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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﺤﺚھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
دارای دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اوﻟﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم«
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدم و دوﻣﯽ آن ﻣﺸﮑﻠﻪ رﺑﺎ )ﺳﻮد( را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ اﺳﻼم را در آن ﺑﺎره و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ھﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی آن را در ﻣﺠﻠﻪی
ﻣﺸﮫﻮرش ﺑﻨﺎم ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن در دو وﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞھﺎی ﭼﮫﺎرم؛ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ را در ﺳﺎل  ١٩٣٧م وﻗﺘﯽﮐﻪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
دﮐﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞھﺎی اول ،دوم ،ﺳﻮم و ھﻔﺘﻢ را در
ﻣﺮﺗﺒﻪی اول زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ از اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٤٨م ﺗﺎ ﻣﯽ ﺳﺎل  ١٩٥٠م ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارم ﻃﻮریﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ درد ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ،ﭼﯿﺰ ﻓﮫﻢ و
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﻔﮑﻮرهی ﻣﻔﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی ﺳﻮد و رﺑﺎ ﭼﻮن ھﺮ دو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎی ﮔﺎھﯽ ھﺮ دو ﭘﮫﻠﻮی ھﻢ و زﻣﺎن
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ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد و ﺳﻮدﺧﻮاری
و ﯾﺎ داد و ﮔﺮﻓﺖ رﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﻮد و ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻮاری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن
ﮐﻠﻤﻪی رﺑﺎ و رﺑﺎ ﺧﻮاری ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﻣﻔﮫﻮم آن در ﻧﺰدﺷﺎن واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺷﮫﺮاﻧﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب )اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم( درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻌﺎدل ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻞ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻦ ﻣﮫﻢ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد:
 -١اﻗﺘﺼﺎد آزاد در ﭼﻮﮐﺎت)ﻗﺎﻟﺐ( ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪود و اداره.
 -٢ﻓﺮﺿﯿﻪی ادای زﮐﺎت.
 -٣ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺮاث.
 -٤ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ – ﺳﻮد
ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﺿﺮار)ﺿﺮرھﺎ( و ﻋﯿﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ و ﺑﺪیھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﻓﺎﺷﯿﺰم ﮐﻤﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﮐﻦ اول از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺪا
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدیﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺷﺮح اﯾﻦ رﮐﻦ ھﻨﻮز ھﻢ در اذھﺎن
ﻣﺸﺘﺒﻪ و ﺑﺪون ﻓﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارم ﻃﻮریﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را درﺑﺎرهی زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه و ﻋﺪم وﺿﺎﺣﺖ را زاﺋﻞ ﺳﺎزد و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻠﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ً
اھﻤﯿﺖ و ارزش رﮐﻦ دوم اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺪی ﻣﻌﻠﻮم و
آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﮔﺴﺘﺮده را
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﻓﺎﺷﯿﺰم ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻏﺮض ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم و ﮔﺴﺘﺮدهی ﻧﻈﺎم زﮐﺎت
در اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آراﻣﺶ و ﺳﻌﺎدت آن ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ و
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﭼﻮن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم زﮐﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪی آن در اﺳﻼم
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آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت و اﺷﺘﺒﺎھﺎت در اﯾﻦ ﺻﺪد ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ درک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻈﺎم زﮐﺎت ،ﻋﺸﺮ و ﺧﻤﺲ در دواﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﻋﺼﺮی ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺷﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻨﺎم اﺣﮑﺎم زﮐﺎت در اﺳﻼم ﻋﻄﺶ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم در رﮐﻦ ﺳﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺛﯽ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼم آ ﮔﺎھﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﺣﺎﻟﺖ رﺟﻮع اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم روﺳﯿﻪ ﻓﻌﻼ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺣﮑﺎم آن اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ﻣﺮدم در ﻓﮫﻤﯿﺪن رﮐﻦ ﭼﮫﺎرم ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺖ آن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ھﺴﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻮرﺟﻮازی)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( در دل و دﻣﺎغ ﻣﺮدم ﭼﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ و ﭼﻪ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻗﺮاردادن رﺑﺎ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪای ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ
ً
دﯾﮕﺮی را ﻗﺮض ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ رﺑﺎ ﺑﺪھﺪ ،ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺧﻼق و ﻋﻮاﻃﻒ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ از ﺣﺪود ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻄﺮی ھﻢ ﺗﺠﺎوز
ً
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺪادن رﺑﺎ دﻋﻮت و ﺗﺎﮐﯿﺪ
 -١ﻃﺒﻖ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺮاث در روﺳﯿﻪ ورﺛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اوﻻد ،ﺷﻮھﺮ ،زن ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﺑﺮادر ،ﺧﻮاھﺮ ،و ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﺪه و دﺧﺘﺮ و ﺑﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺬﮐﺮ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺎج و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ وﺻﯿﺖ
ﮐﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺣﻖ اوﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﺗﻮﮐﯿﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻃﻮر ﺷﻌﻮری و آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم در ﺳﺎل  ١٩٤٥ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺟﻮع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٦٢٥وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و داد و ﮔﺮﻓﺖ رﺑﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ از
آن ﭼﺎرهای ﻧﺪارد و از ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪ .از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﻠﻂ و ﺷﮫﺮت و اﺷﺎﻋﻪ و رﺳﻮخ آن در
اذھﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻋﯿﻮب و اﺿﺮار)ﺿﺮرھﺎی( ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ اﺳﺎﺳﯽ داد و ﺳﺘﺪ رﺑﺎ – ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ از ذﮐﺮ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﮐﺘﺐ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ آن ھﯿﭻ
ارزش و اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و آﻓﺎت ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﺷﻮروی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻨﻤﯿﻪ اﯾﻦ ام اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ و ﻣﺎدر اﻣﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺎن اھﺘﻤﺎم و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮ ج داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻠﯽﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪاﻧﺪ و
ﭼﻘﺪر ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ رﺑﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهی ﻏﺮب ھﻢ در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ رﺟﺎل دﯾﻦ و
ﻋﻠﻤﺎی ﻏﺮب زده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺮﺿﻪی ﻣﺎل در اﻣﻮر اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
اﻣﻮال دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻨﻤﯿﻪ)رﺷﺪ( و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻘﻞ ،ﻣﺮوت ،اﺧﻼق و ﻣﺒﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن رﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﻮردن
آن ﺣﻼل و ﭘﺎک و ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و در ﺣﻠﯿﺖ و ﭘﺎﮐﯽ آن
ﮐﺪام ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد! .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﺳﻼم را آﻟﺖ و ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻞ و ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
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رﺑﺎ در زﻣﺎنھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼوه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺣﻼل و ﭘﺎک
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮی ﺣﺮﻣﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺘﻔﺎع
ً
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺟﻮاز دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دارای ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از
اﻓﺘﺎدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی
ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داد و ﺳﺘﺪ رﺑﺎ ﻣﻠﻐﯽ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام وﺟﻪ و ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ
و ﺑﯿﺎن آن ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﺧﻮاھﯿﻢ داد .انﺷﺎء اﻟﻠﻪ
اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی

ﻓﺼﻞ اول:
ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﺟﻮاز رﺑﺎ

در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰیﮐﻪ
در اﻃﺮاف آن ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ داد و ﮔﺮﻓﺖ رﺑﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ و
واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ؟ و آﯾﺎ از ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﺑﺮ ﻗﺮﺿﻪاش رﺑﺎ را ھﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ دھﺪ در وﻗﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ،آن ﻣﺎل را ﺑﺎ
ﯾﮏ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ داﺋﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺎﯾﻞ رﺑﺎ ﺑﻪ آن دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ زﯾﺎدهﺗﺮ
از ﻧﺼﻒ اﺟﺰای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ از ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ رﺑﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ آن ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ در ﻧﺰدﺷﺎن ﮐﺪام دﻟﯿﻞ ﻗﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺟﻮاز آن از ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻘﻮل و ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﺻﺮار و اﻟﺤﺎح ﺷﺪﯾﺪ در
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل – رﺑﺎ – و ﺑﻘﺎی آن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی ﺟﺮﯾﺎن و
دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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دﻟﯿﻞ اول ﺟﻮاز رﺑﺎ

ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد را اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض ﻣﯽدھﺪ –
داﺋﻦ – ﻣﺎﻟﺶ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده
اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت او را ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای او اﻣﻮاﻟﯽ را داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺧﻮد از آن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدد .ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﺨﺼﯽاش را رﻓﻊ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮت ﯾﺎ
ﮐﺮاﯾﻪی آنرا ھﻢ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻇﺮوف و ﯾﺎ ﮐﺮاﯾﻪ
ﻣﺮﮐﺐ را ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﻋﻮض آن ﺧﺴﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﺋﻦ از
درک دادن ﻗﺮﺿﻪاش ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻟﺶ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ
ﻗﺮض داده اﺳﺖ و اﯾﻦ دادن ﻋﻮض در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن آن ﻣﺎل را در
ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﮫﻼﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل
را ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ وﻗﺖ داﺋﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ از ﻣﺪﯾﻮن .زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن از آن ﻣﺎل
ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺮد ،ﭼﺮا ﺣﺼﻪی داﺋﻦ را از آن ﻧﭙﺮدازد و ﭼﺮا داﺋﻦ از آن ﻧﻔﻊ ،ﺑﮫﺮه
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
رد اﯾﻦ دﻟﯿﻞ

اﯾﻦ ﺟﺰء دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ آنرا در ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازهای درﺑﺎرهی ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ داﺋﻦ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺢ و اﯾﺜﺎر را وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺴﺐ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﺪﺳﺖ آوردن  ٥%ﯾﺎ ١٠%
ﻣﻔﺎد ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
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ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ داﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻮن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ رھﻦ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ھﯿﭻﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﻟﺶ را در ﺧﻄﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آن از ﻗﺮﺿﻪ دادن اﻣﺘﻨﺎع ورزد؟ و اﯾﻦ
ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد و
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﮐﺐ و ﻇﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺟﺮت و ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
اﯾﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد در وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽﮐﻪ ارادهی اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
وی ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﻮاھﺶ
ﻣﻔﺎد و رﺑﺢ )ﺑﮫﺮه( را دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻋﻮای اﯾﺜﺎر و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺿﺎﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﻔﺎد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ اﯾﺜﺎر.
و وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﮐﻪ او ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم رﺑﺎ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن دارد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻮض ﮐﺪام ﺿﺮر اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎﻟﯽ را
ﮐﻪ داﺋﻦ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺮﺿﻪ داده اﺳﺖ ،زاﺋﺪ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﺳﺖ و آنرا ﺿﺮورت
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﭼﻪ ﺿﺮری ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻮض ﮔﺮدد؟
آﯾﺎ آن ﭘﻮل زاﯾﺪ اﺟﺎره و ﮐﺮاﯾﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺟﺎره در
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺻﻼح
آن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻧﺪازهی اﺟﺮت ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم و
اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺎره و ﯾﺎ ﮐﺮاﯾﻪ در
وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻮاری و ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﯽ
ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎره در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮل و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮاز
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ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﯾﺎ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﻃﻼق ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺎره را در آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰیﮐﻪ داﺋﻦ ﺑﺮای ﺟﻮاز و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی آﻣﺎده ﮐﺮدم ﺗﺎ از
ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ از ﻣﻨﻔﻌﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدم.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻗﺮض ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ
اوﻻدش را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دھﺪ و ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ
ﺗﺎ اﻃﻔﺎل ،ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻢ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ و ﻣﺎدر ﻣﺮﯾﻀﺶ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
داﺋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻮد؟ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎل
و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺷﮏ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای وی ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻋﻘﻞ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای داﺋﻦ
ﺣﻖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و در
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن را
ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازهی اداﻣﻪی ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮد؟ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﺑﺮای داﺋﻦ ﺟﻮاز دارد و آن ھﻢ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دارای
اﺣﺴﺎس و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺸﺮی ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﺎل زاﺋﺪ از
ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﻀﻄﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﻗﺴﻤﯽ ﺑﺮوی ﻗﺮﺿﻪ دھﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮداد آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﻢ
ً
ﻗﺮض ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪھﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ از دادن ﻗﺮض اﻣﺘﻨﺎع ورزد .وﻟﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻤﻪی اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺮوت و ﻣﺒﺎدی ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﯿﺒﺖ و
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ وی اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮده
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اﺳﺖ و او را ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﻘﺪر ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﺣﺘﯿﺎج آن ﻣﺴﮑﯿﻦ،
ﻣﺎل داﺋﻦ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ و ازدﯾﺎد ﻣﻔﺎد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﻔﺎع ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻗﯿﻤﺖ و
ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻖ آن ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﻣﺎل
را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن را در راه ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و دﯾﮕﺮ ﻃﺮق ﮐﺴﺐ ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد
و ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺴﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﺣﻖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺎﻟﻢ را اﻋﻄﺎ ﮐﺮدهام ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺣﻖ دارم از آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻣﯽداری ،ﻣﻦ ھﻢ ﺣﺼﻪ از آن را ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدم و ﻟﯿﮑﻦ راه ﻣﻌﻘﻮل و ﺟﺎﺋﺰ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎل زﯾﺎدی و ذﺧﯿﺮهاش را در ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪور آن اﻧﺪازد و از آن ﺛﻤﺮ و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮدارد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻣﻀﺎرﺑﺖ ﺑﺪھﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﺮض دھﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺑﺤﯽ)ﺳﻮدی( ﺑﺪﺳﺖ
آورد و در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ در ﻓﺎﯾﺪه و ﺧﺴﺎره ﻃﺒﻖ اﺗﻔﺎق ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدد و دور
از ﺳﺎﺣﻪی ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻟﯽ را ﻗﺮض ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در
رﺑﺢ)ﺳﻮد( و ﺿﺮر آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻣﺎل ﻣﻦ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﯽداری ﭘﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ دارم ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ً
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ھﺮ ﻣﺎه ﻣﺜﻼ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻟﯿﺮه ﯾﺎ داﻟﺮ و ﯾﺎ ﮐﻠﺪار از ﺗﻮ ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ.
ﺳﻮاﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن در ﺗﺠﺎرﺗﺶ
ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای را ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﯾﺪه
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻟﯿﺮه ﯾﺎ داﻟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ داﺋﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﺎس ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ آن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﯿﻦ را از وی ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
در ﯾﮏ ﻣﺎه رﺑﺢ آن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﺮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﺪار ﯾﺎ ﯾﮏ داﻟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﮐﺪام
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺮای داﺋﻦ ﺣﻖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن را از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﯾﮏ
ﻟﯿﺮهی ﻣﻔﺎد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آن ﺑﯿﭽﺎره در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت
ﺧﻮد را در آن ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﻪی زﺣﻤﺎت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را در اﯾﻦ ﺻﺪد
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ داﺋﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺮﺿﻪ دادن
ً
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ او را از ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد؟ ﻣﺜﻼ ﮔﺎو ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی
روز زﻣﯿﻦ دھﻘﺎن را ﻗﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺐ از وی ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺑﻮی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﮔﺎو ﻣﯽﺳﺎزد و
ﻃﻮل روز او را ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ھﻢ ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺧﻮراک ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهی دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﭘﻮل ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ از آن اﻧﺪازه ﮐﻪ داﺋﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﺑﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﻋﻘﻞ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﺎدی ﺗﺠﺎرت و ﻗﺎﻧﻮن
اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،دھﻘﺎﻧﺎن و
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن دارای ﻣﻔﺎدی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهی آن
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺟﺴﺪی ﺷﺎن
را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﻢ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و
ھﻤﻪی ﻗﻮای ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﺪام
ﻋﻘﻞ و اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺴﮑﯿﻦ دارای ﻣﻔﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهاش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻣﺮاﺑﯽ – ﺳﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪه – ﮐﻪ آرام ،ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ و ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل زﯾﺎده
از ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﺮض داده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ھﻤﯿﺸﻪ و
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻤﺮاری ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ وی دارای رﺑﺢ و ﻓﺎﯾﺪهی ﻣﻌﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﻮرد ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی در
ﻣﻔﺎد او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻔﺎد دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎزار و ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع آن ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﻔﺎد وی ﺑﻪ ﻗﺮار اﺗﻔﺎقﺷﺎن

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ

١٣

ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ،ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ  ١و ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
دﻟﯿﻞ دوم ﺟﻮاز رﺑﺎ

از اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاھﯿﻦ و دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﺟﻮاز
ﺳﻮدﺧﻮاری و اﺛﺒﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ زﻋﻢ و ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ و دور از ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻗﺮﺿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف
ً
ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ دﻟﯿﻞ و ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻮد ﺧﻮاریاﻧﺪ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از
اراﺋﻪی دﻻﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪهاﻧﺪ و ھﯿﭻ دﻋﻮای ﺿﻌﯿﻒ ھﻢ در
اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ
ﺳﻮاﻟﯽﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﺪاران رﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻋﻮض
رﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ اﺳﺖ؟ و آن ﭼﯿﺰ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ  Substantialداﺋﻦ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎل و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :ﺑﻪ ﮐﺪام دﻟﯿﻞ اﺟﺎرهی
زﻣﯿﻦ را اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آن ھﻢ رﺑﺎ اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎره ﻣﯽدھﻨﺪ
ً
ﻣﺜﻼ ھﺮ ﺟﺮﯾﺐ را ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪ ﻟﯿﺮه ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺪار اﺟﺎره ﻣﯽدھﻨﺪ و آنرا ﭘﯿﺸﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و آنرا از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و دھﻘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در آن اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﺮ دو اﺷﺘﺮاک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک در ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارد
و آن در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و درﺑﺎرهی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ در اﺳﻼم ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت دادهاﯾﻢ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﻮد.

١٤

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

آن ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻃﺮﻓﺪاران
داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮض آن آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻔﺎع و
اﺳﺘﻔﺎده و ﻟﯿﮑﻦ ﻃﻮریﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﺪ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ
ﺣﻖ را ﺑﻪ داﺋﻦ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﻘﯿﻨﯽ و زاﺋﺪی را
ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدد و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای داﺋﻦ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن
ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺪھﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ از روی
ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﯾﺪه و رﺑﺤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺎﯾﻔﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﻮد ﻋﻮض آن ﺗﺄﺟﯿﻞ – وﻗﺖ دادن –
اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﺟﯿﻞ ﺧﻮد
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درازی ﻣﺪت آن ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎل را از داﺋﻦ اﺧﺬ ﻣﯽدارد و آنرا ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دوران ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و آنرا ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﯿﻤﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﺗﺄﺟﯿﻞ دارای ﻗﯿﻤﺖ و ارزش اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ و
ﻣﺎل را داﺋﻦ از ﻣﺪﯾﻮن ﭘﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ او ﻋﺎﻃﻞ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن وﻗﺖ دادن دارای ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽﮐﻪ
ﻣﺎل را ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻟﺬا ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﺴﯽﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﺴﯽﮐﻪ او را ﻗﺮض داده و ﻓﺮﺻﺖ
اﻧﺘﻔﺎع را ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪھﺪ؟ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدﺗﯽ وﻗﺖ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﮐﻢ و
زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن داﺋﻦ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
درازی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ وﻗﺖ اﻧﺪازهی ﺳﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد؟
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ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ
ﮐﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ او ﻗﺮﺿﻪ داده اﺳﺖ در دوران
ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ ھﻤﯿﺸﻪ دارای ﻣﻔﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﮔﺎھﯽ
ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮری ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺮدد؟ و ﺑﺎز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد درﺻﺪی
آن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﭼﻨﺪ درﺻﺪش ﺣﻖ او ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺑﻪ ﮐﺪام وﺳﯿﻠﻪ
او ﻋﻠﻢ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻔﺎد را ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای داﺋﻦ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮد ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و اﻣﺜﺎل آن ھﯿﭻ ﺟﻮاب ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪهای را اراﺋﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﺸﺮوﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺎﯾﺪه و ﺿﺮر ﺑﻪ
ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ﺟﻮاز رﺑﺎ

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ و ﻻزﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﮔﺬارد ،او ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ
ﺳﻮد را ﻃﻮر ﻣﺎھﺎﻧﻪ از وی ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی آﻣﺎده و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت زﯾﺎدت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در وﻗﺖ ﮐﻤﯽ آن ،رو ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﻌﻪ)ﮐﺎﻻ( را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در
ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎن ﻋﺮﺿﻪ دارد و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ھﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺮﺿﻪ
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ﺷﻮد .اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و
آن را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻨﺎم رﺑﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
رد اﯾﻦ دﻟﯿﻞ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﺣﺎﺋﺰ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را در ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮑﺎر اﻧﺪازد و در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از
رﺑﺤﯽ)ﺳﻮدی( را ﮐﻪ از ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎل داﺋﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
داﺋﻦ ﺑﺪھﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎل داﺋﻦ را در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺜﻤﺮ ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و از آن ﻣﻔﺎد)ﻓﺎﯾﺪه( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﻣﺮض ﺧﻮد و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮده اﻗﺎرﺑﺶ را ﺗﮑﻔﯿﻦ و ﺗﺪﻓﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻣﻔﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺴﮑﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ و ﮐﺪام رﺑﺢ و ﻣﻔﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از آن ﺣﺼﻪ
و ﻧﺼﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺑﺎ ھﻤﻪی اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺎد و زﯾﺎدﺗﯽ در آن
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺛﻨﺎی ﺑﻪ دوران اﻧﺪاﺧﺘﻦ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Crisisدر ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺠﺎرت روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﺒﺒﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن را در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دوران
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺎزارھﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺮخ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ
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ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﻠﺐ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ و ﻻزﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﺻﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ،
ذﮐﺎوت ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرداﻧﺎن و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ آن از ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﯾﺐ
و آﻓﺎت زﻣﺎن .ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﺮوط ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد و رﺑﺢ
را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮوط از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ
را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﺋﻦ
و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮد اﺳﺖ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺷﺮوط را در ﺣﻖ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن وی ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻮد ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽﮐﻪ داﺋﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد اراﺋﻪ
ﻣﯽدارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎل وی از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻮن او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺳﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ از روی ﺟﺪل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﺪ
ذات ﺧﻮد دارای ﺻﻔﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ و داﺋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺤﯽ را
از ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ
اﻧﺪازهی رﺑﺢ را در ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﮐﺪام
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ،ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻻزم ﻣﯽﺳﺎزد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد را ﺑﺮای داﺋﻦ ﭘﺮدازد؟ اﮔﺮ اﯾﻦ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻗﺎﻋﺪه از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪاری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺎﺟﺰ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﺳﺎل
 ١٩٠٠ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪی
دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺿﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪھﺪ و اﻧﺪازهی رﺑﺎ را ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻧﺮخ و ﻣﻌﻤﻮل
وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
رﺑﺢ)ﺳﻮد( در ﻃﻮل ده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻌﻤﻮل
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ً
ً
اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رﺑﺎ در ﺳﺎل  ١٩٦٥م ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت دارد از ﺳﺎل
 ١٩٠٠م و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧٥م زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﮐﺪام
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ ﻗﺮﺿﻪ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠٠م ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺠﺎرﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ھﺮ دوی آن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﻮد ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮوج ﺳﺎل  ١٩٥٥م
ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و آن ﻣﻔﺎد ﺳﻮد ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻨﺪه از
آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم ﺟﻮاز رﺑﺎ

ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻮاز ﺳﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ھﻤﻪی دﻻﯾﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ در آراﯾﺶ و ﺗﺰﯾﯿﻦ آن در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﻪ
ﺧﺮج دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮده را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎد آﯾﻨﺪهی دور ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﺬاﯾﺬ
و ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﻓﺎﯾﺪه ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ)آﯾﻨﺪه( ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ دور و دراز ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻓﻮاﯾﺪ و ﻟﺬاﯾﺬ آن ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮآن ارزش آن ﻣﻔﺎد روز ﺑﻪ روز ﮐﻢ و ﺑﯽاھﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ذﯾﻞ:
 -١اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ھﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﺎدیﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ آن ھﻢ ﻏﯿﺮﯾﻘﯿﻨﯽ
و ﻧﺎﻣﺘﺤﻘﻖ اﺳﺖ و ﻣﻔﺎدیﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻗﺮار دارد و ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﻔﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و
زاﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﭼﯿﺰیﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش و اھﻤﯿﺖ آن در ﻧﻈﺮ
اﻧﺴﺎن زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ آنرا ﺑﻪ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد و

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ

١٩

ﺿﺮورﺗﺶ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﻮد،
ارزش آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج اﻓﺘﺪ
و ﯾﺎ ﻧﻪ.
ً
 -٣ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮرا ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن ﻣﺎل ﺑﺮﺗﺮی دارد از ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺒﺎب ﻓﺎﯾﺪهی ﺣﺎﺿﺮ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آﯾﻨﺪهی ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﻮن از داﺋﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد دارای ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از آن ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ داﺋﻦ
داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت از آن ﻗﺪر زاﯾﺪ ﻣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﺎدﯾﻪی ﻣﺎل
از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ داﺋﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﻀﻤﺎم اﯾﻦ رﺑﺎ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن در روز ﻗﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داده
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد ﺳﻮد ﺧﻮار ﺑﺮود و از ﻧﺰد وی
ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺻﺪ داﻟﺮ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ھﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﻪ داﻟﺮ ﺑﺮای داﯾﻦ و ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻮار از
ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻮن ﯾﺎ ﺳﻮد دھﻨﺪه داده ﺷﻮد ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺻﺪ
داﻟﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺎدل ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﻪ داﻟﺮ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ داﻟﺮ آن ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن
ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت از ﻧﮕﺎه روﺣﯽ و
ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ داﻟﺮ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮور ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ھﻤﺎن ﯾﮏ ﺻﺪاﻟﺮ ﻋﻼوه ﻧﮕﺮدد ،آن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
داﻟﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺪﯾﻮن از داﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻠﯽ اﮔﺮ در زﯾﺮﮐﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری ﺗﺮاﺷﯿﺪن اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻣﺪح و ﺗﻮﺻﯿﻒ را روا
ﻧﺪاﻧﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺟﻔﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنرا در
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﭼﺮب و ﻧﺮم و ﻣﺰﯾﻦ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﻪ از
ﻧﮕﺎه روﺣﯿﺎت آنرا ﺟﻮاز داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و در اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
رد اﯾﻦ دﻟﯿﻞ

آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ
ارزشﺗﺮ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰیﮐﻪ در آﯾﻨﺪه و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺮدم داراﯾﯽ و ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺎنرا
ً
اﻣﺮوز ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و آنرا ﺑﺮای ﻓﺮدا و آﯾﻨﺪهی ﻣﺠﮫﻮل ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽدارﻧﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺻﺪی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد
ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و ﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﻠﺬذ و ﻟﺬت ﻓﻮری ھﻤﻪی ﺛﺮوت و
داراﯾﯽاش را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪ؟ و ﺣﺪاﻗﻞ  ٩٩%ﻣﺮدم ﻋﺎدت
دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ از
داراﯾﯽ ﺷﺎنرا ﺑﺮای رﻓﻊ ﺿﺮورت آﯾﻨﺪهﺷﺎن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻮاﯾﺞ و اﺣﻮال
ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﭘﻮﺷﯿﺪه در آﯾﻨﺪه در ذھﻦ و ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻮال و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻮال دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ وی در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارای آﯾﻨﺪهای ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪش از ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه وی ﻣﺴﺘﺮﯾﺢﺗﺮ)آرامﺗﺮ( و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ از وﻗﺖ ﻓﻌﻠﯽ و زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮش ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ ﺳﻔﯿﻪ و اﺣﻤﻖ اﺳﺖ
آن ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﺪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﯿﺪ و آرام ﻓﻌﻠﯽاش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ آﯾﻨﺪهاش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ – اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ از ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺎدر
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ،ﺳﻔﯿﻪ و ﯾﺎ ﺷﮫﻮت ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت و ﺗﻨﻌﻢ ﻓﻌﻠﯽ و
ﻣﻮﺟﻮد را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
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دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ دارای اﻧﺪک
ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﻞ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار دھﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﻮای اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوا ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
زﺣﻤﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ آرام ،ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ دﻋﻮا اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ
ﺻﺪ داﻟﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت دارای ﺳﻮد ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﻪ داﻟﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﭘﺲ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺳﺎل وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎل داﯾﻦ را ﭘﺮدازد؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ در ﻋﺎﻟﻢ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ دﻋﻮا ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﭼﺮا ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٣داﻟﺮ
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻪ  ١٠٠داﻟﺮ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺑﯿﭽﺎره ﻗﺮﺿﻪ را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ
و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ادای آن ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا  ١٠٦داﻟﺮ ﺣﺎﺿﺮ و
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ  ١٠٠داﻟﺮ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ و زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ؟ و آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺒﺪا ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺎدم زﻣﺎن آﯾﺪ و ﯾﮏ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﮕﺬرد ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن روز و ﺳﺎل رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﻀﺎی
ﺣﻮاﯾﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از ﻗﻀﺎی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ؟ ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻗﺮض داده ﺑﻮدﯾﺪ و
ﺗﺼﺮﻓﺶ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن را ھﺮ روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ و آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻘﻮل و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠داﻟﺮ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ
دادهاﯾﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻪ  ٢٥٠داﻟﺮ اﺳﺖ؟
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ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ اﻧﺪازه ﺳﻮد

اﯾﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران داد و ﺳﺘﺪ رﺑﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ و از اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﺪ
ً
ﮐﻪ اﺻﻼ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻮد راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺎ دادن رﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ
ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺿﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ آن را ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻢ و ﺿﺮوری
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺳﻮد را ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻻزم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را در ﭼﻮﮐﺎت)ﻗﺎﻟﺐ( ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ اﻧﺪازهی رﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ در
اﻧﺪازهی آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎتﺷﺎن ھﯿﭻ ﮔﺎه دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺎرهی ﺟﻮاز و ﻋﺪم ﺟﻮاز آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰیﮐﻪ در
ﻣﺆﻟﻔﺎتﺷﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﯾﺎ اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل
و ﻣﺘﺠﺎوز از ﺣﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازهی رﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و رﺿﺎﯾﯿﺖ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﻧﺪازه و ﻧﺮخ ﺳﻮد در
وﻗﺘﯽ از اوﻗﺎت دارای ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ از ذﮐﺮ ﭼﯿﺰیﮐﻪ
ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ،
ً
اﺻﻼ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎرهی آن ﺟﻮاز ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﭼﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻘﻮل
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻣﻘﯿﺎﺳﯽﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی ﺳﻮد
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺑﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دارای
ﺳﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ  Rationalاﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﻮال دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻨﻮز در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻧﺮخ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻮد ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺮخھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺎﺑﻌﺪ

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ
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ً
ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻧﺮخ در ﯾﮏ ﺟﺎی
ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺴﻤﯽﮐﻪ
ﻓﯿﻠﺴﻮف ھﻨﺪی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻮﺗﻠﯿﻪ  Koutilyﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻋﮫﺪ ھﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻘﺪار رﺑﺎ از
 % ٦٠ – ١٥ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺮ از اﯾﻦ
اﻧﺪازه ھﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد – و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺤﻠﯽ ھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮد
ﺧﻮاران اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮق ھﻨﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻧﺼﻒ اﺧﯿﺮ ﻗﺮن  ١٨و ﻧﺼﻒ
اول ﻗﺮن  ١٩اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،اﻧﺪازهی ﺳﻮد در آن  % ٤٨ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
– و در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎلھﺎی – ١٩١٤
 ١٩١٨م ﻗﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺪازهی ﺳﻮد  % ٣.٥ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و در
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺳﺎلھﺎی  ١٩٣٠ – ١٩٢٠م اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﺑﯿﻦ ١٥ – ١٢
 %ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻢ ھﻨﺪ در ﺳﺎلھﺎی  ١٩٤٠ – ١٩٣٠م ﺣﮑﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  % ٩رﺑﺎ در ﺳﺎﻟﯽ رﺑﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف
اﺳﺖ و در ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ھﻨﺪی ﻣﻘﺪار ﺳﻮد در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ  % ٣ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻗﺮﺿﻪھﺎﯾﺶ  % ٢٣/٤ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﻮال ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﻗﺎره ھﻨﺪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺪازهی ﻣﻌﻘﻮل رﺑﺎ  %١٠ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏھﺎی
ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٠م اﻧﺪازهی ﺳﻮد را  %٩ – ٨ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ً
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوی ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ
اﻧﺪازه ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻠﺐ داراﯾﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﻣﺮوز اﻧﺪازهی ﺳﻮد  %٣ – ١/٢و زﯾﺎدت
و ﺣﺪاﮐﺜﺮی آن  %٤ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎه ﮔﺎه ھﻢ از اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  %١/٢ﯾﺎ  %٤/١ﻣﯽرﺳﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺪازه را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل
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 ١٩٢٧م اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  %/٤/١از ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﺳﻮدﺧﻮاران از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ از  %٦٠ – ٣٠ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻧﺪازھﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :آﯾﺎ در ﺟﮫﺎن اﻧﺪازهی
ً
ﻣﻌﻘﻮل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای رﺑﺎ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن وﺟﻮد دارد؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ھﺮ اﻧﺪازهای
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻘﻮل و ﻓﻄﺮی اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﻓﻘﻂ در وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﻧﺪازهی
رﺑﺢ)ﺳﻮد( و ﻣﻔﺎد ﻣﺪﯾﻮن از اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﻘﺮوﺿﻪاش ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٠٠داﻟﺮ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ  ٢٥ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﯾﺎ  ...داﻟﺮ از اﯾﻦ
رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی – ﻣﺪﯾﻮن – ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎرا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن
اﻧﺪازهی رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﮐﻪ از دوران ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ
وﺟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در وﻗﺖ ﻗﺮﺿﻪ دادن ﻣﺎل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن
ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن از ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎل ﭼﻪ اﻧﺪازه
رﺑﺢ)ﺳﻮد( و ﻣﻔﺎد ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد؟ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺪﯾﻮن ﺑﯿﭽﺎره از اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﻔﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﭼﯿﺰیﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ و ﯾﺎ ﺳﻮدﺧﻮار ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﺣﺘﯿﺎج و ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮن اﻧﺪازهی آنرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ – و
ﺗﺠﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻧﺮخ رﺑﺎ را ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
و اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻪ
درﺑﺎرهی آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
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اﺳﺒﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازهی ﺳﻮد

ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺳﻮدﺧﻮار ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج ،اﺿﻄﺮار و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ آن ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس داﯾﻦ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮد ﭼﻪ اﻧﺪازه رﺑﺎ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ او ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﺎل زﯾﺎدی را ھﻢ
ﻗﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﮐﻢ و ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺮار داﺷﺖ
اﻧﺪازهی ﺳﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ وی در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و
وی در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد آن ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ را ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻣﻖ آن را ﻧﮕﺎه دارد و
ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدد ،ﻧﺰد ﻣﺮاﺑﯽ )ﺷﺨﺺ ﺳﻮدﺧﻮار ﯾﺎ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﻮل ﻣﯽدھﺪ(
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮض ﺑﺮود ،ﭘﺲ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺮ اﻧﺪازه ﺳﻮدی را ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺰد وی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﻧﺪازهی آن
 %٥٠٠ – ٤٠٠ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺪازهی رﺑﺎ را
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﺰﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازهی ﺳﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ
و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ رﻏﺒﺖ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﻮال
ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎﺣﺪی
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮال ﻗﺮﺿﻪ را در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮض داده ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪازهی

٢٦

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻮد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و زﯾﺎدت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺟﺮ و ﺻﺎﻧﻊ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎد
ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﮏ ﺣﺼﻪی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺮای وی ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ
و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ از ﺗﺠﺎرت آن،
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻊ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﭘﺲ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮض ﺧﻮد اﯾﻦ
اﻧﺪازه رﺑﺎ را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮم و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻊ ھﻢ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از روی ﻇﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﻣﺎل
ﻗﺮﺿﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺎدی را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد از اﯾﻦ
اﻧﺪازه زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻇﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در اﻧﺪازهی زﯾﺎدت رﺑﺢ)ﺳﻮد(
اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ و ﺗﺠﺎرت آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ در ﻓﮑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ وﻗﺖ اﻣﯿﺪواری در ﻣﻨﻔﻌﺖ ھﻢ
دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻔﮑﻮره ﺗﻌﺎون و ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮل زدن و ﻓﺮﯾﺐ دادن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻧﺪازد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻧﺮخ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺗﺠﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﮑﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ھﯿﭻ ﻣﻔﺎدی را اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺠﺎر از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻣﻮال
ً
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺳﯿﺮ ارﺗﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت دﻓﻌﺘﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ً
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﻓﻮرا ﺑﺎ ﮐﺴﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﺟﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺴﺎرت
و زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﺮ از ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﺠﺎران و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎدرت
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮﺿﻪ اﻣﯿﺪ رﺑﺢ)ﺳﻮد( و ﻣﻔﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺷﺮوط ﻣﻌﻘﻮل و راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻌﺎون و ھﻤﺪردی وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن دروازهی ﺳﻮدﺧﻮاری را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺎز ﮐﺮد ،روﺣﯿﻪی
ﻗﻤﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺎرت زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺪازهی رﺑﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻻ و
زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺜﻠﯽﮐﻪ در ﻗﻤﺎر اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺤﺮان و اﺿﻄﺮاب ﻗﺮار
دارد.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ
ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد آنرا ﺑﻪ دوران اﻧﺪازد
در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽرود و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ رﻏﺒﺖ از وی
ﮐﻢ ﮔﺮدد و ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪازه رﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺧﻮاھﺶ
دارد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮدش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺟﻮاب اﯾﻦ
ﺳﻮال ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ دارای اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ:
اول اﯾﻨﮑﻪ :ﻻﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﻧﺰد ﺧﻮد ﯾﮏ اﻧﺪازهی ﻣﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اوﻗﺎت ﺿﺮورت اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ او را ﻣﺮﻓﻮع
ﺳﺎزد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎل ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف و ﻧﻔﻘﻪی ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﻔﯿﺪیﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد.
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﺰد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺰاﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻗﻠﺖ ﭘﻮل و ﺑﻠﻨﺪ
رﻓﺘﻦ اﻧﺪازهی رﺑﺎ در آﯾﻨﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد.
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﯾﻦ رﻏﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل در ﻧﺰد ﺧﻮدش ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺑﺎزار در ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدﺗﯽ رﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد؟
در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻠﯽ اﯾﻦ رﻏﺒﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎھﯽ ّ
ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﻣﻘﺪار رﺑﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزد و اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺎرت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻢ و ﻧﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ رﻏﺒﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻢ و ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد و
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻣﻮال زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آنرا در ﺗﺠﺎرت و
اﺳﺘﺪﻻل ﻇﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺐ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ِ
درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ھﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا رﻏﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در
ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل در ﻧﺰدش ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮورتھﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺎرت
ﺷﺨﺼﯽاش ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺿﺮورت
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺘﯽ  %٥ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮآن دو ﺳﺒﺐ
اوﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﻣﮫﻤﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی آن  %٩٥ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ً
ﺳﭙﺲ آنرا ﻓﻮرا در ﺑﺎزار ﻗﺮﺿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ،ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ او و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ
ﻣﺪﻧﻈﺮ او ھﻤﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎدی و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺪ اوﺳﺖ و ﺑﺲ ،و در
ﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﺑﺮ وی آﺛﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ
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ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺣﻮادث
ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺮدم و اﺟﺘﻤﺎع در
ﻓﻘﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ او ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه در ﺗﻨﻌﻢ و ﺛﺮوت ،ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ
و ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﻣﻮال آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻣﻮال را ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی ﺳﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ دروازهی
ھﻤﻪی آﻓﺎت و ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و وﻗﺘﯽﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ
و از ﺧﻮردن ﺣﺮام و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﺳﻮد ﻏﺮﯾﺰه زﯾﺎدت ﻃﻠﺒﯽاش را اﺷﺒﺎع ﮐﺮد و
زﯾﺎدهﺗﺮ از آن در ﻧﺰدش اﻣﮑﺎن ازدﯾﺎد ﺳﻮد ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ رﻏﺒﺖ و
ﺧﻮاھﺶ او در ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او اﻧﺪازهی ﺳﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺮﺿﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ :ای ﺗﺠﺎر از ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻣﺎل واﻓﺮی را ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻢ و اﻧﺪک ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ دو ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮیﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﺪازه و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻼت و ﺗﻔﺴﯿﺮات در اﺻﻞ و اﺳﺎس
ﺧﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺤﺖ دارد ،ﻣﮕﺮ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن اﻧﺪازهی ﺳﻮد را
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻘﻞ ،ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدﺗﯽ اﻧﺪازهی ﺳﻮد دارای
اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪم ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازهی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻮد اﺻﯿﻞﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد و ﺿﺮورت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ آن
ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮد ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻓﻮاﯾﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺷﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪی دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ:
 -١ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم اﺣﻮال و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎل اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎل ھﻢ وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم داﯾﺮهی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺷﺎن را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺟﻠﻮ
ﺧﻮاھﺸﺎﺗﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﺋﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در
ﻣﺼﺮف راه اﻗﺘﺼﺎد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺣﺼﻪ از درآﻣﺪﺷﺎن را
ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل و
ﺛﺮوت ،و اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ داﯾﺮهی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺟﻠﻮی ﺧﻮاھﺸﺎﺗﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺎﻧﻪروی
را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺮت و ﭘﺎداش ﮔﺮدد ،اﯾﻦ
اﺟﺮت و ﭘﺎداش ھﻤﺎن ﺳﻮد و ﯾﺎ رﺑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در اﻗﺘﺼﺎد در
ﻣﺼﺎرف و ذﺧﯿﺮه وادار ﻣﯽﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﺮام و
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم از ذﺧﯿﺮهی ﻣﺎل و ﺧﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن آن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺟﻤﻊ
ﻣﺎل اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -٢آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دروازهی
ﺳﻮد ﺑﺎز و ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال زاﯾﺪ از
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اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و رﻏﺒﺖﺷﺎن در رﺑﺎ آنھﺎ را
وادار ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺎل ﻣﯽﺳﺎزد و آن ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﺎ اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﮫﻤﻞ و ﺑﺪون دوران راﮐﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ آن را
در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد و از وی ﺳﻮدی ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن دروازهی ﺳﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب رﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را دارد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮال ﺧﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪاش را در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
دوران ﻧﯿﺎﻧﺪازد.
 -٣داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهی ﻣﺎل و ﺑﮑﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻮال در راهھﺎی ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻧﺸﻮد و وﺟﻮد رﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﻊﺗﺮﯾﻦ راھﮫﺎ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در راھﯽ ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ( ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ دارای
ﻧﻔﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻔﺎد زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺟﮫﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮد راه دﯾﮕﺮی را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ راه ﻣﻔﯿﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﯾﺎ
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻮد را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺎلھﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ اﻣﻮال را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﻔﺎد و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺪام اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد و ﺿﺮورت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ آن
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 -٤ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﺮﺿﻪ ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد،
اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از آن ﭼﺎره ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻓﺮاد در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن
ً
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺎر ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ و
ﮐﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون آن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود ،ﺻﺪﻗﺎت ،ﺧﯿﺮات و ﺗﺒﺮﻋﺎت
ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺮﺿﻪ ﮔﺮدد و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﺑﻪ رﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎنرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺲ داده ﻣﯽﺷﻮد،
آنھﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮالﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ
ﻧﺪادنﺷﺎن در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮار دارد .ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و
ﻧﺎﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ھﻤﯿﻦ ﺳﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﭘﻮل ﻗﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ ﺗﺎ رﻣﻖ زﻧﺪﮔﯽاش را ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﯾﺠﺶ را ﻣﺮﻓﻮع
ﻣﯽﺳﺎزد اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﻣﯿﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﺮ ﭼﻨﺪ دارای ﺿﺮورت
ﺷﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮورﺗﺶ ﺑﺪون ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎﺟﺮ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ و اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽاش را ﺳﺮﺑﺮاه ﺳﺎزد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی او اﯾﻦ دروازه را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ او در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرﺗﺶ دﭼﺎر اﻓﻼس ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻢﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرھﺎ و ﭘﺮوژھﺎیﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ رﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ
ﭘﻮل ﺑﻼ ﻣﻔﺎد ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روز اﻓﺰونﺷﺎن را ﻣﺮﻓﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

٣٤

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

آﯾﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﺳﻮد ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ؟

اﯾﻦﺟﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻏﻮر ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و
ً
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ زﯾﺎده از
وﺳﻮﺳﻪی ﺷﯿﻄﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﻏﺮب دﭼﺎر آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻓﺮاد در ﻣﺼﺮف و ﺧﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدنﺷﺎن
ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺷﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺮﻗﯽ و آراﻣﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﺎزار ﺑﻄﻮر
داﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﮫﻼک و ﻣﺼﺮف واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن دوره
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﮫﻼک ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻮازن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﻗﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺛﺮوت در دﺳﺖ داﺷﺘﻪﺷﺎن را در اﺛﻨﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪیﮐﻪ ﺛﺮوت و
داراﯾﯽ زاﯾﺪ از اﺣﺘﯿﺎجﺷﺎن را ﺑﻪ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻦ
ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﮫﻠﻮی اﯾﺸﺎن در ﺧﺮﯾﺪن اﺷﯿﺎء و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ:
ﭼﯿﺰیﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ذﺧﯿﺮه و ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺮﺳﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻨﺎم ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺲ و اﯾﺜﺎر ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد از ﺑﺮ آوردن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ،
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﻣﺎل
ﺑﻪ ﺧﺮ ج دھﺪ و از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ و ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺛﺮوت را در دﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ آنرا در راه ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ.
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وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﺿﺮارش)ﺿﺮرھﺎﯾﺶ( اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪون ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود و ﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪی
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻟﻮازمﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪاری ھﻢ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﻮل از ﺧﺮﯾﺪاری اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽﮐﻪ ﺛﺮوت زﯾﺎدﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪ را دارﻧﺪ
ﭘﻮل ﻣﺎزادﺷﺎن را ھﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ،
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دوام ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ دارﻧﺪ از
ﺧﺮﯾﺪن اﺷﯿﺎء ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﭘﻮل و ﺛﺮوتﺷﺎن را ﻧﺪھﻨﺪ و ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪات
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار ﺑﺪون ﻓﺮوش و راﮐﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺎد ﺑﺎزار
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﻠﺖ اﺳﺘﮫﻼک و ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺺ و ﮐﻤﯽ در دﺧﻞ و درآﻣﺪ
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ در اﻣﻮر ﻣﻌﺎﺷﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺎر
ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎ در ﻧﺰد اﻓﺮاد ﮐﻢ و
ﻣﺤﺪود ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آﺧﺮ اﻻﻣﺮ روزﮔﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود را ھﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﺷﺪهی اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر و
دوران)ﭼﺮﺧﺶ( اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮآن ازدﯾﺎد در آن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺪون
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آﺧﺮ اﻻﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺎد و رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎدیاش ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮهی
ﺛﺮوت ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارد و ﺛﺮوت را ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮورت دارﻧﺪ ،اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺳﺎﺣﺖ رﻓﺎھﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭼﻨﺎن روﺣﯿﻪ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ھﻨﮕﺎم
ﺿﺮورت و اﺣﺘﯿﺎجﺷﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و
اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ
زﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻻزم و ﺣﺘﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺛﺮوت ﮐﻢ ﮔﺮدد و ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوت ﯾﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ(
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ھﻢ از اﯾﻦ دوران )ﭼﺮﺧﻪی( ﺛﺮوت ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﺪ ،و
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺳﻮدﺧﻮاری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آﺗﺶ ﺑﺨﻞ را در
ً
وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ و ﺗﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ھﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺨﯿﻞ و
ﻣﻤﺴﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺛﺮوت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﻮلﺷﺎن را در ﺧﺮﯾﺪن وﺳﺎﯾﻞ و آﻻت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ – ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ روﺣﯿﻪی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﺪ و از آن ھﻢ ﺧﻮاھﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد را دارﯾﺪ ھﻤﻪ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮدﺧﻮاری اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﯾﻦ ﺛﺮوت
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را در ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﺶ( ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽﮐﻪ از
دوران)ﭼﺮﺧﻪی( آن ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ آن ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ
ﺑﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآورﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار درﺻﺪی ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮدارد ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻣﺬﮐﻮر رﺑﺢ)ﺳﻮد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮوا ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺑﺢ)ﺳﻮد(
و ﻣﻔﺎد آن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺿﺮر
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوت را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﯿﺪ و آن را در
ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪی دوم اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺷﻤﺎ آن ﺛﺮوت را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ رﺟﻌﺖ دادﯾﺪ ،آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
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ﻣﻀﺎرﺑﺖ رﺟﻌﺖ ﻧﺪادﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنرا ﻃﻮری ﻗﺮض دادﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪهی
ﯾﻘﯿﻨﯽ و دواﻣﺪار را ﺑﺮای داﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوتﺷﺎن را در ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،آن
ّ
را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻮددار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﭽﺎره ﺣﯿﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﺮ روز در ﺣﯿﺮت آن اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪی ﮔﺮان ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ،
زﯾﺮا ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت روز ﺑﻪ روز در ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺮوت آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺛﺮوت دارﻧﺪ ،ﭼﻮن آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮض
ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن ھﻢ از ﻣﻮاد اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺟﺮ را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ از
اﺳﺮاف و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﯽﻣﻮرد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوت را ﺑﻪ
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ راھﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد و ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ را در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت و راھﮫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
اﻃﻤﯿﻨﺎن و راﺣﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﮐﺖ ﺳﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل در
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎرﺗﯽاش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺮده را از روی اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺰﺧﺮفﺗﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ﺣﻖ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ از زﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪی
رﺑﺢ)ﺳﻮد( و ﻣﻨﻔﻌﺖ ھﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ از رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻔﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪی رﺑﺢ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ رﺑﺢ ﻣﺎﻟﯽ
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ً
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻌﻼ ﻏﯿﺮ از رﺑﺢ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻮد و دوﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪهی
اﺟﺘﻤﺎع .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ رﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را ﻣﮑﻠﻒ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ را در ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻃﻮری ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 %٦و ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن را ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺑﺮدارد و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ً
ﻣﻔﺎد ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،اﺻﻼ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ(
اﻧﺪازد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار دو ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﮑﯽ ﭘﺮوژهی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ و ارزان اﺳﺖ و ﻓﻘﺮاء و
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎن ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را در آن اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﻨﺪ ،دﯾﮕﺮی ﭘﺮوژهی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ .ﭘﺮوژهی اوﻟﯽ دارای ﻣﻔﺎد
ﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازهی رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ  %٦ھﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از
ﭘﺮوژهی دوﻣﯽ ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %٦ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .آری وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮏ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرهی
ﭘﺮوژهی اوﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوژهی دوﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اوﻟﯽ
ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎﻣﯽ از ﺧﻮد ﻣﺒﺬول ﻧﻤﯽدارد ،ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﻋﯽاش را ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد وی از ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺘﺶ زﯾﺎدهﺗﺮ از
آن ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار آنرا ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺪام راھﮫﺎ
ً
را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ آن راھﮫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺮوت و اﺧﻼق ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪی  %٦ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺎد
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اﯾﻦ آرزوی اﻗﺘﺼﺎدی وی از راه ﺗﮫﯿﻪی ﻓﯿﻠﻢھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ
او ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻋﺸﻘﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺧﻮب ﺟﻠﻮه دادن آن در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ھﻮاﺟﺲ)وﺳﻮﺳﻪھﺎ( ﭘﺴﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻓﯿﻠﻢھﺎ
وادار ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻔﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺪکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ از داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎ ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و در ﺣﺎل آن ﺿﺮورت و ﺣﺎﺟﺖ را
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮد و رﺑﺎ ﺧﻮاری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را رﻓﻊ ﺳﺎزد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮض ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
از ﻗﺒﯿﻞ زراﻋﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻏﯿﺮه ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا وﺿﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺟﻪی ﺑﺪی و ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﻣﻠﺖھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮد را اﺟﺎزه دادهاﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺒﺎر آن را ﺣﺮام
ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺎن را ﺑﻪ اﺧﻼق و ھﺪاﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﯿﺎر
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺿﻪھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن را ﺑﺪون
ارﺗﮑﺎب ﺳﻮد ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ھﺮ ﻃﺮف ھﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﺸﺶھﺎ
ﺑﺮ اﻓﺮاد و ﻣﻠﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ
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ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ را ﭘﯿﺸﺒﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ در آن رﺑﺎ و داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﻮد ﺧﻮاری اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ وارﺛﯿﻦ وی ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون
ﺳﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون ﺗﮑﻔﯿﻦ و دﻓﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ
ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺼﻮل ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪون ﺳﻮد
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﻗﺮﺿﻪی ﺣﺴﻨﻪ – ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد – ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
زراﻋﺘﯽﺷﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮاھﺶﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﻦﻃﻮر واﻗﻊ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد ﻧﺒﻮد ،ﭘﺮوژهھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ اﻣﻮر ﺟﮫﺎد ﺑﺪون ﺗﻤﻮﯾﻞ)ﻣﺎﻟﺪار( ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﯾﻦ دﻋﻮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻗﺮﺿﻪ را ﺳﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺑﻪ رد ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺧﻮد ،ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻏﺮض رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎب از آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻓﺼﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ
انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺿﺮرﻫﺎی ﺳﻮد
در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ھﯿﭻ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻧﻔﻌﯽ در آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺣﺮﻣﺖ و
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﺑﺎ ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ و از وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪد ﺿﺮر آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ و
ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺿﺮار آن را ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻮل در ﺣﺮﻣﺖ آﻣﻦ اﻧﺪکﺗﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﺿﺮار روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻮد

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اول از ﻧﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﺧﻼق و
روح ﺟﻮھﺮ اﻧﺴﺎن و اﺳﺎس ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎی اوﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰیﮐﻪ در اﻋﻤﺎق
اﯾﻦ ﺟﻮھﺮ ﻣﻀﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺳﺰاوار اﺳﺖ از اﺳﺎس رد ﮔﺮدد و اھﻠﯿﺖ اﯾﻦ را
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ آنرا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ رﺑﺎ ﺧﻮاری و داد و
ﺳﺘ ِﺪ ﺳﻮد را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻔﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﻣﺮﺗﺒﻪی اول ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺑﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ از ﻧﮕﺎه روﺣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺑﺨﻞ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ ،ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ،ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﺎدﯾﺎت و دﯾﮕﺮ
ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ھﺮ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و داد و
ﮔﺮﻓﺖ)ﺳﺘﺪ( ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه اﯾﻦ اوﺻﺎف در وﺟﻮد وی
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راﺳﺦﺗﺮ و ﺛﺎﺑﺖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻋﻤﺎل ذھﻨﯽ اﻧﺴﺎن از
وﻗﺘﯽﮐﻪ او ﻧﯿﺖ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺮم ،ﺳﺨﺎوت،
ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺧﻮدﮔﺬاری ،ﻣﻮاﺳﺎت ،ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﻓﺮاﺧﯽ ﺻﺪر ،ﺑﻠﻨﺪی ھﻤﺖ و
ﻏﯿﺮه ،ﺻﻔﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽاش اﯾﻦ
راه را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،اوﺻﺎف ﻣﺬﮐﻮر در وﺟﻮد وی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و اﺻﯿﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﺎ
در دﻧﯿﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از روی ﻗﻠﺐ و وﺟﺪان ﺷﮫﺎدت ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺻﻔﺎت ،ﺷﺮ ﻣﺤﺾ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دوﻣﯽ ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؟
اﺿﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮد

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺮار)ﺿﺮرھﺎی( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد آن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮش را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﻓﺎﯾﺪهی ﻣﺎدی ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﺟﺖ ،ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﯾﮑﯽ،
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﻮل و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺷﮑﺎر ﻣﺎدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻃﺒﻘﻪی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﺜﺎل آن ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺘﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد و اﺟﺰای آن رو ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺻﺪد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاد آن در
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد از روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎون ،ﺗﺴﺎﻧﺪ ،ھﻤﺪردی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و
اوﺻﺎف ﮐﺮم ،ﺳﺨﺎوت و ﻣﺮوت در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ آن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ھﻤﺪردی ﺿﺮورت دارد
ﺑﺪون درﻧﮓ و ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﺗﻌﺎون را ﻃﺮف او دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰیﮐﻪ در
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ﻗﺪرت دارد از وی درﯾﻎ ﻧﻤﯽدارد و اﻏﻨﯿﺎء و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و
اﻧﺼﺎف را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺘﻤﯽ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎون و ﺗﻌﺎﻃﻒ و ﺗﺮاﺣﻢ ﺑﯿﻦ آن اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و اﻓﺮاد آن ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺒﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت
داﺧﻠﯽ و ﺗﺼﺎدم ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﻓﺮاد آن اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮑﯽ ،دﯾﮕﺮی را
ﯾﺎور ﻣﺪدﮐﺎر و ھﻤﺪرد و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اوﻟﯽ زودﺗﺮ ﺑﺴﻮی ﺗﺮﻗﯽ ،ﮐﻤﺎل ،اﻧﮑﺸﺎف و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺪم
ﻣﯽﮔﺬارد.
ً
اﯾﻦ ﺑﻮد درﺑﺎرهی اﻓﺮاد ،ﻓﻌﻼ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ
روی زﻣﯿﻦ را در راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش از در ﻟﻄﻒ ،ﮐﺮم ،اﺣﺴﺎن،
ﺷﻔﻘﺖ ،ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و در رﻓﻊ ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آن ﺑﮑﻮﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاب و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ
ﻏﯿﺮ از اﺧﻼص ،ﻣﺤﺒﺖ و اﻇﮫﺎر ﺷﮑﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﻔﺎﮐﺎری ،ﺑﺨﻞ ،ﺗﻨﮓ
ﻧﻈﺮی و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻧﺰول ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ روی ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ دارﯾﻢ،
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دل ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ذرهای از ﺷﻔﻘﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و اﺧﻼص ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دوم از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ﺑﺮﺗﯿﻦ و ود ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ در اﯾﻦ

٤٤

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﮓ ھﻢﭘﯿﻤﺎن و ھﻢﭘﮑﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺧﻮاھﺶ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﻗﺮﺿﻪی
ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﺪھﺪ و ﻟﯿﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺶ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﺴﺘﺎن ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪھﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت وﻗﺖ و ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ
ّ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﻘﺎﻻت و ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ
اﻧﮕﺮﯾﺰ درک ﮐﻨﯿﺪ.
ّ
ﻻرد ﮐﻨﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ وﻗﺘﯽﮐﻪ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎھﺪهای ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻻردھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ درد و ﺣﺰن ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در
اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد از ﻃﺮف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا او در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد
ﻗﺮﺿﻪ ﻧﺪاد .آﻗﺎی ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دوﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از ﺧﻼل اﯾﻦ روش و ﺳﻠﻮک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺣﺐ ﻣﺎل اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎ ،اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﻘﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه اﺛﺮات ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮاری را
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ دﮐﺘﺮ واﻟﺘﻦ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه
ّ
را ﺑﻪ ﻏﺮض اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺛﻘﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮب در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰهای اﺳﺖ
در ﻋﻮض ﻓﺪاﮐﺎری و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻏﺮض ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک آنھﺎ را ﻗﺒﻮلدار ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺆرﺧﯿﻦ
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه در ﻧﻮع ﺧﻮد آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺮﺿﻪی ﺣﺴﻨﻪ و ﺑﺪون ﺳﻮد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻟﯿﮑﻦ او در
ﺟﻮاب ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :اﺿﺮار ﺳﻮد

٤٥

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺑﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ روﺣﯽ ﮐﻪ در ھﺮ وﻗﺖ از آن
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﻣﻠﺖھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻋﺘﺮاف ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد ﭼﯿﺰ ﺑﺪ و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از ﯾﮑﯽ آنھﺎ ﻗﺮﺿﻪی ﺑﺪون ﺳﻮد ﻃﻠﺐ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎھﺖ و ﮐﻢﺧﺮدی ﻣﻨﺴﻮب
ّ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ راه ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﻠﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻮد ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،آه و ﻓﻐﺎن وی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ
ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و دوری دلھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
رواﺑﻂ و ﻋﻼﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
اﺿﺮار اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد

ً
ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺳﻮد در زﻧﺪﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻗﺮﺿﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ دارای
اﻧﻮاع و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮضھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.
ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﺮض رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ،اھﻞ ﮐﺴﺒﻪ و زﻣﯿﻦداران ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از دﯾﮕﺮ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮضھﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﻗﺮوﺿﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻣﺮام ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮضھﺎی اﺳﻠﺤﻪی ﺣﺮﺑﯽ و
ﻧﻮع دوم آن دارای ﻣﺮام ﺗﺠﺎرﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهھﺎی زراﻋﺘﯽ ،ﺧﻂ آھﻦ و ﺑﺮق و ﻏﯿﺮه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﯾﺎ ﻗﺮضھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﺮض رﻓﻊ ﺿﺮورتھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ.
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اﯾﻨﮏ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﻗﺮضھﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و در ﺻﻮرت
ﺳﻮد ،اﻧﺪازهی ﺿﺮر آنرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ:
اﻟﻒ -ﻗﺮضھﺎی ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد در آن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺸﻪ ﺳﻮد ﺳﺘﺎﻧﯽ  Money lending businessﯾﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ آﻓﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد
آن در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮوﻓﯽ را ﭼﻨﺎن آﻣﺎده ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺳﻂاﻟﺤﺎل ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ و
آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار آن ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد در آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ آنرا
ﺧﺎرج از داﯾﺮهی وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏھﺎ ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺮض دادن
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮض ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ھﻨﮕﻔﺘﯽ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ دروازهی ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺮ روی ﻓﻘﺮای ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎز ھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ روی آورﻧﺪ ،ﺿﺮورت ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮد را رﻓﻊ
ﺳﺎزﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﺎﺟﺮان ﺧﻮرد و ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻢﻣﻌﺎش و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در
وﻗﺖ ﺿﺮورت و ﻧﺰول ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﺷﺪاﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺳﻮد ﺧﻮاران ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن
ﻗﺮﺿﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮدﺧﻮاران ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎبھﺎی ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮار در ﻓﻀﺎی ھﺮ ﻗﺮﯾﻪ و ﺷﮫﺮ در ﮔﺮدش و ﺟﺴﺘﺠﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎلھﺎی ﻣﺠﺮوح ﮐﻦﺷﺎن را در آن ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷﺘﯽ از وی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﻘﻤﻪی ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و از ﺧﻮردن آن و ﺟﺮاﺣﺖ وی
ھﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺎﮐﯽ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در دام ﻣﺮاﺑﯽ – ﺳﻮد
ﺧﻮار – اﻓﺘﺎد ،دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ
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ﻓﺮزﻧﺪان و اﺧﻼﻓﺶ ﮐﻪ از ﭘﺪران و اﺟﺪادﺷﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدهاﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺮان و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ھﻨﻮز در
ﭘﺸﺖﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﻤﺮﺷﺎن را ﺧﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ از ﺷﺮ آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ – ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
و ﮐﺮات و ﻣﺮات دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺮﺿﻪ را ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﮐﻨﺪ ،داﺋﻦ)وام دھﻨﺪه( ھﻤﻪی داراﯾﯽ ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اوﻟﯽاش ﮐﻪ ﻗﺮض داده ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن
ﺑﯿﭽﺎره ﻗﺮض داده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪاش ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﺿﻊ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺮابﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺪازهی رﺑﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﺎﯾﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺸﻪی ﺳﻮد
ﺧﻮاری دارد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  %٤٨ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،
ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ ﻏﺮض اداء و ﻃﻠﺐ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ و اﻧﺪازهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ %٤٠٠ – ٢٥٠
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮددار ﺑﻪ اﻧﺪازهی %١٣٠٠ – ١٢٠٠
ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﻢ ﻋﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﻧﺪازهی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺑﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ %٦٠ – ٣٠
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت دارای ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ  %٢٦٠ – ١٠٠ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ھﻢ اﻧﺪازهی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ  %٤٨٠ﺳﺎﻻﻧﻪ ارﺗﻘﺎء
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻣﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  %٤٨ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻗﺮض ﻣﯽدھﺪ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮﯾﻢ ،ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻪ اﻧﺪازهی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ  %٧٥ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺎ
 %١٥٠ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ اﻧﺪازهی ﺳﻮد از  %٣٥٠ – ٣٠٠ﺳﺎﻻﻧﻪ
ھﻢ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را ﻗﺪرت
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ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻪی زﯾﺎدی از درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ ﻣﻌﺎش را ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺬ و
ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﺎﯾﺪات ﻣﺎھﺎﻧﻪﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر
زﺣﻤﺖ و ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ رﻣﻖ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﺑﯽ – ﺳﻮدﺧﻮار – ﻗﺴﻤﺖ اﮐﺜﺮ آن را
در ﺑﺪل)ﻋﻮض( ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﻼقﺷﺎن
را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮﯾﻪی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻدﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد،
ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺘﻤﯽ و ﻻزم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ و ﺣﺰن ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ھﺠﻮم آورده اﺳﺖ و در ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﺸﺎط ذھﻨﯽ و ﺑﺪﻧﯽ آنھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺑﺪ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒﺷﺎن
دارای ﻧﺸﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رﺿﺎﺋﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺳﯿﻨﻪی ﻓﺮاخ در اﻧﺠﺎم آن
ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮددار ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻇﻠﻢ و ﻧﺎروا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ در آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوتھﺎ و اﻣﻮال ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﺮق رﯾﺰی آنھﺎ اﺳﺖ ،اﺳﺘﯿﻼء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺛﺮوﺗﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ
و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪ
و اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮد و ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺮض ﺗﻤﺎم
ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺴﺎﻋﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﻪی ﻣﺎﻻرﯾﺎ را از اﺻﻞ و
اﺳﺎس ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﺮا آن ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب را ﮐﻪ ﻣﺮاﺑﯽھﺎ و ﺳﻮد
ﺧﻮاران در ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﺎت)ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت( و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و آن را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ،
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ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ و ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺣﯿﻪی ﮐﻮﺷﺶ و ﻗﻮهی
ﻧﺸﺎط ﺷﺎن را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮار دارد؟ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺧﻮاران و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺟﺰا دھﯿﺪ و از ﺻﻔﺤﻪی
ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،در ﺑﺪل آن ﺑﺎز ھﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﯿﭽﺎره را ﻣﻮاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎ او را ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﻮر ﺑﺎ
ھﻤﻪی ﻇﻠﻢ و ﺑﯽرﺣﻤﯿﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮن او را در ﺟﺴﻤﺶ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ؟
ﺿﺮر دوم اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارای ﺳﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت و
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪن اﺷﯿﺎء را از ﻧﺰد ﻃﺒﻘﻪی ﻓﻘﯿﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺎﯾﺪات ﻓﻘﺮا در ﺟﯿﺐ ﻣﺮاﺑﯽ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺮای آنھﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد ﺿﺮورتﺷﺎن را از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﯾﺪ و دﺧﻞ اﻧﺪک و ﮐﻢ آنھﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺪ
ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ آن ھﻢ
ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻋﺎﯾﺪ و ﺛﺮوت و دﺧﻞ زﯾﺎد را راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن را زﯾﺎدﺗﺮ ذﺧﯿﺮه و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖﺗﺎن ﺿﺮر زﯾﺎدی
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﯾﺪ و دﺧﻞ اﻧﺪک و
ﻣﻌﺎش ﻏﯿﺮﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺎداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮاﺑﯽ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از داراﯾﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و ﭼﻮن آن را
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن در ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ آنرا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮﺿﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪھﺪ ﺳﻮد ﻓﺮاوانﺗﺮ را
در ﺧﺰاﻧﻪی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
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ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﺳﻮد ﺧﻮار
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﺳﻮد دھﻨﺪ ،ﭘﺲ وﺿﻊ
ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻗﺮضھﺎی
ﺳﻮددار ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .١
ب -ﻗﺮضھﺎی ﺗﺠﺎر و ﭘﯿﺸﻪوران

اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺼﺎﯾﺒﯽ را ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﺳﻮددار ﮐﻪ ﺗﺠﺎر،
ﭘﯿﺸﻪوران و اھﻞ ﮐﺴﺒﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ و دﯾﮕﺮ
اﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
اﻗﺴﺎم ﺣﺼﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی رﻏﺒﺖھﺎ ،اﻏﺮاض و ﻣﺼﺎﻟﺢﺷﺎن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺳﻮق دھﻨﺪ و
ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر آن را ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﭘﺮوژهی اﻗﺘﺼﺎدی را از واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و ﻣﻔﺎد و ﻣﻨﻔﻌﺖ آنرا
ﻣﻨﻔﻌﺖ ھﻤﻪی ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن در آن اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ و ﻗﻮای ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽﺷﺎن را
در آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی آن ﭘﺮوژه ﻋﯿﻦ روﺣﯿﻪ و اﺣﺴﺎس را

 -١ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٤٥ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﻨﺪ ،ﻗﺮﺿﻪھﺎی
ﺳﻮددار در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﺪار ھﻨﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد! در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺿﻪھﺎی ﺳﻮد
ﺧﻮاران را در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن اﻧﺪازه و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد را ﻗﺮار
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﺮخ آن وﻗﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :اﺿﺮار ﺳﻮد
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان داﯾﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﺮﻗﯽ آن ﮐﻮﺷﯿﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺧﺴﺎرت آن ﭘﺮوژه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن داد و ﺳﺘﺪ
ﺳﻮد را اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ،دروازه را ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و اھﻞ ﮐﺴﺒﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ
ﭘﺮوژهی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺴﺎرت
و ﻣﻨﻔﻌﺖ آن ﭘﺮوژه ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد و ﻧﻪ در ﻧﺰدش اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ارزش دارد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
درﺧﻮر اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و در آن
ﻣﻔﺎدی ھﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ آن ﭘﺮوژه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ
از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻄﺮی ،زﯾﺮا ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ وی در ﺗﻤﺎم
اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ھﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﮐﻮﺷﺶﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژهی ﻣﺬﮐﻮر را از ﺧﻄﺮ
ً
ﺧﺴﺎرت ﺿﺮر ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ داﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﺑﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهی ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﻓﻼس
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ھﯿﭻ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺸﯽ ﺑﻪ وی دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ و ﮐﺎر وی ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪ ھﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ھﻢ در ﻧﺠﺎت
ﭘﺮوژه از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮ ج دھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻻت اﻓﻼس و ﺧﻄﺮ ھﻢ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯽاش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﭘﺲ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و
ھﻢﭼﻨﺎن در ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف آن ﭘﺮوژه ھﻢ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﻣﺒﺬول
ﻧﻤﯽدارد ،زﯾﺮا ﻣﻔﺎد وی در ھﻤﻪی ﺣﺎﻻت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ – ﭘﺲ
ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و ذھﻦ ﺧﻮد را در ﺗﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد؟ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺠﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻮال و ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﯽدھﺪ و از آن ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
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وﺟﻮدی ﮐﻪ از آن ﭘﺮوژهی دور اﻓﺘﺎده و در ﺗﻤﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮی
در ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻏﻠﻂ و دور از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
داﯾﻦ و ﻣﺪﯾﻮن ،روﺣﯿﻪی ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻔﮑﻮرهی
ﺗﻌﺎون و ﺗﺴﺎﻧﺪ را و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن آن
وﺳﺎﯾﻞ را در ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آرزو و ﺳﻌﯽ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوتﺷﺎن را
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ(
اﻧﺪازﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﺼﺎﯾﺐ و
ﮐﻮاﯾﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد و رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی زﯾﺎد و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﻮد دارای اﺿﺮار ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن را در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ:
 -١اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ و ﯾﺎ ھﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎی ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮد و راﮐﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮارد ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮود.
آری! در دﻧﯿﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد و ھﻢﭼﻨﺎن ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در آرزوی ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻗﻮت ﻻﯾﻤﻮت ﺧﻮد را
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺶ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺷﺎن را ھﻢ رﻓﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎوﺟﻮد آن ھﻢ ﺑﯿﮑﺎران ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻢ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﺧﻮاھﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﯾﻖ)ﻣﻮاﻧﻊ( ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻔﺎدی ﮐﻪ او ﺧﻮاھﺶ آن را دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎﯾﺪ
ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺮص و آز ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،او را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ را در ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺷﮫﺮ و ﻗﺮﯾﻪاش
ﺑﻪ دوران و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ او
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺿﺮر اﯾﻦ وﺿﻊ
ً
در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮر ﺑﻨﺪ ﮐﺮدن آب ﮐﺎرﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ آن را ﻣﺴﺪود
ً
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺛﺎﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ آب آن را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﺑﻪ آب ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آب
را ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ و ﻓﺮاوان و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل و ارزان در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ
ھﻢ ﺑﺪون آن ﻧﻤﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ
آب را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪد ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آب ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در
اﺛﺮ ﺧﺮﯾﺪن آب ﺣﺎﺻﻼت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ
زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
 -٣ﻧﻈﺎم ﺳﻮد و اﻧﺪازه و ﻗﺪر آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺮض دوران ﺗﺠﺎرﺗﯽ  Trade cycleﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎزار
اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎب)ﻣﺼﯿﺒﺖ زده( ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎزار را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اداﻣﻪ دھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در
ﮐﺘﺎب »اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺷﺮح دادﯾﻢ ،ﺿﺮورت ﺑﻪ اﻋﺎده ﻧﯿﺴﺖ«.
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

 -٤از ﺧﻮاص ﺑﺮازﻧﺪهی ﺳﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﺮورت و اﺣﺘﯿﺎج
ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و اﻧﺪازهی ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﻤﺎھﯽ ﮐﻨﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮدﺧﻮاری ،ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻏﺮض ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺛﺮوت زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﺪازهی رﺑﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ – ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع – ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻮل اﺳﺖ،
ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ در ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -٥در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺑﻪ ﻗﺮضھﺎی
ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﺑﺪھﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖﺷﺎن از داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎد ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی رﺑﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،آنھﺎ
ً
ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﭘﻮل داﺷﺘﻪﺷﺎن را ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮض دادهاﻧﺪ.
از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﯿﺸﻪ و اھﻞ
ﮐﺴﺒﻪ داﺧﻞ ﯾﮏ داﯾﺮهی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺿﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺎن ھﻢ ﺟﺮأت ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽدھﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻗﺮضھﺎی ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪت ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم و ﭼﻮﮐﺎت)ﻗﺎﻟﺐ( وﺳﯿﻊﺗﺮ و
ﺑﺎدوامﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ داراﯾﯽﺷﺎن را در ﺧﺮﯾﺪاری وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ
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دﺳﺖ داﺷﺘﻪﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺑﺎزار ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪی
ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮوش آن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺎ
ﺳﻮدش ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از
ﺧﻮاص ﺑﺮازﻧﺪهی ﻗﺮضھﺎی ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدیﮐﻪ
اﺻﺤﺎب ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ و ﮐﺎرﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
ً
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻮرا ﺗﻮﻟﯿﺪ آنرا ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و در وﺟﻮد ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎع ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﺻﻮرت زﯾﺎدی آن در ﺑﺎزار و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪن
ﻧﺮخ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺪ ﺷﺪن و ﯾﺎ اﻓﻼس ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
 -٦ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و ﭘﯿﺸﻪوران ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ،دارای ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﯿﻮب ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ
ً
ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣٠ – ٢٠ – ١٠ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻮد
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای داﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و ھﯿﭻ ﯾﮏ آنھﺎ آﯾﻨﺪه را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ رخ ﺧﻮاھﺪ داد و ﻗﯿﻤﺖ
اﺟﻨﺎس و اﻣﺘﻌﻪ ﭼﺴﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﯾﺎ رو
ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت  ٣٠ – ٢٠ – ١٠ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻔﺎد
 %٧٠ﻋﻘﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻗﺮﺿﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮫﻢ و ﮔﺴﺘﺮده را
ً
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨٠م
ﺑﺮای داﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺎﺳﻮد آن ﻣﯽﭘﺮدازد و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ
ﻧﺮخھﺎ در ﺑﺎزار در ﺳﺎل  ١٩٦٢م ﺑﺎﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺜﻠﯽﮐﻪ اﻣﺮوز
اﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن در آن ﺳﺎلھﺎی
آﯾﻨﺪه اﻣﺘﻌﻪ و اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﻨﺎس و اﻣﺘﻌﻪی اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﻗﺮﺿﻪ و ﺳﻮد آنرا در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻧﻤﺎﯾﺪ،
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ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺘﻤﯽ وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ داﯾﻦ ﺑﻪ
اﻓﻼس)ﺑﯽﭼﯿﺰی( ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪھﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮوج را اﺧﻼل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﻓﻼس
ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ در اﯾﻦ ﺷﮏ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺮخھﺎ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻧﺮخ و
اﻧﺪازهی ﻣﻔﺎدش را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر وی دور از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺿﻊ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺎﯾﺮت)ﺑﺎھﻢ رﻓﺘﻦ( و ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
رﻓﺎھﯿﺖ و آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎوﻟﯽ )ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﺗﮑﻪدار ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪدار ﺑﺰرگ( را ﺷﻨﯿﺪه و
ﯾﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داران ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ،آﻻت و
وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺮخ اﻣﺮوز ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽدارد؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ
وﺿﻊ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت دﻧﯿﺎ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮدﺧﻮار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻣﺨﺼﻮص اﺗﻔﺎق ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ آن را در
ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻢ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ج -ﻗﺮضھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻤﻠﮑﺖ

ﻗﺮوﺿﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑـﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع
اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳـﺖ و ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮ آن ﺑـﻪ اﻏـﺮاض
ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺳﺘﺜﻤﺎری.
اﻟﻒ -ﻧﻮع اول آن ﮐﻪ ﻗﺮضھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﺻﻮرت رﺑﺎ در آن ﻣﺜﻞ
ﺷﮑﻞ آن ﺳﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﻣﺪﯾﻮنﺷﺎن ﺧﻮاھﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺎکﺗﺮ از آن ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاد

ﻓﺼﻞ دوم :اﺿﺮار ﺳﻮد
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اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا رﺑﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﻗﺪرت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داد و ﺗﻤﺎم اﺧﻄﺎر و
ﻣﺼﺎﯾﺐ را از وی دﻓﻊ ﮐﺮد و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﻪی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺪرت داﺷﺖ ،ﺑﺮای وی ﺻﺮف ﮐﺮد اﻣﺎ
وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ وی ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺛﺮوت و ﭘﻮل ﺧﻮد را
ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮض ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺣﺘﯽ در اوﻗﺎت ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﻣﻔﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻗﺮض دادن ھﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺨﺺ وی و ھﻢ اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﮐﻪ او را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﮑﻔﻞ زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﻌﺎﺷﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از آن ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮﺿﻪ دادهام ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺰد و اﺟﺮت را دارم ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﻣﻔﺎد ﺑﺮ ﻣﯽداری ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺒﯿﺚﺗﺮ از اﯾﻦ وﺿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺟﺎن ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﺷﺮف و ﻣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮدﺧﻮار ھﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد
اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ او ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺿﻪ ،ﻣﻔﺎد و ﺳﻮد ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﮔﺮدد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻت
اﺿﻄﺮاری ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺧﺰﯾﻨﻪی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ھﻢ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﺟﻨﮓ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت آن ﻣﺮاﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد آن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮن،
روح و اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺠﺎت وﻃﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺳﻮد ﺧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را از
ﺑﯿﻦ ھﺰاران اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ
راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻣﻔﺎد ﭼﻨﺪ ﻓﯿﺼﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع و
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وﻃﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺮض دھﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮض ﺧﻮد ﻓﺎﯾﺪهی
ّ
ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد را از ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ
وی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای وی آﺧﺮﯾﻦ داﻟﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﺪارش را ﭘﺮدازد اﮔﺮ ﭼﻪ
ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻪ دراز ﺑﮑﺸﺪ و آن ﺷﺨﺺ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﺑﺢ)ﺑﮫﺮه( و ﻣﻔﺎد ﻗﺮﺿﻪاش ﺣﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در دﻓﺎع
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﺮاﺣﺖھﺎﯾﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻀﺎی
ﺷﺎن را ھﻢ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﮫﻢ در ﻧﺰد وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و در ﺧﺰﯾﻨﻪی وی ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد ،ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اوﻻد ،ﺑﺮادر،
ﺷﻮھﺮ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی دﯾﮕﺮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺷﺨﺎص اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ
ّ
او ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻮل ﺳﻮد او را ﭼﺎق و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ از وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻠﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ او را ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﻮع زھﺮی ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﭼﻮن
ﺳﮓ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
ب -ﻗﺮضھﺎی ﻧﻮع دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از اھﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ از آن
ﻗﺮضھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و
ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ،ھﻤﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻗﺮضھﺎی
ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﻦﺟﺎ وارد ﺷﺪﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻗﺮضھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮام و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺳﺘﺜﻤﺎری
ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻗﺮضھﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻓﯿﺼﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
اﺣﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪهی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ و اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت – ٢٠
 ٣٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وﺿﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻪﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و
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ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺮ وﻗﺖ)ھﻤﯿﺸﻪ( ﺑﺮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و اوﺿﺎع ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮوﺿﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﺬ
ﮔﺮدﯾﺪ از آن ﻣﻔﺎد رﺑﺤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎ و
ﭘﺮوژهھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮآن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ھﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ از آن ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻔﺎد
دﯾﮕﺮی ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﮫﻤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮضھﺎی ﺳﺎﺑﻖ
را ﺑﺎ ﺳﻮدش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﭘﺮوژهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻤﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آن ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم اﯾﻦﺟﺎ اﻋﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن
اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺢ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی رﺑﺎ در ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺎﻟﺶ را در ﭘﺮوژهای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد
ﮐﻪ ﻣﻔﺎدش ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻔﺎد ﻣﺮوج ﺑﺎزار ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ذات
و ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﮫﺎﯾﺖ درﺟﻪی ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻓﻊ ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﯿﮑﺎره ،زراﻋﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ،ﺗﮫﯿﻪی آب
زراﻋﺘﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،اﺣﺪاث ﺳﺮکھﺎ در ﻗﺮﯾﻪﺟﺎت ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
دھﺎت ،ﺗﮫﯿﻪی ﺑﺮق و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻨﺎزل ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺗﺒﻪ و ﻏﯿﺮه
ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ و اھﺎﻟﯽ آن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ذات ﺧﻮد ﺑﻪ درﺟﻪی آﺧﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﻧﺒﻮدن آن ﺿﺮر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ آنھﻢ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوژهھﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪازد و ﺛﺮوﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻔﺎدی ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺳﻮد و ﯾﺎ
زﯾﺎدهﺗﺮ از آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
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ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮی در ھﻢﭼﻮن ﭘﺮوژهھﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﭘﻮل آنرا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺎز اﯾﻦ ﺑﺎر
ّ
ﮔﺮان ﺳﻮد را ﺑﺮدوش ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎج و ﺧﺮاج از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﻗﺮﺿﻪھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ
ً
ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺮوز ﭘﺮوژهی آﺑﯿﺎری را ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ و در آن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﺎﻻﻧﻪ %٦
آنرا ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮد ﺑﺪھﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺼﺪری ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎل از آن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺮان را ﺑﺎز ﺑﺮدوش ھﻤﺎن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﻪ
از آن ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﯾﮏ ﺣﺼﻪی آن ﻋﻮض ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺎدﯾﻪ)ادا(
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎر آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻼت زراﻋﺘﯽ زﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و
ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﮫﯿﻪی ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن آن ﻣﺤﺼﻮﻻت
زراﻋﺘﯽ را از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﺬا ھﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دھﻘﺎن و ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آﻣﺎدهی
ﺧﻮردن ﻣﯽﺳﺎزد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮑﻢ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮض داده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﺗﺎدﯾﻪ)ادای( آن
ﻗﺮﺿﻪ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آنرا ﺑﭙﺮدازد در اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻓﻘﺮاء در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮد ﺧﻮار
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را دارد و اﯾﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺮوت را از ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﻘﺮاء ﺑﻪ
اﻏﻨﯿﺎء و ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ ﺛﺮوت
از اﻏﻨﯿﺎء ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﻘﺮاء ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺿﺮار و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺗﻨﮫﺎ در آن
ﻗﺮضھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ آنرا ﺑﻪ اﻏﺮاض ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و اھﻞ ﮐﺴﺒﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ،ﺻﺎﻧﻊ و دھﻘﺎن ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽﭘﺮدازد از ﺟﯿﺐ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آنرا در ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪات و
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪی آن ﭘﻮل را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﯿﻠﯿﺎردرھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ھﻢ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻢ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ
ﺑﺪون ﺧﻮاب و وﻗﻔﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺮق رﯾﺰی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ
داﻟﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنرا ھﻢ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از دﺳﺖ وی ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و او ﺑﯿﭽﺎره
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض اﻣﺮار ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻨﺶ ﮐﻪ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنرا ﻗﻮت
ﻻﯾﻤﻮت ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﻮل ﺳﻮد ﺧﻮار را از آن ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﺪا
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻟﻘﻤﻪی آن را ھﻢ ﺑﻪ دھﻦ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
د -ﻗﺮضھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ

اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از ﺧﺎرج ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮضھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ً
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻋﺎدﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ را
وﻗﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی

٦٢

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪهی ﺗﮑﺎﻓﻮی
آن ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﺿﻪی ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎد زﯾﺎدﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدد .ﺳﻮدیﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد – ٩ – ٧ – ٦
 %١٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺮﺿﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪی آن ﺑﻪ
ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﺳﻮدﺧﻮاران در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮضھﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن آنھﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ را از
ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻤﺮگ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ و ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﯿﻦ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮو
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻮدی ﺗﻤﺎم آن ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﯿﻮﺑﯽ را دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع
ً
ﻗﺮضھﺎی رﺑﻮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ آن ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﻗﺒﻼ ﺷﺮح دادﯾﻢ ،ﻗﺮضھﺎی
اﻧﻔﺮادی ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺮضھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از اھﺎﻟﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﻋﯿﻦ آن ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﯿﻮﺑﯽ را دارد ﮐﻪ ﻗﺮضھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آن را داراﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ھﻤﻪ ﻗﺮضھﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ﻗﺮﺿﻪ آﺧﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻗﺮضھﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﻣﻀﺮﺗﺮ اﺳﺖ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺿﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد و ﻣﻠﺖھﺎ را در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﮔﺬارد و در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت را ﺑﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﺛﺎر ﺑﺮازﻧﺪهی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﯾﻮس و ﻧﻮﻣﯿﺪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ
ھﻤﻪی دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎس ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ
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ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و
ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼبھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺋﺞ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺧﻮد را ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دهھﺎ
ً
و ﯾﺎ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻮد را ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ
داﺋﻦﺷﺎن ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮔﺮو در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮐﻪ ﻗﺮﺿﻪ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻢ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻓﺸﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺿﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮوض ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﺎﺋﺐ را دو ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪی اﻗﺴﺎط ﻗﺮوض و ﺳﻮد آن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﮑﺲ را ﺑﺮ اﻓﺮاد زﯾﺎد ﺳﺎزﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻓﺮاد و اھﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا آن ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮض آن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺎ ﺳﻮد آن در اﯾﻦ
ّ
ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻃﺎﻗﺘﺸﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ دھﻨﺪ و
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اداء ﮐﺮدن ﻗﺮﺿﻪ روﻧﻤﺎ ﮔﺮدد ،ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ داری ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻠﯽ و
ﻧﺸﺮاتﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎیﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن وﺳﺎﻃﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺑﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داراﻧﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدش ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
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واﺳﻄﻪی ارﺗﻘﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ
اھﺎﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را
در ﺑﺮﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﮔﺮان ﻣﺎﻟﯿﺎت در دل ﺧﻮد ﻧﻔﺮت و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و
ﮐﯿﻨﻪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽدارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﻌﻨﻪ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ داﯾﻨﯿﻦ و ﻓﺸﺎرھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن در ﻗﮫﺮ و ﻏﻀﺐ آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و وﺛﻮق ﻣﻠﺖھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻗﮫﺮ و ﻏﻀﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺸﺎن را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه و اﻣﺘﺤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
داﺋﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮام و ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
دادهاﯾﺪ اﮔﺮ ﻗﺪرت اﺳﺘﺮداد آن را دارﯾﺪ از ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ ،اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮ
و ﻓﺴﺎد رﺑﺎ ﺑﻪ درﺟﻪی ﻧﮫﺎﯾﯽاش ﻣﯽرﺳﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ و
ﻓﺴﺎد ﺑﻮدن ﺳﻮد ﺷﮏ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﯾﺐ و آﻓﺎت آن را در
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ در ﺣﺮﻣﺖ و ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد آن ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮد در ﺻﺪق و درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﺷﮏ و اﺷﺘﺒﺎھﺶ ھﻨﻮز
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺳﻮد ﺧﻮاری دارای ھﻔﺘﺎد ﻧﻮع ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺴﯿﻂﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ازدواج
ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ایﮐﺎش ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﻔﺎﺳﺪ رﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪود ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و
از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺎمھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ذاﺗﯽ رﺑﺎ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺣﺼﺮ و ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ،ﻋﯿﻮب و ﻣﻔﺎﺳﺪ دﯾﮕﺮی را اﻓﺰود و ﺧﻮدش
ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم رﺑﺎﺧﻮاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺑﯽ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﮫﺎر زاﻧﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮ
ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﻼح ﺳﻮد ﺧﻮاری را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﯿﺰﺗﺮ و
ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﺮﺣﻠﻪی اوﻟﯽ

اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻔﮫﻮم ﻧﻈﺎمھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ:
در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اوراق ﻣﺎﻟﯽ ھﻨﻮز رواج ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم
ﺛﺮوتھﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻼ درﻣﯽآوردﻧﺪ و در ﻧﺰد ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﻪ ﻏﺮض
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﺎن در ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ و در
آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﺒﻠﻎ داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ ﻗﺴﻢ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﻓﻼن ﺻﺮاف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻗﺮوض و
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻮرد ﺗﺪاول و داد و ﮔﺮﻓﺖ)ﺳﺘﺪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

٦٦

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد آﺳﺎنﺗﺮ و ﺳﮫﻞﺗﺮ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻃﻼی ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺎن را از ﻧﺰد ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آنرا ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺰد
آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دادن ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﯿﻦ دادن ﻃﻼ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دو ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎی
ﻃﻼ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺿﺮورت ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻃﻼ را از ﺻﺮاف ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺘﺎع دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﻃﻼ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذات آن
ﺿﺮورت ﻣﯽداﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻼ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ً
ﺗﺒﺎدل ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اوراق آﺳﺎنﺗﺮ و ﺳﮫﻞﺗﺮ ﺑﻮد و ﻧﺰد ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ اﯾﻦ اوراق
وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪار ﻃﻼ
اﺳﺖ.
ﭘﺴﺎنﺗﺮھﺎ در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﺻﺮاﻓﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻃﻼیﺷﺎن را
ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﮐﻢ آنرا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﮏ دھﻢ ﺣﺼﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی آن ﮐﻪ از ده ﺣﺼﻪ
ﻧﻪ ﺣﺼﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻃﻼھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺻﻨﺪوقھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮض دادن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮد را ھﻢ ﺑﺮآن
ﻗﺮضھﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪهی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ
آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻃﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰد و اﺟﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ
ﻃﻼی آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﮐﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮاﻓﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺧﻮد ﻃﻼ ،ﺑﻪ ﻗﻮت و ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻪی ﻃﻼ اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮض
ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آنھﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم
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ﺧﻮد ﻃﻼ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮریﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ،ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻃﻼیﺷﺎن را ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،زﯾﺎده
از دھﻢ ﺣﺼﻪ آن را از ﻧﺰدﺷﺎن ﭘﺲ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﻗﻮت و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﺼﻪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﻪ ﺳﻨﺪ،
ﻧﻮد ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺰوﯾﺮی و ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮض دادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺰد ﺻﺮاف ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ده داﻟﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﭘﯿﺸﺘﻮاﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻼ وی ده ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در
ھﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ده داﻟﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده داﻟﺮ ﻃﻼ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻃﻼ و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮض ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از آنھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺳﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﺰوﯾﺮ و ﺟﻌﻞ ﮐﺎری ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﺻﺮاﻓﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  %٩٠اﻣﻮال را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ آن ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎز آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪھﻨﺪ و ﻣﻘﺪار  %١٢ – ١٠ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻗﺮضھﺎ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ
ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮوع آن را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻣﺎل ھﻢ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﯿﭻ ﻣﺒﺪاء از ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را در
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﯿﺚ آ ﻟﺖ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ھﻢ ﻣﻔﺎد ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﺎن ﺳﻮدﺧﻮار در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی در ﺻﻮرت ﻓﮫﻤﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺗﺰوﯾﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻏﺪر و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺰاء

٦٨

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻨﺪی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺄﺳﻒ وﺿﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ
ً
آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری و ﺗﺰوﯾﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  %٩٠داراﯾﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را در ﺗﺼﺮف
دارﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﻧﺖ آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،اﻣﯿﺮان و وزراء ھﻢ داﺧﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﮐﺲ از وﻗﻮع در آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در اﺛﻨﺎی
ﺿﺮورتھﺎی ﺣﺮﺑﯽ و رﻓﻊ ﺑﺤﺮانھﺎی داﺧﻠﯽ از آنھﺎ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ! ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ
آن ھﻤﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺑﺪون ﺣﺼﺮ و ﺣﺴﺎب ﮔﺮدﻧﺪ؟ و ﺧﻮد ﻣﺪﻧﯿﺖ
ﺑﻮرﺟﻮازی)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮای آزادی ﻓﺮدی،
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺣﻖ دادن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،زﻣﺎم
اﻣﻮر آن ﺑﺪﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽاش از ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت اھﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادب و ھﻨﺮ در آن وﻗﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺮ اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻣﯽداﺷﺖ
ً
ﻓﻮرا اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اھﻞ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﯿﻪ وی ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ
داراﯾﯽ و ﺛﺮوت ﺑﯽﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﺮ ﮔﻮﻟﺪ ﺳﻤﺖ ﺻﺮاف ﻣﻌﺮوف و اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﻪ
در ﺧﺰﯾﻨﻪاش داﺷﺖ ﭘﺮﺳﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺮوت زﯾﺎد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﻮاﺧﺬه و
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ھﻢ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ اﻗﺘﺼﺎددان و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺑﺰرگاﻧﺪ ،ﺣﻖ ﺻﺪور اوراق ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﻪ
اوراﻗﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اوراق ﭘﻮﻟﯽ و وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺒﺎدل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ آن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪی دوﻣﯽ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﺎن در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و
در زﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺪم دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ
راه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺮابﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد.
ﻋﺼﺮیﮐﻪ در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﺛﺮوتھﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ را ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت و
ﺻﻨﻌﺖ در ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻤﻪی ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻪ ﺷﮫﺮی و ﭼﻪ
دھﺎﺗﯽ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوژهھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮد ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻮﯾﻞ آنھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮ و ﺟﻮان دو وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺑﺲ:
 -١اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﺮاﻓﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران وﺟﻮد دارد.
 -٢اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ ﻧﺰد ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﺛﺮوت
ذﺧﯿﺮه و ﺑﺪون ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﺎل ﻧﻮع اول را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾﮏ دﻻر را ھﻢ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻀﺎرﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
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ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ( اﻧﺪازﻧﺪ و ھﺮ اﻧﺪازه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ در
دﺳﺘﺮس ﺗﺠﺎر ،ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و ﻏﯿﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻔﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﻣﻔﺎد آن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪی دوﻣﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﺤﺴﻦ در ﭘﺮوژهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ .وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻤﯿﻦ
داران ﺣﺮﯾﺺ ،ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺒﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ھﻢ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ِ
ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف و اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم دروازهھﺎ را ﺑﻪ روی آن ﺑﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ دروازهی رﺑﺎ و ﺳﻮد و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دروازه ﻣﻨﻔﺬ دﯾﮕﺮی را در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﺎز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ رﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ
زﯾﺎدت از اﺣﺘﯿﺎج و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﻮریﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ھﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ و از آنھﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻣﻮالﺷﺎن را در
ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﮫﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ از اﻣﺎﻧﺖ دادن و ﻧﺰد آنھﺎ ﭘﻮل را ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻮر آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را
ً
در ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺴﺎبھﺎی آنرا ھﻢ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﺮخھﺎ در ﺑﺎزار در ﺗﺠﺎرت و ﮐﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آن ھﻢ در ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوتھﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪﺗﺎن را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺎ
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ آن از ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﻣﻔﺎدی)ﺳﻮدی( را ﺗﻮﻗﻊ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ھﻢ از دوش ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ رﺑﺎ ھﻢ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
 %٩٠و ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از  %٩٠اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎی ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهی ﻣﺮدم را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
آنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
دروﻏﯿﻦ ﺷﺎنرا ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ در ﺣﺎل از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺮای آنھﺎ اﻣﻮال
را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد آن
ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و زﯾﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦھﺎ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را از دﯾﮕﺮان ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ھﻢ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازهی رﺑﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار دور از ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﻮد و آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﻮال و
ﺛﺮوتھﺎیﺷﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪازﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ
از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻃﻮری آن را ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد)ﺳﻮد( ﻣﻌﯿﻦ از آن ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرت  Debenturesرا ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﺳﮫﻢھﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺳﮫﻢ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻪ در ﺷﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﯾﮏ ﮔﺮوه را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ در
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ﺳﺎﺣﺖھﺎی زراﻋﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮ ج
ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺮوری ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ ﻣﮫﯿﺎ
و ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽھﺎ اﻧﺪک و
ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮوه اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖھﺎی زراﻋﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ آب آن زﻣﯿﻦھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه دوم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن آب ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،ھﻤﺪردی و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم را
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ در ﻧﺰد ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدی و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ارزش دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮآن وﻗﺘﯽ ﻣﺎ آب را در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از آن
در ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد)ﺑﮫﺮهی( ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻣﺎ از
آن ﺑﺮآورده ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اھﻞ زراﻋﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ً
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﻮان ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﺎدی
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺪهی آن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ارزش ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و ﮐﺸﺘﺰار،
ﻣﺪﻧﯿﺖ ،اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺮﻗﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ آﺑﯿﺎری آب – ﻣﺎل – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ھﺮ ﻗﻄﺮهی آب ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺪازهی رﺑﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺴﯽ در ﮐﺸﺘﺰار )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری( اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺬری را ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن
ﻣﻔﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﻣﻔﺎد ﻋﺒﺎرت از اﻧﺪازهی ﺳﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﻗﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار آن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺑﺮﺳﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ زﻣﺎم ﺣﮑﻤﺪاری را از ﻗﻠﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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و ﺑﺪﺳﺖ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﭙﺮد و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺟﻠﻮ ھﻤﻪ را اﻋﻢ از
دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دوﻟﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻠﯽ
در ﻗﺒﻀﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻮق
ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮﻣﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻗﺪم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
 Modern Banking Systemﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺟﺪا
ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ھﻢ در آن
وﻗﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﯾﺮهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﻋﺎت آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﻪھﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ آنھﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎم ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎی ﻣﺸﺘﺮک در آن ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﻼنﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻣﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏھﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺎن ﺗﺴﻠﻂ و ﺣﮑﻢرواﻧﯽ دارد.
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﮫﻢداران ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

دوم اﻣﻮال اﻣﺎﻧﺘﯽ و آن اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺪازهی آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت و آوازهی ﺧﻮب و ﺣﺴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی آن زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻔﻮذ و ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﮫﻢداران ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻢ و اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﻮال اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻣﻤﮑﻦ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻻھﻮر اﺳﺖ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻔﺼﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏھﺎ در ﻧﯿﻢ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ذاﺗﯽ و اﺻﻞ آن ده ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘﯿﻪ ﺑﻮد و
ﺳﮫﻢداران ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن آن را ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺲ و
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻮل ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﺎت را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٤٥م ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
 ٢٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘﯿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻪ ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺎت ﮐﻪ  %٩٥ – ٩٠ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﺪاﺧﻞ در اﻣﻮر
اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﮫﻢداراﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ  ٢ﯾﺎ  ٣ﯾﺎ  ٤ﯾﺎ  %٥ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ
اﻣﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﺷﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ – ﺳﻮد – ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺗﺪاﺧﻞ و اداره
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ در
آن ﺗﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و اﻇﮫﺎر
رای ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮫﻢداران ﺣﻖ اﻇﮫﺎر رای و ﺳﺨﻦ زدن دارﻧﺪ و
آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اداره ،ﻧﻈﺎم و ﺣﺴﺎب آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ و
راهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺎﻧﮏ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط آنھﺎ اﺳﺖ و
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ﺑﺎز ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﮫﻢداران ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
دارای ﺳﮫﻢ ﮐﻢ و ﺑﺴﯿﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻼﺣﯿﺖﺷﺎن ھﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺳﮫﻢداران ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﺎمﺷﺎن در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ در آن ﺣﮑﻢرواﻧﯽ دارﻧﺪ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮد و ﮐﻼﻧﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ارزش و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺧﺪﻣﺎت
ھﯿﭻ ﺷﮏ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪی اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ آن در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻮد اﺳﺖ و ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زراﻋﺘﯽ و ﻏﯿﺮه
اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و زراﻋﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ذات ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮالﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪھﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻔﺎدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺎﻟﯽ را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻢ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد زﯾﺎدﺗﺮ و
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﭘﻮل ﺗﻔﺎوﺗﯽﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﮫﻢداران
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﻃﻮریﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽﮐﻪ در آن ﺳﮫﺎم وﺟﻮد
دارد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .١
ً
 -١اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد.
 -١اﻣﺎﻧﺘﯽﮐﻪ دارای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .Fixed Deposites
 -٢اﻣﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎب ﺟﺎری  Current Depostiesدر اﻣﺎﻧﺘﯽﮐﻪ دارای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
داد ﺑﺎﻧﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ آنرا ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ آن ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺴﺎب ﺟﺎری وﺿﻊ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ھﺮ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آنرا از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن
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ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺪازهای ﮐﻪ وﻗﺖ اﻣﺎﻧﺎت در ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻣﻔﺎد آن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ھﻢ ﭼﯿﺰی
ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺪھﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺑﺎت ھﯿﭻ
ﻣﻔﺎدی ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات و ﻣﺮات ﭘﻮل ﺣﺴﺎب ﺟﺎریﺷﺎن
را از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ از آنھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﻮره)ﻣﺰد( ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب را
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ در
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺳﻮد آن ﻣﺼﺎرف و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ آنرا ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  %٢٥ – ١٠از داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪه در ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪﺷﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺟﺰء آن را ﺑﻪ
ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ  Money Marketﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس
آنھﺎ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ھﺮ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻠﯽﮐﻪ از ﭘﻮلھﺎی ﻧﻘﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺪازهی ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﯾﺎ
ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن را در ﺣﻮاﻟﻪھﺎ و ﻗﺮﺿﻪھﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻟﻤﺪت اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃﻮر اﻣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ رﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ً
اﻧﺪازهی ﺳﻮد آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ از  %٤ – ٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ دارایاش را در ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﺮوش آن اﻣﻮال
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺪود %٣
ﻣﻔﺎد از درک ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﮫﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ و اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏھﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎء و وﺟﻮد آنرا
ﺗﻀﻤﯿﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺛﻨﺎی ﺧﻄﺮ و ﺑﺤﺮان آن را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺮق ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ( اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ،ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و اھﻞ ﮐﺴﺒﻪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮﺿﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ درآﻣﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏ آﻧﻘﺪر ﺳﻮدیﮐﻪ از آن ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ از آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاھﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺿﻪی زﯾﺎدﺗﺮی را ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ
ً
دارد و اﮐﺜﺮا  %٦٠ – ٣٠از ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽاش را ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺑﺮ
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ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ و
داد و ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻔﺮادی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران دارای ﻧﻔﻮذ و اﻗﺘﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و وﺛﻮق ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن اﻣﺮوز ﺛﺮوت ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﮫﺎن در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن و ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ و دﻻر در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺤﺪود ھﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن
ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﺎوت
ﻗﻠﺐ و اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و
اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ً
ﻧﻔﻮذ و ﺳﯿﻄﺮه و ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ در ﻧﯿﻢ ﻗﺎرهی
ھﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻔﺼﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دهھﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺶ از  ١٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ و ذاﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ  ٦١٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺒﺪﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺟﮫﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و
زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻃﺮق ﺑﻪ
دوران)ﭼﺮﺧﻪ( اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎل ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮضھﺎ ﯾﺎ ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﺪ و آن ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻣﺎﻧﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻨﺎم ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﺰء آن ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻃﺮق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﻮره)اﺟﺮ( و ﻣﺰد ﺑﺮ
آن وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ از وﺳﺎﯾﻞ درآﻣﺪ آنھﺎ و ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
زﯾﺎدﺗﺮ از  %١٠ – ٥ﻣﺠﻤﻮع دﺧﻞ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدھﺪ.

٧٨

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﮐﻠﺪار ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﻪ ﻋﺪد ﺷﺎن ﺑﻪ ٢٠٠ – ١٥٠
ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮ اداره ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﮑﻢرواﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﻮلھﺎی داﺷﺘﻪﺷﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ آرزویﺷﺎن از اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﭘﻮل
ھﻢ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺎﯾﺪه و رﺑﺢ)ﺳﻮد( ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻗﻮی ﺑﻪ ﮐﺪام
اﻏﺮاض و ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪام ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ھﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
ﮐﺴﯽ درﺑﺎرهی آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﺛﺮات ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﺎﮔﻮاریﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ،اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﻤﺎﻟﮏ از
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ و اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن اﻧﺠﺎم
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟
ﺑﻠﯽ! ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺎﻧﺎﺗﯽﮐﻪ در
ﺻﻨﺪوقھﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ و ﺣﺴﺎبھﺎی ﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏھﺎیﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس آنھﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﭘﻮﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﯽ دو ھﺰار ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ﻗﺮار اﺣﺼﺎﯾﯿﻪی ﺳﺎل  ١٩٣٦م در ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ١٣١٧
ﭘﻮﻧﺪ و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٦٤ﭘﻮﻧﺪ و در ﺳﻮﯾﺲ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٧٠و در آﻟﻤﺎن
ﻣﺒﻠﻎ  ٢١٢ﭘﻮﻧﺪ و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٠ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم داراﯾﯽ و ﺛﺮوتھﺎی داﺷﺘﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺷﺎن
ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،داراﯾﯽ و ﺛﺮوت
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ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را در ﺗﺼﺮف ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﻗﺮار دھﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺮوتھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از ھﻮا و
ھﻮس و ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ھﻢ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﺟﻮره)ﻣﺰد( ﺛﺮوتﺷﺎن را ﺑﻨﺎم ﻓﺎﯾﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺧﻮد ﺛﺮوتھﺎ را
در ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻗﺪرت آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺴﻤﯽﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم در دﺳﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺑﺎزﯾﭽﻪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺤﻄﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ دﯾﮕﺮ ارزاﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ را روی ﮐﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻃﺒﻖ
ﺧﻮاھﺶﺷﺎن ﻣﻌﺎھﺪهی ﺻﻠﺢ را ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺮوج ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎدی و ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد آن را ﺣﺮام و
ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و آنھﺎ در اﻣﻮر ﺑﺎزار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ و او
اﻣﺮ اﯾﺸﺎن در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ھﻨﺮی و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهھﺎ و دواﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻻﺟﺮاء و واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻞ اﺳﺖ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺎﺟﺖ روا – ﻣﺎل و ﺛﺮوت – ھﻢ در اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را در دواﯾﺮ و ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ آﻓﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ و ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮداب
ھﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻢ از ھﻤﻪی ﺟﮫﺎت ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺛﺮوتھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺪرت و ﻗﻮت در دﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارد،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﺎﯾﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ آن را ﻧﯿﺴﺖ و
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ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
رﺑﺎﯾﯽﮐﻪ ﺣﺮام ،ﻧﺎﭘﺎک و ﻧﺠﺲ ﺑﻮد ،آن رﺑﺎ و ﺳﻮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ رواج
داﺷﺖ و اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ ﺧﻮد داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮاﻓﺎن روﺷﻦﻓﮑﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻮﮐﯽ ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ آنھﺎ اﻧﺠﺎم
ً
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭘﺎک ،ﺣﻼل و ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪ از ﻧﺠﺎﺳﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮایﺷﺎن
ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ و از اﯾﺸﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﯿﻢ؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮدﺧﻮاران در ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﯿﻦ ﺻﺮاﻓﺎن و
ﺑﺎﻧﮏداران زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدﺧﻮاران ﻗﺪﯾﻢ اﻣﻮال و
ﺛﺮوتھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻔﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ و ﻏﺪر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ و ھﯿﺄتھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻏﺪر و
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮق دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ او را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی و ﺑﻪ ﺧﻮاھﺶ و ارادهی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ اﻣﺮوز
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﻠﺤﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰ ،ﺑﺮﻧﺪه و ﮐﺸﻨﺪهی ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ
و ﺧﻮدﺷﺎن را ھﻼک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮو
رﻓﺘﻦ در ﺣﻤﺎﻗﺖ و دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن در ﻏﻔﻠﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ در روﺷﻨﯽ روز ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﻮل اﺟﺎره را ﻣﯽدھﻨﺪ و
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻮال و دارایﺷﺎن را
ﻏﺼﺐ ،ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺎرهی ﺳﻮد را
ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺎک ،ﺣﻼل و ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﺣﮑﻢ ﺳﻮد از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم
در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻮد را از ﺟﮫﺖ ﺳﻠﺒﯽ آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻓﺼﻞ
دوم اﺿﺮار)ﺿﺮرھﺎ( و ﻣﻔﺎﺳﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﺟﮫﺎت اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺗﺤﺖ ﻏﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ و آن ﻧﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﺳﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﺣﺮام را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از اﻟﻐﺎء و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﺑﺎ ،ﺑﺮ
ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ ،روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ رﺑﺎ

اﺻﻞ ﻣﺎده ﮐﻠﻤﻪی رﺑﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
رب ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺎدت ،ﻧﻤﻮ ،ارﺗﻔﺎع و ﺑﻠﻨﺪی را دارد.
ً
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺷﻮد در ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺑﺎ اﻟﻤﺎل و
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻋﺰت و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎھﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺑﺎ
ﻓﻼن راﺑﯿﺘﻪ :و وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺑﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﯽ ﺣﺠﺮه و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﻮ و اﻧﮑﺸﺎف دھﻨﺪ
ﻋﺮبھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ارﺑﯽ ﻓﻼن اﻟﺸﺌﯽ.
راﺑﯿﻪ و رﺑﻮه ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی زﻣﯿﻦ را ﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﺮﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﺎده
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻤﻮ را در ﺑﺮدارد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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﴿فَإ َذا ٓ أَ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ٓ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ
ت﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[٣٩ :
نز�َا عليها ٱل َما َء ٱه�ت َو َر� ۚ
ِ

»وﻗﺘﯽﮐﻪ آب را در زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آورﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اھﺘﺰار و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮام

ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ َ َ
﴿ َ� ۡم َ
ح ُق َّ ُ
ٱ� ّ َ ْ َ ُ ۡ
ت﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٧٦ :
ٱلر� ٰوا و�ر ِ� ٱلصد� ٰ ِ �
ِ

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﻔﺎد ﺳﻮد را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﺮﮐﺖ

ﻣﯽدھﺪ و زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنرا دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
َ ۡ َ َ َ َّ ُ ٗ
ٱلس ۡيل َز َ�دا َّرا� ِ ٗياۖ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[١٧ :
﴿فٱحتمل
»آﻧﮕﺎه ﺳﯿﻞ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﮐﻔﯽ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﺮداﺷﺖ« و در ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ً
ََ َ َ ُ َ ۡ َٗ
﴿فأخذه ۡم أخذة َّرا� ِ َية] ﴾١٠اﻟﺤﺎﻗﺔ.[١٠ :
»ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ«.
و در آﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
َ
َ َ ُ َ ُ
ُ
ون أ َّم ٌة ِ َ
� أ ۡر َ ٰ
﴿أن ت�
� م ِۡن أ َّم ٍة�﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[٩٢ :

ّ
ّ
»ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی در ﻋﺪد ﻧﻔﻮس و ﻣﺎل و دارای

زﯾﺎد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
َ
﴿ َو َء َاو ۡ� َ�ٰ ُه َما ٓ إ ٰ� َر ۡ� َو� ذَ َ َ َ َ
�] ﴾٥٠اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[٥٠ :
ٖ ِ
ِ
ات قرارٖ ومعِ ٖ

»ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ دوی اﯾﺸﺎنرا – ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ و ﭘﺴﺮش – را ﺟﺎی دادﯾﻢ در روی ﯾﮏ

زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻘﺮار و آب روان ﺑﻮد«.
ﮐﻠﻤﻪی رﺑﺎ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن زﯾﺎدت در ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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َ َ
ٱلر َ� ٰٓوا ْ إن ُك ُ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ َّٱ� ُقوا ْ َّ َ
ٱ� َو َذ ُروا ْ َما بَ َ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
﴿ ٰٓ
نتم
� مِن ّ ِ ِ
ِ
ۡ
ُ
َّ
ََ ُ
ُّم ۡؤ ِمن َ
ِ� ٢٧٨فَإن َّل ۡم َ� ۡف َعلُوا ْ فَأ َذنُوا ْ ِ�َ ۡ
ب ّم َِن ٱ�ِ َو َر ُس ِ
ر
و�ِۖۦ �ن ت ۡب ُت ۡم فل� ۡم
ِ
ٖ
ُ ُ َ
ُ َ َۡ
َ َ ُۡ َ َ
وس أ ۡم َ�ٰل ِ� ۡم � �ظل ُِمون َو� �ظل ُمون] ﴾٢٧٩اﻟﺒﻘﺮة.[٢٧٩-٢٧٨ :
ر ُء
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ از )ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت( رﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ) ﭼﻨﯿﻦ( ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ اﺻﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﺘﺎن از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد«.
در ﺳﻮرهی روم ﭼﻨﯿﻦ ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
َ َ ٓ َُۡ ّ ّٗ َُّۡ ْ َ
َ َ َ ۡ ُ ْ َ َّ
﴿وما َءاتيتم مِن ر�ا ل ِ�� َوا ِ ٓ
� أ ۡم َ� ٰ ِل ٱ�َّ ِ
ِند ٱ�ِۖ﴾ ]اﻟﺮوم.[٣٩ :
اس ف� ير�وا ع
ِ

»و آﻧﭽﻪ )ﺑﻪ ﻗﺼﺪ( رﺑﺎ ﻣﯽدھﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺰوﻧﯽ

ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
از اﯾﻦ آﯾﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ زﯾﺎدﺗﯽﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد آن را رﺑﺎ ﯾﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ھﺮ زﯾﺎدت را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
اﯾﻨﮑﻪ آن زﯾﺎدت در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮕﺮداﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا زﯾﺎدت
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮام از
ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن زﯾﺎدﺗﯽﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،آن زﯾﺎدت ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺳﻮد ﯾﺎ رﺑﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺸﮫﻮر و
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﺮبھﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و رﺑﺎ ﻓﺮﻗﯽ را
ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ دو را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮدم ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﯾﺎدﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
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ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت دارد از آن زﯾﺎدﺗﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و اوﻟﯽ ﺣﻼل و
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ٰ ْ َ َ َ َّ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ّ َ ٰ ْ
ٱلر� ۗوا وأحل ٱ� ٱ�يع وحرم ٱلرِ� ۚوا﴾
﴿�ل ِك بِ��هم قالوا إِ�ما ٱ�يع مِثل ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٧٥ :
»اﯾﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ داد و ﺳﺘﺪ ھﻢ ﻣﺜﻞ رﺑﺎ اﺳﺖ«.
رﺑﺎ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ زﯾﺎدت ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻋﺮبھﺎ اﻣﺎ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺷﺮح ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺮک ﮐﺮدن
آن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﺑﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ

ﻃﻮریﮐﻪ رواﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد رﺑﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی در ﺟﻠﺪ دوم ﺻﻔﺤﻪی  ٦٨ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻗﺘﺎده ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺑﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺎﻋﯽ را ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﯽداد و وﻗﺘﯽﮐﻪ آن ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﺪﯾﻮن
ﻣﺘﺎع ﻣﺬﮐﻮر را اداء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ و در ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ ﻣﺘﺎع زﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و
ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ وﻗﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮای داﺋﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
در ﻗﺮض ﺗﻮ زﯾﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻗﺖ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاز ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن وﻗﺖ
آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺼﺎص در اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺑﺎی زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻗﺮض ﻣﻮﺟﻞ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ زﯾﺎدت و آن زﯾﺎدت در ﻋﻮض ﺗﺎﺧﯿﺮ وﻗﺖ
ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
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اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮑﯽ در ﮐﺘﺎب زواﺟﺮ و اﻣﺎم رازی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺟﻠﺪ دوم
ﺻﻔﺤﻪی  ٣٥١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺑﺎی ﻧﺴﯿﺌﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﺟﯿﻞ رﺑﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺟﺎھﻠﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻋﺮبھﺎ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻗﺮض ﻣﯽداد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ
ھﺮ ﻣﺎه از وی ﯾﮏ اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش
ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و وﻗﺘﯽﮐﻪ ،زﻣﺎن ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ھﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺗﺎدﯾﻪی آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ در وﻗﺖ
ادا ﺗﺎﺟﯿﻞ ،ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﻣﻔﺎد – ﺳﻮد – ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰود.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺮبھﺎ رواج داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی رﺑﺎ
را ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﻃﻊ آن را ﺣﺮام
ﻗﺮار داد.
ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد

اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﺳﻮد
را ﮐﻪ آن را از ﺗﺠﺎرت ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ آن را از
ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﻪی ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ اراﺋﻪ دارﯾﻢ:
ﺗﺠﺎرت ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ – ﻓﺮوﺷﻨﺪه – ﻣﺘﺎع و ﺟﻨﺲ داﺷﺘﻪاش را
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی – ﺧﺮﯾﺪار – ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻣﺘﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺸﺘﺮی در ﻋﻮض آن ﻣﺘﺎع ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺘﺎع ﻣﺬﮐﻮر را از ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﺘﺎع را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﺪ
و ﺟﮫﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﺎل ﻣﮫﯿﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را از
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ھﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﻊ اﺟﻮرهی ﺟﮫﺪ
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و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﺗﮫﯿﻪی آن ﻣﺘﺎع ﻣﺼﺮف
ﮐﺮده اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آن زﯾﺎدت ﻋﺒﺎرت از رﺑﺢ و ﻣﻔﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد و آن
ﻣﺸﺮوع و ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ زﯾﺎدت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻮض آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اوﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﺧﺬ و ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ زاﯾﺪ – رﯾﺎ – ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻮل آن ﺑﻮد در ﻋﻮض ﺗﺎﺟﯿﻞ وﻗﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض وﻗﺖ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﺻﻄﻼح ﺑﻨﺎم رﺑﺎ –
ﺳﻮد – ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮریﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد آن ﻣﺎل زاﯾﺪ ﻧﻪ اﺟﻮره)ﺳﻮد( ﻣﺎل
اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .ﺗﻨﮫﺎ اﺟﻮره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺟﯿﻞ وﻗﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺲ .اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰی در ﺗﺠﺎرت اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﻊ
ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای وی
ﺑﭙﺮدازد و وی وﻗﺖ ﺗﺄدﯾﻪ آنرا ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ
زﯾﺎدت ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺑﺎ – ﺳﻮد  -ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ رﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮای داﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺟﯿﻞ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮض
ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻦ زﯾﺎدت ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ در اول ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط و ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:
 -١زﯾﺎدت ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ -٢ .ﺗﻌﯿﯿﻦ زﯾﺎدت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ در وﻗﺖ.
 -٣ﺷﺮط ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﯾﻦ زﯾﺎدت و ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ .ﭘﺲ در ھﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺰای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﺮقھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﺧﻼق و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد را از ھﻢ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 -١ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺘﺎﻋﯽﮐﻪ از ﺑﺎﯾﻊ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺰد و اﺟﻮرهی
ﺗﮑﻠﯿﻒ و زﺣﻤﺖ و ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺼﺮف وﻗﺘﺶ را ﮐﻪ در ﺗﮫﯿﻪ و
ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻣﺘﺎع ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ داﯾﻦ و ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی
ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،داﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎل را از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و
ﺑﺪون ھﺮ ﺗﺮدﯾﺪی اﯾﻦ زﯾﺎدت ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﺳﺖ و ﻣﺪﯾﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻏﯿﺮ از ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎل ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ھﯿﭻ ﻣﻔﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻏﺮض ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ زراﻋﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻓﺎﯾﺪهی آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺴﺎرت ﺿﺮر
ھﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت دارای ﺳﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎد ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ.
 -٢ﺑﺎﯾﻊ اﮔﺮ ھﺮ اﻧﺪازه در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺲ ،وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ داﯾﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد از ﻣﺪﯾﻮن
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ و زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﻮن ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻣﺎل ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
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ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ داﯾﻦ را
– ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺧﻮار – ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﺎ ﺷﻤﻮل ﻇﺮوف و اﺛﺎث
اﻟﺒﯿﺖ او ﻣﺼﺎدره و ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺮض ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺗﺒﺎدل ﻣﺘﺎع و ﭘﻮل ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻻزم
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﺘﺎع اﺻﻠﯽﮐﻪ
در ﻋﻮض اﺳﺘﺨﺪام آن اﺟﻮره داده ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ،
دﮐﺎن و ﻏﯿﺮه ﭼﻮن ذات آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﺳﺘﮫﻼک ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدن اﺻﻠﺶ ﺷﺌﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن
ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ آن را اﺳﺘﮫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ وی
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ آن را دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻪ داﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اوﻟﯽ و اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٤اﻧﺴﺎن در ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ ﻗﻮت و اﻧﺮژی و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎدی ﺑﺮﻣﯽدارد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﻟﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد داﯾﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژی و ﯾﺎ
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﻣﺎل زاﯾﺪ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ
و در ﮐﺴﺐ و زﺣﻤﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺴﺎھﻢ)ﺷﺮﯾﮏ( درﺟﻪی
اول ﻣﯽﺷﻤﺎرد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎھﻢ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻧﻔﻊ و
ﺿﺮر اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وی در ﻣﻔﺎد و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺿﺮر و ﻏﺮاﻣﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺪ
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ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وی ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد و ﺧﺴﺎرت
دﯾﮕﺮان ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت را از ﺳﻮد
ﻓﺮق و اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت را ﻋﺎﻣﻞ آﺑﺎدی و ﻋﻤﺮان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﻮد را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی و ﺧﺮاﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻧﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ .ﻓﻄﺮت ﺳﻮد اﯾﻦ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮدﺧﻮار ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اوﺻﺎف ﭘﺴﺖ و دﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺨﻞ ،ﺷﻘﺎوت ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺨﺖدﻟﯽ ﯾﺎ
ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ،ﻣﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ ،ﻣﻨﻔﻌﺖﺟﻮﯾﯽ و ...ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﻪی ﺻﻔﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺨﺎوت ،ﮐﺮم ،اﯾﺜﺎر و
ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺗﺮﺣﻢ ﺗﻌﺎﻃﻒ ،ﺷﻔﻘﺖ و ...از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺳﻮد آﻓﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮی ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و از
ﺟﮫﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ او را در ﮔﺮداب ھﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﯽﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺗﺠﺎرت را
ﺣﻼل و ﺳﻮد را ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی ھﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از آن اﺳﺒﺎب اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎل وادار ﻣﯽﺳﺎزد و ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮد ﺧﻮار در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوت در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ
واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاول ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻘﻮل آن را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺳﺎزد،
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺮوت ھﻤﯿﺸﻪ از ﻓﻘﺮاء ﺑﻪ ﻃﺮف اﻏﻨﯿﺎء و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻤﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ھﻼﮐﺖ ھﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ
وﺿﻊ از ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺎدﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢﭼﻨﺎن
اﺿﺮار و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار ﺳﻮد ﻧﺰد ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ھﻤﻪ و
ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺧﻮاری ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻀﺎد آن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﻇﺎھﺮی آن را ﺣﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ را اﺧﻼل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼل را ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽدارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺮﻣﺖ آن ﺗﺸﺪد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ٱلر َ� ٰٓوا إن ك ُ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ َّٱ� ُقوا َّ َ
ٱ� َو َذ ُروا َما بَ َ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
﴿ ٰٓ
نتم
� مِن ّ ِ ِ
ِ
ۡ
َّ
ُّم ۡؤ ِمن َ
ِ� ٢٧٨فَإن َّل ۡم َ� ۡف َعلُوا ْ فَأ َذنُوا ْ ِ�َ ۡ
ب ّم َِن ٱ�ِ َو َر ُس ِ
ر
و�ِۖۦ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٧٩-٢٧٨ :
ِ
ٖ
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ از )ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت( رﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ) ﭼﻨﯿﻦ( ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﺗﺸﺪد در ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻨﮑﺮات را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﻧﮫﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎﻇﯽ
را ﮐﻪ در ﻧﮫﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﮑﺮات و
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج از
ً
داد و ﺳﺘﺪ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
و ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ آن را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﺣﻀﺮت
رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﻮد دارای ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ
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ﻧﻮع ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﻂﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ازدواج
ﮐﻨﺪ .ﻗﻮم ﺑﻨﯽ ﻣﻐﯿﺮه در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﻤﺎم آن ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار داد زﯾﺮا
آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﻮدی ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﻟﯽ ﻧﻮﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آنھﺎ از
داد و ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﺧﻮاران ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺲ در روز
ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم داﺷﺖ :ای ﻣﺮدم آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی
رﺑﺎی زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ از دوش ﺷﻤﺎ وﺿﻊ ﺷﺪ ،ﻣﺮ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی
ﺗﺎن ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ رﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادای آن از دوش
ﺷﻤﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد رﺑﺎی ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ و در
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮد
ﻣﯽﺧﻮرد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺐ و ﺷﺎھﺪ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ رﺑﺎ را ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را از ﺑﯿﺦ و
ﺑﻦ ﺑﺮاﻧﺪازد ،ﻣﻘﺼﺪش ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع آن را ﺣﺮام
ﮔﺮداﻧﺪ و دروازهھﺎی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ را ﺑﺎز و ﻣﻔﺘﻮح ﺑﮕﺬارد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮام و ﻗﺼﺪ
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق ،ﻋﺎدات ،ﻋﻘﻠﯿﺖ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را از اﺻﻞ و اﺳﺎس رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزد و در ﻋﻮض آن ،ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم ﺟﺎی ﺑﺨﻞ ،ﺗﻀﺎﻣﻦ و ﺗﻌﺎون ﺟﺎی ﺣﺐ ذاﺗﯽ و
اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ و زﮐﺎت ﺟﺎی رﺑﺎ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻠﯽ ﺟﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪ
را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮑﺸﺪ و ﺣﺎﻻﺗﯽ روی ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺰﯾﻨﻪھﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ً
و ﯾﺎ اﺧﯿﺮا در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺨﺘﻞ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن از ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺿﻌﻒ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪی اﺳﻼم از ﭘﯿﺶ
ﻣﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن را ﺑﺪون ﻋﻤﻞ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺪور اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﻔﺎﺳﺪش ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﻮال زﮐﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
اﻏﻨﯿﺎء و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﻨﺪهی ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﺷﺎن
ً
ﻣﻔﺎدﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺣﺎﻻت ﻣﺼﯿﺒﺖ
و آﻓﺖ زدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و از ﺣﺪود ھﺮ
ﮐﺪام ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻗﻤﺎر ،ﺷﺮاب و زﻧﺎﮐﺎری رواج
دارد و در اﻧﻮاع ﺗﻨﻌﻢ ،اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﮫﻮت راﻧﯽ و
ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ زﯾﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.
اﺳﺮاف را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ،اﻧﻮاع و ﻣﻈﺎھﺮ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﺑﻪ ﺳﻮد ،ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ را ﺣﺴﺐ دلﺧﻮاه ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﻧﺮم و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺼﺮھﺎ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﻨﺖ و ﺗﻨﻌﻢ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﮐﻪ روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎون ،ﺗﮑﺎﻓﻞ و ﺗﻀﺎﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﯿﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ و اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ و زﻧﺪه ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ
و ﺣﯿﺎت ھﺮ ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ او ﮔﺸﺖ .ﺣﺘﯽ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺮض ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ و ﺑﻘﺎی آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد
ﻣﺒﺎدی ﺣﻘﻪی اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﺟﻮع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
اﻣﻮالﺷﺎن را در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻨﺎه
آوردﻧﺪ و در ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺪﻧﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت از ﺑﺎﻧﮏھﺎ و
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دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ از ﻟﻮازم
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزهی ﻣﺎ ﺷﺪ.
و ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ آﯾﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ھﻤﻪی اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﻤﺎم
ﻣﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ اﺳﻼم راﺟﻊ ﺳﺎزﯾﻢ؟ ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮاب و
ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ارﮐﺎن اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ آن ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ در ﺣﺎل ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آنھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﻢ؟ و ﺳﭙﺲ از ﺧﻮد
اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺟﺎزهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن را ھﻢ ﺑﺪھﺪ؟
ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ اﻣﻮال زﮐﺎت را ﻃﺒﻖ اواﻣﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻤﻊ و ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آن را در ﺗﻌﺎون و ﺗﮑﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨـﯿﻢ؟ و زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه را ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺗﻘﻮا ،اﻣﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺼﺎرف ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﻣـﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺣﺼﻪی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد را روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﺗـﻨﻌﻢ و
اﺷﺮاﻓﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ؟ و ﺑﺎز ﺑﻪ راهھﺎی
ﺣﺮام رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻏﺮض ازدﯾﺎد ﺛﺮوت و ﺗﻤﻮل از آن راهھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﺮﯾﻢ؟
و ﺑﻪ ﻃﺮق ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوع و ﺣﻼل اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻏﻨﯿﺎی ﻣﺎ
را ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ،ھﻤﺴـﺎﯾﻪھﺎ ،دوﺳـﺘﺎن ،ﯾﺘﯿﻤـﺎن،
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ،ﻓﻘﺮاء و ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻦﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ
اﻣﻮال و ﭘﻮلھـﺎیﺷـﺎن را در ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﺎت)ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت( و ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪﺟﺎت ﺑـﺰرگ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻟﺤـﺎل و ﮐـﻢ
درآﻣﺪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺧﻮد
را ﻋــﺎدت دھﻨــﺪ؟ و در ﻣﺮاﺳــﻢ ازدواج و ﻏﯿــﺮه داراﯾــﯽ زﯾــﺎده از ﻗــﺪرت
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اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ و ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﻣﺼـﺎرف از ﻗﺮضھـﺎی
ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺷﺒﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ھﺴﺘﯿﻢ در ﻧﻈﺮ
اﺳﻼم ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارﯾﻢ و
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮازن اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮ از ﻧﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻤﺎم آن
ﻣﺸﮑﻼت را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد و ارﺗﮑﺎب دﯾﮕﺮ رذاﯾﻞ ﻣﺠﺒﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را از رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس ﻧﻪ
اﻧﺪازﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻟﺬا ھﻢ ﺳﻮد ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ھﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﻢ و ھﻢ
ﺧﻮد ﻣﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ھﻢ واﺳﻄﻪی ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻃﻌﺎمھﺎی ﭘﺎک و ﺣﻼل را ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد
را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻏﯿﺮ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﺣﻖ دارد از اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را
ھﻢ ﺑﺨﻮراﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ او اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک و ﺣﻼل
اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ از آن ﻃﻌﺎم دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد؟
ﻃﻮری ﮐﻪ در اول ﺑﺤﺚ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮب دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
رﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ :ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم را ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد
زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺪون وﺟﻮد ﺳﻮد و رﺑﺎﺧﻮاری اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ داد و ﺳﺘﺪ رﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ آن ﻣﺠﺮم و
ﮔﻨﮫﮕﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ
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ﭘﯿﺮوی ﻣﺎ از آن ﻧﻈﺎم ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﺑﻐﺎوت)ﻃﻐﯿﺎن( ﻋﻠﯿﻪ آن
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮورت اﺳﺖ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ در ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ھﻢ ﻣﻘﺼﺮ و ﮔﻨﮫﮕﺎر ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﺳﻼم از ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ و آن ﻃﺒﻖ ﻣﺮام ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﻪی ﺧﻮاھﺸﺎت ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدیاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪھﺪ و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻗﺒﻮل و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ رﻏﺒﺖ دارﯾﻢ در داﯾﺮهی ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
اﻗﺴﺎم رﺑﺎ و ﺣﮑﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻃﻮریﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ،رﺑﺎ ﻋﺒﺎرت از زﯾﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع رﺑﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ
رﺑﺎی ﻧﺴﺌﯿﻪ – ﺗﺎﺟﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ – ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن رﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ً
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺼﺎ و ﺻﺮﯾﺤﺎ آن را ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و اﻣﺎﻣﺎن دﯾﻦ و
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ در ﻗﺮون ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ھﯿﭻ ﻋﺼﺮی از ﻋﺼﻮر در ﺣﺮﻣﺖ آن ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی وارد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺣﺮام ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ
ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و راھﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﻪ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺻﻼ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻞ ﻧﺠﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ،
ﻣﻔﮫﻮم آن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺪام از ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻇﺎھﺮ و واﺿﺢ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ھﺮ دو اﻣﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺣﮑﻢ آن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،ﮐﺴﯽﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰد
دﯾﻦ و ﺷﺮف ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻣﻪی
ﺧﻮد را در اﻃﺮاف و ﺣﺪود ﮐﺸﺘﺰار ﮐﺴﯽ ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﮐﺸﺘﺰار داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺪود دارد و
ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی در روی زﻣﯿﻦ ،ﻣﺤﺎرم اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎرم ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺷﺪ«.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﻋﺎت آن را ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ھﺮ
ﺣﺮام را ﻗﺴﻤﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﺮاھﯿﺖ و
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ و ﻗﯿﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﭼﻪ ﺷﺪﯾﺪی را در آن وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﮑﺎب آن را ھﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم از ھﻤﺎن رﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮض ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻃﻮریﮐﻪ از اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﯾﺪ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺑﺎ در ﻧﺴﯿﻪ دادن اﺳﺖ« و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ» :رﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﻞ و ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ و در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺣﺪود ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻗﯿﻮدی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ﭼﻪ ﭼﻨﺎﻧﯽﮐﻪ در آن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﯾﺎ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
از ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺧﻮرد و دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﺷﺎھﺪ و ﮐﺎﺗﺐ آن را ﻟﻌﻨﺖ ﮔﻔﺖ
و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ ،اﺣﻤﺪ،
اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ج در آن از رﺑﺎیھﺎی ﻓﻀﻞ ﯾﺎ زﯾﺎرت ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺑﺎی ﻓﻀﻞ

رﺑﺎی ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎرت از آن زﯾﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از دﯾﮕﺮی در اﺛﻨﺎی
ﺗﺒﺎدل دو ﻣﺘﺎع ﺣﺎﺿﺮ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﮔﺮدد ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮد را ھﻢ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن را
ﺣﺮام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺎﻣﻞ آن دروازهی ﺳﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و
ﻣﻔﮑﻮره را ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در آن
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ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﯾﮏ درھﻢ را ﺑﻪ دو درھﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮف دارم
ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺑﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ رﺑﺎی ﻓﻀﻞ

 -١از ﻋﺒﺎده اﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﻪ ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ،ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮ،
ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ و ﻣﺴﺎوی و دﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ و دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﺴﯿﻪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ – و ﭼﻮن اﯾﻦ اﺟﻨﺎس
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ھﺮ ﻃﻮریﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﺎ زﯾﺎده – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ – در ﻧﺴﯿﻪ زﯾﺎدت
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ« – .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺣﻤﺪ،
ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﯾﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮداود رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﺟﻮ
و ﺟﻮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ« .١
 -٢از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻃﻼ – ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه – ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮ –
ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ – ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽﮐﻪ زﯾﺎد داد و ﯾﺎ زﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺳﻮد ﺷﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه و دھﻨﺪه در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
 -١در ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺰھﺎ در
ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮐﺮام ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ آن ﻗﯿﺎس ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ
ﺳﻮد را ﺑﺮ آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آھﻦ ،ﭼﻮﻧﻪ ،اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﯿﺮه.
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ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه وزن ﺑﻪ
وزن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.
 -٣از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮی و ﻏﺎﯾﺐ –
ﻧﺴﯿﻪ – را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺮﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ – ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﮔﻨﺪم – ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮ و ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ – ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﺟﯿﻞ در وﻗﺖ –
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽﮐﻪ زﯾﺎدت ﮐﺮد و ﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺖ ،او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻮد
ﺷﺪ و اﯾﻦ زﯾﺎدت در وﻗﺘﯽ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد« .رواﯾﺖ
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ.
 -٥ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج
از ﺣﮑﻢ ﺧﺮﯾﺪن ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺮ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺼﺎن
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ،ﭘﺲ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر – از ﺧﺮﯾﺪن
ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ – ﻣﻨﻊ ﮐﺮد« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺎﻟﮏ،
ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٦از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط از ھﺮ
ﻧﻮع داده ﻣﯽﺷﺪ و دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ،
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ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و دو درھﻢ
را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری.
 -٧از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺨﺼﯽ را در
ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ زﮐﺎت ﻣﻘﺮر ﮐﺮد .آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺧﺮﻣﺎی ﺟﻨﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ را آورد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ
ھﻤﻪی ﺧﺮﻣﺎی ﺧﯿﺒﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﺧﻮب و ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺧﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﯿﻢ .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﮑﻦ .ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﻔﺮوش ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻮل آن ﺧﺮﻣﺎی
ﻣﺬﮐﻮر را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
 -٨از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺮﻧﯽ
آورد – ﺑﺮﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮب و ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ – ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﮐﻢ
ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺮاب داﺷﺘﻢ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدم .ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﯿﻦ رﺑﺎ
اﺳﺖ .دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ ،ﺧﺮﻣﺎﯾﺖ را ﺑﻔﺮوش و ﺑﺎ ﭘﻮل آن ﺧﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ« .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
 -٩از ﻓﻀﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﻏﺰوهی ﺧﯿﺒﺮ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪی
را ﺑﻪ دوازده دﯾﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ھﻢ ﻃﻼ و ﻣﮫﺮهھﺎی ﺟﻮاھﺮ
ﺑﻮد و وﻗﺘﯽﮐﻪ آن را ﺟﺪا ﺟﺪا ﮐﺮدم ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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دوازده دﯾﻨﺎر ﻃﻼ وﺟﻮد دارد  .١ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﺬﮐﺮ
دادم .ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا ﺷﻮد« .اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﯾﯽ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١٠از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﮫﯽ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ
و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮده ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻃﻼ
ﺑﻪ ھﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺒﺎدی و اﺣﮑﺎم ذﯾﻞ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد:

وﻗﺘﯽﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮوﻓﯽﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
وارد و رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدی و اﺣﮑﺎم ذﯾﻞ را از آنھﺎ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -١ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی دو ﭼﯿﺰیﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺿﺮورت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺘﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
ً
ﺟﻨﺲ در ﻧﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﻮع ﺧﻮب ﯾﺎ ﺧﺮاب از
ﺟﻨﺲ ﮔﻨﺪم ،ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ و ﻏﯿﺮه .ﭘﺲ ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ زﯾﺎدت و
ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻮع و اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺲ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎزار
ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻔﮑﻮرهی ﺳﻮدﺧﻮاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮام
ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد
و ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزنﺷﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻃﻼ را ﺑﻪ دﯾﻨﺎر ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ درھﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻧﺰاﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺿﺮورت ﺑﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪی دو ﭼﯿﺰ ھﻢ ﺟﻨﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﯾﺎ ﮐﻪ ھﺮ دوی آن را ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﯿﻤﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺘﺎع دﺳﺖ داﺷﺘﻪاش را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮل آن ﻣﺘﺎع دوﻣﯽ را ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﺮخ روز از
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
 -٢ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮلھﺎ در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ درھﻢ ﺑﻪ درھﻢ و ﯾﺎ
دﯾﻨﺎر ﺑﻪ دﯾﻨﺎر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ – درھﻢ از ﻧﻘﺮه و دﯾﻨﺎر از ﻃﻼ اﺳﺖ –
ﻣﮕﺮ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻮض درھﻢ روﻣﯽ ،درھﻢ ﻋﺮاﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﻮض
دﯾﻨﺎر ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﻨﺎر ھﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺜﺎل آن.
ﺳﻮدﺧﻮاران ﯾﮫﻮد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺮاﻓﺎن در ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﭘﻮلھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
ً
اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده و ﯾﺎ ﺻﺪ دﻻری ﻣﺜﻼ ﻣﺰد و اﺟﺮت ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﮐﺎر در اﻧﺴﺎن ﻣﻔﮑﻮرهی رﺑﺎﺧﻮاری را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﻤﯿﻪ)رﺷﺪ( ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن،
ﺣﻀﺮت رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج از ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺪار و
از ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ دو درھﻢ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.
 -٣از اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎی ھﻢ ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ دو ﺷﺨﺺ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎع داﺷﺘﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ھﯿﺄت و ﺷﮑﻞ آن را ﭼﻨﺎن
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ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺄت ﺧﺎم آن
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اول ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎدت و
ﻧﻘﺼﺎن ﺟﻮاز دارد و در ﺻﻮرت دوﻣﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻮاز
دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در وﺟﻮد ﻣﺮدم ﻣﻔﮑﻮرهی زﯾﺎدت
ﺧﻮاھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺗﮑﻪ از ﭘﻨﺒﻪ و ﯾﮏ آﻟﻪ)وﺳﯿﻠﻪ( آھﻦ از آھﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻔﯿﻔﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﺧﻠﺨﺎل – ﭘﺎی زﯾﺐ – از ﻃﻼ روﻧﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ در ﺻﻮرت اوﻟﯽ ﭘﺮوا ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازهی ﮐﻤﺘﺮی از ﺗﮑﻪ ،و ﯾﺎ آﻟﻪی آھﻨﯽ دارای وزن ﮐﻢ ﺑﺎ آھﻦ ﺧﺎم
دارای وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻓﺮوش ﺷﻮد.
و ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت دوﻣﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮی و ﺧﻠﺨﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ زﯾﺎدت
و ﮐﻤﯽ ﺟﻮاز ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ١و ﯾﺎ

 -١از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺻﻨﻌﺖ زرﮔﺮی را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زرﮔﺮ زﯾﻮرات ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮآن ﺗﮑﻠﯿﻒ ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ وزن ﻃﻼ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ھﯿﭻ اﺟﺮت و ﻣﺰدی ﻧﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﺑﯽاﺳﺎس و ﺑﺪون ﻣﻮرد ،زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ زرﮔﺮ ﻃﻼ را ﺑﻪ زﯾﻮرات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﻼ را
ﺑﺮای وی ﻣﯽدھﯿﻢ و از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آنرا زﯾﻮرات ﺑﺴﺎزد و او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ
دارد ﮐﻪ از ﻣﺎ اﺟﺮت ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﯿﺎط ،ﻧﺎﻧﻮای و ﻏﯿﺮه اھﻞ ﮐﺴﺐ و ﺣﺮﻓﻪ
از ﻣﺎ اﺟﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ از زرﮔﺮ زﯾﻮراﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺪل زﯾﻮرات ﻃﻼ ﺑﺪھﯿﻢ وزن ﻃﻼ زﯾﺎدﺗﺮ از وزن زﯾﻮرات ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺪل اﺟﺮت ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺟﻨﺲ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼ در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری
ﮔﺮدد.
 -٤اﮔﺮ اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدت و ﮐﻤﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد ،ﺟﻮاز
دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و
ﻋﻠﺖ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ و
ً
ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻃﻼ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺑﺪل آن ﻧﻘﺮه ﻣﯽدھﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ و ﻧﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻃﻼ و
ﻧﺮخ ﻧﻘﺮه در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ھﻢ در ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻤﺘﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر رﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
زﯾﺮا ﮐﺴﯽﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ھﺸﺘﺎد –  – ٨٠ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض
ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﺪل آن دو ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﮕﯿﺮد،
ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  ٤٠ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺛﺮی اﺳﺖ از آﺛﺎر ﻣﻔﮑﻮره و
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﻮدﺧﻮاری و ﻣﻘﺎﻣﺮه)ﻗﻤﺎرﺑﺎزی( .ھﻢﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ  ٨٠ﻣﺜﻘﺎل
ﻧﻘﺮه را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه دو ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺪھﺪ او ھﻢ
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻤﺎر راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه  ٣٥:١ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ  ٤٠:١ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺪار در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و
دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت
ً
ﮔﺮدد :ﯾﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن ﭘﺲ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ

١٠٦

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ ﻗﺮض داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﭘﺲ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا(
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮض آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه داده ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ً
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺪ اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﺟﻨﺎس .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ زﯾﺪ اﻣﺮوز
ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ٨٠روﭘﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺎﯾﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ھﻢ اﮔﺮ ﭘﻮل آن را ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ
 ٨٠روﭘﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮ و اﮔﺮ ﻋﻮض آن ﺟﻮ ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ھﻢ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﺶ
ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٠روﭘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪه در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداوود ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻃﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم و ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺟﻮ
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ زﯾﺎدت ﺑﯿﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ زﯾﺎدت در ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﺴﯿﻪ )ﺗﺎﺟﯿﻞ و ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ( ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ
اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ و ﺧﺮد و رﯾﺰی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آنھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮد
ﺷﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﻪی رﺑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی
ﺟﺰﯾﯿﺎت آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از رﺑﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽﮐﻪ در
آن اﺷﺘﺒﺎه رﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ«.
اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎء در ﺟﺰﯾﯿﺎت

اﺟﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎء در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﻨﺎس ﮐﻪ ﺳﻮد در آن
ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
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رﺑﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﺶ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم ،ﻧﻤﮏ و ﺧﺮﻣﺎ و در اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ رﺑﺎ ﺟﺎری
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط زﯾﺎدی در ﻣﺒﺎدﻟﻪی آنھﺎ ﺟﻮاز دارد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اھﻞ ﻇﺎھﺮ ،ﻗﺘﺎده ،ﻃﺎوس ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺘﯽ و اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺣﻨﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وزن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﻢ رﺑﺎ در آن ﺟﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
و ﻋﻤﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﮑﻢ رﺑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه – ﭘﻮل – و ﺷﺎﻣﻞ
ھﻤﻪی آن ﻣﺎﮐﻮﻻت و اﻏﺬﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﺑﻪ ﯾﮏ رواﯾﺖ از اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎی ﻓﻀﻞ –
زﯾﺎدت – دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﮐﻮﻻت و ﯾﺎ ﻃﻌﺎم ﻣﻘﺘﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎی
ً
ﻣﻘﺘﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻃﻌﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻗﻮت دھﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪی
زﻧﺪﮔﯽ وی ﮔﺮدد .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻦ
اﻧﺲ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ درھﻢ و دﯾﻨﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﻋﻠﺖ آن وزن اﺳﺖ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و در ﯾﮏ رواﯾﺖ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺮخ آن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺬاھﺐ و ﻓﻘﮫﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ اﺧﺘﻼف
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ در ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
رﺑﺎ در آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
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اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد در آن ﺟﺎری ﺷﻮد ،ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻋﻠﺖ رﺑﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﻓﺮق دارد از ﻋﻠﺖ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮ .از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء در ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﺳﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﻦ آن اﺷﯿﺎء در ﻣﺬھﺐ
دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاھﺐ در ﻗﺴﻤﺖ آن رﺑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
آن ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ از ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼفﺷﺎن در آن اﻣﻮر
اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺬا ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ و دروازهی اﺷﺘﺒﺎه و ﺷﮏ را در
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻨﺼﻮﺻﯽ رﺑﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﺑﺎز و ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ روش و ﻣﻔﮑﻮرهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ او ﺗﺎرک ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮو و ھﻢ ﺣﺪس
و ﮔﻤﺎن ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﻮدش ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده و دﯾﮕﺮان را ھﻢ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﭼﻪ او ﺧﻮدش را در اﻣﻮر دﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ و
راﺳﺘﮑﺎران ﺑﺸﻤﺎرد ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در زﻣﺮهی دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮق دارد و در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب و روﯾﺪادھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و
ﺣﺎﻻت آن در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻌﻠﯽ و روز اﻓﺰون ﻣﺮدم آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
را ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎ در اول ﻋﮫﺪ اﺳﻼم در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺠﺎز ،ﻋﺮاق ،ﺷﺎم و
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﺣﻮال و اوﺿﺎع آن دﯾﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺎ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ – در ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم
دﯾﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز آن اوﺿﺎع و آن ﻣﺤﯿﻂھﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺮوز وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺎی آنرا ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ
و ﻧﻮی اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎنھﺎی ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﺎرﺗﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ و ﺷﺮاء – ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
– ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ً
اﺣﺘﯿﺎج اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد – ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ً
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮدﮔﯽ و ﻏﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد ﭼﻪ اﺻﻼ ﺑﺮده و
ً
ﻏﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد – و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪیﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آنھﺎ ﺷﺪﯾﺪا
ً
اﺣﺘﯿﺎج ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد در آن ﮐﺘﺐ ﺻﺮﯾﺤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ از ﻧﮕﺎه
اﺳﻼم ﺳﺮ از ﻧﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺰاوار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺪوﯾﻦ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم
اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻈﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ آنھﺎ ﻋﻮض ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدن – ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﻣﺴﺦ ﻣﺒﺎدی و ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ آن دﺳﺖ زدهاﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ
در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ از اﺳﻼم ﺑﮕﺬرﯾﻢ و از ھﻤﻪی اﺣﮑﺎم و ﻣﺒﺎدی
ﻣﻘﺪس آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .زﯾﺮا راھﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ً
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی اﺻﻮل ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و ھﺪف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻣﻨﺎﻓﺎت
دارد .زﯾﺮا آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎل و ﭘﻮل را ھﺪف
اوﻟﯽ و آﺧﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام،
درﺑﺎرهی آن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺧﻮردن ﺣﺮام
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺣﻼل اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﯿﻠﯿﺎردرھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮوع و ﺑﺪون اﺗﻼف ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﺳﺖ
آورده ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻧﺪ ﮐﻪ :ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﻋﺰت ،ﺷﺮف ،آﺑﺮو ،ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ،ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪر و ﻣﺮﺗﺒﻪ و ...ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻠﻢ ،رﺷﻮه ،اﺧﺘﻼس،
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻏﺼﺐ ،ﻏﺪر و ...ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و در راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺣﻘﻮق
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ھﺰاران ﺑﻨﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ،اﻧﺤﻼل اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺤﺸﺎء و
ﻣﻨﮑﺮ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی زﯾﺎد رواج و ﺷﯿﻮع ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﯽ آدم در ﮔﺮداب
ھﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻏﺮق ﮔﺮدد.
وﻟﯽ ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪ و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را از ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ ،ﻋﻔﺖ ،ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و
ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮان و ...ﻣﺮاﻋﺎت و ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﯽ از اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪ ،آن ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﮑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ آن را
اداء ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻏﺬا زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﺪازهی ﻗﻮت ﻻﯾﻤﻮت و از ﻟﺒﺎس زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﺪازهی ﺳﺘﺮ ﺟﺴﺪ و
از ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎدهﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﭘﺲ اﺳﻼم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﺎ
او راھﮫﺎی دﯾﮕﺮ دارد.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﺳﺖ اﺗﻔﺎق را دراز ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﯿﻠﻪ و
ً
ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در روش و ﺳﻠﻮکﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ در
اﺳﻼم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ دﯾﻦ از آنھﺎ ﭘﺎک و ﻣﺒﺮا اﺳﺖ .آنھﺎ ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ھﻮا و ھﻮس و ﺧﻮاھﺸﺎت
ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ و ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ او راه و
روش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻮض اﺣﮑﺎم و اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوزهی ﺟﮫﺎن ﻏﺮب و اﻣﺮﯾﮑﺎ را
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ً
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و اراده دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼمﺷﺎن
ﻣﺨﻠﺺ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن آن را ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺪام ﺿﺎﺑﻄﻪ و
ﻗﺎﻋﺪهی ﺟﺪﯾﺪ در اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮورت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد در اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ
و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎﯾﯽ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ً
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﯾﻦ ھﺪف ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و
ﻗﺎﻋﺪهی ﺟﺪﯾﺪی در اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎج و ﺿﺮورتﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
ً
ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روش زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽﺷﺎن را در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدی ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در وﻗﺖ ﺣﺪوث ﻣﺸﮑﻼت در اﺛﻨﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ از
آن رﺧﺼﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻮﮐﺎت داﯾﺮهی اﺳﻼم در ھﻨﮕﺎم
اﺿﻄﺮار ﺟﻮاز دارد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن اھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر
ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و از وﻇﺎﯾﻒ و واﺟﺒﺎت ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺿﺮورت و ﺗﺤﻘﻖ آن ھﺪف ،ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ و ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن
را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﺪی  Staticﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺪوﯾﻦ آن در
ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮوف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ آن
ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﺳﯿﺮ روزﮔﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮوف و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻗﺒﻮل دار ﺷﻮد – ﺗﺬﮐﺮ
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ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻓﻘﻂ در ﻓﺮوﻋﺎت ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ
در اﺻﻮل آن ،و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﺪ و ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،در ﻓﮫﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻏﻠﻂ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن روح اﺳﻼم را درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺮا اﺳﻼم
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻧﺼﺎف ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﺳﺎزد و ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ از ﺗﺸﺮﯾﻊ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﯿﻦ
ً
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﺷﻘﺎوت ،ﺑﺮﺧﻼﻓﯽ و
رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع را ﻣﺤﻮ و زاﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻮض آن روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎﻃﻒ،
ﺗﻀﺎﻣﻦ ،ﺗﺴﺎﻧﺪ و ﺗﻌﺎون را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺣﻘﻮق
و واﺟﺒﺎت ھﺮ ﮐﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ در ﺗﺮﻗﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﯽﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢ از ﮐﻢ اﺳﺒﺎب ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮان ﻓﺮاھﻢ
ﻧﺴﺎزد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ رﺳﻮل
اﻋﻈﻢ ج ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎداﺗﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزل
ﻧﻤﻮد و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﯾﻦ ھﺪاﯾﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ را در
ﺣﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽاش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪی ارزﻧﺪه و ﺟﺎوﯾﺪ ﻋﺎدل و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ھﺪاﯾﺎت در زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﮐﻠﻤﺎت و
اﻟﻔﺎظ آن ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﺲ را در ھﻤﻪ ﺟﺎی و در ھﻤﻪی ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻋﻤﻮم و ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎم آن و از ﻃﺮﯾﻖ
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ﺗﻄﺒﯿﻖ و روشھﺎی ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﺻﻮل ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ را اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ و در ھﺮ اﺣﻮال و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻟﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ھﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺪون اﻧﺪکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﻃﺒﻖ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺼﺮ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺮام اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت آن اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی
و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا واﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج ،اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺟﺘﮫﺎد ﻋﻠﻤﺎء و
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ،اﺣﻮال و اﻣﺎﮐﻦ و
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮوف ،ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻃﻮریﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺨﺼﻮص و
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮوف ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺮوط ﻻزم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

ﻃﻮریﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﻼم دارای ﺗﻮﺳﻊ و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی وﻗﺖ و زﻣﺎن در
ﭼﻮﮐﺎت)ﻗﺎﻟﺐ( اﺻﻮل ،آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻃﺒﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻇﺮوف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺪوﯾﻦ
ً
ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن و اﺣﻮال و اﻣﺎﮐﻦ ،اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﺳﺘﻨﺒﺎط و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻣﺨﺼﻮص
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ،ﻇﺮوف و ﻣﺤﯿﻂھﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎی وﻗﺖ و زﻣﺎن دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﯾﺎ ﮐﻪ آن ﻋﻠﻤﺎ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺨﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد و ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺲ آزاد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻮا و ھﻮس و ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮدش در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺎورد و اﺻﻮل ﻣﻘﺪس آن را ﻣﺴﺦ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﮐﺎر از ﺧﻮد ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪی دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮوط ﻻزم ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺷﺮط اول

اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت از ﻓﮫﻢ
ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻮاص دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ
در آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ھﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻮاص اﯾﻦ
دﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ .١

 -١ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺷﺎره ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن دروازه
اﺟﺘﮫﺎد در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﮔﺮامھﺎی)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی( دروس دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
درس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﯿﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎی آن را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺼﻮص درس ﻓﻘﮫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮد ھﻢ آن را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻓﺮق اﺳﺎس ﺑﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ّ
ﺳﻨﺖ و ﺑﯿﻦ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﻃﺮف
اﺋﻤﻪی ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺼﯿﺮت و ﻋﻠﻢ ﺗﺎم در ﻗﺮآن و
ّ
ﺳﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻣﺎ از
اﺟﺘﮫﺎد ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ و آن ﺿﺮوری و ﻻﺑﺪی اﺳﺖ و اﺟﺘﮫﺎد ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
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وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﯿﺮت ﺑﺼﯿﺮت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺼﯿﺮت وی او را رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﺮوﻗﺖ وی ﺑﺮﺳﺪ ،آن ﻃﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و آن ﻃﺮﻗﯽ را ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﺗﻮازن آن را ﺑﺮھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺼﯿﺮت و
ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺘﺪل ،ﻣﻮزون و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﺎرع ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص و ﺣﮑﻢ ﺧﺎص ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺷﺎرع آن ﺣﮑﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ را از
ﺳﯿﺮت اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در ﻋﺎم اﻟﻤﺠﺎﻋﻪ – ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ – دﺳﺖ
دزد را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮد و از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در آن ﺳﺎل ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد و
اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮرده ﺑﻮد را ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص ﺣﺪ ﺷﺮاب را ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻧﺴﺎﺧﺖ و از ﺟﺮم وی در ﮔﺬﺷﺖ – ﮐﺴﯽﮐﻪ
ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﺸﺘﺎد دره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻏﺎزﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎد ﺣﺪ را ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﺸﺎن را ﺷﯿﻄﺎن اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﻔﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ١ .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم اﮔﺮ ﭼﻪ در
ﺧﻮاﻧﺪن دروس ﻓﻘﮫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ را در ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺻﺮف ﮐﻨﺪ.
 -١اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ و اﻋﻤﺎق اﺣﮑﺎم آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻻت
ھﯿﭽﮕﺎه دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎد ھﺮ ﻓﻌﻞ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺪام ﺟﺰاﯾﯽ داده ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ آنھﺎ
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ﻇﺎھﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﯾﻦ دﯾﻦ دارد ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﺣﻮال
١
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺿﺎ و ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮام ﺷﺎرع اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ﻗﻀﯿﻪی ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺑﻠﺘﻌﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺮان وی ﺷﺘﺮی ﺷﺨﺼﯽ را از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﺰﯾﻨﻪ دزدی
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ آوردﻧﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ را ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﻮد اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد
و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮ وی ﺷﺮح داد و اﻋﺘﺮاف اﯾﺸﺎن را ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
روﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﺜﯿﺮ اﺑﻦ ﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺒﺮ و دﺳﺖھﺎیﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ آنھﺎ را از ﻧﺰدش دور
ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻧﺰد آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن آن ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرد ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﻦ
دﺳﺖھﺎیﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم – ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺠﺎھﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺮاﻋﺎت و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺣﺪود
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﻣﻮی ھﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮآن ھﺮ ﮐﺲ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد و ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﺮاﺋﻂ و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ دﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ و دﺳﺖ اﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻻﺋﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻓﻮق ﻃﻮریﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺘﻮا دھﺪ.
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺟﺘﮫﺎدی از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﺎ وﻟﯽاﻣﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﻧﺺ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺗﹸﻘ ﹶﻄ ﹸﻊ اﻷﻳﺪي ﰲ اﻟﻐ ﹺ
ﹶﺰو«؛ »دﺳﺖ دزد در ﻏﺰوات ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺗﺮﻣﺬی ) (١٤٥٠رواﯾﺖ ﮐﺮده و آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

دﺳﺖھﺎیﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم – ﻗﺴﻢ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮاﻣﺖ و ﺗﺎوان اﯾﻦ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را از ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ روﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺘﺮ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺘﺮ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭼﮫﺎر ﺻﺪ –
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻪ درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ – ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ – ﮐﻪ
ﭘﺴﺮان را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد – ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺘﺮ ﻣﺒﻠﻎ ھﺸﺘﺼﺪ
درھﻢ ﺑﭙﺮدازد .١
ھﻢﭼﻨﺎن اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻼقھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﻤﻮل
در وﻗﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج و ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺗﺎم و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻣﺰاج ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن درﺑﺎرهی آن ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺧﻮردهﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در دﯾﻦ و اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در
اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و
ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺰد دﯾﻦ ﻧﺪارد.
ﺷﺮط دوﻣﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻓﮫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ و اﻗﺘﻀﺎی آن ﺷﺮط ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
وﻟﯽ ﺑﺎ ّ
ﺗﻌﻤﻖ و اﻣﻌﺎن و اﺗﻘﺎن در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ھﺪف ﺷﺎرع ﮐﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ
ھﺪف ﺷﺮﯾﻌﺖ از وﺿﻊ آن ﺣﮑﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮدد و
ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻗﺪر آن ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
 -١اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﮐﺘﺎب اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﺰء اول ص  ٣٣ﺑﺎب ﺗﻐﯿﺮ ﻓﺘﻮی ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال و ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه.
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ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط دوﻣﯽ و ﻣﮫﻢ و ﻻزم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎت
اﯾﻦ ﺷﺮط وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ھﺮ ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺪون ﻓﮫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﯾﻢ
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا اﮔﺮ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽاش ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اھﺪاف ﺣﮑﻢ اھﻤﯿﺖ و ارزش دارد ﻇﻮاھﺮ آن ،اﯾﻦ
اھﻤﯿﺖ را ﻧﺪارد  .١و از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﮑﻠﻔﯿﺖھﺎی ﻓﻘﯿﻪ – ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰار – اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ را در وﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و
آنرا ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﻮال و ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد و ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد و
ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺲ در اﯾﻦ اﺣﻮال و ﻇﺮوف ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ را
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و
اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻣﺮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد آن وﻗﺘﯽﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺮاء و ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ ﺧﺮوج و ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ و ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽﮐﻪ از اﻣﯿﺮ و واﻟﯽ
ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﮑﺮوه و ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺒﺮ
 -١ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﺮام ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺣﮑﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮ ﺣﮑﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻷﻣﻮر

ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ :ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ھﺮ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اھﺪاف آن اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در

ﻇﺎھﺮ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ ھﻤﺎن ﻣﺮاد اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از اﻃﺎﻋﺖ وی ﺑﺮ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ از اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﺗﻮﻗﻊ ﺧﯿﺮ از آن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب از آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﻗﺪام ﺑﻪ آن.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران ﺧﻮد در اﯾﺎم ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺗﺎر از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،رﻓﻘﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺪ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﺧﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ از ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ً
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ ،ﺣﺒﺲ
ﮐﺮدن و ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ
راه ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال و اوﺿﺎع و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ
ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ آورده ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ھﺪف و
ﻣﻘﺼﻮد آن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ھﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮏ ﻟﻔﻆ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال و ﻇﺮوف ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻟﻔﻆ
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﺷﺮﯾﻌﺖ را از آن اﻟﻔﺎظ درک و
ﭘﯽﺑﺮده و ﭼﻨﺎن اﺣﮑﺎم ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪی از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮ و
ً
ﺟﺪﯾﺪ ھﺪف ﺷﺮﯾﻌﺖ از آن ﺑﺮ آورده ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻏﺮض ادای ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء داده
ﺷﻮد .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره در آن روزﮔﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
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دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از دﯾﮕﺮ ﺣﺒﻮب ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن روز ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﺪرت و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در آن وﻗﺖ ﺿﺮورت و اﺣﺘﯿﺎجﺷﺎن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور در آنھﺎ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﺮ وﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ
ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮاد ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
ﺷﺮط ﺳﻮﻣﯽ

ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻮل ﺗﺸﺮﯾﻊ – ﺗﻘﻨﯿﻦ – ﺷﺎرع و اﺻﺪار اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم در
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی رﺟﻮع ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮده وﺿﻌﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺣﮑﺎم آن را ﺟﺪا ﺟﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و
درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن را در ھﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﮫﺪارﯾﻢ و ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در آن اﺣﮑﺎم ﭼﻄﻮر ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮﯾﻘﯽﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ و
دﻓﻊ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﻠﻮب ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ ،ﻧﺴﻖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آورده اﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖ آدﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ و ارزشھﺎی ﺑﺮﯾﻦ
رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ و ﺑﺎ درک اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺴﺎن ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر
راهھﺎی آﺳﺎن و ﺳﮫﻞ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﻮال وی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؟ و
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺷﺮو ع
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر و اﻣﺜﺎل ﺧﻮب دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻪ در
ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ ،ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ
دارای اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻔﻘﻪ)ﻓﻘﻪ( در دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،او
ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ دﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،اوﺿﺎع و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﯿﻂ
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اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪی را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و آن اﻣﻮریﮐﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﺮآن و
ّ
ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﺿﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اوﺻﺎف
ً
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮد از اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼ در
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺲ.
ﻟﯿﮑﻦ اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ ش ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎدﺷﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻨﺪ و ﺑﺮﺑﺮھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺟﺰﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺷﮫﺮھﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ ،اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ در آن ﺑﺎره ﺣﮑﻤﯽ
ﻧﺎزل و وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪی را در آن ﺑﺎره اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
روﺣﯿﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل ﺣﻘﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.
ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم

اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ را در وﺿﻊ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ آن را از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دھﯿﻢ:
اول از ﻧﺎﺣﯿﻪی ذاﺗﯽ و ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ اﺣﻮال و ﺣﻮادث و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﻗﻮهای
ﮐﻪ در آن ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ .دوم از ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﮐﺪام وﺟﻮه و ﻃﺮق ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ً
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ھﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪی رﺑﺎ ﯾﺎ ﺳﻮدﺧﻮاری را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ درﺻﺪد ﺑﺤﺚ از
آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ .ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی در اﻗﺘﺼﺎد
وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮق و راهھﺎی ﺟﺪﯾﺪیﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزی از آن ﭘﯿﺮوی
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ آن را ﺧﻮب ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ و ﻣﺒﺎدی،
ً
اﺻﻮل و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن ﻣﻮﺟﻮده را ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ و اﺷﮑﺎل و
ﺻﻮرتھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی و ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ
ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ و ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ از
ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در آنھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﮕﻮری)ﻧﻮع( اﻣﮑﺎن
دارد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺪام ﻧﻮع از اﺣﮑﺎم در ھﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ از ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﻓﺮوﻋﺎت ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -١ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﻣﺪﻧﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و آنھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﻧﺴﺎن و
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻠﮏ ﺧﺪاوﻧﺪی و ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺒﺎب
و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎدی و ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻧﻮ در وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﻮاﺻﻼت،
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی داﯾﺮهی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﺖ اﻣﮑﺎن و
ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی
وﺿﻊ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی را در اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
آنھﺎ وﺿﻊ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن اﺣﻮال و ﺗﻐﯿﯿﺮات را در
ً
ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼﻣﯽ در آورﯾﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
 -٢ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪﻧﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻇﮫﻮر آن ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ در اﺛﺮ ﻇﻠﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ

١٢٤

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﯿﻄﺮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ  ١در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد و اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﮫﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﻮر ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﯿﻼء ﺧﻮد آورد ،ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﯿﻄﺮه و ﻧﻔﻮذ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮه ،ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﺑﺸﺮﯾﺖ دوﺑﺎره ﺳﻌﺎدت و
ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﺷﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﻪی اوﻟﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را
در ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺧﺮ ج دھﺪ و ﮐﻮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﺎدی اﺻﯿﻞ و ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﻇﯿﻔﻪی ﺣﺘﻤﯽ و واﺟﺒﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ
ذﻣﻪی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزمﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻤﺶ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن

 -١ﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﯿﻖ و ﻣﺤﺪود آن ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از آن ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﮔﺴﺘﺮدهی آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ھﻤﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻣﺎھﯿﺖ آن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روزیﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﯿﺎدت و رھﺒﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﭙﺎرﯾﺪ
آن ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
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ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ و اﺧﻼق ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﮓ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدش ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻔﻨﮓ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﺘﮕﺎری،
ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ھﻢ در آن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﯽدارد .ﺟﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﮫﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﺲ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻧﻈﺎمھﺎ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻘﺼﯿﺮی را روا ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ھﺮ ﻧﻮع ﺿﺮریﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،اﮔﺮ اﺳﻼم ھﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ھﯿﭻﮔﺎه ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ادارهی آن ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ھﺪف و ﻣﺮام آن از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﮫﻮﻟﺖ و ﺗﺴﮫﯿﻼت در اﻣﻮر دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﮫﺎن را
از اﻓﺘﺎدن در اﯾﻦ ﮔﺮداب ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮕﻪ دارد و ﺗﻤﺎم دروازهھﺎ و اﺳﺒﺎب ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻨﺪ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﻮال ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺠﺎل ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد .از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

١٢٦

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺿﺮورت ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻤﻨﻮع را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺳﺎزد – اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات – و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ،آﺳﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ – اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ.

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ۡ
ٱ� �ف ًسا إِ� ُو ۡس َع َها ۚ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٨٦ :
﴿� ي�ل ِف
»ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺶ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ
� ُم ۡٱل ُع ۡ َ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٥ :
﴿يرِ�د ٱ� بِ�م ٱلي� و� ي ِر�د ب ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﮫﻮﻟﺖ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را«.
و در دﯾﮕﺮ آﯾﻪی ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ ََ َ َۡ ُ
َ
� ۡم � ّ
ج﴾ ]اﻟﺤﺞ.[٧٨ :
ٱ�
﴿وما جعل علي
ِين م ِۡن ح َر ٖ �
ِ
ِ
»و در دﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﺳﺨﺘﯽ )و ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ( ﻗﺮار ﻧﺪاد«.
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ آﺳﺎن و ﮔﺮاﯾﻨﺪهی ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ« و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :در اﺳﻼم ﻧﻪ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺟﻮاز دارد و ﻧﻪ ﺟﻮاب دادن ﺿﺮر
ﺑﻪ ﺿﺮر دﯾﮕﺮ«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺿﺮر ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻻ ﯾﻄﺎق ﺑﺎﺷﺪ آن
وﻗﺖ اﺳﻼم ﺗﺨﻔﯿﻒ را ﺟﻮاز ﻣﯽدھﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺪارد
ﮐﻪ در وﻗﺖ ھﺮ ﺿﺮر ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺪر آن وھﻢ و ﮔﻤﺎن ﯾﺎ
ﺳﺴﺘﯽ و ﺑﯽھﻤﺘﯽ ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﻼم ﺗﺨﻔﯿﻒ را اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ و اﺣﮑﺎم و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﮐﺶ را ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل را ذﯾﻼ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ:
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 -١ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازهی ﻣﺸﻘﺖ و ﺿﺮر ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ھﺮ ﺿﺮر و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن
در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﺿﻮ ﮐﺮدن
در زﻣﺴﺘﺎن ،روزه داﺷﺘﻦ در اﯾﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد
ھﻤﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻔﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺣﮑﻢ
ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﻣﺸﻘﺖ
اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﮔﺮدد .ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻘﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ
ﻣﺮض ﯾﺎ ﺧﻮف دﺷﻤﻦ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﻇﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺰول
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﺰول ﺑﻼی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن در ﺟﺴﺪ .ﭼﻮن
ﺷﺮﯾﻌﺖ دﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﻗﯿﺎس ﮔﺮدد.
 -٢ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آن
ﭘﺲ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ اداء
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﭘﮫﻠﻮ ﮐﺮدن اداء ﺳﺎزد و
ﮐﺴﯽﮐﻪ او اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ده روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﻣﺮض ﯾﺎ ھﺮ اﻋﺘﺬار دﯾﮕﺮ او اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ھﻤﻪی رﻣﻀﺎن را
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﯾﺎ دو ﺟﺮﻋﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ و ﯾﺎ دو ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارد و ﺧﻮد را از ھﻼﮐﺖ ﺑﺮھﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﮐﻪ
زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮرد و آن اﻧﺪازه ،ﺿﺮورت ﺣﻘﯿﻘﯽ اوﺳﺖ و
ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺟﺴﺪ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪازهی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺸﻘﺖ و ﺿﺮورت ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد
اﻟﴬورات ﹶﺗ ﹶﻘﺪﱠ ر ﺑ ﹶﻘﺪﹾ ﹺرﻫﺎ.
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 -٣ﺑﺮای دﻓﻊ ﮐﺮدن ﺿﺮری ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﭼﻨﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺿﺮری ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮر ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد و
ﺑﺮای دﻓﻊ آن ﺿﺮر ﺟﻮاز دارد ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺿﺮری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر اوﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻋﺪهی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ
ﺑﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻓﺴﺎد
ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ و ﺧﻮردﺗﺮ در ﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﻢ و ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻓﺴﺎد ﯾﺎ دو ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﻮد ،ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﮐﺮدن ﺑﺰرگﺗﺮ آنھﺎ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ را ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﺪُ » .ﯾ ﱠ
ﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﻷدﻧﯽ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻷﻋﻠﯽ«.
 -١دﻓﻊ ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻓﻊ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﺳﺪ،
اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﺤﻮ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﯿﺌﺎت ،ﺑﺪی و ﻧﺎﮔﻮاریھﺎ
در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﭼﻨﺎن ارزش دارد ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻨﺎت
و ادای واﺟﺒﺎت و ﺿﺮورﯾﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﯾﻦ ارزش را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ در وﻗﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم
ً
»ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ« ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد در اﻣﻮر »ﻣﻨﮫﯽﻋﻨﻪ« ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ،روزه و دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ ﻣﺮض
ﺟﻮاز دارد ،در اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺷﯿﺎی ﻣﺤﺮم و ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺬﮐﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد» .دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻣﻘﺪم ﻋﻠﯽ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ«
ً
 -٢ﺑﻪ ﻣﺠﺮد زوال ﻣﺸﻘﺖ و ﯾﺎ ﺿﺮر ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﯿﺰ زاﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺮض رﻓﻊ ﮔﺮدد ،ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮدن ﺟﻮاز ﻧﺪارد.
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮد

ﺑﻌﺪ از ﻓﮫﻤﯿﺪن اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ را در
ﻣﻮﺿﻮع رﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
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 -١ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن ﺳﻮد ھﺮ دو در ﻧﻮﻋﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﮔﺎھﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ
ھﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮد ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺳﻮد را ﺷﺨﺺ ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ
ﭼﻪ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
 -٢ھﺮ ﺿﺮورت ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﻮد دادن ﺟﻮاز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺿﺮورت
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﮔﺮانﺑﮫﺎ و ﺑﻨﺎی ﻣﻨﺎزل
ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری
اﺷﯿﺎی ﮐﻤﺎﻟﯿﺎت و زﯾﻨﺘﯽ و ﺗﮫﯿﻪی ﻣﺎل ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺰﯾﺪ
ﺗﺠﺎرت ،ﺿﺮورت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ و
اﻣﺜﺎل آنھﺎ را ﻣﺮدم ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت و اﺿﻄﺮار ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ
ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﺰد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺿﺮورت ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎرف ھﯿﭻ ارزش و اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﺿﻊ و اﺣﻮال ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﺰد ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮔﻨﺎهﮐﺎرﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دادن ﺳﻮد در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ آن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﺮای وی ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮔﺮدد.
ً
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از ﻣﺼﺎﯾﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و
ﯾﺎ در ﺟﺎن و ﺷﺮف وی ﭼﻨﺎن ﺑﻼی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ از وﻗﻮع در
ﻣﺸﻘﺖ و ﺿﺮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺴﻤﯽ ﺧﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن واﻗﻊ ﺷﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮش ﺗﺎب و ﺗﻮان ﻧﺪارد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل را از آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
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ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﮕﯿﺮد و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و
اﻏﻨﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﻨﺎهﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن دراز ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻮد
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺬاب اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﭽﺸﺪ ،زﯾﺮا آن اﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ زﮐﺎت ،ﺻﺪﻗﺎت و اوﻗﺎف ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ھﯿﭻ
ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ھﻢ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮورت ﺟﻮاز دارد و
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺷﺮ آن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﺿﺮورت ﺳﻮد دادن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﭘﻮل ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﺣﺮام ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺪام اﻧﺪازه؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ،دﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازهای
ﮐﻪ ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آﺧﺮت اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﻮد را
از وﻗﻮع در ﻣﺤﺮﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺣﺘﯿﺎط و ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورتھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺮوت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺮض
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﭘﻮلھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﺎ در
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻨﺪوقھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺻﻞﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و
زﮐﺎت ﺧﻮد را ھﻢ از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺛﺮوتﺷﺎن ﺑﺪون ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﮐﺎت ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺐ ﻣﺎل ﻗﻠﺐ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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 -٣ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻮاز ﻧﺪارد ﮐﻪ آن ﭘﻮل زﯾﺎدی – ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ –
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوقھﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ آن
را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﮕﺬارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﺮ اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻔﺎد را از ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای آن ﻓﻘﺮاء و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﺧﻮردن اﺷﯿﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎح ﮔﺮدد .١
 -٤ھﺮ ﻓﺎﯾﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ از ﺑﺎب ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در آن
اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﺪرت و ﻃﺎﻗﺖ از آن
اﺣﺘﺮاز و ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺣﺘﺮاز و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﺲ از آن
ﻣﺘﻌﺬر و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻃﺮﯾﻖ و روﺷﯽ را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺎدهی ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ھﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮش دﻓﻊ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﺧﺬه و ﺣﺴﺎب ﺧﺪاوﻧﺪی را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و آن را ﺑﺮ ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽاش ﻣﻘﺪم
ﻣﯽﺷﻤﺎرد.

 -١اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺳﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺟﯿﺐ
ھﻤﯿﻦ ﻓﻘﺮا ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﯿﺐ ﻓﻘﺮا ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ رﺑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎی ﺧﺰاﻧﻪ
دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻓﻘﺮاء ﺑﺮﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼح
از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮد ﯾﮏ ﻗﻮهی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد ،ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،از
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﮫﺮهی از ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺮﻣﺖ و وﺟﻮب
اﺣﺘﺮاز از آن ھﯿﭻ ﺗﺮدد و اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآن در ﻗﺴﻤﺖ
رﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺲ و دﯾﮕﺮ ھﻤﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﯿﺎن
ً
داﺷﺘﯿﻢ و ﺳﻮاﻟﯽﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در ﺻﻔﺤﺎت آﯾﻨﺪه
آن را ﺟﻮاب ﺑﺪھﯿﻢ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ھﻤﻪی اﻣﻮر و
ﻧﻮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد را ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در روی
زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮ و دوﻟﺖھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزه را ﺑﺮآورده
ﺳﺎزد و آنھﺎ را ﺑﺴﻮی ﺗﺮﻗﯽ و ﮐﻤﺎل ھﻢ رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ؟
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت

ﭘﯿﺶ از ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت را
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪی اﻣﻮر اﺻﻼح ﻋﻤﻠﯽ در اذھﺎن و ﺻﺪور
ﻣﺮدم ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ از اذھﺎن و ﺿﻤﺎﯾﺮﺷﺎن ﻣﺤﻮ و زاﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
اﺷﺘﺒﺎه اوﻟﯽ ﻣﺮدم ،در اﯾﻦ ﺻﺪد اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﺻﻮاب ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ راه ﻧﺠﺎت و
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ﺧﻼﺻﯽ از آن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ دارد ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﺸﺎن راه ﺻﻮاب و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در اﺻﻼح درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺶ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ را دارد؟ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و
ﺳﻮالھﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ و ﻻﺑﺪی ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد و در آن
ﻣﻠﮑﻮت ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺳﻮالﺷﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و ﻧﻈﺎم ﻓﻄﺮی اﺳﺖ و
ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻄﯽھﺎ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ و در
روی ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دروازهھﺎی ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽھﺎ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ از آن
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦﺷﺎن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻄﺮت در ﺣﺪ ذات ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺴﺎد،
ﮐﺠﯽ و ﻣﯿﻼن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت ھﺮ ﭼﯿﺰ
ﻏﻠﻂ ،ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ھﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﻈﺎم ﻓﻄﺮی اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻮل ،ﻋﻠﻮم و ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ
ھﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻄﺮت ﺳﺰاور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪ ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ و آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺎ اﻋﻤﺎر و
اﺻﻼح دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺒﺎھﮑﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾ ِﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روی زﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺎم آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﺷﯿﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ زﯾﺮا در روی زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ
روزﻧﻪی اﻣﯿﺪ ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ – و
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﻣﺎ و ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ
اﺣﺘﻘﺎر و ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ را از ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد دور اﻧﺪازﯾﻢ و ھﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار
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ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺷﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدﻧﺶ ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و آن
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﺑﻮدﻧﺶ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ روش و ﻣﺘﺪیﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻏﻠﻂ – ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺟﮫﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﻮر اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪ در
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻮض آن آوردن و آن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﯾﺐ از زﻣﺮهی ﻣﺴﺘﺤﯿﻼت)ﻣﺤﺎﻻت(
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻃﻮریﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ در اﺣﺪاث اﻧﻘﻼب و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﻪ و روش
ھﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در رواج و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﻟﯿﮑﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﻢ
ﻋﻘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮ ﻏﻠﻄﯽ و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﻮر و زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺪون آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و در دﻧﯿﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﻃﺮﯾﻘﻪ ،روش دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ و
ﺗﻌﻤﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺷﺘﺒﺎه دوﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﺻﺪد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺒﺎب اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ را در
اﺣﺪاث اﻧﻘﻼب درک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ اﻗﺘﺮاح و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را در
اﺣﺪاث آن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را در اﺣﺪاث اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﻃﻮریﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻟﻐﺎی
ً
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ
آنھﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻌﺘﺪل ،ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﺳﻮد و رﺑﺎ ﺧﻮاری و
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ زﮐﺎت را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ
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و ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺎ ﻣﻠﻐﯽ و ﺑﺪون ﻣﻔﮫﻮم اﺳﺖ؟ و اﻣﮑﺎن
ﻋﻤﻞ را در آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ھﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ ،ﺑﮑﺮ ...وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮوج و ﻋﺎم ﺷﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
اﺳﺖ و ﻋﻮض آن ﻧﻈﺎم و ﻃﺮﯾﻘﻪی دﯾﮕﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ آورده اﺳﺖ و ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
اول از ﻧﻈﺎم و ﻃﺮﯾﻘﻪای ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮد و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮدش از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و اﻋﻤﺎق دل اﯾﻤﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهاش ﻗﺒﻮﻟﺪار ﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﮑﻮرهی ﺗﻘﻠﯿﺪی اﺗﮑﺎء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
از ﻣﻔﮑﻮرهی اﺟﺘﮫﺎدی و ﻋﻘﻠﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺘﺠﺪد ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و
ﻋﻘﻠﯿﺖ اﺟﺘﮫﺎدی ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ھﻢ ھﯿﭻ ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آنھﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﮫﺮه از ﻋﻘﻠﯿﺖ اﺟﺘﮫﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺟﺪﯾﺪی را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم راه و روش ﭘﯿﺸﺘﺮ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﺎزد .ﭘﺲ ھﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،او
و اﻣﺜﺎل او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﻪ و روشھﺎﯾﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﻓﺎﺷﯿﺰم ،ﻧﺎزﯾﺰم و ...ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽﮐﻪ
از داﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ و او و اﻣﺜﺎل او ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ،ﺳﮫﻞ و ﻣﻌﺘﺪل ،ﻣﺘﻮازن ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻄﻠﻮب را
در ﺳﺎﺣﻪی ﻋﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﺣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ داد وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺻﺪد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﻞ را ﮐﻨﯿﻢ
آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ھﻢ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ
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روی ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻞ آن روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯽﮐﻪ در
ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ ،ﻣﻀﺎر و ﻏﻠﻂھﺎی
ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزﯾﻢ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ و ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼﺣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و از ﻣﺮدم ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻞ آن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺎﯾﻠﯽﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻔﮑﻮره ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺎ
ھﻤﻪی ﻣﻔﺎﺳﺪش ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻮض آن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﺻﻼﺣﯽ را
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺮض ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯽ در ﭘﯽ آن
را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﺪد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻣﺸﺎﮐﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن ﭘﯽﺑﺒﺮد و ﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاب
ﻗﺎﻃﻊ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ
اﺻﻮل و اﺳﺎسھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ،درﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ و اﺻﻼح اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ دارای اﯾﻤﺎن و
ﻋﻘﻠﯿﺖ اﺟﺘﮫﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﻣﺮاﺣﻞ آن را آﻧﻄﻮر ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در روی
ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای آن ﻏﯿﺮ از
روی زﻣﯿﻦ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﺿﺮورت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ھﺪف و
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن زﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻏﯿﺮ ﺳﻮددار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮام ﻣﺎ وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻐﺎی ﻋﻤﻠﯽ رﺑﺎ و ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد آن و
ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎﮐﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد روﺑﺮوی ﻣﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
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اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح

در ﻓﺼﻞھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرهی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﺑﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ را ھﻢ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎﯾﺐ وﻗﺘﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮدﺧﻮاری را اﺟﺎزه داد و واﺿﺢ اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ دروازهی رﺑﺎ را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺎز و ﻣﻔﺘﻮح ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻗﺮض ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ در
ﻓﺎﯾﺪه و ﺿﺮر ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع دﺳﺖ ﺗﻌﺎون و ﻣﺴﺎﻋﺪت را از
روی اﺧﻼص و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮض رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دراز ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ او را ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪاش را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﺴﭙﺎرد و از آن ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه را ﻧﺴﺘﺎﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ھﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﺪه
و در ﺧﺎﻧﻪاش آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح دروازه ﺑﺮ
روی ﺳﻮدﺧﻮاران ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻄﺮت ﭘﺴﺖ و دﻧﯽ)ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ( ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻋﻆ و اﻧﺪرزھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺎﯾﺢ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﻮدﺧﻮار ﺧﻮنﺧﻮار از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد؟ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺗﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺣﺎﻣﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
و از وی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﺗﺎن ھﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﻓﻌﻞ ﺣﺮام – رﺑﺎ – وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت
ً
ﺟﺰﯾﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺪ راه و ﻣﺎﻧﻊ آن ﮔﺮدﯾﺪ؟ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺘﯽ
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ دروازهای ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﺷﺮ از آن در اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺪ
و ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺳﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع
رﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد ،رﺑﺎ ﺧﻮاری ﻟﻐﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺷﺨﺎﺻﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ از راه ﻏﯿﺮ دروازه دﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺳﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮاز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﻮاز آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼح

١٣٩

ﺳﻮدی ﺑﻪ ﻗﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران آزاداﻧﻪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﭘﻮلھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﻔﺎد ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﺻﻨﺪوقھﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ
ً
وﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﺑﺎ و داد و ﺳﺘﺪ آن ﺗﺒﺎرز ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ روزی ﺑﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ از
ﻟﻌﻨﺖ رﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد آن ﺧﻼص
ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﺎم ﺳﻮد ﺧﻮاری را ﻟﻐﻮ
اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮدﺧﻮاری وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺎ در
اﯾﺠﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ،ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺮﻗﯽ در ھﻤﻪی ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻮاره و ﻣﮫﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد.
اوﺻﺎف ﺑﺪ و ﻗﺒﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻮد در وﺟﻮد ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ،
دارای رﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﺻﯿﻞ در ﻗﻠﻮب و ﺿﻤﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﺮای ﻧﺎﻗﺺ و اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺤﯽ دور از اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ازاﻟﻪی آن ﻻزم اﺳﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﺟﺮاﺋﺎتﮐﻪ اﺳﻼم
آن را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺎت زﻧﺪﮔﯽ
ﻃﻮریﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺧﻼص و ﻧﯿﺖ ﭘﺎک ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد
ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﺠﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﺳﻼم در ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﻣﻮاﻋﻆ اﺧﻼﻗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﺎﯾﺮ و وﺟﺪان ﻣﺮدم را از ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﮔﺮﯾﺰان
ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮدی را

١٤٠

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﻟﻐﻮ و ﺣﺮام اﻋﻼم ﻣﯽدارد و داد و ﺳﺘﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮ آن ﺟﺮم
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺰا ﻣﯽداﻧﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﺣﺮام اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺰاھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺪام ﺑﺮای ﭘﻨﺪ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮال و ﻏﯿﺮه
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰاھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻌﻤﯿﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮم ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﮐﺎت را ﺑﻪ وﺟﻪ ﺷﺮﻋﯽاش ﺟﻤﻊ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺸﺮ و دﻋﻮت ﻣﺮدم را ﭼﻨﺎن زﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺎل و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮدﺧﻮاری وا ﻣﯽداﺷﺖ در
ﻧﻔﻮسﺷﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض آن در وﺟﻮدﺷﺎن
ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﺎون ،ﺗﻌﺎﻃﻒ ،ﺗﺮاﺣﻢ ،ﺗﮑﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺘﯽ ،ﻣﻮاﺳﺎت و
ھﻤﺪردی را در ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺬر ،آﺑﯿﺎری و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن
ﺛﻤﺮه و ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮدارد .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﻮد ﺧﻮاری از
ﺻﻔﺤﻪی وﺟﻮد ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺟﺪ و ﺟﮫﺪ اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻋﺰم ﻣﺘﯿﻦ و راﺳﺦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ را ﺑﺒﻨﺪد و آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم رﺑﺎ

اﮔﺮ ﻟﻐﻮ ﻗﺮاردادن ﻧﻈﺎم رﺑﺎ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ وﻗﺖ از ﻧﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﮫﻢ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
َ
 -١اﺷﮑﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﺎﻓﻊ و ﺳﺎﻟﻢ
آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻼن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﻞ،
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اﻣﺴﺎک و ﺟﻤﻊ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ
در وﺟﻮد ھﺮ ﻓﺮد ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد و ﺻﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎﺣﺒﺶ را
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ذﺧﯿﺮهی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ذﺧﯿﺮه او را از آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺰول ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺑﻪ وﻗﻊ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ
ذﺧﯿﺮه واداراش ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﺷﺶ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﮫﻼک و ﻣﺼﺮف اﻣﺘﻌﻪ
و اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد و
ﮐﺴﺎد ﺑﺎزار و ﻋﺪم ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و دﺧﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ھﻤﻪ در دﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود از
ﻣﺮدم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺑﻪ ﻗﻠﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺟﻤﻊ و
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮔﺮدد
زﯾﺮا ھﺮ ﻓﺮد ﻃﻮری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﮐﺎر ﺧﻮدش اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ و
ھﺰاران ﻧﻔﺮ را از ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎﺟﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
و ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﺸﺎن درآﻣﺪ و داﺧﻠﯽ
زاﯾﺪ را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻮدﺧﻮاری ﻟﻐﻮ و ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد و ھﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪات و ﮐﻤﮏھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ
وﻗﺖ اﺳﺒﺎب اﺟﺒﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻄﺮی ﺑﺨﻞ و ذﺧﯿﺮه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺮوتھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺼﺮفﺷﺎن ﻗﻮت ﺧﺮﯾﺪ و دﺧﻞ و درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮانﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ھﻢ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﮫﻼک اﺟﻨﺎس ﺑﺎ آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن دﺧﻞ و ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻓﺎﯾﺪه و
رﺑﺢ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻃﻮریﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺮوزهی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ را ھﻢ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ
داد ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم از ذﺧﯿﺮه و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎل دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا
در ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﺎن و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﯾﺪاتﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎع در آﺳﺎﯾﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد ،ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ و ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و
ذﺧﯿﺮهی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺨﻞ ،ﺧﻮف ،از آﯾﻨﺪه و ﻃﻤﻊ
در ﺳﻮد و رﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪات و درآﻣﺪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺧﺮ جﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ھﻢ آنھﺎ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ و در
راهھﺎی ﻣﺸﺮوع ﺧﺮ ج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺎل اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻢ ﻓﻘﯿﺮی را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽﺷﺎن را ﺟﻤﻊ و
ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را در ﭘﺮوژهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و در اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻤﻠﮑﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ھﻤﺠﻮار ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ.
 -٢ﺛﺮوت و اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ و اﺳﺘﻤﺮاری در اﻣﻮر و
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﺮ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوتھﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،از آنھﺎ ﺣﺴﺐ
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ﺧﻮاھﺶ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺛﺮوت در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز ھﻤﯿﻦ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ در
ﺳﻮد اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﻃﻤﻊ در ﺳﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻗﻒ و
رﮐﻮد آنھﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎدات دارد ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی ﺳﻮد در ﺑﺎزار اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺛﺮوﺗﺶ را از
دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ
زﯾﺎد در ﺳﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و از دوران و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎز
ﻣﯽدارد و ﯾﺎ راه اﺻﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺠﺎرت را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزد زﯾﺮا
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎل ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺎل را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤﯽدھﺪ و ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺗﺸﺪد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎل اﺣﺘﯿﺎج اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺎل
را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻘﺐ آن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺮوﺗﺶ
را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽﮐﻪ رﺑﺎ ﺧﻮاری ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداده ﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺛﺮوت دارد از وی
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار دوﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻨﺎم زﮐﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﺘﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎل ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺪاﻟﯽ و اﺻﻠﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد در اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﺠﺮویھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ راه اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻮد ﻣﻠﻐﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺠﺎرت از ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻗﺮض – ﺳﻮد – ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن آن را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﮫﻼک و ﻣﺼﺮف و ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮوژهھﺎی دراز ﻣﺪت.
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وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎم رﺑﺎﺧﻮاری ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ،ﻗﺮض ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺿﺮورتھﺎی
اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ – ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی – و ﯾﺎ ﺿﺮورتھﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺼﻮل ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎم ﻗﺮض ﺣﺴﻦ – ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺪون ﺳﻮد و ﻣﻨﺖﮔﺬاری و اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن – ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺮوژهھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮض ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻮدی ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺎل
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎرﺑﺖ از دﯾﮕﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﺼﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻮع
ﺿﺮورت – اﺳﺘﮫﻼﮐﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺿﺮورتھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی را – در
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
اﺷﮑﺎل ﺣﺼﻮل ﻗﺮض در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ

اول ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮض را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺎم رﺑﺎ و داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد ﻟﻐﻮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن
ﭼﻄﻮر و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮض ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺿﺮورتﺷﺎن را ﻣﺮﻓﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ از اﻃﺮاف و ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺒﯿﺚ – ﺳﻮد – ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ﻣﺮدم در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮض ﭼﻨﺎن ﺳﮫﻮﻟﺘﯽ ﺑﺮایﺷﺎن دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز آن ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮏ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮ آن را ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﻟﻒ -اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ

ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿـﺮ و ﻓﻌﻠـﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺮاﺑـﯽ – ﺳـﻮد ﺧـﻮار – و

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼح
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ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ و ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ھـﺮ
دو ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﺮاھﻢ آوردن اﺳﺒﺎب ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺑﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ
ﻣﺎل و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺳـﻮدﺧﻮار و ﺑﺎﻧـﮏ
ً
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺷﺨﺎص ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺎ ﺳﻮد آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ ،ﺣﺘﻤـﺎ
ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻗﺮﺿـﻪ را
آنھﺎ در ﮐﺪام راه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻣﻌﺎﺻﯽ ﯾﺎ اﺳﺮاف ﯾﺎ ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ و ﯾﺎ در
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﺻﻠﯽ و ﺿﺮورتھﺎی ﺷﺮﻋﯽ و اﺻﻠﯽ؟ در ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻪ ھﺮ راھﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ھﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ آن ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﺮاﺑـﯽ را ﻗﻨﺎﻋـﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ در
ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺟﻨﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﮑﻔـﯿﻦ ،ﺗﺠﮫﯿـﺰ ،و ﺗـﺪﻓﯿﻖ ﺿـﺮورت دارد ،اﯾـﻦ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و اﺳﺮاف ﺷـﺨﺺ ﻏﻨـﯽ ﺑﮫﺘـﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮد ﺧﻮار ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و وی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺎت ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺳﺨﺖ دﻟﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﮐﺴﯽ در دام او اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ھﻤـﻪ داراﯾـﯽ و ھﺴـﺘﯽ و ﻧﯿﺴـﺘﯽ او را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮدش ﻧﺴﺘﺎﻧﺪ از زﯾﺮ دام وی ﺧﻼص ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد و در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ھﯿﭻ ﮐﺲ ھﻢ دل رﺣﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﯽﺳـﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮﺳـﺪ و
ﯾﺎ از ﻏﻢ و درد وی ﺑﭙﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺑﯿﭽﺎرهای ﮐﻪ در ﮔﺮداب و ﺳﯿﺎه ﭼﺎه
ﺗﺎدﯾﻪ)ادای( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻮد را از اﯾـﻦ ورﻃـﻪی
ھﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت دھﺪ.
اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﺳــﮫﻮﻟﺖھﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧﻈــﺎم ﻣﻮﺟــﻮد دﻧﯿــﺎ ﺑــﺮای ﺑﺪﺳــﺖ آوردن
ﻗﺮﺿﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺳﮫﻮﻟﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی ﺟﻤـﻊ زﮐـﺎت و دﯾﮕـﺮ
ﺻﺪﻗﺎت و ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
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ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﺳﮫﻮﻟﺖھﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ را در اﯾﻦ ﺻﺪد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج و دردﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰیﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺎﺻﯽ و اﺳﺮاف ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻔﺎد
ﺣﺮام – ﺳﻮد – ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻏﺮاﺿﯽ ﻗﺮض ﺑﺪھﺪ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم داﯾﺮهی ﻗﺮض ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺧﺮد و ﻣﺤﺪود و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻢ از ﺣﺪود اﯾﻦ داﯾﺮهی ﻣﻌﻘﻮل و
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از دادن ﻗﺮض ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،داﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻮن
ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻔﺎد و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﻮ ﺑﻪ ھﺮ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آن
اداءﮐﺮدن ﻗﺮض در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دارای دﺧﻞ
و درآﻣﺪ ﮐﻢ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﮫﺪهی ﺗﺎدﯾﻪی آن ﺑﺪر آﯾﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮔﺮو ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ داﯾﻦ
ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻼت زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﯾﺪات ﺧﺎﻧﻪ را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺻﻞ ﻗﺮض
ھﻢ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ
ﻣﺪت ﮐﻢ ﻗﺮض را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ادا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎز ھﻢ اﮔﺮ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر و ﯾﺎ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮضھﺎی ﺑﺪون ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل – ﺧﺰﯾﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺘﯽ – ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﺪﯾﻮن ﺑﯿﭽﺎره
ﺑﺮﺳﺪ و از ﻃﺮف او ﻗﺮﺿﺶ را اداء ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮض را اداء ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎدﯾﻪ)ادای( ﻗﺮض
اوﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺮاﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻗﺮض ﻧﺪھﻨﺪ
ﻣﺜﻠﯽﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد.
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١٤٧

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و دﯾﮕﺮ
اﻗﺮﺑﺎء و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و اھﻞ ﻗﺮﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،در اﯾﻦ وﻗﺖ
دروازهی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮ روی او ﺑﺎز و ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻗﺮض ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ .ﭼﯿﺰیﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺟﺪی
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب )ﻗﺮﺿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ( دروازهی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﺮﯾﻦ
دروازه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ھﺪاﯾﺎت و دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن از ﻣﺪاﯾﻨﻪ – ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮض دادن – اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻻت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ھﻤﺪردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ
در ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ ،اھﻞ ﻗﺮﯾﻪ
ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ او ﻗﺮض ﻧﺪادﻧﺪ و او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ وﺿﻊ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
ً
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﺎج را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﻮری اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻇﻒ و ﮐﺎرآ ﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻗﺮﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮض اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺗﺪاوی)درﻣﺎن( ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
آن اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺳﻌﯽﺷﺎن را در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی آن ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﺪر آﯾﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻨﺎن اﺿﻄﺮاب و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎدی ﻣﺮض
ﻃﺎﻋﻮن و ﯾﺎ ﮐﻮﻟﺮا)وﺑﺎ( اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدن ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺮای
رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯽ ھﻢ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای

١٤٨

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻖ دھﺪ در ﺣﺎﻻت ﻧﺰول
ﻣﺼﺎﯾﺐ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎتﺷﺎن ﻗﺮﺿﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮔﺸﺎده و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد و اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ دادن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺟﮫﺖ اﺧﻼﻗﯽ دارد و ﺑﺲ ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺟﮫﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻢ ھﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اھﻤﯿﺖ و ارزش از ﺟﮫﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮫﻮﻟﺘﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻗﺮﺿﻪی ﺣﺴﻨﻪ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﻌﻨﻮی را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﺑﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺑﺰرگ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦﺗﺎن دﭼﺎر آن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﯾﺪ.
در ھﻨﮕﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪردﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻗﻠﺒﯽ آنھﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن رﺿﺎﯾﺖﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻗﺪرت و اﻧﺮژیﺷﺎن را در وﻇﯿﻔﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﺳﺮ ﺻﺪق و
اﺧﻼص در وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و دﻟﭽﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ و ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد را دور دارﻧﺪ؟
آری ﻣﻤﮑﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮓ ﺳﻮدﺧﻮار و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وی ﮐﺪام
ﻣﻔﺎد ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ و
ﺑﺼﯿﺮتاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺣﯿﺚ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و دواﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ ارزشﺗﺮ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎدی اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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١٤٩

ب -اﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﺗﯽ

ً
ﻓﻌﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮضھﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻪ اﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪیﺷﺎن ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﻪ آن ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺠﺎر
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ از ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻗﺮضھﺎی ﻗﺼﯿﺮاﻟﻤﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮات ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .١
در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزار از وی ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ و ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻻﺑﺪی و ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ھﯿﭻ ﮔﺎه از آن
ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و
اﺿﻄﺮاب را در ﺗﺠﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم
ﺳﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺣﻮاﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽﺷﺎن را ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎزﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ را از ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ھﻤﻪی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮاﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺪد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺮدم و
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺎر ھﻢ ﭘﻮلھﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽﺷﺎن را ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏھﺎ

 -١ﺣﻮاﻟﻪ را ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﺳﻔﺎﺗﺞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺨﺺ
ﮐﻪ ھﺮ دویﺷﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ از ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﺒﺎرت از
اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻞ )ﺷﺨﺺ اول( ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺴﺎب وی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازه
ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﻟﻪ )ﺷﺨﺺ دوم( ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﻋﺎﺟﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺣﻮاﻟﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻨﺎم ﺣﻮاﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮات ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﯾﺞ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١٥٠

ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﻗﺮﺿﻪ ﻧﺪھﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮلھﺎی ﺣﻮاﻟﻪ را ﺑﺪون ﺳﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪھﺪ؟ و ﺑﺎﻧﮏھﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر واﺳﻄﻪ را دارﻧﺪ ﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ،ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﻪ
رﻏﺒﺖ و رﺿﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﮫﻮﻟﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﻣﮑﺎن
ھﻢ دارد ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖھﺎی ﺗﺠﺎر ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏھﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮام ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ھﻢ ﻧﺸﻮد و ﭼﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ اﻧﺪازه داراﯾﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺻﺪد ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺪاء ﺻﺤﯿﺢ و ﻻزم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﻮد ھﻢ ﻧﻤﯽدھﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ از ﻧﺎﺣﯿﻪی
اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﺿﺮورتھﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺗﺠﺎرﺗﯽﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﺛﻨﺎی ﺿﺮورت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺳﻮد ﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ،اﺟﺮاﺋﺎت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ را دوام
دھﻨﺪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺣﺴﺎبھﺎی ﺟﺎری ﺑﺪون
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪه – رﺑﺎ – ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ
آن را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻗﺮضھﺎی ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪت ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﻗﺮﺿﻪ دھﺪ .زﯾﺮا ﻣﺼﺎرف و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺴﯿﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﻗﺮضھﺎ و ﻗﯿﺪ آن در دﯾﻮانھﺎی
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺎدﺗﺮ آن را از اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺮﻣﯽآرد ﮐﻪ در ﻧﺰدش اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻌﺬر ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻨﺎم اﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را
ﺗﮑﺎﭘﻮ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺟﺮت ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎنﺗﺮ و ﮐﻢ
ﺗﮑﻠﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد زﯾﺎد و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺗﺎدﯾﻪ)ادا( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼح
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ج -اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺮﺿﻪی ﻣﮫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در ﺣﺎﻻت
ﺿﺮورت و اﺿﻄﺮار ﺑﻪ ﻏﺮض ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ ھﻢ در ﻧﻈﺎم ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺳﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد
ﺑﻠﮑﻪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﺮدم و
اﺳﺘﻤﺪاد آن از اﯾﺸﺎن ﭼﻮن اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ داراﯾﯽﺷﺎن را ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻟﺬا
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺿﺮورت از آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم
ﺳﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮال زﮐﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺧﻮش
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن اﻣﻮال زﯾﺎدی و ذﺧﯿﺮهیﺷﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﭻ ﺗﻌﻠﻠﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .ﺑﺎ آنھﻢ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﯾﻦ ﻣﺪارک ھﻢ رﻓﻊ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎز او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از اھﺎﻟﯽ آن دﯾﺎر
ﻗﺮﺿﻪی ﺣﺴﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز و ﺳﯿﻨﻪی ﻓﺮاخ
آنرا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﻓﻮع ﻧﮕﺮدد،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ آﺗﯽ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد.
 -١از اﻣﻮال زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ ﮐﻪ در ﻧﺰدش اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺑﺎﻧﮏھﺎ را اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺴﺎبھﺎی ﺟﺎری و اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﺮدم
را ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮض دھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣـﻖ
او در ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻋﺴﮑﺮی از اھﺎﻟﯽ آن دﯾـﺎر و ﯾـﺎ
ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨــﺎزل و ﻣﺎﺷــﯿﻦھﺎﯾﺸــﺎن در ﺣــﺎﻻت اﺿــﻄﺮار و ﻃــﻮاری
)ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ( ،ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺣـﻖ دارد
در ﺣﺎﻻت ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏھﺎ اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ آﺳﺎنﺗﺮ و ﺑﺴﯿﻂﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

 -٣در ﻣﺮﺗﺒﻪی آﺧﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮت«ھﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮدد و آن ھﻢ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﺮدم اﻣﻮالﺷﺎن را ﻗﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎپ ﮐﺮدن »ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮت« آﺧﺮﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺮدد؛ زﯾﺮا
ﻃﺒﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮت ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺖ اﺿﺮار و ﺑﺪیھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد دارد.
د -اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

از وﺿﻊ ﻇﺎھﺮی ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﭘﯿﺴﻪ)ﭘﻮل ﺧﺮد( را از ﺧﺎرج ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮ ج
دھﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرج ﻗﺮﺿﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی
ﻧﻈﺎم ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻐﺎی ﺳﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ زﮐﺎت اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺻﺪد ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدی و ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد و در آن ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﺿﻪ از ﺧﺎرج اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ھﻤﺠﻮار ﻣﺤﺘﺎج ،ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﺎدل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺟﮫﺎن آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ آن وﺿﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽرود و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻤﺎﻟﮏ روی زﻣﯿﻦ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼتﺷﺎن را در آﯾﻨﺪه ﺑﺪون داد
و ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ آن روزی را ﮐﻪ ﻣﻔﮑﻮرهی
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ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮫﺎن ﻧﻔﺮت و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽاش را در ﺑﺮاﺑﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ و از آن اﺑﺮاز ﺑﯿﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺗﯿﻦ وودس Bretton Woods
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٩٤٠م اﻇﮫﺎر ﻧﻔﺮت و ﺑﯿﺰاری ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﻋﻘﻞھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪ و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و درﺑﺎرهی راه ﺣﻞ
آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از روی ﺻﺪاﻗﺖ و
اﺧﻼص دﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت را ﺑﻪ ﻃﺮف دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه دراز ﮐﻨﻨﺪ
و آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺪم ﯾﺎری دھﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ وﺿﻊ از ﻧﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ از روی ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ و اﺧﻼص راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
دﺷﻤﻨﯽ ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و  ...را ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽاﻧﺪازد و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ آرام ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﻏﻨﯽ و ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ و
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﯿﭽﺎره و ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ .و در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوزی ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﮑﻤﺖھﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و اﻋﻼنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و
ّ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻠﺖ ھﻤﻪی ﻣﻠﻞ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد و اﻟﻐﺎی داد و ﺳﺘﺪ رﺑﺎ را ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻋﻤﻞ آن را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت را از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد اﯾﻦ رﺑﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ و ﺷﺮﯾﺮ ﭘﺎک و ﺻﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻟﮑﻪی رﻋﺎ و ﻧﻘﻄﻪی ﺳﯿﺎه و ﻧﻨﮕﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﻮر ،روﺷﻨﯽ و ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و اﻗﺘﺼﺎد

ھـ -اھﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺎم
ً
ﺟﺪﯾﺪیﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻄﻮف دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻟﻐﺎی ﺳﻮد،
دروازهھﺎی اﻓﺘﺎدن در ﺧﻄﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﺸﺎن را از
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ ﻣﺎلﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر را در ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎم زﮐﺎت در ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﭘﻮلھﺎی در دﺳﺖ داﺷﺘﻪﺷﺎن را در
ﺻﻨﺪوقھﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﻪ( اﻧﺪازﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم دروازهی اﺳﺮاف و ﻣﺼﺮف را در ﺷﮫﻮات و آرزوھﺎی ﺑﯽﻣﻮرد در ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﻣﺴﺪود ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﭘﻮلھﺎی
زﯾﺎدیﺷﺎن ﺳﯿﻞآﺳﺎ در اﯾﻦ راه ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .ﻟﺬا ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
دارای دﺧﻞ و درآﻣﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﺗﻨﮫﺎ دو راه ﻣﻔﺘﻮح
اﺳﺖ و ﺑﺲ:
 -١اﮔﺮ اﯾﺸﺎن رﻏﺒﺖ در زﯾﺎد ﺷﺪن ﺛﺮوتﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ اﻣﻮال
زﯾﺎدیﺷﺎن را در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻘﻪ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آنھﺎ در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻣﻮر
دوﻟﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،اﺧﻼص،
اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺗﻘﻮاﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻃﺮﯾﻘﻪ دوم را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
ﻣﺎل و ﺛﺮوت را از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺎﻣﻪ و ﻃﺮق ﺧﯿﺮ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﺧﺮ ج ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
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ﺑﺮای ﺗﻔﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎل ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر و ﮐﻤﮑﯽ را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -٢اﮔﺮ اﯾﺸﺎن رﻏﺒﺖ زﯾﺎدت را در دﺧﻞ و درآﻣﺪﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﯾﮕﺎﻧﻪ راھﯽﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮویﺷﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮال و
ﺛﺮوتھﺎی زاﯾﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻔﺎد ﺑﻪ
ﻣﻀﺎرﺑﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی در ﻓﺎﯾﺪه و ﺿﺮر اﻧﺪازﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ً
ﻧﯿﺰ دو ﻃﺮﯾﻘﻪ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻀﺎرﺑﺖ را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ آن
ﺷﺮوﻃﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏﺷﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ
ﺷﺮوط ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺎﯾﺪه و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت را ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﮫﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺻﻮرت دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪن
ﺳﮫﺎم ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺮف و در آن ﻧﻈﺎم آن اﺳﻨﺎدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ دﺧﻞ و درآﻣﺪ ﻣﻌﯿﻦ در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوز وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺮﯾﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺧﺮﯾﺪن اﺳﻨﺎد ﯾﮏ دﺧﻞ ﻣﻌﯿﻦ را در ھﺮ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ
ﭘﺲ ﺑﺎ وی در ﭘﺮوژهای از ﭘﺮوژهھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪیاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهی ﺑﺮق آﺑﯽ و
ً
ﻏﯿﺮه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ وی ﺳﮫﯿﻢ ﮔﺮدد ﭘﺲ ھﺮ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻮاﻟﺶ را در آن ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد در ﻓﺎﯾﺪه و ﺿﺮرش ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
ﺻﻮرت ﻣﻔﺎد ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﺿﺮر ،ﺧﺴﺎرت را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﮫﺎم
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اﻓﺮاد ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﺎﻧﮏھﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل و
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺺ آنھﺎ ﮔﺮدد.
ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮ دو ﻃﺮﯾﻘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎنﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮال در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دوران)ﭼﺮﺧﺶ( اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوز و در ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
از آن دو ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺤﺜﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ
و در آﯾﻨﺪه ھﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری از اﺳﺎس و اﺻﻞ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و در
آن ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺧﯿﺮ و ﺻﻼﺣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﮫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺣﺴﻨﺎت
ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺮوع ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوزی آن را ﺿﺮوری ،ﺣﺘﻤﯽ ،ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد .از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻮاﻟﻪی ﭘﻮل از ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و ﻓﺮاھﻢ آوردن
اﺳﺒﺎب ﺳﮫﻮﻟﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری اﺷﯿﺎی ﺑﺎ ارزش و ﭘﺮ ﻗﯿﻤﺖ و
اﺟﺮای اﺳﻨﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﮐﺮدﯾﺖ و ﭼﮏھﺎی ﺳﻔﺮی ،اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﺪاول ،ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎ  Agencyﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ اﺟﺮای آنھﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮان و ﺑﺎر ﺛﻘﯿﻞ
را از دوش ﻣﺮدم ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﯾﺎد ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﻨﺪ.
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اﯾﻦ اﻣﻮر و اﻣﺜﺎل آن ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ،زراﻋﺖ
و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺖ و ارزش
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد آنھﺎ ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺿﺮورت
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺰاﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل و داراﯾﯽھﺎی زاﯾﺪ از ﺣﺎﺟﺖ ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از آن در ھﻤﻪی ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺛﺮوتھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺰد اﻓﺮاد ﻗﺴﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺷﯿﺪه از ھﻢ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺳﮫﻮﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﻮلھﺎی زاﯾﺪ از ﺣﺎﺟﺖﺷﺎن را در ﯾﮏ ﺧﺰاﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻨﻤﯿﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی اﻧﻔﺮادی ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﺮد ،ﺛﺮوﺗﺶ
را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮبﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺎن ﻣﮫﺎرت و ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﺑﻪ آن ﺣﺪود ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮫﺎرت ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام اﯾﺸﺎن در ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺮی ﻣﺼﺮوف
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﮫﺎرت ﻓﻨﯽ در ذات ﺧﻮد ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏھﺎ را زﯾﺎدﺗﺮ ھﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻔﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺳﻮدﺧﻮار آنھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺪھﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﻪی ﺗﺠﺎر و ﻏﯿﺮه اھﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدد و
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﯿﺰیﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﺴﻨﺎت و ﺧﻮﺑﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺌﺎت ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و
ﺑﺪیھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﻋﻨﺼﺮ دوﻣﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﺑﺪی ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺟﯿﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد،
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ﻓﻘﻂ ﻣﻠﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎﻧﮏ ھﺴﺘﻨﺪ
و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاھﺶ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ از
ﺑﺎﻧﮏھﺎ ھﻤﯿﻦ دو ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ زاﯾﻞ ﮔﺮدد ،ﻧﺎﻓﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن وﻗﺖ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﭘﺎکﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در آن
ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﮕﺎه داد و ﺳﺘﺪ ﺳﻮد و ﻣﻔﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻟﻐﺎی ﺳﻮد ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﺎﻟﺶ را در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﺬارد ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻟﯿﻞﺷﺎن ھﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻮد اﺳﺖ .آری درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎل از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ
وﻟﯽ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪهی ﺣﻼل ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺣﻼل ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﻔﺎد ﮐﻢ و زﯾﺎد ھﺮ دو در ﯾﮏ درﺟﻪی ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮآن در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داده
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺿﺢ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوز از ھﺮ ﻃﺮف ﺛﺮوتھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺳﺮازﯾﺮ و
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد در آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺪارد ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺟﻤﻊ و ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم
داراﯾﯽھﺎیﺷﺎن را در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرتﺷﺎن ھﻢ ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺠﺎرت ،دﺧﻞﺷﺎن ﻧﯿﺰ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﻮلھﺎی ﮐﻪ در ﺣﺴﺎبھﺎی ﺟﺎری  Current accountدر ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آنرا در اﻋﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ و آن ﻧﻮع ﭘﻮلھﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دو ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدد:
اول در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎدی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دارای ﺣﺴﺎبھﺎی اﻣﺎﻧﺖاﻧﺪ.
دوم در ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮضھﺎی ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪت و ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻮاﻟﻪﺟﺎت ﺑﺪون رﺑﺎ و اﻣﻮاﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ اﻣﺎﻧﺖھﺎی
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ﻃﻮﯾﻞاﻟﻤﺪت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮضھﺎی ﺳﻮددار ھﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮕﺮدد.
ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﭘﻮلھﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻀﺎرﺑﺖ در ﭘﺮوژهھﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زراﻋﺘﯽ ،ﺗﺠﺎرﺗﯽ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهھﺎ و اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .از ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮلھﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر دو ﻓﺎﯾﺪهی
ﺑﺰرگ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
 -١ﺣﺼﻮل اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﺗﺠﺎر و ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ ﺑﺮ ﻣﺎل ﺗﮑﯿﻪ دارد و اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽﮐﻪ در ﻧﻈﺎم
ﺳﻮدﺧﻮاری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺎد ﺗﺠﺎرﺗﯽ  Trade cyeleﻣﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود.
 -٢دو اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺘﻀﺎد – اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﺠﺎر و
ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان – از ھﻤﻪی ﺗﻀﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎھﻢ
دﺳﺖ ﺗﻌﺎون و ﺗﺴﺎﻧﺪ را دراز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهی آن ﺑﻪ ھﻤﻪﺷﺎن
راﺟﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻔﺎد و رﺑﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد
در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻢداران و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اداری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ ﻓﺮﻗﯽﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﺮوزی ﻣﻌﻤﻮل
وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺢ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﮫﻢداران ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺴﺎب ﺳﻮد اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
در آن وﻗﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران و ﺳﮫﻢداران ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮوز ﺳﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ روز ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ در آن وﻗﺖ
رﺑﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺮخ و اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ﻣﻔﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻢداران و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎرت و اﻓﻼس در آن وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن رﺑﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﮫﻤﯿﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ در آن روز در اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎرت و
اﻣﮑﺎن رﺑﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران ھﻢ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺿﺮر ﺑﺮای ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻣﺮوزی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در آن ﺣﻖ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ و ﺑﺲ .اﻣﺎ در
آن وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ و ﺿﺮر از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﺪارک ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی  Center Bankدوﻟﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺼﺮف اﻣﻮر آن ﮔﺮدد و
ھﻤﻪی ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ اداره و ﺗﺪاﺧﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﺖ ادارهی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﻮای ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺠﻤﻞ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﺳﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮق آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﺬرﻧﺪه
ھﻢ در آن ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ھﯿﭻ ﺷﮏ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ در ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮدن اﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم رﺑﺎ – ﺳﻮد – ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ

