارد. خب، البد 
یک چیزی می فهمند که بین تنزیل و خریدوفروش 
اس��کناس یک تفاوتی هس��ت که اصاًل بحث یک 
قرارداد سه جانبه با یک قرارداد دو جانبه هست. امام 
اصاًل نکته اش چیز دیگری است، بحث می کنیم، اما 
علت این که جایز نمی دانیم، ایشان در مقاله اش چیزی 
آورده که آن را این جا مطرح نکردند! مسئله ی من، آن 
نکته بود. برمی گردانم به بحث این که اسکناس حاکی 
از مکیالت و موزونات است و مکیالت و موزونات 
در بیع معدود اشکال دارد و لذا بیع اسکناس، تنزیل 
اس��کناس اشکال خواهد داشت. این، رأی احمد بن 
حنبل است، رأی حنبلی هاست، رأی حتی ابوحنیفه 
هم نیست، رأی شیعه هم نیست،  من صبح حرفم این 
بود که باالخره ما معیارمان، فقه امامیه اس��ت یا فقه 
حنبلی؟  شما عیب ندارد، بیایید بگویید که نه، معیار 
ما فتوای امام خمینی اس��ت. آن را من قبول می کنم. 
شما از فقهای معاصر یک نفر را اسم ببر که اسکناس 
را به عنوان معدود نمی شمارد. بحث ما ابزارسازی و 
نهادس��ازی برای این عصر اس��ت و مردم این عصر 
هیچ کدامشان مقّلد شیخ مفید که نیستند،  مقلد مراجع 
کنونی هستند و می خواهند بر اساس فتواهای این ها 
نه��اد مالی و ابزار مالی داش��ته باش��ند. امام خمینی 
بگویید، ما می گذاریم روی چش��ممان. بنابراین، من 
می خواستم این را بگویم که ما باالخره بیاییم مبنای 
خودمان را انتخاب کنیم. اگر فقه می گوییم، یا بگوییم 
فقه استداللی، خب، چشم، می آوریم توی این فضا. 
بگوییم مراجع محترم، به کنار؛ صاف می آییم استدالل 
و استنباط و اجتهاد می کنیم. یا می گوییم که نه،  فتوای 
مشهورِ فقهای معاصر؛ خب، پایش بایستیم. دیگر یک 
جا برویم از احمد بن حنبل نقل کنیم، یک جا بیاییم 
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از فت��وای حضرت امام نقل کنی��م؛ یعنی هر جا که 
می توانیم اش��کال وارد کنیم، این فرمایش حاج آقای 
نظری، خب، یک بار هم اثباتی وارد بشوید!  این طور 
نباش��د که مثاًل بروید بگردید ببینید که در گوشه و 
کنار بر اساس کدام فتوا به نظام بانکی می شود حمله 
کرد،  آن را پیدا کنید، بیایید بگویید که بر اساس فتوای 
احمد بن حنبل مثاًل این جا به نظام بانکی می ش��ود 

حمله کرد.

حجت االسالم دکتر محمدنقی نظرپور:
من تقدیر می کنم از جناب آقای معصومی نیا و سایر 
دوس��تانی که در این زمینه کار می کنند. این رویکردِ 
خوب، رویکرد جدیدی است و خالف مِین اِستِریم 
هست، و این، نقطه ی مثبتی است. یعنی ما نخواهیم 
دی��دگاه خودم��ان را ی��ک دیدگاه کامل��ی بدانیم و 
دیدگاه های دیگر را به اصطالح مطرح نکنیم. بسیار 
قابل پذیرش هست این دیدگاه از جهت این که یک 
دیدگاه جدیدی و درواقع یک س��نتِز جدیدی است 
و ممکن اس��ت فرآیند جدیدی باشد که خیلی هم 

خوب است.
چون ایشان خواستند از منظر فقه بحث کنند، من چند 
نکته از منظر فقه عرض می کنم. در نظام سازی آیا نیاز 
هست ما از همه ی ابزارهای موجود استفاده کنیم؟ و 
اگر فرض بفرمایید که 2۰ تا عقد وجود دارد،  من در 
زندگِی فردی و در زندگِی اجتماعی، از همه ی عقود 
بای��د اس��تفاده کنم؟ یا اگر از ۵ تا عق��د، از 2 تا عقد 
می توانم به خوبی استفاده کنم، همان را استفاده کنم و 
دیگری را استفاده نکنم؟ تصریح همین طرح مجلس 
این است که بانک هایی که می توانند قرارداد مشارکتی 
را به درستی اجرا کنند، اجرا کنند و ااّل نباید این کار را 
انجام بدهند. این به نظر می آید که خیلی حرف منطقی 
و درستی است. واقعاً اگر بانک های ما بتوانند به شکل 
درست و شرعی، از عقود مبادله ای استفاده کنند، باید 
اصرار کنیم که: نه، نه، نه، حتماً باید عقود مش��ارکتی 
استفاده کنید؟! می گویند:  من توی این الاقل می توانم 

درست اجرا کنم، آن ها را نمی توانم اجرا کنم.

واقعیت قضیه این اس��ت که شما خیلی پیوند زدید 
بحث قراردادهای مرابحه را به خرید دِین. مگر قرار 
اس��ت همه ی خرید دِین هایی که صورت می پذیرد، 
منش��أ مرابحه ی بانکی داشته باشند؟  به شکل کالن،  
یک فروش��نده ای می آید بدون این که از منبع بانکی 
اس��تفاده کن��د، کاالی��ش را می فروش��د. کاالیش را 
فروخت، یک سنِد آینده گرفته حاال نیاز به پول دارد، 
بانک مراجعه می کند. چرا پیوند می زنید مباحث را با 
همدیگر. به طور مشخص می توانیم مرابحه را استفاده 
کنیم،  و درواقع، خرید دِین استفاده بشود و مرابحه ی 

بانکی هم نباشد،  به شکل دیگری باشد. چرا پیوند؟
نکت��ه ی دیگر این که باز از منظر فقه، گاهی برخی از 
چیزها را صوری مطرح می کنید؛ کارت اعتباری وقتی 
کش��یده می شود، بالفاصله ملکیت منتقل می شود به 
بانک و بانک همان لحظه اجازه می دهد که ش��ما به 
خودتان بفروشید. ش��ما در فقه، ملکیت آناً مائی را 
دارید یا ندارید؟ چطور فرد مالِک پدرش می ش��ود 
که عبد هست؟ یک لحظه می گویید او مالک می شود 
و بعد منتقل می ش��ود. همین بحثی که مرحوم شیخ 
انصاری در مکاس��ب مطرح می کند، در موارد دیگر، 
ملکیِت آناً مائی را فقها قبول می کنند یا نمی کنند؟ به 
همین دلیل این جا هم قبول کردند. چرا وقتی که بحث 
فقهی مطرح می شود، یک قسمت را مطرح می کنید، 

یک قسمت را کاًل رها می کنید؟
نکته ی دیگر، بحث تجارة عن تراض اس��ت. تجارة 
عن تراض، معنا و مفهومش این اس��ت که ش��ما به 
ذات معامله رضایت داش��ته باشید. ممکن است من 
انگیزه های دیگری داش��ته باشم، ممکن است بچه ام 
مریض باشد، فرشی که از پدربزرگم به ارث رسیده، 
حاضر نباش��م بفروش��م ولی به این معامله راضی ام 
چ��ون نیاز دارم. آیا م��ن رضایت معاملی می خواهم 
یا رضایت قلبی می خواهم؟ به هر دلیل، مش��کالت 
اجتماعی پیش آمده، من راضی به این قرارداد هستم؛ 
اگر راضی به این قرارداد هستم، فقه به من می گوید 
این قرارداد درس��ت اس��ت، نه این که قرارداد باطل 

باشد.
نکت��ه ی دیگر در م��ورد بحث تطفیف؛ م��ن انتظار 
داشتم تطفیف را شما ببرید روی خود کاال. تطفیف 
این هس��ت که شما کاالیی را که می خواهی بخری، 
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کم تر پ��ول بدهی و مقداری ک��ه می خواهی بدهی، 
کم تر می دهی؛ آن وقتی که می خواهی بستانی، بیش تر 
می ستانی. یعنی یک کیلویی که وقتی شما می خواهی 
بگیری، یک کیلو و صد می گیری، وقتی که می خواهی 
بدهی، نهصد گرم می دهی!  این،  معنای تطفیف است؛ 
و ااّل ای��ن معنای تطفیفی ک��ه حضرتعالی فرمودید،  
معنایش این اس��ت که یک تاجری که می آید عمده 
می خرد با نرخ پنج درصد، وقتی که می فروشد با نرخ 
۱2 درصد، این، تطفیف است!  اصاًل این بحث نیست 
که، اصالً حیطه ی بحث، بحث جدایی است. به نظرم 

َخلط خیلی از مباحث است.
ببینید این نکته را من دوست دارم که دوستان توجه 
کنند. درعین حالی که واقعاً باید استقبال بشود از این 
ایده ها و بسیار هم واقعاً ارزشمند است؛  چون ما در 
طول این ۳۰ سال، مِین استرین بودیم، این دیدگاه های 
مثل دیدگاه حضرتعالی که من واقعاً استقبال می کنم 
اما درعین حال باید چکش کاری بشود، خیلی خوب 
هست؛ اما نگاه کنید، یک نیم نگاهی به بحِث درست 
کردن هم داش��ته باشید. تمام تالش��تان این بوده که 
بفرمایید هم��ه ی قراردادهای بانکی دچار مش��کل 
هست، سیس��تم دچار مشکل هست، بگذاریم کنار. 

دو تا راه حل هم ارائه بکنید.
آخرین نکته؛ ظلم به طرح مجلس نشود. 2۱۹ ماده ی 
طرح مجلس، فقط فصل پنجم و ششمش مربوط به 
تخصیص و تجهیز منابع است، بقیه ی موارد مربوط 
به نظارت است؛ نظارت بانکی ای که شما هم اشکال 
می گیرید، مباحث مربوط به مقرراتی که در سیس��تم 
بانکی هست و باید باشد، هست و مربوط به شورای 
فقهی است. بنابراین اصاًل نفرمایید که اجرای این ماده 
و طرح مجلس، وض��ع را بدتر خواهد کرد. معتقدم 

وضع بهتر از آن که هست، خواهد شد. 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
شیخ در مکاسب می گوید: این شخص، این پول؛ دو 
تا نان بده به فقیر!  این جا دیگر بحث قهری نیس��ت، 
فقها آن جا بحث کردند،  می گویند که س��ه تا قرارداد 

در طول هم به صورت آناً ما اتفاق می افتد. هیچ قهر 
و اجباری هم نیست. وقتی شما مثاًل از جلوی نانوایی 
رد می ش��وید، می گویید که آقای نانوا! دو تا نان بده 
به این فقی��ر، بیا این هم پول��ش. می گویند این چه 
قراردادی اس��ت؟ مرحوم شیخ آن جا بحث می کند، 
می گوید: این،  سه تا قرارداد است،  با یک کلمه انشاء 
می ش��ود. بعد می گویند: خب، این سه تا قرارداد در 
طول هم اند! می گوید: عیب ندارد، آناً ما پش��ِت سِر 

هم ردیف می شود.

دکتر محمدعلی متفکرآزاد:
ببینی��د، این بحث تجارة عن ت��راض، واقعاً یکی از 
بحث های مبنایی است. برای این که اآلن در جامعه ی 
ما خیلی از ظلم هایی که می شود به مردم، سر همین 
اس��ت. یک آمپول ۳۰ ه��زار تومانی را مثاًل می دهند 
7۰۰ ه��زار تومان! مریض دارد،  الزم اس��ت،  مجبور 
اس��ت. می گوید: آقا!  راضی نیس��تی، نخر دیگر. این 
در بحث کاالی ضروری و کاالهای لوکس و این ها 
با همدیگر باید فرق داش��ته باشد، نه این که بگوییم 
حاال اگر راضی نیست نخرد دیگر، آن مریضش دارد 
می میرد، این هم آمپول را قاچاقی پیدا کرده می گوید 
هفتصد هزار تومان. حاال این بخرد یا نخرد، مجبور 
اس��ت بخرد، ولی آیا قلباً راضی اس��ت؟ این را باید 
برای ما عوام ها روش��ن کنید تجارة عن تراض یعنی 

چی واقعاً؟ 

پاسخ های حجت االسالم دکتر غالمعلی 
معصومی نیا به منتقدان

اوالً فرمای��ش حاج آقای نظری؛ س��رور همه ی ما و 
بزرگ همه ی ما، فرمودند: نه، نه، نه. این که فرمودند 
نه، نه، ن��ه،  من یک عرضی دارم. اگر ما ثابت کردیم 
که سیس��تم، ربوی است یا حیله ی رباست حتی اگر 
فرض کنیم که نتوانیم الگوی مطلوب ارائه بدهیم، آیا 
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باید به این عمل کنیم؟ آیا باید این را قانونی اش کنیم؟ 
تا حاال که بانک ها تخلفاتی می کردند و خالف قانون 
تلقی می ش��د، آیا اآلن باید با 2۱۹ ماده، مستمس��ک 
برایش��ان درس��ت کنیم؟ آیا این، راه حل است؟ اگر 
ما ثابت کردیم مش��کل اساس��ی توی ساختار بانک 
اس��ت؛ مگر در این سال ها ش��ورای پول و اعتبار و 
نمی دانم این جور چیزها نیامدند الحاقیه های مختلف 
دادند؟ چه اتفاقی افتاده؟ هر روز بدتر ش��ده. خب، 
اگر اثبات کردیم این س��اختار به نتیجه نرسیده، هر 
چی هم تعمیرات جزئی در آن ایجاد ش��ده و دیدیم 
حیله ی رباس��ت، ربوی است، حتی الگوی مطلوب 
هم نداشته باشیم، بایستی صحه بگذاریم روی این؟! 

این، یک مسئله.
مس��ئله ی دیگر این که فرمودند در طرح آمده عقود 
مش��ارکتی را بانک ها در م��واردی که می توانند اجرا 
کنند؛ یعنی جلوی بانک ها را نگیرید و بعد فرمودند 
که: مگر واجب است همه ی عقود مبنا باشد؟ خب، ما 
داریم یک سیستم جامع طراحی می کنیم؛ اگر بنا باشد 
مبنای امضایی بودن را بپذیریم، یعنی این که هر آن چه 
عقال ابداع کردند، مورد نیازِ واقعِی بش��ر بوده، یعنی 
تمامی این عقودی که ابالغ ش��ده، با عقل بشر است 
و ما اآلن می گوییم ش��ارع امضا کرده، اگر این مبنا را 
بپذیریم که فیه نظر، خب، ما می آییم یک سیس��تمی 
طراحی می کنیم که از یک قس��متی از دستاوردهای 
عقال، خودمان را مح��روم کنیم و بعد می آییم عقود 
مبادل��ه ای را جایگزین می کنیم ک��ه بانک ها به دلیل 
ماهیت، س��اختار و ذاتش��ان به آن تمایل دارند )غیر 
از آن تبص��ره ای که راجع به عقود مش��ارکتی بود(؛  
اس��م این را چی می گذاریم؟ مشکل این است: اوالً 
خودمان را از یک سری از ظرفیت های ابداعات عقال 
محروم کردیم، ثانیاً یک سیستم جامع داریم طراحی 
می کنیم، همه ی ظرفیت ها باید توی آن باشد. بعد به 
بعضی از چیزها وزن بیش تری دادیم که اتفاقاً منش��أ 
اصلِی اش��کال بوده؛ مثل فروش اقساطی. این هم که 
حاج آقای موس��ویان فرمودند: در این جا اس��مش را 
می گذاریم مرابح��ه، به خاطر این که قباًل بانک مورد 
را مشخص می کرد، این جا مورد مشخص نمی کند؛ 
اتفاقاً اآلن بدتر شده!  چرا؟ چون اآلن توی همین طرح 
آمده که بانک ها منحصراً توسط کارت اعتباری جلو 

می روند. به همان دلیلی که قباًل صوری می شد، حاال 
بدتر می ش��ود. اآلن چهل میلی��ون کارت اعتباری به 
م��ن می دهند، می روم درب مغازه رفیقم و می گویم: 
فرض کن تم��ام مبلغ این کارت را چیزی خریدم و 
به حساب تو واریز کردم. می گوید: یک میلیونش را 
ک��م می کنم، می گویم: خدا پدرت را هم بیامرزد. ۳۹ 
میلیون می دهد می گذارم توی جیبم می روم هر کاری 
دل��م بخواهد می کنم. این، راحت تر اس��ت یا این که 
بخواه��م جزء جزء کارت بکش��م؟ ما آمدیم چنین 
مکانیسمی طراحی کردیم! این که فرمودند که چرا بیع 
دِی��ن را به عقود مبادله ای گره زدید؟ من نخواس��تم 
بگویم منحصراً ناش��ی از عقود مبادله ای است. مثال 
زدم، عرض کردم وقتی عق��ود به اقرار اجماع، همه 
دارد صوری اجرا می شود، یک نمونه اش مرابحه بود، 
یک نمونه اش پروژه ی اقس��اطی بود، یک نمونه اش 
چیزهای دیگر بود، وقتی که عقود دارد صوری اجرا 
می ش��ود، به اعتراف خود دوس��تان که اآلن فرمودند 
در کتاب هایش��ان نوشتند، دیگر بنابراین موضوعیت 
ندارد. این، یک اشکال. اشکال شرعی پیدا می کند که 
دِین، واقعی نیست. اشکال دیگرش هم این است که: 
مشکل اقتصاد ما، کمبود نقدینگی نیست که ما یک 
ابرازی به بانک ها بدهیم، هر روز بتوانند نقدینگی را 
اضافه کنند. اآلن نقدینگی ۵ برابر شده، چه مشکلی از 
اقتصاد حل شده؟ حاال به بانک ها یک سالح برنده ای 
بنام تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردِن بدهی ها بدهیم که 
این ه��ا دیون مردم را تبدیل کنند. فرض کنید تعدیل 
جایز است، فرض کنید مشکل شرعی هم ندارد، یک 
سالحی دستش��ان می دهید که با این سالح می آیند 
نقدینگ��ی را در اقتصاد به ش��دت افزایش می دهند،  

مشکلی هم ندارد.
مس��ئله ی دیگ��ر، موضوعی که حاج آقای یوس��فی 
فرمودند. روایت را می خواس��تم از روی آن بخوانم 
ک��ه حاج آق��ا فرمودند حنبلی؛ حنبل��ی را من در آن 
مقاله ننوشتم، نقد کردم، فقط خواستم بگویم ۱۴۰۳، 
بانک کویت این مرابحه را به این شکل مطرح کرده 
است: »البیُع المرابحه للمعدِن االشتراط« و بعد با این 
شرایط ... ولی نگفتم ما قبول داریم. این را نقل کردم،  
النَّق��ال کالبَّقال!  توجه فرمودی��د؟ فقط نقل کردم، و 
ااّل روایت آن قس��متی اش مّد نظر من است که امام 
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صادق فرمودن��د: اگر که تو خری��دی، آیا می توانی 
اس��تنکاف کنی؟  این برای چی بود؟  من یک تقاضا 
دارم، چون خ��ودم این کار را ک��ردم؛ توی روایات 
معامل��ی و این جور روایات باید پیش فرض س��ؤال 
کنندگان را دید. چه چی��زی در ذهن این ها بوده که 
این قدر می رفتند از امام صادق می پرسیدند؟ می رفت 
می گفت: یا بن رسول اهلل! من یک کارهایی نیاز دارم، 
رفیقم پول دارد، من پول ندارم و أنا أعلُم بحاجتی، من 
به حاجتم اعلم هستم، آیا می توانم از آن پول بگیرم، 
بروم آن کاال را بگیرم و بعد بفروشد به من؟ حاال متن 
روایت را گم کردم، این جا هس��ت. خواستید، بعد از 
سخنران بعدی، من از روی آن بخوانم چون اآلن هر 
چی گشتم، پیدا نکردم!  بعد امام صادق »علیه السالم« 
فرمودند که: اگر این ش��رط رعایت بش��ود، اشکال 
ن��دارد. چه پیش فرضی توی ذه��ن این ها بوده؟ آن 
پیش ف��رض این بوده که: این جور کارها، ربا اس��ت. 
این که فرمودند: آیا لزوماً رباست یا نه؟  اگر ربا نیست، 
پس چیس��ت؟ باطل است؟ به چه دلیل باطل است؟ 
اش��کالش چیست که پوِل طرف را می گیرد، می رود 
کاال می خرد، به قیمت باالتر می فروشد. این اشکالش، 

بطالن از چه راهی است؟

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
احکام وکالت رعایت نشده.

حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا:
نه، احکام وکالت رعایت ش��ده، وکالتاً رفته خریده، 
ی��ا طرف دوم��ی رفته خریده آورده، بع��داً هم به او 

فروخته. توجه فرمودید؟ 
به نظر بنده اگر یکی از دستاوردهای جلسه ی امروز 
این باش��د که ما بپذیریم تا س��اختار درست نشود، 
همه ی تغییرات خدای نکرده قصد، ایجاد منقصت در 
زحمات نیست، ما خودمان شریک جرم بودیم، این 
ابزارهای مشتقه ... . من خودم اتفاقاً در این مقاله، به 
مقاالت آقای موسویان ارجاع ندادم،  به مقاله ی خودم 
ارجاع دادم یعنی اشکال را توی حرف های این که در 
بازار ثانویه می رویم س��راغ ف��الن راه حل، به خودم 
ارجاع دادم. به نظرم باید تجدید نظر کنیم. حرف من 
این اس��ت. توجه فرمودید؟  و این که فرمودند تجارة
عن ت��راض، این را الزم می دان��م. این که آقای دکتر 
متفکرآزاد مثال بچه را زدند، بیع مضطّر اوالً اس��تثنا 
شده، ثانیاً: اتفاقاً بطالن بیع مضطّر خالف مصلحت 
ش��خص مضطّر اس��ت، به خاطر این، شارع مقدس 
امضا کرده. توجه فرمودی��د؟ و از تجارة عن تراض 
استثنا کرده. ثالثاً: شدیدترین لحن ها را ائمه راجع به 
کس��ی که از بیع مضطّر، از اضطرارِ مضطّر اس��تفاده 
کند و جنس��ش را ارزان تر بخرد، دارند؛ این قدر این 
تعبیرات در روایات ش��دید اس��ت که خدا می داند؛ 
یعنی آقای مضطّر ناچار اس��ت، ولی شما دارید یک 
سیس��تمی طراحی می کنید که مردم باید همه ش��ان 
راضی باشند توی این سیستم. چه ربطی به بیع مضطر 
دارد که ش��ما تشبیه کردید به بیع مضطر؟ این ها دلم 

می خواهد وقت باشد، بحث کنیم.
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من تا صبح دوشنبه مقاله ننوشته بودم. صبح دوشنبه 
مق��االت دوس��تان را نگاه کردم، گفتم ب��رای این که 
نگرانِی دوس��تان هم رفع بشود که »باید به فکر کارِ 
اثباتی هم باش��یم«، ش��روع کردم از صبح دوشنبه تا 
صبح سه شنبه مقاله نوشتن. البته مستنداتش را آن جا 
نی��اوردم. مقاالت را که دیدم،  به نظرم رس��ید که ما 
باید نس��بت به نگاه فقه شیعه، دس��تگاه فقه شیعه، 
مرجعیت و حوزه، در این جا بحثی داشته باشیم. ببینیم 
روشی که اآلن در این نظام اقتصادی و در بانکداری 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، از نگاه فقه شیعه واقعًا 
چه محدودیت های��ی دارد و این محدودیت ها ما را 
دچار چه مش��کالتی می کند؟ نظ��ر ما در مورد نظام 
اقتصادی س��رمایه داری با این ساختارها، نظام پولی، 
بخش خصوصی سرمایه س��االری و ... چیست. من 
هم مثل جناب آقای دکت��ر توتونچیان، واقعاً واژه ی 
بانک را به کار نمی برم و می گویم »س��اختار پولی«. 
حاال ایش��ان تعبیر دیگری دارند. من فکر می کنم که 
اساساً کشف و طراحِی ساختارهای نظام سرمایه داری 

برای ما فوق العاده الهام بخش است و ما نتوانستیم از 
آن به درستی الهام بگیریم و برسیم به آن ساختارهایی 

که خودمان نیاز داریم. 
همه ی نظام های اقتصادی و همه ی نحله های فکرِی 
اقتص��ادی برای این که نظام اقتصادی و آن س��اختار 
اقتصادی را متناسب با فکر خودشان طراحی بکنند، 
در اولی��ن گام تکلیف خودش��ان را با خدای متعال 
روش��ن می کنند؛ رابطه ی خدای متعال با انس��ان و  
جهان ما س��وای الهی را روشن می کنند و بر اساس 
این، اساس��اً معرفت شناس��ی خاص، جهان شناسی 
خاص، انسان شناسی خاص و ارزش شناسی خاصی 
شکل می گیرد. بسیاری از علوم، مترتب بر این است 
و لذا این مسئله در نظام سرمایه داری هم بسیار مهم 
بوده است. بر اساس تفکر و فلسفه ی دئیسم، این ها 
آمدند گفتند خدای متعال خالق جهان هست اما رّب 
و مربّی و مدبّر جهان نیس��ت! یعنی چه کار کردند؟ 
اراده ی الهی را به عنوان خواس��تگاه کشف و طراحی 
نظ��ام اقتصادی القا و منتفی کردند. یعنی ش��رک به 

حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی

 ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام 
اقتصادی اسالم
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ربوبیت خدای متعال. بعد آمدند چه کار کردند؟  برای 
کش��ف و طراحی نظام اقتصادی، یک خواستگاهی 
نی��از دارند،  رفتند گفتند اقتصاد جزو علوم انس��انی 
اس��ت، برویم ببینیم انس��ان چه می خواه��د؟  کدام 
انس��ان؟ انس��ان بریده از عالم اعال و از عالم اُخری، 
انس��ان بری��ده از تحت والیت الهی. خ��ب، اراده ی 
این انس��ان را ما می خواهیم مبنای کشف و طراحِی 
نظام اقتصادی قرار بدهیم. آیات قرآن را ش��ما مرور 
کنید!  وقتی انس��انی از والیت الهی خارج شود، هیچ 
والیتی جز والیت ش��یطان باقی نمی ماند. انس��انی 
که از والیت خارج بش��ود، ضرورت��اً تحت والیت 
ش��یطان اس��ت. ما آمدیم گفتیم که: این انس��ان چه 
می خواهد )آقای متفکرآزاد هم صبح اشاره کردند(، 
این انساِن با این ویژگی؟ حداکثر کردن منفعت ماّدی 
ش��خصِی خ��ودش را می خواهد. یعنی م��ا دقیقاً از 
مبنای خداشناسی و مبنای هستی شناختی رسیدیم به 
حداکثر کردن منفعت مادی شخصی. درواقع با توجه 
به این که انس��ان بی نهایت طلب است و از آن طرف 
هم محدودیت منابع دارد، به طور طبیعی تزاحم منافع 
پیش می آید. برای تحقق چنین هدفی، اصل رفتاری 
رقابت آزادِ اقتصادی ش��کل می گیرد. خب، وقتی که 
هدف این شد، سعادت انسان در چهارچوب هدف 
انسان، هدِف برخاس��ته از مبانِی هستی شناسی و بر 
اساس همه ی مکتب ها همین تعریف می شود. یعنی 
ه��ر کس به آن هدف خودش در عرصه ی اقتصادی 

بیش تر برسد، سعادتمندتر است. 
بنابراین، اساساً این جا انحصار از درون همین هدف 
برخاسته اس��ت، رفتار انحصارگرانه. هرچه بتواند با 
انحصار هم حتی منافع کس��ب بکند!  پس مالک هر 
چقدر بتواند تجمیع مالکیت بکند، او س��عادتمندتر 
اس��ت، نوع مالکیت هم مالکی��ِت خصوصی مطلق 
تعریف شد. ببینید از مبنای خداشناسی داریم می آییم 
باال. در هر س��اختار اقتصادی، با سه عنصر مشخص 
می ش��ود: ه��دف فعاالن اقتص��ادی، ن��وع مالکیت 
و ن��وع اصل رفتاری ک��ه با ای��ن ویژگی ها، بخش 
خصوصِی سرمایه ساالری شکل می گیرد. من واژه ی 

سرمایه ساالری را به کار می برم، سرمایه داری را اسمًا 
با آن مخالف نیستم. سرمایه محوری و سرمایه ساالری 
را اسالم با آن مخالف است. در درون چنین ساختار 
اقتصادی، یعنی بخش خصوصِی سرمایه ساالرِی نظام 
سرمایه ساالری، رفتارها و روابط با آن مبانی و هدف، 
اصلِ رفتاری، نوع مالکیت در س��ه ح��وزه ی تولید، 
توزیع و مصرف کاماًل شکل می گیرد. دقیقاً بر اساس 
این ساختار، جلو می آییم؛ بر اساس رفتارها و روابط 
هدفمند. یعنی تمام رفتارها باید به دنبال حداکثرکردن 
منفعت مادِی ش��خصی باش��د چ��ون از این، مبنای 
هستی ش��ناختی جلو آمد. هر رفت��اری خارج از این 
باش��د، غیرعقالیی محسوب می ش��ود. فقه در مورد 
همه ی این ها حرف دارد. بعد بر اس��اس این رفتارها 
و روابِط هدفمند، بازارهای مناسب پول، سرمایه، کاال 
و کار شکل می گیرد. متناسب با این رفتار هدفمند و 
این بازارها، نهادهای اقتصادی مثل بانک و بورس و 
الی آخر، این ها شکل می گیرد. این ساختار، فوق العاده 
منطقی است. البته بعداً من می گویم که تمام فقهای ما 
ه��م، یعنی آن هایی که بحث کردند،  کاماًل این منطق 
را تأیید کردند؛ اما ما چه کار می کنیم؟ نگاه فقه شیعه، 
نگاه دس��تگاه فقه و فقه��ا و مرجعیت را می خواهیم 
این جا اصالح بکنیم و این روش��ی است که اآلن ما 
دچارش هستیم. ما آمدیم علی رغم این مبنا، فقه را در 
خدمت این رفتارها و روابط هدفمند در سه حوزه ی 
تولید، توزیع و مصرفی که از نظام سرمایه داری شکل 
گرفته،  درآوردیم. یعنی تقریباً تمام این مراحل گذشته 
را کنار گذاش��تیم و گفتیم بانک��داری همین چیزی 
هست که االن داریم؛  دوس��تان از نظام سرمایه داری 
یکی یکی ابزارها را می گیرند )ابزارها همان رفتارها 
و رواب��ط عقودن��د( و ب��ا تحلیل مغای��رت یا عدم 
مغای��رت، بحث را در این جا مطرح و امضا می کنند. 
خروجی اش می شود تقریباً امضای تمام ساختار پولی 

نظام سرمایه ساالری؛ چیزی که اآلن هست.
س��اختار پولی جمهوری اس��المی ایران، متناسب با 
س��اختار اقتصادِی سرمایه ساالری ایران است. چون 
متأس��فانه ما تا اآلن در بخش ه��ای اقتصادی هم از 
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همین روش استفاده کردیم. این که شما با حفظ این 
س��اختار اقتصادی بخواهید بان��ک را اصالح بکنید، 
اصاًل ش��دنی نیس��ت. چ��ون هر س��اختار پولی در 
خدمت بخش واقعِی آن اقتصاد باید باشد. من سؤالم 
این اس��ت که:  عزیزان!  بخش واقعی نظام اقتصادی 
اس��الم مبتنی بر این سیر منطقی ای که عرض کردم،  
چیس��ت که نظام پولی و س��اختار پولی اش بش��ود 
بانک؟ اگر این س��ؤال را ما نتوانی��م جواب بدهیم، 
درواقع دچار همین چرخه ی باطل می ش��ویم. خب، 
ح��اال این روش فقهی ای که م��ا تا اآلن به کار بردیم 
)روش امضا(، دچار چه محدودیت هایی هست؟ من 
محدودیت های این روش را در طراحی نظام پولی و 
سایر بخش های نظام اقتصادِی اسالم عرض می کنم 
و دوستانی هم که الحمد هلل از علما و فقها در جلسه 
حضور دارند، کمک کنند به این مسئله،  ببینیم تلّقِی 

من درست هست یا نه؟
پیش��نهاد م��ن این اس��ت ک��ه در مرحل��ه ی اول، 
محدودیت ه��ای این روش را درس��ت درک بکنیم. 
روش انسان در عقود، فقط در رفتارها و روابط به کار 
می رود. عقود و معامالت، مثل عبادات، امور تعبدی 
نیستند. می گوییم همین مقدار با ضوابط شرع سازگار 
و فقهی باش��ند،  تمام اس��ت. در عقود ما نظرمان به 
مصالح و مفاسد واقعی است. یکی از محدودیت های 
روش امضا، در ساختارسازی و نظام سازی است. در 
واقع ازاین جهت روش امضا دو مرحله ما را از واقِع 
اس��المِی آن چیزی که ما در بح��ث رفتارهای پولی 
و در سه حوزه ی تولید، توزیع، مصرف می خواهیم، 

دور می کند.
محدودیت دیگ��ر،  رفتارها و رواب��ط عقالیِی مورد 
امضا است. در این جا منظور از فقه، فقه اصغر است؛ 
ما اساس��اً در طراحی س��اختارهای اقتصادی و نظام 
اقصادِی اس��الم هرگز نمی توانیم به فقه اصغر اکتفا 
کنیم،  حتماً باید از فقه اکبر استفاده کنیم. فقه اکبر آن 
چیزی است که ما از خداشناسی باید شروع کنیم در 
اس��الم. در روش امضا، چ��ه رفتارها و روابطی را ما 
امضا می کنیم؟ آن رفتارها و روابطی که نظام غالب بر 

جهان برای ما صادر می کند.
م��ا روش امضا را فقط در خدمت رفتارها و روابطی 
که نظام سرمایه س��االرِی حاکم بر جهان بر ما غالب 
می کن��د، درمی آوری��م. م��ن اآلن خب��ر دارم در دنیا 
برخ��ی از رفتاره��ا و روابط در حوزه ه��ای تولید، 
توزیع و  مصرف، بر اس��اس تفکرات دینی اسالمی 
و غیراس��المی، بیش تر غیر اسالمی، فعالیت می کنند 
ول��ی هرگز به درون س��اختار قانون گ��ذاری ما راه 
پیدا نمی کند چون اساس��اً وقتی غالب شد، ما ناچار 
به تعامل با این رفتارها و روابط غالب دنیا هس��تیم. 
روش امض��ا فقط می آید این ها را امضا می کند، ما را 
از برخی از رفتارها و روابطی که بر اساس حتی دین 
مسیحیت یا دین سایر ادیان الهی باشند، ما را از آن ها 

محروم می کند.
محدودی��ت س��وم: رفتارها و روابط اساس��اً از کجا 
تولید می ش��وند؟ رفتارها و روابط در این مس��یری 
که من طی کردم، دقیقاً از مبانی تولید می ش��وند؛ از 

همه.ی.نظام.های.

و. اقتصللادی.

همه.ی.نحله.های.

فکرِی.اقتصادی.

برای.این.که.نظام.
اقتصادی.و.آن.ساختار.اقتصادی.را.
متناسب.با.فکر.خودشان.طراحی.
بکننللد،.در.اولیللن.گام.تکلیللف.
خودشان.را.با.خدای.متعال.روشن.

می.کنند
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مبانی هستی شناختی، هدف و اصل رفتارِی ما. یعنی 
درواقع منش��أ تولیدشان، مبانی هس��تند. ما می آییم 
چه کار می کنیم؟ کاًل این مسیر را رها می کنیم،  می آییم 
این جا رفتارها و روابطی که برای ما می آید، آن هایی 
که بر اس��اس مبانی نظام س��رمایه داری، تولید شده، 
آن را تحلیل می کنیم و بر اس��اس فقه حداقلی امضا 
می کنی��م و این، ما را محروم می کند از بس��یاری از 
معارف. خب، نظام سرمایه داری بر اساس مبانی اش 
این رفتارها و روابط در س��ه حوزه ی تولید، توزیع و 
مصرف را ایجاد می کند، پس بر اساس مبانِی اسالمی 
ما که اگر متفاوت باش��د ب��ا آن ها که صددرصد هم 
متفاوت اس��ت، ما باید اساس��اً انتظار تولید رفتارها 
و رواب��ط دیگری را در س��ه ح��وزه ی تولید، توزیع 
و مصرف داش��ته باش��یم که اساس��اً از این جهان ما 

می توانیم به ساختارهای متناسب اسالمی برسیم.
چه��ار: در روش امضا م��ا به رفتاره��ای ربوی که 
می رس��یم،  به ص��ورت منف��ک امضا می کنی��م، اما 
مجموعه ی این عناصر که کن��ار هم قرار می گیرند، 
ی��ک مجموعه ی جدی��دی را ش��کل می دهند. این 
مجموعه ی جدید نیازمند به اجتهاد جدیدی اس��ت 
و آثار و پیامدهایش اساساً ممکن است از رفتارها و 
روابط منفک و منفرد و منفصل، جدا باشند. بنابراین، 
این هم یکی دیگر از محدودیت هاس��ت. در روش 
امضا، ما این را نمی بینیم. نه این که روش امضا اشتباه 
باشد!  روش امضا در فقه اصغر در عقود و معامالت، 
درست اس��ت اما بحث من در نظام سازی است که 
متأس��فانه ما داریم از این روش برای نظام س��ازی و 

ساختار پولی استفاده می کنیم.
پنج: نظر فقها نسبت به این روش و این نوع استفاده 
چیس��ت؟  رهبری می فرمایند: هر رفت��ار، هر قانون،  
ه��ر توصیه، هر سیاس��ت اقتصادی بای��د دارای دو 
ویژگی باش��د، اگر این دو تا را با هم نداش��ته باشد 
ولو با ظواهر اسالمی سازگار باشد، اسالمی محسوب 
نمی شود. این، معنایش این نیست که از جهت شرعی 
درست اس��ت؛ نه، اصاًل شارع این را امضا نمی کند. 
یکی: تولید ثروِت ملی اس��ت،  دوم: توزیع عادالنه و 

رفع محرومیت و رفع فقر در جامعه. این س��اختاری 
که از عناصر روش امضا ش��کل می گیرد،  آیا این دو 
مورد را دارد که اسالمی محسوب بشود یا نه؟  قطعًا 
ندارد. من فرمایش آقای جوادی آملی را عرض کردم 
که همین روشی که ما آمدیم حتی بخش خصوصی 
سرمایه س��االری را امضا کردیم، ایشان فرمودند بَیِّن 
الغّی اس��ت. نکته ی آقای مکارم را هم عرض کردم. 
قبل از همه ی این ها، آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی آمد 
هشتاد س��ال پیش تحلیل کرد اقتصاد ایران را و بعد 
اساس��اً از روش توحید شروع کرد و از خداشناسی 
ش��روع کرد، یک س��اختاری داد ک��ه البته ما تحت 
عنوان امتداد فرمایش آقای شاه آبادی داریم تکمیلش 

می کنیم.
نکته ی شش��م این است که: قانوناً نرخ بهره در نظام 
س��رمایه داری، به عنوان عامل درون زا نقش اصلی در 
تصمیم گیرِی تمام امور دارد. ما آمدیم چه کار می کنیم؟ 
ب��ه روش امضا، می آییم نرخ به��ره را قانوناً و روی 
کاغذ حذف می کنیم و در عمل، ما به س��ه وضعیت 
برخورد می کنیم: یا عماًل دچار رباخواری می شویم، 
یا عناصر اقتصادی به هم ریخته می ش��ود چون نرخ 
بهره مثل نخ تسبیح است در نظام سرمایه داری، تمام 
عناصر و رفتارها و روابط را به هم پیوند می زند یا با 
هر دو مواجه می شویم. چون راه درست را نرفتیم، با 

هر دو مواجه هستیم.
خروجی این روش در مبانی، کاماًل متفاوت اس��ت 
ولی ی��ک گام می آییم جلوت��ر، در بناها به وحدت 
می رسیم. مبانی، یکی شرک است، یکی توحید؛ ولی 
وقتی ک��ه یک گام می آییم جلوتر، بانک ما می ش��ود 
همان، بورس ما می ش��ود همان،  بازار کار ما می شود 
همان، کاالی ما می شود همان. عجب! چطور می شود 

مبانی بیایند به وحدت برسند در بناها؟
و آخرین مطلب این که: در مورد امتداد مبانی در بناها، 
چه کار باید بکنیم؟ من معتقدم که این جا کارهای بسیار 
خوبی انجام شده است و فقهای ما به این مسائل که 
می رس��ند، نکات زیبایی را مطرح می کنند. ما چهار 
نوع هدف می خواهیم از مبانی استخراج بکنیم، چهار 
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نوع مالکی��ت و چهار نوع اصِل رفت��اری می توانیم 
اس��تخراج بکنیم. آقای ش��اه آبادی با شمشیر دو لب 
می افتد ب��ه جان اصل رواب��ط، می فرمایند: در مورد 
روابط می گویند اصل َسبعیت است و می گویند آقا! 
گفتیم که دو تا اصل داریم: انحصار، رقابت. انحصار 
بد اس��ت، پس رقاب��ت خوب اس��ت. عجب دلیل 
فلسفی ای است!  نخیر، این جوری نیست. ما چهار تا 
اصل داریم، بر اس��اس چهار نوع هدف؛ اصل تعاون 
داری��م، اصل رقابت اگر بپذیریم، رقابِت مس��ئوالنه 
داریم و اصل تعاون در دروِن مدیر، رقابت مسئوالنه 
با بیروِن مدیر داریم و اصل انحصار برای دولت هم 
داریم. بعد بر اس��اس این چه��ار نوع هدف و چهار 
نوع اص��ل، چهار نوع مالکیت داریم. این ها از مبانی 
اس��المی بیرون می آید اگر بخواهیم درست برویم. 
مالکیِت خصوصِی ف��ردی داریم، مالکیت دولتی یا 
امام داریم، مالکیت شبه فردی داریم، مالکیت مشاعِی 
فراگیر و مالکیت مشاعِی غیرفراگیر داریم. این ها را 
از مبانی می آییم جلو، همه اش هم با فقه اصغر امضا 
می ش��ود، هیچ نگرانی هم نیست. وقتی می رسیم به 

ساختار اقتصادی، چهار نوع ساختار داریم. 
من مقاله ای در مجله ی اقتصاد اس��المی نوش��تم با 
عنوان ظرفیت آموزه های اس��المی در طراحی چهار 
بخش مج��زای نظ��ام اقتصادی اس��الم. این جوری 
نیس��ت که بر اساس نظام سرمایه س��االری، بگوییم 
بخش ساالری فقط ظرفیت یک بخش را دارد. بخش 
دولتی به معن��ای واقعی، همین بخش را ایجاد کرده 
برای خدمتگزاری به خودش. بحران 2۰۰8 نشان داد 
که چه طوری دولت در خدمت بخش سرمایه ساالری 
اس��ت و همین طور می آید تا می رسیم به رفتارها و 
روابط. بعداً در هر س��اختاری ما باید این را در نظر 
بگیریم، مثاًل جناب آقای دکتر توتونچیان می فرمایند: 
ما بازار پ��ول نداریم، اگر ما بخش س��رمایه گذاری 
اس��المی را بپذیریم که البته جای سؤال است، آن جا 
بازار پول دارد، بعد می ش��ود همی��ن بانکداری. من 
نفی ندارم، تأیید دارم می کنم اما اگر ما ساختار جامع 
اس��المی را ببینیم، قطعاً همین طور است. ما در یکی 

از بخش های اسالمی، نه بازار سرمایه داریم نه حتی 
بازار پول، چون درست نیامدیم و درست ندیدیم! و 
اگر این ها را ببینیم، بعداً بازارها این جا شکل می گیرد 
و متناس��ب با هر ی��ک، نهادهای اقتصادی ش��کل 
می گیرد. خاطر حضرت آقای نظری هم جمع بشود: 
اگ��ر بخواهیم کار اثباتی بکنیم، باید از راه درس��تش 

برویم و من معتقدم راه درستش این است. 

ساختللار.پولی.

جمهلللللوری.

اسللالمی.ایران،.

سللب. متنللللا

بللا.سللاختللار.
اقتصللادِی.سرمایه.سللاالری.ایران.
است..چون.متأسفانه.ما.تا.اآلن.در.
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حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری:
بحث ها همه درست اس��ت، من فقط اشاره می کنم 
به این که بعضی از این اندیش��مندانی که گرایش به 
مارکسیست داشتند، � در ادبیات سال های ۴۰ تا ۵7 
ایران � در نوشته ها زیاد می گفتند: ما انسان ها جامعه 
را به جایی می رس��انیم که اصاًل احتیاج به حکومت 
نداش��ته باش��یم  و اصاًل بهش��ت را از توی بهشت 
می آوریم روی زمین. وقتی بهش��ت از بهشت بیاید 
روی زمین و زمین بشود بهشتی،  اصاًل احتیاج به این 

بحث ها نداریم، همه ی مشکالت حل می شود. 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
من فرمایش حاج آقای نظری را جور دیگری می خواستم 
بگویم. حاال خوب شد یک روز عقب نیفتاد، وگرنه فکر 
می کنم جنگ احد و جنگ خندق و این ها را هم به گردن 
روش امض��ا می انداختید که ای��ن روش امضا خالصه 

باعث واقعه ی کربال و واقعه ی عاشورا شده است.

واقع مطلب این اس��ت که ما نمی توانیم انتزاعی فکر 
کنی��م و از آن عالِم باال ش��روع کنی��م و جلو بیاییم. 
باالخره حکومت پیامبر را ما قبول داریم، 2۳ س��ال 
حکومت داشتند، توی این 2۳ سال پیامبر نیامدند از 
توحید شروع کنند برای ش��ما مدل استخراج کنند. 
گفتند ببینید ایرانی ها چه کار می کنند، رومی ها چه کار 
می کنن��د. مرابحه را از ایرانی ها گرفتند، مضاربه را از 
رومی ه��ا. بیت المال را ه��م از ایرانی ها ... افرادی را 
آوردند تا آن جا بیت المال را طراحی کنند. اسالم در 
مباحث اقتصادی، ابزارسازی نکرده است. تعارف که 
نداریم ... نهادس��ازی نکرده است. در مورد این هم 
هیچ تعارفی نداریم. این ه��ا را واگذار کرده به عقل 
و خرد انس��انی. یک جمله ی خیلی زیبایی دارد امام 
صادق »علیه الس��الم«  در توحید مفّضل، می فرمایند: 
بچه وقتی متولد ش��د، خداوند دید که اگر این بچه 
را به فکر و اندیشه ی خودش و حتی پدر و مادرش 
واگذار کند که به او یاد بدهند که این جوری پس��تان 
مادر را بَِمک و شیر بخور! این بچه ُمرده تا بیایند به 
او مکی��دن را یاد بدهند. ای��ن را آمد در نهادش قرار 
داد؛ اما همین بچه وقتی بزرگ ش��د،  خداوند گفت: 
ببین!  این کوه  است، این دره  است، این آبشار است، 
برو کار کن روزی ات را به دس��ت بیاور!  از این جا به 
بعد دیگر واگذار کرد به خود انسان. بر اساس مبانِی 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر یوسفی
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معرفتی ما، این ها واگذار ش��ده به خود انسان ها، به 
عقالنیِت انسان ها، به شعور انسان ها و به همین دلیل 
م��ا می بینیم که در طول 2۳ س��ال حکومِت پیامبر و 
2۵۰ س��ال تمدن صدر اس��الم تا عصر غیبت، اصاًل 
چنین روش��ی وجود نداشته اس��ت. در عصر همان 
ائمه هم روش امضا حاکم بوده. این که آقا رسول اهلل 
فرمود:  اُطلبوا العلم ولو بالّسین، منظورش خداشناسی 
نبود که، بحث اداره ی جامعه بود، اداره ی اقتصاد بود، 
این جور مس��ائل بود. بله، ما قبول داریم اس��الم یک 
س��ری اصول و قواعدی دارد، هر چیزی را ما از هر 
جا می گیریم، بر اساس آن اصول و عقاید باید محک 
بزنیم، ببینیم که آیا با خداشناسی ما، با آخرت شناسِی 
ما سازگار هست یا نه؟ این جا بحث سود مطرح شد، 
ب��از یادی کنیم از مرحوم آی��ت اهلل مهدوی کنی. من 
یادم است یک وقت خدمت ایشان بحثی درگرفت، 
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه امام صادق فرمود که: 
در اقتصاد سرمایه داری، سود محور فعالیت هاست اما 
در اقتصاد اسالمی چنین نیست. ایشان یک مقداری 
فکر کردند، گفت: نه، اتفاقاً در اقتصاد اس��المی هم 
همین است، لذا در قرآن وقتی خداوند از انسان های 
ناموف��ق می خواهد صحب��ت کند، می گوی��د: »َفما 
ربِحت تجارته��م«. این، بیان آی��ت اهلل مهدوی کنی 
ب��ود، فرمود:  در اس��الم هم همین اس��ت، انگیزه ی 
فعالیت اقتصادی س��ود است منتها بله، این سود در 
اسالم چهارچوب هایی دارد. می فرماید: ازاین جهت، 
فرقی بین ما و آن ها نیس��ت. پس بنابراین، ببینید، ما 
نمی توانیم یک روش��ی که در زمان خود پیامبر ابداع 
شد، روشی که در عصر ائمه ابداع شد ... بحث روش 
امضا در باب معامالت و این که فرق گذاش��تند بین 
ب��اب عبادات و باب معامالت، ای��ن فرق فرِق فقها 
ک��ه نبود، فرِق ائمه بود. نس��بت به صالة که می آمد 
آق��ا امام صادق می فرمود که، یا خ��ود پیامبر قبل از 
امام صادق، می فرمود: بیایید یاد بدهم که چه جوری 
نماز بخوانید. یا وقتی که حج، آخرین سفر حجشان 
ب��ود، اعالم داد ک��ه: ایّها الناس، علم��ا، مردم، جمع 
بشوید، من آخرین س��فر حّجم است، بیایید احکام 
حج را یاد بگیری��د!  اما در باب معامالت، یک مورد 
شما این را پیدا می کنید که بگوید: ایّها الناس!  بیایید 
م��ن برایتان احکام معامالت یاد بدهم، از این به بعد 

گمراه نشوید، از این به بعد  واگذار می کردند به خود 
انس��ان ها، به خود عقال، می رفتن��د این ها از ایران، از 
رومی ها، از جاهای مختلف یاد می گرفتند می آمدند 
ائمه بر اساس معیارها تست می کردند به اصطالح ما. 
یعنی همان روِش امضا. روش امضا را فقها طراحی 
نکردند که ش��ما به فقها می تازید که این بال را س��ر 
ما آورده اند: یک، دو، س��ه، چهار،  پنج، شش، هفت! 
تا هفت تا من ش��مردم، ترسیدم خالصه جنگ احد 
و این ه��ا را هم بیندازید به گ��ردن روش امضا. این،  
روشی است که خود قرآن ُمبدعش است، خود پیامبر 
ُمبدعش است و خود ائمه ی اطهار »علیهم السالم« در 

باب معامالت ُمبِدع این روش بودند.

دکتر حسین عیوضلو:
امروز ابزارسازها و اوراق سازها خیلی می آیند و بیش تر 
بحِث خودشان را مطرح می کنند. اگر بخواهیم جلسه 
به سمت جمع بندی پیش برود، مشکل ما ابزارسازی 
و اوراق سازی که نیست، بحث ما این است که قبلش 
بای��د یک مواردِ پیش��ینی را ببینیم. یعنی تفاوت بین 
ُخرد و کالن است؛ یک ِسری به آن احکام معامالت 
پرداختند درحالی که قبل از این ها، اس��الم است که 
آمده نظام اقتصادی س��اخته. آقایی که توجهش فقط 
به احکام معامالت اس��ت، اصاًل ب��ه نظام اقتصادی 
توجه نمی کند. می گوییم این احکام معامالت بدون 
مالحظه ی آثار کالن اقتصادی، کالن سیستمی، نظام 
اقتصادی، باطل اس��ت. صحبت ه��ای جناب آقای 
یوس��فی به یک معن��ا، بحث های اصول تش��ریعی 
است که بنده مطرح کردم. یعنی اصول تشریعی اول 
باید احراز بش��ود. در واق��ع همان بحث معروف که 
تجزیه اش خوب است، ترکیبش مشکل دارد. ممکن 
است عقودش درست باشد، منتها »َکی الیکون دولۀ 
بی��ن االغنیاء« را جواب نمی دهد. اگر واقعاً ُدولًۀ بین 
االغنی��اء ایجاد می کند که نظ��ام بانکی ایجاد کرده و 
همین روش های عقود بانکداری نتیجه اش این شده 
که اآلن عماًل ۱۰ درصد این منابِع بانکی خطاس��ت 
هر چند ک��ه عقودش هم فقهی باش��د. نمّو باید به 
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اصل برگردد. ببینی��د، مراجع محترم اگر می خواهند 
بانک ه��ا را چک کنند، باید بگویند: آقا!  نمّو به اصل 
برگردد!  مدیر عامل بای��د گزارش بدهد که نمّو این 
فعالیت ها به اصلش برمی گردد یا برنمی گردد؟  ضرر 
و ضرار ایجاد کرده یا نکرده؟  عدالت تحقق پیدا کرده 
یا نکرده؟ این ها پیشین اس��ت. حاال آقای موسویان 
می فرمایند پیغمبر این ها را نگفته؛ بابا! پیغمبر برای ما، 
قبلش اساس اقتصاد اسالمی را بنیان گذاری کرد؛ بین 
دو تا مهاجر و انصار که هماهنگی کرد،  قراردادها را 
هماهنگ کرد. الفقه ثّم المتجر را گفت، عالمُۀ رَِضی 
اهلل فی خلقِه عدُل سلطانِهم و َرخُص اسفارِهم، عالمُۀ 
َسخط اهلل عن خلقِه َجوُر سلطانِهم و َغَلی اعصارهم. 
این ها اقتصادی است، یعنی اول اقتصاد، بعد معامالت 
اس��ت. إّن س��یر الی اهلل را مطرح کرد، شرایط بازار 
را تعریف ک��رد، تملک ها را تعریف کرد، یعنی باید 
اساس تملکاتش درست باشد که بحث حق را مطرح 
کند. این ها همه اش حق و عدل است. شرایط مبادله 
را مشخص کرد، رقابت را در بازار اسالمی تأیید کرد، 
بحث ها این  اس��ت. یعنی آقایان رفتند به بحث های 
جزئ��ی پرداختند، من فرض می کنم حرف هایش��ان 
درست باشد ولی وقتی آثار کالن و پیشین را ندیدند، 

این به خطارفتن است.
جمع بندی این اس��ت که بانکداری عقود بدون تکیه 
بر مبانی و اصول و موازیِن پیش��ینه ی اسالمی التقاط 
اس��ت. فقه اصغر بدون توجه به فق��ه اکبر و اصول 
پیشینِی اس��المی، افتادن در دام نظام سرمایه ساالری 
اس��ت به تعبیر آقای یوسفی. پیش نیازها را باید دید 
که همان اصول تشریعی است و این اصول تشریعی 
مبنای نظام سازی اقتصادی است که آن ها باید مستقر 
بشود که روابط سیستم ها را مشخص می کند، روابط 
کالن سیس��تمی را، رواب��ط بین نهاده��ا و نظام ها را 
مشخص می کند، بعدازآن ها،  روابط بین افراد جزئی و 

احکام معامالت را مشخص می کند.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی:
جناب آقای یوس��فی به نظر من مطلع خوبی داشتند 

در رابطه با بحث نظام بانکی که برمی گردد به این که 
ما اگر بخواهیم یک نظام بانکداری اس��المی داشته 
باشیم، باید ساختار پولی را دچار تحول بکنیم؛ اما من 
فکر می کنم طوری بحث را مطرح کردند که ساختار 
پولی را به منزله ی یک س��اختار فیزیک��ِی بتن آرمه 
شده ترسیم می کنند که حتی امروز هم اگر شما یک 
ساختار فیزیکی بتن آرمه را برای جایی تصور بکنید، 
می گویند: آقا! این ساختار بتن آرمه امکان تغییر برایش 
وجود دارد. درصورتی که ساختار پولی یک ساختار 
مبتنی بر روابط حقوقی است. من فکر می کنم خیلی 
قضیه را پیچیده می کنیم که تصور بکنیم ساختار پولی 
در حقیقت یک ساختار غیرقابل تغییر است حتی اگر 
روابط بی��ن افراد و روابط بین اولی��ای پولی و افراد 
را بتوانیم تغییر بدهیم. بنابراین، پیش��نهاد می شود تا 
این جایی که ما رس��یدیم به این که س��اختار را باید 
دچار تحول بکنیم، به نظر من نتیجه ی بس��یار قابل 
قبولی اس��ت اما این که تصور بکنیم در چهارچوب 
ادبیات موجود و حتی اگر مبانی اس��المی را مّد نظر 
قرار بدهیم، ساختار پولِی سازگار با مبانی اسالمی را 
نمی توانیم طراحی بکنیم، این به نظر من رس��یدن به 
یک بن بست است یا حداقل رسیدن به نقطه ای است 
که پیاده س��ازی بانکداری اسالمی را به شدت دچار 

مشکل خواهد کرد.

دکتر کامران ندری:
البته جناب آقای دکتر موسویان تا حدودی مواردی 
را که من می خواس��تم خدمتتان عرض بکنم، گفتند. 
من فقط می خواستم یک مقدار صریح تر بپرسم: واقعًا 
مبانِی خداشناس��ی نظام پولی ای که در صدر اسالم 
مورد قبول قرار گرف��ت )همان نظام دو فلزی(، چه 
بود؟ یعنی بر اس��اس کدام مبانِی خداشناسی ایجاد 
شده بود؟  یا اکثر عقودی که اآلن هم ما داریم استفاده 
می کنیم و در فقه ما سروسامان گرفت،  واقعاً بر اساس 
چه مبانِی خداشناسی قبل از حتی بعثت پیامبر اکرم 
»صلوات اهلل علیه« ایجاد شده بود؟ مبانِی خداشناسی 
این ها واقعاً چه بود؟  شما چه تحلیلی دارید؟ نکته ی 
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دیگر این که ش��ما فکر می کنید نظام سرمایه داری را 
ایج��اد کردند؟  من چنین تلقی ای ندارم. به حس��ب 
ظاهر،  آدام اس��میت دنبال یک سؤال منطقی بود که 
پایه و اساس ایجاد ثروت در جوامع چیست؟ و این 
موارد مثل تقس��یم کار، مبادله، اصِل دسِت نامرعی، 
این ها را کشف کرد نه این که ایجاد کرده باشد. اتفاقًا 
نق��دی که ما ب��ه رویکردی که اآلن وج��ود دارد در 
اقتصاد اسالمی داریم، این است که: شما می خواهید 
ی��ک چیزی را ایج��اد بکنید به ج��ای این که بروید 
کشف بکنید! البته می توانید قضاوِت ارزشی بکنید، 
می توانید ساماندهی بکنید، این ها سِر جای خودش. 
می توانید بر اس��اس مبانِی دینی مان س��ر را از ناسره 
تفکی��ک بکنید ولی این که دنبال این باش��ید که یک 
چیزی را ایجاد بکنید بدون این که این ریشه و پایه ی 
طبیعی و عقالنی داشته باشد، این یک مقدار بعید به 

نظر می رسد.

حجت االسالم دکتر محمدنقی نظرپور:
به این صورتی که بحث های این جلسه جلو می رود، 
بهتر اس��ت دوستان حسابش��ان را با فقه و فقها هم 
مشخص کنند؛ چون فقهای ما قائل به توقیفیت عقود 
نیستند و ایشان اساساً این بحث را به سمت و سوئی 
می برند که م��ا باید قائل به توقیفیِت عقود باش��یم. 
مهم ترین مش��کلی که در ارتباط ب��ا توقیفیت عقود 
وجود دارد، این اس��ت که بس��یاری از پیشرفت ها و 
مالحظاتی که ممکن است ایجاد بشود را ما از دست 
خواهیم داد. بنابراین، وقتی که ش��ارع عدم توقیفیت 
عقود ی��ا به عبارت دیگر امضایی بودن عقود را مطرح 

کرده است، مبنایی دارد.
نکته ی دیگر این که: من این را هم جست وجو کردم؛ 
شما یک قرارداد فقهی پیدا کنید که شارع ارائه کرده 

باشد درعین حالی که نظام سازی هم کرده باشد.
برخی از فقهای ما مثل آیت اهلل موسوی اردبیلی معتقد 
بودند که اساس��اً ش��ریعت به طور کّل، در معامالت 
نظارِت عمومی دارد،  همه در اختیار ملت است و در 
اختیار این است. هم چنین  این نکته را دقت بفرمایید 

که واقعیت قضیه این است که اگر شما آمدید شخصًا 
نظام سازی کردید، به این معنا عقود درست کردید و 
نه این که یک مبنای عقالیی از گذشته داشته باشید، 
احتماالً بسیاری از مالحظات را از دست خواهید داد 
و به همین جهت شارع گفته بگذارید عقالیی بشود، 
وقتی ک��ه عقال پذیرفتند،  ما تأیی��د کنیم، نه خودمان 
بیاییم بس��ازیم. بنابراین، اگر قرارداد تأسیسی باشد، 

مشکالتش به مراتب بیش تر از امضایی بودن است.

دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی:
من هم یک نکته بگویم آقای دکتر! اگر مبانی نداشته 
باشیم، روح کلی نداشته باشیم، احکام معامالت هم 
که خارج از حیطه ی ش��ارع باش��د، آن هم که خارج 
باش��د، ابزارسازی هم که مبتنی بر یک چنین چیزی 
باشد، نهایتاً اآلن شارع کجای این سیستم قرار دارد؟

حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا:
در م��ورد بحث آقای دکتر عیوضل��و،  اتفاقاً ما چون 
به فقه نگاه خاصی داش��تیم، این جوری شده است. 
غرض، تخطئه ی فقها یا فقه نیس��ت، من عرضم این 
اس��ت که به فقه جفا ش��ده. ما باید دید فقهی مان را 
توس��عه بدهیم و از توی همین مالک ها و همین فقه 
س��نّتی خودمان �  الزم هم نیست فقهِ نظام را مطرح 
کنیم � می توانیم مالک های بسیار زیبایی دربیاوریم که 

عرض کردم. این، یک نکته.
نکت��ه ی دوم ه��م این ک��ه:  این طور که آق��ای دکتر 
عیوضلو هم فرمودند، ش��ارع این جوری نیست که 
صرف��اً عقود را امضا کرده باش��د. این قدر ضابطه در 
بیانات امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر وجود دارد 
مثل: و اسعارٍ الیُجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. 
یعنی دارد یک سیس��تمی را یاد ما می دهد تا طراحی 
کنی��م. می فرماید که: جوری باید ب��ازار را مدیریت 
کنی تا قیمت به گونه ای تنظیم بش��ود که الیُجِحف 
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بالفریَقین مِن البایع و المبتاع، یعنی مالک نظام سازی 
دارد یاد ما می دهد. 

پاسخ های حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی 
به منتقدان

ش��دیداً منکر تمام نس��بت هایی که به من می دهند، 
هستم. یک نکته را باید بگویم، بقیه را می گذارم کنار. 
چون آقای ندری و آقای نظری ارجاع دادند به آقای 
موسویان،  آقای نظرپور هم حرف آقای موسویان را 

زدند، من فقط همین را توضیح می دهم.
من عرضم بر این است که این روش امضا که آقایان 
دنب��ال می کنند، بزرگ ترین جفا را به یک مس��ئله ی 
قطعِی فقهی می کن��د. روش امضا، این جا مورد ظلم 
واقع ش��ده است. کس��ی مگر می تواند روش امضا 
را منکر باش��د؟ من دارم عرض می کنم که در عقود 
قطعاً همین طور اس��ت، باید از روش امضا اس��تفاده 
بکنی��م، هیچ راه دیگری نیس��ت. در نظام س��ازی و 
ساختارس��ازی من دارم عرض می کنم: با استفاده از 
فقه، باری بر دوش این روش گذاش��تیم که سنگینی 
بار، کمرش را دارد می شکند. ما با این روش، فقه را 
زیر س��ؤال می بریم، حوزه را زیر سؤال می بریم. من 

عرض کردم در عقود هیچ کس نمی تواند. 
م��ن تعجب می کردم اگر یکی از آقایان دانش��گاهی 
که آش��نایی با فقه و عقود نداش��تند، این اش��کال را 
می کردن��د؛ می گفت��م باالخره بیان م��ن غلط بود، یا 
اطالع��ات کافی ن��دارم؛ ولی وقتی آقای موس��ویان 
این حرف را می زنند، من تعجب می کنم! نوش��ته ی 
من ی��ا بیان من را ی��ک بار دیگر ببینی��د!  من دقیقًا 
محدودیت ه��ای روش امض��ا در ساختارس��ازی و 
نظام س��ازی را دارم عرض می کن��م؛ نظامی که بنده 
تلّقی می کنم. باید از من سؤال بکنند:  منظور شما از 
نظام چیست؟  دقیقاً دارم توضیح می دهم: هر ساختار 
اقتصادی از س��ه عنصر تشکیل می شود. شما همه ی 
این ها را می گذارید کنار، یک دفعه می روید آن رفتارها 
و روابط را می گیرید به عنوان نظام پولی اسالمی امضا 
می کنید! ببینید، ماده ی مس��کر و مست کننده گاهی 

عناصرش را ش��ما اگر مص��رف بکنید، هیچ خالف 
شرع نیست و مس��ت کننده هم نیست. دو تا ماده ی 
شیمیایی وقتی که ترکیب شیمیایی بشود، ممکن است 
تبدیل به یک ماده ی مس��ت کننده بشود. من عرض 
کردم: ش��ما تک ت��ک این رواب��ط را از روش امضا، 
امضا می کنید درست اس��ت اما مجموعه که تبدیل 
به یک مرّکبی می شود، این ممکن است در بسیاری 
از م��وارد � کما این که اآلن هم هس��ت و مثال زدم � 
عنوان دولۀ بین االغنیاء منکم پیدا بکند. این، موضوع 
دیگری اس��ت، حکم فقهِی دیگری است، کجا من 
دارم می گویم امضا در صدر اسالم یا اآلن یا فقها. من 
دارم اتفاقاً می گویم که با این کاری که شما کردید و 
با این روشی که اآلن می خواهید همه چیز را بگذارید 
ب��ه گردن روش امضا و به دوش روش امضا، ش��ما 
روش امضا را ه��م دارید از کارایی می اندازید! خود 
فقه و فقها و مرجعیت و حوزه را دارید زیر س��ؤال 
می برید با این قضیه. روش امضا برای نظام سازی و 
ساختارسازی نیست،  برای امضا عقود عقالیی است، 

هیچ کس هم نمی تواند این را منکر بشود.

حجت االسالم دکتر حسن آقا نظری:
همه ی ما به این وفاق رسیدیم که به اصالح ساختار 
ب��ازار س��رمایه، چک های ب��ازار و چک های بانکی 
احتی��اج داریم. یک جمله ای ش��هید ص��در دارد که 
می گوید: برای اقتصاد اس��المی، الفقهاء و الُمفّکرون 
االقتصادیون. فقیه الزم اس��ت منتها فقیهی که واقعًا 
روابط بانک را متوجه بشود، فقیه الزم است در کنار 
اندیشمند اقتصادی بنشیند و راه حل های اساسی را 
پیدا کند. جناب آقای دکتر ندری، بحث پول حقیقی 
هم آن زمان مطرح بود،  آن ها هم مش��کالت داشتند، 
این جور نبوده راه س��اده باشد. دینار در مقابل هفت 
و نیم دره��م، دینار در مقاب��ل دوازده درهم، مرتب 
توی روایات آمده، دین��ار در مقابل 26 درهم. یعنی 
قدرت خرید پول، مادام تغییر می کرده منتها نسبت به 

پول های دیگر؛ آن ها هم مشکل داشتند.
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بانللک.بللا.مشللکالت.و.چالش.هللای.عدیده.ای.

روبروسللت.و.برداشت.من.این.است.که.احتمال.
غرق.شدن.این.نهاد.وجود.دارد

تشکر می کنم از برگزارکنندگان این جلسه؛ واقعیت 
این اس��ت که خیلی تالش شد در جمع های دیگر، 
در جاهای دیگر چنین جلس��ه ای تشکیل بشود ولی 
معموالً توفیق نداشتیم. ان ش��اءاهلل زمینه ای باشد که 
ادام��ه پیدا کن��د و این دو نگاه ب��ا دغدغه برای حل 
یک مسئله ان شاءاهلل مطرح بشود و به جایی برسیم تا 

مشکل حل بشود. 
از مجم��وع فرمایش��ات اس��اتید بزرگوار می ش��ود 
این طور برداش��ت کرد که: وضعیت فعلی بانکداری 
اسالمی، نامناسب اس��ت. من از این بحث ها، چهار 
رویکرد را توانستم استخراج کنم. شاید اشتباه باشد 
این استخراج، تصحیح می کنند اساتید بزرگوار. یکی 
این ک��ه ما واقعاً بانکداری متع��ارف را آزاد بگذاریم 
برای فعالیت. حداقل این اس��ت که اسالم را خراب 
نکند. حاال در مورد اوراق خزانه ی اسالمی چیزهایی 

گفته ش��د، فرض کنید یک چنین چیزی ... بگذاریم 
بانک به عنوان بانِک متعارف فعال باشد. رویکرد دوم 
این اس��ت که وضع موجود را حفظ بکنیم و تالش 
کنیم که مش��کالت را برطرف بکنیم. رویکرد سوم 
می تواند این باشد که بانک های تجاری را به سه گروه 
تخصصی، همان طور که جناب آقای دکتر صمصامی 
مطرح می فرمایند، بانک قرض الحسنه که اصاًل قبول 
ندارم این ترکیب را،  قرض الحسنه بر سرمایه گذاری 
و لیزینگ تقسیم کنیم. رویکرد چهارم این است که 
تعطیلی بانک ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح بکنیم. 

ممکن است رویکردهای دیگر هم مطرح باشد. 
در ه��ر ح��ال، بانک ب��ا مش��کالت و چالش های 
عدیده ای روبروست و برداشت من این است � شاید 
اساتید بزرگوار تأیید بفرمایند � که احتمال غرق شدن 
این نهاد وج��ود دارد. ممکن اس��ت احتمال خیلی 
ضعیف باش��د، ولی محتملش قوی است که اگر به 
این جا برسیم، مسئله خیلی مهم است. الغریُق یَتَشبّث 
بکلِّ َحش��یش، کسی که دارد غرق می شود، هر چیز 

حجت االسالم دکتر مجید حبیبیان

لزوم تفکیک نهاد قرض الحسنه از نهاد بانک در 
قانون پولی و بانکی و اصالح قانون مربوطه 
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کوچک هم پیدا بکند، یک جوری چنگ می زند که از 
غرق شدن خودش را نجات بدهد. بانک های تجاری 
خصوصاً نهاد قرض را دارند به نابودی می کش��انند؛ 
این نهادی که به هرحال به عنوان قرض مطرح است. 
البت��ه قرِض صحیح،  قرضی که به هرحال مورد تأیید 
شارع مقدس هست،  قباًل هم در بانک های متعارف 
نب��ود، اآلن هم پرده را می بینیم، نبود و وجود و عدم 
نهاد ق��رض در بانکداری اس��المی تأثیر معنی داری 
ندارد بر این روند غرق ش��دن و روند تخریب خود 
نهاد بانک. پیش��نهاد ما درنهایت این است که: بیاییم 
ای��ن نهاد قرض را از درون بانک بیرون بکش��یم که 
اگر یک وقتی نهاد بانک به س��مت غرق شدن پیش 
رفت، الاقل نه��اد دومی را همراه خودش به نابودی 
نکشاند. جاِن کالم ما در کّل بحث، این است. من به 
صورت فهرست وار در مقاله ی خودم آورده ام: مقدمه، 
بیان مسئله، رفتار افراد و نهادهای متکّفل تسهیالت، 
تفاوت ماهوی نه��اد قرض و نهاد بانک، قرآن کریم 
و اس��تفاده ی لطیف از قرض، نتیجه گیری و توصیه 

و پیشنهادها.
نهاد قرض ب��ه اندازه ی س��ابقه ی زندگی اجتماعی 
انس��ان ها قدمت دارد. اسالم بر قرض بدون زیاده و 
ب��دون ربا تأیید و امضا دارد. دو جا ما از نهاد قرض 
در بانکداری اس��تفاده می کنیم: یکی در حساب های 
دیداری و جاری، و یکی هم سپرده ی قرض الحسنه. 
از نهادها در این دو جا اس��تفاده می کنیم. در اولی که 
اصاًل بحث این است که واقعاً قرض هست یا نه؟ در 
دومی هم خیلی غیرعادی دارند از آن استفاده می کنند 
ک��ه دائماً یک��ی از چالش های بانکداری اس��المی، 
همین سپرده های قرض الحسنه است که از آن ُحسن 

استفاده، حاال سوءاستفاده دارند می کنند!
م��ن در مقدمه عرض کرده ب��ودم: خارج کردن نهاد 
قرض از بانک، تأثیر زیادی در ایستادگی بانک ندارد. 
حاال از مقدمه هم فقط س��ریع تر بگذرم تا برس��م به 
مسئله. برخی از واقعیت های موجود در نهاد قرض را 
می بینیم که عماًل در جامعه با بی میلی روبروست و به 

سوی متروک شدن نهایی پیش می رود. صندوق های 
قرض الحس��نه به س��مت مؤسس��ات مالی اعتباری 
و درنهایت تبدیل ش��دن به بان��ک گرایش دارند. از 
قرض در بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری به عنوان 
منابع با هزینه صفر ُحس��ن استفاده می شود. بانک ها 
تالش می کنند که از قرض الحسنه های تکلیفی مثل 
ازدواج و موارد این چنینی اجتناب بکنند. در بهترین 
حالت،  وضعیت قرض الحسنه در جامعه این است که 
قرض های جدولی پرداخت بشود  که عموماً با شبهه 
همراه هس��ت. صحت بسیاری از فعالیت های بانک 
حتی در قرض الحس��نه ها هم از سوی مراجع عظام 
م��ورد تردید قرار گرفته. البته فتوای جدی ما نداریم 
در مورد قرض، ولی بحث وام های جدولی و گرفتن 
کارمزد به این ش��کل، مورد شبهه قرار گرفته است. 
مراکزی که متکفل نهاد قرض هس��تند،  در مجموع، 
این سرمایه ی مهم اجتماعی که بحث ایثار و اعتماد 
هست را در معرض تخریب قرار دادند. واقعیت این 
است که: بانک یک رشد سرطانی ای دارد و همراه با 
آن، نهاد قرض دارد تخریب می ش��ود. حاال به تعبیر 
خودم:  رش��د سرطانی یک نهاد به بهای نابودی نهاد 
دیگر مثل قرض، نتیج��ه ی محتوم وضعیِت موجود 

است. 
همه ی حرف ما این است که نهاد قرض و نهاد بانک 
تفاوِت ماهوی دارند و این تفاوت را پوشش می دهیم 
در دو قالب: عدالت ضرورت استقالل قرض از بانک 
و تف��اوت ماهوی ق��رض از بان��ک. در بخش اول، 
رفتارهای افراد و نهادهای متکفل را من سریع عرض 
می کنم، ش��اید برای بعضی از اس��اتید کاماًل روشن 
باشد. افراد در جانب عرضه و تقاضا، سه جور رفتار 
دارند: فرض کنید من به عنوان یک رفتارِ ُخرد، پول را 
در صندوق صدقه می ریزم و از اصِل مال و سودش 
کاًل می گذرم، برنمی گردم بیایم بگویم پولم چه شد؟ 
در یک جاهایی قرض می دهم و اصاًل انتظار س��ود 
ندارم. در برخی از موارد،  پول را به مضاربه و شبیه به 
این نهادها تخصیص می دهم و انتظار اصل و سود را 
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هم دارم. در جانب تقاضا هم این جوری است. بعضی 
از افراد، کسانی هستند که اصاًل نمی توانند اصل مال 
را برگردانند، کسانی که تحت کفالت کمیته ی امداد و 
مواردی مثل آن هستند، عده ای هم کسانی هستند که 
اصِل مال را می توانند برگردانند که اگر به این ها گفته 
بشود که شما پول را الزم نیست برگردانید، به آن ها به 
تعبیر عرفی اش برمی خورد، می گویند ما اصاًل چنین 
چیزی را نمی پذیری��م، »مگر من چالَقم؟« من اصل 
پ��ول را می توانم برگردانم. برخ��ی از افراد، فعال در 
جامعه هستند،  فعال اقتصادی هستند که اصل پول را 
با سودش می توانند برگردانند که در قالب مضاربه و 
شبیه به این به دنبال اخذ یک ِسری تسهیالت هستند. 
این، تفاوت در عرضه و تقاضا هست. عقال برای هر 
سه رفتار، نهادهایی را تعریف کردند. فرض کنید مثل 
صدقات و زکات را برای رفتار نوع اول، نهاد قرض 
را ب��رای رفتار نوع دوم، و نهاد مضاربه را برای رفتار 
نوع سوم ابداع کردند. این ها تفاوت ماهوی دارند و 
نباید بین این ها خلط بشود. من اگر اجازه بدهید، از 
آن بگذرم؛ چون بحث عدالت را هم با یک لطافتی از 

قرآن مطرح می کنم.
عدال��ت را به عنوان نکت��ه ی دوم در بحث قرض و 
بانک مطرح می کنیم. عدالت را عموماً در رفتارهای 
فردی می بینیم نه در رفتارهای نهادها. اگر دو تعریف 
ه و بذُل  عمومِی عدالت را که: اعطاء کلِّ ذی حقٍّ َحقهَّ
الشیء موضَعه یا فی موِضعِه باشد، در این دو معنای 
عموم��ی در نظر بگیریم، ورود هر یک از این نهادها 
در حیطه ی اختصاصِی نهاد دیگر به نوعی ظلم هست 
و مخالف اس��ت با عدالت. عماًل ما می بینیم بانک ها 
به صورت خاص در بحث قرض ورود پیدا کردند، 
صندوق های قرض الحسنه ورود پیدا کردند در بحث 
بانک ه��ا، حتی کمیته ی امداد ک��ه باید متکفل گروه 
اول باش��د، عماًل ورود پیدا ک��رده در بخش دوم و 
حتی س��وم اگر در مواردی که باشد. این نوع تعّدی 
به حوزه ی اختصاصِی نهادهای دیگر، به تعبیر ما یک 
نوع ظلم محسوب می شود؛ اما تفاوت ماهوی قرض 

و بانک را من در دو س��ه م��ورد عرض می کنم و به 
صورت خیلی خالصه از آن می گذرم. 

اس��اتید بزرگوار می دانند که تف��اوت معنی داری در 
منش��أ پیدایش و تکامل بانک وجود دارد. انتفاع در 
بانکداری رایج و اس��المی ک��ه در مقاله  آورده ام این 
اس��ت: معیار ناس��ازگاری قرض و بانک. خود این، 
کاماًل تفاوِت ماهوی این دو نهاد را نش��ان می دهد. 
نهاد بانک ماهیتاً به عنوان حداکثرس��ازِی سود فعال 
اس��ت. نباید انتظار داشته باشیم که این ها تسهیالت 
تکلیفی را با حداقل سود پرداخت بکنند. تا آن جا که 
ممکن است،  می توانند و می خواهند که این مسئله را 
ُدور بزنند! اما نکته ی مهم،  در روایات قرض هست؛ 
روای��ات قرض و روایات مربوط به مضاربه به عنوان 
نماینده اش که حاال فرض کنید نماینده ی فعالیت های 
انتفاعی اس��ت. واقعیت این اس��ت ک��ه وقتی نگاه 
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بکنند
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می کنیم، روح حاکم )تعبیر روح را دوستان داشتند( ، 
روح حاکم ب��ر روایات قرض، اجتناب حداکثری از 
هرگونه ش��بهه ی انتفاع است. حاال یکی دو مورد را 

من مطرح می کنم. 
از امام باقر »علیه الصالةوالسالم« پرسیده می شود که: 
ما به افراد قرض می دهیم، آن ها غاّلتشان را هم برای 
فروش و دریافت اجرت به ما می دهند، آیا این جور 
ق��رض دادن و گرفتن غاّلت درس��ت اس��ت یا نه؟ 
حضرت می فرماید که: اشکالی ندارد. دوباره می پرسد 
که: اگر این غاّلت را به ما ندهند، ما به این ها قرض 
نمی دهیم، حضرت می فرمایند: اشکال ندارد. مهم این 
اس��ت که ارتکاز عرفی این بوده که انگار نکند این 
سودبردن از فروش غاّلِت این مجموعه باعث بشود 
زیاده ی محصول ش��ود، حتی زیاده ی حکمی فرض 
کنید و چون این دغدغه وجود داش��ت، این ها چند 
بار دوباره می پرسند از حضرت، حضرت می فرماید 
اشکال ندارد. بحث مهمانی را در جای دیگر از امام 
صادق »علیه الصالةوالسالم« می پرسند و امام صادق 
می فرمایند که اش��کال ندارد. جالب این است که در 
بس��یاری از موارد، معصومی تالش می کند روایات 
را از حضرت امیر »علیه الصالةوالسالم« مطرح بکند 
تا مقبولیِت بیش تری داش��ته باشد. حتی از خودشان 

ارجاع می دهند به حضرت. 
مورد دیگر هم که باز جا دارد برای س��ؤال، شبهه ی 
استفاده از مال مرهون است که آن ها فکر می کردند که 
مال مرهون هم اگر قابل استفاده بشود، مثاًل یک گرو 
گذاشته بشود، یک اضافه ای را حتی با اجازه ی مالک 
ممکن اس��ت اضافه کنند. روای��ت مضاربه را وقتی 
نگاه می کنیم در وسائل الشیعه، 66 درصد از روایات 
وسائل الشیعه، سؤال از انتفاع است. از جمله احادیث 
هم ح��دود 6۰ درصد از روایات، باز هم س��ؤال از 
ربح و سود اس��ت و این، خودش نشان می دهد که 

اصاًل ماهیِت اصلِی مضاربه، انتفاع و س��ود است نه 
چیز دیگر. در قرض، حتی عرض کردم در جایی که 
ربط کمی داشت، باز هم دغدغه ی این را داشتند که 
نکند سود و انتفاع محسوب بشود و می پرسیدند از 
ایشان. این نشان می دهد ماهیت این دو تا نهاد کاماًل 
متفاوت اس��ت. نکته ی لطیفی را ه��م از قرآن کریم 
مطرح کنم. اس��اتید بزرگ می دانند که آیات ش��امل 
قرض و مشتقاتش، بر اساس نظر مفسرین و فقهای 
امامیه و اهل سنت، ربطی به قرض الحسنه ی مشهور 

ندارد و به معنای ایثار هست به عنوان عام.
به صورت غیر مس��تقیم، قرض می تواند مصداقی از 
ایثار باش��د. جالب اس��ت که قرآن با لطافت خاصی 
از قرضی که روح ایثار در آن هس��ت، به معنی ایثار 
اس��تفاده کرده نه به عنوان قرض الحسنه و این نشان 
می ده��د که اصاًل قرض، ماهیتش ایثار اس��ت و در 
فعالیت های انتفاعی ایثار نیست. من فقط برمی گردم 
به پیش��نهاد؛ پیشنهاد ما این اس��ت که قرض به طور 
کامل از بانک تفکیک بش��ود. مواد مربوط به قرض، 
از قوانی��ن پول و بانکداری حذف بش��ود. یک نهاد 
مرکزی قرض تأس��یس بش��ود که متولی نظارت و 
کنترل مؤسس��ات قرض الحس��نه باش��د و در قانون 
مربوط��ه هرگونه اقدام تج��اری و یا فعالیت مالی و 

تجاری برای این گونه مؤسسات ممنوع بشود. 
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دکتر عباس عرب مازار:
این مسئله ای که در انتها آقای دکتر حبیبیان فرمودند 
را اساتید دیگری هم بیان کرده اند منتهی باید بررسی 
کنیم که حق الزحمه ها چطور باید محاس��به ش��ود. 
مثاًل چطور باید کارمزد را تعیین کنیم. این درس��ت 
به عکس می شود، یعنی وقتی مبلغ را می بری پایین،  
ن��رخ کارمزد می آید زیر یک درص��د. بنابراین، یک 
سؤال هم این که: آیا این مبالغ را می شود برای تولید 
کار اختصاص داد؟ یعنی فقط برای امور خیرخواهانه 
اس��ت یا ب��رای فعالیِت متداول هم می ش��ود از این 
قرض الحسنه استفاده کرد؟ این ها همان ابهاماتی است 

که در مورد این مسائل باقی مانده است.

دکتر حسین صمصامی:
ببینی��د، اتفاقاً این کاری که ش��ما کردی��د،  دقیقاً در 
راستای کار ماست. یعنی تکمیل می کند کار را. چون 

ما ه��م دقیقاً فعالیت ق��رض را در حالت ایدئال، از 
بانک جدا می کنی��م. ما اآلن تمام فعالیت های واقعی 
را جدا کردیم، گذاشتیم بانِک سرمایه گذاری یا همان 
شرکت تأمین سرمایه و شرکت های لیزینگ. منتها در 
مرحله ی گذر، کاری که باید انجام بدهیم این است 
که م��ا بانک را باید حفظ کنی��م. در مرحله ی گذر، 
م��ا نمی توانیم خلق پ��ول را یک دفعه صفر کنیم! در 
مرحله ی گذر، شما نمی توانی یک دفعه ترمز بکشی. 
دویس��ت کیلومتر در ساعت دارد ماشین راه می رود، 
شما ترمز دستی بکشی، کله معلق می خورد، می رود 
نابود می شود. شما باید طراحی ات به گونه ای باشد که 
این خلق پول به مرور در سیستم کم بشود و آن وامی 
که این قرض الحسنه دارد می دهد را باید بیاوری در 
یک نهاد دیگری که توانایِی خلق پول نداشته باشد. 
آن می ش��ود همان نهاد قرض الحس��نه ی شما. یعنی 
درنهایت، می شود یک نهادی که خلق پول نمی کند 
و وام قرض الحسنه می دهد. تنها نهادی که می تواند 
نظارت کند، کیس��ت؟ بانک مرکزی. به همین دلیل 
است که اآلن قرض الحسنه ها به این روز دچار شدند 
و بان��ک نمی تواند قرض الحس��نه انجام بدهد چون 
وقتی می گوییم بانک، با قرض الحسنه جفت و جور 
نمی ش��ود؛ به خاطر این که بانک قرض الحسنه شما 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر حبیبیان
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می زنی، باید کنار یک بانکی که 2۰ درصد، ۳۰ درصد 
سود می دهد و سپرده جمع می کند، رقابت کند. خب، 
آن مجبور می ش��ود برای این که جذب س��پرده کند، 
بگوید: ش��ما یک مقدار سپرده بگذار، از آن طرف از 
طریق کارمزدهایی که حساب می کند، می خواهد یک 
جوری رتق و فتق امور بکند. لذا در ساختار موجود، 
بانک هیچ وقت نمی تواند قرض الحسنه کند ولی در 
مرحله ی گذر و نهایت،  می شود همانی که شما گفتید 
که من قبول ندارم، آن تکه ی آخرش این است که ما 
قرض الحس��نه را کاًل از بانک بیرون می کشیم. یعنی 
درواق��ع، بانک دیگر نهادی نیس��ت که بتواند خلق 
پ��ول کند. وقتی که نمی توان��د،  یعنی چی؟ یعنی وام 
نمی تواند بدهد دیگر، یعنی کاًل دیگر خاصیت بانک 
از بین می رود در چنین سیستمی، منتها نه یک سال و 

دو سال، این در یک فرآیند گذر اتفاق می افتد.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی:
بحث جداسازی قرض الحسنه از نظام بانکی متداول، 
اآلن در قال��ب نهاده��ای متع��دد در ح��ال پیگی��ری 
اس��ت. بانکداری اجتماع��ی در حقیقت همین هدف 
را می خواه��د دنبال بکند، ی��ا صندوق های مبتنی بر 
جمع سپاری مبتنی بر بخش��ش، همین جریان را دارد 
دنبال می کند ولی س��ؤال اساس��ی این است: شما اگر 
ی��ک بانکداری اجتماعی بخواهید ایجاد بکنید، بحث 
مدیریِت آن بانک چه می ش��ود؟ باالخره این نهاد باید 
خودش را بتواند اداره بکند. پیشنهاد شما برای این که 
هم آن هدف قرض الحسنه اتفاق بیفتد و هم این سیستم 
بتواند خودش را اداره بکند، چیست؟ چون به هرحال، 
اگر بانکداری اجتماعی ایجاد بشود، یا باید حاکمیت 
هزینه اش را پرداخت بکند یا به طریق دیگری این اتفاق 
بیفتد؛ مثل اآلن که بانک می گوید آقا! شما یک سپرده ای 
را بیاور بگذار و بعد از یک مدتی که مثاًل فرض کنید 
»خواب« این س��پرده تعریف می ش��ود، آن را به عنوان 
قرض الحسنه با یک نرخ خیلی کمی به شما پرداخت 
می کند. آیا آن هدِف قرض الحس��نه را به معنای دقیق 

محقق می کند یا این که شما پیشنهاد دیگری دارید؟ 

دکتر کامران ندری:
نکت��ه ی اول این که:  بله، انتفاع بی��ن قرض دهنده و 
قرض گیرنده جایز نیست، ولی انتفاع بین واسطه چه 
اشکالی دارد؟ من پنج میلیون تومان پول می خواهم، 
آقای دکتر صمصامی این پنج میلیون را دارد. من آقای 
دکتر صمصامی را نمی شناسم، شما واسطه می شوید 
با گرفتن مبلغی ما را به هم وصل می کنید ولو این که 
قصد شما سودبردن هم باشد. این، چه اشکالی دارد؟ 
نکته ی بعدی این که: من آخرش نفهمیدم که چطور 
ممکن است ش��ما قرض الحسنه داشته باشید، خلق 
پول نداش��ته باشید؟ حاال آقای دکتر صمصامی قول 
دادند توضیح بدهند. ببینید، در صورتی می شود خلق 
پول نداش��ت که ذخیره ی قانونی صددرصد باش��د، 
یعنی اصاًل ش��ما نتوانی وام بده��ی. این دیگر اصاًل 
س��البه ی به انتفاع موضوع است اگر شما نتوانی وام 
بدهی. همین ک��ه می تواند وام بدهد، یعنی می تواند 
خلق پول بکند. در صندوق های خانگی، بدهی شان به 
اعضا، بدهی حال و نقد نیست یعنی اعضا نمی توانند 
هر آن مراجعه بکنند ب��ه آن صندوق های خانگی و 
منابع شان را بخواهند بردارند ولی بانک قرض الحسنه 
و صندوق های بزرگ قرض الحسنه، بدهی شان حال 
است،  نقد است. نکته ای که صبح، آقای دکتر شعبانی 

گفتند. حاال این را باید بازش بکنیم.

دکتر وحید ارشدی:
همین اآلن آستان قدس تصریح کرده که من می خواهم 
بانک قرض الحس��نه بزنم. با برخی از دوستان که در 
این جلسه هستند، نامه ای خدمت تولیت زدیم که این 
کار، کارِ اش��تباهی است به خاطر این که در وضعیتی 
که همه ی بانک ها ناکارآمدند، ش��ما تازه می آیید یک 
نهاد دیگری در کنار این سیستم می گذارید. منتها این ها 
توجیهشان این بود که ما با یک بخشی از مستضعفین 
مواجه هس��تیم که تنها راهش این اس��ت که ما یک 
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نهادس��ازِی جدیدی انجام بدهی��م و بتوانیم منابع را 
توزیع کنیم. آقای دکتر نعمتی هم در آن جلسه بودند، 
بحث��ی بود که بانک ذاتاً خلق پول می کند و این خلق 
پولش معموالً منفعتی است که حاصل می کند. این ها 
می گفتن��د که ما خلق پ��ول را برمی گردانیم به مردم، 
یعنی اصِل خلق پول را می پذیرفتند ولی می گفتند ما 
برمی گردانیم به مردم و مردم منفعتش را می برند. اوالً 
این حرف درست است یا غلط؟ یعنی بحث من این 
اس��ت که این حرف، صادق اس��ت یا نه؟  ثانیاً این که 
وقتی ما نهاد بانک را به عنوان یک بنگاه و شرکت مّد 
نظر می گیریم و در رقابت با سایر بانک ها دارند کارکرد 
خودش��ان را نشان می دهند، باالخره این، منفعت باید 
کسب کند دیگر؛ یک موقع هست نهاد واسطه است، 
یک موقع هس��ت دارد بنگاه داری می کند یا ش��رکت 
اس��ت، این چه طور می تواند در این مدل، خودش را 
نگه دارد و سایر نهادهای قرض الحسنه را زمین نزند؟

 پاسخ های حجت االسالم دکتر مجید حبیبیان 
به منتقدان

من اصرار دارم روی این بحث که بین قرض و بانک 

باید جدایی باش��د. آن نکته ای که اس��اتید بزرگوار 
مط��رح می کنند، به این خاطر اس��ت که نهاد قرض 
را ه��م بانک و بعد در مقام رقابت می بینند. نمی دانم 
اس��اتید بزرگوار با قرض الحسنه ی جاوید آشنایند یا 
نه؟ بعضی از صندوق ها هس��تند که تالش می کنند 
همه ی هزینه هایشان ... چون اصِل قرض از هزینه ی 
فرصت طرف می گذرد و شاید اآلن از کاهش ارزش 
پول هم ایثار می کند، این بخشی از هزینه ها را مردم 
اگر متوجه باش��ند که این نهاد،  بانک نیس��ت،  دنبال 
انتفاع خودش نیست، آن ایثاری که در این دو بخش 
وج��ود دارد، در این بخش، تأمی��ن هزینه ها مطرح 
اس��ت. این س��ؤال که هزینه ها از کجا تأمین بشود، 
به خاطر این اس��ت که ما نهاد قرض را هم در کنار 
بانک می بینیم که در حال رقابت اس��ت. بحث خلق 
پول در قرض های فردی غیر متش��کل هم به نوعی 
وجود دارد. اگر بخواهند استمرار پیدا کند، آن را باید 
به ش��کل دیگری به عنوان مشکل کّل قرض دید نه 
بانک و قرض. آن را به شکل دیگری ان شاءاهلل مطرح 
بکنند. من فقط اصرارم بر این است که حتماً بین این 
دو نهاد تفاوت ماهوی چون وجود دارد، باید تالش 

کنیم که این دو در هم خلط نشود. 
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دچارش.نشویم؟

به عنوان مقدمه عرض کنم که هم اکنون تغییر و تحول 
نظام پولی و بانکی در جریان است و به همین دلیل 
امروز دور هم جمع ش��ده ایم؛ اما پرسِش اساسِی من 
این اس��ت که این تحّول و تغییر را در نظام پولی و 
بانکی با چه رویکردی و در چه سطحی می خواهیم 
انجام بدهیم؟ آیا با هم��ان رویکرد قانوِن بانکداری 
بدون ربای س��ال 62 ک��ه تاکنون بر کش��ور حاکم 
بوده و در سطح اصطالحات رفرمیستی می خواهیم 
این تغیی��رات را انجام بدهیم و بی��ش از آن را الزم 
نمی دانیم؟ که برخی از س��خنرانی هایمان این بوده: 
بی��ش از آن را الزم نمی دانم. یا می خواهیم رویکرد 
را تغیی��ر بدهی��م و ب��ا رویکردِ جدید و در س��طح 

تحوِل اساس��ی و همه جانبه، این تغییر و تحّول را به 
سروسامان برسانیم؟  برای این که این پرسش را پاسخ 
بدهیم که این تحّول در چه سطحی باید باشد، ابتدا 
الزم اس��ت ما چند پرسِش دیگر را قبل از آن مطرح 

بکنیم که به این پاسخ داده بشود. 
اولی��ن پرس��ش ای��ن اس��ت: ش��اخصه های اصلِی 
بانکداری ربوی چه بوده و هس��ت که ما می خواهیم 
از آن فرار بکنیم یا حّلش بکنیم یا دچارش نشویم؟ 
دوم این که: آیا قانون بانکداری بدون ربای س��ال 62 
توانسته تغییری در این شاخص ها ایجاد بکند یا نه؟ 
س��وم: آیا این الیحه ی اصالحِی پیشنهادِی اخیر که 
حاصل یک دهه تالش برخی از اندیشه وران بزرگوار 
است، توانسته یک تحّول اساسی در این قانون سال 
62 ایج��اد بکند یا نه؟ و چهارمین س��ؤال این که: آیا 
این الیحه ی پیش��نهادِی اخیر که اّدعا می شود قانوِن 
بانکداری بدون رباس��ت و بلکه می گویند: نه، حتی 

حجت االسالم دکتر محمداسماعیل توسلی

بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، 
بانکداری اسالمی
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باالتر و قانون بانکداری اس��المی است و متشّرعین 
و م��ردم را بیش تر و بیش ت��ر از ربا دور کرده در این 
دو سطح مختلف، آیا واقعاً بانکداری بدون رباست و 
هیچ إن ُقلتی در آن نیست؟ بعدازآن می شود: آیا واقعاً  
بانکداری اس��المی هست و شاخصه های بانکداری 
اس��المی را تأمین کرده یا نه؟ پس این، چهار سؤالی 
که باید پاسخ داده بشود تا ببینیم رویکرد ما چیست و 

تحّول در چه سطحی باید اتفاق بیفتد؟ 
شاخص های بانکداری ربوی چه چیزهایی هستند؟  
مهم ترین ش��اخصه هایش را من این جا تبیین کردم. 
یکی از آن ش��اخصه های اصلِی بانکداری کنونی و 
متعارف، بانک��داری ذخیره ی جزئی و قدرِت عظیم 
خلق پوِل اعتباری اس��ت. 2- بنیاِن این بانکداری بر 
انواع قراردادهای بدهی یا همان قرض س��اده با نرخ 
بهره ی ثابت و تضمین اصِل س��رمایه است. همه ی 
ما می دانیم تم��ام رباخواران در طول تاریخ از همین 
قرارداده��ای بدهی اس��تفاده کردن��د و از زمانی که 
بانک ها در اقتصاد ظهور کردند، هم مانند سرمایه داران 
رباخوار از انواع قراردادهای بدهی اس��تفاده کردند و 
هم مانند دولت ها که در حجم پول تأثیر می گذارند، 
خلق پول در اختیار آن ها بوده و به شیوه ی دیگری از 
این قدرت و ظرفیِت عظیم خلق پول استفاده کردند. 
هم بخِش اول آن خیلی مهم اس��ت چون در توزیع 
ث��روت تأثیر می گ��ذارد یعنی آن جایی ک��ه به مانند 
رباخواران از این قراردادهای بدهی استفاده می کند، 
هم بخِش دومش که بحث خلق اعتباری است. این 
بانک ها که ب��ه وجود آمده،  از هر دو خاصیت دارند 
استفاده می کنند؛ هم مانند سرمایه داران با قرض ربوی 
و با مال اندوزی و هم دامن زدن به توزیِع نادرس��ت 
ثروت که ذیل تفس��یر آیه ی ۳۹ سوره ی روم عرض 
می کنیم: عالمه طباطبائی مهم ترین فلسفه اش را این 
توزیع ناعادالنه ی ثروت و از این ناحیه، ظلم دانسته 
است و فرموده:  پس از مدتی، اکثریت مردم تهیدست، 
و رباخ��وار صاحب اموال متراک��م می گردد! پس از 
همین ناحیه ی قرارداد ربوی، به نوعی توزیع نابرابر 

ثروت در سطح کالن و در بلندمدت رخ خواهد داد. 
نگاه عالمه نگاهِ کالن هس��ت، نه نگاه جزئی نگر که 
بگوید به یک فردی ظلم شده است، بلکه به جامعه 
ظلم شده است، ثروت در دست عده ی اندکی جمع 
می ش��ود و بقیه ی مردم تهیدس��ت خواهند ماند؛ اما 
ش��اخصه ی بانکداری که خیلی مغفول واقع شده و 
آن،  بانکداری ذخیره ی جزئی و ظرفیت عظیم خلق 
پول��ی که در اختیار بانک ها ق��رار دارد،  از این ناحیه 
ب��ا توجه به این خلق عظیم پ��ول، خب، اول گفتیم 
این از بانکداری پارم استراو شروع شد و آن جایی که 
توانس��ت خیانت در امانت بکند و بعد یواش یواش 
توانس��ت خلق پول بکند و همین خلق پول به یک 
شکل دیگری جریان پیدا کرد اما اآلن به جایی رسیده 
که دیگر بانک ها احساس نمی کنند نیاز به این دارند 
که حتماً ذخیره ی پیش��ینه داشته باشند، بلکه همین 
که تأسیس شدند، بنا به اعتبار خودشان، اعتبار وضع 
می کنند،  آن ذخایری که احتیاج دارند با حساب های 
پسینی این را جبران می کنند! و از همین ناحیه ی خلق 

مللللن. دیروز.
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پول هس��ت که بانک ها مثل قارچ در سراسر جهان 
روئیدن��د و م��ا در ایران داریم می بینی��م که کنار هر 
سوپری بانک تأسیس می شود!  چرا این ناحیه ی خلق 
پول، نه آن ناحیه ی فقط سپرده گذاری به سپرده گذار 
بدهی؟ این مهم ترین قس��مِت خلِق پول اس��ت که 

مغفول واقع شده است. 
حاال برخی از دوس��تان ما این جا به قرض الحسنه ها 
ایراد وارد می کنند و می گویند: آقا! قرض الحسنه خلق 
پول می کند. این همه خل��ق پولی که بانک ها ایجاد 
می کنند، اصاًل کنار می زنند و به قرض الحسنه ای که 
فقط یک درصِد تمام حجم پول را تشکیل می دهد، 
حمله می کنند! چون اآلن من قرض الحس��نه هایی را 
دی��دم که اعتراض دارند به بان��ک مرکزی که بانک 
مرک��زی آمدند گفتند چرا دارید خلق پول می کنید؟ 
باید س��ود بگیرید. آن وقت این ه��ا می گویند:  خب، 
حاال ما س��ود بگیریم، خلق پول نمی ش��ود؟! چون 
این ها می گویند س��ود بگیری��د. این موضوع مغفول 

واقع شده است. 
این ه��ا ب��ا این خل��ق پول در ح��ال مکی��دن تمام 
ثروت های مردم هس��تند، یعنی ارزش افزوده ای که 
ایجاد می شود. گزارش های جهانی در توزیع ثروت 
نش��ان می دهد به زودی یک درصد جمعیت جهان، 
۹۹ درص��ِد ثروت جه��ان را تصاحب خواهند کرد! 
و در ایران، ه��م اکنون )آن وقت خیلی مختصر دارد 
می گوید(  شبه پول از مرز شش هزار و ششصد هزار 
میلیارد گذشته،  روزانه بیش از هزار میلیارد حجِم شبه 
پول دارد خلق می شود؛ این درحالی  است که نسبت 
پول بانک مرکزی به کّل حجم، به س��رعت دارد کم 
می ش��ود. فکر کنم شاید امروز به هشت دهِم درصد 
رسیده باش��د!  درحالی که یک نسبت مشخصی بین 
پ��ول بانک مرکزی و حجم پول باید وجود داش��ته 
باشد تا با سرعت قبلی اش بتواند معامالت را پوشش 
بدهد. بنابراین،  پرس��ش ما این اس��ت که: این خلِق 
عظی��م پول که ما با آن مواجه هس��تیم و به زودی ما 
را دچار چالش و توزی��ع ثروت ناعادالنه می کند را 
چطور بای��د مدیریت کنیم؟ هم مس��یر قراردادهای 
اعتباری و هم مس��یر خلق پول، هر دو ایجاد ثروت 

می کن��د، نمی گوییم نمی کند،  رف��اه ایجاد می کند اما 
توزیع رفاه به شدت ناعادالنه می شود. 

دی��روز من دیدم گ��زارش دادند که هش��تاد درصد 
ثروتی که تولید ش��ده، رفته جیب 2۴ نفر! یا 2۵ نفر! 
ای��ن از چه ناحی��ه ای حاصل ش��ده؟ از همین نظام 
مالی ای که اآلن حاکم بر جهان است. ناسازگاری این 
نوع توزیع ثروت با آموزه های اس��الم،  از مسلمات 
است که عالمه جوادی آملی، شما نظرش را می دانید 
ک��ه می گوید توزیع ث��روت در جامعه،  نظام پولی و 
مالی تان را به ش��کلی باید بکنید ک��ه توزیع ثروت،  
عادالنه بش��ود و به بیش تریِن مردم برس��د نه این که 
در دسِت افراد خاص قرار بگیرد. بنابراین،  سرنوشِت 
خلق پول را هم باید روشن بکنیم که خلق پول توسط 
بانک ها آیا مصداق اکل مال به باطل هست یا مصداق 
اکل مال به باطل نیس��ت؟ با این همه آثار اقتصادی 
و توزیعی که ب��رای آن وجود دارد اما هنوز تکلیِف 
فقهی اش کامل روش��ن نشده! اوالً ماهیت حقوقی و 
اقتصادی و فلس��فی چیست؟ چون برای این که این،  
تکلیِف فقهی اش روشن بشود باید سؤاالت متعددی 
بشود، ماهیت شناسی بشود، موضوع شناسی بشود تا 
بعد بش��ود تکلیف فقهی. یا از طریق آثار، پی ببریم. 
یعنی دو شیوه می شود حکم شرعی را به دست آورد: 
۱- موضوع شناس��ی 2- از طریق این که آثاری که بر 
اقتصاد باقی می گذارد، آیا ش��ارع ملت��زم به این آثار 
هست یا نیس��ت؟ این هم جناب استاد یک شیوه ی 
فقهی برای رسیدن به احکام است. هر دو شیوه است. 
آیا ب��ا توجه به این ماهیتی که ح��اال عرض کردیم، 
مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ این باید پاسخ 
داده بشود. اگر ندارد،  چه راهکاری برای جلوگیری 
دارد؟ اگر مشروعیت دارد، چه شخصیت حقوقی یا 
حقیقی، مالک این حجِم انتشار پولی که دارد این جا 
می شود؟  آیا متعلق به عموم مسلمین است یا نه، اصاًل 
حق بانک ها محفوظ است، یا نه، کاًل اکل مال به باطل 

است؟ تکلیفش را باید در اقتصاد روشن بکنیم.
مسئله ی دیگر این اس��ت که قانون بانکداری بدون 
ربای سال 62، تنها به اصالح شاخصه ی ربوی بودن 
پرداخته و خلق پول اعتباری را حق مس��ّلم بانک ها 
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و مش��روع دانسته اس��ت. البته پیش فرض آن ها این 
بوده که بانک ها مشروع هستند، چون هنوز آثار این 
خلق پول را در اقتصاد ندیده بودند. حاال رها ش��ده، 
از کجا رها شده؟  بانک مرکزی؟ پس در بانک مرکزی 
باید اول یک تغییرات اساس��ی انجام بشود. البته این 
قانون س��ال 62 در ظرف خودش، قابل تقدیر بوده. 
چرا؟ چون مردم مسلمان را از ارتکاب ربای آشکار 
توانسته حفظ بکند اما تا بانکداری اسالمی بر اساس 
شاخص های اسالمی، فاصله ی زیادی دارد که حاال 

شاخص های اسالمی را هم باید استخراج بکنیم. 
نکته ی دیگر آن که آثار اقتصادی بانکداری بدون ربای 
س��ال 62، هیچ تفاوتی با بانک��داری متعارف غربی 
نداشته است؛ چرا؟ چون اساسشان انواع بدهی قرض 
بوده با نرخ بهره ی ثابت و اصل تضمین سرمایه. در 
این جا، هم اصل سرمایه تضمین شده، هم نرخ بهره ها 
به شکلی ثابت شده است. بنابراین، آن آثار اقتصادِی 
توزیِع نادرس��ت ثروت، از ناحیه ی این دو تا شکل 
می گیرد. در الیحه ی پیش��نهادی جدید که یک دهه 
روی آن زحمت کشیدند و قانون 62 را آسیب شناسی 
کردند، هش��ت تا ده مورد از اشکاالت این قانون را 
بررس��ی کرده اند؛  مث��اًل عقود را، آن چ��ه که عقد را 
بیش تر پوشش بدهد، مثاًل نبوده؛ در بخش تخصیص، 
در بخش تجهیز منابع، کمک ش��ایانی البته کرده به 
این اصالحات که الزم بوده، اما آیا این ها توانسته در 
حقیقت بانکدارِی متعارف که بطنش اقتصاد تکاثری 
اس��ت، هیچ تغییر اساسی ای ایجاد بکند، یا نه؟ توی 
این الیحه ی اخیر ش��ما می بینی��د آمدند برای این که 
قرض الحسنه واقعی تر بشود، از حساب جاری آن را 
جدا کردند. دستش��ان درد نکند. خب، این حساب 
ج��اری را که اصالتاً همه می دانیم امانت بوده، ودیعه 
بوده، از اولش سرنوش��ت تاریخی اش را نگاه بکنید، 
این ها آمدند چه کار کردند؟ با این فرض که بانک ها 
دستشان در استفاده از این وجوه باز است یعنی یک 
خیانتی کرده، عوضش بعضی ها گفتند که: خب، بعداً 
کشیش های مسیحی می گفتند از قبل اجازه می گرفتند 
و ای��ن کار را می کردند؛ اما آیا همه ی بانک ها اجازه 
می گیرند؟ آن کشیش ها مسلمان بودند، می خواستند 

ش��رعی اش بکنند، اجازه می گرفتند. آیا بانک ها هم 
اجازه گرفتن��د و این کار را انج��ام دادند؟ این ها به 
کار خودش��ان ادامه می دادند. ای��ن که حاال در طول 
تاریخ، اتفاق افتاده و حاال پذیرفته شده، مردم می دانند 
پولشان برمی گردد؛ آیا ما هم می توانیم این فرض را 
بکنیم یعنی با این پیش فرض که مسّلم فرض شده که 
دست بانک ها توی این وجوه باز است چون در طول 
تاریخ استفاده کردند؟ و ماهیت حقوقِی قرض بدون 
بهره را تحمیل بکنیم؟ از همین ناحیه ظرفیت عظیم 

خلق پول اعتباری برای بانک ها بازتر شده است. 
حال بانک ها در سرمایه گذاری عام و خاص چه کار 
کردن��د؟ آمدند گفتن��د برای این که س��رمایه گذاران 
تشویق بشوند و سرمایه بیاورند، عندالمطالبه می کنیم. 
شما سرمایه گذاری بکن، هر موقع خواستی، برو پولت 
را بردار! این، چه فرقی با حساب جاری کرده؟ هیچ 
فرقی نکرده، فقط یک فرق کرده: حس��اب جاری را 
که بانک ها می رفتند خودشان می دادند، نرخ بهره مال 
خودشان می شد؛ اما حاال نرخ بهره را بین خود تقسیم 
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می کنند. حساب جاری این است که عندالمطالبه، هر 
موقع دلت بخواهد می توانی از حساب بیرون بکشی. 
سپرده ی س��رمایه گذاری را هم می توانی بلندمدت، 
کوتاه م��دت یا هر نوع که خواس��تی، منحل بکنی. 
این جزو عق��ود جایزه اس��ت. از تمام ظرفیت های 
فق��ه که آقایان فرمودند اس��تفاده کردند، حتی عقود 
مشارکتی هم با این حساب تبدیل به عقود مبادله ای 
ش��ده. جریان چی ش��ده؟ با این کاری که ما کردیم، 
این بانک های ما تبدیل ش��ده ب��ه کارخانه ی عظیم 
تولید روزانه هزارمیلیارد تومان شبهِ پول! و از طرف 
دیگ��ر، همه را هم این جا آوردی��م. این هزار میلیارد 
اآلن می شود یک بحرانی که داریم می رویم به سمت 
جلو، این بح��ران را باید مدیریت بکنیم به طوری که 
این بحران روی خودش خراب بشود نه روی مردم. 
برای همین پیشنهاد دادم که ما یک بانک مرکزِی قوی 
می خواهیم پیش از آن که بپردازیم به قانون عملیات 
بانکی بدون ربا. چ��را؟ می گوییم مثل دودکش های 
کوره ی آجرپزی که از بین می رفت، این کار را انجام 
بدهیم. این ها می آمدند اول زیر آن یکی یکی چوب 
می گذاش��تند، یک جایی می َکندن��د، چوب را آتش 
می زدنن��د که این خودش فرود بیاید و روی دیگران 
خراب نشود. ما باید این طور مدیریت کنیم؛ این یقینًا 
فرو خواهد ریخت اما روی مردم فرو نپاش��د. برای 
ای��ن حجم پول باید فکری کنی��م. این حجم پول را 
چه کارش می خواهیم بکنیم؟ آیا انقالب کنیم تا این 
از بین برود؟ عین انقالبی که خیلی واقعیت ها عوض 
شد. چه اتفاقی افتاد؟ چند بار واقعیت ها عوض شد. 
ما هم که دیگر نظام تشکیل دادیم، باید این ظرفیت 
را داشته باشیم که برخی از مواقع، ساختار را بشکنیم 
به نفع مردم. آیا این توانائی و قدرت را داریم که یک 

ساختار را بشکنیم یا توانائی و قدرت نداریم؟ 
بنابراین، من اول گفتم باید بانک مرکزِی مس��تقل و 
قوی با شاخص های اسالمی داشته باشیم؛ مستقل از 
دولت، نه مستقل از نظام. این الیحه ی پولی که دادند، 
خیلی به استقالل نزدیک شده اما دارد مستقل از نظام 
می ش��ود! من تا این حد اس��تقالل را قبول داشتم و 

نه تا این حد که مس��تقل از نظام بشود. یک اشکال 
توی این کارش هس��ت. اس��تقالل باشد و نه تا این 
حّد. حاال سؤال این اس��ت: این که ادعا می کنند، آیا 
واقعاً بانکداری بدون رباست و مردم را بیش تر حفظ 
می کند؟ به نظر من، این به عنوان ِحیَل رباست. ادله ای 
س��پرده که البته این ادله به منص��ه ی پژوهش کامل 
نرس��یده لذا از شما عزیزان کمک می خواهم که این 
ادله را � چون باالخره علمای ما این را ربوی می بینند 
� بروید پیش علما ببینید چه می گویند. می گویند: این، 
ربوی بودن است چون یقینی ترین شکل اش صوری 
بودن اس��ت؛ همه می فهمند که صوری بودن، ربوی 
می کن��د. این ها هم می گویند: آقا! ما صوری بودن را 
حذف می کنیم. چه جوری؟ با نظ��ارت، با آموزش، 
ب��ا همه ی این ها حّلش می کنیم اما قضیه این اس��ت 
ک��ه کار بیش از این، مش��کل دارد که با حلِّ صوری 
ش��دِن این عقود ما بتوانیم مشکل را حل بکنیم. لذا 
من نشس��تم این چیزهایی ک��ه می تواند به عنوان ربا 
محس��وب بشود، را درآوردم؛ البته هنوز کامل نشده، 
جای إن قلت زیاد دارد، پژوهش الزم دارد، آیا واقعًا 
این ها را می ش��ود به عنوان علت ربا بشماریم یا نه؟ 
اوالً این قانون آیا توانست در ماهیِت بانکداری ربوی 
و در اغراض س��پرده گذار و متقاضی تغییری اساسی 
ایجاد بکند؟ چون ما قاع��ده ی العقود تابعةُ للقصود 
را داریم، عقد باید تابع قصد باش��د، می ش��ود اثبات 
کرد بسیاری از عقود در الیحه ی پیشنهادی از قصود 
تبعیت نمی کند. این نقصانی است، گرچه آمده عقود 
را زیاد کرده، گس��ترده کرده، از عقودِ حالل استفاده 
کرده در ه��ر دو بخش تجهیز و تخصیص منابع که 
این ها همه فرار از حرام به حالل درست می کند یعنی 
اگر ما این عقود را انجام بدهیم، جهنمی نمی شویم. 
یکی از دوستان و بزرگواران در آن جلسه ی گذشته 
حرف قشنگی زد، فرمود: این عقود را ما عمل بکنیم، 
جهنم نخواهیم رفت اما این عقود، دنیای ما را جهنم 
خواهد کرد. انجام آن، زیربنای حقوقی خواس��ته ی 
خ��ودش را دارد. این در حالی اس��ت که بس��یاری 
از فقه��ا به ویژه حضرت امام جواز حیل ش��رعی را 
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محدود می کنند که ناقض مقصود ش��ارع در تشییع 
حکم نباشد؛ درحالی که می بینیم اصاًل حکم ربا برای 
این ش��ده که آن توزیع ث��روت را جلوگیری بکند و 

تجارت گسترش پیدا بکند. 
عقود مبادلی اساس��ش روی قاعده ی فقهی اس��ت: 
لالجِل قسُط من الثََمن. من یک نگاهی کردم که این 
مبنای فقهی اش کجاس��ت؛ چون هر قاعده ی فقهی 
باید یک مبنایی داش��ته باشد، یا قرآن داشته باشد، یا 
اجماع، یا ادله ی اربع. این را فقط عالمه حلی در یک 
جا استفاده کرده و شهید مطهری هم به شدت. اجل 
قسط ثمن، همین جوری حلش بکنیم، می گوید: برای 
مهلت، بخشی از ثمن را قرار بده. این مهلت یکی از 
آن موارد ربای مشخص، زیاده ی امهال دِین است، در 
برابری که دِین را شما مهلت می دهید، زیاده. روش 
محاسبه ی سود شما، چه روش مرابحه ی ساده، چه 
روش مرابحه ی مرکب، اساسی است بر زیاده ی امهال 
بیع. چون اساس��اً سیس��تم نظام مالی و سیستم نظام 
پولی، قرارداد بدهی اش کوتاه مدت است، یک ساله 
است، باید یک س��ال پس بدهی. می گوید: حاال که 
می آیی یک سال نمی خواهی پس بدهی، می خواهی 
اضافه تر بگیری، خب، این ق��دری که تا حاال دادی، 
بعدازآن باز یک ن��رخ بهره برایت می بندم! تمام این 
فرمول ها اساسش این اس��ت. بعضی از بانک ها هم 
اشاره می کنند صریحاً، می گویند: بابا! بر اساس فرمول 
جهانی به ش��ما می دهیم. فرمول جهانی، اساس��ش 
زیاده ی امهال دِین اس��ت و زیاده ب��رای امهاِل دین، 
ربای مسّلم است. همه ی این تغییرات را عرض کنیم، 
صوری بودن را کاری نداریم، همه ی این تغییرات در 
الیحه ی عملیات بانکی صورت گرفته. آن جایی که 
باید در تعقل ص��ورت بگیرد، الیحه ی تحول بانک 
مرکزی که آن جا باید تأدیه بش��ود چون حتی همین 
را بخواهد اجرا بش��ود باید قانون بانک باش��د و هر 
الیحه ی دیگری، اول باید بانک مرکزِی قوی داش��ته 
باشیم و ااّل نه این قانون عملیات بانکی قابل اجراست 
چ��ون این قانون عملیات بانکی ناظر به قانوِن بانک 

مرکزی هست و هر راه دیگر هم هم چنین. 

پیش��نهاد خاص من این اس��ت که ما بیاییم مجلس 
خبرگان اقتصادی، حقوقی، سیاسِی پول بانک تشکیل 
بدهیم و این مجلِس خبرگان بنشینند و تغییر اساسی ای 
در الیحه ی قانون پولی و بانکی کشور ایجاد کنند که 
توزیع همه ی ثروت و اموال ما، همه به این بس��تگی 
دارد و همه ی مردم و ما متعهد هستیم به این که اموال 
م��ردم و ارزش هایی که تولید کردند را بتوانیم حفظ 
بکنی��م. دولت هم خودش را متعهد می داند اما جای 
حکم اولی ثان��وی را عوض کرده، یعنی حکِم اولی 
فکر کرده آزاد اس��ت، اگر ه��م انجام نمی دهد، دارد 
لطف می کند! این همان حرف چارتالیسم ها است اما 
حک��م اولی، همان حفظ و تعهد اموال و ارزش های 

مردم است بر اساس همه ی قواعدی که هست. 
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عنوان بح��ث بنده »الگوی جامع و جدید برای نظام 
پولی، بانکی« هست. این مقاله برگرفته از بحثی است 
که در رابطه با خلق پول انجام دادم و در نتیجه ی آن 
یک الگو اس��تخراج کردم که از مقدمات توضیح آن 
می گذرم. پنج تا بح��ث در این جا ارائه کردم: روش 
اس��تخراج الگو و مدل مطلوب، معیارهای استخراج 
الگو، اس��تخراج الگو و مدل، یعنی خودِ مدل را ارائه 
کردم، بعد بررسی این معیارها در مدل که ببینیم چطور 
این مدل و الگو توانسته این معیارها را تأمین بکند و 
در آخر هم با الگوها و مدل های مطرح مقایسه بکنیم.

م��ن از آن بح��ث اول که روش اس��تخراج اس��ت 
و بحث ه��ای دوم ک��ه معیارهای اس��تخراج الگو و 
مدل پیشنهادی مطلوب اس��ت، می گذرم. چون این 
بحث هایی که آقای دکتر عیوضلو، آقای دکتر یوسفی 

و بعض��ی عزیزان دیگر مط��رح کردند، من به نوعی 
این جا آوردم و مسیر را هم همین می بینم، این کاماًل 
مسیر صریحی اس��ت که باید اهداف نظام اقتصادی 
اس��الم، اه��داف نظام پولی مالی اقتصاد اس��المی و 
اهداف سیس��تم بانکی در نظام اقتصادی اسالم دیده 
بشود. وظایف و کارکردهای سیستم بانکی و اصوِل 
حاکم بر کّل نظام اقتصادی و نظام پولی بانکی، این ها 
باید تأمین بشود. از این ها می گذرم، من می خواهم به 
اصِل مدل بپردازم. مدلی که بنده ارائه کردم، بر س��ه 

پایه استوار است. 
من بر اساس آن مسیری که طی کردم، رسیدم به یک 
نگاه جدید به پول و آن نگاه جدید به پول را این جا 
می خواهم عرض بکنم. اندیشمندان و تاریخ شناسان 
معتقدند که: بش��ر در مس��یر تکامِل علمی و عقلِی 
خودش، به مرور به مس��ائل انتزاعی و هرچه انتزاعِی 
بیش تر می رس��ید. یعن��ی از اول، بیش تر با مس��ائل 
جسمی، فیزیکی، مادی و ملموس سروکار داشته و 

حجت االسالم دکتر عبدالحمید ثابت

 الگوی جامع و جدید 
بـرای نظـام پولـی، بانکـی
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آرام آرام این مس��یِر علمی، عقل��ی را طی می کند و 
کم کم در طول تاریخ به مس��ائل انتزاعی تر می رسد. 
یکی از مس��ائلی که بش��ر از اول به طور ملموس با 
آن روب��رو ش��د و آن را به صورت فیزیکی، مادی و 
ملموس حل کرد، مسئله ی پول بود. باز همان طور که 
می دانید، بحث تهاتر و مشکالت تهاتر که می خواست 
کااله��ا را ریز بکند و بتواند ارزش ریز بدهد، این ها 
را با ه��م مبادله بکند حاال با آن بحث هایی که دارد، 
این ارزش گذاری را نمی توانست از آن کاال و فیزیک 
جدا بکند و مجبور بود سوار بکند روی یک کاال؛ لذا 
کاالهای مختلفی مثل نمک را مطرح کرد تا رس��ید 
به طال، نقره و امثال این ها و روی این ها س��وار کرد. 
همین موضوع، مش��کالتی را برایش پیش می آورد، 
مشکالتی که برای انباردارِی این ها بود، آن جایی که 
مثل نمک و امثال این ها بود، یا مثل طال که مشکالتی 
چ��ون کمبود و اس��تخراجش، یا آن مس��ائلی که از 
آن کسب می شود و مس��ائل این جوری تا برسید به 
آن س��ند یا حواله ای که ب��رای طال و نقره بود و بعد 
هم رس��ید به پول تحریری و این آرام آرام مسیر به 
اصطالح عقالنِی بشر رسید به جایی که شد سپرده ی 
بانکی و پول. تا این جا به این صورت مطرح می شد 
که پول، یعنی آن پول فیزیکی، یعنی عقالنیِت بشر به 
این جا رس��ید، این مسیِر عقلی راجع به پول که: آمد 
پ��ول را از نقره جدا کرد، این ت��وان فکری و عقلی 
و رش��د را پیدا کرد، دیگ��ر از طال و نقره و نمک و 
همه ی این چیزها جدایش کرد، آورد در قالب سکه 
و اسکناس. این جا در قالب سکه و اسکناس که آورد، 
ت��ا این مرحل��ه، اصل را قرار داد روی این س��که و 
اس��کناس و بحث کرد راجع ب��ه این که این آیا کاال 
هست، نیست؟ عمومی است، غیر عمومی است؟ و 
آیا این، معدود است، مکیل است، نماینده ی معدود 
یا نماینده ی مکیل؟ امث��ال این بحث ها. چرا؟ چون 
اصل را به این س��که و اس��کناس ق��رار داد و هنوز 
نمی توانس��ت آن ارزِش ذهنی ای که برای پول قائل 
بود، از این هم جدا بکند؛ اما وضعیت به این جا رسید 

که سپرده ی دیداری که مطرح شد، این مطرح شدِن 
س��پرده ی دیداری می تواند این را به ما بدهد که آن 
را ج��دا بکنیم. وضعیت��ی را اآلن در نظر بگیرید که 
هیچ س��که و اسکناسی نباشد، همین وضعیِت اآلن؛ 
فرض بکنیم که به هیچ عنوان اآلن سکه و اسکناسی 
بیرون نباش��د، شما مثاًل در حسابتان دو میلیون، یک 
میلی��ون، ده میلیون پول دارید، ای��ن ده میلیون، یک 
میلیون، دو میلیون می ش��ود پوِل شما و پول می شود 
این، و چیزی جز این از ابتدا نبوده ولی بش��ر از ابتدا 
نمی توانست این را از کاال جدا بکند، اآلن دیگر به آن 
رسیده است. لذا اگر وضعیتی به وجود بیاید که تمام 
مبادالت، الکترونیکی انجام بشود )فرض که اشکال 
ندارد(، تمام مبادالت الکترونیکی بشود و هیچ سکه و 
اسکناسی نباشد، آن چیزی که مطرح هست، آن، عدد 
است و بش��ر از اول دنبال همین بود، نمی توانست، 
اآلن دیگر راحت اس��ت. این، غی��ر از آن بیت کوین 
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و امثال این هاس��ت که به اصطالح پول الکترونیک 
رمزگذاری ش��ده می گویند و چیزِ خاِص جداست. 
بش��ر هم چیزی جز این نمی خواست، می خواست 
اوالً چیزهای��ی را که زی��اد دارد و می خواهد ذخیره 
بکند، مشخص بکند، اآلن این عدد مشخص می کند؛ 
می خواس��ت در مبادله راحت باشد، کم و زیاد با هم 
مبادله کند، این عدد مشخص می کند، انجام می دهد؛ 
می خواست بتواند توی مبادله جابه جا بکند، این عدد 
این کار را انجام می دهد؛ می خواهد ذخیره بکند، عدد 
انجام می ده��د؛ می خواهد برای پرداخت های بعدی 
انج��ام بدهد، ای��ن عدد انجام می ده��د و امثال این. 
حاال با این نگاه جدید، نتیجه چه می شود؟ دیگر آن 
سکه و اسکناس هم پول نیست، اآلن دیگر پول، آن 
عدد است، آن عددی که نماینده ی کاالها و خدمات 
اس��ت. هزار تومانی که توی حس��اب است، چون 
سکه و اس��کناس اآلن نیس��ت دیگر، فرض کردیم 
نیست، آن هزار تومان، یک میلیون تومان، دو میلیون 
توم��ان، ده میلی��ون تومان، آن، پول اس��ت، آن عدد 
اس��ت؛ عدد هم به این معناست: یک میلیون توماِن 
من یعنی: از کاالهای ت��وی جامعه، من یک میلیون 
تومان ذخیره ک��ردم، می توانم بعداً این را مبادله کنم 
ی��ا نگه دارم یا پرداخت بع��دی و امثال این ها. یعنی 
بانک مرکزی تا حاال اس��کناس چاپ می کرد، ما آن 
را پول می شناختیم؛ بانک مرکزی اآلن این حساب ها 
را نگهداری بکند، می شود پول. این، پول است، این 
عدد دیگر پول اس��ت. اگر ما در بیرون از بانک، مثاًل 
اسکناس هزار تومانی هم چاپ کنیم، می شود سندی 
که نش��ان دهنده ی هزارتومان م��ن نزد بانک مرکزی 
است. اگر این هزارتومانی شد، دیگر اصل این نیست 
که بگویم من هزار تومان داشتم، رفتم حاال به بانک 
سپردم؛ نه، دیگر این نیست بلکه اصل همانی است 
ک��ه من نزد بانک مرک��زی دارم. حاال آن را می توانم 
به صورت یک سند هم مشخص کنم که اسمش را 

بگذاریم مثاًل اسکناس. 
مس��ئله ی دوم راجع به سپرده گذاری و سپرده پذیری 
اس��ت. من در بررس��ی خلق پول به نکته ای رسیدم. 
نمی دانم فقهای بزرگ ما، مراجع و امثال شهید صدر 
چرا نسبت به این مسئله حساس نشده اند. به نظر من 
موضوع بانک و آن چه را که بانک اآلن در حال انجام 

آن اس��ت، برای این فقها دقیقاً مشخص نبوده است. 
یک اشکال بسیار ساده ی شرعی دارد که سپرده گذاری 
و سپرده پذیری در بانک، اساساً شرعی نیست! چرا؟ 
ببینید، من می روم هزار تومان در بانک می گذارم. نظام 
بانکِی فعلی را عرض می کنم، نظامِ بانکِی متعارف در 
دنیا که ربوی اس��ت، یا بانکداری فعلی مان که دارد 
اجرا می ش��ود. من هزار تومان می گ��ذارم در بانک، 
فرض بکنیم تابه حال هیچ کس نرفته، من اولین نفرم. 
با ذخیره ی جزئی، چه جزئی باش��د چه صددرصد 
فرقی نمی کند، حاال فع��اًل جزئی را من می گویم، با 
ذخیره ی جزئی چه می شود؟ بانک می گوید من ۱۰ 
درصِد این هزار تومان را باید بدهم به بانک مرکزی. 
درعین حال، به من یک کارت می دهد می گوید شما 
برو هزار تومان را هر جا خواستی خرج کن! اگر من 
این هزار تومان را مالکم و هر جا می توانم بروم خرج 
کنم، کی گفته شما ۱۰ درصد بدهی به بانک مرکزی؟ 
هزار تومان مال من است، توی این کارت است، من 
دارم می روم هزار تومان را اآلن خرید می کنم، این را 
کی گفته صد تومانش برود؟ یعنی در آنی که من این 
هزار تومان را با کارت دارم می کش��م، بانک هم صد 
تومانش را داده با بانک مرکزی. این می شود مالکیِت 
هم زم��ان بر یک موجودی! دو تا موجودی نیس��ت، 
هزار و صد تومان نیس��ت، همان هزار تومان است، 
می گوید صد تومان��ش را بدهیم به بانک مرکزی و 
نهصد تومانش می ماند. ای��ن، یک موضوع. دو: اگر 
من این ه��زار تومان را دارم خ��رج می کنم و بانک 
نهصد تومان پول من را وام می دهد، این نهصد تومان 
از کج��ا آمد؟ می گوییم خلق پول. من می گویم حاال 
خل��ق پول را غیر از خلق گف��ت، کاری ندارم، ولی 
مِن مالک، هزار تومان دارم خرج می کنم. دیگر معنا 
ندارد مالکیت هم زمان و تصرِف هم زمان، همزمانی 
که من دارم توی فروش��گاه خرید می کنم بانک دارد 
نهصد تومان وام می دهد به آقای یوسفی؛ این می شود 
مالکیت هم زمان و شرعاً بالش��ک این اشکال دارد. 
این، مبنای دوم است. ولی من الگویم را فرض کردم، 
یعنی می خواهم بگویم شما در الگویی که می خواهم 
ارائه بکنم، در ایراد به این دو موضوع متمرکز نشوید، 
این دو تا را حتی اگر قبول هم ندارید، یعنی بفرمایید 
تعریفت از پول و نگاهت به پول درست نیست یا آن 
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مشکل ش��رعی ندارد، ولی الگو باز جا دارد. این دو 
نگاه و این دو برداشت من را به سمت الگو کشاند.

و نکته ی س��وم؛ ما اگر بخواهیم در اسالم بازار پول 
داش��ته باشیم، باید پول با بدهی عوض بشود و هیچ 
خدمت و کاالیی در کار نباش��د. یا ای��ن را داریم یا 
نداری��م، تعارف که نداریم. م��ن خدمت آقای دکتر 
توتونچیان پانزده س��ال پیش عرض کردم. ایشان آن 
زم��ان به من فرمودند که: ش��ما نظم فکری من را به 
ه��م ریختی! من دوباره به آن جا اش��اره می کنم، این 
پایه ی سوم است که: من می گویم بخش پولی داریم، 
ب��ازار پول داریم و آن هم بر اس��اس چیس��ت؟ اگر 
بخواهد پول با بدهی عوض بشود، یا حالِت رباست 
که اول پول می دهد بعد اضافه می گیرد، پول با بدهِی 
بعدی است، پول، اول داده می شود، بدهِی زیاد ایجاد 
می ش��ود. یک حالِت دوم هم هس��ت که اول بدهی 
ایجاد می ش��ود، بدهِی واقعی با ش��روطش، بعد این 
بدهی به کم تر، با نقد معاوضه می شود. این جا هم باز 
پول با بدهی دارد عوض می ش��ود ولی این جا تنزیل 
اس��ت، بنا بر این که مش��هور این را قبول دارند، این 
حالت می تواند بازارِ پول را شکل بدهد. بنده اسمش 
را گذاشتم بازار پول معکوس. یعنی این طور نیست 
که پول داده بشود، بدهی ایجاد بشود، بلکه بدهی های 
واقعی از بخ��ش واقعی ایجاد ش��ده، می آید این جا 
تنزیل می شود و بازار پول، پول با بدهی می شود. بر 
اساس این سه تا، من این سومی را می گویم اگر شما 
باز قبول نداشته باشید، باز برای مبنای آن الگویی که 
می خواهم عرض کنم، مشکل ایجاد نمی شود. برویم 

سراغ الگو. 
شما وضعیتی را در نظر بگیرید که هیچ بانکی، هیچ 
سکه و اسکناس��ی و هیچ مؤسسه ی پولی در بیرون 
نیست، فقط و فقط بانک مرکزی است! بانک مرکزی 
هست و من و شما چه به عنوان اشخاص حقیقی یا 
نه، واحدها و مؤسس��ات و نهادهایی که کار می کنند 
به عنوان ش��خصیت حقوقی، همه فقط یک حساب 
دارند ن��زد بانک مرکزی. مثاًل من کّل پول نقدی که 
اآلن ممکن است در حساب های بانکی داشته باشم، 
هم��ه را جمع می کنم می ش��ود ده میلی��ون، این ده 
میلیوِن من نزد بانک مرکزی در یک حس��اب است 
ک��ه برای آن هم ی��ک کارت دارم، همان کارت ملی 

که نماینده ی همان ده میلیون است. ببینید، با آن نگاهِ 
اول، پول همه ی ما همان حس��اب ماست با آن عدد 
که در بانک مرکزی است. بانک مرکزی را بنده بانک 
عامل نمی دانم، فقط جایی اس��ت که این پول های ما 
نزد آن جا هس��ت. من تعبیر پ��ول هم می کنم، یعنی 
همین حس��اب های عددی که ما آن جا داریم. ایشان 
صد میلیون دارد، بنده ده میلیون دارم، ایشان دویست 
میلی��ون دارد و به همین صورت، افراد مختلف همه 
دارند. همه یک حساب نقدی داریم در بانک مرکزی 
که پول ماست و با نگاهی که بنده عرض کردم، پول 
هم همین اس��ت، جزء این نیست، همین پول است. 
م��ن با یک��ی می خواهم مبادله کن��م، این ها جابه جا 
می ش��ود. اش��خاص حقوقی هم همین طور اس��ت، 
کارخانه است، شرکت است، هر چی که هست. اگر 
بخواهم با کس��ی معامله انجام بدهم، تا از نقدینگی 
و حس��اب نقدی من نزد بانک کم نشود، به حساب 
ایش��ان اضافه نمی ش��ود. یعنی حتماً جمع تمام این 
حس��اب های نقدی، همیشه یک عدد است، هیچ گاه 
نه کم می ش��ود نه زیاد. در این جا با این تصوری که 
اآلن کردم، شما فضای فعلی که بانک است را درنظر 
نگیری��د. آن چه در این جا ارائ��ه می کنم، به صورت 
توصیفی است. این جا ما می خواهیم در این وضعیت 
که بانکی نیس��ت و فقط بانک مرکزی است، با هم 
معامله کنیم. من به جای این که هزار تومان به ش��ما 
بدهم، کارت می کش��م تا هزار تومان از این حساب 
نقدینگی ام می آید به حساب نقدینگی شما. کم و زیاد 
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ش��دِن این ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، همه 
اتفاق می افتد. آن جمع همیش��ه هست. مثاًل اگر در 
جامعه فرض می کنیم یک هزار تریلیارد مثاًل نقدینگی 
جمع این ها هست، همیش��ه این یک هزار می ماند، 
هیچ گاه نه ب��اال می رود نه پایی��ن می آید. معامالت 
که انجام می ش��ود در این وضعی��ت، می گوید: من 
می خواهم بیایم اسکناس را وارد مدل بکنم، بانک ها 
را وارد مدل بکنم، مؤسس��اتی که می خواهند تجهیز 
و تخصیص انجام بدهند، می خواهم وارد مدل بکنم 
ببینیم چه کار می کنیم. اول می آیم از خود بانک شروع 
می کنم. بانک اگر بیاید این جا چه می شود؟ می گویم 
بانک می ش��ود مثل یک مؤسس��ه ای که شخصیت 
حقوق��ی دارد و آن هم مثل تمام اش��خاص حقوقِی 
دیگر که یک حس��اب دارند، مثاًل بانک ملی، هرچه 
می خواهد بزرگ باشد این بانک، یا هرچه می خواهد 
کوچک باشد، آن مهم نیست. آن مؤسسه یا شخص 
حقوقی، داخل خودش می تواند حساب های متعدد 
داشته باش��د ولی در نزد بانک مرکزی، یک حساب 
دارد بان��ک ملی، مثاًل فرض بفرمایید بانک ملی یک 
هزار میلیارد آن ج��ا دارد. این بانک ملی می تواند در 
قدم بعدی که سکه و اسکناس را بیاورم، از یک هزار 
میلیاردش مث��اًل یک میلیارد را پول نقد نگه دارد که 
اف��رادی که پول نقد می خواهند، مراجعه کنند و پول 
نقد بگیرند. حاال رابط��ه ی منی که آن جا می خواهم 
بروم س��پرده گذاری بکنم چه می شود؟ من اگر بروم 
آن جا س��پرده بگذارم مثاًل یک میلی��ون تومان آن جا 
من س��پرده می گذارم در بان��ک ملی، از پول نقد من 
که ده میلیون بود، یک میلیون کم می ش��ود به بانک 
مل��ی که مثاًل یک هزار میلیارد داش��ت، یک میلیون 
اضافه می ش��ود، باز آن جمع محفوظ اس��ت. به من 
بانک ملی می تواند کارت بدهد ولی آن دیگر کارت 
داخلی خودش هس��ت. یعنی وقتی که به من کارت 
یک میلیونی می دهد، می گوید: ش��ما برو خرج کن! 
من وقتی می روم خرج می کنم، از یک میلیوِن من نزد 
بانک ملی کم می شود نه از نُه میلیونی که در حسابم 
مانده. چون من ده میلیون داش��تم، یک میلیونش را 

دادم به بانک ملی، نُه میلیونش توی حسابم مانده. این 
را تا کارت می کش��م صد هزار تومان خرج می کنم، 
از آن جم��ِع نقدی که بانک مل��ی نزد بانک مرکزی 
داشت، صد هزار تومان کم می شود، از مبلغ سپرده ی 
من در بانک ملی هم صد تومان کم می ش��ود. یعنی 
ی��ک میلیوِن من در بانک ملی می ش��ود نهصد هزار 
توم��ان و ح��اال کجا می رود؟ یا می رود به حس��اب 
ش��خِص دیگری که در بانک ملی حساب ندارد، یا 
نه، ممکن اس��ت برود به حس��اب آقای نَدری، مثاًل 
از ایش��ان خرید کردم، ایشان در بانک ملی حساب 
دارد، ش��ماره حس��ابی را داده در بانک ملی. می رود 
به حساب ایش��ان در بانک ملی، پس بانک ملی باز 
ع��ددش تغییر نمی کند. یعن��ی این جا به هیچ عنوان 
خلِق پولی صورت نمی گی��رد. البته بنده چک کردم 
که این خلق پول فقط در انحصار دولت و در موارد 
خاص خواهد بود. یک تصویر خیلی ساده هم از آن 
آوردم و آن هم این است که مثاًل در نظر بگیرید، ده 
تا کاالس��ت، ده واحد پول اس��ت، اگر این ده واحد 
کاال بش��ود مثاًل صد واح��د کاال، دیگر این ده واحد 
پول نمی تواند ... چون گفتیم ده واحد پول، جمعش 
ثابت است؛ این جاست که به دو صورت خیلی ساده 
و قابل انعطاف و انش��عاب، دولت می آید این جا ده 
واحد پ��ول را می کند صد واح��د، هیچ تورمی هم 
ایجاد نمی شود؛ چرا؟ این را درواقع، همان نرِخ رشد 
می رس��اند، در مقابل همان صد واحد کاالس��ت، ده 
واحد ش��ده صد واحد. یا نه، ده واح��د پول را ریز 
می کند، یعن��ی واحدهایی برای هر واحد پولی، یک 
دهم یا ی��ک صدم. مثاًل ف��رض بفرمایید یک دالر، 
صد پنس. زیر مجموعه دارد، آن زیرمجموعه هایش 
می آید معادل آن قرار می گیرد. زیرمجموعه تعریف 
می کند و زیرمجموعه ها برای آن قرار می گیرد. البته 
مکّمل این، بحث بیع دِین بود که دیگر حاال نمی رسم 
توضیح بدهم. ولی اصِل مدلم در بحث خلق پول این 

بود که خدمتتان عرض کردم. 
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دکتر حسین عیوضلو:
بن��ده اآلن می خواهم یک مق��دار متفاوت صحبت 
کن��م، یعنی از آن جمعی که تاکنون صحبت ش��ده، 
متفاوت تر صحبت کنیم که یک مقدار جنبه ی انصاف 
را هم رعایت کرده باشیم. این که خیلی نظام بانکی 
مخصوصاً شبکه ی بانکی متهم شد، این هم درست 
نیست. فسادهای زیادی در نظام پولی بانکی، در نظام 
اقتصادی وجود دارد ولی این که ش��بکه ی بانکی را 
مقّصر بدانیم هم درس��ت نیست. شبکه ی بانکی در 
چهارچوب آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
عم��ل می کند و ف��ارق از این ه��م نمی تواند عمل 
بکند. ش��بکه ی بانکی یک صنعت جدید است، یک 
نظام حرفه ای است، یک س��ازمان حرفه ای است و 
در حقیق��ت خیل��ی جاها می تواند الگو باش��د. این 
درست نیس��ت که ما زحمات شبکه ی بانکی را هم 
کامل زیرس��ؤال ببریم. بع��د در بعضی از صحبت ها 
مثل این که گفته ش��د »این ها آموزش ندیده اند«، این 
هم درست نیس��ت به نظر من. افراد بسیار حرفه ای 
و زبردس��ت و نخبه ای در نظام بانکی و در شبکه ی 

بانک��ی وجود دارند و اطالع از نظام بانکداری بدون 
رب��ا هم دارند ولی نظام بانکداری بدون ربا، خودش 
ذاتاً مش��کل دارد آقای شعبانی! یعنی فرض کن عقد 
مش��ارکت را می خواهد اجرا بکن��د، نمی تواند عین 
را ره��ن بگیرد درحالی که آن ج��ا گفته عین را رهن 
بگیر. خب، مشکل قانونی دارد. یا با قوانین باالدستی 
مشکل داریم. این نیست، حالِت فنّی دارد یعنی چون 
از بابت فقهی دیده شده، از بابت حقوقی دیده نشده! 
این که ما بگوییم: این ها نمی دانند، نمی فهمند، آموزش 
ندیده اند ... درست نیست. جمع عظیمی را داریم زیر 
سؤال می بریم که افراد بسیار حرفه ای اند، زحمت هم 
کش��یدند. ولی خب، نمی تواند خارج از آن ضوابط 
عم��ل کند. ما می توانیم به بانک مرکزی حمله کنیم، 
می توانیم به وزارت اقتص��اد، به وزارتخانه ها حمله 
کنیم ولی به ش��بکه ی بانکی نمی ش��ود حمله کرد. 
بحث دوم این اس��ت که: بان��ک یک صنعِت جدید 
اس��ت. این که م��ا بگوییم یک س��ری آدم ها همه ی 
عملکردهایشان خطاست و این جوری قضاوت کنیم، 

این، درست نیست.
اما بحث خلق پول؛ ببینید، بانک یک صنعت جدید 
است، اش��کال هم ندارد. ما مشکلمان این است که 
بانک را هم با دید عقود داریم نگاه می کنیم، عقود را 

 بحث و نظر در خصوص دیدگاه های
 حجت االسالم دکتر توسلی و حجت االسالم دکتر ثابت
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داریم بر بانک بار می کنیم و لزومی ندارد. بانک اصاًل 
صنعتی اس��ت که می تواند خلق پ��ول بکند. این که 
فس��اد وجود دارد، یک بحث دیگر است ولی این که 
خل��ق پول را از بانک بگیریم، ماهیت بانک را از بین 
بردی��م. لذا بانک می تواند خل��ق پول بکند، صنعت 
جدیدی هم هست ولی بش��رطها و شروطها که در 
چهارچوب قوانین شرعی باشد، در جهت اثربخشی 
به بخش واقعِی اقتصاد باشد. این ها شرط هایش است 
که اگر رعایت بش��ود، چه اشکالی دارد؟ خلق پول 
چه اش��کالی دارد؟ خلق پول را نمی شود به صورت 
نظ��ری نفی کرد؛ صنعتی اس��ت ک��ه از آن باید در 
چهارچوب خودمان اس��تفاده بکنیم. یعن��ی از ابزار 
بیایی��م در چهارچوب های تعریف ش��ده ی خودمان 
اس��تفاده بکنیم، هیچ اش��کالی هم از این بابت ندارد 
و تأثیرگذار اس��ت. و ااّل بانک باید تبدیل به صنعت 
بشود، ذخیره ی صددرصد بخواهیم توی این حوزه 
داش��ته باش��یم که این هم لزوم نیست. به تعبیر ِگیز: 
اعتبار، جاده ای است که قطار اقتصاد روی آن حرکت 
می کند. پوِل درون زا را نمی ش��ود نافِی آن بود، پول 
درون زا خیلی اثرات دارد در لغت. یعنی این همه که 

بد گفتیم، لزوماً منافی این بحث ها نیست.

حجت االسالم دکتر علی نعمتی:
استاد عزیز ما آقای دکتر ندری در مصاحبه ای فرموده 
بودند: »علما حکم شرعی خلق پول را بیان کنند« و 
باز آقای دکتر عیوضلو هم می فرمایند که خوب است 
اگر در چهارچوب شرع باشد. ما دنبال همین هستیم؛ 

آیا در چهارچوب شرع هست یا نه؟ 
خلق پول که گفته می ش��ود، ناظر به خلق پوِل از هیچ 
اس��ت، إکس��مین و مانی فرکن��ش. و ااّل خلق پول به 
خودِی خود یک سازوکار است که در نظام های پولِی 
مختلف وجود دارد. در نظام پولی اعتباری، فیات مانی 
و در نظام پول حقیقی، هر کدام سازوکارهای خلِق پوِل 
خاص خودشان را دارند. حاال اگر به همین تقسیم بندی 

دوگانه اکتفا بکنیم، می ش��ود نکات خوبی را در باب 
حکم شرعی خلق پول به دست آورد. نگاه کنید در نظام 
پولی فیات مانی و پول حکمی، طبق یک سازوکاری که 
ما خودمان تعریف کردیم، پول خلق می شود. حاال یا 
سازوکار، سازوکار بانک مرکزی است و پوِل پرقدرت 
خلق می شود و یا سازوکار بانک های تجاری است که 
از طریق مکانیسم خلق اعتبار این کار را انجام می دهند. 
خ��ب، این چه فرقی می کند؟ چه پوِل پرقدرت و چه 
باالعتبار، هر دو پول هس��تند، خلق می شود. چه بانک 
مرکزی باشد، درواقع یک اقدامِ عامدانه است که بانک 
مرک��زی دارد پ��ول را خلق می کن��د و چه بانک های 
تجاری باشند که این هم به تعبیری عامدانه است. چرا؟ 
چون ما این نهاد را تعریف کردیم. در پیش از دوره ی 
مدرن که نهاد بانک وجود نداشت، خلق اعتباری هم به 
این معنا وجود نداشت. پس نمی شود گفت: به حکم 
این ک��ه گفت این خلق پول به نوعی درون زا هس��ت 
و توی سیستم بس��ته به تقاضایی که برای پول وجود 
دارد، عرضه می شود؛ حاال اگر نحله های مخالف با این 
رویکرد را کنار بگذاریم، به حکم این که یک سازوکار 
درون زای عرضه و تقاضای پول داریم، ما بگوییم این 
طبیعی است، نه، طبیعی نیست، ما نهاد بانک را تعریف 
کردی��م. پس هم در مورد خلِق پول بانک های تجاری 
و هم پوِل پرقدرت می توانیم اظهارنظر بکنیم و از چه 
منظری؟ آقای دکتر ثابت، فرمایش خوبی داشتند و از 
منظر ُخرد این قضیه را بررسی کردند. یعنی سپرده ای 
گذاشته می ش��ود، هم من دسته چک دارم و می توانم 
خرید بکنم و هم بانک می تواند این را هزینه بکند. این 
را آقای اوستادستُدو استاد یکی از دانشگاه های پاریس 
که از اس��اتید مکتب اتریش هست، خیلی قشنگ در 
کتاب مفصل 8۰۰ صفحه ای که در مورد پول و اعتبار 
دارد، می گوید این یک سپرده ی نامتقارن است و یک 
مق��دار زیادی از خطاها و تلّقی ه��ای فقیهانه ی ما در 
باب شناخت ماهیِت سپرده های بانکی که در مقاالت 
مختلف ارائه ش��ده و به نتیجه ی متقنی هم نرس��یده، 
معلول همین اس��ت که س��عی کردند این را با تصور 
این که طبیعی است، توجیه بکنند. نه، اصوالً این به تعبیر 
ایشان یک س��پرده ی نامتقارنی است که اصاًل درست 
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نیست، اشتباه است، با هیچ کدام از عقود شرعی جور 
درنمی آید. این از منظر ُخرد، ایرادی است که به خلِق 
اعتبار وارد می ش��ود اما از نظ��ر َکالن هم ما می توانیم 
یک ایراد فقهی به خلق پول بگیریم در س��ازوکار پول 
حکم��ی و بانک های تجاری و افزایش پایه ی پولی، و 
آن این است که: هرگونه افزایش حجم پوِل نامتناسب با 
رشد تولیدات در اقتصاد، منجر به ایفلیشن و دیفلیشن 
می شود، اگر سرعت رشد حجم پول از رشد در اقتصاد 
پیش��ی بگیرد، ما ایفلیش��ن را خواهیم داشت و تورم 
مثبت، و اگر عقب بیفتد از رش��د تولیدات در اقتصاد، 
ما دیفلیش��ن و تورم منفی را خواهیم داشت. این حاال 
معادله ی مقداری که کسی خدشه نکرده است. در باب 
علیت، مناقش��ه هست آقای دکتر رفیعی! اما در این که 
علل تورم چیس��ت؟ ما تورم س��اختاری داریم، تورم 
فشار هزینه داریم، تورم های مختلف و تورم پولی اما 
در این که افزایش حجم پول منجر به تورم می ش��ود، 
همین کافی اس��ت برای آن حکم شرعی ما در این که:  
هرگونه افزایش حجم پول منجر به یک تغییر در توزیع 
ثروت ها و مالکیت ها در نظام اقتصادی می ش��ود، این 
را هیچ کس در آن تردید ندارد، این اجماعی اس��ت و 
به همین حکم ما می توانیم بگوییم حرام اس��ت خلق 
پول. البته در نظام پولِی طبیعی باز حکم خاص خودش 
را دارد که من متعرض آن داس��تان نمی شوم، چون ما 
داریم که در فقه خودمان: اگر قیمت سوقیه ی یک کاال 
تغییر بکند چون در نظام پول طبیعی ما طال و نقره را 
به عنوان یک کاال داریم درعین حالی که پول هستند، اگر 
قیمت سوقیه تغییر بکند، کسی ضامن این تغییر قیمت 
سوقیه نیست؛ اما ما در نظام پول اعتباری و فیات مانی 
ی��ک تغییر عامدانه در حجم پول داریم و این،  اجماعًا 

می شود گفت حرام است، خیلی ساده و راحت.

دکتر احمد شعبانی:
صحبت های جن��اب آقای دکتر توس��لی دو بخش 
داش��ت، من راجع به هر دو بخش یک نکته دارم و 

یک نکته هم در مورد جناب آقای ثابت.
سیستم بانکی در نظام غرب � نمی گویم سرمایه داری 
� مبتنی بر رباخواری اس��ت ول��ی بانک ها رباخوار 
نیستند. اآلن بخصوص در همین دهه ی اخیر آن چه 
که بانک از مراوده ی بین سپرده و تسهیالت دریافت 
می کند تحت عنوان اِسپِرِد، معموالً بیست وپنج صدمِ 
درصد اس��ت. یعنی مثاًل اگر ۳ درصد از تسهیالت 
می گی��رد، دو و نیم ی��ا دو و هفتاد و پنج صدمش را 
می دهد به صاحب سپرده، بابت آن زحمات و کارمزد 
و امکاناتی که هزینه می کند، بیست وپنج صدمِ درصد، 
ماکزیُم��م ۰/۵ درصد بابت هزینه های��ش می گیرد. 
بنابراین، اطالق این که در نظام سرمایه داری بانک ها 
رباخوارن��د، بله، این ها درآمد خوب��ی دارند به دلیل 
مقیاس خوبی ک��ه روی آن عمل می کنند. یعنی اگر 
قرار باشد شما بیست وپنج صدمِ درصِد هر سپرده ای 
را یا هر تس��هیالتی که می دهی��د )در این مقیاس که 
صحب��ت میلیاردها دالر ی��ا هزاران میلی��ارد تومان 
هست(، آن چه که تحت عنوان عایدی یا اِسپِرد نصیب 
بانک می شود، رقِم بزرگی است لذا بانک ها را بزرگ 
می کن��د ولی بانک ها را رباخ��وار نمی کند. رباخوار، 
س��پرده گذار است. آن هم که تسهیالت می گیرد، ربا 
می دهد. بنابراین، سپرده گذاران، رباخوارند. آن هم در 
دنیای امروز، سپرده گذاران خیلی ثروتمند نمی شوند 
چ��ون نوعاً صاحبان س��پرده های اندکن��د. بنابراین، 
س��رمایه داری به دلیل س��پرده گذاری، رباخواران را 
خیلی ثروتمند نمی کند بلکه یک خصلت دیگری در 
سیستم بانکی ما وجود دارد که این را تبدیل کرده به 
یک نهاد سرمایه داری، نه آن خصلِت رباخواری اش 
و آن چیس��ت؟ وقتی که می خواهد تسهیالت بدهد، 
می آید سپرده های اندک میلیون ها نفر را تبدیل می کند 
به یک تس��هیالت درش��ت، به پنج نف��ر، ده نفر، دو 
ه��زار نفر. یعنی میلیون��ی را تبدیل می کند توی این 
مراوده به چند هزار نفر، لذا سرمایه داراِن بزرگ شکل 
می گیرند. حتی اگر در بانکداری اس��المی بر اساس 
عقد مضاربه ی مّر ش��ریعت یا مشارکت یا جعاله یا 
هر کدام از عقودی که در قانون عملیات ما پیش بینی 
شده، اگر شما س��پرده های اندک را به طریق شرعی 
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جذب بکنی ولی این منابع عمومِی شکل گرفته را در 
اختیار ده نفر قرار بدهی به صورت انبوه، این کارکرد، 
خصلِت نظام سرمایه داری پیدا می کند. درست است 
که ش��ما می گویی من دارم مضارب��ه می دهم به این 
آق��ا، وام مضاربه، ول��ی وام مضاربه ی ب��ه قول این 
دوستمان سه هزار میلیارد تومانی مثاًل که حاال دیگر 
سه هزار تا اآلن کوچک شده. بنابراین، من می خواهم 
بگویم: ۱- س��رمایه داری مولودِ رباخواری نیس��ت، 
هرچند رباخواری در آن هست بلکه سرمایه داری یا 
سرمایه ساالری یا این طبقاتی شدِن جامعه و این نود 
و نُ��ه درصد و نمی دانم ی��ک درصد و یک طبقات 
این جوری حاال هر مقیاسی دارد، این بیش تر ماِل آن 
منابع عمومی اس��ت که به نحوی در سیستم بانکی 
می رود برای س��رمایه دار که البته در یک تقسیم بندی 
کلی، اصوالً بانک ها ب��رای تأمین مالِی ُخرد تعریف 
می ش��وند؛ بازار س��رمایه می رود ب��رای تأمین مالِی 
درش��ت برای س��رمایه داران بزرگ. آن جا هم چون 
دیگران می آیند مش��ارکت می کنن��د و ُخرده ریزه ها 
می آیند سهام می خرند یا اوراق عرضه می خرند، لذا 
آن جا هم قطر ش��کل نمی گیرد. می خواهم بگویم ما 
سرمایه های بزرگ را در اختیار عده ای قرار می دهیم و 
لذا سیستم بانکی ما حتی اگر با همین ساختار مطابق 
عقود ش��رعی بیاید عمل بکند، سرمایه س��االرانه تر 
می تواند باش��د تا آن تقس��یم کاری که در بین بازار 
پول و بازار س��رمایه اآلن در غرب مطرح است. این 
یک نکته که حاال ناظر بود به بحث اوِل جناب آقای 

دکتر توسلی.
نکته ی دوم، قصه ی همین خلق پول یا خلق س��پرده 
است. شما یک تاجر را در نظر بگیرید که صد میلیون 
تومان س��رمایه اش اس��ت. جنس می خرد، می آورد 
توی فروش��گاه، این را در سال ده نوبت کاال می کند 
می فروشد، پول می کند، دوباره کاال می کند می فروشد 
پول می کن��د. گردش مالِی او فرض بفرمایید که اگر 
این، پنجاه میلیون تومان بوده، پانصد میلیون نش��ان 
می ده��د. این گردش مالی با آن س��رمایه ای که فرد 
در اختی��ار دارد و دارد ب��ا آن کار می کند، یک به ده 
ممکن است تفاوت داشته باشد. در بانک هم ببینید 

ما یک تعریف داریم، می گوییم پول به معنای اِم یک 
می شود: جمع بین سکه، اسکناس و سپرده ها. طبیعتًا 
بانک تقریباً یک چیزی شبیه همین گردش مالی ای که 
برای تاجر اتفاق می افتد، یک تولیدکننده یا یک مثاًل 
بازرگان اتفاق می افتد که ده نوبت بانک می آید یک 
سپرده ای را می گیرد، همین مقدار می نشیند در بدهی، 
این سپرده را می کند تسهیالت،  همان مقدار می شود 
دارایی. تس��هیالت را هر کی گرفت، مستقیم یا غیر 
مستقیم می نشیند در س��پرده ی آن تسهیالت گیرنده. 
بنابراین، دوباره شد یک »سپرده«. همان اندازه بدهی 
ایجاد می کند، دوباره می تواند تبدیل بشود به دارایی. 
یعنی در طرازنام��ه ی بانک که می رویم، می بینیم که 
بانک پول خلق نمی کند، یک بدهی ایجاد می ش��ود 
ب��رای او، هم��ان بدهی را تبدیل می کن��د به دارایی. 
اص��اًل این را من نمی فهمم، درس��ت اس��ت که این 
فرآیند فرآینِد سپرده آفرینی است ولی یک سازوکار 
طرازنام��ه ای فقط پیدا کرده. چ��ون ما گفتیم اِم یک؛ 
ببینید فرض بکنید اآلن اصاًل سپرده وجود ندارد، اگر 
قرار باشد این تولیِد ناخالِص مّلِی ما فقط با اسکناس 
مبادله بشود، برابر تمام سپرده های بانکی که همگان 
دارند، نزد همه ی بانک ها، باید اسکناس وجود داشته 
باش��د و این یعن��ی پوِل پایه. بنابرای��ن، یک تفاوتی 
وج��ود دارد بین پوِل پایه و پول به معنای اِم یک که 
س��پرده ها را هم در برمی گیرد. در این مسئله ی خلق 
سپرده ی سیستم بانکی که حاال این سپرده، جایگزین 
اس��کناس شده، اگر فردا ما سپرده ها را، ذخیره گیرِی 
صددرصد بکنیم، طبیعتاً حجم اسکناس هایی که باید 
به گردش بیفتد تا این جی دی پی مبادله بشود، برابر 
همان هزار و چهارصد میلیارد تومان خواهد شد! آیا 

در اقتصاد می شود این قدر اسکناس تأمین کرد؟

دکتر کامران نَدری:
اگر اجازه بفرمایید من تالش می کنم مس��ئله ی خلق 
پوِل درونی و خلق پوِل بیرونی را خیلی س��اده بیان 
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کنم. خواهش��م این است که اساتید مخصوصاً آقای 
دکتر توتونچیان،  آقای دکتر صمصامی و سایر اساتید، 

راهنمایی بفرمایند.
فرض بفرمایید من بانکی هستم که از بانک مرکزی 
مج��ّوز گرفت��م. مجّوزِ چ��ی گرفتم؟ حاال اس��م را 
می خواهی��د بگذاری��د بانک، می خواهی��د بگذارید 
مؤسس��ه ی اعتباری، هر چی که دلت��ان می خواهد، 
مؤسسه ی تأمین مالی. از بانک مرکزی اجازه گرفتم 
که اعتبار بدهم، تأمین مالی بکنم، همین طور که آقای 
دکتر گفتند. چه چیزی مانع می ش��ود که همین اآلن 
من به آقای دکتر ثابت بدون جذب هیچ س��پرده ای 
صد میلیون تومان اعتبار بدهم؟ من صد میلیون تومان 
اآلن به آق��ای دکتر ثابت اعتبار می دهم، در س��مت 
دارایی هایم صد میلیون تومان وام به آقای دکتر ثابت 
ثبت می کنم، صد میلیون هم آن َور س��پرده که آقای 
دکت��ر ثابت می توانند ای��ن را بروند فرض بکنید در 
ش��رکت آقای دکتر عرب م��ازار کاالیی بخرند. این 
قدرت را بانک مرکزی به من داده است. وقتی مجّوز 
به من داده که من می توانم مؤسسه ی تأمین مالی باشم، 
مؤسسه ی اعتباری باش��م، یعنی می توانم این کار را 
بکنم مگر این که به لحاظ قانونی مشکلی وجود داشته 
باشد. حاال، ثبت طرازنامه هم شده است. غربش هم 
همین اس��ت، هیچ فرقی نمی کند تا این جا. اآلن من 
رفت��م از آقای دکتر عرب م��ازار کاالیی را خریداری 
کردم با این موجودِی داخل سپرده ی خودم. اگر آقای 
دکت��ر عرب مازار هم منابع مالی اش را بیاید پیش من 
سپرده گذاری بکند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. ایشان 
هم خواست برود خرید بکند، می تواند از همین پولی 
که من قباًل خلق کردم، اس��تفاده بکند، برود از آقای 
دکتر عیوضلو کاالیی را خری��داری بکند. اگر آقای 
دکتر عیوضلو هم باز پیش من س��پرده گذاری کرده 
باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید. همین طور سیستم 
دارد می چرخد،  پول هم خرج شده از هیچ و سیستم 

هم دارد می چرخد. حاال مشکل کِی پیش می آید؟
مش��کل موقعی پیش می آید که آقای دکتر عیوضلو 
می گوید: آقا! من پیش ش��ما حساب ندارم،  در یک 
مؤسس��ه ی اعتبارِی دیگر حس��اب دارم، این پول را 

به من بده ببرم مؤسسه ی دیگر. این جا این سپرده ی 
من دیگر کارس��از نیس��ت، چرا؟ چون سپرده ی من 
داخل مجموعه ی خودم قدرت ابراء دارد. من این جا 
به پول بانک مرکزی نیاز دارم که قانون به آن، قدرت 
ابراء داده اس��ت. ف��رض بکنیم تا این ج��ا هم توی 
الگوی آق��ای دکتر صمصامی عمل می کردیم، یعنی 
اعتب��ار اولی که من دادم، فرض کنیم قرض الحس��نه 
بود. هیچ مش��کلی ندارد دیگر، قرض الحسنه. خب،  
حاال چه مش��کلی پیش می آید؟ من موقعی که آقای 
دکت��ر عیوضلو می خواهد این مناب��ع را از بانک من 
جابه جا بکند به بانک خودش، به پول بانک مرکزی 
احتیاج پی��دا می کنم. حاال باید بگ��ردم دنبال بانک 
مرکزی. فرض بکنیم پ��ول بانک مرکزی هم وجود 
دارد، کس��انی هم در اثر فرهنگ سازی، حاضرند این 
را   بدون بهره بدهند. این، ممکن اس��ت دیگر. منتها 
من آن طور آدمی که س��راغ ندارم، دنبال یک واسطه 
می گردم، می گویم آقا! هر کسی توانست آن آدم را به 
من معرفی بکند، چون من اآلن کس��ری دارم، ماندم! 
آقای دکتر عیوضلو می خواهد پولش را جابه جا بکند. 
م��ن حاضرم پنج درصِد آن پ��ول را به عنوان کارمزد 
به او بدهم. تا این جایش هم که ش��رعی است دیگر، 
بر اس��اس فقه اصغر احتماالً مش��کلی وجود ندارد. 
درست ش��د؟ چهار درصد. دقت بکنید! این جا این 
چهارصدی که من اس��مش را گذاشتم کارمزد البته 
در فق��ه اصغر به آن می گوین��د کارمزد، توی اقتصاد 
متع��ارف هم که آقای دکتر توتونچیان گفتند، به این 
می گویند: ن��رخ بهره ای! اصاًل ربط��ی هم به بخش 
واقعی اقتصاد ندارد. این بستگی دارد به این که چقدر 
پول بانک مرکزی در دسترس وجود دارد. کم باشد، 
قیمتش می رود باال، زیاد باشد قیمتش می آید پایین. 
ای��ن را ما به آن می گوییم بهره. من نمی دانم این، ربا 
هست یا ربا نیست. مسئله ای که ما اآلن در بانکداری 
اسالمی با آن مواجهیم،  این است؛ این را باید حّلش 

بکنیم. 
الگوی آقای دکتر صمصامی، قرض الحسنه بود و فکر 
نمی کنم در این جا بر مبنای آن فقه االصغر هیچ اتفاق 
غیرش��رعی بیفتد ولی یک قیمتی به وجود آمد، این 
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قیمت خیلی مهم اس��ت. اگر م��ن بتوانم بدون هیچ 
هزینه ای این پول بان��ک مرکزی را پیدا بکنم، دیگر 
خلق پول کردن برایم آسان است. هر روز می نشینم 
اعتبار ایجاد می کنم. فقط مش��کلی که ایجاد می کند، 
مشکل، تورم است. چون شما فقط دارید اعتبار ایجاد 
می کنید، اعتبار که کاال و خدمت نیست. مسئله ای که 
من فکر می کنم مغفول واقع شده، اصاًل هم ربطی به 
سپرده گذاری و سپرده پذیری و این جور چیزها ندارد، 
مس��ئله ای که این جا مغفول واقع شده، مسئله ی این 
نرخ است که به وجود آمده. این،  همان چیزی است 
که شما می توانید توی فقه برایش مبنا درست کنید، 
همان طوری که همین اآلن من خلُق الس��اعه درست 
کردم و اسمش را گذاشتم کارمزد. حاال همان است، 
باور کنید غیرازاین، چیز دیگری نمی تواند باشد. حتی 
گفتم در الگوی آقای دکتر موسویان هم می شود، در 
الگوی مین اس��رین اآلن وجود دارد، می شود همین 
را   توضیح داد. مس��ئله ی اصلی این است که شما با 
این نظام چه کار می خواهید بکنید؟ اگر این را ش��ما 
بتوانید حل بکنید، فکر می کنم درس��ت بشود. یادم 
رفت این را بگوی��م،  موقعی که آقای دکتر عیوضلو 
می خواهد پول را جابه جا بکند، چند تا کار می توانم 
بکن��م: یکی این که بروم در بازار بین بانکی به همان 
بانک بگویم ای��ن کار را برای من انجام بدهد؛  یکی 
این که بروم سپرده ی جدید بگیرم از مردم، که همین 
اآلن بانک های ما این کار را می کنند؛ راه سومش هم 
این اس��ت که به خودِ بانک مرک��زی بگویم به من 
بدهد. این اآلن اتفاقی است که در همه جای دنیا دارد 
اتفاق می افتد. در دنیا، ُکلکس اس��ت یا تورم. در دنیا 
اآلن بانک های مرکزی تالش می کنند که تا آن جایی 
که ممکن اس��ت، بانک ه��ا در آن ب��ازار بین بانکی 
مشکلشان را حل بکنند. نهایتاً به عنوان لنداللسریُزت، 
بانک مرکزی می آید جلو. از یک حدی برود باالتر،  
بانک مرک��زی اجازه می دهد آن بانک ورشکس��ت 

بشود اما زیر بار تورم نرود.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی:
من فکر می کنم که بحث خل��ق پول قطعاً عوارض 
خ��ودش را دارد. از جمل��ه عوارضی ک��ه دارد، بار 
تورمی اس��ت که ایجاد می کند ولی مسئله ی اساسی 
این است که در کنار عوارضی که دارد، یک منفعتی 
هم ایجاد می کند. من یک مثال س��اده می زنم: فرض 
کنید یک کسی بچه ای را نُه ماهِ آینده به دنیا می آورد 
و پیش بینی می کند که نُه ماهِ آینده این بچه نارس به 
دنیا می آید. آیا اگر خلق پول نکنیم، این بچه جانش 
ب��ه خطر نمی افتد که مثاًل فرض کنید یک دس��تگاه 
نگهدارن��ده برای ای��ن بچه باید تهیه ش��ود؟  خب، 
این جا یک منفعتی از دست می رود. آیا شارع اجازه 
می ده��د من از این منفعت بگ��ذرم و در کنارش آن 
عوارض را به ت��ن نخرم؟!  بنابراین، من فکر می کنم 
مث��ل خیلی از فعالیت هایی که در جامعه ی انس��انی 
انجام می گیرد و این ه��ا عوارضی دارد و در کنارش 
منافعی ایجاد می کند منتها منافِع حاصله بیش تر از به 
اصطالح عوارضش است، این جا حتماً شرع آن جایی 
که به اصطالح منافع بیش تر از عوارض است، حکم 
حلیّت را صادر می کند. این تناقض را باید حل بکنیم. 
اگر یک شرایطی منافعی دارد که نسبت به مضاّرش 

می چربد، این جا باید چه بکنیم؟

دکتر محمدعلی متفکرآزاد:
من البته راجع ب��ه خلق پول صحبت نمی کنم چون 
مطلبی که می خواستم بگویم، آقای دکتر نعمتی تقریبًا 
گفتند. آن چیزی ه��م که در خلق پول اآلن در ذهن 
همه ی ما هس��ت و قدرت تخریبی ش��دیدی هم به 
وجود آورده،  بحث توزیع ناعادالنه ی درآمد و ثروت 
و هم چنین تورم است. حاال دیگر از بحثش بگذریم.
ام��ا یک س��ؤال از آقای دکتر عیوضل��و دارم که: در 
دفاع از ش��بکه ی بانکی، یک مقدار به نظرم رس��ید 
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که افراطی جلو رفتید! ببینید، اآلن وقتی که بانک ها از 
سراسر کشور،  از نقاط محروم سپرده ها را جمع آوری 
می کنند، همین ش��بکه ی بانکی مقدس��ی که ش��ما 
گفتید، می برند در ش��مال تهران در بخش ساختمان 
به کارگیری می کنن��د؛ آن هم فروش نمی رود و منابع 
می خوابد،  هر متر مربع بخ��ش تجاری، صدوپنجاه 
میلیون تومان. این، تقصیر شبکه است یا تقصیر بانک 

مرکزی است؟ ببینید، یک مثال عرض کردم.

حجت االسالم دکتر علی نعمتی:
من گفتم که این حرف ها معنِی نفی نیس��ت. این هم 

که می گویم،  به معنی اثبات نیست.

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
م��ن اوالً تش��کر می کنم از ه��ر دو بزرگ��واری که 
بحث های خوبی در رابطه با خلق پول مطرح کردند. 
من از آن زاویه ی شرعی اش وارد می شوم. بحث های 
اقتصادی خلق پول، فرآیند خلق پول، نحوه ی خلق 
پول، خلق پول از هیچ، خلق پول از سپرده، داخلی، 
خارجی، حاکمیتی؛ این ها را عزیزان همه مستحضرند 
ام��ا از جهت فقهی، ما اگر بخواهیم در رابطه با خلق 
پ��ول صحبت کنیم، این که آق��ای دکتر ندری مطرح 
کرد »خوب اس��ت مراج��ع و علما وارد بش��وند«، 
مرحوم شهید صدر بحث خلق پول را آورده و حکم 
شرعی اش را هم آن جا بحث می کند. ایشان می گوید 
ک��ه: خلق پ��ول می تواند اتفاق بیفت��د، هم در بانک 
ربوی، هم در بانک ب��دون ربا؛ و از جهت حکمش 
هم می گوید: تابع قراردادی اس��ت که بر اساس آن، 

خلق پول شکل می گیرد. 
یک وقت می گوییم که خلق پول حکِم شرعِی اولیه 
در ش��ریعت دارد، که خب، هیچ کس از افراد این را 
مدعی نیستند که ما در احکام شریعت یک موضوعی 

داری��م بنام مثاًل ک��ذب، افتراء، ی��ک موضوعی هم 
در ش��ریعت وارد ش��ده بنام خلق پول که مثاًل حرام 
اس��ت. حکم اولی، خلق پول ندارد. اگر داشته باشد، 
بای��د یا برود زیر عنوان ربا، یا زیر عنوان اکل مال به 
باطل، یا زیر عنوان ظلم یا امثال این ها مثل س��رقت. 
واقع مطلب اس��ت که ما یک مقدار نسبت به بحث 
رب��ا، افراط وتفریط می کنیم. از ی��ک چیزی که مثاًل 
خوش��مان نمی آید، س��ریع یک مارک ربا روی آن 
می زنیم. بله، ممکن است یک پدیده ای واقعاً از نظر 
ش��رعی حرام هم باش��د اما این که عنوان ربا برایش 
تطبیق بدهیم،  به این آسانی نیست. چه بانک مرکزی 
خلق پول کند، چه بانک های تجاری خلق پول بکنند، 
اما بعدازاین که خلق پول کردند، حاال مثالی که آقای 
ندری می گفتند، در قالب یک قرارداد ش��رعی ارائه 
کردند، قرض الحسنه دادند اصاًل، یا به عنوان سرمایه ی 
مضارب��ه دادند، ی��ا به عنوان فروش اقس��اطی دادند، 
تسهیالت ایجاد کردند، تابع آن عنوان است. بنابراین، 

عنوان ربا را به این آسانی نمی توانیم استفاده کنیم. 
نکته بعدی این ک��ه اکل مال به باطل آن جایی مطرح 
می ش��ود که اصطالحاً س��ودی که ش��کل می گیرد، 
مابازاء نداش��ته باشد. برای بانک س��ودی به وجود 
بیای��د، منفعتی به وجود بیای��د از هیچ، و مابازائی نه 
به عنوان خدمات اجتماعی، نه به عنوان خدمات فردی 
ارائه ندهد. خب، از قدیم االیام خلق پول بوده، اصاًل 
قباًل که توسط افراد بود؛ حاال آقای معصومی نیا مطرح 
می کنند، در رابطه با اش��خاص بود. صّراف ها، سکه 
و طال می گرفتند، ض��رب می کردند، دولت ها اجازه 
داده بودند. قیمت سکه از قیمت طالیش باالتر بود. 
پس بنابراین، بحث اکل مال به باطل آن جایی مطرح 
می شود که اصطالحاً هیچ خدمت اقتصادی رخ ندهد 
و  تحت اشراف حاکمیت نباشد. این جا به جای این که 
دوستان این همه به قول معروف مخالف خوانی بکنند، 
دولت می تواند مالیات ببندد. مثاًل یک وقت هس��ت 
دول��ت می گوید: هر کس برود از این رودخانه صید 
کن��د، یک وقت ولی نه، یک اس��تخر پرورش ماهی 
یک فرصتی را به وجود آورده، می گوید: اگر کس��ی 
از این استخر مالی گرفت، این قدر باید مالیات بدهد. 
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این جا اگر شما نگران این خدمت اجتماعی هستید، 
می توانید مالیات ببندید. دولت بیاید ۹۵ درصِد ارزش 
افزوده از محل خلق پول را مالیات ببندد. یک وقت 
بح��ث اختالل را مطرح می کنی��د، خب، فرض این 
است که اصِل خلق پول چه توسط نهاد درونی بانک، 
چه توس��ط بیرونی باید کنترل بش��ود. بله، خارج از 
کنترل که موجب تورم می شود، اشکال دارد، کم تر از 
آن هم که موجب رکود می شود، آن هم اشکال دارد. 
پ��س با این پیش فرض که میزان خلق پول در اختیار 
حاکمی��ت، به نمایندگِی حاکمی��ت در اختیار بانک 
مرکزی اس��ت و بانک مرکزی می تواند با ابزارهای 
مناسب خودش کنترل کند؛ یک وقت اثبات می کند 
که این اصاًل قابل کنترل نیست، این جا بله، من هم با 
شما هم عقیده می شوم اما اگر اثبات بشود � که شده � 
قابل کنترل است )دولت های زیادی که انضباط مالی 
دارند، کنت��رل کردند.( اکل مال به باطل، این جا معنا 
پیدا نمی کند. توزیع ناعادالنه هم برمی گردد به این که: 
آن سود عائد از این محل، کجا مصرف می شود؟ اگر 
همه اش را در اختیار بانک خصوصی قرار بدهیم، بله 
اما اگر دولت به عنوان حاکمیت آمد با وضع مالیات 
ای��ن را گرفت، چ��ه توزیع ناعادالن��ه ای از ناحیه ی 
خل��ق پول؟ مثاًل در آن بحثی که ما در رابطه با خلق 
پول داش��تیم، گفتیم که با س��ه تا ضابطه، خلق پول 
هم می تواند درون سیستم بانک های تجاری و هم به 
صورت برون سیستمی در اختیار بانک مرکزی باشد. 
یکی این که واقعاً بر اس��اس مدل و نظام، به گونه ای 
طراحی بش��ود که حج��م خلق پول ایجادش��ده در 
جامعه قابل کنترل باش��د و دوم: منافع حاصل از آن 
بر اساس ارزش افزوده ... واقعاً بانک چقدر زحمت 
کش��یده، حاکمیت چقدر فرصت در اختیار آن بانک 
قرار داده؟ عیب ندارد، ش��ما اثبات کنید امکان ناپذیر 
اس��ت، من هم می گویم در آن ص��ورت اکل مال به 
باطل اس��ت و نکته ی س��وم این که:  این خلق پولی 
که خلق می ش��ود، در چهارچوب قراردادهای مجاز 
توزیع بش��ود. اگر این س��ه تا پدیده را داشته باشیم، 

چه اشکالی دارد؟

اگر ما کارمزد گفتیم، دیگر تابع کمیابی نیست. شما از 
آن وسط استفاده کردید!  آن را ما می گوییم بهره است. 
کارمزد یعنی شخص چقدر زحمت کشیده رفته برای 
من این پول را جمع کرده، آورده. به آن صاحب پول 
چیزی می دهد یا نمی دهد؟  اگر ندهد، این می ش��ود 
کارمزد اما اگر بخشی از این، می رسد به آن صاحب 
پول، بخشی بابت کار به این شخص دادیم، این جا دو 
تا بحث است: یک وقت هست که خودِ آن شخص 
هیچ چیزی مطالبه نمی کند، منتها کمیاب اس��ت، من 
برای این که فراهم بکنم، خیلی باید کار کنم؛ اما یک 
وقت هس��ت که نه،  بخش مهمی از این، آنی که در 
غرب رخ می دهد، این اس��ت: بخ��ش مهمی از آن 
چهار درصد یا دو و نیم درصدی که اس��م برده شد، 
آن داده می شود به سپرده گذار. علی ای حال، معیاری 
که امام در مورد کارمزد داده، این اس��ت، می فرمایند: 
اگر به خود پول داده بش��ود، این بهره و رباست ولو 
این که اس��مش را کارمزد بگذاریم، اما اگر بابت کار 

داده بشود، هزینه ی آن کار است، آن عیبی ندارد.

حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی:
در این جلس��ه یک فض��ای خاصی نس��بت به آقای 
موسویان به وجود آمد. آقای موسویان عضو هیئت علمی 
گروه اقتصاد پژوهشگاه هس��تند که بنده هم مدیر آن 
پژوهشگاه هستم. انسانی مؤمن، متواضع، والئی. آقایان 
صحبت از خلق پول می کنند، به آقای موس��ویان نگاه 
می کنند!  صحبت از مفاس��د بانک ها می کنند، به آقای 
موسویان نگاه می کنند!  صحبت از رباخواری می کنند، 
بانک ها صوری سازی می کنند، بحث از طرح بانکداری 
مجلس است، به آقای موسویان می گویند مجلس چرا 
...؟ حاال یک قصه ی جالبی اس��ت، می خواهم عرض 
بکنم یک مقدار هم تقصیر خود آقای موسویان است. 
ایش��ان نقل می کنند: یک روزی آقای ]...[ من را دید. 
مسئله ای داشت. گفت: آقای موسویان ما نمی دانیم این 
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مس��ئله از جهت شرعی مثالً  چه  جوری است؟ این را 
ش��ما یک کاری بکنید، به اصطالح از جهت ش��رعی 
راه حلی دارد یا نه؟ آن جا آقای موس��ویان می گوید: نه 
آقا، هیچ راه حل شرعی برای مباح و جوازش نیست. 
آن آقا می گوید: یعنی چی؟ ما ش��نیدیم ش��ما همه ی 

حرام ها را حالل می کنید!

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
این را نگفتند؛ فرمودند که: شما می گویید هر مشکل 
ش��رعی ای که بانک ها داشته باش��ند، یک راه حلی 
برایش پیدا می کنید. این جوری گفتند؛ نگفتند حرام 

را حالل می کنید!

حجت االسالم دکتر محمداسماعیل توسلی:
آقای دکتر ش��عبانی فرمودند که سیس��تم اقتصادی 
رباخواری نیست ولی سرمایه گذار رباخوار است. من 
عرض کنم که بانک ها که تشکیل می شوند، سه چهار 
روش برای جذب تس��هیالت دارند؛ یک حس��اب 
جاری دارند، همین بانک های متعارف، سپرده گذاری 
دارند )بلندمدت و کوتاه مدت(، حاال ما عام و خاص 
کردیم. توی س��پرده گذاری بلندمدت و کوتاه مدت، 
حق با جنابعالی اس��ت. این س��پرده گذاری هایی که 
می گیرند از این ناحیه، یک گپی دارد، آن گپ همه ی 
نرخ تورم و نمی دانم سی و این ها را می پوشانند، دیگر 
کارمزد خودشان را از این ناحیه انجام می دهند ولی 
خب، خودشان عامل ربا هستند اکثر سرمایه گذارها 
و م��ا در مباحث فقهی مختل��ف داریم که:  العامل و 
المعمول کالهما،  حاال رباخوار و ربادهنده و کسی که 
می نویسد، همه ی این ها دخالت دارند؛ اما در حساب 
جاری که می گوییم خلق پول می ش��ود و هر چقدر 

که چک باشد ... همه اش در کتاب جنابعالی هست. 
چون من کت��اب جنابعالی را گرفتم و تدریس کردم 
و همه ی آن نمودارهای کتاب جنابعالی را هم هنوز 
دارم که چطوری این خلق پول انجام می شود. یعنی 
این ظرفیت را هم باز به س��پرده گذاران می دهند که 

حساب های جاری را در اختیار دارند. 
اگ��ر پ��ول در اختیار یک نفر باش��د ک��ه خلق پول 
نمی ش��ود؛ حاال عرض می کنم خلق اعتبار هست نه 
خلق پول. چون پولی که هس��ت، پول بانک مرکزی 
اس��ت. این که ش��ما فرمودید می روم بازار سرمایه و 
سرمایه گذاری می کنم، همان جا نمودارش را آوردید. 
بیش ت��ر در بحث نظام مالی، گ��ردش مالی از طریق 
بانک ها می گذرد، یعنی می روند از بانک ها می گیرند. 
بعد بازار سهام، کوچک است، بازار قرض را تشکیل 
می دهد. چرا آن ها نمی خواهند مالک سبقتشان کسی 
باشد؟ بنابراین توی س��هام، مالکیت می آید، ممکن 
اس��ت بیاید تأثیر بگذارد. با این حال، س��ر و صدای 
س��هام بیش تر است در بازار و مثاًل بورس؛ این خلق 
اعتبار بر اساس همان اسکناس در هر سیستمی شکل 
خودش را دارد. سیستم سکه داشتیم، به محض این که 
می رفت توی صندوق، رس��ید که می آمد، خلق پول 
می ش��د. بعد رسید که شد اسکناس، اسکناس رفت 
توی صن��دوق، بعد پول خلق ش��د. اآلن که همه ی 
پول هایمان دیجیتالی می شود )کارت اعتباری( دیگر 
کالًاّ حجم عظیمی از پول اعتبار می شود. من معتقدم 
این اعتباری که خلق ش��ده درهرصورت، این، دِین 
اعتباری اس��ت. یعنی یک دِینی ایجاد می کنیم، من و 
شما با همدیگر دِینی ایجاد می کنیم، این دِین وقتی که 
دِین اعتباری بگیریم، آن موقع می ش��ود بگوییم که 
مثل چک های دوس��تانه که بین همدیگر بدهیم که 
حضرت امام و همه گفتن��د این جا دیگر نمی توانیم 
چک ها را تنزیل بکنیم. مطالبی که جناب موس��ویان 
فرمود، نیاز به تحقیق دارد. ایشان سابقه ی طوالنی در 
مقدمات فقهی دارند و ما ان شاءاهلل در خدمت ایشان 
در دانش��گاه عالمه یک بار دیگر خلق پول را بحث 

خواهیم کرد.
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 پاسخ های حجت االسالم دکتر عبدالحمید ثابت
 به منتقدان

من فقط دو س��ه تا نکته را که اصلی هست، عرض 
بکنم. خلق پول یک مسئله ی انتزاعی است یعنی یک 
موضوع خاص نیس��ت که همان طور که آقای دکتر 
موسویان فرمودند موضوعی باشد که شرع برای آن 
مثل نمازخواندن، راه رفتن و ... حکم داده باشد بلکه 
این خلق پول از یک مجموعه فعل و انفعاالتی انتزاع 
می ش��ود که ما اسمش را می گذاریم خلق پول. حاال 
این مجموعه فعل و انفع��االت، دیگر بحِث ُخردی 
نیست، این نگاه، نگاهِ ُخردی نیست. شما جزئیات هر 
بحث کالنی را وقتی بخواهید بررسی کنید، می شود 
جزئی و این بحثِ  کالن است. عرض کردم مالکیت 
هم زم��ان دو فرد ب��ر یک مال، یعنی م��ن هم زمانی 
ک��ه دارم با کارتم هزار تومان را در فروش��گاه خرج 
می کنم، بانک هم دارد ب��ه دیگری نهصد تومان وام 
می ده��د، صد تومانش را هم داد ب��ه بانک مرکزی. 
اگر ص��د تومانش را داد به بان��ک مرکزی، من چرا 
هزار توم��ان را دارم خرج می کنم؟ اگر نهصد تومان 
را ب��ه دیگ��ری وام داد، چرا این ه��زار تومان را من 
در فروشگاه دارم کارت می کشم! به هیچ عنوان نیاز 
نیست تحت ظلم باشد. ببینید، مالکیت یعنی امکان 
تصرف. اگر من مالِک این هس��تم، شما دیگر امکان 

تصرف نباید داشته باشید. 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
آق��ای ثابت! اصاًل بانک را بگ��ذار کنار، من یک آدم 
معتبریَم، هیچ پولی هم ندارم، می روم فروشگاه آقای 
نعمتی، ب��ه من کاال می دهد. با این ک��ه این کاال مال 
خودش است،  اما من به جهت این که شخصاً اعتبار 
دارم پیش ایش��ان، می توانم بخرم. آقای عیوضلو هم 

چون اعتبار دارند، اصاًل هیچ پولی هم در کار نیست، 
هر دو تایمان می رویم جنس می خریم اما به نفر سوم 
چون اعتباری ندارد،  به ایشان نمی فروشد. این کاالی 
ایشان مال دو نفر نیست، دو نفر به خاطر اعتبارشان 
قدرت خری��د پیدا می کنند. ش��ما باید ببرید تحت 
عنوان یکی از عناوین مح��ّرم، آن را ببینید. مالکیت 
نیس��ت، قدرت خرید ایجاد کردید. یکی که خرید، 

دیگر تمام شد.

حجت االسالم دکتر عبدالحمید ثابت:
ش��ما تعبیر می کنید که اصاًل از ای��ن هزار تومان،  ده 
درصدش بای��د ذخیره ی قانونی ن��زد بانک مرکزی 
باشد. می گویید از این هزار تومان. ولی درعین حال به 
م��ن می گویید برو هزار تومانت را خرج کن! قدرت 

خرید، بانک مرکزی می خواهد چه کار کند؟ 

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
ی��ک بحث هزار توم��اِن ده درصد داریم، یک بحث 

هزار توماِن دوم.

حجت االسالم دکتر عبدالحمید ثابت:
بِیس کار چون هس��ت، نگاه ُخرد نیست، نگاهِ کالن 
اس��ت برای همین آن هایی که آقای دکتر موس��ویان 
فرمودن��د را بای��د بتوانیم اثبات کنی��م ذیل یکی از 
عناوی��ن. یعنی صرف��اً این که تورم ایج��اد می کند، 
معنایش ظلم نیست. زمانی از شهید بهشتی راجع به 
بنی صدر سؤال کردند که خوب است یا بد؟ ایشان 
گفت: سؤال غلط اس��ت به خاطر این که من یا باید 
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بگوی��م خوب اس��ت، یا باید بگویم بد اس��ت؛ بنی 
صدر یک خوبی هایی دارد، یک بدی هایی دارد، کدام 
کارهایش را ببینیم خوب اس��ت، کدام کارهایش را 
ببینیم بد است. خلق پول هم با این نگاه، ممکن است 
یک خوبی هایی یا بدی هایی داش��ته باشد. ما باید با 
این نگاه بتوانیم ذیل یکی از عناوین شرعی مثل ظلم، 
غرر، ضرر، امثال این ها بتوانیم آن را بیاوریم. عرض 
کردم یک بحث انتزاعی هم هست؛ اما آن نکته ای که 
بنده روی آن اصرار دارم: این مالکیِت هم زمان دوگانه 
که به خاطر عدم رجوع هم زمان صاحبان سپرده اتفاق 
می افتد؛ چون بانک مطمئن اس��ت که هم زمان همه 
مراجع��ه نمی کنند، این تصرف��ات را می تواند انجام 
بده��د. با این نگاهی که بنده ع��رض کردم که هیچ 
س��که و اسکناسی توی بازار نیست، پول همان پوِل 
بانک مرکزی است، با این نگاه اگر شما ببینید، یقینًا 

این مشکل را دارد. 
آقای ن��دری بحث خلق س��پرده را خوب توصیف 
کردن��د، از همان ج��ا اصاًل س��پرده ایجاد می ش��ود. 
یعن��ی همان جایی که داخلی هم هس��ت. اصاًل من 
سیس��تم بانکی را توی تمام فروضم یکپارچه دیدم، 
نیام��دم چند بانکی بگویم که از این بانک برود توی 
آن بانک. چون یکپارچه دیدی��م، اصاًل همان جا که 
برای ش��خص اعتبار ایجاد می کند، از هیچ هم ایجاد 
می کند ولی همان اعتبار می ش��ود پول؛ چون عرض 
کردم پوِل بانک مرکزی، پول است دیگر. این همان 
اعتبار می شود پول، تا شد، هم آن دارد خرید می کند، 
هم این جا بان��ک دارد به دیگری وام می دهد. با این 

اعتباری که از هیچ خلق کرده، هم زمان است. 
مس��ئله ی دیگری که می خواهم به آن اش��اره بکنم، 
خیلی جالب اس��ت. من از آقای دکتر عیوضلو و از 
آقای دکتر موسویان تعجب کردم، فرمودند: خلق پول 
خیلی منافع دارد. من یک سؤال از شما می کنم: یکی 
از بحث هایی که اآلن مطرح است، این است که سه 
تا صفر یا چهار ت��ا صفر از جلوی پول بردارند، من 
عکس��ش را عرض می کنم؛ همین طور که س��ه تا یا 
چهار تا صفر را می توانیم برداریم، بنده می گویم سه تا 
یا چهار تا صفر بگذاریم، اتفاقی توی اقتصاد می افتد؟ 

خل��ق پول از این بهتر؟ به صورت کاماًل عادالنه هم 
هس��ت و به هیچ اح��دی یک ذره ظلم نمی ش��ود. 
من هزار تومان داش��تم، مثاًل اگر س��ه تا صفر بیاید، 
می ش��ود یک میلیون. آقا یک میلیون داشته، می شود 
یک میلیارد. همه هزار برابر می ش��ود. یعنی به هیچ 
احدی هم ظلم نمی شود. این خلق پول چه فایده ای 
دارد؟ فق��ط کاالیی که تا حاال من هزار تومان برایش 
می دادم، اآلن سه تا صفر بیاید جلویش، می شود یک 
میلیون. این که به درد اقتصاد نمی خورد. ش��ما خلِق 
پ��ول را این جوری نبینید به هیچ عنوان. من دارم این 
را عرض می کنم حجم پول دارد اضافه می شود، خلق 
پول هم ش��د. اتفاقاً شما می گویید خلِق پول عادالنه 
باشد. عادالنه یعنی چه؟ یعنی برای هر فرد به صورت 

عادالنه اتفاق بیفتد.

حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا:
آق��ای رفیعی! یک جمل��ه راجع ب��ه فرمایش آقای 
موس��ویان؛ این که فرمودن��د تاجرها از اعتبارش��ان 
اس��تفاده می کنند؛ این، قیاس مع الفارق اس��ت. اآلن 
حاج آق��ا! خودتان اجازه دارید ف��ردا صبح یک دّکه 
دستور بدهید یک جا درست کنند، این کار را انجام 

بدهند؟ همین خلق پول را.

حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان:
کسانی که از منافع خلق پول صحبت می کنند، اصاًل 
نظرشان به این حرف هایی که شما می گویید نیست. 
اصاًل کسی به این ها کار ندارد. کسانی که از خلق پول 
صحبت می کنند، بحثشان جلوگیری از رکود است. 
اصاًل غیر از آن را ما هم دفاع نمی کنیم. خلق پولی که 
موجب تورم می ش��ود را که کسی قبول ندارد، اصاًل 

بحث سرِ آن نیست، آن را هم محکوم می کنیم.
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بحث��ی که م��ن می خواهم عرض بکنم، ش��اید یک 
مق��داری جواب ب��ه آقایان باش��د. بحث های مبانی 
فلس��فی می تواند یک جاهایی تأثیرگذار باش��د که 
من تقریباً س��عی کردم در این مقاله به گونه ای آن ها 
را بیاورم. س��ؤال ما این است که: سود علی الحسابی 
که در بانکداری کش��ورمان استفاده می کنیم، آیا یک 
نوع ابزار سیاس��ت گذاری اس��ت یا متغیّری اس��ت 
که از بخ��ش واقعی بیرون می آی��د؟ من می خواهم 
اس��تدالل کنم که ابزار سیاس��ت گذاری، پولی شده؛ 
به گونه ای که باعث انحراف در سیس��تم شده است. 
اگر تاریخچه ی س��ود علی الحساب را ببینید، متوجه 
می ش��وید که در قانون نبوده و سال ۱۳6۹ به خاطر 
تشویق س��پرده گذارها وارد ش��ده و در سال ۱۳7۰ 
سود علی الحساب پرداخت شده است. منتها از نظر 
کارک��ردی، به نظر من 2 تا کارکرد داش��ته این ابزار 
سیاس��تی که یکی اش متأخر اس��ت. اولی اش که در 
خود آن آئین نامه آمده، یک نوع ابزار برای تش��ویق 

س��پرده گذاری در س��پرده های بلندمدت یا مدت دار 
است، منتها دومین کارکرد که بحران ایجاد کرده، ابزارِ 
رقابت بین بانک ها و مؤسسات اعتباری شده است. 
عماًل این کارکرد باعث ش��ده که سود علی الحساب 
یک نوع میل به قطعیت پیدا کند. این زمینه ساز رقابت 
مخّرب بانکی ش��ده، زمینه ی ورشکستی مؤسسات 
اعتباری را ایجاد کرده، خود نرخ س��ود از سودِ بازار 
واقعی فاصله گرفته و نوسان اندکی دارد. از میان این 
مشکالتی که من عرض کردم، شاید این بحث رقابت 
مخّربش خیلی واضح اس��ت که از سال ۱۳۹۰ اتفاق 
افتاده و یک بس��ته ی سیاستی از طرف بانک مرکزی 
آمد که نرخ س��ود علی الحس��اب 2۰ درصد بشود. 
از س��ال ۹۱ به بعد یک نوع صالحدیدی کردند که 
خود بانک ها بتوانند نرخ سود علی الحساب را تعیین 
بکنند. از آن زمان نرخ سود علی الحساب ابزاری شد 
برای این که بانک ها با هم رقابت بکنند، با مؤسسات 
اعتباری که پول ها را به س��مت بانک بکشند. حتی 

دکتر محمدجواد توکلی

سود علی الحساب سپرده در بانکداری اسالمی 
ابزار سیاست گذاری یا متغیر واقعی
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عنوان ش��ده که تا نرخ 28 درصد هم این نرخ سود 
ب��اال رفت. من این را می خواهم اس��تدالل بکنم که: 
جهت، برعکس ش��د! یعنی به ج��ای این که ما یک 
نرخ س��ودی از بخش واقعِی اقتصاد استخراج کنیم، 
داریم یک نرخ سودی را از بخش پولی، یا هر اسمی 
روی آن بگذاریم، به بخش واقعی دیکته می کنیم که 
رفتارها بر اس��اس آن عوض بش��ود؛ یعنی برعکس 
ش��ده! خالف حاال هر چی ک��ه راجع به الگوی پی 
آل اس و مش��ارکت در س��ود و زیان و سهم بَری و 
حاال هر چیزی که بگویید. جالب این است که آمدند 
نرخ سود را بردند ۱۵ درصد، به بانک ها یک مهلت 
۱۱ روزه ای دادن��د و بانک ها آمدند دقیقاً خودش��ان 
را وفق دادند با این سیاس��ت توی همین ۱۱ روزی 
که داده بودند. یکی این که آمدند ماهیت حس��اب ها 
را عوض کردند، از کوت��اه مدت بردند بلندمدت و 
کار دیگ��ری که انجام دادند، تأس��یس صندوق های 
س��رمایه گذاری با نرخ های باالی 2۰ درصد بود که 
حاال اکثرش صندوق های بانک های خصوصی است؛ 
حتی بانک ه��ای دولتی مثل بان��ک ملت هم همین 
داس��تان را داشته است. بخشنامه ای که بانک مرکزی 
س��ال ۹۵ صادر کرد، به این مشکل به گونه ای اشاره 
کرده و خودش��ان دنبال ای��ن بودند که مثاًل جمعش 
بکنند ولی باز به نظر من آن اشکاِل ساختاری اجازه 
نمی دهد و حاال عنوان شده که ما باید نرخ های سود 
علی الحساب را بر اساس پیش بینی انجام بدهیم. حاال 
این که آیا پیش بینی پذیر هست نرخ سود علی الحساب 
یا نه؟ جای بحث دارد. خود این بخش��نامه گفته که 
هر س��ه ماه یک بار ش��ما باید بازنگری کنید و اگر 
انحرافی اتفاق افتاد بین نرخ سود علی الحساب و سود 
واقعی باید این را حتی به مردم اعالم بکنید که من در 
ادامه استدالل می کنم که اصاًل خودِ این ساختار یک 
س��اختار نادرستی است یعنی این ساختاری که ما از 
ابزار نرخ سود علی الحساب استفاده کردیم در سیستم 
بانکی خودمان و خواس��تیم تغییر رفتار بدهیم برای 

مردم، این نتایج، نتایِج طبیعی اش است.
یک مقداری از این بحث ها را در آن کتاب سازوکار 
بانکداری آورده ام، یک مقدار اختالفی هم داش��تیم 
با حاج آقای موس��ویان، آن جا م��ن تقریباً ادعا کردم 
که شاید بشود گفت پاش��نه ی آشیل نظام بانکی ما، 
در سیستم محاسبه ی س��ود و زیان است. آن جا من 
اس��تدالل کردم: هیچ مالکی برای محاسبه ی سود و 
زیاِن قطعی ندارند و تنها مالکی که حاال بخصوص 
برای پرداخت ها به س��ودهای مختلف وجود دارد، 
)چون یکی از مشکالتشان این است که چه جور ما 
به سپرده ی یک ساله ۱۵ درصد بدهیم، به دو ساله ۱7 
درصد و ...( نرخ های حق الوکاله متفاوت اس��ت که 
آن هم خود بانکی ها گفتند خیلی وقت ها بانک ها نرخ 
حق الوکاله را اصاًل دریافت نکردند. البته حاال مبانِی 

دیگری هست که من در مقاالت آورده ام.
نکته ی مهم این اس��ت که: به نظر می رسد ما جهِت 
علی��ت را در بح��ث بانک��داری اس��المی از بخش 
پولی به س��مت بخ��ش واقعی بردیم. یعنی س��ود 
علی الحس��اب می خواهد انگیزش س��پرده گذار در 
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سپرده های مدت دار ایجاد بکند و انگیزش جابه جایی 
سپرده ها بین مؤسسات اعتباری و بانک ها. درحالی که 
آن چی��زی که ما مدل س��ازی کردیم و بر اساس��ش 
تحلیل کارکردی کردیم، گفتیم این ضّد رکود است، 
باعث می ش��ود که ادوار تجاری اتفاق نیفتاده باشد؛ 
این اس��ت که جهت گی��ری برعکس اس��ت، یعنی 
عملکرد واقعی اس��ت که نرِخ س��ود سپرده می آید، 
پس اگر در این سیس��تم باش��د، قاعدتاً اگر سودی 
حاصل بش��ود، بانک ها می دهند. پس اصاًل زمینه ی 
ورشکس��تی توی آن وجود ندارد ولی این که چرا ما 
اآلن دچار این مشکل ورشکستی شدیم؟ درواقع به 
خاطر تغییر همین جهت علیتی است که به نظر من 
شاید می ش��ود گفت این هم بشود به صورت یکی 
از مبانی بانکداری اس��المی با توجه به مشارکت در 
س��ود و زیان، بشود این را مطرح کرد و بگوییم این 
نوع ابزارسازی یا ساختارس��ازی، این توابِع فساد را 
دارد. من در پایان نامه ی ارشد راجع به بانک اسالمی 
اردن مقایس��ه ای کردم بین نرخ س��ود علی الحسابی 
که ما در سیس��تم مدل س��پرده پذیرِی وکالتی انجام 
می دهیم با نرخ س��ود مشاعی که مثل بانک اسالمی 
اردن بر اس��اس مدل مضاربه ی مشترک یا مضاربه ی 
م��زدوج دارد اتفاق می افتد. در سیس��تم ما عماًل به 
سمت یک نوع نرخ علی الحساب قطعی رفتیم، تقریبًا 
شبیه چیزی که برخی به طنز گفتند که: ما در سیستم 
بانکِی خودمان بهرحال گوش��ِت خوک ذبح شرعی 
را بسته بندی و به بازار عرضه کردیم و خروجی اش 
یکی بحث رقابت در افزایش نرخ س��ود بود که این 
قیودی که ما در توزیع س��ود داریم بخصوص حاال 
قید مصالحه، عدم کاهش نرخ سود علی الحساب و 
امکان افزایش س��ود و حاال مواردی مثل این، باعث 
ش��ده که ما این دو تا خروجی را داش��ته باش��یم. ما 
وقتی نرخ های سود را نگاه می کنیم، حاال من آمارهای 
قدیمی را داشتم، آمارهای جدید را آوردم که از یک 
زمانی ما یک مقدار نرخ س��ود قطعی بیش تر دادیم، 
یک نیم درصد، بیست وپنج صدم، از یک زماِن دیگر 
مثل افرادی که به اصطالح نوار قلبی شان دیگر ممتد 

می شود، دیگر عماًل صفر شد! هر چند در سال های 
بعد انگار اتفاقاتی افتاده. این مدلی که من پیش��نهاد 
می کنم حاال می ش��ود توی بانک خودمان اس��تفاده 
بکنیم، سیستمی است که بانک اس��المی اردن دارد 
توی سیستم س��رمایه گذاری های مشترکش استفاده 
می کند. یک س��ری سپرده ی س��رمایه گذارِی خاص 
دارد، یک س��ری سپرده ی س��رمایه گذاری مشترک. 
توی سپرده های س��رمایه گذاری مشترک می آید 6۰ 
درصد مثاًل برای اموال داخل سرمایه گذاری تعریف 
می کند، ۳۰ درصد برای بانک به عنوان عامل مضاربه، 
۱۰ درصد هم می گذارند توی حس��ابی بنام حساب 
مقابله با خطرات س��رمایه گذاری های مشترک. یک 
نوع برای پوشش ریسکش. بعد این ها سه نوع سپرده 
دارند: س��پرده ی پس انداز، پیش آگه��ی و مدت دار. 
هرچه جلوتر می رود، مدتش بیش تر می ش��ود. توی 
س��پرده های این جا، نسبت مشاعشان مطرح می شود 
که برای س��پرده پس انداز ۵۰ درصد، پیش آگهی 7۰ 
درص��د و م��دت دار ۹۰ درصد. ای��ن مفهومش این 
اس��ت که � حاال از نظر فقهی، حاج آقا باید حلیّت و 
حرمت��ش را بفرمایند � اگر فرض کنیم مثاًل یک نفر 
صد دینار به پول این ها سپرده گذاری کرد توی بانک، 
اگر توی س��پرده ی پس انداز گذاش��ت، ۵۰ دینارش 
فقط در محاسبه ی سود یعنی در اموال داخل شرکت 
حس��اب می شود. اگر سپرده ی پیش آگهی گذاشت، 
7۰ دینارش محاسبه می شود و باالخره اگر سپرده ی 
مدت دار گذاشت، ۹۰ دینارش محاسبه می شود. یک 
چیز جالب که حاال در محاسباتش��ان هم من دیدم، 
این اس��ت که: این ه��ا دقیقاً به این نرخ های س��ود، 
حاال حداقل از گزارش هایش��ان این پیدا می شود که 
این نرخ های س��ودِ مشاع را دقیقاً اول هر سال اعالم 
می کنند و یک نرخ های سودی هم که بعداً پایان سال 
محاسبه می شود، یک نوع واریانسی دارد، این جا یک 
ارتباطی بین نرخ س��ود با وضعیت اقتصادی وجود 
دارد. یعن��ی به نظر می رس��د که این ها جهت علیت 
را مث��ل ما معک��وس نکردند یعنی با توج��ه به آن 
نسبت های مشاع بر اساس حاال مضاربه ی مشترک، 
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انتهای سال این را حساب کردند.
این نرخ س��ود مشاع به نظر می رس��د که نسبت به 
این الگوی سود علی الحس��ابی که ما داریم استفاده 
می کنی��م، خیل��ی بهتر اس��ت، یعنی خیل��ی از این 
خطرات و مخاطراتی که م��ا داریم را از بین می برد. 
البته فق��ط یک خطر وجود دارد ک��ه ما بیاییم توی 
قسمت سپرده پذیری درست کنیم ببریم توی قسمت 
تخصیص، باز دوباره همان صوری بودن اتفاق بیفتد. 
شاید خیلی اتفاق چندانی نیفتد ولی به نظر می رسد 
که م��ا هم می توانیم توی الگوی وکالتِی موجود این 
را استفاده کنیم که ما بیاییم هر سال نسبت های سودِ 
مشاِع منابع سپرده گذاران، نسبت سودِ مشاِع بانک و 
احیاناً نرخ های حق الوکاله ی بانک را از ابتدا مشخص 
کنیم، نرِخ س��ود علی الحس��اب حذف بشود. توی 
این جا می توانیم حاال از همان سازوکاری که دوستان 
مطرح کردند، استفاده کنیم؛ نرخ حق الوکاله می تواند 
تنوع سود سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، 
س��ه ساله ... ایجاد کند و پایان سال ما بیاییم محاسبه 
بکنیم و بر اس��اس آن اعالم کنیم مثاًل حاال به فرض 
ده درصد مثاًل سود قطعی تعلق گرفت و می تواند این 
نرِخ سودِ قطعِی پایان سال یک نوع راهنما باشد برای 
سرمایه گذاری های سال آینده و بین بانک ها مثاًل یک 
نوع رقابتی ممکن است خودِ همین ایجاد بکند ولی 
آن نرخ سود پایه ای که ابتدا معرفی می شود، این نرخ 

سود مشاع است.
یک راه��کار دیگری هم هس��ت که ما ن��رخ مدِل 
سپرده پذیرِی سپرده های سرمایه گذاری را ببریم مدل 
مشارکتی استفاده بکنیم که بعضی ها در کنار الگوی 
وکالتی و الگوی مضاربه ی م��زدوج به کار می برند. 
ما مضاربه ی مزدوج را نمی توانیم استفاده کنیم چون 
در فقه ش��یعه مضاربه مختص به بازرگانی است به 
نظر اکثر فقها ولی می شود تبدیلش کرد به مشارکتی. 
یعنی درواقع ابتدای بحث به کارگیری سپرده ها، سهم 
هر کدام از منابع بانک و سپرده گذار، مشخص بشود 
و قاعدتاً م��ا یک نرخ حق العملی هم برای مدیریت 
شرکت این جا می خواهیم. یعنی سه تا سهم می شود 

و مثاًل ممکن است ما بگوییم هفتاد درصد منابع مال 
س��پرده گذاران اس��ت، ۳۰ درصد برای بانک است. 
چیزی که من دیدم حاال اساتید راهنمایی کنند؛ به نظر 
می رسد در سیستم بانک، ما خیلی هم تعریف نکردیم 
ک��ه منابع بانک دقیقاً چی هس��ت؟ آیا س��پرده های 
جاری جزو منابع بانک اس��ت؟ آی��ا بانک این ها را 
آورده در پروژه هایش استفاده کرده یا نه؟ سپرده های 
قرض الحس��نه چگون��ه؟ آری یا ن��ه؟ و دقیقاً مثاًل 
س��رمایه ی بانک؟ یک مقداری احساس می شود که 
آن شفافیت مالی که ما در به کارگیری منابع در بانک 
داریم، خیلی این جا مشخص نیست. این هم به عنوان 
اسالید آخرم آوردم که الگویی است که اخیراً اتفاق 
افتاد. یعنی ما جهت علیت مان از نرخ سود سپرده به 
نرخ واقعی بوده و دوس��تان آمدند از س��ال ۹۰ نرخ 
سود علی الحساب را در اختیار بانک ها قرار دادند و 
همان جهت علیت باعث شده که این به عنوان ابزاری 
برای سیاست گذاری جذب سپرده گذار و جابه جایی 
وجوه بین مؤسسات غیر اعتباری غیرمجاز و بانک ها 
اتفاق بیفتد. همین آتش رقابت بین بانک ها را تشدید 
کرده و با نرخ سودها مرتب، ببینید سال 8۹-88 رفتند 
روی ۱۴ درصد، ولی از ۹۴ رفته روی 22، 2۰ و ۱8 
خودِ علی الحسابش و به نظر می رسد که من به عنوان 
نکته ی آخرم عرض بکنم: من بحثم سرِ این نیست که 
روی کلیت بانک بخواهم صحبت بکنیم که حاال باید 
چه کارش بکنیم، ولی به نظر می رس��د بعضی جاها 
می شود یک رُِکرم هایی در سیستم بانکی ایجاد کرد 
که به نظر من شاید بحث محاسبه ی سود و زیان در 
سیس��تم بانکِی ما یکی از جاهایی است که ما خیلی 
غیرشفاف عمل کردیم و اشتباهاتی هم به نظر من از 

نظر سیاستی داشتیم. 
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ل.دکتر.عطللاءاهلل.رفیعی.آتانی:.ظرفیت��ی که در فقه 
معامالت، فقه اقتص��ادی و مالی برای تولید دانش در 

قلمرو اقتصاد اسالمی وجود دارد، کم نظیر است
من تش��کر بکنم از اس��اتید محترم ک��ه هم حوصله 
فرمودند، هم مش��ارکت خوبی داشتند. واقعاً جلسه ی 
بس��یار خوبی داش��تیم. از منظر کس��انی ک��ه باالخره 
پادوئی این کار را می کردیم، با تمام وجود من تش��کر 
می کنم. من به��ره بردم هرچند خودم خیلی جاها دلم 
می خواست ورود کنم ولی این مسئولیت نمی گذاشت 
و باعث ش��د خودم را کنترل کنم. ان شاءاهلل که خدای 
متعال به ما توفیق بدهد همین جور بهره مند بش��ویم و 

جلسات را هم به انحاء مختلف ادامه بدهیم.
من چند نکته به عنوان نکات پایانی بیان می کنم. ش��ما 
این را به عنوان جمع بندی منظور نفرمایید، نکاتی است 
که در کنار فرمایش��ات دوستان من یادداشت کردم. به 
نظرم می آید ما به عنوان کسانی که در حوزه ی اقتصاد 
اس��المی در حال فعالیت علمی هستیم، سرمایه های 
انباشته ی خوبی داریم. شاید مهم ترینش واقعاً همین فقه 
باشد. ظرفیتی که در فقه معامالت، فقه اقتصادی و مالی 
برای تولید دانش در قلمرو اقتصاد اسالمی وجود دارد، 
کم نظیر است. سایر رش��ته های علوم انسانی اسالمی 
از چنی��ن ظرفیت علمی یا پیش��ینه ی علم��ِی مرتبط 
برخوردار نیستند. داشته ی دوم و سرمایه ی دوم و مهم 
ما، نظریه پردازان برجسته ی اقتصاد اسالمی در دوره ی 
معاصر مثل شهید صدر هستند که در طراز مرجعیت در 
این حوزه ورود کردند که باز برای ما راه های راهگشایی 
را گشودند. خود نسل جدید علمی که این جلسه در 
یک حدی نمایانگر آن هست، باز یک فرصت استثنائی 
است. بنده و بیش تر از من، جناب آقای دکتر غالمی که 
درگیر این کار در رشته های دیگر علوم اسالمی هستیم، 
واقعاً داریم می بینیم که این ظرفیت در سایر رشته های 
علوم انس��انی و مالک های اسالمی وجود ندارد. یعنی 
تقریباً منحصربه فرد است. این باز جزء الطاف خدا به 
کار ماست. خود دستاوردهای علمی که اآلن به عنوان 
کت��اب و مجله و ... در اختی��ار داریم و ورود علمی و 
عملِی سایر کشورهای اسالمی، باز فرصتی است برای 

ما که دارد تجربه و تولید دانش می شود. 
برخی حوزه های اس��تثنائی کارب��ردی مثل بانکداری 

اسالمی، باز کمکی است به ما که می توانیم نقد کنیم، 
تکمی��ل کنیم، یک جای��ی دیدیم تجربه داش��تیم که 
خالصه باز فرصت بسیار خوبی است اما با همه ی این 
احوال به نظر می آید ما با چالش های اساس��ی روبرو 
هس��تیم، چالش هایی که امروز این جا در یک ویترین 
کاملی آن را دیدیم. به هرحال، برخی از ما تمایل داریم 
واقعیت ها و مسائل اقتصادی را برجسته کنیم و واقعًا 
هم همین جور اس��ت. برخی از ما تمایل داریم که در 
فضای الگوی مطلوِب اقتصادی تأمل داش��ته باش��یم 
ام��ا به نظر می آید راه صحیح این باش��د که ما بتوانیم 
با واقعیات و مس��ائل زندگ��ی در چهارچوب الگوی 
مطلوبی که صحی��ح می دانیم، فکر کنیم. بنابراین، این 
جداس��ازی یکی از مشکالِت ماس��ت. ما باید بتوانیم 
برای حل مسائِل عینِی زندگی در چهارچوب الگوی 
مطلوب اس��المی اقتصاد فکر کنیم. چالش دیگری که 
همین جا داشتیم، مبناگروِی جدی هست در کنار یک 
نتیجه گرای��ِی جدی. رویکرد مبناگروی، خودش را در 
رویکرد فلس��فی، اخالق��ی، روح کلی حاکم بر فقه و 
این ها نشان می دهد. رویکرد نتیجه گرایی، فکر را مبنا 
ق��رار می دهد و به دنبال این هس��ت که ابزاری عملی 
برای اداره ی زندگی اقتصادی پیدا کند. به نظرم می آید 
باز باید برای این فرآیند فیمابین اهمیت قائل شد. یعنی 
نتیجه گرایی بدون مبانی، به همین حال و احوال می افتد. 
مبناگروِی ب��دون نتیجه هم که هم��ه ی آن قصه های 
پرغّصه را در پی خواهد داش��ت که حرف های خوبی 
است که در عمل مثاًل نمی تواند به زندگی کمک کند. 
به نظر می آید که ب��رای طی طریق از این پایه تا پایان 
باید هم زمان فکر کرد. جزءنگری و کلی نگری هم باز 
چالشی است که اآلن در متن اظهارنظر اساتید هست. 
این، دو جور خودش را نشان می داد در جلسه ی امروز 
ما. برخی اش به نظام دانشی مربوط می شد، حاال نگاه 
فقهی، نگاه فلس��فی و حتی گاه مثاًل نگاه اخالقی که 
البته امروز کم تر دیدیم. به نظر می آید که این هم واقعًا 
راه حّل منطقی اش این اس��ت که ما به یک نظام جامع 
عقالنیِت اس��المی فکر کنیم. یعنی دستگاه واحدی را 
ببینیم که اضالع یک دانش واحدی را دارد می س��ازد. 
جور دیگری که خودش را نشان می داد، همین رویکرد 
سیستمی بود که درواقع در بیان خیلی از دوستان آمد 

جمع بندی پایانی
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که ما بانک را جدا داریم می بینیم در کل اقتصاد، اقتصاد 
را ه��م در کّل نظام جامع زندگی اجتماعی سیاس��ی 
می بینیم. این نقطه ی در خور تأملی است. یک موضوع 
مهم دیگ��ر بعدازاین ها که طبع تولید نظری��ه را دارد، 
فقدان گفتمان در فضای عمومی جامعه اس��ت. یعنی 
به هرحال، فضای عمومی جامعه با این موضوعاتی که 
ما اآلن از آن بحث می کنیم، درگیر نیس��ت. حتی یک 
مفاهمه ی جدی بین م��ا و آن هایی که این بحث ها را 
نیاز دارند، وجود ندارد تا این بحث بانک روشن بشود. 
عموم مردم اصاًل با این بحث ها درگیر نیس��تند، موقع 
وام گرفتن چش��م را می بندند و دس��ت را می گذارند؛ 
قدیم ه��ا این جور ب��ود که همه ی ای��ن فرم ها را امضا 
کن بع��د هم به تو وام می دهیم ب��رو. خالصه همه ی 
این زحمات را می کش��یم، آن ها هم خیلی با ما ارتباط 
شناختی نشدند. مشکل بعدی که با آن روبرو هستیم، 
عدم وجود کارگزاران متخصص و مؤمن به این دانایی 
در جاهایی که باید این دانش، مبنای عمل قرار بگیرد. 
این جا باز بحث تربیت دانش��جو و طلبه محل بحث 
باید قرار بگیرد. یعنی باز کار یک چنین جمعی است 
که به یک شکل برنامه ریزی بکنیم. رشته هایی به عنوان 
واحدهای اس��المی به وجود آم��د، آن حدی که حاال 
بنده در ارتباط بودم، واقعاً ورودی های موفقی نداشت 
چ��ون که بحث کنکور می آید، ب��دون انگیزه و این ها 
غالباً چیزی درنمی آید. یک مشکل دیگر ما هم باالخره 
تجربه ی ناموفق بخش هایی از اقتصاد کشور است که به 
نوعی به اقتصاد اسالمی مربوط می شود. ما کم کم باید 
هزین��ه ی آن ها را هم بپردازیم. مثل خود بانک، ما اآلن 
باید برای آن ها هم یک جوری پاسخگو باشیم، یعنی با 
این که این تجربه ها به ما کمک می کرد ولی اآلن دیگر 
ما در مظاّن پاسخگویی به مشکالتی که آن ها به وجود 

آوردند، هستیم. 
من تا این جا یک جمع بندی بکنم: گفتمان  س��ازی و 
تولید دانش کار اصلی و مهمی اس��ت؛ من حضور در 
رس��انه را از اصل اساسیش واقعاً الزم می دانم یعنی با 
همین بحثی که مقدماتش را با هم فکر می کنیم. یعنی 
واقعش این است که به یک گفتمان سازِی عمومی و 
توضیح دادن درباره ی آن در هر فرصتی که برای همه ی 
ماها پیش می آید نیاز اس��ت. تربیت نیروی انسانی که 
باز تکلیفش روش��ن است. یک بحثی که به هرحال از 

مجموع این ها درمی آید، خود اصالح س��اختار بانکی 
است. باالخره با تفاوت هایی که با هم داشتیم، همه مان 
درواقع این ضرورت را باور داریم که این سیس��تم در 
چهارچوب نظام اقتصادی اسالم باید بازسازی بشود. 
حاال برخی از ماها بنیادبرافکنانه می گوییم، برخی مان 
هم تدریجی می گوییم ول��ی علی االجمال تقریباً این 
اجماع را داریم که این اتفاق باید بیفتد. ان ش��اءاهلل که 
همین جور هم باش��یم. ما برای ادام��ه ی این کاری که 
اآلن خدمت ش��ما هستیم، محصول این جلسه را زود 
منتشر می کنیم ان شاءاهلل. یعنی مجموعه ی مقاالت را که 
ان شاءاهلل شما کمک بکنید ما زود بتوانیم از شما بگیریم 
و در یک مجّلدی منتشر بکنیم. خودِ این جلسه را هم 
با همین طبع گفت وگوهای جذاب منتشر خواهیم کرد.
یک بحث جدی هم به نظرمان آمد که بیاییم یک تیم 
پژوهشی تعریف بکنیم. حاال روی این هم یک فکری 
بکنید، بیاییم یک ابر پروژه ی پول و بانکداری تعریف 
بکنی��م، همه ی نهادها و س��ازمان های مس��ئول در آن 
مشارکت بکنند. حاال نحوه ی انجام آن را باز فکر بکنید 
که چه جوری بتوانیم یک س��تاد مرکزی برای همچین 
پروژه ای مثاًل به وجود بیاوریم، پروژه های ُخردتر مثاًل 
شکسته بش��ود، هم توی دانش��گاه ها، هم توی مراکز 
حوزوی، حت��ی نظام بانکی. حاال این را ببینیم چه کار 
می توانیم بکنیم که بعد مسئله ی با این اهمیت را بتوانیم 
پیگیری بکنی��م. ما هم به ان��دازه ی خودمان همراهی 
می کنیم، با این تش��کیالتی که ش��ما لط��ف کردید و 
میزبانی م��ان را پذیرفتید. درهرصورت، من هم مجدداً 
از اساتید محترم تشکر می کنم، خیلی لطف فرمودید، 
یعن��ی به ما افتخار دادید، دعوت م��ا را پذیرفتید. هم 
از آس��تان قدس باید تشکر بکنیم که باز این زمینه را 
فراهم کردند. من اجازه می خواهم از همکاراِن خوِب 
خودم که واقعاً این مدت را بس��یار پرزحمت پیگیری 
کردند و کار را با اقتضائات دوستان به خوبی به سرانجام 
رس��اندند، تشکر بکنم. ان شاءاهلل خداوند از همه قبول 
بکند به ویژه از برادر بسیار عزیز و گرامی خودم جناب 
آقای دکتر غالمی که این مجموعه واقعاً حاصل تدابیر 
و تصمیماِت صحیِح ایشان هست که در این فرآیندها 
می گیرند. ما معموالً پیگیری می کنیم، این نقش کلیدی 

مال خود ایشان هست.
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هفتم.بهمن.96،.در.یک.روز.سرد.زمستانی.خبری.

ناگوار.و.جانگداز،.جامعه.علمی.را.در.غمی.سنگین.
فرو.می.برد:

»شب گذشته 6 بهمن ماه اتوبوس حامل اساتید حوزه 
و دانشگاه که برای شرکت در همایشی در شهر نجف 
عازم این ش��هر بود در مح��ور زنگنه به مالیر دچار 
حادثه ش��د و در پی آن حجت االس��الم والمسلمین 

محمدنقی نظرپور، استاد دانشگاه مفید درگذشت.«

مرحوم حجت االسالم نظرپور پنج شنبه پنجم بهمن 
ماه در دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی 
اس��المی ویژه اقتصاد اس��المی با تأکی��د بر مالی و 
بانکداری اسالمی که به همت دبیرخانه دائمی کنگره 
بین المللی علوم انس��انی اس��المی در مشهد مقدس 
برگزار شده بود، شرکت کرده و مقاله ای را ارائه داده 
بود. مقاله ای که آخرین ارائه ی علمی استاد در طول 

دوران با برکت زندگی او بود ...

یادنامه ی استاد حجت االسالم دکتر محمد نقی  نظرپور
)مهاجر الی اهلل(
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زندگینامه ی استاد
حج��ت الس��الم والمس��لمین محمد نق��ی نظرپور 

زندگی نامه خود را این چنین می نویسد:
در س��ال ۱۳۴2 در شهرس��تان آم��ل در خانواده ای 
مذهبی متولد ش�دم. تحص�یالت ابت�دایی، راهنم�ایی 
و دبیرس�تان را در همان شهر گذراندم. در سال ۱۳6۱ 
بالفاصله پ��س از اتمام امتحان�ات س���ال چه�ارم 
دبیرس�تان، ب�ه جبه�ه جن�گ تحمیل�ی رهسپار شدم 
و در عملی��ات رمضان در منطقه ش��لمچه ش��رکت 

نمودم.
پس از اخ�ذ دیپلم ریاضی فیزیک به جهت عالقمندی 
فراوان ب��ه دروس حوزوی و متأثر از فضای معنوی 
انقالب اس���المی و اخ�الق و منش واالی آیت اهلل 
شهید دکتر بهشتی و آیت اهلل جوادی آملی وارد حوزه 
علمیه ش�دم. چن�د م�اهی در ح�وزه علمی�ه مشهد 
و حدود یک س��ال و نیم در حوزه علمیه ولی عصر 
)عج( خوانسار و سپس در حوزه علمیه ق�م، دروس 
مق�دمات و سطوح عالیه را محضر اساتیدی همچون 
حجج اسالم و آیات ش��ریعتی، مرح�وم روح�انی، 
اب���ن الرض�ا، رفیعی�ان، مرح���وم تقدیری، مرحوم 
اش��تهاردی، مرحوم محامی، مرحوم وجدانی فخ�ر، 
مرح�وم س�توده، مرح�وم بنیی فض�ل، دوزدوزان�ی، 
مرح��وم اعتمادی و مرحوم صالحی مازندرانی تلمذ 
کردم؛ و همزمان و پس از گذراندن دروس مقدماتی 
فلس���فه، برخ�ی مباحث عالی فلسفه را در محضر 
آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل حس��ن زاده آمل�ی 
ف�را گ�رفتم. در ای�ام تعط�یالت نی�ز برخی از مباحث 
نجوم را از محضر آیت اهلل حس��ن زاده تلمذ نمودم. 
ازس��ال ۱۳67 در دروس خ��ارج فق��ه مرحوم آیت 
اهلل العظم��ی تبریزی، آی��ت اهلل جوادی آملی و آیت 
اهلل کریم��ی و دروس اصول آیت اهلل العظمی وحید 
خراس�انی و مرح�وم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی 

و آیت اهلل سبحانی شرکت نمودم.
پس از ورود به حوزه علمیه نیز بارها توفی�ق حض�ور 
در جبهه های نبرد و خدمتگزاری به رزمندگان نصیبم 
گشت. رهبری بی بدیل امام خمین�ی ق�دس س�ره، 
ت���الش خالص�انه رزمندگان، روحیه بس��یار باالی 
نوجوانان، جوانان، میانس��االن و پیرم��ردان برای از 
خودگذشتگی و ایث�ار ج�ان و آم�ادگی برای شهادت 

در راه محب��وب واقعی و فضای فوق العاده صمیمی 
حاکم بر جبهه های نبرد ح��ق علیه باطل، خاطرات 
بس��یار خوش��ی از آن روزگار را هم��واره در ذهنم 
تداعی می کند. برای همرزمان ش��هیدم علو درجات 
از خداوند مسئلت دارم و احساس می کنم آنان گوی 
سبقت را از دیگران ربوده اند و ما از قافله جا ماندیم. 

این قصه سر دراز دارد...
هم زمان با تحصیل دروس ح�وزوی، در س�ال ۱۳68 
پ�س از موفقی�ت در آزم�ون دانش�گاه مفید، در رش�ته 
اقتص�اد نظ�ری تحصیالت دانشگاهی را آغاز کردم. 
در س��ال ۱۳7۳ از دوره کارشناس��ی فارغ التحصیل 
شدم و در همان سال با شرکت در کنکور سراسری 
کارشناس��ی ارش��د در رش��ته توس��عه اقتص�ادی و 
برنام�ه ری�زی دانش�گاه عالم�ه طباطب�ایی پذیرفت�ه 
ش���دم و همزمان در سال ۱۳76 با دفاع از پایان نامه 
خود تح��ت عنوان )ارزش ها و توس��عه، بررس��ی 
موردی ق�انون اساس�ی جمه�وری اسالمی( از مقطع 
کارشناسی ارش��د فارغ التحصیل شدم و از شهریور 
سال ۱۳76 به عنوان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه مفید فعالیت پژوهش��ی و آموزشی خود را 
آغ�از ک�ردم. در مه�ر م�اه ۱۳8۰ پ�س از ش�رکت در 
آزم�ون دکت�ری اقتصاد، تحصیالت خود را در رشته 
علوم اقتصادی در مقطع دکتری در دانشگاه مفید آغاز 
نم��ودم. گرایش این جانب در دوره دکتری عالوه بر 
خرد و کالن، اقتصاد پولی به عنوان گرایش اصلی و 

اقتصاد اسالمی به عنوان گرایش فرعی ب�ود.
مجموعه دروس دکتری و امتحانات جامع مربوط به 
آنها در اردیبهشت ۱۳8۴ به اتمام رسید و سرانج�ام 
در س���ال ۱۳87 از رساله خود تحت عنوان "ماهیت 
فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی اوراق 
استصناع اب�زاری ب�رای سیاس�ت مالی و پولی" دفاع 
نم��ودم. در دوران تحصی��ل، تحقی��ق و تدریس در 
دانشگاه که کاری نس��بتاً سخت و پ�ر ت�الش ب�ود 
از دروس ح�وزه و اش���تغال ب�ه تحصیل و تدریس 
در حوزه غافل نبوده و نیس��تم. ه�م اکن�ون پ�س از 
ی�ک دوره چهارس�اله ب�ه عن�وان مع�اون پژوهش�ی 
دانش��گاه مفید، به عنوان دانشیار دانشکده اقتصاد و 
علوم سیاسی مشغول تدریس و تحقیق می باشم ...« و 

این تالش در 6 بهمن ۱۳۹6 به پایان رسید. 
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ب - تألیف و ترجمه کتاب

تاریخ.ناشرترجمهتألیفعنوان
انتشار

۱۳78پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی*ارزش ها و توسعه1

۱۳8۳دانشگاه مفید*اسالم و توسعه اقتصادی2

۱۳۹2دانشگاه مفید و سمت*عقد و اوراق استصناع3

ارتباط متقابل نظام بانکی و بازار 4
۱۳۹2بانک انصار*سرمایه

بانکداری بدون ربا از نظریه تا 5
تجربه

دانش��گاه مفی��د و مرک��ز تحقیق��ات 
۱۳۹۳استراتژیک

سرمایه اجتماعی، اسالم و 6
مؤسس��ات عالی آم��وزش و پژوهش *توسعه اقتصادی

۱۳۹۴مدیریت و برنامه ریزی

مسئولیت های علمی – مدیریتی
تا.تاریخاز.تاریخدستگاه.محل.خدمتعنوان

زمان حیات۱۳76دانشگاه مفیدعضو هیئت علمی گروه اقتصاد1
مدیر و دبیر کمیته تحصیالت تکمیلی2

گروه اقتصاد
دی ماه ۱۳8۳۹۰دانشگاه مفید

۱۳78۱۳8۰دانشگاه مفیدمدیر دفتر همکاری های پژوهشی3
۱۳78 تا ۱۳86 و از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیهیات تحریریه مجله اقتصاد اسالمی4

تیر ۱۳۹۰
زمان حیات

هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی5
نامه اقتصادی مفید

زمان حیات۱۳8۵دانشگاه مفید

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه عضو شورای علمی گروه اقتصاد6
اسالمی

زمان حیات۱۳8۵

زمان حیات۱۳8۵پژوهشگاه حوزه و دانشگاهعضو شورای علمی گروه اقتصاد7
زمان حیات۱۳8۴بانک مرکزی ج.ا.ایرانعضو شورای فقهی بانکداری اسالمی8
بهمن ۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه مفیدمعاون پژوهشی9
عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه 10

اقتصاد
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی
زمان حیاتتیر ماه ۱۳۹۱

عضو کمیته علوم اقتصادی گروه علوم 11
اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی

۱۳۹۰۱۳۹۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو کارگروه ویژه ی رشته اقتصاد شورای 12
تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقالب فرهنگی و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زمان حیات۱۳۹۱

عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان13
بورس و اوراق بهادار

زمان حیات۱۳۹۱سازمان بورس و اوراق بهادار
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دکتر نظرپور از نگاه دیگران
حجت.االسللالم.والمسلللمین.امیللر.خادم.علیزاده:.
مرح��وم نظرپور خدمات علمی بس��یاری در عرصه 

اقتصاد اسالمی ارائه دادند.
حجت االسالم والمس��لمین امیر خادم علیزاده، عضو 
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
و از دوس��تان و همکاران مرح��وم نظرپور، در مورد 

ایشان این چنین می گوید:
بنده در حدود سی سال پیش در جلسه درس آیت اهلل 
میرزا جواد تبریزی، با مرحوم نظرپور آش��نا شدم که 
در درس خارج فقه ایشان در مسجد اعظم به عنوان 
یک طلبه کوش��ا و جدی در مباحثات درس آیت اهلل 
تبریزی مش��ارکت و حضور داشتند و از همان موقع 

به جدیت و علمیت ایشان پی بردم.
من در دوره های کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د 
اقتصاد و همین طور در مقطع دکترای مرحوم نظرپور 
شاهد بودم که ایش��ان با جدیت در امور و دقت در 
مسائل شرکت می کردند. به همان میزان که ایشان به 
لحاظ علمی، فردی ارزشمند بود، به همان میزان نیز 
انسانی متدین بودند و تدین ایشان برای بنده، همراه با 
صبر و اخالق بود و بنده، انصاف ایشان را در مسائل 

مختلف مشاهده کردم.
یکی دیگر از ویژگی های خاص ایش��ان این بود که 
سعی می کردند آنچه فرا می گیرند را در قالب مقاالت 
و کتاب ه��ای علمی و مفید به جامع��ه ارزانی بدارد. 
مرح��وم نظرپور خدمات علمی بس��یاری در عرصه 
اقتصاد اسالمی ارائه دادند و امیدواریم خداوند متعال، 

روح ایشان را شاد کرده و درجاتشان را عالی کند.
مرحوم حجت االسالم والمسلمین نظرپور به خوبی 
زندگ��ی کردند و زندگی ایش��ان هم ب��ه یک آرمان 
بزرگ دینی که همانا »مهاجر الی ولی اهلل« یعنی علی 

ابن ابی طالب )ع( است، ختم شد.
درباره خدم��ات علمی مرحوم نظرپ��ور در عرصه 
اقتصاد و بانکداری اس��المی باید گفت که ایشان به 
همراه برخی از دوس��تان همانند جن��اب آقای دکتر 
سیدعباس موس��ویان، کارهای مش��ترکی در زمینه 
بانکداری و بازار سرمایه اسالمی انجام دادند که بهتر 
است تفصیل آن را خود آقای موسویان توضیح دهند 
و حتی در ش��ورای فقهی بانک مرکزی هم به عنوان 

یکی از اعضا، خدمات بسیاری ارائه دادند.
مرحوم نظرپور هم خدمات علمی در عرصه اقتصاد، 
هم خدمات پژوهشی، هم فعالیت های اجرایی و هم 
گوش��ه چش��می به ادامه تحصیالت عالی حوزوی 
داشتند. این ها ویژگی هایی است که شخصیت علمی، 
فقهی، اقتص��ادی و اجرایی مرحوم نظرپور را ممتاز 

کرده بود.
حجت.االسالم.والمسلللمین.دکتر.محمداسللماعیل.
توسلی:.ایشان همت باالیی داشتند و تمام هم و غم 
و انرژی خود را در خدمت اعتالی اسالم و مسلمین 

و ایران قرار داده بودند.
حجت االسالم والمس��لمین دکت��ر محمداس��ماعیل 
توس��لی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه طباطبای��ی در رابطه با ش��خصیت مرحوم 
حجت االس��الم والمسلمین دکتر محمدتقی نظرپور 
چنین می  گوید: من و ایشان همه ی مقاطع تحصیلی 
مدرس��ه را در ش��هر آمل با هم گذراندی��م و دوران 
تحصیل در حوزه و دانشگاه را هم در کنار یکدیگر 
طی کردیم. من سابقه آشنایی طوالنی مدت با ایشان 
داشتم. ایشان از سال ۱۳۵7 و در زمان پیروزی انقالب 
از اعضای حزب جمهوری بودند و در همه مس��ائل 
مبارزاتی ش��رکت کردند و با شروع جنگ هم جزو 
رزمندگان خط مق��دم جبهه بوده و در عملیات های 

مختلف هم شرکت کردند.
ایشان همت باالیی داشتند و تمام هم و غم و انرژی 
خود را در خدمت اعتالی اسالم و مسلمین و ایران 
قرار داده بودند و در دانشگاه هم برای خدمت رسانی 
در سال 68 وارد رشته اقتصاد در دانشگاه مفید شدند 
و باز هم با یکدیگر همکالس بودیم. ایش��ان سپس 
برای دوره ارش��د به رشته توسعه در دانشگاه عالمه 
طباطبایی وارد ش��دند و سپس دکتری را از دانشگاه 
مفید کس��ب کردند و هم زمان هم درس های حوزه 
را به شدت پیگیری کردند و از بهترین اساتید حوزه 
بهره گرفتند. چه در حوزه و چه در دانشگاه از طلبه ها 
و دانش��جویان برتر بودند و پژوهش های موفقی هم 
داش��ته و جوایز متعددی را مانند جایزه کتاب س��ال 

حوزه کسب کردند.
مرحوم نظرپور جزو نخبگان ما محسوب می شدند و 
عالم بزرگی بودند. او لحظه ای در مس��یر کسب علم 
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و دانش آرامش نداش��ت و اعتقاد ویژه ای به مباحث 
دینی داش��تند. به نظر ایش��ان فقه هرگز به بن بست 
نمی رسد و می تواند مسائل را حل می کند و برای حل 
مسائل و معضالتی که برای نظام اسالمی پیش می آید 

به فقه اعتقاد ویژه ای داشتند.
در همه پژوهش ها و کتاب های ایش��ان، فقه جایگاه 
ویژه ای دارد. وی در کتاب های اوراق استثنا، بانکداری 
بدون ربا و بانکداری اسالمی تالش داشتند در بخش 
نظام پولی و مالی مؤثر واقع شوند و چالش هایی که 
در این نظام وجود دارد را برطرف کنند به ویژه یکی 
از چالش های��ی که نظام با آن روبرو اس��ت عدم در 
اختیار داشتن سیاست گذاری مالی ابزارهای اسالمی 
بدون رباس��ت و این که بتواند حجم پول و نقدینگی 

که در اقتصاد اسالمی وجود دارد را کنترل کند.
دکتر نظرپ��ور از ظرفیت عقدهایی که در فقه وجود 
دارد اس��تفاده کردن��د و آن را در خدم��ت نظام قرار 
دادن��د که مهم تری��ن آن کتاب اوراق اس��تثنا بود که 
آن را معرفی کردند. آخرین پژوهش ایش��ان ارزیابی 
طرح های اقتصادی بود که بخش اس��المی ارزیابی 
طرح های اقتصادی را در ارزیابی پروژه های اقتصادی 
وارد کردند ضمن این که تاکنون شاخص های اقتصاد 
اسالمی در آن وارد نشده بود و این کار بسیار مهم و 

ارزشمندی بود که ایشان انجام دادند.
 ایشان تالش داشتند بانکداری را به سوی بانکداری 

بدون ربا سوق دهند و هر چه بیش تر مردم مسلمان 
را از ارت��کاب ب��ه ربا مصون بدارن��د. در مذمت ربا 
احادی��ث و آیات زیادی وج��ود دارد که اگر بتوانیم 
امت اسالمی را از ارتکاب به این کار دورتر کنیم در 
بانکداری اسالمی بیش ترین توفیق را می توانیم داشته 
باشیم و ایشان سعی و تالش زیادی را در این زمینه 

انجام دادند.
موفقیت های ایشان در بحث اقتصاد اسالمی و نظام 
پولی بدیلی ندارد و فوت ایشان در حقیقت مصداق 
این روایت اس��ت که کسی جانشین ایشان نمی شود 
را بیان می کند. ما فرزانه بزرگی را از دس��ت دادیم و 

ضربه بزرگی برای نظام اقتصادی حاصل شد.
اخالق و تواضع مرحوم نظرپور غیرقابل وصف است 
و از صفات بارزش��ان، تعبدشان بود. مرحوم نظرپور 
نس��بت به والیت و مقام معظم رهبری تعلق خاطر 
خاصی داشتند. ما هرگز انگیزه مادی در وجود ایشان 

ندیدیم و مسائل مالی برایش دارای ارزش نبود.
ایش��ان دارای خانواده بس��یار مذهبی ب��ود و چنین 
فرزندی هم نتیجه تقوای پدر و مادر اس��ت. برادران 
ایشان هم در مصادر مختلف نظام جمهوری اسالمی 

تأثیرگذار هستند.
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