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  دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی

  کند.را منعکس نمی

  باشد، لـیکن اسـتفاده از نتـایج    به پژوهشکده پولی و بانکی میکلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق

 این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.



 
 

 
       

٣ 
 

  

  

  

 

  

 فهرست مطالب

 4 .......................................................................................................................... مقدمه. الف

 5 .................................................................................................................... مقاله خالصه. ب

 6 ........................................................................................................................قوت نقاط. ج

 7 ................................................................................................... ساختاري و کلی ضعف نقاط. د

 13 .................................................................................................. موردي و جزئی ضعف نقاط -ه

 17 ................................................................................................................. مآخذ و منابع -و

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

٤ 
 

  مقدمهالف. 

ها در  در راستاي تحقق فرهنگ نقد در حوزه بانکداري و مالی اسالمی و نقشی که این مهم در تقویت دیدگاه

کند، گروه بانکداري اسالمی پژوهشکده پولی و بـانکی، اقـدام بـه برگـزاري پنجمـین       این حوزه رو به رشد ایفا می

، 1391شهریور مـاه   15اسالمی در تاریخ  هاي بانکداري و مالی هاي بررسی و نقد پژوهش جلسه از سلسله نشست

در محل پژوهشکده پولی و بانکی نمود. به منظور برگزاري این نشست، ابتدا پس از بررسی منابع منتشـر شـده در   

» 1بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریـه تحـریم ربـا در اسـالم    «حوزه بانکداري و مالی اسالمی، مقاله 

هـاي منتخـب در    ستجردي، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به عنوان یکـی از پـژوهش  نوشته دکتر رسول بخشی د

آیـا بـین   بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـد کـه       این حوزه انتخاب گردید. در این تحقیق، نویسنده تالش نموده است تا 

بـا  مـذکور  پـژوهش   نظریه تحریم ربا در اقتصاد اسالمی، نسبتی وجود دارد؟نرخ بهره صفر در غرب و  هاي نظریه

هـاي نـرخ بهـره صـفر در نظـام اقتصـاد        این فرضیه است که نظریه اثبات روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال

  مفهوم مورد تأکید در نظریه تحریمتفاوت ماهوي دارند و  داري با نظریه تحریم ربا در نظام اقتصادي اسالم سرمایه

نمایـد آن اسـت کـه صـفر      لتی که نویسنده از این بحث نظري استخراج میدالشود.  ها انتزاع نمی ربا، از این نظریه

تـر بـودن    تواند معادل حذف ربا در بانکداري اسالمی در نظر گرفته شود و این باور کـه پـائین   بودن نرخ بهره، نمی

  باشد.   ح میهاي بانکی با تعالیم اسالمی است، باوري عرفی اما ناصحی نرخ بهره، به معنی سازگاري بیشتر فعالیت

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

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

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

                                                             
1

  پژوهشی اقتصاد اسالمی به چاپ رسیده است. -نشریه علمی 38له در شماره . الزم به ذکر است که این مقا
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بندي قرار گرفت. در نهایت، پس از حذف نقدهاي تکراري، کلیـه نقـدها در سـه دسـته زیـر       بندي و اولویت دسته

  بندي شد: تقسیم

  مورد)؛ 5نقاط قوت ( -1

  مورد)؛ 11نقاط ضعف اصلی و مبنایی ( -2

  مورد). 15اي ( نقاط ضعف فرعی و حاشیه -3

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

مندان (از جمله استاد محترم دکتر رحیم داللی اصفهانی)، برگـزار گردیـد. بـا توجـه بـه       منتقدین و جمعی از عالقه

براي نویسنده فراهم شد و از نقدهاي فرعـی و   محدودیت زمانی، تنها امکان پاسخگویی به نقدهاي اصیل و مبنایی

شود. همچنین  نظر گردید. در ادامه ابتدا خالصه بحث و پس از آن نقدهاي اصلی و فرعی ارائه می اي صرف حاشیه

  هاي نویسنده به نقدهاي اصلی نیز ارائه شود.    شود تا پاسخ می  تالش

  

 خالصه مقالهب. 

دهد که براي قرار گـرفتن اقتصـاد بـازار در     داري، نشان می دانان سرمایه صادشده به وسیله اقت هاي انجام تحقیق

وضعیت بهینه، ضروري است نرخ بهره، صفر باشد. از طرف دیگر، در نظام اقتصـادي اسـالم، ربـاخواري حـرام و     

ظریه تحریم هاي اخیر اقتصادي و ن آیا بین نظریه حال سوال آن است که ظهور آن در روابط اقتصادي ممنوع است.

ایـن   اثبـات  با روش توصیفی و تحلیل محتوا، بـه دنبـال  پژوهش حاضر  ربا در اقتصاد اسالمی، نسبتی وجود دارد؟

 داري با نظریه تحریم ربا در نظام اقتصادي اسـالم  هاي نرخ بهره صفر در نظام اقتصاد سرمایه فرضیه است که نظریه
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داللتـی کـه از ایـن    شـود.   ها انتزاع نمی ربا، از این نظریه  نظریه تحریم مفهوم مورد تأکید درتفاوت ماهوي دارند و 

تواند معادل حذف ربا در بانکداري اسالمی در نظـر   شود آن است که صفر بودن نرخ بهره، نمی بحث استخراج می

ـ    تر بودن نرخ بهره، به معنی سازگاري بیشتر فعالیت گرفته شود و این باور که پائین ا تعـالیم اسـالمی   هـاي بـانکی ب

  باشد.   است، باوري عرفی اما ناصحیح می

  

  . نقاط قوت  ج

هـا از   داري و تحلیـل آن  توجه به موضوعی جالب و بدیع یعنی نظریات نرخ بهره صفر در اقتصاد سـرمایه  -1

 دیدگاه اسالمی از نقاط قوت این تحقیق است. 

در تحلیل نظریات نرخ بهره صـفر و نظریـه   » اي رویکردي تطبیقی و مقایسه«ویژگی مهم این تحقیق اتخاذ  -2

 حرمت ربا در اسالم است.  

هـایی کـه در اقتصـاد متعـارف در      نویسنده به خوبی و در اکثر مواقع با استفاده از منابع دست اول، دیدگاه -3

 نموده است که خود تالش قابل تقدیر است.   رابطه بهره و ربا وجود دارد را بیان و تحلیل 

نویسنده در ابتداي تحقیق، بحث جالبی در رابطه بـا سـیر تـاریخی تطـور مفهـوم ربـا و بهـره در اقتصـاد          -4

 نماید.   متعارف ارائه نموده است که جالب توجه می

ط قوت این پژوهش توجه به مسئله مبنایی و پیچیده بهره و ربا و تالش در جهت تحلیل این مفاهیم از نقا -5

هـاي بانکـداري و مـالی     یابد که توجه شود در دوره اخیـر پـژوهش   شود. این مطلب زمانی اهمیت می محسوب می

هـایی ماننـد صـکوك منتقـل شـده        اسالمی در ایران و سایر کشورها بیشتر به سمت مباحث کاربردي و ابزارسازي

بهره)، علیرغم اهمیت قابل توجهی که دارند مورد غفلت  شناسی ربا و است و متاسفانه مباحث نظري (مانند مفهوم

 اند.   واقع شده
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  . نقاط ضعف کلی و ساختاريد

هـاي خـود روش و الگـوي    نویسنده براي استداللیابی به نتایج:  شناسی دست چالش ساختاري و روش -1

باعـث ضـعف آن شـده     تر نبود یک روش مناسب و منسجم در بیان مقالـه کند؛ به عبارت سادهخاصی را بیان نمی

دهی به سواالت تحقیق توضـیح   است. مناسب بود نویسنده در مقدمه، در رابطه با روش تحقیق و سیر منطقی پاسخ

 نمود.   بیشتري ارائه می

توصیفی است کـه  -هاي تحقیق، روش تحلیلی روش پژوهش حاضر و طریقه دستیابی به پاسخ پرسشپاسخ: 

باشد. یعنی نویسنده ابتـدا منـابع موجـود را مـورد بررسـی قـرار داده و        می میهاي مورد تائید به لحاظ عل از روش

 هاي تحقیق پاسخ دهد.     هایی منطقی و عقلی، به پرسش سپس سعی نموده است با تحلیل

هـاي متفـاوتی هسـتند کـه در     بهره پولی، بهره اسمی، بهره و بهره واقعی الفاظ و عبـارت  اغتشاش لفظی: -2

هـا را بـه جـاي    معانی متفاوتی نیز دارند. نویسنده بارها و بارها در جاي جاي مقالـه ایـن عبـارت   ادبیات اقتصادي 

بایسـت ابتـدا   هاي نظري متفاوتی دارند. لذا میها داللتکند، در حالی که هر یک از این عبارتیکدیگر استفاده می

 شد.  هاي نظري پرداخته می تحلیلگردید و پس از آن به  ها به شکل کاملی تبیین میمعناي هر یک از این

بر خالف آنچه در نقد مطرح شده، بنده تالش کردم تا آنجا که ممکن است بـین انـواع مختلـف نـرخ     پاسخ: 

دارد نـرخ بهـره بهینـه     بهره تفکیک قائل شده و تعاریف هر یک را ارائه کنم. به عنوان نمونه، وقتی فریدمن بیان می

است و یا منظور موریس اله از نـرخ بهـره صـفر بهینـه، نـرخ بهـره واقعـی         صفر است، منظورش نرخ بهره اسمی

    باشد که تمامی این موارد در مقاله مورد تاکید قرار گرفته است. می
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هاي ایشـان  توان تلقیهر یک از اندیشمندان اقتصادي تلقی خاصی از بهره دارند و نمی اغتشاش مفهومی: -3

توان آن دو را در یک طبقـه قـرار داد.   از بهره با تلقی کینز متفاوت است، نمیاز بهره را یکی دانست. تلقی فریدمن 

رسد باید ابتدا یک تلقی را به عنوان تلقی مختار از بهره انتخاب کرد و ضمن بیان تلقی مختـار بـا تلقـی    به نظر می

هـا  بـا هـم ترکیـب کـرد و از آن    هـا را  توان و نباید این نظریهها را ادامه داد. همچنین نمیسایر اندیشمندان تحلیل

هـاي خـود    باید به تنهایی تحلیل کـرد. بنـابراین اینکـه نویسـنده در تحلیـل     تناقض استخراج کرد. هر نظریه را می

انـد و اختالفـات مبنـایی بـا      اندیشـیده  هاي نویسندگان گوناگون که هر یک در چارچوب فکـري خـود مـی    دیدگاه

 رسد.   جا بیان و تحلیل نموده قابل خدشه به نظر مییکدیگر در تحلیل بهره دارند را در یک

هـاي خـاص خـود را دارنـد و نبایـد       فرض بنده نیز اعتقاد دارم که هر یک از اندیشمندان تلقی و پیشپاسخ: 

ها را باید با هم خلط نمود. اما به هر حال برخی مفاهیم وجود دارد که مورد اتفاق اندیشمندان اقتصادي اسـت.   آن

  نمونه، نرخ بهره اسمی و یا نرخ بهره واقعی از این دسته از مفاهیم هستند.به عنوان 

هاي عقلـی   هاي مقاله به صورت نابجا از تحلیل نویسنده در برخی بخش استفاده نابجا از مباحث ارزشی: -4

اگـر  : «دارد است. به عنوان نمونه در بخشی از تحقیق بیـان مـی    به سمت استفاده از مباحث ارزشی منحرف گردیده

در حـالی کـه بـه نظـر     ». دادگاه به تحـریم آن حکـم نمـی   داشت، شارع مقدس هیچبهره ریشه طبیعی و واقعی می

رسد اینگونه استدالل کردن در تعارض با روش تحلیلی و عقلی ایشان قرار داشته باشد. اگر تن دادن بـه حکـم    می

هندسی و تئوریکی نیاز ندارد، پـس چـه لزومـی دارد    هاي قوي در حد بیان روابط ریاضی و شارع نیاز به استدالل

توانیم بگوییم که این حکمی است که ما باید بپذیریم و در بـاره آن بحـث   پژوهش در رابطه با آن انجام شود و می

هـا  نمود نه آن که با استناد به جمله باال آنپردازها را مستدل رد مینکنیم. از این رو، نویسنده بایستی استدالل نظریه
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رد کند. ما براي آنکه بتوانیم در مجامع علمی منطقی بودن تحریم ربا را به محققین و اقتصاددانان ارائـه نمـاییم، در   

هاي محکم و قوي باشیم و براي این کار باید این مطلب را از ذهن دور کنـیم کـه   ابتدا باید به دنبال یافتن استدالل

ن به عنوان یک فرضیه نگاه کنیم که در پی اثبات و حقانیت آن هستیم. تحریم بهره یک دستور الهی است. باید به آ

 در این شرایط است که به نتایج درست و علمی دست خواهیم یافت. 

بناي بحث بر رویکرد تعبدي به موضـوع   جمله مطرح شده تنها جزء کوچکی از پژوهش بوده و سنگپاسخ: 

هـاي اقتصـاددانان    هـا و اسـتدالل   شود از خود بحـث  تالش می بنا نشده است، بلکه تحلیل عقلی و منطقی است و

هاي ارائه  غربی تناقض بیرون کشیده شود. بنابراین اگر جمله مذکور از مقاله حذف شود، باز هم مشکلی در تحلیل

  شود.   شده ایجاد نمی

بـود کـه   سوالی که نویسنده مناسب بود به آن پاسخ دهد این مسئله  سازي ثمره عملی بحث: عدم شفاف -5

توانـد  آیا جهت ساخت یک الگوي اقتصادي، پذیرش فرضیه صفر نرخ بهره یا حذف نرخ بهره (تحـریم ربـا) مـی   

نتایج عملی متفاوتی ایجاد نماید؟ در واقع، جا داشت در رابطه با ثمره عملی بحث و اینکه مقایسـه نظریـات نـرخ    

شـد. در مقابـل اگـر     واند داشته باشد توضیح داده میت هایی می بهره صفر با نظریه حرمت ربا در عمل چه اثرگذاري

 شد.   بحث صرفا کوششی نظري و علمی است، الزم بود در ابتداي مقاله بر نبود ثمرات عملی در آن تاکید می

تـوان از   این مقاله صرفا رویکردي نظري و تحقیقی دارد و داراي ارزش نظري اسـت. از ایـن رو نمـی   پاسخ: 

هـا   هاي کاربردي داشت. بلکه الزم است این مقاله بـا سـایر مقـاالت و ایـده     انتظار تولید داللت این مقاله به تنهایی

   هاي کاربردي از آن استخراج گردد. ترکیب شده و در نهایت داللت
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انـد کـه گویـا در اسـالم      نویسـنده طـوري بحـث کـرده    عدم توجه مناسب به مباحث بانکداري اسالمی:  -6

ایه نامشروع و بهره است. در حالی که شاید از بین عقود متعددي کـه در معـامالت   پرداخت هر نوع سودي به سرم

اسالمی قابل وجود دارد، تنها بهره بردن از یک نوع خاص از مبادالت (عقد قرض) نامشروع عنوان شـده اسـت و   

د، صفر بـودن  پرداخت و دریافت سود و مثبت بودن نرخ آن در سایر عقود مورد تائید است. حتی در برخی از عقو

انجامد. مثال عقد مشارکت مدنی، که در آن اگر دریافت کننده تسـهیالت بـر    نرخ سود منجر به باطل شدن عقد می

اساس این عقد هیچ نوع سودي دریافت نکند با ماهیت عقد مشارکت در تعارض بوده و صفر بودن سـود باطـل و   

   مبطل عقد خواهد بود.  

ا تفاوت سود و ربا مورد توجه قرار گرفت و بیان گردید هـر چنـد اسـالم    در بخش آخر مقاله صراحتپاسخ: 

ربا را حرام نموده، اما سود را جایز اعالم کرده است. البته این نقد که چرا این بحث مفهومی در انتهاي مقاله آمـده  

   شد. است وارد بوده و مناسب بود تحلیل مذکور در قسمت اول مقاله ارائه می

در ادبیات اقتصادي دو نـوع نظریـه در خصـوص بهـره      هاي نرخ بهره: هاي بهره و نظریه خلط بین نظریه -7

وجود دارد، یک دسته نظریات بهره است و دسته دیگر نظریات نرخ بهره. نویسنده مقاله بـدنبال مقایسـه نظریـات    

رسـد  ه منطقی بـه نظـر مـی   نرخ بهره (با تاکید بر نظریه نرخ بهره صفر) با منع ربا در اسالم است. در حالی که آنچ

 هاي بهره با منع ربا است.  مقایسه نظریه

هـاي   این مقاله هم به نظریات بهره پرداخته است و هم به نظریات نرخ بهره. بدین معنا که در قسـمت پاسخ: 

 هاي ذهنی و عینی آن مطرح شده و در قسمت دوم نظریه نرخ بهره (با تاکیـد بـر نظریـه    اول نظریات بهره و ریشه

    نرخ بهره صفر) مورد توجه واقع شده است و خلطی وجود ندارد.
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نویسنده در بخش پایـانی کـار کـه نـوآوري      هاي عقلی با مباحث صرف فقهی: مقایسه ناصحیح استدالل -8

هاي عقلی ارائه شده توسط محققانی چون فریـدمن و الـه بـا     دهد، به مقایسه تحلیل اصلی تحقیق را نیز تشکیل می

اند از این منظر نتایجی استخراج نمایند. مـثال نظریـه فریـدمن کـه      اند و تالش کرده مت ربا پرداختهحکم فقهی حر

داند که در آن نرخ بهره اسمی صفر باشد را با این دیدگاه کـه در   حالت بهینه اقتصاد را با تحلیل عقلی شرایطی می

رسد هدف علـم فقـه    در حالی که به نظر می اند. فقه اسالمی پرداخت مازاد در عقد قرض حرام است مقایسه کرده

هاي عقلی و منطقی و در نظر گرفتن نتایج احکـام بـراي ایجـاد کـارائی      بیان مصالح و مفاسد احکام نبوده و تحلیل

باشد. از این رو مناسب بود نویسنده مباحث اسـالمی را تنهـا بـه فقـه اسـالمی       اقتصادي جزو اهداف این علم نمی

داري را با فلسفه اقتصاد اسالمی در موضوع ربا، کالم اسـالمی   ریات عقلی اقتصاددانان سرمایهکرد و نظ محدود نمی

پسند مطرح شده در منـابع اسـالمی    هاي عقل نمود. به طور مشخص مناسب بود بر روي حکمت و غیره مقایسه می

 نمود.    در موضوع ربا مانند ظلم، جلوگیري از تجارت و غیره توجه بیشتري می

باشد و لذا ضرورتی ندارد که مسـئله آثـار سـوء     هدف این مقاله بررسی آثار منفی نرخ بهره مثبت نمی :پاسخ

باشد. بدین معنا که آیا  اي غربی می اي اسالمی با نظریه ربا مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله تنها مقایسه نظریه

  نرخ بهره صفر به معناي حذف ربا است؟

نویسنده بین بهره پولی و سود پرداختی به سرمایه (بهره سرمایه) تفـاوتی  سرمایه:  خلط بین مفهوم پول و -9

اي (چه بر روي پول نقد باشد و چـه بـر روي سـرمایه)     کند که گویا هر نوع بهره شود و طوري بحث می قائل نمی

) نیـز بـه   1379(طـور کـه توتونچیـان     گردید. همان ناصحیح است. در حالی که مناسب بود بین این دو تفکیک می

)، پول نیـز نـوعی سـرمایه در نظـر     1957باورك ( دهد، متأسفانه در ادبیات متعارف، مثالً کتاب بوم  خوبی نشان می



 
 

 
       

١٢ 
 

اي براي توجیه بهره است. در حـالی کـه پـول الزامـاً      شود که این خلط بین مفهوم پول و سرمایه و زمینه گرفته می

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

اي نیسـت. الزم   باشد، ولی پول، به خودي خود مستحق هیچ نوع بهره شده) می (حتی عائدي ثابت و از پیش تعیین

ولید قـرار  به ذکر است این ویژگی و ظرفیت بالقوه پول که می تواند در آینده به سرمایه تبدیل شده و در خدمت ت

نماید؛ چرا کـه بـه لحـاظ عقلـی و مقتضـاي قاعـده        بگیرد، هیچ حقی براي پول در جهت دریافت مازاد ایجاد نمی

عدالت، ابتدا باید تولید انجام شده و ارزش افزوده ایجاد گردد و پس از آن این ارزش افزوده بین عوامل تولید کـه  

ن، پول را نباید با سایر کاالها مقایسه نمـود، چـرا کـه پـول بـر      سرمایه نیز یکی از آنان است، تقسیم گردد. همچنی

باشـد و   خالف سایر کاالها داراي ارزش ذاتی و درونی نیست، بلکه داراي ارزشی اعتباري، قـراردادي و تبعـی مـی   

و تـالش    شاید به همین دلیل باشد که برخی از محققین، اساسا کاالي خصوصی بودن پول را مورد نقـد قـرار داده  

 اند آن را کاالیی عمومی و یا مشترك تعریف نمایند.   کرده

اي  در قسمت انتهایی مقاله صراحتا به این موضوع پرداخته شده و تاکید گردیده است که سـود پدیـده  پاسخ: 

    مشروع و اسالمی است و بر خالف ربا هیچ مشکلی ندارد.

هـاي بهـره،    را بـه بیـان ریشـه    نویسنده تقریبا نیمی از کـار  عدم تمرکز بر بحث اصلی پژوهش: -10

انـد. در حـالی کـه ایـن مباحـث اثرگـذاري        هاي بهره اختصـاص داده  نظریات مدافع بهره و نظریات مخالف ریشه

شـد بـدون بیـان     مستقیمی در بحث اصلی تحقیق (مقایسه نظریه نرخ بهره صفر با تحریم ربا در اسالم) ندارد و می

یافت. از این رو مناسب بود نویسنده بر بحث اصلی تحقیق تمرکز بیشتري هاي مورد نظر دست  ها هم به تحلیل آن

 نمود.    می
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براي رسیدن به نقط مورد تمرکز تحقیق، یعنی بررسی تطبیقی نظریات نـرخ بهـره صـفر در غـرب بـا      پاسخ: 

ملی را بـه عنـوان   الزم بود ابتدا موضوع نظریات بهره و اینکه اقتصاددانان غربی چه عوا نظریه تحریم ربا در اسالم،

هـا بـا مشـکل     شد، دستیابی به تحلیل کنند، مورد بررسی قرار گیرد و اگر اینکار انجام نمی هاي بهره مطرح می ریشه

تواند به این نتیجه برسد که ممکن  هاي ارائه شده در دو قسمت مقاله خواننده می بر اساس تحلیل گردید. مواجه می

    آل را نرخ صفر بداند. دار بودن بهره باشد و هم از طرفی نرخ بهره ایده هاست یک اقتصاددان هم معتقد به ریش

  

  نقاط ضعف جزئی و موردي -ه

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

 دیده شود. 

پرداخت و در این رابطـه از منـابع    مناسب بود نویسنده در بخشی مستقل به مسئله ربا و بهره در اسالم می -2

 کرد.   موجود در حوزه بانکداري اسالمی استفاده می

شناسی و غیره مربوط  ها و ادعاهایی چندي مطرح شده که بعضا به علم تاریخ یا لغت در این مطالعه گزاره -3

هاي ارائه شـده   بطه ارجاعات مناسبی به مقاالت تخصصی در این زمینه ارائه نگردیده و تحلیلشوند و در این را می

اگر فرهنگ لغتی مربوط «عنوان شده است:  66آیند. به عنوان یک نمونه، در پاورقی صفحه  نیز به نظر کم عمق می

». بهره پول را مشاهده نخـواهیم کـرد  به دوره رنسانس پیدا شود قریب به یقین در برابر کلمه التین اینترست معناي 

پژوهشی جایگاهی ندارد. آیا چنین فرهنگ لغتی وجود ندارد  -ها در یک مقاله علمی  به نظر اینجانب اینگونه گزاره

لغت و بررسی فرضیه مطرح شده (که به عنوان پیشتیبانی براي دیگـر توجیحـات آورده    یا محقق یافتن این فرهنگ

  ر کرده است؟  شده) را به محقق واگذا
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در سیستم بانکی موجود، عرضه و تقاضاي پول تحت تاثیر نرخ بهره قرار دارد پس تعـادل در بـازار پـول     -4

گـردد و اگـر   باشد. در حالیکه در نظام اسالمی پرداخت بهره در هر شکل آن، ربا محسوب میمتاثر از نرخ بهره می

م مالی تعریف کنیم که متـاثر از نـرخ بهـره نباشـد. بـه      نرخ بهره حذف شود بایستی الگوي پولی جدیدي براي نظا

عبارت دیگر نظام وام دهی چه در بخش مصرف و چه در بخش تولیـد بایسـتی تغییـر کنـد و همـه ایـن مباحـث        

نیازمند این است که از الفباي بازارهاي مالی و پولی شروع کنیم و با استفاده از ابزارهاي علمی همچون ریاضی بـه  

  ود بپردازیم.بیان الگوي خ

داري  داري با منع ربا اگر مراد ما چارچوب کلی اسالم و سـرمایه در تفاوت میان بهره صفر در نظام سرمایه -5

گونه که در مقاله آمده است، اختالف امري واضح است و نیازي به تبیین ندارد. به بیان دیگر کامال واضح باشد، آن

انـد و  دانند، نظام مبتنی بر بهـره را پذیرفتـه  رخ بهره صفر را بهینه میاست که افرادي چون فریدمن، اله و غیره که ن

دانند و عنوان آن [نرخ بهره صفر] هم متضمن قبول نظام مبتنـی بـر بهـره اسـت، امـا در      نرخ بهره صفر را بهینه می

کـه ایـن بـه    چارچوب معارف اسالمی ربا [بهره] و به عبارت دیگر هرگونه زیاده در قرارداد قرض منع شده است 

 معناي نفی نظام مبتنی بر بهره است.

هـاي بهـره در ذات   که ریشـه ها یک رابطه ساده و خطی نیست که براساس آن ها و بایدرابطه میان هست -6

اي است کـه توسـط امثـال بـوم بـاورك صـورت       انسان و طبیعت وجود دارد، حکم به جواز بهره کنیم. این مغالطه

توان ین رابطه فلسفی را بدین شکل ساده قبول دارد. اما باید گفت، به لحاظ فلسفی نمیگرفته و البته نویسنده هم ا

 از اینکه ذات انسان موافق بهره است، این نتیجه را بگیریم که بهره باید در روابط وجود داشته باشد. 
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شـده را   هاي واردتوان طالها و نقرهپرسشی مطرح شده است از سوي نویسنده: چگونه می 65در صفحه  -7

رسـد در ایـن تحلیـل اوال تفـاوت      در نظام گردش وارد کرد؟ پاسخ عمل رباخواران ذکر شده است. اما به نظر مـی 

شده است، بیان نشـده  شرایط جدید عصر حاضر با قبل از آن که در آن موسم، طال و نقره به نظام گردش وارد می

رایط جدید تبیین نشده است. در نهایت بر اسـاس آنچـه   است. ثانیا سازوکار عمل رباخواران و جایگاه ایشان در ش

رسد که حجم باالي طال و نقره باعث حرکت به سوي نظام ربـوي   در متن در این قسمت است، اینگونه به نظر می

باشد. چرا که ریشه این امر را باید در همان تغییر نگـرش  و تغییر مفهومی در ربا شده است که به نظر صحیح نمی

دنیا که در دوره رنسانس اتفاق افتاده بود جستجو کرد. به بیان دیگر، چنانچه هیچ طـال و نقـره جدیـدي    به دین و 

 داد.  ها، این تغییر مفهومی رخ میشد، باز هم با توجه به تغییر نگرشوارد اقتصاد آن دوره نمی

رض شـده اسـت در حـالی    گردد که در این مقاله ربا و بهره یکسان ف در ابتداي مقاله (صفحه سه) بیان می -8

ها ربا معادل بهره و در دیگري ربا مخـالف بـا بهـره     شود که در یکی از آن که در بخش انتهایی دو فرض مطرح می

 رسد نوعی تناقض است.   شود که به نظر می مطرح می

شود کـه بـدون نیـاز بـه کـاهش حجـم پـول،         هاي صحیح ادعا می مقاله بدون ارائه استدالل 22در صفحه  -9

رسد در وضعیت بهینه مالی اسالمی نیز بانـک   نگی به صورت طبیعی حاصل خواهد شد. در حالی که به نظر میبهی

 مرکزي همچنان در زمینه مدیریت نقدینگی داراي نقش خواهد بود.  

بیان شده است که در اسالم به دلیل حذف ربا هیچ مانعی بر سر راه کاهش بازدهی  23در صفحه  -10

رسد این اسـتدالل نـاقص    گرفتن جامعه در وضعیت سیري سرمایه وجود ندارد که به نظر می نهایی سرمایه و قرار
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است. چرا که در اسالم عقود دیگري مانند عقد فروش اقساطی وجود دارد که نرخ سود مثبـت و خـاص خـود را    

 .  دارد و قابل تصور است که مثبت بودن این نرخ مانعی در جهت کاهش بازدهی نهایی سرمایه گردد

تنها عامل مشروعیت سود در عقود اسالمی عامل ریسـک مطـرح شـده اسـت. در      24در صفحه  -11

تواند به عنوان حکمت صحیح بـودن   رسد عوامل دیگري همچون ارتباط با بخش واقعی نیز می حالی که به نظر می

 وجود سود در این دسته از عقود مطرح شود. 

هایی مطرح شده است که چندان دقیق نیستند. مثال از کینز و فریـدمن سـخن بـه     گزارهدر تحقیق  -12

هاي این افراد به درستی تبیین نشده است. مثال آیا واقعا آیـا فریـدمن بـه توانـایی      میان آمده است، اما واقعا دیدگاه

یان نرخ بهره و بازدهی نهـایی  هاي پولی بر نرخ بهره معتقد نبوده است؟ آیا وجود همبستگی م تاثیرگذاري سیاست

 سرمایه به رابطه علیت از یک متغیر به متغیر دیگر تفسیر نشده است؟ 

 نمود. بـه عنـوان نمونـه    هاي اقتصاددانان اسالمی توجه بیشتري می مناسب بود نویسنده بر دیدگاه -13

تی ابراز نمی دارند، بلکه اقتصاددانان اسالمی در خصوص سود واقعی حاصل از ترکیب کار و سرمایه نه تنها مخالف

نمایند. تنها در نظر گرفتن پول بـه عنـوان سـرمایه و توجیـه بهـره بـه عنـوان پـاداش          آن را تایید و ترغیب نیز می

 خودداري از مصرف از نظر این محققان و صاحبنظران مردود و مطرود است.

ه گـذاري بـازدهی   رسد. با افزایش سـرمای  ناصحیح به نظر می 17ادعاي وجود تناقض در صفحه  -14

نهایی آن کاهش می یابد با کاهش بازدهی نهایی، نرخ بهره هم کاهش می یابد. کاهش نرخ بهـره موجـب افـزایش    

شـود.  گذاري با یک تاخیر باعث افزایش دگرباره خود میدوباره سرمایه گذاري می شود. به عبارتی افزایش سرمایه

در ضریب تکاثري سرمایه گذاري، این یک افزایش میـرا بـوده و    با توجه به وجود عوامل دیگري غیر از نرخ بهره
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رود. از این دست افزایشهاي میرا و یا انفجـاري در اقتصـاد زیـاد بـوده و از ایـن رو هـیچ       به مرور زمان از بین می

 تناقض منطقی و عقالئی وجود نخواهد داشت.

بهینه، نرخ بهـره اسـمی صـفر     دارد که طبق نظر فریدمن در شرایط بیان می 79نویسنده در صفحه  -15

است و این به معناي صفر بودن ربا نیست، چراکه فریدمن معتقد به ریشه واقعی بهره است. در نقد این بیـان بایـد   

گفت که طبق رابطه فیشر در شرایط صفر بودن نرخ بهره اسمی، بهره واقعی برابر منفی نـرخ تـورم اسـت. کـاهش     

واقعی در دیدگاه فریدمن است که اصلیت جبران این کاهش، از لحـاظ غالـب    ارزش پول بر اثر تورم مترادف بهره

اي  فقهاي اسالمی مشکلی ندارد. به عبارتی ربا متوجه بهره اسمی است که فریدمن آن را صفر دانسته است، نه بهره

ایـد بـه ایـن    واقعی که برابر قرینه نرخ تورم و کاهش ارزش پول است و وجودي حقیقی و منطقی دارد. نویسنده ب

 پرداخت که نپرداخته است.نکته و تشریح آن می
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