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 پيشگفتار

 شـمرده  بـر  خـود  زمان دينى عالمان معدود از بهشتى دكتر شهيد اللَّه آيت
 در اقتصـادى  سـاختارهاى  و مسـائل  مشـكالت،  اهميـت  بـه  كـه  شود مى

 مباحـث  در ژرف مطالعـات  بـا  و بـرده  پى اجتماعى نهادهاى گيرى شكل
 ايـن  در ديـن  هـاى  گيـرى  موضع و ها ديدگاه است نموده تالش قتصادىا

 كنـدوكاوها  ايـن  حاصـل . شود جويا سنت و كتاب به مراجعه با را زمينه
 و نوشـتار  صـورت  بـه  ايشـان  از كـه  است اى جانبه همه و عميق مباحث
 .است مانده باقى گفتار

 را زمينـه  ايـن  در ايشان فكرى تتبعات از بخشى داريد رو پيش كه اثرى
 نوشـتارى  اول بخـش : بخـش  دو شـامل  است اى مجموعه و گيرد مى بر در

 نشـريه  ششـم  شماره در كه »اسالم مالى قوانين و بانكدارى« عنوان با است
 شـامل  دوم بخش. است شده منتشر 1342 ماه خرداد تاريخ به تشيع مكتب
 و 1352 سـال  اواخـر  در كه است ايشان تفسيرى گفتارهاى از جلسه يازده
 281 تـا  275 آيـات  تفسـير  در »قرآن مكتب« جلسات در ش ه 1353 اوايل
 . است پرداخته »ربا« مسأله به و گرديده ايراد بقره سوره

 بـديهى  كـه  اين نخست. است الزم اخير بخش مورد در نكته دو تذكر
 از برخـى  در كـه  ديگرى هاى مؤلفه برخى و دستمزدها و ها نرخ كه است

 ايـن  ايـراد  زمـان  بـه  مربـوط  گرفتـه  قـرار  استناد و استفاده مورد مباحث
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 پاسـخ  و پرسـش  بـه  بحـث  پايـانى  جلسه چهار كه اين دوم. گفتارهاست
 تـا  اول جلسـات  خـالف  بـر  كه دارد اختصاص مطروحه مباحث پيرامون
 . است شده گنجانده بخش يك در مجموعاً هفتم،
 اسـت  دهبو دارى امانت كمال حفظ بر تالش گفتارها، متن ويرايش در

 انجـام  بـه  منـوط  مطالب فهم كه ضرورى كامالً موارد در جز كه نحوى به
 خـوددارى  گسـترده  تغييرات انجام از بوده، عبارت در مختصر اصالحات

 .است شده حفظ گوينده بيان سياق كتاب طول در لذا. است شده
 از است آمده پرانتز داخل كتاب سرتاسر در كه عباراتى و كلمات كليه
 و منـابع  بـه  كـه  هـايى  پـاورقى  تمـامى  همچنين. باشد مى محترم رويراستا
 مشـخص  )و( عالمـت  با كه توضيحى هاى پاورقى نيز و دارد اشاره مĤخذ

 .است ويراستار از گرديده
 جنـاب  محتـرم،  ويراسـتار  نظـر  دقـت  و تالش از اينجا در است الزم
 اميـد . شود سپاسگزارى حاضر كتاب ويرايش در اى اژه دكتر االسالمحجة
 .شود واقع مفيد عالقمند پژوهشگران براى اثر اين مطالعه آنكه
  

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
  
  
  
 



 )1(اسالم مالى قوانين و بانكدارى
  





 اسـالم  در آن حرمت و »ربا« مسأله كه داشتم شركت دينى محفل چند در
 .شد مى بحث تلفمخ جهات از باره اين در و بود مطرح
 آن دربـاره  بايد كه است دينى و اقتصادى مهم بسيار موضوعات از ربا

 زيـادى  مسـائل  »اسـالم  در ربـا « دربـاره . گيـرد  صورت وسيعى تحقيقات
 :شود مى اشاره آنها به اجماالً اينجا در و شود بررسى بايد كه است مطرح

 عـرف  الًمـث  اسـالم،  از نظـر  صـرف  دنيـا  امروز عرف آيا چيست؟ ربا ـ1
 ربـا  اسـت،  دانسـته  ربـا  شرع كه را مواردى همه اسالمى، غير ملتهاى

 متعارف نرخ و ريال 6 كيلويى گندم متعارف نرخ اگر مثالً شناسد؟ مى
 ديگرى به را خود گندم كيلو 20 شخصى و است، ريال 3 كيلويى جو
  شمرند؟ مى رباخوار را او فروخت جو كيلو 40 به

 .اسالم از پيش آسمانى شرايع در ربا ـ2
 از غيـر  حجـاز  ديگـر  بالد و مدينه، و مكه ديگر قبائل و قريش در ربا ـ3

 .نصارى و يهود
 .اسالم شرع در ربا ـ4
 .ديگر معامالت در بيع، در قرض، در ربا ـ5
 معاملـه  بـراى  آنچـه ( موزون )كنند مى پيمانه معامله براى آنچه( مكيل ـ6

 .)مسكوك نقره و طال( نقدين )كِشند مى
 .)شمارند مى معامله براى آنچه( معدود قبيل از قسم سه اين غير ـ7
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 معـدود  دربـاره  روايات اطالق به( نيست؟ ربا هم معدود قرض در آيا ـ8
 .)شود توجه

 را؟ ديگر كاالهاى حكم يا دارد را نقدينْ حكم اسكناس آيا ـ9
 چطور؟ ديگر بهادار اوراق ـ10
 شود؟ نمى فرض ربا مطلقاً اسكناس معامله در آيا ـ11
 چه؟ يعنى ربا از فرار راه و حيله ـ12
 .آنها ميان فرق و فرضى امور و اعتبارى امور ـ13
 .اسالم مالى قوانين و بانكدارى ـ14
 دينـى  محفـل  چند در آنها از برخى و است بحث اين اساسى مسائل اينها
 دو يكـى  در اخيـر  مسأله جمله از گرفت؛ قرار بحث مورد كردم اشاره كه

 و اطـالع  بـراى  كتـاب  ايـن  در بررسـى  ايـن  نتيجـه  و شد بررسى جلسه
 و بحث و تحليل و تجزيه با كه باشد گردد، مى منتشر صاحبنظران بررسى
 .شود تكميل آنان انتقاد

 واجبات از يكى شد، شمرده كه جهاتى همه از ربا بحث كامل بررسى
 بـه  توجـه  بـا  و شـود  همتى است اميد و است، اسالمى تحقيقى و علمى
 گفتـه  سنى و شيعه فقهاى آنچه است، شده وارد روايات و آيات در آنچه

 انـد،  كرده دانان حقوق و شناسان جامعه كه علمى هاى بررسى اند، نوشته و
 كامل تحقيقى است، آمده ربا تحريم علت در كه رواياتى با آنها مقايسه و
 از بسـيارى  يـا  همـه  آن پرتـو  در و گيـرد،  صورت زمينه اين در جامع و

 .گردد روشن ربا، درباره ابهام موارد
 

 بانك
 كـه  آنهـا  دسته يك كرد، دسته دو توان مى كلى طور به را بانكى هاى فعاليت
 .است بهره با توأم معموالً كه آنها ديگر دسته و نيست، بهره با توأم معموالً
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 حســاب چــك، جــارى، حســاب بــرات، حوالــه، قبيــل از اول دســته
 .ديگر پولى و ارزى مبادالت و بهره، بدون انداز پس

 كشـاورزى،  صـنعتى،  تجـارتى،  وام يـا  اعتبـار  دادن قبيل از دوم دسته
 .اينها نظاير و كارگشايى، سازى، خانه صنفى،

  
 اول دسته هاى فعاليت
 بسـيار  سـتد  و داد و تجـارت،  زنـدگى،  تسهيل در اول دسته هاى فعاليت
 .باشد داشته جامعه يا فرد اىبر ضررى خود به خود آنكه بى است، مؤثر

 فرزنـد  تحصـيل  مخارج ماهه همه خواهد مى آبادان يا خوى در پدرى
 تهـران  دانشـگاه  يا قم علميه حوزه قبيل از علمى مركز يك در كه را خود
 پـول  خواهـد  مـى  زاهدان يا قوچان در بازرگانى. بفرستند خواند مى درس
 بايد يا اينها بفرستد؛ حبشصا براى خريده، نسيه اصفهان در كه را كااليى

 تحمـل  گزافـى  مخارج و زحمت كنند، حركت خويش جاى از خودشان
 يا برگردند؛ و برسانند مقصد به را پول تا كنند صرف زيادى وقت و كنند

 مورد و امين اگر و بيابند، رود مى مقصد آن به كه مسافرى و كنند تفحص
 فـرد  محل در بازرگانى يادز تفحص با يا بفرستند، او وسيله به بود اعتماد
 حوالـه  او وسـيله  بـه  و باشـد  داشـته  اى معامله طرف مقصد، در كه بيابند
 و آيد پيش هايى نگرانى بسا اخير،چه صورت دو از يك هر در تازه كنند،

 .كند ايجاد ناراحتى
 حـداقل  با و آيد وجود به اعتماد قابل و وسيع اى مؤسسه كه بهتر چه
 .دهد انجام را كار اين سهولت، و ناطمينا حداكثر و هزينه

 بـا  خواهـد  مـى  شامگاه. است ستد و داد سرگرم شام تا صبح از مردى
 زن با آسوده خاطرى با را استراحت ساعات و برود منزل به راحت خيال
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 در نقـد  پـول  آن از بيشـتر  يـا  تومـان  هزار يا صد. بگذراند خود فرزند و
 بگـذارد  مغـازه  در بزننـد؛  را جيـبش  اسـت  ممكن ببرد همراه دارد؛ مغازه
 كـرده  ناراحـت  را خـاطرش  نقدينـه  اين نگهدارى. ببرد دزد است ممكن
 اى مؤسسـه  كـه  اين از بهتر چه. بخوابد راحت خيال با گذارد نمى و است
 هـر  و دارد، نگه كافى تجهيزات با امن محلى در بگيرد، را او پول روز هر

 صادر چك او نام با كه سىك يا او اختيار در چك برابر در خواست وقت
 .بگذارد است كرده

 روزانـه  نـاچيز  درآمـد  از انديش، مĤل و جو صرفه كودكى يا زن، مرد،
 پـيش  دسـتش  و آيـد  كارش به مبادا روز كه كند مى انداز پس مبلغى خود
 بـرايش  باشد، ناچيز هم قدر هر مبلغ، اين نگهدارى. نباشد دراز آن و اين

 را او و كشد مى زبانه او در هوسى آن هر طرف يك از زيرا است، مشكل
 مطمـئن  ديگـر  طـرف  از و كنـد،  مـى  تشـويق  انـداز  پـس  كـردن  خرج به

 چنـد  در را آنچـه  و برسـد  او اندوخته به ناپاك دستى است ممكن.نيست
 بـراى  را خـود  اندوختـه  اگـر . بربايد ثانيه چند در است كرده ذخيره سال

 احتيـاج  موقـع  در يـا  بـرود  نميـا  از بسا چه بدهد آن و اين به نگهدارى
 نگهـدارى  اعتمـاد،  قابل اى مؤسسه اگر بگذارند؛ او اختيار در فوراً نتوانند

 در بخواهنـد  آنهـا  صـاحبان  آن هـر  و گيـرد  عهـده  بـه  را ها اندوخته اين
 .بود خواهد بزرگ نعمتى آنان براى بگذارد، اختيارشان

 خصوص به پول، شمردن عمده، ستدهاى و داد و فروش و خريد در
 وقـت  خيلـى  هم. است مشكلى كار باشد، خرد اسكناسها و زياد مبلغ اگر
 ايـن  اگر. آيد مى پيش اشتباه رود مى كار به كه وقتى همه با هم و گيرد مى

 وقـت  هـم  گيرد، صورت جارى حساب در چك مبادله با معامالت گونه
 .آيد نمى پيش باشد مشكل آن رفع كه اشتباهى هم و شود، مى تلف كمتر
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 بـانكى  مؤسسـات  انكارناپذير و ارزش پر مزاياى از اينها نظاير و اينها
 پـر  زنـدگى  خصـوص  بـه  زنـدگى،  در آنها از كردن نظر صرف كه است
 .نيست عاقالنه امروز، پيوند

 دارنـد  كه آورى اطمينان موقعيت و منظم، و وسيع تشكيالت با بانكها
 همـين  و يدنـد، مف بسـيار  زنـدگى  احتياجـات  از قسـمت  اين تأمين براى

 .كند ثابت را بانكى مؤسسات وجود ضرورت كه است كافى احتياجات
 گونـه  ايـن  به شود، فرض وسيع آن دايره هم قدر هر ربا، تحريم ولى
 چـه  اسـالمى  جامعـه  در كنـد؛  نمـى  وارد را لطمه كمترين بانكى كارهاى
 گونـه  ايـن  دادن انجـام  بـراى  الزم مؤسسات توانند مى افراد، چه و دولت
 به كافى كارمزد دهند مى انجام كه كارى برابر در و آورند، وجود به كارها
 .شوند آلوده ربا به آنكه بى بگيرند، معين درصد

 را جـارى  هـاى  حساب معامالت آنكه بجاى ها بانك كه ندارد مانع هيچ
 هـم  اى بهـره  ايـن،  بـر  عـالوه  انداز پس هاى حساب در و دهند انجام مجاناً
 از را بانـك  صاحبان كالن سود و دستگاه ديگر مخارج و هبهر اين و بدهند

 معـامالت  بـراى  كننـد،  تأمين گيرندگان وام از بهره گرفتن و رباخوارى راه
 كـافى  كـارمزد  بـرات،  و حوالـه  ماننـد  نيـز،  انداز پس و جارى هاى حساب
 .كنند تأمين راه اين از را بانك صاحبان سود و تشكيالت هزينه و بگيرند
 جـارى  هاى حساب معامالت كه كنونى رباخوار هاى بانك وجود با البته

 تـوان  نمـى  دهنـد،  مى هم بهره انداز پس حساب به و دهند مى انجام مجاناً را
 الهـى  قـانون  طبـق  اگـر  ولـى  آورد، وجـود  بـه  طـرح  اين اساس بر بانكى

 بـانكى  مؤسسات شود، قدغن دولتى هاى بانك در حتى جا، همه رباخوارى
 بگيرنـد  كارمزد هم انداز پس و جارى هاى حساب براى شوند مى ناچار همه
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 بـا  را الزم كـارمزد  خـود  خيال راحتى و كار شدن آسان براى نيز مردم و
 رونـق  ربـا،  بـه  آلـودگى  بـدون  بانك كار و پردازند مى ناچار به يا رغبت

 .يابد مى
 هـاى  فعاليـت  جلـوى  اسـالم،  در ربـا  وسيع و كامل تحريم با بنابراين

 گونـه  ايـن  از مسـلمين  جامعـه  و شـود  نمى گرفته وجه هيچ به ولا دسته
 .گردد نمى محروم زندگى، آور رفاه و سودمند تسهيالت

  

 دوم دسته هاى فعاليت
 شـود  مى انجام دنيا نقاط اغلب در امروز كه صورتى به ها فعاليت گونه اين

 هـاى  فعاليـت  گونه اين در اصلى هدف. نيست اقتصاد بهبود صرفاً هدفش
 ظـاهرى  تشـكيالت  و نظـم  و قدرت با توأم ولى رباخوارى، اغلب بانكى

 صـنعت  و علم ترقى و اقتصاد بهبود براى اگر و است، آبرومند و باشكوه
 .است فرعى باشد داشته اثرى هم

 در دائمـاً  المللـى،  بـين  چـه  و دولتى، چه خصوصى، چه ها، بانك اين
 راه در خود سرمايه انداختن ركا به براى را ها زمينه ترين مناسب تا تالشند

 كـه  است شده ديده مواردى در اگر و آورند؛ وجود به يا بيابند رباخوارى
 يـك  اقتصـاد  كـردن  اسـتوار  راه در را بـانكى  اعتبار يا وام كوشند مى اينها

 دلسـوزى  خـود  بـراى  اندازنـد،  كار به جهان مردم يا ملت يك يا مؤسسه
ـ  ملـت  يا مؤسسه آن براى نه اند كرده  داران سـرمايه  اينهـا . جهـان  ملـل  اي

 حفـظ  هميشـه  بـراى  را خود سوديابى زمينه خواهند مى كه هستند زيركى
 آنقـدر  نشسـتند  پيكـرى  بـر  چون كه هستند انديشى مĤل هاى انگل كنند،
 گذارنـد  مـى  باقى او براى رمقى بلكه درآيد، پا از كه مكند نمى را او خون

 .كند تأمين را آنها تقو و بماند باقى زندگى و مرگ ميان تا
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 هـاى  فعاليـت  از جنبـه  ايـن  شـك  بدون اسالم تجارتى و مالى قوانين
 داران سـرمايه  ديگـر  تحـريم  اين با. است كرده تحريم را بانكى دوم دسته

 وام و اعتبـار  دادن راه در را خـود  سـرمايه  شـوند  نمـى  حاضر خصوصى
 هـا  سـؤال  ايـن  توق آن بدهند، بهره بدون هاى وام و اندازند كار به بانكى
 :آيد مى پيش
 بازرگـانى،  و ونقـل،  حمـل  كشاورزى، صنعتى، بزرگ هاى فعاليت ـ1

 وسـيله  بـه  معموالً ها سرمايه اين از قسمتى. خواهد مى بزرگ هاى سرمايه
 توسـعه  به شود، تحريم بهره با هاى وام اگر شود، مى تأمين بانكى هاى وام
 لطمـه  اقتصـاد  و صـنعت  و علـم  پيشـرفت  بـه  نتيجه در و ها فعاليت اين
 .خورد مى

 در صـنعتگرى  يـا  كشـاورز،  ور، پيشـه  كارگر، افتد، مى اتفاق بسيار ـ2
 وام و شـود،  مـى  گشـوده  كـارش  از گـره  مختصـرى  وام با و افتد مضيقه
 ايـن  راه بهره، تحريم با. است بزرگى نعمت او براى باشد، بهره با اگرچه
 .شود مى بيچاره اى خانواده بسا چه و بسته ها گشايى گره

 باشـد،  تـوأم  بهـره  بـا  چنـد  هـر  كارگشـايى  و سازى خانه هاى وام ـ3
 وسيله اين بهره تحريم با نبايد و است محروم طبقات رفاه براى اى وسيله

 .گذارد باقى بيچارگى بند در را آنان و گرفت محروم طبقات از هم را
  

 مشكل حل
 بزرگ؟ دار سرمايه يا بزرگ سرمايه

 انجـام  بـراى  اسـت،  شـده  گرفته عوضى هم جاى به دو اين اول سؤال در
 و علمـى  ترقيـات  و كشـاورزى،  و صـنعتى  پردامنه و وسيع كارهاى دادن
 بـزرگ  هـاى  سـرمايه  ولـى  است، الزم بزرگ هاى سرمايه شك بدون فنى،
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 و باشـد،  محدود و معين اشخاص يا شخص به متعلق هميشه نيست الزم
 معمــول شــيوه و راه همــين بــه صــرمنح بــزرگ هــاى ســرمايه ايجــاد راه

 پربهـره،از  يـا  بهـره  بهـره،كم  با هاى وام گرفتن و دارى، سرمايه كشورهاى
 .نيست ها بانك

 كـه  هسـت  ديگـرى  گونـاگون  هـاى  راه بزرگ هاى سرمايه ايجاد براى
 بـا . اسـت  گرفتـه  قـرار  دنيـا  اقتصـاد  كارشناسان توجه مورد هاست مدت

 تعـاونى  مصرف، تعاونى توليد، ىتعاون سهامى، بزرگ هاى شركت تشكيل
 دارهـاى  سـرمايه  به متعلق بزرگ هاى سرمايه توان مى... و مصرف و توليد

 بـه  اقتصـادى  هاى فعاليت توسعه و ترقى راه در و آورد وجود به كوچك
 .آيد ميان به رباخواران و داران سرمايه پاى آنكه بى انداخت، كار

ـ  دسـت  به سودى اگر ها شركت گونه اين در  بيشـترى  افـراد  ميـان  د،آي
 و انجامـد،  نمى معدود اى عده دست در ثروت تمركز به و شود، مى تقسيم
 اسـت  راهـى  و اقتصـادى،  تعديل و اجتماعى عدالت به است كمكى اين
 و عيـاش  و متـرف  بزرگ داران سرمايه آمدن وجود به از جلوگيرى براى

 يـاد ز هـاى  فاصـله  پيـدايش  و جامعـه،  در پرسـت  تجمـل  و كـار  اسراف
 .امت يك افراد ميان اقتصادى

 جلـوى  گيرد، نمى را بزرگ سرمايه پيدايش جلوى ربا تحريم بنابراين
 كه است همان اين بهتر، چه هم آن. گيرد مى را بزرگ دار سرمايه پيدايش
ــته اســالم ــى صــاحبنظران عمــوم و خواس ــاعى مترق ــرون اجتم ــر ق  اخي
 افراطهـاى  و هـا  وىتنـدر  بـه  بـود  شـده  اجـرا  اگـر  كـه  همان. اند خواسته
 .گشت نمى منجر نوخاسته هاى رژيم
 سرمايه از بهتر خيلى توانند مى صالح و سالم هاى دولت گذشته اين از
 كشـاورزى  و آبيـارى  هـاى  طـرح  يا بزرگ صنايع راه در خصوصى داران
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 ملـت  كـارگزار  و نماينده صالح دولت چون و كنند گذارى سرمايه وسيع،
 هـا  ملـت  منـافع  و مصـالح  راه در ناخواه خواه ها گذارى سرمايه اين است

 .افتاد خواهد
 سدسازى به اقدام دارى، سرمايه كشورهاى در بزرگ صنايع كردن ملى

 هـا،  دولـت  جانـب  از رانـى  كشتى خطوط و آهن خط ايجاد و سازى راه و
 سوسياليسـتى،  كشـورهاى  اقتصـادى  و فنى و علمى انگيز شگفت ترقيات
 داران سـرمايه  كار به منحصر بزرگ گذاريهاى يهسرما راه كه دهد مى نشان
 .نيست رباخوار بزرگ
 اداره و نيسـتند  خـوبى  كارفرمايان و بازرگانان ها، دولت بگوييم كه فرض بر
 و افـراد  دست به است بهتر عمرانى و بهداشتى و فرهنگى حتى و اقتصادى امور
 در تقيممسـ  مباشـرت  از بايـد  هـا  دولـت  و باشـد،  آزاد هـاى  رقابت معرض در
 اسـتعدادهاى  افتـادن  كـار  بـه  بـراى  را راه و كننـد  خوددارى ها فعاليت گونه اين

 در را خصوصـى  هـاى  فعاليـت  دارند وظيفه آنها بگذارند؛ باز كامالً افراد سرشار
 و ارشـاد  ملـت،  وسـيع  هـاى  تـوده  مصـالح  و منـافع  وفـق  بر و صحيح هاى راه

 عمـومى،  بودجـه  از كـه  هاسـت  دولـت  وظيفـه  صـورت  ايـن  در. كنند هدايت
 تـا  كننـد  تأسـيس  اقتصـادى  هـاى  كمـك  نـوع  اين دادن مخصوص هايى بانك
 و بدهنـد  خصوصـى  مؤسسـات  يا افراد به بهره بدون كوچك يا بزرگ هاى وام
 بـه  خـود  وضع اين. گيرند دست در بهتر را مملكت اقتصاد نبض وسيله اين به

 فرصـتى  و د،كنـ  مـى  شـايان  كمـك  مملكت اقتصاد بر حكومت تسلط به خود
 مصـالح  وام، دادن در تـا  آورد مى وجود به دولت براى مناسب و حساس بسيار
 دسـت  بـه  ملـت  سرمايه و بدارد مقدم وام گيرندگان خصوصى منافع بر را امت
 و شخصـى  انـدوزى  ثروت راه در نه افتد، كار به ملت خود مصالح راه در افراد،
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 هـا  وام ايـن  از كـه  منافعى از توانند مى ها دولت. سازى گنجينه و كنزطلبى
 و بگيرنـد  ملت نفع به سنگين هاى ماليات رسد، مى وام گيرندگان دست به
 وجـود  به از گيرى پيش براى راهى باز اين و كنند صرف آنان رفاه راه در

 عميـق  هـاى  شـكاف  و خـو  هـرزه  و پرست تجمل و عياش مترفينِ آمدن
 دو نيـز  سـوم  و دوم ىها سؤال مورد در. است امت يك داخل در طبقاتى

 :هست راه
  

 الحسنه قرض گروهى يا شخصى مؤسسات ـ1
 از را آن و فرمـوده  مقـرر  الحسـنه  قرض براى خداوند كه فراوانى ثواب با

 صـحيحى  طـرح  اگـر  است، شمرده برتر نيز عوض بى هاى كمك و صدقه
 پيدايش براى راه گيرد صورت زمينه اين در تبليغاتى و تهيه كار اين براى

 .شد خواهد باز مؤسسات گونه ناي
 كـارمزدى  جـارى،  هـاى  هزينـه  تـأمين  بـراى  الحسنه قرض مؤسسات

 بيالن. نيست اى بهره وام اصل براى ولى گيرند، مى معين درصد با مناسب
 .دهد نمى نشان سودى سال آخر در الحسنه قرض مؤسسه
 توجـه  آن به كنون تا شايد كه است جالبى نكته الحسنه قرض مورد در

 و برسـد  نصـاب  حـد  بـه  كه نقره و طال پول، به قوانين، طبق. باشد شدهن
 تعلـق  اسـالم  جـاودانى  ماليـات  يعنى زكات باشد، راكد ماه يازده از بيش
 يـك  حتـى  پول اين با سال اثناى در اگر. است% 2/5 ماليات اين گيرد، مى
 لـق تع آن بـه  ماليـات  اين ديگر شود، داده قرض به مثالً و شود معامله بار
 .گيرد نمى

 يـا  باشـد،  داشته را نقره و طال پول، حكم زكات باب در اسكناس اگر
 مشـابه  اسـالمى  حكومـت  و دولـت  ولى شود، احتياط اسكناس مورد در
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 حـد  بـه  راكـد  هـاى  اسـكناس  بـراى  ــ  ماليات صورت به را زكات همان
 مؤسسـات  ايجـاد  بـراى  سـرمايه  خود به خود كند، وضع ـ رسيده نصاب

 و شـد،  خواهـد  زياد الحسنه قرض دولتى نيمه يا جمعى ستهد يا شخصى
 شـد  قـرار  وقتى هم ملى انداز پس. افتاد خواهد جريان به ملى هاى سرمايه
 .است مؤسسات اين سرمايه تأمين براى ديگر راهى باشد، بهره بدون
  

 دولتى هاى بانك ـ2
 از كـه  اسـت  دولـت  وظيفـه  باز نيامد، دست به كافى نتيجه اول راه از اگر

 كشـاورزى،  صـنعتى،  اصـنافى،  هـاى  وام بـراى  هايى بانك عمومى، بودجه
 بـا  مناسـب  كارمزدى نيز بانكها اين. كند تأسيس كارگشايى و سازى خانه
 .نيست كار در اى بهره وام اصل براى ولى گيرند مى خود جارى هزينه

 كـار  آغـاز  در ايـران  كارگشايى و رهنى، كشاورزى، هاى بانك تأسيس
 ايـن  كـه  اسـت  نبـوده  قرار و بوده، اسلوب همين بر و منظور همين براى
 هزينـه  حتـى  كارگشـايى  بانـك  باشـند،  داشته سودى دولت براى ها بانك
 .شد نمى تأمين هم اش جارى

 هـا،  بانـك  ايـن  سـرمايه  افـزايش  عنوان به اخير سال چند در متأسفانه
 در و ردندك ها بانك اين در ملت سرمايه ضميمه را خصوصى هاى سرمايه
 آن ديگـر  و درآوردنـد  ربـاخوارى  مؤسسات صورت به نيز را آنها عوض

 .است داده دست از را خود گشايى گره و تعاونى خاصيت
  

 نتيجه
 لطمـه  هـا  بانك ملى اقتصادى و اجتماعى منافع از يك هيچ به ربا، تحريم
 .زند نمى
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 رفـاه  راه در كارمزد با فقط و بهره بدون صحيح، صورت به بانكدارى
 از و كفـايى  واجبـات  از بلكـه  نيسـت،  حـرام  تنهـا  نـه  ها ملت سعادت و

 .هاست دولت وظايف
 راه در و بهـره  بـا  بانكـدارى  اسـت،  شـده  تحـريم  ربا تحريم با آنچه

 و متـرف  طبقـه  پيدايش و رباخوار داران سرمايه منافع تأمين و رباخوارى
 تـرين  گبـزر  از خـود  ايـن  و است؛ پرست تجمل و عياش و كار اسراف
 .است اسالم تجارتى و مالى قوانين هاى مزيت



 ربا و بيع
  

 :ربا آيات
  
  
  
  
  
  
  





 :ربا آيات ترجمه

 كـه  كس آن مثل مگر خيزند نمى پا به ـ رستاخيز در ـ خورند مى ربا كه آنها«
 مخـبط  را او و زده دسـت  او بـه  شـيطان  كه كسى ـ زده شيطان و زده جن

 كه است جهت بدان اين. بخورد تلوتلو رفتن وقعم در و باشد شده ـ نموده
 و خريـد  خـدا  كه حالى در. »است ربا مانند هم فروش و خريد«: گفتند آنها

ــروش ــا و حــالل را ف ــرام را رب ــرده ح ــه كــس آن. اســت ك ــب از ك  جان
 ناپسـند  كار از دست و بگيرد پند آن از و برسد او به اندرزى خداوندگارش

 كـارش  و ــ  بـاد  حاللـش  گذشـته،  آنچـه  ـ تاوس آن از ها گذشته بردارد،
 بـه  هـم  باز و برگردد، دوباره كه كس آن اما. خداست سوى به و خدا بدست
 در كـه  هسـتند  آتش همدمان ـ دوزخيانى ـ ها آن رود، خود باطل راه همان
 جـايش  بـه  و كنـد  مـى  ثمر بى و نابود و نيست را ربا خدا .اند جاودانه آتش

 تجاوزكـارِ  كافرپيشه هاى انسان خدا و سازد مى وربار و افزايد مى را صدقات
 و شايسـته  كارهـاى  و آورده ايمـان  كـه  كسـانى  .نـدارد  دوسـت  را گنهكار

 نــزد پاداششــان دادنــد، زكــات و داشــتند پــا بــه نمــاز و كردنــد پســنديده
 اى .شـوند  مـى  اندوه دچار نه و آنهاست بر بيمى نه و است خداوندگارشان

 ايـد،  نگرفتـه  هنـوز  كـه  را ربا بقيه و. باشيد داشته واپر خدا از ايمان با مردم
 را ربـا  هـم  بـاز  و نكرديد )چنين( اگر .داريد ايمان اگر نگيريد، و كنيد رها

 توبــه اگــر امــا پيــامبرش، و خــدا بــا كنيــد جنــگ اعــالم كرديــد، مطالبــه
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 را ــ  مالتـان  اصـل  ــ  »المـال  رأس« ايـد،  داده كـه  را وامـى  اصـل  كرديد،
 درباره اگر .رود مى ستمى شما بر نه و كنيد ستم بايد نه .ريدبگي توانيد مى

 گشايشـى  تا بدهيد مهلتى است، فشار در و تنگدست كسى هم مال اصل
 دچـار  بدهكار، كه حالت اين در هم مال اصل از اگر آيد، پديد كارش در

 بهتر شما براى ببخشيد، او به خدا راه در را آن و بگذريد است، تنگدستى
 سـوى  بـه  روز آن در كه روزى از باشيد داشته پروا .دانستيد مى اگر است،
 بـراى  خـود  آنچـه  كمال، و تمام انسانى هر به و شويد مى بازگردانده خدا
 ».رود نمى ستمى ها انسان بر و. شود مى داده آورده دست به خود
  

 ما جامعه و حجاز محيط در ربوى اقتصاد 
 سـوره  از 281 تـا  275 آيات گيرند، مى قرار بحث مورد اينجا در كه آياتى
 و ظالمانـه  اقتصـاد  از جناح يك با قرآن و اسالم آيات، اين در. است بقره
 نـزول  محيط در. ست»ربا« جناح، آن و كند مى مبارزه اقتصادى، عدالتىِ بى

 اجـدادى  و آبـاء  اى حرفـه  رباخوار دسته يك حجاز، سرزمين يعنى قرآن،
 ربـاخوارى،  راه از كـه  بودنـد،  مدينـه  ديهو از گروهى آن و داشتند وجود

 پـول  بـه  نيـاز  كسـى  چه ببينند كه بود اين آنها كار و بودند شده ثروتمند
. بگيرنـد  را فـرع  و اصل سپس و بدهند وامى او به سود حداكثر با تا دارد

 جمله از بودند، رباخوار هم قريش و مكه مشركان از چندتن اينان، بدنبال
 .بود مكه رباخواران جزء هم )ص(برپيام) 2(نزديكان از يكى
 ربـا  با همراه اقتصاد چه؟ يعنى »ربا با همراه اقتصاد« يا »ربوى اقتصاد«

 در كـه  اسـت  اى ماسـه  و زغالى آب تصفيه هاى دستگاه به شبيه دستگاهى
 زرق پـر  پرتحرك، پردامنه، شكوفا، رنگارنگ، اقتصادى دستگاه، اين روى

 گـروه  يك كشاورز، شكل به گروه كي كارگر، شكل به گروه يك برق، و
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 از همـه  كارگردانـان،  و مـديران  شكل به حتى گروه يك كارمند، شكل به
 فروشـنده،  خريـدار،  كننـده،  مصـرف  هم وسيعى قشر و تالش در سو يك

 و است، جنجالى روى اين در. )دارند وجود(... و كننده توزيع توليدكننده،
 وقتـى  گويـد  مـى  كشاورز. داند مى چيز همه صاحب را خود هم كسى هر

 زمين از باالخره رسيد فرا آبان ماه تا خرداد ماه از محصول برداشت موقع
 تلـى  آنجا در. دارد بارى و گيرد مى را چنگش چيزى يك درخت و هوا و
 بـار  كنـد،  مـى  كـوبى  خـرمن  چينـد،  مـى  )او كه( است، گندم و به انار، از
 در پـولى  و اسـت  تالشـى  فروشـد،  مـى  بـرد،  مـى  ميدان به را بار كند، مى
 باشـد  داشـته  هـم  بـانكى  حسـاب  و باشد پولدارى كشاورز اگر. آورد مى
 .رود مى باال حسابش موجودى ارقام كه بيند مى

. اسـت  شـده  شـكوفا  هـم  اقتصـاد  و كند مى كار كه بيند مى هم كارگر
 يـا  دوازده توانـد،  مـى  كار ساعت هشت بجاى او و هست، هم كار اضافه
 خـوراك  و لبـاس  وضـع  به و زندگى و خانه به و بكند ركا ساعت سيزده
 و بازرگـان  و تاجر و مدير و كارگردان و كارمند. بدهد رنگى و آب خود

 روى اين. بينند مى فايده كسب و تحرك در را خود هم ستد و داد عوامل
: گويـد  مـى  نبينـد،  را دستگاه اين زير كسى اگر. است طور اين دستگاه اين
 ديگرى دستگاه برق، و پرزرق دستگاه اين زير ولى! يىشكوفا اقتصاد چه

 هـم  آن سـطح  تـا  كه آبكش هاى مويرگ و ها زغال و ها شن داراى هست
 و ها تالش اين همه از ها مويرگ اين و است كرده نفوذ جا همه به و آمده

 ايـن  در را همه و مكند مى را نهايى رمق مختلف، هاى سطح در ها كوشش
 بـه  اى رودخانـه  صورت به آن زير در بعد و آورند ىم عبوردهنده دستگاه
. كنـد  مـى  حركـت  ربـاخوار،  نيرومند سد سمت به همه و افتد مى حركت

 .است »ربوى اقتصاد« واقعى وضع اين،
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 رباخوار براى ناآگاهانه كشاورز، يا و كارگر فقط نه »ربوى اقتصاد« در
 كـدام  هـر  هم سرمايه صاحب حتى و كارگردان كارمند، بلكه كنند مى كار
 . كنند مى كار او براى نحوى به

 و هسـتم  كارخانـه  صـاحب  مـن  كـه  كنـد  مى فكر كه دارى سرمايه آن
 دقـت  خـوب  اگـر  ــ  دارم تومان ميليون بيست يا ده ارزش به اى كارخانه
 اگر. رباخوار مواجب و جيره بى نوكر از است عبارت هم او حتى ـ بكنيد
 راحتـى  بـه  شويد، وارد خودمان جامعه موجود اقتصادى سيستم در كمى
 اصـالً  بلكـه  كنيـد،  درك گـويم  نمـى  ـ كنيد لمس را مسأله اين توانيد مى

 چنـد  كـه  ببينيـد  )تـا ( كنيـد  مطالعه دقيقاً برويد را ها كارخانه بيالن. بيابيد
 بـه  مـا  كشـور  همين بزرگ و كوچك هاى كارخانه خالص سود از درصد
 هـاى  شـكل  بـه . اسـت  شـده  پرداخـت  هـا  بانك به سود و »ربح« صورت
 ايـن  بـه  و كرده نقد پول )به تبديل(كرده، نزول را هايش سفته يا: مختلف
 كـه  اين يا است داده ربا مركب سود با و گرفته وام يا است داده ربا شكل
 بـه  يـا  و فروختـه  كـه  جنسـى  در و است خريده جنس و فروخته جنس
 هـم  آن است، فتهر ربا رباخوار، سوى به سو، دو هر از است خريده مدت

 زيان راه كه رباخوارى آن! بانك رباخوارى! كامپيوترى و مدرن رباخوارى
. ببنـدد  ممكـن  اعـالى  حـد  تـا  ربادهنـده  بـر  را فرار راه و رباخوار بر را

 كـه  اسـت  ايـن  سيستماتيك رباخوارى از منظورم! سيستماتيك رباخوارى
 بـه  جهتى ،است كسادى حال در ربا بازار كرد احساس وقت هر رباخوار
 دنيـا  كـه  دهـد  مـى  ـ داريم جهانى رباخوار اآلن زيرا، ـ دنيا جامعه اقتصاد
 بـه  تنهـا  ربـاخوارى  حاضر حال در يعنى. ببرد پناه رباخوار به شود ناچار
 نيـاز  فـردى  اگر تا باشد داشته آماده پولى ربادهنده كه نيست صورت اين
 بـزرگ  ربـاخواران  ناآل. بدهـد  سود و تنزيل و كند قرض او از كرد، پيدا
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 اقتصاد كه دارند دست در طورى را دنيا اقتصادى سياست سرنخهاى دنيا،
 كـه  اسـت  ايـن  جالـب . شـود  مى داده سوق »ربائى اقتصاد« سمت به دنيا

 ربـاخوار  دنيـاى  بـه  دنيا، پيشرو اصطالح به سوسياليستى كشورهاى امروز
 بينيـد  مـى  شما ورهاكش اين كالن هاى وام به مربوط اخبار در. دهند مى ربا
 ايـن  و(. اسـت  كـرده  آشـتى  ديگر بزرگ قدرت با بزرگ قدرت فالن كه

 كـه  درصدى همان در اگر ـ كنيد مى تفسير اى گونه به ظاهر در را )مسأله
 ــ  ديگـران  يـا  و چين و آمريكا يا و شوروى و آمريكا ميان خواه هست،

 بينـد  مـى . آورد مى در سر كجا از ديد خواهيد كنيد دنبال را كنان آشتى اين
 هوشيارِ هاى بازيچه از عبارتند المللى، بين سياست نماى توانا هاى مهره آن

 !بزرگ رباخواران كارآى و كاردان زيركِ هوشمندِ
 اخبـار  گـاهى  وقتـى  انسـان . هسـتند  عجيب دنيا رباخواران اين از بعضى
س  مِـنَ  الشَّـيطانُ  يتَخَبطُـه  اَلَّذى: كه گويى خواند مى را زندگيشان را) 3...(الْمـ 

 . است رستاخيز در كه گويد مى آيه ظاهر گرچه دنياست، همين در كه بيند مى
 اخبـار  در! هسـتند  زنـده  چـه  بـراى  اينها كه كند مى تعجب انسان اصالً
 كسـى  تقريبـاً  را اينهـا  كـه  شود مى برده كسانى نام رباخواران اين به مربوط
 ،)4(باشـد  مخفـى  شان زندگى محل بايد هميشه حال عين در اما شناسد نمى
 مخفـى  ديـوانگى  روى از طـور  همـين  آنـان  كه اين نه دارد، علت البته چرا؟
 بانـدهاى  كـه  است اين رباخوارانه زندگى اين ذاتى خصلت چون. شوند مى

 آنقــدر ربــاخواران ايــن از گــرفتن پــول يكجــا بــراى كــذايى، گانگســترى
 رد هـا  سـوراخ  تـرين  تنگ آن روند تا آنقدر و كشند مى خطرناك هاى نقشه

 ميليـون  50 چـك  يك تهديد، با و آورده گيرشان تا كنند مى دنبال را پايشان
ــا از دالرى ــد، آنه ــاخوار و بگيرن ــد مــى هــم رب ــه دان ــا گرچــه ك  را او دني
 روزنامـه  در )اگـر  و( نيسـت  مطبوعـات  در هم او اسم حتى و شناسد، نمى

 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    32

 را او بانـدها  آن كـه  دانـد  مـى  امـا  د،شناسن نمى را او مردم كنند، اعالم هم
 او كه هستند اين دنبال به و دانند مى هم را چيزش همه شناسند مى خوب

 بـا  را اش سـاله  چندين رباخوارى محصول راحت، و بياورند گير جايى را
 هـم  او زنـدگى  و كننـد  مـى  زنـدگى  گونه اين بنابراين بگيرند، تهديد يك

 كـه  او زنـدگى  خارجى شكل به نسانا. است ديوانه و مجنون آدم زندگى
 يـك  بعـد  و دارد ثروت دالر ميلياردها. است ديوانه: گويد مى كند مى نگاه
 رزرو بـرايش  بايـد  جا ده هتل، آن در شب يك و است هتل اين در شب
 بلـيط  هواپيمـا  آن و هواپيمـا  ايـن  با برود خواست دلش كه جايى تا كنند
 چيسـت؟  شـما  نظـر  به زندگى اين. كند مى پرواز سومى با تازه و خرد مى

 اسـت؛  ديوانـه  انسـان  مثـل  كنيـد  مـى  نگاه وقتى )را فردى چنين زندگى(
 شـود  مـى  بيـدار  خواب از كه هم صبح »الْمس مِنَ الشَّيطانُ يتَخَبطُه اَلذى«

 ربـاخوار  تيپ يك اين البته،. است نگرانى در دائماً و مسأله اين سرگردان
 .ستنده هم ديگر هاى تيپ. است

 امروز، دنياى و جهان بر حاكم اقتصادى سيستم دقيق بررسى بنابراين،
 آن ــ  بزرگ لوله ـ لوله شاه يك كه بدهد نشان شما به تواند مى راحتى به
 هـا  رگ تر، كوچك هاى لوله بزرگ، رسانى آب لوله آن از و دارد قرار زير
 نفـوذ  دنيـا  اقتصـاد  پيكر هاى سلول تك تك به آمده ها مويرگ و ها رگه و

 حـد  آخـرين  تـا  چيزى، هر از كه است اين دستگاه اين كار و است كرده
 لولـه  آن و. كنـد  منتقـل  اصـلى  لولـه  آن به و بمكد را حياتى رمق ممكن،
 طـرف  در آبرسـانى  هاى لوله معموالً. رسد مى سد يك پشت به هم اصلى
 سـد  پشت به را آب بايد. است طرف اين از اينجا در اما است، سد ديگر

 از اسـت  عبـارت  هـم  دارى سـد  و سـد  ايـن  كتـاب  و حساب و برساند
 )5.(دنيا امروز بانكى سياست
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 وجـود  اى سـاده  ربـاخوارى  حجـاز،  محـيط  در ،)ص( پيامبر زمان در
 مبارزه اعالم ساده، رباخوارى اين با قرآن و امروز از تر ساده خيلى داشت
 نـوع  يك هم ربا خوب گويد؟ مى چه پيامبر اين: كه گفتند رباخوارن. كرد

 بـردن  سـود  و فروش و خريد چطور فروش، و خريد مثل است »معامله«
 !است؟ حرام ربا اما است، حالل

 بـه  مسـلك،  و مكتب گويد مى شود، نمى مطلب فلسفه بيان وارد قرآن
 حـرام  ربا اما ندارد عيب بردن سود و فروش و خريد كه كند مى اعالم تو

 .باشد مسلك تابع بايد دار مسلك نانسا. كنى بايداطاعت تو است،
 »ربـا « واقعـاً  اگر چيست؟ »ربا« و »بيع« بين فرق واقعاً ببينيم خواهيم مى ما
 حالل؟ را »بيع« و كرده حرام را »ربا« خداوند چطور است، »بيع« مثل

  
 دو اين بين تفاوت و »ربا« و »بيع« مفهوم

 بايـد  و شـود  مـى  بحـث  ايـن  بـه  مربوط كه داريم گوناگونى معامالت ما
 و خريـد  و بيـع . اسـت  »بيـع « آنهـا  از يكـى . كنيم بررسى را آنها يك يك

 نـوع  يك فروش، و خريد اساس. »توزيع سيستم« از است عبارت فروش
 بـردن  سـود  منشـاء  كـه  چيـزى  آن سـالم،  فـروش  و خريد در. است كار

 كارى او بردن سود منشاء )بلكه( نيست، سرمايه و پول شود، مى فروشنده
 كسـى  دسـت  از و بـرد  مـى  جـايى  به جايى از را كاال او كند، مى كه است
 .دهد مى ديگرى دست به و گيرد مى

 كنيـد  تصور. است »كار« نوع يك اقتصادى هاى سيستم همه در توزيع
 بكنـيم،  زندگى ـ سوسياليستى گويم نمى ـ كمونيستى جامعه يك در ما كه
 هـيچ  )كـه  طورى به( تاس كمونيسم در كه اشتراكيت حد عاليترين آن با

 و ،»نيـاز  قـدر  بـه  مصرف امكان، قدر به كار«. نباشد چيز هيچ مالك كس
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 نـه  كـه  رنجبرى كش زحمت مردمِ يافته شكل اتحاد هم حكومت )بجاى(
 )6.(شود مى اداره صحيح مديريت سيستم با بلكه حكومت سيستم با

 انـد تو مـى  تنهـايى  بـه  خود كننده مصرف آيا اى، جامعه چنين در حتى
 مصـرف  بـراى  توليـد،  محـل  از شـود  مـى  توليـد  كه را چيزى هر و برود

 نيـروى  يـك  افتـادن  كـار  به بدون بالفاصله شده، توليد كاالى آيا بردارد؟
 چيـزى  چنـين  آيـا  گيـرد؟  مى قرار كننده مصرف دسترس در ديگر، انسانى
 ها كفش اين و كند مى توليد كفش كه اى كارخانه در آيا مثالً است؟ ممكن

 بـه  كـه  فـردى  و ريزنـد  مى هم روى را ها كفش اين شود مصرف بايد هم
 ايـن  از جفت يك و كارخانه به رود مى افتد مى راه كند، مى پيدا نياز كفش
 يـا  اسـت؟  جـور  ايـن  آيا رود؟ مى و كند مى پايش به و انتخاب را ها كفش
 و خواهد مى كتاب و حساب شود مى توليد اينجا در كه محصوالتى كه اين
 چـه  بـه  داريـم؟  مصرف چقدر و كنيم توليد چقدر ما كه شود معلوم بايد
 با متناسب كه بدهيم او به كفشى نوع چه و بدهيم كفش جفت چند كسى
 او بـه  تـا  باشـد  شده خراب و سائيده كامالً قبلى، كفش آيا باشد؟ كارش
 نـو  كفـش  او كند مى كار هنوز او كفش كه اين وجود با يا بدهيم، نو كفش
 هـر (: خواهد مى كتابى و حساب يك باالخره هم زمان نظر از واهد؟خ مى
 كننده مصرف به نياز حسب بر را شده توليد كفش و گيريم نمى پول )چند
 بـه  كننده مصرف دست به شده توليد كاالى اين رساندن آيا ولى دهيم، مى

 كنـد  پايش به كفش خواهد مى كه شخصى تازه ندارد؟ نياز انسانى نيروى
 بلكه نباشد، رويم، مى كفاشى مغازه به داريم نياز كفش به وقتى كه ام مثل
 نفـر  ميليـون  يـك  )اگـر (. بردارد را كفش و برود كارخانه به و بيايد خود

 آن بياينـد؟  چگونـه  كنند، تهيه كفش كفش، توليد كارخانه اين از بخواهند
ـ  و بشـود  ماشـين  سوار بايد كند، مى زندگى كيلومترى 20 در كه فردى  هب
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 در كـه  نفـر  صـد  اگـر !! بـرود  و بردارد كفش جفت يك تا بيايد كارخانه
 زندگى كشاورزى يا كارگرى واحد يك در كارخانه اين كيلومترى يكصد

 سـوار  يـك  بـه  يـك  كـدام  هر بايد آيا باشند، داشته نياز كفش به كنند مى
 برونـد؟  و بردارند را خودشان كفش تا بيايند كارخانه به و بشوند اتومبيل

 دو تـا  صـد  انسـان  صـد  اسـت؟  شده مصرف نيرو چقدر صورت اين در
 بـر  عـالوه . انـد  نموده كار اين صرف وقت، ساعت دويست يعنى ساعت،

 و هــا الســتيك اســتهالك هــا، ماشــين راننــدگان هــا، ماشــين ســوخت آن،
 پخـش  و هـا،  ماشـين  بيشتر حركت از ناشى كه جاده استهالك ها، اتومبيل

 زيسـت  محـيط  بهداشـت  ضـد  بـر  كـه  عملـى  و هوا در زياد سمى مواد
 مصـرف  براى ما كه اين براى چه؟ براى )اينها همه(... است گرفته صورت

 مسـتقيماً  بايـد  كننـده  مصـرف  و باشيم نداشته تشكيالتى و نيرو توزيع، و
 است؟ عقالئى اين آيا. بگيرد توليد مركز از را خود نياز مورد جنس
 كـه  اين يا است تر صحيح اين آيا ؟كند مى را كار اين سيستمى هيچ آيا
 و بريـزد  كوچـك  ماشين يك در و بگيرد را كفش جفت صد آن نفر، يك
 تر صحيح اينها از يك كدام بازگردد؟ و رسانده آنها به ساعت يك طى در

. دومى مسلماً است؟ تر نزديك صحيح، اقتصاد سيستم به يك كدام است؟
 و حرفـه  و كـار  نـه،  ت؟اسـ  توليدكننـده  آيـا  چيسـت؟  فرد اين كار حال

. برسـاند  كننده مصرف دست به را توليدى كاالى كه است اين او تخصص
 و زن و مسـكن  هـم  آقـا  ايـن  نه، )دهد؟ انجام را كارى چنين( مجانى آيا
 نيـروى  بـاالخره  پـس . بگيـرد  حقـوق  هـم  الزم اندازه به بايد و دارد بچه

 توزيـع  ازاى در و گيـرد  مى قرار توزيع خدمت در سيستمى هر در انسانى
 فـروش  و خريـد  و سـالم  بيـع . شـود  مى او نصيب درآمدى و حقوق هم

 .است اين سالم،
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 يـك  باشـد،  سالم اقتصادش كه اى جامعه كار كاسب و فروشنده پس،
 و توليدكننـده  بـه  را آن و رود مـى  كـه  دارد دسـت  در پـول  نام به چيزى

 نقـل  و لحمـ  گرفتـه،  )تحويـل ( او از را جنس و دهد مى اصلى فروشنده
 دسـت  بـه  را كـاال  كنـد،  مى صرف وقت آورد، مى توزيع مركز به و كند مى

 صـبح  دوباره و كند مى جمع و گيرد مى را ها پول رساند، مى كننده مصرف
 و است، ميدان در وقت اول صبح ها، محله هاى فروش سبزى مثل... نو از
 تومـان  ىس يا بيست و فروشد مى بار تره تومان سيصد يا دويست شام، تا
 ) 7.(كند مى زندگى و آيد مى گيرش هم

 تهيـه  سـبزى  خواهم مى بنده حال،) 8.(است همين چيست؟ آقا اين كار
 سـبزى  تا بروم ميدان به و شوم بلند اينجا از كه است اين تر صحيح آيا. كنم

 و من براى و برود ميدان به زود صبح انسانى، يك كه اين يا برگردم و بخرم
 بكند؟ هم زندگى ش»كار« اين با و بياورد و كند تهيه سبزى من امثال

 اصـالً  مـورد  ايـن  در آيـا  اسـت؟  »ربـا « مثـل  اين آيا. »بيع« شود مى اين
 كـار  كاسب اين به ندارد، دخالتى مورد اين در سرمايه دارد؟ دخالتى سرمايه

 پـانزده  يـا  درصـد  پـنج  كنـى  مى كه كارى و تالش ازاى به تو كه گويند مى
 گويـد  مـى  او. كـن  استفاده خرى مى كه جنسى روى درصد تبيس يا درصد

 حسـاب  گويند مى. دارد هم ضايعات بدهم كننده مصرف تحويل را جنس تا
 آزاد مبادلـه  سيسـتم  در چـون  ،)9(ضـايعات  بـراى  هـم  درصد سه كنيم مى

. سـوزها  و سـوخت  به مربوط هم درصد سه) 10.(دارد هم سوز و سوخت
 از كـه  اى رده ايـن  در كـه  اسـت  اين ادالنه،ع ـ شام تا صبح از هم تو خرج
 بـر  هـم  ايـن . شـود  مى تومان پنجاه يا چهل يا سى ـ هستى كارآمدى لحاظ
 )خـرى  مـى  كـه  را جنسى( لذا و درصد، ده شود مى معامالت حجم حسب
 .بفروش سود درصد بيست يا درصد پانزده يا درصد، دوازده با جمعاً
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 و كار فروشنده اگر ـ شده يتهدا فروشى و خريد اقتصاد ـ بيع يك در
 اسـت  نـداده  او به سودى او سرمايه. نيست كار در »ربا« اصالً نمايد، كسب
 :گويد مى صراحت با قرآن بنابراين. اوست »كار« داده، سود او به آنچه بلكه

 ايـن : گفـت  بيع مورد در فردى اگر حاال... الِّربوا حرَّم و الْبيع اللَّه اَحلَّ
 ملـك  حاضر حال در و ام خريده را جنسى و ام رفته من يست؟چ ها حرف
 مگـر . باشـد  طـرفين  رضـايت  بـا  بايـد  هـم  معاملـه . است من مال و من
 هـم  مـن  بخـرم؟  تـو  رضـايت  بـا  خـواهم  مى را جنس اين كه گويى نمى
 سـود  صد در صد با را كاال اين من،. بفروشم خودم رضايت با خواهم مى
 چقـدر  )آن خريد قيمت( مالش اصل كه ويمگ نمى تو به اصالً. فروشم مى
 فروشـم،  مـى  تومـان  دويسـت  را جـنس  ايـن  مـن  گـويم  مـى . است بوده
 !!برو خواهى نمى و بخر خواهى مى

 بـدون  جامعـه  و سيسـتم  يـك  در. اسـت  بيـع  نـوع  يك هم اين البته
 بيايد پيش مسأله اين است ممكن اداره، بدون و قيمومت بدون حكومت،

 رضايت، برخالف خواهد نمى چون باايمانى و دينمت خريدار هم شايد و
 آن وقـت  آن و! كرد راضى را او بايد باالخره: بگويد بخرد، چيزى كسى از

 اصـلى  كننـده  توليـد  از فروشـنده،  و كـار  كاسب شخص آن كه را جنسى
 بـراى  بفروشد، تومان شصت ها محاسبه تمام با بايد و خريده تومان پنجاه
 .خرد مى تومان صد او از دهم، نمى تومان صد از كمتر من گويد مى كه اين

 آقـاى  آن يعنـى . اسـت  داده »سـود « ،»سـرمايه « كـه  جاست اين در و
 ايـن  مالـك  عنوان به حاال و شده كاال اين مالك پول، آن دادن با فروشنده

 بلكـه . مبادلـه  واسـطه  عنـوان  بـه  نـه  بگيرد، بيشترى سود خواهد مى كاال
 .سرمايه از سودگيرى اىبر است پوششى مبادله، واسطه
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 هـم  را »بيـع « نـوع  ايـن  قـرآن  در الرِّبـوا  حرَّم و الْبيع اللَّه اَحلَّ اين آيا
 شود؟ مى شامل
 ايـن  مسـلم  قـدر  و اسـت،  سـؤال  جاى اين متحرك زنده فقه يك در
 و پـولى  اقتصادى سيستم يك در گذارى نرخ مسأله به مسأله اين كه است
 دارد، آزاد اصـطالح  بـه  اقتصـاد  كـه  اى جامعـه  در ياآ. گردد برمى اى مبادله
 خواهـد  مـى  چـه  هر كارى كاسب هر كه است اين اقتصادى آزادى معنى
 گـذارى  نـرخ  حـق  جامعـه،  آن حكومـت  كـه  است معنى اين به يا بگيرد
 جـنس  كنـد،  ناچار را فروشنده تواند مى خريدار هم بعد و دارد را عادالنه

 .است سؤال يك اين، روشد؟بف او به شده تعيين نرخ با را
 فقهـى  دليل گذارى نرخ چون گويند مى و كنند مى فقهى احتياط اى عده
 را فروشـنده  بايـد  محتـاط،  مقـدسِ  مـومنِ  انسـان  بنابراين ندارد، اساسى
 .باشد هم شده اعالم نرخ برابر ده كه اين ولو كند راضى

 امعـه، ج ايـن . بـدانيم  اسـالمى  تـوانيم  نمـى  را اى جامعه چنين ما ولى
 ايـن  تـا  نبايد كه اسالمى جامعه. دهد مى ظلم به ميدان كه است اى جامعه
 داده اشـخاص  بـه  ظلـم  امكان اسالمى جامعه در. بدهد ظلم به ميدان حد
 يـك ! »گوسـفندان  بـر  شـود  كـارى  سـتم « كـه  حدى آن در نه اما شود مى

 بـه  را كـار  بـاالخره  گوينـد  مـى  )بعضى(. هست هم كلى كنترل و حساب
 راه بهترين كه دارم قبول من نيست، حرفى. كنيد واگذار فروشنده انصاف

 كـه  اين بدون تا كنيم تربيت انصاف با مردمى را كارها كاسب كه است اين
 كـه  بگوينـد  و بگذارنـد  قـرار  خودشان اصالً باشد، گذارى نرخ به احتياج
 اسـت،  بهتـر ) 11(يك به يك سود از درصد پنج و درصد سه سود بركت
: بگـوييم  و بگذاريم دست روى دست كنيم؟ چه نكردند )چنين( اگر ولى
 انصـاف  بـه  زنـدگى  نظـام  اسـالمى،  جامعه در آيا ديگر؟ است انصافى بى
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 نيست، چنين كه دانيم مى قطعاً را اين است؟ شده واگذار اشخاص دلخواه
 اى جامعـه  و حكومت و قانون داراى است اى جامعه اسالمى جامعه چون
 اشـخاص  انصـاف  به را چيز همه يعنى است، حكومت و قانون داراى كه

 جـزو  هـم  گـذارى  نـرخ  آيـا  كه است اين سؤال فقط. است نكرده واگذار
 چيـزى  آن. مـا  فقه در است سؤالى هم اين! نه؟ يا هست حكومت حقوق

 گـذارى  نرخ كه مطلب اين )خود( كه است اين است، قطعى بنده براى كه
 احتيـاط  خـالف  دادن گـذارى  نرخ به ىفتوا بنابراين و ندارد روشنى دليل
 خـالف  كه دانم مى قطعاً را اين. دانم مى فقهى احتياط خالف من را است،
 .است احتياط

 جامعـه  زيرا آورد مى در بدى جاى يك از سر فقهى چنين كه اين براى
 بلكـه  نيايـد،  فقيـه  و فقـه  سراغ به ديگر تنها نه كه اين به دهد مى سوق را

 فتـواى  را ايـن  بايـد  قطعـاً . نيايـد  هم »فرست فقه ىخدا« سراغ، به حتى
 از اى عـده  احتيـاطى  گـرايش  كـه  ايـن  بنابراين،. نكرد تلقى احتياط مطابق
 گـذارى  نـرخ  مـورد  در شـود  مى سبب ـ حاضر عصر در حتى ـ ما فقهاى
 احتيـاطىِ  گرايش گرايش، اين من ديد از بگذارند، خشخاش بر مته خيلى
 مـورد  در متعـارف  حـد  در داليـل،  واقعـاً  اگـر . شـود  نمـى  تلقـى  فقهى،
 صـحيح،  حكومـت  بـه  مـا  صورت اين در شد، كمال و تمام گذارى، نرخ

 ،)12(باشـد  عمـوم  مصـلحت  و حساب روى ش گذارى نرخ كه حكومتى
 اجرا هم دقيق كه بدهيم را اين امكان و كند گذارى نرخ بدهيم اجازه بايد
 )13.(باشد تمام بمطل اين در فقه در ما داليل »اگر« البته كند

 كـه  است اين »ربا« و »بيع« ميان اول فرق پس. بود »بيع« مورد در اين
 و فروشـنده  بـراى  كه سودى صحيح، شده گذارى نرخ فروشِ و خريد در

 و داده انجـام  كـه  اسـت  كارى حد در شود مى گرفته نظر در توزيع عامل
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 نظـر  در سـهمى  اصالً اگر است آورده و خريده و داده كه اى سرمايه براى
 .ندارد سودى اصالً سرمايه، اينجا در ترتيب اين به. ندارد اشكالى نگيريم،

  

 ربا و بيع ميان تفاوت دومين
 يـك  كـه  تعدى، با همراه اجحافىِ اقتصادِ همان در كه است اين دوم فرق
 سـودى  گـران،  فروش و ارزان خريد و سرمايه داشتن پرتو در كاسب نفر

 بـا  نامتناسـب  و كننـد  مى توزيع براى كه زحمتى حد از بيش يعنى كالن،
 شـده  سـبب  فـرد  اين بردن سود باالخره هم، برد مى توزيع، مزد و اجرت
رد،  ببندد، بيندازد، كار به فكرى كند، حركتى و تالش خودش كه است ببـ 

 بينـدازد  خطـر  بـه  را اش سـرمايه  هـم  خـودش  هم ببرد، و بياورد بدوزد،
 ،)14(بيايـد  پائين برود، باال كند، پيدا ساننو )ها قيمت است ممكن چون(
 پـول  رباخوار كه است اين مسأله ربا در. نيست اينطور مسأله »ربا« در اما
 يـا  نقـره  و طـال  چـه  اسـكناس،  چه را، خود پول اين و دهد مى قرض را

 آن دزد است ممكن و است سوختن و بردن قابل چيزى كه مس، و نيكل
 از هـم  را آفـت  ايـن  حتـى  شـود،  آفـت  اردچ دادن قرض با يا و بزند را

 حاال )اما( بود او دست به كارها اين كه اين براى كند، مى دور خود سرمايه
ه  در كـه  اسـت  پولى اين مالك يعنى است ذمه در مالك او ديگر فـرد  ذمـ 

 او از ببـرد  دزد اگـر  و اوست كيسه از بسوزد پول اگر. است )گيرنده وام(
 آفـت  بود ممكن الاقل بود، خانه در اگر كه پولى اين خواهد، مى خسارت
 زحمـت  خود به بايد اينقدر او و شود محسوب آفت يك آن براى دزدى
 از هـم  را نگهبـانى  زحمـت  )اكنـون ( كند نگهدارى پول اين از كه داد مى

 مـاه  آخر در كه گويد مى و دهد مى ديگرى به و دارد برمى خودش گردن
 .بدهند تومان بيست صدو او به بايد را تومان صد
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. كنـد  مى پول مطالبه شما از خود، زحمت كردن كم با )رباخوار( يعنى
 بـاالخره  اش اجحافى شكل حتى معامله، و بيع در. نيست گونه اين بيع در
 و دادنـى  خطـر  بـه  تـن  و خطـر  افتـادنى،  زحمت به كارى، تحركى، يك

 راه در كـه  جنسـى  رفـت؟  پائين يا باال بازار )در ها قيمت( هست نگرانى
 سـقوط  نشـد؟  يـا  شد واژگون نه؟ يا رفت بين از كاميون شد؟ چطور بود
 بـه  )ربـاخوار ( آن امـا ... و نپوسيد؟ يا پوسيد انبار در چيزى نكرد؟ يا كرد

 شـما  تحويـل  را پـول  سردستى، عادى عمل يك با يا تلفن يك با راحتى
 بـين  از خطـر  نـوع  هـر  كه گيرد مى شما از هم سند جور شصت دهد، مى
 يا ماه، آخر هم بعد و ببرد بين از هم را... و شدن ورشكست يا مال تنرف

 .گيرد مى پس اش اضافه با را پول اين سال آخر
 ربا، با مقايسه در هم »اجحافى بيع« حتى كه كنيد مى مالحظه بنابراين،

 كـار  كاسـب  همـين  ــ  انصـاف  بـى  كار كاسب. دارد فرق هم با ديد اين از
 )اينجـا  در( ــ  اسـت  ناپسند و نكوهيده بسى اش انصافى بى كه انصاف بى
 بـه  را اش سـرمايه  و خـودش  بايـد  كه است آدمى است، متحرك فرد يك
 .نيست گونه اين رباخوار اما بيندازد، تاب و تب

  
 ديگر تفاوت
 خـط  در كـه  افـرادى  و ــ  دارد وجـود  »ربا« و »بيع« بين كه ديگرى فرق

 و بيـع  كـه  اسـت  ايـن  ــ  نـد كن مى درك راحتى به هستند، تجارت مسائل
 از بـردن  سـود . بگيـرد  اوج توانـد  مـى  حدى يك تا كاال، فروش و خريد
 دست به كاال رساندن و كننده توليد از كاال خريد معناى به تجارت، طريق

 مصرف براى كه حد آن در وسيع، دنيايى هاى شبكه با ولو كننده، مصرف
 حسـاب  هـم  بـاز  ،باشـد  داشـته  فـروش  نماينـده  دنيـا  تمـام  در كاال يك
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 و شـود  مـى  متوقـف  برسد، كه جايى يك به و است محدود اش سوددهى
 سـود  نظـر  از دنيـا  در كه چيزى تنها. است محدود اينها تمام سود درصد
 )15.(رباست ندارد، حد تقريباً دادن

 و سرگشـاد  آن دنيـا،  امـروزِ  ربايىِ اقتصاد در شد، عرض كه همانطور
 ميـزان  شـما  لذا. دنياست بزرگ هاى بانك در آبرسانى هاى لوله قطورترين

. كنيـد  مقايسـه  ديگـر  مؤسسات سود ميزان با را آنها سود ميزان و ها بانك
 همـه ... سـرمايه،  حجـم  كنند، مى كار بانك در كه كسانى تعداد كار، حجم
 پر بسيار كنيد مى تصور كه ديگرى كار هر با و بياوريد كاغذ روى را اينها
 توسـعه،  سـرعت  نظـر  از خصوصـاً  كـه،  ببينيد و يدكن مقايسه است، سود
 از رباخوارانـه،  فنـىِ  بانكـدارى  فنى، رباخوارى. دارد تفاوت هم با چقدر
 دارد شـعبه  يك ابتدا كه بانك يك كه هايى سال يعنى توسعه، سرعت نظر
 .است نظير كم ـ باشد داشته شعبه يك دهى كوره هر در كه، برسد آنجا تا

 امـور  ديگر هاى رشته با و است چگونه سال در هااين )وضع( كه ببينيد
 تفـاوت  هـم  با چقدر كه ديد خواهيد كنيد، مقايسه جامعه همان اقتصادى

 مثـل  هـا  بانـك  زيركانـه  انتشـار  سـرعت . است سرطانى اينها رشد. دارند
 و طـاعون  وبـا،  سرطان، چون خطرناكى مهلك هاى بيمارى انتشار سرعت

 مدبرانـه  قدر هر ديگر، اقتصادى هاى رشته آنكه حال و است آنزا آنفلو يا
 بنـابراين، . اسـت  كـم  بسـيار  اينها به نسبت سرعتشان شوند داده گسترش
 مـورد  در گسـترش،  ميـدان  و سـرعت  مكـان،  و زمـان  نظـر  از گسترش،
 بـا  همراه زيركانه مكارانه بيع آن حتى. دارد تفاوت بسيار بيع با رباخوارى

 .سوءاستفاده و انصافى بى
 :دارد وجود »ربا« و »بيع« بين اساسى فرقهاى اين اجماالً ين،بنابرا
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 و دسـتمزد  برگـرفتن  بلكـه  نيست، سرمايه از بردن سود بر بيع اساس ـ1
 توليـد،  كـار  مثـل  توزيـع  كار و توزيع، كار ازاى در است العملى حق

 .است ضرورى و الزم ارزنده، اى جامعه نوع هر براى كه است كارى
 گرفتـه  نظـر  در سـود  سـرمايه  براى ميزان، از خارج هك بيعى همان در ـ2

 بـه  بـاز  نيـز  باشـد  مكارانـه  و تجاوزكارانـه  غيرمنصفانه، و باشد شده
 دارد نيـاز  سـرمايه  و خـود  انداختن خطر به همچون فعاليتى و تحرك

 كـه  جـايى  بـه  سـرمايه  تقريباً آنجا در است، اين عكس ربا كه حالى در
 زحمـت  نـه  است كن كم زحمت و شود مى فرستاده است تر امن غالباً
 )16!(كن زياد خطر نه است كن كم خطر و كن زياد

 بوجـود  دنيـايى  اى شـبكه  بتوانـد  حتـى  كه اى غيرمنصفانه زيركانه بيع ـ3
 اساسـى  تفـاوتى  »ربـا « گسـترش  با گسترشش ميدان و سرعت آورد،
 ربـا  اگـر  كه طورى به نمود، مقايسه هم با را دو اين توان نمى و دارد،

 ديگـر  تجـاوزات  تمـام  و كنـيم  حذف امروز، دارى سرمايه دنياى از را
 از درصـد  پنجـاه  از بيش شايد بگذاريم، جايش سر بر را اش اقتصادى
 .برود بين از ربا حذف با فقط ها، نابسامانى





 سرمايه واقعى نقش
  
  
  
  
  





 اسـاس  بر اش زندگى كه اى جامعه اقتصاد در ربا نقش و ربا اصل به راجع
 هـر  در ربـاخواران  كـه  شـد  ايـن  مطلب خالصه. شد بحث چرخد مى آن

 شيره كه كسانى از عبارتند ربوى، اقتصاد داراى اجتماع در ربازده، اجتماع
 ــ  بـيش  يـا  كـم  ـ ديگر مردم همه و مكند مى دور از را جامعه آن اقتصاد
 ربـا،  كـه  اسـت  اى جامعـه  اقتصاد واقعى وضع اين،. هستند آنان هاى فعله
 نقـل  نيـز  آيـه  خود در كه طور همان مناسبت بدين. باشد اقتصادش ورمح
 و خريـد  شـود  گفتـه  اسـت  ممكن كه كرديم مطرح را سؤالى است شده

 )ص( پيـامبر  خـود  عصـر  در. رباست مثل هم راه اين از كاسبى و فروش
 خـدا  كـه  اين با دارند؟ )دو اين( تفاوتى چه. رباست مانند بيع گفتند مى نيز
 اينهـا  فـرق . اسـت  كـرده  حـالل  را فـروش  و خريـد  و بيع و محرا را ربا

 چيست؟
  
 مسلمين بازار
 بـراى  مسلمين بازار نام به فرقى يك كن درست شرعى كاله خواران تنزيل
 قبول حال به تا منصفى و عاقل انسان هيچ را فرق اين كه كردند درست آن

 و خريـدم « دشو گفته آنجا در كه است اين فرق گويند مى آنها. است نكرده
 در تنهـا  فرق »دهى؟ مى تنزيل چند تومانى«: پرسند مى اينجا در و ،»فروختم
 يـك  كـه  اسـت  ايـن  آن و كـنم  مـى  هم ديگرى كار من. است گفتن همين

ــه فروشــم مــى او بــه كبريــت قــوطى  كــه تومــان، ميليــون يــك قيمــت ب
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 هد تـو  بـه  يكسـاله  مـن «: گـويم  مى او به و باشم داده انجام هم اى معامله
 مـن  بـه  را تومان ميليون ده آينده، سال در كه دهم مى قرض تومان ميليون

 بـه  تـو  به را كبريت قوطى اين كه گويم مى هم آن كنار در ولى برگردانى
 تـو  از را تومـان  ميليـون  يـك  ايـن  و. فـروختم  تومـان  ميليون يك قيمت

 و ـ بدهى من به تومان ميليون يازده مجموعاً بايد سال آخر در و طلبكارم
 بجـاى  ميليـونى  يـك  معامله آن ـ هستند هم از جداى هم حساب دو اين
 ده. اسـت  الحسـنه  قـرض  و جداگانـه  اسـت  وامـى  هم، يكى اين و خود

 گيـرم،  مـى  را تومان ميليون ده همان هم سال آخر و دهم مى تومان ميليون
 فَيضاعِفه حسناً قَرْضاً اللَّه يقْرِض ذَالّذى منْ« نيست الحسنه قرض اين مگر
بـه  را كبريت قوطى يك من است، جداگانه اى معامله نيز اين و) 17(»...لَه 

 !فروشم مى تومان ميليون يك
 همـان  ايـن . اسـت  كرده مسخره را ما دين كه است چيزى همان اين،
 روبـرو  دينى چنين با واقعاً اگر بخصوص ـ ما جوان نسل كه است چيزى
 هاى فهميده! است بازى و مسخره دين، ناي: كه بگويند دارند حق ـ شوند
 گذاريـد  مى خودتان سر بر كاله آيا كنيد؟ مى چه كه بپرسند دارند حق دنيا
 از بعضـى  در حتى اخيراً گاهى كه ديگر وجوه از بعضى يا خدا؟ سر بر يا

 .است شده ديده ها نوشته
 كبريـت  قـوطى  يـك  دنيـا  جـاى  هـيچ  در! نيست فروش و خريد اين

 معاملـه  تومان يك را آن كه قدر همين ـ ارزد نمى بيشتر ريال ود از )مثالً(
 گوينـد  مى يا ،»!است كاسه نيم اين زير اى كاسه چه« ببين گويند مى كردى

 تومـان  يـك  را ريـالى  دو كبريـت  قوطى كه كرده عيب مخش كس فالن«
 انسـان  با معامله )چون( است، باطل و سفهى اش معامله وقت آن »!خرد مى

 قرضـى  حسـاب  همـان  روى بـر  هم اين يا و. است باطل عقل ىب و سفيه
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 )دو ايـن ( هـم  لفظ با اگر و مربوطند هم به اينها پس است گرفته كه است
 كـه  گويـد  مـى  راست آقا اين اگر شود، نمى تمام مسأله كنى جدا هم از را

 هـم  كبريـت  قـوطى  آن و جـدا  حسـابى  تومـانش  ميليون ده دادن قرض
 بدهد انجام را كار اين زندگى در بار چهار )بيايد( پس دارد، جدا حسابى

! خـواهم  مـى  قـرض  تومان ميليون ده بگوئيد و كنيد مراجعه او به شما كه
 خواستيد و رفتيد سراغش به كه هم ديگر بار اگر و نيامد در صدايش اگر
 گويـد  مـى  راسـت  داد، قـرض  شما به بگيريد، قرض او از تومان ده حتى
 اسـت،  بازى و كاله اينها واقع در واال جداست هم زا دو اين حساب واقعًا
 .نيست مطرح اينها ـ فقهى فقه ـ فقه، در. ريخت دور بايد را اينها

 ميـان  در رايـج  عقالنـى  معامالت احكام شناخت از است عبارت فقه
 در و دنيا در اى جامعه ميان در اساساً كه حكمى يك شناخت وگرنه مردم
 فقه شناخت كه اين. نيست بحث موضوع رد،ندا موضوعى دنيا عقالى نزد
 ! نيست خدا حكم و

  
 فروش و خريد معنى
 فـرد  كـه  اين يعنى فروش و خريد چيست؟ »فروش و خريد« معنى اساساً

 خـام،  مـاده  سـاختن،  ايـن  با و سازند مى را نيازى مورد كاالى جمعيتى يا
 آجـر  بـه  خـاك  ايـن  وقتى ولى است، خاك خاك،. كند مى پيدا »ارزشى«

 كـارى  درد بـه  حـاال  چـون  كنـد،  مـى  پيـدا  جديـد  ارزشى شود مى تبديل
 .خورد نمى كار آن درد به قبالً كه خورد مى

 ريـال  دو شـد،  ساخته كه حاال خاك، كيلو يك كار، اين براى گوييم مى
 همه اينكه مگر ساخت، خانه شود نمى كه كوره سر آجر با ولى. دارد ارزش
 تهيـه  مسـكن  آجر، اين با خواستيم اگر!! زندبسا خانه كوره، اطراف و بروند

 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    50

 كـوره،  دم از آجر اين كه است اين آن و است الزم هم ديگر كار يك كنيم،
 سـاختمان  پـاى  بـه  كوره پاى از آجر نقل پس. شود منتقل ساختمان پاى به

 .آورد مى دست دم و كند مى تر استفاده قابل را آجر و است كار يك هم،
 آجـر . شـد  اضـافه  آجر ارزش بر شاهى ده يا لريا يك حاال گوييم مى

 پـاى  آجـر  و خـورد  مـى  سـاختمان  درد بـه  ريـال  دو اندازه به كوره پاى
 اسـت،  »توزيـع « عمـل  عمل، اين. شاهى ده و ريال دو اندازه به ساختمان

 كننـده  مصـرف  دسـت  به شدن ساخته محل از را شده ساخته كاالى يعنى
 ديگـرى  ارزش منشـاء  توانـد  مى و است مفيد عمل يك هم اين رساندن،

 اى، درجـه  يـك  خـواه  ـ فروش و خريد دستگاه و ها فروشنده نقش. باشد
 .است توزيع نقش ـ باشد اى درجه چند يا اى درجه دو

 اجـرت  و دارد ارزش كـه  اسـت  اى ارزنده كار »توليد« كه طورى همان
 عـوض  و ازاء بـه  مـا  اجـرت  و اسـت  ارزنده كار هم »توزيع« خواهد مى
 در حتى يعنى. هست دنيا اقتصادى هاى نظام همه در هم اين و اهدخو مى
 اگـر  نـدارد،  وجـود  دنيـا  در هنوز كه كمونيستى جامعه آل ايده مرحله آن

 توليـد  را جنسـى  جـايى  يـك  در باالخره بيايد، وجود به اى جامعه چنين
 و كننـد  مصرف را جنس خواهند مى تر طرف آن كيلومتر يكصد و كنند مى
 ببرنـد  كيلومترى يكصد به اينجا از را كاال اين كه بكنند كار صىاشخا بايد
 هسـت،  نسـيه  اگر و بگيرند را پولش و برسانند، كننده مصرف دست به و

 حقوق هم، اين به و است كارى هم اين باشند، داشته را كتابش و حساب
 مسـكن  او بـه  كند، سير را شكمش بايد باالخره هم شخص اين دهند، مى
 .كرد تأمين را زندگيش و داد بايد

 داريـم  احتياج توزيع دستگاه به باشيم سيستمى هر در ما اينكه در پس
 جـا  همان كه مانده عقب و ابتدائى خيلى اقتصادهاى در مگر نيست، بحثى
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 مسـتقيماً  كننـده،  توليـد  همـان  از آيـد  مـى  هـم  خريدار كنند، مى توليد كه
 پـائينى  درصـد  مورد در قطف چيزى چنين كه دانيم مى را اين ولى خرد مى
 .بشود مطرح تواند مى دنيا كنونى زندگى از

  
 توزيع در آن هاى مالك و عادالنه گذارى نرخ

 يـك  عنوان به توزيع مسأله ها انسان زندگى از بخشى در اينكه در باالخره
 بيايـد،  حسـاب  به بايد اقتصاد نظر از جامعه، زندگى تنظيم در مؤثر عامل
 . است روشن بسيار حسابش و نداشته وجود ترديدى و شك

 گـذارى  نـرخ  توليد، روى بر كه همانگونه سالم، اقتصادى نظام يك در
 چـه  شـود،  مـى  عادالنـه  گـذارى  نـرخ  هم توزيع روى بر شود، مى عادالنه
 مـا  خـام  كـامالً  مـاده  بـراى  كه نيست چنين توليد، در مگر كند؟ مى فرقى
 كشـاورز  دسـت  از گنـدم  كيلـو  يـك  اگـر  شما شويم؟ قائل ارزشى نبايد
 بـراى  كـه  كـارى  انـدازه  بـه  دارد؟ ارزشـى  چه گندم مقدار اين خريد، مى
 درسـت  گنـدم  كـه  كـار  آن خود ولى است، بوده الزم آن آوردن دست به

 كـه  اى تغذيـه  بـراى  آيـا  است، كرده تغذيه خاك از گندم اين!... كرد نمى
 خيـر،  يد؟شـو  مـى  قائـل  ارزشى گذارى قيمت در هم كرده خاك از گندم
 آفتـاب  نـور  گنـدم  ايـن . نيست بشر كار است، الهى منابع آنها اينكه براى
 آيـا  دارد، وجـود  آفتاب انرژى از مقدارى آن درون در و است، گرفته هم
 كـه  است اين عادالنه گذارى قيمت نه، گذاريد؟ مى قيمت هم آن روى بر

 منـابع  جزء شد گفته آنچه واال است كرده كار چقدر )كشاورز( اين ببينيد
 .است عمومى طبيعى
 روى آيـا  فروشـند،  مـى  شـما  به و نموده صيد دريا از كه را ماهى يك
 هـم  اسـت  موجـود  دريـا  در كه پروتئينى و دريا در ماهى آن خود قيمت
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 كرده آن صيد براى صياد كه كارى اندازه به ماهى آن نه، كنند؟ مى حساب
 قيمـت  عادالنـه  گذارى تقيم يك در لذا و بيشتر نه و دارد، ارزش است
 تفاوت بايد دهد، مى پرورش خانه در كه مرغى قيمت با دريا داخل ماهى
 همـان  از دهيـد،  مـى  پرورش شما كه را مرغ يك اينكه براى باشد، داشته
 حد به تا بكنيد صرف را زيادى وقت و بدهيد غذائى مواد آن به بايد ابتدا
 مثالً مرغ، روى بايد، شما .برسد نيمى و كيلو يك يا كيلوئى يك مرغ يك

 يـك  كيلوئى بايد دريا ماهى روى بر اما بگذاريد قيمت تومان پنج كيلوئى
 فـالن  كيلوئى، يك مرغ در كه بگوييد است ممكن. گذاشت قيمت تومان
 توليـد  بـدن  در كـالرى  مقدار فالن مرغ كيلو يك و هست پروتئين مقدار
 بـا  شـود  مى را كالرى مقدار اين و پروتئين مقدار اين كه حالى در كند، مى
 و مـرغ  قيمـت  مقايسه براى نتيجه در و كرد، تأمين ماهى نيم و كيلو يك
 در موجود ـ غذايى ديگر مواد يا و چربى يا ـ پروتئين ميزان به بايد ماهى
 .كنيم توجه بدن در كالرى توليد ميزان يا و اينها

ـ  اگـر  باشـد؟  ايـن  بايد عادالنه، گذارى قيمت مالك آيا  باشـد،  طـور  ناي
 كيلـو  چهـل  و كنـد،  مـى  كـار  ساعت چهار روزى كه كسى به بايد وقت آن

 بـه  و بدهيم تومان صد يعنى ريال پنج و بيست تا، چهل كند مى صيد ماهى
 حـداكثر  تـا  كشـد  مى زحمت روز صد يا شصت سى، بيست، ده، كه كسى

 ده روزانـه  او به است نموده كه مخارجى از غير كند توليد مرغ كيلو شصت
 عادالنـه  غيـر  خيـر،  است؟ عادالنه گذارى، قيمت اين آيا حال. بدهيم تومان
 چربـى،  پـروتئين،  ميزان به توانيم نمى ما عادالنه گذارى قيمت در پس. است
. كـرد  توجـه  شده انجام كار ميزان به بايد بلكه كنيم، نگاه... و موجود كالرى
 بـراى  عادالنـه  ذارىگـ  قيمـت  يك در گوييم؟ نمى اينطور ما توليد در مگر

ــع ــى هــم، توزي ــه وقت ــار كاســب ب ــد مــى ك ــردن منفعــت اجــازه خواهن  ب
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 اى؟ خريده چند كيلوئى را جنس اين و كاال اين كه پرسند مى او از بدهند،
 .تومان سه كيلوئى: گويد مى
 فروشى؟ مى كاال اين از كيلو چند بكنى، كار ساعت هشت روزانه اگر ـ
 .كيلو صد ـ
 ضـريب  يـك  هـا،  جنبه همه به توجه با ديگر كارهاى با يسهمقا در تو كار ـ

 كنـد،  مـى  توليـد  مـرغ  كـه  كسـى  كار به نسبت تو كار مثالً دارد، ارزشى
 سـالم  جامعه در مرغ كننده توليد كار بنابراين. دارد% 135 ارزشى ضريب

 تومـان  پـانزده  روز در مـرغ  كننده توليد يك دارد؟ برمى اجرت چقدر ما
 حقـوق  ريـال  100 بـر  تقسـيم  150*15*135 دارى حـق  تـو  گيرد، مى

 يـك  كـه  را حقـى  عادالنـه،  محاسـبه  بـا  شود مى راحت بنابراين بگيرى،
. نمـود  مشـخص  دارد، خريد قيمت از كاال قيمت افزايش براى فروشنده

 كـرده  كـار  او كـه  ايـن  براى ندارد، هم ربا شكل. نيست هم ظلمى هيچ
 صـرف  معلومـات،  استعدادها، به توجه با او كار براى ايم آمده ما و است

 شـده،  مصـرف  نيـروى  مقدار الزم، معلومات صرف و الزم استعدادهاى
 خودمان واحد و مضرب در را ضريب. كرديم معين عادالنه ضريب يك

 مثالً كيلو، صد اين روى بايد آقا اين كه آمد بدست نتيجه. كرديم ضرب
 آن بتوانـد  تـا  كنـد  اضـافه  شـاهى  پنج و بيست يا شاهى سى كيلويى هر

 .آورد بدست كرد مى معين او براى ضريب كه را اجرتى مقدار
 جـز  و بگـذاريم  ارزش كار به فقط بخواهيم كه اى جامعه در ترتيب اين به

 فـروش  و خريـد  راه از و فـروش،  و خريد نباشيم، قائل سودى كار براى
 آيـه  به بنابراين. داشت خواهد معقولى منطقىِ عادالنه معنى كردن، زندگى

 اسـالم  پـس  گفـت  و كـرد  اسـتناد  توان نمى »الرَّبوا حرَّم و الْبيع اللَّه اَحلَّ«
 را بيـع  خـدا  گويـد  مـى  آيـه  اين چون كند، مى تأييد را دارى سرمايه رژيم
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 فهميديم ما و گويد، نمى كه اين از بيش اما است كرده حرام را ربا و حالل
 درسـت،  فـروشِ  و خريـد  تـوان  مـى  اقتصـادى،  سـالم  جامعه يك در كه

 .داشت صحيح و حالل منطقى،
  
 شبهه يك
 طـور  را مطلـب  و بـود  آمـده  بوجـود  اى شبهه اى عده براى پيش بحث از

 كـه  بگـويم  ام خواسـته  من كه بودند كرده تصور و كرده برداشت ديگرى
 سـرمايه،  بجاى ؟»كار« به متعلق يا است »سرمايه« به متعلق سود، آيا اصالً

 كسـى  اگـر  كـه  كردند مى سؤال و كار؟ مال يا ست»كاال« مال سود بگوييم
 وقتـى  كه است فقهى فتاوى تمام در فروخت »فضولى« را من ملك و آمد

 فروخت، من اجازه بدون بود، ام خانه در كه را بنده عباى اين و آمد كسى
 پـس  را عبا و بدهيم خريدار به را پول بايد كردم، رد را او معامله من اگر

 آن و شـود  مـى  من مال پول آن تمام كردم، تأييد را معامله اگر اما بگيريم،
 معاملـه  ايـن  در سـهمى  هيچ فروخته را من عباى )اجازه بدون( كه كسى
 خـود  جـاى  در و نـدارد  شـد  عرض آنچه به ربطى مسأله، اين اما. ندارد
 .گرفت خواهد قرار بحث مورد

 شـود  مـى  ديده گاهى كه است اين بگوييم خواستيم مى اينجا در ما آنچه
لَّ « اسـت  آمده آن ضمن و شد تالوت كه اى كريمه آيه به اَحـ  ه ع  اللـَّ يـالْب و 

مدحـالل  را فـروش  و خريـد  اسـالم  بنـابراين : كه شود مى استناد »الرِّبوا ح 
 تنگـت  دل خواهـد  مـى  چه هر« راه اين از ديگر و است دانسته روا و كرده
 معلـوم  فقط آيه اين. شود نمى برداشت چيزى چنين آيه اين از خير،. »!بكن
 زنـدگى  راه اين از است، كرده »تجويز« را فروش و خريد اسالم كه كند مى

 را آن قـالبى؟  چـه  در و شـكل  كـدام  به اما است، كرده تجويز هم را كردن
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 اصـل  هـم  مـا . اسـت  كـرده  بيـان  را مطلب اصل تنها كند نمى معين ديگر
 از كـردن  زندگى فرض اقتصادى، نظام در چطور كه كرديم بيان را مطلب

 بـردن  بـين  از مسـأله  پس. است درستى فرض كامالً فروش، و خريد راه
 )بلكه( نيست، وابسته فروش و خريد كردن لغو به اقتصادى، نابسامانيهاى

 گـذارى  قيمت و ارزشها تشخيص براى صحيح كتاب و حساب داشتن به
 حـل  مسـأله  بايـد  كـه  جاسـت آن در و است مربوط عادالنه گذارى نرخ و

 يـا  كـار  دارد حق كسى هر اسالمى جامعه يك در آيا ديد بايد آنجا شود،
 حكومـت  يـا  بخـرد،  يـا  بفروشـد  خواهـد  مى كه قيمت هر به را كااليش
 تـوازن  زدن هم بر حال در آزاد تقاضاى و عرضه اين ببيند جا هر اسالمى
 را جلويش دارد حق وقت آن شود، مى فساد منشأ و است جامعه اقتصادى

 در مشـكل  حـل . كنم تعيين نرخ و كنم دخالت خواهم مى بگويد و بگيرد
 مـورد  در اسـالمى،  سـالم  جامعـه  در حكومـت  وظـايف  به مربوط مسأله
 چنـد  مناسـبت  ايـن  بـه . كاالسـت  و خدمات و كار نرخ تعيين بر نظارتِ
 :شود مى مطرح سؤال
 
 اجاره
 مسـأله  فهميـديم،  را فـروش  و خريـد  مسـأله  حاال كه است اين اول سؤال

 را اى خانـه  فـردى  نيسـت؟،  »كـار « ديگـر  كـه  آنجـا  شـود؟  مى چه »اجاره«
 هزار صد آدم چه حاال. گيرد مى پولى آن از ماهانه و دهد مى اجاره خرد، مى

 صـد  يـا  بدهـد،  اجـاره  به تومان هزار ماهانه و بخرد خانه يك بدهد تومان
 كـه ( هم آن. بدهد تنزيل به صد، در نه درصد، هشت نرخ به را تومان هزار
 در دارد، تفـاوتى  چـه . گيـرد  مـى  تنزيل تومان هزار ماهانه )است داده اجاره
 شود؟ مى چه »اجاره« مسأله پس نيست، مطرح كارى ديگر كه اينجا
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 برابـر « در و »دادن اجـرت  بـه « ،»گـرفتن  اجـرت « يعنى اجاره،: پاسخ
 ،»اجـرت « گوينـد،  مـى  ماشـ  به وقتى ابتدا لذا و ،»گرفتن را چيزى اجرت
 بـا  كسـى  كه است اين اجاره صحيح معنى. فهميد مى را »كار اجرت« شما
 دفـاتر  نوشـتن  مـثالً  ــ  معينـى  كـار  شما براى كه بندد، مى قراردادى شما

 1500 ماهانـه  و بگيـرد  عهـده  بـه  سـاعت  هشت روزى را ـ شما مؤسسه
 .گويند مى »اجاره« اين به دارد دريافت شما از تومان
 اسـت  »مـوجر « و اسـت  »اجيـر « آقا اين است اين اجاره اصلى ناىمع
 اصـطالح . هسـتيد  »مسـتأجر « هـم  شما و است، داده اجاره را خود يعنى
 ».مزد قرارداد« يعنى. اينجاست اصالً مطلب اولى

 هـم  »اشـياء  از اسـتفاده  اجـرت « و »المثـل  اجرت« به مطلب اين بعد
 دهـم  مى كرايه را ماشينم من شود مى گفته كه طورى به است، شده منتقل

 ماشـين  ــ  اجـاره  شـده  هـم  ايـن  ــ  تومان سى روزى اجرت و كرايه به
 هـيچ  به اجاره، تشريع اصل بنابراين. دهيم مى اجاره هم را خانه. اى اجاره
 شـود  مـى  فهميده گونه اين اسالم از بگوييم ما كه نيست اين مستلزم وجه
. اسـت  درسـت  هم مستغالتى فاسد نظام بنابراين هست، »اجاره« چون كه
 كـرد،  اثبات را اين شود نمى هيچ و آيد، نمى دست به چيزى چنين هيچ نه،
 :زيرا

 امـرى  معـين،  كـار  براى معين مزد برابر در انسان يك شدن اجير اوالً
 .باشد بايد سيستمى هر در و است طبيعى

ـ  تـا  ما كه مبنايى اين با و است درست هم »ء شى دادن اجاره« ثانياً،  هب
 .ندارد منافاتى هيچ گفتيم حال

 آن در بـرويم  ابتـدا  ــ  كنـد  مـى  آزاد كـار  ساختمانى، كارگر يك: مثال
 كـار  ــ  پيشرفته و پيچيده هاى سيستم در بياييم بعد تا ابتدايى هاى سيستم
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 ــ  قالب با كند مى شروع ، خيزد مى بر خواب از كه صبح كه است اين او آزاد
 خشـت  هزار بيست ماه، دو از بعد. زدن خشت آب، و خاك از ـ اش شخصى

 هـم  بنّـايى  از چـون  و. بسازد كاهگلى اتاقك يك كه اى اندازه به كند مى آماده
 و چيـدن  هم روى را خشتها اين كند مى شروع ماه دو از بعد آورد، مى در سر

 چهـار  از بعـد . كنـد  مى درست كند حفظ گرما و سرما از را انسان كه آلونكى
 يـا  اسـت  »سـرمايه « آيا چيست؟ اتاقك اين. است ساخته قكاتا يك كار، ماه
 بـه  تبـديل  كـار  پرتـو  در كـه  بـود  آب و خاك. است »كار« اتاقك اين ؟»كار«
. آرى خيـر؟  يـا  شـويم  قائـل  ارزشـى  اتاق اين براى بايد آيا حال شد، »اتاق«

 آن از را اتـاق  ايـن  و بشود پيدا اتاق اين براى مشترى يك است ممكن اكنون
 شـود،  نمـى  طور اين كه است وقت يك اما بخرد تومان 1500 به يكجا كارگر
 1500 آن يـا  بنشينم، اتاق اين در خواهم مى من گويد مى و شود مى پيدا كسى
 در روزى پـنج  خـواهم  مـى  اصالً خير، يا بدهم، خواهم نمى يا ندارم را تومان
 ينجــاا تومــان 1500 تــوانم نمــى روز پــنج بــراى. بــروم بعــد و بمــانم اينجــا
 مـن  از چقـدر  هسـتم  اينجـا  در مـن  كه روز پنج ازاى در. كنم گذارى سرمايه

 )اقامـت ( روز پـنج  ازاى به بگوييم اگر آيا گفت؟ بايد چه اينجا در گيرى؟ مى
 اتـاق  اين در را روز پنج اين او اينكه يا آيد، نمى در جور بگير كرايه فرد آن از

 كـار  ارزش روى حـال  بـه  تـا  هك محاسباتى همان طبق خير، يا بماند؟ مجانى
 كـه  ــ  اتاقـك  ايـن  يعنى خود، خانه شخص اين كه دهد مى اجازه كرديم، مى

 را ــ  اوسـت  خـود  انباشـته  هـم  روى بـه  و مجسـم  و متبلـور  كار از عبارت
 فعـالً  چـون  طبيعى، نظر از است؟ بهتر كدام. دهد قرار استفاده مورد گونه اين
 شـخص  ايـن  دست اگر نيست ىشك كنيم، مى فكر مطلب »طبيعى« جهت در
 بـه  را اتاقـك  ايـن  خواستى و كردى پيدا مشترى اگر بگويند و بگذارند باز را
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 براى مشترى اگر اما بفروش، بفروشى، ـ خودش ارزش به ـ تومان 1500
 بمانـد،  اينجا در شب پنج تنها خواست كه شد پيدا كسى نكردى، پيدا آن

 خـودت  زحمـت  از هم اينجا در و. بگير او از هم تومان يك تا پنج حاال
 و احتـرام  ضـد  اسـت؟  عادالنـه  غيـر  يـا  دارد اشكالى اين آيا. ببر استفاده
 ارزش. است كار به گذارى ارزش عين خير، است؟ كار به گذارى ارزش
 بدهيم را حق اين او به كند مى ايجاب گشايش، نوع يك با كار به گذارى

 اجـاره  خواهـد  مـى  كـه  كسـى  هر به تومان يك شبى را ش اتاقك اين كه
 مسكن و خانه و اتاق دادن اجاره حتى پس. كند زندگى پولش با و بدهد

 بـا  منافـاتى  گونـه  هيچ خود به خود كه است طور همين هم... و ماشين و
 عبـارت  دهد، مى اجاره انسان كه را چيزى چون ندارد، كار ارزش اصالت
 اجـاره  را بيابـان  كهـاى خا شـود  مى آيا واال »متبلور و انباشته كار« از است
 اجـاره  اتومبيـل  عنـوان  به شود مى را آهن سنگ و معدن در آهن آيا داد؟

 مـاده  يـك  به است مربوط هميشه اجاره! كند نمى اجاره كسى نه، بدهيم؟
 آمـاده  اسـتفاده  بـراى  را آن و باشد گرفته انجام كارى آن روى كه طبيعى
 تـا  كه مبنائى با منافاتى هم »مستغالتى اجاره« اصل حتى پس. باشند كرده
 حد از« و »وضع« ،»قالب« ،»شكل« دارد منافات آنچه. ندارد گفتيم حال به

 در نـرخ،  تعيين بايد. كرد عالج بايد را آنجا. است آن »رفتن بيرون اعتدال
 كـه  صـحيحى  حاكمه هيئت وسيله به و صحيح نظام با هم ها اجاره مورد
 صـورت  اسـت  ــ  كـرده  مقـرر  اسالم كه جهتى در ـ است مصالح دلسوز
 .رود مى بين از مشكالت وقت آن. بگيرد

 انسـان  كـه  اسـت  ايـن  بـه  مربـوط  اول درجـه  در كه اجاره اصل پس
 توسعه حد آن در )اجاره( ثانياً شود، مى »اجير« و بندد مى را كارى قرارداد
 شـتر،  قـاطر،  اسب، ماشين، خانه، مغازه، دادن كرايه از عبارت كه اش يافته
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 گـرفتن  از اسـت  عبـارت  اينهاسـت،  امثال و لباس حتى و هواپيما كشتى،
 بـه  ايـن  و. متـراكم  كـار  بـراى  اى عادالنه عوض و ازاء مابه يا سود بهره،
 .ندارد ربطى هيچ ديگر انحرافات و مسائل

  

 مضاربه
 يعنـى  »مضـاربه «. اسـت  »مضاربه« مسأله آورم مى مثال باز كه ديگرى مورد
 سـرمايه  كه صورت اين به فروش و خريد براى شركت: يعنى مضاربه چه؟
 »ضـرب « ريشـه  از »مضاربه« كلمه. باشد ديگر نفر از دوندگى و نفر يك از

 )18.(است حركت و دوندگى ضرب معانى از يكى و شده گرفته
 ايـن  داريـد،  اى سـرمايه  شـما  كـه  اسـت  اين مضاربه قرارداد بنابراين،

 آدم يـك  بياندازيـد،  كـار  بـه  يدخواه نمى يا توانيد نمى خودتان را سرمايه
 :گوييد مى و شود، مى پيدا متحركى و كاردان كارآمد،
 بشويم؟ شريك هم با آيى مى ـ
 چگونه؟ اما ـ
 هـم  بـا  را زيـان  و سـود  سال آخر هم بعد تو، از كار من، از سرمايه ـ
 بـه  تـو،  از% 10 من، از% 90 تو، از% 80 من، از% 20 نه، يا كنيم، مى نصف

 اينهـا  مضـاربه  در. گويند مى »مضاربه« معامله اين به. توافق روى حال هر
 :است شرط گويم مى كه

 .ديگر نفر از كار و نفر يك از سرمايه ـ1
 .زيان و سود سهم شدن مشخص. زيان و سود در شركت ـ2
 در مضـاربه  وقتـى  اصالً و. است مضاربه اين. مدت بودن مشخص ـ3
 سهمى ،»سرمايه« براى كه آيد ىم در آب از درست و اجراست قابل اينجا
 طـرف  آن و طـرف  اين و كند مى شخص آن را »كار« بنابراين. باشيم قائل
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 جيـب  بـه  او، كار ارزش و پاداش از درصد نود يا يك باالخره اما دود مى
 اسـاس  و بنيـان  شـكل،  ايـن  به اسالم پس. رود مى »دار سرمايه« آقاى اين

 !!است گذاشته را دارى سرمايه
 انس آن با ما كه شكلى هم آن است، مضاربه شكل يك اين نه،: پاسخ
 .نيست اين مستلزم مضاربه اصل اما داريم،
 وقـت  يـا  حـاال  كنـد،  مـى  توليد كارش محل در را كااليى خدايى بنده يك
 عامـل  بـه  را كـاال  اين وقت يك ببرد، توزيع براى را كاال اين تواند نمى يا ندارد
 همانجـا  ــ  نسـيه  يـا  نقـد  ــ  را پـولش  و فروشد مى ـ كار كاسب يعنى ـ توزيع
 پـولش  بـه  او است، شده تمام و كرده فروش و خريد صورت اين در. گيرد مى

 و كنـد  مـى  اضـافه  هـم  چيـزى  يـك  و بـرد  مى را كاال هم شخص آن و رسيده
 ايـن  اسـت  وقـت  يـك . اسـت  "بيع" يعنى اول صورت همان )كه( فروشد، مى

 بـاش  من فروش عامل شما گويد مى و دهد ىم شما به را اش شده ساخته كاالى
 اجيـر " همـان  اين نيست، »مضاربه« باز هم اين. بگير حقوق تومان 20 روزى و

 دسـتش  بـه  فرصتى چنين كه هست هم وقت يك. است دادن اجرت و "گرفتن
 نيسـتم  حاضـر  مـن  گويد مى است بلد فروش و خريد كه شخصى آن. آيد نمى

. بـدهم  تـو  بـه  تـا  نـدارم  هـم  پـول  بگيرم، تو از تومان 100 يا 30 يا 20 روزى
 شـكل  يـك  بـه  تنها. بخرم تو از نسيه حتى را )جنس( اين كه نيستم هم حاضر
 توليـدات  و بـرم  مـى  هـم  من اى، كرده توليد اينجا تو كه است اين آن و حاضرم

 مـثالً  .شود تقسيم تو و من ميان عادالنه شكل به آمد دست به آنچه فروشم، مى را تو
 درصـد  شصت يا چهل، سى، و »توليد« به مربوط درصد هفتاد يا شصت چهل،

 "مضـاربه " اصـل  بنـابراين . »توزيـع « بـه  مربـوط  ـ باشد عادالنه نسبتى چه تا ـ
 شـركت « بـراى  اضـافى،  جنبـى  و تر، وسيع جديد، حل راه يك: از است عبارت
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 آن در كـه  اسـت  شـركت  نوع يك هم اين كه ،»كننده توزيع و توليدكننده
 سامان و اقتصاد چرخ آوردن در گردش به براى كننده توزيع و ليدكنندهتو

 شـوند،  مـى  شـريك  يكـديگر  با صورت اين به توزيع، و توليد نظام دادن
 سـهمى  و اوست كار و توليد همان مال برد، مى سرمايه صاحب كه سهمى

 تـا  زنـد  مى طرف آن و طرف اين كه تحركى پر مرد يعنى ـ »مضارب« كه
 يعنـى  »مضـاربه « پس. اوست توزيع و كار مال ـ برد مى روشدبف را جنس

 .توزيع و توليد بر سود كردن تقسيم حقيقت در
 فاسـد  دارى سـرمايه  تصويب مستلزم هيچ مضاربه، قانون تشريع اصل
 قـرارداد  ايـن  اگـر  اجـاره  مثل و فروش و خريد مثل هم اينجا در. نيست
 حكومـت  نظـارت  بـا  يـد با باز بشود، اقتصادى توازن زدن هم بر موجب
 چـه  اينكـه  يعنى. كرد حل را مشكل كار، هدايت و گذارى نرخ بر صحيح
 ــ  "توليـد " بـه  مربـوط  سـهمى  چـه  ،"سرمايه" به مربوط سود از سهمى

 كـه  طـورى  همان. باشد بايد "توزيع" به مربوط سهمى چه و ـ اصطالح به
 نظـر  در دولـت  را كـارش  حجـم  گفتـيم  كـاال  فروشـنده  مورد در ابتدا ما
 بـر  كـه  دهـد  مـى  حق او به كار ساعات و كار حجم با متناسب و گيرد مى

 تفاوتى چه است، طور همين هم اينجا بكشد، مقدار فالن كيلويى هر روى
 و هـا  آفت و باشد، محفوظ بخواهد مطلب اصل اگر هم اينجا يعنى دارد؟
 ار مشكل نبيند، آسيب مسير اين از جامعه و نرسد، جامعه به هايش آسيب

 .كنيم حل بايد مقتدر اسالمى حكومت صحيحِ عادالنه نظارت در
 يـك  اختيـار  در را اى سـرمايه  كسـى : اينكه يعنى »مضاربه«: خالصه طور به
 و سـرمايه  اين شخص اين و دهد مى قرار دارد فروش و خريد قدرت كه انسان
 بـر  كـه  پـولى  از مقـدارى  گردانـد،  مـى  بـر  را پولش و كند مى توزيع را كاال اين
 .كاالست صاحب به مربوط هم مقدار يك و اوست خود به مربوط گرداند مى
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 شـركت  بـه  گـردد  برمـى  بـاز  كنيم دقت مسأله اين روى خوب ما اگر
 بـه  مربـوط  حاصـل  درآمـد  از سـهمى  اينكه و "توزيع" با "توليد" كردن
 اگر. آيد نمى پيش هم مشكلى هيچ. توزيع به مربوط سهمى و است توليد

 مـرج،  و هـرج  بودن، كتاب و حساب بى به مربوط بيايد يشپ هم مشكلى
 در صـحيح  نظـامى  فقـدان  و كـردن  كـار  خـود  ميل به كس هر نظمى، بى

 صـحيح  نظـام  كند؟ حل بايد كسى چه هم را آن و است اجتماعى روابط
 .ندارد هم ديگرى حل راه هيچ و حكومتى،
 دوزم، مى كفش و ام نشسته خانه در كه هستم كارگرى بنده: ديگر مثال

 و بـروم  بخـواهم  خودم اگر كنم، مى تمام را كفش جفت پنج نيز هفته در
 و بيايـد  فروشـى  كفـش  بايد يا) 19.(شود نمى برسانم، مشترى به را ها اين

 خواسـت  خـودش  جـور  هـر  و بدهـد  مـن  بـه  را پولش بخرد، مرا كفش
 مسـأله  صـورت  يـك  ايـن . باشد خودش پاى هم زيانش و سود بفروشد،

 اى هفتـه  من بگويم و كنم اجير را كسى كه است اين ديگر تصور. است
 هرچـه  و بفروشـى  و ببـرى  را هـا  كفش اين تو تا دهم مى تو به تومان ده

 كسـى  كـه  اسـت  اين سوم صورت. بود خواهد من به متعلق هم فروختى
 دسـت  بـه  ــ  بـرم  مـى  بـازار  به را ها كفش اين من گويد مى و شود مى پيدا

 برگشـت  كـه  پـولى  از درصـد  چهل يا بيست ـ نمرسا مى كنندگان مصرف
 هـم  ضـررى  اگـر . خـودت  مـال  هـم  درصد هشتاد يا شصت و من، مال

 زيـرا،  آيـد  نمى وجود به اشكالى هيچ اينجا تا. ترتيب همين به باز داشت
 .است توزيع و توليد بين صحيح عادالنه شركتِ

 نـوع  ايـن  اصـلى  هـاى  پايـه  خواهيم مى ما كه است اين مطلب اساس
 اينها به استناد با كه ايم شنيده و ديده مكرر و آمده، ما فقه در كه معامالتى

 و بشناسـيم،  را، شـود  مـى  مـنحط  دارى سـرمايه  نظام از تصويبى نوع يك
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 تصـويب  ايـن،  و نيست چيزى چنين كه است روشن خيلى خير، بگوييم
 .باشد نمى دارى سرمايه نظام

 )اصـلى  چنـين ( كـه  سـت ا »مضـاربه « تشـريع  اصل در بحث بنابراين
 در شخصـى  اگر يعنى. نيست فسادآور فاحش هاى توازن عدم اين مستلزم

 نبايـد  كـرد،  اعـالم  صـريح  رسمىِ قانون را »مضاربه« قانونى، سيستم يك
 ديگـر،  جـاى  اگـر . اى گذاشته بنيان را غلطى نظام وسيله اين به تو: گفت
 .است تمام مسأله گرفت، را انحراف جلوى

  
 مزارعه
 كشـاورزى،  كـارگر  يـك  كه است اين »مزارعه« صحيح و درست اقمصد
 كشـى  كانـال  را آب و كنـد  مـى  آمـاده  و مرزبندى زند، مى شخم را زمينى
 خيلـى  فن اين در من چون گويد مى ديگرى فرد به و زمين دم تا كند، مى

 ام شـنيده . مـن  با كار اينجاى تا رود، مى پيش خوب كارم و هستم ورزيده
 و زرع و كشـت  بـه  رسـيدگى  و كـردن  وجـين  و پاشيدن تخم در هم تو

 كردن آماده: بگذاريم قرارى هم با بيا اى، ورزيده خيلى محصول، برداشت
 تـو،  از كارهـا  بقيـه  و من، از... و كشى كانال اينجا، به آب رساندن زمين،
 هفتـاد  يا هشتاد و من مال درصد سى درصد، بيست شد كه هم سال آخر

 هـم  نيامد، دست به محصولى و آمد آفت هم سال خرآ اگر تو، مال درصد
 .»مزارعه« شود، مى اين. تو كار هم و رفته هدر من كار

 را، آمـاده  طبيعت نه ـ كرده آماده كار با كه را زمينى كسى اگر بنابراين
 نيامـده  دست به آن در محصولى هنوز اما ـ نيست كسى مال آماده طبيعت
. گوينـد  مـى  »مزارعه« آن به كند، رواگذا شركت شكل به ديگرى به است
 ــ  بعـد  مرحلـه  يك از يا بكند، را كار اين ابتدا همان از است ممكن حال
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 برسد كار اين به تواند نمى ديگر چون و ـ زدن جوانه يا پاشى تخم از بعد
 مرحلـه  تـا  بعـد  بـه  مرحلـه  ايـن  از و بيـا  تـو : گويد مى )مقابل طرف به(

 فـالن  آمـد،  دسـت  بـه  محصول چه هر. بكن مراقبت محصول از برداشت
 و نيامـد،  دسـت  بـه  چيـزى  هـم  اگـر . تو از هم سهم فالن و من، از سهم

 تـا  مرحله اين است ممكن حتى. است ما دوى هر به مربوط شد سوخت
 حـال  هـر  به ولى ـ كند مى فرق فصولش ـ برسد هم كوبى خرمن نزديك

 .او هم را كارى يك و داده انجام اين را كارى يك
 و توليـد « شـركت  ديگـر . اسـت  »توليـد  و توليد« شركت اساساً ااينج
 اينجـا  در آيـا . »مشـترك  توليد« يعنى توليد و توليد شركت. نيست »توزيع
 است؟ رعيتى و ارباب نظام ايجاد مستلزم اين آيا رسد؟ مى نظر به اشكالى

 گذارند؟ مى اسالم حساب به كه چيست اينها
  

 مساقات
 يـك  يـا  و جنگلـى  يك يا اى مزرعه يك انسان كه است اين) 20(»مساقات

 را آن مرتـب  توانـد  نمـى  ولى كارد، مى نهالى كند، مى درست را درختستانى
 دارد نيـاز  كسـى  به. نيست آنجا در منزلش كه دليل اين به مثالً. كند آبيارى

 يـك . يكبـار  روز پـانزده  يـا  يكبار اى هفته مثالً. كند آبيارى را آنجا مرتباً كه
 امـا  است ،»اجاره« صورت اين در. دهد مى اجرت او به انسان كه است وقت
 نهـال  زمـين  ايـن  در مـن  گويد مى. كند مى شركت او با كه است وقت يك

 به دادن آب كار، آخر تا تو اكنون رسيده، حد اين به هم ها درخت ام، كاشته
 يـك  آمـد،  دسـت  بـه  سال آخر در محصول چه هر و بگير عهده بر را اينجا
 بـر  مـن،  از پـنجم  دو و تـو،  از پـنجم  سه يا من از پنجم چهار تو، از پنجم

 هـم  اينجـا  در. اسـت  "مسـاقات " ايـن . باشـد  چگونـه  )قرار( اينكه حسب
 



 65     نقش واقعي سرمايه

 آيـا . اسـت  توليـد  بـا  توليـد  بگوييم است بهتر يا ،»كار با كار« شركت باز
 تشـريع  اصـل  در كـه  كنيد مى مالحظه پس نه، آورد؟ مى وجود به اشكال

 انحـراف  هـيچ  "مسـاقات " و "مزارعـه " و "مضـاربه " ،"اجاره" و "بيع"
 .است ها)درصد( نسبت در هست انحرافى اگر ندارد، وجود اقتصادى

 و خريد و بيع كردن قانونى و تشريع اساس كه، گشت روشن بنابراين
 هم توزيع اينكه و. گردد مى بر صحيح توزيع به گذاشتن صحه به فروش،
 به »مضاربه«. خواهد مى اجرتى و رود مى كار به نيرويى خواهد، مى سهمى
 .دارد برگشت توزيع، و توليد بين شركت

 »اجـاره « و. گردد مى بر توليد و توليد شركت به »مساقات« و »مزارعه«
 كـار  از بـردن  بهـره  يـا  و ــ  اول معنى آن در ـ كار خريد باز قرارداد به يا

 هـم  بـاز  البتـه  كه ددگر مى بر موقت مندى بهره شكل به انباشته، هم روى
 زيربنـاى  سـنگ  اينهـا  از يـك  هـيچ  بنـابراين . است توليد و كار به مربوط

 .نيست دارد، وجود دارى سرمايه هاى جامعه در كه انحرافاتى
 علنـى  خيلـى  آنها از يكى: است انحرافات اين زيربناى سنگ چيز دو
 ،»رباسـت « كـه  اسـت  زيركـاهى  آب و مارمولكى خيلى ديگرى اما است،

 بـه  را مغز صدها كارش گردش براى كه ربايى. مجهز هاى دستگاه با »بار«
 ربـايى . فرستد مى او كمك به را الكترونيك مغز صدها و گيرد مى خدمت

 نخ سر. دنياست سياست گرداننده كنيم مى صحبت آن درباره كه امروز كه
 هـاى  كارتـل  حتـى . اسـت  بـزرگ  رباخواران دست در دنيا امروز سياست
 رباخوارهـاى  زيربنـا،  سـنگ  و هسـتند  بااليى خشت هم، صادىاقت بزرگ
 .باشند مى كارتلى
 و غلـط  روابـط  ديگـرى  و رباست يكى انحرافات زيربناى سنگ پس

 روابـط  كـه  صـحيح،  گـذارى  قيمـت  جهت در نشده هدايت و غيرعادالنه
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 تبـديل  غلـط  گذارى قيمت به و مختل را صحيح گذارى قيمت غيرعادالنه،
 مطلب، طبيعى محاسبه نظر از. آيد مى وجود به توازن عدم آن در و نموده

 .اينجاست »فساد«
 يـك  تحويـل  را كـااليى  انسان اينكه يعنى »مضاربه« شد گفته اينجا تا

 مضـاربه،  براى شود، مى گفته فقهى كتب در كه حالى در دهد؛ مى شخصى
 ــ  نقـره  سـكه  يـا  طـال  سكه ـ نقره و طال يعنى نقدين صورت به سرمايه

 درسـت  مضاربه هم اسكناس با توان مى آيا كه شود مى شبهه حتى و دباش
 و تراكتـور  و زمـين  آيد مى كسى مساقات و مزارعه مورد در يا نه؟ يا كرد
 مجهـز  دسـتگاه  يـك  كسى »اجاره« مورد در يا كند مى چنين را... و قنات

 .اينها امثال و دهد مى اجاره و سازد مى واحدى 20 آپارتمانى
  

 پول
 سـند  يعنـى  "پـول " آيـد؟  مى وجود به چگونه جامعه در و چه يعنى پول

 آن در. اسـت  اين بر پول پيدايش اساس. شده انجام كار از نام، بى عمومى
 كاال فروش، و خريد و مبادالت بود، اى ساده زندگى بشر، زندگى كه آغاز
 خـوراك  براى را آن من چهل داشتم، گندم من هفتاد من مثالً بود، كاال به
 گوسـفند  پنجـاه  مـن  همسـايه . داشـتم  اضـافه  مـن  سى خواستم، مى ودخ

 او بـه  گنـدم  مـن  پـنج  رفتم مى داشتم احتياج روغن به كه هم من داشت،
 اين ـ گرفتم مى روغن و دادم مى گندم ـ گرفتم، مى روغن من يك دادم مى

 بـود،  كـرده  توليـد  مـاش  هم ديگرى بود، آسان و است كاال به كاال مبادله
 بـه  كـاال  طـور  همـين . گرفتم مى ماش من نيم دادم، مى او به ندمگ من يك
 كـه  وقتـى  امـا . چرخيـد  مى هم او زندگى چرخيد، مى من زندگى تا كاال،

 كـاال  و داد كـاال  شـود  نمى ديگر كه ديدند شد، وسيع و فاصله با مبادالت
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 مـن  دو آيد مى فردى فروشيد، مى كفش تان مغازه در شما اآلن مثالً. گرفت
 گذاريـد،  مى اى گوشه يك را ها گندم خواهد، مى كفش يك دهد، مى مگند
 خواهـد،  مى كفش جفت يك دهد، مى روغن كيلو يك آيد مى ديگرى فرد

 كفـش  دهـد  مـى  گوشـت  آيـد  مـى  هـم  كسـى  يـك  گيريـد  مـى  را روغن
 همـه  ديگـر ! شـود  نمى ديگر كه اين... برويد جلو طور همين... خواهد، مى

 چكـار  حـال ! زحمـت  پر بنكدارى يك هم آن د،شو مى بنكدارى ها مغازه
 كه طورى به باشد، ها ارزش معرف كه كنيم درست چيزى يك بايد كنيم؟
 در هـم  گوشـت  يخچـال،  در هـم  روغـن  باشد، سيلو در سرجايش گندم

 را سند اين باشند، جايشان سر ها جنس همه... و قصابى دكان يا سردخانه
 كه شما مغازه در به بنابراين. ندبده است الزم كه قدر هر كس، هر به هم
 ده يـك  دهـد؟  مـى  چـه  بدهـد،  گنـدم  من پنج شما به اينكه بجاى آيد مى

... يـا  گوشـت  كيلـو  يك يا گندم من پنج يعنى تومانى بيست يك تومانى،
 كارى نوع چه كار اين آيا گويد مى منتهى. است كار معرف پول اصل پس
 بحـث  اين غلط؟ يا است صحيح كارها روى پولى گذارى نرخ آيا و است
 .است شده انجام كار سند و كار معرف پول، اصل بنابراين. ماست بعدى
 ضـوابط  ايـن  بـا  آيـا  آوريم وجود به نظامى خواستيم اگر گوييم مى ما
 ايـن  اصالً خير، يا باشد صحيح نظام اين و آوريم وجود به نظام توانيم مى
 بخـواهيم  اگـر  ابراينبنـ . است سؤال يك اين است؟ غلط بر بنيادش نظام

 اينكـه  از اسـت  عبـارت  ،)21(بگيـريم  نظر در پول براى صحيحى اساس
 باشـد  چيزى هر روى شده انجام كار ميزان معرف كه كنيم درست سندى

 اختيـار  در را سـند  ايـن  كس هر كه باشد كارها اين مبادله براى سندى و
 بـازار  از كـرده  پيدا ارزش كار، با كه را آن و برود بخواهد و باشد، داشته
 .بتواند بگيرد،
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 حتـى  يـا  است صحيح نقدى سرمايه با »مضاربه« گوييم مى وقتى پس
 ــ  اسـت  درست نقدى سرمايه با فقط مضاربه گوييم مى و رويم مى باالتر
 ــ  نـدارد  ارزشى و نقش چندان ما بحث در حاال كه مالحظاتى يك روى
 چيزى »پول« و. دزن نمى هم بر را ما بحث اصلى محور مطلب، اساس باز
 .نيست شده انجام كار سند جز

 انجـام  كـار : از اسـت  عبارت جنسى و نقدى از اعم طوركلى به سرمايه،
 نباشـد  كارى جا هر و. است شده متبلور و انباشته ء، شى يك در كه اى شده

 شخصـى  اگـر . نيسـت  اى سـرمايه  صـورت  اين در ـ شده انباشته كار ولو ـ
 آب و اسـت  طبيعـى  زمين، خود كه ـ را ودخانهر كنار طبيعى زمين رود مى

 بـه  ــ  اسـت  طبيعـى  مـد،  و جـزر  صورت به رودخانه از هم آن به رسيدن
 زمـين  اين مالك اصالً فرد اين و نيست صحيح مزارعه اين دهد، مى مزارعه
 چيـزى  كـردن  آماده اين برابر در و كرده آماده را زمين يا اينكه مگر. نيست
 كشـيده،  قنـات . دارد بعـد  سـال  ده تـا  كه باشد نىكرد آماده ولو خواهد مى

 طرفتـر  آن كيلومتر پنج كه را آبى و كرده درست آبرسانى و زيرزمينى كانال
 ايـن  بـراى  آورده، اينجـا  به و زمين روى زيرزمينى، كانال با بود، زمين زير

 اگـر  منتهـا . اسـت  كـار  ايـن  است، شده انباشته كار اين،. خواهد مى سهمى
 بـر  ايـن  كنيـد،  درسـت  را نـرخش  زنـد،  مى هم به را توازن ن،اي گوييد مى
 در فسـادها  تمـام . كنيد درست را نرخ نرخ، بر نظارت با ،»نرخ« به گردد مى
 و مقتـدر  نظـامى  يـك  نداشتن علت به اول درجه در باشد، كه اجتماعى هر

 عـالى  معيارهاى جهت در ـ گذاريم مى صالح حكومت را آن نام كه ـ عادل
. اسـت  هـا  انسان نظر از انسانى، )عالى معيارهاى( و ـ اسالم نظر زا ـ اسالم
 و ابواب اين از و قوانين اين اصول از بنابراين. كرد حل آنجا بايد را مشكل
 .آيد نمى در ها نابسامانى و ها عدالتى بى تأييد هيچ فقهى، احكام



 69     نقش واقعي سرمايه

 هـم  سـؤاالت  ايـن  بـه  بايـد  كـه  آيـد  مـى  پيش زمينه اين در سؤاالتى
 .ببريم جلو را مطلب بتوانيم تا زيمبپردا
  
 است؟ »شده انباشته كار« چگونه پول
 پـول  اگـر  كـه  اسـت  ايـن  آيـد  مى پيش زمينه اين در كه سؤاالتى از يكى

 همين كه هم رباخوار آدم خوب شده، انباشته كار نماينده از است عبارت
ـ  ايـن  دهـم،  مـى  تـو  به تومان ميليون يك من گويد مى كند، مى را كار  كي

 يـك  يعنـى  تومـان  ميليـون  يك اين نيامده، من چنگ به مفت هم ميليون
 ازتـو  هـم  كنى،من مى كار آن با روى مى تو. شده انباشته كار واحد ميليون

 را شـده  انباشته كار حقيقت در يعنى. گيرم مى تومان هزار ده سال آخر در
 مـا : كـه  هسـت  رباخواران دهان در اتفاقاً هم اصطالح اين. دهد مى اجاره
 آيـا  ببينـيم  و بدهيم پاسخ هم سؤال اين به بايد. دهيم مى اجاره را مان پول

 نه؟ يا است طور همين
 كـوزه  يك ـ است نيرو منهاى پول اين كند، مى فرق آن با خيلى اين ـ
 ده شـود  مـى  انجام آن روى بر كه كارى توسط مصرف بى خاك از سفالى
 .كند مى گذارى نرخ عاجتما را اين كه گردد مى ارزشمندتر برابر
 گفـت  و آمـد  اى جامعه يك اگر. گذارى نرخ به گردد مى بر اين پس ـ
 ميليـون  يـك  اينكـه  بجـاى  كه است اين صحيح هنرمند شده چينى كوزه
. برسـد  فروش به ـ اجرت ضريب ـ ضريب يك با برود، فروش به تومان

 بـر  ايـن . دارد% 200 ضـريب  آجرپـز  كـار  به نسبت هنرمند كار بگويد و
 »كـار  غير« و »كار« اينكه نه. ندارند يكسان ارزش كارها اينكه به گردد مى

 هـم  طبيب كنند، مى كار دو هر نساج و آجرپز است، »كار« دو هر نيست،
 را همـه  مـا  كـه  اسـت  عادالنه اگر كه است اين سؤال منتهى... كند مى كار
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 رسـت د ايـن  نه گوييد مى اگر و بگذاريم، خوب بگذاريم، قيمت جور يك
 هـا  ضريب خوب، خيلى. زند مى لطمه استعدادها شدن شكوفا به و نيست

 بيـان  كـه  تعادلى حفظ جهت در جهتى؟ چه در هم باز اما. كنيد عوض را
 بـر  اينجـا  بـه  بحـث  بدهد؟ انجام بايد كسى چه را كار اين باالخره و شد
 و عرضـه  يعنـى  آزاد اقتصاد اساس بر بايد ها ارزش تعيين آيا كه گردد مى

 آزاد تقاضـاى  و عرضه ما اگر. آنجاست مسأله خير؟ يا باشد آزاد تقاضاى
 و هـا  مـرج  و هـرج  همـين  گذاشـتيم،  هـا  نـرخ  و ها قيمت تعيين مالك را

 شـده  هـدايت  اقتصاد و شده هدايت گذارى نرخ ما اگر. هست ها انحراف
 داديـم،  قـرار  محـور  را عمـوم  بلكـه  قشر، يك نه مصلحت چارچوب در

 هـم  را زيـاد  عرضـه  جلـوى  سـودبر،  گـروه  آن وگرنـه . است حل مسأله
 هسـت،  زيـاد  عرضـه  اگـر  حتـى  يعنى. كند مى احتكار را جنس گيرد، مى
 پـس . ببـرد  بـاال  مصـنوعى  شـكل  به را ها نرخ تا خرد مى را كاال و آيد مى

 ايـن  وارد هنـوز  مـا  البته. حكومت كنترل نوع يك به گردد مى بر باالخره
 مقـدار  همـين  به شبهات رفع براى و ايم دهنش مبسوطش شكل به ها بحث
 .كنيم مى بسنده

 تصـور  بـرادران . »كنترل« و »هدايت« به گردد مى بر مطلب باز بنابراين
 گـذارى  نـرخ  كلـى  طـور  به است، كردن آگهى فقط گذارى نرخ كه نكنند
... و باشد چطور هايش شيوه است بهتر كه است اقتصاد در )مستقل( بحثى
 اسـالمى  ديـد  از فعـالً  آنچـه  ــ  مـا  حـرف  اما. رسيم مى اسالم به هم بعد
 فـراهم  خـود  بـه  خـود  مقـررات  ايـن  تشريع آيا كه است اين ـ گوييم مى

 انحـراف  بنياد گذاردن آيا است؟ اجتماعى اقتصادى بيمارى زمينه ساختن
 اش همـه  اينهـا . اسـت  انسـان  زندگى طبيعت جزء اساساً اينها نه يا است؟

 .است طبيعى فقه
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 مشـكالت  همه و است، اجتماعى صحيح عادل نظام به مربوط كمبود،
 نظـامى  چنـين  بـه  مربوط مسائل روى بر چون و كرد حل آنجا در بايد را
 عمـل  نـه  و شده شنيده و گفته نه شده، كار نه شايد، و بايد كه طورى آن

 و نابسـامانى  حـال  در را خودمـان  هميشـه  مـا  كـه  اسـت  اين است، شده
 در ـ نسبت به ـ آالم در تخفيفى مختصر اگر بسا چه و ايم يافته تعادلى بى

 همـان  اتوماتيـك،  تـأثيرات  آن از ناشى هم باز هست، اسالمى هاى جامعه
 بـه  وضع بسا چه نبود، آنها اگر و است اسالم كلى خيلى خيلى زيربناهاى

 راه از و خـودش  جـاى  در را مشـكل  حـل  پـس . بود بدتر اين از مراتب
 گـره  كـارش  كجـاى  بدانـد  كه است كسى اقلع انسان. بخواهيم خودش
 ديگـر  جـايى  صرف را وقتش و رفت اشتباه اگر كند، باز را آنجا خورده،

 .خير شود؟ مى باز كارش از گره آيا كرد،





 انفاقى؟ چگونه و شكيبايى كدام
  
  
  
  
  





 سـرمايه  واقعـى  نقـش  كـه  آمديم پيش اينجا تا ربا، آيات تفسير زمينه در
 كار« اين. »كارجارى« با »شده انباشته متبلور كار« ركتِش: از است عبارت
 اسـت  ممكـن  ــ  فـروش  و خريـد  ــ  باشد »توزيع« است ممكن »جارى
 توليـدى  كـار  است ممكن يا و ـ اجاره ـ باشد شده انباشته كار از استفاده
 .شود مى »مساقات« يا »مضاربه« ،»مزارعه« كه باشد
 خودش، كار با را طبيعت خام ادمو از اى ماده انسانى،: ديگر عبارت به

 انسـان  ايـن  كـه  كـارى  دليل به كاال اين. كند مى تبديل سودمند كااليى به
 از انسـانى، . كنـد  مـى  پيـدا  اى تـازه  ارزش داده، انجام خام ماده روى مولد
 را هـا  خشـت  ايـن  سپس سازد، مى خشت خود، كار با ـ خام ماده ـ خاك

 در سـاده  ابتـدايى  اتـاق  يك رتصو به و گذارد مى هم روى گل مالت با
 از را مـا  سـابقاً  خاكهـا  ايـن  چون است، »ارزش« داراى اتاق اين. آورد مى

 غيـر  و حيـوان  از اعـم  متجـاوز،  برابـر  در و داشت نمى نگه گرما و سرما
 بنابراين است ساخته آنها از كارها اين اكنون اما. كرد نمى محافظت حيوان
. اسـت  انباشـته  كـار  مقـدارى  از ارتعبـ  مـا  اتاق. است كرده پيدا ارزشى
 آن از موقتـاً  تـا  بگذاريم ديگرى انسان اختيار در را اتاق اين است ممكن
 جنگلـى  از چـوبى . شـود  مـى  »اجـاره « ايـن . بپردازد مبلغى و كند استفاده

 قابـل  »در« ايـن  حاضـر  حـال  در. كنـيم  مـى  درست »در« آن با و بريم مى
 جنگـل  در درخت آن از كنيم،ب توانيم ىم در از كه اى استفاده .است استفاده
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 روى شـده  انباشـته  كار مقدارى بر است مشتمل در اين بكنيم، توانيم نمى
 طرف اين به را در اين تواند نمى خود در، توليدكننده اما. طبيعى خام ماده
 انسـان . مانـد  مـى  بـاز  توليـدش  كـار  از زيـرا  بفروشد، و ببرد طرف آن و

 گيرد، مى عهده به است، »كار« هم آن كه را، »يعتوز« كار و آيد مى ديگرى
 توزيع كار ازاى در را آن تومان ده فروشد مى تومان سى قيمت به را درها
 كننـده  توليد به توليد كار ازاى در هم تومان بيست و دارد برمى خود براى
 .دهد مى

 توزيع، كار با ـ توليدى كار ـ "در" روى شده انباشته كار شركت پس
 قيمـت  بـه  را آنهـا  شـود  حاضر درها سازنده است ممكن. »بيع«: شود مى

 را درها گويد مى و دهد قرار ـ توزيع واسطه ـ فروشنده اختيار در مقطوع
 آنِ از آمـد  دست به آنچه از درصد ده يا پنج شرايط به بسته بفروش، و ببر
 دتوليـ  كار شركت باز. شود مى ناميده »مضاربه« هم اين. من مال بقيه و تو
 دسـت  بـه  آنچـه  تقسـيم  بـراى  ديگـرى،  سيستم با اما است، توزيع كار با

 .آيد مى
 پاشـى  تخـم  را آن. شود زراعت آن در تا كند مى آماده را زمينى فردى

 ايـن . كنـد  نگهـدارى  زمـين  اين از آخر تا تواند نمى ديگر اما كند، مى هم
ـ  مـى  و سپارد مى ديگرى فرد يك به شده پاشى تخم كه را زمين  تـا : دگوي
 كـه  محصـولى  هـر  كـن،  رسـيدگى  زمـين  اين به محصول برداشت موقع

 هشـتاد  يـا  درصـد  هفتـاد  مـن،  مـال  درصد سى يا درصد بيست برداشتى
 توليد، كار با است توليد كار شركت. »مزارعه« شود مى اين تو، مال درصد
 اسـت،  نهـال  آورد، مى وجود به را باغى )شخصى(. »توليد تشريك« يعنى

 گويد مى و كند مى واگذار فردى به را زمين اين آبيارى خواهد، مى آبيارى
 درصـد  ده آمد، دست به چه هر كن، آبيارى محصول فصل تا را زمين اين
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 بـر  مـن  مـال  درصـد  ده تو، مال درصد نود يا من مال درصد نود تو، مال
 .»مساقات« شود مى اين نظر، مورد نسبت حسب
 انباشـته  كـار  يا »كار« با است »ركا« شركت هميشه موارد، اين تمام در
 كـار  شـركت  صـورت  به يا ـ موقت بردارى بهره صورت به هم آن ـ شده

 از ديگـر  بخشـى  بـا  توليـدى  كـار  از بخشـى  يـا  تـوزيعى،  كار با توليدى
 ايـن  در كـه  شـد  معلـوم  و است كار با كار شركت اينها همه كارتوليدى،

 . آيد نمى وجود به اشكالى هيچ موارد
 
 شود؟ مى ختم جا همين به مطلب آيا

 كـه  پـولى  بـا  و فروخـت،  را آن آمد ساخت، را كلبه كه كس آن اگر حال
 زراعـت  آن روى و خريد را زراعتى براى شده آماده زمين آورد، دست به

 چون داشت، ارزش كلبه. است كرده تبديل ديگر كار به را كارى باز كرد،
 چون داشت، ارزش هم تىزراع زمين بود، آن در شده انباشته كار مقدارى

 را كلبـه  و داده تغيير را خود كار نوع آمد فرد اين و بود آن در انباشته كار
 توانسـت  مى او خود كه گونه همان و. است كرده معاوضه زراعتى زمين با
 را زمـين  اين خودش تواند مى هم اينجا بنشيند، كلبه در )سكونت جهت(

 اينجا دهد، اجاره را كلبه توانست مى آنجا در كه گونه همان و كند زراعت
 هـم  اينجـا  تـا . دهـد  اجاره را، زراعت براى شده آماده زمين تواند مى هم
 .رسد نمى نظر به اشكالى طبيعى موازين طبق

 بعـد  ساخت، اى كلبه يك اول افتاد، اندوزى سرمايه فكر به انسانى اگر
 صاحب وناكن كه طورى به ساخت، كلبه صد تا... و سوم بعد و دوم كلبه

 زراعتى زمين يكصد صاحب يا. دهد مى اجاره را اينها و است كلبه يكصد
  دهـد،  مـى  مزارعـه  يا اجاره، به را اينها و شده آماده زراعت براى كه است
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 نبايـد  طبيعـى  حقـوق  نظـر  از »»صد« و »يك« ميان است گونه اين روال تا
 از است عبارت هسرماي نقش بگوييم بايد موارد اين تمام در. باشد تفاوتى

 در اشكال مورد اين در كجاست؟ در اشكال پس. »شده انباشته كار نقش«
 :كه است اين

 امـا  دارد كـار  نيـروى  كه كسى با انباشته، كار اين )دارنده( كه هنگامى
 يـك  داشـتن  دليـل  به بندد، مى شركت قرارداد ندارد اختيار در انباشته كار
 بـه  بايـد  كـه  اى عادالنـه  سـهم  و كند مى وارد فشار او به اهرمى، گاه تكيه

 تقســيم ـــ كنــد مــى منحــرف عــدالت محــور از را بگيــرد تعلــق طــرفين
 فعالً كه كارگرى به را آن انباشته، كار دارنده ـ آيد مى وجود به غيرعادالنه

 اسـتفاده  آن از و تكميل را آن تو گويد مى و دهد مى دارد كار نيروى فقط
 ببرنـد  )سـهم ( درصـد  پنجاه يك هر كه كند مى ايجاب طبيعى نسبت. كن
 آن از بخـواهى  تـو  اگـر  گويد مى و آورد مى فشار انباشته، كار دارنده ولى

 تو آن از درصد ده و بدهى من به )را سهم( درصد نود بايد بكنى، استفاده
. كنـد  مـى  اسـتثمار  را او درصـد  چهـل  )ميـزان  بـه ( ترتيـب  بـدين . باشد

 جلـوى . است عادالنه غير تقسيم روش بردن كار به از ناشى كه استثمارى
 .گرفت بايد را )استثمار( اين

 بـر  مبتنـى  كـار  ايـن  شـود  مـى  گفته ندارند، ادارى نظام كه جوامعى در
 بنابراين، باشد؟ رضايت روى بايد است نگفته اسالم مگر. است "رضايت"

 زراعـت،  براى شده آماده زمين اين در خواهد مى كس هر كنم مى اعالم من
 يـك  و بدهـد  من به كار آخر در را محصول از دهم نه بايد كند، زىكشاور
 بـه  اگـر  نيستم، راضى دهم يك با من گويد مى يكى. بردارد خودش را دهم
 خـورى،  نمـى  مـا  درد بـه  تـو  خيـر،  گويم مى. آيم مى بدهى دهم هشت من

 كار درد به هم تو گويم مى. راضيم دهم هفت با من گويد مى آيد مى ديگرى
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 به هم تو خير، گويم مى. دهم شش گويد مى آيد مى سومى خورى، ىنم ما
 دارم، بچـه  و زن گرفتـارم،  من گويد مى كسى باالخره تا خورى، نمى درد

 هـم  رضايت با را اين و هستم حاضر هم دهم، يك همان با ندارم، جايى
 اسـاس  بـر  آزاد، اقتصاد و تقاضا و عرضه نظام يك در بنابراين!! گويد مى

 يعنـى  ــ  زراعـت  براى شده آماده زمينِ دارنده منِ طرفين، كامل رضايت
 مهـارت  و كـارگرى  نيروى داراى انسانِ اين با ـ شده انباشته كار مقدارى

 كه صورت اين به منتهى كنم، مى منعقد تراضى با قراردادى كشاورزى، در
 مـن  از من نود آمد، دست به خربزه من صد زمين اين از اگر سال آخر در
 كـه  است منطقى يك اين. هست هم رضايت روى و باشد او از من ده و
 مـورد  خدشه غيرقابل محترمِ اصيلِ منطقِ عنوان به ما، مسلمانى جامعه در

 .هستيم آن دچار امروز كه است آورده آن ما سر بر و بوده قبول
  
 العمل عكس و عمل
 در. اسـت  طـور  همـين  مسأله گرداندن، شيوه و نظام بدون جامعه يك در

 ،»قَبِلْت« بار صد بيچارگى فرط از گرفته، قرار تنگنا در فرد جوامعى چنين
»ايـن  كـه  باشـيد  شـاهد : گويد مى و گفته »قَبِلْت » رضـايت  بـا  را »قَبِلْـت 

 به خودشان يا اينها! خاص شرايط در رضايتى اما ـ راضيم واللَّه گويم، مى
 و كنـد  مـى  هشـيار  را اينهـا  و آيـد  مـى  كسـى  يـا  شوند مى هوشيار تدريج

 بپـا  كن، قيام اينها عليه كنند، مى استثمار دارند را تو چگونه ببين: گويد مى
 بگير خودت اختيار در را زمين و كن نابود را اينها بزن، كن، انقالب خيز،

 !گردد خودت آن از يكجا كارت محصول تا
 ايـن  اسـت،  طبيعـى  گوييـد  مى كه »رضايتى« همان گوييم مى اينجا در

 اينهـا  دوى هر. است طبيعى هم، آن از پس انقالب و خشم و »رضايتىنا«
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 روى فقـط  كـه  اسـت  مطـرح  اى جامعه قصه اينجا در چون. است طبيعى
 ايـن  دور هـم  مدتى بود، »معيار« آن مدت، يك بچرخد، طبيعى معيارهاى

 !شود مى معيار
 .اسـت  معلـوم  واكنش هم اينجا در باشد، داشته نظام اى جامعه اگر اما

 رضايت خورده، سوگند رضايت شده، تصريح رضايت ـ رضايت دليل به
 حـاال  او، از درصـد  ده بـود،  مـن  از صـد  در نـود  مـدتها  ـ غش و غل بى

 مـن  دسـت  و باشد او از صد در صد دفعه اين كه است اين ديگر واكنش
! اسـت  طبيعـى  واكنشـى  هـم  ايـن . شود كوتاه ام انباشته كار از كلى به هم

 بـه  تـر  محكـم  را تـوپ  چه هر شما. »العمل عكس و عمل« طبيعىِ قانون
 بحثـى  »امـر « ايـن  در. گردد مى بر تر محكم هم توپ بزنيد، رو روبه ديوار
 اسـت  اى جامعـه  در مـا  بحث چون. است طبيعت قانون همه اينها. نيست

 طبيعـى،  »عرضـه «: كنم زندگى طبيعى معيارهاى با خواهم مى گويد مى كه
 هـم  آن دنبـال  بـه  »خشـم « طبيعى، آن دنبال به »ترضاي« طبيعى، »تقاضا«

 در تنـدروى  تندروى، طرف اين طبيعى، هم آن دنبال به »انقالب« طبيعى،
 .است طبيعى اش همه! طبيعى هم العمل عكس
 انسـان  جامعـه  يـا  اسـت  طبيعـى  انسـان  جامعه اسالمى، جامعه آيا اما
 شـده،  هـدايت  نظام شده، هدايت انسان گرفته، شكل انسان يافته، مدنيت
 كننـده،  تعيـين  نقـش  بـا  همـراه  نظـام  حكومـت،  و قـدرت  با همراه نظام

 عادل؟ آگاهِ حكومتِ
 ــ  حكومـت  يعنـى  ــ  جامعه هدايت صحيح نظام اى، جامعه چنين در

 مناسـبترين  از اسـتفاده  بـا  ،)22("انحرافـى " خـام  رضـايتِ  آن در آيد مى
 اسـت  بحثـى  خـود  باشـد،  چـه  شـيوه  اين حال كند، مى دخالت ها، شيوه

 هـر  در و زمـانى  هـر  در. دارد معين فرمولى كه گفت شود نمى و مستقل،
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 مرحلـه  شـدنش،  صـنعتى  مرحلـه  بـا  متناسـب  اى، جامعه هر در و مكانى
 پراكنــدگى جمعيــت، تــراكم اش، علمــى پيشــرفت مرحلــه اش، توليــدى
 انتخـاب  در ــ  عوامـل  ايـن  تمام ـ طبيعى، منابع كمى و زيادى جمعيت،

 .دارند دخالت مناسب شكل
 طبيعـىِ  فرمـول  اين در كننده، هدايت و كننده اداره نظام حال هر به اما
 كنـد  مـى  تبديل مرز و حد با رضايت يك به را آن و كند مى دخالت نارسا

 هاى ضريب با عادالنه نرخ تعيين هايش فرمول از يكى شد گفته چنانكه و
 جامعه، ومتىحك صحيح نظام مناسب، هاى ضريب اين در و است مناسب
 در را ــ  سـاده  كـار  ـ جارى كار و انباشته كار ميان سود، تقسيم آثار تمام
 و بـرده،  كـار  چقدر اين كه است آن عوامل اين از يكى تنها گيرد، مى نظر
 .باشد شما سؤاالت از بسيارى پاسخ تواند مى اين و چقدر آن

 مـاده آ زراعـت  براى را زمينى كه فردى با ارتباط در )حكومت( وقتى
ــوخ كــرده، ــا كل  و اســت زده شــخم را آن و برداشــته را خارهــايش و ه

 ايـن  مقام در بدهد كارگرى به سال پايان تا زراعت براى را آن خواهد مى
 نـرخ  يعنـى  شـود  داده آن بـه  چقـدر  و اين به بايد چقدر بگويد كه باشد

 :گويد مى و گردد مى باز طبيعت به كه است وقت يك كند، معين خدمات
 رسـاندن  ثمر به براى و شده كار روز 100 زمين اين كردن آماده براى

 بنـابراين  اسـت  الزم كـار  ديگـر  روز 60 محصـول،  برداشـت  فصل تا آن
 كنيـد،  تقسيم نفر دو اين ميان را محصول ،100 و 60 نسبت به )چنانچه(

 اينها از حكومت كار است، سطحى بسيار ديد يك ديد، اين. است عادالنه
 همـين  كـار  از جانـب  يك كه است درست اين البته. است تر وسيع خيلى
 همـين  بخواهد چنانچه كه ديد شرايط همين در حكومت اگر )اما(. است

 بسـيار  قشر يك جامعه در عمالً دهد، ادامه را) 100 و 60 نسبت( ضريب
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 حـد  از بـيش  و تـوانگر  قشـر  يـك  و زندگى مواهب از بهره كم و ناتوان
 بهـره  در حد، از بيش فاصله و آيد مى وجود به زندگى مواهب از مند بهره
 ميـان  اسـالمى  برادرى و دوستى و مودت اركان زندگى، مواهب از مندى
 همه به ناظر آگاه اسالمى حكومت يك آيا كند، مى متزلزل را قشر دو اين

 3 ضـريب  محـروم،  آن كـار  بـه  دليل اين به من گفت اگر جامعه، مصالح
 يـا  است كرده درستى كار دهم، مى 1 ضريب ديگرى آن كار به و دهم مى

 .كند مى فرق شرايط باز بدهد، كسى چه به را 3 ضريب اين حاال خير؟
 كـه  كننـد  مـى  زندگى سالخورده انسان نفر هزار اى جامعه در وقت يك

 شـده  آمـاده  زمـين  هكتـار  يك از است عبارت اينها از كدام هر هستى تمام
 هـر ( جامعـه  ايـن  و كننـد  زنـدگى  ر،هكتا يك اين از بايد كه زراعت براى
 در كشـاورزى  صـنايع  نظر از ولى دارد، وضعى چنين مالكيت نظر از )چند

 پيشـرفته  آالت ماشين از استفاده با كشاورزى كارگر يك كه است وضعيتى
 از هكتـار  50 توانـد  مى ماه 9 الى 8 طى در كارش نيروى انداختن بكار با و

 آن بخواهـد  اگـر  )حكومـت ( اينجا در ندك برداشت و بكارد را ها زمين اين
 بـه  زمينـدار،  بـه  دهـد؟  مـى  كسى چه به را ضريب كند رعايت را مصلحت

 طـور  ايـن  موازنـه  حفـظ  بينـد  مـى  چـون . ناميـديم  مالـك  را او ما كه كسى
 اسـت  اى جامعـه  در يعنـى  است، مطلب عكس ديد اگر اما. است )صحيح(
 كـار  مـاه  9 اگـر  يشـرفته پ وسـايل  نداشتن دليل به كشاورزى كارگر يك كه

 نسـبت  بـه  اينجـا  در بنمايـد،  اداره را هكتـار  يك تواند مى زحمت به بكند،
 طرف اين در يعنى است، عكس درست نه، ديد، اگر كند، مى تقسيم مساوى
 يـك  را هكتارى هر و دارند آماده زمين هكتار 100 يا 20 50 كه، هستند كسانى
 يعنى دهد، مى كشاورز كار به را االك ضريب اينجا در كند، مى آماده كشاورز

 اقتصـادى،  موازنه جهت در را اينها همه زيرا. كند مى جارى كار كه كسى به
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 خواهـد  مـى  عـاطفى  و روحـى  موازنـه  و اجتماعى موازنه حفظ خاطر به
 و خـدا  جهـت  در كـه  خداترسـى  عـادلِ  حاكم را، كار اين و كند هدايت

 .دهد مى انجام ازينمو اساس بر كند، مى كار خدا خلق مصلحت
 كـه  است اين آن و كند مى رعايت نيز را ديگر ميزان يك حال عين در
 چنـين  وقتـى . دهـد  مـى  دو هر به اقتصادى تالش براى آزاد، ميدان نوعى
 تـوان  از گروهـى  كـه  وضع، اين خود به خود شود، داده دو هر به ميدانى

 )23.(آيد مى وجود به باشد برخوردار بيشترى كار
 بـه  اسـتعداد  نظـر  از شخصـى  دارد؛ مـديريت  هنر اى جامعه رد فردى

 يـك  فقط كسى يا و شود، مى تربيت اجرا مهندس يا طراح مهندس عنوان
 كـار  بـه  نظـر  از اينهـا  از يـك  هـر . اسـت  ساده كارگر يك يا فنى كارگر

 را اى دوره بايـد  مرحلـه،  ايـن  بـه  رسـيدن  و قبلـى  اسـتعدادهاى  انداختن
 تشـويق  و رغبت و شوق استعدادها، شكوفايى ملعوا از يكى و بگذرانند

 بـاز  بمانـد،  محفـوظ  استعدادها شدنِ شكوفا در مسابقه اينكه براى. است
 طـراح،  مهنـدس  كـار  به ضريب يك مدير، كار به ضريب، يك است الزم
 و فنـى،  كـارگر  كـار  بـه  ضريب يك اجرايى، مهندس كار به ضريب يك

 ايـن  ميـان  فاصـله  ولـى . يمبـده  ساده كارگر كار به ضريب يك همچنين
 فاصـله  حـداكثر  نـه  باشـد،  الزم فاصله حداقل و معقول فاصله ها، ضريب
 جهـت  در جوامـع  از تعـدادى  تجربـه  در كـه  اسـت  كـارى  ايـن . ممكن

 يعنـى  گرفتـه،  انجـام  ضـرورت  حكم به اخير سال ده اين در سوسياليسم
 خـواهيم  مى كه اكنون. است كرده تأييد را اين هم اجتماعى تربه نوع يك
 مسـابقه  و استعدادها مسابقه ميدان نگهداشتن زنده براى ـ ناچاريم بلكه ـ

 حـداكثر  انسـانى  هـر  اينكـه  و اسـتعدادها  شدن شكوفا جهت در ها انسان
 بـدهيم  را ضـريب  ايـن  بينـدازد،  كار به كارش شدن بهتر براى را توانش
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 و كـم  عـه جام افراد زندگى سطح در تفاوت كه رسيم مى اينجا به سرانجام
 صد، در پنجاه تا مشكل باالخره كنيم؟ چكار را اين. آيد مى وجود به بيش

 كنـيم؟  چـه  را ايـن  مانـد،  بـاقى  درصـد  چهل اما شد حل درصد شصت
 برخـوردارتر  آن بـه : رود مـى  آن ميـدان  بـه  ديگـر  ترتيـب  دو بـا  )اسالم(

 برصـ  آن »بـاش  شكيبا« گويد مى تر بهره كم اين به و »كن انفاق«: گويد مى
 بهرگـىِ  كـم  بـر  صبر صبر، اين. اينجاست ايد شنيده اسالم در كه فقرى بر

 صـبرهاى  همـه . پـذير  اجتنـاب  بهرگى كم بر صبر نه است، ناپذير اجتناب
ــن از اســالم ــل اي ــه. اســت قبي ــلبى صــبرهاى هم ــورد در س ــائل م  مس
 دچـار  العـالج  بيمـارى  يك به اگر گويد مى )اسالم(. است ناپذير اجتناب
 ولـى  انـداختى،  كار به معالجه براى را نيروهايت تمام آنكه زا پس شدى،

 در نبـاز،  را خـودت  بـاش،  صبور نداشتى، را بيماريت عالج توان هم باز
 جديـدى  راه يـا  آيـد،  مـى  بر دستت از جديدى ابتكار اگر هم حال همان
 نبـاز،  را خودت هستى، درد دچار وقتى تا اما بكن، اى، يافته درمانت براى
 .است انسانى عالى عبيرت يك اين

 كن صبر فقر بر كه گويند مى فقير به اسالم در شود مى گفته اينكه پس
 بـراى  را ميـدان  كـه  دهـد  نمـى  معنـى  وجـه  هـيچ  به باش صبور آن بر و

 محـال !! دهد اجر تو به خدا تا باش، صبور و بگذار، باز ديگران يغماگرى
 انتهـاى  تـا  ابتـدا  از دبايـ  انسان. بگويد را تعبيرى چنين اسالم منطق است
 و راحتـى  بـه  را »اسـت  محـال « جملـه  ايـن  تـا  كند مطالعه دقيق را قرآن

 شده توصيه شرط يك با صبر، به اسالم در موارد تمام در. بگويد اطمينان
 .»قضا به رضاى« و است الهى »قدر و قضا« بر صبر هم آن و است

 تـوانم  مـى  وقتى تنها هستم، كارى مشغول خود زندگى در كه من مثالً
  هـاى  قـدرت  تمام كه است قدر و قضا از ناشى من محروميت اين بگويم
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 نرسـيده  ثمر به و باشم انداخته كار به محروميت آن بردن از براى را خود
 فهمم مى يعنى. اندازه معنى به ،»قدر« شود مى وقت آن آن؛ از قبل نه باشد،

 محروميت اين بردن ينب از براى بود، شده داده من به كه قدرتى ميزان آن
 و نكـردن  كار و تنبلى به را كسى اسالم است ممكن آيا. است نبوده كافى

 : بگويد و كند تشويق بيكارى
 نكن؟ كارى و بگذار دست روى دست يعنى باش صبور
رى  سـوف  سـعيه  اَنَّ و سـعى  ما اِلَّا لِلْاِنسانِ لَيس اَنْ و« پس و) 24(»يـ 

 منطق قرآن، منطق شك بدون چه؟ يعنى) 25(»ينَةٌره كَسبت بِما نَفْسٍ كُلُ«
 جـاى  همـه  در مطلب اين براى كه تاريخى دليل يك. است تحرك و كار
 اسـت  ايـن  شـود  آن منكر تواند نمى هم كس هيچ و داد ارائه توان مى دنيا
 عنـوان  بـه  تاريخ، در اسالم نهضت اصوالً و اسالم صدر مسلمانان آيا: كه
 حركتـى  بى نهضت يك عنوان به يا شده شناخته تحرك و ركا نهضت يك
 .تنبلى و سستى مشوق و بيكارى و

 نفسـى  و روح اعـراب،  در )ص(اسالم پيامبر گويند مى اسالم دشمنان
 خطرهـا  همـه  به گذشته، جان از خدا، قدر و قضا بر اتكاء با آنها كه دميد
 اسـت  تعبيـرى  م،اسال در قدر و قضا تعبير شود مى معلوم. دادند مى در تن
 اسـالم،  بنـابراين . كنـد  مى تربيت را گذشتن جان از حد تا متحرك آدم كه

 چـه  امـا . است كرده صبر به دعوت روايات و آيات در را بهره كم و فقير
 تـالش  توانـد  مـى  كـه  آنجايى تا ـ تالش در صبر جايى؟ چه در و صبرى
 زنـدگى  ميـان  هـم  بـاز  هـا  تالش تمام با كه وقتى كمبود، بر صبر و ـ كند

 هـيچ  يكـديگر  بـا  دو ايـن  و بكنـد،  احساس اى فاصله ديگرى و خودش
 .يكديگرند مكمل واقعاً بلكه ندارند منافاتى
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 دعـوت  صـبر  بـه  آهنـگ  اين با را فقرا كسانى اى، جامعه در اگر حال
 تـا  بـاش  صـبور  و بگذار باز يغماگران يغماگرى براى را ميدان كه كردند،
 بيخـود . نيست اسالم سخن سخن، اين! دهد عوض تو به آخرت در خدا
 )26.(نكند متهم مطلب اين به را اسالم كسى

 و هـا  تـالش  تمـام  بردن كار به از پس: كه باشيد داشته عنايت بنابراين
 بـراى  سـالم،  صـالحِ  اسـالمىِ  حكومـت  و فرد طرف از الزم هاى كوشش
 بــردن بــين از حتــى يــا كاســتن و مطلــوب، همــاهنگى و تــوازن ايجــاد

 بكـار  الزم هـاى  تـالش  تمام كه آن از پس و ده، باد بر برادرى هاى اصلهف
 معنـى  بـه  سـرمايه  يعنـى  ــ  انباشـته  كار ميان كار بازده تقسيم تا شد برده

 كـارگر  و كـار  آن بـه  امروز ما كه آنچه يعنى ـ جريان در كار و ـ صحيح
 عكـس  و مطلـب  جوانـب  جميع به توجه با و پذيرد صورت ـ گوييم مى
 صـحيح  محـور  روى كـه  ماديش، و معنوى روحى، هاى واكنش ها، لالعم
 از هـا  انسان انكار قابل غير طبيعى تفاوت خاطر به اين از بعد بگيرد؛ قرار
 جامعـه  در تـر  بهـره  كـم  انسـان  و مندتر بهره انسان هم باز استعدادها، نظر
 بمناسـ  ميـدان  مسـأله  ببـريم،  بين از كلى به را اين بخواهيم اگر. ماند مى

 انسـان  هـم  بـاز  كه ـ حد اين در. افتد مى خطر به استعدادها مسابقه براى
 منـد  بهـره  بـه  اسـالم  ـ داشت خواهد وجود تر بهره كم انسان و مندتر بهره
 .باش صبور: گويد مى بهره كم به و ببخش،: گويد مى

 بهـره،  كـم  طرف از صبر و غنى، سوى از انفاق به توصيه جاى بنابراين
 آن بـه  و آورديـم  بيـرون  خـودش  جـاى  از را توصيه اين ما اگر. اينجاست
 آن امثـال  و طبيعـى  ترازوهـاى  روى را مسأله و داديم حد از بيش گسترش
 ايـن . گرفـت  نخواهد قرار محور اين بر حال هر به جامعه كه بدانيد برديم،
 .است مطرح زندگى هاى مندى بهره ديد از و اقتصادى ديد از كه است بحثى
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 زندگى هاى مندى بهره و ماسال انسانِ
 زنـدگى  هـاى  منـدى  بهـره  به اسالم انسان آيا: كه سؤال اين مورد در حال

 زنـدگى  هاى مندى بهره از اسالم، انسانِ: كه است اين پاسخ است؟ دلبسته
 مواهـب  اين از مندى بهره اما دارد، نيز كشش او براى و شود مى برخوردار

 كشـش  او رضـاى  بـه  عشـق  و خـدا  به عشق برابر در جارى، زندگى در
 عاشـق  باشـد،  يافتـه  تكامـل  خيلـى  اگـر  اسالم، انسان يعنى. دارد كمترى

 كننـده  تعيـين  نقـش  برايش چيز آن هميشه كه اى دلباخته عاشق خداست،
 كه كسانى اسالمى جامعه در ولى. آورد دست به را دوست رضاى كه دارد
 بـه  اسـالم،  هاى انانس همه و محدودند اى عده برسند، كمال از حد اين به
 هسـتند  انسـانها  همين اسالم هاى انسان چون رسند، نمى كمال از حد اين
 ميـدان  تـا  آفريـده،  متفـاوت  عمـداً  را آنهـا  خداوند استعدادها، نظر از كه

 چنانكـه  اسـت  قدر و قضا بحث همان اين و بماند محفوظ تكامل مسابقه
 بسـيار  عده ها نانسا اين از خودشان عصر در )ع(على و )ص(پيامبر خود

 هـم  دنيـا  ديگـر  مـردم . طـور  همـين  هـم  ديگـر  ائمه. ساختند را معدودى
 ايـن  عينى واقعيت. طور همين هم ديگر هاى رژيم و ها نظام در. طور همين
 تعدادشـان  همواره باال، حد در هاى انسان اين انسانى، جامعه در كه است
 زيـر  نسـبتى  ها، انسان مجموع عده و شماره به نسبتشان و بوده كم بسيار
 .است بوده هزار صد در يك و هزار در يك

 در كـه  كسانى همه كه است اين براى مسابقه. مسابقه ميدان مانند عيناً
 در بـاالخره  ولـى  برسـند  مقصد آن به زمان حداقل با كنند، مى شركت آن
 ايـن  گويـد  مى اسالم. مانند مى راه نيمه در كه هستند اى عده اى مسابقه هر

 اعالم الزم را آن اما است خوب مكروهات و مستحبات مرحله در كشش
 .بكند اعالم الزم هم تواند نمى اسالم ساختمان به توجه با و كند نمى
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 طبيعـى  ساختمان براى متناسب ـ عمل نظر از ـ باشد نظامى بايد نظام
 حـرام  هـم  را مكروهـات  كند، واجب هم را مستحبات بخواهد اگر. بشر
 :گويد مى قرآن ودخ شود؟ مى چه كند،
» ...لَ ما وعج كُملَيينِ فِى عمِنْ الد رَجح...« 
ــا اســت نخواســته ـــ خــدا ـــ و... «  قــرار تنگنــا در را شــما ديــن، ب
 در نـه  شـود  مى چه تنگنا از بيرون انسان ببيند خواهد مى زيرا) 27.(»بدهد
 .آسياب سنگ دو زير در و تنگنا داخل

 محدود محرمات و واجبات دايره به هم آخرت كننده تعيين نقش پس
 بـه  واجـب  و حـرام  حـد  همـان  در بتواننـد  كـه  هايى انسان تازه شود، مى

 چقـدر  اجتماع در بدهند، قاطع درصد صد نقش دوزخ، و بهشت رعايت
 سـر  گنـاهى  نـه  آنهـا  از كه »نكن گناه هاى ده انجام واجب« يعنى هستند؟

 درصـد  هـا  دوره همـه  در الًعم هم ها همين. بشود فوت واجبى نه و بزند
 از معتـدل  برخـوردارى  بـه  من: گويد مى اسالم كه اينجاست. هستند كمى

 .دهم مى اجازه هم، زندگى اين مواهب
 كـدام  در و چيسـت  اسالم انسان هدف: كه سؤال اين جواب بنابراين

 عشق اعاليش، سطح در و آل ايده هدف كه، است اين كند؟ مى كار جهت
 خـدا،  خشنودى) 28(»...اَكْبرُ اللَّه مِنَ رِضْوانُ... « و خداست رضاى و خدا
. است آمده بهشت بحث دنباله در قرآن در مطلب اين. است باالتر همه از
 بـراى  كـه  شود نمى و رسند نمى نهايى هدف اين به ها انسان همه چون اما

 داشـته  عملـى  انگيـزه  و عملـى  قاطع نقش خدا رضايت جا همه در همه،
 يعنـى . آيـد  مـى  اسـت  دوزخ و بهشـت  كـه  تـر  پـايين  اى رتبـه م به باشد،
 همه كه آنجا از ولى. آخرت جاودانه هاى رنج يا و جاودانه هاى مندى بهره
 نعمت آن به رسيدن كه شوند نمى موفق عمالً جهات تمام در باز ها انسان
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 مواهـب  و بدهند قرار سكناتشان و حركات عامل را نقمت آن از پرهيز و
 دنيـا  زنـدگى  بـه  هم سهمى است، چشمگير برايشان باالخره نياد اين نقد
 يعنـى  ــ  افراطـى  زهـدگرايى  برابـر  در رسد مى كه اينجا به لذا و دهد مى

 :گويد مى ـ مفرط زهدگرايى اختيارى، نه و تحميلى زهدگرايى
 هِـى  قُلْ زقِ،الرِّ مِنَ والطَّيباتِ لِعِبادِه اَخْرَج الَّتى اللَّه ينَةَز حرَّم منْ قُلْ«
 )29(»...مةَالْقِيا يوم اللَّه عِنْد لِصةٌخا الدنْيا، الْحيوةِ فِى آمنُوا لِلَّذينَ
 چيزهـاى  و زندگى هاى آرايش زندگى، زيورهاى و زر كسى چه بگو«

 بيـرون  آسـمان  و زمين و خاك دل از بندگانش براى خدا كه را چشمگير
 زنـدگى  در اسـت  ايمـان  بـا  مردم براى هااين بگو است؟ كرده حرام آورده
 بـا  مردم براى است خالص و ها، ناراحتى و ها رنج به آميخته شكل به دنيا

 ».رستاخيز روز در ايمان
 و بينـى  واقـع  كمـال  بـه  اينكه براى آورده؟ چه براى را تعبير اين قرآن

 سـوى  به طريق، اين از هم، سطح اين در هاى انسان خواهد مى گرايى واقع
 فقـط  اسـالم  انسـانِ  آيا كه سؤال اين پاسخ پس. شوند جلب صحيح امنظ

 بـراى  فقـط  خيـر، : كـه  اسـت  اين دنياست؟ هاى مندى بهره به توجه براى
 اسـالم  انسانِ گوييم مى اينكه مقابل در اما نيست، ها بهرمندى اين به توجه

 و خواهد مى اسالم. دارد دوزخ و بهشت به يا خدا رضاى به توجه »فقط«
 بـه  خواهد مى اما. كند كار خدا رضاى براى فقط انسان، كه كند مى ويقتش
 و زنـدگى  مسايل تنظيم روى خواهد مى. بدهد را خود درصد تشويق اين

 هـدف  گويـد  مـى  شود پرسيده اگر. بكند بينانه واقع حساب قانونگذارى،
 .است كم عالى اين اما است، همين هم عالى و نهايى

 قـاطع  تصميم دوزخ، و بهشت حساب به سلمانم مردم واهدـخ مى اسالم
 دايـره  در. واجبـات  و محرمـات   محـدود  دايـره  در امـا  بگيرند، زندگيشان در
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 تازه و دهد مى قرار تشويقى بلكه كند، نمى واجب مكروهات و مستحبات
 هـا  انسـان  همـه  بـراى  باز بيند مى هم، واجبات و محرمات دايره همان در

. بدهـد  قرار دنيا اين نظام براى واقعى محور يك عنوان به را آن تواند نمى
 آن، كنـار  در آيد مى پس. بود دنيا اين اقتصادى نظام درباره ما بحث چون
 ايـن  در و ــ  را تقسـيم  صحيح نظام يعنى ـ دهد مى قرار را حكومتى نظام
 را نفـس  )در موجود( مادى هاى مندى بهره به شوق عامل آن تقسيم، نظام
 ) 30.(خودش جاى در و خودش حد در اما د،آور مى حساب به هم

  

 گيرى نتيجه و بحث خالصه
 كـار  معنـاى  به سرمايه: كه شود مى اين اينجا تا بحث اين نتيجه و خالصه
 در دارد حـق  و توانـد  مى عادى محاسبات و طبيعى حقوق نظر از انباشته،
 هانباشـت  كـار  آن از اسـتفاده  بـا  كـه  جديـدى  كـار  نتيجه و تازه كار بازده

 مقـدار  ايـن . است آن مقدار سر بر بحث اما باشد، سهيم گيرد، مى صورت
 كـار  چقدر و نوع چه اين ببينيم بايد كنيم بيان طبيعى نظر از بخواهيم اگر
 طبيعـى  تقسيم يك آن به تا مقدار، چه و نوع چه ديگرى آن و است برده
 آن هم نآ ـ كنيم بيان رضايت اساس بر بخواهيم اگر و. بگوييم عادالنه و

 كـه  ــ  باشـد  آزاد تقاضايش و عرضه كه اى جامعه در آزاد كذايى رضايت
 كار به مربوط درصد يك اينكه به رسد مى گاهى. ندارد اندازه و حد ديگر
 اينهـا  دوى هـر . شـود  مى انباشته كار به مربوط هم درصد نه و نود و تازه

 هكـ  اسـت  ظـالمى  نـاقص  تقسـيم  واقـع  در دوم نوع تقسيم. است ناقص
 اول تقسيم. است بگذار هم روى چشم و كور هاى انقالب هم آن واكنش

 را ديگـر  ابعـاد  و كردن نگاه بعدى يك فقط ـ رسد مى نظر به طبيعى كه ـ
 .است داشتن دور نظر از
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 هـاى  ضـريب  اسـت،  حكـومتى  صـحيح  نظـام  داراى كه اى جامعه در
 ــ  تقسـيم  ايـن  رآثا و ها واكنش تمام به توجه با ـ مكان و زمان با مناسب
 بالمـĤل  كـه  شود مى داده سهمى كدام هر به و شود مى معين يك هر براى

 بـه  سـامان  ايـن  در و باشـد،  اجتماعى اقتصادى زندگى سامان با متناسب
 و شـود  مـى  توجـه  نيازها و مادى معنوى، قلبى، روحى، هاى واكنش همه
 رايطشـ  بـا  متناسـب  حكومـت،  بايد بلكه. ندارد يكنواخت قانون هم اين
 نيسـت،  هـم  الهـى  قـانون  چـون  و كند عرضه را قانون اين مكان و زمان
 بـاز  اقتصادى، چنين در احوال، اين تمام با. است نسخ قابل راحت خيلى

 تـر  بهـره  كـم  و تـر  تـوان  كم گروهى و مندتر بهره و استعدادتر، با گروهى
 اينجاسـت  در و بـود  خواهد كار در اى فاصله باز پس. آمد خواهد بوجود

 :گويد مى مسلمان انسان به اسالم كه
 را آن و كنـى  نظـر  صرف مندى بهره اين از توانى مى مندى، بهره كه تو

 صـورت  بـه  امـا  خـدا،  رضاى به رسيدن براى بدهى، تر بهره كم انسان به
 معاملـه  صورت به اما باالتر، درجه اخروىِ پاداش به رسيدن براى يا آزاد،
 تـر  بهـره  كم انسان آن به و. نيستى آن جامان به موظف گرچه آزادانه، كلى
 بـه  و بسـوزى  دل و بـدوزى  چشم او مندى بهره به توانى مى تو: گويد مى

 بـدانى  و باشـى  صبور و قانع توانى مى هم و بگيرى، او از مشروع شكلى
 انفـاق  برابر در او كه رسى مى پاداشى همان به صبرت، اين برابر در تو كه

 در كـه  اسـت  جالـب  اين. داريد دسترسى يتاندوتا هر آنجا در پس. خود
 و )هـا  رعايت( تمام از پس يعنى ـ شكل اين به دو هر فقير، و غنى اسالم
 داشـت  خواهند وجود تر بهره كم و تر بهره پر باالخره هم باز كه ها عدالت

 و انفـاقش  با او. دارند را آخرت ثواب به دسترسى وسيله اينها ـ دوى هر
 !صبرش با اين
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 انسـان  بـه  حـدى  تـا  كه آياتى و هست زمينه اين در كه رواياتى اًاتفاق
 بـه  ولـى . است جالب دهد مى نشان تلويح و اشاره شكل به را معانى اين
 صـبر  و طـرف،  اين آزادانه انفاق به اسالم توصيه از سوءاستفاده حال، هر
 انفــاق و هــا عــدالتى بــى تمــام برابــر در صــبر بــه را مســأله و طــرف، آن

 اسـالم  پـاك  مسـير  از انحرافى كشاندن، ها عدالتى بى وجود با بخش نجات
 حـد  بـه  اگـر  اسـالم،  انسـانِ  كه نرود يادمان مسائل، اين تمام در و است
 كمتـر  آن از كمـى  اگـر  ورزد، مى عشق خدا، رضاى به برسد، رشد اعالى
 و. دارد پـروا  آخـرت  عقاب از و بندد مى دل آخرت ثواب به الاقل باشد،
 چـارچوب  همـان  در تواند مى نشود، حاكم او روح بر دو اين هم باز اگر
 و باشـد  اسـالمى  عادالنـه  نظـام  حصـار  در امـا  دنيـا،  نقـد  هاى مندى بهره
 ايـن  هـاى  انگيـزه  بهاى اما باشد، داشته هم دنيايى اين هاى انگيزه تواند مى

 و ــ  هـا  حـرام  نه است حالل هاى انگيزه منظور، البته ـ است پايين دنيايى
 بـاالتر  اينهـا  همـه  از معبـود  رضاى و باالتر، قيمتش دنيايى آن هاى زهانگي
 .است
 



 پول





 در كـه  جـوابى  و سـؤال  اين بايد كه رسيديم اينجا به داشتيم كه بحثى در
 داده هـم  پاسخ آن به و شده مطرح قرآن نزول زمان در و آمده قرآن خود
 محافـل  در ناًعي هم امروز سؤال، همين زيرا. بفهميم خوب را، است شده
 . است مطرح دنيا اقتصادى علمى

 گذاشـتيم،  باز سرمايه از استفاده روى به را راه وقتى كه بود اين سؤال
 اجـاره  مسـتغالت،  اجـاره  تجارت، صورت به چه سرمايه، از استفاده اين

 و باشـد  سـكونت  محـل  يا و كارخانه كار، محل اجاره زراعتى، هاى زمين
 آن در كه است اجاره نوع يك هم ربا كند، مىن تفاوتى ربا، صورت به چه

 و بدهد پول تومان هزار صد كسى خواه! دهد مى اجاره را خود پول كسى
 بدهـد،  اجـاره  تومـان  هـزار  يا پانصد ماهيانه را خانه اين و بخرد اى خانه
 اجـاره  ديگـرى  فـرد  بـه  تومان هزار ماهيانه را خود تومان هزار صد خواه
 در و خـرد  مـى  اى خانه تومان هزار صد اين با او كند؟ مى فرقى چه دهد؛
 و بدهـد  خـودش  را تومـان  هزار صد شخص اين چه پس،. نشيند مى آن
 تومان هزار صد اين عين چه بدهد، اجاره مستأجرى به و بخرد خانه يك

 خـواهى  مـى  اگـر  )پـول  ايـن  بـا ( بگويد و بدهد شخص آن به را ماهيانه
 كـنم  مـى  فكـر  مـن . بكـن  خواهـد  ىمـ  دلت كه كارى هر يا بخر، اى خانه
 عنـوان  بـه  بيشـتر  يـا  كمتـر  تومان هزار ماهيانه تو و بودم خريده اى خانه
 كند؟ مى تفاوتى چه بده، من به فرضى خانه آن اجاره
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 نـزول  عصر در كه است اين جالب و است مطرح هم اآلن سؤال، اين
 هـا اين: اسـت  آورده را سـؤال  ايـن  عـين  هم قرآن و بوده مطرح هم قرآن
 حـرام  را ربـا  و حالل را بيع خدا اينكه با رباست، مثل هم) 31(بيع گفتند
 )32.(است كرده

 را مطلـب  اين كافى، تفصيل با گذشته هاى بحث در ما كه كنم مى فكر
 كـار  از اسـت  عبـارت  ــ  صـحيحش  معنـى  بـه  ـ سرمايه: كه كرديم بيان

 مضـاربه،  ،فـروش  و خريـد  طريق از استفاده تجويز حال هر به و انباشته،
 بـه  مـا  كـه  نيست اين مستلزم هرگز اينها، امثال و اجاره مساقات، مزارعه،
 ماحصل و. باشيم نگريسته ارزش، عامل و منشأ عنوان به »كار« جز چيزى
 گفتـيم  و. انباشته كار از است عبارت سرمايه: كه شد اين اينجا تا ها بحث
 كـاال  ايـن  و است، ساخته كاالئى ـ فروخت را خود انباشته كار كسى اگر

 يـك . اسـت  شده انباشته كار، مقدارى آن در كه خام ماده از است عبارت
 آن در كـه  خـام  ماده مقدارى از است عبارت خانه اين است، ساخته خانه

 شـده  انباشـته  كـار  آن، پـول  بـا  بعـد  و ــ  است شده انباشته كار، مقدارى
 فـرد  ايـن  ــ  خريد را است ساخته ديگرى كه اى خانه ـ خريد را ديگرى
 را آن است، نياورده دست به مفت را پول او زيرا شود مى خانه آن صاحب

 حقيقـت  در. اسـت  آورده دسـت  به خودش شده انباشته كار فروش راه از
 كـار  ايـن  و داد را انباشـته  كـار  آن او يعنـى  اسـت،  واسطه يك پول، اين

 او از و داد دىفـر  بـه  را انباشته كار. نفر يك از نه منتها گرفت، را انباشته
 او از و داد ديگـرى  بـه  را تومان هزار پنجاه اين. گرفت تومان هزار پنجاه
 انباشـته،  كار يك كه است اين كار ماحصل حال هر به و گرفت خانه يك
 كـار  مبادلـه . گرفت را ديگر انباشته كار ديگر دست با و رفت او دست از
 .ندارد اشكالى و است كار با
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 پول نقش
 در پـول  تومـان  هـزار  ده اگـر . اسـت  انباشـته  كار مقدارى ندهنماي ،»پول«

 انباشـته  كـارِ  واحـدِ  هـزار  ده معنى به تومان هزار ده اين باشد، من دست
 من دست به و كرده صادر انبار حواله يك جامعه، كه است اين مثل. است
 دسـت  به اى حواله آورده، جامعه انبار به گرفته، مرا انباشته كار. است داده
 واحد هزار ده معادل كرد، مراجعه فرد اين وقت هر است گفته و داده من
 نقشـى  چنين پول پس. بدهيد او به خواست كه نوعى هر از و انباشته كار
 .است انباشته كار نمايشگر هم پول خود و دارد

 آن از توانسـتم  مـى  و بود انباشته كار مقدارى خانه، كه طور همان حاال
 را انباشـته  كـار  نمايشگر اين خواهم مى بدهم، جارها را آن و كنم استفاده

 هـزار  ده ايـن  يعنـى  بـدهم،  اجـاره  اش نماينده عنوان به كار آن خود مثل
 چـه . بگيـرم  تومان هزار ماهيانه و بدهم اجاره دارم دست در كه را تومان
 اسـت؟  حرام پول دادن اجاره چرا است؟ حرام كار اين چرا دارد؟ تفاوتى
 آب طـرق  از يكـى  خورنـد،  مى و كشند مى آب را ربا هك كسانى از بعضى
 اجـاره  را پولمان! نداديم ربا كه ما«: گويند مى كه است همين شان كشيدن
 :است همين باز قصه حال هر به ولى »!داديم
»ذلِك ما بِأنَّها قالواِنَّم عيلَّ و الرِّبوا مِثْلُ الْباَح اللَّه عيو الْب رَّمح واالرِب..« 
 را ربـا  و حـالل  را بيـع  خـدا  آنكـه  با رباست، مثل بيع كه گفتند آنها«
 »است كرده حرام

 هست؟ اينجا در البد فرقى يك پس
  

 پول ماهيت
 بيشـترى  مطالب بايد اكنون. شد بحث قدرى آن ماهيت و پول درباره قبالً

 .شود مطرح بحث يافتن سامان جهت فشرده صورت به آن ماهيت درباره
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 محلـى  و رو در رو سـتدها  و داد بود، ساده ها انسان زندگى كه وقتى تا
 انجـام  كـاال  بـا  كاال مبادله طريق از فروش و خريد و ستد و داد اصوالً بود؛
 گنـدم  مـن  پنجـاه  كـه  كسـى  نبود؛ كار در پول عنوان به چيزى و گرفت مى

 هـم  مـن  بيسـت  و خواسـت  مـى  خود خوراك براى را آن من سى داشت،
 آمـد  مى ـ بود نكاشته ـ نداشت نخود و عدس )مقابل در( اما شت،دا اضافه
 مـن  چهار و كرد مى عوض عدس با را خود گندم من بيست اين از من پنج
 و عـدس  و گنـدم  صـاحب  ايـن  هم. كاال با كاال مبادله يعنى نخود؛ با را آن

 تنـوع  و گسـترش  وسـعت،  ستد و داد كه وقتى ولى. او هم و شد مى نخود
 را زندگى و نموده مشكل ايجاد انسان زندگى در كاال با كاال مبادله كرد، پيدا

 اش مغـازه  در و كـرده  تهيه كفش جفت پانصد كفاش يك مثالً. كرد پيچيده
 كفـش  جفـت  2 و دهـد  مـى  گوسـفندى  و آيد مى كسى حاال. است گذاشته

 خواهـد،  مـى  كفـش  جفـت  2 و آورد مـى  روغن پيت 1 ديگرى خواهد، مى
 شـود  مـى  كه شب. خواهد مى كفش جفت 1 و آورد مى رهك كيلو 1 ديگرى
 كفـش  جفت 300 حاال داشت كه كفشى جفت 500 آن از بيند مى دار مغازه
 روغن، كيلو 1 گندم، من 3 كبوتر، 2 مرغ، 4 گوسفند، رأس 2 اضافه به دارد

 اول تـازه  بكنـد؟  چكار اينها با... و شير كيلو 3 و ماست كيلو 2 كره، كيلو 1
 كـاال  به كاال مبادله ديگر پس. بكند مصرف چطور را اينها كه تاس مكافات
 پيـدا  را چيـزى  بايد كرد؟ بايد چه. داد شكلى مسأله اين به بايد نبود مقدور
 مشـكل  آنقـدرها  هـم  نگهـداريش  و باشد اى ارزنده چيز خودش كه بكنيم
 . نباشد هم شدنى خراب و داد هم كس همه دست به را آن بتوان و نباشد

 

 باشد؟ تواند مى چه چيز آن
 فلـزى  آهـن  كـه  ديـد  بـود،  كرده كشف را آهن بشر تازه كه روزهايى آن

 همـه  حـاال  ما. بود قيمتى بسيار فلزى روزى يك آهن، چون. است قيمتى
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 بسيار دنيا در آهن توليد كه روز آن در اما كنيم، مى درست آهن با را چيز
 يك بشر براى بزارسازىا مختلف هاى بخش در آهن از استفاده و بود كم

 قيمتـى  فلزى خود آهن شد، مى حساب برجسته كشف و اختراع و ابتكار
 دو داد مـى  گندم من دو كه كسى. دهيم مى »آهن« )عوض در(: گفتند. بود
 مثـل  ديگـر  و بـود  تـر  آسان مراتب به آهن نگهدارى. گرفت مى آهن سير

 هـم  غـذا  نبـود،  هـم  بيـاورد  درد را سـرمان  شب تا صدايش كه گوسفند
 جـا  كـم  اسـت،  آهـن . بشـود  فاسـد  كـه  نبود هم شير مثل خواست، نمى
 .نزند زنگ تا بگذاريم خشكى جاى در را آن است كافى تنها و گيرد مى

 جفـت  دويسـت  شام تا خود كفش جفت پانصد از كه كفاش بنابراين
 ايـن  نگهـدارى  كـه  داشـت  آهـن  سـير  دويسـت  حاال بود، فروخته را آن

 قبلـى  وضع آن به نسبت و نبود مشكل آنقدرها يشبرا آهن سير دويست
 .بود بهتر خيلى

 و »مفـرغ « مس، فراوانى از پس ،»مس«. شد فراوان آهن كه آن از پس
 كشـت،  مـى  هـم  را خـودش  بشـر  كـه  شـد  پيـدا  دنيا در فلزى آن از پس
 سـرانجام . »نقره« و »طال«: بكند زياد خيلى را توليدش نسبت توانست نمى
 كـه  مـا  كفاش. باشند مبادله وسيله توانستند مى كه شدند فلزى نقره و طال

 هـم  كـه  گرفـت  مى طال مثقال دويست فروخت، مى كفش جفت دويست
 .تر آسان كردنش جابجا و نگهدارى هم و بود كمتر وزنش

  

 سكّه
 كه هم وقت همان حتى ـ رفت مى باالتر فلزات )ارزش و نوع( چه هر اما
 ايـن  آن و بـود  روبرو هم ديگرى مشكل با انسان ـ بود پايينى )سطح در(
 ايـن،  كه گفت مى و داد مى ديگرى به و آورد مى فلز مقدارى كسى اگر كه
 سـير  دو فلز آن واقعاً آيا )كه بود اين مسأله( بگير، را مس يا آهن سير دو
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 را فلـز  آن اگـر  حال كرد، مى وزن را آن بايد كننده دريافت و داشت؟ وزن
 و كـم  است؛ زياد يا كم نخود دو سير، دو اين از كه ديديم و كرديم وزن
 كـار  نقره و طال مثقال دو يا و مس يا آهن سير دو از نخود دو كردن زياد

 كنيم؟ كار چه بايد پس است مشكلى
 رسـمى،  مقـام  يـك  وسيله به گرانبها فلز اين وزن و مقدار اينكه براى
 فـالن  يعنـى  چـه؟  يعنى »سكه«. بزنند »سكه« شد قرار باشد شده تضمين
 كـه  مـس  قطعه اين كه است كرده تضمين است، رسمى مقام كه فرمانروا

 اين. زياد نه و كم نه است، تمام مثقال 2 )آن وزن( دهند، مى شما دست به
 مقـام  يـك  كـه  فلـزى  يعنـى  دار، سـكه  فلز بنابراين،. است »سكه« معناى
 شـده  اسـتاندارد  )اصـطالح  بـه ( و باشـد  كرده تضمين را آن مقدار رسمى
 وقتـى  خصوصـاً  شد، مطرح هم فلزات »عيار« مسأله اين، بر عالوه. باشد
 سفيدى همان به چيزى نقره با مخلوط اگر. رسيد نقره و طال به نوبت كه

 نقـش ! نيكل يا است نقره اين آيا دانم نمى رسد، مى كه من دست به بنمايد
 ود ايـن  كـه  بـود  كـرده  تضـمين  رسمى مقام كه بود اين زدن سكه ديگر
 عيـار  نـود  يا هشتاد هفتاد، نقره مثقال دو دهند، مى شما دست به كه ريالى
 پـس . عيار هجده طالى مثقال يك از است عبارت طال سكه اين يا است؛
 ايـن  بـه . را مقـدار  و وزن هـم  و كرد مى تضمين را عيار هم رسمى، مقام

 .شد پول »زده سكه قيمتى فلز« ترتيب
 

 اسكناس 
 انسـان  تكليـف  بـود،  مبادلـه  وسـيله  زده، سـكه  متىقي فلزات كه وقتى تا

 )كنيد توجه مثال اين به(. بود روشن
 فروشيد؟ مى را منزلتان شما آيا ـ
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 .دارم احتياج آن به نه، ـ
 چطور؟ شود پيدا خوبى مشترى اگر ـ
 تـوانى  مـى  چنـد  به. فروشم مى باشد خوبى مشترى اگر. ندارد عيبى ـ
 بفروشى؟ برايم
 ليره هزار ده ـ
 بفروشى؟ بيشتر شود نمى ـ
 ايـن  بـه  والّـا  شـده  طالـب  كه است خوبى مشترى ديگر هم اين نه، ـ
 ليـره  500 ــ  600 هم ما داللى سهم كنيم، »آب« را آن شد نمى هم قيمت
 .نويسد مى مؤسسه فالن نيز را سندش شود مى

 قبلـى  خانـه  صـاحب  بـراى  طـال  ليـره  9400 تا 9500 ترتيب بدين و
 )خـود  بـا ( گيـرد  مـى  را طال كيسه شد، انجام معامله تىوق هم او. ماند مى
 طـال  ليـره  كيسـه  1 نرفتـه،  جـايى  مـان  خانه باالخره ندارد، عيبى گويد مى

 طال، باالخره بشود، زياد بشود، كم بيايد، پايين برود، باال طال بازار. داريم
 كـه  اسـت  درسـت . دارد اصـالتى  يك دنيا در خودش براى طال. طالست
 تـازه،  امـا  بشـود،  تـر  گـران  يا تر ارزان كمى مملكت اين رهلي است ممكن
 بـازار  در طـال  شـمش  صورت به و ذوب را ها اين وقتى سكه، از گذشته

 بعـد  خانه است ممكن. گيرد مى را مان دست چيزى يك كنيم، عرضه دنيا
 شـده  ليـره  هزار 8 يا ليره هزار 11 يا دنيا، پول بازار نوسان اثر بر ماه 6 از

 .نيست زياد قدر اين تفاوت الخره،با. باشد
 ولـى . بـود  »زده سـكه  قيمتى فلز« از عبارت پول كه بود وقتى تا اين،

 دنيـا  مبـادالت  حجـم  بـا  فلزى پول از استفاده ديگر و گرفت باال دنيا كار
 مبادلـه  قابـل  كاالهاى و رفته باال معامالت و مبادالت حجم. نبود سازگار

  مغـازه  هزار دو نفرى هزار دويست شهر يك در امروز چرا. بود شده زياد
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 شـهرى  در پـيش  سـال  صـد  كـه  حـالى  در شود، مى پيدا فروش و خريد
 هـم ) 33(مغـازه  دويسـت  شايد مغازه هزار دو بجاى نفرى هزار دويست
 كاالهـاى  امروز. است شده قبل از زيادتر بسيار مبادالت اينكه براى نبود؟

 شـده  بيشتر خيلى قبل سال صد به نسبت خانواده، هر و كس هر مصرفى
 دارد؟ وجـود  شـده  سـاخته  كـاالى  چقـدر  ايم، نشسته كه اتاقى در. است
 اسـت؛  بغلمـان  و جيـب  در يـا  مـا  تـن  در اآلن شده ساخته كاالى چقدر

 كاغذ مداد، آن بر عالوه خودكار، عينك، تقويم، ساعت، قبيل از چيزهايى
 بنـابراين . ديگـر  چيزهاى و كليد، جيبى، دستمال كاغذى، دستمال اضافى،
 فلـزى  هـاى  سـكه  كـه  داد نمـى  را آن امكان ديگر معامالت حجم افزايش
 يا كاغذى پول كه شد اين نتيجه. كرد فكرى بايد پس. باشند مبادله وسيله

 را ات خانـه  كـه  كسـى  اى: گـوييم  مى بنابراين و بكنيم درست »اسكناس«
 آن، بجـاى  اكنـون . است تومان ده ليره هر! گرفتى ليره هزار ده و فروختى

 .برو و بگير ريالى يكصد اسكناس هزار ده
 

 اسكناس عيب
 صـد  و ريـالى  پنجاه ريالى، ده هاى اسكناس بود قرار كه موقعى قبل ها سال
 نمودنـد  آگهى ها روزنامه در بيندازند ارزش از را قبل خيلى به مربوط ريالى
 شـد  خواهد جخار گردش از ـ افتد مى ارزش از روز فالن از ها اسكناس كه
 اين به ها خيلى. بگيرد نو اسكناس و بدهد بانك به دارد آنها از كس هر و ـ

 بـا  را قبلـى  پـول  و بردنـد  بانك به را پولشان و كردند توجه اطالع و آگهى
 از را قبلـى  هـاى  اسـكناس  بـود  قـرار  چـون  كردند تعويض جديد هاى پول

 طـور  ايـن  موقـع  آن در جمعى ارتباط وسايل مگر ولى. كنند خارج گردش
 بودنـد  مردمـى  نقـاط،  از بسـيارى  در برسـد؟  اى كـوره  ده هـر  بـه  كـه  بود
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 از هايشـان  اسكناس و نشدند، خبر بود، شده معين كه االجلى ضرب از كه
 ــ  تـر  ارزش كم هم كاغذ از بلكه ـ شد تبديل كاغذ به واقعاً و افتاد اعتبار
 را اينهـا  كسـى  اينكـه  مگـر  نوشـت،  چيـزى  آن روى شد نمى حتى چون

 و بخـورد  پول و اسكناس كلكسيون درد به وقتى يك تا كرد مى نگهدارى
 !بخرند را آنها كلكسيونرها وقت آن

 تومـان  هـزار  صد صاحب ديروز تا كه فردى قانون، يك با حال هر به
 صـاحب  امـروز  ــ  بـود  انباشته كار واحد هزار صد نماينده كه ـ بود پول
 ــ  طال سكه صاحب. نداشت را عيب اين طال پول اما. نيست چيزى هيچ
 ديگـر  حكومـت  ايـن  سـكه  گفتند مى و افتاد مى ارزش از سكه فرض، بر

 تـازه . نمـود  مـى  شـمش  بـه  تبديل و كرد مى آب را طال او ـ ندارد اعتبار
 زيـرا  رود بـاالتر  طـال  اين قيمت شمش، به تبديل از بعد حتى بود ممكن
 سـكه  طـالى  قيمت از طال وزن قيمت يعنى شمش، قيمت شود مى گاهى
 بـه  ــ  كاغـذى  پول ـ اسكناس مسأله بنابراين. رود باالتر دنيا بازار در هم
 طـالى  ديگـر  حـاال . كـرد  درست اقتصادى پيچيده مسأله يك و آمد ميان

 آينـده  كننـده  ضـمانت  دنيـا،  در قيمتـى  فلز توليد محدود ميزان و محدود
 بايـد  نيسـت،  يـرد بگ پـول  و بدهـد  را اش انباشته كار خواهد مى كه فردى
 هـر  گـوييم  مـى  و گذرانيم مى پول المللى بين قانون: شد گفته. كرد فكرى

 قـانون « كند، چاپ اسكناس طاليش موجودى اندازه به دارد حق كشورى
 .»پشتوانه

 پـولش  كرد، چاپ اسكناس طال پشتوانه بدون كه كشورى هر بنابراين
 انـدازه  بـه  كـه  شندبا مواظب بايد كشورها همه پس. ندارد ارزش دنيا در

 شـمش  و سـكه  از اعـم  طال، اين. كنند چاپ اسكناس طاليشان، پشتوانه
 )آن تبع به و( رفت باال توليد حجم هم باز اما شد، باز دست قدرى و بود
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 در موجـود  طـالى  معـادل  اسـكناس  و يافت افزايش هم معامالت حجم
 وجـود  طـال  مثقـال  ميليـون  صـد  انـدازه  به ايران در اگر مثالً. نبود كشور
 ميليـون  صـد  قيمـت  اندازه به داشت حق كشور اين مركزى بانك داشت،
 طـال  مثقـال  يـك  اگـر  مـثالً . كنـد  چاپ اسكناس دنيا، بازار در طال مثقال
 از بايـد  شـده،  چاپ اسكناس حجم ايران در داشت، ارزش تومان بيست

 دو بـا . شـود  نمى هم اين كه ديدند ولى كرد، نمى تجاوز تومان ميليارد دو
 مشـكل  زنـدگى  و است كم مبادله وسيله توليد، همه اين و تومان ميليارد

 قيمى هاى سنگ گوييم مى و گذاريم مى باالتر قدم يك گفتند لذا،. شود مى
 هـر  بنابراين. الماس چه و طال چه. باشند پشتوانه دارند حق هم جواهر و

 اش قيمتـى  هـاى  سـنگ  و فلـزات  موجـودى  انـدازه  به دارد حق كشورى
 و توليـد  حجـم  هم باز ولى شد باز دست قدرى يك. كند چاپ اسكناس
 عـالج  را مشـكل  هم اين و شد بيشتر معامالت حجم و رفت باال مصرف
 .نكرد
  
 ظريف مغالطه يك
 اسكناس پشتوانه بگوييم و كنيم اصالح دنيا در را پشتوانه قانون بايد پس
 »اقتصـادى  قـدرت « بلكه نباشد، قيمتى فلزات و طال ديگر كشورى هر در
 بسـتگى  توليـد  ميـزان  و اقتصادى توان معيار به اسكناس،. باشد كشور آن

 )34.(كرد پيدا انباشته كار با مستقيم ارتباط »اسكناس« مجدداً يعنى دارد،
 شـده  انباشته كار نماينده دنيا، امروز اقتصاد در رسماً اسكناس كه حال

 بـدهم،  اجـاره  را ام انباشته كار مقدار خواهم مى بنده: گويد مى فردى است
 كـار  واحـد  هـزار  ده يعنـى  دهـم،  مى اسكناس تومان هزار ده شما به اگر

 هـزار  ماهيانـه  شـما  بـه  را انباشته كار واحد هزار ده آن و دهم، مى انباشته
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 كنـى؟  مـى  اخالل من رباخوارى كار در قدر اين چرا. دهم مى اجاره تومان
 ؟!است راست سر قدر اين كه مطلب
 ايـن . هسـت  »ظريف مغالطه« يك مطلب اين در كه بفرماييد حظهمال
 در و دقيـق  نسـبتاً  هـم،  اقتصادى هاى بررسى نظر از اتفاقاً ظريف، مغالطه
 بشـود،  مشخص مغالطه اين اينكه براى. است جالب هم خيلى حال، عين
 .كنم مى روشن را مغالطه زديم، مى حال به تا كه مثالى همان با من

 است عبارت شده ساخته خانه. سازيد مى مباركتان دست با را اى خانه
 گفتيم هم ما و دهيد مى اجاره به را انباشته كار اين انباشته، كار مقدارى از
 فقـط . اسـت  درست مطلب اين طبيعى، اقتصاد و طبيعى حقوق نظر از كه
 كـه  گفتـيم  و بگيـرد  را اجحـاف  جلوى كه باشد عادالنه گذارى، نرخ بايد

 را ايـن  مـا . مطلـب  اصـل  از نـه  است، حساب بى نرخ از اشىن تنها عيب،
 ماهيانـه  و دهيـد  مـى  اجـاره  را خود خانه شما وقت يك. كرديم تصويب

. اسـت  خانـه  فروختن مثل نيست، اشكالى اينجا در. گيريد مى تومان هزار
 يـك  امـا . است كار به مربوط ارزش، و است انباشته كار از استفاده نوعى
 طـال  ليره هزار ده )مقابل در( و فروشيد مى را خانه همين شما است وقت

 خريـدار . گيريـد  مـى  ــ  كنـد  نمى تفاوتى ـ اسكناس تومان ميليون دو يا و
 مستأجر استفاده معرض در بود، انباشته كار از عبارت كه را اى خانه خانه،
 مـاهى  انباشـته،  كار اين از موقت استفاده برابر در تو گويد مى و گذارد مى
 مسـتأجر  وسيله به خانه، يعنى انباشته كار پس بده؛ من به تومان ارهز پنج
 آن بابت هم تومان هزار پنج ماهيانه و گيرد مى قرار استفاده مورد خانه آن
 ميليـون  دو ايـن  كه شما اكنون )خريدار يعنى( شود مى داده خانه مالك به

 هـزار  ده مـاهى  )مقابل در( خواهيد مى و دهيد مى اجاره هم را پول تومان
  داده اجـاره  نـوع  دو انباشته، كار يك كه معناست بدان اين بگيريد، تومان
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 اجـاره  هم يكى خريدار، وسيله به كار آن خود روى اجاره يكى. است شده
 كـه  كاغـذها  ايـن  خـود  روى چـون . فروشنده وسيله به كار اين پول روى
 شـود  مى نه نيست، استفاده قابل هيچ كه كاغذها اين خود نشست، شود نمى
 نـه  پريـد،  هـوا  در آن بـا  نـه  رفـت،  راه آن بـا  نـه  پوشـيد،  نه خورد، را آن

 بـروى،  دريـا  روى آن با كه است كشتى نه كنى، پرواز آن با كه هواپيماست
 آن در كـه  اسـت  خانـه  نه بروى، راه ها خيابان در آن با كه است اتومبيل نه

. نيسـت  چيز هيچ بخورى كه غذاست نه بپوشى، كه است لباس نه بنشينى،
 ولـى  داريـم  قبول سند عنوان به را اين هم ما. باشد سند فقط اين، شد قرار
 كـاال  خـود  اسـت  اجاره قابل كه چيزى آن است؟ اجاره قابل هم سند مگر
 دفترخانه بخرد، را اى خانه و بيايد نفر يك كه است آن مانند عيناً اين. است
 اقتصـادى  سيسـتم  يـك  ما وقت آن كند، صادر برايش مالكيت سند يك هم
 اى خانـه  كـس  هـر  بگـوييم  و كنيم درست آور خنده مضحكِ درآوردىِ من

 آن سند هم يكبار بدهد، اجاره خرد مى كه را اى خانه يكبار دارد حق خريد،
 مـال  تومـان  هـزار  پـنج  مـاهى  من به و بگيرد من از را خانه سند كسى!! را

 كند؟ مى را رىكا چنين عاقلى انسان هيچ آيا. بدهد االجاره
  
 طرفه دو و بيجا كشى بهره
 اقتصـاد  قلّه از و كنيد حساب وسيعش معنى به وقتى پول، بابت گرفتن اجاره

 حـرام  و حـالل  از صرفنظر ما جا اين در. دغل اجاره يك يعنى بنگريد، آن به
 هم و توبره از هم يعنى اين. كنيم مى بحث اقتصادى نظر از فقط بلكه شرعى،

 تومان ميليون دو اين با من است درست باالخره اينكه براى! دنخور آخور از
 مـن  تـا  اما كنم استفاده آن از و بياورم و بگيرم انباشته كار مقدار يك توانم مى
 بـــدون كـــه انباشـــته كـــار آن ام، نيـــاورده و نگرفتـــه را انباشـــته كـــار آن
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 و انـه خ يا: است باقى صاحبش دست در انباشته كار آن. ماند نمى استفاده
 يـا  شـده  سوارش كه است اتومبيل يا است داده اجاره كه است مستغالتى

 برده، طرف آن و طرف اين به را آنها و گرفته پول مردم از كه هواپيماست
 از كـه  است كسى يك دست و هست چيزى يك انباشته كار اين باالخره

 نيـد، ك كشى بهره پول اين نفس از خواستيد شما اگر. كند مى گيرى بهره آن
 كشى بهره دو، توان به كشى بهره طرفه، دو كشى بهره شود؟ مى چه معنايش
 سـند  ايـن  زيرا. است بهتر كلمات همه از برايش بيجا كلمه. بيجا و كاذب
 سـند  مثـل  عينـاً  ايـن  دهد؟ مى اجاره هم را اش خانه سند كسى آيا. است
 آبـش  فـوراً  شـود  نمى را سند آن كه است اين سند با فرقش منتهى. است
 حوالـه  )هماننـد ( ايـن  اما بگيرى سند و بدهى تحويل بايد را خانه و كنى
 .ما مسلمين فعلى بازار انبارىِ حواله معامالتِ نظير درست است، انبار

 حوالـه  ايـن . خـورد  نمى هم دست است، انبار در جنس حالت اين در
. وشندفر مى و خرند مى را آن و رود، مى پايين و باال قيمتش كه است انبار

 خطـر  يـك  اقتصـادى  نظـر  از دنيا در انبار حواله شكل به فروش و خريد
 واقعى كاالى و توليد حجم از مبادالت حجم: كه است اين خطرش. دارد
 معامله يعنى. كند مى اقتصادى بزرگ مشكالت ايجاد اين، و شود مى بيشتر
 كه اى لهمعام يعنى ـ كالى به كالى بيع ما، فقه در. است گرفته انجام كاذب

 حـرام  ــ  اسـت  نسـيه  دو هـر  و پول نه و است دست در جنس نه آن در
 كـه  هـايى  جنبـه  از يكى. دارد گوناگون هاى جنبه مسأله اين حرمت. است
 معـامالت  حجـم  كاذب رفتن باال همين شود، فكر آن درباره است ممكن
 در ــ  اقتصادى تحليل و علمى اقتصاد ـ اقتصادى نظر از هميشه كه است
 كننـده  مصـرف  و كننـده  توليد براى ضرر و خسارت و بحران منشاء دنيا
 .است بوده
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 شد، خواهد گفته كه ديگرى چيزهاى و استهالك از صرفنظر بنابراين،
 يـك  است، دروغ يك دادن، اجاره به را پول يعنى گرفتن، پول بهره اصالً

 كـردن  اسـتفاده  كـارى  از جانبـه  دو اسـت،  دغلى يك است، واقع خالف
 دو بجـاى  اقتصاد، تصاعدى حساب با جانبه دو )گيرى بهره( اين هك است
 ربـائى،  سيسـتم  در اينكه براى زند، مى سر جانبه هزار دو به گاهى جانبه،
 بـه  تبديل و شود مى زا پول دوباره پول آن سود است، جانبه دو اول نوبت
 جانبـه  چهـار  بـه  تبديل شود، مى زا پول سود آن دوباره شود، مى جانبه سه
 ـ گاهى حتى! باالتر طور همين و جانبه ميليون دو به رسد مى تا... شود مى
 .رود مى باال هندسى تصاعد با ـ شطرنج خانه مثل

 بـه  آنكـه  از قبـل  پـول،  از نمودن استفاده كه است اين مسأله بنابراين
 شـود،  گرفته كااليى )مقابل در( و داده كسى به سند و مبادله وسيله عنوان
 .است دروغ چون باشد، زا ربح و سودزا ندارد حق د،سن اين خود

 مسـاقات،  مضـاربه،  اجـاره،  همچنين و ربا و بيع اساسى فرق بنابراين
 فـرق  يـك  اصالً كه شود مى مشخص »ربا« با معامالت اين همه و مزارعه
 از قبـل  قـرآن  كـه  وقتى ببينيد و! است علمى اقتصادىِ فرق يك و بنيادى
 اينكـه  بدون بشود، پيچيده هاى فرمول اين متوجه يادن اقتصاد اساساً اينكه
 نبود فهم قابل مسايل گونه اين موقع آن در كه ـ شود موضوع فلسفه وارد

 :گويد مى و كند مى رد قاطع لحن با را اعتراض و سؤال اين ـ
»م ذلِكا قالُوا بِأنَّهاِنَّم عيالرّبوا مِثْلُ الْب لَ واَح اللَّه عيالْب و رَّمالرِّبوا ح...« 
 »...است كرده حرام را ربا و حالل را بيع خداوند... «

 يعنى واقعى، مزارعه و مضاربه و اجاره واقعى، بيع گويم مى هم باز البته
 و كـار  شـركت  از بـود  عبارت جا همه در كه صحيح گذارى نرخ رعايت با

ـ  كـار  ديگـر  مقدارى دادن و كار از موقت استفاده يا و كار  اسـتفاده  ازاى هب
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 بـا  »ربـا « اساسـى  فرق اين،. است سرمايه همان كه انباشته كار از موقت
 ديگـر  هـاى  مسـأله  و ديگـر  هـاى  فـرق  فـرق،  اين دنبال به بود، »اجاره«

 .آيد مى
  

 بندى جمع
 كـارِ  سـندِ  عنوان به حال هر به كاغذى، خواه فلزى، خواه باشد، چه هر »پول«

 سـرمايه،  عنـوان  به را انباشته كار از استفاده ما اينكه يا و شده پذيرفته انباشته،
 و مسـاقات  در كـه  ــ  جريـان  در كـار  بـا  شـدن  شريك و سهيم شكل به چه

 هـم  آن كـه  ــ  فـروش  و خريد صورت به چه ـ بود اينها و مزارعه و مضاربه
 ــ  موقـت  استفاده صورت به چه و ـ است توزيع كارِ با شدن سهيم نوع يك
 ـ اينهاست امثال و ماشين و مستغالت و زراعتى زمين و هخان اجاره مالك كه
 اينكه پذيرفتن مجوز هرگز اينها پذيرفتن اما. كرديم تأييد و پذيرفتيم را اينها ما
 ميـان  در و دنيا جاى هيچ در چون. نيست بشود، اى استفاده چنين هم سند از

 هـم  كسـى  و دهد نمى اجاره به را خانه سند كسى دنيا عقالى از گروهى هيچ
 جـز  چيـزى  پول، دادن طريق از رباخوارى و. پردازد نمى االجاره مال آن بابت
 كـار  بـدون  منـدى  بهـره  بـه  بالمـĤل  را اقتصـاد  يك كار و باشد تواند نمى اين
 در پـس  بگيـرد،  قرار اجاره مورد هم پول خود شد قرار وقتى زيرا. كشاند مى

 رفتـه،  اجاره تومان 400 به ،برود اجاره تومان 200 به بايد كه كار يك حقيقت
 پرهيـز  آن از بايـد  و كـذايى  اضافى ارزش شود مى ديگر تومان 200 آن يعنى
 گـذارى  نرخ و شود، تحريم دنيا اقتصاد در ربا اگر معتقديم ما كه لذاست. كرد

 موجـب  كـه  مشـكالتى  با اصالً بيايد، وجود به ها جامعه در و دنيا در صحيح
 چـه  و بـود  نخـواهيم  روبـرو  شـده،  سيسـتى مارك اقتصـادى  سيسـتم  پيدايش
 اسالم مخصوص تحريم اين چون آسمانى، اديان همه در ربا تحريم ست عالى
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 برايتان ربا اينكه با شما گويد مى كند، مى مذمت را يهود قوم قرآن،. نيست
 بزرگتـرين  هم امروز چون! جايى به مذمت چه. بوديد رباخوار بود، حرام

 مدينـه  در هـم  )ص( اكـرم  پيـامبر  زمان در ستند،ه يهودى دنيا رباخواران
 .بود رباخوارى كارهايشان از يكى ها يهودى



 بانك و پول





 پـول،  از صـحيحى  شـناخت  داشـتن  اساسـى،  مطلـب  ربا پيرامون بحث در
: قبيل از خدمات توزيع، صنعتى، توليد زراعى، توليد كار، اقسام كار، سرمايه،
 طور به كه اينها ـ ادارى كارهاى و ليمتع معلمى، پرستارى، پزشكى، درمان،
 .بود ـ باشند مى كار مختلف انواع و بوده خدمات عنوان در داخل كلى

 تجـارت  اينكـه  و ــ  فروش و خريد ـ تجارت صحيح معنى همچنين
 بـا  توليد كار شركت يعنى »مضاربه« صحيح معنى ـ توزيع كار ـ است كار
 ــ  توليـد  بـا  توليـد  ــ  »مساقات« ـ توليد با توليد ـ »مزارعه« ـ توزيع كار

 يعنـى  كـار،  بـراى  گـرفتن  اجير يعنى كار معناى به ،»اجاره« صحيح معنى
 كـردن  واگـذار  يعنـى  مستغل يا خانه اجاره يا كار، بازخريد يا كار، خريد
 كـار  از كمتـر  مقـدارى  برابـر  در ديگـرى  به انباشته كار از موقت استفاده
 آن دربـاره  و شـد  عنـوان  كه بود قبلى هاى بحث اركان اينها ديگر؛ انباشته
 پـول : كـه  رسـيديم  نتيجـه  اين به قبل فصل در سرانجام و كرديم صحبت
 )35.(»انبار حواله« يا ،»سند« از است عبارت

 ــ  كنـيم  مى نگاه خودش به كه وقتى يعنى ـ خود به خود پول، بنابراين،
 داقتصـا  يـك  در و حوالـه،  يـا  برگ يك و سند يك جز نيست چيزى هيچ
 انجـام  اى معاملـه  حوالـه،  روى ديگـر  كتـاب،  و حساب روى عاقالنه سالِم
. بـده  را پـولم  اجاره گفت و داد اجاره شود نمى را پول ديگر پس. دهند نمى
 اگـر  و دهنـد،  نمى اجاره به را خانه خريد سند دنيا جاى هيچ در اينكه براى
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 پـول،  ايـن  كه شد اين او دغلى و است كرده دغلى داد، اجاره را پول كسى
 دست در پول تومان ميليون يك. بود خانه يك مثالً گرفتن براى انبار حواله

. بخريـد  خانه دو يا يك خانه آن يا اين پول مقدار اين با توانيد مى شماست؛
 اجـاره  بـه  ربـا  بـه  را پـول  مقـدار  اين شما اگر ولى نيست، اشكالى اينجا تا

 هـزار  ده ماهيانـه  تـو  از مـن  گيـر، ب را تومان ميليون يك اين گفتيد و داديد
 بايـد  كه هم هايى خانه آن )كه حالى در( گيرم مى پول اين اجاره بابت تومان

 خانه هم بنابراين. است اجاره در اآلن برسد، شما دست به انبار حواله اين با
 اجـاره  ايـن  و اسـت،  رفته اجاره به خانه انبار حواله برگ هم و رفته، اجاره
 توانـد  نمـى  كسـى  چون است، كلى اقتصاد از و اجتماع هكيس از دزدى دوم
 .كند استفاده آن از و بنشيند تومان ميليون يك اين روى
 اقتصاد يك در كه شد اين نتيجه و بود اينجا تا بحثمان ماحصل )اين(
 .بگيرد قرار معامله مورد نبايد »كاال« عنوان به »پول« خود سالم،
  

 پول روى گوناگون معامالت
 شود؟ نمى تصور پول روى اى معامله گونه هيچ ياآ اما

 امـا  شـود،  مـى  تصـور  معـامالتى  هـم  پـول  روى كـه  است اين پاسخ
 .محدود بسيار معامالتِ
 بلكـه  شـود،  مـى  تنها نه كه داد انجام عمل نوع چند توان مى پول روى
 آن بـدون  زنـدگى  گـردش  و اسـت  ضرورى و الزم آن دادن انجام اساساً
 :نيست ميسر
 

 پول كردن درشت و ردخ ـ1
 اگـر . كنيد خريد آن با خواهيد مى و داريد تومانى هزار اسكناس يك شما
 تومـانى  هـزار  اسـكناس  يـك  راننـده  بـه  شويد، مى تاكسى سوار كه صبح
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 پـول  تومـان  هزار نه، او. دارد هم حق. است معلوم راننده واكنش بدهيد،
 هـم  بـاز  باشـد  داشـته  اگـر  كـه  ــ  باشـد  داشـته  تاكسى در تواند مى خرد

 داد تومـانى  هزار او به هم دوم مشترى اگر. است مشترى يك پاسخگوى
 و كنـد  متوقـف  جـايى  در را ماشـين  تواند نمى هم و ـ است لنگ كارش
 .كنم خرد را پول ديگر جاى در يا بروم بانك به تا كن صبر بگويد
. هسـت  مردم دست در درشت و خرد پولِ دنيا، در پولى سيستم هر در
 از شود نمى هم جا همه متقابالً و كرد استفاده را خرد پول شود نمى جا همه
 پنجـاه  قيمـت  بـه  خانـه  يـك  است قرار شما اگر. نمود استفاده درشت پول
 دفترخانه به خودتان با ريالى پنج سكه هزار صد چنانچه بخريد تومان هزار

 وانـت  يـك  لطفاً گويد مى. است معلوم فروشنده واكنش هم آنجا باز برديد،
 !بدهيم انجام را معامله بعداً و ببرم خانه به را اينها تا كنيد خبر

 در منتهـا  دارد؛ وجـود  پولى سيستم هر در هميشه درشت و خرد پول
 و خـرد  پـول  مبادله. كرد استفاده درشت يا خرد پول از شود نمى جا همه

 پـول  باشـد،  نقره و طال. است پولى سيستم لوازم جزء يكديگر به درشت
 كـار  نوع يك اين،. است الزم ديگر، پولى سيستم نوع هر يا باشد، اغذىك

 درشـت  و خـرد  پـول  مقدارى با نشست جا يك در كسى اگر حال. است
 مراجعـه  هـر  بـه  كـه  قـرارداد  ايـن  را خـود  كار و كرد درست تشكيالتى

 كه دهد مى انجام كارى هم اين بدهد، پولى احتياجش نوع مطابق اى كننده
 .كارش حد در اما داد؛ اجرتى او به بايد كارش معادل
 اگـر  ولـى . دهنـد  مـى  انجام مجاناً را كار اين جا همه در حاضر حال در
 ايـن  حقوق كه است اين براى دهند مى انجام مجانى را كار اين ما هاى بانك

 و نباشـد  ربـاخوار  كـه  باشد بانكى اگر. كنند مى تأمين ربا محل از را كارمند
 بايـد  خـود  بـه  خـود  بدهـد،  مـردم  تحويـل  درشـت  و خـرد  پول بخواهد
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 ــ  كارمزد نوع يك ـ كار اين با متناسب اجرتى كارها اين از يك هر براى
 يـك  بالعكس، يا و خرد به درشت پول تبديل. كارمزد حد در البته بگيرد؛
 )36.(شود مى گفته »صرافى« عمل، اين به. است پول روى معامله نوع

 و طـال  درشـت،  پـول  كه قديم زمان در. است كار نوع يك خود اين 
 را طـال  پول كه بود اين صراف كار بود؛ مس يا نقره از عبارت خرد، پول
 و داد مـى  طال پول و گرفت مى را نقره پول يا داد مى نقره پول و گرفت مى

 البتـه . گرديـد  مى آن با زندگيش كه داشت درآمدى نوع يك كار اين بابت
 دسـت  بـه  پول كم كم كه وقتى بعداً،. داد مى انجام كه كارى همان حد در
 به شروع وقت آن. دارد مغازه در پول مقدار يك هميشه ديد آمد، فرد اين

 كلمه اآلن كه است اين. ربا با قرض ربوى، قرض هم آن كرد دادن قرض
 ولى است، شده »رباخوار« با مترادف ما، اقتصاد در و ما ذهن در »صراف«

 و خـرد  پـول  كـه  كسـى  يعنـى  اصـل  در فصرا. نيست طور اين اصل در
 .است پول روى كار نوع يك اين و كند مى تبديل يكديگر به را درشت

  
 ارزى معامالت ـ2

 كـه  وقتى تا است الزم و داد انجام پول روى توان مى هم ديگر كار نوع يك
 باشـد،  نشـده  ــ  يكسـان  پـولى  واحد ـ واحد پولى سيستم داراى دنيا همه
 شـامات  پول. بود هم قديم خيلى ايام از ارز مسأله. دارد وجود »ارز« مسأله

 ديگـر  جاى هيچ در يمن پول شامات، در حجاز پول و نبود رايج حجاز در
 حـاال  مثـل  اى منطقـه  هـر . جا سه آن از يك هيچ در ايران پول و نبود رايج
 قلمـرو  در سـكه  آن و زد مـى  سـكه  كه داشت حاكمى و امير خودش براى

 در كـه  كارهـايى  از يكـى . داشت اعتبار و بود ايجر شخص همان حكومت
 بـه  هـا  پـول  فـروش  و خريـد  داشـت،  ضـرورت  زندگى و اقتصاد گردش
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 مسـائل  آنقـدر  بيايد، پيش ربائى بود ممكن اينجا در چون و بود يكديگر
 كـه  شـده  مقـرر  احكام و روايات در پول تبديل و »صرف« مورد در دقيق
 حـال  هـر  بـه  ارزى معـامالت . شـود  سوءاسـتفاده  بـاز  طريق اين از مبادا
 مقـدارى  شـما . هسـتند  آشنا آن ضرورت به همه امروز كه است اى مسأله
 ايران ريال آنجا در كه كنيد مى مسافرت كويت كشور به داريد، ايران ريال
 نـوع  يـك  هـم  ايـن . بخريـد  كويتى فلوس و دينار بايد نيست، رايج پول

 بنـابراين  ـ »ارزى معامالت« ـ ديگر پول به پول يك تبديل يعنى »صرف«
 انـدازه  به باز هم اين. بود ارزى معامالت ها، صراف ديگر كارهاى از يكى

 مسـأله  ارز، مـورد  در حاضـر  حال در البته خواست، مى اجرت كارمزدش
 .شود مى اجرا ها بانك در كارمزد
 رعايـت  بـا  ديگـر  پـول  بـه  پولى تبديل حد در پول، روى معامله پس
 شود مى اعالم ارز نرخ هميشه اآلن اينكه نظير ـ ها ارزش مشخص ضريب

 بـه  نـه  خريـد،  قـدرت  عامـل  عنوان به ـ پول يك خريد قدرت نظر از ـ
 بـه  كـه  باشـيد  داشـته  انبـارى  حواله شما اينكه مثل. باشد مى ـ كاال عنوان
 فهمنـد،  مـى  انگليسى تنها كاركنانش كه انبارى يك در. است فارسى زبان
 و كنـد  ترجمـه  تـا  بدهيـد  مترجمى يك به را انبارتان حواله بايد هم شما
 .آن از بيش نه و بدهيد او به نيز اى الترجمه حق

 تجـويز . شـود  نمـى  خـارج  بـودن  انبـار  حواله از »انبار حواله« باالخره
 اقتصادى قوانين و اسالم اقتصادى قوانين در آن صحيح معنى به »صرافى«

 ندارد انبار، حواله همان حد در زج پول، واقعى شأن به ارتباطى هيچ دنيا،
 بـه  تبديل را انبار حواله هرگز. كند نمى عوض را پول واقعى شأن هرگز و

 باشـد  نمى انباشته كار خودش چون نيست، كاال پول هم باز. كند نمى كاال
 تعريـف  ايـن، . باشـد  انباشـته  كـار  مقـدارى  داراى كه چيزى يعنى كاال و
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. نيسـت  انباشـته  كـار  مقدارى داراى خودش هرگز پول، و كاالست، صحيح
 اسـكناس  يك كنند، گذارى قيمت انباشته كار نظر از را ها پول بخواهند اگر
. شـود  مقايسـه  بايد اند كرده نقاشى رويش كه كاغذ تكه يك با تومانى، هزار

 ارزد؟ مـى  چقـدر  باشند كرده چاپ نقاشى رويش كه )اندازه آن به( كاغذى
. انـداخت  آشـغال  سـطل  بـه  را آن بايـد  هكـ  اسـت  ارزش كم آنقدر گاهى

 و نمـوده  عـوض  اقتصـاد  در را خودش جاى ندارد حق هرگز پول بنابراين
 اقتصـادى  كـج  خشت نخستين گيرد، صورت عمل اين جا هر و بشود كاال
 .رفت خواهد كج هم ثريا تا اقتصاد آن ديوار و شده گذاشته كار

  

 كنونى اقتصاد در بانك
 چه اقتصاد در بانك مسأله: كه شود مى مطرح ؤالس اين مناسبت، همين به
 پـولى . دارد خرج هم بانك )طرفى از(. دارند نياز بانك به مردم شود؟ مى
 سـرمايه  آيـد  مـى  كسى چه. باشد داشته بازده بايد گذارند مى بانك در كه

 مورد در مشكل دو پس بيندازد؟ كار به بانك عنوان به طور همين را خود
 ايـن  كه سرمايه مسأله ديگر و بانك جارى مخارج يكى: دارد وجود بانك

 )37.(نرود هدر به آنجا در طور همين سرمايه
 ببينيم و كنيم بررسى دهد مى انجام بانك كه را الزمى كارهاى بايد ابتدا

 احتياج( كرد؟ زندگى بانك بدون شود نمى آيا داريم؟ احتياج بانك به چرا
 پول نقل و حمل و نگهدارى شكلم. است پول نگهدارى نظر از يكى )ما
 مشـكلى  واقعـاً  دنيـا،  امـروز  زندگى در ـ آن بزرگ مقادير خصوص به ـ

 گردش، پر اقتصاد در. است اسكناس حجم مشكل تر بزرگ مشكل. است
 مقـدار  هميشـه  بايـد  ناچار گيرد، انجام پول با بخواهد معامالت همه اگر

 نتيجـه  و باشـد  موجـود  همـه  صـندوق  در و همـه  دست در پول فراوانى
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 ميليـون  500 حاضـر  حـال  در كشـورى  يـك  در اگر كه است آن كار اين
 بايـد  گردد، مى بانكى سيستم با آن اقتصاد و كنند مى چاپ اسكناس تومان

 بـدون  بتـوانيم  تا بشود، چاپ اسكناس مقدار، اين برابر بيست بلكه يا ده
 چـك  عنوان به اشم كه را هايى پول اگر. برگردانيم را اقتصاد بانك، وجود

 پول) 38(تهران بازار همين در چك، بجاى بخواهيد دهيد، مى اشخاص به
 بگيـرد،  انجـام  پـول  بـا  معامالت همه سال، يك اگر كنيد حساب بدهيد،
  باشد؟ مردم دست در اسكناس بايد موجود، اسكناس از بيش برابر چند

 اقتصـادىِ  هـاى  سيسـتم  در معـامالت  گـردش  حجـم  حسـب  بر اين
 برابـر  صد و رسد، مى هم برابر صد تا گاهى و كند مى فرق خيلى مختلف،
. كنـد  مـى  حـاال  از بدتر برابر چندين را تورم مسأله كردن، چاپ اسكناس

 اسـت،  گـردش  در كه پولى محاسبه و كنترل ديگر حقيقت در اينكه براى
 .نيست ميسر واحدى هيچ براى است، خارج گردش از كه پولى از

 يك بكنند، سوءاستفاده بخواهند اگر است، ستشاند در پول كه آنهايى
 5 تا روز 5 فاصله به را ها نرخ كنند، مى باز را خريد سركيسه بينيد مى روز
 پـايين  را هـا  نـرخ  بندنـد،  مـى  را خريـد  كيسـه  سـر  بعد برند، مى باال برابر
 هـا  قيمت آوردن پايين و بردن باال براى خوبى ميدان بازها سفته. آورند مى
 .كنند مى پيدا مصنوعى تصور به

 حكومـتِ  طـرف  از هـا  قيمت تثبيت و تعيين مسأله كه ايم گفته ما البته
 اقتصـادى  سيستم از ناشى مشكالت حل اساسى كليد صحيح، سالمِ صالحِ
 كنـيم؟  مشـكل  را كار اصالً ما چرا ولى. است شخصى مالكيت به معترف

 حواله باشيم، داشته كبان يعنى. نكنيم دنبال آسانترش طريق از را كار چرا
 جـارى  حسـاب  داشـتن . باشيم داشته جارى حساب بدهيم، چك بدهيم،
  نظـر  از بانـك  وجـود . اسـت  الزم كنـد،  مـى  اقتصادى كار كه فردى براى
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   انـداز  پـس  حسـاب  بـه  مربوط كارهاى و جارى حساب به مربوط كارهاى
 بـراى  نسانىا هر. دارد الزم كسى هر را انداز پس. است الزم) 39(ربح بدون
 بـراى  زنـدگى،  نشـده  بينـى  پـيش  آمدهاى پيش و حوادث براى مبادا، روز
 تحصـيل  مخـارج  پسـر،  عروسـى  خـرج  دختـر،  جهيزيـه  تهيـه  براى سفر،

 كجـا  را انداز پس اين. خواهد مى انداز پس پيرى، روز بيمارى، روز فرزندان،
 اين كند؟ كامل مراقبت آن از دائماً بايد كه بگذارد خانه در آيا بگذارد؟ بايد

 جـارى  حسـاب  و انداز پس حساب كه باشد جايى بايد پس. نيست صحيح
 و جـارى  حسـاب  نظـر  از بانـك  كـه  نيسـت  شـك  جـاى  و باشـيم  داشته
 هـاى  فعاليـت  و انداز پس حساب نظر از همچنين و آن مختلف هاى فعاليت
 كـه  اسـت  ايـن  سؤال ولى. است پيشرفته زندگى ضروريات از آن، مختلف

 !نه است؟ دادن ربا و رباخوارى قبول مستلزم بانك، داشتن و كدارىبان آيا
 هـيچ  بـه  بـانكى  كارهـاى  از بخـش  اين كه دانيد مى خودتان اآلن شما

 اى موسسـه  چـون،  داريـد  جـارى  حسـاب  شـما . نيست ربا مستلزم وجه
 اگر و. كند مى كم شما از را مشترى با ستد و داد و پول نگهدارى زحمت
 تحويـل  پـول  خريـدارها  از گـردش،  پـر  مغـازه  يك رد روز هر بخواهيد
 ايـن  صـرف  كـه  زمانى مقدار بدهيد، تحويل پول ها فروشنده به و بگيريد

 دادن و گـرفتن  صـرف  كـه  اسـت  وقتـى  مقدار برابر چندين كنيد، مى كار
 فـروش  و خريد اگر رود مى اش مغازه به كه صبح نفر، يك. كنيد مى چك

 پشـت  سـاعت  8 چنانچـه  ـ بزرگ تمعامال در مخصوصاً ـ بكند چك با
 نقـد  پـول  بـا  بخواهـد  كـه  آدمى يك برابر 4 تا 3 گاهى كند، كار هم سر

 .دهد مى انجام كار كند فروش و خريد
 امـا  اسـت،  آسان خيلى تومانى هزار صد چك يك نوشتن اينكه براى
 خـودش  هـم  تومـانى  بيسـت  اسـكناس  تومـان  هـزار  صد گرفتن تحويل
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 حـاال . بيايـد  پيش آن در است ممكن هم اشتباه خواهد، مى وقت مقدارى
 فقـره  يـك  بگيريـد،  اسـكناس  تومان هزار صد بخواهيد اينكه بجاى شما
 اسـكناس  سـتد  و داد كارِ اين گذاريد، مى صندوقتان در و گيريد، مى چك
 آن در شـما  مشـترى  و شما كه دهد مى انجام »بانك« نام به اى موسسه را،

 تحويـل  پـول  شـما  به او بخواهيد، پول اگر. داريد جارى حساب مؤسسه
 از شـما  بجاى بانك يا. دهد مى تحويل او به بخواهد، پول او اگر. دهد مى
 يـك  در منشى نيمچه يك شما كه است اين مثل گيرد، مى تحويل پول او

 حقـوق  بنـابراين، . دهد مى انجام برايتان را كار اين كه داريد ديگر مؤسسه
 .بپردازيد بايد هم را او

 اسـت،  جـارى  حسـاب  دارنـده  عهده به بانك كارمند حقوق داختپر
 بـه  آن از كـه  اسـت  چيـزى  همـان  ايـن . دهد مى انجام كار او براى چون

 بـر  دارد، جـارى  حسـاب  بانـك  در كـس  هر اگر. كنيم مى تعبير »كارمزد«
 هـيچ  بپـردازد،  كـارمزد  هـزار،  در دو يا يك نيم، معامالتش، حجم حسب
 .ربا نه و است امحر نه ندارد، هم اشكالى

  

 است كارمزد از غير بهره
 كـه  كـرديم  برخـورد  جالـب  بسيار چيز يك به اخير هاى بحث اين در ما

 سـؤال  مكـرر . ايـم  فهميـده  عوضـى  را چيـز  همـه  ما چطور دهد مى نشان
 اشـكالى  كـارمزد  گـوييم  مى است؟ چطور كارمزد اين باالخره كه شود مى

 .دو هزار گويند مى آخر: گويد مى. ندارد
 تومـانى  گفتند كه قدر همين كند مى خيال او! بگويند دو هزار خوب ـ
 تـوانيم  مى بدهيم، كارمزد بخواهيم ما اگر: گويد مى! شود مى ربا ريال، يك
 بدهيم؟ دو هزار يك، هزار سيستم همين با
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 !گويد مى يك هزار او آخر گويد، مى دارد؟ اشكالى چه بله ـ
 تعلـق  كـارمزد  حـد  در و كـارمزد  نوانع به آن، به پول، يك تومانى ـ
 ربـا  بـراى  شرعى كاله كارمزد اين اينكه نه. دارد نرخ هم كارمزد. گيرد مى

 كـارمزد : بدهيـد  كـارمزد % 20 حتى يا% 15 يا% 12 يا% 6 بگويند و! باشد
 معـامالت  حجـم  بـر  بانـك  جـارى  مخارج اندازه به بايد. نيست اينقدرها
 چنـد  عنـوان . كـارمزد  شود مى اين ،شود مى چقدر ببينند و بشود سرشكن
 حـذف . است »كارمزد« از غير »بهره«. كند نمى »بهره« را، »كارمزد« درصد،
 گويـد،  مى. كند نمى بهره غير را بهره هم، چند تومانى و درصد چند كلمه
 هـم  تـو  دهـم،  مـى  پـولى  يـك  تـو  بـه  طـور  همـين  من چند، تومانى نگو

 پنجـاه  آن دادم، تومـان  هزار جاهپن تو به من اگر سال آخر در طورى همين
 امـا !! جـورى  همـين  بياور، من براى اضافه تومان هزار ده با را تومان هزار

 !!شود مى ربا چون چند، تومانى كه نياور را اسمش
 بگـويى  چـه . شـود  نمـى  عـوض  مسـأله  ،»چنـد  تومانى« كلمه با خير،
 هـم  خـواهى  نمـى  بياور، را اسمش خواهى مى نگويى، چه و چند تومانى
 كه كسى اجرت واقعاً يعنى كارمزد و پول بهره يعنى ربا حال هر به. نياور
! نگو خواهى مى و بگو، چند تومانى و درصد خواهى مى. كند مى كار دارد

 ارتبـاطى  هـم  كلمـات  اين به و بهره هم، »بهره« و است كارمزد ،»كارمزد«
 وحشـت  كسـى  كـارمزد  مورد در هزار در چند و درصد چند از نه. ندارد
 حـالل  ربـاى  كـه  كنـد  مـى  خيال كسى چند، تومانى حذف با نه و كند مى
 مؤسسـات  بـه  و بانـك  كارمنـدان  بـه  كارمزد پرداخت بنابراين ،!خورد مى

 .ندارد اشكالى هيچ بانكى
 هـاى  صـندوق  گسـترش  راه سـر  بـر  كه موجود مسائل از يكى امروز
 هـا  دوقصـن  كـار  گوينـد  مى كه است اين است، شده الحسنه قرض كمكى
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 تعجـب  و بياوريم؟ كجا از را اين مخارج خواهد، مى كارمند و شده، زياد
 يـك  عنـوان  بـه  را ايـن  هنوز نيز روشن دوستان از اى عده حتى كه است

 انـد،  داده قـرار  خداونـد  محبوبِ مفيد الزمِ كارِ اين گسترش مانع مشكل،
 انـدازه  بـه  اگـر : كـه  كنيـد  سـؤال  فقيهى هر از. است روشن اى مسأله اين

 كـارش  تا است الزم الحسنه قرض صندوق اين براى كه اى ساليانه مخارج
 بگيـريم،  صـحيح  درصـد  تعيين با كارمزدى وام گيرندگان از بگيرد، انجام

 را ايـن  پس. ندارد اشكالى خير، كه است اين شما به پاسخ دارد؟ اشكالى
 الاقل و كند پيدا توسعه كار اين بگذاريد. ندهيد قرار كار گسترش مشكل

 كارهاى توانيم مى )شود ثابت( اينكه براى باشد تمرينى كنونى، شرايط در
 دنيـا  جـاى  همـه  در موجـود  پـولى  سيسـتم  يـك  در كـه  ـ را بانكى الزم

 ربـا  به آلوده و بدهيم انجام ـ است اجتماعى واجبات از و دارد ضرورت
 هــاى صــندوق. نمــانيم در هــم آن تشــكيالت مخــارج در و نشــويم هــم

 آنهـايى  چـه  و دهند مى كوچك وام كه آنهايى چه ـ موجود الحسنه قرض
 ايـن  ديگـر  تا كنند حل راحت را مسأله اين ـ دهند مى بزرگتر هاى وام كه

 .نماند باقى آنها گسترش راه سر بر مشكل
 و جـات  حوالـه  جـارى،  حسـاب  بـه  مربوط كارهاى مورد در بنابراين، 
 بـدون  تواند مى بانك را الزم كارهاى ناي ـ ارز كردن، خرد پول ـ اينها امثال

 .بگيرد خرجش اندازه به هم مناسبى كارمزد و بدهد انجام ربا به آلودگى
  

 اعتبارات ـ3 
 يـك  در. اسـت  »اعتبارات« آن و دهد مى انجام هم ديگر كار يك بانك اما

 شـكفته  و رود نمى پيش اقتصاد نباشد، بانكى اعتبارات اگر شكوفا، اقتصاد
 است؟ الزم چه براى اعتبارات اين كنيم بررسى حال .شود نمى
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 كـار  كاسـب  من اگر كه است اين اعتبار لزوم جهات از يكى گويند مى
 كـافى  كـارم  گردش براى ام سرمايه ـ توليدى دستگاه يك داراى ـ مولد يا

 نشـود  راكـد  و فلـج  ـ ام توليدى كار خصوص به ـ كارم اينكه براى نبود،
 گـردش  بـه  را كـارم  و بگيرم اعتبارى اى، مؤسسه يك از بروم بتوانم بايد

 .درآورم
 آن حـالتش  يـك : گرفـت  نظـر  در تـوان  مـى  حالت دو اعتبار اين براى
 از پـا  كـه  بدهـد  امكـان  كسى هر به يعنى دارد، وجود اآلن كه است چيزى
 كـردن  بيمـار  جز اين. باشد داشته كاذب سرمايه و بگذارد بيرون خود گليم

 هـم  عمـالً . نـدارد  جامعـه  براى ديگرى سود قتصادى،ا و اجتماعى زندگى
 كـار  شـيره  و زحمـات  نتيجـه  يعنى بانكى، اعتبارات دادن كه است طور اين

 ــ  اعتبـار  دهنده به و بمكند و بكشند را كننده توزيع و كننده مصرف كارگر،
 و كننـد،  تسـليم  چاپلوسـى  و تملق دنيا يك با و دستى دو ـ بزرگ رباخوار
 ـ عملى رشوه پولى، رشوه لفظى، رشوه ـ رشوه دادن با گاهى اعتبار گيرنده

 امكـان  يعنـى  گيرد، مى اعتبار اى، موسسه از جا بى گذارى احترام و تواضع و
 بگيـرد  را ايـن  امكان او از كه گويد مى تملق. بدهد ربا موسسه اين به اينكه
 كـار  بگيرد، ىاعتبار اينكه براى و برود باالتر تملق از اگر! بدهد ربا او به كه
 اعتبـار  موسسـه  به نيست، خودش مال كه اموالى دادن نشان و بازى حقه به

 انحـراف  يك است، بيمارى يك اين. است بدتر ديگر اين كه بكشد، دهنده
 ربـايى  پول با و گرفت اعتبار )وقتى تازه(. است اخالقى و انسانى و روحى

 روى آنقـدر  بايـد . كند اكتفا كم سود به تواند نمى ديگر كرد معامله ربوى و
 دسـت  بـه  چيـزى  هـم  و بدهد، را رباخوار رباى بتواند هم كه بكشد جنس

 يكـى : شود مى سرشكن سر، دو از نابجا افزايش اين بنابراين،. بيايد خودش
 چه هر را او كار تا بچيند كلك و دوز تا شود مى سرشكن توليدكننده، روى
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 كننـده  مصرف روى هم يكى. دبخر تر ارزان و غيرمنصفانه طور به شود مى
 جنسـش  يعنى شود، مى سرشكن ـ است بيچاره توليدكننده همان باز كه ـ
 انحرافـى  براى اى زمينه. بفروشد تر گران چه هر و بخرد تر ارزان چه هر را

 ايـن . آيـد  مـى  وجـود  به ها قيمت مسأله در ناپذير اجتناب و خود به خود
 بـه  اقتصـاد  كردن تبديل است؟ ناي جز مگر. است همين اش نتيجه اعتبار،
 منظـور  ايـن  به اعتبارى. باخت هم و هست برد هم آن در كه قمار نوعى

 .بكند درازتر خود گليم از را پايش بتواند انسان كه
 

 الحسنه قرض
 آدمـى  يـك . اسـت  كـار  انـدازى  راه واقعاً كه هست اعتبار از ديگرى نوع
 ولـى  ـ بدهد انجام را زيعتو كار يعنى ـ باشد كار كاسب تواند مى كه است
 باشـد  بايد اى موسسه يك خواهد، مى سرمايه نوع يك باالخره كار، كاسب

 او از سـاله  دو يـا  سـاله،  يـك  و بدهد سرمايه مقدارى شخص اين به كه
 تجـويز  تـوانيم  نمـى  را ديگرى چيز »الحسنه قرض« جز اينجا در ما. بگيرد
 يا اى الحسنه قرض اىه صندوق است، واجب اسالمى جامعه يك در. كنيم

 مـردم  واقعـى  نماينـده  كه حكومتى وسيله به يا و مردم وسيله به مستقيماً
 ربـا  ديگـر  ايـن . كنـد  تأمين ربا بدون را كمبود اين و آيد وجود به باشد،
 .خواهد نمى

 بـرايش  اگـر  كه است فردى. است طور همين هم كننده توليد مورد در
. كنـد  مى كار تومان 20 الى 15 امش تا صبح از بخريد، دستباف ماشين يك

. نـدارد  را ماشـين  اين ولى كند، مى اداره را فرزندش و زن و خود زندگى
 در و كـرد  تهيـه  او بـراى  ماشـينى  بايـد . اسـت  واجـب  ماشـين  اين تهيه

 .گذارد اختيارش
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 طريقى؟ چه از ـ
 بـراى  را پـول  همه اين كسى چه اما. الحسنه قرض صندوق طريق از ـ

 وام تقاضـاى  همـه  ايـن  جوابگـوى  كـه  اى الحسـنه  قرض صندوق تشكيل
 بسـيار  كه است گذاشته قانون دو اسالم اينجا در بگذارد؟ اختيار در باشد،
 الحسـنه  قـرض : گويـد  مـى  كـه  است اين اسالمى تعليم يك. است جالب
 اسـت،  عالقمنـد  آخرت ثواب به كس هر دارد، ثواب و است انفاق نوعى

 با. دهد مى عوض او به برابر چندين خدا د،كن اقدام الحسنه قرض دادن به
 خـود  بلكـه  اسـت  انفـاق  مثـل  اما گردد، مى بر خودت به پول اصل آنكه
 بـاالخره  نيسـتند،  آخـرت  ثـواب  دنبـال  بـه  كه همه اما. است انفاق نوعى
 نگـه  را آن و انـدازيم  نمى خطر به را پولمان گويند مى كه هستند ها بعضى

 گويـد  مـى . است جالب خيلى كه آمده ديگر قانون يك اينجا در. داريم مى
 راكـد  را پولـت  اگـر . گيـرد  مـى  تعلـق  زكـات  سـاله  همـه  راكـد،  پول به

 زكـات  از فرار راه يك. بدهى را آن از درصدى بايد ساله همه نگهداشتى،
 همـه  چون. است واقعيت عين اين نيست، كاله اين ديگر اما دارد، وجود
 دسـت  بـه  خودمـان  مـا  كـه  اسـت  آن كـاله . نيسـت  كاله كه فرار راههاى
 وجـود  قـانونى  حل راه هم مقدار يك. گذاريم مى خودمان سر به خودمان

 :است اين نيست، هم كاله كه علنى، قانونى حل راه يك. دارد
 گـردش  در را پـولش  نگيرد، تعلق زكات پولش به خواهد مى كسى اگر
 شخصـى  به الحسنه قرض صورت به را پولتان شما اينكه محض به. بگذارد
 او بـه  شـما  كـه  همـين  كرد، كار آن با و انداخت، گردش به را آن كه داديد
 تعلـق  زكـات  شـما  پـول  به ديگر و شود مى گردش اين خود داديد، قرض
 نقـدين،  مـورد  در راكـد  سـرمايه  بـر  ماليـات  يعنى زكات، قانون. گيرد نمى

 انپولشـ  تـا  دارنـد  پول كه كسانى براى دنيايى، اين است مشوقى و ضامنى
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 و كنيـد  حـذف  را ربـا  بـازار  دهم، مى قول شما به من و نگذارند راكد را
 ديگـر  ربـاخوار  كـه  كنيد كارى شود، ممنوع اجتماع در ربا كه كنيد كارى

 اجـرا  هـم  را »زكـات  قـانون « بعد و نزند، دهل و طبل در را رباخواريش
 هـم  اضـافه  پـول،  الحسنه، قرض هاى صندوق براى بينيد مى وقت آن كنيد،
 .آيد مى

 كـه  الحسـنه  قـرض  هـاى  صـندوق  بـراى  سرمايه تأمين مسأله بنابراين
 نياز ولو دارند نياز نوعى كه كسانى يعنى ـ نيازمندان به وام دادن دار عهده

 حـل  اسـالمى  جامعـه  در هسـتند  ـ زندگى حداقل تأمين براى سرمايه، به
 اركـ  اداره بـراى  صـحيحى  روش و متـد  بگذاريد، باز را جلو. است شده
 .آيد نمى وجود به مشكلى باشيد، داشته

 معـامالت  انـداز،  پـس  حسـاب  جـارى،  حساب نظر از اينجا تا مسأله
ــرد ارزى، ــت و خ ــردن درش ــول، ك ــال و پ ــا امث ــين و اينه  دادن همچن
 هـم  ديگـر  بـزرگ  مسـأله  يـك  ولى. شد حل ضرورى، و كم هاى سرمايه
ــت ــن آن و هس ــت اي ــه اس ــراى ك ــرفت ب ــاد پيش ــه اقتص ــه جامع  ب

 چگونه بزرگ گذاريهاى سرمايه مسأله. نيازمنديم بزرگ هاى گذارى مايهسر
 نـه  ــ  تومانى ميليون پنجاه هاى ساختمان اى سرمايه چه با شود؟ حل بايد
 اى سـرمايه  چـه  بـا  بسـازيم  ـ اجتماعى نيازهاى براى بلكه نفر، يك براى

 بـه  احتيـاج  آنهـا  تأمين براى و دارد وجود جامعه در كه را ديگر نيازهاى
 آيـا  شد حل هم اين اگر كنيم؟ تأمين هست، بزرگ بس گذاريهاى سرمايه
 مطـرح  بعـد  بحـث  در را سؤال اين به پاسخ ماند؟ مى باقى اى مسأله ديگر

 يعنـى  شـود،  حـل  كلـى،  طـور  به »ربا بدون بانك« مسأله تا كرد خواهيم
 را بانك هاى خوبى و محاسن. باشيم نداشته »ربا« اما باشيم، داشته »بانك«

 بـا . باشـيم  نداشـته  را هـايش  آلـودگى  و هـا  عيب و ها آفت و باشيم داشته
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 مشـكل  آيا ببينيم اسالم، اقتصادى قوانين ساير و ربا تحريم قانون رعايت
 اساسـى،  ايـدئولوژيك  هـاى  بحـث  در: اوالً شـد  حل اگر و شود؟ مى حل

 اقتصـادى  قـوانين  كسـى  و آمـد  نخواهد پيش برايمان نظر اين از مشكلى
 ديگـر  اسـت،  الزم پيشـرفته  اقتصـاد  براى بانك كه حربه، اين با را اسالم

 موفق اجرايى و عملى نظر از ثانياً و. بكوبد هم تواند نمى و كوبيد نخواهد
 بـدون  هـاى  بانك گسترش براى بيشترى تالش طريق اين از كه شويم مى
 سـكوى  يك عنوان به آن از شود مى آيا ببينيم و بكنيم خود جامعه در ربا

 كرد؟ استفاده تر بزرگ هاى هدف به رسيدن براى كوچك
  



 ربا بدون بانك





 طـرف  يـك  از اينكـه  آن و كشـاند  ديگر بحثى به را ما ربا پيرامون بحث
 و ها نظام در ديگر طرف از ولى است حرام اسالم نظر از ربا شود مى گفته

 از ىيكـ  بانـك  ــ  دارنـد  اى پيشـرفته  اقتصـاد  كـه  ــ  اقتصادى هاى جامعه
 پولى مبادالت زيرا. كرد زندگى شود نمى آن بدون و است الزم مؤسسات

. باشـد  بانـك  طريـق  از بايـد  بيشـتر،  حجم با اقتصادهاى در ستد و داد و
 ثانيـاً . دارد گـذارى  سرمايه به احتياج و خواهد مى اى سرمايه اوالً هم بانك

 و خواهـد  مـى . ..و قلم كاغذ، آبدارخانه، برق، آب، تلفن، محل، و كاركنان
 گوييـد  مـى  كـه  هسـتيد  بـاورى  خوش هاى آدم چه شما و. دارد مخارجى

 البـد  و بگذارند بانك در مجانى و مفت را پولشان طور همين بيايند مردم
 حـرام  ربا زيرا بدهند را بانك مخارج هم خودشان گفت خواهيد هم بعد

 !! است
 كسـانى  انزب از ربا، حرمت هاى بحث در مكرر ما كه است طنزى اين

 از را ديگران و آشنا، كنونى دنياى اقتصادى پيشرفته زندگى به را خود كه
 را حـرف  وقتـى . ايـم  شـنيده  كننـد،  مى و كرده مى تلقى خبر بى مسائل اين

 بـه  هـم  بيراه پر كه اين مثل بكنيم، مطرح هم سادگى همين به طور همين
 تزلزل، دچار بيان، همين را، اشخاص از خيلى است ممكن. رسد نمى نظر

 .بكند ربا تحريم فهم در دشوارى و اشكال ابهام،
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 بانك جارى هاى هزينه 
 اسـتهالك  محل، كرايه از اعم بانك جارى هاى هزينه: كه داديم پاسخ قبالً

 و تلفـن  بـرق،  آب، ديگـر،  مخارج كليه و كاركنان حقوق و اجرت لوازم،
 شـبهه  گونه هيچ بدون اصالً است، خرج واقعاً چه هر كنيد، تصور چه هر

 اى تـازه  مسـأله  ايـن  و شـود  گرفته بايد كارمزد صورت به شرعى، اشكالِ
 تومـان  هـزار  ده كسـى  به خواست مى فردى اگر هم االيام قديم از. نيست
 بـدل  و رد مـا  ميـان  اى نوشته يك بايد گفت مى او به بدهد، الحسنه قرض
 جا فالن برويم ،باشد معتبر و محكم اينكه براى هم را نوشته اين و شود،

 آماده عادى سندهاى گونه اين نوشتن براى كه جايى به رفتند مى بنويسيم،
 :)كه مضمون اين به مثالً( نوشتند مى سندى بود،
 تومان هزار ده: مبلغ بدهكار،: بهرامى رضا طلبكار،: احمدى حسنعلى«
 از پـس  اينكـه  يـا  عندالمطالبـه  كـه  اسـت  مـديون  عهده بر كه ايران رايج
 ».بپردازد دائن به ـ بود معين وقتش اگر ـ اليكس

 كـه  نوشته اين اما گرفتند، مى هم شاهد دو نوشتند، مى اى نوشته چنين
. بدهند پولى نوشته اين براى بايد رفتند، مى كه آنجا شد، نمى نوشته مجانى

 تهيه خرج وقتها آن ـ داد مى گرفت مى قرض كه كس آن معموالً را پول اين
 در و. شـد  مـى  تومان يك يا ريال پنج ريال، سه ريال، دو ثالًم نوشته، اين
 هـم  را الزم سـند  تنظـيم  مخارج. كرد نمى ربا شبهه كسى، ابداً حالت اين

. بپـردازد  گيـرد  مى قرض را پول كه كس آن كه بود اين معمول و منصفانه
 ديگر كرده، خوبى كار دهد، مى الحسنه قرض كه همين دهد مى قرض آنكه
 عرفـى . بدهد را آن از نيمى يا سند خرج همه يا كه نيست اين قعتو او از
 شـبيه  چيـزى  دِين، سندِ تنظيم خرج اين. هست هم منصفانه و عقالئى و

 ازاى بـه  گردانـد،  نمى بر پولى سرمايه،. است فعلى بانكى كارهاى كارمزد
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 بايـد  كه اى مؤسسه اين اما خواهد، نمى چيزى دهد، مى قرض كه پولى آن
 ايـن  در امروز كند، وارد دفتر در بنويسد، را سندش و بدهد قرض را پول

 مجـدداً  كنـد،  خارج حساب آن از شد وصول كه فردا و كند وارد حساب
 كـارى  يـك  ايـن  كنـد،  وارد ديگر حساب به و كند خارج حساب يك از

 ايـن . دارد هـم  مخـارجى  خواهـد،  مـى  هـم  لوازمى و تلفنى جايى، است،
 هـزار  در دو هـزار،  در يـك  كـارمزد،  صـورت  بـه  ،وام گيرنده را مخارج

 اين در اى شبهه جاى اصالً. شود مى تأمين مخارج ترتيب اين به و دهد مى
 دوسـتان  از كوچك جمع يك در قبل چندى كه است اين تعجب. نيست
 ايـن  آيـا  كـه  شـد  سـؤال  مسـأله  يك عنوان به اين باز ما، مطلع و فهميده
 مشـكل  يك دچار الحسنه قرض هاى وقصند كه شد مى گفته دارد؟ اشكال
 بـدون  كـارِ  بـا  طـور  همـين  بخواهند اگر كه است اين آنها مشكل. هستند
 را كـار  كند، كار ساعت دو بيايد كسى هر ،»خدا رضاى راه در كار« تعهد،

 مسـتقل،  كارمنـد  شده، بيشتر كار حجم. گردد نمى )صندوق( كار بگرداند
 حقـوق  هـم  او. بكنـد  كار آنجا كه خواهد مى وقت تمام يا وقت سوم دو
 و انـد  گذاشـته  آنجـا  را پولشـان  كـه  هايى همين از را حقوقش خواهد، مى
 كـه  ايـن  بگيـريم؟  بدهيد، الحسنه قرض مردم به خدا رضاى براى اند گفته
 يـا  سه ماهيانه كه اند شده پيدا خيرى افراد حاال. نيست معقول و شود نمى
 پيدا وسعت صندوق كار ولى ند،ده مى را صندوق خرج تومان هزار چهار
 مسـأله  دوسـتان  بعضى براى گويا كه كردم تعجب من بكنيم؟ چكار كرده
 مقولـه  داخل اصالً و است روشنى مسأله يك اين،. است شده شبهه جاى
 يك اداره و گردش مخارج. كرد بايد چه آن با كه شود سؤال تا نيست ربا

 صـاحب  بـه  هـم  آن ىشـاه  يـك  و دهد مى انجام خير كار كه اى مؤسسه
 يـك  كننـد،  مـى  بـرآورد  خـود  مخـارج  حـدود  در شود، نمى داده سرمايه
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 هـيچ  گيرنـد،  مى و بندند مى هست كه مبادالتى روى هزارى، در درصدى،
 كارهاى اين گسترش مبادا كه كنم مى و كردم تأكيد من. ندارد هم اى شبهه

 .نرود شپي از كارى و بماند موهوم مشكالت گونه اين گرو در خوب،
 طريـق  از گـرفتن  وام و دادن وام ايـن  جـارى  هـاى  هزينـه  تـأمين  پس
 مـورد  در: گـذارى  سـرمايه  مسـأله  امـا  و. اسـت  شده حل اى مسأله كارمزد،
 مـردم  بـراى  خواهنـد  مـى  كـه  هايى بانك كه شد داده توضيح گذارى سرمايه

 بـراى  كـه  ثـواب  همـه  آن بدهنـد،  وام نيازمنـد  افـراد  به و كنند كارگشايى
 كـه  طـور  همـين . باشـد  مردمى محرك تواند مى آمده، گشا گره الحسنه رضق

 و موجـودى  از مقـدارى  و بياينـد  كـه  شده مردم از اى عده محرك هم اآلن
 گـذارى  سرمايه ها بانك و ها صندوق اين در را مبادايشان روز براى انداز پس
 منـد  هـره ب خيـر  كار اين ثواب از و بدهند الحسنه قرض مردم به اينها و كنند
 .است كافى انگيزه اين حق، به مؤمن مسلمان يك براى. شوند

 پـول  كـه  كسـى  اينكـه  آن و هسـت  ديگـر  مطلـب  يك اين بر عالوه
 از اتوماتيـك  طـور  بـه  گذارد، مى الحسنه قرض صندوق در را اندازش پس
 كسـى . شـود  مى معاف »نقدين بر زكات ماليات« يعنى اسالمى ماليات يك
 طـال  كنـونى  مثقال 15 معادل برسد، معينى نصاب حد به درشتش پول كه
 اگـر  هـم  سـال  هـر  ــ  مبلغ اين به نسبت ـ بشود درهم دويست معادل و

 »راكـد  پول زكات اسالمى ماليات« عنوان به% 2/5 را، درصدى بايد بماند،
 يك در را پولش شخص اين اگر دارد ماليات اسالم در راكد پول. بپردازد
 از انـداخت،  گردش به و داد وام آنجا به و گذاشت الحسنه قرض صندوق

 بـرايش  سرمايه اين كه است اين مثل عمالً. است معاف% 2/5 ماليات اين
 تعلـق  ماليـات  آن بـه  كـه  معنا اين به سود منتهى است، داشته سود% 2/5

 .است نگرفته
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 گـذارى  سـرمايه  براى اجرايى ضامن يك مالياتى، قانون اين وضع پس
 .است حسنهال قرض هاى صندوق در

  
 بزرگ هاى گذارى سرمايه مشكل حل

 حـد  در هـاى  گـذارى  سرمايه براى شد گفته آنچه: شود گفته است ممكن
 كـارى،  بگيـرد،  قـرض  پـولى  خواهد مى كسى. است مردم اندازى راه كار

 را هـايش  نيازمنـدى  گونـه  ايـن  از آبى، و برق پول اى، خانه اى، خانه لوازم
 هـاى  سـرمايه  با اقتصاد، پيشرفت با كه است ينا تر مهم مسأله اما و. بدهد

 ربا، تحريم با شما. داد انجام توان نمى را اقتصادى بزرگ كارهاى كوچك،
 تـوزيعى،  و توليـدى  اقتصـاد  و صـنعتى  اقتصـاد  نظر از را اسالمى جامعه

 در وسـيع  هـاى  توزيـع  پيشرفته، بزرگ صنايع پيشرفته، صنعتىِ كشاورزى
 به ربا بدون بزرگ سرمايه چون. كرديد حرومم بزرگ، توزيعِ هاى شركت

 هـزار  پانصـد  بـا  بخواهـد  كسـى  كه فرض بر. شود نمى پيدا ها زودى اين
 يك تواند مى بكند؟ تواند مى چكار بكند، كار خود شخصى سرمايه تومان
 !بسازد حلبى آفتابه كارگاه آن در و بسازد كارگاه
 ايجـاد  سـازى  ماشـين  كارخانه توان نمى سرمايه، تومان هزار پانصد با
. ساخت توان نمى هواپيماسازى كارخانه سرمايه، تومان ميليون پنج با. كرد
 بـا  شـما . سـاخت  تـوان  نمـى  كامپيوترسازى كارخانه سرمايه ميليون ده با

 در كه ـ بزرگ هاى سرمايه آمدن وجود به از را اسالمى جامعه ربا، تحريم
 محـروم،  ـ آيد مى وجود به تبارهااع و ها وام و ها بانك طريق از بيشتر دنيا
 هاى جامعه به توزيع، و توليد كشاورزى، و صنعت نظر از را جامعه اين و

 غيرمسـتقيم،  امـا  عمالً، اسالمى جامعه و كرديد نيازمند دنيا ديگر رباخوار
 دنيـا  بـزرگ  رباخواران هم باز. دهد مى ديگر رباخوار هاى جامعه به را ربا

 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    136

 هـاى  فـرآورده  قيمـت  افـزايش  طريـق  از امـا  كند،م مى را جامعه اين رمق
 نـداريم،  را توليـدش  دسـتگاه  چـون  مـا  و كننـد  مى توليد آنها كه صنعتى
 چـون  توزيع، نظر از هم و توليد نظر از هم. بخريم را اجناس آن ناچاريم
 روى دارد، برمـى  اجرتى است، كارى خودش اول، مرحله در توزيع گفتيم
 دسـتگاه  يـك  از تر ارزان را كاال توزيع، سيعو دستگاه يك آورد، مى قيمت

 كـارِ  كاسـب  بايـد  لـذا . رسـاند  مـى  كننـده  مصرف دست به توزيع، كوچك
 و نماينـده  باشـد،  مستقلى كننده توزيع خودش اينكه بجاى ما، كننده توزيع
 آن و گـذارها  سـرمايه  آن و كشـورها  آن بـزرگ  كننـده  توزيـع  يـك  شعبه
 ثـروت  از مقـدارى  و بشـود  ربـا  بودن لحال قانون از مند بهره هاى جامعه
 تحريم بر باز، كه است اشكالى اين. بدهد آنها تحويل احترام با را، جامعه

 اشـكال  ايـن  بـه  نسبت ما كه پاسخى. شود مى اقتصادى مسائل نظر از ربا
 :دارد راه و جهت بعد، چند داريم،

 هـاى  وام امكانـات  ايجاد به منحصر بزرگ، هاى سرمايه آوردن وجود به ـ1
 آوردن وجــود بــه مــؤثر هــاى راه از يكــى. نيســت اقتصــادى بــزرگ

 بـا  اسـت،  »سـهامى  هـاى  شركت« ايجاد اقتصادى، قدرتمند واحدهاى
 كـه  بـزرگ  سـهامى  هـاى  شـركت . وسـيع  صـورت  بـه  و نام بى سهام
 توانـد  مـى  شـود،  اداره درسـت  اى جامعه اگر باشند، زياد دارانش سهام
 نه و زيان، و سود با البته بكند، جلب شخود به را مردم اندازهاى پس
 زيـان  همـه  كـرد،  هم زيان اگر و ببرند، سود همه كرد سود اگر. ربا با

 و كشـاورزى  توليـدى  پرارزش بزرگ مؤسسات ايجاد بنابراين،. ببرند
 و درسـت  جـوى  ايجـاد  با راحتى به تجارى، يعنى توزيعى و صنعتى
 سـهامى  هاى شركت ايجاد براى اجتماعى نظر از اعتماد قابل و مطمئن
 نداشته كالن بانكى اعتبارات و ربا به هم نيازى هيچ است ميسر بزرگ
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 علـت  بـه  رفتـه،  را راه آن دنيا بينيد مى اگر. نيست هم او بر متوقف و
 و اسـت  وسيع سهامداران با سهامى هاى شركت اداره در موفقيت عدم
 :است عمل دو از ناشى موفقيت، عدم اين
 است اجتماعات اين در درستى و صداقت ايمان، ضعف و نادرستى يكى

 ايـن  كـه  محدودى دوره يك در عمالً دنيا بزرگ رباخواران اينكه ديگر و
 تـا  كردنـد  اخـالل  كارشان در بود، گرفتن نضج حال در دنيا در ها شركت
 سياســت دســت عمــالً. انداختنــد اعتبــار از و كــرده ورشكســت را آنهــا

 توليـدى  و تجـارتى  سهامى هاى نهضت شكست در دنيا، بزرگ رباخوارن
 .شود مى ديده

 هم سهامى هاى شركت از اينها كه »توزيع و توليد تعاونى هاى شركت« ـ2
 آن دنيـا،  در توزيـع  و توليد تعاونى هاى شركت اگر باز. ترند پيشرفته

 صـورت  به سال ده چند طول در اينكه با ـ نگرفت نضج بايد كه طور
 كـه  بـود  ايـن  مهمـش  عامـل  ــ  بـود  آمـده  در اقتصـادى  نهضت يك

 ربـاخواران  طـرف  از كـه  دنيـا،  اسـتعمارگر  دارى سرمايه هاى سياست
 موفقيـت  و پيشـرفت  راه سد گرفت، مى الهام آنها از و تقويت بزرگ،
 تاريخچـه  اينهـا . شـدند  مصـرف  و توزيع و توليد تعاونى هاى شركت
 مطالعـه  نيدتوا مى هست، فارسى به بيش و كم هم هايش كتاب و دارد
 اى نشـانه  هـا،  كتاب اين فرازهاى كنار و گوشه چطور كه ببينيد و كنيد
 .است بحث اين از

 بـا  سـهامى  شـركت  نـه  كـه  كنـيم  مـى  فـرض  گيريم، مى را باال دست ـ3
 هـاى  شـركت  نـه  و باشـد،  داشته خوب اجرايى زمينه زياد سهامداران

 فـرض . نهـا اي امثـال  و مصرف و توليد مصرف، توزيع، توليد، تعاونى
 بـه  اقتصـادى،  تزهـاى  اين كه باشد داده نشان تاريخى تجربه كنيم مى
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 جنبـى  حد در فقط نبوده، اجرا قابل مشكل، حالل و گسترده صورت
 بـه  اقتصـادى  نشـين  حاشيه باشد، اقتصاد محور نتواند باشد؛ اجرا قابل
 چـه  نتيجـه  امـا . باشـد  طـور  اين كنيم مى فرض. باشد آزاد اقتصاد نام
 از بـزرگ  دارى سرمايه امكان و كرديم حرام را ربا ما اگر آيا ود؟ش مى

 تجربه برابر در هم عمالً بعد و برديم، بين از را بانكى اعتبارات طريق
 تعـاونى  هاى شركت و بزرگ سهامداران با سهامى هاى شركت تاريخى
 خـاص  آهنـگ  بـا  سـهامى  شركت نوعى كه مصرف و توزيع و توليد
 شـده  روبـرو  نسبى شكست با ها تجربه اين هك كرديم احساس است،
 و گيـريم  مـى  قـرار  بسـت  بن در و شويم مى بيچاره آيا وقت آن است،

 اى چـاره  ديگـر  خـوب  بگوييم و بگذاريم دست روى دست ناچاريم
 كـاله  يـك  بيـاييم  و بكنـيم  كارى يك بايد باالخره بگوييم و! نيست؟
 را ربـاخوار  كبان نحوى به و كنيم؟ درست ربا و كنيم درست شرعى
 خيـر،  ــ  مبـادالت  بانك نه گويم مى را رباخوار بانك ـ! كنيم؟ درست
. تـر  عالى اقتصادى تز به رسيم مى موقع اين در تازه. نيستيم ناچار هيچ
 و توليـدها  و وسـيع  و بزرگ صنايع در گذارى سرمايه چيست؟ تز آن

 ،هـا  گـروه  افـراد،  فـرد،  امكانـات  حدود از وسيع، و بزرگ هاى توزيع
 از واجبـى  صـورت  بـه  اسـت،  بيـرون  كه حاال. است بيرون ها شركت
 مسـتقيماً  بايـد  اسالمى حكومت. آيد مى در اسالمى حكومت واجبات
 مگـر . بماند زمين بر واجب اينكه نه گردد، واجب اين انجام دار عهده

 و فـرد  فرد كارهاى وقتى اسالم، سرزمين از دفاع و جنگ مورد در ما
 صــنايع و افتــاد ارزش از كشــيدن دســتى گتفنــ و كشــيدن شمشــير
 حمايت براى اى شده تربيت هاى ارتش كه كرد ايجاب جنگى پيشرفته

 كرديم؟ چكار آنجا باشيم، داشته اسالم سرزمين از
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 فقـط  و بـود  همگـانى  واجب يك سپاه، تجهيز و تربيت پريروز، تا گفتيم
 شـرفت پي. بـود  مسـلمين  امـام  بـا  اش فرمانـدهى  و حكومت با آن رهبرى
 كـه  كرد ايجاب پيچيده و فراوان جنگىِ هاى مهارت لزوم و جنگى صنايع
 ديگـر  پـس  ايـن  از. باشـد  داشـته  اسـالمى  ورزيـده  سـپاه  اسالمى جامعه
 و نيـزه  و تفنـگ  شمشير، كسى هر شد، جنگ وقت هر بگوييم توانيم نمى
. برود جنگ به و بپوشد هم را اش زره بيندازد، راه را اسبش و كمان و تير
 بـاد  بـه  پـوش،  زره تا چهار جلوى باشند نفر ميليون يك اگر ترتيب اين با
 بايد كسى چه. باشيم داشته مجهز سپاه بايد كنيم؟ چكار بايد. روند مى فنا
 چـه  بـا . حكومـت  نـه،  ها؟ گروه يا ها شركت يا افراد آيا بكند؟ را كار اين

 دسـت  بـه  المىاسـ  المـال  بيت عمومى منابع از كه اى سرمايه با اى؟ سرمايه
 چـه . شـود  مـى  منتقل بزرگ هاى گذارى سرمايه به مطلب اين عين. آيد مى
 تـز  يك عنوان به اقتصادى مكاتب در كه چيزى آن به رسيم مى تازه! بهتر

 ملـى  مـادرش  صـنايع  كـه  اقتصادى يعنى شود مى شناخته تر عالى پيشرفته
 در نـرود،  يادتـان  البتـه ) 40.(ملت نماينده حكومتِ دست در يعنى باشد،
 .اجانب نماينده حكومت نه و ملت نماينده حكومت دست

 صـنايع  بلكـه  نكشـانيد،  بسـت  بـن  بـه  را ما ربا تحريم مسأله بنابراين
 بـه  را بـزرگ  صنعتىِ و كشاورزى توليد و بزرگ تجارت و توزيع بزرگ،
 هـاى  توزيع و توليدها اين چون. داد قرار حكومت دست در مؤثر صورتى
 كننـده  مصـرف  دوش بـر  و هـا  قيمـت  روى حساسى ربسيا نقش بزرگ،
 هـاى  نـرخ  مشـكل  باشد، ملت نماينده حكومت دست به اينها وقتى. دارند

 مسـائلى . شود مى حل خود به خود زيادى، مقدار به تجاوزكارانه، ظالمانه
 در كـارگران  بيكـارى  خطـر  و ها نرخ مصنوعىِ رفتن باال و تورم، قبيل از

 كـه  اقتصـادى  در يعنى شود؛ مى حل اينجا در تفاقاًا اينها، همه و ها بحران
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. اسـت  ملـت  سـود  جهـت  در و ملـت  نماينـده  دسـت  در هايش شاهرگ
 بسـت  بـن  كمتـرين  ربـا،  تحـريم  مسـأله  ترتيـب  ايـن  به كنيد مى مالحظه
 سـر  بـه  را ربـا  شـرعى  كـاله  ما اگر. آورد نمى وجود به ما براى اقتصادى
 جامعـه  سـر  به هم ديگر هاى كاله بسا چه بوديم، نگذاشته اسالمى جامعه

 سـوى  بـه  خـود  بـه  خود ديگران، از زودتر ها قرن ما بسا چه. بود نرفته ما
 اين از ناشى درآمد و سود اينكه نتيجه. بوديم شده داده سوق ملى اقتصاد
 جيب به نه رود مى ملت جيب به مستقيماً هم بزرگ هاى توزيع و توليدها
 .شود نمى زياد اينقدر هم زندگى خرج و درآمد هاى فاصله. ديگر افراد

 دارنـد  حضـور  جلسـات  ايـن  در كـه  كسـانى  از اى مالحظه قابل عده
 در روز اقتصـاد  و كـار  و كسـب  مسـائل  بـا  غيرمستقيم يا مستقيم طور به

 حـذف  كارشـان  از را ربـا  انواع تمام اگر دانند مى خوب و هستند، تماس
 هـم  شـماها  حتى يعنى چه؟ ىيعن. شود مى لنگ آنها از بسيارى كار كنند،
 گوشـه  يك مستقيم، غير يا و مستقيم طور به يا هستيد، كه سطحى اين در
. دارد تكيـه  ربا نجس و نحس پايه روى كارتان و كسب و زندگى پيكر از

 ايـن  شـماها  معمـولى  و كوچك كارهاى وقتى. كنيد دقت خوب بنابراين
 كارهـاى  چگونـه  هكـ  اسـت  اى نشانه و نمونه خود باشد، داشته را حالت
 و ربا خدمت در و ربا گرو در ـ ناآگاه و آگاه ـ امروز تر، وسيع و تر بزرگ

 انسـانى  امـت  و مسـلمان  امـت  منـافع  و مصالح ضد جهت در و رباخوار
 .دنياست

: بگـوييم  قـاطع  و مستقيم و راست سر نترسيم، چيز هيچ از اينكه نتيجه،
 ايـن  نهراسـيم،  مشكلى هيچ به ابتالى از و »است حرام اقسامش همه با ربا«

 كـم  كرده، مجسم نظرمان پيش در دورانديشى، از ما بهرگى كم را مشكالت
 اســت آورده زنــدگيمان راه ســر بــر يــابى حــل راه و ابتكــار از مــا بهرگــى
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 تر، سهمگين تر، تازه مشكالتى تسليمى، هر دنبال به و ايم شده آن تسليم و
 خـود  هسـتى  با و ايم ساخته دمانخو براى خودمان دست به تر زهرآگين و

 . ايم خريده
  

 آن با علما از بعضى برخورد مسأله و ربا انواع
 چـرا : گوينـد  مى دوستان از بعضى داريم و داشته كه طلبگى هاى بحث در
 تـو  دليـل  اصالً كنى، مى ربا تحريم درباره خروش و جوش حد اين تا تو

 نيست؟ قرآن آيه اين مگر چيست؟ تحريم اين براى
 آيـات  ايـن  در ربا از منظور: گويند مى. است قرآن آيات چرا گويم مى
 و وامـى  ربـاى  زمينـه  در نـه  اسـت،  فروشى و خريد رباى زمينه در اصالً
 !دِينى
 معنـى  را آن اول نيسـت،  روشـن  بسيارى براى مطلب اين كه آنجا از
 مبحـث  در يكـى : شـود  مى مطرح ربا مبحث، دو در ما، فقه كتب در. كنم

 ربا. ـ وام و قرض ـ »دِين« مبحث در ديگرى و ـ فروش و خريد ـ »بيع«
 قرض تو به تومان صد من. است روشن و فهم كس همه دِين، مبحث در
 سـه  و صـد  تومـان،  ده و صـد  مـاه،  آخر و ماهه يك صورت به دهم، مى

 .است دِينى رباىِ اين،. بده من به تومان
 اسـت  بحثى خود اين مىاسال فقه در چه؟ يعنى »بيع« بحث در ربا اما

 كـه  كاالهـايى  كليـه  در و جـنس،  بـه  جـنس  مبادلـه  در: شود مى گفته كه
 ــ  مكيـل  ـ) 41(پيمانه يا ـ موزون ـ كردن وزن طريق از آنها گيرى اندازه
 كنـيم،  تعـويض  مشابهش جنس با را جنسى خواستيم اگر گيرد، مى انجام
 مـثالً . شود مى ربا ،كرديم اضافه هم كمى حتى اگر و باشد اندازه هم بايد
 عـوض  معمـولى  بـرنج  كيلـو  هفت با را سياه دم برنج كيلو شش شما اگر
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 بـه  جـنس  مبادلـه . بكنيد را كارى چنين نداريد حق و شود مى ربا كرديد،
 ــ  كننـد  مى گيرى اندازه وزن، با يا و پيمانه با را جنس كه جايى در جنس

 و بيعـى  ربـاى  ى،معـامل  رباى ـ باشد نامرغوب و مرغوب جنس چند هر
 .است حرام

 وزن يـا  پيمانـه  بـا  كـه  اسـت  كاالهايى روى فقط مطلب اين چرا اوالً
 گيـريم  مـى  اندازه وزن و پيمانه با را كااليى ما چون كنند؟ مى گيرى اندازه

 آن جـنس  كه فروشيم مى عددى را كااليى و باشد يكنواخت آن جنس كه
 صورت به بايد را يكنواخت جنس داراى كاالهاى يعنى. نباشد يكنواخت
 ربـاى « گـوييم  مى اين به) 42.(است قانون يك اين. كرد مبادله يكنواخت
 با معموالً كه را آنهايى ـ را عددى كاالهاى شود مى گفته وقت آن. »معاملى
 مـثالً . نـدارد  عيـب  كرديد، زياد و كم اگر ـ فروشند مى و خرند مى شماره

 عيبـى  اين گرفتيد ريز مرغ تخم هفت و داديد درشت مرغ تخم شش اگر
 فروختنـد،  كيلـويى  هم را مرغ تخم ما جامعه در حاال مثل اگر البته. ندارد
 عـددى  كـه  چيزهـايى . كنـد  نمـى  تفـاوتى  و شود مى برنج مثل هم آن باز
 كشند مى گيرى اندازه براى كه را چيزى هر ولى ندارد، اشكال فروشند، مى
 بـا  جنس فروش و خريد در ـ كنند ىم فروش و خريد و كنند مى پيمانه يا

 كنيـد  زيـاد  و كـم  آنجـا  در خواسـتيد  اگر است حرام زياد و كم ـ جنس
 مـن  بگوييـد  و دهيـد  انجام معامله دو بايد جنس با جنس معاوضه بجاى
 بعـد  فروشـم،  مى تومان پنج و بيست تو به را صدرى برنج كيلو شش اين
 گيرد مى تومان پنج و بيست همان به او از را گِرده برنج كيلو هفت آن هم
. بگيريد و بدهيد را تومان پنج و بيست درست. كنيد عمل درست بايد اما
 بـرنج  كيلـو  شـش  اينكـه  از بعد اگر يعنى. نباشد هم گروِ در بايد هم باز

 بـرنج  خريـد  از فعـالً  مـن  بگوييـد  فروختيد او به تومان 25 به را صدرى
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 بايـد  نداشـتيم،  قـرارى  چنـين  مـا  كـه  بگويد نبايد او! پشيمانم شما گِرده
 ) 43.(دارد اشكال معامله آن بخرى، بايد گفت اگر!! بخرى
 در ربـا  كـه  است اين آن و شده پيدا ها رساله در مسأله چند نتيجه در

 وزن و پيمانه با كه كاالهايى و اجناس در يعنى. است »موزون« و »مكيل«
 .نيست ربا است، شمردنى كه چيزهايى در شود، مى گيرى اندازه
 »اسـكناس «: انـد  گفتـه  و نمـوده  آن از هم زنده گيرى نتيجه يك بعد و

 شـمارند،  مـى  بلكـه  كنند مى پيمانه نه و كشند مى را آن نه است؟ شمردنى
 طبـق  بـر ! كنـيم  نمـى  كـارى  ما است، شمردنى هم اسكناس كه حاال پس

 و مفروشي مى فرد اين به تومانى بيست اسكناس عدد پانصد عمليه، رساله
 بـده،  مـا  بـه  تومـانى  بيسـت  اسـكناس  ده و پانصد ماه يك سر گوييم مى

 !ندارد هم اشكالى. هست هم عددى
 خواسـتى  مى واقعاً كردى تو كه كارى اين با آيا! است مسخره واقعاً اين
 يـك؟  كـدام  دادى؟ مـى  قـرض  ديگر ماه يك براى يا بكنى فروش و خريد
 گـول  تـوانى  مـى  هـم  را خـدا  كنـى  مى خيال و زنى مى گول را خودت چرا

 عـالم  اين واقعيت كه اى كرده تصور بزنى؟ گول توانى مى هم را امت بزنى،
 .هست خودش جاى سر هميشه واقعيت زد؟ گول شود، مى هم را

 شود، مى ما همه دامنگير آخرت و دنيا در نحوستش و نكبت آن با ربا
 .شود نمى عوض هم ها كاله اين با

 چكـار  تـو  اسـت،  درسـت  رسـاله  مسـأله  كردى؟ چكار دلت ته بگو
 فـروش  و خريد معامله خواستى مى فروختى؟ يا و خريدى تو آيا كردى؟
 خريـدار  آقـا  ايـن . آقـا  ايـن  بـه  فروختى اسكناس تا پانصد بدهى؟ انجام

 تـو  خريـدى؟  ماه يك سر اسكناس تا ده و پانصد اين از و بود؟ اسكناس
 را كار اين ببر. نه يا وشنده؟فر و خريدار هم او. بودى فروشنده و خريدار
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 كـه  كنيـد  تهيه خبر و گزارش ديگران براى بگو. دنيا هاى آدم دست به بده
 قـرض  امروز Y آقاى به X آقاى گويند مى آنها آيا كرديم، چكار نفر دو ما

 بـه  اگـر  تو يك؟ كدام كردند، فروش و خريد گويند مى يا گرفتند و دادند
 و خريـدم : بگـويى  هـم  قسـم  تـا  صـد  بـا  بزنـى،  هم قيد تا صد عبارت،
 را كلمـات  تـو  مگـر  شود؟ نمى سرت زبان تو مگر آقا گويند مى فروختم؛

 آن دادى قـرض  تـو  اسـت  لغو اينجا فروختن و خريدن كلمه نيستى؟ بلد
 در عددى فروش و خريد. اضافه اين با منتهى گرفت، قرض هم خدا بنده
 .نبود كار

 شـمردنى  و اسـت  عددى هم سكناسا كه مسأله اين به استناد بنابراين
 خريـدار  شـدند  آشنا بحث اين با كه كسانى ميان در ديگر اميدوارم است،
 ربـاى . بود »دِينى« رباى و گرفتيد قرض و داديد قرض آنجا باشد نداشته
 نقـل  مناسـبت  اين به را مطلب اين خوب. »بيع« باب رباى نه »دِين« باب
 كـه  ربـا  تحـريم  آيـه  ايـن  به شما مگر اصالً آقا گويند مى بعضى كه كردم

ولِه  و اللَّهِ مِنَ بِحرْبٍ فَاْذَنوا« نكنى گوش اگر: گويد مى هم بعدش ســـ  »ر 
 اسـتناد  آيـات  ايـن  بـه  تـو،  مگـر  ــ  اى كرده پيغمبر و خدا با جنگ اعالم
: گفتند آنها لذا و است فروش و خريد زمينه در آيات اين اصالً كنى؟ نمى

 بحـث ( چـون  كردنـد؛  مقايسـه  بيع با را ربا آمدند ـ »الرِّبوا ثْلُمِ الْبيع اِنَّما«
 اِنَّمـا « اين كه داديم قبالً را مطلب اين مفصل پاسخ. بود بيع مورد در )آنها
عرا دِينـى  ربـاى  همـان  و گفتنـد  مـى  حسـابى  چه روى را »الرِّبوا مِثْلُ الْبي 
 بر بدهم ارائه شنىرو نشانه خواهم مى جا اين در آن بر عالوه و گفتند مى

 ما روايات در اگر و است مربوط »دِينى رباى« به مستقيماً آيات اين اينكه
 امـا . ندارد اشكالى هيچ و است تطبيق و تعبير شده، تطبيق »بيعى رباى« بر

 .باشد »بيعى رباى« آيه، مستقيم معنى اينكه نه است، تطبيق
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 كـنم  مـى  ترجمه بقره سوره از را ربا به مربوط آيات ديگر بار اينجا در
 تـذكر  كـه  اى قرينـه  ايـن  بـا  كـه  كنيد قضاوت خواهم مى شما از سپس و

 مربـوط  »دينـى  ربـاىِ « به آيات اين كه ماند مى اى شبهه جاى آيا دهم، مى
 ــ  اضـافى  توضـيحى  ترجمـه  ايـن  در كـنم  مـى  سعى بار اين نه؟ يا است
 نكته آن و بشويد آشنا آيات اين متن با شما تا باشم نداشته ـ االمكان حتى

 از ديگران با خود هاى بحث در بتوانيد تا بيابيد هم را گيرى نتيجه حساس
 :نماييد استفاده آن

 شـيطان  كـه  كس آن مانند مگر خيزند، نمى پا به خورند، مى ربا كه آنها«
: گفتند آنها اينكه براى ؟ـ چرا ـ. باشد كرده مخََّبط را او او با تماس راه از

 و حالل را فروش و خريد خدا اينكه با رباست، مانند هم فروش و خريد
ــا ــرده حــرام را رب ــابراين و. اســت ك ــن از بن ــدرز كــس هــر پــس اي  ان

 خود كار از دست و بدهد گوش اندرز آن به و برسد او به خداوندگارش
 راه ايـن  از گذشـته  در آنچـه  ــ  شـود  مـى  بخشـيده  هايش گذشته بردارد،

 هـر  امـا  خداسـت؛  بـا  كارش ها گذشته هب نسبت و ـ است آورده دست به
 جاودانـه  آتـش،  در كه هستند آتشيانى اينان برود، ربا سوى به هم باز كس
 ــ  ربـا  مقابـل  در ــ  را ها صدقه و كند، مى نابود را ربا خدا .برند مى سر به

 دوسـت  را متجـاوز  گنهكارِ پيشه كفران انسان هيچ خدا و. سازد مى بارور
 دارنـد،  مـى  پـا  به نماز كنند، مى شايسته كار آورند، ىم ايمان كه آنها .ندارد
 ترسـى  نـه . است خدايشان نزد پاداششان كه هستند آنها پردازند مى زكات

 ايمـان  خدا دين و خدا به كه مردمى اى .دارند اندوهى نه و هست آنها بر
 ــ  كنيـد  رهـا  ايد نگرفته هنوز كه را ربا بقيه و كنيد، پروا خدا از ايد، آورده
 پيـامبرش  و خـدا  با جنگ اعالم نكرديد، اگر و داريد ايمان راستى به اگر
 اصـل  ــ  هـا  المال رأس وقت آن كرديد، صرفنظر و كرديد توبه اگر و كنيد
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 اصـل  كنيـد،  صـرفنظر  را ربـا . بـود  خواهـد  محفـوظ  شما براى ـ سرمايه
 اگـر  .شود مى شما به ظلمى نه و بكنيد ظلم نه. بود خواهد برايتان سرمايه

 بدهيـد  مهلت او به بايد است، تنگدست طرف سرمايه، اصل مورد در مه
 جهـت  بـه  ــ  كرديـد  صرفنظر نيز سرمايه اصل از اگر و. گشايش زمان تا

 صرفنظر آن كه دانستى مى اگر. است بهتر شما براى باز ـ طرف تنگدستى
 روزى از باشـيد  داشته پروا .رود مى كيسه كدام به و رود مى كجا به كردن
 خـود  آنچه انسانى، هر به و گردانند مى باز خدا سوى به را شماها مهه كه
 هـيچ  و دهنـد  مـى  او بـه  كمال و تمام ساخته، خود براى و آورده دست به

 ».گيرد نمى قرار ستم مورد كس
 كـه  اسـت  ايـن  كننده مشخص مستقيماً آيات اين از قسمت كدام حال

 است؟ نظر مورد »دينى رباى«
. نـدارد  معنـى  اصـالً  مهلت معاملى، رباى در ازير است، »مهلت« يكى
 و المـال  رأس كـردى،  توبـه  اگـر «: گويد مى. است »سرمايه اصل« ديگرى
 طلبكـار  اى سـرمايه  اصـل  يك شود مى معلوم. »شماست مال سرمايه اصل
 .است دِينى بلكه نيست نقدى معامله و. اى اضافه يك و است

 الرِبـوا  مِـنَ  بقِى ما ذَروا و اللَّه اتَّقوا واآمن الَّذين اَيها يا«: گويند مى اينكه
 از آنچـه  و باشـيد  داشـته  پروا خدا از ايمان با مردم اى ،».مؤْمِنين كُنتُم اِنْ
 در ايـن « .داريـد  ايمـان  اگر كنيد، رها طلبكاريد، مردم از و مانده باقى ربا
 هفـت  بـا  دمسـياه  برنج كيلو شش رباى آن در آيا است؟ تصور قابل كجا
 ــ  تومـان  دويسـت  مـثالً  ــ  پـولى  انسـان  كه آنجا در يا گِرده؟ برنج كيلو
 پنج يا و بدهى؟ من به تومان ده و دويست بايد گويد مى سپس و دهد مى
 آن و اسـت  طلبكار تومان دويست يا صد شخص اين از داده تومان هزار
 و د؟بده را اش بهره و تنزيل سود، ربح، است نتوانسته هنوز هم خدا بنده
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 اگـر  امـا  كن، حرب اعالم خدا با نكردى، را كار اين اگر«: گويد مى سپس
 مطـرح  اينجـا  در سود و المال رأس. »دارد تعلق تو به المال رأس كردى،
 بـه  نسـبت  گِـرده  بـرنج  كيلو هفت از كيلو يك مرغوبيت اضافه نه است،
ـ  مـى  بعـد  و! گوينـد  نمى سود و المال رأس آن به اصالً. كيلو شش : دگوي

 حاصـل  كـارش  در گشايشـى  كـه  هنگـامى  تا بود، فقير و تنگدست اگر«
 كيلـو  هفت با سياه دم برنج كيلو شش معامله در ».بدهيد مهلت او به شود،
 جـايى  در مهلـت . شـود  نمـى  مطرح غيرتنگدست و تنگدست گِرده، برنج

 .باشد كار در »مدتى« كه است متصور
رٌ  واتَصدق اَنْ و«: گويد مى اينكه بعد و خَيـ  تنگدسـت  اگـر « يعنـى  »لَكُـم 
 سـرمايه  كه جايى در است؟ مطرح كجا در ».بگذريد هم مال اصل از است،

 .كن صدقه و كن صرفنظر هم اصلش از حاال گويد مى كه باشد سودى و
 كنـيم،  تطبيق ربا مورد در مجموع در را عبارات اين تمام بخواهيم وقتى

 سـر  ،»معـامالتى  ربـاى « بـر  و است طبيقت قابل راست سر ،»دِينى رباىِ« بر
 و »خريـدن  نسيه« ،»خريدن سلف« مورد در اما و. نيست تطبيق قابل راست
 مـاه  يك سر را من ده همان و داد نقد گندم من ده كسى اگر) 44(اينها امثال

 فتـواى  طبـق  بـر  ــ  نسـيه  و نقـد  بين تفاوت. رباست بگيرد، او از خواست
 تفـاوت،  بـدون  و باشد نقد بايد يعنى. كند مى بار را مسأله ـ فقها از بسيارى

 يـك  نسـيه  طـرف،  يك نقد ـ باشد يكى وزن اگر تفاوت، عدم صورت در
 در. نيسـت  مطـرح  هـم  اين پس. كند مى ربوى را معامله اين، خود ـ طرف
 اگـر  واال باشـد،  خريده پول با كه است جايى در هم، »خريدن سلف« مورد

 طـرز  بـه  بخرد، هم نامساوى رباست؛ د،بخر مساوى باشد، خريده جنس با
 بنـابراين  است آمده بيعى رباى مورد در كه احكامى مطابق. رباست ديگرى

 معـاملى  ربـاى  يـا  بيعى رباى معامله زمينه در فقها كه فتاوى طبق بر هم باز
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 همـه  براى ها قرينه اين با اميدوارم. ندارد مورد آيات اين تصور گويند، مى
 ربـاى  همان يعنى است »قرضى رباى« زمينه در آيات اين كه باشد روشن
 داشـته  دل در شبهه نتواند كس هيچ ديگر كه اميدوارم و خودمان معروف
 ايـن  و كننـد  مـى  تاز و تاخت بانك رباهاى به اينقدر بيخود اينها كه باشد
 بـين  از حـاال  و داشـته  ديگـرى  زمينه و بود، ديگرى روال روى هم آيات
 گـويم،  مى طور همين كه نكنيد تصور گويم مى كه ار بحث اين! است رفته
! روتـوش  راه از اسـالمى  فقـه  مشـكالت  حـل  طرفداران همه با من. خير
 بـه  مربوط آيات اين كه داشتند درگيرى سخت من با اينها. ام بوده رو روبه
 بـه  جـنس  مبادله اقتصادىِ شرايط آن در است، بوده »معامالتى رباى« يك

 آيـا . اسـت  شـده  سـپرى  اش دوره هـم  حـاال  و داشته مصالحى كه جنس
 پيشـرفته  بنيـاد  و مؤسسـه  يـك  كـه  ــ  بانـك  بـا  آيات اين با خواهيد مى

 ربـا  كننـد  ظلم نبايد بانكها كه داريم قبول. كنيد مخالفت ـ است اقتصادى
 باشـد  بانـك  بايـد  بـاالخره  ولى بگيرند، ـ درصد يك ـ پائين درصد با را

 توليـد  بـزرگ،  گـذارى  سرمايه با قتصادا باشد، داشته گردش اقتصاد چرخ
 چــرا! باشــد رشــد روبــه جامعــه و باشــد شــكوفا وســيع توزيــع وســيع،

 !كنيد؟ فالكت و بدبختى دچار را مسلمانان ربا تحريم با خواهيد مى
 باشـد  جهل روى از اگر ـ است جاهالنه چقدر )سخن اين( كنيد مالحظه

 !باشد مردم پسند مورد اىه شرعى كاله روى از اگر است، ظالمانه چقدر و ـ
 

 علما وظيفه
 مـردم  پسـند  طبـق  بـر  برآيند صدد در امتى يك علماى كه روزى به واى

 خـواه،  باشـند،  پرست كهنه و مرتجع مردمى مردم، اين خواه! بزنند حرف
 .نوپرست و نوپرداز مردمى
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 خواه و آيد در جور »كهنه« با حق خواه است، حق گفتن عالم، وظيفه
 بيشـتر  قيمـتش  شود تر كهنه چه هر كه است هايى كهنه آن از حق. »نو« با

 !است
 اى جامعه آن نصيب آخرت و دنيا نكبت. است گفتن حق عالم، وظيفه

 مـردم،  ارادت و اسـتقبال  خـاطر  بـه  آگاهـانش،  و عالمـانش  كـه  شود مى
 چـه  و كهنـه  طرف به چه شان بازى مريد و بازار گرمى و رونق و شلوغى

 .كند نمى رقف بروند، نو طرف به
. گرايـى  كهنـه  كـه  است زشت همانقدر بازار گرمى خاطر به نوپردازى

 بشناسـد  علمش پرتو در را حق چهره بايد باشد، روشنگر چراغ بايد عالم
 .بشناساند و

 سـنت  و كتاب در ربا زمينه در كنون تا من كه هايى بررسى مجموع از
 آگـاهيم،  طبق بر اسالم رنظ از را ربا ام، داشته اصيل و معتبر فقهى مبانى و

 همـه  و خـودم  كـه  دارم مسـئلت  متعـال  خـداى  از و يابم مى حرام مطلقاً
 آن روى اينقـدر  قـرآن  كـه  »بالـذاتى  نجـس « اين به آلودگى از را، شماها

 اللَّهِ مِنَ بِحرْبٍ فَاْذَنوا تَفْعلوا لَم فَاِنْ«: فرمايد مى و دهد مى نشان حساسيت
ولِه وسردبدا دور ،»ر. 

 چه اسالمى غير نظام يك در مطلب اين از ناشى مشكالت اينكه اما و
 .پرداخت خواهيم آن به كه است ديگرى بحث شود، مى

  
 





 ربا آيات مناسبت به اساسى بحثى





 مادى بينش داراى انسان

 يـك  بايـد  اسـت،  شـده  مطرح بحث طول در كه سؤاالتى به پاسخ از قبل
 زمينـه  تـا  كـنم  روشـن  ربـا  بـه  ربـوط م آيات مناسبت به را اساسى بحث

 بـه  پاسخ اثناء در و باشد، شده روشن ـ حدودى تا ـ ها پرسش از بسيارى
 .نشويم كشانده بحث اين ميدان به جنبى، و تبعى صورت به سؤاالت
 هـاى  بحـث  ترين بنيادى از يكى يا ترين، بنيادى تقريباً بحث، اين اتفاقاً

 بـه  باشـد،  مى همه نياز مورد سخت كه هست هم عقيدتى و ايدئولوژيكى
 ايـن  فرصتى در بود الزم هم باز آيات، اين اقتضاى از صرفنظر كه طورى
 .بگذارم ميان در را بحث

 الهىِ بينشِ داراى انسانِ با ماديگرى، و ماترياليستى بينش داراى انسانِ
 بـه  و خـود  بـه  خـود  معـاد،  به ديگر سوى از و مبدأ به متصل سو يك از

 شـان،  بررسـى  هـاى  مقيـاس  و فكـرى  معيارهـاى  ناپـذير،  اجتناب صورتى
 مسـأله  يـك  در وقتـى  حتـى . باشد يكسان صد در صد و كامالً تواند نمى
 متفاوت بيش و كم هم با شان مقياس و معيار باز كنند، مى بحث هم مادى
 يـك  از تواننـد  نمـى  اينهـا . باشـد  نداشـته  تفاوت تواند نمى اساساً و است

. اسـت  ديـدگاه  دو بـاالخره  بنگرند، مسائل به نظر، نقطه يك از و ديدگاه
 كننـد،  مى بحث معيشت يا سياست يا اقتصاد مسأله درباره مثالً وقتى يعنى

 امـا  اسـت،  دنيايى همين زندگى و مادى، و اقتصادى بحث، زمينه اينكه با
 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    154

 حـال  در مشـترك،  كـامالً  مقيـاس  با زمينه اين در اينها كه گفت توان نمى
 اسـت،  نزديـك  هم با. است مقياس دو نيست، شدنى. رنديكديگ با بحث
 بـه  امـا  نيسـت،  جـدا  هم از كلى به دارد، هايى همانندى و ها مشترك قدر
 و اسـت  منطقـى  و طبيعـى  كامالً مسأله اين. نيست يكسان هم با هم كلى
 .باشد طور اين بايد
  
 شخصى هاى خواسته نظر از

 نظـام  دربـاره  خواهـد  مى وقتى مادى، بينش و تفكر با ماترياليست، انسان
 فكـر  خاكى كره اين روى بر بشر دنيايىِ اين زندگىِ اقتصادى و اجتماعى

 اسـت،  موجـودى  بشـر : كـه  افتـد  مـى  فكـر  ايـن  بـه  يكبار كند، مطالعه و
 ها، خواسته نظر از. خواهد مى را چيزها از خيلى دلش و دارد هايى خواسته
 اميـالش  دنبـال  بـه  تـا  يدكن رهايش كه است اين طبيعت مقتضاى و حكم
 .برود دنبالش به خواهد، مى دلش چه هر برود،

 اينكـه  ميـدان ! بدهيد ميدان و آزادى او به گيريد؟ مى را او جلوى چرا
 كنـد،  زنـدگى  خواهـد  مى دلش كه طور آن و برود دلش خواسته دنبال به

 طبـق  بخواهـد  شـخص  ايـن  يعنـى  بيايد، پيش اصطكاك كه آنجايى مگر
 ديگـرى  كـارِ  بخواهـد  هـم  ديگرى شخص بكند، را كارى دلش خواسته

 قـانون  و نظـم  آنجا در. كنند پيدا اصطكاك يكديگر با كار دو اين و بكند
 پيش اصطكاك كه وقتى تا اما. كنيد درست كتاب و حساب كنيد، درست
 ديگـر  بنـابراين ! كنـد  زندگى خواهد مى دلش كه طور هر بگذاريد نيامده،

ــه ــدگى ب ــراد خصوصــى زن ــارى اف ــته ك ــيد نداش ــه در! باش  در اش، خان
 اينجا در تو اينكه. بكند زندگى خواهد مى طور هر اختيارى، چهارديوارى

 چه اين خورى، نمى چه خورى، مى چه نشينى، مى چطور خوابى، مى چطور
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 زنـدگى  آزاد داريـم  دوسـت  ماسـت؟  زندانى او مگر! آخر؟ است دخالتى
. نباشـيم  ديگـران  مـزاحم  كه دودىح در باشيم، داشته فردى آزادى كنيم،
 .بود شخصى هاى خواسته نظر از اين

  
 اقتصادى نظر از
 تـوان،  انسانى، هر )است معتقد مادى بينش با انسان يك( اقتصادى نظر از

 كـس  هـر  تا بگذاريم، باز را ها انسان جلوى اگر. دارد استعدادى و كشش
 اش نتيجـه  وقت آن زد،بيندا كار به را هنرش و خالقيت و استعداد و ابتكار
 و عوامـل  همـه  ايـن  نـو،  صـنايع  همـه  ايـن  و جالب اختراعات همه اين

 رنـگ  و آب خاكى، كره اين روى بر را انسان زندگى كه شود مى وسايلى
 و آورده، بـاالتر  حيوانـات  سـاده  زنـدگى  سطح از و كرده تر جالب و داده

 چيسـت؟  آثار و است كسى چه مال اينها همه. است نموده دگرش چيزى
 روى و طمـع  بـه  كـه  اسـت  ها انسان تك تك به دادن ميدان آن آثار اينها

 وجود به را صنعتى امكانات همه اين هايشان تالش اقتصادى بازده رغبت
 .است آزاد اقتصاد بازده همه اينها. است آورده
 درسـت  آزاد، تقاضاى و عرضه با هم ها قيمت. ها قيمت مسأله ماند مى

 كـاال  توليـد  نتيجه در كنيد، آزاد هم را تقاضا كنيد، آزاد را عرضه. شود مى
 توليد هم ديگر شخص كند، مى توليد شخص اين. شود مى رقابت روى از
 توليد را آن هم او است، داغ كاال اين بازار كه بيند مى هم يكى آن كند، مى
 مصـرف  سطح از توليد سطح كه شود مى زياد آنقدر توليد كم كم. كند مى

 تـا  بياورد پايين را قيمت شود مى ناچار توليدكننده نتيجه در. رود مى باالتر
 حتـى  ديگـر  مـردم،  تـا  بكنـد  ارزان را كفـش . شـود  زيادتر مصرف ميزان

 دورش شد، پاره كه كمى .بدهند دوز پينه به را كفش نكند صرف برايشان
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 بيايـد  پايين آنقدر ها قيمت يعنى. بخرند نو كفش يك جايش به و انداخته
 !نكند صرف هم كفش دوزى پينه هك

 شـود،  مـى  زياد مصرف آيد، مى پايين ها قيمت تدريج به ترتيب اين به
 كننـده  توليـد  دست زمينه دوباره برود، پايين زياد آيد مى قيمت تا وقت آن
 كند مى بازى مرتب هم قيمت اين. ببرد باال را قيمت قدرى يك كه آيد مى
 ايـن  در و كننـده،  مصـرف  نفـع  بـه  روزى كننـده،  توليـد  نفع به روزى و

 تـا  بدهيم، آنها به اقتصادى آزادى! گذرد مى مردم زندگى باالخره ها نوسان
 مصـرف  و توزيع و توليد چرخ صحيحِ گردشِ و اقتصاديات تنظيم ضامن

 اقتصادى نظر از اين. باشد تقاضا و عرضه محكم قانون ها، قيمت تنظيم و
 .است
  
 سياسى نظر از
 زنـدگى  دنيـا  گوشه فالن در كه انسان نفر پانصد وقتى هم سياسى نظر از
 اينهـا  زندگى كه باشد كسى يك بايد دارند، نياز حكومتى يك به كنند، مى
 قلدرى و زور با بايد يا حكومت اين. بچرخاند ادارى و سياسى نظر از را
 اش نتيجـه  وقـت  آن. باشم كار سر بايد و قلدرم من بگويد و بيايد كار سر
 كنند، تحميل نفر پانصد بر را خود اراده نفر، دو يا نفر يك كه شود مى آن

 نفـر،  پانصـد  ايـن  بـين  از اينكه يا. است بد خيلى اينكه. ديكتاتورى يعنى
 هـم  نفـر  پانصـد  هـر  و بپذيرنـد  خودشـان  فرمـانرواى  عنوان به را فردى

 .كنند انتخاب
 را نىانسـا  كـدام  كـرد؟  جمع همديگر با را سليقه پانصد شود مى كجا

 باشـند؟  داشـته  قبـول  را او نفـر،  پانصـد  ايـن  همـه  كـه  كرد پيدا شود مى
 .نشد كه هم اين. نيست عملى ـ آراء اتفاق به ـ همه قبول مورد حكومت
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 ايـن  اينكـه . بپذيريم باشد اينها از »اى عده« قبول مورد كه حكومتى بايد پس
ـ  سمت به كفه است، معلوم باشد اكثريت يا اقليت عده، . چربـد  مـى  تاكثري
 بنشـينند  مـردم  بگـوييم  يعنـى . بدهيم سياسى آزادى هم سياسى نظر از پس

 كـه  حكـومتى  هـر . كنند انتخاب را حكومتى و بزنند هم با را هايشان حرف
 حقـوقى  سلسـله  يك منتهى. بكند حكومت همه بر پذيرفت، را آن اكثريت

 كـه  كنـيم  مـى  مقـرر  بشـر  اساسى و اصلى حقوق عنوان به اقليت براى هم
 بكنـد،  رعايـت  اقليـت  بـه  نسبت را حقوق اين هم اكثريت حكومت همان
 .است سياسى نظر از هم اين. نشود له اكثريت بار زير اقليت يعنى
  

 آزادى
 بـه  و سياسـى،  آزادى و اقتصـادى  آزادى شخصـى،  و فـردى  آزادى پس

 كسـى  بـا  را كسى ـ نباشد آزارى كه جايى همان« موعود، بهشت دنبالش
 كـه  هـم  اقتصـادى  آزادى داريـم،  كـه  شخصى آزادى چون. »شدنبا كارى
 و سـر  اينكه جز اى چاره ديگر كه هم حكومت و سياست مسأله در داريم

 را اش سياسـى  هـاى  آزادى باالخره و نبود بياوريم هم به طور اين را آن ته
 حـق  اقليت بگويد، را اش عقيده بزند، را حرفش بتواند تا كرديم حفظ هم

 .بكند برمال را اش عقيده باشد داشته
 آن مـذهب  و ديـن  شـود؟  مـى  چـه  مـذهب  و ديـن  تكليف اينجا در

 همـان  جـزء  است، فردى وظايف و قلبى اعتقادات به مربوط كه قسمتش
 دلش باشد، داشته دين خواست، دلش كسى. باشد مى شخصى هاى آزادى

. نخوانـد  يـا  بخوانـد،  نمـاز  خواسـت . باشـد  نداشـته  ديـن  نخواست، هم
 هـاى  جنبه به مربوط كه هم جا آن در. نخورد يا بخورد مشروب خواست
 آنجا در دين لذا دانستيم، مقدم را اقتصادى آزادى باالخره است، اقتصادى
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 بـاز  اسـت  سياسـى  هاى آزادى به مربوط كه هم قسمت آن. نكند دخالت
 بـدين . كـرديم  حـل  را مسـأله  آزادى، فرمـول  با چون نكند، دخالت دين

 كـه  هـم  را ديگـر  بارهـاى  برداشـتيم،  ها دوش روى از را ندي بار ترتيب
 .است بهشت خودِ خودِ واقع در اين ديگر پس بوديم برداشته
 طاليـىِ  هـاى  خـواب  آرزو، رويـا،  نـوزده،  قرن اوايل و هجده قرن در

ــا موعــود بهشــت  گوينــدگان، نويســندگان، دســت بــه شــعارها همــين ب
ــمندان ــران و انديش ــرى رهب ــاعى و فك ــانز آن اجتم ــورهاى در م  كش

 كـه  شد مى عرضه برق و زرق و تاب و آب با چنان آن مترقى، اصطالح به
 خودمـان  كشـور  همـين  در. بود گراييده آمال كعبه اين سوى به ها دل همه
 را هـايى  دل چه نكرد، ايجاد كه غوغاها چه مشروطه حكومت مسأله هم،
 و اصـناف  مـام ت از! نكشـيد  خود پى در كه را هايى تالش چه نلرزاند، كه

 از دم آزاديخـواه،  و انديش آزاد و بود آزاده كه كس هر اجتماع، قشرهاى
 ايـن  بگـويم  بـاالتر  پله يك از خواهم نمى البته. زد مى مشروطيت نهضت
 آن بگـويم  خـواهم  مى ولى. است ديگر بحثى آن. بود بد يا خوب نهضت
 هم بودند، طلب مشروطه كه كسانى همه براى نيرومند هايى جاذبه روياها
 .داشت
 ايجـاد «: نـدارد  بيشـتر  تعهـد  يـك  اجتمـاعى  انسـان  )ديدگاه اين در(

 شـكل  بـه  يـا  جمهـورى،  شـكل  بـه  يا پارلمانى حكومت. »آزاد حكومت
 شـما  كـه  ـ فردى هاى آزادى اين رابطه كه شد مطرح تدريج به. مشروطه

 شـود؟  مـى  چه اخالقى هاى ارزش مسأله با ـ بدهيم اشخاص به گوييد مى
 البته. كنيد واگذار اشخاص خود دست به هم را اخالقى هاى ارزش: تندگف
 در را اخالقـى  بنيادهـاى  تـا  كنـيم  مى درست اخالق ترويج مكتب يك ما

 در اخـالق  ديگـر  ولـى . نيسـتيم  اعتنا بى اخالق به. نماييم محكم ها انسان
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 بـا  مباركشـان  خُلـق  كـه  آقـايى  هـر  يعنـى  دارد ارزش اخـالق  حد همان
 و خلـق  هم اگر. كند مى را كارها اين خود به خود بود، سازگار تاخالقيا
 .شويم نمى مزاحمشان نداشت، سازش مباركشان خوى

 گفـت  تـوان  مى آنچه. بكنيم انتخابى امر يك بايد هم را »اخالق« پس
 بـود،  ديگر هاى خواسته و آرزوها همه دربرگيرنده كه كلمه، يك عنوان به

 بـه  نيويـورك  در كـه ! آزادى فرشته همان ـ ،»آزادى« كلمه از بود عبارت
 مقـدم  خيـر  گذارنـد  مـى  قدم قاره اين به دوردست دنياهاى از كه كسانى

 .گويد مى
 از. باشـد  داشـته  ضـامنى  نبايـد  و اسـت  دلبخـواه  كـه  »اخالق« خوب

 هـم  حكومـت  در. هسـت  »آزادى« كـه  هم شخصى و اقتصادى هاى جنبه
 كـار  خـود  بـه  خـود  چيسـت؟  اكثريـت  حكومـت  كار! اكثريت حكومت
 كـه  اسـت  ايـن  است، آن نماينده و اكثريت طرف از مبعوث كه حكومتى
 همـه  كلـى  مصالح و منافع پشتيبان همه اجرايياتش و عمل طرز و قوانين
 اكثريـت  حكومـت  فلسفه وگرنه. باشد اكثريت منافع خصوص به جامعه،

 مصـالح  و حقـوق  از حمايـت  تواند مى اكثريت خاصيت حداقل چيست؟
 .شود نمى ديگر هم بهتر اين از و باشد ريتاكث

  
  اكثريت حكومت

 معنـى  در ــ  تجـارى  و صنعتى دارى سرمايه پيدايش و صنايع پيشرفت با
 سـاله  چند خواب از سر مردم وقت يك ـ كاپيتاليسم يعنى اش اصطالحى
 داده، رأى آن بــه اكثريـت  كـه  حكـومتى  و انتخابـات  ديدنـد  و برداشـتند 
 آن. اسـت  اقليـت  يـك  چنـگ  در اول، درجه در تحكوم اين اما هست،
 اكتفـا  رفـاه  از اى مرحله هيچ به و شده غرق زندگى رفاه در مترَف، اقليتِ
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 يـك  اقليـت،  ايـن . گويـد  مى »مزيد مِنْ هلْ« جهنم مثل دائماً كه اى نكرده
 گـوش  و چشـم  روى كـه  كالهـى  گذاشـته،  اكثريت سر به گشادى كاله

 از اسـتفاده  كـه  تبليغاتى، جديد هاى دستگاه! ستا گرفته كامالً را اكثريت
 پـول  پرداخت به نيازمند اى، دقيقه چند يا سطرى چند تبليغ يك براى آنها
 اقليت؟ يا اكثريت است، كسانى چه اختيار در است، كالن

 را كـالن  پـول  ايـن  توانـد  مـى  كـه  )است( اقليتى آن )اختيار در( قطعاً
 هـاى  دسـتگاه  ايـن  دست به يست؟ك دست در اكثريت عقل وقت آن. بدهد

 زاويـه  يـك  بـا  اكثريـت،  فكـر  و انديشـه  عقـل،  بنـابراين . است تبليغاتى
 اكثريـت  رأى بـا  كـه  حكـومتى  پـس . افتـاد  اقليت دست در باز انحرافى،
 آن هـاى  خواسـته  جهـت  در و اقليـت  ميـل  با )واقع در( شود مى انتخاب
 ضـامن  مسـأله  آن شـد  چـه  پس. آيد مى كار سر و شود مى انتخاب اقليت
 اظهـار  آزادى سياسـى،  و فـردى  هـاى  آزادى اكثريـت،  سـعادتمندِ  زندگىِ
 عقيده؟
 شـما  بـه  نداريد، پول كه جنابعالى منتهى. است آزاد عقيده اظهار بلى،

 لنـدن  هايـدپارك  گوشه در ببريد تشريف )مثالً( كه دهيم مى را امكان اين
 گوشـه  اين. كن هپار حنجره كرسى، يك باالى) 45(»سخنوران گوشه« در

 آن در. انـد  نكـرده  انتخاب وسطها آن از. است جالب هم لندن پارك هايد
 در نفـر  دو اگـر  كـه  اسـت  شلوغ ترافيك پر خيابان دو طرفش دو گوشه،
 اين و شنوند مى را يكديگر حرف زحمت به بزنند، حرف بلند هم با آنجا
 و بـرود  جـا آن بـه  بايـد  كنـد  اسـتفاده  آزادى ايـن  از خواهـد  مى كه آقايى
 متـر  پنج صدايش كند، پاره هم را اش حنجره اگر تازه. بگويد را اش عقيده

 يكـى  آن و زنـد  مـى  اينجا را حرفش آقا اين! رود مى تر طرف آن متر ده يا
 در كنـد؟  مى منعكس كجا در را رأيش. راديو و تلويزيون پشت را حرفش
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. كند منتشر بيانيه يك در را حرفش تواند مى. است آزاد آقا اين. مطبوعات
 حـاال  بيانيـه،  هـزار  صـد  فرضاً باشد؟ داشته بيانيه تواند مى چقدر مگر اما

 منتشـر  بيانيـه  هـزار  صـد  كنـد؟  توزيـع  را ايـن  چطور دارد؟ خرج چقدر
 اى مقالـه  ميليون 3 و ميليون 2 تيراژ با تايمز روزنامه در رقيبش اما كند، مى
 برقـرار  خيلـى  تعـادل . تـد اف مـى  همه دست به زحمت بدون كه نويسد مى

 چنـگ  در آمـد  همه امكانات، و انديشه و عقل كه شد حساب لذا!! است
 در منتهى. شد تبديل اقليت حكومت به واقعاً اكثريت حكومت. اقليت آن

 !!شد بد كه هم اين. اكثريت منتخب آراسته لباس
  

 اقتصادى آزادى
 خـود  به خود ها متقي تقاضا، و عرضه قانون با گفتيد اقتصادى نظر از اما
 ارزان ديگـر  روز چهـار  است، گران روز چهار حاال. رود مى تعادل به رو
 معـدل  هـا  قيمـت  معـدل  گفت شود مى زندگى دوران در باالخره. شود مى

 ايجـاد  بـزرگ،  هـاى  تراسـت  و هـا  كارتـل  ايجـاد  ولـى . اسـت  اى عادالنه
 داراى هتل حتى كه پيوسته، هم به المللىِ بين توزيعىِ و توليدى مؤسسات

 آنجـا  هتـل  فـالن  بـه  اينجـا  از راحـت  را مسـافر  و اسـت  المللـى  بين آن
 بگـردد  هـم  را دنيـا  دور بخواهد مسافرى يك اگر كه طورى به فرستد مى
 مسـأله  ديگـر  هـا،  كارتل و تراست ايجاد با. اينهاست هاى هتل در جا همه
 يـك  نـد، برو اعتدال به رو خود به خود ها قيمت تقاضا، و عرضه با اينكه
 اوالً تراست و كارتل! شد كنك، خوش دل و زبان، سر كاغذ، روى حرف
 از كـار  وقـت  يـك  هـم  اگـر  و گرفـت  مـى  دنيا در را اضافه توليد جلوى
 پـايين  قيمـت  گذاشـت  مى مگر رفت مى باال توليد و شد مى خارج دستش
 ولى بريزد دريا به را محصوالتش چهارم يك يا و سوم يك بود حاضر بيايد؟
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 آزادى بـه  راجـع  هم اين! آزاد؟ تقاضاى و عرضه كدام. نيايد پايين يمتق
 !اقتصادى

. شد مى خريدارى خود به خود ها همين طرف از هم »خالق مغزهاى«
 صاحبان خواسته و هدايت جهت در نوآوريشان بايد نوآور مغزهاى اصالً
 اختراعات، اينكه براى چرا؟. باشد تجارتى و صنعتى بزرگ مؤسسات اين

 بتواند عمرش در »اديسون« يك كه نداشت، را قبلى ساده حالت آن ديگر
 1200 بـه  نزديـك  ــ  شـد  بـزرگ  بعدها البته كه ـ كوچك مؤسسه يك با

 مالحظـه،  قابـل  اختـراع  يـك  جديـد،  فكـر  يك ايجاد ديگر. بكند اختراع
 بخواهـد  كـه  آن دستگاه يك كه داشت كامپيوترها انداختن كار به احتياج
 ديگـر . شـود  مـى  زيادى مبلغ اش دقيقه هر كرايه كند، كار بنده امثال براى
 ايـن  بـه  پـر،  دسـت  با حتى و خالى دست با توانست مى مخترع يك كجا
 بشـر  مطبـوع  آزادى عنوان به آنچه تمام ديدند بنابراين بزند؟ دست كارها

 سـرازير  يكسـو  بـه  بالمĤل اينها همه داديم، وعده او به ها انسان دلخواه و
 ديگـر  هـاى  انسـان  و شـدند  آزاد هـايى  انسان آنها اقليت؛ آن سوى به. شد
 !آزادنما هاى برده

 بزنيـد  هـم  به. خورد نمى در به هم اين گفتند لذا پرولتاريا ديكتاتورى
 هـاى  انسـان  ايـن  بياييـد . است ماترياليستى و مادى زيربناى زيربنا،! را آن

 متحد هم با جهان، انرنجبر اى«: بگوييم و بدهيم در ندا را محروم رنجبر
 اقليـت  آن عليـه  كـه  شـويد  متحـد  بشـود؟  چـه  كـه  بشويم متحد!»شويد

 را بشـرى  جامعه آنكه براى كنيم آغاز را ناپذير آشتى اى مبارزه استثمارگر،
 كه نظامى سوى به را اقتصادى نظام و يكسان، و طبقه بى اى جامعه سوى به
 نمايد، مصرف دارد، تياجاح قدر هر و بكند كار بتواند كه قدر آن كس هر

 .نباشد كار در نابجا تبعيضى ديگر تا. ببريم پيش
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 راه در و!! شده كهنه طاليى آرزوى آن برابر در نو طاليىِ آرزوى يك 
 هـم  قـرن  ده موقـت  اين اگر حاال ـ موقت طور به منظور، اين به رسيدن
 هـم  ديكتـاتورى  انقالبى نظام به بايد ـ!! است موقت باالخره بكشد، طول
 آزادى نـوع  هـر  و شخصـى  آزاديهاى پس! است موقت چون داد، در تن

 چـون . بـرود  هـدف  ايـن  سـوى  به بشرى جامعه تا كنيم فدا فعالً را ديگر
 ايـن  در كـه  برسـند  حد اين به ها انسان باالخره كه است اين نهايى هدف
 و خـوش  و خوب بتوانند مرگ، زمان تا تولد هنگام از روزه، چند زندگى
 كـامالً  دارد اسـتعدادى  هر كس هر و. كنند زندگى دغدغه بدون و راحت
 .بشود شكوفا

  
 سؤال يك
 كنـيم،  كـار  بايد ما كه مدت اين طول در. است مطرح سؤال يك اينجا در
 و هـا  آزادى ايـن  از هـا  انسـان  مـا  اى انگيزه چه به برسيم، مرحله آن به تا

 كنيم؟ صرفنظر ـ شود ما نصيب است ممكن احياناً كه ـ شخصى امكانات
 .»جماعت و جامعه حب جامعه، به عشق« انگيزه به ـ
 چه؟ يعنى »جماعت حب« ـ
 و نگـر  فـرد  انسـان  مـا،  ايـدئولوژيكى  و عقيـدتى  و فكـرى  سيستم ـ

 تبـديل  دوسـت  جمـع  و »نگـر  جمـع « انسـان  بـه  كيمياوش، را، خودنگر
 هـاى  قالـب  اساسـاً  كـه  اسـت  انسـانى  مـا،  آل ايـده  جامعـه  انسان. كند مى

 فكـرى  هـاى  قالـب  در فعلـى  انسان. دارد تفاوت فعلى انسان با اش فكرى
 يعنى، هم »ما« و »ما« فكرى هاى قالب در آينده انسان و كند مى فكر »من«

 )46.(ها انسان همه ها، انسان
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 به »نگر من« انسانِ تبديل آيا: كنيم سؤال كه دارد جا راه اين در باز اما
 است؟ يسرم راه چه از »نگر ما« انسانِ
 .فرهنگ تبديل راه از ـ
 ؟»فرهنگ تبديل راه از« چه يعنى ـ
 بـه  كـنم،  مـى  بـزرگ  »نگـر  مـا « جو يك با ابتدا از را كودك اين من ـ

 .كند فراموش را »من« ديگر كه طورى
 »تربيـت « اساسـاً  و كـرد  را كارى چنين توان مى تربيت صرف به آيا ـ
 !چه؟ يعنى
 آوردن بـار  را انسان يك در موجود فكرى استعدادهاى يعنى تربيت ـ

 مـا « يا دارد وجود »نگرى من« فطرى، استعداد انسان، در آيا. دادن رشد و
 .است مطالعه قابل اين يك؟ كدام دو؟ هر يا و »نگرى
 »خـواهى  ما« ،»نگرى ما« فطرى استعداد كه فهميديم و كرديم بررسى اگر و

 اسـتعداد  بلكـه  نبـوده  يـك  درجـه  اسـتعداد  نوع يك ها انسان در »دوستى ما« و
 مـن « و »نگـرى  مـن « همـان  ها، انسان در يك درجه استعداد و است، دو درجه

 اگـر  حـال . كند كمك او »من« به كه خواهد مى آنجا هم، را »ما« است، »خواهى
 انقـالب  ايـن  بتوانيـد  روزى يـك  كـه  داريـد  اميـد  واقعاً آيا شد طور اين مسأله

 بشـرى،  جامعـه  وسيع سطح در را ها انسان كردن رو و زير و فكرى، و فرهنگى
 كـنم  مـى  كـار  »من« كه است طور اين فكر اين مقتضاى به چون بخشيد؟ تحقق

 خـودش  »مـن « بـه  ديگر اصالً نشسته، باال آن در كه هم حكومت رئيس آن كه
 از امـا  باشد، اختيارش در »من« ارضاء براى اقتدارات، و اختيارات تمام. نينديشد

 !!باالتر پله يك هم »معصوم« از يعنى د،نكن استفاده آن
 يـا  تغييـر  و ديگرگـونى  يك با را ها انسان همه ماهيت بتوان واقعاً اگر

 و شـود  مى نمك به تبديل افتد، مى نمكزار در كه سگ مثل ـ استحاله يك
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 كـرد،  »مـا « به تبديل و آورد در »منيت« و »من« از ـ گردد مى پاك و طاهر
 .است جالبى چيز خيلى
. زنـيم  مى تاريخى تجربه يك به دست ندارد، عيب نيست، اين اگر اما

 ايـن  در. اسـت  داده رخ گوناگون هاى شكل به تاريخى تجربه ما زمان در
 بـه  اند، رفته جلو چه هر فكرى، زيربناى اين داراى جوامع تاريخى، تجربه

 اند؟ شده دورتر آن از يا اند شده تر نزديك »ما«
 .اند شده دورتر ـ
 »مـا « سوى به آيا جوامع، اين كسوت پيش چيست؟ مطالعات حصلما
 »مـا « دارد كـه  حـاال  تـازه  شـدن؟  »مـن « سـوى  به يا رود مى جلو به شدن
 هـم  بـا  جهـانى  سياسـت  در آيـا . شـود  مـى  »مـا « كسـى  چـه  بـا  شود مى

 مقابلش؟ قطب با يا شود، مى »ما« ترهايش مسلك
 تـأمين  نظـر  از هـا  نظـام  ايـن  در كه است درست بگويم بايد اينجا در
 مـؤثرى  هـاى  قدم وسيع، هاى جمعيت و ها توده زندگىِ مصالح از بسيارى
. اسـت  تـرى  حساس مرحله يك در فعالً ما بحث ولى. است شده برداشته
 نسـبى  اصـالحات  ايـن  سـوى  بـه  خواهيم مى آيا كه است اين در ما بحث
 شـته دا عميـق  فكـرى  فلسـفى  زيربناى يك با زندگى خواهيم مى يا برويم
 .است عميق فكرى فلسفى زيربناى آن سر بر بحث باشيم؟

 امـا  بشـود،  »مـا « و بيايـد  بيـرون  »مـن « از انسان كه است عالى خيلى
 زيربنـاى  ايـن  با جوامع اين. است فرمول سر بر بحث كجاست؟ فرمولش
 فرهنـگ  يك با را ها انسان ما بگويند كه نداشتند اين جز هم راهى مادى،

 در حال به تا اما. نماييم مى تبديل »ما« به »من« از نيم،ك مى عوض انقالبى،
 روى بـر  مطالعه آيا گذشته، اين از. است نشده حاصل موفقيتى مورد اين

 هـم،  روى بر كه دهد مى نشان جا هيچ در تاريخ طول در ها انسان فطرت
 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    166

 بـه  نـه  و باشـند  گراييـده  »ما« سمت به ها، دوره از اى دوره يك در ها انسان
 دنيا، مختلف ملل و اقوام تاريخ ـ زنيم مى ورق كه را تاريخ ما ؟»من« سمت

 دنيـا  تاريخ كه بينيم مى ـ هست همه اختيار در و شده ترجمه هم فارسى به
 بـوده  »مـا « گهگـاهى  و ندرت به خيلى. است »من« تجلى ميدان روزگار، و

 ت؟نيس بيش رؤيايى و خيال ،»ما« اين كه نيست شبهه جاى اين آيا. است
  
 »ما« و »من« حل جهت ديگر راهى
 سـر  »من« آن در كه شده عرضه ،»ما« به »من« از انتقال براى ديگر راه يك

 دهـد  مـى  نشان را »ما« اثر اثر، نظر از حال عين در و است محفوظ جايش
 هـاى  لـذت  و هـا  خوشـى  خواستار انسان اى: گويد مى كه است اين آن و

 كنى، تالش هايت لذت به رسيدن پى در حاضرى آنكه اى ،»من« شخصىِ
 همـين  انـدوه،  و غم و شادى ناكامى، و رنج و الم كاميابى، و لذت دوران
 آن در و مـانى  مـى  نهايـت  بى تا اين، دنبال به. نيست تو زندگى سال چند

 يـا  و شخصى لذت با همراه و شاد زندگى توانى مى باز نهايت، بى زندگىِ
: گـويم  مـى  تـو  به اكنون. باشى داشته آور رنج و اندوهبار و ناشاد زندگى

 از و باشـى،  داشته »من« شادِ زندگى جاويد، زندگىِ آن در خواهى مى اگر
 راه در بايـد  اينكـه  آن و نـدارد  بيشـتر  راه يك بشوى، خالص »من« رنج

 دانـى  مى. كنى زندگى آيد، مى خوش را خدا آنچه با منطبق و خدا رضاى
 است؟ راضى انسانى چه از خدا

 

اسـت  بخشـايش  بنـده  آن بر را خدا
 

است آسايش در وجودش از خلق كه 
 

 

 ولـى . باشى داشته فداكارى و گذشت تو كه است راضى تو از وقتى خدا
 همان در كه چرا كند، مى كار تو »منِ« كنى، مى گذشت كه هم وقتى همان
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قُ «: دهـد  مـى  خير عوض »من« به خدا گويى مى گذشت، موقعِ حـمي  ه  اللـَّ
 »الصدقاتِ يرْبى و بواالرِّ

 او. ماترياليسـتى  مـادى  ديد با اما كرد؟ مى كار او »منِ« هم رباخوار آن
 ديگر كند، كار »من« وقتى. بهتر بيشتر، پول چه هر: گويد مى خود به خود
 !آزاد بازار! است طور همين

 كـه  آنجاسـت  واقعـى  افـزايش  خير،: گويد مى خداست به معتقد آنكه
 اصـل  از است، تنگدست طرف اگر بلكه نگيرم، بهره و ربح هاتن نه ،»من«

 كـه  هـم  وقـت  همـان . »لَكُم خَيرٌ تَصدقوا اَنْ و«. بكنم نظر صرف نيز مالم
 كه است اين به مؤمن چون چرا؟ كند، مى كار او »منِ« باز كند، مى گذشت

 انسـان  توان مى آيا كه است اين مشكل اينجا در. دهد مى عوض او به خدا
 جاويـد  زنـدگى  آن بـه  معتقـد  كه داد بينشى او به توان مى كرد؟ هشيار را

 وقـت  آن بكنـى  جاويـدش  زنـدگى  بـه  معتقد توانستى اگر خير؟ يا بشود
 جـايش  سـر  »مـن «. اسـت  شـده  حـل  جـالبى  طرز به »من« و »ما« مسأله

 هـم  با »ما« و »من«. ندارد »ما« براى هم مزاحمتى ديگر اما است، محفوظ
 .نندك مى آشتى

 كوچك نظرش در آن لذات و بهشت حتى كه بود انسانى او اگر حال
 دنيا، آن در چه و دنيا اين در چه لذات تمام از همتش كه بود انسانى بود،
 خواسـته  يـك  صـورت  بـه  او براى ها، انسان و مردم آسايش و بود، باالتر
ـ  عـده  تـاريخ،  تجربـه  حسب بر گفتيم معموالً كه ـ بود درآمده عالى  ناي
 هسـتند  بشرى جامعه در گرچه نيست زياد خيلى زبده هاى انسان از گروه

 درصـد  بيسـت  يـا  و درصـد  پـنج  و نـود  يـا  صـد  در صد يا كه انسانى ـ
 خلـق  و خـدا  عشـقش  اصـالً  كـه ) 47(باشـد  رسـيده  آنجـا  بـه  زندگيش
 از و زند مى و تپد مى بينوايان خوشحالى براى سينه در قلبش و دلش خداست،
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 را انسـان  طـور  ايـن  شود مى آيا چه؟ وقت آن برد، مى لذت هاآن خوشحالى
 تـا  اش صـدى  در صـد  نمونه تاريخى هاى تجربه طبق بر البته داشت؟ هم

 درسـت . انـد  بـوده  طور اين دنيا در اى عده هميشه اما نبوده، گير همه كنون
 حالت اين بودن گير همه از را ما تاريخ، تجربه حال به تا كه طورى همان

 از گروهـى  در حالـت  ايـن  پيـدايش  بـه  هـم  طـور  همين كند، مى مأيوس
 تـر  پـايين  عيارهـاى  بـا  رود، مى جلوتر چه هر و باال، عيارهاى با ها، انسان
 تـاريخ  در اش قطعـى  هـاى  نمونـه  الاقل چون كند، مى اميدوار را ما اجماالً
 .است داشته وجود

 بـوده  التربـا  هـم  بهشـت  از مسأله ها، انسان از عده يك براى بنابراين
 ايـن  بـه  كننـد،  مى آشتى ديگر شكلى به »ما« و »من« آنها، وجود در. است
 و »النـاس  ملـك « و »النـاس  الـه « خـدا،  خلق و خدا عشقش او كه حالت

. اسـت  شـده  حل اولى طريق به مسأله ديگر آنها براى. است »الناس رب«
 دو از يكـى  به »ما و من« فكرى، زيربناى اين در و مكتب اين در بنابراين
 آن بـه  انسانى كه آل ايده و عالى صورت اين به يا اند، كرده آشتى صورت

 در« خـدا،  خلـق  عاشـق  و خدا عاشق باشد، عاشق كه برسد كمال از حد
 همه بر باشد عاشق« و »اوست از خرّم جهان، كه باشد، آن از خرم جهان،
 صـحبت «: ديگـر  وقـت  آن و! عاليست چه. »اوست از عالم همه كه عالم،
 بـا  اى عـده  بـراى  گفتـيم  كه طور همان. »قصور عين بود كه نخواهد، حور

 اوج آنقدر كه است انسانى يا و. پايين درصد با اى عده براى و باال درصد
 ايـن  از ضـعيفى  درصـد  يـا  ــ  هستند طور همين هم اكثريت كه ـ نگرفته
 گهگـاهى  باشـد،  زندگيش بر حاكم تواند نمى كه درصدى دارد، را حالت

 تـو ! هان گويد مى آنجا در. آيد مى جلو او »من« غالباً اما شود، مى او يزهانگ
 آن داريم؛ زندگى صباح، چند اين باشد يادت اى، نرسيده حد آن به هنوز كه
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 را يــك كــدام كـه  ببــين و كـن  معاملــه داريـم،  زنــدگى هـم،  نهايــت بـى 
 انسـان،  اگـر  خـواهى؟  مـى  را كدامش است، »من« همان ببين خواهى؟ مى

 اگـر . دهـد  مـى  تـرجيح  زودگـذر  لـذت  بـر  را نهايت بى لذت باشد عاقل
 بمـانى،  امـان  در نهايت بى رنج آن از و برسى، نهايت بى آن به خواهى مى
 كه كنى، زندگى »ما« مصلحت جهت در بايد. كنى زندگى خط، روى بايد

 در هـم  بـا  را دو هـر  كه است اين جالب و: است اين در خدايت رضاى
 خداسـت  رضـاى  آن، چون. »خدا رضاى فرمول«: كند مى نبيا فرمول يك
 در جـور  مادى زيربناى با يكى اين ديگر ولى خداست، رضاى هم اين و

 مالحظـه  بنـابراين . اسـت  مـادى  غيـر  زيربناى و فلسفه يك اين. آيد نمى
 چطـور  آزادى اينكه درباره اقتصادى، نظام يك در آييم مى وقتى كه كرديد
 آزادى شـود،  نمـى  يـا  داشت را آن شود مى زند، مىن يا زند مى ضرر است،
 بخـواهيم  كـه  مكتـب  سـه  ايـن  از قسـم  هـر  به اقتصادى سياسى، فردى،
 .كند مى فرق مان گيرى اندازه واحدهاى بگوييم،

 زمينـه  در كـه  سـؤاالتى  بـه  پاسـخ  در كه باشيد نداشته انتظار بنابراين
 معيارهاى با كه مبده روشنگرى هاى پاسخ بتوانم من شود، مى »ربا« بحث
 را مشـكل  حـل . شـود  نمـى  اصـالً  ايـن . دربيايد جور هم الهى بينش فاقد
 .نظام همان چارچوب در و معيار همان با اما گفت، توان مى

 و بـده  پاسـخ  من سؤال به نظام، اين چارچوب در بيا: گفت توان نمى
 اىابتـد  اصـالً  اين،! انديشم مى نظام آن در دارم من كه كن، حل مرا عقده

 .است فكرى انحراف





 ربا زمينه در سؤاالت





 و پـول  بهـره  گـرفتن  كـريم،  قـرآن  كـه  شد مالحظه گذشته هاى بحث در
 گويـد  مـى  و كنـد  مـى  حرام صراحت با را دادن وام در بهره گرفتن اصوالً
 و خريـد . هسـت  اساسـى  تفاوتى كردن، فروش و خريد و دادن وام ميان

 »توزيـع «. اسـت  اجتمـاعى  رهاىكا از يكى است، »كار« يك خود فروش،
. است كمك نوع يك دادن، وام ولى. است نياز مورد كارى توليد، كنار در

 .است جدا هم از اينها حساب بنابراين
 ــ  اسـت  توزيـع  عامـل  كـه  ـ فروشنده كار، بابت فروش، و خريد در
 در ولـى  شـود؛  مـى  معامله سود كه گيرد، مى چيزى خريد قيمت بر اضافه
 گرفته چيزى اگر پس. بگيرد انجام توزيعى يا توليدى كار ستني قرار وام،
 مورد كه است كارى غير يعنى سودمند كار غير ازاء به سود، اين شود، مى
 .است اجتماعى و اقتصادى بيمارى موجب اين و باشد نياز

 گرفتن ،»اجاره در اجرت« ،»فروش در سود« و »وام بهره« ميان تفاوت
 و »مزارعـه « و »مسـاقات « يـا  »مضـاربه « رتصو به شركت در السهم حق
 همـه  بايـد  مـا  كه شد داده توضيح و گرديد بيان تفصيل به هم اينها امثال

 زيربنـايى  بيـنش  بـا  ارتباط در اسالمى سيستم يك در را اقتصادى مسائل
 نظامى و سيستم يك خاصيت چون. كنيم بررسى زندگى، به نسبت اسالم

 هـر  بينى، جهان داراى نظامِ در كه است اين است، »بينى جهان« داراى كه
 بينـى،  جهـان  آن محتـواى  به توجه با و بينى جهان آن ديدگاه از اى مسأله
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 جـدا  صورت به اى مسأله روى بحث وگرنه بگيرد قرار بررسى مورد بايد
 هرگـز  بينـى  جهـان  داراى نظام و سيستم يك در ديگر، مسائل از بريده و
 بـه  مـا  توصـيه  همواره و است كن لفت وقت بحثى و رسد نمى جايى به

 جـز  كـه  كنيـد  اجتنـاب  كن تلف وقت هاى بحث از كه است اين دوستان
 ارزش هـيچ  ضـرورى  مسائل به توجه از بازدارنده و كننده غافل سرگرمى
 .داشت نخواهد ديگرى

  
 اجاره

 ماه يك و دهيم مى كسى به كه گندمى و منزل دادن اجاره مابين تفاوت× 
 ربـا  دومـى،  در و بالاشـكال  اولـى  در كـه  گيـريم،  مى آن از تر اضافه بعد،
 .دهيد شرح را ـ اند فشرده كار دو هر كه صورتى در ـ شود مى

 آن تـوان  مى. است انباشته كار ،»خانه«: است اين سؤال تر روشن صورت
 1000 يـا  100 يا 50 اضافى سود با را خانه عين ماه، يك سر و داد اجاره را

 را ايـن  امـا  اسـت،  انباشته كار هم گندم كيلو 50 نيست، ربا و گرفت تومان
 چيست؟ اينها فرق. گرفت كيلو 52 ماه يك سر و داد كسى به توان نمى

 قابليـت  يـا  دارد حالـت  دو انباشـته  كـار  كه است اين در اساسى فرق
 اسـت  طـورى  وقت يك: دارد حالت دو انباشته كار يك به نسبت استفاده

: مثـل  بكند موقت استفاده آن از كسى و بماند محفوظ آن عين شود مى كه
 همـه،  اينها. كفش كاله، لباس، حتى يا چهارپايان، هواپيما، اتومبيل، خانه،

. بكنـد  هـم  اى استفاده آنها از انسان و بمانند توانند مى كه هستند چيزهايى
 از خواسـتيد  اگر كه هستند طورى انباشته، كارهاى و كاالها از بعضى ولى
 آنهـا  عـين  كه است اين آنها از استفاده صحيح طرز بكنيد، اى ادهاستف آنها
 آن از كردن استفاده گيريد، مى نان كيلو يك وقتى شما .برسانيد مصرف به را
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 استفاده. بشود تمام تا كنيد جان نوش و ببريد منزل به را آن كه است اين
 و متعـارف  طـور  بـه . نيسـت  نان كيلو يك براى ديگرى عادى و معمولى
 طبيعـى  مـاده  يـك  روى انباشته كار مقدار يك يعنى كاال، كه نان معمول،
 كـردن  مصـرف  هـم  آن و دارد معمـول  و متعارف استفاده راه يك است،
 خانـه،  كـه  صـورتى  در. بمانـد  آن از چيـزى  اينكـه  بدون است، آن خود

 اينهـا،  امثـال  و لبـاس  و كفـش  چهارپايـان،  هواپيمـا،  دوچرخـه،  ماشـين، 
 بعـد  و بپوشـيد  ماه يك را لباس دست يك توانيد مى شما. دنيستن طور اين
 بـا  معمـوالً  و شـده  تر كهنه منتهى هست، جايش سر لباس دست يك هم
 كيلـو  50 وقتى بينيد مى اگر بنابراين. است همراه نسبى استهالك نوع يك
 نظـر  اين از شود، مى ربا گيريد، مى ماه سر گندم كيلو 52 و دهيد مى گندم
 يـك  از استفاده صورت به تواند نمى يعنى باشد، اجاره تواند نمى كه است
 بـا  بلكـه  باشـد،  عـين  آن بقـاء  و حفظ با فشرده، انباشته كار يك از عين،

 حالـت  و صورت تواند نمى شما معامله پس. است عين آن كردن مصرف
 و خريد. باشد نسيه فروش و خريد يا باشد وام بايد يا. باشد داشته اجاره
 يـا  آنهـا  مقـدار  تعيـين  براى كه جنسى هم مشابهِ كاالهاى در نسيه فروش
 اضـافه  هم اينها گيرد، مى قرار استفاده مورد ـ پيمانه يعنى ـ حجم يا وزن،
 وام اضافه حكم اسالمى اقتصادى فقه و قانون در بودن ربا نظر از و است

 .است كرده پيدا را
 بـا  كـه  است اين در خانه با گندم كيلو 50 اساسى تفاوت اينكه نتيجه
 در. مانـد  نمـى  آن عـين  آن، كـردن  مصرف و گندم كيلو 50 آن از استفاده
 2 دهـد،  مـى  كيلو 52 و كرده مصرف را گندم كيلو پنجاه آن فرد، حقيقت

 نسـبى  استهالك يك با همراه ماند، مى خانه عين ولى. دهد مى اضافه كيلو
 .شود مى پرداخته شما به هم اى اجاره و هست عموماً هم
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 بانك سود
 برايمـان  راحـت  فكـر  بـا  بانـك  اينكه براى داديم بانك به را پولى اگر× 

 ايـن  در آيـا  دهـد،  مـى  سودى يك ما به خود به خود بانك ولى نگهدارد،
 خواسـته  را سـود  ايـن  بانـك  از مـا  اينكه بدون سود، آن گرفتن صورت،
 خير؟ يا است ربا باشيم،
 اصـوالً  دارد، وجـود  ربـا  بـدون  هاى بانك جا هر در كنونى شرايط در
 سـپرده  يـا  انداز پس هاى پول ربا، تحريم با. نيست پذيرفته عذر اين ديگر
 هـاى  بانـك  در بايـد  هستند، اسالمى مسائل به پايبند كه كسانى همه ثابت
 كـه  كـنم  مى تكرار هم باز البته. نيست عذرى ديگر شود، سپرده ربا بدون
 اساسـى  حل راه ربا، بدون هاى انكب ايجاد كه نداريم را نظر اين ما هرگز

 عنـوان  بـه  همواره را كارها اين ما. ماست اقتصادى يا اجتماعى مشكالت
 هرگـز  و زيربنايى، كارهاى صورت به نه و كنيم مى تلقى روبنايى كارهاى

 را احدى نبايد روبنايى، كارهاى اين گسترش حتى هم، اى جامعه هيچ در
 بـين  كه معتقديم ما منتهى. كند غافل زيربنايى كارهاى درباره وظايفش از

 در و نـدارد  وجـود  منافـاتى  زيادى درصد تا زيربنايى، و روبنايى كارهاى
 يك همواره شود مى زيربنايى، مسائل به ناظر و زيربنايى هاى نهضت همه

 شـروع  حتى و. كرد شروع را زيربنا آن جهت در روبنايى كارهاى سلسله
 آن و دارد زيربنـايى  كارهـاى  براى هم ازامتي يك ممكن، روبنايِى كارهاى

 كند مى روشن بيش و كم را زيربنايى نظامِ آن اجراى قابليت كه است اين
 اين كليه ايجاد بنابراين. شود مى زيربنايى نظام آن به بيشتر دلگرمى مايه و

 نبايد اوالً ربا، بدون الحسنه قرض هاى صندوق جمله از روبنايى واحدهاى
 توانـد  مـى  مـا  هشـيارى  شـرط  بـه  و باشـد  زيربنايى ارهاىك از بازدارنده
 سوى به بيشتر نيروهاى جذب و بيشتر دلگرمى مايه ثانياً و نباشد بازدارنده
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 از يكـى  ربـا،  بـدون  الحسـنه  قـرض  صـندوق  كـه  است زيربنايى نظام آن
 .است آن كوچك تجليات
 ردهسـپ  يـا  انداز پس يا سپردن مسأله ديگر ها، صندوق اين بودن با پس
 مفهـوم  تواند نمى بخورد، ربا نخواهد واقعاً كه كسى براى ها بانك به ثابت

 نـدارد  وجـود  امكـان  اين كه جاهايى آن در ثالثاً و باشد داشته مجوزى و
 بايـد  بدهد، بانك به را پولش نگهدارى، براى شود مى ناچار نفر يك واقعاً
 بـه  پـول  دادن چـون  .باشـد  »ناچارى« واقعاً بايد او، ناچارى اين كه بداند
 چـه  شـما  پول با بانك. بردن باال را رباخوار امكانات يعنى رباخوار، بانك
 بـه  را پـول  ايـن  خيـر،  كند؟ مى نياز و راز شما پول با ها شب آيا كند؟ مى

 درصـد،  دوازده درصـد،  ده آن، از و انـدازد  مـى  ربـوى  اقتصـادى  گردش
 خـودش  بـراى  را سـوم  يـك  يـا  دوم يـك . گيـرد  مى بهره درصد چهارده
 شـركت  يك او و شما بنابراين. دهد مى جنابعالى به هم را بقيه دارد، برمى

 او، از كـار  شـما،  از سـرمايه . ايد داده تشكيل حسابى و درست رباخوارى
 .يك بر دو يا نصف و نصف هم بازده

 ديگـرى  امكـان  هـيچ  واقعاً كه كرد را كار اين توان مى موردى در پس
 بشـود،  نـاراحتى  موجـب  و باشـد  نداشته وجود ىديگر راه هيچ و نباشد

 هـر  به دهند، مى شما به كه سودى ولى. گيريد مى وقت آن باشد، ضرورت
 بگوييـد،  يـا  بازگردانيـد  رباخوار به توانيد نمى را سود اين و رباست حال
 بـاالخره  كنيـد  كـارى  هر چون. بردارد را آن خود بانك كارمند آقاى مثالً

 اسـت  ايـن  راه تنها صورت اين در. ايد كرده رفتص آن در شما و رباست
 ربـا  آن دهنـده  اگـر . بشـود  مالـك  بـدون  هاى پول معامله پول، اين با كه

 ميسـر  او بـه  ربـا  اين رساندن و ـ نيست هم معموالً كه ـ نيست مشخص
 روشـن  ديگـر  فرضمان پس ـ نيست ميسر ها بانك در معموالً كه ـ نيست
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 رهبـرى  تجويز با بايد و ندارد مالك كه ودش مى پولى معامله آن با و است
 امـا . بشـود  خودمان اسالمى جامعه ضرورى هاى نيازمندى صرف صحيح،

 .آيد نمى مبارك جيب به حال هر به
 بـراى  سـپاريم  مـى  بانـك  در كـه  را پولى: كه سؤال اين پاسخ در پس
 در هـم  شـرعى  كاله گونه هيچ كه حالى در ـ باشد راحت خاطرمان اينكه
 امكـانى  كه صورتى در: گوييم مى دارد؟ صورتى چه سودش ـ يستن ميان

 امـروز  و نسـپاريد،  نسـپاريد،  بانـك  بـه  را پول اين كه باشد داشته وجود
 خودتـان  شـما  كه باشد اين به امكان اين ولو. هست امكان اين بحمداللَّه
 و كنيـد  درسـت  بايـد  كنيـد،  درست تان محل در اى الحسنه قرض صندوق
 ايـن  و نـدارد  وجـود  امكانى هرحال به اگر اما. است واجب ركا اين انجام
 بـراى  را پولتـان  كنـد،  مـى  ايجاب ضرورت و است خطر معرض در پول

 بـه  متعلـق  دهـد،  مـى  بانـك  كـه  سـودى  ولى. بسپاريد بانك به نگهدارى
 و نشـده  شـناخته  مالـك  بـا  مجهول، مالك با است پولى. نيست جنابعالى

 اسـالمى  جامعه هاى نيازمندى صرف بايد ن،موازي طبق بر هايى پول چنين
 .بشود شرايط واجد رهبر رهبرى تحت
 دادن جـايزه  خـود  ها، بانك انداز پس هاى حساب جايزه مورد در اما و
 جـايزه  هـم،  الحسـنه  قرض هاى صندوق اآلن كه طور همان ندارد، اشكال

 ىبـرا  دارد، اشـكال  دهند مى موجود هاى بانك كه اى جايزه ولى. دهند مى
 بـه  شده، گرفته رباهاى از مقدارى دادن اختصاص جز ها جايزه اين اينكه

 .نيست ديگرى چيز انداز پس داراى اشخاص به قرعه، صورت
 بحـث  يك از است عبارت كنيم، مى صحبت اينجا در ما آنچه: فتوى اما و

 باشـد  كه هر ـ گوينده تحليلى، بحث اين در كه اسالمى مسائل درباره تحليلى
 .ندارد كند، بيان را خودش تحليلى نظر آنكه جز اى چاره ـ بنده هجمل از



 179     سؤاالت در زمينه ربا

 و بنشـينم  و بيايم ـ ديگر كجاى هيچ يا اينجا ـ اينجا به توانم نمى بنده
 بـه  ناظر تحليل، اين اينكه بدون كنم، اسالمى تحليل اى مسأله يك باره در

 ديگـرى  شخص علمى بررسى بيايم مثالً و باشد خودم علمى هاى بررسى
 هـم  مسأله اين انتظار. نيست پذير امكان اصالً اين. كنم تحليل اينجا در را
 نظـرى  از عبـارت  شـود  مـى  عـرض  اينجا در آنچه پس. است غلط من از

 تـا  كـه  مسـائلى  زمينـه  در تحقيقـى  علمىِ هاى بررسى اساس بر كه است
 تحليـل  بـا  كـه  اسـت  شـده  نصـيب  ام، داشـته  را آنها بررسى توفيق كنون

. باشـد  شـود  نمـى  هم اين جز. رسانم مى عرض به جلسه سطح اب متناسب
 علمـىِ  نظر با كنم، مى عرض صورت اين به و عنوان اين به من آنچه اگر

 موافـق  حاضـر  حال در چه و گذشته در چه صاحبنظران از يك هر فقهى
 بنـده  چـون . نيسـت  بحثـى  باز باشد، هم مخالف اگر. نيست بحثى باشد،
 اسـالمى  مسـائل  دربـاره  صـاحبنظر  يـك  فقـط  كه نيستم آن مدعى هرگز
 .نيست ادعايى چنين هرگز ام، بنده هم آن و دارد وجود

 اسـالمى  مسـائل  دربـاره  مـا  زمـان  در بسيارى صاحبنظران شك بدون
 كـه  وقتـى  كسـى  هـر  كه است روشن خيلى تقليد مسأله در. دارند وجود
 و درسـتى  بـارِ  ديگـر،  هسـت،  تقليـد  مرجـع  يـك  و صاحبنظر يك مقلّد

 بـه  را بـارى  خـود  او طوركـه  همان. است انداخته او گردن به را نادرستى
. اسـت  گذاشـته  خدا بنده آن گردن به دائماً هم را بارى يك گرفته، گردن
 هم او و باشيد او آراء پيرو و رو دنباله كه ايد پذيرفته را مسئوليت اين شما
 مثل صدها و شما بجاى اينكه آن و است پذيرفته بزرگترى مسئوليت يك
 اسـالم  واقعى تعاليم راه در رنج پر تالش و اجتهاد و تحقيق زحمت شما
 دقيـق  شـناخت  راه در تالشـگرى  يعنـى  »اجتهـاد « چون. است پذيرفته را

 دهـد،  مى كه را نظرى مبادا كند، مى مسئوليت احساس او بنابراين و اسالم
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 نكند؟ اشتباه و خطا او است ممكن آيا ولى. نباشد اسالمى موازين با مطابق
 اسـت  اين هم خطا نشانه و كند مى خطا كسى هر معموالً. است محال خير،
 و درسـتكار  تقوى، با دو هر همطرازند، هم با كه اينها از تاى دو بينيم مى كه

 پـس . دارد فـرق  همـديگر  بـا  نظرشـان  مسأله، فالن در مال، دو هر باايمان،
 آن. هسـت  كـار  در هم طايىخ پس. است كرده خطا آنها از كدام يك حتماً
 برسـد،  فكرم و عقل كه آنجا تا من گويد مى و شده وظيفه اين دار عهده آقا

 خـوب  كردم، خطا هم اگر. بشناسانم را اسالم واقعى چهره تا كنم مى تالش
 مسـائل  در اگر هم انسانى هر باالخره ولى. كند مى خطا كارشناسى هر ديگر
 كنـد،  مـى  هـم  خطـا  گهگـاه  داند مى كه كارشناسى به نيست، كارشناس فنى

 فتـواى  مسـأله  هم و است صحيح شما تقليد مسأله هم پس. كند مى مراجعه
 .بيايد وجود به اشتباه است ممكن هم و است درست او

 اسـت،  موازين و اصول روى كنم مى اينجا در بنده كه تحليلى هم پس
 و لاصـو  روى كنيـد،  مـى  را او تقليـد  كـه  كـس  هـر  از شما پيروى هم و

 و عقيـدتى  نظـام  بـا  بخواهيم ما كه برسد فرا روزى اگر اما. است موازين
 بيايـد،  زمينه اين در مسئوليتى من دوش بر و بسازيم جامعه اسالم، عملى

 ديگــر موقــع آن باشــم، داشــته شــد عــرض كــه را فقهــى نظــر ايــن و
 مسـائل  در آيـد،  مـى  سـركار  اسـالم  اجتمـاعى  نظـام  وقتى ،)48(باالجبار
 اسالمى حكومت رأى پيرو همه و نيست آزاد اصحاب، از تقليد اجتماعى

 .باشم وقت اسالمى حكومت رأى تابع بايد هم بنده. هستند وقت
 در رأى يـك  بيايـد  سـركار  اسالمى اجتماعىِ نظام روزى اگر بنابراين

 اسـالمى  حكومـت  دار عهـده  كـه  كسـانى  رأى بود، نخواهد بيشتر مسائل
 رهبـرى  نفـر  يـك  طبعـاً  نداريم اسالمى متحكو كه وقتى تا ولى. هستند

  و كـم  شـرايط  در متعـددى  رهبـران  و نباشد وضعى چنين اگر و كند، مى
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 نفـر  يـك  پيـرو  گروهـى  هـر  خـود  به خود باشند، مشابه و مساوى بيش
 صـورت  بـه  مـا  جامعه همه اسالمى حكومت از قبل اينكه مگر شوند، مى
ـ  تـالش  راه در كـه  متشـكلى  اجتمـاعى  سازمان يك  جامعـه  ايجـاد  راىب

 حتـى  ــ  هـم  صـورت  آن در. دربيايد است، اسالمى نظام طبق بر اسالمى
 وجـود  بـه  اسـالمى  حكومـت  با اسالمى جامعه بتوانند اينها اينكه از قبل

 در از قبـل  كـه  حزبـى  هـر  مثـل . شـوند  مى رهبرى يك تابع باز ـ بياورند
 .است رهبرى يك تابع باز قدرت، گرفتن دست
  

 تقليد مسأله و بانكى معامالت
 معـامالت  همـه  يـا  قسـمتى  او كـه  هستم دينى عالم يك مقلّد من اگر *

 اينهـا  كـه  كـردم  يقين شخصاً اما داند مى حالل و درست را موجود بانكى
 و دينـى  عـالم  و مقلّـد  آن رأى بـه  تـوانم  مى هم باز آيا است، حرام و ربا

 كنم؟ عمل مرجع
 داشـته  اسـالم  در را ربا حكم درباره تحقيق علمىِ صالحيت شما اگر
 يـا  و ـ كنيد تحقيق بتوانيد و باشيد رسيده اجتهاد مرحله به يعنى ـ باشيد،
 قـدرت  داشـتن  بـه  احتيـاج  كـه  باشد روشن بسيار اى مسأله مسأله، اينكه
 عمـل  دينـى  عالم آن رأى به( توانيد نمى صورت اين در ندارد، هم تحقيق
 و بـم  و زيـر  نـوع  يك باالخره نيست، روشن طور آن مسأله اگر اما )كنيد
 بايـد  حتمـاً  آن شـناخت  براى و دارد مويى از تر باريك هاى نكته نوع يك

 بـه  تـوانيم  نمى ما صورت اين در باشد، تحقيق و بررسى و فن اهل انسان
 هـرج  صورت اين در كه چرا بدهيم را يقين نداشتن و داشتن اجازه افراد،

 تـر  خطرنـاك  هـم  ربـا  مسأله از كه شود مى ايجاد جامعه در فكرى مرج و
 .است
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 طـورى  همـين  و برسـد  اجتهـاد  درجه به بايد حتماً محقق، يك آيا * 
 كند؟ تحقيق تواند نمى
 معمـولى  تب يك فرزندتان اگر شما نظر به كنم؛ مى سؤال شما از من 
 دهيـد  مـى  را حق اين خودتان به پزشكى، صريح موازين طبق بر آيا كرد،
 و بدهيد دارو او به است، خورده سرما نيست، چيزى اين بگوييد فوراً كه
 نيسـت،  چيـزى  گفتيـد  شما كه تبى اين كه بشود معلوم ساعت ده از بعد

 مراجعه طبيب به فوراً بايد و بوده خطرناك و مرموز بيمارى يك با همراه
 احتياطـات  يـا  شناسد، مى فن اهل يك كه ظريفى عالئم آن با و كرديد مى

 گرفت؟ مى وقت به را آن جلوى كند، مى فن اهل يك كه الزمى
 بـه  حقيقـت  در سـؤال  اين البته. است روشن تقليد درباره مسائل اين
 جواب آنجا در سؤال اين به ما كه است بهتر يعنى گردد، برمى تقليد بحث
 تقليـد،  جـاى  ،»تقليـد « معنـى  اصـل  بايد هم تقليد مسأله درباره و بدهيم
 داشـتن  از قبـل  تقليـد  طـور  همـين  و هشـوند  تقليد و كننده تقليد شرايط

 در تقليـد  اجتمـاعى،  تشـكيالت  داشتن از بعد تقليد اجتماعى، تشكيالت
 بـه  را اينهـا  همـه  و شخصـى  و عبـادى  مسائل در تقليد اجتماعى، مسائل
 .شود حل مشكل اينكه تا بگوييم تفصيل

  
 الحسنه قرض هاى صندوق

 كـه  ندارنـد  اى چـاره  ـ الحسنه قرض هاى صندوق ـ ربا بدون هاى بانك× 
 از هـم  ربوى هاى بانك و بسپارند، ربوى هاى بانك آن به را شان موجودى

 .نمايند مى سوءاستفاده امر اين
 اگـر  يعنـى  هسـتند،  افـراد  مثـل  نظـر  ايـن  از هـم  ربا بدون هاى بانك
 در را آن كـه  باشـند  داشته مردم پولِ اعتماد قابل نگهدارى براى اى وسيله
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 ـ كند تهديد را آنها خطرهايى و باشند نداشته اگر اما. ارندگذ نمى ها بانك
 را شـان  موجـودى  كـه  ندارند اى چاره ـ گفت خواهيم را آنها از يكى كه

 ده )الحسـنه  قـرض ( بانـك  ايـن  نزد اگر ولى. بدهند ها بانك آن به هميشه
 در آن، تومـان  ميليـون  9 حـداقل  هميشـه  اسـت،  مردم پول تومان ميليون
 كـار  بـراى  كمى مبلغ يك و كنند مى استفاده آن از كه ستا مردمى دست
 از درصــد نــود بــاز مــا پــس. نگهــدارد اســت ناچــار فــردا پــس و فــردا

 توصـيه  دوسـتان  بـه  هميشـه  من و. ايم كرده كم را كارمان از سوءاستفاده
 كـه  بـرود  بيرون بايد ما ذهن از گرايى مطلق اين: عزيز دوستان كه ام كرده
 .است درآورده را ما جامعه پدر حال به تا گرايى مطلق اين

 بـاالخره  او پـاى  تـا  سر از گردد برمى است، خوبى آدم فالنى گويى مى تا
 اين نگفتم كه من گويى مى! خوبتان آدم هم اين بگويد كند، پيدا كج خط يك
 آدم يـك  اى، مالحظه قابل عيار يك در آقا اين گويم مى من! است نقص بى آقا

. دارد فـرق  اسـت،  سوخته پدر سوخته پدر كه ديگرى آن با اين. است خوبى
 بـدهى،  توضيح برايش كه هم بار هزار ده! خوبتان آدم هم اين آقا، نه گويد مى

 بلكـه  كنـيم  مـى  بـازى  حقـه  اينكـه  نـه  چرا؟. است كلمه يك همين جوابش
 اهـداف  جهـت  در چـون  و ايـم،  آمـده  بـار  گرا مطلق ما. است غلط مان تربيت

 در هسـتيم،  مطلق خوب خواستار و افالطون فاضله مدينه ارخواست اجتماعى،
 دنبـال  بـه  اساسـاً  و دانيم نمى جايز را كردن تالش ديگر نسبى، هاى خوب راه
 مـا،  از خيلـى  شخصـى  مسـائل  در امـا . رويـم  نمـى  هم نسبى هاى خوب اين
 را مـان  خانـه  كـه  بود اين امكان فرضاً اگر شخصى مسائل در. نيستيم طور اين
 هـم  درصـد  حسـاب  آنجا. كنيم مى بهتر و كنيم مى تالش كنيم، بهتر ددرص ده

 در ولـى . اسـت  روشـن  خيلى برايمان نسبيت آنجا در! شود مى سرمان خوب
 آن كـه  شـديم  خبـردار  چـون . اسـت  تنبلـى  بهانه يك گويا اجتماعى، مسائل
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 خـوب  گـوييم  مـى  و كنـيم  مى راحت را خودمان شود، نمى پيدا مطلق، خوب
 گـويى  مـى  تـو  آنكـه  هـم،  نسـبى  هـاى  خوب اين شود، نمى و نشد كه مطلق
 تنبلـى  مـزاج  از ناشـى  توجيـه  نـوع  يك ما جامعه كه دهم مى احتمال. نيست
 دل مطلـق،  هاى خوب راه در تالش اينكه نتيجه حال هر به ولى. دارد ما پسند
 كشـيدن،  نسبى هاى خوب راه در تالش از دست و مطلق هاى خوب به بستن
 كـه  كنيـد  مـى  مالحظـه . بـرداريم  دست كار اين از! نيست كعبه وىس به راهى

 پـول  تومـان  ميليون صد مثالً اگر فعلى، هاى صندوق اين مجموع، در باالخره
 نــزد آن چقــدر كنيــد مــى فكــر ميليــون صــد ايــن از باشــد، آن حســاب در

 نـود . است نمانده ها بانك پيش بيشتر آن، ميليون ده كنيد فرض هاست؟ بانك
 آن از ربـا  بـدون  و اسـت  ايـن  بـه  نيازمند كه است كسى دست ديگر ميليون
 جـاى  اينكـه  بـراى  هاسـت؟  بانـك  در ميليـون  ده آن چـرا  و كند، مى استفاده
 آنهـايى : است »چطور« اين در بحث ندارند؟ چطور. ندارند آنها براى مطمئنى

 خواهنـد  شـده،  كـه  قيمتـى  هـر  بـه  هستند، رباخوارى طرفدار و رباخوار كه
 همـه  تا بياندازند خطر به را الحسنه قرض بانك اين صندوق موجودى دكوشي
 ايـن  پول نگهدارى خطر ترين بزرگ. نروند كارها اين سراغ و بشوند كار توبه

 آن كـه  است كسانى ناحيه از مؤسساتشان خود هاى گاوصندوق در ها صندوق
 كارشـان  رواج بـه  شده، كه هم هزار در يك يا درصد پنج اندازه به ها صندوق
 حقيقـت  در دنيـا  بزرگ رباخواران گفتيم كه باشيد داشته ياد به. زنند مى لطمه

 .هستند دنيا جنايتكارانه هاى صحنه تمام اصلى گردانندگان
  

 تنزيل مسأله و سفته فروش
 مبلـغ  بـه  ديگـرى  بـه  دارد، معينى مدت كه را بدهكار سفته شود مى آيا× 

 خير؟ يا فروخت نقد صورت به كمترى
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 مـا  مـردم  ميـان  در و مـا  عـرف  در اصـطالحاً  خـوار  تنزيل و »نزيلت«
. معناست يك به خوار تنزيل و رباخوار و است »رباخوار« همان با مترادف

 يعنـى  ربـا  و دادن، تنـزل  آوردن، پـايين  يعنـى  لغـوى  نظـر  از تنزيل ولى
 اسـت  اين هم علتش. كاهش يعنى تنزيل و افزايش يعنى ربا پس. افزودن

 رابـه  پولى انسان كه است وقت يك: است نوع دو معموالً دنخور ربا كه
 بگـذارى  آن روى چيزى يك بايد مدت سر گويد مى بعد و دهد مى كسى

 اسـت  وقـت  يك. كند مى افزايش تقاضاى صورت اين در بدهى، من به و
 كسـى  بـا  ربـاخوار  بلكـه  كنـد،  نمـى  افـزايش  تقاضـاى  رباخوار خير، كه

 كه كاهش گويد مى و كند مى كاهش قاضاىت او از كس آن كه روست روبه
 كـاهش  آيا حال است، افزايش ربا كه دانستيم مى اينجا تا. نيست ربا ديگر
 رنگ و آب حرف خيلى است؟ حرام هم كردن كم و كاهش رباست؟ هم

 است؟ حرام هم كردن كم آيا! است دارى
 ماهه سه را جنسى من از شخصى يك گويد مى چه؟ يعنى كردن كم ـ
 دستم به نقد پول مقدارى گويد مى من به حاال و خريده تومان هزار سه به

 سند آن و بگيرى من از تومان هفتصد و هزار دو حاضرى آيا. است آمده
 يـك  اآلن مـن  پـس  بدهى؟ پس ـ را سفته يا چك ـ من تومانى هزار سه

 آيـا  دارد؟ اشكالى چه. است كردن كم يا تنزيل اين. كنم مى كم هم چيزى
 هم شما است ممكن كنم، مى طرح را مطلب اين من وقتى باست؟ر تنزيل

 رباسـت،  ولـى . نيسـت  ربـا  ايـن  نـه،  كه بگوييد و شويد همفكر آقا آن با
 چطور؟
 مطلـب  بـه  ابتدا كه هست رواياتى هم و مطلبى يك هم زمينه، اين در

 جـارىِ  فـنِ  و فوت اين به و دارند كاسبى ذوق كه كسانى از و پردازم مى
 .دارم آمد، خواهد كه اى نكته به بيشترى توجه انتظار هستند، آشنا كسب
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 نقـد  را آن اگـر  فروشـد،  مـى  را كـااليى  انسـان  وقتى معمول، طور به
 خودش براى العمل حق عنوان به كه سودى درصد ده سه، دو، با بفروشد،
 كـه  كنـد  مى حساب باشد، نسيه خواست اگر اما. فروشد مى كند مى منظور
 فردا همان بفروشم تا بخرم جنس دوباره و بدهم فردا بايد كه سرمايه اين
 و كشـد  مى سود روى درصد ده درصد، پنج بنابراين. آيد نمى دستم به كه
 نسـيه  و نقـد  خريد قيمت معموالً. فروشد مى نسيه را جنس اضافه سود با
 جـنس  يـك  قيمـت  معموالً) 49.(كند مى فرق مبادله عادى جريان يك در
 دار مغـازه  يـك  بـه  كـه  جنابعـالى  بنـابراين . نيسـت  تفاوت بى نسيه يا نقد

 او بـه  ماه سه مدت سر كه خريد مى را كااليى يك او از و كنيد مى مراجعه
 را كـاال  ايـن  خواسـتيد  مـى  وقت همان اگر معموالً بدهيد، تومان هزار سه
 شما به تومان هشتصد و هزار دو مثالً تومان هزار سه از كمتر بخريد، نقد
 بـاال  تومان دويست را كاال قيمت بودن، نسيه خاطر به شخص اين .داد مى
 جـنس  رفتيـد  كـه  هم شما. است عادى طور به و معمول اين. است برده
 امكانـاتى  نداشـتيد،  پـول  موقـع  آن البـد  نخريديد؟ نقد چرا بخريد، نسيه

 ايـن  تمـام  در. نخريديـد  نقد كه است بوده كارتان در عيبى يك نداشتيد،
 ايـن  و كـاله  و بازى يعنى. برويم جلو طبيعى حالت با اهيمخو مى مراحل
 نداشـتيد،  پـول  شما حاال. باشد مسأله طبيعىِ كامالً جريانِ. نباشد ها حرف
 يـك  بـه  فـردا . خريديـد  تومان هزار سه به ماهه، سه نسيه، را جنسى يك

 بـود،  رسيده ديروز پول اين اگر واى، اى گوييد مى. شديد پولدار مناسبتى
 مراجعـه  طـرف  بـه  حـاال . خريدم مى تر ارزان تومان دويست را نسج اين
 بـدهم  شما به تومان هشتصد و هزار دو خواهم مى من گوييد مى كنيد، مى
 مـن  بـه  را اسـت  مـن  بدهكارى تومان هزار سه براى كه نوشته آن شما و

 در است؟ كرده چكار حقيقت در داد، انجام را عمل اين او اگر .دهيد پس
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 بـود،  گرفتـه  نسـيه  فـروش  بابت معامله در كه را اضافى سود آن حقيقت
 نه و طرف اين از نه. نيست هم طرف آن از رباى ديگر يعنى كرده حذف

 را سـود  آن حاال بود، سودى معامله، بودن نسيه دليل به قبالً. طرف آن از
 كمتـر  داشـتيد،  مـى  پـول  ديـروز  شـما  اگـر  چنانكـه . است كرده كمتر هم
 .كرديد مى

 ها فرمول و كلمات اين روى گذاشتن خشخاش به مته از قدرى دبيايي
. كنـيم  بررسـى  طبيعـى  كامالً صورت به را مسأله بخواهيم و بياييم بيرون
 نظـر  بـه  اكنـون  و بود بدهكار تومان هزار سه ديروز فرد كه است درست

 امـا  بـرد؛  سـود  تومان دويست تومان هشتصد و هزار دو دادن با رسد مى
 بـه  كـه  اى معاملـه  سود از مبلغ اين بلكه نبرده سود را مانتو دويست اين
 پـس  اسـت  افتـاده  و كـرده  افـت  بـود،  رفتـه  بـاال  نقـد  پول نداشتن دليل

 را چيـزى  شما واقعاً كه است موردى در معنا، بدين تنزيل و) 50(اسكنت
 در اى معاملـه  صـورت  بـه  باشـد  فروشـى  و خريد واقعاً يعنى ايد فروخته
 مـدت  دليـل  بـه  عادى، جريان در هم معمول طور به و دار، مدت حقيقت

 كـه  حـاال  و گرفتـه  بـاالتر  را معاملـه  سـود  مقـدارى  فروشـنده  بودن، دار
. كنـد  مـى  كم را معامله سود از مقدارى و دهد مى كرده، پيدا پول خريدار،

 غـم  از فـارغ  اجتمـاعى  هـاى  محاسـبه  بحـث  صـورت  به ما بحث اگر آيا
 نه؟ يا كنيم مى تلقى ربا را اين باشد، اصطالحات

 نـوع  اين با منطبق كه حدى آن در كه داريم رواياتى »تنزيل« درباره ما
. نـدارد  ربـا  تحريم آيات با اى معارضه گونه هيچ ما نظر به شود، مى تنزيل
 ــ  خشـك  اصـطالح  يـك  صورت به نه ـ بفهميم درست را ربا اگر يعنى

 نه و ـ بفهميم تدرس خودش جاى سر در روايات اين در هم را »تنزيل«
 ـ ببريم جا همه به و بگيريم دست در كه خشكى اصطالح يك صورت به
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 روايات آن بين اى معارضه پس. شود نمى گفته ربا عرفاً مورد، اين در اصوالً
 خورده تخصيص است، خاص يا عام شود، گفته تا نيست ربا تحريم ادلّه و

 حـد  ايـن  در نزيـل، ت زمينـه  در روايـات . اسـت  مقيـد  يا است مطلق است،
 مسـلمين،  بازار اگر ولى. هست هضم قابل ربا كامل تحريم حفظ با متعارف
 بـار  چنـدين  بگيـرد،  ربا و بدهد ربا تنزيل، اىِ باسمه معامله يك با خواست
 كـه  شـد  خواهـد  عـرض  هـم  آينده در و شود مى عرض هم باز شد عرض
 را دنيـا  آن و دنيا اين ناگوار و تلخ فرجام بازى، كاله اسالمِ با عزيز، دوستان
 نـه  و عالِم نه. نيست نجات و سعادت مايه بازى، كاله اسالِم. داشت خواهيم
 بـراى  اى بهانـه  عبـارت،  يك يا آيه، يك روايت، يك از اينكه پى در عامى،
 سـودى  واقعاً كه نباشند آورند، دست به واقعى گناه و انحراف و خطا تجويز
 آلـودگى  بـا  و تيرگـى  بـا  كثافت، با ىزندگ صباح چند اين. داشت نخواهد

 .هست دنبالش به سرا دو بدفرجامىِ اما گذرد، مى
 دهنـد  مى تشخيص كالهبازى، اسكنت از را واقعى اسكنت راحتى به مردم،

 بـود،  بـرده  باال قبالً را سود كه است اين واقعى اسكنت گويند مى صراحت با و
 يـك  واقـع  در .است واقعى دنآور پايين و تنزيل همان اين است، كرده كم حاال
 نيامـده  دسـتش  بـه  چيـزى  هـم  خريدار رفته، فروشنده آن جيب از سود مقدار
 ضـرر  هـم  مقـدار  يـك  باشـد  آورده دست به چيزى اينكه نه حقيقت، در. است

 و خريـد  آن از بـود  عبـارت  اساسـى  معاملـه  .است معلوم معامله طرز چون كرده
 مسـتقل  اى معاملـه  اساسـاً . است معامله آن از اى دنباله و تابعى يك اين. فروش
 و اسـت  مطلـب  اصـل  كـه  كجا، بازى اسكنت و بازى سفته و كجا اين. نيست
 .نيست واقعى معامله مورد و است حقه و بهانه آن نظاير و كاال قصه

 تومـان  هـزار  سـى  بـه  ماهـه  سه را شما انبار در بخارى عدد هزار من
 فروختيد؟ خرم، مى
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 خريديد؟! فروختم بله ـ
 شـما  بـه  تومـان  هـزار  سـى  مـن  كه حال خوب، بسيار. خريدم بله ـ

 مـن  و بدهيد من به تومان هزار پنج و بيست اآلن شما لطفاً شدم، بدهكار
 پـنج  و بيسـت  يعنى. داد خواهم شما به تومان هزار سى ماه سه همان سر
 و گرفتـه  ديگرى از ربا، تومان هزار پنج با اآلن فرد اين كه را تومانى هزار

 ايـن  نـه  اساساً كه فهمند مى همه را اين. است داده آن به اسكنت صورت
 و بيست دنبال فرد اين! فروشنده ديگرى آن نه و بود بخارى خريدار فرد،
 سـر  ربـا  تومـان  هـزار  پـنج  بـا  همراه كه گشت مى قرض تومان هزار پنج

 سـر  دور را لقمـه  چـرا : گوينـد  مـى  او بـه ! بدهـد  تومان هزار سى مدت،
: بگـو  رك و كنـده  پوسـت  و صـاف  گـذارى؟  مـى  دهان در و انىگرد مى
 و بـودى  بخـارى  خريدار نه كه تو. بدهم هم ربائى بگيرم، وام خواهم مى
 ديگـرى  بـه  ها بخارى فروش قول اين از جلوتر بسا چه و آن فروشنده نه

 انجـام  اآلن را صـورى  معامله اين راحت خيال با هم فرد اين و شده داده
 .نيست اسكنت اينها! دهد مى

 مـدت  كـه  را بـدهكار  سـفته  كـه  است شده كه سؤالى ترتيب، اين به
: كه دارد را جواب اين خير، يا فروخت ديگرى به توان مى آيا دارد، معينى
 درسـت . آيـد  مى بيرون واقعى اسكنت از ديگر بفروشيد، ديگرى به وقتى
 دو هـاى  سـفته  كـه  شـود  مـى  شـنيده  گـاهى  كه مطلبى آن مقابل نقطه در

 بـراى  چـرا؟  اسـت،  امضـايى  يك هاى سفته از تر آسان اش مسأله امضايى،
 !دارد؟ قيمتى چه سفته. دارد قيمت سفته، اين خود اينكه

 جـا  ايـن  در مـا . دارد ها بحث دارد، گيرها عبارات، نظر از نيز روايات
 از يكـى  بـا . كـرديم  آقايـان  بـا  را فنـى  بحـث . كنيم فنى بحث توانيم نمى

 و كـرديم  بحـث  مفصـالً  اسـت  داده فتـوا  مطلـب  اين هب كه هم مراجعى
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 و را، بنده توانستند ايشان نه و كنم قانع را ايشان توانستم بنده نه سرانجام
 ايشـان  نظـر  هـم  خـوب،  بسـيار . ماند باقى خودش جاى در نظر اختالف
 بـر : اسـت  اين مسأله ولى باشد، محترم بنده نظر شايد هم و است، محترم
 در سـفته  فروش ايم، داشته ربا هاى بحث در حال به تا ما كه اى مبانى طبق
 بـه  سـفته  دادن پس اما. است ربا تنزيل، با ديگرى به دار مدت معامله يك

 گـرفتن،  نقد را پولش و آن از مقدارى كردن كم و جنس خريدار شخص
 شـمرده  ربـا  هـم  مـا  عـرف  در كـه  اسـت  واقعـى  تنزيل و اسكنت همان
 )51.(شود نمى

 بـه  كـه  فروشـنده  سود از قسمتى حقيقت در تنزيل، در گفتيد شما *
 چگونـه  ايـن  شـود  مـى  كـم  بود شده كشيده آن روى بر بودن نسيه علت
 است؟

 منتهـى . اسـت  نقـد  معاملـه  از تـر  گـران  بـاالخره  نسيه، معامله معموالً
 نقـد  بخواهـد  اگـر  حـاال  خريـده،  گران را جنسى فردى كه است طور اين

 قيمـت  بـه  توانـد  مـى  بفروشـد،  نسـيه  اگر و د،بفروش ارزان بايد بفروشد،
 به ماهه دو را جنسى واقعاً اگر اما و است طور اين معموالً. بفروشد خريد
 جـنس  نقـد  قيمـت  فروخت كه روز همان يعنى باشد، فروخته نقد قيمت
 چنـين  انجام به حاضر شخص اين معموالً صورت اين در بود، همين هم

 چنـين  شخصـى  كه كرد ايجاب احتياج كه صورتى در اما شود؛ نمى كارى
 مـا  استثنايى، حالت اين با آيا يعنى شود؟ مى چگونه مطلب بكند، را كارى
 بـر  ربـا  بـه  هـم  ايـن  بـاز  يـا  كنيم، تلقى تنزيل و اسكنت را آن توانيم مى
 مـن  حاضـر  حـال  در يعنى. است مشكل موارد آن از جداً اين، گردد؟ مى

 مطالعـه  زمينه اين در بايد باز. بدهم توانم نمى روشنى نظر هيچ آن درباره
 را كـااليى  اى فروشنده چيست؟ ما مشكل مورد اين در كه كنيد دقت. كنم
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 بعـد  و فروخـت،  مـاه  دو يـا  مـاه  يك مدت با خريدارى به نقد قيمت به
 آن از مقدارى پول به احتياج دليل به هم فروشنده كرد، پيدا پولى خريدار

 اسـت  اسـكنتى  همان عرفاً هم اين آيا. گيرد مى را خود پول و كرده كم را
 ) 52(خير؟ يا است جايز كار اين آيا حال هر به و نيست ربا كه

 از كـه  ــ  كردم عرض ابتدا در كه اصلى آن به توجه با البته باره اين در
 تـوانم  نمـى  فعـالً  ـ نكنيم استفاده خشك صورت به ها عنوان و تيترها اين
 اسـكنت  همـان  هم اين گفتم مى بايد وگرنه كنم عرض روشن خيلى نظر
 اينجا در ادلّه، از احكام استنباط در نماندن خشك آن دليل به! ديگر است
 .ندارم فعالً روشنى نظر واقعاً
  

 دِين و وام فروش
 آيـا  و فروخـت  ديگر فردى به كمترى مبلغ به را وام و دِين توان مى آيا× 
 است؟ متعارف اى معامله معامله، اين

 كمـال  بـا . نيسـت  متعـارف  اى معاملـه  فـروختن،  كمتر مبلغ به را دِين
 عـرف  سـراغ  اش همـه  يكجا در فقهى، مسائل در كه شود مى ديده تأسف

 عرفيـات  و دوريم عرف از ما و كنيد حاضر را عرف گوييم مى و رويم مى
 پيـدا  كـه  تيتـرى  يك با جاهايى در بعد! بياوريد را عرف نيست، خوب ما

 سـرش  آن كـه  دهـيم  مى تعميم و تازيم مى عرف، به نااعت بى چنان كرديم،
 فـروش  و خريد اين عرف، نظر از اصالً كه است اين بنده نظر! ناپيداست

 شـما  به مبلغ فالن به دارم، خودم ذمه در كه را چيزى آن بنده اگر. نيست
 در فـروش،  و خريـد  موضوع اساساً. نيست فروش و خريد اين بفروشم،

 مسأله همان اين است؟ فروش و خريد واقعاً اين، آيا !نيست اينها با رابطه
 شـود،  زده آن روى كـه  هم ديگر برچسب هزار كه است وامى ستد و داد
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 ربـوى  دِينـى  معـامالت  معامالت، اين عرف، بينِ واقع تيزبينِ ديد نظر از
 چنـين  عـادلى  شـاهد  هـيچ  وقـت  هيچ كه ـ عادل شاهد هزار با و است،

 زبان تو يا گويند مى فروختم، و خريدم بگويى راگ هم ـ دهد نمى شهادتى
 مـورد،  ايـن  در زبانان فارسى هستى، بلد فارسى اگر يا نيستى، بلد فارسى
 .برند نمى كار به را فروش و خريد كلمه
  
 پول پرداخت و رهن

 پــول دارنــد، مســكن آن در كــه اى خانــه رهــنِ مقابــل در كــه كســانى× 
 مسـتأجر  پول از موجر حالت اين در يراز شود؟ مى ربا اين آيا پردازند مى

 .خانه از مستأجر و كند مى استفاده
 آن در و هسـت  هـم  هـا  خيلـى  احتيـاج  مـورد  كـه  اسـت  سؤالى اين

 .است آمده هم مطلب توجيه براى استداللى
 دارد، پـول  تومان هزار بيست كسى: است اين سؤال توجيه بدون متن

 آن اجـاره  كـه  را اى خانـه  ولـى  دهند نمى خانه او به تومان هزار بيست با
 بيسـت  تو گويد، مى كسى دهند، مى رهن به است تومان چهارصد ماهيانه
 و بـردار  رهـن  به مرا خانه عوض در و بده، قرض من به را تومانت هزار
 .گويند مى »تصرف رهن« اين به. بنشين آن در

 از قـرض،  آن بابـت  را اى خانه و دهيد مى قرض كسى به را پولى پس
 آن در گيريــد، مــى خــود تصــرف در را آن و داريــد مــى بــر رهــن هبــ او
 مطلب چند اينجا در است؟ چطور اين كنيد، مى استفاده آن از و نشينيد مى

 :شود روشن كدام هر تكليف و باز هم از يكى يكى بايد كه هست
 را چيـزى  و دهـد  مى قرض پولى كسى به انسان گروئى، يعنى »رهن«
 است؟ چطور )شرعى نظر از( ناي گيرد مى گرويى او از
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 يـك : كـه  اسـت  ايـن  »گرفتن گرو« معنى. ندارد اشكالى گرفتن گروئى
 بتوانـد  شخص اين نيستم مطمئن من اما خواهد، مى قرض پول من از كسى
 صـورت  به دارى، چيزى اگر گوييم مى بنابراين،. برگرداند من به را پول اين
 مـرا  پول نخواستى يا انستى،نتو روزى چنانچه بدانم من كه بده من به رهن
 .تو مال هم آن اضافه و بردارم را پولم بفروشم، را چيز اين بدهى پس

 جهـت  در است اى معامله و قرارداد رهن، پس. است رهن اساس اين
 .رود نمى بين از دهنده، وام پول اصل اينكه تضمين

 چيـز  و اسـت  ايـن  شده گذاشته »رهن« عهده بر اجتماع در كه كارى
 چيـزى  نـه  و رود مى بيرون دهنده رهن جيب از چيزى نه. نيست ديگرى

 بـه  كـافى  اطمينـان  وام دهنـده  چـون . شود مى وارد گيرنده رهن جيب به
 هـم  كارى و بدهد او به وامى خواهد مى هم طرفى از و ندارد، وام گيرنده
 .گيرد مى رهن به او از را چيزى نشود، سوز مايه وام، اين كه بكند

 بـه  و بفروشـد  را دسـتبند  اين خواهد نمى. دارد طال بنددست يك خانمى
 تومـان  سيصـد  نفـر  يـك  از خواهد مى و دارد احتياج هم پول تومان سيصد
 او بـه  تومـان  سيصد و كند اعتماد طور همين كه نيست كسى. بگيرد قرض
 و امانـت  بـه  را دسـتبند  ايـن  اگر اما. برگرداند ديگر ماه پنج تا بدهد قرض
 تومـان  پانصـد  حداقل كه را من دستبند اين بگويد و ذاردبگ كسى نزد رهن
 ديگـر  مـاه  5 مـن  بدهيـد،  قرض من به تومان سيصد و بگيريد دارد، ارزش
 معقـول  اسـت  قراردادى اين گيرم؛ مى پس را دستبند و آورم مى را شما پول
 ايـن  قـرارداد  ايـن  قـانونى  حكم و خاصيت. نيست هم ربائى هيچ آن در و

 وام دهنـده  بدهـد،  را پـول  ايـن  نخواسـت  يـا  نتوانست طرف اگر كه است
 كـه  شـرايطى  يـا  و موازين طبق بر البته ـ طال دستبند آن فروش با تواند مى

 را پــولش دارد اختيــار در كــه ـــ الزم جريانــات گذرانــدن از پــس و دارد،
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 روشـن  مطلـب  اينجـا  تـا . باشـد  نشده سوز مايه هم او پول تا كند، تأمين
 در و اسـت  وام اصل برگردان تضمين منظور به صل،ا در رهن پس. است
 .ندارد وجود بردنى سود و انتفاع آن

  

 گِروئى مال
 سيصـد  و گيـرد  مـى  رهـن  عنوان به خانمى از را دستبندى كه كسى آيا *

 رهـن  اگـر  مثالً كند؟ تصرف دستبند اين در دارد حق دهد مى او به تومان
 آن با و كند دستش را ستبندد اين دارد حق آيا است ديگرى خانم گيرنده

 برود؟ مهمانى مجلس يك به
 ايـن  دارد حـق  فقط او. ندارد را حقى چنين رهن، دهنده اجازه بدون
 بـا  بايـد  كنـد،  تصرف آن در خواست اگر و نگهدارد جايى در را دستبند
 گرو به كه آنچه در تصرف پس. باشد دستبند صاحب يعنى »راهن« اجازه

 كـه  تصرفاتى مگر است، جايز آن صاحب اجازه اب تنها است شده برداشته
 رهـن  بـه  خانـه  ايـن  در را دسـتبند  شـما . باشـد  آن نگهـدارى  جهت در

 بريـد،  مـى  جديـد  خانـه  به را آن شويد مى خانه به خانه چون و ايد گرفته
 آن اسـتعمال  و آن، از استفاده يعنى تصرف. نيست اينها تصرف از مقصود

 .باشد گروئى مالِ آن صاحب اجازه با بايد كه
  

 است؟ كسى چه آن از گروئى مال منافع *
 گـاو  مـاده  يك اما ندارد، هم اى خانه ندارد، دستبندى نفر يك بزنم، مثالى
 بـه  هـم  پـول  تومـان  دويست و دهد مى رهن شما به را گاوش ماده. دارد

 دويسـت  مـن  بـه  آيـا  گويد مى و آيد مى شما نزد. خواهد مى قرض عنوان
 بـدهم؟  پـس  شـما  بـه  ديگر ماه دو تا دهيد مى قرض وانعن به پول تومان
 بـه  چنـدان  امـا  بـدهم  قـرض  را تومـان  دويسـت  حاضـرم  من گوييد مى
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 دويسـت  بـدهى،  مـن  به گروئى چيزى اگر ندارد اعتماد تو حسابى خوش
 حاضريد شما دارم گاو ماده يك فقط من گويد مى. دهم مى تو به را تومان
 و داريد برمى گرو به را او گاو ماده. بله ييدگو مى برداريد؟ گروئى، را اين

 يـا  زايـد  مـى  گـاو  ماده اين كه اكنون. دهيد مى قرض او به تومان دويست
 است؟ كسى چه مال دهد مى كه شيرى
 است شما پيش كه ماه دو اين در و است گاو ماده صاحب مال اينها ـ
 مـاده  توانيـد  مـى . بنوشـيد  آن شير از هم جرعه يك حتى نداريد حق شما
 آيـد  مـى  آن صـاحب  امـا . كنيد نگهدارى خودتان خانه در و ببريد را گاو

 آن فقـط  و دهد مى خودش هم را اش علوفه برد، مى و دوشد مى را شيرش
 صـاحب  به مربوط گروئى منافع رهن، ايام در پس. شماست خانه در گاو

 .آن گيرنده به مربوط نه است گروئى
 خواهـد،  مى وام هم تومان هزار يستب دارد اى خانه كسى اگر بنابراين

 وام شـما  از تومـان  هـزار  بيسـت  و گـذارد  مى گرو شما پيش را اش خانه
 كنيـد،  اسـتفاده  سـكونت  صورت به خانه اين از توانيد نمى شما گيرد، مى

 گـرو  شما پيش را خانه اين بگويد و بنشيند خانه اين در تواند مى او خود
 تـوانم  مـى  مـن،  ولى. گرفتم قرض اشم از هم تومان هزار بيست گذاشتم،
 آسـيبى  هـم  خانـه  بـه  كه كنم استفاده آن از و بنشينم خانه اين در طورى
 رهـن  كسـى  پـيش  كه اى خانه در من اما ـ نشود كم آن ارزش از ـ نرسد

 بگـويم  و دهـم  اجـاره  را آن خواسـتم  هم اگر و بنشينم توانم مى گذاشتم
 چـون  گـذارم،  مى رهن شما پيش ام داده اجاره كس فالن به كه را اى خانه

 يـك  مـن  اگر كه باشد تضمين يك كه است اين گذاشتن، رهن از غرض
 خانـه  آن اجـاره  ولـى  بفروشـيد  را ام خانـه  ندادم، پس ا شمار پول روزى
 .است من خود به متعلق
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 مـال  دادن، اجاره صورت به چه سكونت، صورت به چه خانه، منافع پس
 گروئـى  از صاحبخانه و است داده گرو را هخان اين كه است، صاحبخانه خود
 منافـاتى  كـه  باشد طورى بايد شدنش مند بهره طرز فقط البته. شود مى مند بهره
 .نيايد وارد گروئى آن به آسيبى يعنى باشد، نداشته شما پول تضمين با

 بلكـه  نيسـت،  ايـد  گيرنده رهن و دهنده وام كه شما مال آن، منافع ولى
 كـه  تصـرفاتى  و رهـن  همـه  ايـن  پس. است رندهگي وام شخص به متعلق
 چيست؟ هست
 شـرع  سـمت  بـه  كـه  آدمى سر كاله يعنى شرعى كاله!! شرعى كاله ـ
 سـر  كـاله  وقـت  آن لغزد، مى پايش گاهى ندارد، محكمى اراده اما آيد، مى

 را شرعى كاله اين اينكه براى ها تصرف و رهن اين در. گذارد مى خودش
 :كند مى را كار اين كند، درست
 و شرقاً جنوباً، شماالً، خيابان، فالن در واقع فالن شماره خانه گويد مى
 شـش  كـه  دهم مى رهن شما به متعلقاتش جميع با را كجا به محدود غرباً
 تـا  و. اسـت  رهن قرارداد يك اين. بدهيد تومان هزار بيست من به ماهه،
: نويسـد  مـى  دسن همان در اينكه اال است، من مال خانه، منافع هم جا اين

 سـير  يـك  بـه  كـردم  صـلح  را مرهونه عين منافع و »منافع صلح با همراه«
 هـم  را نبـات  سـير  يك. ماه شش مدت اين در! شرعى صلح هم آن نبات
 شـما  انگيـزه  و دليـل  حـاال . كردم صلح و بخشيدم هم را آن خواهم، نمى
 گيزهان اما. بگيريد وام تومان هزار بيست خواستيد مى بود؟ چه صلح براى
 يـا  تومـان  چهارصد ماهى اينجا از اينكه چيست؟ صلح اين قبول براى او

 .دهند مى اجاره هم غالباً بدهد، اجاره كسى به يا كند، استفاده مستقيماً
 همـان  نظيـر  اين. ندارد هم ها حرف اين و خانه به احتياجى ديگر اين
 شش تهسف كه دهم مى وام تومان هزار بيست شما به من گويد مى كه است
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 دو مبلغ دهيد، مى او به كه اى سفته بر عالوه شما بعد و بدهيد من به ماهه
 خانـه ! كنيـد  مـى  صلح نبات سير يك به او به هم تومان چهارصد و هزار
 هـم  آنجـا  اسـت،  درسـت  صـلح  ايـن  اگر نياورد، وجود به اى تازه مسأله
 ،خانـه  رهـن . اسـت  كـاله  هم جا اين است، كاله آنجا اگر. است درست
 .كند نمى عوض را مطلب
 بزنيـد،  حـرف  نتوانيـد  ديگـر  كـه  كنم مى كارى يك حاال نه، گويد مى
!! كنـيم  مى »شرط بيع«: كنيم مى درست شرعى كاله ما بگوييد نتوانيد ديگر
 !ندارد اشكال ديگر كه شرط بيع

 اى خانـه  شـما  كـه  است اين »شرط بيع« معناى چيست؟ »شرط بيع« ـ
 و خريـد « ــ . فروشـيد  مـى  تومـان  هـزار  بيست به هبند به را خانه داريد،
 .خريدم و فروختيد، ـ »فروش
 داريـد  حـق  مـاه  شـش  سر ولى: گوييد مى و گذاريد مى شرط يك اما
 حـق . بگيريـد  پـس  را تـان  خانه و بدهيد پس من به را تومان هزار بيست

 .ماه شش سر »فسخ خيار«
 شـرعى  ازينمـو  طبـق  بر ديگر اينجا. نيست ها حرف آن ديگر جا اين

 اين گوييد مى. است خريدار به متعلق ماه شش اين در خانه اين منافع هم
 پـس . ديگـر  چيز نه و هست كالهى نه ديگر. است من به متعلق ماه شش
 شـما  بـه  است، من اختيار در و من ملك كه را خانه اين دارم اى خانه من
 تـان براي فسـخى  خيـار  حق يك و فروشم مى تومان هزار بيست قيمت به

 دادم، پـس  را تومـان  هـزار  بيسـت  اين ماه شش سر اگر كه شوم مى قائل
 .شما مال خانه ندادم پس اگر من، مال خانه و شما مال تومان هزار بيست
 تومـان  هـزار  بيسـت  بـه  شـما  بـه  را خانـه  كه ماه شش مدت اين در
 ـ است شما مال هم خانه اين منافع است، شما ملك خانه چون ام فروخته
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 كـه  شـخص  آن بـه  را گـاوش  ماده قبل، مثال در و ـ ندارد اشكالى ديگر
 بـه  را گـاو  ماده گويد، مى فروشد مى دهد، مى وام او به تومان هزار سيصد
 سيصـد  اگر ماه شش سر شرط، يك با ولى تومان، سيصد به فروختم شما

 گـاو  مـاده  نـدادم  پس اگر و خودم، مال گاو ماده دادم، پس را شما تومان
. اسـت  پـول  صاحب مال گاو ماده ماه، شش مدت اين در و تشماس مال
 اشكالى اين و است پول صاحب به متعلق هم گاو آن گوساله و شير پس
 .است معامله نيست، هم كاله. ندارد
  

 !شرعى كاله يا اى باسمه معامالت
. اسـت  صـحيح  ــ  جوانب جميع از ـ باشد طور اين واقعاً معامله اگر البته
. نـدارد  عيبـى  باشد، فروش و خريد واقعاً و شرط بيع واقعاً اى معامله اگر
 و گروئـى  را چيـزى  خواهـد  مـى  واقـع  در نباشد، طور اين واقعاً اگر ولى

 اسـتفاده  گروئـى  منـافع  از راحت خيال با اينكه براى منتهى بدهد، »رهن«
 كـار  در فروشى و خريد وگرنه گذارد مى »شرط بيع« را اسمش فقط كند،

 :توضيح اين با. است زدن گول را دخو اين نيست؛
 پنجـاه  گـرفتن  بـراى  باشد، داشته هم تومانى هزار صد ء شى يك اگر آدم
 مـال  ملـك، . اسـت  مـن  مال رهن اينكه براى. بدهد رهن است، حاضر تومان
 پنجـاه  يـا  هـم  مـن . اسـت  طـرف  نزد پشتوانه يك عنوان به فقط و است من

 اگـر  و اسـت  مـن  مـال  كـه  دادم اگـر . تـوانم  نمى يا بدهم، توانم مى را تومان
 پنجـاه  بفروشـيد،  را آن توانيد مى شما. نيست شما مال اش همه بدهم نتوانستم
 بـراى  راحـت  آدم، پـس . بدهيـد  مـن  بـه  هم را اش بقيه و برداريد را تومانتان
 و بدهـد،  گـرو  هم را تومانى هزار صد ء شى يك تواند مى تومان پنجاه گرفتن
 !كنيد؟ مى را كار اين هم شرط بيع در شما آيا اام. آيد نمى پيش اشكالى
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 نـرخ  بـه  خانـه  اجاره و تومان هزار سيصد روز نرخ به اى خانه قيمت
 بـازار  نـرخ  طبـق  بر تومان پانصد و هزار. است تومان پانصد و هزار روز
 و هـزار  بـا . تومـان  هزار پنج و هفتاد مثالً شود؟ مى چقدر ربا و ربح براى
 پـول  تومان هزار پنج و هفتاد فقط شود مى ماه، در نداد ربح تومان پانصد
 را تومانى هزار سيصد خانه يك خواهد مى طرف وقتى پس گرفت قرض
 آن كسـى . بدهد گرو تواند مى تومان هزار پنج و هفتاد با فقط بدهد، گرو
 يـا  هـزار  پنجـاه  بـه  رسـد  چـه  دارد، برنمى گرو هم تومان هزار صد با را

 روى را تومـانى  هـزار  سيصد خانه كه فرد اين حاال. تومان هزار دويست
 صـد  يـا  پايين و باال كمى يا تومان هزار پنج و هفتاد به بازار ربح حساب
 ماه شش سر اگر و كند؟ مى »شرط بيع« را خانه واقعاً دهد، مى تومان هزار
 اسـت  حاضـر  )آيا( بدهد، شخص اين به نتوانست را تومان هزار صد آن

 پـس ! نـه  بكنـد؟  خواهـد  مى را كار اين آيا تو؟ به قمتعل خانه اين بگويد
 بـه  اى خانـه  و دارد پـول  بـه  احتياج فرد اين اگر. نيست »شرط بيع« واقعاً
 او به كسى ولى كند، تهيه پولى خواهد مى دارد، تومان هزار سيصد قيمت
 او از. كنـد  »شرط بيع« او از را خانه است حاضر نفر يك دهد، نمى قرض
 هـزار  سيصـد : گويـد  مـى  جواب در او و پرسد مى را نهخا آن روز قيمت
 را خانـه  حاضـرم  و خـواهم  نمى تومان هزار سيصد نه گويد مى او تومان؛

 تومـان  هـزار  شصت بيند مى فروشنده. بخرم تومان هزار چهل و دويست
 آن وقتـى  و ارزد مى تومان هزار سيصد از بيشتر خانه و است خيلى ضرر
 :گويد مى بخرد، تومان هزار سيصد قيمت به را خانه كه نيست حاضر مرد

 و دويسـت  بـه  تـو  بـه  را خانـه  من. دهيم انجام »اى معامله« هم با بيا 
 كـه  شـو  قائل من براى فسخى حق يك ولى فروشم مى تومان هزار چهل
 خانه بدهم، پس تو به را تومان هزار چهل و دويست توانستم ماه شش سر اگر
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 مـاه  شـش  سـر  فـرد  اگـر  هم واقعاً است، اى لهمعام اين. باشد من به متعلق
 از خانـه  نداشـت،  اى چـاره  ديگـر  بينـد  مـى  رفـت،  خانه و بدهد، نتوانست
 بـه  را تومـانى  هزار سيصد خانه وقتى ولى. كرديم »معامله« اما رفت دستش
 واقعـاً  اينكه كند، مى »شرط بيع« تومان هزار صد يا هزار شصت هزار، پنجاه
 نـدارد،  فـروش  و خريـد  بـر  عزيمـت  اصـالً  صشخ اين. نيست شرط بيع
 آن اسـم  منتهى. بگيرد رهن واقعاً خواهد مى او. بخرد و بفروشد خواهد نمى
 !!باشد نداشته شرعى اشكال خانه، از استفاده كه گذارد مى »شرط بيع« را

 يـك  بخـورد،  برايش هم قسم تا هزار اگر صورى، اى باسمه هاى معامله اين
 شـرط  بيـع « ولـى  نـدارد  اشـكالى  واقعـى،  »شـرط  بيـع « پس. ندارد ارزش پول

 بـودن  حـالل  همـان . دارد را »اى باسـمه  صورى نتيجه« همان »اى باسمه صورىِ
 .نيست حرفى ايد، ساخته اى، باسمه بودن حالل به اگر !كند مى درست هم را اى باسمه

 گـاهى  كه كلفت گردن رباخوارهاى ـ قبل سال سى حدود شايد ـ سابقاً
 بـه  شـدند  مـى  محلـه  يـك  صاحب شرط، بيعِ شكل به باخوارى،ر طريق از

 در بـود  بگيـر  وام چـه  هـر  روزگـار  از دمـارى  مطلب، بودن شرعى عنوان
 نيسـتم  حاضـر  من: گفتند مى باشد، »شرعى« كارشان اينكه براى. آوردند مى
 بيخـود . باشـم  داشـته  كـار  و سـر ... اينها و چند تومانى و بهره با طورى اين

 خانـه  هـم  خـدا  بنـده  آن. كـنم  شرط بيع هستم حاضر من يد،نياي من سراغ
 ده بـه  دفترخانـه  در داشـت  ارزش تومـان  هـزار  50 يا 40 كه را مسكونيش

 را وام تومـان  هـزار  ده فـرد  ايـن . گذاشت مى شرط بيع او پيش تومان هزار
 !!داد مى هم اجاره و گرفت مى تصرف در را خانه هم او و گرفت مى

 را پول توانست نمى سال، دو يا سال يك سر خدا بنده اين كه هم بعد
 گذاشـت  مى اجرا به فوراً را خانه هم او ـ بود شرط بيع چون ـ بازگرداند

 بيـع « اينجـا  نـدارد،  معنى حراج اينجا در!! زد مى آن روى حراج چوب و
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 وام چـون . باشـد  مـى  رهـن  بـه  متعلـق  حراج )كه حالى در( است »شرط
 سـال  دو سـال،  يـك  مـاه،  شـش  سـر  و كرده »شرط بيع« را خانه گيرنده
 اى خانـه  و است من به متعلق خانه اصالً بنابراين، بدهد را پولش نتوانسته

 !!كردند مى او نام به نيز قطعاً بود او به متعلق شرعاً موقع آن تا كه را
 دادگسـترى  بـه  مسـائل  كه بعدها. شد مى عمل اساس اين بر مدتى يك
! انـد  گذاشـته  »شـرط  بيع« را آن اسم تنها است، رهن واقعاً اين ديدند كشيد،

 را كـار  ايـن  آن اسـاس  بر اسناد ثبت ديگر كه گذراندند قانونى موقع آن از
 بـه  كـه  مـوقعى  رسـمى  اسـناد  دفاتر ،»شرط بيع« معامالت با بلكه كرد، نمى
 تـو  مـال  )خانـه  مثالً(: گفتند مى كردند، مى رهن معامله شد، مى گذاشته اجرا
 را آن بقيـه  و بـدهيم  پـس  را پولت و كنيم حراج داريم حق طفق شود، نمى
 البتـه . بـود  صـحيح  و حسـابى  حرف يك اين و برگردانيم صاحبش به هم

 بيـع  امـا . »رهـن « نـه  و بـود  »شرط بيع« نه اين كه بود اين تر صحيح حرف
 )اصـل  در( اينها اينكه براى نبود رهن و بود، دروغ و حقه چون نبود، شرط

 ايـن  دادند مى رأى كه بود اين تر صحيح. بودند داده انجام »رطش بيع« نام به
 سـند  هم تو است، فرد آن خود به متعلق خانه. رهن نه و است شرط بيع نه
 ذو كـانَ  اِنْ وِ« داد، را پـول  وقت هر تا! بخور را آبش كوزه در بگذار ببر را

 هـم  حـراج  چـوب  تـى ح بود، اسالمى دادگاه اگر. »ةٍميسرَ اِلى ةٌفَنظر ةٍعسرَ
 را رهن! »رهن« نه و است »شرط بيع« نه اين گفت مى بلكه زد نمى آن روى
 »شـرط  بيـع «. خواهم مى »شرط بيع« بودى گفته تو چون بودى نخواسته كه
 .»رهن« نه و است »شرط بيع« نه پس. نبود »واقعى« شرط بيع هم

 بـه  مـا  را اينها: گفتند و دادند تخفيف درجه يك آمدند الاقل بعد ولى
 ايـن،  و. بكنيـد  رهـن  معاملـه  فقط اينها با. نداريم قبول »شرط بيع« عنوان
 .شد بهتر كمى اجرايى نظر از حداقل



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    202

 باشـد،  داشته واقعيت »شرط بيع« اگر كه ،»شرط بيع« به راجع هم اين
 ايـن  از توانـد  مى هم خريدار و ندارد اشكالى بفروشد، و بخرد واقعاً يعنى
 ايـن  در نباشـد،  »شرط بيع« واقعاً اگر ولى كند، ستفادها مدت اين در خانه

 حكـم  بـه  راجـع  ايـن . نيست بيش »ثمر بى اى باسمه معامله« يك صورت
 .مطلب
 اسـتفاده  خانـه  از ديگـر  طـرف  و پـول  از طـرف  يـك  كه مدتى در× 

 اسـتفاده  خانـه  از ايـن  امـا  كنـد  استفاده تواند مى پول از او چطور كند، مى
 نكند؟
 اسـت  اين در مسأله. ايم داده قبل هاى بحث در را مطلب اين جواب ما

 كـه  اسـت  ايـن  معنايش صورت اين در و داد قرض شود مى يا را پول كه
 مـن  بـه  را آن بعـد  و كنـد  اسـتفاده  »سند« از موقتاً خواهد مى گيرنده وام

. بكـنم  اى استفاده خواهم نمى سند اين از مدت اين در هم من و برگرداند
 شـما  از برويـد،  مسـافرت  خواهيـد  مـى  كـه  اوقات گاهى :بزنيم مثال يك

 را اش خانه مالكيت سند آيد مى كسى خواهند؟ مى نامه ضمانت و تضمين
 كند مى صادر تضمين برگه يك آن روى دفترخانه و گذارد مى جا فالن در
 فـرد  اين مسافرت براى مؤسسه فالن اختيار در مدت اين در سند اين كه

 صـورت  بـه  اش خانـه  از مـدت  ايـن  در او كه است اين معنايش و است
 مـوازين  سـند،  از اسـتفاده . كنـد  اسـتفاده  توانـد  نمـى  آن، امثـال  و فروش

 عنـوان  بـه  مـدت،  ايـن  در را تـان  خانه و آييد مى كه شما. دارد محدودى
 در خودتان اختيار به يعنى برود، مسافرت به رفيقتان تا سپاريد مى تضمين

 سلب خودتان از را خانه فروش حق ماه، شش ماه، دو ماه، يك مدت اين
 كـه  آنجـا  در. است خودتان مال خانه اما ندارد، هم اشكالى اين،. ايد كرده
 اجتمـاعى،  اعتبار سند اين از خواهد مى فرد آن دهيد، مى وام را پولى شما
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 مـاه  شـش  از بعـد . رود نمـى  بين از هم كار اصل كند، استفاده ماهه شش
 اقتصـاد  خزانه جمع در حقيقت در يعنى گرداند باز شما به وقتى دومرتبه
 اسـت  كـار  آن سـند  تومان، هزار بيست اين كه كارى اصلى مالكِ جامعه،
 واقـع،  در. اسـت  كـرده  اسـتفاده  آن از موقتاً ماه شش فقط او. هستيد شما

 را شـما  تومـان  هـزار  بيسـت  بعـداً  بايـد  فـرد  اين زيرا است؛ اين مطلب
 آن مالك هنوز جامعه، اقتصادِ انباشته كار انبار و خزانه در يعنى. برگرداند
 .هستيد شما خود انباشته كار واحدِ تومان هزار بيست
 آن از مـاه  شـش  توانـد  مـى  موقتـاً  او اوسـت،  دست در كه پول آن با

 مـا  و بكند، بردارى بهره چنين يك تواند مى سند اين از موقتاً. كند استفاده
 آن توانيـد  مى شما. كرد درست بازده يك توان نمى منظور اين براى گفتيم
 هر و بگيريد بياوريد، دست به توانستيد مى سند اين با كه را اى انباشته كار

 امـا . ديگـر  انتفاعـات  يا سكونت يا كردن مصرف از اعم بكنيد، اى استفاده
 عنوان به هم اى استفاده يك خواستيد اگر ايد گذاشته او اختيار در كه حاال
 را انباشته كار آن خود هم فرد آن كه حالى در بگيريد آن از سند اين خود

 نـوع  دو انباشـته،  كـار  معـين  مقـدار  يـك  از كرد، استفاده آن از و گرفت
 را انباشـته  كـار  از شـدن  منـد  بهـره  نظام و جامعه اين، و شده، گيرى بهره
 .كند مى مختل

 تفادهاس من تومان هزار بيست از او بگوييد كه نيست صحيح بنابراين،
 انباشـته  كار عين از شما. ندارد معنى اين كنم، استفاده او خانه از من كند،

 اين گفتيم قبل بحث در چنانكه و انباشته كار سند از او و كنيد مى استفاده
 نبايـد . اسـت  غلطـى  اسـتدالل  اين بنابراين،. نيست مقايسه قابل هم با دو

 كنـد  مى دار جريحه را انسان عاطفه كه مثالى روى جايى در هم را مطلب
 دلسـوزى  روى از »زورزوركـى  بلـه « يـك  تـا  آورد، بسـوزاند،  را دلش و
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 هـزار  بيسـت  بـا . دارد پـول  تومـان  هزار بيست بيچاره، فالنى كه! بگويد
 هـزار  هشـتاد  هفتـاد،  خانـه  يـك  امـا  دهنـد،  نمى او به هم النه يك تومان
 بـا  شـما . دهنـد  مـى  او به است تومان چهارصد ماهى اش اجاره كه تومانى

 درسـت  بيچـاره  هـاى  آدم ايـن  بـراى  هـم  مشـكلى  يك »است حرام اين«
 كند؟ چكار خدا بنده اين حاال. ايد كرده

 مرتـب  مـاه  بـه  مـاه  و ندهـد  او بـه  را تومـان  هـزار  بيسـت  گوييد مى
 نـه  ديگر سال چهار از بعد بدهد؟ اين از تومان چهارصد تومان، چهارصد
 نيسـت  بهتر اين آخر! خانه صاحب هن و است تومان هزار بيست صاحب

 هـزار  بيسـت  سال چهار از بعد حداقل بياييد است، حالل اين بگوييد كه
 بيسـت  ايـن  الاقل كرده زندگى سال چهار خوب بدهيد، او به را تومانش

 نيست؟ بهتر اين. است دستش در تومان هزار
 مردمـى  از حمايـت  خـاطر  بـه  ربـا  تحريم قانون كه است اين نه مگر
 يـك  آن، بـه  اقـالً  جـا  ايـن  در گيرنـد؟  مـى  قرار كشى بهره مورد كه است

 جـارى  اشـكش  هم و سوزد مى دلش هم آدم مورد اين در. بزنيد استثنايى
 است، راضى اينجا خدا البد ندارد عيبى. بگويد »بله« خواهد مى و شود مى
 .است راضى خدا جا اين دانم مى من

 مـن  وقت آن بكنيد، را كار اين خواستيد شما اگر! نيست طور اين ولى
 آدم يـك  گـويم  مى. بسوزد طرف آن از دلتان باز كه آورم مى مثال يك هم

 قـرار  فشار تحت را او طلبكار. است بدهكار تومان هزار بيست اى بيچاره
 بيچـاره  آدم يـك  بـه  دارد سـكونت  آن در كه را اش خانه آيد مى دهد، مى

 تومـان  هـزار  بيست فقط .است بهتر او از وضعش كمى كه دهد مى ديگر
 فشـار  پـر  طلبكـار  آن بـه  و گيـرد  مى را تومان هزار بيست اين. دارد پول
 در تومـان  هـزار  بيست اين صاحب. شود مى سرگردان خودش و دهد، مى
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 بايـد  آيـد؟  مـى  او سر به چه حال. شود مى صاحبخانه سال، چهار سه اين
 پنجـاه،  مـاهى  و نـد ك اجـاره  آلـونكى  يا اتاقك يك يا بخوابد خيابان كنار

 پـيش  حـالتى  چنـين  يك باالخره ولى نيست، معلوم بدهد؟ تومان شصت
 گوييد؟ مى چه آنجا. آيد مى

 تـا  بندنـد،  مى را غلط راه يك اقتصادى نظام يك در كه است اين مسأله
 را كن بنيان سيل يك جلوى. بگيرند را اقتصادى شكننده هاى نوسان جلوى

 اى بيچاره مزرعه به كه سيل آن آب از مىك جلوى است ممكن بندند مى كه
 بـاالخره ! كـرد  دسـتكارى  را قوانين مدام شود نمى اما. بشود گرفته رفت، مى

 تـازه  و تر را آن بخواهيم هم قدر هر. هست قانون همراه به »خشكى« كمى
 اگـر  قاضـى . اسـت  طـور  اين هم قاضى. است خشك كمى يك نگهداريم،
. دهـد  مـى  رأى يـك  روزى هر باشد، سىاحسا و عاطفى دادگاه در بخواهد
 از خيلـى  نظيـر . طـرف  آن نفع به فردا دهد، مى رأى طرف اين نفع به امروز
 بـه  استنباط يك امروز. خريد پول با حتى شد مى را رأيشان كه قديم قضات

 كـه  رشـوه  ــ  رفـت  مـى  قاضى خانه در يكى آن فردا و كرد مى آقا اين نفع
 تجديـد  مرتبـه  دو فـردا  بـرد،  مى قاضى هخان در كش پيش و هديه! داد نمى

 كـردم،  دقـت  مطلـب  ادلّه در من خير نه گفت مى وقت آن. كردند مى داورى
 .نيست فرد اين نفع به مطلب كنم، مى اعالم امروز! بودم فهميده اشتباه ديروز

 قـرار  تـأثير  تحـت  زود او عواطـف  كـه  احساساتى عاطفى قاضى يك
. عاطفـه  بـا  ايـن  رشـوه،  بـا  او منتهى. ندك مى را كار همين عمالً گيرد، مى

 ايـن  نفـع  بـه  هـم  او. كند مى زارى و گريه او نزد و آيد مى فرد اين امروز
 نفـع  به هم او كند، مى زارى و گريه و آيد مى مقابل فرد فردا. دهد مى رأى
 و گريـه  و باشد »خشن« و »خشك« كمى يك بايد قانون. دهد مى رأى آن

 او چنـد  هـر . نگـذارد  اثـرى  او سنگ دل در طرف، آن و طرف اين زارى
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 آهنـين  اى اراده ولـى . اسـت  نرم دلش هم خيلى اتفاقاً. نيست سنگ دلش
. كنـد  مهار و كنترل را خود احساسات آهنين، اراده آن با تواند مى كه دارد
 علـى  مولى مثل قاضى نيست، خوب هم سنگدل قاضى است، خوب اين
ـ  هنگام در كه است خوب السالم عليه  نازكـدل  افـراد  از احساسـات،  روزب

 يـك  حمايـت  در قلبش چنان آن و نمود، مى تر دل نازك هم دنيا معروف
 رئـوف  دلِ نـازك  عاطفى حساس آدم يك مثل لرزيد، مى و تپيد مى مظلوم

 :گفت برادرش عقيل وقتى )ع(على همين و دلسوز و
 هىبـد  برادرت به اضافى سهميه يك خواهى نمى المال بيت اين از برادر

 چـه  مـا  بـراى  نباشـى  كه روزى با باشى مؤمنان امير تو كه روزى پس آخر
 در و كـرد،  داغ و تفتيـده  را آهنى تكه السالم عليه على وقت آن دارد؟ فرقى
 چـه  مـن  بـا  كـه  شـد  بلند فريادش او و گذاشت دستش در او سؤال پاسخ

 را شده داغ آهن اين تحمل امروز و برادرى تو اگر! هان گفت او و كردى؟
 را جهـنم  سوزان آتش تو، خاطر به برادرت دارى انتظار چگونه پس ندارى،
 نيسـت،  وجـودش  در »احسـاس « آدم اين اينكه مثل اصالً! بخرد خود براى
 .است شده داغ آهن جوابش و كند مى او از خواهش يك برادرش كه

 امـا  اسـت،  پراحسـاس  درونش. باشد قاضى تواند مى انسانى چنين يك
 بـروز  احساسـى  هـيچ  او از مواقـع  ايـن  در كـه  اسـت  قاطع نقدرآ اش اراده
 تـوى  اش گريـه  يكجـا  كه نيست شخصيتى دو هاى آدم آن از على. كند نمى

 آخرت و دنيا و دين به اصالً ديگر جاى يك و كند مى گريه است، آستينش
 يـك  آدم علـى، . نيسـت  رو دو شخصـيتى  دو آدم او نـه،  زنـد،  مى پا پشت

 عاطفـه  و احسـاس . ورزيـده  و بارآمـده  شخصيتىِ كي اما است، شخصيتى
 داراى آدمِ و عاطفـه  بـى  آدم بـين . دارد نيز عاطفه بر مسلط اى اراده اما دارد،
 اتفاقـاً . باشـد  طـور  ايـن  بايد قاضى. است فرق خيلى آن بر مسلط اما عاطفه
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 قاضـى  ايـن . باشد مسلط خودش عاطفه بر اما باشد، عاطفه با بايد قاضى
 قـانون  نكنـد،  جلـوه  خشك هم شود نمى. كند مى جلوه خشك دادگاه، در
 .است »خشك« قدرى بكنيم، هم كارى هر را قانون. است طور همين هم

 اينكـه  انتظـار  بنـدد،  مـى  را ده بـاد  بـر  بنيـان  رباى جلوى وقتى قانون
 را ــ  كننـده  متزلـزل  اسـتثناهايى  ــ  طرف آن از يا طرف، اين از استثنايى
 .داد باد بر نبايد استثناها اين خاطر به را نونقا. نابجاست بپذيرد،
 دارد، تومان هزار بيست كه بينوايى اين حال به دلش خيلى جامعه اگر

 بعـد  اقالً و بگيرد رهن كلفت گردن يك از اى خانه خواهد مى و سوزد مى
 در نـرود  بين از پولش و باشد تومانش هزار بيست صاحب سال چهار از

 تومـان  هزار پنجاه بيايد باشد نشسته خانه توى مه سال چهار اين حاليكه
 تومـان  هـزار  بيسـت  ايـن  با همراه تا بدهد الحسنه قرض خدا بنده اين به

 اين با وگرنه. بدهد پس را تومان هزار پنجاه آرام، آرام و بخرد، خانه يك
 دهند مى )رهن( او به تومانى چهارصد خانه يك امسال تومان هزار بيست

 بيسـت  عمالً ديگر سال چهار اما ـ بنشيند آن در بتواند كه اى خانه يعنى ـ
 تومـان  هزار بيست به هم اتاق يك و است افتاده ارزش از او تومان هزار
 بيايـد،  سـرش  بـه  ترسيد مى امروز كه باليى آن فقط. دهد نمى رهن او به

 .است افتاده عقب سال چهار
 هـزار  بيسـت  اىدار نيازمنـد  آدم كـه  كرد درست اى شيوه و نظام بايد
 قـرار  ربـاخوار  فشار تحت نه مسكونى، خانه يك نيازمندِ و سرمايه تومان
 بيسـت  كه كسى اسالمى قوانين نظر از! كدام هيچ بگير، اجاره نه و بگيرد
 و زكات از توان مى دارد، مسكونى خانه به احتياج و دارد پول تومان هزار

 قـرض  او بـه  اصـالً . دشـو  خانه صاحب تا داد، او به اسالمى هاى ماليات
 كـرديم  روشن را مطلب اين انفاق، بحث در ما. بخشيم مى او دهيم،به نمى
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 نيازهـاى  حـداقل  بايـد  كه است وسيع آنقدر اسالم نظر از انفاق دايره كه
 تـأمين  كننـد،  مـى  زندگى اسالمى جامعه در كه را هايى انسان تمام زندگى

 .بخشيد او به بايد نه، هم وام حتى پس. كند
 بخشيد او به شود نمى كه است طورى جامعه اقتصادى وضع اگر حاال

 انفاقـات  بـراى  طرفـى  از و نيسـت  اينقـدر  هـم  واجـب  انفاقات ميزان و
 دولـت  و نـدارد  وجـود  كنند انفاق كه همتى صاحبان هم واجب اختيارى

 او بـه  بايـد  الاقـل  صـورت  ايـن  در اينهـا،  امثال و داند، نمى مصلحت هم
 .رسد نمى قرض به نوبت واقع در كه شد ضعر ولى. داد قرض
 مصـرف  درسـت  و شـود  گرفتـه  درست اسالمى، واجب انفاقات اگر
 ايـن  از مسـائل  در باشـد  گيـرى  اگر و نداريم گيرى مسائل اين در شود،
 كنـد  مـى  اسـتفاده  پـولش  از او چـون  كـه  اسـتدالل  اين پس. است باالتر

 .نيست تمام اللىاستد كند استفاده اش خانه از هم مستأجر بگذاريد
  
 پاسخ بندى جمع

 چيسـت؟  )اسـالم  در( »رهـن « ديـد  بايد اما است، صحيح اسالم در »رهن«
 سـر  در را پولش اصل بتواند كه ندارد اطمينان دهنده، وام كه است اين رهن
 قـرض « ترسـد  مـى  است الحسنه قرض ـ بگيرد پس گيرنده وام از الزم مدت
 يـا  تضـمين  عنوان به چيزى يك يدگو مى صورت اين در. بشود »نده الپس

 بتوانم من بدهى، را پول اين مدت سر نتوانستى اگر كه بگذار گرو پشتوانه،
 نتوانسـت  گيرنده قرض مدت، سر اگر. كنم تأمين را پولم اصل او، محل از

 را گروئـى  مـال  آن دارد حـق  وام دهنـده  برگردانـد،  وام دهنـده  بـه  را پول
 داده وام كـه  را پـولى  مقدار و ـ الزم شرايط و مراحل طى با البته ـ بفروشد
 گيرنـده  ولى. است رهن اصل اين. برگرداند صاحبش به هم را بقيه بردارد،
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 حـق  هـم  گروئـى  دهنـده  و. نـدارد  را گروئـى  ايـن  از استفاده حق گروئى
 يعنـى  ـ وام دهنده و رهن گيرنده حقوق به كه حدودى در را آن از استفاده

 هم، »منافع صلح«. دارد نياورد، وارد اى لطمه ـ آن بودن پشتوانه خاصيت به
 يـك  بـا  ها سال كه كبريت قوطى يك با است تومان هزار پنج صلح آن نظير

 .ندارد فايده شود، مى صلح و شود مى فروش و خريد تومان ميليون
 حـل  اسـت،  درسـت  باشـد،  »واقعـى  شـرط  بيـع « اگر هم »شرط بيع«

! »اى باسـمه  شرط بيع« نه »واقعى طشر بيع« اما هست هم مشكلى )كننده(
 بيـع  هـم  مـورد  يـك  شـايد  ميليون، يك از دارد، جريان عموماً اآلن آنچه
 اسـت  »اى باسـمه  شرط بيع« معموالً هست واقعاً آنچه! نباشد واقعى شرط
 قـوانين  نظـر  از واقعـاً  و انـد  گذاشـته  »شـرط  بيع« اسم »رهن« روى يعنى

 قـوانين  حاال ولى. شرط بيع يتخاص نه و دارد رهن خاصيت نه اسالمى،
 .كند مى رهن معامله فقط كند، نمى شرط بيع معامله آن با الاقل موجود

 بـود،  )شـرط  بيـع ( اگـر . نيست شرط بيع هم، ها»شرط بيع« اين پس 
 آن دهنـده  و كند مى استفاده پول از پول گيرنده كه اين پس. است درست

 سـالم  اقتصـاد  در پـول  نقـش « درباره ما كه موازينى با مسأله اين خانه، از
 .آيد نمى در جور ،»گفتيم
  
 ربح نپرداختن نيت به رباخوار بانك از وام اخذ

ت  دل در وام گرفتن از بعد انسان اگر * را آن ربـح  كـه  باشـد  داشـته  نيـ 
 دارد؟ اشكال هم باز ندهد،

 بگيرد، پول ربا عنوان به است ناچار دارد، قرض به احتياجى چون يعنى
 دهم نمى او به را ربا و گذارم مى او سر كالهى باالخره گويد، مى لشد در اما

 .كنم مى درستش جورى يك و دهم مى او به را پولش اصل تنها بلكه
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 اعتمـاد  كلى طور به كه است اين آن و. دارد كوچكى اشكال يك اين
 بـه  دروغ به و برويد اگر اما. نگيريد ربا اصوالً. برد مى بين از را اجتماعى

 او بـه  نـدادن  ربـا  نـدهى  را ربـا  بعد و بدهم ربا خواهم مى كه بگوييد او
 رفتـه  بـين  از اجتمـاعى  اعتمـاد  امـا . بدهيد ربا او به نبايد و است درست
 خسـارت  ترين بزرگ جامعه، يك در اجتماعى اعتماد رفتن بين از و است
. كـرد  جبـران  شـود  نمى چيزى هيچ با را اين و! خسارت بزرگترين است،
 .نگيريد را ربوى قرض كه است اين مطلب اصل اينبنابر
  

 رباخوار بانك در جارى حساب
 حسـاب  آنكـه  جـز  نـداريم  اى چـاره  كنـد،  مى ايجاب ستد و داد چون *

 صـندوق  در را جـارى  حسـاب  توانيم نمى هم هنوز و باشيم داشته جارى
 را جريـان  ايـن  هنـوز  كـه  است طورى كار وضع زيرا ببريم الحسنه قرض

 .ندارد )جارى حساب(
 در خودتـان  و داريد جارى حساب ضرورت، روى راستى به شما اگر

 جـارى  حسـاب  عنـوان  به او نزد كه كسى آن اينكه اال نداريد دخالتى ربا
 او معصـيت  در فعـالً  شـما  كنـد،  مـى  استفاده او گذاريد، مى امانت به پول

 انيدتو مى كه شكل هر به زودتر، چه هر كنيد كوشش ولى. نيستيد شريك
 چرخ خواهيم نمى ما. بياوريد بيرون رباخوارها اين اختيار از را امكان اين

 عـادى  شرايط در خواهيم نمى. نچرخد متعهد مسلمان مردم عادى زندگى
 پـيش  پـول  ايـن  كه متنفريد واقعاً موقع آن در شما. شود فلج آنها زندگى
ـ  كـه  ايـن  جز اى چاره ولى. كند مى سوءاستفاده آن از و اوست  ــ  را ولپ
 نظـر  از ــ  هم كارتان جريان و. نداريد ـ بگذاريد آنجا در نگهدارى براى

 دخالتى ترين كوچك گرفتن ربا يا و دادن ربا در شما اينكه بدون ـ كار گردش
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 ولـى . نيست اشكالى اين در. چرخد نمى )صورت اين غير در( باشيد داشته
 اى زمينـه  وقـت  عاسـر  در كنـيم  تالش ما همه اينكه شرط به شرط، يك به

 قيمـت  اين به ولو آيد فراهم ربا بدون واحدهاى به واحدها اين تبديل براى
 ايـن  شـده،  درسـت  جـارى  حساب داشتن با ربا، بدون بانك يك چون كه

 و گيـرد،  مى پول تومان صد داشتنمان جارى حساب بابت ما از ماهانه بانك
 حقـوق  كننـد،  مـى  پرداخـت  را شـما  هـاى  چـك  اينجا كه اينهايى گويد مى
 !بدهيم؟ بايد كجا از را آنها حقوق پس دهيم، نمى كه هم ربا خواهند، مى

 ندارد عيب بگيرند، تومان صد ماه، در جارى حساب دارنده هر از لذا
 و كنيد مى هم تالش و داريد كار اين براى آمادگى دلتان ته در شما اگر و
 شـما  از ارىجـ  حسـاب  براى ربا بدون بانك چون ـ تومان صد خاطر به

 ايـن  در دهيـد  نمـى  ربـاخوار  بانـك  آن به را پولتان ـ گيرد مى تومان صد
 هـر  در وقـت  اسرع در كنيم تالش اميدوارم. ندارد اشكالى ديگر صورت
 يـك  اى، گوشه هر در است، ممكن برايشان اى عده هر است، ميسر جايى
 درست غيره و جارى حساب و برات و حواله نظر از ـ انداز راه كار واحد
 منظـور  بـه  ولو رباخوار هاى بانك به را پولمان بخواهيم اينكه بدون كنيم،

 ثمـر  به هنوز اما كنيم، مى را تالش اين كه مادام و بسپاريم، جارى حساب
 .داشت نخواهد اشكالى زمانى فاصله اين در نرسيده،

  
 ها بانك جايزه و كشى قرعه 

 شود؟ مى چه ها كشى قرعه مسأله *
 مـواردى  چه در بحث، كلى زمينه و كلى موضوع يك عنوان به كشى قرعه
 ميـان  مـالى  يـا  چيزى اگر: كه است اين »قرعه« اصلى زمينه آيد؟ مى پيش
 آن، فـروش  حتى جهت، هر از آن، مساوى تقسيم و باشد، نفر چند يا دو
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 آن تقسـيم  تـا  كـرد  تبـديل  پـول  به بتوان را آن كه طورى به نباشد ممكن
 و كشند مى قرعه كس، هر سهم تعيين براى صورت اين در بشود؛ تر آسان
 معـين  بـرنجِ  كيلـو  ده شـما  كـه  اسـت  وقـت  يك. كنند مى تقسيم را آنها

 ايـن . اسـت  مشـترك  نفـر  دو ميان كه داريد چند شماره سياه دم مشخصِ
 پـنج  كنيـد،  مـى  كيلو پنج تا دو آوريد، مى را ترازو. خواهد نمى قرعه ديگر
 .آيد نمى پيش هم اشكالى و دهيد مى يكى آن به كيلو پنج و اين به كيلو

 بـه  كـه  داريـد  پـول  تومـان  بيسـت  شـما  كه است وقت يك همچنين
 درسـت . اسـت  مشـترك  نفر دو ميان تومانى بيست اسكناس يك صورت
 خـرد  را آن تـوان  مى ولى كرد، قسمت توان نمى را اسكناس اين كه است
 ده و داد شـخص  ايـن  بـه  تومـان  ده و گرفـت  تومانى ده عدد دو و كرد

 .آيد نمى پيش اشكالى نيز مورد اين در. ديگر شخص به هم تومان
 نيسـت  تفاوت از خالى كه است مشترك چيزى كه است وقت يك ولى

 و تفـاوت  بى ديگر چيز به تبديل و بفروشند، را آن بخواهند هم اگر ضمناً و
. نيسـت  كـن مم كـارى  چنـين  اصالً يا آورد مى پيش اشكاالتى كنند، يكسان
 سـه  ايـن  كـه  اسـت  مانده لباس دست سه او از و كرده فوت شخصى مثالً

 جـا  بـه  پارچـه  قطعـه  سـه  اينكه يا هستند، هم مثل بيش و كم لباس دست
 تومـان  دويسـت  حـدود  قطعـه،  ايـن . هسـتند  هم مثل بيش و كم كه مانده
 تفـاوت  هـم  بـا  رنـگ  نظـر  از ولى. است طور همين هم يكى آن و ارزد مى

 مشـكل . بخواهند را پارچه يك نفر دو هر است ممكن ذوق نظر از يا دارند
 نيسـتند  پارچه يك از متر سه تا سه نيستند، مساوى دقيقاً اينها كه اينجاست

 هـايى  پارچـه  از متـر  سـه  تا سه بدهيم، ها وارث به راحت خيلى را ها آن كه
 بـه  پـا  و واحدنـد  تقريباً جنس نظر از ولى متفاوت، رنگ نظر از كه هستند
 .ارزد مى تومان هفتاد مترى مثالً كدام هر. آيند مى هم پاى
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 بـين  را پـولش  و كنـيم  پول به تبديل بفروشيم، را اين بخواهيم اگر
 اگـر  را جـنس  ايـن  اينكه براى كنند، مى ضرر سه هر بكنيم، تقسيم اينها

 بخواهنـد  اگـر  و تومـان  70 متـرى  گوينـد  مى بخرند، بازار در بخواهند
 آن تبـديل  و فروش پس. تومان پنجاه يا چهل مترى گويند مى بفروشند،

 و نيسـت  درست باشد، امتياز بدون و آسان آن تقسيم كه كااليى يك به
 مالـك  شـركت،  بـه  وراث، نفر سه كنيم؟ چه حاال. كند مى اشكال ايجاد
. دارنـد  ارث در مسـاوى  سـهم  نيز سه هر و هستند پارچه قطعه سه اين
 توافـق  هـم  بـا  آنهـا  ولـى . داد پارچه قطعه يك هم كدام هر به شود مى

 هـر  نـام  بـه  قرعه و كشيم، مى »قرعه« اينجا در مشكل حل براى. ندارند
 وسـيله  ايـن  بـه  و دهـيم  مـى  او بـه  را مربـوط  پارچه كرد، اصابت كس
 و كرده تبديل اختصاصى مال به را مشترك مال در شركت اين توانيم مى
 .بدهيم پايان شركت، به

 را آن معمـولى  موازين با نشود كه آيد پيش مشكلى كه دىمور هر در
 در قاعده اين كه طورى به نيست، »قرعه« به توسل جز اى چاره كرد، حل
 از مشـكلى،  كـار  هـر  بـراى «. »مشْكل اَمرِ لِكُلّ عةالقُر«: است آمده ما فقه

 كـه  قرعـه  ايـن  از اما. است قرعه اصلى مورد اين،. »شود مى استفاده قرعه
 مثالً. كنند مى استفاده هم ديگر فرعىِ موارد در ها بعضى دارد، اصلى مورد
 گوييم مى مسابقه اين در. دهيم مى ترتيب اى مسابقه اى، عده پيشرفت براى
 باشـد،  نفـر  يـك  برنـده  اگـر . دهيم مى اى جايزه او به شد، برنده كس هر

 مسـاوى  نفـر  دو اگـر  امـا . آيـد  نمى پيش هم مشكلى و است آسان مسأله
 اگـر  گويد مى مسابقه دهنده ترتيب اينجا داريم، جايزه يك تنها ما و شدند،

 كـس  هـر  نـام  به قرعه اندازيم، مى قرعه دو اين ميان شدند، برنده نفر دو
 .دهيم مى او به را جايزه درآمد،
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 نـه؟  يا است درست جايزه تعيين ببينيم بايد. است جايزه مطلب، اساس
 برنـده،  نفـر  دو مشـكل  مـورد  ايـن  در ،شـد  درسـت  جايزه تعيين اگر ولى

 كشـى  قرعـه  در بحـث  اينجـا  در پـس . ندارد اشكالى طبعاً قرعه، از استفاده
 بـراى  اى جـايزه  دارد حـق  كسـى  اصـوالً  آيا كه است اين در بحث نيست،
 شـركت  جيب از كه اى جايزه خير؟ يا بدهد كسى به و كند تعيين اى مسابقه
 ــ  اى موسسـه  يـا  فـردى  يعنـى  ــ  ديگرى. نيايد بيرون مسابقه در كنندگان
 .ندارد اشكالى هيچ بپردازد، و كند تعيين اى جايزه و بدهد ترتيب اى مسابقه

 بيـرون  مسـابقه،  در كننـدگان  شـركت  جيـب  از كه اى جايزه: كنيد دقت
 اى، مؤسسـه  فردى،. كنند مى تالش مسابقه صورت به كارى در كسانى. نيايد
 و دهـد  مـى  ترتيب اى جايزه ـ است رىديگ يا خودش جيب كه ـ محلى از

 و دهـد  مـى  او به را جايزه بود، نفر يك مسابقه اين برنده اگر و كند مى تهيه
 .ندارد هم اشكالى كند، مى كشى قرعه آنها ميان بود، نفر يك از بيش اگر

 سلسـله  يـك  نكرديم، برخورد اشكالى به رفتيم، جلو كه اينجا تا پس
 كـه  اسـت،  آمـده  پيش دنيا هاى جامعه در كشى قرعه براى تازه هاى زمينه
 .رسيم مى اينها به يك به يك

 كننـده  توزيـع  هـم  و كننـده  توليـد  هـم  كـه  داريم تجارتى اى موسسه
 و كنـد  مـى  توزيـع  را خود شده توليد كاالى خودش اساساً يعنى كاالست

 خريد نصاب حد كه هايى مشترى به ما گويد مى بيشتر مشترى جلب براى
 قرعـه،  طريـق  از باشـد،  بيشـتر  تومان هزار از سال در مؤسسه ينا از آنها
 .دهيم مى را ها جايزه فالن

 خـودش  جيـب  از عمـالً  را هـا  جـايزه  ايـن  مؤسسـه  ايـن  كه كنيد دقت
 مؤسسـه  فروش ميزان رفتن باال از كه منافعى از را ها جايزه اين بلكه دهد، نمى

 مـؤثر  درآمـد  ميزان رفتن باال در كشى قرعه اين ايجاد و دهد مى شده، نصيبش
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 مؤسسـه  ايـن  از كـه  را جنسـى  بسـا  چـه  بخرد، جنس رود مى خريدار. است
 غالبـاً  يعنـى . بخـرد  تـر  ارزان هم ديگر مؤسسات جنس از مختصرى خرد، مى
 مختصـرى  درصـد  را قيمتشان: برند مى كار به هم با را دو اين مؤسسات، اين
 بـراى  كـافى  انگيـزه  مختصر، درصد اين بينند مى چون ولى آورند، مى تر پائين
 يـك  نيسـت،  بيايد اينجا به و كند رها را اش خانه نزديك مغازه مشترى، اينكه
 خريـد  هـم  تومـان  پنج خواهد مى اگر او كه كنند مى معين هم احتمالى جايزه
 رسـيده  معين نصاب حد آن به خريدش ميزان تا بيايد، اينجا به رغبت با بكند

 طـرف  از اسـت  تاكتيـك  نـوع  يك اين. بشود نصيبش مه اى جايزه احتماالً و
 .بازارشان و كار و كسب رونق و فروش ميزان بردن باال براى هايى، مؤسسه

 وقتـى  و رود مـى  باال مؤسسه درآمد عمل، اين با كه است درست بنابراين
 خـودش  شـخص  جيـب  از را هـا  جـايزه  ايـن  كنيم، بررسى دقيق را حساب

 ايـن  از كه سودى از يعنى ـ دهد مى مشتريان بجي از حقيقت در و دهد، نمى
 داده كـاال  بـراى  داده، كه را پولى هم خريدار ولى ـ است شده نصيبش طريق
 اش خانـه  نزديـك  مغازه از را كاال همين خواست مى اگر كه معنا اين به است،
 پـول  ايـن  كه نيست چنان. داد مى اندازه همين يا داد مى بيشتر هم كمى بخرد،

 كـاالى  خريـد  جهـت  در پول اين. باشد رفته بيرون جيب از ايزهج جهت در
 بـه  عده اين از يكجا پول اين چون منتها رود، مى بيرون او جيب از نياز، مورد
 بـه  را مقـدارى  آمـده،  جيبش به كه پولى از تواند مى آمده، شخص اين جيب
 .كنند مى تبليغات براى كه خرجى نظير بدهد، جايزه عنوان

  
 اسالمى نظام در جامعه مصلحت و كشى قرعه
 بلكـه  دروغ، تبليغ نه البته ـ كرد تبليغات كااليش براى اى مؤسسه يك اگر

 بـه  ولـى  كند، مى مشتريان جيب از عمالً را تبليغ خرج اين ـ راست تبليغ
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 بـه  بلكـه  باشـد  گذاشته آنها سر كالهى اكنون كه شكلى به نه شكل؟ چه
 اش مؤسسـه  بـه  بيشـترى  خريـدار  و مشـترى  تبليـغ،  اين با كه شكل اين

 فـروش  طريـق  از و بفروشـد  بيشـترى  كـاالى  تواند مى و كند مى مراجعه
 و رود مـى  بـاال  درآمـدش  متعـارف،  معمـولِ  قيمت همان با بيشتر، كاالى
 مؤسسـات  طـرف  از دادن جـايزه  نوع اين. كند مى پيدا را خرج اين امكان

 تجارتى، تبليغات براى كه است مخارجى شبيه چيزى توزيعى، يا توليدى
 اشـكالى  عمـل  ايـن  خود پس. كنند مى كااليى تبليغات و صنعتى تبليغات
 )تعداد نظر از( كمى جايزه و بدهد، را جايزه خواهد مى كه حاال اما ندارد،
 اسـت  ممكـن  كه حالى در بدهد، تواند مى معدودى افراد به را آن و است
 طبعـاً  باشـد،  زياد خيلى رسد، مى نصاب حد به خريدشان كه كسانى عده

 مؤسسـاتى  جـوايز  در كشـى  قرعه پس. شود مى كشى قرعه دامن به دست
 اختصـاص  كـار  اين به را سهمى متعارفشان معامالت از ناشى سودِ از كه
 واقـع  در(. نـدارد  اشكالى كه رسد مى نظر به پردازند، مى جايزه و دهند مى
 ايـن  اينكـه  با ماا. است توزيع گسترش براى كوشش و تالش نوعى )اين
 اشـكالى  ــ  نفسـه  حـد  فـى  ـ خود به خود دادن جايزه و كشى قرعه نوع

 تشـخيص  اسـالمى  حكومـت  يا و حاكم اسالمى، نظام يك در اگر ندارد،
 كـه  اسـت  ايـن  آن و دارد اجتمـاعى  بـزرگ  زيـان  يـك  عمل اين كه داد

 و نداشـته  را كارهـا  نوع اين امكان كه پا خرده كنندگان توليد و ها كاسب
 مزدگيـر  كـارگران  به بايد و شوند، مى نابود و شكسته و خرد وسيله بدين

 بـه  ايـن  و شـوند  تبـديل  بـزرگ  تـوزيعى  و توليدى هاى دستگاه صاحبان
 ممنـوع  و منـع  را اين تواند مى حكومت، نيست، اسالمى جامعه مصلحت

 اعـالم  ممنوع اسالمى حكومت سوى از شكل اين به عمل اين وقتى. كند
 .شود مى حرام ديگر توق آن شد،
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 اسالمى ضوابط طبق بر ـ اسالمى جامعه مصالح طرفدار ـ حكومت اگر
 هـم  بعـد  و باشـد  اسـالمى  ضـابطه  ،»مصـلحت  تشـخيص « ضابطه اوالً كه

 كشـى  قرعه چنين يك بگيرد تصميم »جامعه مصلحت« روى فقط حكومت
 ممنـوع  كـرد،  ممنـوع  ديگـر  واحد هر يا توزيعى يا توليدى مؤسسات در را

 ،)53(شـيرازى  ميـرزاى  مرحـوم  كه ايد شنيده البد. آورد مى حرمت او كردن
 هـم  حـاال  و كشـيدند  مـى  قـبالً  مـؤمنين  و علمـا  غيـر  و علمـا  كه را تنباكو
 بـراى  تنبـاكو  از اسـتفاده  او، تحريم اثر در. كرد تحريم مناسبتى به كشند، مى
 .شد معصيت هم آن يعنى. شد حرام كار معتقدى، مسلمان هر

 بـيش  و كـم  مسـائل  اين خوشبختانه اخير، فقهى هاى بررسى در اقاًاتف
 كـم  كم آمد، نمى ها رساله در سابقاً كه مطالب اين و گرفته قرار توجه مورد

 را شما توجه. است خوشوقتى جاى بسيار و كرده پيدا راه هم ها رساله به
 تكـان  مختصـرى  هم ما عمومى فقه بحمداللَّه كه كنم جلب نكته همين به

 .است بعدى اساسى هاى خوردن تكان براى اى طليعه اين و خورده
 :خوانيم مى را هفتم و ششم مسأله دو »الوسيله تحرير« از

نِ  مالكِهـا  منْـع  و االجنـاس  سـعر  تَثْبيـت  يجـوز  ال: السادس البيـعِ  عـ 
54(ةبالِزّياد( 
 منـافع  بـا  شفرو از را كاالها صاحبان شود نمى و نيست جايز نرخ تعيين«
 در هـم  آن بخوانـد،  رسـاله  ايـن  در را »السادس« اين كس هر. »كرد منع زياد

 بابـا،  اى: كـه  شـود  مى برافروخته حتماً اوست، از رساله اين كه مرجعى رساله
 ديگـر  اما! گذارند مى باز را غارتگران دست خوب هم، مراجع و فقها اين پس
 .هست هم ـ هفتم ـ »السابع« يك دنبالش به »السادس« اين كه ندارند توجه

 بـوده،  جلـوتر  كـه  ديگـر  چيز چند و) 55(»السادس« اين گفتن از بعد
 :گويد مى
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و  مـا  يعملَ اَنْ الْمسلِمين، والِى و السالم، عليهِ لِلْامامِ: السابع هـ  الح صـ 
و  مـا مِ غَيرِهـا  او ةٍتِجـار  حصـر  او صنعةٍ او سـعرٍ  تَثبيتِ مِنْ لِلْمسلِمين، هـ 

 )56(مِعةلِلْجا صالح و النّظام، فِى دخيلُ
 حـق  بـه  زمامـدار  و مسـلمين  والـى  امام تنها ـ السالم عليه امام: هفتم
 نظـام  در آنچـه  باشـد،  مسـلمانان  صـالح  بـه  آنچـه  توانـد  مى ـ مسلمانان
 .دهد انجام باشد، »جامعه مصلحت« آنچه باشد، مؤثر مطلوب اجتماعىِ
 اگـر  را، همـه  »شـود  نمـى « شد گفته جلوتر كه هايىكار اين از چه هر

 قبيـل  از: كنـد  مـى  هـم  معين اتفاقاً. دهد انجام تواند مى امام بود، مصلحت
 كس هر شود نمى گفتيم السادس در كه را نرخى تعيين همان »نرخ تعيين«

 بـه  راجـع  السـابع  در فروشـد،  مـى  خواست كه قيمتى هر به دارد، چه هر
 كنـد  نـرخ  تعيـين  تواند مى مسلمين والى و امام لى،و گويد، مى نرخ همين

 .بداند اجتماعى نظام در مؤثر و جامعه صالح به را آن كه شرطى به
 تثبيـت : يعنـى  »الْاَجناس سعر تَثْبيتِ يجوز ال«: گويد مى »السادس« در
 والـى  و امـام : گويـد  مـى  »السـابع « در و نيسـت  جـايز  اجناس براى نرخ

 تثبيت نرخ، تعيين قبيل از است مسلمين صالح به هآنچ تواند مى مسلمين
 و انحصـارات  تجـارت،  كـردن  منحصر توليد، كردن محدود صنعت، يك
 دخالـت  صـحيح  نظـام  در كه آنهايى از باشد خواهد مى چه هر اينها، غير
 .دهد انجام را همه است، جامعه مصلحت به و دارد

 هـاى  كتاب در تواف صورت به خوشوقتى كمال با كه است اى مسأله اين،
 و است بوده مطرح پيش خيلى از كه است اى مسأله البته. است آمده فتوايى
 دوره يـك  در عليـه  اللَّه حمةر) 57(نائينى ميرزاى مرحوم كه است اى مسأله
 كتـاب  اش دربـاره  بـار،  نخسـتين  براى ما، اجتماعى زندگى ادوار از خاصى

 بتوانــد كــه بىكتــا كــرد، بيــان را آن علمــى هــاى زمينــه و نوشــت
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 اسـالمى  جامعـه  در بايد كه باشد معلوم تا بدهد تكان را متحجر مغزهاى
 كـرد،  صحيح و نو كار كرد، كار كرد، فكر زندگى، نظام صحيح اداره براى
 مصـلحت  جهت در و اسالم اصيل معيارهاى چارچوب در نويى كار ولى

 هـم  بشـرى  جامعـه  مصـلحت  جهـت  در خـود  به خود كه اسالم جامعه
 .است نكات اين رعايت مطلب، عمده. تهس

. بـود  نيامـده  مطلـب  ايـن  ايـن،  از پـيش  تـا  عمليـه  هاى رساله در اما
 مطالـب  ايـن  و ايم، رفته پيش حداقل اما ايم، رفته پيش كُند كه خوشحاليم

 گفتـيم  »السـادس « در كـه  را آنچـه . اسـت  آمـده  هم عمليه هاى رساله در
 اگـر  )بينـيم  مـى  السـابع  در( كـرد،  قـدغن  و گرفـت  را جلويش شود نمى

 قـدغن  و بگيـرد  را جلـويش  مسـلمين  والى و امام تواند مى بود مصلحت
 .هاست جايزه مسأله همين هم، مسائل اين از يكى و كند،

 بـه  را جامعـه  اقتصـادىِ  عادى روابط سالمت بازى، جايزه كه ديديم اگر
 بحرانـىِ  حالتِ اين در و كند مى ايجاد جامعه در خريد تب اندازد، مى خطر
 شـود،  مـى  پـذير  آسـيب  جامعه، صحيح نامتعادلِ و معتدل زندگىِ نظام تب،
 است »حرام« گويد مى است، »جايز« گفتيم كه را كارى همين مسلمين والى

 .است موقتى تحريمى، چنين طبعاً البته. گيرد مى را جلويش و
. اسـت  جـايز  حـاال  گويـد  مى كرد، ايجاب مصلحت دوباره زمانى اگر
 آن از غيـر  ها، تحريم اين. است موقتى اش همه حكومتى هاى تحريم چون
 مبـاح  هـا،  كـردن  حـرام  ها، كردن واجب ها، تحريم. است الهى هاى تحريم
 موقـت  خـود  بـه  خود حكومتى، هاى ندادن اجازه ها، دادن اجازه ها، كردن
 گويـد  مـى  بيمـار  بـه  طبيب. كند مى طبيب كه است كارى مثل عيناً. است
 يعنـى  اسـت،  موقت خير، هميشه؟ براى آيا اما بخورى، نبايد را غذا فالن

 .دارى را عارضه اين كه مادامى
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 اشـكالى  هيچ كشى قرعه اصل جايزه، و كشى قرعه مسأله در بنابراين
. است اى جايزه چه كه شود مشخص بايد جايزه يعنى اش، زمينه اما ندارد،
 در كننـدگان  تشـرك  جيـب  از چيـزى  اينكـه  بـدون  مسابقات، در جايزه
 توزيعى، و توليدى مؤسسات در جايزه. ندارد اشكالى برود، بيرون مسابقه

 فـروش  ميـزان  بـردن  بـاال  بـراى  كـه  اينها امثال و ها كارخانه ها، فروشگاه
 قرعـه  صـورت  به را آن بعد و دهند، مى ترتيب اقتصادى نظر از خودشان

 اينكه مگر رد،ندا اشكال خود به خود دهند، مى مخصوصى تعداد به كشى
 اشـكال  ايجـاد  چيـزى  چنـين  حاضـر،  حـال  در كه ببيند مسلمين زمامدار

 .بگيرد را جلويش و كند مى
. كننـد  تشـويق  خيـر  كار يك به را مردم خواهند مى. برويم جلوتر باز
 كـار  ايـن  بـه  بيشترى رغبت با مردم اينكه براى و كنند مى دعوت را مردم
 تقسـيم  كشـى  قرعـه  صـورت  بـه  را ىا جـايزه  آنها بين كنند، اقدام خوب
 .كنند مى

. كننـد  مـى  را كـارى  چنـين  الحسنه، قرض هاى صندوق حاضر حال در
 حسـابى  نـوع  هر ـ دارند جارى حساب يا ذخيره حساب كه كسانى براى
 شـوق  بـا  اينها اينكه براى ـ بكند ها صندوق آن كار پيشرفت به كمك كه

 آنهـا  از اى عـده  بـه  سال آخر كنند، باز حساب مؤسسات اين در بيشترى
 اين به عالقمند و خير افراد را جايزه اين و دهند مى جايزه قرعه برحسب
 داشـته  را جـايزه  دادن امكـان  مؤسسـات  ايـن  تا كنند، مى اهداء مؤسسات

 هـيچ  ايـن . باشـند  خيـر  كـار  بـه  ديگران كننده تشويق راه اين از و باشند
 و پرسـيدند  كنند، اقدام خواستند مى دوستان كه سالى اتفاقاً. ندارد اشكالى
 مـن  از هـم  بـار  يـك  حتـى . بكنيـد  را كار اين ندارد، اشكالى هيچ گفتيم
 .نـدارد  اشـكالى  كـار  اين كه شود معلوم كه كردم شركت و كردند دعوت
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 آنهـايى  ـ ها بچه خصوص به ـ اينكه براى است مشوقى دهيد، مى اى جايزه
 ايـن  در و شـوند،  عالقمنـد  ند،دار حسى و عينى تشويق به نياز بيشتر كه

 .كنند انداز پس خيريه، هاى صندوق
  
 حرام: رباخوار بانك در كشى قرعه

 كـار  همـين  هم مشابه هاى بانك و عمران، بانك ملى، انداز پس صندوق× 
 كشـند  مى قرعه كنند، مى انداز پس پول كه افرادى ميان هم آنها كنند، مى را
 !دهند مى جايزه آنها از بعضى به و

 كـه  طـورى  همـان  هـم  عمـران  بانـك  و ملـى  انـداز  پـس  صندوق اگر
 آنهـا  گفتـيم  مى كردند، مى عمل كنند، مى عمل ما الحسنه قرض هاى صندوق

 محـل  از را جـايزه  اين آنها كه است اين كار اشكال ولى. ندارند اشكال هم
 انداز، پس هاى حساب هاى پول انداختن كار به طريق از كه ربائى از مقدارى

 بـه  جـايزه  صـورت  به آيد، مى دستشان در اينها امثال و جارى ثابت، پردهس
 مؤسسـه  ربـاخوارى  امكـان  بردن باال جهت در هم كار اين و دهند مى شما

 .»كشى قرعه« نظر از نه است، »حرام« نظر، اين از و گيرد مى صورت رباخوار
 خيـر : گـوييم  مـى  است؟ حرام »كشى قرعه« آيا كه كنند مى سؤال مكرر

: گـوييم  مى است؟ چطور بانك كشى قرعه پس: پرسند مى باز. نيست حرام
 حـرام  گوسـفند  از شقه يك كه شود مى چطور: پرسند مى. است حرام اين
 درسـت  گوسـفند  اگـر : كـه  اسـت  اين پاسخ حالل؟ اش شقه يك و باشد
 باشد، ميته و مردار هم اگر و است حالل اش شقه دو هر باشد، شده كشته
 گوسـفند  يـك  اينها كه است اين قصه منتهى،. است حرام شا شقه دو هر

 آن و برنـد  مـى  حـالل  طـرز  به را يكى اين سر. است گوسفند دو. نيست
 !حرام طرز به را يكى
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 جـايزه  ايـن  ببـرد،  بـاال  را ربـا  بدون وام امكانات تا دهد مى جايزه آن
 اين از حتى. اينجاست در اشكال برد، باال را ربائى وام امكانات تا دهد مى
 بـود،  حرام داد مى هم خودش جيب از را جايزه اين اگر: بگويم باالتر هم

 امكانـات  كـه  اسـت  ايـن  كـار  )هدف( است، حرام كار، خودِ اينكه براى
 .ببرد باال را رباخوارى
 بهـره  گـرفتن  نظـر  از »انداز پس حساب« و »سپرده حساب« كه شد بيان
 حـرام  نظـر  ايـن  از. نيسـت  بهره آن در كه جارى حساب اما و است، حرام

 در انـداز،  پس چه و سپرده چه جارى، حساب چه اينها، سه هر ولى نيست،
 نداشـته  وجـود  پـول  صـاحب  بـراى  ديگرى امكان كه است جايز صورتى
 واقعـاً  خانـه  در پـول  نگهداشـتن  نگهـدارد،  را خود پول بخواهد اگر. باشد

ـ  اصـالً  منـاطق،  از بسـيارى  در و كنـد،  مـى  ايجاد مشكل  و اشـخاص  راىب
 يـك  به پول است الزم صورت اين در. كند مى شر و خطر ايجاد ها، خانواده
 همـين  بـه  را خـود  پـول  دليـل  ايـن  بـه  كسـى  اگر. شود سپرده اى مؤسسه
 راه هـيچ  اينكـه  شرط به نيست، حرام عملش اين سپرد، رباخوار هاى بانك

 .باشد نداشته وجود او براى اين جز ديگرى
ــراى متعــارفى راه اگــر  چــون ـــ نكنــد را كــار ايــن دارد، وجــود او ب

 هـاى  حسـاب  و انـدازها  پس مورد در بنابراين ـ بيفتيم حرَج به خواهيم نمى
 جاهـا  از خيلى در و دارد وجود متعارف راه حاضر حال در كه ثابت سپرده
 مـورد  در. شـود  سپرده الحسنه قرض مؤسسات به پول كه هست امكان اين

 اسـت،  جارى هاى حساب مثل كه اندازى پس هاى حساب يا جارى حساب
 ولـى  خواهـد،  مـى  كـارش  گـردش  عنـوان  بـه  را پولى واقعاً آقا فالن يعنى
 عنـوان  بـه  بـرد،  مـى  را پول باشد، داشته چك و جارى حساب خواهد نمى
 .است جارى حساب مثل عمالً و گذارد مى جايى يك در انداز پس دفتر
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 فـالن  در را حسـابى  چنـين  و ينـد بيا شهر انتهاى از بخواهند اگر فرضاً
 حـرج  بـه  كننـد،  بـاز  بـازار  طرف آن مؤسسه فالن يا شهر طرف آن مسجد

 ــ  ندارد اشكال شود، مى فلج كه مادامى شود، مى فلج زندگيشان و افتند، مى
 يـا  پنج با مثالً مختصرى تالش با اگر اما ـ بيفتند حرج به افراد خواهيم نمى
 ديگـر  اينجـا  در شـود،  مـى  حل مشكل ،كردن صرف اضافى وقت دقيقه ده

 و افتيـد  مـى  حـرج  بـه  اگـر . نكنيـد  )را كـارى  چنـين  و( دارد اشكال حتماً
 مقـدارى  يـك  بايد اگر اما خير، شود، مى منحرف عادى مجراى از زندگيتان

 بـه  را پولتـان  و بخوريـد  تكـان . ندارد اشكال بخوريد، بخوريد، تكان بيشتر
 بـه  پـول  سـپردن  اصوالً بنابراين،. نباشد ررباخوا دست در كه بسپاريد آنجا
 راه كه شرايطى در يعنى اضطرارى، شرايط در مگر است، حرام ها بانك اين

 .است كلى اصل اين،. باشد نداشته وجود شما براى كار اين جز ديگرى
 
 آزمايى بخت

 از نـه  دارد، وجـود  ها بانك كشى قرعه مسأله در اشكالى اگر ترتيب اين به
 مـورد  در مطلـب  ايـن  عـين . اسـت  كار زمينه نظر از بلكه شىك قرعه نظر
 .هست هم »آزمايى بخت« كشى قرعه

 المنفعـه،  عـام  مؤسسـات  ايجـاد  بـه  خواهند مى كسانى واقعاً وقت يك
 ايـن  كـه  كنـيم  فـرض  و كننـد،  كمـك ... تومـان  هشت چهار، دو، ماهيانه

 هـيچ  خـدمت  در و هسـتند  المنفعـه  عـام  مؤسسـات  واقعـاً  هم مؤسسات
 خيريـه  مؤسسه اين كه كسانى و نيستند هم ديگرى اجتماعى وءاستفادهس
 جيـب  از خير، كار اين در شركت به مردم تشويق براى كنند، مى ايجاد را

 خيـر،  كار اين در كنندگان شركت به جوايزى ديگرى، محل از يا خودشان
 اين. آيد نمى پيش اشكالى هيچ صورت اين در. پردازند مى قرعه برحسب
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 بـاالتر  قـدم  يـك  حال. است الحسنه قرض هاى صندوق جايزه همان رنظي
 اعـالم  كننـد،  مـى  شـركت  خير كار اين در آيند مى كه كسانى به. رويم مى
 را درصـدش  يك دهيد، مى خودتان كه هايى پول مجموع از ما كه كنند مى
 خيـر  كـار  ايـن  بـه  شـما  چـون  و دهـيم  مى اشخاص به جايزه صورت به

 تـا  بدهند جايزه را ريالش يك من، تومان ده از اگر ييدگو مى عالقمنديد،
 كـار  ايـن  و بگيـرد،  قرار من تومان ده كنار در بيايد ديگر تومان ده يا پنج
 آينـد  مـى  كـه  كسـانى  همه بنابراين. هستم راضى من كند، پيدا رونق خير
 جـايزه،  آن دادن اينكـه  بـه  توجـه  با پردازند، مى پولى خير، كار اين براى

 از مقـدارى  كـه  هسـتند  راضـى  است، خير كار اين بيشتر رونق هب كمكى
 اينجـا  در باز. شود داده اشخاص به جايزه صورت به خودشان پول همين
ر،  آدم آن كـه  اسـت  اى جـايزه  همـان  نظيـر  عينـاً . نيست اشكالى هم خيـ 

 مـال  اين گويد مى و دهد مى پول الحسنه قرض صندوق به رود مى خودش
 هـا  تومان دو اين دهندگان همه هم حاال. بدهيد جايزه به را اين است، من
 بيشترى طرفدار خير كار اين تا بدهيد جايزه را اين از شاهى ده گويند مى
 تومـان  هـزار  صـد  به رسيدن انگيزه،. است خير كار انگيزه، ولى كند، پيدا

 صـورت  اين در. است خير كار به مربوط كه دهد مى نشان آگهى،. نيست
 .ندارد اشكال هم باز

 ديگـر  نكته يك از موجود مؤسسات اين مورد در كه كنم مى تكرار باز
 در كـه  باشـند  مؤسسـاتى  بايـد  كـه  اسـت  اين آن و شويم غافل نبايد هم

 مقـدارى  هـا،  پول واقعاً و نباشند، شرّى عامل هيچ موقعيت تثبيت خدمت
 هـا  آن بـه  و بكشـند،  قرعه اشخاص، بين و بدهند، اختصاص جايزه به را
 تـالش  بـدون  پـولى  اينجـا  اگر كه دارد توجه هم كننده سؤال آن و دهندب

 اسـت  درسـت . است باالتر هدف يك جهت در اين شود مى كسى نصيب
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 تـالش  بى تالشِ بى چنان آن اما شده، فردى نصيب تالش، بدون پولى، كه
ــزد يــك خيرخــواه، انســان يــك يعنــى. نيســت هــم ــراى احتمــالى م  ب

 .است گرفته يادن همين در اش خيرخواهى
 تنهـا  اگـر  امـا . است آسان و ساده خيلى آن هضم و است اين مسأله 

 ايـن  خريـدار  كـه  اسـت  ايـن  واقعيت ولى است اين مسأله ظاهر صورت
 تـا  كنـد  شـركت  آزمـايى  بخت يك در كه است اين اش انگيزه اصالً بليت
 ضـعيف  اينكه يا و نيست اصالً يا او در خير انگيزه و بشود نصيبش پولى
 كـه  شـود  مى اين هم نتيجه و شود مى وارونه و عوض كار اينجا در. است
 شـانس،  راه از خواهنـد  مـى  كـه  هـايى  بـدبخت  همان را ها پول اين بيشتر

 !پردازند مى بشوند ثروت صاحب
 تومـان  ده روزى هسـتم،  كـارگرى  مـن  گويـد  مى كسى كه خوانيد مى
 اينكـه  براى گذاشتم مى كم اينها زندگىِ از داشتم، عائله سر چهار و درآمد

 ايـن  فكر طرز. بشوم خانه يك صاحب شايد بخرم، بليت تا بيست ماه در
 ايـن . اسـت  حـرام  و انحرافـى  فكـرى  طـرز  و قمـار  مسلماً اين و. است
: كـه  است، »ازالم« همان و قمار از نوع يك و است قمار مثل آزمايى بخت

»سلِ مِنْ رِجطان عمه الشّيتَنِبوفَاج«. 
ــا حــاال. موقــع آن آزمــايى بخــت هــاى تيــرك يعنــى »مازال« ــه ب  گلول
 آيه اين هم عمومى كتاب يك در. تيرك با وقتها آن و كنند مى آزمايى بخت

 كـه  همـان : نوشـتيم  پرانتز در و آزمايى، بخت هاى تيرك: كرديم ترجمه را
يطان  عملِ مِنْ رِجس«. است آزمايى بخت هاى گوى صورت به امروز  الشـَّ
وهفَاجتَنِب«. 

 اينكـه  بـراى  ،»كنيـد  پرهيز آن از. است شيطان كارهاى از پليدى كار«
 رفـاه  به رسيدن بايد كه را هايى انسان اصالً اين. است ديگرى حساب اين
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 هـاى  راه سـمت  بـه  كننـد،  جسـتجو  طبيعـى  سالم هاى راه از را اقتصادى
 .كند مى منحرف غيرطبيعى
 داد مى كه مدتى طى در را ولپ همين خودش اگر بدبخت اين بسا چه

 خريـد،  مـى  كـار  ابـزار  خـودش  بـراى  و كـرد  مى جمع خريد، مى بليت و
 .رسيد مى ديگر كارهاى يا و زندگى به بهتر و شد نمى استثمار

 يـا  غرب بلوك كشورهاى نوع در ـ هست دنيا در امروز آنچه بنابراين
 يـا  و دولتـى  يا مؤسساتى، ـ دارم اطالع من كه آزاد كشورهاى اصطالح به

 مطـرح  دارد، خيـر  آهنـگ  كه را اجتماعى كارهاى از قسمتى دولتى، نيمه
 هـيچ  كـار  ايـن  در كـه  باشـند  كسـانى  بكنيم هم فرض اگر ولى. كنند مى

 .است غلطى راه راهشان باشند، نداشته اى سوءاستفاده و سوءنيت
 كـردن  منتشـر  هـا،  گزارش دادن ها، فيلم دادن نشان با است وقت يك

 ايـن  در همكـارى  به را مردم شوق ها خدمت اين ادامه در و خدمات آمار
 هسـتند  نگـر  سطحى قدرى كه هم آنهايى براى و انگيزند برمى مؤسسات

 وقـت  يـك  ولـى . دهنـد  مى نيز اى جايزه جنبى مشوق عامل يك عنوان به
 بـراى  را مردمـى  مطلـب  طـرف  آن در شـود،  مـى  عـوض  بحث كه است

 عمـومى،  قمـار  ايـن  پول از كه انگيزند برمى عمومى قمار يك در شركت
! »تَتَصـدقينى  ال و تَزْنى ال و تَزْنِ ال« مصداق وقت آن! دهند انجام خير كار
 »!بده صدقه پولش از نه و بده زنا نه بكن زنا نه«: كه شوند مى

 پـولش  ايـن  از بعـد  و گرفـت  مى پول كه است اى بدكاره زن آن نظير
 ثـواب  تا ده صدقه دارد، گناه يك زنا: گفت ىم و داد مى صدقه را مقدارى
 ايـن  در بـاز  مجـانى  و مفـت  هم را ديگر تاى نه شود، كم اش يكى دارد،
 و حـالل  راه از كه است درست اى صدقه اينكه از غافل! بردم سود معامله

 .نيسـت  صـدقه  اصالً است، حرام پول از كه اى صدقه باشد، حالل پول از
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 جمـع  را پـولى . نيست كمكى كار باشد، رامح مسير از كه كمكى كارهاى
 همين به كه كنيم مى بضاعتى بى براى درمانگاه ايجاد صرف حتى كنيم، مى

 تومان دويست كه است كسى همان او بسا چه و كند مى مراجعه درمانگاه
 كـار  در شـركت  عنـوان  بـه  نه اما است، داده پول ها بليت همين طريق از

 ايـن  و! بشـود  ميليـونر  طريق اين از روزى يك اينكه عنوان به بلكه خير،
 .است انحراف

 اكنـون  كـه  صـورتى  بـه  آزمـايى،  بخـت  هاى بليت هاى جايزه بنابراين 
 حـرام  هـم  اش جـايزه  اسـت،  حرام خريدش. است حرام شود مى مشاهده
 .كند پيدا تغيير اينكه مگر است،
  
 جامعه عرف محك در لفظ اثر و لفظ

 ربح اينكه شود مى گفته دانند مى متشرع را دخو كه افراد برخى به وقتى× 
 آب واقـع  در و شـرعى  كـاله  نـوع  يـك  كنيـد،  مى صلح را بانكى بهره يا

 زيـرا  داد، تغييـر  شـود  نمـى  لفـظ  بـا  را واقعيت كه چرا است، ربا كشيدن
 پاسـخ  صـورت  ايـن  بـه . است مترتب هم اين بر ربا، بر مترتبه فسادهاى

 روى اسـالم  احكـام  بيشـتر : كه شوند ىم متمسك مسأله اين به و دهند مى
 لفـظ  همين يا... و فروش و خريد صيغه اقرار، از اعم است، استوار »لفظ«
»تلفـظ  همان يا و شود، مى حالل حرام، كه است »اَنكَح » اسـت  »طَلَّقْـت 

رِّم  اِنَّما«. شود مى حرام حالل، كه حـالْكَـالم  ي لُ  و  بنـابراين،  ».الْكَـالم  يحلـِّ
 بـار  هـزار  اگر ،»فروختم« و »خريدم« گفتن يا و صلح، اين با: گفتيد اينكه
 قاعـده  يـك  شـما  شـود،  نمى عوض مسأله بگوئيد، فروختم و خريدم هم

 متزلزل شد، مى دفاع آن از مجالس و محافل در ها مدت كه را فقهى مسلم
 .ايد كرده
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 داشـته  كـردن  حـرام  و كـردن  حالل هنر تواند مى »لفظ« كه مسأله اين
 ما آنچه. ديگر مطلب كرديم، طرح ما كه مطلبى و است مطلب يك باشد،
 را كـردن  حـرام  و كردن حالل هنر تواند مى لفظى چه كه است اين گفتيم
 »معنـا  بـى  لفـظ « روى انگشـت  مـا  معنـا؟  بـى  يـا  معنا با لفظ باشد، داشته

 دلتـان  شـما  كـه  معنايى آن به را آن جامعه، در هرگز كه لفظى. ايم گذاشته
 توضـيح  و اسـت،  مـؤثر  لفـظ  گـوييم  مـى  هم ما. ندارند قبول خواهد، ىم

 لفظـى  لفظـى؟  چه اما. چيست »لفظ بودن مؤثر« اين از منظور كه دهيم مى
 بدهيـد،  آن بـه  عوضى معناى كه لفظى ولى. باشد خودش معنى داراى كه
 و فقهـى،  مكتـب  كـدام  فقيـه،  كدام پرسم مى شما از حال. ندارد را اثر آن
 يـا  اسـت  معنـى  بـى  يا كه لفظى اند؟ بوده قائل اثر عوضى، لفظ ىبرا كجا

 .دارد عوضى معناى
 لفـظ  بـودن  عوضى يا بودن معنى بى به راجع هست، اشكالى اگر پس
 اسـتدالل  آن بـا  نـه  البتـه  دارد، اثـر  لفـظ  اصل گوييم مى هم ما واال است،

 كـه  د،شـو  مى شنيده و گفته گهگاهى هم هنوز و بود ها مدت كه اى مزه بى
 بـه  شروع و رفت عقد صيغه اجراى براى مجلسى به آقايى يك گويند مى

 :گفت و خواند را عقد صيغه هم بعد و كرد خطبه خواندن
»تكِّلَتى اَنْكَحوكِّلى هذِه موداقِ على هذا، لملُوم الصعهم آقا آن و »الْم 
 و مسـتفرنگ  يـك  ،»معلُـوم الْ الصـداقِ  علَى لِموكّلى النِّكاح قَبِلْت«: گفت

 دارد، نقشـى  چه لفظ اين آخر گفت برگشت بود نشسته آنجا ايرادبگيرى
ت « ايـن  آقـا  شـما  اينكه از قبل پسر و دختر اين كه و »اَنْكَحـ » را »قَبِلْـت 

 چـه  لفظ اين! اند شده حالل هم بر حاال و بودند حرام همديگر بر بگوييد
 با اگر اينها هم صيغه بدون دارد؟ اآنه شدن حالل و بودن حرام در نقشى
 آقـا  ايـن  و دارد؟ اثرى چه لفظ، اين و صيغه اين. بود اآلن مثل بودند هم
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 پـدر  بـرو : گفـت  معطلـى  بـدون  بود، شناس موقع و هشيار خيلى كه هم
 آقـاى  ايـن  زد، را حـرف  ايـن  او اينكه محض به! شده فالن فالن سوخته

 مـن  آقـا «: گفـت  و برآشفت، و شد عصبانى و ناراحت يكباره مستفرنگ،
 جـواب  آقا آن »دهيد؟ مى فحش من به طور اين چرا كردم، سؤال يك فقط
 چيـزى  داشت؟ اثرى چه لفظ اين گفتم، لفظى نگفتم، چيزى من آخر: داد
ت « آن اگر. »اَنْكَحت« آن مثل شد، هوا بادِ بود، ايـن  بـود،  اثـر  بـى  »اَنْكَحـ 

 كـه  اسـت  اسـتداللى  ايـن، ! اسـت  ثرا بى هم »شده فالن فالن پدرسوخته«
 ديـده  هـا  بحـث  و عمـومى  و خصوصـى  محافـل  و ها سخنرانى در مكرر
 خـوب، . شـود  مـى  گفتـه  لفـظ،  بـودن  مـؤثر  از دفاع عنوان به كه شود مى

 اى چـاره  آقا آن واقعاً هم جلسه آن در بسا چه! پسند عوام است استداللى
 علمـى  بحـث  ىجـا  ديگـر  كـه  عقد مجلس در اينكه براى است، نداشته
 بـين  از را شخص اين كار منفى اثر وسيله، همين با توانست مى او! نيست
 از ديگر آقا اين حتماً اينكه آن و گذاشت هم بدى اثر يك طبعاً ولى. ببرد

 !است شده دلزده است، دينى عالم چه هر با گفتگوى
! است فريبانه عوام و عوامانه سطحى، خيلى استداللى اين حال، هر به

 آن با فريبانه عوام استدالل همين البته. كنيم استدالل طور اين خواهيم ىنم
 از حيـف  اينكـه  اال نيست، هم ارتباط بى گفت خواهيم كه منطقى زيربناى

 شـود،  عنـوان  مبتـذل  صورت اين با كه است زيربنايى منطقى استدالل آن
 .شود مى مربوط هم به هم باز واال

  
 اسالم مدنى حقوق رد مكتوب قراردادهاى و معاطات

 مالحظـه  قابـل  بسيار اى مسأله قرارداد، صيغه و لفظ مسأله كنيد؛ مالحظه 
 طـور  همـين  بلكـه  باشـند  گفتـه  نـه  و باشند نوشته نه كه قراردادى. است
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 25 گيـرد،  مى باقال كيلو يك آيد، مى مغازه به فردى آنكه مثل است، »عملى«
 كـه  است، عملى ستد و داد و لهمعام يك اين رود، مى و پردازد مى هم ريال
 نقـش  توانـد  نمـى  هرگـز  عملـى  ستدهاى و داد. گوييم مى »معاطات« آن به

. اسـت  اثـر  ترتيب قابل شده، عمل حد همين در يعنى. باشند داشته قرارداد
 را بـاقال  كيلـو  يـك  هـم  ايـن  كنـد،  مـى  خـرج  گيرد، مى را ريال 25 آقا آن
 همين اگر ولى آيد، نمى پيش اشكالى شده، عمل حد همين در و. خورد مى

 ريـال،  25 قيمت به باقال، كيلو يك فروشنده همان و باقال كيلو يك خريدار
 خريـدار  مـثالً  كردنـد،  پيـدا  اختالف معامله اين به راجع اى نكته يك سر بر

 !خواهم نمى را آن بگير، پس را باقاليت: گفت و برگشت
 شده؟ چه مگر ـ
! دادى ماليـرى  بـاقالى  مـن  بـه  تـو  خواستم، مى تبريزى باقالى من ـ
 هـيچ  كـه  عملى ستد و داد در چون كرد؟ حل را دعوا اين شود مى چطور
 گفتـه  آن روى بياييم ما تا بود نرفته كار به اى گفته يا اى نوشته هيچ لفظى،

 يـا  اسـت  خريـدار  با حق آيا كه نماييم مشخص و كنيم دقت نوشته آن يا
 يـك  مطلـب،  يـك  كـه  قدر همين. ردك كارى شود نمى ديگر فروشنده؟ با

 بـه  مراجعـه  طريـق  از را مشـكل  آن كـه  بيايـد،  پـيش  مشكل يك حادثه،
 بـا  بتوانيم كه نيست مستمسكى نيست، قراردادى كرد، حل بتوان قرارداد،

 اى معاملـه  يك معامله، اگر كنيد حساب شما حاال. كنيم حل را مشكل آن،
 هـر . است تر مشكل و بدتر ديگر كه باشد، داشته طوالنى عواقب كه باشد
 و اثـر  كـم  قـرارداد  بـدون  معاملـه  باشـد،  تـر  طـوالنى  مطلـب،  عواقب چه
 .شود مى ثمرتر بى

 قـرارداد،در  بـدون  عملـىِ  ستد و داد يعنى »معاطات« شود مى گفته لذا
 عوارضـى  معمـوالً  كـه  ــ  قبيل اين از و مصرفى معمولىِ فروش و خريد
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 بحـث  ايـن  وارد فعالً ما. ندارد اشكال فقط هم آن ندارد، اشكالى ـ ندارد
 و است مفصلى بحث يك اين چون چه، يعنى ندارد اشكال كه شويم نمى
 بـه  كـه  مـادام  معمـولى،  هاى فروش و خريد اين كه است اين مسلم قدر

 كـاال  در توانـد  مى خريدار كه دارد اثر حد، اين تا نكرده، برخورد مشكلى
 انـدازه،  همـين  بـه  كنـد،  تصرف پول در تواند مى فروشنده و كند تصرف
 .افتد مى اثر از »معاطات« كرد، برخورد مشكلى به كه اين محض به وگرنه

 طـور  به هم بعضى. است فقها از اى عده فتواى مطابق مطلب، اين البته
 يـك  آن حـاال . دارد معامله حكم متعارف، چيزهاى اين در گويند مى كلى
 را مـا  فعلـى  بحث ابداً كه است، اين مسلمش قدر ولى است، ديگر بحث

 كـه  هايى معامله در آيا: كه است اين ما فعلى بحث بلكه دهد، نمى تشكيل
 ــ  معاملـه  خصوصيات كردن مشخص نظر از ـ كننده تعيين نقش قرارداد،
 ديمـى  آنجـا،  در ديگـر  آيـا  كرد مترتب معامله اين بر آينده آنچه و دارد،
 را مـا  جامعـه  آيـا  نـد؟ ك نمـى  ايجاد مشكل و نيست خطرناك كردن عمل
 كنـد؟  نمـى  نـاچيز  هـاى  مرافعـه  و دعواها دچار هست اآلن كه طور همان

 يـك  عنـوان  بـه  نـه  مترقى، قانون يك عنوان به اسالم قانون كه اينجاست
 مطـرح  بيجـا  تعبـدىِ  كنِ درست مشكل ببند پا و دست دردسرآورِ قانون
 مترقـى  ىقـانون  و اسـت  روشـن  زيربنـايش  كه قانونى يك وقتى. شود مى

 آن از دارنـد  پيشـرفته  حقوقى نظام كه هايى جامعه در روز به روز و است
 آثـار  توان مى و است معامله وقتى معامله: گويد مى شود، مى استفاده بيشتر

 قـرارداد،  متن اين و باشد، قرارداد متن داراى كه داد ترتيب آن بر حقوقى
 خيلـى  مسـأله  ـ شاهد اي نوشته و سند با همراه ـ باشد گفتنى و لفظى اگر

 اينكـه  بـراى  خوانـدم،  سرسرى گويد نمى ديگر طرف چون است، روشن
 گوينـد  مـى  هم او به شنيده هم گوشش و گفته كه چيزى! است شده گفته
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 بـوده  هم سند است، شنيده و بوده هم شاهد عالوه به. كن باز را گوشت
 آيـه  كـه  عدب آيه اتفاقاً. است ميخه شش ديگر وقت آن است، شده امضا و
 .برسيم تفسيرش به بايد كه است بحث اين به مربوط هم است »دِين«

: گويـد  مـى  اسـالمى  مـدنى  حقوق و اسالم، اجتماعى ـ حقوقى قانون
 و مـدنى  قـانونى  آثـار  تمـام  توان مى و دارد حقوقى ارزش وقتى قرارداد،
 مـال  ديگـر « و ،»ديگـرى  مال و تو مال« و »حرام و حالل« حقوقىِ احكام

 و زن ديگـر « و »شـدى  جدا« و »شدى شوهر« و »شدى زن« و »نيست تو
 مترتب آن بر را... و »نيست تو مال بچه« و »تو مال بچه« و »نيستى شوهر
 بـا  قراردادى چنين و باشد، طرفين وضع كننده روشن قراداد، اين كه كرد
 اگر پس. است ابهام اش همه چون نيست، ميسر نوشته، يا لفظ بدون عملِ
 ايـن  هسـت،  هـم  صحيح و ،»الْكَالم يحرِّم و الْكَالم يحلِّلُ اِنَّما«: وييمگ مى
 از جلـوگيرى  خـاطر  بـه  يعنـى . اسـت  عـالى  زيربنايى مطلب اين به ناظر

 اى وسيله بايد: گوييم مى ابهام، از ناشى معمايىِ هاى كشمكش و اختالفات
 »قـرارداد « سـيله و ايـن  و باشـد  زدا ابهام كه باشد داشته وجود معامله در

 .است
 همـراه  هـم  »شاهد« كه لفظى، قراردادِ متن قرارداد، يعنى »صيغه« اصالً

 در حاال ـ باشد هم با سه هر ـ باشد آن با هم سند بتوانيم اگر و باشد، آن
: گـوييم  مى حال هر به ولى دهيم، مى تخفيف را اينها از يكى موارد برخى

 نيسـت،  كننده حالل فقه، نظر از شن،رو غير قرارداد لذا. »روشن قراردادِ«
 .ديگر معامالت در خواه ازدواج، در خواه است، باطل مبهم، عقد

 و مـدت  كـاال،  كـه  اسـت  ايـن  فروش و خريد معامله شرايط از يكى
 گرفتـار  مكرر من خود اتفاقاً. بشود گفته قرارداد متن در همه خصوصيات

 هـا  مسامحه همين دليل هب ام، بوده معامالتشان در متدين، دوستان اختالف
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 ايـن  در هـا،  منشـى  داش رودربايستيها، اسالمى عالى اصل اين رعايت در
 .زاست مشكل زمينه

 بيسـت،  دوسـتى  و رفاقـت . هستيم گرفتار موردى يك در حاال همين
 مـورد  در رفيقانـه،  رودربايستى يك فداى همكار، و دوست دو ساله سى
 ايـن  همكـار،  دوسـتِ  يـن ا كـه  اسـت  اين جالب. است شده معامله يك

 و ندهـد،  دسـت  از را دوسـتش  دوستىِ كه كرده موقع آن را رودربايستى
 بود ممكن نمود، مى عمل رك و كرد نمى را رودربايستى اين موقع آن اگر
 آن صـد  در صـد  اآلن اما بدهد، دست از را دوستى از درصد بيست يا ده
 .طرفين مشكالت عالوه به دهد، مى دست از را

 معنـى  ايـن  به نيست تعبدى »است مؤثر كالم« گوييم مى اينكه ن،بنابراي
 از مـا . نيسـت  ايـن  اصـالً  خيـر،  است، مؤثر صدا، امواج اين يعنى كالم كه

 او بـه  كـه  هـم  آقـا  آن همچنانكـه  نداريم، را استنباطى چنين مان ادله ظواهر
 را او چيـز  چـه . نكـرد  ناراحـت  را او هـوايى،  امـواج  ،»سوخته پدر« گفت،

. كـرد  ناراحـت  او فحـش  و تربيتى، بى ادبى، بى را او اعصاب كرد؟ اراحتن
 كـه  اسـت  روانى خاص نقش آن معنوى، نقش آن قصه نيست، امواج قصه
 اسـت  مربـوط  مسـأله . نكشانيم امواج به را قصه! امواج نه داشت، كالم اين
 در زدايـى  ابهـام  بـراى  وسيله، بهترين روشن، لفظى قرارداد و كالم اينكه به

 نقشـى  همـان  كالم نقش پس. است ها ابهام است آفت آنچه و است معامله
 اشـكال . اسـت  باطل مبهم، معامله. »زدايى ابهام«: يعنى دارد هميشه كه است
 مكـرر  را خبرها اين شما شايد بگويم، ازدواج همين مورد در. آنجاست در

 در. رفـت  اى خانـه  در دخترى خواستگارى به كسى كه ايد خوانده يا شنيده
 بعـد  ولـى  بود، دختر دومين با ازدواج داوطلب او و بود دختر سه خانه، آن

 بعـد  كـرد،  وارد دفتـر  در دفتـر  صاحب دادند، را اول دختر شناسنامه آمدند
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 ــ  دوم دختـر  بجاى شد، عروسى شب كه بعد و كردند امضاء طرفين هم
 دختـر  ــ  بـود  يافتـه  مناسب خودش همسرى براى و پسنديده آقا اين كه
. شـود  رو روبـه  او بـا  كرد نمى فكر اصالً آقا اين كه بردند حجله به را اول
 اول حـاال  چـون ! هـا  گيـرى  سخت آن با قرارداد گوييم مى چرا ببينيد حاال
 و نشسته اى جلسه در ابهام، و رودربايستى با اگر كه كنيد فكر. است دعوا
 ايـن  مشخصه هاينك بدون ـ بينى مى كه است همين دختر آقا بگويند او به

 هـم  بعـد . خـوب  بسيار: بگويد هم او و بداند را است كسى چه كه دختر
 .است باطل عقد، صيغه اين بخواند، را عقد صيغه آقا

 آن در همسـر  دو و زوج دو وضع كه ازدواجى عقد صيغه فقهى، نظر از 
 اينجـا  در كـالم،  ايـن  يعنى. است اثر بى يعنى باطل نشود، مشخص درستى به

. كنـد  نمـى  حـالل  هـوا،  مـوج  كند، نمى حالل كالمى هر پس كند، نمى حالل
 هـر  را حقـوقى  آثـار  تمـام  و كند مى حالل كه است زدا ابهام و روشنگر كالمِ

 .كند مترتب زدا، ابهام و ابهام فاقد قراردادهاى بر بايد مترقى حقوقىِ مكتب
 كالمِ است؟ كالمى چه اين و است نظر اين از كالم دادن دخالت پس

 از ــ  اى آدميـزاده  هيچ ـ كس هيچ كه معمايى كالم نه زدا، ابهام و دار عنىم
 .آورد نمى در سر آن

 ما، عرف ما، مردم كردم؛ صلح گويى مى تو كه چيزى اين گوييم مى ما
 ايـن  گويند مى. قائلند موردى و معنايى يك »كردن صلح« براى ما، جامعه
 ايـن  حـرف . »كردم صلح« گويد مى بگيرد ربا بدهد، قرض خواهد مى فرد

 ــ  زبـان  فارسى محيط همين ـ ما محيط را، تو »كردمِ صلح« اين كه است
 بينـد،  مـى  معنـى  بى و معمايى كالم يك بلكه داند، نمى روشنگر، كالم يك
 ايـن  مگـر  »كـردم  صلح« گويد مى آقا اين چه، يعنى كه شود مى گيج اصالً

 !است؟ »صلح«
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 در انـد،  داده فتوا كه مراجعى با حتى شد، گفته كه هم نظرى اختالف 
 نكتـه  همـين  سـر  بـر  داريـم،  اسـت  شده ايجاد سؤال كه مسائل از برخى
 رفتـه  فرو فقهى هاى بحث جو در بيشتر ـ ما نظر به ـ آقايان اين كه است،

 غفلت پذيرد، نمى را »كردن صلح« اين عرف، كه اين از و اند گرفته قرار و
 رأى به هم حال عين در. زنيم مى ما كه است حرفى اين حال،. فرمايند مى
 و خودشـان  براى و دارند كه است رأيى گوييم مى گذاريم، مى احترام آنها

 براى طريق اين از خواهيم نمى هم ابداً،. است محترم و حجت مقلدينشان
 .بيايد وجود به مشكلى كسى

 در ــ  ديگـر  جـاى  هـر  و اينجا در كنيم، مى بحث ما كه اينجا در ولى
 بـه  را مـا  جامعـه،  ــ  كنيم مى بحث كه خصوصى يا عمومى هاى انىسخنر
 در. شناسـد  مـى  كننـد،  مى بيان تر پرده بى را اسالم حقايق كه كسانى عنوان
 و ما استاد. كنيم نمى رودربايستى هم خودمان اساتيد با حتى ما ديگر آنجا
 كه ندارد معنى او، با بحث در اما است، دينى مرجع است، ما احترام مورد

 بـا  هـم  او گفتـه  از ولـى  كنـيم  مـى  ياد او از احترام با. بكنيم رودربايستى
 انتقـاد  بـه  زبـانش  كسى هر اينكه براى باز البته و كنيم، مى انتقاد صراحت

 اسـاتيد،  ايـن  خـود  كه است دليل اين به اين، كه كنم مى عرض نشود، باز
 باشـيم  داشته قح كه اند پذيرفته را تحقيقى و علمى موقعيت اين ما، براى
 و علمى هاى زمينه داشتن بدون كسى هر بگوييم خواهيم نمى. بكنيم انتقاد

 جـايى  بـه  را مـا  ايـن،  زيـرا  كنـد  بـاز  انتقـاد  به زبان طور همين تحقيقى،
 ــ  شـده  داده كه فتاوى و آراء به گذارى احترام با حال، هر به. رساند نمى
 ديگـر  برخى و اند داشته ار ما استادى مقام حتى آنها صاحبان از برخى كه
 احترام مورد و اند بوده آنها رديف در اند، نبوده ما استاد اگر صورت هر به

 مـورد  مقلَّـد،  ـ هستند آنها مقلِّد كه كسانى يعنى ـ شماها نظر از و هستند
 



 بانكداري، ربا و قوانين مالي اسالم    236

 كـه  رسـد  مـى  نظرمـان  بـه  بحث اين در اما. هستند تبعيت مورد و احترام
 رويـش  كـه  عنـوانى  ايـن  بـه  را ىصـور  معـامالت  ايـن  جامعه، و عرف
 كـرد،  مـى  قبول هم ما عرف اگر. اينجاست اشكال. ندارد قبول گذارند، مى

 تلقـى  »بخشـيدن « را »بخشـيدن « ايـن  راسـتى  بـه  مردم اگر. نبود اشكالى
 آقـايى  يـك  برويـد،  اينهـا  از يكـى  مغازه در ولى. نبود اشكالى كردند، مى
 هـم  بعـد  كنـد،  مـى  قـرض  ىبيچارگ و اضطرار روى تومان پانصد آيد مى

 پوزخنـد  انـد،  ايسـتاده  آنجـا  كه هايى آن! بخشد مى او به را تومانش بيست
 ،»بخشـيدم « ايـن  يعنـى  چـه؟  يعنـى  پوزخنـد  ايـن  زننـد؟  نمى يا زنند مى

 نه را پوزخند اين و است پوزخند اين. است اين مسأله نيست، »بخشيدن«
 طور اين را اينها ذهن مى،اسال جو آقا بگوييد تا زنند مى اسالمى جامعه در

 رود، مـى  بانك به مردى يك. برويد اسالمى غير هاى جامعه به. است كرده
 قـرض  كـه  را تومـان  هـزار  سه از تومان سيصد بعد و بدهد آنجا را پولى
 او وقـت  آن بدهنـد  تومـان  هفتصـد  و هـزار  دو فـرد  آن به كرده كم كرد،

 آمريكـا  در را ايـن  بـرود  !بخشـيدم  شما به را تومان سيصد اين آقا بگويد
. ندارد هم اسالم به ربطى اين پس! خندند مى خندند؟ نمى او به آيا! بگويد
 شـماها  كـه  هـايى  حـرف  ايـن  دليـل  به اسالمى هاى جامعه در آقا نگوييد

 برويـد  نيسـت،  ما هاى حرف دليل به آقا نه. زنند مى پوزخند مردم زنيد مى
 آفريقـا  بـه . ندارد خبر ها حرف ينا از هم روحشان اصالً مردم كه آنجا به

 خبـرى  هـم  ديـن  از كـه  برويـد  آفريقا پرستان بت منطقه در اصالً. برويد
 هـزار  سـه  بـرود،  بانـك  بـه  كسى يك آمريكا هاى جنگل در يا اند، نشنيده
 و هشتصد و هزار دو مثالً بدهد، اقساط به ماهه شش كه بگيرد وام تومان
 رئيس آقاى: بگويد گرفت، را مبلغ اين كه بعد دهند، مى او به تومان پنجاه
 !خندنـد  مى او به مطمئناً !بخشيدم شما به هم را تومان پنجاه و يكصد آن من !بانك
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 جـاى  در كـه  اى كلمـه  عنـوان  بـه  مردم را »بخشيدم« اين است اين مسأله
 كالم. نيست اثر بى بجا، كالم پس. شناسند نمى است، رفته كار به خودش
 گـويم،  نمـى  هـم  را معنـى  بـى  كـالم . اسـت  اثر بى جايش از شده منحرف
 در فرمـول  يـك  كه اين براى اما. است معنى بى هم واقعاً ها بعضى گرچه،
 جـاى  از شـده  منحرف كالم آن است؟ اثر بى چيزى چه كه باشد دستشان
 .است اثر بى هم دنيا آخر تا كه باشد مى اش طبيعى
 كالم اين به ناظر هيچ هم »الْكَالم حِلِّلُي و الْكَالم يحرِّم اِنَّما« قاعده آن
 و فقيهـى  هـيچ  را، خودش جاى از شده منحرف كالم اثر، بى كالم. نيست
 .است مؤثر كه نگفته هم فقهى قاعده هيچ و حديثى هيچ
  
 خانواده افراد بين ربا
 خير؟ يا است صحيح اين آيا »ندارد ايرادى خانواده در ربا«: گويند مى× 

 در را فتـوايى  عـين  هـم  من دارد، فتوايى آهنگ بيشتر سؤال اين چون
 ربـا  ال: »تحريرالوسيله« از ربا به مربوط بخش از 9 مسأله. خوانم مى اينجا
 .»الحربى و المسلم بين ال و زوجته و الرجل بين ال و ولده و الوالد بين

 در پـس . »نيسـت  همسـرش  و مـرد  بـين  و فرزنـدش  و پدر بين ربا«
 عـين  ايـن  نيسـت،  ربا فرزند، و پدر بين و همسر و مرد بين تنها خانواده
 هـا  كيسـه  اينجـا  در زيـرا . است معلوم بيش و كم هم وجهش و فتواست،

 در چـه  هر و هست هم ديگ در است مالقه در چه هر. است يكى اصالً
 آن ،»حربـى « و »مسـلم « بـين  امـا  و. دارد وجود هم مالقه در است ديگ
 .بدهيم پاسخ آن به وقتش در دباي كه است مفصلى اجتماعى بحث
 منحصـر  كـه  شـود  توجـه  خانواده، داخل به مربوط رباى درباره پس 
 .شوهر و زن همچنين و فرزندان و پدر به است
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 اسالم از تر روشن برداشت بشرى، مكاتب از بيشتر آگاهى
 جامعه، تغيير و تكامل با متناسب كه است »علم« يك اقتصاد كه آنجا از× 
 آيـا  اسالم، اقتصادى مسائل در مطالعه براى بنابراين رود، مى تكامل به رو

 مطالعـه  ماركسيسـتى،  مسائل جمله از موجود اقتصادى نتايج آخرين نبايد
 كرد؟ پياده فعلى شرايط در را اسالمى اساسى اصول بتوان تا شود

 ما آگاهى و گوناگون، مسائل زمينه در ما مطالعات قدر هر شك بدون
 اجتمـاعى،  عملى، و عقيدتى هاى زمينه تمام در گوناگون، عقايد و آراء بر

 مĤخـذ  بـه  بيشـتر  آگاهى اين با و باشد، بيشتر فلسفى فرهنگى، اقتصادى،
 جـا  و تـر،  روشـن  هـاى  برداشـت  كنـيم،  مراجعه سنت و كتاب و اسالمى
 اينكـه  آن و شرط يك به اما. داشت خواهيم اسالم از ترى كامل و تر افتاده

 بـه  را اسـالم  اينكـه  شرط به. كنيم تطبيق چيزى هيچ بر را اسالم نخواهيم
 اينكـه  شـرط  به كنيم، كارى دست نخواهيم چيز، هيچ با شدن جور خاطر
 يـا  قـرآن  بـه  مـان  سـليقه  مطـابق  يعنى نكنيم، رأى به تفسير را قرآن آيات

 اى سـليقه  توجيهـات  فداى را مكتب يك اصالت والّا. ندهيم معنا حديث،
 مطابق را آن تواند مى كسى هر اينكه براى ـ اسالم ديگر ت،وق آن. ايم كرده

 كـه  شـود  مى چيزى يك بلكه نيست، مكتب يك ـ كند معنا خود سليقه با
 اگـر ! بيفتـد  كسـى  چـه  دست به دارد بستگى و آيد مى در جور چيز هر با
 دسـت  به اگر كند، مى تطبيق ماركسيسم بر بيفتد، ماركسيست يك دست به

 يـك  دسـت  بـه  اگـر  كنـد،  مـى  تطبيق كاپيتاليسم بر يفتد،ب كاپيتاليست يك
 يك دست اگر كند، مى تطبيق اگزيستانسياليسم بر بيفتد، اگزيستانسياليست

 يـك  دسـت  بـه  اگـر  بعـد  كنـد،  مى تطبيق دترمينيسم بر بيفتد، دترمينيست
 اگـر  و كنـد،  مـى  تطبـيقش  درويشـى  و منشـى  صوفى بر بيفتد، هم صوفى

 الابـاليگرى  و بـارى  و بنـد  بـى  و گـرى  هيپى بر بيفتد، هيپى يك دست به
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 كـه  باشـد  معلـوم  نكنـيم،  كـارى  دسـت ! نباشـد  طـور  اين! كند مى تطبيق
 آمـادگى  و بيـنش  بـا  خـواهيم  مـى  كه باشد معلوم. كنيم چكار خواهيم مى

 هـا  اين با خواهد مى ـ است آورده اسالم كه آنچه بشناسيم را اسالم بيشتر،
 را »اسـالم « خـواهيم  مـى  مـا  ــ  درنيايـد  جـور  خواهد مى و دربيايد، جور

 اصـالً  دوسـتان  از اى عـده  و بنـده  كـه  هست هم دليل همين به. بشناسيم
 هـايى  زمينه همه در اسالمى مطالعات پاى به پا كه دانستيم خودمان وظيفه

 داشـته  مطالعه است، ميسر برايمان كه آنجايى تا دارد، ارتباط اسالم به كه
ــيم، ــه از باش ــمما در جمل ــاى و ركسيس ــفى زيربن ــم آن، فلس  ماترياليس
 ديگـر  مكاتب در بود، هم الزم ما بر و كرديم مطالعه ها مدت و. ديالكتيك
 هـر  بـراى  البتـه  كه حدودى تا كرديم سعى طور همين هم جهان اقتصادى

 .كنيم مطالعه است، ميسر فرد
 هـا  رشـته  اين همه در متخصص كه حدى در تواند نمى كه انسان طبعاً

 چيزى چنين. باشد اسالم هم اش تخصصى رشته بعد و كند، مطالعه د،باش
 اينكـه  بـراى  امـا . است شناسى اسالم ما تخصصى رشته خير،. است محال
 طبعـاً  بشناسـيم،  ديگـر  مسـائل  به ناظر تر روشن شكل با را، اسالم بتوانيم
 مطالعاتى ضمن مسائل اين به كرديم سعى. بشناسيم هم را مسائل آن بايد
 .بشويم آگاه ـ بود ميسر برايمان كه حدودى تا لبتها ـ

 رود، مـى  تكامـل  بـه  رو علـم  چـون  كـه  است اين سؤال اگر بنابراين
 جـا  جامعـه  و فرهنـگ  در اى دوره هـر  در كـه  صورتى به اسالم شناخت
 داشـته  روشـن  آگاهى مسائل اين به نسبت انسان كه كند مى ايجاب بيفتد،
 اگر و. است طور همين. بله است، صحيح د،نباش بيگانه و باشد آگاه باشد،

 بـر  را اسـالم  تا بشناسيم را نو هاى مكتب ما كه است اين سؤال از مقصود
 طـور  اين خير، دربيايد، جور آنها با تا بكنيم كارى دست كنيم، تطبيق آنها
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 فلـك  9 تـا  كـرديم،  مـى  كارى دست را آيات و اسالم روزى يك. نيست
 را قـرآن  رفتـه،  بـين  از فلـك  9 كه حاال. هيمبد وفق قرآن با را بطلميوس

 دوى هـر  خيـر، ! دربيايـد  جور امروز شناسى كيهان با تا كنيم كارى دست
 چـه  هـر  قـرآن . اسـت  اشتباه اين هم بود، اشتباه آن هم. است اشتباه اينها

 .است اسالم هست، چه هر اسالم. است قرآن هست،
  

 امت مصلحت جهت در جز ممنوع قيمت تثبيت
 آمـدن  پـائين  موضـوع  گذشـته  هـاى  بحث مجموعه در رسد مى نظر به× 

 پيشـگيرى  هاى راه و آن از ناشى هاى زيان و زمان طول در سرمايه ارزش
 است؟ نشده مطرح ها زيان اين از

 بحثـى  رود، مـى  پايين و باال قيمتش كه باشد، پول سرمايه از منظور اگر
 اسـت،  فشـرده  كار گفتيم ما كه طورى همان سرمايه از منظور اگر اما. است
 تنـزل  آنچـه . كند نمى تنزل معمول طور به فشرده كار. است ديگر بحثى اين
 ــ  خريـدش  قـدرت  يعنى ـ قيمت كه است پول. است پول هميشه كند، مى
 و كـم  چنـدان  قيمـتش  زمان مرور به فشرده كار وگرنه شود، مى زياد و كم
 كـه  وقتـى  اسـت  نممكـ . هست اين معرض در هم آن البته. شود نمى زياد

 بيايد پايين اى فشرده كار يك اصلى قيمت شود، مى كم تقاضا و زياد عرضه
 بـا  مسـائل،  ايـن  همـه  ولى ـ ارزش تعيين در تقاضا و عرضه نقش همان ـ

 حـل  كننـده،  مصـرف  و توليدكننده مصلحت اساس بر ها قيمت تعيين مسأله
. اســت كننــده مصــرف هــم خــودش هميشــه توليدكننــده چــون. شــود مـى 

 ايـن  در و. اسـت  كننـده  توليـد  شـكلى  به خودش هميشه هم كننده مصرف
 را مسـائل  ايـن  ديگـر : گفتيم كه شد حل )ترتيب اين به( مشكل قبالً مورد
 در خوشـبختانه  كنـيم،  مستند فتوا از قبل هاى بحث به بخواهيم اينكه بدون
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 از را فتــوا عــين صــريحاً و اســت آمــده هــم فتــوا در كــه هســتيم اى دوره
 بـراى  مگـر  نيست، جايز ها قيمت تثبيت: گويد مى كه خواندم ريرالوسيلهتح
 .كند اداره پسندد، مى اسالم كه اسلوبى به را جامعه كه مسلمين، ولى يا امام

 و ديگران منافع جهت در و آيند مى ها قدرت كه است وقت يك يعنى
 چـه  آنهـا . اسـت  حرام اين كنند، مى قيمت تثبيت خاص، گروه يك منافع
. بكنـد  آزاد دارد، كارى هر كسى هر بكنند؟ را كارى چنين كه دارند حقى
 مصـلحت  جهـت  در را قيمتـى  حكـومتى  و قـدرتى  كـه  است وقت يك

 امـام  و والـى  كـه  بـود  هـم  مسـأله  همـان  در كـه  كند، مى تثبيت مسلمين
 كنـد،  مى ايجاب اسالمى جامعه و اسالم مصلحت كه را كارى هر مسلمين
 جهـت  در قيمـت  تثبيـت : اسـت  مشـخص  هـت ج پـس . دهـد  مـى  انجام

 تمـام  و هسـت  هـم  مشكل حلّال و ندارد هم اشكال هيچ. امت مصلحت
 مطـرح  چـرا  نشـده،  مطرح آمد، سؤال در كه اين. شود مى حل مسائل اين
 راه و آن از ناشـى  هـاى  زيـان  و هـا »ارزش« آمدن پايين مسأله. است شده

 دولـتِ  كنتـرل  و ايتهـد : نيست بيشتر چيز يك ها زيان اين از جلوگيرى
 و باشد رسيده قدرت به اسالمى معيارهاى طبق بر كه اسالمى، و مسلمين

. شـود  مى حل آنجا در مشكالت همه كند، اداره را جامعه اساس همين بر
 در ديگـر  فرصـتى  در كه است ديگرى جاى در اساساً اجتماعى مشكالت

 .پرداخت خواهيم انشاءاللَّه آن درباره بحث به زمينه اين
  
 مستحدثه و جديد اى مقوله بيمه؛ هاى شركت كار و بيمه

 دارد؟ اى رابطه ربا، مسأله با بيمه هاى شركت كار روال آيا× 
. بيـاوريم  را رسـاله  از مسـأله  دو يـا  يك بدهيد اجازه. است الزمى سؤال
 خوشبختانه مقدار اين تا بدانيد كه است اين براى نيز رساله مسائل آوردن
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 همـت  بعـدى  تر سريع هاى گام برداشتن براى بايد حاال و ايم رفته جلو به
 .كنيم

 »تـأمين « يا بيمه جديد مسائل درباره بحثى تحريرالوسيله دوم جلد در
 :كه شود مى گفته پى در پى مسأله، چندين در اينجا در) 58.(شود مى آغاز

 بعـداً  كـه  ابهامى آن در و باشد مشخص جهت هر از اگر بيمه قرارداد
 كـه  ديگـرى  نكته و است صحيح باشد، نداشته وجود شود، اختالف مايه

 :كه است اين شود اضافه
 قراردادهاى و معامالت انواع از يكى در را بيمه قرارداد ما نيست الزم
 چـون  و اسـت  »ضـمان « بـاب  از بگـوييم  مـثالً . كنـيم  داخل قديم سنتى

 بگـوييم  اردنـد  لزومى هيچ يا ندارد، اشكالى پس بوده، ما فقه در »ضمان«
 پس داشته وجود ما فقه در لةكفا چون و است »لةكفا« باب در داخل مثالً

 كـامالً  قـرارداد  يـك  عنـوان  به تواند مى قرارداد اين. ندارد اشكالى )بيمه(
 يـك  عنـوان  به ـ آمده وجود به اجتماعى جديد نيازهاى طبق بر كه تازه،

 كلى معيارهاى و انينقو و شرايط آن اگر و شود شناخته ـ مستقل قرارداد
 قـراردادى  شـود،  رعايـت  آن در دارد، وجود قراردادها براى اسالم در كه

 .است صحيح
 هـر  نيسـتيم  مجبور ما كه است اين اينجا در برداشتن جلو به قدم يك
 تازه كامالً چيزى يك تواند مى. كنيم قبلى عناوين آن داخل حتماً را چيزى
 عبـارت  به. بفهميم اسالم كلى انينقو از را حكمش حال عين در و باشد،
 كـه  باشـد  عنـاوينى  تحت در داخل حتماً »معامالت« كه نيست الزم ديگر
 ايـن  آن و داريـم  فقـه  در اصـطالح  يك اينجا، در. است آمده فقه در قبالً
 نـو  طـوركلى  به كه اى معامله تواند مى. نيست »توقيفى« معامالت، كه است
 شـرايط  اقتضـاء  بـه  ايـم  نداشـته  او ثلم نوعى و مشابهى هيچ قبالً و است
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 ايـن  حـال  عـين  در ولـى  اسـت،  جديد معامله يك. بيايد وجود به جديد
 آن در كلى معيارهاى آن اگر باشد؛ اسالمى صحيح معامله تواند مى معامله
 از( غلـط  معاملـه  نشـود  رعايت آن در معيارها آن چنانچه و شود رعايت

 فتـوى  كتـاب  تا مسأله اين كه شود مى مالحظه بنابراين. باشد )اسالم نظر
 گهگاهى اى، حوزه فقهى استداللى هاى بحث در قبالً يعنى. است آمده هم
 ــ  »مسـتحدثه « معـامالت  آيـا  كـه  كنـد  مطـرح  كـرد  مـى  جرأت فقيه يك

 آن دربـاره  را اسـالم  نظـر  شـود  مى خير؟ يا است درست ـ تازه معامالت
 ،»بِـالْعقُود  اُوفُـوا « آيـا  كـه  شـد  مى بحث وارد وقت آن شود؟ نمى يا فهميد

 اگـر  كـه  هايى بحث خير؟ يا شود مى اينها شامل »شُرُوطِهِم عِنْد اَلْمؤْمِنُونَ«
 در مسـأله  ديگر هم بعد. است بيگانه شما اكثر براى شود، مطرح اينجا در

 يـا  شايد شود، نمى يا شود مى. شد مى دفن جا همان در و آمد نمى ها رساله
 بـه  گـامى  ديگـر  حاال ولى. گذشتند مى سكوت با مسأله ركنا از و نشايد؟
 شده مطرح عمليه هاى رساله در صراحت با هم بيمه مسأله و ايم رفته جلو
 هـاى  كتـاب  بـه  توانيـد  مـى  فتوايى شكل به هم مسأله اين به راجع. است
 .كنيد مراجعه فتوى

ـ  ظـاهر : گويد مى) 59(خوانم مى عبارت روى از عيناً را مسأله اين  ناي
 بياييـد  بگويند ها بعضى است ممكن. است مستقل قراردادى بيمه كه است
 و كنـيم  درسـت  بخشـش  و هبـه  چـارچوب  در را مسـأله  شود مى ببينيم

 بخشند؟ مى همديگر به را چيزهايى دارند گر، بيمه و گزار بيمه بگوييم
 ايـن  صـاحب  نظـر  از يعنـى . است كلى قاعده يك مبشر عبارت، اين
 كـه  داد فتـوا  ايـن  بـه  توان مى را مستقل، تازه نو عقد و دقراردا هر فتوى،
 معيارهـاى  و كليات آن كه اين شرط به. است صحيح و االجرا الزم عقدى

 .شـود  رعايـت  آن در شـماريم،  مى معتبر قراردادها باب در ما كه عمومى،
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 حقـوقى  شـخص  يـك  يـا  و حقيقـى  شخص يك يا قرارداد، طرفين مثالً
 داشـته  را قـرارداد  بستن حق اسالم قوانين نظر از كه باشند كسانى باشند،
 باشـند،  قـرارداد  طـرف  تواننـد  نمى اينها... ديوانه و مهجور كودك،. باشند
 قرارداد در مطلب، خصوصيات همه و باشد روشن كامالً بايد قرارداد مثالً
 ابهام و اختالف و ترديد معرض در آينده در را طرفين كه طورى به بيايد،
 : شود مى روايت كه طور همين يعنى ،»الغرر« ندهد قرار
عِ  عنْ )ص( اللَّه رسولُ نَهى« يـب  فـروش  و خريـد  )ص(پيـامبر  »الغَـرَر 
 ـ باشد آن در خوردن گول و زدن گول امكان كه فروشى و خريد ـ مبهم
: گويـد  مـى  و كند مى استنباط كلى قانون يك اين، از فقيه اين كرد، منع را

 كـه  اى بيمه ـ غررى بيمه اسالم، پيامبر نظر از بگوييم دباي هم طور همين
 تمـام  بايد پس. است حرام ـ باشد خوردن گول و زدن گول امكان آن در
 كـه  نـدارد  لزومـى  ولـى  بشـود  رعايت آن در اصيل و كلى معيارهاى اين

 قراردادهـاى  عناوين ميدان در داخل را تازه قرارداد اين شكلى به ما حتماً
 بـه  لزومـى  هـيچ  بكنيم، اينها امثال و »بخشش« و »هبه« و »صلح« از قبلى
. اسـت  آينـده  بـراى  وسـيع  گشـايى  راه يك مبشر اين پس. نيست كار اين

 شـد  روشن بيمه تكليف اينها، امثال و ربا مسائل با ارتباط نظر از بنابراين
 گـاهى  كـه  اسـت  درسـت  البتـه . نيسـت  ربـايى  جنبـه  بيمـه،  خود در كه

 هـم  رباخوار گران، بيمه بالعكس، و هستند هم گر بيمه رباخوار، هاى بانك
 ربـاخوارى  آن بـا  و شـود،  مـى  جمـع  هـا  آن نزد كالنى پول چون هستند،

 .نيست بيمه ذات و خصلت در ربا اين نيست، الزم ولى! كنند مى
 اداره اسـالمى،  اقتصـاد  مـوازين  و اسـاس  بر كه اى جامعه در بيمه آيا

 سوسياليسـتى  جوامـع  در دارد؟ ضـرورت  ديگـر  جوامع اندازه به شود مى
 هـا  بيمـه  اكثـر  الاقـل  ها، بيمه همه نگوييم اگر و كند نمى پيدا معنى »بيمه«
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 معنـى  سوسياليسـتى  جامعه در مرض بيمه يا عمر بيمه مثالً است معنى بى
 يـك  اينكـه  بـراى . دارد معنى تصادفات بيمه مثالً بگوييم توانيم مى. ندارد
 تـردد  در اگـر  آقـا  فـالن . اسـت  ديگرى حساب نآ است، بازدارنده عامل

 اينكـه  نگرانى اش، معقوله ضمير اعماق در كند، مى تصادف كمتر ماشينش
 ده جـا  يـك  يـا  تومـان  پانصد ماهى بنده از دهد، رخ آمدى پيش يك اگر
 .هست گيرند، مى را تصادف مخارج تومان، هزار بيست تومان، هزار
 از غيـر  ــ  اجتماعى و اقتصادى هاى نظام در ها بيمه از برخى بنابراين 
 هـم  ها بيمه از بسيارى شايد. است مورد بى و معنى بى ـ دارى سرمايه نظام
 يـك  ايـن . نكنـد  پيـدا  مـورد  اساسـاً  اسالم، اقتصادى و اجتماعى نظام در

 شـود  مى كه است قراردادى بيمه، قرارداد اصل آيا ولى است، ديگر مسأله
 .پذيرفت شود مى بله، پذيرفت؟ ار آن اسالمى اقتصاد موازين با

 كلفـت  گـردن  غارتگران جزو جا همه در كه را گرها بيمه دست آيا× 
 گذاشت؟ باز غارتگرى، اين در بايد هستند، دارى سرمايه دنياى امروز

 دارى، سـرمايه  غـارتگرى  در اساسـى  مسـأله  گفتيم. ندارد لزومى هيچ
 اسـت،  غـارتگرى  تـب مك كاپيتاليسـم،  شود مى گفته اگر. است نرخ مسأله

 اين به رنجبر، و كننده مصرف شونده، غارت و است دار سرمايه غارتگر،
 ايـن  آزاد تقاضـاى  و عرضـه  قـانون  اساس بر دارى سرمايه كه است علت
 .آورد مى بار به مصيبت همه

 عرضه اساس بر گذارى قيمت و آزاد تقاضاى و عرضه مسأله آن شما
 و انــديش صــالح حكومــت قــاطع نقــش شــما كنيــد، حــل را تقاضــا و

 بـا  و برسـد  قـدرت  بـه  اسالمى معيارهاى با كه جامعه، واقعى خدمتگزار
 دادتـان  وقت آن گذاريد، مى كنار را كند اداره را جامعه اسالمى، معيارهاى

 اساسـى  و زيربنـايى  مسـائل  از مسـأله  اين. است بلند اقتصادى مسائل از
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 حـل  جامعه در را قدرت مشكل بايد شما بگذاريم؟ كنار را آن چرا. است
 قـدرت،  گويـد  مى ولى دارد، توجه اصل اين به هم ماركسيسم اتفاقاً. كنيد
. هست هم قدرت هست پول كه جا هر گويد مى. گيرد مى ريشه اقتصاد از

 مـا  اگـر  شـايد . نباشـد  درسـت  شايد نه؟ يا است درست ديد بايد را اين
 شـكل  بـه  توليـد  ابـزار  كرديم، الغاء هم را توليد ابزار بر شخصى مالكيت
 آش. بشـوند  قـدرت  صاحبان آنها باز و دربيايد گروهى دست در ديگرى
 .دهه چند گذشتن از پس منتها كاسه، همان كاسه و آش، همان

 بجاى دولتى كاپيتاليسم مسأله ها، كاپيتاليست بجاى ها بوروكرات مسأله
 كوبيدن رخاط به صرفاً كه نيست مسائلى اينها فردى، و شخصى كاپيتاليسم
 بـا  برخورد در نبايد كه طورى همان ما خير،. باشد شده مطرح ماركسيسم

 با بشويم، روبرو آن با بدبينى با و باشيم داشته داورى پيش ماركسيسم خود
 نـدارد  معنـى  شـده  مطـرح  ماركسيسـم  از انتقـاد  عنوان به كه هم مسائلى

 حـق  و بينانـه  واقـع  محققانـه،  عالمانـه،  مسـائل،  با. شويم روبرو طور اين
 اى مالحظه قابل مسائل نيستند، سطحى مسائل اينها. بشويم روبرو جويانه
 اتفـاق  همـه  جهت، اين در حال هر به كه كنيم مى فكر ما بنابراين. هستند
 رسـند،  مـى  قدرت به چگونه. است قدرت مسأله اساسى، مسأله كه داريم
 قدرت مسأله در جامعه در ها توده نقش كنند، مى استفاده قدرت از چگونه
 .است اينها اساسى مسأله باشد؟ چه رسيدن قدرت به و يافتن

 هـاى  كانـال  يـا  كـرد  عبـور  اقتصـاد  كانـال  از حتماً بايد آيا ببينيم حال
 .است ديگرى بحث اين كه دارد؟ وجود هم ديگرى
 كـه  ايـن  و توليـد  بـردن  باال در آن بودن مؤثر و بيمه درباره نظرتان× 
 يـك  كار اين ـ فشرده كار عنوان به پول گرفتن نظر در هب توجه با ـ اصالً
 چيست؟ نه، يا است توليدى عمل
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 بگوييم و بگذاريم را »كار« همان باز و برداريم را »توليد« كلمه اينجا در
 لـوازم  از امـا  نيسـت  متن در چه اگر بيمه نه؟ يا دارد كارى ارزش بيمه، آيا

 آن ارزش و كـار  نقـش  بـه  مربـوط  مسـائلِ  متمم است كارى هست، توليد
... و اجـاره  و بيـع  تجـويز  اصـالً  و است كار خودش گفتيم كه توزيع مانند
 اينهـا  خـود  چون نيست آن امثال و دارى سرمايه معنايش و اينها از يك هيچ
 يعنـى  مـتمم  كار يك بيمه گفت توان مى نظر اين از حال هر به و است كار
 و كنـد  مـى  فـرق  نظامى هر رد اما. آيد مى اصلى كارهاى حوش و حول در

 .است كن ايجاد ارزش لوازم از ها نظام تمام در كه گفت توان نمى
 

 ربا و ربح سفته،
 صـورت  چـه  آن مـدت  بـه  نسبت آن نمودن كم و بانك به سفته دادن× 

 دارد؟
 داده، شما به را سفته كه كسى خود به يا بانك به سفته دادن كه گفتيم

 و هست روايات در كه مقدار آن تنزيل، ألهمس در كه گفتيم و كند مى فرق
 كه نصوصى اما دارد نصوص هم ديگرش هاى بعضى البته ـ دارد نصوص

 از اسـت  عبـارت  ــ  بپـذيريم  ديگـر  مـوازين  و آيه رعايت با توانيم مى ما
 و ـ ماهه چهار ـ مدت به فروختيد كسى به را جنسى شما اگر مثالً: اينكه
 ،»سفته« ـ داد قبضى بعد و بدهد را جنس ناي پول شما به آقا آن شد قرار
 بعـد  دهـم،  مـى  را پول اين ماه چهار مدت سر من كه ـ است قبض همان
 كه وقت آن: گفت و شد نقد پولش آقا آن يا و كرديد پيدا پول به نياز شما
 بـرديم  مـى  باال را قيمت قدرى يك كرديم مى مدت با و نسيه را معامله ما

 بـا  را مسأله نقد، قيمت مثل بياييد ام، كرده پيدا پول قدرى من حاال! ديگر
 ايـن  .بگيرم را ام سفته و كنم كم را پول از مقدارى يك من و كنيم تمام هم
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 طبـق  بر شان معامله كه است فروشنده و خريدار دو بين تنزيل تنزيل، نوع
 بـه  نسيه معامله تبديل تقريباً حاال و گرفته انجام نسيه و نقد معمول روال
 طـور  ايـن  »تقريبـاً « كـه  بماند ذهنتان در كامالً البته. است شده نقد لهمعام
 .شود مى

 و كـرديم  مـى  اشـكال  را ايـن  بسـا  چـه  فقهـى،  قواعد و بوديم ما اگر
 ايـن  از. بفروشد دوباره بعد و كند، اقاله كند، فسخ بيايد بايد كه گفتيم مى

 ديگـر  خيـر،  گويـد  مى روايت اين حال. گذاشتيم مى راهش سر مشكالت
 نقـدش  شكل، اين به توان مى را نسيه معامله. خواهد نمى را مشكالت اين
 دايـره،  ايـن  از خـارج  در ولـى . اسـت  چيزى چنين يك حقيقت در كرد؛
 خصوصـياتش  تمـام  بـا  رباخوارى تنها كه حدى تا دادن، توسعه را مسأله
 يـد، بيا جامعه سراغ به انحرافى مسير با و كند پيدا انحرافى كانال يك فقط
 آقايان. كرديم عنوان را فتاوى اما نه، گفتم بنده كه را اين خير، باللَّه، نعوذ
 .كنند مى عمل او فتواى به هستند، مقلَّدى هر مقلد كه هم

 
 دار مدت فروش و خريد

 بيشـتر  قيمت به ماشين خريد مانند ـ دار مدت هاى فروش و خريد در *
 اضافى مقدار شود مى نوشته بحر مدارك، در اينكه به توجه با ـ مدت با و

 خير؟ يا شود، مى حساب ربح آن،
 ربـا  اسم اگر. كند نمى عوض را مطلب اصل ،»اسم« كه شد عنوان قبالً

 بگذارنـد،  ربا هم را كارمزد اسم اگر. شود نمى كارمزد بگذارند، كارمزد را
 .شود نمى ربح بگذارند، ربح را معامله در سود اسم اگر. شود نمى ربا

 نيسـت،  حـرام  ربـح  است؟ حرام »ربح« كه است گفته كسى چه اصالً
 انسان يعنى است، »مرابحه« ما معامالتى هاى بحث از يكى. است حرام ربا
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 يـك  ده يـا  درصـد  ده گويـد  مـى  بعـد  و گويـد  مـى  را جنسى يك قيمت
 !نترسيد »ربح« كلمه از بنابراين. گفتند مى هم سابقاً. گيرم مى

 اما. كنيد فرار آن از كرديد، پيدا هم را ها اسم ترين طاليى ربا براى اگر
 عـوض  را مسـأله  اسـم،  ايـن  گذاشـتند،  رويش به ربا اسم اگر را ربا غير
 مقـدار  يك اقساط، يا دار مدت صورت به ماشين خريد بنابراين. كند نمى
 فروشـنده  ايـن  كار گردش امكانات اينكه حساب به رويش، به اضافه هم
 بـراى  بيشترى منفعت داشتن صورت به بايد خود به خود و كند مى كم را

 .كند نمى ايجاد هم اشكالى كند، جبران را آن بيشتر مدت
  

 ارزى معامالت و صرافى
 تـا  دارد نگـاه  خـود  نزد در مدتى را پولى انسان اگر ارزى معامالت در× 

 چـه  مسأله برود، باال تا دارد نگه را جنسى اينكه نظير برود، باال آن قيمت
 د؟شو مى

 به ارزى ديگر، پول به پولى تبديل گفتيم اينكه براى شود، نمى ربا اين
 مـوازين  نظـر  از كـه  است جالب خيلى و است »صرف« مسأله ديگر، ارز

 مخصوص احكام هم مقدارى و مستقل عنوان يك خودش اسالمى، فقهىِ
 ايـن  دارد؟ تعمـيم  يـا  است نقره و طال به منحصر ،»صرف« آيا حال. دارد
 مسـأله  ايـن  ـ شود حل روزى يك بايد كه است هايى بحث آن از زبا هم

 ــ  است نشده حل هنوز خواندم، آن از كه اى رساله اين در حتى متأسفانه
 هـم  پـول  بـه  پول تبديل درباره. است پول به پول تبديل حال هر به ولى
 هم خود به خود. ندارد اشكالى كه گفتيم و شد بحث مفصالً اين از پيش
 ايـن  دار عهـده  كـه  بيايد صراف دست به درآمد و اجرت مقدارى يك بايد
 مسـأله  بـه  ايـن  نرخـى؟  چه با و غيرمنصفانه يا منصفانه آيا اما بشود، كار
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 نگهـدارم  بشود، گران تا نگهدارم: كه ها حرف اين همه. گردد برمى »نرخ«
 قـانون  آن از ناشـى  همـه ... و هـا  گونه احتكار و احتكار بشود، كم كاال تا
 قـانون  ايـن  بـر  داريد، لعنت چه هر! است »آزاد تقاضاى و عرضه« نتىلع

 .بكنيد وارداتى لعنتى
  
 خمس و انداز پس

 و دارد؟ صـورتى  چـه  بانك در جوانان نام به انداز پس حساب افتتاح *×
 گيرد؟ مى تعلق خمس شود، مى انداز پس آنجا در كه پولى به آيا

 در انـداز  پـس  حسـاب  احافتتـ  دربـاره . جداسـت  هم از مسأله دو اين
 ايـن  تـأمين  بـراى  اى وسـيله  هـيچ  حقيقتاً اگر كه گفتيم موجود هاى بانك

 و بسـپارد،  يكجـا  به را پولش بايد و ندارد وجود كنونى زندگى ضرورت
 قـدر  همـين  وگرنه،. ندارد اشكال نيست، او براى ها بانك از غير هم جايى

 عنـوان  بـه  ولـو  ردن،سـپ  پـول  باشـد،  كـار  ايـن  از پرهيز براى امكانى كه
 مسـأله  بـه  راجـع  اين. است اثم به اعانت رباخوار، هاى بانك به انداز پس
 انـداز  پـس  جوانـان  نـام  بـه  كـه  پولى به آيا كه است اين دوم مسأله. اول
 خير؟ يا گيرد مى تعلق خمس شود مى

 و شـود  مى سال ويژه سود كه كنيد مى انداز پس خودتان براى را پول اگر
 اما و. است خمس همان اين گيرد، مى تعلق% 20 ماليات سال، ويژه سود به
 بـاز  ــ  ببخشـيد  او بـه  واقعاً اگر كنيد، مى را كارى چنين فرزندتان براى اگر
 پـول  ايـن  در و رفـت  او اگـر  كه طورى به نباشد شرعى كاله و بازى حقه

 ــ ! كـردى  تصرف پدرت پول در چرا شده، فالن فالن نگوييد كرد، تصرف
 جوان آن خود نظر از آيا. گيرد نمى تعلق خمس پول اين به ورتص اين در

 .اسـت  مختلفى فتاوى مسأله اين در خير، يا گيرد مى تعلق پول آن به خمس
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 كسب از ناشى درآمد چون گيرد، نمى تعلق او به فتاوى، از برخى طبق بر
 مسـتمره  هبه چون ديگر، فتواهاى از بعضى طبق بر ولى نيست، كارش و

 مختلـف  فتواهـا  حـال  هر به. بگيرد تعلق خمس آن به است نممك است
 .چيست او نظر و كنيد مى تقليد كسى چه از شما كه ديد بايد است
  

 اسالمى بانك در كارمزد
 يـا  دارد وجـود  معينـى  درصـد  كارمزد، براى اسالمى، هاى بانك در آيا× 

 خير؟ يا دكر قبول توان مى اينجا در را باال درصد كلى طور به آيا و خير،
 معـين  درصـد  شـكل  بـه  توان مى را كارمزد كه شد عنوان اين از پيش

 ايـن  بـودن  بـاال « آيا چيست؟ »باال« از منظور اما. ندارد اشكالى اين و كرد
 الحسـنه  قـرض  آيـد  مـى  مسلمان آدم آن؟ بودن غيرمنصفانه يعنى ،»درصد
 وييـد بگ خواهيـد  مى اگر. است سليقه كج خيلى بكند؟ انصافى بى و بدهد
 اداره بـه  گوشـى  زيـر  و يواشـكى  انـد  گذاشته صندوق در پول كه آنهايى

 يـا  2 بگيرند، گيرنده وام اين از درصد 20 كارمزد يك: گويند مى كنندگان
 درصـد  17ـ18 بكنيد، خودتان كارگزاران و كارگران خرج را آن درصد 3
 اگـر ! بريزيـد  مـا  حسـاب  به يواشكى ـ خورد برنمى جايى به كه ـ هم را

 واقعـاً  اگـر  و. اسـت  حـرام  و است حقه اينكه خير، كه، است اين منظور
 حقوق پرداخت و بانك آن اداره براى بانكى، يك در كه است اين منظور

 هزار در دو بايد نيست، كافى هزار در يك آنجا هاى هزينه و آنجا كاركنان
 هـر  بـه  ولـى  ــ  است الزم چه هر ـ باشد... هزار در ده يا هزار در پنج يا

... كاغـذ،  و محل، كرايه مثل ديگر مخارج و آنجاست كاركنان حقوق حال
 در. شـود  نمـى  داده چيـزى  پـول،  صاحب به اما و است الزم اينها امثال و

 .كنيم راحت را فكرتان باره اين
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 است؟ مجاز سفته فروش آيا× 
 نظـر  از. نيسـت  كـااليى  تنهايى، به خود سفته كه كرديم عنوان قبالً را اين
 فتـاوى  از بعضـى  البتـه . باشد نمى »ارز« نظير و نيست كاال سفته ما، حثب

 .آنهاست نظر هم اين خوب. هست كه است اين بر مبنى
  

 دارد؟ صورتى چه فعلى هاى بانك از گرفتن قرض× 
 قرضـى  شـما  بـه  ربـا  بـى  اگـر  ربـا؟  بى يا رباست با قرض گرفتن منظورتان

 بـه  شـما  الاقـل  اند، گرفته پول دممر از مقدارى يك. بگيريد خوب دهند، مى
 كـه  را ايـن  ولى. كنيد مصرف الحسنه قرض عنوان به فعالً و انداز پس عنوان

 همچـون  ربـا،  پرداخـت . گـردد  مى بر ربا با قرض به پس! دهند نمى شما به
 چـون . اسـت  معلومى مسأله اين. است حرام دو هر. است حرام ربا، گرفتن
 حـرام  دو هـر ! حـرام  طـرف  اين از و باشد حالل طرف آن از كه شود نمى
 »!كننـد  درسـتش « اصطالح به كه كنند مى سعى ها بعضى البته. نكنيد و است
 !كند نمى »درست« را چيزى »ها كردن درست اين« كه كرديم عنوان اما

 زندگى هم آن كند، مى درست را چيز يك فقط »ها كردن درست« اين 
 !خالى تو ىمحتو نظر از و مسلمان نام به بارِ نكبت
  

 است؟ چگونه ها بانك انداز پس هاى حساب جايزه دريافت *
 ايـن ! كننـد  نمـى  تقـديم  جنابعـالى  به جيبشان از كه را ها جايزه اين ها بانك
: گوينـد  مـى  شـما  بـه  فـراوان  تبليغـات  بـا  كه است اين از عبارت ها، جايزه
 هـاى  پـول  اينكـه  از پـس  و. دهيم مى درصد 10 يا 8 شما به! كنيد انداز پس
 درصـد  16 يـا  15 با ديگران به را آن كردند، جمع فراوان تبليغات با را شما
. ماند مى خودشان براى درصد هشت يا درصد شش درصد، چهار. دهند مى
 بگذارنـد،  مسـابقه  ربـاخواران  ايـن  امكانـات  تـأمين  در مـردم  اينكه براى و
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 درصـدهاى  هشـت  آن از دهنـد؟  مى كجا از! دهيم مى هم جايزه گويند مى
 يكجـا  را آن از كالنى مبلغ يك قرعه، حكم به گيرم، مى من كه ربا اضافى

 كسـى  چـه  كـار  آخر در و سرانجام و دهند مى نفر ميليون يك از يكى به
 اصـابت  نـامش  بـه  قرعه كه نيست خدا بنده آن واقعى برنده است؟ برنده
 !ربانكدا همان و است كش قرعه همان واقعى برنده بلكه است، كرده
  

  دار مدت جنسى مبادله
 عـدس  كيلو ده همان ديگر ماه دو و بدهيم كسى به عدس كيلو ده اگر *
 است؟ چطور بگيريم را

 ده شـما  اگـر  كـه  است طور اين فتاوى از برخى در كه شد گفته قبالً 
 تفـاوت  نظـر  از بگيريـد،  عدس كيلو ده ديگر ماه دو و بدهيد عدس كيلو
 صـحيح  صورت آن در. شود مى اشكال باز يد،آ مى پيش كه اى نسيه و نقد
 كـه  عـدس  آن از كيلـو  ده بعداً و بفروشيد را عدس كيلو ده كه است اين
 جـاى  مـدت،  نظـر  از حتى جنسى، مبادله در بنابراين. بخريد خواهيد، مى

 نظـرى  گونه هيچ زمينه اين در من خود و بود فتوا اين البته. است اشكال
 .كنم عرض كه نداشتم
 بايـد  خـود  پـول  نگهـدارى  بابـت  بگـذاريم،  بانك در پولى ام اگر *
 هـم  بـاز  تـوانيم  مـى  چگونه ما بدهد پول ما به بانك اگر بپردازيم، كارمزد
 بپردازيم؟ كارمزد

 خودتان پول همان يا و گيريد مى وام يا گيريد؛ مى پول بانك از كه شما 
 بـاالخره . نيست دكارمز تا دو كه گيريد، مى را خودتان پول اگر. گيريد مى را

 گيريـد،  مـى  وام عنوان به پولى اگر و گيرند، مى شما از را كارمزد يك همان
 در را وام بايد. دارد دردسر و دارد برمى خرج بانك براى هم كار اين خوب
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 پـس  موقـع  چـه  گيريـد  مـى  موقـع  چه اينكه كند، خارج كند، وارد جايى
ـ  چيسـت،  آدرسش است، كسى چه نام به دهيد، مى  وصـول  او از هچگون

 كارها اين بده، را پولت و بيا آقا كه سراغتان به بفرستيم مأمور بعداً كنيم؟
 .ندارد اشكالى مسأله اين در هم كارمزد گرفتن و دارد برمى خرج
 دارد وجـود  بانكى فعلى سيستم با برخورد در كه اشكاالتى از يكى *
 پرداخت هرهب انداز، پس حساب صاحب به بانك حال هر به كه است اين
 ولـى . باشد گردش در حساب انداز، پس حساب كه حالى در مگر كند، مى
 غيـر  صـورت  بـه  گـردش،  در حساب پول انداز پس با كه رسد مى نظر به

 صـاحب  كه حالى در است، شده كمك بانك ربوى سيستم به هم مستقيم
 چـه  باره اين در كند، صرف بهترى راه در را بانك سود تواند مى انداز پس
 دهيد؟ مى ارائه حلى راه

 بشـويد،  ربـا  بـه  آلوده شما اينكه بدون دارد، وجود انداز پس امكان اگر
 ى(هـا  بانك در انداز پس گفتيم و شده عنوان كه است قبلى مسأله همان اين

 شـديد  ناچـار  اگر و نيست، جايز ناچارى، و ضرورت موقع در جز )ربوى
 ربـا  دچـار  شـما  كه كنيد انداز پس صورتى به است بهتر البته كنيد انداز پس

 مجبـورم  من ـ ما اينكه مگر. نشود كشيده لجن دايره اين به پايتان و نشويد
 باشـيم  داشته صحيح رهبرى سيستم يك ـ بگويم صراحت با را اين هميشه

 امـوال  اين از طريقى، هر از بگويد رهبرى، خاص موازين به توجه با او كه
 نـام  اينجـا  كـه  بهتـرى  كـار  اختيـار  در و بگيريد، توانستيد، المالك مجهول
 اشـكالى  و كنيـد  اقـدام  و كنيد عمل بايد )صورت اين در(. بگذاريد برديد،

 كـه  باشـد  ايـن  هـم  طـرقش  از يكى است ممكن صورت آن در. ندارد هم
 به بهره كه درآوريد گردش در حساب صورت به را تان سپرده كه آن بجاى

 تعلـق  آن بـه  بهـره  كـه  درآوريـد  انـداز  پـس  حساب شكل به دهند نمى آن
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 بهـره  كه بگذاريد جارى هاى حساب در اينكه بجاى را پولتان يا. گيرد مى
 ايـن . دهنـد  مـى  بهـره  كـه  بگذاريد ثابت سپرده هاى حساب در دهند، نمى
 رهبـر  خـود  ديگـر  باشـد،  صـحيح  رهبـرى  كه است موقعى در فقط البته
 دارد وجـود  آن امكـان  و نيست رهبرى كه مادامى اما. بكند چكار داند مى
 داشـته  جـارى  حسـاب  ثابـت،  سـپرده  بجاى نشويد، آلوده ربا به شما كه

. باشـيد  داشـته  گردش در انداز پس حساب ثابت، انداز پس بجاى و باشيد
 .بفرماييد انتخاب را اش آلوده غير آن شما

 

 خير؟ يا است مجرم گيرنده وام فعلى، جامعه در آيا *
 ربـا  كننـده  پرداخـت  بپرسـيد ! دارد؟ جرمى چه دا،خ بنده گيرنده، وام خود
 اَكْـلِ « ضـرورت  حكم به كند، مى پرداخت را ربا اگر خير؟ يا است مجرم
 نـه،  اگـر  و كنـد،  مى ميته اكل كه است كسى مثل. نيست مجرم خير، »ميته

 دهـد،  مـى  ربـا  اش زندگى كردن بهتر براى و دارد، وجود برايش گشايشى
 .ندهيم ربا زندگى نكرد بهتر براى. ندهد ربا

  

 تعلـق  ربحـى  آينـده،  بـه  آن ساخت نمودن موكول و زمين خريد به آيا *
 گيرد؟ مى

 و خريـد  را زمينـى  فـردى  اگـر  خيـر، ! باشـد  مـى  «خمـس « منظـور  گويا
 مـورد  اگـر . گيـرد  نمـى  تعلـق  خمـس  آن به بسازد، آينده در را آن خواهد مى

 جـا  يـك  تـا  ندارد پول و كند تهيه اى خانه خواهد مى و است خودش احتياج
 هـم  ديگـر  سـال  دو خـرد،  مـى  نقـدى  يـا  قسـطى  را زمينى رود مى كند تهيه
 كـالً  يا و بخرد، خرده خرده هم را مصالحش اگر. ندارد اشكالى اين سازد، مى

 خمسـى  آن بـه  هم باز بسازد، اى خانه بعد سال كه بريزد جا يك در و خريده
 . است مراجع از بعضى فتواى طبق بر باز مسأله اين البته. گيرد نمى تعلق





 نمايه
  

 29 103 آمريكا،
 160 اديسون،

 10 جواد، اى، اژه
 180 افالطون،

 236 اگزيستانسياليسم،
 130 ايران،

 237 بطلميوس،
 160 پرولتاريا،
 117 تهران،
 29 چين،
 216 نائينى، حسين ميرزا حاج

 26 31 115 حجاز،
 117 137 محمـد،  بهشـتى،  حسينى

11 9 
 103 ،دوگل

 236 ديالكتيك،
 158 تايمز، روزنامه

ــم ــتى(سوسياليس  242 ،)سوسياليس
81 32 29 19 

 115 شامات،
ــاء شــوراى ــار احي  شــهيد آث
 117 بهشتى،
 29 شوروى،

 214 انصارى، مرتضى شيخ
 143 شيطان،
 203 عقيل،
 85 203 ،)ع(على

 103 فرانسه،
ــانون ــى ق ــورى اساس  جمه
 137 ايران، اسالمى
 26 قريش،
 236 243 سم،كاپيتالي

ــم ــتى)كمونيس  48 ،)كمونيس
32 

 115 كويت،
 158 لندن،

 152 ماترياليست،
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 160 ماترياليستى،
 236 ماترياليسم،
 236 243 ماركسيسم،

 38 اشتر، مالك
 137 خبرگان، مجلس
 26 مدينه،
 9 11 117 تشيع، مكتب
 9 قرآن، مكتب

 26 مكه،
 214 شيرازى، ميرزاى
 216 نائينى، ميرزاى

 214 قاجار، هشا ناصرالدين
 158 هايدپارك،

 29 هيوز، هوارد
 115 يمن،
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)Magazine (شـود  مـى  اطالق »مجله« به هم اروپايى هاى زبان در لمهك اين 
 دكه به هم و است، شده گذاشته هم كنار و چيده مختلفى مطالب آن در كه
 گفتـه  شـود  گذاشـته  چيـزى  اى قفسـه  هر در و شده بندى قفسه كه جايى و

 است شده گرفته عربى »مخازن« از اروپايى »ماگازين« اينكه جالب. شود مى
 كـه  جايى انبارها، ها، مخزن يعنى مخازن. است عربى كلمه، صلا بنابراين، و

 و رفتـه  اروپـا  بـه  عربـى  مخـازن . كننـد  مـى  انبار آن در را مختلف كاالهاى
 .است »شده مغازه« و برگشته ايران به سپس شده، »ماگازين«
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 فنـى  مسـائل  اقتصـادى،  هاى فرمول نظر از مسأله كه كنم يادآورى را نكته اين البته) 34
 مطـرح  اينجـا  در را آنهـا  دانـم  نمـى  الزم من كه دارد خود درون در هم را گرىدي

 و »امـا « ،»تبصـره « چنـدين  نبود، هم ها سادگى اين به ها قانون تبديل اين يعنى كنم،
 اقتصـاد « دنيا، هاى اسكناس پشتوانه بود قرار كه وقتى حال همان در و داشت »اگر«
 ترتيـب  ايـن  به گذاشتند چيزى دنيا كنندگان توليد بزرگترين گردن به باشد، »كار و
 توليـدتان،  حجـم  انـدازه  بـه  بخواهـد  دلتـان  كـه  قـدر  هر توانيد مى شما گفتند كه

 روى را كـار  ايـن  شـما  آيـا  كـه  نداريم خبر ما اينكه براى اما كنيد، چاپ اسكناس
 شـد  تأسـيس  بعداً كه هم پول المللى بين صندوق بسا چه و ـ نه يا كنيد مى حساب

 موظـف  هركشـورى  كه گوييم مى و گذاريم مى »اگر« يك ما بكند را كار اين واندنت
 تهيـه  طال دنيا در ـ بدهد طال هايش اسكناس معادل خواستند، او از وقت هر است
 و فرانسـه  هاى درگيرى در كه گذاشتند »اگر« يك عنوان به هم را اين. بدهد و كند

 اقتصـادى  سياسـت  عليـه  او كـه  اى هبرند هاى سالح از يكى ،»دوگل« زمان آمريكا
 نبـوده  هـم  هـا  سادگى اين به مسائل حال هر به. بود امر همين برد مى كار به آمريكا
 و سـند  اسـكناس  كـه  اسـت  ايـن  اسـت  توجـه  مورد ما بحث نظر از آنچه. است

 .شد انباشته كار مقدارى براى اى نماينده
 كـه  اسـت  »انبار والهح« بحث عمومى سطح اين در پول براى تعبير بهترين) 35

 زنـده  كار يا انباشته كار مقدارى برابرش در و پذيرند مى را آن انبارى هر در
 ايـن  نقـره،  سـكه  ده يـا  طـال  ليره يك يا ريال پانصد نقش. دهند مى تحويل
 متبلور و مجسم كار مقدارى كه ـ پارچه متر پنج يا ببريد جا هر به كه است
 متبلـور  و انباشـته  كـار  چـون  فـش؛ ك جفت يك يا دهند مى تحويل ـ است
 خانـه  در بيايد روز دو تا بگيريد را كارگرى توانيد مى بخواهيد اگر يا. است
 .جريان در كار زنده، كار ـ بكند كار شما

 زبـان  دستور اوليه اصطالحات از. گرداندن و تبديل يعنى لغت در »صرف«) 36
ـ  آن معنـى  كـه  است تصريف و نحو و صرف كلمه عربى، . اسـت  دنگردان

 و اسـت  كلمه شكل تغيير يا گردش معنى به دستورى اصطالح در »صرف«
 و عكـس  بـه  يـا  خـرد  بـه  درشت پول تبديل يعنى »اقتصادى« اصطالح در
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 مبـادالت،  كـردن  تـر  آسان براى. است همين كارش كه است كسى »صراف«
 .كند مى تبديل يكديگر به را درشت و خرد پول صراف،

 يـك  در كـه  ام نوشـته  مفصـل  صـورت  بـه  را مطلبـى  من مسأله اين پيرامون) 37
 ناياب تقريباً كتب از حاضر حال در و رسيده چاپ به قبل سال چند مجموعه

 را آن مباحـث  تكميل عنوان به مورد اين در توانند مى دوستان. است كمياب و
 »اسـالم  مـالى  قـوانين  و بانكـدارى « عنـوان  تحـت  بحـث  ايـن [. كنند مطالعه

. رسـيد  چـاپ  بـه  1342 مـاه  خـرداد  در »تشيع مكتب« نشريه در بار نخستين
 اقتصـاد  اول جلـد  در هـم  »بهشـتى  اهللا آيـت  مظلـوم  شهيد آثار احياء شوراى«

 چـاپ  بـه  را آن ديگـر  اقتصادى بحث چند كنار در 95ـ81 صفحات اسالمى،
 ]ب. است آمده كتاب همين ابتداى در عنوان همين تحت بحث اين. رساند

 سرپوشـيده  كـه  آنجايى فقط نه. تهران اقتصاد بازار در يعنى گويم مى كه بازار) 38
 .معامالتى مراكز و خيابان و بازار يعنى خودش، وسيع معنى به بازار است،

 كمكـى  هاى صندوق در اكنون هم دوستان از بعضى كه اندازهايى پس نظير) 39
 .دارند تعاونى

 شـهيد  فكـر  ايـن  مـان،  اسـالمى  شـكوهمند  انقالب پيروزى با بعد، ها سال) 40
 ايـران  اسالمى جمهورى اساسى قانون اولين چهارم و چهل اصل در بهشتى

 ديگر يكبار. يافت عينيت خبرگان مجلس در ايشان انديشمندانه حضور با و
 :كنيد مطالعه را اصل اين
 و تعـاونى  دولتـى،  بخـش  سه پايه بر ايران اسالمى جمهورى اقتصادى نظام

 .است استوار صحيح و منظم ريزى برنامه با خصوصى
 خـارجى،  بازرگـانى  مـادر،  صـنايع  بـزرگ،  صـنايع  كليه شامل دولتى بخش

 آبرسـانى،  بـزرگ  هاى شبكه و سدها نيرو، تأمين بيمه، بانكدارى، بزرگ، معادن
 راه و راه كشـتيرانى،  هواپيمـايى،  تلفـن،  و تلگـراف  و پست تلويزيون، و راديو
 .است دولت اختيار در و عمومى مالكيت صورت به كه اينهاست مانند و آهن

 در كـه  است توزيع و توليد تعاونى مؤسسات و شركتها شامل تعاونى بخش
 .شود مى تشكيل اسالمى ضوابط طبق بر روستا و شهر
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 تجـارت  صنعت، دامدارى، كشاورزى، از قسمت آن شامل خصوصى بخش
 .است ىتعاون و دولتى اقتصادى هاى فعاليت مكمل كه شود مى خدمات و

 و باشـد  مطابق فصل اين ديگر اصول با كه جايى تا بخش سه اين در مالكيت
 كشـور  اقتصـادى  توسـعه  و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانين محدوده از

 .است اسالمى جمهورى قانون حمايت مورد نشود جامعه زيان مايه و گردد
 .كند مى معين قانون را بخش سه هر شرايط و قلمرو و ضوابط تفصيل

 گيـرى  انـدازه  است آن پيمانه خود كه ليتر با بلكه وزن با نه كه بنزين مانند) 41
 .شود مى

 خـارج  ما بحث از فعالً چيست، قانون اين فلسفه و علت منشأ، اينكه حال) 42
 اش فلسـفه  شـناختن  مـا  نظـر  از چـون  بشويم آن وارد خواهيم نمى و است
 .است تعبد يك نفهميم، هم ار آن فلسفه اگر تازه و نيست مهمى مسأله

 كـااليى  مبـادالت  اقتصادى شرايط به توجه با يعنى امر، اين منشأ اصل البته) 43
 هم اى زنده خيلى مسأله دارد، اى جداگانه بحث خود باشد، چه كه زمان آن

 .كنيم بحث آن مورد در اكنون بخواهيم كه نيست
 .كنيد مراجعه فقهى كتب به توانيد مى موارد اين در) 44
54 (Speaker,s Corner 

 فكـر  »مـا « قالـب  در( مشـكل  اين حل نظر از كه است اين مطلب حقيقت) 46
 كـه  كنـيم  تبـديل  انسـانى  بـه  را انسان بشود اگر دنيا، اين زندگى در )كردن
 آن نـه  ـ بشود آن جانشين »ما« و شده حذف قاموسش از »من« كلمه اساساً

 واقعـاً  بلكـه . است تر»من« و تر كلفت گردن ،»من« از كه تشريفاتى هاى»ما«
 دنيـا  صباح چند اين در بشر زندگى مشكالت كه داشت اميد توان مى ـ »ما«
 .باشد حل قابل فلسفه اين با

 درصـدش  هفتـاد . اسـت  كـم  درصدش هشتاد كند، مى فرق آن درصد البته) 47
 كـه  درصـد  پـنج  عيـار  به و بيشتر كمى باز درصدش شصت و بيشتر اندكى
 عيـار  با و كم خيلى باال عيار با حال هر به. باشد فراوان خيلى شايد رسد مى

 .دارد وجود بيشتر تر، پايين
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 حـاال،  رود، مـى  بـين  از مقلّـد  آن و مقلّد اين از تقليد مسأله ديگر موقع آن) 48
 .است اختيارى مسأله البته

 .كرد خواهيم بحث جداگانه و است بررسى قابل مسأله، اين خود البته) 49
05 (Escompte  
 واجب او بر زيرا بكند، را كار اين باشد حاضر او كه است صورتى در اين) 51

 .بكند را كار اين كه نيست
 .نيست معمول هيچ و بوده متعارف غير خيلى اين البته) 52
 شـيرازى،  حسـينى  اسـماعيل  محمد بن محمود ميرزا بن حسن محمد ميرزا حاج) 53

ــاى ــاى از ،)ش1273(ق ه 1312 متوف ــدر علم ــيعه عاليق ــاگردان از و ش  شــيخ ش
 نشـينى  عقـب  باعـث  تنباكو تحريم در ايشان تاريخى فتواى. است انصارى مرتضى

 )و(.گرديد زمينه اين در انگليس استعمار با قرارداد لغو و قاجار شاه ناصرالدين
 در كـه ( »نرخ« جاى به »سعر« جديد چاپ در.]563 ص ـ 2 ج ـ تحريرالوسيله) 54

 ].و [.گرديد نقل هم اينجا در نحو همين به كه شده ذكر )است آمده لقب چاپ
 مسـائل  ايـن  از ديگـر  تاى چهار سه آوردم، جلوتر نمونه براى را ششم اين) 55

 كـرد،  تجـارت  حصـر  شود نمى: اينكه قبيل از هست آن در دارپسند سرمايه
 در انحصـار  و بگذاريـد  آزاد را تجـارت . اسـت  غلـط  انحصـارى،  تجارت

 جـور  هـر  كـس  هـر  بگذاريـد  بـاز  را مـردم  دسـت . نيسـت  جـايز  رتتجا
 نـرخ  بكنـد،  خواهد مى كارى هر ببرد، خواهد مى جور هر بياورد، خواهد مى
 و گـل  مسـائل  نوع اين از »السادس« تا. كند تعيين خواهد مى كه جور هر را

 بحث مورد در بيشتر اتفاقاً كه را يكى آمده جلوتر اينها ـ. هست آور گشادى
 .كند مى مشخص را مطلب ديدگاه »السابع« بعد، وقت آن ـ كردم ذكر بود، ما

 .563 ص ـ 2 ج ـ تحريرالوسيله) 56
 و علمـا  اجلّـه  از )ش 1315 ق، ه 1355 متوفـاى ( نائينى حسين ميرزا حاج) 57

 ايشـان  اثـر  مهمتـرين  و اسـت  شيرازى ميرزاى شاگردان از و معاصر فقهاى
 نهضـت  اوايـل  در كـه  اسـت  »لملـة ا نزيـه ت و مـة اال تنبيـه « معـروف  كتاب

 



 267     خذĤمنابع و م

 بـار  اولـين  براى )ش 1288(. ق .ه 1327 در و تأليف فارسى به مشروطيت
 )و(.شد چاپ

 .بعد به 547 ص التأمين، منها المستحدثه، المسائل حول البحث) 58
 حـول  البحـث  ــ  2 ج ــ  تحريرالوسـيله ... مسـتقل،  عقد التأمين، أن الظاهر) 59
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