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  و بررسي آموزش اقتصاد پول
  بانكداري در جمهوري اسالمي ايران

  * مصباحيغالمرضا

  چكيده
هـاي گونـاگون بـانكي در      بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعاليـت      بانكدارينظام  

اين در حـالي اسـت كـه در بانكـداري           .  خاصي دارد   جانب تخصيص و تجهيز منابع، پيچيدگي     
ها در قالب قرض ربوي است و انجام آن به وسيلة بانك به سهولت انجـام        ليتتر فعا   ربوي  بيش  

اين  مسأله سبب شده اسـت كـه آمـوزش بانكـداري در جمهـوري اسـالمي  اهميـت                     . گيرد  مي
  .باشد خاصي داشته 

برنامــه مراكــز . 1در ايـن مقالــه آمــوزش تخصـصي  بانكــداري بــدون ربـا را در دو ســطح    
  .گوييم مي هاي آن را باز مرتبط با موضوع بررسي كرده، كاستيهاي   كتاب.2آموزشي، و 

هـاي پـول و بانكـداري ،      بدون ربا، آموزش تخصـصي، كتـاب   بانكداري :واژگان كليدي 
  .بانكي ـ واحدهاي درسي پولي

  

  مقدمه

ها در ايـن      بانك. شود  ترين تسهيالت بانكي به صورت وام داده مي         ر بانكداري ربوي، بيش   د
شوند و پـس      ها از اشخاص و مؤسسات به آنان بدهكار مي          اندازها و سپرده    فت پس نظام با دريا  

پـيش  انداز يا سپرده، اصل و بهـرة آن را مطـابق نـرخ از                 از مدتي با توجه به طول مدت و ميزان پس         
                                                                 

  .استاديار دانشگاه امام صادق *



 

100  

ال 
س

رم 
چها

 /
يز 

پاي
13

83
  

ها بسيار ساده اسـت و        ها و محاسبة بهرة آن      دريافت اين سپرده  . گردانند  تعيين شده به آنان برمي    
  .گيرد  انجام ميبه راحتي

كنندگان تسهيالت و اعتبارات بانكي نيـز سـازوكار سـادة داد و سـتد وام را بـدون                     دريافت
دهند؛ اما در بانكداري بدون ربـا در جمهـوري اسـالمي       نياز از آموزش انجام مي      پيچيدگي و بي  

هـا    نـك دهـي با    انداز و جـاري و وام       الحسنة پس   هاي قرض   ايران، داد و ستد وام فقط به حساب       
هـا بهـره يـا     يابد و به اين گونـه حـساب          كوچكي از نيازهاي مصرفي اختصاص مي      بخشبراي  

گيرد و بانك در استفاده از اين گونه وجوه دريافتي آزاد است؛ اما بخش بسيار                 سودي تعلق نمي  
هـا نقـش      بزرگي از عمليات بانكي بدون ربا به داد و ستد وجوهي مربوط است كه بانك در آن                

آيد و عنوان     ها در نمي    كند و از نظر حقوقي اين وجه به مالكيت بانك            و وكيل را ايفا مي     واسطه
يابد و در نتيجـه، بانـك در اسـتفاده از ايـن وجـوه                 بدهي بانك به اشخاص و مؤسسات را نمي       
گـذاري كنـد يـا بـه          هاي سودآور اقتصادي سـرمايه      آزادي كامل ندارد؛ بلكه بايد آن را در طرح        

رمايه براساس نوعي مشاركت در سود و زيان واگذارد و سود حاصل شده يا سـهم                متقاضيان س 
هـا بازگردانـد و در    سود كسب شده را پس از كـسر حـق وكالـت بانـك، بـه صـاحبان سـپرده         

  .گذاران را مدنظر قرار دهد واگذاري اين وجوه به متقاضيان، بايد مصلحت و نفع سپرده
افزون بر ايـن كـه ميـزان سودشـان از پـيش مـشخص               گذاران    در اين نوع بانكداري، سپرده    

هـاي گونـاگون اقتـصادي بـه منظـور            نيست، نيازمند اطالعاتي در زمينة ميـزان كـارآيي بخـش          
گذار و بانك و آگـاهي از   ها و اطالعات مربوط به قرارداد بين سپرده     گذاري در آن بخش     سرمايه

  .دهند اختياراتي هستند كه به بانك مي
كنندگان به بنـدهاي منـدرج در قـرارداد و            گذاران و دريافت    ، توجه سپرده  نكتة حائز اهميت  

ها است؛ زيرا انواع قراردادها متعدد است و گاهي در يك قرارداد، تلفيقي از چند نوع     مفاهيم آن 
. معامله وجـود دارد كـه آشـنايي بـا سـازوكار بانكـداري بـدون ربـا را پيچيـده سـاخته اسـت                    

هـا    ها بايد با مفاهيم قراردادها و چارچوب استفاده از آن           ت مالي بانك  كنندگان از تسهيال    استفاده
آشنا باشند؛ زيرا اگر اعتبارات داده شده را در غير مورد قرارداد مصرف كنند، مشكالت حقوقي                
و شرعي را در پي خواهد داشت و گاهي به بطالن قرارداد و حرمـت سـود حاصـل از معاملـة                      

  .انجامد باطل مي
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ي كار در بانكداري بدون ربا، ضرورت آموزش اين نـوع بانكـداري را افـزايش                اين پيچيدگ 
تـسهيالت    داده است؛ زيرا بدون آموزش كافي، مشكالتي مانند ناآگاهي از چگـونگي دريافـت               

مناسب از بانك، صوري شدن قراردادهاي بانكي، حرمت درآمـدها و سـودهاي حاصـل از آن،                 
ها و پيدايي شبهة عملكرد ربـوي و           همكاري مؤمنان با بانك    مباالتي مردم در رباخواري، نبود      بي

گروه اقتـصاد دفتـر همكـاري حـوزه و دانـشگاه،           (دهد    كشيده شدن بانك به سوي آن روي مي       
  .؛ بنابراين، آموزش بانكداري بدون ربا بايد در دو سطح عمومي و تخصصي ارائه شود)16ص : 1371

  آموزش عمومي. 1

اي با بانك سروكار دارند، داده شود تا اقدام           افرادي كه به گونه     مة  اين نوع آموزش بايد به ه     
گذاري يا براي گـرفتن وام و تـسهيالت مـالي از بانـك، آگاهانـه و       انداز و سپرده    آنان براي پس  

  .همراه با رعايت ضوابط و مقررات شرعي و قانوني باشد
  :توان ارائه كرد آموزش عمومي را به دو گونه مي

 راديو  هاي عمومي مانند مطبوعات،     آموزش غير رسمي از طريق رسانه     : ر رسمي آموزش غي . 1
  .و تلويزيون به صورت نظري و عملي

با بيان ساده و    ... پرسش و پاسخ و     , ميزگرد, در اين نوع آموزش با نوشتن مقاله يا سخنراني        
لي توضـيح   گذاري و تقاضاي تسهيالت ما      قابل فهم عمومي، چگونگي مراجعه به بانك و سپرده        

گـذار از بانـك در مـورد سـود،            گذار با بانك، انتظارات سـپرده       شود و رابطه بين سپرده      داده مي 
شـود؛    الحساب و تفاوت آن با سود قطعي تبيين مـي           غيرقطعي بودن سود مورد انتظار، سود علي      

االنة  ها بايد در عمل نيز اين تفاوت را براي مردم محسوس، و پس از محاسبة سود س                  البته بانك 
  .الحساب و سود نهايي را بپردازند ها، سود نهايي را اعالم كنند و ميزان تفاوت سود علي بانك
با توجه به نياز نسل جـوان بـه         . مي در مدارس است    نوع دوم آموزش رس    :آموزش رسمي . 2

شود اين آموزش به صورت بخـشي از يـك درس             ها، پيشنهاد مي    آشنايي با چگونگي كار بانك    
  .در دورة دبيرستان ارائه شوداجتماعي 
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   تخصصيآموزش. 2

ها و دانشجويان رشتة اقتصاد، مديريت، حسابداري، بانكداري، حقوق     بايد به كارمندان بانك   
بانكداري بدون ربا آموزش تخصصي داده شود تا دربارة سازوكار ايـن نـوع بانكـداري و                 ... و  

وجيه شوند و قدرت تجزيه و تحليـل        تفاوت آن با سازوكار بانكداري ربوي به صورت علمي ت         
مسائل اقتصادي بدون استفاده از نرخ بهره و فقط براساس سـازوكار جـذب نقـدينگي اعطـاي                  

  .تسهيالت مالي در قالب بانكداري بدون ربا را كسب كنند

  بررسي وضع آموزش بانكداري بدون ربا در كشور

هاي رسـمي عمـومي كـشور         زشهاي همگاني و نيز آمو      هاي رسانه   نگاهي اجمالي به برنامه   
آموزان طراحي و اجـرا       دهد كه آموزش بانكداري، نه براي عموم مردم و نه براي دانش             نشان مي 

مردم به بانكداري كـشور       ها و ديد      هايي نيز در كاركرد بانك      آثار نبود چنين آموزش   . نشده است 
  .مشهود است

تان، پژوهـشي انجـام داد و در         شهرسـ  8 در تهران و     1371وزارت اقتصاد و دارايي در سال       
كننده به بانك پرسيده شد كه چـه تفـاوتي ميـان بهـره و سـود                    نفر مراجعه  109اين پژوهش از    

اطالعـي كردنـد     نفر اظهار بـي 14فرقي نيست و :  نفر اظهار داشتند  67تعداد  . بانكي وجود دارد  
  ).30ص : همان(

فاده در بانكداري به صورت محـدود       ها دربارة قراردادهاي مورد است      آموزش كارمندان بانك  
ها بسيار ناقص و ناكافي بوده است و بسياري از كارمنـدان از   انجام گرفته است؛ اما اين آموزش    

: هـا پرسـيده شـد       در پژوهش ياد شده، از رئيسان تعدادي از شـعب بانـك           . اند  آن محروم مانده  
درصـد تقريبـي آن   (نايي دارند؟  كارمندان شما تا چه حدي با قانون عمليات بانكي بدون ربا آش           

هـا بـه      اين آموزش ). 33ص  : همان( درصد است    8/55ها    گيري از پاسخ آن     نتيجه). را ذكر كنيد  
  .اند هاي دو ماهه ديده تري نيز آموزش طور عمده در دو هفته ارائه شد و درصد بسيار كم

 را در دو بخش     به منظور بررسي آموزشي تخصصي بانكداري بدون ربا در ايران اين تحقيق           
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هاي مرتبط بـا     ها در رشته    بخش اول، اين موضوع را در واحدهاي درسي دانشگاه        . ايم  انجام داده 
كنـد، و بخـش دوم        اين موضوع ماننـد اقتـصاد، حـسابداري و پـول و بانكـداري بررسـي مـي                 

هـايي كـه بـه منظـور      آموزشي و ساير كتاب هايي را كه به صورت كتاب آموزشي يا كمك     كتاب
  .كند قيق در موضوع پول و بانك صورت گرفته است دنبال ميتح

  ها و مراكز آموزش عالي آموزش پول و بانكداري در دانشگاه: بخش اول

  :گيرد آموزش پول و بانكداري در مراكز آموزش عالي در دو سطح صورت مي

   رشته يا گرايش خاص پول و بانكداريايجاد. 1

آوري،  ريـزي وزارت علـوم، تحقيقـات و فـن     رنامـه عـالي ب  اساس برنامة مدون شـوراي   بر
ها،   گرايشي با نام اقتصاد پول و بانكداري تصويب شده كه افزون بر دروس اصلي ديگر گرايش               

 واحـد اختيـاري     9 واحـد اختـصاصي اجبـاري و         28) 2 و   1پول و بانكداري، اقتـصاد كـالن        (
 5 بـه شـرح ذيـل اسـت كـه            گنجانده شده است كه واحدهاي داراي ارتباط مستقيم با موضوع         

 . درس اول اجباري و درس آخر جزء دروس اختياري است

   واحد 2  عمليات بانكي داخلي. 1
   واحد 2  عمليات بانكي خارجي. 2
   واحد 4  هاي پولي و مالي سياست. 3
   واحد2  بانكداري اسالمي. 4
   واحد2  المللي هاي پولي و مالي بين سازمان. 5
 حدوا 2  بانكداري تطبيقي. 6

هاي مصوب اين دروس، غير از درس بانكـداري اسـالمي،              قابل توجه است كه در سرفصل     
ثابـت    هاي دريافت پس انداز سپرده        نامه  اي نشده است و حتي آيين       به بانكداري بدون ربا اشاره    

  :1375آوري؛    وزات علـوم، تحقيقـات و فـن       (هـا اسـت       ها جزو سرفصل    و پرداخت بهره به آن    
  ).209 ـ 201ص 
اي غيـر از برنامـة        دهنـد، برنامـه     رخي از مؤسساتي كه گرايش پول و بانكداري را ارائه مي          ب

  .اشاره شده دارند
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 با نام مؤسسة علوم بانكي ايـران        1342اين مؤسسه از سال     :  مؤسسة عالي بانكداري ايران    .أ
كز در دو مقطـع   اين مر .  به مؤسسة عالي بانكداري ايران تغيير نام يافته است         1365تأسيس و در سال     

هاي اخير فقـط      پردازند و در سال     كارشناسي و كارشناسي ارشد به تربيت دانشجو در اين موضوع مي          
  )14و13ص : 1379مؤسسه عالي بانكداري ايران، . (گزيند بين كارمندان شبكة بانكي دانشجو برمي

د درباره پول    واح 9در اين مؤسسه بنابر مذاكرة شفاهي با مسؤوالن آن، در دورة كارشناسي             
هاي تجهيز     واحد و درس   3شود كه از جمله، درس پول و بانك به ارزش             و بانكداري  ارائه مي    

در اين مركز سه كتاب به منظور مـتن         .  واحد هستند  3منابع و تخصيص منابع هر يك به ارزش         
  .ها تدوين شده است درسي اين واحد

  * ماجدي و حسن گلريز تأليف علي،)گذاري از نظريه تا سياست(پول و بانك 
   تأليف محمد بهمند و محمود بهمني،)تجهيز منابع پولي( 1بانكداري داخلي ـ 

  اصغر صفري و حسن كلهر اصغر هدايتي، علي  تأليف علي،)تخصيص منابع (2عمليات بانكي داخلي ـ 

  .مطالب دو كتاب پيشين به طور عمده دربارة بانكداري بدون ربا است
شـود كـه مـتن     ارشد اين مركز نيز سمينار بانكداري اسـالمي ارائـه مـي     در دوره كارشناسي  
  .خاصي در بين نيست

 اين دانشگاه غير از ارائة گرايش اقتصاد نظري، در سال گذشته، به تأسـيس    :دانشگاه مفيد . ب
هاي پـول     گرايش پول و بانكداري اقدام كرده است كه افزون بر واحدهاي اقتصاد نظري، درس             

شـود؛   دون ربا و الگوهاي بانكداري اسالمي و برخـي دروس ديگـر تـدريس مـي          و بانكداري ب  
بنابراين در اين دو مركز، دانشجويان به نسبت با مباحث پول و بانـك در شـكل الگـوي بـدون        

، با موضوع مورد بحـث مـا          هاي مصوب براي اين رشته      شوند، گرچه سرفصل    رباي آن آشنا مي   
در عين حـال    ) 209 ـ 201ص  : آوري، همان    تحقيقات و فن   وزارت علوم، . (بسيار بيگانه است  

نيـز در   ) حتي در مراكز مـذكور    (با توجه به مباحث فراوان اين موضوع، وزن دروس ارائه شده            
  .مقايسه با كل واحدها بسيار كم است

                                                                 
 . كتاب در بخش دوم مقاله آمده است3 و معرفي اين مشخصات كامل *
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  هاي ديگر علوم اقتصادي  پول و بانكداري در رشتهآموزش. 2

هاي گوناگون علـوم اقتـصادي بـه ويـژه            الن گرايش التحصي  به لحاظ اين كه بسياري از فارغ      
يابنـد، در برنامـة       ها و مؤسسات پولي و بـانكي اشـتغال مـي            اقتصاد نظري و بازرگاني، در بانك     

 واحد به نام پول و بانكداري و يك درس          3ها، يك درس اصلي به ارزش         مصوب تمام گرايش  
  .تاختصاصي اختياري به نام بانكداري اسالمي منظور شده اس

خـود آن درس نيـز      در  رود كـه      نياز اين دروس به شمار مـي         پيش 2 و   1درس اقتصاد كالن    
هـاي    مطالبي دربارة موضوع پول و بانكداري لحاظ شده است؛ به همين جهت، ابتدا، بـه فـصل                

  .كنيم اين درس توجه مي
   اقتصاد كالندرس. أ

شوند و در فصلي مستقل يـا         ميدانشجويان در درس اقتصاد كالن، با عرضه و تقاضاي پول آشنا            
  .شود ضمن عرضة پول، بحث بانكداري و نقش آن در عرضة پول و نيز سياست پولي طرح مي

بديهي است در تمام اين مباحث، نرخ بهرة بانكي از مباحث محوري بوده، قيمت پول را از                 
 بـا دانـش     كنـد؛ بنـابراين، دانـشجويان از ابتـداي آشـنايي            طريق عرضه و تقاضاي آن تعيين مي      

تقاضـا، عرضـه و    ، استخراج منحنـي IS – LMهاي  از جمله منحني(هاي اقتصادي  اقتصاد، تحليل
كنند و اين رونـد تـا پايـان            دنبال مي   را در قالب نرخ بهره    ...) هاي پولي،     تقاضاي پول، سياست  

شـايد بـه همـين دليـل برخـي از مـسؤوالن و              . اين مقطع تحصيلي و سـاير مقـاطع ادامـه دارد          
  .برند محابا به كار مي نرخ بهره را بي... ها و  كارشناسان، در سخنراني

، و  1، درس كـالن     10 و   9هاي مصوب ايـن درس، در فـصول           ناگفته نماند كه در سرفصل    
 مطالبي دربارة پول و بانكداري غير ربوي و مقايـسة آن بـا نظـام بـانكي                  2 درس كالن    6فصل  

كـه  ) 57 ــ  51ص  : همـان (است پولي آمده اسـت      ربوي و همچنين ابزارهاي شرعي جهت سي      
ها   هاي اقتصاد كالن آموزشي در دانشگاه       شوند كه شاهد بر آن، كتاب       طور معمول تدريس نمي     به

  .است كه به پيوست خواهد آمد
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  هاي ايران در دوره كارشناسي هاي اقتصاد كالن مورد استفاده در دانشگاه كتاب. 1جدول 
  تفادهمنابع مورد اس  نام دانشگاه

  دورنبوش، فرجي، همتي، دهقان  آزاد اسالمي
  دورنبوش، تفضلي، اخوي  اصفهان
  دورنبوش، تفضلي،روزبهان  الزهرا
  دورنبوش، همتي  اروميه

  دورنبوش  )ع(امام صادق
  طبيبيان، تفضلي، رحماني، كردبچه، اخوي، گليهي، برانسون  بوعلي
  برانسوندورنبوش، تفضلي، اخوي، رحماني، روزبهان،   تبريز
  دورنبوش، تفضلي، رحماني  تهران

  دورنبوش، تفضلي  سيستان و بلوچستان
  تفضلي، برانسون  شهيد بهشتي

  تفضل، روزبهان، دورنبوش  شيراز
  تيلور، تفضلي، منكيو، برانسون، گوردون  ـ  دورنبوش،طبيبيان، هال  عالمه

  هاي كالسي دورنبوش، منكيو، جزوه  مازندران

  هاي ايران در دورة كارشناسي ارشد و دكتري  اقتصاد كالن مورد استفاده در دانشگاههاي كتاب. 2جدول 
  منابع مورد استفاده  نام دانشگاه

  برانسون، اسنودن، مجموعه مقاالت  آزاد اسالمي
  لي، برانسون تفضلي، لفت  اصفهان
  برانسون  الزهرا

  برانسون، رومر امام صادق
  برانسون  بوعلي
  برانسون  تبريز
  برانسون  تهران

  كين، هلدن، مجموعه مقاالت  پاتين  اوت، ول، اوت برانسون، هاي  سيستان و بلوچستان
  برانسون  شهيد بهشتي

  ميلر، بلنچارد و فيشر، مجموعه مقاالت   دكتري شهيد بهشتي ـ
  برانسون، بلنچارد و فيشر  شيراز
  )دوجلد(اي در اقتصاد كالن  يهبرانسون، رومر، بلنچارد و فيشر، ترجمه چند مقاله پا  عالمه

  بلنچارد و فيشر، رومر  عالمه ـ دكتري
  برانسون  مازندان
  تفضلي، برانسون  مشهد

  منكيو و رومر، رومر، برانسون  ريزي مؤسسه عالي پژوهش در توسعه و برنامه

  164  و 163هاي نخستين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران ص  مجموعه مقاله
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   پول و بانكداريدرس. ب

 3هاي گوناگون و نيـز رشـتة حـسابداري درسـي بـه ارزش                 هاي اقتصاد با گرايش     در رشته 
هـاي    هدف از اين درس بنـابر آن چـه در سرفـصل           . شود  واحد به نام پول و بانكداري ارائه مي       

ـ     مصوب آمده، آشنا كردن دانشجويان با نظريه       وان علمـي الزم  هاي پولي و نظام بانكي و يافتن ت
هاي پولي مناسـب بـا مـسائل          جهت درك و تحليل مسائل پولي و تشخيص و انتخاب سياست          

  .هاي پولي و مسائل بانكي است مباحث اساسي اين درس، پول، نظريه. اقتصاد ايران است
 درصد مربوط بـه مـسائل       10هاي مصوب، تقريباً حدود       قابل توجه است بر اساس سرفصل     

وزارت (هاي آن، آن هم در حـد مـرور و بيـان تجربـه آن اسـت                    ا و سياست  بانكداري بدون رب  
  *).58ص : آوري، همان علوم، تحقيقات و فن

شايد به منظور جبران اين نقيصه است كه درسي اختياري به نام بانكداري اسالمي به ارزش                
اق  واحد در واحدهاي اختياري اين رشته آمده است كه بر حـسب اطـالع در قريـب بـه اتفـ                     3

  .شود ها تدريس نمي ه دانشگا
 با همين عنوان تدريس شده است و در دانـشگاه مفيـد،               امام صادق   اين درس در دانشگاه   

شود و درسي نيـز بـه نـام الگوهـاي بانكـداري               با عنوان پول و بانكداري بدون ربا تدريس مي        
  .اسالمي به صورت درس اختياري قرار دارد

هاي علوم اقتصادي اصوالً دربارة اقتـصاد اسـالمي           ي رشته در دوره كارشناسي ارشد و دكتر     
فقط برخي از استادان بنـابر اعتقـادات        . بيني نشده است    اعم از بانكداري و غير آن واحدي پيش       

  بـه ارائـة برخـي از مطالـب اقتـصاد اسـالمي و             » موضـوعات انتخـابي   «شخصي خود در درس     
  .پردازند از جمله بانكداري مي

رسد به رغم اين كه در موضوع بانكـداري اسـالمي بـين موضـوعات                 يدر مجموع به نظر م    
ترين تالش و پژوهش صورت گرفتـه اسـت، در مرحلـة آمـوزش و                 ديگر اقتصاد اسالمي بيش   

                                                                 
 .ها در پايان مقاله آمده است سرفصل *
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  .هاي فراواني وجود دارد كه بايد برداشته شود رساني گام اطالع
انكـداري در   رسد همگام با تقويت آموزش اقتصاد اسـالمي و از جملـه پـول و ب                 به نظر مي  

هاي فقهي و اسالمي قوي دارنـد در ايـن            مراكز دانشگاهي، الزم باشد مراكز حوزوي نيز كه بنيه        
هـاي فقهـي آن را        تري كرده، آموزش بانكـداري اسـالمي و بررسـي چـالش             مسأله كاوش بيش  

روزآمد سازند؛ زيرا  تعداد قابل تـوجهي از طـالب نيـز از چگـونگي عملكـرد نظـام بـانكي و          
هـاي دقيـق و       آن اطالع دقيقي ندارنـد و در پاسـخ سـؤاالت و شـبهات مـردم، پاسـخ                 شرعيت  

  .دهند كارشناسانه نمي

  ها درسي پول و بانكداري در دانشگاه  متون درسي و كمكبررسي:  بخش دوم

حجمي كنيم تا مشخص شود چه        هاي دانشگاهي را بررسي مي      هايي از كتاب    در اين بخش، گروه   
  .اند ضوع مورد تحقيق ما يعني آموزش پول و بانكداري اسالمي پرداختهها به مو از اين كتاب

هاي آموزش عـالي هـستند و برخـي     هاي مورد بررسي، متن درسي در دوره     بخشي از كتاب  
گيرنـد و بخـشي ديگـر نيـز، فقـط در       آموزشي مورد استفاده قرار مي نيز به صورت كتاب كمك   

هـا، ترجمـه آثـار     همچنـين تعـدادي از كتـاب   . تحقيقات دانشجويان ممكن است استفاده شوند    
  هـا را اقتـصاددانان مـسلمان        مؤلفان كشورهاي ديگر هستند و با توجه بـه ايـن كـه ايـن كتـاب                

  انـد، جـاي آن داشـت كـه مترجمـان محتـرم بـر نوشـتة مؤلفـان در ايـن جهـت                         كـرده ترجمه  
  داشتند؛  يادداشتي مي

   اقتصاد كالنهاي كتاب. 1

اي نشده    الن چه از نوع تأليف يا ترجمه، به بانكداري بدون ربا اشاره           هاي ك   تر كتاب   در بيش 
هاي مـصوب     اين در حالي است كه همان طور كه در بخش قبلي اشاره شد، در سرفصل              . است

   مشخصات ايـن   صفحه بعد در جدول   . اين درس به موضوعاتي در اين باره پرداخته شده است         
  .ها آمده است كتاب
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  صفحات  شمارگان  نشر سال  چاپ  ناشر  مترجم  مؤلف  نام كتاب  رديف

  گريگوري منكيو  )2و 1جلد (اقتصاد كالن 1
برادران شركا و 

  پارساييان علي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
  622  3000  1374  اول

  دورنبوش و فيشر  اقتصاد كالن2
دادگر و 
  منجذب

  317  2000  1375  اول  البرز

    2000  1375  دوم  روشس  تيزهوش تابان  دورنبوش و فيشر  اقتصاد كالن3
    3000  1366  اول  فروردين  مهدي تقوي  فردگليهي  )نظريه و سياست(اقتصاد كالن 4

  سالواتوره  اصول علم اقتصاد5
ضيايي بيگدلي 

  پور و مهدي
  739  3300  1374  دوم  مؤسسه بانكداري ايران

6
هاي اقتصاد  ها و سياست تئوري
  )2 و 1(كالن 

  974  3300  1374  اول  ني  شاكري  برنسون

7
ها و  اقتصاد كالن نظريه

  )2 و 1(گذاري  سياست
  974  3000  1373  اول  دانشگاه آزاد  عمادزاده  برنسون

  )2(دوره كامل علم اقتصاد 8
يرز، وال، مندر و  مي
  ميلر

تقوي و  مهدي
  عبداهللا كوثري

  700  4000  1370  اول  پيشبرد

  ها در اقتصاد كالن اختالف نظر9
الك كريستان و 
  سايمون پرايس

  310  3000  1376  اول   طباطبايي عالمه  تقوي و كوثري

10
اقتصاد كالن كشورهاي در حال 

  توسعه
پلگووك و كالين 

  پاتريك
  206  3000  1370  اول  كالج، اراك  راد ايماني

  )جلد اول(اقتصاد كالن 11
رابرت هال و جان 

  تايلور
مؤسسه عالي پژوهش در   روغني زنجاني

  ريزي و توسعه برنامه
  432  2000  1376  اول

  بالنچارد و فيشر  سهايي در اقتصاد كالن در12
محمود ختايي و 
  تيمور محمدي

  1156  1000  1376  اول  سازمان برنامه و بودجه

  560  5000  1370  پنجم  نشر ني  ـ  فريدون تفضلي  اقتصاد كالن13
  268  3300  1370  پنجم  مؤلف  ـ  روزبهان  تئوري اقتصاد كالن14

15
اقتصاد كالن به زبان ساده 

  رياضي
غالمحسين 
  خورشيدي

  328  2000  1371  اول  دانشگاه تهران  ـ

  280  3000  1372  اول  مؤسسه بانكداري  ـ  ناصر همتي  اقتصاد كالن16
  292  3030  1375  اول  كتاب ماد  ـ  نفري و ختايي  اقتصاد كالن17
    3000  1378  اول  نور علم همدان  ـ  كردبچه  اقتصاد كالن18

اصول نظري و (اقتصاد كالن 19
  )كاربردي

  427  3000  1365  اول  برنامه و بودجه  ـ  حمد طبيبيانم

    8000    سوم  پيام نور  ـ  مهدي تقوي  )اقتصاد كالن(، 2اصول علم اقتصاد، ج 20

  ـ  احمد اخوي  )كاربردي(اقتصاد كالن 21
مؤسسه مطالعات و 

  هاي بازرگاني پژوهش
  505  3000  1376  سوم

  442  800  1375  ولا  تابان  ـ  اهللا كرمي ولي  اصول و مباني اقتصاد كالن22
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   پول و بانكداريهاي كتاب. 2

برخـي،  . هاي اين بخش گسترة متنوعي دارند كتاب. ها پول و بانك است موضوع اصلي اين كتاب 
 شد   هاي اقتصاد كالن اشاره     طور كه در معرفي كتاب      همان. ترجمه آثار انگليسي و احياناً عربي هستند      

ت كه به بحث پول و بانكداري بدون ربا اشاره كنند، بـا توجـه               ، گر چه از مؤلفان اين آثار انتظار نيس        
ها مورد اسـتفاده   آموزشي در دانشگاه ها به صورت متن اصلي يا كمك  به اين كه بسياري از اين كتاب     

هـاي    باشـند و بـه تفـاوت       هايي اسـالمي بـر مـتن داشـته          گيرند، انتظار بود مترجمان، افزوده      قرار مي 
به ويـژه ايـن كـه برخـي از ايـن      . بانكداري ربوي، حداقل اشارتي داشته باشندبانكداري بدون ربا از     

  .ها را مؤسسة بانكداري ايران كه متصدي آموزش بانكداري بدون ربا است، ترجمه كرده است كتاب
بعـضي از ايـن     . انـد   هايي هستند كه دربارة پول و بانكـداري تـأليف شـده             بخش دوم كتاب  

انـد و گروهـي       ي و آن هم در قالب متعارف در اين دانش پرداخته          ها صرفاً به مباحث نظر      كتاب
  .اند اشاراتي به اقتصاد ايران هم داشته؛ ولي باز به بانكداري بدون ربا نپرداخته

و بـه     ها نيز موضوع يا بخشي از آن را از نظر فقهي و اسالمي مطالعـه كـرده                    برخي از كتاب  
  .اند مباحث نظري و كاربردي آن توجهي نداشته

 هاي پول و بانكداري كتاب

  هايي كه از زبانكتاب. 1 
اندديگري ترجمه شده    

 هاي تأليفيكتاب. 2 

  هستند اين گروه كه كم(ز زبان عربي ا. 2 
 )اندداختهرپ  ربابرخي به بانكداري بدون     

 از زبان انگليسي. 1 

 هاي جامعكتاب. 5 

 ايران توجه به بانكداري+ بررسي فقهي . 4 

  بررسي فقهي بدون اشاره به مباحث. 3 
  نظري يا كاربردي    

 ايران اشاره به اقتصاد+ مباحث نظري . 2 

 مباحث نظري پول و بانكداري. 1 
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در اين ميان، تعدادي كتاب نيز وجود دارد كه از هر دو جهت و نـسبتاً بـا تفـصيل، پـول و                       

  .اند هاي دو نظام را روشن كرده بانكداري بدون ربا را تبيين، و تفاوت
  .كنيم ها را بررسي مي در اين قسمت به ترتيب اين كتاب

  اي  هاي ترجمه كتاب. أ
وش، مؤسسة تحقيقـات   محمد انور، ترجمة اسداهللا فرزين تأليف   الگوي اقتصاد بدون ربـا،    . 1

  .صفحه124، 1375پولي و بانكي تهران، 
اين كتاب كوشيده است مدلي در خصوص تعادل عمومي اقتصاد بدون بهـره كـه برگزيـدة                 

كننـدگان و     انـداز   در اين مـدل، پـس     . هاي اسالم در مسائل مالي باشد، ارائه دهد         اصول و ارزش  
فصل دوم اين كتاب بـه      . هاي حقيقي بازده دارند     ر دوران تورمي و ركود نرخ     صاحبان سرمايه د  

  .بانكداري بدون ربا اختصاص دارد
آخور   مير  خان و عباس    .محسن س : گردآوريمطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسالمي،        . 2

 ترجمة دكتر محمد ضيايي بيگدلي، مؤسسه بانكداري ايران، بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي              
هـايي از     اين كتـاب مقالـه    .  صفحه 366 نسخه،   3000، شمارگان   1370ايران، چاپ اول تابستان     

 فصل مباحث مختلـف نظـري و كـاربردي بانكـداري            9نويسندگان متعدد را در بر دارد كه در         
اسالمي را مفصل مورد بررسي كرده و از منابع قابل استفاده در اين موضوع اسـت و برخـي از                    

  .شود دوره كارشناسي ارشد اقتصاد تدريس ميمقاالت آن در 
، تأليف احمد عبدالعزيز النجـار، متـرجم        صد سؤال و صد جواب دربارة بانكداري اسالمي       . 3
 نسخه،  3000، شمارگان   1368خان محمد، نشر مؤسسة عالي بانكداري ايران، چاپ اول،            عباس
بانكداري اسـالمي را در قالـب    صفحه ، نويسندة اين كتاب، مباحث مختلف پيرامون ربا و           128

  .سؤال و جواب مطرح كرده است
هلموت كروتيس، ترجمة حميدرضـا  : ، نويسنده)هاي اقتصادي ـ اجتماعي  بحران(پول بهره . 4

  .صفحه 126 نسخه، 3000، شمارگان 1378شهميرزادي، كانون انديشه جوان، چاپ اول بهار 
نويسندة . اصل آن به زبان آلماني است است كه معضل پولاين كتاب، ترجمة فشردة كتاب 

كند كه بسياري از مشكالت اقتصادي جهان، به ويژه  كتاب با ارائة آمار و اطالعات اثبات مي
  .كشورهاي صنعتي پيشرفته در اثر رواج بهره است
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  هاي تأليفي بدون اشاره به بانكداري بدون ربا كتاب. ب
نوشـته و   ) ز اجراي عمليات بانكي بدون ربـا      آغا (1363اين تأليفات، با اين كه پس از سال         

منتشر شده، انتظار اين است كه در اثر تأليف شده دربارة پول و بانك به بررسي اين موضوع در     
اقتصاد ايران بپردازد؛ به ويژه پس از اجـراي قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا در جمهـوري                      

 بيان كند و     ا بانكداري مبتني بر نرخ بهره      سازوكار اين گونه بانكداري را ب       اسالمي ايران، تفاوت  
را بـا قالـب نـو بانكـداري بـدون بهـره          ... حسابداري و     هاي اقتصاد، مديريت،    دانشجويان رشته 

برخالف اين انتظار بجا، در بسياري از اين آثار، هيچ مطلبي دربارة پول و بانكداري                 . سازد آشنا
ار تأليف شده فقط مبتني بر سازوكار نرخ بهـره و           به عبارت ديگر، اين آث    . بدون ربا وجود ندارد   

  :توان به آثار ذيل اشاره كرد از جمله مي. بانكداري ربوي نوشته شده است
 3000، شمارگان   1373 ، تأليف دكتر ابراهيم بيضايي، انتشارات دانشگاه هوايي،       اقتصاد پول . 1

  . صفحه234نسخه، 
 به عرضه و تقاضاي پـول، ارتبـاط بـين بخـش             پول،  در اين كتاب كه افزون بر مفاهيم اولية         

پولي و بخش واقعي اقتصاد، پول و تورم، سياست پولي و پول براي مبادله با خـارج از كـشور                    
اي دارد، دو جدول در فـصل عرضـه           پرداخته است، يگانه بحثي كه به پول در ايران اشاره         ) ارز(

 فصل در واپسين فصل كتاب، و       هاي كشور در حد يك زير       پول است به اضافة موازنة پرداخت     
  .ديگر سخني از پول در ايران يا اسالم در آن نيست

 دانا، انتشارات پيـشبرد، تهـران،        ، تأليف دكتر فرخ قبادي و دكتر فريبرز رئيس        پول و تورم  . 2
  . صفحه473 نسخه، 3000، شمارگان 1368

ه بـه محاسـبة شـاخص       اي كوتـا    در فصل اول از بخش اول اين كتاب با عنوان تورم، اشاره           
  .ها در ايران دارد قيمت

طور گذرا به اوضـاع پـولي ايـران در      در فصل سوم از بخش اول، با عنوان پول مسكوك، به          
  .كند دورة صفويه و قاجاريه اشاره مي

در فصل ششم، با عنوان پول كاغذي به مباحث تاريخي پـول بـه ويـژه در ايـران پرداختـه                     
  .صاد اسالمي و مسائل آن مطلبي بيان نشده استاست؛ ولي در مورد پول در اقت

چـاپ  تأليف دكتر اصغر مشبكي، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، ، پول و ارز و بانكـداري     . 3
  . نسخه3000، شمارگان 1374 صفحه، چاپ دوم 195 نسخه، 3000، شمارگان 1372اول پاييز 
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است كـه در آن     » ري در ايران  سيرتحول و تكامل بانكدا   «در فصل دوم اين كتاب، زير فصل        
هاي خـصوصي،    ، بانك ملي ايران، بانك    1307 تا   1266ها در زمان قديم، بانكداري از         از صرّافي 

  .بانك مركزي و وظايف آن مطابق قوانين پيش از پيروزي انقالب اسالمي ياد شده است
!  ده اسـت گويي اين اثر، پيش از انقالب اسالمي ايران و تحوالت بانكي نگارش و چاپ شـ               

كه بانكداري بـدون بهـره را تحليـل يـا              رود تا چه رسد به اين        فراتر نمي  1340اطالعات آن از    
  .عمليات بانكي بدون ربا را ذكركند

، 1368، تأليف دكتر باقر قديري اصلي، انتشارات دانـشگاه تهـران،            هاي پولي    نظريه –پول  . 4
  . صفحه238 نسخه، 5000شمارگان 

اي مبنـي   ادلّـه )  صـفحه 15حدود (، »نظرية مقداري پول در ايران   «عنوان  در فصل چهارم، با     
كند و از اين جهـت قابـل توجـه و تقـدير               بر رد نظرية مقداري پول در اقتصاد ايران را ذكر مي          

است؛ ولي مطلب ديگري دربارة پول در اقتصاد ايران يا در اقتصاد جمهوري اسالمي ايـران بـا                  
دكتر قديري اصلي در اثر ديگر خود كـه         : ي ندارد؛ البته بايد گفت    توجه به اوضاع جديد اقتصاد    

  .بعد دربارة آن سخن خواهيم گفت، اين نقص را تا حدود فراواني جبران كرده است
، دكتــر جمــشيد پژويــان، انتــشارات )رشــتة حــسابداري(پــول و ارز و بانكــداري در ايــران . 5

  . نسخه5000، شمارگان 1376، چاپ سوم 1374دانشگاه پيام نور، چاپ اول 
  اي كوتاه به بانكداري بدون ربا  تأليفي با اشارههاي كتاب. ج

تعداد ديگري از آثار تـأليفي بررسـي شـده، صـفحات انـدكي را بـه بانكـداري بـدون ربـا                       
در ايـن آثـار، حـق    : اختصاص داده است كه اصل چنين كاري جاي تقدير دارد؛ ولي بايد گفت    

ا سازوكار بانكداري بدون ربا كه مبناي كار بانكداري امـروز ايـران             مطلب ادا نشده و دانشجو ب     
  :توان به آثار ذيل اشاره كرد از جمله مي. شود است، آشنا نمي

دكتر ايرج توتونچيان، مؤسسه تحقيقات پـولي و بـانكي تهـران،              اقتصاد پول و بانكـداري،    . 1
  . صفحه598 نسخه، 2000، شمارگان 1375

تـرين    داري، به محـوري     ن كتاب ضمن اشاره به معضالت نظام سرمايه       نويسنده در مقدمه اي   
داند اشاره كرده و انگيزة خود را از تأليف اين كتاب بيان اين               معضل اين نظام كه آن را بهره مي       

  .كند موارد ذكر مي
مؤلف كه خود از طراحان بانكداري بدون ربا است، در كتاب ديگـري كـه اشـاره خـواهيم                   

  .دربارة بانكداري بدون ربا نگاشته استكرد، به تفصيل 
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، تأليف مجتبي زماني فراهاني، انتشارات سـازوكار، چـاپ چهـارم،            پول و ارز و بانكداري    . 2
  . نسخه3000، شمارگان 1375پاييز 

  .در فصل هشتم اين كتاب، به مباحث تاريخي در مورد بانكداري در ايران پرداخته است
 پرداخته و از حذف ربا از نظام بـانكي          1371 تا   1363ه  در بخش پنجم از اين فصل، به دور       

 صفحه به ذكر قانون عمليات بانكي بـدون ربـا           10جمهوري اسالمي ايران سخن گفته و حدود        
  .بدون هرگونه تحليل اقتصادي پرداخته است

، 1376، تأليف دكتر باقر قديري اصلي، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ اول،              پول و بانك   .3
  . صفحه757 نسخه، 3000ان شمارگ

ترين مطالب دربارة پول و بانكـداري در اقتـصاد ايـران              ترين و تحليلي    در اين مجموعه، شايد گسترده    
مطرح شده است كه جداً جاي تقدير دارد؛ اما با توجه به موضع انتقادي نويسندة محترم بـه حـذف نـرخ          

 سازوكار بانكي بدون ربا تحليـل علمـي ارائـه           بهره از نظام بانكي كه به تلويح صورت گرفته است، براي          
  .كند  نميدهد و تفاوت اساسي آن را با بانكداري مبتني بر نرخ بهره بيان نمي

هـاي    ، تأليف دكتـر يوسـف فرجـي، مؤسـسه مطالعـات و پـژوهش              پول، ارز و بانكداري   . 4
  . صفحه466 نسخه، 3000، شمارگان 1377بازرگاني، ارديبهشت 

وجـود  » هاي پـولي در ايـران       تحوالت سيستم «اب، زير فصلي با عنوان      در فصل دوم اين كت    
دارد و فصل پنجم اين كتاب نيز بـه بانكـداري در ايـران اختـصاص يافتـه و در آن، تاريخچـة                       
پيدايش بانكداري در ايران، سيستم بانكي قبل از انقالب اسالمي و سيـستم بانكـداري اسـالمي                 

ل، عمليات بانكي بدون ربا مطرح و به اختصار عقود          در قسمت اخير اين فص    . مطرح شده است  
 صفحه بيان شده اسـت بـدون آن كـه در    9 ـ  8اسالمي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا در 

به عبارت ديگر، در يك كتاب پول و بانكداري كـه بخـش             . باره، تحليل اقتصادي ارائه شود      اين
كار بانكداري مبتني بر نرخ بهره ارائه شده اسـت،          هاي علمي سازو    اعظم آن با استفاده از تحليل     

طي چند صفحة محدود، قانون عمليات بانكي بدون ربا كه ماهيت حقـوقي دارد، بـدون پيونـد                  
علمي با قبل و بعد و بدون تناسب كافي با مجموع مطالب كتاب مطرح شده است؛ البته همـين                   

  .مقدار توجه به بانكداري بدون ربا جاي تقدير دارد
اي بـا اقتـصاد       نشجويي كه طي چهار سال آمـوزش اقتـصاد در سـطح قابـل مالحظـه               دا

هـاي    شود و نه با اقتصاد اسالمي، حتـي بـا توجـه بـه تـدريس كتـاب                   داري آشنا مي    سرمايه
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ترجمه شده با تحوالت اقتصادي و پولي و بانكي امريكا و اروپا به صـورت گـسترده آشـنا                   
تواند اقتصاد مبتني بـر       يابد و مي     آن كشورها را مي    شود و قدرت تجزيه و تحليل اقتصاد        مي

توانـد   نرخ بهره را تحليل كند و ذهن او از اين گونه مفاهيم انباشته شده است، چگونـه مـي     
هـاي آن     نامه  با خواندن آن چند صفحة محدود دربارة قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين             

 كسب كند، و چگونه با قبـول مـسؤوليت در           توانايي تحليل اقتصاد و بانكداري بدون ربا را       
تواند ذهـن خـود را        هاي دولتي و خصوصي مي      هاي جمهوري اسالمي ايران يا شركت       بانك

ها ايـن نيـست كـه         با روش و مفاهيم اين نوع بانكداري سازگار كند؟ آيا نتيجة اين آموزش            
ور بـه سـوي    نظام بانكداري بدون ربا در چند صفحه كتـاب بـاقي بمانـد و بانكـداري كـش                 

آيا پيشنهادهاي كارشناسي اين كارشناسـان بـراي        ! كاركرد ربوي يا شبه ربوي كشيده شود؟      
ها غير از آن خواهد بود كه همـواره در پـي              تر ساختن بانكداري بر اساس اين آموخته        فعال

در صدد تغيير اسم بهره     ... سود قطعي و تضمين شده براي اوراق مشاركت، اوراق سهام  و             
گذاري خـارجي، اوراق قرضـة        ه غيرشرعي اين سازوكار باشند و براي جلب سرمايه        و توجي 

  !؟هاي ديگر تأمين مالي مبتني بر بهره را پيشنهاد كنند ارزي و روش
  ربا هاي تأليف شده در زمينة بانكداري اسالمي يا داراي فصل ويژه بانكداري بدون كتاب. د

هـايي اسـت كـه       نة پول و بانكداري، كتـاب     هاي بررسي شده در زمي      مجموعه ديگر از كتاب   
فصلي ويژه به بانكداري اسـالمي اختـصاص داده يـا اصـوالً موضـوع كتـاب، بررسـي پـول و                      

هـا بـه      تـر ايـن آثـار در دانـشگاه          بانكداري از نظر اسالم است؛ ولي جاي تأسف دارد كه بـيش           
 ايـن گونـه     به عبارت ديگـر،   . صورت كتاب درسي يا كمك درسي مطرح و معرفي نشده است          

  :آثار ذيل از اين قبيل است. آثار به طور عمده در انزوا قرار دارند
، تأليف محمد بهمند و محمـود بهمنـي، مؤسـسه    )تجهيز منابع پولي (1 -بانكداري داخلي  . 1

  .  صفحه296، 5000، شمارگان 1374بانكداري ايران، چاپ پنجم، تابستان 
كداري جهت متن درسي دانشجويان كارشناسي،      هايي است كه مؤسسة بان      اين يكي از كتاب   

اين كتاب پس از مروري بر تحوالت بانكداري در ايران، بخـش تجهيـز منـابع              . تهيه كرده است  
  .كند پولي را به تفصيل مطرح و از جهت كاربردي نيز تبيين مي

نامـه   در ادامه نيز به مطالعة اسناد بانكي از قبيل انواع چك ، سفته، حوالـه، بـرات، ضـمانت                  
  .هاي بانكي را آورده است نامه پردازد و در پيوست نيز آيين ها مي بانك و كاركرد آن
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اصغر صـفري و   اصغر هدايتي ، علي تأليف علي، )تخصيص منابع( 2عمليات بانكي داخلي ـ  .2
حسن كلهر، مؤسسه بانكداري ايران، بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران، چـاپ پـنجم،                   

  . نسخه5000ان ، شمارگ1373زمستان 
اين كتاب با كيفيت خوبي قراردادهاي بانكي بدون ربا و كيفيت حسابداري اين عمليـات را                

  .تبيين كرده، البته سازوكار بانكداري بدون ربا را تحليل اقتصادي نكرده است
 براي كتاب پيشين است، بعـد از يـك سـري مباحـث نظـري                2اين كتاب كه به منزلة جلد       

وابط و معيارهاي اساسي آن در بخش دوم كتاب تحت عنوان ابزارهاي اعتبار،     دربارة اعتبار و ض   
  .پردازد ها در بانكداري ايران مي به توضيح عقود مطرح در بانكداري بدون ربا و نحوة كاربرد آن

، تأليف محمد عجم حسني، مؤسـسة بانكـداري ايـران، چـاپ             1المللي    عمليات بانكي بين  . 3
  . صفحه168 نسخه، 3000، شمارگان 1375پنجم 
، تأليف مسعود مزيني، محمد حسن مهاجري تهراني، مؤسـسه          2المللـي     عمليات بانكي بين  . 4

  . صفحه352 نسخه، 3000، شمارگان1374بانكداري، چاپ دوم، 
اين كتاب و كتاب پيشين، هر دو، عمليات بانكي چون خريد و فروش ارز، اسناد بازرگـاني                 

  .كنند المللي، بررسي مي  بينو اعتبارات اسنادي را در سطح
  .تر در قالب بانكداري متعارف در دنيا طرح شده است تر كاربردي، و بيش رويكرد كتاب بيش

انتـشارات  پـور،     مسؤول اجراي طرح، حميد بهمن    ،  عقود اسالمي در نظام بانكي بدون ربا      . 5
  .صفحه 162، 1373معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي، تهران، چاپ اول، زمستان 

دارد و در مـورد چگـونگي    بر نامه و مقررات عمليات بانكي بدون ربا را در اين كتاب، آيين  
 صـفحه از    90حـدود   . توزيع تسهيالت بانكي بين انواع قرادادهاي اسالمي تحقيق كـرده اسـت           

  . بعد آموزشي ندارد اين كتاب. ها است كتاب پيوست
  زاده، نشر هشت     دكتر هوشنگ شجري و دكتر محمد كمال       تأليفاقتصاد پول و بانكداري،     . 6

  . صفحه200 نسخه، 3300، شمارگان 1376بهشت اصفهان، چاپ اول 
در ايـن فـصل،     .  صفحه اسـت   13فصل هشتم اين كتاب، با عنوان بانكداري اسالمي حدود          

و عقـود   تحريم ربا، داليل بهره و نقد آن، معرفي متغير جانشين، جانشيني سود بـه جـاي بهـره                   
  .مورد استفاده در بانكداري بدون ربا مطرح شده است

، تأليف علي ماجـدي و حـسن گلريـز، مؤسـسه            )گذاري  از نظريه تا سياست   (پول و بانك    . 7
  . صفحه358 نسخه، 2000، شمارگان 1372بانكداري ايران، چاپ پنجم، پاييز 
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گونه كه از نام آن پيدا       اين كتاب متن درسي رشتة پول و بانكداري در مؤسسه است و همان            
است، ابتدا به صورت نظري مباحث انواع پول و تحوالت آن، عرضه و تقاضـاي پـول و ارزش       

هـا آورده؛ سـپس تحـوالت بانكـداري را در دنيـا و ايـران بررسـي                    آن را با طرح برخي ديدگاه     
بهـره را   هاي مربـوط بـه        نويسنده در فصل پنجم، تحت عنوان بانكداري اسالمي، نظريه        . كند  مي

كنـد و قـانون       طرح و نقد و در پايان به صورت بسيار كوتـاه، بانكـداري اسـالمي را بيـان مـي                   
  .آورد بانكداري بدون ربا را نيز در ضميمه فصل مي

هاي پولي در ايران، و بـه تبـع آن در نظـام               ، مروري بر سياست   7همچنين در ضميمة فصل     
  .پردازد بانكي بدون ربا مي

سسة بانكداري با تدوين ايـن كتـاب خواسـته اسـت دانـشجويان را بـا                 رسد، مؤ   به نظر مي  
بـه بحـث    ) تخـصيص و تجهيـز    (مباحث اصلي پول و بانك آشـنا سـاخته در دو درس بعـدي               

  .بانكداري بدون ربا بپردازد
 مؤسسه عـالي بانكـداري ايـران از سـال           هاي بانكداري اسـالمي،     مجموعه مقاالت همايش  . 8
اين . كند  ان هر ساله به فراخوان مقاالت دربارة بانكداري اسالمي مي          مؤسسه بانكداري اير   1369

شود، بعد از برگزاري در       ها كه به طور معمول هر سال تحت محوري خاص برگزار مي             همايش
ها و مراكز علمـي و        رسد و در شمارگان محدود در اختيار دانشگاه         ها به چاپ مي      همايش  كتاب

  .گيرد پژوهشي قرار مي
 بروجردي، مؤسسه تحقيقات پـولي و        ، تأليف دكتر عليرضا رحيمي    )2(هاي پـولي      سياست. 9

  . صفحه440، 1379بانكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
دارد كه پنج مقالـة آن در زمينـة پـول و              اين كتاب بيست مقاله از نويسندگان متعدد را در بر         

  .جمهوري اسالمي ايران استهاي پولي در اسالم و بانكداري بدون ربا در  سياست
 تـأليف ميـثم موسـايي، مؤسـسه تحقيقـات      بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران،    . 10

  . صفحه155، 1379پولي و بانكي، پاييز 
هـاي پـولي ايـران بـا چنـد كـشور              در اين كتاب، ابتـدا در فـصل اول، برخـي از شـاخص             

كـرد كلـي برنامـة اول و دوم توسـعه در            يافتـه و مـشابه مقايـسه، و در فـصل دوم، عمل              توسعه
ها معرفـي و      در بخش ديگر، عقود اسالمي و عملكرد آن       . خصوص نقدينگي بررسي شده است    

  .در بخش سوم مشكالت فكري ـ اجرايي بانكداري بدون ربا در ايران مطرح شده است
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اوودي، ، دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه، تـأليف دكتـر پرويـز د             پول در اقتصاد اسـالمي    . 11
حجت االسالم و المسلمين حسن نظري و سيدحسين ميرجليلي، انتشارات سـمت، چـاپ اول،    

  . صفحه102 نسخه، 5000، شمارگان 1374پاييز 
اين كتاب در چهار فصل، مفهوم پول و ابعاد اقتصادي آن؛ تكامل پول و اقـسام آن؛ احكـام                   

 درسـي در     ه و به صورت كتاب كمك     فقهي پول؛ توجيهات بهره و پاسخ به آنها؛ را بررسي كرد          
  .پول و بانكداري قابل استفاده است

نـژاد، مركـز آمـوزش بانكـداري،          مرتضي والـي    : تدوين مجموعة قوانين و مقررات بانكي،    . 12
  . صفحه576 نسخه، 2000، شمارگان 1368بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، چاپ اول 

نين و مقـررات بـانكي پـس از پيـروزي انقـالب             دارندة قـوا   بر اين كتاب به طور عمده، در     
، 1362اسالمي است و جنبة حقوقي دارد و افزون بر قانون عمليات بانكي بدون رباي مـصوب                 

آموزش اين كتاب براي كاركنان     . هاي آن را بيان كرده است       هاي اجرايي و دستورالعمل     نامه  آيين
  .شبكه بانكي كشور ضرورت دارد

، 1375، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي، چاپ اول، مهـر           د و فقـه   پول در نگاه اقتصا   . 13
  . صفحه92 نسخه، 3000شمارگان 

  .اين كتاب حاوي سه سخنراني و يك ميزگرد دربارة پول در اقتصاد اسالمي است
، بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزة علمية قـم، انتـشارات دفتـر             هاي پولي   پول و نظام  . 14

  . صفحه208 نسخه، 3000، شمارگان 1375اول زمستان تبليغات اسالمي، چاپ 
هـاي    هاي پـولي، نظـام      بخش اول اين كتاب، دربردارندة فصول پيشينة تاريخي پول، سيستم         

  .المللي و پول در ايران است پولي بين
بخش دوم كتاب، تاريخ پول از آغاز اسالم تا زمان غيبت، حاوي دو فصل، مرحلة پـيش از                  

  .هاي اسالمي است مي و مرحلة رواج سكههاي اسال رواج سكه
 تأليف سـيد عبـاس موسـويان، پژوهـشگاه          گذاري در اقتصاد اسالمي،     انداز و سرمايه    پس. 15

  . صفحه214 نسخه، 3000، شمارگان 1376فرهنگ و انديشة اسالمي، چاپ اول، زمستان 
داري و     سـرمايه  گـذاري از ديـدگاه مكتـب        انـداز و سـرمايه      در اين كتاب افزون بر بيان پس      

هاي اقتصادي بهره را پاسخ گفته و با معرفي نظام مشاركت بـه جـاي نظـام                   سوسياليسم، توجيه 
 كننـده در اقتـصاد اسـالمي را مطـرح و             گـذاري و رفتـار توليـد        انداز و سرمايه    بهره، نظريه پس  

  .گذاري بيان كرده است مسؤوليت دولت را بر امر سرمايه
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 تأليف دكتر ايـرج توتونچيـان،       داري،  ي و مقايسة آن با نظام سرمايه      پول و بانكداري اسالم   . 16
  . صفحه819 نسخه، 5000، شمارگان 1379انتشارات توانگران، چاپ اول، دي 

ترين اثر در نقـد علمـي و          ترين و گسترده    تا جايي كه نويسنده اين نوشتار آگاهي دارد، مهم        
تـصادي عالمانـه در مـورد پـول و بانكـداري            داري و تحليل اق     تحقيقي پول و بانكداري سرمايه    

  .اسالمي، همين كتاب است
ترين مطالعات و تحقيقات را در زمينه پول          نويسندة اين كتاب كه ميان استادان دانشگاه بيش       

اندركاران تهيه قانون بانكداري بدون ربا بوده، در          و بانكداري اسالمي داشته و خود نيز از دست        
  .استداري، آن را از منظر اسالمي تحليل كرده  وضوع در نظام سرمايهاين كتاب ضمن نقد علمي م

 تأليف سيدعباس موسويان، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، زمستان بانكداري اسـالمي،  . 17
  . صفحه315، 1378

در بخش نخست با مـروري بـر پيـشينة صـنعت            : اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است       
. شـود    و ماهيت حقوقي عمليات بانكداري متعارف بررسي مـي         بانكداري، نقش اقتصادي بانك   

در بخش دوم، با بيان ضرورت تحول بانكداري متعارف، اصول و معيارهاي تحول تبيين شده و       
ها، الگوي بانكداري بدون رباي ايران از جهت قانون، ساختار، و عملكرد، نقد و  با استفاده از آن   

شود كه به اعتقاد  ويي جديد از بانكداري اسالمي ارائه مي شود و در بخش پاياني، الگ       بررسي مي 
نويسنده، از جهت تأثيرگذاري بر متغيرهاي كالن اقتصادي، از بانكـداري متعـارف و بانكـداري      

  .بدون رباي فعلي ايران مفيدتر است
  . بار تجديد چاپ شده است4ها قرارگرفته و تاكنون   برخي دانشگاهدرسياين كتاب، متن 

نـژادي،   ابوالقاسـم عليـان  : اهللا مكارم شيرازي، تهيه و تنظـيم   آيت و بانكداري اسالمي،  ربا. 18
  . ش1376 ،)ع(ابيطالب بن مدرسه علي

در اين كتاب ضمن اين كه ربا به صورت دوازده مسأله همراه با جواب تفصيلي بيـان شـده                   
الم و اسـالمي    به طرح بانكداري بدون ربا پرداخته شده است و ضمن اين كه وجـود بانـك سـ                 

دانـسته  ) 3): 5(مائده(»  البر و التقوي    تعاونوا علي «جزو ضروريات و واجبات و مصداق روشن        
ها از نظر فقـه و اسـالمي مـورد تحليـل قـرار گرفتـه و پـس از آن، مـسألة          شده، خدمات بانك  

از محضر  ها بررسي، و در پايان كتاب استفتائاتي دربارة مسائل بانكي             هاي مردم نزد بانك     سپرده
  .له همراه با پاسخ نوشته شده است معظم
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 تأليف سعيد جمـشيدي، انتـشارات شـكوه         ،»تجهيز و تخصيص منـابع    «بانكداري اسالمي   . 19
  . صفحه372 نسخه، 3000، شمارگان 1380انديشه، چاپ سوم، 

 بخش به بررسي كاربردي مباحث بانكداري اسالمي پرداخته و در عين حال          4اين كتاب در    
تر مباحث كتاب دربارة      بيش.  فقهي و حقوقي موضوعات را به مناسبت تبيين كرده است          مباحث

  .ها است تسهيالت اعطايي بانك
 تـأليف محمدحـسين ابراهيمـي، مركـز انتـشارات دفتـر تبليغـات               پول، بانك، صـرافي،   . 20

  . صفحه176 نسخه، 2000، شمارگان 1376اسالمي، چاپ اول، تابستان 
 فصل اول، ماهيت پول و احكـام فقهـي پـول    4 فصل تأليف شده در   اين كتاب كه در هفت    

هـاي     فـصل بقيـه ضـمن مـروري بـر تـاريخ بانكـداري متعـارف و صـندوق                   3بيان شده و در     
  .تر دربارة احكام آن را ضرور دانسته است الحسنه، با مستحدث دانستن بانك، بررسي بيش قرض

هـاي پـولي بازرگـاني و     قيقـات و سياسـت   تـأليف دفتـر تح  ارزيابي بانكداي بدون ربـا،   . 21
، تهران، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتـصاد و دارايـي،             )سيدحسين ميرجليلي (خدمات  

  .1374چاپ اول، پاييز 
در اين كتاب پس از بيان سير تكـاملي بانكـداري در ايـران و جهـان، چـارچوب نظـري و                      

 به مشكالت آن در ايران پرداخته شده است         هاي اجرايي بانكداري بدون ربا تبيين، سپس        روش
ها اشاره كرد كـه از آثـار عـدم     توان به صوري شدن قراردادها و احياناً بطالن آن       كه از جمله مي   

  .ها است آموزش كارگزاران و مراجعان بانك
  .تري شده است در اين كتاب به مباحث فقهي توجه كم

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتـصادي        عقود اسالمي در نظام بانكداري بدون ربا،      . 22
  .صفحه 162، 1373زمستان : پور، تهران، چاپ اول حميد بهمن: و دارايي، مسؤول اجراي طرح تحقيقي

 نقد، و مشاركت در سود و زيان به صورت اصل فراگير پيشنهاد              در اين كتاب، نظريات بهره    
هاي گوناگون طرح     ري اين روش در سال    كارگي  ها در به    در فصول بعدي، عملكرد بانك    . شود  مي

و به اين نتيجه رسيده است كه حجم عمليات مشاركت مدني، فـروش اقـساطي و مـضاربه در                   
  .مقايسه با دهة قبلي، افزايش يافته است

 تأليف احمدعلي يوسـفي، تهـران،       ،)بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول     (ربا و تورم    . 23
  . صفحه335 نسخه، 3000، شمارگان1381اصر، فروردين مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه مع
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هايي است كه وارد زندگي مردم شده؛ پس اگر نظـام بـانكي بخواهـد در         پول يكي از پديده   
ايـن پديـده   . 1ارتباط با پول هم به لحاظ شرعي و هم از نظر كارايي درست عمـل كنـد، بايـد            

  . شودكارگيري آن روشن احكام فقهي به. 2درست شناسايي شود؛ 
گيري پول در وضعيت تورمي، مسألة جبران كاهش ارزش پـول اسـت               كار  يكي از احكام به   

طور گسترده بررسي فقهي، و سرانجام نتيجه گرفته شده است كه اين مـسأله       كه در اين كتاب به    
  .در دو فرض متفاوت، دو گونه حكم دارد

خـود   برابـر كـاهش ارزش پـول از          عرف عام در ديون و روابـط مـالي در         (اگر تورم شديد باشد     : أ
  .بود، جبران كاهش ارزش پول واجب، و از مصاديق ربا نخواهد )واكنش معناداري نشان دهد

  .رود شمار مي اگر تورم خفيف باشد، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و از مصاديق ربا به: ب
سه فرهنگـي دانـش و      نيا، مؤس   اصغر هادوي    تأليف علي  الحسنه و آثار اقتصادي آن،      قرض. 24

  . صفحه251 نسخه، 3000، شمارگان 1378انديشه معاصر، بهار 
  .الحسنه و آثار اجتماعي و اقتصادي آن پرداخته است قسمت عمدة اين كتاب به بررسي ماهيت قرض

. الحـسنه در بانكـداري بـدون ربـا مطـرح شـده اسـت                 در فصل دوم از بخش سوم، قرض      
چـه در بانكـداري بـدون ربـا بـه صـورت               جـه رسـيده كـه آن      نويسنده در اين فصل به اين نتي      

رود، با ماهيت     كار مي   الحسنه مطرح است، به دليل نوع ابزارهايي كه جهت جذب منابع به             قرض
  .مطابقت كامل داشته باشد» قرض«هر چند از نظر حقوقي و شرعي با عقد . فاصله دارد» الحسنه قرض«

 تأليف مجيد حبيبيان، وزارت امور اقتـصادي  صادي،الحسنه و راهبردهاي توسعة اقتـ      قرض. 25
  . صفحه248 نسخه، 1100، شمارگان 1382: و دارايي، چاپ اول

در بخش اول به تفـصيل      .  بخش مفصل مباحث خود را سامان داده است        3مؤلف كتاب، در    
الحـسنه از جهـات گونـاگون پرداختـه و            الحسنه و شرايط آن و آثار قـرض         دربارة قرض، قرض  

الحـسنه را بـا        و تقاضاي آن را بررسي كرده است؛ سـپس در فـصل دوم ارتبـاط قـرض                 عرضه
الحـسنه در ايـران،       هاي توسعه مورد بحث قـرارداده، و در پايـان ضـمن بررسـي قـرض                 راهبرد

  .راهكارهايي را ارائه كرده است
بخش فرهنگـي  : ف تألي ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنّت، انواع ربا و فرار از ربا،              . 26

، شـمارگان   1381جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ناشر، مؤسسة بوستان كتاب قـم، چـاپ اول               
  . صفحه479 نسخه، 2000
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پس . هايي است كه به بحث ربا به طور گسترده و استداللي پرداخته است              يكي از كتاب  
آن و تفاسـير و نيـز       از بيان تفصيلي تاريخ ربا در اقوام و ملل و مذاهب، به بررسي آن در قر               

 و   قـرض (هاي روايي پرداخته؛ سپس از نظر اماميـه و اهـل سـنّت، حكـم انـواع ربـا                      كتاب
  . استهاي فرار از ربا مورد تحليل قرارگرفته بررسي شده و در پايان نيز راه) معاملي

  .اين كتاب از مباحث كاربردي و بانك بحث نكرده است
علي يوسـفي، مؤسـسه فرهنگـي         ، تأليف احمد  تصادي آن ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اق      . 27

  . صفحه236 نسخه، 3000، شمارگان 1377دانش و انديشه معاصر، چاپ اول زمستان 
هـاي پـول از دو         پول، مال و ماليـت، ماهيـت و ويژگـي           در اين كتاب، تاريخچه پول، انواع     

  .ه استديدگاه خرد و كالن، پول فعلي و تفاوت آن با ساير اموال مطرح شد
 تأليف رسول مظـاهري، تهيـه و تحقيـق مركـز مطالعـات و               جعاله در بانكداري اسالمي،   . 28

 1500، شمارگان   1381تحقيقات پژوهشكده فقه و حقوق، مؤسسة بوستان كتاب قم، چاپ اول            
  . صفحه263نسخه، 

وقي ــ حقـ    در اين كتاب، مسألة جعاله به صورت ابزاري در بانكداري اسالمي با تحليل فقهي             
ها دربارة جعاله، تبيين      از حيث نظري و كاربردي بيان شده است؛ سپس دستورالعمل اجرايي بانك           

همچنين در اين كتاب بـه      . ـ حقوقي، و به برخي شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است             فقهي
ب تبيين اصطالح بانكداري اسالمي، تاريخچة بانكداري، بانكداري در ايـران قبـل و بعـد از انقـال                 

اسالمي و پيشينة بانكداري اسالمي در داخل و خارج از ايران به طور مختصر پرداخته و در پايـان                   
  .كتاب استفتائاتي دربارة جعاله همراه با جواب نوشته شده است

 به  در اقتصاد اسالمي و حقوق ايران،     ) آگهي پاداش، پيمانكاري، كنترات و روزمزد     (جعاله  . 29
ها، تـأليف مـصطفي رئيـسي، مركـز           جعاله بانك ) وام(شكاالت به تسهيالت    انضمام نقد و بررسي و ا     

  .صفحه 248 نسخه، 3000، شمارگان 1373انتشارات دفتر تبليغات اسالمي قم، چاپ اول، پاييز 
اين كتاب در شش فصل به تحليل فقهي جعاله پرداختـه و در پايـان كتـاب، تحـت عنـوان                     

 بررسي شده كه برخي از اشكاالت مؤلف محتـرم بـر       ضميمه، دستورالعمل اجرايي جعاله نقد و     
  .گفته وارد نيست دستورالعمل پيش

فـرد،   تأليف سعيد فراهاني، )بررسي فقهي ـ اقتصادي (سياست پولي در بانكداري بدون ربا . 30
  . صفحه280 نسخه، 1500، شمارگان 1378بوستان كتاب، چاپ اول 
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ي از كتاب به بانكـداري بـدون ربـا و بـه             مؤلف پس از مروري بر ادبيات موضوع، در فصل        
در فـصل ديگـري از      . هاي پيشنهادي جهت بانكداري با حذف ربا پرداخته اسـت           ارزيابي شيوه 

كتاب، ربا و تفصيالت آن مورد بحث قرار گرفتـه؛ سـپس در دو فـصل بـه بررسـي ابزارهـاي                      
 فصل پايـاني، ايـن   سياست پولي موجود در نظام ربوي و معرفي ابزارهاي جديد پرداخته، و در        

  .ابزارها را در ايران بررسي كرده است
 تـأليف ميـثم موسـايي، پژوهـشكده اقتـصاد دانـشگاه تربيـت               ربا و كاهش ارزش پـول،     . 30

  . صفحه254 نسخه، 1000، چاپ اول، شمارگان 1383مدرس، فروردين 
ان كاهش  نويسنده در اين كتاب به دنبال اثبات اين فرضيه است كه در وضيعت تورمي، جبر              

به ايـن منظـور ابتـدا ادلـة         . قدرت خريد پول نه تنها از مصاديق ربا نيست، بلكه ضرورت دارد           
  .كند هاي تجربي نيز آن را تكميل مي شرعي را بررسي، سپس با يافته

  .طور مستقيم دربارة با پول است و با مباحث بانكي نيز ارتباط غيرمستقيم دارد مباحث اين كتاب به
 تـأليف محمـد اميـر نـوري كرمـاني،           اسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر،       موضوع شن . 31

  . صفحه296 نسخه، 2000، شمارگان 1381بوستان كتاب قم، چاپ اول، 
بخش اول با بررسي نظريات بهره، نقـش آن را در           .  بخش تشكيل شده است    8اين كتاب از    

ان پيشينه و مفهـوم ربـا، حكـم    بخش دوم و سوم كتاب، ضمن بي . كند  اقتصاد معاصر بررسي مي   
   بخـش پايـاني،    4 در. پـردازد   آن را در قرآن و سنت بيان كرده، به فلسفة تشريع حرمت آن مـي              

  بعد از بيان رباي قرضي و تحـول در موضـوع ربـا، بـه مـسألة تـورم و جبـران كـاهش ارزش                        
ي در  پول پرداخته و سرانجام در بخش آخر با توجه بـه حرمـت ربـا بـه دنبـال راهكـار شـرع                      

  .بانكداري بدون ربا است
هاي آن پيدا است، مباحث بـسياري را كـه هـر يـك                اين كتاب همان طور كه از بيان بخش       

طلبد در خود جمع كرده، و جهت آشنايي كلي خواننده با مباحث ربـا                اي را مي    تحقيق جداگانه 
  .ضوع پرداخته شده استو پول و بانكداري بدون ربا مفيد است؛ گر چه در برخي موارد به تفصيل به مو

هاي اسالمي صـدا و        تأليف سيد محسن علوي، مركز پژوهش      هاي گريـز از آن،      ربا و راه  . 32
  . صفحه205 نسخه، 1500، شمارگان 1382سيما، چاپ اول، 
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هاي فرار از ربا،      هاي مربوط به راه     در اين كتاب نيز بعد از بيان تاريخ ربا، حكم آن و ديدگاه            
هـايي    كداري را در ايران بررسي كرده، سرانجام پيشنهادهايي جهت تهيه برنامه          مسألة بانك و بان   

  .دهد در صدا و سيما دربارة ربا و بانكداري ارائه مي
  گذاري در اقتصاد اسالمي؛ انداز و سرمايه هاي عملي پس ـ شيوه

  ـ تجزيه و تحليل بانكداري بدون ربا در ايران؛
  .ـ الگوي مطلوب بانكداري اسالمي

   و پيشنهادهاگيري يجهنت

 بر مجموعة آثار اقتصاد كالن و پول و بانكداري كه بررسي شده است، نـشان                امروري گذر 
دهد كه بخش بزرگي از اين آثار، چه ترجمه و چه تأليف كه به طور عمده به صـورت مـتن              مي

 شـود، بـراي آمـوزش بانكـداري بـدون ربـا در            ها معرفي مـي     ه  درسي در دانشگا    درسي يا كمك  
جمهوري اسالمي ايران مناسب نيست؛ بلكه دانشجويان را با سازوكار پول و بانكداري مبتني بر               

. كنـد   سازد و زمينة ذهني آنان را براي تجزيه و تحليل اقتصاد ربوي آماده مـي                نرخ بهره آشنا مي   
  .ها در مرحلة عمل و در كارشناسي روشن است و به توضيح نيازي ندارد نتيجة اين آموزش

سوي ديگر، بخش ديگري از آثار ياد شده كه عطف توجه جدي به پول و بانكـداري بـدون                   از  
ربا داشته يا در اصل بدين منظور نوشته شده است، ميان استادان و دانشجويان رشتة اقتصاد بازتـاب         

در عين حال، همين آثار كفايت نسبي براي جانشيني بخـشي           . نداشته يا بسيار كم معرفي شده است      
هـا كنـار تـدريس        تـوان از آن     دسـت كـم مـي     . واي درسي پـول و بانكـداري رايـج را دارد          از محت 

هاي متعارف اقتصاد كالن يا پول و بانكداري استفاده كرد و بخش قابل توجهي از محتواي                  سرفصل
  . اين آثار اختصاص داددرس را به مطالب
 با محتواي آثار ياد شـده       يابد كه استادان محترم اين دروس       گاه تحقق مي    اي آن   چنين انديشه 

اند و با آن انس ذهني دارند، از اين آثار در تدريس              چه آموخته   آشنا شوند و بدون تعصب به آن      
بهره بگيرند و براي رشد و تكامل علمي نظريات ارائه شـده، نقـد و بررسـي محققانـه كننـد و                      

  .هاي علمي منتشر سازند هاي خود را به صورت مقاله ديدگاه
وسـيلة اسـتادان رشـتة اقتـصاد          ها به   گفته و نقد و بررسي آن       ي معرفي آثار پيش   همچنين برا 

  .ها استفاده كرد هاي پژوهشي و ميزگرد هاي علمي، كارگاه توان از برگزاري همايش مي
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  هاي اقتصاد كالن و پول و بانكداري سرفصل درس: ضميمه

  پول و بانكداري. 1

  )2( اقتصاد كالن :نظري، پيشنياز: ، نوع واحد3 :تعداد واحد
هاي پولي و نظام بانكي و دادن تـوان            عبارت است از آشنا كردن دانشجويان با نظريه        :هدف

هـاي پـولي      علمي الزم به منظور درك و تحليل مسائل پـولي و تـشخيص و انتخـاب سياسـت                 
  .مناسب با مسائل مورد ابتالي جمهوري اسالمي ايران

  سرفصل درس
يم كاال با كاالـ پول فلزي، سيستم واحد دو فلـزي طـال و نقـره، قـانون                  مبادلة مستق : پيدايش پول . 1

  بانكي؛ گرشام و سيستم واحد يك فلزي ـ پول كاغذي و مؤسسات بانكي و غير
  وظايف پول ـ پول به عنوان وسيله مبادله، معيار ارزش، وسيله سنجش، عامل سلطه و حاكميت؛. 2
  پول، شبه پول و نقدينگي بخش خصوصي؛. 3
هاي تجاري ـ قدرت خلق پول ـ پايه پولي و عوامل مؤثر در آن ـ ضـريب       نقش و عملكرد بانك.4

  تكاثري پول؛
  .هاي تجاري بانكداري مركزي ـ بررسي ترازنامه بانك مركزي و بانك. 5
ـ     : هاي پولي نظريه. 6 نظريـة   نظرية مقداري پول ـ نظريه مقداري ريكاردو ـ نظريه ايروينـگ فيـشر 

ـ مقداري وال ــ نظريـة مبادلـه    ) Say' s Law( قانون سي  راس در چارچوب نظرية تعادل اقتصادي 
  تعادل اقتصادي والراس

  بررسي صحت و سقم نظرية مقداري پول در ايران؛. 7
  ؛)عرضه، تقاضا و ارزش پول(نظرية پولي آلفرد مارشال ـ نظرية پولي پيگو : مكتب كمبريج. 8
  رهاورد پولي ويكسل؛. 9

  ؛)رجحان نقدينگي: ( پولي كينزنظرية. 10
مكتب شيكاگو ـ ميلتون فريـدمن و تقاضـاي پـول ـ عرضـه       : تجديد حيات نظريه مقداري پول. 11

  گرايان؛ پول ـ نظرية پول
  ؛)IS/LMدر قالب مدل (هاي پولي در اقتصاد ملي  نقش سياست. 12
  هاي پولي؛ تاريخچة سياست. 13
  المللي دوم؛  پس از جنگ بينابزارهاي سياست پولي كشورهاي غربي. 14
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  ريزي متمركز، مثل شوروي؛ سيستم پولي كشورهاي با برنامه. 15
  تورم ـ تورم ركودي ـ تحليل آثار و چارة تورم در ايران؛. 16
  ؛)EMFمانند (الملل  المللي و نقش مؤسسات پولي بين نظام پولي بين. 17
  هاي پولي در بانكداري بدون ربا؛ سياستتحول بانكداري در ايران ـ بانكداري بدون ربا ـ . 18
  سياست و تجربيات پولي ايران؛. 19
  .مروري بر تجربة بانكداري اسالمي در كشورهاي ديگر. 20

  )درس اختياري(بانكداري اسالمي . 2

  پول و بانكداري: نظري، پيشنياز: ، نوع واحد2 :تعداد واحد
هاي اقتصادي     مؤسسات مالي در فعاليت     عبارت از آشنا ساختن دانشجويان با نقش پول و         :هـدف 

  در صدر اسالم و بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا و ماهيت سياست پولي در اقتصاد اسالمي
  سرفصل درس

  وظايف آن در صدر اسالم ـ تحليلي از وظايف پول در اسالم؛... تعريف پول، انواع، و  .1
تئوريكي و تجربي از مواد اين قانون، تنگناها و         بررسي قانون بانكداري بدون ربا در ايران تحليل         . 2

 مشكالت اجرايي آن؛

هاي گذر از يك تفكر بانكـداري   نقش آموزش عمومي نسبت به بانكداري بدون ربا ـ بررسي راه . 3
 ربوي به بانكداري بدون ربا؛

 ؛)منابع و مصارف(بانكداري تجاري و تخصصي در نظام بانكداري بدون ربا . 4

گذار و بانك در قبال همديگر، سود بانك و نحوة تقسيم آن           هاي بانكي، حقوق سپرده     دهانواع سپر . 5
 گذاران؛ ميان سپرده

 هاي پولي در نظام بانكداري بدون ربا؛ بانكداري مركزي و سياست. 6

  عقود اسالمي به عنوان ابزار تخصيص منابع بانكي ـ بررسي كاربرد و عملكرد هر كدام در ايران؛. 7
هـاي    صـندوق (اه و نقش مؤسسات اعتبـاري و غيربـانكي در نظـام بانكـداري بـدون ربـا                   جايگ. 8

 ؛...)گذاري و  هاي سرمايه هاي بيمه، شركت الحسنه، شركت قرض

هـاي    بررسـي ديـدگاه   (، علل تحريم ربـا در اسـالم         )گذار  سپرده(بهره، كارمزد، ربا و سود بانكي       . 9
 ؛...ها و  ها، نئوكالسيك مختلف در مورد بهره كالسيك

 رابطة سيستم بانكي با دولت در نظام بانكداري بدون ربا؛. 10

 .مروري بر تجربة بانكداري بدون ربا در ايران و ساير كشورها. 11
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  )دانشگاه مفيد(پول و بانكداري بدون ربا . 3

  پول و بانكداري: تخصصي اسالمي، پيشنياز: نظري، نوع درس: ، نوع واحد2 :تعداد واحد
نايي دانشجويان با احكام فقهي پول و سير آن در تاريخ اسالم، جايگـاه بانـك در                  آش :هدف

  .هاي پولي مناسب هاي مطرح در بانكداري بدون ربا و سياست اقتصاد، نظريه
  سرفصل درس

  سير تحول پول در تاريخ اسالم؛. 1
 پول و احكام فقهي آن؛. 2

 ؛)كليات(بانكداري بدون ربا . 3

 اي مطرح در بانكداري بدون ربا؛ه ترين نظريه مهم. 4

 هاي پولي در سيستم بانكداري بدون ربا؛ سياست. 5

 .مقايسة بانكداري غيرربوي و ربوي در اثرگذاري بر متغيرهاي واقعي اقتصادي. 6

  درس اختياري براي دانشجويان اقتصاد و اجباري براي( بانكداري اسالمي الگوهاي. 4

  )گاه مفيددانشجويان پول و بانك دانش      

   رباپول و بانكداري بدون: اختياري، پيشنياز: نظري، نوع درس: ، نوع واحد3 :تعداد واحد
آشنايي دانـشجويان بـا الگوهـاي گونـاگون مطـرح در زمينـة بانكـداري اسـالمي و                   : هدف

  .تر الگوهاي اجرا شده به منظور دستيابي به الگوي جامع
  سرفصل درس

  ؛)تركيبي، تعويضي، تأسيسي(سالمي، انواع الگوها تاريخچة الگوهاي بانكداري ا. 1
 اصول حاكم بر الگوي بانكداري اسالمي؛. 2

 ؛)بدون ربا(هاي مختلف در بانكداري اسالمي  نظريه. 3

 تجربيات بانكداري بدون ربا؛. 4

 كشورهاي اسالمي ـ

 كشورهاي غيراسالمي ـ

 تجربة بانكداري بدون ربا در جمهوري اسالمي ايران؛. 5

 .الگوي مطلوب بانكداري اسالمي. 6
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  منابع و مĤخذ

بررسي مـشكالت بانكـداري بـدون       ): گروه اقتصاد (و دانشگاه     دفتر همكاري حوزه     .1
آوري، مشخـصات كلـي،       وزارت علوم، تحقيقـات و فـن      . 1371 قم،   ،.ا.ا.ربا در ج  

  . ش1375برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم اقتصادي، 
نامـه يـازدهمين      ويـژه  «بانكـداري اسـالمي و توسـعه      اري ايران،   مؤسسه عالي بانكد   .2

  .1379شهريور » همايش بانكداري اسالمي
 همـايش دسـتاوردهاي      هـاي اولـين     مجموعـه مقالـه   : مركز تحقيقـات اقتـصاد ايـران       .3

  .1381 چاپ اول، آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران،


