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مقدمه 	.1

در  نقد  فرهنگ  تقويت  ضرورت  به  توجه  با 
و  كشور  در  اسالمي  ـ  انساني  علوم  حوزه 
مي تواند  نقد  كه  بي  بديلي  نقش  همچنين 
كند، گروه  ايفا  نظرات  و  ديدگاه ها  توسعه  در 
بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي، 

نشست هاي  سلسله  برگزاري  به  تصميم 
ماليه  و  بانكداري  پژوهش هاي  نقد  و  بررسي 
اسالمي گرفت. اولين جلسه از اين مجموعه، 
پنجم مرداد 1390، در محل پژوهشكده پولي 
و بانكي برگزار گرديد. به منظور برگزاري اين 
مقاالت  بين  در  بررسي  از  ابتدا پس  نشست، 
چاپ شده در حوزه بانكداري و ماليه اسالمي، 

مباني	و	اصول	بازار	پول	در	اقتصاد	اسالمي
	گزارش	اولين	جلسه	از	سلسله	نشست	هاي	نقد	پژوهش	هاي	بانكداري	و	

ماليه	اسالمي

حسين	ميسمي*	

* كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(	

اولينجلسهنقدپژوهشهاي
بانكداريوماليهاسالمي

مقاله »اصول و مباني نظام پولي در اقتصاد اسالمي«
دكتر حسين عيوضلو، نشريه اقتصاد اسالمي، شماره 29، بهار 1387
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»اصول  عنوان:  با  عيوضلو  دكتر  آقاي  مقاله 
كه  اسالمي«  اقتصاد  در  پولي  نظام  مباني  و 
اقتصاد  نشريه   29 شماره  در   1388 سال  در 
اسالمي به چاپ رسيده است، به عنوان يكي 
از مقاالت اصيل و مبنايي در اين حوزه انتخاب 
روي  بر  آن  متن  مقاله،  انتخاب  از  پس  شد. 
سايت پژوهشكده قرار گرفت و پوستر جلسه 
به دانشگاه ها و مؤسسات گوناگون آموزشي و 
از محققان خواسته  ارسال گرديد و  پژوهشي 
شد تا اين مقاله را در معرض نقدهاي مكتوب 
تمامي  جمع آوري  از  پس  دهند.  قرار  خود 
آنها  تمامي  تعيين شده،  زماني  بازه  در  نقدها 
در معرض داوري، دسته بندي و اولويت بندي 
تكراري  نقدهاي  بعد،  مرحله  در  گرفت.  قرار 
زير  دسته  در سه  نقدها  كليه  و  گرديد  حذف 

تقسيم بندي شد:
نقاط قّوت )9 مورد(  ·

نقاط ضعف اصلي و مبنايي )7 مورد(  ·
نقاط ضعف فرعي و حاشيه اي )11 مورد(  ·

اختيار  در  جلسه  از  قبل  نقدها  تمامي 
پس  و  گرفت  قرار  مقاله  محترم  نويسنده 

به  توجه  با  گرديد.  برگزار  جلسه  آن  از 
محدوديت هاي زماني، تنها امكان پاسخگويي 
براي  ب(  )گروه  مبنايي  و  اصيل  نقدهاي  به 
و  فرعي  نقدهاي  از  و  شد  فراهم  نويسنده 
در  گرديد.  صرف نظر  ج(  )گروه  حاشيه اي 
پس  مي گردد.  ارائه  مقاله  خالصه  ابتدا  ادامه 
و  شده  مطرح  مقاله  قّوت  نقاط  نيز  آن  از 
با  همراه  مبنايي  و  اصلي  ضعف  نقاط  سپس 
پاسخ هاي نويسنده مطرح مي شود. در نهايت 
نقاط ضعف فرعي و حاشيه اي طرح مي گردد. 
در  مباحث  از  بسياري  جديدبودن  به  توجه  با 
اقتصاد و ماليه اسالمي، نبايد انتظار داشت كه 
نقدها و پاسخ ها به طور كامل قانع كننده بوده 
از مباحث  بلكه بسياري  و مباحث تمام شود، 
باز بوده و اين خود زمينه تدوين تحقيقات آتي 
را  اسالمي  بانكداري  مختلف  حوزه هاي  در 

فراهم مي كند. 

2.	خالصه	مقاله

اقتصاد  در  پولي  نظام  مباني  و  »اصول  مقاله 
است  پرسش  اين  به  پاسخ  پي  در  اسالمي« 

كه در نظريه پردازي  و طراحي ابزارهاي مالي 
در حوزه بانكداري اسالمي، الزم است به چه 
اصول و مباني بنيادين توجه شود؟ به نحوي 
كه در هر مورد از اين اصول و مباني تخطي 
گرديد، بتوان ابزار طراحي شده را گرچه ظاهراً 
از  پس  ناميد.  غيراسالمي  است،  اسالمي 
تكويني  اصول  چارچوب  در  محتوايي  بحث 
چهار  نويسنده  اسالمي،  اقتصاد  تشريعي  و 
نظام  مباني  بنيادي ترين  عنوان  به  را  اصل 
پولي در اقتصاد اسالمي استخراج مي نمايد كه 
سنجه اي  عنوان  به  پول  ارزش  از:  عبارت اند 
از عدالت اجتماعي، تبعيت قيمت پول از بازار 
حقيقي، امكان تعيين قيمت سايه اي براي پول 

و تراضي حقيقي در رفتار اقتصادي. 

3.	نقاط	قّوت	مقاله

و  اسالمي  بانكداري  كليات  به  توجه  3ـ1. 
نقاط  از  استخراج مباني نظري آن، يكي 
اهميت  مي باشد.  مقاله  اين  اصلي  قّوت 
اين موضوع زماني بيشتر آشكار مي شود 
كه به اين مطلب توجه شود كه بانكداري 
ابتدا در كشورهايي چون مالزي  اسالمي 
در  اخير  دوره  در  و  سپس  و  پاكستان  و 
اكثر  ابزارسازي هايي كه  به سمت  ايران، 
آنها صوري و نوعي »حيل جديد رباست« 
منحرف شده و يا بدون تغييرات ماهوي، 

نظام	 مباني	 و	 »اصول	 مقاله	
در	 اسالمي«	 اقتصاد	 در	 پولي	
پرسش	 اين	 به	 پاسخ	 پي	
و	 نظريه	پردازي		 در	 كه	 است	
طراحي	ابزارهاي	مالي	در	حوزه	
است	 الزم	 اسالمي،	 بانكداري	
بنيادين	 مباني	 و	 اصول	 چه	 به	

توجه	شود؟
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فقط به روابط حقوقي پرداخته است؛ لذا از 
اين جهت مقاله بر موضوعي مهم )معرفي 
نموده  تمركز  اسالمي(  بانكداري  ماهيت 

است.  
3ـ2. اهتمام نويسنده به ذكر فرضيه  ای بودن، 
قابليت تكميل و تغيير اصول استنتاجی و 
تبيينشان  و  درک  در  خطا  وجود  احتمال 
مقاله  جای  دو  در  اسالم،  پولی  نظام  از 
ستودنی   )37 صفحه  و  مقاله  )چكيده 

است.
3ـ3. گاليه ای كه ايشان در صفحه 43 مقاله 
سيستم  توسط  پول  خلق  خصوص  در 
آن  و  می كنند  مطرح  مرسوم،  بانكداری 
در  اموال  چرخش  زمينه  ساز  عامل  را 
دست ثروتمندان جامعه معرفی می كنند، 
نكته اي مهم و قابل توجه به نظر مي رسد 
اين  به  ايشان  عميق  توجه  از  نشان  و 
مقوله دارد. نكته  ای كه در آثار منتشرشده 
خيلي  اسالمی  اقتصاد  محققين  ديگر 

مشاهده نشده است.
3ـ4. در صفحه 37 به خوبي اشاره شده است 
بانكداري  عبارت  در  اسالمي  قيد  كه 
اشاره  نظري  جنبه  به  مقاله،  در  اسالمي 
عملكرد  واقعي  اسالمي بودن  به  و  دارد 
اسالمي  مالي  مؤسسات  و  بانك ها  فعلي 
اشاره اي ندارد. اين خود به خواننده كمك 
مباحث  بين  مناسبي  تفكيك  تا  مي كند 

نقاط  و  گرفته  نظر  در  عملي  و  نظري 
قّوت نظري بانكداري اسالمي را معادل با 
وجودداشتن آنها در عالم واقع تلقي نكند. 
از  يكي  دوم،  قسمت   ،38 صفحه  در  3ـ5. 
اسالمي  بانكداري  نظام  ويژگي هاي 
است  شده  شمرده  آن  اجزاي  سازگاري 
اهميت  از  خود  نيز  موضوع  اين  كه 
زيادي برخوردار است، زيرا در حال حاضر 
از  زيادي  تعداد  كه  است  شده  مشاهده 
محققين از يك طرف به اصول بانكداري 
ديگر  از طرف  و  مي كنند  اشاره  اسالمي 
ابزارهايي پيشنهاد مي دهند كه الزامًا و يا 
پيدا  واقعي  بخش  با  ارتباطي  قطعًا  شايد 
با  پول  مبادله  نشانگر  تنها  و  نمي كنند 

مقادير بيشتر آن در آينده هستند.
3ـ6. در مقاله به خوبي بانكداري اسالمي به 
در  اسالمي  اقتصاد  از  زيرنظامي  عنوان 
مهمي  نقش  كه  است  شده  گرفته  نظر 
در تأمين اهداف نظام اصلي ايفا مي كند 
برجسته  قّوت  نقاط  از  يكي  خود  اين  و 
مقاله را رقم مي زند، زيرا در حال حاضر در 
ادبيات متعارف بانكداري اسالمي در ساير 
كشورها و حتي ايران، به اين موضوع كه 
نيست  مستقلي  نظام  اسالمي  بانكداري 
اقتصاد اسالمي است،  براي  زيرنظامي  و 

توجه جدي نمي شود. 
3ـ7. در صفحه 39 به مسأله تعريف پول در 
شده  اشاره  اسالمي  اقتصاد  و  بانكداري 
و  بوده  مهم  بسيار  موضوعي  كه  است 
نويسنده  كه  همان طور  مسأله  اين  حل 
مي تواند  است،  كرده   اشاره  درستي  به 
بسياري از مشكالت ديگر را حل نمايد. 

به  البته  و  درستي  به   46 صفحه  در  3ـ8. 
ذخيره  وظيفه  غيرمستقيم،  صورتي 

وارد  كينز  از  بعد  كه  را  پول  ارزش بودن 
مي برند  سؤال  زير  شد،  اقتصادي  ادبيات 
و آن را خروج پول از فلسفه وجودي خود 

مطرح مي كنند.  
توجه  عدم  به  خوبي  به   47 صفحه  در  3ـ9. 
به  متعارف،  فقهي  نظريه پردازي  جدي 
عدالت  مانند  اسالم  اقتصادي  اهداف 

اشاره شده است. 

4.	نقاط	ضعف	كلي	و	ساختاري

4ـ1. روش شناسي بحث مشخص نمي باشد و 
اين شيوه تأييد فرضيه ها را براي خواننده 
مبهم مي كند. مشخص نيست نويسنده با 
استناد به چه روش و يا منابعي مي خواهد 
درستي فرضيه ها را بيازمايد آيا از قرآن به 
عنوان منبع براي اثبات فرضيه ها استفاده 
يا  و  سيره  از  يا  احاديث؟  از  يا  مي كند؟ 
تقرير امام معصوم؟ و يا از استدالل هاي 
عقلي، به معناي منطقي )قياس منطقي(، 
از  يا  و  فقاهتي  و  اجتهادي  روش  از  يا 
به  يا  و  اسالمي؟  و كالم  فلسفه  مباحث 
هستند؟  فقهيه  قواعد  استخراج  دنبال 
اگر گفته  شود از تمامي منابع و روش ها 
زيرا  مناقشه است،  قابل  استفاده مي شود 
تمامي  از  استفاده  علمي  مقاله  يك  در 
تحليل ها  مبهم شدن  به  روش ها  و  منابع 
اين رو  از  مي شود؟  منجر  خواننده  براي 
مناسب بود شيوه مباحث و روش شناسي 
اثبات فرضيه ها در مقدمه ارائه مي گرديد. 

پاسخ	نويسنده:	

تحليل هاي  در  رويكرد  سه  مجموع  در 
از:  عبارت اند  كه  مي باشد  ارائه  قابل  علمي 
رويكرد تكنيكي، تاريخي و تحليلي )مبنايي(. 
در اين مقاله از بين اين سه رويكرد، از مورد 

بانكداري	 كليات	 به	 توجه	
مباني	 استخراج	 و	 اسالمي	
قّوت	 نقاط	 از	 يكي	 آن،	 نظري	

اصلي	اين	مقاله	مي	باشد	
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آخر يعني رويكرد تحليلي و مبنايي )انتزاعي( 
اين  به محقق  اين روش  استفاده شده است. 
سطحي  تحليل هاي  از  كه  مي دهد  را  امكان 
تحليل  و  شناسايي  را  مباني  و  رفته  فراتر 
روش شناسي  بر  مقاله  اين  در  همچنين  كند. 
الكاتوش توجه ويژه اي شده است. بر اساس 
اين روش شناسي، بين هسته سخت و هسته 
و  ساختارها  تشكيل  و  نظريه پردازي  در  نرم 
گرفته  نظر  در  تفاوت  علمي  مجموعه هاي 
است  شده  تالش  نيز  مقاله  اين  در  مي شود. 
بانكداري  اساسي  اصول  و  سخت  هسته  تا 
اسالمي كه مبنايي براي شكل گيري هسته نرم 
ابزارسازي هاي  )مانند  پيراموني  نظريه هاي  و 

مالي( مي باشند، معرفي و تبيين گردد.
شود  توجه  است  الزم  اين،  بر  عالوه 
تأييد  در  استفاده  مورد  روش شناسي  كه 
نه  است  فقهي  روش  نه  مقاله،  فرضيه هاي 
كالمي و نه فلسفي و غيره، بلكه روش شناسي 
اقتصاد اسالمي و توجه به كليات و تالش در 
جهت كشف اصول است كه خود روشي بديع 
و نو بوده و به ندرت در آثار صاحبنظراني چون 
شهيد صدر )در كشف مباني مكتب اقتصادي 
به  محقق  روش  اين  در  دارد.  وجود  اسالم( 
و  مكتب سازي  براي  اصول  كشف  دنبال 
تمامي  است  الزم  البته  است.  نظام سازي 
ويژگي هاي  از  ارائه شده  اصول  و  مباحث 
تحليل ها«،  »منطقي بودن  چون  مشخصي 
»امكان استناد موضوعات و محتوا به شريعت 
اسالم«، »كارا و نتيجه بخش بودن تحليل ها« 
و  احكام  همچنين،  باشند.  برخوردار  غيره  و 
دستورات فقهي هم بايد بر اساس همين اصول 
تحليل هاي  كه  در صورتي  و  شوند  استخراج 
فقهي با اين اصول اساسي بانكداري اسالمي 
)كه مستخرج از نظام اقتصادي اسالم هستند( 
تعارض اساسي داشته باشند، بايد كنار گذارده 

و  اقتصاد  برای  مزايايی  غيرواقعی،  پولِي 
توزيع عادالنه جامعه به وجود آورد كه در 
آيا  بپوشاند.  را  خود  نقاط ضعف  مجموع 
تبيين و  مورد  در  تاكنون تحقيقی جامع، 
پيشی گرفتن  مضرات  و  مزايا  جمع  بندی 
شده  انجام  واقعی  بر  غيرواقعی  بخش 
نمود؟  استدالل  آن  به  بتوان  كه  است 
آيا مي توان اين موضوع را به عنوان يك 
قاعده فقهي )كه از مطالعه مجموع منابع 
به دست  فقه  معامالت  باب  در  موجود 
ظاهري  ارتباط  آيا  نمود؟  مطرح  مي آيد( 
اينكه  يا  كفايت مي كند،  واقعي  با بخش 
بر  مبتني  پولي  معامله  حتمًا  است  الزم 
باشد،  خدمت  يا  كاال  توليد  يا  و  مبادله 
مثاًل آيا مي توان با استفاده از اين قاعده، 

شوند، به اين معني كه اسالمي نيستند، حتي 
اگر در ظاهر با رويه  ها و احكام متعارف فقهي 

سازگار باشند.  

4ـ2. در صفحه 47 بيان شده است: »جوهر 
بانكداری اسالمی در ارتباطش با بخش 
اين  پشت  استداللی  چه  است«.  واقعی 
بخش  رشد  بسا  چه  دارد؟  قرار  حرف 

را  در كشور  استفاده  مورد  اجاره  صكوک 
شركت  يك  كاالي  خريد  بر  مبتني  كه 
توسط يك بانك به صورت نقد، به شرط 
به  كاال  همان  تمليك  شرط  به  اجاره 
شركت است، يك معامله پولي مبتني بر 

بخش واقعي دانست؟ 

در	 رويكرد	 سه	 مجموع	 در	
ارائه	 قابل	 علمي	 تحليل	هاي	
از:	 عبارت	اند	 كه	 مي	باشد	
و	 تاريخي	 تكنيكي،	 رويكرد	
تحليلي	)مبنايي(.	در	اين	مقاله	
از	بين	اين	سه	رويكرد،	از	مورد	
و	 تحليلي	 رويكرد	 يعني	 آخر	
مبنايي	)انتزاعي(	استفاده	شده	

است
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تبعي، بحران مالي اجتناب ناپذير خواهد بود. 
4ـ3. در صفحه 47 بيان شده است كه »نظام 
بانكداري اسالمي نظامي مركب از اجزا، 
از سه  روابط و اهداف است كه هر يك 
مستند هاي  و  متن ها  از  نظام  اين  ركن 
همان طور  مي شوند«.  استخراج  اسالمي 
نشان  خوبي  به  محققين  از  برخي  كه 
1386؛  و   1372 آملي،  )جوادي  داده اند 
سوزنچي، 1389( عقل و تجربه در كنار 
نقل )قرآن و حديث(، در اسالم جزء منابع 
مشروع معرفت به حساب مي آيند. كاربرد 
بانكداري  نظام  بحث  در  موضوع  اين 
اجزا،  ندارد  لزومي  كه  است  آن  اسالمي 
روابط و اهداف نظام بانكداري اسالمي به 
طور مستقيم از نقل استخراج گردد، بلكه 
اگر بتوان اثبات نمود جزئي و يا هدفي از 
نظام عقاًل مطلوب است )البته به صورت 
به  خود  وهمي(،  يا  و  ظني  نه  و  قطعي 
تجربه  و  عقل  زيرا  است،  اسالمي  خود 
مقابل دين.  نه در  و  از دين است  جزئي 
و  سرمايه گذاري  افزايش  مورد  اين  مثال 
توليد است، يعني يكي از اهداف بانكداري 
و  سرمايه گذاري  افزايش  بايد  اسالمي 
اسالمي  جامعه  در  اقتصادي  رشد  ايجاد 
از  مستقيمًا  هدف  اين  گرچه  كه  باشد 
و  عقل  اما  نمي آيد،  به دست  نقلي  منابع 
برداشت عقالي متشّرع، همگي ضرورت 
درنظرگرفتن چنين هدفي براي بانكداري 

اسالمي را تأييد مي كنند.  

پاسخ	نويسنده:	

بازنگري  در  را  ما  دقت  مي تواند  اشكال  اين 
از اسالمي بودن  ما  البته منظور  افزايش دهد. 
هم  عقلي  بلكه  نيست،  نقلي بودن  صرف 
به  شايد  گرچه  است،  قبول  قابل  و  درست 

لحاظ نگارشي بر روي نقلي بودن تأكيد شده 
صرف  كه  شود  توجه  بايد  همچنين  است. 
به كل  بدون توجه كافي  بودن جزء  اسالمي 
گمراه كننده  اجزا، مي تواند  نظام مند  تركيب  و 

باشد. 

كااليي  عنوان  به  پول   ،43 صفحه  در  4ـ4. 
عمومي(  يا  و  خصوصي  نه  )و  مشترک 
استداللي  هيچ گونه  اما  مي شود،  تعريف 
در تأييد اين ديدگاه و يا نفي ديدگاه هاي 
در  نمي شود.  آورده  كامل  طور  به  ديگر 
كتاب  در   )1379( توتونچيان  كه  حالي 
خود بيش از 15 ويژگي كاالهاي عمومي 
نشان  و  كرده  فهرست  را  خصوصي  و 
كاالهاي  ويژگي  بيشتر  پول  كه  مي دهد 
عمومي را دارد تا كاالهاي خصوصي. با 
توجه به اين مطلب، مناسب بود نويسنده 
ضمن ذكر ويژگي هاي كاالهاي مشترک، 
نشان مي داد كه پول داراي اين ويژگي ها 
مي باشد، مثاًل نشان داده مي شد كه گرچه 
اولين ويژگي اصلي كاالهاي  پول، واجد 
عمومي، يعني »ممكن  نبودن حذف كردن 
داراي  مي باشد،  دسترسي«  از  ديگران 
»رقابتي  نبودن«  يعني  ويژگي،  دومين 
از  تعريفي  هيچ گونه  همچنين  نيست. 
كاالي مشترک و تفاوت آن با كاالهاي 

عمومي و خصوصي ارائه نمي شود. 

پاسخ	نويسنده:	

نظريه  كامل  نقد  هدفمان  قسمت  اين  در  ما 
كاالهاي عمومي غيرمحض بودن پول نبوده 
است، بلكه تالش كرديم تا جلوي تحليل هايي 
را بگيريم كه به دولتي شدن ادبيات بانكداري 
اسالمي منجر مي شود. در واقع، چون كاالي 
را  حق  اين  دولت  به  پول  دانستن  عمومي 

توسعه	بخش	 و	 آن	رشد	 تنها	
پذيرش	 و	 قبول	 قابل	 پولي	
و	 پولي	 رابطه	بخش	 كه	 است	
بخش	واقعي	در	آن	حفظ	شده	
و	مبناي	حق	در	آن	وجود	داشته	

باشد

پاسخ	نويسنده:	

به نظر مي رسد با توجه به اصول مطرح شده، 
از  يكي  داد.  پاسخ  مسأله  اين  به  مي توان 
است.  عدل  و  حق  مالک  وجود  اصول،  اين 
بدين معنا كه الزم است رشد بخش پولي به 
طور كامل به حق و عدل برگردد. به عبارت 
ديگر، تنها آن رشد و توسعه بخش پولي قابل 
قبول و پذيرش است كه رابطه بخش پولي و 
بخش واقعي در آن حفظ شده و مبناي حق 
در آن وجود داشته باشد. همچنين اين مسأله 
به عنوان  موضوعي عقاليي و منطقي است. 
محصولي  مي شود  متوجه  فردي  هر  نمونه 
به  متعلق  است،  كرده  توليد  كشاورز  كه  را 
از  واسطه اي  يا  اگر كسي  و  خودش مي باشد 
اين محصول سهمي بخواهد، بايد دليل ارائه 
نمايد. حتي در اقتصاد متعارف نيز، بزرگ شدن 
بحران هايي  باعث  پولي،  بخش  نامعقول 
مانند بحران مالي سال 2008 شده است. در 
رابطه  بر وجود  نبايد  به نظر مي رسد  مجموع 
يك به يك بين بخش پولي و واقعي اصرار 
كرد، اما به هر حال بخش پولي اقتصاد بايد در 
تعامل با بخش واقعي رشد كند و نه به طور 
اعتبار  ديگر  تعبير  به  آن.  از  مستقل و جداي 
آن  روي  توليد  قطار  كه  است  جاده اي  مانند 
و  باشد  اين  غير  رابطه  اگر  و  مي كند  حركت 
بخش پولي اصيل تلقي شود و بخش واقعي 
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و حاكم اسالمي نيز وظيفه حفظ ارزش آن را 
بر عهده مي گيرد.

4ـ5. در صفحه 45 مطرح شده است كه هر 
گونه تصرف دولت در حجم پول، به نحوي 
كه باعث كاهش ارزش پول و ايجاد تورم 
پول  از  ناصحيح  استفاده  مسير  در  شود، 
قلمداد مي شود. حال سؤال اين است كه 
آيا تورم متعادل، متناسب با رشد اقتصادي 
در  اصواًل  است؟  حكم  اين  مشمول  نيز 
جريان  به  متعادل  تورم  اقتصادي  ادبيات 
در  است  الزم  كه  مي شود  تشبيه  خون 
تزريق  پول  چاپ  طريق  از  اقتصاد  بدن 
شود؟ مشخص نيست آيا هر نوع تورمي 

داراي اشكال و غيراصولي است؟

پاسخ	نويسنده:	

ناشي،  كه  است  تورمي  مطلب  اين  از  منظور 
واقعي  بخش  نياز  مورد  و  الهام گرفته شده 
اقتصاد نباشد، بلكه بر اساس صالحديد انجام 

شود. همچنين منظور ميزان تورمي است كه 
باعث شود به صورت محسوسي از قدرت خريد 
پول كاسته شود. در اين زمينه همان طور كه 
برخي از فقها به خوبي بيان داشته اند، مقتضاي 
قاعده الضرر، جبران اين كاهش قدرت خريد 
پول مي باشد. به عنوان مثال مي توان پول را 
به يك متر تشبيه كرد كه اگر دولت تعريف 
متر را تغيير دهد، همه چيزهايي كه به وسيله 
متر اندازه گرفته شده اند، تغيير خواهند كرد و 
بوده  متر  مشابه  دقيقًا  زمينه  اين  در  نيز  پول 
بايد در جهت حفظ  و مردم و دولت اسالمي 

ارزش اين ابزار اندازه گيري تالش كنند.  
4ـ6. نويسنده در صفحه 43 مسأله خلق پول 
قرار  نقد  مورد  را  متعارف  بانكداري  در 
پرسش  اين  به  است  الزم  اما  مي دهد، 
جواب دقيق داده شود كه آيا در بانكداري 
اسالمي خلق پول براي بانك قابل تصور 
است يا خير؟ دليل اهميت اين بحث آن 
كه  مقاله  بخش های  ديگر  در  كه  است 

مي دهد كه هر نوع دخالتي در چاپ آن انجام 
دهد و اين امر مي تواند توالي فاسد مشخصي 
به همراه داشته باشد، پيشنهاد كرديم كه پول 
به عنوان كاالي مشترک در نظر گرفته شده 
و از اين طريق نه يك كاالي متعلق به دولت، 
و  جامعه  افراد  تمامي  به  متعلق  كااليي  بلكه 
متأثر از رفتار آنان طرح شود. در اين شرايط 
اسالمي(  )امت  اسالمي  جامعه  افراد  تمامي 
نسبت به آن مسئول و متعهد هستند و دولت 

در	 بايد	 اقتصاد	 پولي	 بخش	
تعامل	با	بخش	واقعي	رشد	كند	
و	نه	به	طور	مستقل	و	جداي	از	
آن.	به	تعبير	ديگر	اعتبار	مانند	
توليد	 قطار	 كه	 است	 جاده	اي	
اگر	 و	 مي	كند	 حركت	 آن	 روي	
بخش	 و	 باشد	 اين	 غير	 رابطه	
پولي	اصيل	تلقي	شود	و	بخش	
مالي	 بحران	 تبعي،	 واقعي	

اجتناب	ناپذير	خواهد	بود
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بانك در طرح هاي ديگر به كار گرفته شود. به 
جزئي،  ذخيره داري  نظام  وجود  با  ديگر،  بيان 
اين  آنكه  دليل  به  اما  بيفتد؛  اتفاق  پول  خلق 
در  و  اسالمي  عقود  از  استفاده  با  تسهيالت 
مي شوند،  داده  واقعي  بخش  با  كامل  ارتباط 
ندارند.  مشكلي  و  بوده  حق  مبناي  داراي 
اسالمي،  چارچوب  در  است  الزم  بنابراين 
شيوه  چون  مواردي  به  پول،  خلق  فرايند  در 
تخصيص منابع و يا اين مطلب كه منابع به 
دست چه اقشاري مي رسند، توجه ويژه نمود. 
معادل  در صفحه 49 »درآمد سرمايه«  4ـ7. 
شده  گرفته  نظر  در  طبيعي«  »بهره 
)ندري،  منابع  برخي  به  خواننده  و  است 
1381( ارجاع داده شده است. مناسب بود 
نويسنده به نتيجه گيري هاي اصلي منبعِي 
مي كرد.  اشاره  مي دهد،  ارجاع  آن  به  كه 
كه  مي دهد  نشان  منابع  اين  به  مراجعه 
نتيجه گيري هاي خاصي در آن بيان شده 
است كه برخي از آنها قابل سؤال و محل 
بحث است و نمي توان به آنها ارجاع داد، 
ولي به نقدهايي كه به آنها وارد شده توجه 
نكرد. در ذيل به اصل مطلب و برخي از 
نقدهاي وارد بر آن اشاره مي شود، گرچه 
اين موضوع خود نياز به تحقيق مستقلي 

دارد.
در  ربا  حرمت  عقلي  »توجيه  مّدعا: 
مبناي  اسالمي  اقتصاد  متفكرين  تحليل هاي 
به  حداكثر  ربا  ندارد...حرمت  قوي  اقتصادي 
بهره  و  است  قراردادي  بهره  حرمت  معناي 
پول(  يا  و  سرمايه  فرصت  )هزينه  طبيعي 
باشد...  حلّيت  يا  حرمت  موضوع  نمي تواند 
واقعيت آن است كه از لحاظ اقتصادي ماهيت 
درآمدي كه از فروش اقساطي حاصل مي شود 
با ماهيت درآمدي كه از قرض ربوي به دست 

مي آيد يكي است« )ندري، 1381(.

5.	نقد

)نقد  سرمايه  و  پول  مفهوم  بين  خلط  5ـ1. 
عقلي(: همان طور كه توتونچيان )1379( 
در  متأسفانه  مي دهد،  نشان  خوبي  به 
بوم  باورک،  كتاب  مثاًل  متعارف،  ادبيات 
گرفته  نظر  در  سرمايه  نوعي  نيز  پول 
پول  مفهوم  بين  خلط  اين  كه  مي شود 
بهره،  توجيه  براي  زمينه اي  و  سرمايه  و 
كه  حالي  در  است.  قراردادي  بهره  حتي 
از  بسياري  و  نيست  سرمايه  الزامًا  پول 
دارند.  اذعان  نكته  اين  به  اقتصاددانان 
اسالمي  اقتصاد  در  سرمايه  همچنين 
از  و  ثابت  عائدي  )حتي  عائدي  داراي 
به  پول  ولي  مي باشد،  تعيين شده(  پيش 
خودي خود مستحق هيچ نوع بهره اي )نه 

بهره حقوقي و نه بهره طبيعي( نيست. 
5ـ2. مشابه سازي ربا با بيع نسيه )نقد عقلي(: 
به نظر مي رسد اين مقايسه ناصواب باشد، 
اقتصاد  اتخاذ نگاهي سيستمي به  با  زيرا 
فرضي  اقتصاد  دو  مقايسه  در  و  اسالمي 
اساس  بر  مبادالت  تمامي  يكي  در  كه 
در  و  مي گيرد  صورت  اقساطي  فروش 
دريافت  و  قرض  عقد  اساس  بر  ديگري 
بهره، مي توان مدعي بود كه در اولي حتمًا 
و  باشد  فعال  بايد  اقتصاد  توليدي  بخش 
عده اي كاالهايي توليد كنند تا بتوانند آن 
را به صورت اقساطي بفروشند و لذا تمامي 
معامالت با بخش واقعي در ارتباط است. 
اما در دومي لزومًا چنين مسأله اي حاكم 
نيست و عده اي مي توانند با دريافت ربا، 
حتي از نيازهاي مصرفي فقرا سوءاستفاده 
كنند و هر روز قوي تر و ثروتمندتر شوند.    
5ـ3. خلط محل بحث در اقتصاد متعارف )نقد 
نويسنده  تحليل هاي  اگر  حتي  عقلي(: 
درست فرض شود، محل بحث در اقتصاد 

متر	 يك	 به	 را	 پول	 مي	توان	
دولت	 اگر	 كه	 كرد	 تشبيه	
تعريف	متر	را	تغيير	دهد،	همه	
متر	 وسيله	 به	 كه	 چيزهايي	
تغيير	 شده	اند،	 گرفته	 اندازه	
خواهند	كرد	و	پول	نيز	در	اين	
و	 بوده	 متر	 مشابه	 دقيقاً	 زمينه	
مردم	و	دولت	اسالمي	بايد	در	
ابزار	 اين	 ارزش	 حفظ	 جهت	

اندازه	گيري	تالش	كنند

سخن از عقود اسالمی در بانك به ميان 
آمده است، بيان نشده است كه اين عقود 
تنظيم  می توانند  بانكی  سيستم  كدام  در 
مرسوم  بانكی  سيستم  آيا  شوند؟  اجرا  و 
می تواند بدون اينكه به خلق پول بپردازد، 
اجرايی كند؟ مختصات  را  اسالمی  عقود 
نمی كند  پول  خلق  كه  اسالمی  بانك 
چيست؟ عقود اسالمی در بانكی كه خلق 
پول نمی كند، چگونه اجرا می شود؟ برای 
مي توان  بانكی،  پول  خلق  از  جلوگيری 
درصد   100 به  را  قانونی  ذخيره  نرخ 
 100 نرخ  اين  مفهوم  اما  داد.  افزايش 
وام  ديگر  بانك  كه  است  آن  درصدي 
طراحی  را  بانكی  می توان  چگونه  ندهد. 

كرد كه وام ندهد؟

پاسخ	نويسنده:	

نظام  در  پول  نمي توان خلق  نظر مي رسد  به 
بلكه الزم  كرد،  نفي  كامل  طور  به  را  بانكي 
خلق  زمينه  آن،  در  تعديالتي  انجام  با  است 
فراهم  واقعي  بخش  با  كامل  ارتباط  در  پول 
شود. به عبارت ديگر، بانك اسالمي مي تواند 
و  دهد  تسهيالت  اسالمي  عقود  اساس  بر 
ممكن است در نهايت بخشي از اين تسهيالت 
مجدداً در بانك رسوب كرده و مجدداً توسط 
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كتب  در  كه  مواردي  تمامي  در  و  كالن 
بحث  مورد  معمواًل  متعارف  اقتصادي 
بهره  نرخ  تجلّيات مختلف  قرار مي گيرد، 
نرخ  مثاًل  مختلف،  بازارهاي  در  طبيعي 
و  قرضه  اوراق  بهره  نرخ  سپرده ها،  بهره 
محل  بود  مدعي  نمي توان  و  است  غيره 

بحث همواره هزينه فرصت پول است. 
به نظريات رقيب در مفهوم  5ـ4. عدم توجه 
سرمايه در اقتصاد متعارف )نقد عقلي(: در 
ارائه شده طوري بحث شده است  تحليل 
بر  متعارف  اقتصاددانان  تمامي  گويا  كه 
مفهوم نرخ بهره طبيعي و تفكيك آن از 
نرخ بهره قراردادي توافق دارند، در حالي 
معدودي  عده  مخصوص  مطلب  اين  كه 
مكتب  اقتصاددانان  )مثاًل  اقتصاددانان  از 
و  بوده  باورک(  بوم  ويژه  به  اتريش 
اقتصاد  در خود  گوناگوني  رقيب  نظريات 
بهره  و  پول  سرمايه،  مفهوم  در  متعارف 
ارائه شده است كه نمي توان نسبت به آنها 

بي توجه بود.  

5ـ5. تعارض با حكمت هاي مطرح در موضوع 
ربا در روايات )نقد فقهي(: به نظر مي رسد 
تنها  اسالم  در  محرم  رباي  كه  ادعا  اين 
مرتبط با رابطه حقوقي است و تأثيري در 
حكمت هايي  با  ندارد،  اقتصادي  واقعيت 
كه در احاديث در رابطه با حرمت ربا آمده 
در  نمونه  عنوان  به  دارد.  تعارض  است، 
حكمت  به  پاسخ  در  ائمه  متعدد،  روايات 
اشاره  اقتصادي  مسائل  به  ربا،  تحريم 
از  ممانعت  مثاًل  حقوقي،  نه  و  كرده اند 
و  تجارت  از  جلوگيري  استطناع،  معروف 
غيره كه همگي داليلي اقتصادي هستند 
و نه حقوقي، بيان اين مضّرات اقتصادي 
فروش  براي  آنها  بيان  عدم  و  ربا  براي 
اقساطي و غيره همگي مؤّيد اين مطلب 
است كه در ديدگاه اسالمي، ربا تنها جنبه 
اقتصادي  ماهيت  داراي  و  ندارد  حقوقي 

هم هست. 
5ـ6. تالي فاسد )نقد فقهي(: محدود دانستن 
ربا به رابطه حقوقي يك تالي فاسد دارد 

حقوقي  رابطه  جايي  در  اگر  اينكه  آن  و 
حل شد و از قرض خارج شد، آن گاه نبايد 
كه  حالي  در  باشد.  تصور  قابل  ربا  ديگر 
اين طور نبوده و بر اساس ديدگاه قاطبه 
همگي  غيره  و  ربا  صلح  ربا،  حيل  فقها، 
نامشروع دانسته شده اند. در حالي كه اگر 
آنچه مورد توجه اسالم در موضوع حرمت 
مي بود،  حقوقي  رابطه  تنها  مي باشد،  ربا 
بيشتر  پول  با  پول  صلح  نبايد  آن گاه 
رابطه  اينجا  در  زيرا  پيدا مي كرد،  اشكال 

حقوقي عوض شده است.  
عصمت  و  خداوند  حكمت  با  تعارض  5ـ7. 
ربا  اگر  فقهي(:  )نقد  پيامبر)ص(  عدالت 
تنها جنبه حقوقي دارد و ماهيت اقتصادي 
ائمه  و  حكيم  خداوند  بر  آن گاه  ندارد، 
واجب بود تا اين مسأله را بيان مي كردند 
و به راحتي و تنها با تغيير عنوان حقوقي، 
رسول  و  خدا  جنگ  خطر  از  را  مسلمين 
و  سنت  كه  حالي  در  مي دادند،  نجات 
تعبير  نمي رساند.  را  چيزي  چنين  سيره 
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جالب  زمينه  اين  در  )ره(  خميني  امام 
ربا  حيل  موضوع  در  ايشان  است.  توجه 
بيان مي دارد كه اگر واقعًا رباي محرم در 
اسالم تنها يك مسأله حقوقي و اعتباري 
بود و با تغيير يك لفظ مي شد مشكل ربا 
را حل كرد، آن گاه بر پيامبر )ص( واجب 
مسلمين  به  را  ساده  راه حل  اين  كه  بود 
جلوگيري  گناه  اين  از  و  مي دادند  ياد 
مي كردند. در حالي كه سيره پيامبر نشان 
مي دهد كه به عنوان نمونه ايشان در نامه 
خود به فرماندار مكه بيان مي دارند كه اگر 
رباخواران دست از اعمال خود برنداشتند 
)ص(  پيامبر  واقع  در  كن.  جنگ  آنان  با 
مي نمودند  توجه  ربا  حذف  بر  همواره 
را  ساده  بسيار  حيل  اين  از  كدام  هيچ  و 
به عنوان جايگزين ارائه ندادند و بلكه بر 
استفاده از عقود شرعي تأكيد كردند )امام 

خميني، 1379، ج 2، ص 410(.  

پاسخ	نويسنده:	

نرخ  بر وجود  تأكيد  اين بحث  از  بنده  منظور 
سود انتظاري و امكان تعيين آن بعد از قرارداد 
است.  قرارداد  از  قبل  آن  پيش بيني  حتي  و 
بنابراين تنها بخشي از مباحث مورد تأييد است 
كه به اين بحث بينجامد و بيش از آن مورد 
تأييد و نظر بنده نبوده است. نرخ بهره طبيعي 
را نيز به معني و معادل نرخ سود سرمايه در 
بخش هاي مختلف اقتصادي در نظر گرفته ام. 
انتظاري  نرخ سوددهي  بنده،  اين رو منظور  از 
واقعي  بخش  در  پول  به كارگيري  از  حاصل 
قيمت  عنوان  به  نرخ  اين  از  است.  اقتصاد 
انتخاب هاي  و  ترجيحات  كه  پول  سايه اي 
ياد  نيز  مي دهد  جهت  را  اقتصادي  فعاالن 

مي شود.  

6.	نقاط	ضعف	جزئي	و	موردي

موجود  مقاله  در  تحقيق  ادبيات  بخش  6ـ1. 
نيست و مباحث به نحوي مطرح شده اند 
كه  است  نفري  اولين  نويسنده  گويا  كه 
به مباني بانكداري اسالمي پرداخته است. 
از 60 سال  اين در حالي است كه بيش 
بانكداري  زمينه  در  كتاب  اولين  چاپ  از 
اسالمي مانند كتاب شهيد صدر مي گذرد 
و  اصول  به  زيادي  افراد  مدت  اين  در  و 
مباني بانكداري اسالمي و به طور خاص 
بازار پول اسالمي پرداخته اند. مناسب بود 
بخشي تحت عنوان ادبيات تحقيق بعد از 
مقدمه وجود مي داشت و نويسنده در پايان 
آن تفاوت و نقاط قّوت مباني پيشنهادي 
ساير  توسط  پيشنهاد شده  مباني  با  خود 

نويسندگان را مشخص مي نمود. 
6ـ2. جا داشت در تعريف نظام در صفحه سه، 
زيرا  مي شد،  داده  ارجاع  وثيقي  منبع  به 

تعاريف گوناگوني از نظام وجود دارد. 
»رابطه  قسمت  ذيل  در   42 در صفحه  6ـ3. 
شده  بيان  عدالت«  معيار  و  پول  وجود 
مي شود،  ارائه  تاريخي  تحليل  كه  است 
و  تاريخي  ارائه شده،  در حالي كه تحليل 
مستند به منابع تاريخي معتبر نيست. در 
زمينه سير تاريخي تبديل نظام تهاتري به 
نظام پول كاغذي، ادبيات زيادي حتي به 
زبان فارسي موجود است كه مناسب بود 
مي كرد.  اشاره  آنها  از  برخي  به  نويسنده 
متأسفانه در اين بخش هيچ گونه ارجاعي 

ديده نمي شود. 
6ـ4. در صفحه 43 ادعا شده است كه خلق 
پول باعث رشد قشر سرمايه دار مي شود. 
لحاظ  به  يا  ادعا  اين  است  مناسب 
مرتبط  منابع  به  يا  و  شود  اثبات  نظري 
و  »پول  كتاب  مانند  شود.  داده  ارجاع 

هلموت  نوشته  اقتصادي«،  بحران هاي 
كروتز )2008(. همچنين نكات زير قابل 
تذكر است: اواًل رشد و بقای سرمايه دار با 
نظام اسالمی تعارض ندارد، بلكه يكی از 
نتايج عدالت، رشد سرمايه  دارانی است كه 
سرمايه هايشان در جهت رشد اقتصاد در 
با چه سازوكاري رشد  ثانيًا  جريان است. 
حجم پول به دوله بين االغنيا منجر می
توازن  با  اگر  پول  حجم  رشد  ثالثًا  شود؟ 
و  اقشار  همه  برای  باشد  اقتصاد  رشد 
رابعًا  و  است  مفيد  جامعه  دهك های 
سرمايه دار  قشر  رشد  به  الزامًا  پول  خلق 
نمي انجامد و در اين رابطه، سازوكارهاي 
تأثيرگذاري  و  نقش  داراي  مجدد  توزيع 

زياد است.  
كه  است  شده  گفته   52 صفحه  در  6ـ5. 
ساير  ثبات  فرض  با  فقهي  نظريه هاي 
اقتصادي  كالن  شرايط  جمله  از  شرايط 
تدوين مي شوند كه ظاهراً ناصواب است، 
شرايط  فقه،  علم  تعريف  اساس  بر  زيرا 
در  تأثيري  كشور  يك  اقتصادي  كالن 
بين  آنكه  مگر  ندارد.  الهي  حكم  كشف 
تفكيك  حكومتي  و  ثانويه  اوليه،  احكام 
قائل شويم. بنابراين مناسب بود در مقاله 
همچنين،  مي شد.  اشاره  تفكيك  اين  به 
در  الهي  احكام  تغيير  و  مصلحت سنجي 
نحوي  به  بايد  حكومتي  احكام  چارچوب 
نباشد  اكثر  تخصيص  مستلزم  كه  باشد 
كه در اين صورت با خاتميت دين اسالم 
تمامي  براي  قرآن  هدايت بودن  كتاب  و 
دوران ها و اعصار در تعارض است. مثال 
احكام  درصد   90 گفت  نمي توان  آنكه 
دليل مصلحت  به  امروز  در شرايط  الهي 
با  موضوع  اين  زيرا  دارد،  تغيير  به  نياز 
اينكه  و  اسالم  دين  خاتميت  حكمت 
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ديگر نيازي به دين جديد وجود ندارد در 
تعارض قرار مي گيرد. 

صفحه  در  مستخرج  مخالف  مفهوم  6ـ6. 
ارزش  زيرا  نظر مي رسد،  به  ناصواب   56
پول تنها در مقابل يك كاال )يك طرف 
مقابل  بلكه در  معامله( تضعيف نمي شود 
مرتبط  پول  به وسيله  دو كااليي كه  هر 
نمي تواند  و  مي شود  تضعيف  گشته اند، 

شبهه رباي معاملي ايجاد كند. 
پول  نظريه  مباني  و  اصول  بخش  در  6ـ7. 
شده  بحث  طوري  اسالمي  بانكداري  و 
و  استخراج  اصول  تمامي  گويا  كه  است 
ذكر مي شود در حالي كه مناسب بود در 
ابتداي اين قسمت، صراحتًا اشاره مي شد 
از مهم ترين اصول  اينها تنها بخشي  كه 

هستند و نه تمامي آنها.
ايجاد  علل  بيان  از  پس   47 در صفحه  6ـ8. 
استفاده  هرگونه  كه  مي شود  بيان  پول، 
باشد  بالذات  مطلوب  كه  پول  از  ديگر 
نقض غرض است. چه بسا به دليل شرايط 
جديد اقتصادی و تغيير روابط و مبادالت 
پول ها  انواع  ايجاد  و  اقتصادی  تجاری 
الكترونيكی،  يا  اعتباری  پول های  مثل 
تعاريف پول نيز عوض شود. الزامی ندارد 
به عرصه  پا  به همان علتی كه  كه پول 
اقتصاد نهاد، اكنون نيز با توجه به حجم 
گسترده تغيير و تحوالت به همان منظور 

صرفًا مورد استفاده قرار گيرد.
بازار  نواقص  به  توجه  با   58 در صفحه  6ـ9. 
احتمال  و  نامتقارن  اطالعات  وجود  و 
و  ذی نفوذ  افراد  از  عده ای  سودجويی 
صاحب قدرت، آيا نرخ سود باز هم تعّينی 
و  حاكم  سوی  )از  تعيينی  نه  و  مي شود 

دولت صالح(؟
به  مقاله،   2 عنوان   46 صفحه  در  6ـ10. 

پول  كه  است  شده  پرداخته  مطلب  اين 
و  مبادله  واسطه  اسالمی  اقتصاد  در 
اين  خصوص  در  است.  ارزش  سنجش 
و  ابن خلدون  غزالی،  از  قول هايی  نقل 
امام صادق )ع( ارائه شده است. با اندكی 
تأمل در اين نقل قول ها می توان فهميد 
واسطه بودن  تأييد  بر  دال  يك  هيچ  كه 
از  قول  نقل  نيستند.  مبادالت  در  پول 
غزالی اين مطلب را می رساند كه از نظر 
است،  ارزش  سنجش  واحد  پول  ايشان، 
ابن خلدون.  نظر  درخصوص  همچنين 
نكته ديگر اينكه، نظر غزالی و ابن خلدون 
)ع(  صادق  امام  نظر  تاحدودی   و 
سنجش  مشترک  واحد  خصوص  در 
پول  نه  و  است  نقره  و  طال  ارزش بودن 

كاغذی امروزی.
6ـ11. به نظر مي رسد مفهوم تراضي طرفين 
و  كلي  رضايت  است  آمده  فقه  در  كه 
ظاهري باشد و نه رضايت قلبي و شايد به 
همين علت باشد كه بيع مضطر صحيح 
زيرا  نيست،  بيع مكره صحيح  ولي  است 
دومي حتي رضايت ظاهري را نيز ندارد. 
بحث  در  باشد  مناسب  مي رسد  نظر  به 
اين موضوع  به  رضايت طرفين در مقاله 

توجه شود. 
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