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  مقدمهالف. 

تواند در تشکیل و تکمیل نظریات جدیـد   بدون شک نقد و بررسی تحقیقات گذشته در هر حوزه علمی، می

مهم، گروه بانکـداري  گیري سواالت پژوهشی بسیار موثر باشد؛ با توجه به این  نقش قابل توجهی داشته و در شکل

هـاي بررسـی و نقـد     اسالمی پژوهشکده پـولی و بـانکی اقـدام بـه برگـزاري سـومین جلسـه از سلسـله نشسـت         

 ، در محل پژوهشکده پولی و بانکی نمود. 1390هاي بانکداري و مالیه اسالمی در تاریخ دوم آذر ماه  پژوهش

این نشست، ابتدا پس از بررسی منابع منتشر شده در حـوزه بانکـداري و مالیـه اسـالمی،     به منظور برگزاري 

نشریه تحقیقات اقتصادي به چـاپ رسـیده    60که در شماره » شناسی ربا، بهره طبیعی و بهره قراردادي مفهوم«مقاله 

حقیـق نویسـنده بـه    هـاي اصـیل و مبنـایی در ایـن حـوزه انتخـاب شـد. در ایـن ت         بود، به عنوان یکی از پـژوهش 

کنـد تـا نشـان     شناسی ربا در فقه و منابع اسالمی از یک سو و بهره در اقتصاد متعارف پرداخته و تـالش مـی   مفهوم

  باشد.   دهد مفهوم ربا تنها منطبق با مفهوم بهره قراردادي در اقتصاد متعارف می

ار گرفـت و پوسـتر جلسـه بـه     پس از انتخاب موضوع، متن مقاله مورد بحث بر روي تارگاه پژوهشکده قـر 

ها و موسسات گوناگون آموزشی و پژوهشی ارسال گردید و از محقّقان خواسته شد تـا ایـن تحقیـق را در     دانشگاه

هـا در معـرض داوري،    آوري نقـدها در بـازه زمـانی تعیـین شـده، تمـامی آن       معرض نقد قرار دهند. پس از جمـع 

بنـدي   ز حذف نقدهاي تکراري، کلیه نقدها در سه دسـته زیـر تقسـیم   بندي قرار گرفت. پس ا بندي و اولویت دسته

  شد:

  مورد)؛ 5نقاط قوت ( -الف

  مورد)؛ 12نقاط ضعف اصلی و مبنایی ( -ب

  مورد). 22اي ( نقاط ضعف فرعی و حاشیه -ج

از تمامی نقدها قبل از جلسه در اختیار نویسنده قرار گرفت و پس از آن جلسه با حضـور نویسـنده، شـماري    

مندان، برگزار گردید. با توجه به محدودیت زمانی، تنها امکان پاسـخگویی بـه نقـدهاي     منتقدین و جمعی از عالقه

  نظر گردید. اي (گروه ج) صرف اصیل و مبنایی (گروه ب) براي نویسنده فراهم شد و از نقدهاي فرعی و حاشیه
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س نقـاط ضـعف   گردد. پس از آن نیز نقاط قوت مقاله مطـرح شـده و سـپ    در ادامه ابتدا خالصه مقاله ارائه می

شود.  اي طرح می شود. در نهایت نقاط ضعف فرعی و حاشیه هاي نویسنده مطرح می اصلی و مبنایی همراه با پاسخ

هـا بـه طـور     با توجه به جدیدبودن بسیاري مباحث در اقتصاد و مالی اسالمی، نباید انتظار داشت که نقدها و پاسخ

بسیاري از مباحث باز بوده و این خود زمینه تدوین تحقیقـات آتـی   کننده بوده و مباحث تمام شود، بلکه  کامل قانع

  کند.   هاي مختلف بانکداري اسالمی را فراهم می در حوزه

 خالصه مقالهب. 

 حداکثر ربا حرمت...ندارد قوي اقتصادي مبناي اسالمی اقتصاد متفکرین هاي تحلیل در ربا حرمت عقلی توجیه

 حلیـت  یـا  حرمـت  موضـوع  تواند نمی) سرمایه فرصت هزینه( طبیعی بهره و است قراردادي بهره حرمت معناي به

 ماهیـت  بـا  شـود  مـی  حاصـل  اقسـاطی  فروش از که درآمدي ماهیت اقتصادي لحاظ از که است آن واقعیت...باشد

 تـامین  و اسـالمی  مالی تامین بین تفاوتی ماهیت، در بنابراین...است یکی آید می بدست ربوي قرض از که درآمدي

  .ندارد وجود متعارف مالی

  . نقاط قوت  ج

توجه به موضوع اساسی بهره و تالش در جهت شفاف نمودن دو نوع بهره طبیعی و قـراردادي از   -1

ویژگی هاي این تحقیق می باشد. عالوه بر این، در این تحقیق به خوبی تالش شـده اسـت تـا بـا مفهـوم شناسـی       

 مناسب ربا، رابطه این مفهوم در ادبیات اسالمی با انواع مختلف بهره تبیین گردد.  
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اجعه به منابع دست اول مانند کتاب بوم باورك و فیشر یکی از نقـاط قـوت ایـن تحقیـق مـی      مر -2

 باشد. مراجعه به منابع دست اول به شفاف شدن مفهوم شناسی بهره در غرب کمک شایانی می نماید. 

روشی که نویسنده در این تحقیق به کار گرفته است روش بررسی مبنایی و ماهوي است که  -3

به برخی بررسی هاي سطحی که بعضا از تحلیل مفهوم بهره ارائه می شود، مزیت فراوانی دارد و  حقیقتا نسبت

تواند در نهایت منجر به حل مشکالتی که هم اکنون در اقتصاد اسالمی پیرامون بهره و  هایی می چنین بررسی

 تبعات آن وجود دارد بشود. 

اي آراي متفکـرین مسـلمان را پیرامـون     هنویسنده براي این بررسی ماهوي در سطح نسبتا گسـترد  -4

مسئله ربا و بهره مطرح کرده است و تالش نموده است تا با رویکردي نقادانه به بررسی این دیـدگاه هـا بپـردازد.    

  این خود به مخاطب در جهت شناخت دیدگاه هاي مختلفی که به موضوع وجود دارد کمک شایانی می نماید. 

شناسی ربا و بهره قابل  این بحث و بیان نگرشی جدید در مفهومشجاعت علمی نویسنده در طرح  -5

 گردد.   تقدیر می

  . نقاط ضعف کلی و ساختاريد

دهـد،   ) بـه خـوبی نشـان مـی    1379طور کـه توتونچیـان (   همان خلط بین مفهوم پول و سرمایه: -1

شـود کـه ایـن     )، پول نیز نوعی سرمایه در نظر گرفته می1957باورك ( متأسفانه در ادبیات متعارف، مثالً کتاب بوم 

اي براي توجیه بهره، حتی بهره قـراردادي اسـت. در حـالی کـه پـول الزامـاً        لط بین مفهوم پول و سرمایه و زمینهخ

سرمایه نیست و برخی از اقتصاددانان به این نکته اذعان دارند. همچنین، سرمایه در اقتصاد اسـالمی داراي عائـدي   

اي، نـه بهـره    به خودي خود مستحق هـیچ نـوع بهـره    باشد، ولی پول، شده) می (حتی عائدي ثابت و از پیش تعیین
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حقوقی و نه بهره طبیعی نیست. الزم به ذکر است این ویژگی و ظرفیت بـالقوه پـول کـه مـی توانـد در آینـده بـه        

سرمایه تبدیل شده و در خدمت تولید قرار بگیرد، هیچ حقی براي پول در جهت دریافت مازاد ایجاد نمـی نمایـد؛   

قلی، ابتدا باید تولید انجام شده و ارزش افزوده ایجاد گردد و پس از آن این ارزش افـزوده بـین   چرا که به لحاظ ع

 عوامل تولید تقسیم گردد. 

انجـام   177رسد این مقایسه که توسط نویسنده در صفحه  به نظر می سازي ربا با بیع نسیه: مشابه -2

د اسالمی و در مقایسـه دو اقتصـاد فرضـی کـه در     شده است ناصواب باشد. زیرا با اتخاذ نگاهی سیستمی به اقتصا

گیرد و در دیگري بر اساس عقد قرض و دریافت بهـره،   یکی تمامی مبادالت بر اساس فروش اقساطی صورت می

اي کاالهایی تولید کنند تـا بتواننـد    توان مدعی بود که در اولی حتماً بخش تولیدي اقتصاد باید فعال باشد و عده می

اقساطی بفروشند و لذا تمامی معامالت با بخش واقعی در ارتباط است. اما در دومی لزومـاً چنـین   آن را به صورت 

توانند با دریافت ربا، حتی از نیازهاي مصرفی فقرا سوءاستفاده کننـد و هـر روز    اي می اي حاکم نیست و عده مسأله

فـروش اقسـاطی و کـال تمـامی عقـود       تر و ثروتمندتر شوند. این خود اثر اقتصادي قابل توجهی است که در قوي

مبادله اي اسالمی وجود دارد ولی در ربا و بهره وجود نداشته و شاید این خـود یکـی از حکمـت هـاي اقتصـادي      

 حرمت ربا در اسالم باشد.    

هاي نویسنده درست فـرض شـود، محـل     حتی اگر تحلیل خلط محل بحث در اقتصاد متعارف: -3

گیرد، تجلیـات   ی مواردي که در کتب اقتصادي متعارف معموالً مورد بحث قرار میبحث در اقتصاد کالن و در تمام

هـا، نـرخ بهـره اوراق قرضـه و غیـره اسـت و        مختلف نرخ بهره طبیعی در بازارهاي مختلف، مثالً نرخ بهره سپرده

 توان مدعی بود محل بحث همواره مفهوم ذهنی نرخ بهره طبیعی می باشد.   نمی
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شده طـوري    در تحلیل ارائه یات رقیب در مفهوم سرمایه در اقتصاد متعارف:عدم توجه به نظر -4

بحث شده است که گویا تمامی اقتصاددانان متعارف بر مفهوم نرخ بهره طبیعی و تفکیک آن از نرخ بهره قـراردادي  

ب اتـریش بـه   توافق دارند، در حالی که این مطلب مخصوص عده معدودي از اقتصاددانان (مثالً اقتصـاددانان مکتـ  

ویژه بوم باورك) بوده و نظریات رقیب گوناگونی در خود اقتصاد متعارف در مفهوم سرمایه، پول و بهره ارائه شده 

 توجه بود. اما در این تحقیق به آن ها توجهی نشده است.    توان نسبت به آنها بی است که نمی

رسـد ایـن ادعـا کـه ربـاي       یبه نظر م هاي مطرح در موضوع ربا در روایات: تعارض با حکمت -5

محرم در اسالم تنها مرتبط با رابطه حقوقی است و تأثیري در واقعیت اقتصادي ندارد و به لحاظ اقتصادي تفـاوتی  

هایی که در احادیـث در رابطـه    بین ربا و بهره با سود حاصل از عقود مبادله اي و مشارکتی وجود ندارد، با حکمت

ارد. به عنوان نمونه، در روایات متعدد، ائمه در پاسخ به حکمت تحریم ربـا، بـه   با حرمت ربا آمده است، تعارض د

اند و نه حقوقی؛ مثالً جلوگیري از انجام اعمال خیر یا اصطناع معـروف (ماننـد قـرض     مسائل اقتصادي اشاره کرده

بیان ایـن مضـرّات    الحسنه و انفاق)، جلوگیري از تجارت و غیره، که همگی دالیلی اقتصادي هستند و نه حقوقی.

اقتصادي براي ربا و عدم بیان آنها براي فروش اقساطی و غیره، همگـی مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه در دیـدگاه        

  اسالمی، ربا تنها جنبه حقوقی ندارد و داراي ماهیت اقتصادي هم هست. 

ر در محدود دانستن ربا به رابطه حقوقی یک تـالی فاسـد دارد و آن اینکـه اگـ     وجود تالی فاسد: -6

کنـد ماننـد اجـاره پـول و      جایی رابطه حقوقی حل شد (مثال در حیل ربا که رابطه حقوقی و قـراردادي تغییـر مـی   

دریافت ربا به عنوان اجاره بها) و قرارداد از قرض خارج شد، آنگاه نباید دیگر ربا قابل تصور باشد. در حـالی کـه   

اند. در حـالی   ا، صلح ربا و غیره همگی نامشروع دانسته شدهاین طور نبوده و بر اساس دیدگاه قاطبه فقها، حیل رب
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بود، آنگاه نباید صلح پـول بـا    باشد، تنها رابطه حقوقی می که اگر آنچه مورد توجه اسالم در موضوع حرمت ربا می

 کرد، زیرا در اینجا رابطه حقوقی عوض شده است و دیگر قرض با اضافی نیست.   پول بیشتر اشکال پیدا می

اگـر ربـا تنهـا جنبـه حقـوقی دارد و       رض با حکمت خداوند و عصمت عدالت پیامبر(ص):تعا -7

کردند و به راحتی و تنهـا   ماهیت اقتصادي ندارد، آنگاه بر خداوند حکیم و ائمه واجب بود تا این مسأله را بیان می

در حـالی کـه سـنت و    دادنـد،   با تغییر عنوان و ماهیت حقوقی، مسلمین را از خطر جنگ خدا و رسول نجات مـی 

رساند. تعبیر امام خمینی (ره) در این زمینه جالب توجه است. ایشـان در موضـوع حیـل     سیره چنین چیزي را نمی

دارد که اگر واقعاً رباي محرم در اسالم تنها یـک مسـأله حقـوقی و اعتبـاري بـود (و آثـار اقتصـادي و         ربا بیان می

شد مشکل ربا را حل کرد، آنگاه بر پیامبر (ص) واجب بود کـه   لفظ می اجتماعی بر آن مترتب نبود) و با تغییر یک

کردنـد. در حـالی کـه سـیره پیـامبر نشـان        دادند و از این گناه جلوگیري مـی  حل ساده را به مسلمین یاد می این راه

ال خود برنداشـتند  دارند که اگر رباخواران دست از اعم دهد که مثالً ایشان در نامه خود به فرماندار مکه بیان می می

نمودند و هیچ کدام از این حیل بسـیار سـاده    با آنان جنگ کن. در واقع پیامبر (ص) همواره بر حذف ربا توجه می

(مانند اجاره یا صلح پول) را به عنوان جایگزین ارائه ندادند و بلکه بر استفاده از عقود شرعی تأکیـد کردنـد (امـام    

 ).  410، ص 2، ج 1379خمینی، 

«... بیـان نمـوده اسـت کـه:      150نویسـنده در صـفحه    ارائه تبیین صحیح از مفهوم نظـام:  عدم -8

بنابراین، از حیث تفاوت دیدگاه در مفهوم بهره، نمی توان قائل به وجود نظـام اقتصـادي منحصـربفردي در اسـالم     

ا این فرض می توان گفـت  حتی اگر فرض کنیم که ربا منطبق بر همان بهره قراردادي باشد. آیا بدر حالی که ». شد

که دیگر نمی توان قائل به وجود نظام اقتصادي منحصر به فردي در اسالم بود؟ هر نظام اقتصادي از اجزایی ماننـد  
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اهداف، انگیزش ها و قواعد کارکردي ایجاد شده است. انگیزش ها و قواعد کارکردي و رفتارهاي فـردي در نظـام   

داري یکسان در نظر گرفت. آنچه در تفکیک نظام هـاي اقتصـادي از یکـدیگر     اسالمی را نمی توان با نظام سرمایه

  مالك است، نوع نگاه به مقوالتی چون مالکیت، آزادي اقتصادي و نظام تولید و توزیع است.

: نویسنده در بخش هاي مختلف مقالـه تـالش   تفکیک حوزه حقوق و اقتصاد و آثار بین این دو -9

بیـان مـی دارد:    155از مباحث اقتصادي تفکیک نماید. به عنوان نمونه در صفحه نموده است تا مباحث حقوقی را 

تقریبا در تمامی تحلیلهاي اقتصادي، باحثین به نحوي به مفهوم بهـره طبیعـی نزدیـک مـی شـوند، امـا بـه جـاي         «

تغییـر مسـیر    فرورفتن در این مفهوم، ماهیت بحث از تحلیل اقتصادي بهره طبیعی، به تحلیل حقوقی بهره قراردادي

این در حالی است که به نظر می رسد که با پیشرفت هاي اخیر در حوزه حقوق و اقتصاد و مباحثی کـه  ». می دهد

نهادگرایان مطرح کرده اند، دیگر نمی توان با توجیه تحلیل علمی، حقوق را از اقتصـاد منفـک و مسـتقل دانسـت.     

ر اقتصادي قابل توجهی باشند و بر عکس. به بیان دیگـر ایـن   بلکه تحلیل ها و مباحث حقوقی می توانند داراي آثا

  دو نقاط مشترکی به صورت زیر دارند:

 

بهره طبیعی، «بیان شده است که:  164: در صفحه گیري قیمت عدم توجه به نقش بازار در شکل -10

رمایه در دست او است (نه در دست غیر) تعیـین مـی کنـد.    درآمدي است که بازار براي مالک سرمایه، مادامیکه س

در حالی که به نظر مـی رسـد ایـن بیـان یـک اشـکال       ». این درآمد نوعی ارزش بازاري و از جنس قیمت می باشد

معرفت شاختی دارد. اگر براي سرمایه ساکن و مبادله نشده در بازار ارزش اضافی قابل تصور است، چرا بیـان مـی   

حوزه 

تحلیل 

حقوقی 

حوزه 

تحلیل 

اقتصادي 
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رآمد ارزش بازاري و از جنس قیمـت دارد؟ هـر زمـانی کـه ارزش بـازاري و قیمـت مطـرح اسـت،         شود که این د

مهمترین پیش فرضی که باید در نظر گرفته شود، انجام معامله و تعامل بین دو طرف است. نمی توان بدون معامله 

بـراي سـرمایه سـاکن نمـی     ارزش بازاري تصور کرد و اصوال ارزش بازاري بدون معامله معنی و مفهوم ندارد. لذا 

توان ارزش بازاري از جنس قیمت تصور کرد، مگر آنکه مبادله و تعاملی صورت گیرد و از مالک بـه فـرد دیگـري    

منتقل شود که این تعامل خود نیز متضمن ایجاد نوعی رابطه حقوقی است. عالوه بر ایـن، قیمـت خـود برآمـده از     

مت مفهومی ندارد. سرمایه هم در حالـت سـاکن کـه مبادلـه اي وجـود      بازار است و تا بازار وجود نداشته باشد قی

ندارد نمی تواند ارزشی از جنس قیمت داشته باشد. لذا اوال قیمت یک مفهوم طبیعـی نیسـت بلکـه نتیجـه شـکل      

گیري بازار است و ثانیا ساکن بودن نمی تواند ارزشی از جنس قیمـت را نشـان دهـد. لـذا تعریـف فـوق از بهـره        

ه عنوان ارزش اضافی از جنس قیمت که براي صاحب آن در حالتی که سـرمایه در دسـت خـود او باشـد     طبیعی ب

  اشکال مفهومی خواهد داشت.

ایـن  «...بیان می دارد کـه:   151: نویسنده در صفحه عدم ارائه تبیین مناسب از مفهوم بهره طبیعی -11

حقیقت، به عنوان یک قانون آماري (نظم توده اي) کشف شد که از نقطه نظر اقتصادي براي مالک سـرمایه، بـدون   

نیاز به انتقال آن به غیر، درآمدي مستقل از ارزش سرمایه اي، اما موثر بر آن وجود دارد، کـه مـی تـوان آنـرا بهـره      

م (بهره طبیعـی) از قـانون آمـاري روشـن نیسـت و هـیچ       در حالی که اوال فرایند استخراج این مفهو». طبیعی نامید

ارجاعی نیز داده نشده است. ثانیا باید گفت قانون آماري در مطالعه بین دو پدیده مجـزا مثـل حجـم پـول و تـورم      

مطرح می شود. از قوانین آماري و نظم توده اي نمی توان انتظار استخراج مفاهیم بنیادین داشـت. مفـاهیم بنیـادین    

  ه طبیعی از طریق مطالعه فلسفی به دست می آید و نه قوانین آماري.چون بهر
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: عدم توجه به مبانی و اصول تکوینی و تشریعی اقتصاد و مالی اسالمی مانند قاعـده عـدالت   -12

بهـره، در  رسـد آن اسـت کـه بحثـی اساسـی ماننـد ربـا و         هاي اصلی که در این تحقیق به نظر مـی  یکی از ضعف

چارچوب اهداف اقتصاد و مالی اسالمی دیده نشده است. به عبارت دیگر، به منظور بحث در رابطه با مفهـوم ربـا   

به عنوان جزئی و یا زیرنظامی از مکتب و نظام اقتصادي اسالم، باید حتما به اهدافی که این نظام و شارع حکیم از 

هایی مانند  شناسی زیرنظام شناسی و مفهوم آن به تحلیل، ماهیتطراحی آن در نظر داشته است توجه شود و پس از 

هـا (و بـه تعبیـر الکـاتوش هسـته نـرم یـا کمربنـد حفـاظتی)           حرمت ربا پرداخته شود. چرا که هدف این زیرنظام

هـا بـدون در نظـر گـرفتن      باشد و بحث در رابطه بـا زیرنظـام   محافظت از نظام اصلی (هسته سخت یک علم) می

باشد. به طور مشخص، در موضوع ربا، مناسب بود اهداف نظام اقتصادي اسالم ماننـد   م اصلی ناقص میاهداف نظا

هـاي اقتصـادي معنـوي ماننـد      تقویت عدل و انصـاف در جامعـه، توجـه بـه فقـرا و نیازمنـدان، تقویـت فعالیـت        

 گرفت.   الحسنه، انفاق و غیره، مورد توجه قرار می قرض

  نقاط ضعف جزئی و موردي -ه

موجود نیست. در حالی که مناسب بود ادبیات تحقیـق بـه صـورت     بخش ادبیات تحقیق در مقاله -1

 مستقل دیده شود.  

مناسب بود نویسنده در ابتدا با استفاده از منابع اصلی، به صـورت مبسـوط بـه تعریـف مفـاهیمی       -2

ر ایـن  پرداخت. با توجه بـه اینکـه د   چون، بهره، بهره طبیعی، بهره قراردادي، سرمایه، سرمایه پولی، پول و غیره می

شناسی تاکید ویژه شـده اسـت، مناسـب بـود نویسـنده در ابتـدا بـه توضـیح شـفاف مفـاهیم            مقاله بر مقوله مفهوم

 پرداخت.   می
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نماید. مناسب  اند و این فهم مطلب براي مخاطب را کمی مشکل می عبارت کمی ثقیل نوشته شده -3

 ردید.  گ تري تدوین می بندي روان تر و با جمله بود عبارت به صورت ساده

شـود توضـیحی داده    در مقاله در رابطه با این بحث که نرخ بهره طبیعی چگونه تعیین عددي مـی  -4

 نشده است. در حالی که مناسب بود به طور مستقل به این بحث پرداخته شود.

مناسب بود نویسنده صراحتا نظر خود را در رابطه سرمایه بالقوه و یـا بافعـل دانسـتن پـول بیـان       -5

 نمود. می

قبل از توسعه دانش اقتصادي بشر، بهره در این شکل طبیعـی  «بیان شده است که:  152صفحه در  -6

کمتر مورد توجه بوده است.در مقابل، نمود صریح و بارز آن در قراردادهاي وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار 

ولید کند. از این رو، اگر مفهـوم  اما به نظر می رسد علم اقتصاد نمی تواند مفاهیمی خارج از عینیت ت». گرفته است

جدیدي به نام بهره طبیعی شکل گرفته باشد، ریشه آن را باید در همان بهره اي کـه در عینیـت بـازار بـوده اسـت      

 جستجو کرد و  نمی توان یک بار ارزشی ذهنی خارج از عملکرد واقعی اقتصاد به یک مفهوم ذهنی تحمیل کرد.

این نظریه خود تاییدي بر وجود بهره طبیعی اسـت؛ زیـرا   ...  «بیان شده است که:  157در صفحه  -7

نشان می دهد که هر واحد درآمد حاضر که به شکل پول نگهـداري مـی شـود.از آنجاییکـه در قالـب یـک رابطـه        

لذا مـی تـوان   -صحیح حقوقی، قابل تبدیل به سرمایه است، یعنی می تواند با جریانی از درآمدهاي آتی مبادله شود

در حالی که اساس طرح موضوع بهره طبیعی به همین برداشت و تعریف از ». زش مستقل بازاري نیز باشدداراي ار

سرمایه که جریانی است از درآمد هاي آتی که در بازار با یک سطح مشخص قابل ارزش گذاري و مبادله است بـر  
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است که فی نفسه رباست. یعنی  میگردد. این نوع نگاه متضمن پذیرش تلویحی و ذهنی امکان قرض با شرط زیاده

  تعریفی که خود متضمن پذیرش قرض ربوي ولو در عالم ذهن است، خود توجیهی براي وجود بهره طبیعی است.

، در رابطه با این مطلب که نرخ سود انتظاري فقط در رابطه با بهـره قـراردادي در   170در صفحه  -8

مناسب انجام نشده است. این در حالی است که به نظـر  ذهن متفکرین اقتصاد اسالمی شکل گرفته است، استدالل 

رسد حتی در صورت پذیرش مفهوم نرخ بهره طبیعی، نرخ سود انتظاري کـه در مباحـث اقتصـاددانان اسـالمی      می

  تواند تقریبی از نرخ بهره طبیعی باشد.  شود، می مطرح می

باشد. بدین معنـا کـه    میبیان شده است که منفعت وجودي مستقل از کاالي اقتصاد ن 175در ص  -9

 باشد. اما در این رابطه استدالل کافی ارائه نشده است.  منفعت کاال در ذات کاال مستتر می

کرد که مراد آیات و روایات شدیدي که در رابطـه بـا    مناسب بود نویسنده به طور صریح بیان می -10

 حرمت ربا بیان شده است کدام است و به چه چیزي اشاره دارند؟

گیري شده است که  ، از اینکه پول سرمایه بالقوه است، بر وجود بهره طبیعی نتیجه157 در صفحه -11

 گیري مشخص نیست.  فرآیند منطقی این نتیجه

شود کـه آیـا عقـد قـرض بـا       این سوال مطرح می 161در رابطه با مباحث مطرح شده در صفحه  -12

ها به کار گرفته شود؟ آیـا بـا اتخـاذ     سرمایه بنگاهتواند براي تامین  توجه به مکروه بودن آن براي قرض گیرنده، می

وار به اقتصاد اسالمی، نباید به مکروهات و مستحبات اقتصاد نیز توجه نمود و فقط مباحث را به حرام و  نگاه نظام

 حالل محدود ننمود؟
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کند که در صورتی که نرخ بهره طبیعی نباشد سود تاجر و  اشاره می 20نویسنده در صفحه -13

معنا خواهد بود؛ درحالیکه باید گفت  دار و بالتبع سود مضاربه و نسیئه حتی در شرایط اطمینان کامل بیکارخانه 

کند و نه مبتنی بر  اي است که تولید می که از لحاظ شرعی سود کارخانه دار و تاجر مبتنی بر ارزش اضافی

اي است که در فرایند تولید و بااستفاده از اي دارد. به عبارت بهتر سود کارخانه دار و تاجر ارزش افزوده  سرمایه

کند و ابتداء ربطی به میزان سرمایه و ارزش گذاري آن در  منابع و نهاده هاي تولید بعد از کسر هزینه ها ایجاد می

اي است که در فرایند تولید با به کارگیري سرمایه ایجاد  زمان حال و آینده ندارد بلکه مبتنی بر ارزش اضافی

طبیعی  بهره   و آن ارزش اضافی داري مطلوبیت است در این صورت این جمله که در صورت نبودن نرخشود  می

 معنا خواهد بود صحیح نخواهد بود.  دار و تاجر بی سود کارخانه 

حتی اگر فرض شود که ماهیت وجودي بهره طبیعی قابل اثبات باشد و تخصیص بهره طبیعی بـه   -14

قرض دهنده قابل توجیه باشد، اما مناسب بود در رابطه با علت انتقال ایـن اضـافه   پول و یا سرمایه پولی در دست 

گردیـد کـه    شد. در واقع ثابـت مـی   از قرض دهنده به قرض گیرنده و خالف عدالت نبودن آن نیز توضیح داده می

 باشد.   چنین انتقالی عادالنه و راستاي مقتضاي قاعده عدالت می

توانـد بـراي ایجـاد     است ذاتـا داراي مطلوبیـت نیسـت امـا مـی     سرمایه نقدي چون از جنس پول  -15

مطلوبیت ذاتی مورد استفاده قرار گیرد. تفاوت پول و سرمایه با سایر کاالها در ارزش مبادالتی خالص بودن اسـت.  

توان گفت که در صورت گذشت زمان باید ارزش آن زیاد شود. سرمایه از آن جنبه که سرمایه است  از این رو نمی

افزاید و یا ارزش اضافی ندارد بلکه وقتی مولد خواهد بود که در فرآیند تولیـدي   لد نیست و به ارزش خود نمیمو

به کارگرفته شود. یعنی ایجاد ارزش توسط سرمایه متوقف بر به کار گیري آن در فرایند تولید است. به تعبیر بهتـر  
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داراي ارزش اضافه تري نیست چون به خودي خود ارزش مادي سرمایه برابر خود سرمایه است و به خودي خود 

مطلوبیت ندارد بلکه ارزش اضافی زمانی خواهد بود که با به کارگیري این سرمایه درفرایند تولید آن ارزش اضافی 

ایجاد گردد. از این رو باید گفت که صرف سرمایه بودن موجب ایجاد ارزش نمی شـود کـه نـام آن را نـرخ بهـره      

 طبیعی بگذاریم.  

نکته محوري در بحث سرمایه به کار گرفتن سرمایه در فرآیند تولیدي است و ارزش اضافی  -16

آید و به صرف سرمایه بما هو سرمایه ارزش بیشتري تعلق  سرمایه از طریق سهم  سرمایه از تولید به دست می

ار نگیرد حال چه بین افراد گیرد. به تعبیر دیگر اگر سرمایه در طول زمان در فرایند تولیدي مورد استفاده قر نمی

 جابجا شود یا نشود مستحق داشتن ارزش اضافی نخواد بود. 

رسد  که به نظر می سازد در حالی نویسنده بهره طبیعی را به خاصیت مولدیت سرمایه مربوط می -17

رو کند و از این  تر سرمایه به خودي خود تولید مثل نمی سرمایه به خودي خود مولد نیست. به تعبیر دقیق

توان گفت که سرمایه به خاطر مولد بودن مستحق یک ارزش اضافی است بلکه سرمایه فقط در تولید ارزش  نمی

توان صحبتی از  شود و تا قبل از به کار گرفته شدن در تولید و ایجاد ارزش افزوده نمی اضافی به کار گرفته می

  ارزش افزوده خود سرمایه به میان آورد.

را با درآمد حاصل از این عقودي مانند مضاربه، اجاره، بیع و یا عقود دیگر نویسنده بهره طبیعی  -18

شوند حالل  کند در حالی که باید گفت که درآمد این عقود چون در فرایند تولید ارزش حاصل می قیاس می

مقایسه به  به این صورت نیست و در این -با تعریف فوق الذکر -شود  باشند اما آنچه که بهره طبیعی نامیده می می
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توان گفت که باید به صاحب سرمایه وقتیکه سرمایه اش در دست  این تفاوت عنایت نشده است. از این رو نمی

  خودش است درآمدي به نام بهره طبیعی تعلق گیرد. 

اگر منظور از بهره طبیعی صرفا یک امتیاز است که دارنده سرمایه نقدي نسبت به بقیه دارد که آن  -19

ست از امکان ایجاد ارزش افزوده و ثروت توسط آن سرمایه در فرایند تولید؛ باید گفت که این امتیاز عبارت ا

رسد. اما باید توجه کرد که وجود این امتیاز تا وقتی که در فرایند تولید به کار گرفته  مطلب قابل قبول به نظر می

ب سرمایه هیچ گونه استحقاقی شود ودر این شرایط صاح نشود، باعث پرداخت مبلغی به صاحب سرمایه نمی

کند اما اگر  براي دریافت بهره ندارد و وجود این امتیاز تغییري در ماهیت نظام بهره در سیستم بانکی ایجاد نمی

گفته شود که صرفا به خاطر داشتن این امتیاز در طی زمان و بدون در نظر گرفتن فرایند تولید درآمدي به صاحب 

  کال دارد.سرمایه تعلق بگیرد این اش

رسد مقایسه بهره طبیعی با اضافه موجود در عقد بیع نسیئه صحیح نمی باشد. چون در  به نظر می -20

باشد و آن کاال داراي ارزش و مطلوبیت ذاتی است و از آنجاییکه مطلوبیت  بیع نسیئه یک کاال مورد معامله می

معنی تعیین یک ارزش اضافی براي کاال ذاتی دارد امکان قیمت گذاري آن وجود دارد و این ارزش گذاري به 

نیست بلکه به معنی تعیین یک مابه ازاي نقدي براي مطلوبیت آن کاالست. در فرایند قیمت گذاري قیمت نسیئه 

پذیرد و طی پروسه  گردد و این قیمت گذاري هم در چارچوب بازار صورت می بیشتر از قیمت نقد معین می

که برخواسته از ترجیهات و مطلوبیت هاي مصرف کنندگان است و منحنی تالقی منحنی تقاضاي کاالي نسیئه 

عرضه این کاالها که مبتنی بر سازو کار تولید و هزینه هاي تولید است می باشد. یعنی منحنی عرضه و تقاضا براي 

له نقد و کاالي نقد با این منحنی ها براي کاالي نسیئه متفاوت است. در کل باید گفت که تفاوت قیمت در معام
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گردد در حالی که در مورد سرمایه باید  باشد برمی نسیئه به قیمت گذاري کاالیی که خود داراي مطلوبیت ذاتی می

گفت که برخالف نظر برخی که در متن مقاله نیز مطرح شده است خود سرمایه کاال نیست و مطلوبیت ذاتی ندارد 

آید از این رو نمی توان  مایه در فرایند تولید به وجود میبلکه مطلوبیتش به کاالیی است که با استفاده از سر

سرمایه را جداي از ارزش خودش قیمت گذاري کرد و بهره طبیعی را طبق گفته نویسنده قیمت سرمایه عنوان 

  کرد.

کند با مطلب فوق قابل اشکال است و  بحثی که نویسنده راجع به شباهت اجاره و بهره طبیعی می -21

شود و مبلغ اجاره در  اجاره یک ارزش  جدید که منفعت استفاده از مورد اجاره است ایجاد میآن این است که در 

پذیرد و پرداخت اجاره براي پول بدون  شود ولی در قرص ابتداء تولید ارزشی صورت نمی عوض آن پرداخت می

ره اي که شارع حالل کرده ها گذشته تفاوت اجا ایجاد هیچ گونه ارزش جدیدي ربا بوده و حرام است. از همه این

توان  گردد و نمی و بهره به معناي زیادت بدون تولید ارزش که شارع آن را حرام کرده است به حکمت شارع برمی

  به سادگی آن دو را مشابه و معادل دانست. 

تواند منشـأ   شود که سرمایه می گوید که از آراي متفکرین اسالمی برداشت می این که نویسنده می -22

خواهد حکم به صحت بهره طبیعی بدهـد ایـن اشـکال وارد اسـت کـه منشـأ        درآمد قرار بگیرد و از این طریق می

درآمد قرار گرفتن سرمایه دلیل بر صحت دریافت بهره و لو بهره طبیعی به تعبیر نویسنده نیست بلکه منشـأ درآمـد   

  فعالیت تولیدي است.قرار گرفتن سرمایه از طریق انجام 
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