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ا پـس از       
ل و مباني 
ـه عنـوان    
كده قرار 
سته شـد  

شـده،   ـين  
گرديـد و   

 با توجـه  
شـد و از    
يـز نقـاط   
يت نقاط 
د انتظـار   
ده و ايـن     

و   ـردازي 
ـوي كـه   
راسـالمي      

شسـت، ابتـدا
اصول«عنوان: 

يده اسـت، بـه
سايت پژوهشك
 محققان خوا
زه زمـاني تعيـ
اري حـذف گ

رگزار گرديد.
ـنده فـراهم ش
 پس از آن نيـ

شود. در نهاي ي
اسالمي، نبايـد 

حـث بـاز بـود

پـ ه در نظريـه     
ه شود؟ به نحـ
ي اسـت، غير

ـزاري ايـن نش
ر عيوضلو با ع
 به چاپ رسي
 آن بر روي س
ل گرديد و از
 نقدها در باز
 نقدهاي تكرا

ز آن جلسه بر
ب) براي نويسـ

گردد. رائه مي
سنده مطرح مي

ماليتصاد و
سياري از مباح

  كند.  ي

ش اسـت كـه
بنيادين توجه 

ظـاهراً اسـالمي

ه منظـور برگـ
قاله آقاي دكتر
قتصاد اسالمي
ب مقاله، متن
ژوهشي ارسال

آوري تمامي ع
ر مرحله بعد،

رفت و پس از
نايي (گروه ب
خالصه مقاله ا

نويسهاي  سخ
 مباحث در اقت
 شود، بلكه بس
ي را فراهم مي

به ايـن پرسـش
صول و مباني
ه را گرچـه ظ

 

 

5

گزار گرديد. به
اسالمي، مق لي
نشريه اق 29ه

 پس از انتخاب
و پژ آموزشي

. پس از جمع
قرار گرفت. در

 مقاله قرار گر
ي اصيل و مبنا
ر ادامه ابتدا خ
ي همراه با پا
بودن بسياري
 مباحث تمام

كداري اسالمي

در پي پاسخ ب
ست به چه اص

شد ار طراحي

 

 

ي و بانكي برگ
مالنكداري و

در شماره 138
 انتخاب شد.
سات گوناگون
خود قرار دهند

بندي قر ولويت
  شد:

  رد)
  مورد)

يسنده محترم
ويي به نقدهاي
نظر گرديد. در
 اصلي و مبنايي
وجه به جديدب

كننده بوده و 
ي مختلف بانك

د» صاد اسالمي
سالمي، الزم اس
ديد، بتوان ابزا

وهشكده پولي
ده در حوزه با

88كه در سال
 در اين حوزه

ها و مؤسس گاه
ي مكتوب خ

بندي و او دسته
بندي ش  تقسيم

  
مور 7مبنايي (
11اي ( حاشيه

 در اختيار نو
مكان پاسخگو
ن وه ج) صرف
 نقاط ضعف

شود. با تو  مي
كور كامل قانع

هاي ي در حوزه

 پولي در اقتص
ه بانكداري اس
ني تخطّي گرد

 در محل پژو
شد الت چاپ
ك» صاد اسالمي

صيل و مبنايي
لسه به دانشگ
معرض نقدها
ض داوري، د
سه دسته زير

مورد) 9وت (
عف اصلي و م
ف فرعي و ح
 قبل از جلسه

، تنها ام زماني
اي (گرو حاشيه

 شده و سپس
اي طرح اشيه

ها به طو  پاسخ
 تحقيقات آتي

 ه مقاله

 و مباني نظام
مالي در حوزه
ن اصول و مبان

،1390 مرداد
ي در بين مقاال

ولي در اقتص پ
 از مقاالت اص
ت و پوستر جل
ن مقاله را در م

ي آنها در معرض
ها نيز در سنقد

الف. نقاط قو
ب. نقاط ضع

ج. نقاط ضعف
تمامي نقدها

هاي حدوديت
اي فرعي و ح
 مقاله مطرح ش
ف فرعي و حا
ت كه نقدها و

وين زمينه تد
  

الف. خالصه
اصول«مقاله 

حي ابزارهاي م
ر مورد از اين

پنجم
بررسي
نظام
يكي

گرفت
تا اين
تمامي
كليه ن

ج

به مح
نقدها
قوت
ضعف
داشت
خود

طراح
در هر



 

ـه عنـوان   
اي از  نجه    

در رفتـار    

باشـد.   ـي   
شـورهايي  

حيـل  «ي 
ت مقاله بر 

ر درك و 

كنند و  مي
 بـه نظـر      
 اسـالمي    

به نظـري  
خـود بـه     
نكـداري        

شده است 
زيـادي از   

هار اصل را بـه
ـه عنـوان سـن
ضـي حقيقـي د

ايـن مقالـه مـ
ي ابتدا در كش
صوري و نوعي
 از اين جهت

وجود خطا در

سوم، مطرح م
 قابـل توجـه
قـين اقتصـاد

 مقاله، به جنبه
نـدارد. ايـن خ
وت نظـري با

 آن شمرده ش
ت كه تعـداد ز

، نويسنده چه
رزش پـول بـ
ي پول و تراض

 قوت اصلي ا
كداري اسالمي
كه اكثر آنها ص
خته است؛ لذا

جي و احتمال و
  است.

 بانكداري مرس
اي مهـم و ـه 

ده ديگر محقق

ي اسالمي در
اي ن مي اشـاره   

ه و نقـاط قـو

زگاري اجزاي
هده شده است

تصاد اسالمي،
اند از: ار بارت
اي براي ت سايه

 يكي از نقاط
ه شود كه بانك

هايي ك رسازي
 حقوقي پرداخ

صول استنتاجي
) ستودني37

وسط سيستم
كنند، نكتـ  مي

 آثار منتشرشد

كداريبارت بان
 مـالي اسـالم
ر نظـر گرفتـه

ي اسالمي ساز
ل حاضر مشاه
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 و تشريعي اقت
نمايد كه عب مي

ن تعيين قيمت

ني نظري آن،
ن مطلب توجه

ابزا به سمت
فقط به روابط
موده است. 

ل و تغيير اصمي
قاله و صفحه

ص خلق پول تو
جامعه معرفي

اي كه درنكته

سالمي در عبا
 و مؤسسات
ي و عملـي در

 كند.

نظام بانكداري
، زيرا در حال

 

 

صول تكويني
مي استخراج م
حقيقي، امكان

 استخراج مبان
شود كه به اين
خير در ايران،
رات ماهوي، ف
المي) تمركز نم
ن، قابليت تكم
له (چكيده مق
له درخصوص
ت ثروتمندان ج
 مقوله دارد. نك

ست كه قيد ا
ها  فعلي بانك

 مباحث نظري
 واقع تلقي نك

هاي ن  ويژگي
خوردار است،

ر چارچوب اص
 اقتصاد اسالمي
 پول از بازار ح

ري اسالمي و
ش ر آشكار مي

 و در دوره اخ
 يا بدون تغيير
بانكداري اسال

بودن اي فرضيه
ر دو جاي مقا

مقا 43صفحه
در دستموال

 ايشان به اين

ي اشاره شده اس
قعي عملكرد
ك مناسبي بين
ن آنها در عالم
 دوم، يكي از

يت زيادي برخ

ث محتوايي در
ولي درنظام پ

تبعيت قيمت

  ت مقاله
كليات بانكدار
ع زماني بيشتر
ستان و سپس
حرف شده و

عرفي ماهيت با
يسنده به ذكر
ولي اسالم، در
كه ايشان در ص
ساز چرخش ام
ز توجه عميق

 ده است.

به خوبي 37 
بودن واق سالمي

كند تا تفكيك
دداشتنا وجو

، قسمت38 
ز خود از اهمي

 پس از بحث
ترين مباني ن ي

ت اجتماعي، ت
  دي.

  
ب. نقاط قوت

توجه به ك - 1
ت اين موضوع
 مالزي و پاكس

منح» د رباست
وعي مهم (معر

اهتمام نوي - 2
شان از نظام پو

اي ك گاليه - 3
س عامل زمينه

سد و نشان از
ي مشاهده نشد

در صفحه - 4
 دارد و به اس
ك نده كمك مي
مي را معادل با

در صفحه - 5
ن موضوع نيز

ناميد.
بنيادي
عدالت
اقتصا

اهميت
چون
جديد
موضو

تبيينش

آن را
رس مي

خيلي

اشاره
خوانن
اسالم

كه اين



 

 الزامـاً و  
. 

ـه نقـش    
ا در حال 
مي نظـام   

ـيار مهـم   
ر را حـل    

ينـز وارد    

الم ماننـد    

مشـخص   
منبع براي 
ه معنـاي  
سـتخراج    
ك مقالـه   
ود شـيوه  

دهند كه د مي
ر آينده هستند
شده اسـت كـ

زند، زيرا م مي
كداري اسـالم

موضوعي بسـ
ـكالت ديگـر

كـه بعـد از كي
 د.  

تصـادي اسـال

كنـد. م م مـي    
ن مآن به عنوا

هاي عقلي، به ل
ا بـه دنبـال اس
ت، زيرا در يـك

رو مناسب بو ن

رهايي پيشنها
ر بيشتر آن در
ر نظر گرفته ش
ه مقاله را رقم
وضوع كه بانك

شده است كه م
سياري از مشـ

بودن پول را ك
كنند مطرح مي

قتـه اهـداف ا   

خواننـده مـبهم
مايد آيا از قرآ
 يا از استدالل
 اسالمي؟ و يا
ل مناقشه است

شود؟ از اين ي

رف ديگر ابزا
 پول با مقادير
د صاد اسالمي

 قوت برجسته
يران، به اين مو

 شود.   ي

المي اشاره ش
تواند بس ت، مي

ب ذخيره ارزش
وجودي خود م
ي متعـارف، بـ

ها را بـراي خ ه
ها را بيازم ضيه

م معصوم؟ و
فلسفه و كالم

شود قابل ه مي
واننده منجر مي
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كنند و از طر ي
 نشانگر مبادله
رنظامي از اقتص
 يكي از نقاط
رها و حتي اير
جه جدي نمي
 و اقتصاد اسال

است  شاره كرده

ستقيم، وظيفه ذ
ل از فلسفه و

پردازي فقهي ه

ه تأييد فرضيه
هد درستي فرض
 و يا تقرير اما
يا از مباحث ف

ها استفاده وش
ها براي خو ل

 گرديد.

 

 

المي اشاره مي
كنند و تنها ي

 به عنوان زير
د و اين خود
در ساير كشو

المي است، توج
 در بانكداري
 به درستي اش

صورتي غيرمس
 را خروج پو
ه جدي نظريه

شد و اين شيوه
خواه ابعي مي

ث؟ يا از سيره
 و فقاهتي و يا
مي منابع و رو

شدن تحليل بهم
گ قدمه ارائه مي

كداري اسال بان
واقعي پيدا نمي
داري اسالمي
كند صلي ايفا مي

اري اسالمي د
ي اقتصاد اسال
 تعريف پول
ر كه نويسنده

ي و البته به ص
برند و آن  مي

ي به عدم توجه

  ساختاري
باش خص نمي

 روش و يا منا
 يا از احاديث
ش اجتهادي

شود از تمام مي
ها به مب  روش
ها در مقد رضيه

رف به اصول
طي با بخش و
ه خوبي بانكد
داف نظام اصل
متعارف بانكد

يرنظامي برايز
به مسأله 39 

طور سأله همان

به درستي 46 
شد، زير سؤال

به خوبي 47 
  است. 

عف كلي و س
سي بحث مشخ
استناد به چه

كند؟ تفاده مي
قي)، يا از رو

ه مد؟ اگر گفت
مامي منابع و
ناسي اثبات فر

  ده:  

قين از يك طر
يد قطعاً ارتباط

در مقاله به - 6
ي در تأمين اهد
ر در ادبيات م
لي نيست و ز

در صفحه - 7
 و حل اين مس

. 

در صفحه - 8
ت اقتصادي ش

در صفحه - 9
ت اشاره شده

ج. نقاط ضع
شناس روش - 1

ت نويسنده با ا
ها است  فرضيه

ي (قياس منطق
د فقهيه هستند
ي استفاده از تم

شنا ث و روش
ويسندپاسخ ن

محققي
يا شاي

مهمي
حاضر
مستقل

بوده 
نمايد

ادبيات

عدالت

ج

نيست
اثبات
منطقي
قواعد
علمي
مباحث



 

اريخي و     
 اسـتفاده   
و تحليـل  
ن هسـته    
. در ايـن  
ته نـرم و    

ش فقهـي     
ف اصول 
ي مكتـب        
 البته الزم 
ن اسـتناد   
حكـام و  
 اساسـي  
ه شـوند،   

ي پشـت   
ـود آورد   
 مضـرات    
وع را بـه    
ـود؟ آيـا     
 كـاال يـا    
ـر خريـد      

 تكنيكـي، تـا
يي (انتزاعـي)
 را شناسايي و

شناسـي، بـين ش
.شـود  فته مـي 

گيـري هسـت ل

قالـه، نـه روش
در جهت كشف
كشـف مبـاني

سازي است. 
امكـان«، »سـت  

اد. همچنين، 
 با اين اصول
د كنار گـذارده

 د.   

چه اسـتداللي 
جامعه بـه وجـ
ـدي مزايـا و

ن ايـن موضـو
د) مطـرح نمـ
له و يا توليـد
 كـه مبتنـي بـ

د از: رويكـرد
حليلي و مبنايي
 رفته و مباني
اس اين روش
ت در نظر گرف
يي براي شكل

هـاي مق ضـيه 
ت و تالش د
د صـدر (در ك
سازي و نظام

هـا اس تحليـل
رخوردار باشند

هاي فقهي ليل
ته باشند، بايد
 سازگار باشند
».واقعي است

زيع عادالنه ج
بنـدن و جمـع  
توان د؟ آيا مي
آيـد دست مـي 

 مبتني بر مبادله
ك در كشـور را

انـد ه عبـارت 
عني رويكرد تح
سطحي فراتر
ه است. بر اسا
ي علمي تفاوت
سالمي كه مبناي

  ن گردد.
ه در تأييد فرض
 توجه به كليا
 چـون شـهيد
س ل براي مكتب

بـودن ت منطقي
و غيره بر» ها ل

صورتي كه تحل
ض اساسي داشت
تعارف فقهي

طش با بخش و
ي اقتصاد و توز
در مورد تبيـين
 استدالل نمود

د ت فقه بهمال
 معامله پولي

مورد استفاده د
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باشد كه ائه مي
 مورد آخر يعن

هاي س ز تحليل
اي شده ه ويژه

هاي و مجموعه
ي بانكداري اس
 معرفي و تبيين
ي مورد استفاده
صاد اسالمي و
صـاحبنظراني
 كشف اصول
م«خصي چون

ش بودن تحليل
شوند و در ص
ستند) تعارض
ها و احكام مت
المي در ارتباط
 مزايايي براي
حقيقي جامع، د
ه بتوان به آن
د در باب معا
م است حتماً

كوك اجاره مو

 

 

علمي قابل ارا
ه رويكرد، از

دهد كه از ي م
الكاتوش توجه
ل ساختارها و
 اصول اساسي

باشند، ي) مي
شناسي  روش

شناسي اقتص ش
رت در آثار ص

به دنبال حقق
هاي مشخ ژگي

بخش  و نتيجه
ول استخراج ش
صادي اسالم هس

ه  با رويه  ظاهر
بانكداري اسال
ليِ غيرواقعي،
 آيا تاكنون تح
 شده است كه
ع منابع موجود
د، يا اينكه الز
ين قاعده، صك

هاي ع ر تحليل
ز ميان اين سه
 اين امكان را

شناسي ال وش
دازي و تشكيل
سته سخت و

هاي مالي سازي
توجه شود كه
يره بلكه روش
و بوده و به ند
ر اين روش مح

شده از ويژ رائه
كارا«، » اسالم

س همين اصو
 از نظام اقتص
 حتي اگر در

جوهر ب«ست:
شد بخش پول
د را بپوشاند.
 واقعي انجام
مطالعه مجموع

كند كفايت مي
ا استفاده از اي

سه رويكرد در
در اين مقاله از
وش به محقق
ين مقاله بر رو

پرد م در نظريه
ده است تا هس
ي (مانند ابزارس
، الزم است ت
ه فلسفي و غي
شي بديع و نو
جود دارد. در
ث و اصول ار
وا به شريعت

م بايد بر اساس
 (كه مستخرج
سالمي نيستند،

بيان شده اس 4
رد؟ چه بسا رش
ط ضعف خود
 غيرواقعي بر
فقهي (كه از م
خش واقعي ك

توان با  آيا مي

در مجموع س
لي (مبنايي). د
 است. اين رو
همچنين در اي
ت و هسته نرم
 نيز تالش شد

هاي پيراموني ه
عالوه بر اين،
، نه كالمي، نه
 كه خود روش
دي اسالم) و

 تمامي مباحث
وعات و محتو
رات فقهي هم
اري اسالمي

ن معني كه اسال
47در ص  - 2

حرف قرار دار
نقاطر مجموع 

گرفتن بخش 
ن يك قاعده ف

ط ظاهري با بخ
ت باشد؛ مثالً

تحليلي
شده

كند. ه
سخت
مقاله
نظريه

است،
است
اقتصا
است
موضو
دستو
بانكد
به اين

اين ح
كه در
پيشي
عنوان
ارتباط
خدمت



 

ت، يـك     

الك حق 
 تنهـا آن  
 و مبنـاي   
ي متوجـه    
محصـول   

هـايي   ران 
ش پولي و 
مسـتقل و     
ين باشـد  

ت كه هـر  
ه خـوبي  
ر اسـالم   

زومـي  ه ل
ت نمـود  
 اسـالمي       
د اسـت،   
شـد كـه    
 ضـرورت        

 شـركت اسـت

صول، وجود مال
 عبارت ديگر،
ن حفظ شـده
نه هـر فـردي

اي از ايـن م ه
ي، باعث بحـر
يك بين بخش
ـه بـه طـور مس
ر رابطه غير اي

و اهداف است
 از محققين به
و حـديث)، د
ي آن است كه

 اگر بتوان اثبات
ـود بـه خـود

ذاري و توليـد
عه اسـالمي با
رّع، همگـي ض

همان كاال بـه

كي از اين اص
ل برگردد. به
 واقعي در آن

به عنوان نمو 
كسي يا واسطه
ول بخش پولي
رابطه يك به ي
رشد كند و نـه

كند و اگر ت مي
 هد بود.

جزاء، روابط و
طور كه برخي
ر نقل (قرآن و
كداري اسالمي
ج گردد. بلكه
 وهمـي)، خـ
گذ يش سرمايه

صادي در جامع
عقـالي متشـرع

شرط تمليك ه

ه پاسخ داد. يك
 به حق و عدل
پولي و بخش
منطقي است.

باشد و اگر ك ي
شدن نامعقو گ

يد بر وجود ر
خش واقعي ر

ركتوي آن ح
ناپذير خواه ب

ي مركب از اج
ط همان». شوند

تجربه در كنار
حث نظام بانك
 نقل استخراج
 نه ظني و يـا
اين مورد افزاي
جاد رشد اقتص
 و برداشـت ع
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رط اجاره به ش

ن به اين مسأله
به طور كامل
 رابطه بخش پ
ي عقاليي و م
به خودش مي
رف نيز، بزرگ

رسد نباي ظر مي
 در تعامل با بخ
قطار توليد رو
ن مالي اجتناب
 اسالمي نظامي
ش استخراج مي

) عقل و ت138
 موضوع در بح
ور مستقيم از
رت قطعي و
ل دين. مثال ا

گذاري و ايج ه
د، امـا عقـل

 كنند.     مي

 

 

ت نقد، به شر

توان شده، مي ح
بخش پولي، ب
ش است كه 

مسأله موضوعي
است، متعلق ب
ر اقتصاد متعا
 مجموع به نظ
ي اقتصاد بايد
اي است كه ق
ي تبعي، بحران
ظام بانكداري

سالمي اهاي ا
89 سوزنچي،

د. كاربرد اين
 اسالمي به طو
 (البته به صور

ر مقابل و نه د
فزايش سرمايه

آيـد سـت نمـي
المي را تأييد

انك به صورت
عي دانست؟

 اصول مطرح
م است رشد ب

 قبول و پذيرش
همچنين اين مس
را توليد كرده ا
نمايد. حتي د
ده است. در
ل بخش پولي
ا ار مانند جاده

و بخش واقعي
نظ«ه است كه

ه ها و مستند ن
؛1386و  137

آيند حساب مي
ظام بانكداري
مطلوب است
 از دين است
سالمي بايد اف

دسـ بع نقلي به
 بانكداري اسال

 توسط يك با
 بر بخش واقع

  ده:  
سد با توجه به
ن معنا كه الزم
ش پولي قابل
داشته باشد. ه
ز محصولي ر
يد دليل ارائه ن

شد 2008سال 
 اما به هر حال
عبير ديگر اعتبا
ل تلقي شود و

بيان شده 47 
ن نظام، از متن

72دي آملي، 
 معرفت به ح
ط و اهداف نظ
از نظام عقالً م
 تجربه جزئي
ف بانكداري ا

مستقيماً از منابع
 هدفي براي

ي يك شركت
ه پولي مبتني
پاسخ نويسند

رس به نظر مي
بدينل است.

 و توسعه بخش
در آن وجود د
ود كه كشاورز
ي بخواهد، باي
 بحران مالي س
ي اصرار كرد،
ي از آن. به تعب
ش پولي اصيل

در صفحه - 3
ز سه ركن اين

اند (جواد  داده
 منابع مشروع
 اجزاء، روابط
ي و يا هدفي ا
، زيرا عقل و

 يكي از اهداف
ه اين هدف م
رگرفتن چنين

اليكا
معامله

و عد
رشد
حق د
شو مي

سهمي
مانند
واقعي
جداي

و بخش

يك ا
نشان
جزء
ندارد
جزئي
است،
يعني
گرچه
درنظر



 

 نيسـت،   
همچنـين،  

كننـده   راه  

گونـه   ـيچ   
 ) 1379 (

ر ويژگـي  
هـاي   گـي     

ـد اولـين   
 ويژگـي،   
صوصـي   

ش كـرديم  
ن كـاالي      

تـوالي   ـد 
ين طريق 
ن شـرايط  
ز وظيفـه     

بـودن ف نقلي
 شده است. ه

توانـد گمـر ـي 

شـود، امـا هـ
كه توتونچيـان
 كه پول بيشتر
من ذكـر ويژگ
چه پول، واجـ
اراي دومـين

عمـومي و خص

ت؛ بلكه تالش
ر واقـع، چـون

توانـ ن امر مي
ته شده و از اي
 شود. در اين
 اسـالمي نيـز

بودن صرف المي
تأكيد بودن ي

مند اجزاء، مـ 

ش  تعريـف مـي  
ود. در حالي ك

ك شان مي دهد
ويسـنده ضـم

شد كه گرچ مي
باشد، دا مي» ي

ن با كاالهاي ع

ول نبوده است
، بگيـريم. در
جام دهد و اين
ك در نظر گرفت
فتار آنان طرح
ولت و حـاكم

ظور ما از اسال
ي بر روي نقلي
و تركيب نظام

و يا عمومي)
شو آورده نمي

كرده و نش ست
مناسب بـود نو
الً نشان داده م
ن از دسترسي
ك و تفاوت آن

حض بودن پو
شـود جـر مـي  

ر چاپ آن انج
كاالي مشترك
 و متاثر از رف
د هستند و دو
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دهد. البته منظ
لحاظ نگارشي
كافي به كل و

ه خصوصي و
ه طور كامل آ
وصي را فهرس
 اين مطلب، م

باشد، مثال ا مي
ف كردن ديگران
 كاالي مشترك

عمومي غير مح
ي اسالمي منج
وع دخالتي در
ول به عنوان ك
ي افراد جامعه
سئول و متعهد

 

 

گري افزايش د
رچه شايد به ل
 بدون توجه ك

 مشترك (و نه
هاي ديگر به اه

مومي و خصو
ي. با توجه به
ها  اين ويژگي

نبودن حذف 
نه تعريفي از

كاالهاي عريه
يات بانكداري

دهد كه هر نو 
د كرديم كه پو
تعلق به تمامي
سبت به آن مس

 ما را در بازنگ
بول است، گر
مي بودن جزء

عنوان كااليي
و يا نفي ديدگا
گي كاالهاي عم
هاي خصوصي
كه پول داراي

ممكن« يعني
گو مچنين هيچ

 نقد كامل نظر
شدن ادبي ولتي

ين حق را مي
 باشد، پيشنهاد
لكه كااليي مت

مي) نست اسال
 گيرد.

  ده:  
تواند دقت ي

ست و قابل قب
 صرف اسالم

، پول به ع43 
 اين ديدگاه و

ويژگي 15ش از 
ا دارد تا كااله

داد ك نشان مي
هاي عمومي،

نيست. همچ» ن

  ده:  
سمت هدفمان
يي را كه به د

ل به دولت اين
 همراه داشته

ق به دولت، بل
 اسالمي (امت
گ  بر عهده مي

پاسخ نويسند
اين اشكال مي
 عقلي هم درس
توجه شود كه

 

در صفحه - 4
اللي در تأييد

تاب خود بيش
اي عمومي را
اي مشترك، ن

االهي اصلي ك
نبودن رقابتي «

 شود.   نمي

پاسخ نويسند
ما در اين قس
هاي لوي تحليل

مي دانستن پول
 مشخصي به

ك كاالي متعلق
ي افراد جامعه
 ارزش آن را

بلكه
بايد ت
باشد.

استدال
در كت
كاالها
كاالها
ويژگي
يعني
ارائه

تا جلو
عموم
فاسد
نه يك
تمامي
حفظ



 

ش ارزش    
 متعـادل،     
ن تشـبيه    
ي اشكال 

 بر اساس 
يـد پـول     
ن كـاهش  
يير دهـد،  
ر بـوده و   

 بـه ايـن      
 اهميـت  
ن عقـود  
لـق پـول       
ر بـانكي   

 100 بـه  
بـانكي را   

 باعـث كـاهش
ـه آيـا تـورم
 جريـان خـو

ع تورمي داراي

 نباشد، بلكه
ز قـدرت خري
رر، جبران اين
يف متر را تغي

شابه متـريقاً م

ـا الزم اسـت
 يا خير؟ دليل

است، گفته اين
اينكـه بـه خل
ود اسـالمي د
خيره قانوني را

تـوان ب ـه مـي  

ه نحوي كـه
اين است كـ ل

ورم متعادل به
ت آيا هر نوع

واقعي اقتصاد
 محسوسـي از
ي قاعده الضر
گر دولت تعري
 اين زمينه دقي

  

دهـد، امـ ر مي
ل تصور است
 به ميان آمده ا
وانـد بـدون ا
 چيست؟ عقو

توان نرخ ذخ ي
د. چگونـدهـ   

 حجم پول، به
ود. حال سؤال
ت اقتصادي تو

 مشخص نيست

د نياز بخش و
د به صورت

اند، مقتضاي شته
شبيه كرد كه اگ
 و پول نيز در
 تالش كنند. 
مورد نقد قرار
لاي بانك قاب
المي در بانك
تو  مرسوم مـي 
كند  پول نمي

ول بانكي، مي
ك ديگـر وام ند
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رف دولت در
شو  قلمداد مي

صوالً در ادبيات
 تزريق شود؟

شده و مور فته
 كه باعث شو

يان داشخوبي ب
به يك متر تش
 خواهند كرد

گيري ر اندازه
ي متعارف را م
 خلق پول برا
 از عقود اسال
سيستم بانكي
المي كه خلق
ري از خلق پو
ست كه بانـك

 

 

هر گونه تصر
صحيح از پول
كم است؟ اص
ق چاپ پول

گرفت شي، الهام
 تورمي است
ي از فقها به خ

توان پول را ب 
اند، تغيير شده

رزش اين ابزار
ل در بانكداري
داري اسالمي
قاله كه سخن

را شوند؟ آيا س
صات بانك اسال
 براي جلوگير
درصدي آن اس

شده است كه ه
ير استفاده ناص
شمول اين حك
قتصاد از طريق

ي است كه ناش
 منظور ميزان
طور كه برخي
عنوان مثال مي
اندازه گرفته ش
جهت حفظ ار
سأله خلق پول
كه آيا در بانكد

هاي مق  بخش
د تنظيم و اجر
ي كند؟ مختص

شود؟ جرا مي
د 100ن نرخ

مطرح ش 45 
 شود، در مسير
تصادي نيز مش
ست در بدن اق

 ؟

  ه:  د
 مطلب تورمي
شود. همچنين
ط ن زمينه همان

باشد. به ع  مي
به وسيله متر ا
 اسالمي در ج

مس 43در ص 
ق داده شود ك
ت كه در ديگر

توانند نكي مي
ا اجراييالمي ر

كند، چگونه اج
. اما مفهوم اين

 م ندهد؟

  ده:  

در صفحه - 5
و ايجاد تورم
ب با رشد اقت
ود كه الزم اس
راصولي است؟
پاسخ نويسند
منظور از اين
حديد انجام ش
ه شود. در اين
ت خريد پول
چيزهايي كه ب
مردم و دولت

نويسنده د - 6
ش جواب دقيق
حث آن است
دام سيستم بان
زد، عقود اسال
ك خلق پول نمي

د افزايش داد.
حي كرد كه وام
پاسخ نويسند

پول و
متناسب

شو مي
و غير

صالح
كاسته
قدرت
همه چ
بايد م

پرسش
اين بح
در كد
بپرداز
كه خل
درصد
طراح



 

يالتي در  
س عقود 
دا توسـط  
تد، اما به 
ـاي حـق   
خصـيص  

 (نـدري،  
ـد اشـاره   
بل سؤال 
بـه اصـل     

رمت ربـا   
ع حرمت 
 با ماهيت 

متأسـفانه  
م پـول و  
خيلـي از        
 از پـيش    

 ت.  

 با انجام تعـد
تواند بر اسا ي

 كرده و مجدد
پول اتفاق بيفت

راي مبنـند، دا
 چون شيوه تخ

ه برخي منابع
دهـ جـاع مـي    

خي از آنها قا
رد. در ذيـل بـ

 لي دارد:

ي نـدارد...حر
تواند موضوع ي

شود صل مي

دهد، م شان مي
خلط بين مفهوم
يه نيسـت و خ
ـدي ثابـت و
ه طبيعي نيست

كه الزم است
ك اسالمي مي
ك بانك رسوب
 جزئي، خلق پ

شون ي داده مي
ل، به مواردي

اننده به و خو
كـه بـه آن ارج
ه است كه برخ
ده توجه نكـر
 تحقيق مستقل

ويقتصادي قـ 
و يا پول) نمي
ش اقساطي حا

) به خوبي نش
شود كه اين خل
 الزامـاً سـرماي
ي (حتي عائـ
وقي و نه بهره

 نفي كرد، بلك
رت ديگر، بانك
ت مجدداً در ب

داري م ذخيره
ا بخش واقعي
ايند خلق پول

  ژه نمود. 
فته شده است
صلي منبعيِ ك
ر آن بيان شد
ه آنها وارد شد
ع خود نياز به
سالمي مبناي ا
صت سرمايه و
ي كه از فروش

 

1379ونچيان (
ش ظر گرفته مي
لي كـه پـول
ي داراي عائد

ه بهره حقوي، ن
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 به طور كامل
 شود. به عبار

اين تسهيالت ز
 با وجود نظام
رتباط كامل با
سالمي، در فرا
سند، توجه ويژ

در نظر گرف» ي
هاي ا گيري جه

هاي خاصي د
نقدهايي كه به
چه اين موضوع
رين اقتصاد اس
ي (هزينه فرص
اهيت درآمدي

).1381دري،

طور كه توتو ن
 سرمايه در نظ
ست. در حـال
 اقتصاد اسالمي

اي چ نوع بهره

 

 

ظام بانكي را
 واقعي فراهم
يت بخشي از
به بيان ديگر،
سالمي و در ا
ر چارچوب اس

رس قشاري مي
بهره طبيعي«ل

ويسنده به نتيج
ه گيري ه نتيجه

 داد، ولي به ن
شود؛ گرچه مي
هاي متفكر يل

ت و بهره طبيعي
ظ اقتصادي ما

(ند» كي است

 عقلي): همان
ول نيز نوعي
ره قراردادي ا
ن، سرمايه در

د مستحق هيچ

خلق پول در نظ
كامل با بخش
ن است در نهاي
 گرفته شود. ب
اده از عقود اس
 الزم است در
ه دست چه اق

معادل» سرمايه
مناسب بود نو

دهد كه شان مي
 به آنها ارجاع
 بر آن اشاره م
ت ربا در تحلي
راردادي است
ت كه از لحاظ

آيد يك ست مي

و سرمايه (نقد
باورك، پو بوم

بهره، حتي بهر
ارند. همچنين
به خودي خو

توان خ سد نمي
ل در ارتباط ك
 دهد و ممكن
 ديگر به كار
هيالت با استفا
رند. بنابراين

ب كه منابع به
درآمد س« 49 

 شده است. م
 اين منابع نشا

توان ت و نمي
 نقدهاي وارد

ه عقلي حرمت
حرمت بهره قر
اقعيت آن است

دس ض ربوي به

 مفهوم پول و
، مثالً كتاب بو

براي توجيه ب 
 نكته اذعان د
د، ولي پول، ب

رس به نظر مي
زمينه خلق پول
مي تسهيالت

هاي  در طرح
 آنكه اين تسه
و مشكلي ندا

 و يا اين مطلب
در صفحه - 7
) ارجاع داده1

رد. مراجعه به
حل بحث است
ب و برخي از

توجيه« مدعا:
كثر به معناي ح
ليت باشد... و

دي كه از قرض
  نقد:

خلط بين - 1
بيات متعارف

اي يه و زمينه
ددانان به اين

باشد شده) مي ن

آن، ز
اسالم
بانك
دليل
بوده 
منابع

1381
كر مي

و مح
مطلب

حداكث
يا حلي
درآمد

در ادب
سرماي
اقتصا
تعيين



 

ذ نگـاهي        
ي صورت 
ي اقتصـاد   
مالت بـا      
، حتي از 

حل بحث 
 مختلـف   
ن مـدعي   

ه طـوري   
ـراردادي     
بـه ويـژه    
 است كه 

ي محـرم  
ديـث در    
يم ربا، به 
ي داليلـي   
ه، همگي 

 

يي رابطه 
ر اسـاس   

يـرا بـا اتخـاذ
روش اقساطي
خش توليـدي
 تمـامي معـام
با دريافت ربا

رض شود، مح
ات رد، تجليـ

تـوان ت و نمي

شـده ـل ارائـه   
 نـرخ بهـره قـ
كتب اتـريش ب
هره ارائه شده

ن ادعا كه رباي
ي كـه در احاد
 حكمت تحري

ه همگـي، كـ   
قساطي و غيره
ي هم هست.  
كه اگر در جا
ور نبوده و بـر

اب باشـد، زي
ت بر اساس فر
ر اولي حتماً بخ
وشـند و لـذا

توانند ب اي مي

نده درست فر
گير ث قرار مي

ضه و غيره است

ـي): در تحليـ
فكيـك آن از
قتصاددانان مك
مايه، پول و به

رسد اين ر مي
هـايي حكمـت

 در پاسخ به
ـارت و غيـره
راي فروش اق
هيت اقتصادي
 دارد و آن اينك
لي كه اين طو

قايسـه ناصـوا
تمامي مبادالت
عي بود كه در
ت اقساطي بفر

ا عده نيست و 
 شوند.    

هاي نويسن ليل
موالً مورد بحث
ره اوراق قرضه

عقلـرف (نقد 
ه طبيعي و تفك
ددانان (مثالً اقت
در مفهوم سرم

 فقهي): به نظر
ي ندارد، بـا ح
ت متعدد، ائمه
وگيري از تجـ
دم بيان آنها بر
رد و داراي ماه
ك تالي فاسد 
ر باشد. در حا
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رسد اين مق ي
 كه در يكي ت

توان مدع ، مي
 را به صورت

اي حاكم سأله
و ثروتمندتر ش
 حتي اگر تحل

رف معم متعا
ها، نرخ بهر ده

ر اقتصاد متعار
فهوم نرخ بهر
ودي از اقتصاد
صاد متعارف د

 روايات (نقد
اقعيت اقتصاد
ونه در روايات
 معروف، جلو
براي ربا و عد
ه حقوقي ندار
طه حقوقي يك
ربا قابل تصور

 

 

لي): به نظر مي
قتصاد فرضي
 دريافت بهره
د تا بتوانند آن
زوماً چنين مس

تر و  روز قوي
 (نقد عقلي):
كتب اقتصادي
رخ بهره سپرد

 ست.

وم سرمايه در
 متعارف بر مف
ص عده معدو
 در خود اقتص

وضوع ربا در
تأثيري در واو

. به عنوان نمو
 مثالً استطناع
ت اقتصادي ب
 ربا تنها جنبه

ه رابطستن ربا ب
ه نبايد ديگر ر

نسيه (نقد عقل
ر مقايسه دو ا
 عقد قرض و
يي توليد كنند
ما در دومي لز
ده كنند و هر
تصاد متعارف
اردي كه در ك
ختلف، مثالً نر
رصت پول اس
رقيب در مفهو
ي اقتصاددانان

طلب مخصوص
يب گوناگوني

   بود. 
 مطرح در مو
قوقي است و
 تعارض دارد.
و نه حقوقي؛
يان اين مضرّا
دگاه اسالمي،
 محدود دانست
رج شد، آنگاه

ي ربا با بيع نس
د اسالمي و در

ساسري بر ا
اي كاالهاي عده

رتباط است. ام
قرا سوءاستفاد
ل بحث در اقت
 در تمامي موا
ر بازارهاي مخ
مواره هزينه فر
ه به نظريات ر
كه گويا تمامي
حالي كه اين مط

يات رقيبو نظر
توجه  آنها بي
هاي ا حكمت

ط با رابطه حق
ا آمده است،

اند و شاره كرده
 نه حقوقي. بي
ست كه در ديد
د (نقد فقهي):
 از قرض خار

سازي مشابه - 2
تمي به اقتصاد
يرد و در ديگر
فعال باشد و ع
ش واقعي در ار
اي مصرفي فق

خلط محل - 3
تصاد كالن و

بهره طبيعي در
محل بحث هم

عدم توجه - 4
 شده است ك
ق دارند، در حا
اورك) بوده و
وان نسبت به

تعارض با - 5
سالم تنها مرتبط
 با حرمت ربا
ل اقتصادي اش
دي هستند و
 اين مطلب اس

تالي فاسد - 6
قي حل شد و

سيستم
گير مي

بايد ف
بخش
نيازها

در اقت
نرخ ب

بود مح

بحث
توافق
بوم با
تو نمي

در اس
رابطه
مسائل
اقتصا
مؤيد

حقوق



 

جه اسـالم  
رد، زيـرا  

 و ماهيت 
بـا تغييـر      
چيـزي را      
 اگر واقعاً 
 آنگاه بـر  
حالي كـه  
ز اعمـال    
ـن حيـل   

، 2، ج 13

بينـي آن   ش 
رد تأييـد  
دي نظـر  
 الزم بـه   
دهـد نيـز   

ورد توجچه م
كر كال پيدا مي

 حقوقي دارد
حتـي و تنهـا ب
سـيره چنـين چ

دارد كه ن مي
 را حل كرد،

د. در حكردن ي
واران دسـت از
يچ كدام از ايـ

379م خميني، 

 و حتي پـيش
يش از آن مور
مختلف اقتصا
قتصاد اسـت.
د را جهت مـي 

لي كه اگر آنچ
ول بيشتر اشك

ربا تنها جنبه
دند و بـه راح
ـه سـنت و سـ
ع حيل ربا بيان
شد مشكل ربا

ه جلوگيري مي
كه اگر ربـاخو

نمودند و هي ي
د كردند (امام

عد از قرارداد
ث بينجامد و بي

هاي م ر بخش
خش واقعي اق
الن اقتصادي ر

اند. در حا شده
صلح پول با پو

د فقهي): اگر ر
كرد  را بيان مي

، در حالي كـه
ان در موضوع
ش يك لفظ مي

 و از اين گناه
دارند ك ان مي

ف ربا توجه مي
د شرعي تأكيد

ن تعيين آن بع
ه به اين بحث
سود سرمايه در
ري پول در بخ

هاي فعاال خاب
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روع دانسته ش
، آنگاه نبايد ص

مبر(ص) (نقد
 تا اين مسأله

دادند، جات مي
است. ايشا جه

ود و با تغيير ي
دادند ن ياد مي

رماندار مكه بيا
مواره بر حذف
ستفاده از عقود

ظاري و امكان
 تأييد است كه
 معادل نرخ س
صل از بكارگير
جيحات و انتخ

 

 

ه همگي نامشر
بود، حقوقي مي

ت عدالت پيام
مه واجب بود
دا و رسول نج
ينه جالب توج
 و اعتباري بو
 را به مسلمين
مه خود به فر
مبر (ص) هم
د و بلكه بر اس

 نرخ سود انتظ
مباحث مورد

معني و يز به
 انتظاري حاص
ي پول كه ترج

لح ربا و غيره
 تنها رابطه ح

 شده است. 

اوند و عصمت
د حكيم و ائم
خطر جنگ خد
ره) در اين زمي
مسأله حقوقي

حل ساده  راه
الً ايشان در نا
ن. در واقع پيا
ن ارائه ندادند

أكيد بر وجود
ها بخشي از م
ره طبيعي را ني
نرخ سوددهي
اي قيمت سايه

  موردي

 حيل ربا، صل
باشد، ت ربا مي

وقي عوض ش
ا حكمت خد
گاه بر خداوند
سلمين را از خ
مام خميني (ر
الم تنها يك م
ب بود كه اين

دهد كه مثال مي
آنان جنگ كن

زينعنوان جايگ

  ده:  
ز اين بحث تأ
ت. بنابراين تنه
ست. نرخ بهر
 منظور بنده، ن
رخ به عنوان ق

ف جزئي و م

اه قاطبه فقها،
وضوع حرمت
نجا رابطه حقو

تعارض با - 7
دي ندارد، آنگ
ن حقوقي، مس
رساند. تعبير ام
 محرم در اسال
ر (ص) واجب
 پيامبر نشان م
 برنداشتند با آ
ر ساده را به ع

410  .(  
پاسخ نويسند
منظور بنده از
ز قرارداد است
ر بنده نبوده اس

رو ام. از اين ه
ست از اين نر

  شود.   ي
  

د. نقاط ضعف

ديدگا
در مو
در اين

صااقت
عنوان
ر نمي
رباي
پيامبر
سيره
خود
بسيار
0ص 

قبل از
و نظر
گرفته
ذكر ا

ياد مي



 

ن نفـري   
كتـاب در     
نكـداري        
ز مقدمـه     
ـط سـاير    

 از نظـام     

 خي ارائـه      
ديل نظام 
ي از آنهـا  

 به لحاظ 
ت كروتز 
لكه يكي 
اً بـا چـه          
ـاد باشـد     
و در ايـن   

قتصـادي  
أثيري در   
در مقالـه  
 به نحوي 

نويسنده اولـين
ـاپ اولـين ك
ل و مبـاني با
حقيـق بعـد از

شـده توسـ هاد 

ف گونـاگوني

حليـل تـاريخ
ير تاريخي تبد
سنده به برخي

ت اين ادعا يا
 نوشته هلموت
رض ندارد، بل
ن اسـت. ثانيـاً
ن رشـد اقتصـ

انجامـد و مـي 

شرايط كالن اق
ك كشـور تـأ
ن مناسب بود د
حكومتي بايد

اند كه گويا ن ه
سـال از چـ 6

دي بـه اصـو
وان ادبيـات تح
 مباني پيشـنه

 زيـرا تعـاريف

 اسـت كـه تح
ت. در زمينه سي
سب بود نويس

د. مناسب است
،»ي اقتصادي

م اسالمي تعار
ـاد در جريـان

ـ  ا تـوازناگر ب
دار نم  سـرمايه

يط از جمله ش
الن اقتصادي يك
شويم. بنابراين
چوب احكام ح

ي مطرح شده
0كه بـيش از  
ت افـراد زيـا
شي تحت عنو

د بانهادي خو

شد،  داده مي

بيان شـده» ت
ي معتبر نيست
د است كه منا

شود دار مي ايه
هاي ل و بحران

دار با نظام مايه
ت رشـد اقتصـ
د حجم پول ا
 به رشد قشر

  

ايت ساير شر
قه، شرايط كال
فكيك قائل ش
لهي در چارچ
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احث به نحوي
 حالي است ك
و در اين مـدت
سب بود بخش
ت مباني پيشن

 وثيقي ارجاع

و معيار عدالت
ه منابع تاريخي
فارسي موجود

شود.  ده نمي
شد قشر سرما

پول«نند كتاب
د و بقاي سر
ـان در جهـت
شود؟ ثالثاً رشد
اماً خلق پول
ي زياد است.
ي با فرض ثبا
عريف علم فقه
 و حكومتي تف
تغيير احكام ال

 

 

ود نيست و مبا
 است. اين در

گذرد و در مي
اند. منا رداخته

ت و نقاط قوت

ه سه، به منبع

ه وجود پول و
ي و مستند به
حتي به زبان ف

ه ارجاعي ديدن
 پول باعث رش
 داده شود. مان
ست: اوالً رشد

هايشـ سرمايه
شياء منجر مي

ت و رابعاً الزا
ش و تأثيرگذاري

هاي فقهي ظريه
را بر اساس تع
م اوليه، ثانويه

سنجي و ت حت

ر مقاله موجو
المي پرداخته

تاب شهيد صد
پول اسالمي پر
پايان آن تفاوت

. 

ظام در صفحه

رابطه«قسمت
شده، تاريخي ئه

بيات زيادي ح
گون خش هيچ

ست كه خلق
مرتبط ارجاع

ل تذكر اسز قاب
راني است كه
وله بين االغني

جامعه مفيد است
د داراي نقش
ده است كه نظ
اب است، زير
كه بين احكام
مچنين، مصلح

يات تحقيق در
بانكداري اسال
المي مانند كت
 خاص بازار پو
 نويسنده در پ

نمود خص مي
 در تعريف نظ

در ذيل ق 42 
 كه تحليل ارائ
ل كاغذي، ادب

سفانه در اين بخ
ادعا شده اس 4

و يا به منابع م
 نكات زير نيز
دارشد سرمايه

حجم پول به د
هاي جا  دهك

ي توزيع مجد
گفته شد 52 

ه ظاهراً ناصوا
ندارد. مگر آنك

شد. هم ه مير

بخش ادبيا - 1
 كه به مباني ب

اسال بانكداري 
مي و به طور

داشت و د مي
ندگان را مشخ

جا داشت - 2
 د دارد.

در صفحه - 3
ك ود، در حالي
ي به نظام پول

كرد. متأس  مي
43در ص  - 4

ي اثبات شود و
). همچنين2

يج عدالت، رش
كاري رشد ح
 همه اقشار و
، سازوكارهاي

در صفحه - 5
شوند كه ن مي

ف حكم الهي ن
ن تفكيك اشار

است
زمينه
اسالم
وجود
نويسن

وجود

شو مي
تهاتري
اشاره

نظري
)008

از نتاي
سازوك
براي
رابطه

تدوين
كشف
به اين



 

ي تمـامي  
غيير دارد 
 تعـارض   

اال (يـك     
شـود و   ي   

ي اصـول         
خشـي از    

ت باشـد  
ـاد انـواع    
ـه همـان      
رفاً مـورد      

نفوذ و  ي

ي واسـطه  
ده اسـت.   
 نقل قول 
ص نظـر          
 مشـترك       

ودن قرآن براي
مروز نياز به تغ
ود نـدارد در

ابـل يـك كـا
 تضـعيف مـي

 گويـا تمـامي
 اينهـا تنهـا بخ

 مطلوب بالذات
صـادي و ايجـ
د كـه پـول بـ
 منظـور صـر

اي از افراد ذه
 

الميصـاد اسـ    
(ع) ارائه شـد
دالت نيستند.

ـين درخصـوص
ـوص واحـد

بو تاب هدايت
در شرايط ام ي

ن جديد وجو

ول تنها در مقا
انـد، ط گشـته

ده اسـت كـه
شد كه ره مي

گر از پول كه
ت تجاري اقتص
. الزامي نـدارد
ت بـه همـان

سودجويي عده
ولت صالح)؟

 پـول در اقتص
و امام صادق (ع
ن پول در مباد
سـت. همچنـ
 (ع)، درخصـ

ن اسالم و كت
د احكام الهي
ر نيازي به دين

زيرا ارزش پو
يله پول مرتبط

ي بحـث شـد
، صراحتاً اشا

نه استفاده ديگ
تبط و مبادال

ز عوض شود.
غيير و تحوالت

ن و احتمال س
ي حاكم و دو
شده است كـه

خلدون و ، ابن
بودن يد واسطه

جش ارزش اس
 امـام صـادق
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با خاتميت دين
درصد 90گفت

 و اينكه ديگر

رسد، ز ظر مي
اليي كه به وسي

سالمي طـوري
ي اين قسمت

شود كه هرگون
ي و تغيير روا
اريف پول نيز
جم گسترده تغ

العات نامتقارن
عييني (از سوي
ب پرداخته ش
ايي از غزالي،
ك دال بر تأيي
ل واحـد سـنج
حدودي نظـر

 روزي.

 

 

 اين صورت ب
توان گف كه نمي

ت دين اسالم

ناصواب به نظ
بل هر دو كاال

 و بانكداري اس
ي بود در ابتدا

شول، بيان مي
جديد اقتصادي
كترونيكي، تعا
با توجه به حج

 و وجود اطال
شود و نه تعي

ه، به اين مطلب
ها ص نقل قول

ميد كه هيچ يك
ر ايشـان، پـول

خلدون و تاح ن
ل كاغذي امر

 نباشد كه در
ست. مثال آنك

حكمت خاتميت

56ج در ص
د بلكه در مقابل

 جاد كند.

ي نظريه پول
ي كه مناسب

 مي آنها.

 علل ايجاد پو
دليل شرايط ج

هاي الك يا پول
د، اكنون نيز ب

 نواقص بازار
ز هم تعيني مي

مقاله 2عنوان  
خصوصر اين
توان فهم ها مي
از نظـرد كـه

ر غزالي و ابن
 است و نه پول

خصيص اكثر
 در تعارض اس
 زيرا اين با ح

خالف مستخرج
شود نمي عيف

ي معاملي ايج
 اصول و مباني

شود در حالي ي
ستند و نه تمام

پس از بيان 4
. چه بسا به د
ي اعتباري و ي
صه اقتصاد نهاد

 

با توجه به 5
ا نرخ سود باز

46ر صفحه 
رزش است. د
ه ين نقل قول

رساند ب را مي
يگر اينكه، نظر
ن طال و نقره

 كه مستلزم تخ
ها و اعصار ن

يل مصلحت،
 گيرد.  مي

مفهوم مخ - 6
ف معامله) تضع
واند شبهه ربا

در بخش - 7
راج و ذكر مي
رين اصول هس

47در ص  - 8
 غرض است

هاي ها مثل پول
 كه پا به عرص
.ده قرار گيرد

58در ص  - 9
ب قدرت، آيا

د -10
ه و سنجش ار
كي تأمل در ا
زالي اين مطلب
لدون نكته ديگ

بودن ش ارزش

باشد
دوران
به دلي
قرار م

طرف
تو نمي

استخر
تر مهم

نقض
ه پول
علتي
استفاد

صاحب

مبادله
با اندك
از غز
خل ابن

سنجش



 

ه رضايت 
 رضـايت    

  

ري باشد و نه
دومـي حتـي
ع توجه شود.

ت كلي و ظاهر
 نيست، زيرا د
به اين موضوع

رضايت است 
مكره صحيح
فين در مقاله ب
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 در فقه آمده
ست ولي بيع م
ث رضايت طرف

 

 

ضي طرفين كه
طر صحيح اس
باشد در بحث

د مفهوم تراض
شد كه بيع مضط
رسد مناسب ب

رسد ه نظر مي
مين علت باش
ر د. به نظر مي

به -11
 و شايد به هم
ي را نيز ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قلبي
ظاهري



 

 مي

ژوهشـي،  
ررسـي و   
وهشـكده   
ر حـوزه     
اي مـالي   
حيل ربـا  

هـا و   ـگاه  
 معـرض     
ض داوري،   

   شد:

                
ت اطّالعـات   

اسالممالي و 

 آموزشي و پژ
هـاي بر شسـت 

 در محـل پژو
نتشـر شـده د

ابزارهـا«ـوان:      
نده به مسئله ح
لسه بـه دانشـگ
 كتـاب را در
ـا در معـرض

بندي تقسيم ر

                      
ست. جهت دريافـت

ي بانكداري و

 و موسسات
 از سلسله نشس

،1390ر مـاه   
ميان منـابع من
سـويان بـا عنـو
ن گفتار نويسن

ت و پوستر جلس
يـن گفتـار از
هـ  تمـامي آن 

ر سه دسته زير

                      
ي برگزار گرديده اس

هاي د پژوهش

ها در دانشگاه
دومين جلسه

شـهريور 23
ز بررسي در م
الم دكتـر موس
ب شد. در اين
ده قرار گرفت
واسته شد تا اي
ي تعيين شده،
 كليه نقدها در

شكده پولي و بانكي
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هاي نقد شست

مناسب از آن د
 به برگزاري د
لسه در تاريخ
ت ابتدا پس از

االسـال  حجـه
ن حوزه انتخاب
گاه پژوهشكد
ز محقّقان خو
 در بازه زماني
ك هاي تكراري،

در محل پژوهش 13
  د.

 و انديشه اسالمي.

 

 

ه از سلسله نش

و استقبال م 1
انكي، تصميم
رفت. اين جل

ري اين نشست
ل پنجم كتاب
 مبنايي در اين
ر بر روي تارگ
ال گرديد و از

آوري نقدها ع
ز حذف نقده

  رد)؛
  مورد). 

390مرداد ماه سال
ي مراجعه شود بانك

پژوهشگاه فرهنگ

 دومين جلسه

ين جلسه نقد
كده پولي و با

اسالمي گرلي
 منظور برگزار
ر دوم از فصل
حث اصيل و

وع، متن گفتار
ارسا پژوهشي

د. پس از جمع
گرفت. پس از

  )؛
مور 7 مبنايي (
17اي ( حاشيه

و ماليه اسالمي در م
ژوهشكده پولي و

، قم: پ»مالي اسالمي

گزارش  ربا:

ري موفّق اولي
المي پژوهشك

ماانكداري و 
زار گرديد. به
سالمي، گفتار
ن يكي از مباح
انتخاب موضو
ن آموزشي و پ
خود قرار دهند

بندي قرار گ ت
مورد) 6وت (

عف اصلي و
عف فرعي و ح

هاي بانكداري و ش
جلسه، به تارنماي پژ

ابزارهاي م«، 1386

  
  
  
  

مجاز حيل
  

پس از برگزار
 بانكداري اسال

هاي با ژوهش
 و بانكي برگز

اسمالي اري و
، به عنوان»2مي

دازد. پس از ا
سات گوناگون
اي مكتوب خ

بندي و اولويت
نقاط قو -الف
نقاط ضع -ب
نقاط ضع -ج

ن جلسه نقد پژوهش
ي در رابطه با اين ج
6ويان، سيد عباس، 

گروه
نقد پژ
پولي
بانكد
اسالم
پر مي

موسس
نقدها
ب دسته

ج

. اولين1
تكميلي

موسو. 2



 

ـماري از       
ي اصـيل  
در ادامـه،    
ت مقالـه  
ط ضـعف     
ر داشـت  
خود زمينه 

ده پس از 
من ارائـه  

 و تـرك    
جهـت بـا   

هاي ربا  ه
يـد بـين   

گيـرد،   ـي  
ي بـراي  

نظـر   صرف

 نويسـنده، شـ
ويي به نقدهاي
ظـر گرديـد. د

نقاط قوت ن نيز
 نهايـت نقـاط
ي، نبايد انتظار
 بوده و اين خ

ل نويسند فص
رار داده و ضم

 فسـاد امـوال
فاوتي از آن ج
، اما همه حيله
ود. بنابراين با

ي صـورت مـ
ه و قصد جد
 ربا، از آن ص

  كنند.  ي

ه بـا حضـور
مكان پاسخگو

نظ  ج) صـرف 
دد. پس از آن

شـود. در مي
اسالميمالي و 

ز مباحث باز
  كند.  م مي

ردازد. در اين
مورد بحث قر

 
ي چون ظلم،
ي ربا هيچ تف

گردند،  ربا مي
شو ها بار نمي 

اي خواران حرفه
رف تلفّظ بود
 خاطر حرمت
 حالل فرار مي

 از آن جلسـه
 زماني، تنها ام

ج شيه اي (گروه
گرد ي ارائه مي

يسنده مطرح م
ث در اقتصاد و
لكه بسياري از
المي را فراهم

پر مي» حيل ربا
شده است را م

164-189:( 
صي مفاسد خا
ها صاديق حيله

هاي تحريم ت
 مفاسد بر آن

 از ناحيه رباخ
 معامالت، صر
ن قرارداد به

م خدا به ححرا
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گرفت و پـس
به محدوديت
ي فرعي و حاش
ي مالي اسالمي

هاي نوي  پاسخ
سياري مباحث
ث تمام شود، بل
 بانكداري اسال

ح«ي به مسئله
ل ربا مطرح ش

4، ص 1386
ت و روايات،
، برخي از مص
 شدن حكمت
ربا دارند و آن

ه مواردي كه 
ل ساير الفاظ

د زيادي طرفين
به عبارتي از ح

 

 

ويسنده قرار گر
ا توجه بديد. ب

 و از نقدهاي
كتاب ابزارهاي
نايي همراه با

 جديد بودن بس
وده و مباحث
هاي مختلف

ي مالي اسالمي
و مخالفان حيل
بد (موسويان،
ست و در آيات
 عرف و عقال،
 لغو و بي اثر
ت روشن با ر

 
ي ربا، به ويژه
ست و استعمال
ند و در موارد

روند و ب ز مي

 در اختيار نو
ن، برگزار گرد
نده فراهم شد
 فصل پنجم ك
ف اصلي و مبنا
د. با توجه به ج

ده بوكنن ل قانع
ه آتي در حوزه

كتاب ابرازهاي
سط موافقان و
ياب ل دست مي

ب معامالت اس
ت و به ارتكاز

ها، موجب له
و عقال، تفاوت

ت قائل شد.
هاي ي از حيله

غير از ربا نيست
ق چنين نيستن
غ معامله مجا

 قبل از جلسه
مندان  از عالقه

ب) براي نويسن
 گفتار دوم از
س نقاط ضعف

شود  طرح مي
ها به طور كامل
ين تحقيقات آ

  ه بحث
ز فصل دوم ك

اي كه توس دله
ط، به نتايج ذيل
ب ربا از ابواب
ب شده است
 تجويز آن حيل
به فهم عرف 

مجاز ربا تفاوت
 مصاديق زيادي

معامله غنجام 
ما همه مصاديق
 جدي به سراغ

تمامي نقدها
ين و جمعي
ايي (گروه ب

اي از خالصه
ح شده و سپس

اي ي و حاشيه
ه دها و پاسخ

 سوال و تدوي
  

الف. خالصه
گفتار پنجم از
ف حيل ربا، اد

هاي مبسوط ل
. گرچه باب1

ت بر آن مترتّب
 ربا ندارند و

و بين نيستند 
 مجاز و غير م

. گرچه در2
 جدي براي ا
جود ندارد، ام
 و به صورت

منتقد
و مبنا
ابتدا خ
مطرح
فرعي
كه نقد
طرح

تعريف
تحليل

تجارت
خود
اينچني
حيل

قصد
آن وج
كرده



 

قي ديگـر  
باشد،   مي

رط زياده 
ـه شـرط   

 روايـات     

 بـه همـه    
 تفكيـك  

گذاشـتن     

ث ربـا و      

ي را غلط 
حرمت ربا 
ط زيـاده  
ي كبريت، 
 بـه ديـد    

ا را به مصداق
چ عنواني ربا
ق قرض به شر
ي با قرض بـ

ا در مقابـل مـ

نسـبت ـدي   
ز و غيرمجاز

اهرسـازي و گ

ـه مـورد بحـث

اي چنين معامله
ودن تشريع ح

سكناس به شرط
طيي چون قو

 مواردي كـه

مصداقي از ربا
زياده بدون هيچ
يع نيز مصداق
واقعي و جد 

كننـد، ام  مـي   
  نند.

ن حكـم واحـ
هاي مجا حيله

نهـا بـراي ظا
  

ق كنـد، حيلـه
   قرض.

 كنند، عرف چ
ساوي با لغو بو
جاي قرض اس
 فروش اشيائي

داند. اما در مي

شوند و تنها م
شرط گرفتن ز
داد اجاره و بي

ها، تفاوت  آن
   آيد.  مي

ـام و خـاص
كن حيل ربا مي
تـوان ت كه نمي

شخّص، بين ح

د و حيله را تن
ت خواهد بود.

ربا بر آن صدق
يع در قرارداد

صد جدي هم
ودن آن را مس
غي بيشتر به ج
بيع كنند و يا

 شرط زياده مي
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ش لمرو ربا نمي
مان طور كه ش
خفيف در قرار
آ  كه برخي از
مت ربا پيش

ربا به شكل عـ
ي از مصاديق ح
رفت آن است
ه معيارهاي مش

باشدمله ربوي
كوم بر حرمت

ي، باز عنوان ر
ها يا قيمت مبيع

ر متعاملين قص
يند و حالل بو
ت نسيه به مبلغ
 به جد انشاء ب
داق قرض به

 

 

ب خروج از قل
د (چرا كه هم
ورداري از تخ
 نيستند؛ چرا
 از حكم حرم

هاي ر يم حيله
 تجويز برخي
ر نكته قبلي گر

توان با ارائه ي
  شود: ي

ها، انجام معامل
اق ربا و محك

ود قصد جدي
ف در اجاره بها

  ربا
ت كه حتّي اگر

بي ن نميربا و آ
س به صورت
چند متعاملين
قرض را مصد

اي ربا موجب
حكم ربا ندارد
 هديه يا برخو
حيل ربا چنين
وج موضوعي
اللت بر تحري
ت، داللت بر
 مجموع چهار

رسد مي ظر مي
عيارها اشاره مي

  راي معامله
ه يا يكي از آن
، معامله مصد

  ر حيله
شد كه با وجو
ديه يا تخفيف
اليي حيله با ر

اي است  گونه
 تفاوتي بين ر

 فروش اسكناس
داند؛ هر چ  مي

اف همراه با ق

ها خي از حيله
ذا تاثيري در ح

حت عنوان ت
مه مصاديق ح
ين موارد خرو
يات زيادي دال
 كميت و كيفيت

توان از كه مي
ر نمود و به نظ
خي از اين مع
قصد جدي بر
دي متعاملين ي
 به كار گيرند،
 عنوان ربا بر

اي باش  به گونه
 مانند شرط هد
 عرفي و عقال
اديق حيله به
 عقاليي هيچ
نمونه، عرف،
 قرض ربوي
 به قيمتي گزا

. گر چه برخ3
كنند و لذ ل مي

 گرفتن زياده
 است)، اما هم
 داشته و در اي

. گرچه رواي4
ري از جهت

اي ك . نتيجه5
هاي ربا صادر
 در ذيل به برخ

نبود ق -5-1
اگر قصد جد
وشي براي ربا

صدق -5-2
اگر حيله ربا
د؛ خواهد بو

اتّحاد -5-3
برخي از مصا
ه يا با ارتكاز
ند. به عنوان ن
ط و مصداق
كار و دستمال

تبديل
شرط
و ربا
زياده

زيادتر

ه حيله
كرد.

سرپو

حرام

دانسته
دان مي

را غلط
خودك



 

  و به جـد
هايي،  حيله

ظر شـارع  

كـرد كـه   
ي و فـرار  
ر حاضـر   

. در ايـن   
خريـداري     
حـال كـه   

  شود.  مي

، كشـتي،  
ت طبيعي 
بيه روش      
ب سـود       
 گاه يـك  
وارد نيـز    
 از بنگـاه  
سـت كـه        

 زياده نبوده و
كننده چنين ح
صول مورد نظ

ي را طراحي ك
انديشي و چاره

ز ربا در عصـر

كننـد. ـدا مـي  
ـورت نقـد خ
ش، در عين ح
ين نيز تامين م

آالت،  ماشـين   
ند و به صورت
ـوارد نيـز شـب
س بـا احتسـا
 طور مشابه،

د. در ايـن مـو
 صورت نقد
ـد. طبيعـي اس

رض به شرط
ايات تجويز ك
 عقالئي كه اص

و حيل مجازي
صاديق تدبير و

هاي مجاز حيله

 استقراض پيـ
ضي را بـه صـ

د. در اين روش
، اهداف طرفي

ن، سـاختمان،
مبالغ زياد دارن
د. در ايـن مـ

كـرده و سـپس
كند. به مي ذار

كند گي پيدا مي
 هواپيما را به
و واگـذار كنـ

 از مصاديق قر
 افزون بر روا
عقود عرفي و

  ند.
وان معامالت و
 بوده و از مص

دي براي حزيا

اي احتياج به
ورد نياز متقاض
به وي بفروشد

باشند، ملين مي

ون زمـين چـ   
ندمدت و با م

گـذار نان نمي
ت نقد خريـد ك
 متقاضي واگذ
تياج به نقدينگ
ن، ساختمان،
له بـه خـود او
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 باشد، معامله
ود ندارد، بلكه
 اوليه تمامي ع
كنن عامالت مي
تو روايات، مي

كنند، مشروع 
وان مصاديق ز

  د:

ا في يا سرمايه
هد، كاالي مو

نظر بود مورد
د جدي متعامل

  ثابت
هـاي ثـابتي ه

ج به قرض بلن
، در اختيار آنا
 را به صورت
هاي اقتصادي

احتي ر گردش
دي مانند زمين
 پنج تا ده سال

 

 

 وجود داشته
طالن آن وجو
ت بر صحت
روعيت آن مع
م از آيات و ر
را برآورده مي
تو ر واقع، مي
شود  اشاره مي

كاالهاي مصرف
رض با بهره د
ي همراه با سو
 دو هم مقصو

هاي ثا  دارايي
 تأمين سرمايه
سكوني، احتياج
تا بيست ساله

الذّكر اي فوق
ه فراد يا بنگاه
مين سرمايه د
ت بنگاه اقتصا
 شرط تمليك

فاوت ماهوي
بر بطها دليلي

الت (كه داللت
 صحت و مشر
 شده و با الهام
ن و مسلمان ر

باشند. د دا مي
ها همترين آن
  د و نسيه

جهت خريد ك
 جاي آنكه قر
عي يا اقساطي
ه است و هر
شرط تمليك
تصادي، براي
ي و منزل مس

الحسنه ده ت ض
ا الهاي سرمايه
ط تمليك به ا
د، اما براي تام

هاي ثابت رايي
رت اجاره به

 حيله و ربا تف
ن باشد، نه تنه
ت باب معامال
د) داللت بر

مطرح نكات
از مردم مؤمن
وي حالل خد
به برخي از مه
 و فروش نقد
دي افراد، به ج

تواند به ل مي
ورت نسيه دفع
 صورت گرفته
 و اجاره به ش

هاي اقت ا بنگاه
اتومبيل سواري
 در قالب قرض
مايه نقدي كاال
 اجاره به شرط
مايه ثابت دارد
واند يكي از دا
سپس به صور

 و عقال، بين
 قصد متعاملين
مات و اطالقات
مين كنند، دارند

. بر اساس ن6
ين حال كه نيا
رام خدا به سو
كرد. در ذيل ب

خريد -6-1
در موارد زياد
د، صاحب پول
 سپس به صو
عامله مشروع

خريد -6-2
گاهي افراد يا
ما، اتوبوس، ا
 اين مبالغ را

ب سرم صاح
ب به صورت
 اقتصادي سرم
تو ب پول مي

داري كرده و س

عرف
مورد
عموم
را تام

در عي
از حر
بيان ك

موارد
كرده،
دو مع

هواپيم
كسي
قبلي،

مناسب
بنگاه

صاحب
خريد



 

 متعاملين 

ت. در اين 
 صـورت  
ـم كـردن    

مـوالً بـه       
ـتند. اوالً،  
كه مـورد  
هـا مـانع        
ـتند و در     
ند و لـذا   

ذيرش آن     

وافقـان و   
 . 

 مجاز ربا 
ها را  الك

مقصود جدي

ش نسيه نيست
به خريدار به
د؛ يعني بـا كـ

قي خـود، معم
ها هسـت و با آن

 خريد دين، ك
ه شـد، نـه تنه
قتصـادي هسـ

باشـن خـدا مـي  

ش و عـدم پـذ
  باشد. 

هـاي مو ـدگاه  
اند ارائه نموده

 مجاز و غير
 بتوانند اين مال

وقي خاص، م

حاضر به فروش
مت باالتري ب
نقد تنزيل كند

ت آثـار حقـوق
د؛ بلكه همسو
رط تمليك و
 توضـيح داده
ـد و مولّـد اق
سوي حالل خ

ي كـه پـذيرش
سالمي داشته
ع كـرده و ديـ
دگاه خود را ا

هاي  بين حيله
دهد كه را مي

جهت آثار حقو

ه هر دليلي ح
 خود را به قيم
صاحب پول ن

 (كه به جهـت
كنند قض نمي
ه به شره، اجار

ر مـورد قبـل
هاي مفيـ عاليت

حرام خدا به س

اند. موضوعي
امالي داري و 

ف حيل شروع
 كاربردي، ديد

مييز منظور ت
ن اين امكان ر
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ره بوده و به ج

ي فروشنده به
وشنده، كاالي

شتري را نزد ص
  ت پيدا كند.

ي اراده شوند
حريم ربا را نق
 نقد، بيع نسيه
همانطور كه در

ساز فعا و زمينه
داق فرار از ح

 ل ربا پرداخته
ر حوزه بانكد
ست. از تعريف

هاي  شاخص
 از روايات به

خود به محقّقين

 

 

ز قرض با بهر

دارد و از طرفي
رسند كه فرو ي

دار خود از مش
ول نقد دست
 صورت جدي

هاي تح حكمت
ايي چون بيع
ه  د بود؛ ثانياً،

داق تجارت و
جويي و مصد ه

يين كننده حيل
حث بعدي د
ريت نموده اس
ن با استخراج
تخراج مالك
وع روايات، خ

ت، متفاوت از

  يل
 خريد كاال ند
و به توافق مي
د ، طلب مدت

فروشد و به پو
ز ربا، اگر به
هيچ يك از ح
ي در قراردادها
ل ظلم نخواهند
لكه خود مصد
 تدبير و چاره

يار مهم و تعيي
ها و مبا سازي

 بحث را مدير
ده و پس از آن
ن پژوهش استخ
خص از مجموع

ز جهت ماهيت

ش نسيه و تنزي
ول نقد براي
دو ل نقد و آن

پس فروشنده،
هي را به او بف

هاي مجا هحيل
شوند)، ه ه مي

روابط حقوقي
ست، مشمول

شوند، بل  نمي
ها، به معناي ه

  قهي ندارند.

  ت مقاله
ه موضوع بسي

ابزارسهمي در 
ه خوبي سير
حليل قرار داد

هاي اين يژگي
 مالك و شاخ

الت مذكور از
  هند بود.

فروش -6-3
گاه مشتري پو
د صاحب پول
 بفروشد و سپ
ي از مبلغ، بده

اين نوع ح -7
ت جدي اراد
هت عمل به ر
 فقه اسالمي ا

هاي حالل ت
له اين نوع حي

نوع اشكال فق
 

ب. نقاط قوت
نويسنده به - 1

واند تاثيرات مه
نويسنده به - 2

فان را مورد تح
يكي از وي - 3

شد. استخراج

مالمعا
خواه

موارد
نسيه

بخشي

صورت
به جه
قبول

تجارت
واقع
هيچ ن

تو مي

مخالف

باش مي



 

ت و   حليـ

ـالمي در   
در صفحه 
ح گسترده 

 

 پيگيـري   
كـداري و    
ث در فقـه       
ن مطلـب    
ع احكـام    
ييري كـه  
ت بـه آن   
مجاز ربـا  

د و نبايـد      
 ويـژه در     
ـه اسـت.     

و در رابطه با ح

انكـداري اسـ
 كه نويسنده د

اند، در سطح ه

اند.  يان شده

اسـالميـالي  
و اهـداف بانك
مـودن بحـث
ت ايـن اهميـ 
لـي در وضـع
براين، اگر تغي

واقع بايد گفـت
رسد حيل م ي

ل غافـل شـد
ورد نقـد، بـه
ث قـرار گرفتـ

 به كار برده و

سازي با جرايي
اي ساس حيله

مشروع دانسته

ب به خوبي بي
   شده است.

مـف اقتصاد و 
سته سـخت و
هـي و وارد نم

كند. جلب مي
سن و قبح عقل
يي هستند. بناب
ق نسازد، در و
شد. به نظر مي

سـالمي در كـل
ول كتاب مـو
ها مورد بحـث

 وجود ندارد

ه در حوزه اج
ت ماهان بر اس
 فروشنده را م

ريبا اهم مطالب
خوانندهذهن 

وجه به اهداف
و تابعي از هس
گاه صـرف فقه
حوزه اقتصاد ج

، حسهب شيعه
ي اهداف غاي
شارع را محقّق
امر، شرعي باش

م اقتصادي اس
او  ما در بخش

راردادهاصي ق
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ن نص صريح

زيادي است كه
سامان و شركت
 تمليك آن به

 است، اما تقر
جب انسجام ذ

يل ربا را با تو
جزيي از كل و
سئله از ديـدگ
 اسالمي در ح
ز ديدگاه مذه

كام الهي داراي
گيرد، هدف ش
ر چند ظاهر ا

 ند.

ز اهداف نظام
صحيح است، ام
ضوابط اختصا

 

 

در رابطه با آن
 ايند.

ش تاثيرات ز
حاضر بانك س
جاره به شرط

ث فرعي كتاب
ت گرفته و موج

عدم جواز حي
با، به عنوان ج
 فراتر بردن مس
داف شريعت
وجه شود كه ا
رت ديگر، احك
گ ي صورت مي

شده است؛ هر
گيرن ه قرار مي

باحث فقهي ا
اي دقيق و ص
ا و همچنين ض

 مواردي كه د
 اظهار نظر نما

صلي اين پژوهش
ونه در حال ح
 يك كاال و اج

 
كي از مباحث
خوبي صورت

  ساختاري
حث جواز يا ع
سئله حرمت ر
 بحث ضمن

اطب را به اهد
گردد كه تو ي

بوده و به عبار
ك حكم الهي
مل پوشانده نش
 در اين حوزه
كه نبايد در مب
ا وش كرد نكته
ومي قراردادها

 شرايط، حتّي
 مورد خاص

هاي اص يژگي
 به عنوان نمو

نقدي  خريد
اند.  شر نموده

ث حيل ربا يك
ي روايات به خ

عف كلّي و س
ود نويسنده بح
ناسب بود مس

شد. اين ح مي
عي، توجه مخا
بهتري درك مي
شارع مقدس بو
در پاسخ به يك

عم  امر جامهع 
اند،  بيان شده

ند اين بحث ك
شارع را فرامو
، ضوابط عمو

مامي موارد و
م مشروعيت

يكي از وي - 4
ر داشته است.
ارائه نموده و
وك اجاره منتش

گرچه بحث - 5
دسته بندي - 6
  

ج. نقاط ضع
مناسب بو - 1

رد. در واقع من
اسالمي مطرح
متي و اجتماع
ي به صورت به
 مورد توجه ش
فتار مسلمين د
 الهي در واقع
وسط نويسنده

هر چن پاسخ:
ت مورد نظر ش
ل دوم و سوم

در تم
ديا ع

كشور
186
صكو

ج

كر مي
مالي

حكوم
زماني
الهي
در رف
حكم
كه تو

غايات
فصول



 

به عنـوان  
ويي ابزار 
ي دولـت     
ربا ديگـر  
ان كـافي       
 اقتصادي 
امشـروع   
ـم داراي    
حيله بيـع  
ه و حتّي 
 داشـتند،  

ننـد بيـع    
ند؛ حـال  
طلـب آن  
 حـالل و       
ره)، سـيد  
ين انـواع    
همچنـين     
جود دارد 
تمليـك).    

هاي  كمت

گرفته است. به
اند از: همسو ت

 پـولي و مـالي
ر بحث حيل ر
سـئله بـه ميـز
و نيز مباحث
 طور كامـل نا
هسـتند كـه هـ
عنوان نمونه، ح
راي سابقه بود
 پول نقد نياز

  د.  ماي

مجاز ربـا (ما
ربا تفاوت دارن
ه براي اين مط
 و برخـي را

ميني (رمام خ
شود كـه بـي ي

واب اسـت. ه
 انواع حيل وج
ه بـه شـرط ت

مول حكدم ش

و بحث قرار گ
ي مالي عبارت

هـاي ياسـت
ن، هر چند در
ب بـه ايـن مس
ر سطح خرد و
ربا را نبايد به
ز مسئله ربا ه

شود. به ع  مي
صدر اسالم دار
 افرادي كه به
رط تمليك نم

ل شد و حيل م
 ربا با خود ر
شد. مويد اوليه
ت قائـل شـده
د و يا مانند ام
محقّقي پيدا مي

رسـد ناصـو ي   
 در برخي از

به شرط اجاره
ر شمول يا عد

 مورد توجه و
رّاحي ابزارهاي
مسـوئي بـا سي
 شده. بنابراين

هاي كتاب خش
حث فقهي در

هاي ر ن، حيله
وايات، فرار از
 تفاوت قائل
شد، از زمان ص
ن صورت كه

ه اجاره به شر

با تفاوت قائل
هاي و حكمت

باشن با ربا مي
حيـل تفـاوت

پذيرند با را مي
 و به ندرت م
ه بـه نظـر مـي

ي از تجارت)
(مثال بيع نقد ب
 معامله از نظر
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بزارهاي مالي
ي اقتصادي طرّ
 اقتصادي، هم
 مالي طرّاحي

بخما در ساير
يل ربا، به مباح
ست. همچنين
تعبير برخي رو
ربا و خود ربا

باشد جاز ربا مي
ه است. به اين
 را به فروشند

 انواع حيل رب
 جهت علل و

هايشان  تفاوت
كه بين انواع ح
جواهر حيل رب

نمايند الم مي
 داده است كه
ل و جلوگيري
وجود ندارد (
ي بين اين دو

 

 

بط اقتصادي ا
ي از معيارهاي
ماعي، كارايي
عي بودن ابزار
نشده است، ام
ي بر اساس حي
م توجه شده ا
 خروج و به ت
ن حيل مجاز ر

مجكه از حيل
شته رايج بوده
حاضر بوده آن

د كه بايد بين
ف و عقال از
زحيل، بيشتر ا

شوند ك فت مي
نند صاحب ج
ي غيرمجاز اعال
فكيكي انجام

م، فساد اموالل
 برخي ديگر و
و عقال تفاوتي

ش اول، ضواب
ست كه برخي
و عدالت اجتم

و يا غيرانتفاعي
 اسالم توجه ن
در ابزارسازي
قتصادي اسالم

هاي  و روش
عرف ميان اين
ك همان كاال ك
مالت در گذش
روختند كه حا

دارد بيان مي 1
ه قضاوت عرف

هاي اين ح ت
ت افرادي ياف
د. بلكه، يا ما
را به طور كلّي
سنده چنين تف

هاي ربا (ظل ت
ساطي) و در

رسد عرف و ي

 چهارم از بخش
ل بيان شده اس
شد اقتصادي و
فاف انتفاعي و
ظام اقتصادي

ت. از اين رو، د
هداف نظام اق

ها ها راه حيله
 و هم اينكه ع
ه شرط تمليك
ز اين نوع معام
فر به فردي مي

71در صفحه 
رط تمليك) به

 و عقال، شباهت
قها هم به ندر
ام اعالم نمايند
هبهاني حيل ر
 باشد. اما نويس
ت كه حكمت
رط فروش اقس
ت كه به نظر مي

نين در فصل
ه، در اين فصل

ا رشحي شده ب
مي و تبيين شف
سئله اهداف نظ
خته شده است
طح كالن و اه

كه اين حت، بل
قتصادي بوده
كاال و اجاره به
شور ايران نيز
خانه خود را ب

  

نويسنده د - 2
و اجاره به شر
 از نظر عرف
 كه در بين فق
ي ديگر را حر
ضي و محقّق به
 تفكيك كرده

نده مدعي است
 بيع نقد به شر
ر حالي است

همچن
نمونه
طرّاح
اسالم
به مس
پرداخ
در سط
دانست
آثار اق
نقد ك
در كش
مثال خ

نقد و
آنكه
است
برخي
مرتض
حيل
نويسن
(مثال
اين د



 

 بـه هـيچ   
ـين، ايـن     
 نمايـد و  

خـود ربـا    
 عـرف و  
گري كـه  
ر اسـاس  

هـا    مالك
با مطـرح  
ت ديگـر،   
ت تمـامي   
 مباحـث  
 نقـد بـه      
تي قائـل     
 در اولـي     

انـد از:   ت   
 كـه الزم  

ـ   ا، سـد رب
 مشـروع    
 روايـات   

ك هستند كه
باشـد. همچنـ
يره ربا خارج

 د. 

با بـا خحيل ر
 شرب خمر،

ذا هر مايع ديگ
راج كرده و بر

اي كه اين يله
وع تحريم ربض

وي. به عبـارت
توان گفـت مي

ت كه در اين
وتي بـين بيـع
از ربـا) تفـاوت
ـود داشـته و

ـد كـه عبـارت
رسد  نظر مي

ج اقتصادي فاس
ـروع از غيـر
حـريم آن در

ر به هم نزديك
 غير صـادق ب
ومي را از داير
شدن آن ندارد
 اتّحاد برخي ح
نه در موضوع

باشد، لذ ن مي
ها را استخر ص

اشته و هر حي
ي كه در موض
تند و نه مولو
ند؛ بنابراين نم

يد توجه داشت
ير دقيق تفـاو

جـا (حيلـه م 
ر دومـي وجـ

دهـ ز ارائه مي
ل با ربا. اما به
هاي ربا، نتايج
يص حيل مشـ

هاي تح حكمت

و معامله اينقدر
 و در ديگري
ت ندارد كه د
 يا غيرربوي ش
حاد و يا عدم

به عنوان نمونه
كنندگي آن ست

، عرف شاخص
ها توجه دا ك

هايي ز حكمت
و تشويقي هست
وجه قرار گيرن
الوه بر اين، باي
مونه، عرف غي
 شرط تمليك
 زيادي كه در

  گيرد. 

حيل غير مجاز
اد عرفي حيل
ه سئله حكمت
عيارهاي تشخي
ي است كه ح
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 عقلي اين دو
ر اولي صادق

 به حدي قوت
ري در ربوي
ها در مورد اتّح
 وجود دارد؛ ب
شرب خمر، مس
 عبارت ديگر،
ز عرف به مال
چنين، برخي از
ئل ارشادي و
ندازه مورد تو
وع است. عال
د. به عنوان نم
شرط اجاره به
 آثار اقتصادي
گ ي در نظر مي

ححيل مجاز از
له و عدم اتّحا

توان به مس  مي
ن برخي از معي
اي  تحريم شده

 

 

رسد به لحاظ
هاي ربا در ت

باشد، ولي مي
ك قرارداد تاثير
 اساس معياره
اير احكام نيز

لّت تحريم شر
باشد. به م مي

ث حيل ربا نيز
داند. همچ  مي
الحسنه، مسائ ض

يد در همين ان
لحسنه نامشرو
اوت قائل شد
 بيع نقد به ش
رف دقيق، به

قتصادي واقعي

راي تفكيك ح
وان ربا بر حيل
عنوان نمونه،

ره نيز به عنوان
ه ربا از موارد

ر م به نظر مي
 شد كه حكمت

ش از اوومي بي
ر اقتصادي يك
ف و عقال بر
 بحث، در سا
د كه چون علّ
امخوردنش حر

دهد. در بحث 
شروع و مجاز
گيري از قرض
ه واجب و باي

ا ر از قرض غي
تفا»  غير دقيق

ر مجاز ربا) و
داند. اما عر مي

اق  ي را معامله

سه معيار بر 1
عدم صدق عنو
وجه كرد. به ع
الحسنه و غير
 توجه به اينكه

رند و واقعا هم
طعيت مدعي
تصادي در دو
هي، ميزان آثار

رسد عرف ر مي
 مشابه همين
كنند  توجه مي

ته باشد نيز خ
موارد نظر مي
ته باشد را مش
ان مثال جلوگ
ب هستند و نه
ت اقتصادي 

عرف«و » يق
طي (حيل غير
 را مشابه ربا م
 نموده و دومي

85در صفحه 
 در طرفين، ع
 ديگري نيز تو

ا هاي قرض ت
رت ديگر، با

گير ر نظر نمي
توان با قط  نمي

الل كه آثار اقت
ال به لحاظ فقه

به نظر پاسخ:
كنند. ر نظر مي

 به اين مطلب
ويژگي را داشت
ر مورد ساير م
ن وجود نداشت
 است، به عنوا
مسائل مستحب

ها و معامال ت
عرف دقي«بين

 فروش اقساط
شود و هر دو
د ندارد توجه

 

نويسنده د - 3
د قصد جدي
 به معيارهاي

گيري از فعاليت
 نمود. به عبار

ربا در
وجه

استدال
اصوال

اظهار
عقال
اين و
آن در
در آن
شده
اين م

فعاليت
بايد ب
شرط
ش نمي

وجود

وجود
باشد
جلوگ
تاكيد



 

وگيري از 
ـود و در   

بحث را  
ـر اسـت   
ل حكـم   
ه كشـف          
ديدگاهي 
معـامالتي   
مايـت از     
ه الزاما به 
كه در آن 
و دوبـاره     
ين مـالي   

 مـذكور)   
عـه كنـد.   

هـا بـه    آن   
ـه ربـوي     

ده اسـت.  
 بـه نظـر       
ي خـاص     

چون ظلم، جلو
ه شـ نيز توجـ 
يد حيله مورد
د. الزم به ذكـ
قدس در جعـل
يـد در مسـئله
سب است از د
ن مجموعـه مع
ن نمونـه، حم
رهاي مالي كه
 اجاره است؛ ك
 را فروختـه و
ر اثر اين تـامي

 از سه معيـار
ر كتاب مراجع
ه و رعايـت آ
د آن منجـر بـ

با عنوان نمود
اراي اشـكال
 ربـا، تعبيـري

ت (مواردي چ
ه اين اهداف
جود داشت، باي
ود داشته باشد
داف شارع مق
سـت كـه نباي
كرد؛ بلكه مناس
ن از ربوي شد
شود. بـه عنـوا
سعه يافتن ابزار
ارها صكوك
ـي كـه دارد)
 آنكه الزاما در

معيارها (غير
هاي ديگر خش

سـتحبي داشـته
باشد كه نبـود

حيل مشروع رب
 ايـن تعبيـر د
عبارت حيـل

جه نموده است
مشروع ربا، به
مانند ظلم وج
نيز در آن وجو
جه ويژه به اهد
ـه نمـود آن ا
كديگر توجه ك
ر سطح كالن
، جلوگيري ش
ر داد و از توس

اي از اين ابزا 
ان گران قيمتـ
ندا كند، بدو

 از ذكر ساير م
 معيارها به بخ
ست جنبه مسـ
يد به نحوي ب

ع را معادل ح
ظر گرفته كـه

نست. بلكه عدا

 

 

26

رت ويژه توج
كشف حيل نام
رد نظر شارع م
شاره نويسنده ن
ل ربا را با توج
د بـه آن توجـ
بط افراد با يك
ئه شود كه در
وع ربا هستند،
مورد نظر قرار
ي نمود. نمونه
 (مثال ساختما
يادي دست پيد

ش از كتاب،
 مرتبط با اين
 مطرح شده اس
 و شاخص با

ورد تائيد شارع
حيله ربا در نظ
 را حيل ربا د

 

 

صورها به  ه آن
 است كه در ك
الي فاسد مور
الك مورد اشا
ه) مسئله حيل
گري كه بايـد
 فردي و رواب
معيارهايي ارائ

ي حيل مشروع
ث حيل ربا م
مند، جلوگيري
يرمنقول خود
به پول نقد زي

ود در اين بخش
يافت مطالب
ر موضوع ربا
 چرا كه معيار

و معامالت مو
طي را نوعي ح
صحيح اسالمي

شارع حكيم به
ب، بلكه الزم
ن نشد و يا توا
حتّي اگر سه مال
ام خميني (ره

ديگ دهند. نكته
 به ديدگاه فقه
 نگاه شود و م
منفرد، به نحوي
كه بايد در بحث

انجام تي نميما
ي از اموال غي
ز اين طريق ب

كرده باشد. 
هاي موجو يت

واند جهت در
در روايات در
رورتي ندارد؛

  د.

قود اسالمي و
فروش اقساطي 

ي معامالت ص

 بيان شده و ش
نابراين مناسب
 اهداف تامين
عالم نمود؛ ح
 فقها مانند اما
د حث قرار مي
شروع ربا تنها
 نيز به مسئله
ا به صورت م
رهايي است ك
دي و يا خدما

تواند يكي ه مي
يك نمايد و ا
خدمتي ارائه ك
جه به محدودي
تو خواننده مي

ز مواردي كه د
و شاخص ضر
ي معامله شود

در مواردي عق
175 صفحه 

توان تمامي مي

ورت صريح ب
ت و غيره)، بن
وردي كه اين
روع و حرام اع
ساسا برخي از
م ربا مورد بح
هاي حيل مش
تر اعي و كلّي
ها ر يك از آن

 يكي از معيار
ت بخش توليد
فرد يا موسسه
ه به شرط تملي
ي توليد و يا خ

با توج پاسخ:
داري گرديد. خ
نين، برخي از
ن يك معيار و
 قطعي و فقهي

 

نده دنويس - 4
وان نمونه در
سد و اساسا نم

به صو
تجارت
هر مو
نامشر
كه اس
تحريم
معياره
اجتما
كه هر
توليد

تقويت
يك ف
اجاره
كااليي

خودد
همچن
عنوان
شدن

به عنو
رس مي



 

ن و نبايـد   

باشد و  مي
تـه و بـه      
 اسـالمي    

 را مجـاز    
باشـد را   ي

 به شرط 
دارنـد،  ي   

د داشـتن     

كارهـا و       
ت عنـوان     
به دسـت  
ستند كـه  
ئمـه نيـز    

وده و در   
 صـكوك      
 اقسـاطي   

تـوان  و نمـي 

كار و چاره مي 
گ بـه كـار رفت
قـود مشـروع

 نويسـنده آن
قابل طرح مي
ش بيع و اجاره
 از ربـاخواري
ن نـوع درآمـد

يره خـود، راه
د نقـد، تحـت
وع حيل ربا ب
وع و مجاز هس
 زمان خـود ائ

مطـرح نمـو 1
ـراي انتشـار
رد و فـروش

رود  كـار مـي
 د.

ر به معناي راه
 معني نيرنـگ

م عقـي از اقسا
  ود.    

ط تمليك كـه
ز طريق حيل ق
ر مكه از روش
 كه درآمـدي
عالم شود ايـن

همچنـين سـي
ر كتاب مـور
الف در موضو
حيل ربا مشرو
ل مشروع در

86در صفحه 
ـايي نظـري بـ
كاال از يك فر

ك ربا) دارند به
باشد  بحث مي

اشد كه بيشتر
ي كه بيشتر به
نوعي و قسمي
يد مطرح نمو

جاره به شرط
 اين راحتي از
ود به فرماندار
ي منع افرادي

ينكه صرفاً اعال

ات ديگـر و ه
اند كه د  كرده

 موافق و مخا
ري از ساير ح
ن دسته از حيل

 كه نويسنده د
ت دانسته، مبنـا
ت كه بيع نقد ك

 

 

27

 اضافه مقيد (ر
ي خلط محل
با عربي آن مي

ر زبان فارسي
 ربا نيز خود نو
قهي مورد تائي

بيع نقد و اج  له
اي كه به سئله

ص) در نامه خو
حال آنكه براي

گيرد تا اير مي

دشان در روايا
 مشروع ارائه

سيرهوايات و
اند، ولي بسيا 

شده است. اين

حاضر مباحثي
ك دارايي ثابت
ده معتقد است

 

 

ي با قرض با
و اين كار نوعي

هوم عكتاب مف
مفهوم حيله د
 بر اين، حيل

 زمره عقود فق

 در مورد حيل
مساوند حكيم

سول خدا (ص
نويسند؟ حمي

دي شدن قرار

مه اطهار خود
الت صحيح و
 از مجموع رو
وع و ناصحيح
سوط اشاره ش

د، در حال حا
ه شرط تمليك
ر واقع نويسند

 شباهت زيادي
 ربا دانست و
ين بخش از ك
بايد آن را با م
 نمود. عالوه
 ربا را نيز در

ت امام (ره) را
چرا خداد كه

چرا رس دهد؟ 
واران چيزي نم
تقبال و كاربرد

  شود. 

بر (ص) و ائم
و انجام معامال
نابراين، آنچه

يل ربا نامشروع
 به صورت مبس

  اند.     رسيده

 قوت ذكر شد
ريد و اجاره به
شده است. در

ود خاصي كه
صحيح را حيل
ر از حيله در ا
في نيست و نب
ي دارد، اشتباه

توان حيل  مي

شكال حضرت
رح و بيان كرد
 نهي قرار مي
 مشكل رباخو
يشتر مورد است
د كنار گذارده

رسد پيامب ر مي
ي فرار از ربا و

اند. بن رح شده
ه برخي از حي
ها رخي از آن
ها به تائيد آن

ر كه در نقاط
جاز ربا را خر
ش ر سطح انبوه

شد كه بر عقو
ي معامالت ص

منظورپاسخ: 
 داراي بار منف
ي معناي منفي

بنابراين، شند.
  

توان اش مي - 5
ند مجددا مطر
ن شدت مورد
ك، براي حل

روش بسيار بيش
ع است و بايد

به نظر پاسخ:
هايي را براي ش

 مجاز ربا مطر
د آن است كه
ن كتاب به بر

اند و ب تهد داش
 
همان طور - 6

كي از حيل مج
ه در كشور در

باش مي
تمامي

الزاما
نحوي

باش مي

دان مي
با اين
تمليك
اين ر
ممنوع

روش
حيل
آيد مي

در متن
وجود

آن يك
اجاره



 

مليـك آن  
المي باب 
ضـرورتي  
سـازي و   
نـه آن در  
ال توسـط    
تـوان بـه   
نباشد بـه  

شند و بـه  

ـز ايجـاد      
 است (و 
عقود كرد. 
ردي كـه   
فرد اجاره 
ل و سـود     
اسـب از  
مشـتريان     

ره به شرط تمل
كه در فقه اسال
 كرد، ديگر ض

هـا در ابزارس ن  
ورند (كه نمونـ
ك اجـاره طـال
ت  نداشته و مي
كه ديگر نياز ن

باش المي ميس

ي نيسـت جـ
دي برخوردار
گزين تمامي عق
 بگويد هر فـر
رد و به خود ف
داخـت اصـل
ين استفاده منا
نـك و هـم م

ك فرد و اجار
ه اينك توجه ب

وع را طراحي
 اسـتفاده از آن
آو را فراهم مي

ر ارائه صكوك
نيازي ورت و

اي هست ك زه

ود مشروع و ا
   شند.

اجـاره، چيـزي
ز سادگي زياد
مود) را جايگز
 بانك به افراد
دارايي را بخر
سبت بـه بازپرد
شيوه و همچني
مود و هـم با

    

نقد كاال از يك
رسد با ظر مي

بزارهاي مشرو
ش در جهـت
ليات بانكي ر
دهايي مبني بر
ت) هيچ ضرو
مشروع به اندا

 ربا جزو عقو
باش ير عقود مي

انند صكوك ا
حيله ربا كه از
 راحتي حل نم
 منابع بانكي،

 بانك نقدي د
كند كه نس  مي

ستفاده از اين ش
رد را مرتفع نم

باشند.  يي مي
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ست، اما بيع ن
 است كه به نظ
سالمي انواع اب
اشند) و تالش
وري شدن عمل
ست و پيشنهاد
هده شده است
قع معامالت م

ب، حيل مجاز
ربا مكمل ساي

از حيل ربا، ما
ين حتوان ا  مي

 عقد صلح به
در تخصيص
راجعه كرده و
ايط را تنظيم

رسد با اس ي م
ساير عقود دار
 اقتصادي باالي

 

 

 نامشروع رباس
اين در حالي
ده از عقود اس
با مشكوك مي
ه و زمينه صو
تجربه شده اس
ار باز نيز مشا

ده كرد. در واقع
 د.      

 در متن كتاب
ع حيل مجاز ر

نستن برخي ا
كه به سادگي
ضمن عقد و

عقود مختلف د
ه، به بانك مر
يز طوري شر
ن رو، به نظر

 كه بانك در س
 داراي انگيزه

حه) جزو حيل
روع رباست. ا

توان با استفاد ي
د اختالف و م
به ربوي داشته
 بانك سامان ت
ن عمليات بازا
صحيح استفاد
متوصل گرديد
ي مطرح شده
جامند. در واقع

سد مشروع دا
سالمي. چرا ك
وان با شروط ض
ي استفاده از ع
 ماشين و غير
ط ضمن عقد ني
ن گردد. از اين
مي مشكالتي
ي ساير عقود

صكوك مرابح
جزو حيل مشر

باشد و مي مي
ز ربا (كه مور

ت شبه كه ماهي
كت ماهان و

نوان جايگزين
ي مشروع و ص
ك و حيل ربا م

هاي س تحليل
انج سالمي مي

رسد تالي فاس ي
ل بانكداري اس

تو ن را نيز مي
توان به جاي ي

د، مثال خانه،
ند و با شروط
سهيالت مطمئن

توان تمام ، مي
ز عقد به جاي

 همان فرد (ص
وك اجاره) ج
الت امضايي م
رح حيل مجاز
حي ابزارهايي ك
وك اجاره شرك
 مركزي به عن

 آن از ابزارهاي
هاي مشكوك ش

بر اساپاسخ: 
عه بازار مالي ا

  
به نظر مي - 7

هاي نفي كامل
ي مشكالت آن
وان نمونه، مي
وع دارايي دارد
رط تمليك كند
ط متقاضي تسه
ط ضمن عقد،
ت به استفاده از

آن به
(صكو
معامال
به طر
طراح
صكو
بانك
جاي
روش

توسعه

ه زمينه
برخي
به عنو

نوعهر 
به شر
توسط
شروط
نسبت



 

 بـه آثـار       
ارايـي از    
 از سـاير    
ل مذكور 

 نيز مورد 
شـود؛ تـا     
ـاد را بـه      
ن و آثـار         
 بـه آثـار         

 ) 1380 ،(
 اقتصـاد،   
ت) ايجـاد     
گذارد كه 
وضـعيت     

ر احكـام   
ـاثيري در   
هسـتند و  
ي نمايند. 

ه ن، بـا توجـ
ت مـورد د يـ
ودن شـرايط،

ي باشد كه حيل

حرمت ربا را
ه ش نيـز توجـ 
ح كـالن اقتصـ
 اقتصـاد كـالن
ث حيـل ربـا،

)، سـبحاني1
ني بر ربـا در
 فـردي اسـت
گ ي به جاي مي
زن سـاختن و

 نه براي تغييـر
هـا، تـا ري آن  

 موضوعات ه
م الهي مستثني

هـا. همچنـين ن 
نه انتقال مالكي
رت فراهم بـو
عقد به نحوي

دي ناشي از ح
 آثار اقتصادي
ربـا در سـطح
ر چـارچوب

ايـد در بحـث
379نچيـان (

 معامالت مبتن
د توجه فقـه
 نيز آثار منفي
ـالي و نـامتواز

روند و ر مي
حـوه نامگـذار
عنوان و ظاهر
ه شمول احكا

 جـايگزين آن
 به عنوان نمو
د داد در صور
شروط ضمن ع

ار اقتصاد و آث
آ ربا، به مسئله
ن آثار منفي ر
گاه فقهـي، در

شـد كـه با مي
ن زمينـه توتون

گيري كه شكل
خرد (كه مور

باشد) متي مي
هاي مـ  بحران

ت احكام به كا
ي هستند كه نح
 جهت تغيير ع
ت را از دايره
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د هستند و نه
شود،  بار مي
خواهند ترجيح

عقد صلح و ش

كرد  اكتفا نمي
ق حيل مجاز ر
 كه دقيقا هما
الوه بـر ديـدگ
 و نشان داده م

ايـن شـود. در
اند كه شان داده

نده در سطح خ
ماعي و حكوم

سازي ايجاد 

يير موضوعات
هاي خارجي ه

كارهايي راه
ظاهر موضوعا

 

 

مل ساير عقود
 شرط تمليك
ه عقد، افراد ت
ن استفاده از ع

قهي حيل ربا
كشف مصاديق
يد قرار نگيرد
بود بحث عـال

گرديد ري مي
 توجه ويـژه ش

) به خوبي نش1
گيرن ه و قرض

مركز فقه اجتم
تصادي، زمينه

 باشند.  ي

حيل، براي تغي
ت احكام پديده
حيل ربا بيشتر

هايي، ظ  روش

حيل ربا مكم 
قد و اجاره به
 در طول دوره
ن، نبايد ميزان

  موردي
قط به بحث فق
 كه بايد در ك
قهي مورد تائي
يگر، مناسب بو
ره (ربا) پيگير
صاد كالن نيز

1388ميسمي (
دهنده ط قرض

ي (كه نقطه تم
ش كارايي اقت
سته عوامل مي
ده است كه ح
سد موضوعات
 از اين رو، ح
ز طريق ارائه

وجه شود كه
ي كه بر بيع نق
الت به بانك

مايند. همچنين
    

ف جزئي و م
ود نويسنده فقط

نمود تاكيد مي
يي به لحاظ فق
 به عبارت ديگ
م مبتني بر بهر
 در سطح اقتص
و عيوضلو و م
ي كه در روابط
كالن اقتصادي

ر اقتصاد، كاهش
جامعه از اين د

بيان شد 167 
رس  به نظر مي

ها ندارد. ي آن
كنند از الش مي

بايد توپاسخ: 
قي و اقتصادي
متقاضي تسهيال
 نيز استفاده نم
وري نمايند. 

 
د. نقاط ضعف

مناسب بو - 1
 قرار داده و ت

هاي سته روش
ه داشته باشد.
دي منفي نظام
دي منفي ربا

) و1389قي (
ه بر مشكالتي

سطح كد، در
ثباتي در ش بي

ع درآمد در ج
در صفحه - 2

 در حالي كه
 ماهيت واقعي

ها و تال صل آن

حقوق
فرد م
عقود
را صو

بحث
ناخوا
ههمرا
اقتصا
اقتصا
صديق
عالوه
كند مي

افزايش
توزيع

الهي.
تغيير
نه اص



 

ج كـردن       

اي از  سـته 
 تنهـا در     
ه     تر توجـ
سـتفاده از    
قتصـادي     
را مضـطر    
 م است؟

ن رابطـه،    
ه مطـرح  
ست؟ آيا 
ت نـدارد؟   

ود، ذكـر     
ـه دوم را   

ت شـود.      

 و شـديد  
آيا تنها با 
حكـم بـه       

 منظـور خـارج

فت شديد دس
تفاده از حيـل
ضـطرار بيشـت
طرار بـراي اس
ر موسسـات اق
سسـه مـالي ر
ي نمود، كدام
سـنده در ايـن
ه در اين رابطه

با اضافه نيس راه
منافـات» شـد 

ـي شـرط شـو
تـوان معادلـ ي

ت بايـد رعايـت

ومات صريح
و تبيين شود آ
صـيص زد و ح

م عملـي بـه

توجه به مخالف
زدهي بـه اسـت

ود به بحث اض
 شرائط اضـط

يـا اضـطرار آ
انك و يا موس
بطه با آن جاري
 استدالل نويس
 اما سوالي كه
اخت آن همر
باش  طرفين مي

 لــه دوم در او
 ضمن عقد مي

د بـه روايـات

ي كننده و عمو
ه ارائه ون زمين

رآنـي را تخص

اند از انجـام ت

شده است. با ت
 (ره) و جواز
 اوالً مناسب بو
 صورت قبول

باشد؟ چه مي
توان يك با مي

 ربا) را در رابط
 غايي نيست.
ك مثال است.
نگي و بازپرد
تابعي از قصد

 
ه نبايد معاملـه
، آيا با شرط

ستنادتدالل و ا

با روايات نهي
تري در اين سب

 عمومـات قر
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حيل ربا عبارت

ث اضطرار نش
 حضرت امام
 علّامه حلّي،
 از جمله: در

 تامين مالي، چ
به وسيله آن م
ي و پرداخت
 جدي، قصد

ست، بلكه يك
قع تامين نقدين

عقود ت«دارد  ي
ه شده است؟
، اين شرط كه
 صورت لزوم

  كند؟  نمي
ست كه در است

ل و معارض با
ث اصولي مناسب

تـوان تند، مي

 

 

يان شود كه ح

 سخني از بحث
قّق بهبهاني و
س اردبيلي و

شد؛  داده مي
وليدي نيازمند

هايي كه ب خص
افت وام ربوي
منظور از قصد
هم استدالل نيس
حيل ربا در واقع
شده و بيان مي
مقدماتي توجه
ق دوم و سوم،

داند؟ و درمي
ت ربا را ايجاد
كات مهمي اس

 شد.   مي

ل ربا در مقابل
سب بود بحث
ارض نيز هست

 اد؟

ناسب است بي
 

يف حيله ربا
 مرتضي، محقّ

د مقدسگر مانن
سواالتي پاسخ

هاي تو شركت
ي است؟ شاخ
ثال اجازه دريا

ه منده است ك
ست كه آن هم
و انگيزه در ح
د فقه مطرح ش
د روبنايي و م

در مصاديق 18
رط را الزم نمي
ر، همان اثرات
 روايات از نك
ن مسئله توجه
ويز كننده حيل

رسد مناس ر مي
 كه داراي معا
يل مجاز ربا د

من 169صفحه 
 از حكم ربا.

در تعري 169 
ربا، مانند سيد

سط برخي ديگ
ين رابطه به س
ر بنگاهها و ش
در سطح فردي
طر در فقه (مث

بيان شد 173 
ز شهيد ثاني اس
كه آيا هدف و
ي كه در قواعد
د، تنها به قصد

87و  186ت 
يسنده اين شر
د؟ آيا اين كار
 ارزيابي سند
ن بيشتر به اين
ز روايات تجو
د و لذا به نظر
رخي روايات
وكي مانند حي

ور مشابه در ص
موضوع» ري
در صفحه - 3

هاي ر با حيله
ط اضطرار توس
د و ثانياً در اي
 شرط اضطرا
ل با اضطرار د
 و احكام مضط

در صفحه - 4
 يك جمله از
ود آن است ك
مطلب با اصلي
در مسئله قصد

در صفحات - 5
 است. آيا نوي
لي شرط نمود

بررسي و - 6
ب بود در متن

بسياري از - 7
 قرار مي گيرد
ختيار داشتن بر
ت موارد مشكو

به طو
هرظا«

فقها ب
شرايط

شد مي
حيل،
معادل
ناميد

صرفا
شو مي

اين م
چرا د

نشده
در او

مناسب

قرآن
در اخ
حليت



 

رابطـه بـا   
ين مسئله 
علـي كـه    
 بـا دوره   

سـوال آن  
 گسـترده  
 اسـتفاده     

مالي اد و 

ليلـي بـر   
 را تغييـر    

 بلكـه در    
 ايـن رو،     
 در عـين     

اسـالمي،     
 حـداقل    
ـه لحـاظ   
ملـه را از    
ود فعلـي  

  

رلـي (ع) در  
راين بايد به اي
در شـرايط فع
 سنّت مـرتبط

 است. حال س
الي در سطح
ـطح گسـترده
 اهداف اقتصا

دل دي در آن،  
 حكـم الهـي

ـرعي باشـد؛
وده اسـت. از
ـه دانسـت و

ـا بانكـداري ا
زي معـامالت

شوند و بـ  مي
قتصـادي معام
 برخي از عقو

دادند.   ج مي

ميرالمومنين عل
ده است. بنابر
ده است؟ آيا د
ز احاديث و

ر سطح خرد
و ابزارسازي ما
ن ابـزار در سـ
 اين ابزارها با

هري و اقتصـا
 يا اقتصادي،

تواند شـ  نمي
 فـراهم نمـو
چيـزي را حيلـ

حث مـرتبط بـ
سـاز  صـوري

طرفين تشويق
تمامي آثـار اق
حال حاضر در
شتري به خرج

ول (ص) و ام
و تقيه بيان شد

اند چه بود شده
توان عينا ا  مي

ت بين افراد د
 جمع نمود و
 كه اگر از اين
وظيفه تطبيق

ع و آثار ظـاه
هاي مالي و ت

 چرا كه حيله
ود اسالمي را

توان چ ذا نمي

ر تمامي مباح
ين نسبت بـه
ي هستند كه ط
صلح و غيره، ت
كلي كه در ح
سئله توجه بيش
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 حضرت رسو
غير حاكميتي و
جاز شمرده ش
ل شده است،

كرد. شاره مي
اظر به عمليات
ار مالي كالن

آن استعني
د؟ چه كسي و

ود برخي منافع
يل به آن مزيت

باشد. وني مي
 استفاده از عقو
نند باشند و لذ

و دري اسالمي
قتصادي طرفي
 ذاتا به نحوي
ن عقد، عقد ص
كل دهند؛ مشك

اين مسسنده به

 

 

ين (ع)، بجز
 اضطراري، غ
آن حيل ربا مج
سالمي تشكيل
 اين مطلب اش
ن حيل ربا، نا
يك مفهوم ابز
ي، الزاما به مع

گردد  تامين مي

 امر و يا وجو
ي كند براي نيل

ي تعارض درو
دس ضوابط 

توان سالمي نمي

ابزارهاي مالي
دد كه انگيزه ا
حيل مجاز ربا
 شروط ضمن
طول زمان شك
سب بود نويس

ز ائمه معصومي
وال در شرايط
اديثي كه در آ
اس  و حكومت

ود نويسنده به
ده تحت عنوا

ها را با يك وش
در سطح فردي
صادي اسالم

اقتصادي يك
ششي كه سعي

واب است.
، داراي»شرعي

عي، شارع مقد
ود صحيح اسال

د در طرّاحي ا
وي تنظيم گرد
سد خيلي از ح
 با استفاده از
ول بيشتر در ط
جود دارد. مناس

رسد آنچه از ي
ده است، معمو
يط صدور احا
ر قرار نداشته
رد؟ مناسب بو

هاي ذكر شد ش
ي توان اين ر
ت يك ابزار د
 نظر نظام اقتص

 ه دارد؟

صرف توجيه ا
و هر گونه كوش
، تالشي ناصو

حيل ش«عبارت 
مالي غير شرع 

چيزي جز عقو
  ناميد. 

رسد ه نظر مي
طرفين به نحو
رس  به نظر مي

گيزه هستند تا
امله پول با پو
شبكه بانكي وج

به نظر مي - 8
 ربا مطرح شد
 كرد كه شراي
ن در اضطرار
رار استفاده كر

كليه روش - 9
 كه چگونه مي
 داد؟ آيا حليت
 اهداف مورد
مي را بر عهده

ص -10
ت آن نيست و
و يا دور بزند،

ع -11
هاي ل فعاليت

 مشروع ربا، چ
 آن را اسالمي

به -12
است روابط ط
. در حالي كه

انگ دي داراي
رده و تنها معا
 استفاده در ش

حيل
توجه
شيعيا
اضطر

است
انجام
شود،
اسالم

حليت
داده و

مقابل
حيل

آ حال

الزم ا
گردد.
اقتصا
بين بر
مورد



 

قـوم امـر     
ـا تورهـا.   
ـوم بيـان    
 از آنكـه  
دراكـات      
ه ممكـن   

ه معنـاي  
در مـورد       
يشـان را  

شته و در 
كه مـورد  
 در زمان 
ـه نبـوده   
ده اسـت.   

    

 نيست و 
ـه باطـل،      
تشخيص 
و، شـايد    

                

وند بـر ايـن ق
ها و يـا ر بركه

جراي ايـن قـ
ت. بلكه پس
وجـود و يـا ا

اي كـه  انـدازه 

شكار باشد، به
. چنـان كـه د
خداوند فعل ا

مسئله ربا نداش
ساير مضرّاتي ك
افتادن شيعيان
ربا مورد توجـ
ن مطلبي نبـود

شود. چيده مي
 خيلي پيچيده
 اكـل مـال بـ

رسد مرجع ت ي
ف. از ايـن ر

                      

كمي كه خداو
ردن ماهيان در
 از اين رو ماج
هي كافي نيست
نـابع نقلـي مو
يل نمود تا به

 برابر حكم آش
 تعبيـر شـود
د ننمود. لذا خ

  ادند.
ت، ربطي به م
جلوگيري از س
نه به مشقّت ا
 اصال مسئله ر
قام بيان چنين
ث مشكل و پيچ
ز مسئله ربا،
 از مصـاديق
 كه به نظر مي
شند و نه عـرف

                      

هد كه در حك
 از محصور كر
را توجيه كرد.
جراي حكم اله
نت بر اساس م
 حكم را تعدي

 از تجرّي در
ه باطل پنهـان
م آن قوم ايجا
دا  به خرج مي

 بيان شده است
م به منظور ج
(به عنوان نمو
ننده حيل ربا،
قع شارع در مق
ر گيرد، بحث
حيله در غير ا
قال موضوع را
ر حالي است

ان باشمتخصص
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ده نشان مي 3ن
ه بودند و نه 
صحاب سبت ر
ا كالمي در اج
يد، الزم است

اي  و به گونه

دوري جستن
اطل آشكار به
سرنوشت شوم
وجه بيشتري
وجيه حيل ربا
يد امام معصو

اند ( ئيد نموده
يات توجيه كنن

د. در واقع نمو
ورد غفلت قرا
 به كار بردن ح
كه عرف و عق

كند. اين در مي
ري از موارد م

 

 

ز شنبه در قرآن
 شنبه منع شد
توان رفتار اص
ول لفظي و يا
ست پيدا گرد
وان درك كرد

ك فعل و يا د
واند فرار از با
 تغييري در س

وع توين موض
ن كتاب در تو
وان نمونه شاي

اي را تائي عامله
 برخي از روايا
يل ربا استفاده
 ساير ابعاد مو
ست كه بحث

اي باشد ك ونه
انند، كفايت م
عامله در بسيار

 اصحاب روز
ماهي در روز
ت صول نيز مي

 تبعيت از اصو
 حكم الهي دس
نيز در حد تو

  گردد.

فاً تغيير نام يك
تو ت. بلكه، مي
ده و اين فرار
 نويسنده به اي
تي كه در متن
ه است. به عنو
ست، انجام مع

رسد در ر مي
ظور توجيه حيل
 توجه شود و

بيان شده اس 1
 موضوع به گو
رري خارج بد
رري بودن مع

166.  

مطالعه داستان
د و خوردن م

ي علم ال لفظ
ت كه صرف
 فقه و فقه، به
ريع حكم را ن
گ كم نيز محقّق

اگر صر حيله، 
وي حق نيست
 نيز چنين بود

مناسب بودد. 
رخي از روايا
ورد توجه بوده

ت اسب معامال
ين رو، به نظر

ها به منظ ز آن
به اين مسئله

168ر صفحه 
 كه اگر تغيير
 يا روابط ضر
ا غرري و ضر

6تا  163ف، آيات 

م -13
ده بود، از صيد
ر اساس اصول
 اين نكته است

ط علم اصول
، حكمت تشر
، حكمت حك

ح -14
از باطل به سو
اب روز شنبه

نامد مي» تعدي
بر -15

اير مسائل مو
 اسالم در باب
ي جور). از اي

توان از  و نمي
ين، اگر فقط ب

د -16
ستگرديده ا

الت غرري و
مال به باطل يا

ن مجيد، سوره اعرا

فرمود
لذا بر
كننده
توسط
عقلي
است،

ار افر
اصحا

ت«نيز 

آن سا
توجه
خلفاي
است
بنابراي

ذكر گ
معامال
اكل م

. قرآن 3



 

 معيـار و    

ك آن بـه        
 تقويـت    

ـ  ا  غير رب
هـاي   ينـه  

ي فردنگر 
و تقويت 

بـه تنهـايي» 

 شـرط تميلـك
 در جامعـه را
 كه مرز ربا و
اشند، امـا زمي
 رويكرد فقهي

سازي و ع نظام

»عـرف «دانـد.  
 شد.

 و اجـاره بـه
ت ربـاخواري
 برخي موارد
كامال حرام نبا
گار است و نه
ه و به موضوع

ال به باطل بد
تواند باش  نمي

د يـك كـاال
هاي تقويت نه

الزم است در
يد اين موارد ك

سازي سازگ م
ت قرار گرفته

 شود.  ي
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 آن را اكل ما
هاي ربا  حيله

مانند بيع نقد ،
 به نحوي زمين
ي نبوده و لذا ال
داده شود؛ شاي
با رويكرد نظا

ذيل اصل برائت
ه خاصي نمي

 

 

 مجتهد باطن
ت يا حرمت
شاره نويسنده
د و اين خود
در صد شفافي
ه حرمت آن د
ما اين مسئله ب
مشكوك در ذ
ب از ربا توجه

ل نباشد، ولي
ي تعيين حليت
 مجاز مورد اش
ض ربوي دارد
ربا، مرز صد د
رده و حكم به
ند. البته مسلّم
تمامي موارد

 منظور اجتناب

ل مال به باطل
ورد قبولي برا
رخي از حيل

 زيادي با قرض
ز ربا و غير ر
ت، احتياط كر

دهن  كاهش مي
ين رويكرد، ت
در مسلمين به

اي ظاهرا اكل ه
ع مناسب و مو

بر -17
شنده، شباهت
د. چرا كه مر

رنگ است ن كم
ك ن قبح ربا را
؛ چرا كه در ا
تار انگيزشي د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معامله
مرجع

فروش
كند مي

در آن
ريختن
فعلي؛
ساختا
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هاي  ست

يد نقـش  
 اسـالمي   
كداري و 

ي، مقالـه  
ي ايشـان    
سـنده بـه        
ـان دهـد   

جلسـه بـه          
ـق را در  

بندي و  ته
  شد:

                

نشس ز سلسله

 نظريات جدي
وه بانكـداري

هاي بانك وهش

ياسـالم مـالي   
نامـه دكتـري ن   

 تحقيـق، نويس
ـ  مي ا نشـكند ت

ت و پوسـتر جل
ـ      ن تحقيـتـا اي

ض داوري، دست
بندي ش تقسيم

                      

ين جلسه اوم

كيل و تكميل
 اين مهم، گرو
سي و نقد پژو

  
 بانكداري و

سـترخ از پايـان
يـد. در ايـن
خته و تالش م

 قـرار گرفـت
خواسـته شـد ت

ها در معرض ن
سه دسته زير ت

                      

گزارش سو :ي
  ي  اسالمي

تواند در تشك ي
د؛ با توجه به

هاي بررس شست
 بانكي نمود. 
شده در حوزه
دري (كـه مس
 انتخـاب گردي
متعارف پرداخ

  د.
 پژوهشـكده
ز محقّقـان خ
شده، تمامي آن
ليه نقدها در س
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داري اسالمي
كداري و مالي

وزه علمي، مي
سيار موثر باشد
 از سلسله نشس
شكده پولي و
 منابع منتشر ش
كتر كامران ند
ر اين حـوزه
ره در اقتصاد م

باشد تعارف مي
 روي تارگـاه
ال گرديد و از
ماني تعيين ش
ي تكراري، كلي

 

 

ي ربا در بانكد
هاي بانك وهش

شته در هر حو
ت پژوهشي بسي
سومين جلسه
ر محل پژوهش
س از بررسي

نوشته د» 4دي
ل و مبنايي در
ك سو و بهر
 در اقتصاد مت
د بحـث، بـر
پژوهشي ارسا
دها در بازه ز
حذف نقدهاي

  رد)؛

  سيده است.

شناسي  مفهوم
نقد پژو

تحقيقات گذش
گيري سواالت
 به برگزاري س

، در1390 ماه
ست، ابتدا پس
و بهره قرارداد

هاي اصيل هش
ع اسالمي از يك
هره قراردادي
تن مقاله مورد
ن آموزشي و پ

آوري نقد جمع
ايت، پس از ح

 
مور 12بنايي (

به چاپ ر 60ماره

 قراردادي و

قد و بررسي ت
گ ه و در شكل
و بانكي اقدام
ريخ دوم آذر

گزاري اين نشس
 بهره طبيعي و
ن يكي از پژوه
در فقه و منابع
بق با مفهوم به
ب موضوع، مت
سات گوناگون
هند. پس از ج
گرفت. در نها

 مورد)؛ 5ت (
مبف اصلي و 

يقات اقتصادي، شم

  

 طبيعي، بهره

  
بدون شك نق
 توجهي داشته

ولي وشكده پ
اسالمي در تار
به منظور برگ

شناسي ربا، وم
شد)، به عنوان

شناسي ربا د م
م ربا تنها منطب
پس از انتخاب

ها و موسس گاه
ض نقد قرار د

بندي قرار گ ت
نقاط قوت - 1
نقاط ضعف - 2

مجله تحقيمقاله در

بهره

قابل
پژوهش
مالي

مفهو«
باش مي

مفهوم
مفهوم

دانشگ
معرض
اولويت

. اين م4



 

ـماري از       
ي اصـيل  
ز مطلـب  
 و مبنايي 
ـه جديـد   
ه بـوده و  

هـاي   وزه

كند تا  مي
ن مراجعه 

كنـد تـا    ي  
مايـد. در  

  
ن وجـود   
ل توليـد،     
ا در قبال 
كاالهـا در   

                

 نويسـنده، شـ
ويي به نقدهاي

اي از ا خالصه
 ضعف اصلي

ود. با توجه بـه
كننده كامل قانع
در حو ت آتي

، تالش م»مان
ن راستا، ضمن
ه، تـالش مـي
ره قراردادي نم

 ):24-21ص 
بـدونو  شـته  

الهـا و عوامـل
رآمد حاضر ر

ن قيمـت كاعي

                      
   

ه بـا حضـور
مكان پاسخگو
 در ادامه، ابتدا
و سپس نقاط
شو ي طرح مي

ها به طور كا خ
تدوين تحقيقات

متفكرين مسلم
در اين بكشد.
) و غيره1936

محدود به بهر
، صص1381، 

هـا دا ل از آن
ر، قيمـت كاال
 (كه ارزش در

تعت. بنابراين، 

                      
 نيز مطالعه نمايند.

 از آن جلسـه
 زماني، تنها ام

نظر گرديد. ف
 مطرح شده و
اي ي و حاشيه

 نقدها و پاسخ
رح سوال و ت

ت اقتصادي م
 را به چالش

6)، كينز (193
 در اسالم را م

شود (ندري ي
رآمدي حاصـل

ر به بيان ديگـ 
ود نرخ بهره

ان پذير نيست

ها، اصل مقاله را قد
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گرفت و پـس
به محدوديت

اي صرف حاشيه
ط قوت مقاله

ط ضعف فرعي
ظار داشت كه

 خود زمينه طر

بهره در نظريات
اسالميمالي 

30)، فيشر (19
، رباي محرم

حقيق اشاره مي
ي با جريان در
 متعين است.

لذا، بدون وجو
ش فعلي امكا

جهت درك بهتر نقد

 

 

  مورد).
ويسنده قرار گر
ديد. با توجه ب
ي فرعي و ح
از آن نيز نقاط

ت، نقاطر نهاي
مي، نبايد انتظ
ز بوده و اين

  

: نقد مفهوم ب
رين اقتصاد و

957باورك ( م
هره قراردادي،

هاي اين تح فته
 انكار ناپذيري
ام قيمتي غير

بوده و لذ ها آن
ي آتي به ارزش

   ست.

سب است خواننده ج

24اي ( حاشيه
 در اختيار نو
ن، برگزار گرد

شد و از نقدهاي
گردد. پس ا ي

شود. د رح مي
اسالممالي د و

 از مباحث با
.5كند اهم مي

هره قراردادي
 ديدگاه متفكر
جسته مانند بو
ره طبيعي و به

ها و يافت تحليل
 توليد ارتباط

كل نظا بزند،
ي حاصل از آ
زيل درآمدهاي
ود نرخ بهره ا

گردد، اما مناسب ه مي

ف فرعي و ح
 قبل از جلسه

مندان  از عالقه
سنده فراهم ش

ن مقاله ارائه مي
 نويسنده مطر
حث در اقتصاد
 بلكه بسياري
 اسالمي را فر

  ه بحث
ره طبيعي و به
مفهوم ربا در
تصاددانان برج
 دو مفهوم بهر

به مهترين ت ،
ها و عوامل ال

 به حال پيوند
 درآمدهاي آتي

كند)، تنز ص مي
توقف بر وجو

 خالصه مقاله ارائه

نقاط ضعف - 3
تمامي نقدها
ين و جمعي

ايي براي نويس
ح شده در اين

هاي ه با پاسخ
 بسياري مباح
ث تمام شود،
ف بانكداري

  
الف. خالصه

ربا، بهر«مقاله 
شت غالب از م
ر برخي از اقت
ن تفكيك بين
آيد  در پي مي

قيمت كاال -1
ي كه آينده را
ش تنزيل شده

د آتي مشخص
ي اقتصادي مت

چند در اين قسمت

منتقد
مبنا و

مطرح
همراه
بودن

مباحث
مختلف

برداش
به آثار
ضمن
آنچه

نرخي
ارزش
درآمد
زندگي

. هر چ5



 

بـا  دي را   
بهـره، بـا   
ول زمـان   
د صـرف     
بع حاضر 
و كال هر 

سـازند،   ي   

 خلـط  گر 
 مـي  نظر 

 قبـال در  
ز قيمـت    
ابل همان 
 ري باشد،

 (يكسـال  
ت، ارزش    
ـاوت در  

  د. 
ي (يعنـي      

هـاي   ـرخ   
ي، ماننـد   

هـاي اقتصـاد  
رخ ب افزايش ن

در طـورا ـود     
ـه منـابع بايـد
امعه براي منابع

اي (و ي سرمايه
را مرتفـع مـي

يكـديگ بـا  ـي 
به حاليكه در

در ،حقـوقي  
دي مسـتقل از
 حاضر در مقا
 هر نوع خطر
دار گندم آتي

ر ايـن حالـت
نها به دليل تفـ
طبيعي نام دارد
 نهـاد حقـوقي

دهـد كـه نـ ي   
بـري بـر سـهم     

فعاليـت يضـا   
و كاهش و يا
نـه منـابع خـ
ده آن است كـ
را كه افراد جا
قيمت كاالهاي

هاي آتـي رياز

طبيعـ بهره و 
د است؛ ردادي

و ي رسـمي    
درآمـد ،بيعـي  

 واحد درآمد
طعي و بدون
راي همان مقد
قائل باشـد، د

ا و تنزش، تنه
دهد و بهره ط 

ـه عنـوان دو
ي)، نشـان مـي
هـاي مبتنـي ب

رضـه و تقاض
 قيمتي بوده و
هد كـه چگون
د، نشان دهند
رتفع كند؛ چر
يش يافته و قي
 درآمد آتي، ني

قراردادي هره
قرار بهره رف،

در قراردادهـا
بهـره طبامـا   

معه براي يك
د در آينده، قط

واحد و بر 10
واحد ارزش ق
تفاوت در ارز
ينده پيوند مي
تامين مالي، بـ

بـري  بر سـهم 
ـه در قرارداده
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ه است كـه عر
ل در كل نظام
ده  عالمت مي
يابد فزايش مي

د جامعه را مر
 نرخ بهره افزا
) كه با ايجاد

به مفهوم دو ن،
متعار قتصادي

    .باشد ي
حب سـرمايه د

كند. مطالبه مي
گزاري جام ش

 حصول درآمد
00ندم حاضر
و 80در آينده،

عد است. اين ت
ي حال را به آي
ده در فرآيند ت
شاركتي مبتني
ع نسيئه و چـ

 

 

، نرخ بهره»بار
ره عامل تعادل
تي، به جامعه
ره در اقتصاد ا

فوري افرا و
 اين شرايط،

جمله پول نقد)

مسلمان كرين
اق ادبيات در ه
طبيعي بهره ب،

ست كه صـاح
م نقدي خود،

 بر مبناي ارزش
ين فرض كه
ي يك كيلو گن
ودن دريافت د
عي يكسال بعد
دگي اقتصادي
ي مورد استفاد
راردادهاي مش
ثابت، مانند بيع

اعتب« وابسته به
، نرخ بهرتيب

ت به درآمد آت
وقتي نرخ بهر
نيازهاي فعلي
ري قائلند. در
 گذاشت از ج

متفك هاي يدگاه
بهر از سلمان
غرب قتصادي

درآمدي اس ،ي
كاالئي و يا ه

ر آن است و
، با اسال بعد)

گر جامعه براي
ك و قطعي بو

منبع قطع 25/1
ست كه در زند
 از قراردادهاي
زده ثابت و قر
بتني بر بهره ث

و داريِ سرمايه
دين ترت. بسازد

د حاضر نسبت
 عنوان مثال، و
ود كه بتوانند ن
، ارزش بيشتر
آن را سرمايه

  .  
دي در ظاهر، ب
مس اقتصاددانان 
اق ادبيات در ه
بهره قراردادي 

ر دادن سرمايه
اما مؤثر بروده 

معموالً يك س
ال اگرعنوان مث

فر بودن ريسك
5ضر برابر با 
د و ارزشي اس
 دو نوع رايج

ني بر باي مبت
قراردادهاي مب

در نظام س -2
س گر برابر مي

ن ارزش درآمد
يص دهد. به
 كاالهايي شو
ت به منبع آتي،
 كه بتوان نام آ

كند ش پيدا مي
حسب به -3
برداشت. اند

بهره از منظور
منظور از -4
قرار ديگران ر
(يا پول) بو يه

( ر درآمد آتي
به ع شود. ن مي

 با فرض صفر
واحد منبع حا

شود   ايجاد مي
ي مقايسه -5

اي ادهاي مبادله
ادي، چه در ق

يكديگ
تعيين
تخصي
توليد
نسبت
آنچه

كاهش

شده
رسد

اختيار
سرماي
مقدار
تعيين
بعد)،
يك و
زمان

قرارد
قرارد



 

بـري   ـهم    

ي را بايـد  
ـين نـرخ     
دسترسـي   
هاي بهره 

از مقـدار   
هينه بـين  
مينـاني را   
سـت كـه          
صـادي و       
قـق پيـدا     

 حداكثر ،
. كند مي دا
 وجـود  ف 

 )، به يك
 بـر  عالوه

 اسـت  ي 
ت و كـار   
لم واقـع،   
ن تفـاوت   

كـه نسـبت سـ

كل نظام قيمتي
 مـوثر در تعيـ
ـدوديت در د

ه توان به نرخ ي

د نرخ بهـره ا
ر تخصيص به
 اسـت، نااطم
ـد. در اينجاس
بـا دانـش اقتص
 حقـوقي تحق

ربا در اسالم 
پيد انعكاس ي
متعـارف مالي 

گردد) يجاد مي
ع اقتصادي، ظر

اقتصـادي دگي
حاصل فعاليـت
 (البته در عـال

ر گـرفتن نظـ 

وان گفـت كـ 
   است.

م تعادل در كل
ي از عوامـل
ليل ايجاد محـ
م تعادل را مي

شو موجب مي
هره طبيعي، در

داري  سـرمايه
ـاد بـازار ناميـ
ي متناسـب بـ

هـاي دسـازي

حرمت لذا،. 
رسمي به طور
تامين و سالم

زاد بر اصل ايج
نظ نقطه از زار
زند در آينده با

زش اضافي، ح
ل از آن است
 عالوه بر در

تـ يـدگاه، مـي  
خ بهره طبيعي
 لذا منشاء عد

ااطميناني، يكي
طميناني، به دل
يده و اين عدم

  تبط كرد. 
شود و م د مي

بازاريِ نرخ به
نظـام توليـد 
متـي در اقتصـ

هـاي خاصـي ي
 در قالب نهاد

.دارد طبيعي ه
ب آن قالب در
اس در مالي ين

مالي (آنچه ماز
باز در ل نقد)
ب حال رتباطي

رد كه اين ارز
ندارد و مستقل
هاي مختلف،
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 اساس اين دي
س دهنده نرخ

 قيمتي است.
جستجو كرد. نا

گذارد. نااط  مي
ه طبيعي گردي
مين مالي، مرت
اي بهره متعدد
ست سازوكار
 محور اصلي
يـق نظـام قيم
 به سازماندهي

ها سازماندهي
  ي است.

بهره مفهوم در
طبيعي بهره ه

تامي بين فاوتي
صل از تامين م

ه (و حتي پول
ار پل اضافي ش

 بايد توجه كر
ناني و خطر ن
ه يين نرخ بهره

 

 

شوند. بر  مي
بري، انعكا هم

 در كل نظام
ع جس عالم واق

ين نرخ تاثير
ي با نرخ بهره
قراردادهاي تا
ها د آمدن نرخ

ن عامل شكس
 زماني منابع،
 منـابع از طري
ب نظام بازار،

خشي از اين س
هاي حقوقي زي
د ريشه ربا، له

كه باشد، وقي
تف ر اقتصادي،

حاص ي، درآمد
ن اينكه سرمايه

ارزش اين. ت
همچنين، .ند

 وجود نااطمين
د دارد، در تعي

تعيين طبيعي
ي مبتني بر سه
يرترين قميت
هره طبيعي در
قدار تعادلي اي
ي نهايي بازدهي
شكل حقوقي ق
ني باعث پديد

ترين اني اصلي
تخصيص بين
 در تخصيص

 در چارچوب
كند. بخ پيدا مي

ز اين نهادساز
جمل من بهره، 
حقو اشكال از 
از نقطه نظر ه

 عقود اسالمي
كند و آن مي ت

است اضافي ش
كن مي ايفا متي

جود و يا عدم
 معموال وجود

نرخ بهره ط 
 در قراردادهاي
 طبيعي، فراگي
 تعيين نرخ به
 كه بر روي مق

هاي رابري نرخ
ارت ديگر، ش

 اين، نااطميناني
 باشد. نااطمينا
 از آنجاييكه ت
عامل اختالل
هاي اقتصادي
ت زماني نياز پي
ربا نيز يكي از

قراردادي ال
يكي حرمت 

كه دهد مي شان
كه در تمامي 

برگشت واحد
ارزش يك راي
قيم نظام كل ر

ي ربطي به وج
 و نااطميناني

ربه, بر اساس
هاي قرارداد ف

نرخ بهره -6
وامل موثر در
طبيعي است،
زار، مانع از بر
ادي، يا به عبا

عالوه بر -7
ي خود بيشتر
ي منابع است.
وان مهمترين ع

ه فعاليتدهي
ط و مقتضيات
د؛ و حرمت ر

اشكا تمام -8
معناي به واند
نش گيري تيجه

كمعنا اين به ؛
و ت اقتصادي

اي، دا مبادله ش
د را مهمي ش

ي نبوده و حتي
يل آنكه خطر

مضار
طرف

در عو
بهره ط
به باز
قرارد

طبيعي
زماني
تو مي

ساماند
شرايط

كند مي

تو مي
نت اين

ندارد
حقيقت
ارزش

نقش و
فردي
به دلي



 

بيعي، نـه  
  باشد.   مي

ن درآمـد   
كـرد كـه    

 سبب را 
 يـك  بـه  

 اصـل  ت
 متفكرين 

 پـول  ورد 
 ثـانوي  د 

ت آورده  
سـرمايه    

عـدم   ـب 

 متفكـرين 
 منكـر  ـا، 

 كـه  ساسي
 درآمـد  ت
 معـاش  ل 

                

براين، بهره طب
ر طول زمان

باشد و ايـن مي
و بايد توجـه ك

قرض پولي ل
ربـا  مسـئله  ه

ثبوت ضمن، در
كه است شده

مـو در سـازي 
درآمـد سرمايه،
بدسـت سـرمايه 

واحـد هر اي
موجـ شـود،  ي 

م اقتصـاديِ  ي 
هـ آن سـقم  ـا 

هاي اسا فاوت
ماهيت و رمايه
عقـل و لديت

                      

گردد). بنابر مي
رمايه و پول د
ل از سرمايه م
ول. از اين رو

شكل به سلمان
كه است شده 

د است؛ قرض
ش موجب ثانياً،

س مفهـوم  بـه  ر 
س انتقال براي 

س نده از اصل
برا اقتصادي ر

مـي تعبير افي

هـاي تحليـل  ه 
يـ صـحت  از 

تف ي، يكي از
سر مفهوم به ت
بر اساس مو 

                      

طبيعي اضافه م
نه فرصت سر
ست كه حاصل
مين و حتي پو

مس متفكرين د
باعث اوالً ن،
ق مرتبط با و ه

ثا. باشد مي ظر
بيشـتر و بهره،

اي وسيله چه
كه بكارگير د
نظر نقطه از كه
اضا ارزش به

كـه اسـت  ـده
نظـر  صـرف 

داري سرمايه د
نظام، نسبت ر
نگارش يك ر
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ورم، به بهره ط
بلكه تنها هزين
ره درآمدي اس
ت گرفته تا زم

حد از بيش جه
مسلمان فكرين

نداشته پول به
نظ و شك حل
سرمايه و مورد

باشد، سرمايه
دار اولي رآمد
ك است رزشي
آن از كه ري،

شـد سبب هره،
حقوقي هاي 

توليد بر بتني
هر در كه ست

در كه سرمايه،

 

 

و يا تو 6يسك
 ارزش پول؛ ب
ي متعارف، بهر
 از ماشين آالت

  
توج ، طبيعي

متف اقتصادي 
ب اختصاص الم

دان نبوده و مح
م پردازي در ه
س چه پول. وند
در در ريشه د،
ار متعارف، ي
بازار ارزش ن
   .ت
به مورد در ي
تحليل .شود م

   ند باشد.
مب اقتصاد در
اس نگرشي ند،

س و ظريه بهره

نوان صرف ري
جبران كاهش

داري م سرمايه
باشد؛ صول مي

ول دانست. 
بهره با ردادي

هاي تحليل ر
ربا در اسال كه

مامي انديشمند
و نظريه سازي
شو غافل مايه

كند مي مطالبه 
اقتصادي دبيات

اين از غفلت. د
است شده رمايه
نظري سازي وم
ختم حقوقي ي

توا وده و نمي
د بهره و رمايه

كن متمايز هم ز
رسد نظ نمي ر

صدي نيز به عن
ك است و نه ج

رسد در نظام ي
مايه قابل وصو
د مختص به پو

قرار بهره فهوم
در پول قرض 

حاليكه در شود؛
ورد توافق تما

س مفهوم در ور
سرم و بهره يه

كارگيرنده آن
اد در درآمد ن

آيد مي بوجود
سر و بهره رد

مفهو در وفقيت
هاي تحليل به

طبيعي نبو بهره
سر اهميت به 

از را قتصادي
نظر به. دارد د

 و آينده، درص
ش قبول ريسك

به نظر مي -9
امي انواع سرم
 بهره را درآمد

مف خلط -10
سيطره. است

ش بدل پولي ه
نيز مو قرض ر

غو جاي به مان
از نظري و زند
بك از پول لك

اين از . منظور
ب بازار در ول)

مور در سازي ه
مو عدم -11
ب غايت در مان
ب اقتصادي ت

توجه با -12
ا نظام دو واند
وجود آن از ل

6. Risk prem 

حال
پاداش

از تما
نبايد

شده
پديده
در ربا

مسلم
بپرداز

ما كه
است.
(يا پو
نظريه

مسلم
واقعيت

تو مي
حاصل

mium 



 

ـر آينـده   

 حاصـل  
 در كـافي  

 ايـن  در ا
 نظـر  طـه 

 ارزشـي  
 قيمـت  ـا 

 بـه  را د)
 دليـل،  ن

 و كاالهـا 

 ايفـاگر  د 
. كننـد  مي

 ايـن  آن، 
 ترتيـب،   
 انديشـه  ر

 منشـاء  ن 
 كـه  همـي 

  زمـاني)،  

 چيـزي  ، 
 حجـم  ش 

ح زمان حال بـ

درآمد براي ي
نظـري ك ضيح

را داري ـرمايه 
نقط از سـود  ـا 

ارتبـاط  كـه 
بـ ارتبـاط  در 

يه (يا پول نقد
همين به. كند ي

ك تمـام  اي لـه 

بتوانـد كـه  ني
م استفاده) سود

انتظـار  مورد 
بـدين . باشـد 
در كـه  اسـت 

ايشـان نظـر  ز
مهم بسيار قش

رد (رجحـان

شـود مـي  ي
افـزايش دليل ه

ينگي (ترجيح

جديدي فهوم
توض آنكه دون

سـ اقتصـاد  ام 
بـ بهـره  رتباط

ك هره طبيعـي، 
سـود  زيرا د؛

سرماي از اصل
نمي پيدا عيني 

مبادل ارزش ي 

جايگزين جوي
س نرخ متوسط
بازده بر عالوه

ب اقتصـادي  ي 
ا آن از ناشي 
ا درآمـد  و ت
نق و شود مي ر

دار نيازهـا  ني

گذار سرمايه ش
به ربا، حذف 

نقد رجحان س

مف كردن گزين
بد و اند كرده ه

نظـا و اسـالم 
ار شد سعي ق،

به نام به قعيتي
كند نمي پيدا ي

حا درآمدهاي
تحقق سود م
گيـري شـكل  د

جستج در مان،
م( انتظار مورد
عال گذاري، مايه
هـاي طـرح  يـع
اين. شود مي
است كرده غلبه
منحصر آن ت
زمان توزيع س

افزايش وجب
اگر. است ري
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بر اساس ديگر

جايگ و صادي
استفاده بهره ي
اقتصـادي  ام
تحقيق اين در
واق وجود عدم
عيني تحقق ود
آتي ارزش ه

نام به مفهومي
فرآينـد در ـرا

مسلم متفكرين
م سود مفهوم

سرم طرح يك
جميـ از حاصل

منابع خصيص
غ ذهني هاي ه

مولديت به مايه
اساس بر آن ني

مو ربا، شكل ه
گذار سرمايه ش

 

 

د نگارشي  در
    .باشد الم
اقتص زندگي از
جاي به سود ه

نظـا ي اصلي
د. بهره نه ست،
ع صورت در
سو مفهوم هد،
كه طبيعي، هره
كند، مي بديل
زيـ. است متي

م بهره، جاي 
از باشد، مالي

ي مالي تامين ر
ح سود توسط

تخ در بهره خ
جنبه بر صادي
سرم از حاصل

زمان شكل الح

به قراردادي ه
افزايش وجب

شود و جيه مي
اسال مكتب ل
بهره مفهوم ف
واژه از كرات 

ها ي از تفاوت
اس سود سرمايه

كه شود داده 
ده مي نشان را
به نرخ وجود 

تب بازار در ايه
قيم نظام كل ر

به سود مفهوم
م منابع صيص

معيار سالمي،
مت اندازه به قل
نرخ اقتصادي ش
اقتص زندگي ي

ح درآمد رتيب،
اصال و افراد ي

بهره نرخ ف
مو طبيعي، هره

توج )ع انسان
اصو با تباين 
حذف براي ش
به مسلمان ن
يكي دهند، ائه
سر از حاصل د

نشان ديده و
ر آينده رآمد

بدون و شود ي
سرما واحد هر

در »قيمت رين
  .ت
م جايگزيني ر
تخص در بهره خ
ا بانكداري در
حداق طرح، ن
نقش دار عهده 
عيني هاي جنبه 

تر بدين. روني
درآمدي جريان

  .ود
حذ كه تدالل

به نرخ كاهش 

كيب بودن نوع
در وع انسان)،

تالش در -13
متفكرين رمايه،

ار آن ماهيت
درآمد كه انند

گردي تبيين 
در با حال د
مي تعريف يه
ه اي سرمايه ش

فراگيرتر« بهره
است موثر ت
بر عالوه -14

نرخ اقتصادي
د كه توضيح ن

آن بازدهي كه
سود، نرخ ط

مسلمان، رين
در نه دارد، ي
ج ترميم در يه
شو مي گرفته ه

است اين  -15
ككه نيست ين

ناشك(
در نوع

سر از
مورد
د مي

اقتصا
درآمد
سرماي
ارزش
ب نرخ
خدما

نقش
اين با

است
متوسط
متفكر
بيروني
سرماي
ناديده

اي جز



 

في باشد، 

 نظريـات  
 وجـود  ره   
  

ژگي هاي 
 و رابطـه    

راجعه به 

نسبت به  
هـايي   ـي     

ن وجـود      

له ربـا و    
اطـب در  

ل تقـدير      

 نرخ بهره منف

در اي كننـده   
رابحـه و غيـر

 .است پذير ه

ردادي از ويژ
 مناسـب ربـا

باشد. مر يق مي

ت كه حقيقتا
 چنـين بررسـ
ه و تبعـات آن

يرامـون مسـئل
ن خود به مخا

 و بهـره قابـل

است (اگر تر

اقنـاع وضـيح 
نسـيئه، مر يع
توجيه كامالً ي

 طبيعي و قرا
فهوم شناسي

وت اين تحقيق
 

 و ماهوي است
اوانـي دارد و
پيرامـون بهـره

 مسلمان را پي
ها بپردازد. اين

 د. 

شناسـي ربـا م 

ت موجه منفي  ه

تو هـيچ  صادي،
بي اجاره، چون
بهره طبيعي وم

ن دو نوع بهره
 است تا با مف

كي از نقاط قو
نمايد.  ني مي

ررسي مبنايي
ود، مزيـت فرا

اسـالمي پلي

راي متفكرين
 اين ديدگاه ه

نمايد اياني مي
ديد در مفهـوم
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بهره نرخ براي
   .شود) مي
اقتصا نظر قطه

عقود شرعي چ
مفهو با عقود،

 شفاف نمودن
ي تالش شده

 گردد.

ك و فيشر، يك
ب كمك شايان
ست، روش بر

شـو  ارائه مـي
مالر اقتصاد و

اي آر  گسترده
نه، به بررسي
ارد، كمك شا
ن نگرشي جد

 

 

بر توجيه اين ،
، بهتر تامين م

نق از بهره، زي
در ع اضافي ش

اين در ضافي

ش در جهت
حقيق به خوبي
ف بهره تبيين گ

تاب بوم باورك
ي بهره در غرب
ه كار گرفته اس
ل مفهوم بهره ا
ه هم اكنون در

طح نسبتار س
ويكردي نقادا
ضوع وجود د
ن بحث و بيان

دارد موجهي 
گذاري، سرمايه

ساز مفهوم در 
ارزش وجودي

اض ارزش هيت

ي بهره و تالش
ين، در اين تح
 انواع مختلف
 اول، مانند كتا

شناسي  مفهوم
 اين تحقيق به
عضا از تحليل
 مشكالتي كه

سي ماهوي، د
ه است تا با رو
لفي كه به موض
ه در طرح اين

توجيه قتصاد
عني افزايش س

موفقيت عدم 
و ماهيت براي

ماه ي است كه

  اله
موضوع اساسي
شد. عالوه بر ا
ت اسالمي با
ه منابع دست
 شفاف شدن
 نويسنده در
 سطحي كه بع
 منجر به حل

راي اين بررس
و تالش نموده

هاي مختل دگاه
سندعلمي نوي

ا در گذاري يه
 مورد نظر، يع

دليل به -16
ب مسلمان رين

اين در حالي .
  

قاط قوت مقا
توجه به م - 1

حقيق مي باش
مفهوم در ادبيات

راجعه بهم - 2
 دست اول به

روشي كه - 3
هاي ي بررسي

واند در نهايت
   گردد. 

نويسنده بر - 4
مطرح كرده و
ت شناخت ديد

شجاعت ع - 5
 شد.

  

سرماي
نتيجه

متفكر
ندارد

نق .ب

اين تح
اين م

منابع

برخي
تو مي

دارد،

بهره م
جهت

باش مي



 

 يكـي از  
ب اهـداف    
ئـي و يـا     
 در نظـر      
 پرداختـه    
ي (هسـته   
شـد. بـه   
 توجه به 
رفـت. در  
 رايـج در  
ي تـامين  

ت، خـارج  

ر ادبيـات  
م پـول و    
برخـي از        
 از پـيش    
ـت. الزم   
يـد قـرار      
 عـدالت،   

:ـده عـدالت    
در چـارچوب
ه عنـوان جزئ
ز طراحـي آن
حرمـت ربـا
ز نظام اصـلي

با نـاقص مـي  
ف در جامعه،
گر جه قرار مي

هاي فقهي گاه
 ربا در راستاي

 قاعده عدالت

د، متأسفانه در
ط بـين مفهـوم
يه نيسـت و بر
ـدي ثابـت و
ه طبيعـي نيسـ
 خـدمت تولي
ضاي قاعـده

ي ماننـد قاعـ
ربا و بهـره، د
 مفهوم ربا بـه
ارع حكـيم از

هايي مانند ح ام
ي) محافظت ا
ف نظام اصلي ن

 عدل و انصاف
يره، مورد توج
 ارزيابي ديدگ
جايگاه حرمت

سالم به ويژه

دهد  نشان مي
د كه اين خلط
 الزامـاً سـرماي
ئـي (حتي عا

وقي و نه بهره
ل شـده و در

ظ عقلي و مقتض

مالي اسـالمي
اساسي مانند ر
ث در رابطه با
ن نظـام و شـا
شناسي زيرنظا
مربند حفاظتي
گرفتن اهداف
 مانند تقويت
نه، انفاق و غي
سالم، تنها به
الم و تببين ج

ام اقتصادي اس

) به خوبي13
شود  گرفته مي

لي كـه پـول
ي داراي عائد
ي، نه بهره حقو
 سرمايه تبـديل
چرا كه به لحاظ
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ي اقتصاد و ما
ي ات كه بحث

به منظور بحث
هدافي كه اين
ش سي و مفهوم

هسته نرم يا كم
نظر گ دون در

تصادي اسالم
الحسن د قرض

فهوم ربا در اس
 اقتصادي اسال

صول كلي نظا

379وتونچيان (
رمايه در نظر
ست. در حـال
 اقتصاد اسالمي

اي چ نوع بهره
د در آينده به

نمايد؛ چر  نمي

 

 

ني و تشريعي
رسد آن است ي

عبارت ديگر، ب
بايد حتما به ا

شناس ل، ماهيت
ير الكاتوش ه

ها بد با زيرنظام
هداف نظام اقت
ي معنوي مانند
 و شناخت مف
 اهداف نظام

ر چارچوب اص

طور كه تو مان
ل نيز نوعي سر
ره قراردادي ا
ن، سرمايه در

ود مستحق هيچ
ل كه مي تواند
ت مازاد ايجاد

  ري
 اصول تكوين

حقيق به نظر مي
ده است. به ع
صادي اسالم، ب
ز آن به تحليل

ها (و به تعبير م
ث در رابطه ب
مناسب بود اه

هاي اقتصادي ت
سنده در تبيين
 و از توجه به

 ست.  

 ربا و بهره در
  باشد.  ي

هم و سرمايه:
ل)، پو1957 (

بهره، حتي بهر
ارند. همچنين
به خودي خو
يت بالقوه پول

دريافتجهت

كلي و ساختار
جه به مباني و
كه در اين تح
المي ديده نشد
ب و نظام اقتص
 شود و پس از
ف اين زيرنظام

باشد و بحث مي
 موضوع ربا، م
قويت فعاليت

شود، نويس مي
 نموده است
اري نموده اس

شناسي هوم مف
مورد بحث مي
 مفهوم پول و

باورك ب بوم 
 براي توجيه ب
 نكته اذعان د
د، ولي پول، ب
ويژگي و ظرفي
براي پول در ج

قاط ضعف كل
عدم توجه - 1
هاي اصلي ك ف

د و مالي اسال
ظامي از مكتب

ست توجهه ا
 چرا كه هدف
ت يك علم) م
 مشخص، در

و نيازمندان، تق
 كه مالحظه م
موضوع بسنده
هداف خوددد

تبيين پاسخ:
داف تحقيق م

خلط بين - 2
ف، مثالً كتاب

اي يه و زمينه
ددانان به اين

باشد شده) مي ن
كر است اين و
د، هيچ حقي ب

نق. ج

ضعف
اقتصا
زيرنظ
داشته
شود.
سخت
طور

فقرا و
يحال

اين م
اين اه

از اهد

متعارف
سرماي
اقتصا
تعيين
به ذكر
بگيرد



 

رمايه نيـز   
ر كاالهـا  
يل باشـد  
مـومي و  

باشـد   مـي       
يـز داراي    
مازادي به 
 در زمان 
د فرآينـد   

تـوان   مـي 
اي فـرد  ر 

ي فيزيكي 
ينـد، امـا    

رسـد   مـي 
كننـد را   ي    

ر صـفحه  
رضي كـه  
ت بهـره،   
نند آن را 

اي  مسـأله    

 توليد كه سـر
بر خالف ساير
د به همين دلي
ن را كااليي عم

عي سـرمايه م
سـت، پـول نيـ
 هم مستحق م
ان مقدار پول
ل شـده و وارد
 كمك كند. م
 را دارد كه بـر
ول از كاالهاي
فاه ايجـاد نماي
 اين، به نظر م
ده ايجـاد مـي

ط نويسنده در
 دو اقتصاد فر

دريافـتض و 
د كنند تا بتوا
زومـاً چنـين م

ه بين عوامل
 چرا كه پول ب

باشد و شايد ي
اند آن ش كرده

ـول نيـز نـوع
نام آن بهره اس
شده باشد، باز
يشتري از هما
 كااليي تبديل
ف شدن بحث
، اين توانايي
 ارزشمندي پو
ار گرفته و رف
يد. عالوه بر

ـافعي در آينـد

ايسه كه توسط
 و در مقايسه
ساس عقد قر
 كاالهايي توليد
 در دومـي، لز

ن ارزش افزود
د،مقايسه نمو

دي و تبعي مي
و تالش  ار داده

شـند؛ بلكـه پـ
گي دارند كه ن
 توليد هم نش
 حال ارزش بي
چه به سرمايه

تواند به شفاف
 مانند خودرو،

رسد  نظر مي
رد استفاده قر
ه را ايجاد نما
 به نحوي منـا

رسد اين مقا ي
تصاد اسالمي

ر ديگري بر اس
اي شد و عده

اند. اما رتباط
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پس از آن اين
 ساير كاالها م
تباري، قرارداد
ا مورد نقد قر

باش  از هم نمي
ل زمان زايندگ
)، وارد فرآيند
پول در زمان

شته شود، چدا
ت  يك مثال مي
واقع پول نيز
الوه بر اين، به

تواند مور ص مي
ز درآمد و رفاه
 كاالهايي كه

به نظر مي اي:
وار به اقت  نظام
گيرد و در  مي

 بايد فعال باش
ش واقعي در ا

 

 

جاد گردد و پ
ول را نبايد با
ي ارزشي اعت
ي بودن پول را

 ).  22ص

و مفهوم جدا
ها در طول مايه

سرمايه نقدي)
عرفي، داشتن پ
 ورت نقد نگه

رسد ارائه مي
يسه كرد. در و
يجاد كند. عال
مواردي خاص
و گوناگوني از
د بتوان تمامي

ا عقود مبادله
 اتخاذ نگاهي
ساطي صورت
وليدي اقتصاد
مالت با بخش

زش افزوده ايج
. همچنين، پو
ست، بلكه دارا
الي خصوصي

، ص1378ضلو،
ل و سرمايه دو
 كه ساير سرم
ي اگر پول (س
اظ عقلي و عر
ل زمان به صو
 شود. به نظر م
ل خودرو مقاي
فاه در آينده اي
كي فقط در م

ي مختلف وا
دارد كه شايد 

 ب آورد. 

 نسيه و ساير
باشد. زيرا با
س فروش اقس
حتماً بخش تو
لذا تمامي معا

جام شده و ارز
 تقسيم گردد.
 و دروني نيس
ين، اساسا كاال
 نمايند (عيوض

رسد پول ر مي
 به همان دليل

يعني حتي شد.
چرا كه به لحا
ن پول در طول
ينكه مصرف

ي فيزيكي مثل
 ثروت و يا رف
كه كاالي فيزيك
ها ينده، جريان
 سيار گسترده
رمايه به حسا
زي ربا با بيع
ست ناصواب ب
دالت بر اساس
 كه در اولي ح
ي بفروشند و ل

بايد توليد انج
 از آنان است،
ي ارزش ذاتي
رخي از محققي

ريفشترك تع
به نظرپاسخ: 

مايه نقدي) و
با مي   ويژگي
باشد. چ هره مي

 دارد؛ چه اين
 شود و چه اي
را با يك كاالي
ث ني از درآمد،
ر است. چرا ك

تواند در آي مي
يه، مفهومي بس
ل در مفهوم سر

ساز مشابه - 3
انجام شده اس
كي تمامي مباد
وان مدعي بود
ورت اقساطي

ابتدا ب
يكي
داراي
كه بر
يا مش

(سرما
چنين
نام به
آينده
توليد
پول ر
جريان
بيشتر
پول م
سرماي
داخل

177
در يك
تو مي

به صو



 

تـر و   وي     
 اسـالمي  
 بـانكي)  

د پـول را   
 نجامد.  

در اقتصاد 
رخ بهـره    
ود محـل   

جـه قـرار       
اشد. چرا 
 اثرگـذار  

ري بحث 
ي توافـق     
يـژه بـوم      
سـت كـه     

و مشـهور    
صـاددانان      

)، بـه  193

و هـر روز قـو
قود مبادله اي
رمت ربا (بهره

تواننـد ـز مـي   
ان به توليد نمي
 محل بحث د
ت مختلـف نـر
وان مدعي بـو

ـاد مـورد توج
با ر ممكن مي
ه عنوان عامل

شده طور  رائه
هـره قـراردادي
تـريش بـه وي
رائـه شـده اس

ـدگاه رايـج و
رد توجـه اقتص

36 ويكسـل (    

ـتفاده كننـد و
كال تمامي عق

قتصادي حر ا

كننـدگان نيـ د
ت عقد قرض ب
 فرض شود،

گيرد، تجليات 
تو است و نمي

عـي در اقتصـ
وي غير به نح

، فقط زمان به
  د.

در تحليل ار ف:
آن از نـرخ به
انان مكتـب ات
 پول و بهره ار

    

ق بر ديـد منطب
ي خيلـي مـور
ـوان نمونـه،

 فقـرا سوءاسـ
ش اقساطي و ك
 حكمت هاي

ت، بلكه توليد
توان گفت مي

يسنده درست
گحث قرار مي

و غيره ارضه 

هـاي واقع ـرخ
مشكل و بلكه
(شامل تورم)،
بل توجه دارند
تصاد متعارف
ي و تفكيك آ
(مثالً اقتصاددا
فهوم سرمايه،
 نشده است.
 مفهوم بهره،
هره قـراردادي

اند. بـه عنـ خته
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زهاي مصرفي
ت كه در فروش
خود يكي از

كنندگان نيست ف
ند. بنابراين، نم

هاي نوي تحليل
عموالً مورد بح
 بهره اوراق قر

ي اقتصادي، نـ
 عمل بسيار م

ها ( واع ريسك
رابطه تاثير قاب

ايه در اقتصسرم
رخ بهره طبيعي
 اقتصاددانان (
متعارف در مف
آن ها توجهي
ث در رابطه با
ره طبيعي از به
موضوع پرداخ

 

 

، حتي از نياز
 توجهي است
 و شايد اين خ

ص به مصرف
 افزوده بپردازن

حتي اگر ت ف:
دي متعارف مع

ها، نرخ سپرده
 مي باشد. 

هاي كثر تحليل
هره طبيعي در

ع ليل وجود انو
ل نيز در اين ر

شناسي س فهوم
ف بر مفهوم نر
ه معدودي از
 خود اقتصاد م
ن تحقيق به آ
ده در اين بحث
كه تفكيك بهر
ورك به اين م

 با دريافت ربا
قتصادي قابل
 وجود نداشته

د قرض مختص
 ايجاد ارزش

قتصاد متعارف
ر كتب اقتصاد
ًال نرخ بهره س
 بهره طبيعي م
ت اينكه در اك
حاسبه نرخ به
، معموال به دل
 و ساير عوامل
 رقيب در مفه
اددانان متعارف
مخصوص عد
گوناگوني در

 بود. اما در اين
ريف ارائه شد
 اذعان نمود ك
با ي غير از بوم

انندتو اي مي 
ين خود اثر اق
ر ربا و بهره

  

 گرفتن و عقد
ن به توليد و
ل بحث در اق
مواردي كه در
ي مختلف، مثال
وم ذهني نرخ

رسد علت ر مي
ب است كه مح
عيت اقتصادي،
 مطرح نبوده
ه به نظريات
ا تمامي اقتصا
ه اين مطلب م
ريات رقيب گ

توجه  آنها بي
رسد تعار ر مي

شد. البته بايد
درت محققيني

م نبوده و عده
مندتر شوند. اي
د دارد، ولي د
سالم باشد.   

قرض پاسخ:
ض گرفته و با آ

محلخلط  - 4
 و در تمامي م
ي در بازارهاي
 همواره مفهو

به نظرپاسخ: 
يرد، اين مطلب
ر عمل و واقع
عيين نرخ بهره

عدم توجه - 5
 است كه گويا
، در حالي كه
ك) بوده و نظر
وان نسبت به

به نظر پاسخ:
قتصاددانان باش
 است و به ند

حاكم
ثروتم
وجود
در اس

قرض

كالن
طبيعي
بحث

گير مي
كه در
در تع

شده
دارند

اوركب
تو نمي

بين اق
نبوده



 

ه طبيعـي    

حقيق (به 
مـوده تـا     
در حـالي  
 واقعيـت     
 ندارد، با 
دد، ائمـه   
 از انجـام     
قتصـادي  
مؤيد اين 
وجيهـات     
 بسـياري  
ه وجـود   

ن مطلـب     
و فـروش     
ت آينـده    

ي رابطـه   
ـه عنـوان   
 بر اساس 

 از نـرخ بهـره

اي مختلف تح
ت و تـالش نم
 نيست. اين د
و تـأثيري در
شاركتي وجود
 روايات متعـد
، جلـوگيري

مگي داليلي اق
غيره، همگي م
سـت. اگـر تو
ورد اشاره در

 در جامعه بـه

ل اثبـات ايـن
نـد مرابحـه و

ـراي تحقيقـات

ر در جـايي اگـ  
دريافت ربا بـه
 طور نبوده و

ي بهره واقعي

ها ده در بخش
پرداخته اسـت
 آثار اقتصادي
ـوقي اسـت و
بادله اي و مش
وان نمونه، در
عنـوان نمونـه،
و غيره، كه هم
ش اقساطي و غ
صادي هـم هس
ي اقتصادي مو
واج رباخواري

 فقط به دنبـال
 اسـالمي ماننـ
د موضوعي بـ

 و آن اينكـه ا
جاره پول و د
حالي كه اين

هاي ت بين نرخ

نويسندوايات: 
 فقه اسالمي پ
چ وجه داراي

حقـ ـا رابطـه  
صل از عقود مب
ض دارد. به عنو
 حقوقي؛ به ع
ي از تجارت و
ها براي فروش
ي ماهيت اقتص

هاي اه حكمت
 كه در اثر رو

 نيست. بلكه
ياده در عقود

تواند اند، مي ام

لي فاسد دارد
كند مانند ا مي

ور باشد. در ح
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 وجود تفاوت
  ح نمود. 

ر آيات و رو
الم و به ويژه
اند كه به هيچ
 تنها مرتبط بـ
 با سود حاص
ست، تعارض

اند و نه  كرده
ق)، جلوگيري
نهو عدم بيان آ

نداشته و داراي
ض شود، آنگا
ي و اقتصادي

ي حرمت ربا
قد قرض با ز
ر واقع امر كدا

حقوقي يك تالي
ردادي تغيير م
ر ربا قابل تصو

 

 

 كرد، بر تاثير
هاي مالي مطرح
موضوع ربا در
وع ربا در اسال
قي خاص بدا
حرم در اسالم
ين ربا و بهره
مت ربا آمده ا
صادي اشاره

لحسنه و انفاق
دي براي ربا و
جنبه حقوقي ن

ي صحيح فرض
ا آثار اجتماعي

هاي ان حكمت
زياده در عق ن
هاي ربا در ت

ربا به رابطه ح
حقوقي و قرار
گاه نبايد ديگر

تفكيك توجه
ها ايجاد بحران
ي مطرح در م
قاله)، به موضو
يك نوع حقو
عا كه رباي مح
ادي تفاوتي بي
 رابطه با حرم

 به مسائل اقتص
(مانند قرض ا
ضرّات اقتصاد
مي، ربا تنها ج
 بهره قراردادي
ت در رابطه با

  

 وجه دنبال بيا
ي، تفاوتي بين
ما اينكه حكمت

دود دانستن ر
 ربا كه رابطه ح
خارج شد، آنگ

به اين ت ي كه
 عاملي براي ا

هاي ا حكمت
سوم مقا سمت

م را مختص ي
رسد اين ادع ي

به لحاظ اقتصا
ر احاديث در
ت تحريم ربا،
طناع معروف (
ي. بيان اين مض
ر ديدگاه اسالم
د بودن ربا به

 برخي از آيات
خواهد رفت.
حقيق به هيچ

 منطق اقتصادي
جود ندارد. ام

محد ي فاسد:
مثال در حيل

اد از قرض خ

ن آخرين فردي
 كرد و آن را

تعارض با - 6
ن نمونه در قس
م ربا در اسالم
 كه به نظر مي
دي ندارد و ب

هايي كه در ت
متسخ به حك

ل خير يا اصط
د و نه حقوقي
ب است كه در
نده در محدود

حتيحاديث و
د، زير سوال خ

اين تح پاسخ:
 كه به لحاظ

طي، تفاوتي وج
  

وجود تالي - 7
قي حل شد (م
ه بها) و قرارد

عنوان
اشاره

عنوان
مفهوم
است
اقتصا

حكمت
در پاس
اعمال
هستند
مطلب
نويسن
از احا
آيد مي

است
اقساط
باشد.

حقوق
اجاره



 

جه اسـالم  
كـرد،    مي

 ارزيـابي       
وجه قرار 

ا ماهيـت  
بـا تغييـر     
ره چنـين      

دارد كه  ي
ب نبود) و 
لمين يـاد  
خـود بـه        
مبر (ص) 
ـه عنـوان       

و اهـداف  

از حيـث   
حتـي  ه كـ 

قائـل بـه    
و قواعـد    

چه مورد توج
ر اشكال پيدا

ـات و نهايتـا
 آينده مورد تو

ي بوده و تنها
حتـي و تنهـا ب
سـنت و سـير
يل ربا بيان مي
ي بر آن مترتب
ساده را به مسلم
ـان در نامـه خ

امدر واقـع پيـ   
ح پـول) را بـه

 ).  410ص 

 روايات جزو

بنـابراين، ا«ه:     
در حالي ك». د

تـوان ق گر نمي
نگيـزش هـا و

لي كه اگر آنچ
ل با پول بيشتر

آيـات و روايـ
راي تحقيقات

د جنبه حقوقي
ردند و به راح
ر حـالي كـه س
در موضوع حي
ي و اجتماعي

حل س  اين راه
كـه مـثالً ايشـ
 جنگ كـن. د
ـاره يـا صـلح

، ص2، ج 137
طرح شده در

وده اسـت كـه
د در اسالم ش

 گفت كه ديگ
نند اهداف، ان

اند. در حا شده
مثال صلح پول

  يست. 

ـاي ربـا در آ
 موضوعي بر

با فاقداگر ر ):
كر ه را بيان مي

دادند، در ت مي
ست. ايشان د
و آثار اقتصادي
اجب بود كه

دهـد ك شان مي
داشتند با آنان
ساده (مانند اجـ

79مام خميني، 
هاي مط حكمت

بيـان نمـو 15
منحصربفردي

توان رض مي
 از اجزايي ما
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روع دانسته ش
، آنگاه نبايد م
ض با اضافي ني
هـ ف حكمـت

تواند به عنوان

ت پيامبر (ص)
د تا اين مسأله
 رسول نجات
جالب توجه ا
عتباري بود (و

مبر (ص) وايا
سيره پيامبر نش
مال خود برند
 حيل بسيار س
كيد كردند (ام

ربا و ح  حيل

50 در صفحه
ظام اقتصادي م
د، آيا با اين فر
نظام اقتصادي

 

 

ه همگي نامشر
بود، حقوقي مي

ت و ديگر قرض
ر خاص، كشف
تو ق بوده و مي

مت و عدالت
مه واجب بود
 جنگ خدا و

در اين زمينه ج
له حقوقي و ا
رد، آنگاه بر پي
در حالي كه س
ن دست از اعم
 كدام از اين

قود شرعي تأك
ودن برخي از

نويسنده ظام:
ل به وجود نظا
قراردادي باشد
الم بود؟ هر ن

لح ربا و غيره
، تنها رابطه ح
ض شده است
 فقهي به طور
هاي اين تحقيق

داوند و عصم
ند حكيم و ائم
ن را از خطر
خميني (ره) د
 تنها يك مسأل
 ربا را حل كر

كردند. د ي مي
گر رباخواران
مودند و هيچ
 استفاده از عق
د بين مجاز بو

ح از مفهوم نظ
نمي توان قائل
ر همان بهره قر
 فردي در اسال

ا، صل حيل رب
باشد، ت ربا مي

ه حقوقي عوض
ي موضوعات
ها خارج از افق

ا حكمت خد
نگاه بر خداون

قوقي، مسلمين
د. تعبير امام خ
حرم در اسالم

شد مشكل مي
گناه جلوگيري

دارند كه اگ  مي
نم ربا توجه مي
دند و بلكه بر
عارض موجو

  شد. 
 تبيين صحيح
 مفهوم بهره، نم
 ربا منطبق بر
ي منحصر به

اه قاطبه فقها،
وضوع حرمت
در اينجا رابطه

بررسي پاسخ:
وع حيل ربا خ

 

تعارض با - 8
دي داشت، آن
ن و ماهيت حق

درسان ي را نمي
واقعاً رباي مح

ير يك لفظ مي
دند و از اين گ
دار مكه بيان
ره بر حذف ر
زين ارائه نداد

حل تع پاسخ:
باش حقيق نمي

عدم ارائه - 9
ت ديدگاه در 
رض شود كه
د نظام اقتصاد

ديدگا
در مو
زيرا د

موضو
گيرد.

اقتصا
عنوان
چيزي
اگر و
با تغيي
داد مي

فرماند
هموار
جايگز

اين تح

تفاوت
اگر فر
وجود



 

 بـا نظـام    
مقـوالتي    

م اقتصـاد    

ش ه تـال     
مـي دارد:   
ورفتن در 

ايـن در  . 
ن مطـرح        

مباحـث   
 صـورت    

  
هـا مـورد   
قتصـادي  
وده و بـه     
زيـاده در   

تـوان را نمـي     
وع نگـاه بـه م

سـي در نظـام

مختلـف مقالـه
بيـان م 155ه     

ما به جاي فرو
».دهد مسير مي

ـه نهادگرايـان
هـا و   تحليـل 

مشـتركي بـه

ه  متقابل ايـن 
ي داراي بار اق
ال حقـوقي بـو
ض (ربا) بـا ز

ـام اسـالمي ر
مالك است، نو

هره نقش اساس
  آيد.  ب مي

خـش هـاي م
ـه در صـفحه

شوند، ام ك مي
ردادي تغيير مس
 و مبـاحثي كـ
دانست. بلكه
ين دو نقاط م

ود و تاثيرات
هاي حقوقي يل

ز امري كـامال
عقد قرضده در 

فـردي در نظـ
 از يكديگر مال

ت كه ربا و به
ساسي به حسا
نويسنده در بخ
ه عنـوان نمونـ
 طبيعي نزديك
وقي بهره قرار
وق و اقتصـاد
ك و مستقل د
به بيان ديگر ا

صاد را نفي نمو
سي بهره، تحلي
 تحريم ربا نيز
اوتي بين زياد

زه
ل
قي
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و رفتارهـاي ف
هاي اقتصادي

 ت.

م نظام آن است
ت ربا جزئي اس
: نوبين اين دو

يك نمايد. بـه
ه مفهوم بهره

به تحليل حقو
 حـوزه حقـو

از اقتصاد منفك
 و بر عكس. ب

حقوق و اقتص
شناس ني مفهوم

ه اين مطلب،
 اقتصادي، تفا

حوز
تحليل
حقوق

 

 

ركردي ود كـا
ه  تفكيك نظام
و توزيع است
 رابطه با مفهو
شته و حرمت
صاد و آثار ب
قتصادي تفكي
ن به نحوي به

عي، ب بهره طبي
هاي اخير در 

ي، حقوق را ا
وجهي باشند

ين دو حوزه ح
ورد بحث، يعني
ت. با توجه به
ن رو، از نظر

حوزه 
تحليل 
اقتصادي

ش ها و قواعد
فت. آنچه در

و نظام توليد و
نوان شده در
صاد اسالمي دا

 حقوق و اقتص
را از مباحث ا
صادي، باحثين
ليل اقتصادي
كه با پيشرفت
ه تحليل علمي
صادي قابل تو

وجود رابطه بي
ضوع مودر مو

 اقتصادي است
ي ندارد؛ از اين

وجود ندارد.

شود. انگيزش ي
ن در نظر گرف
دي اقتصادي و
ر از مطالب عن
ابل نظام اقتص
فكيك حوزه
حث حقوقي ر

هاي اقتص تحليل
 بحث از تحل

رسد ك نظر مي
توان با توجيه ي

داراي آثار اقتص

توان و ند نمي
رسد د نظر مي

، بحثي صرفا
گذاري خاصي 

طالح سود) و

ردي ايجاد مي
داري يكسان يه

 مالكيت، آزاد
منظورپاسخ: 

داري در مقا يه
تف -10

ه است تا مباح
تح يبا در تمام

مفهوم، ماهيت
 است كه به ن
ند، ديگر نمي

توانند د قي مي
 ارند:

هر چن پاسخ:
 است، اما به ن
 و بحث بهره
گظ اقتصادي اثر
 عقود (به اصط

كاركر
سرماي
چون

سرماي

نموده
تقريب«

اين م
حالي
ا كرده
حقوق
زير د

تائيد
نبوده
لحاظ
ساير



 

 طبيعـي،   
ايـن   نـد.  

 معرفـت      
 كـه ايـن   
ش فرضـي   
ش بـازاري    
بازاري از 
ن تعامـل    
ر وجـود      
ز جـنس    
كن بـودن       
س قيمـت  

 داشت.

در عمـل   
ر تعيـين  

  يابد. 
ايـن  «ـه:    

دون نيـاز   
». ي ناميـد 

ده نشـده  
ز قـوانين   

بهـره«ت كـه:   
تعيين مـي كن 

يـك اشـكال
شود  بيان مي

همترين پـيش
معاملـه ارزش

توان ارزش ب ي
 شود كـه ايـن
ت و تـا بـازار
نـد ارزشـي ا
 و ثانيـا سـاك
ضافي از جنس
هومي خواهد د

گيـري آن د زه  
 نرخي كه بازا
ي ر اهميت مي
ن مـي دارد كـ
ك سرمايه، بـد
را بهره طبيعي
رجاعي نيز داد

شـود. از  مـي    

ان شده اسـت
)ر دست غير

د ايـن بيـان ي
ور است، چرا
طرح است، مه

توان بـدون م 
يه ساكن، نمي
ديگري منتقل

 از بـازار اسـت
توان دارد نمـي 

 بـازار اسـت
نوان ارزش اض
د، اشكال مفه
 بـوده و انـداز

رسد  نظر مي
عي وجود بازا

بيـان 151فحه   
دي براي مالك

توان آنر  كه مي
ست و هيچ ار
تـورم مطـرح

بيا 164صفحه 
نه در( و است

ه نظر مي رسد
في قابل تصو

و قيمت مطي
در واقع، نمي
ذا براي سرماي
مالك به فرد د
 خود برآمده

اي وجود ند له
گيـري  شكل

ه طبيعي به عن
شد، وجود دارد
فهومي ذهني
 قائل شد. به

هاي واقع  نرخ
سـنده در صـف
طه نظر اقتصاد
 وجود دارد،

ري روشن نيس
حجم پـول و ت
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: در صي قيمت
يه در دست او
در حالي كه به
زار ارزش اضا

ه ارزش بازاري
 طرف است. د
فهوم ندارد. لذ
ت گيرد و از م
بر اين، قيمت
ساكن كه مباد
ت بلكه نتيجه
ف فوق از بهره

باش خودش مي
ه طبيعي كه مف
واقعي تفاوت

ر تعيين لذا د
: نويسطبيعـي

 شد كه از نقط
ما موثر بر آن
) از قانون آمار

مجزا مثل حه

 

 

گيري ر شكل
ماداميكه سرماي

د». ت مي باشد
ه نشده در باز
 هر زماني كه
عامل بين دو
مله معني و مف
تعاملي صورت
ست. عالوه بر
هم در حالت س
م طبيعي نيست
د. لذا، تعريف
يه در دست خ
ن مفهوم بهره
در بازارهاي و
بهره طبيعي و
 مفهوم بهره ط

كشف اي) ده
اي، ا ش سرمايه

 (بهره طبيعي)
 بين دو پديده

 نقش بازار د
ك سرمايه، ما
ز جنس قيمت
ساكن و مبادله
س قيمت دارد؟
ام معامله و تع
ري بدون معام
نكه مبادله و ت
بطه حقوقي ا
ارد. سرمايه ه
ت يك مفهوم
ت را نشان دهد
التي كه سرماي
شود كه بايد بين

موجود د   بهره
شد و نه نرخ ب
ن مناسب از

(نظم تود اري
ستقل از ارزش
ج اين مفهوم
ري در مطالعه

عدم توجه به
بازار براي مالك
ش بازاري و از
براي سرمايه س
ي و از جنس
رفته شود، انجا
ال ارزش بازار
ر كرد، مگر آن
يجاد نوعي را
ت مفهومي ندا

 لذا، اوال قيمت
ز جنس قيمت

آن در حاحب 
ست توجه شو

هاي ، با نرخ
هره واقعي باش
عدم ارائه تبيين
 يك قانون آما

، درآمدي مسر
رآيند استخراج
ت قانون آمار

ع -11
دي است كه ب

وعي ارزشد ن
تي دارد. اگر ب

د ارزش بازاري
يد در نظر گر
ر كرد و اصوال

صورس قيمت ت
 نيز متضمن اي
ته باشد، قيمت
ت داشته باشد.
واند ارزشي از
حتي براي صاح

الزم اسپاسخ: 
ر مشكل است

هاي به د، نرخ
ع -12

ت، به عنوان
قال آن به غير
حالي كه اوال فر
. ثانيا بايد گفت

درآمد
درآمد
شاختي
درآمد
كه باي
تصور
جنس
خود
نداشت
قيمت
تو نمي

كه حت

بسيار
كند مي

حقيقت
به انتق
در حا
است.



 

ز طريـق      

عي اشاره 

 صـورت       

ي چـون،   
قالـه، بـر     
ف مفـاهيم     
اي انجام 

اسب بود 

ده نشـده   

 نمود. ي

ل طبيعـي      
ظـر قـرار    
ر مفهـوم       
 جسـتجو   

ـره طبيعـي، ا

دين بهره طبيع

ت تحقيـق بـه

ريف مفـاهيمي
ـه در ايـن مق
ضـيح شـفاف
ها درك تحليل

نمايد. منا ل مي

 توضـيحي داد

ن پول بيان مي
ر ايـن شـكل
و بحـث و نظ
 ايـن رو، اگـر
ر بوده اسـت ج

  رد. ك

يني چـون بهـ

ين مفهوم بنياد

 بـود ادبيـات

مبسوط به تعر
 توجه به اينكـ

بـه توض  ابتـدا  
 مخاطب در د

را كمي مشكل

شود ددي مي

بالفعل بودن يا 
بشـر، بهـره د
مورد مجادله و
وليـد كنـد. از
ر عينيت بازار
ذهني تحميل

 مفاهيم بنيـادي

 منطقي در تبيي

ي كه مناسـب

، به صورت م
پرداخت. با ي

 نويسـنده در
در تحقيق، به

ي مخاطب ر

گونه تعيين عد
 د.

رمايه بالقوه و
ش اقتصادي ب
ادهاي وامي م
 از عينيـت تو

اي كه در  بهره
را به مفهومي ذ
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يادين داشت.

ي اقتصادي و

ست؛ در حالي

ز منابع اصلي،
پول و غيره مي
 ضروري بود
هاي موجود د

فهم مطلب برا
گرديد.   ن مي

هره طبيعي چگ
ث پرداخته شو
 در رابطه سر

 از توسعه دانش
ز آن در قرارد
اهيمي خارج
 بايد در همان
قعي اقتصاد ر

 

 

راج مفاهيم بني
 ماري.

هاي رائه تحليل

اله موجود نيس

دا با استفاده از
سرمايه پولي، پو
ناسب و بلكه

ه فرض ن پيش

اند و اين ف شده
تري تدوين ان

حث كه نرخ به
ل به اين بحث
تا نظر خود را

قبل«ست كه:
 صريح و بارز

تواند مفا نمي
، ريشه آن را
از عملكرد وا

 انتظار استخر
و نه قوانين آم
 تحقيق، به ار

  ي
تحقيق در مقا

ابتد يسنده در
ي، سرمايه، سر
شده است، من
ن شفاف كرد

ثقيل نوشته شد
بندي رو جمله

بطه با اين بحث
به طور مستقل
يسنده صراحت

بيان شده اس 1
ر مقابل، نمود
د علم اقتصاد
ل گرفته باشد،
 ذهني خارج ا

توان اي، نمي 
آيد و دست مي
هاي ير بخش

زئي و موردي
خش ادبيات ت

    

مناسب بود نو
 بهره قراردادي
ي تاكيد ويژه ش
 اين كار ضمن

 نمود.   مي

عبارات كمي ث
و با جتر   ساده

ر مقاله در راب
 مناسب بود ب
مناسب بود نوي

152ر صفحه 
در وده است.

ه نظر مي رسد
ه طبيعي شكل
ك بار ارزشي

ي و نظم توده
عه فلسفي به د

در سا پاسخ:
 ده است.

 

اط ضعف جز
بخ -18

ل ديده شود.
م -19

 بهره طبيعي،
شناسي  مفهوم

داخت. انجام
 كمك شاياني

ع -20
ب به صورت

د -21
. در حالي كه

م -22
د -23

 مورد توجه بو
اما به». ه است

دي به نام بهره
توان يك و نمي

آماري
مطالعه

گرديد

نقاد. 

مستقل

بهره،
مقوله
پر مي

ك شده

مطالب

است.

كمتر
گرفته
جديد
كرد و



 

ـرا نشـان   
 حقـوقي، 

ش مسـتقل  
اني است 
وع نگـاه،     
 متضـمن   

  در ذهـن 
رسـد   مـي 
شـود،   مي

ت كـاال،    

ن اضـافه   
را جنـگ   

 يابد؟  ي

سـت كـه     

 توجه به 
ار به و ظام

 محـدود     

زيـ ي اسـت؛  
رابطه صحيح ح

داراي ارزش 
رمايه كه جريا

ـردد. ايـن نـوع
في كه خـود

  ست.
هره قراردادي
ت كه به نظر م
سالمي مطرح م

معنا كـه منفعـت

كه تفاوتي بـين
 اسـت و آن ر
ر مصداقي مي
يـري شـده اس

 عقد قرض با
 اتخاذ نگاه نظ
ـرام و حـالل

ود بهره طبيعـي
ر قالب يك ر

ـ  لذا مي  دتوان
 تعريف از سر

گـ ت، بـر مـي  
ت. يعني تعريف
 قرار گرفته اس
در رابطه با به
در حالي است
قتصاددانان اس

باشد. بدين مع 

ت ارائه شده (ك
 ربا بيان شده
ر عصر حاضر

گيـ يجهطبيعي نت

شود كه آيا ي
ه شود؟ آيا با
حث را بـه حـ

ييدي بر وجو
ز آنجاييكه در

،بادله شودي م
ن برداشت و

ي و مبادله است
در واقع رباست
د بهره طبيعي

نتظاري فقط د
ه است. اين د
 در مباحث اق

ل از كاال نمي
  است. 

اين توجيهات
طه با حرمت
ت، ديگر ربا در
 وجود بهره ط

سوال مطرح مي
ها به كار گرفته
د و فقط مباح
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 نظريه خود تا
ا، شود ري مي

رآمدهاي آتي
طبيعي به همين

گذاري  ارزش
ده است كه د
ي براي وجود
كه نرخ سود ان
ب انجام نشد
ود انتظاري كه

وجودي مستقل
ي ارائه نشده

كرد كه با ا  مي
دي كه در رابط
 اين توجيهات
قوه است، بر

، اين س161ه
ه سرمايه بنگاه
نيز توجه نمو

 

 

اين«ست كه:
ل پول نگهدار
 جرياني از د
وضوع بهره ط
مشخص قابل
ض با شرط زيا
، خود توجيهي
 اين مطلب ك

استدالل مناسب
يعي، نرخ سو

ت كه منفعت و
 استدالل كافي
ر صريح بيان م
 روايات شديد
چيست؟ آيا با
ول سرمايه بالق

 ت.

شده در صفحه
 براي تامين س
ت اقتصادي ن

بيان شده اس 1
ضر كه به شكل

تواند با ني مي
ساس طرح مو
با يك سطح م
ي امكان قرض
م ذهن است،

، در رابطه با1
گرفته است، ا
 نرخ بهره طبي

 يعي باشد.

شده استيان
 در اين رابطه
يسنده به طور
راد از آيات و
نسته است، چ

، از اينكه پو1
شخص نيست
حث مطرح ش

تواند رنده، مي
ات و مستحبا

157ر صفحه 
حد درآمد حاض
مايه است، يعن
در حالي كه ا
 كه در بازار با
لويحي و ذهني
ي ولو در عالم

170ر صفحه 
سالمي شكل گ
ذيرش مفهوم
 نرخ بهره طبي

بي 175ر ص 
باشد. اما ر مي

مناسب بود نوي
بيند)، مر نمي 

 با رباخوار دان
57ر صفحه 

گيري مش  نتيجه
ر رابطه با مبا
اي قرض گير
يد به مكروها

د -24
هد كه هر واح
 تبديل به سرم
د». ي نيز باشد

آمد هاي آتي
لومن پذيرش ت

ش قرض ربوي
د -25

رين اقتصاد اس
 در صورت پذ
واند تقريبي از

د -26
ت كاال مستتر

م -27
ع نسيئه و ربا
و رسول خدا

د -28
د منطقي اين

د -29
وه بودن آن برا
د اسالمي، نبا

 د؟

ده مي
قابل

بازاري
از درآ
متضم

پذيرش

متفكر
حتي
تو مي

در ذات

در بيع
خدا و

فرآيند

مكرو
اقتصا
ننمود



 

دار  رخانه
از لحـاظ      
 دارد. بـه   
ي توليـد  
 و آينـده   
ش اضافي 
  ـاجر بـي  

ي به پـول  
ين اضافه 
ـه چنـين    

طلوبيـت  
 ايـن رو،    
لّد نيست 
ر گرفتـه    
ش مـادي    
ت نـدارد.  
گـردد. از   

  ود. 

 سـرمايه  
گيـرد. بـه   

سود تاجر و كا
د گفـت كـه ا

اي كـه سرمايه
هاي و نهادهابع 

ر زمان حـال
ود و آن ارزش

دار و تـ رخانـه 

ص بهره طبيعي
نطقي انتقال اي

گرديـد كـ  مي

 براي ايجاد مط
دن اسـت. از
مايه است، مولّ
وليدي بـه كـا

ـر بهتـر، ارزش
 خود مطلوبيت
ضافي ايجـاد گ
ي گذاشته شو
ارزش اضافي
گ ي تعلق نمـي 

يعي نباشد، سو
رحاليكـه بايـد
 نه مبتني بر س
 استفاده از منا

گذاري آن د ش
شو ه ايجاد مي

يعي، سود كار

شد و تخصيص
طه با علت من
ر واقع، ثابت

تواند ؛ اما مي
ي خالص بـود
 جنبه كه سرم
ه در فرآيند تو
ست. به تعبيـ
ون به خودي

 آن ارزش اض
رخ بهره طبيعي
يدي است و ا
رزش بيشتري

 نرخ بهره طبي
خواهد بود؛ در

كند و ليد مي
يند توليد و با
رمايه و ارزش
رگيري سرمايه

طبيع بهره    نرخ

قابل اثبات باش
ب بود در رابط

شد. در اده مي

طلوبيت نيست
رزش مبادالتي
سرمايه، از آن
خواهد بود كه
فرآيند توليد ا
ي نيست؛ چو
 فرآيند توليد،
د كه نام آن نر
در فرآيند تولي
 هو سرمايه، ار
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ر صورتي كه
معنا خ مل، بي

ي است كه تول
ت كه در فرآي
ي به ميزان سر
توليد با به كار
صورت نبودن

 بهره طبيعي ق
از هم مناسب ب

 نيز توضيح د
 د.

مطلذاتا داراي
ير كاالها در ار
ن زياد شود. س
ه وقتي مولد خ
گيري آن در ف
تري رزش اضافه

ن سرمايه در
شود رزش نمي

رفتن سرمايه د
ف سرمايه بما

 

 

كند كه د ه مي
مط اطمينان كا
اي زش اضافي

اي است  افزوده
 ربط مستقيمي
كه در فرآيند ت
جمله كه در ص

هيت وجودي
 توجيه باشد،
لت نبودن آن

باشد عدالت مي
س پول است، ذ
سرمايه با ساي
 بايد ارزش آن
ي ندارد، بلكه
قف بر به كارگ

ار خود داراي
ه كارگيري اين
وجب ايجاد ار
مايه به كار گر
يد و به صرف

اشاره 20صفحه
حتي در شرايط
ر، مبتني بر ارز
 تاجر ارزش
ردد و از ابتدا

اي است ك في
صورت، اين ج

 رسد.   نمي

ض شود كه ماه
دهنده قابل ض

و خالف عدال
ضاي قاعده ع
 چون از جنس
فاوت پول و س
گذشت زمان،

ا ارزش اضافي
 سرمايه، متوق
 و به خودي خ
د بود كه با به
رمايه بودن مو
در بحث سرم
آي به دست مي

ويسنده در ص
ربه و نسيئه، ح

دار و تاجر خانه
دار و  كارخانه

گر ها ايجاد مي
بر ارزش اضا

اين ص ست. در
صحيح به نظر

حتي اگر فرض
در دست قرض

گيرنده و قرض
ر راستاي مقتض
سرمايه نقدي چ
 قرار گيرد. تف
 در صورت گ

افزايد و يا مي
 ارزش توسط
 سرمايه است

ي زماني خواهد
 كه صرف سر
كته محوري د
مايه از توليد ب

نو -30
بع سود مضار
ي، سود كارخا
ت بهتر، سود
ه ز كسر هزينه
؛ بلكه مبتني ب
ي مطلوبيت اس
خواهد بود، ص

ح -31
سرمايه پولي د

دهنده به ق ض
ي عادالنه و د

س -32
 مورد استفاده
وان گفت كه

ارزش خود نم
 يعني، ايجاد
يه برابر خود
 ارزش اضافي
رو، بايد گفت

نك -33
ريق سهم سرم

و بالتب
شرعي
عبارت
بعد از
ندارد
داراي
معنا خ

و يا س
از قرض
انتقالي

ذاتي
تو نمي
به ا و

شود.
سرماي
بلكه
اين ر

از طر



 

 شـود يـا     

رسـد   مـي    
تـوان   مـي  

في به كار 
 شدن در 

گر قيـاس  
 و حـالل    
 بـه ايـن   
ر دسـت  

د، كـه آن    
ت كه اين 
ر گرفتـه      
هيچ گونه 

كند؛ امـا   ي
ه صاحب 

ون در بيع 
تـي دارد،  
بلكـه بـه     
ـت نقـد    

فـراد جابجـا

كـه بـه نظـر م
از ايـن رو نم 

د ارزش اضاف
 به كار گرفته

و يا عقود ديگ
وند، عادالنـه
ر اين مقايسه

اش د سـرمايه 

 بـه بقيـه دارد
نده، بايد گفت
توليـد بـه كـا
حب سرمايه ه
كي ايجاد نمي
د، درآمدي به

مي باشد. چو
 مطلوبيت ذات
ـاال نيسـت؛ ب
 بيشـتر از قيمـ

حال چه بين اف

كـ د. در حـالي 
كند و ل نمي

 فقط در توليد
رو، تا قبل از

   آورد.
، اجاره، بيع و

شـو صـل مـي  
ت نيست و د
تي زماني كه س

 نقدي نسبت
د توليد در آين
ه در فرآينـد ت
ن شرايط، صاح
در سيستم بانك
ن فرآيند توليد

يئه، صحيح نم
و از آنجاييكه
ضافي براي كـ
 قيمت نسيئه

قرار نگيرد، ح

سازد ربوط مي
 خود توليد مثل
 بلكه سرمايه
ست. از اين ر
آ رمايه به ميان
 مانند مضاربه

ليد ارزش حاص
 به اين صورت
ب سرمايه، حتي

مايهارنده سر
رمايه در فرآيند
ز، تا وقتي كه
شود) و در اين
ت نظام بهره د
 در نظر گرفتن

ر عقد بيع نسي
ت ذاتي است و
 يك ارزش اض

گذاري، قيمت
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قمورد استفاده

يت سرمايه مر
يه به خودي
 اضافي است؛
منظور توليد ا
زوده خود سر
ز اين عقودي
 در فرآيند تولي

الذكر) ف فوق
بايد به صاحب

  
از است كه دا
 توسط آن سر
جود اين امتيا
ش (بالفعل نمي

يري در ماهيت
 زمان و بدون

ضافه موجود در
يتش و مطلوب

ه معني تعيين
ت. در فرآيند ق

 

 

آيند توليدي م
   بود.

خاصيت مولدي
تر، سرما  دقيق

ق يك ارزش
يتي بالقوه به م
ي از ارزش افز
زده حاصل از
 عقود، چون

شود (با تعريف
وان گفت كه با

ي تعلق گيرد.
صرفا يك امتيا
وده و ثروت

جه كرد كه وج
شود ( ايه نمي

اين امتياز تغيي
يمتياز در ط

   است.
 طبيعي با اض

ال داراي ارزش
زش گذاري به
ت آن كاالست

ل زمان در فرآ
ضافي نخواهد

طبيعي را به خ
ست. به تعبير

 بودن، مستحق
ر، داراي ظرفي

توان صحبتي ي
طبيعي را با با
كه درآمد اين
ش ي ناميده مي
تو ن رو، نمي

ام بهره طبيعي
بهره طبيعي، ص
جاد ارزش افزو
د. اما بايد توج
 صاحب سرما
دارد و وجود ا
ر داشتن اين ا
 داراي اشكال
د مقايسه بهره

باشد و آن كا 
ارد و اين ارز

 براي مطلوبيت

رمايه در طول
شتن ارزش اض
ويسنده بهره ط
خود مولد نيس
ه خاطر مولد

ه عبارت ديگر
، نميش افزوده

ويسنده بهره ط
كه بايد گفت ك
 كه بهره طبيعي
ده است. از اين
 درآمدي به نا
گر منظور از ب
ت از امكان ايج

رسد به نظر مي
خت مبلغي به
ريافت بهره ند
صرفا به خاطر
د، اين مطلب

رسد ه نظر مي
ورد معامله مي
ي آن وجود د

ازاي نقدي به

 ديگر، اگر سر
، مستحق داش

نو -34
يه به خودي خ
 كه سرمايه به

شود و به ه مي
 و ايجاد ارزش

نو -35
د؛ در حالي ك
شند. اما آنچه
ت عنايت نشد
ش قرار دارد،

اگ -36
 عبارت است
ب قابل قبول ب

باعث پرداخ ،
قاقي براي در

گفته شود كه ص
يه تعلق بگيرد

به -37
، يك كاال مو

گذاري ن قيمت
 تعيين يك ما

تعبير
نشود

سرماي
گفت
گرفته
توليد

كند مي
باش مي

تفاوت
خودش

امتياز
مطلب
نشود
استحق
اگر گ
سرماي

نسيئه
امكان
معني



 

ي كـاالي  
بتنـي بـر       
هـا بـراي   
كـه خـود    
 در مـتن   
ت كـه بـا        
 خـودش     

سـت. در   
ـوض آن     
ـاد هـيچ   
هـره (بـه     

گـردد و   ي    

شروعيت 
ت دريافت 
 توليـدي     

بـا سـاير   

ن نسبي و 
 قـرآن و      

 

منحني تقاضاي
كاالهـا (كـه مب
ه با اين منحني
ري كـااليي ك
ظر برخي كـه
 كـااليي اسـت
داي از ارزش

ابل اشـكال اس
 اجـاره در عـ
ول بدون ايجـ
الل كـرده و به
 شـارع برمـي

 مسلمان به مش
ليل بر صحت
جـام فعاليـت

عصر جديد، ب

ض گردد، ظن
مـات صـريح

گيرند.  ر مي

رآيند تالقي م
عرضـه ايـن كا
ي كاالي نقد با

گذار  به قيمت
كه برخالف نظ
ك طلـوبيتش بـه
ـرمايه را جـد

مطلب فوق قا
شـود و مبلـغ
 اجاره براي پو
كه شارع حـال
 بـه حكمـت

ي انديشمندان
فتن سرمايه دل
 از طريـق انج

، به ويژه در ع

ده صحيح فرض
 شـرايط عموم
ي و اصلي قرا

ذيرد و طي فر
ت) و منحني عر

تقاضا براي و
 نقد و نسيئه،
ه بايد گفت ك
ارد. بلكـه مطل

تـوان سـ مـي
  وان نمود.ن

كند، با م ي مي
ش ت، ايجاد مي
د و پرداخت

اي ك ت اجاره
م كرده است،

رمايه در آراي
رآمد قرار گرف
رفتن سرمايه،

هايي كه پول ت

هاي نويسند ل
، كه در ايـن

ول قاعده كلي
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پذ  صورت مي
كنندگان است
منحني عرضه
مت در معامله
ر مورد سرمايه
وبيت ذاتي ندا
 از ايـن رو، نم
مت سرمايه عن
ه و بهره طبيعي
ورد اجاره است

يردپذ رت نمي
 گذشته، تفاوت
رع آن را حرام

رآمد بودن سر
ود كه منشأ در
 درآمد قرار گر

 پول و تفاوت

 تمامي استدالل
شود، ي پيدا مي

ك تحت شمو

 

 

رچوب بازار
ك هاي مصرف ت

 باشد. يعني، م
كه تفاوت قيمت
ر حالي كه در
 نبوده و مطلو

آيـد. ـود مـي
ه نويسنده قيم
 شباهت اجاره
 استفاده از مو
د ارزشي صور

ها  از همه اين
شود)، كه شارع

  هم دانست.
كند از منشا در
شكال واقع شو
ت؛ بلكه منشأ

 وجود آمدن
 يد.

اگر ت لي، حتي
 از حكم كلي

 موارد مشكوك

ري هم در چا
ت و مطلوبيت
يد است) مي
ل بايد گفت ك

گردد؛ در برمي
د سرمايه كاال
وليـد بـه وجـ
ي را طبق گفته
سنده راجع به
د كه منفعت
ض، ابتدائا توليد
 حرام است.
ش د حاصل نمي
شابه و معادل
ك ده تالش مي

 گونه مورد اش
ويسنده نيست

 خواستگاه به
گرد  توجه مي

شناسي اصولي ش
ي از انواع ربا
ه و لذا تمامي

گذار ين قيمت
ته از ترجيهات

هاي تولي هزينه
ت دارد. در كل

باشد، ب تي مي
ده است، خود
 در فرآينـد تو
 و بهره طبيعي
حثي كه نويس
ك ارزش جديد
ولي در قرض
ي ربا بوده و
 الزاما از توليد
ي آن دو را مش
ين كه نويسند

تواند اين  مي
عي به تعبير نو

مناسب بود به
ش عرضي آن
ه لحاظ روش
ه خروج برخي
 روشن نموده

گردد و اي  مي
 (كه برخواست
كار توليد و ه
ي نسيئه تفاوت
ي مطلوبيت ذات

يز مطرح شد ن
ده از سرمايه

گذاري كرده ت
بح -38

 در اجاره يك
شود. و خت مي

 ارزش جديد
اي كه ن زياده

به سادگي وان
اي -39

طبيعي برسد،
بيعو لو بهره ط

. 

م -40
ا دارد و ارزش

به -41
عتبر، نسبت به
يث تكليف را

معين
نسيئه
سازوك
كاالي
داراي
مقاله
استفاد
قيمت

واقع،
پرداخ
گونه
عنوان
تو نمي

بهره ط
بهره و
است.

كاالها

غيرمع
احاديث
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سلسله 

وانـد بـه   
ر حـوزه     
جلسـه، از      
در محـل  

ـ    ه ي، مقال
شته دكتر 
ن حـوزه   
از جملـه  

  ود.  
جلسـه بـه          
ـق را در       

بندي و  ته
  شد:

ـماري از       
ه بـه           وجـ
                

ين جلسه از س

تو ه دارند، مـي 
ق ايـن مهـم د
 چهـارمين ج

، د1390 مـاه        

 مـالي اسـالمي
نوش »7 اسالمي

 مبنايي در ايـن
 وجود بهره، ا
 را توجيه نمو
ت و پوسـتر جل
تـا ايـن تحقيـ
ض داوري، دست

بندي ش تقسيم

 نويسـنده، شـ
گرديـد. بـا تو

                      

زارش چهارمي
  المي

ت و ضعفي كه
استاي تحقـق
بـه برگـزاري
يخ ده اسـفند

 بانكداري و
ري و اقتصاد
هاي اصيل و

كننده ي توجيه
جود نرخ بهره
 قـرار گرفـت
خواسـته شـد ت

ها در معرض ن
سه دسته زير ت

ه بـا حضـور
ني)، برگـزار گ

                      
  يده است.

گز: ي اسالمي
ي و مالي اسال

ين نقاط قوت
ك كند. در را

اقـدام ب بانكي
ـالمي در تـاري

شده در حوزه
ن در بانكدار
ه ي از پژوهش

هاي ذهني يشه
 ضرورت وج
 پژوهشـكده
ز محقّقـان خ
شده، تمامي آن
ليه نقدها در س

 از آن جلسـه
اللـي اصـفهان

به چاپ رسي 13ره
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قتصاد و مالي
هاي بانكداري

 در جهت تبيي
سعه دانش كمك
كده پولي و ب

ي و مـالي اسـال

 منابع منتشر ش
هاي آداللت

 به عنوان يكي
ت تا به نقد ريش

توان يي، نمي
 روي تارگـاه
ال گرديد و از
ماني تعيين ش
ي تكراري، كلي

گرفت و پـس
كتـر رحـيم دال

هاي اقتصادي شمار

 

 

هاي آن در اق
ها نقد پژوهش

شته و تالش
 نتيجه به توس
سالمي پژوهشك
اي بانكـداري

س از بررسي
باورك و  بوم

 دانشگاه يزد،
ش نموده است

ها چنين ريشه
د بحـث، بـر
پژوهشي ارسا
دها در بازه ز
حذف نقدهاي

  د)؛
  مورد).

ويسنده قرار گر
ستاد محترم دك

ه پژوهشي پژوهش-

ههره و داللت
هاي ن نشست

هاي گذ وهش
نجاميده و در
 بانكداري اس

هـا قد پژوهش
   

ست، ابتدا پس
ره از ديدگاه
 هيئت علمي

 نويسنده تالش
چنشان دهد با

تن مقاله مورد
ن آموزشي و پ

آوري نقد جمع
ايت، پس از ح

 
مورد 9بنايي (
26اي ( حاشيه

 در اختيار نو
ن (از جمله اس

-ه در نشريه علمي

ذهني ايجاد به

ت كه نقد پژو
هشي جديد ان
سالمي، گروه
ي بررسي و نقد
و بانكي نمود.

گزاري اين نشس
هني ايجاد بهر
جردي، عضو
ر اين تحقيق،
ي پرداخته و ن
ب موضوع، مت
سات گوناگون
هند. پس از ج
گرفت. در نها

 مورد)؛ 5ت (
ف اصلي و مب
ف فرعي و ح
 قبل از جلسه

مندان  از عالقه

سخه اوليه اين مقاله

هاي ذد ريشه

پر واضح است
 سواالت پژوه
اري و مالي اس

هاي له نشست
شكده پولي و
به منظور برگ

هاي ذه ريشه
ل بخشي دستج
ب گرديد. در
ه ترجيح زماني
پس از انتخاب

ها و موسس گاه
قد قرار دض ن
بندي قرار گ ت
نقاط قوت - 4
نقاط ضعف - 5
ط ضعفنقا - 6

تمامي نقدها
ين و جمعي

 به ذكر است كه نس

نقد

  

طرح
بانكد
سلسل
پژوهش

نقد«
رسول
انتخاب
مسئله

دانشگ
معرض
اولويت

منتقد

. الزم7



 

 فرعـي و      
ز آن نيـز    
ر نهايت، 
ي، نبايـد   
ز مباحث 
را فـراهم      

 توضـيح     
، داليل و 
 دارنـد و     
ليـل اول،  
-ن ريشه

رد نقـد و    
ي ربـا در   

  د از:ن
وه داده و  
ـده نـرخ   

 .  

                
صل مقالـه بـه   

و از نقـدهاي
گـردد. پـس از

شود. در رح مي
و مالي اسـالمي
لكه بسياري از
ري اسـالمي ر

داليـل بـراي
د است، بهره،
سـاني وجـود
وجود دارد: دلي
ل اول به عنوا
و سـپس مـور

شناسـي مفهـوم  
دان هش عبارت

يز از ربا جلـو
كننـ ت و بيـان   
باشد ي ربا مي

                      
 جهت دريافت اص

فـراهم شـد و
گ قاله ارائه مي

يسنده مطرح نو
ث در اقتصاد و
 تمام شود، بل
لـف بانكـدار

هـا و د ـتدالل 
ست. او معتقد
ت و ذات انس
 وجود بهره و

اي. دو دليلايه
شوند وفي مي

توانـد در م ـي 
ح در اين پژو
ره، آن را متماي
در بـازار اسـت
ز دامنه تعريفي

                      
 نيز مطالعه نمايند.

http://w  

ي نويسـنده ف
شده در اين مق

هاي ه با پاسخ
سياري مباحث
وده و مباحث

هـاي مختل وزه

اي اسـور پـاره   
 بوم باورك اس
در نهاد طبيعـت
سه دليل براي
كاالهاي سرما

هني بهره معرفي
ن دو ريشه مـ
ن نكات مطرح
يني) براي بهر
نرخ بازدهي د
وده و خارج از

ها، اصل مقاله را قد

www.mbri.ac.i
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 و مبنايي براي
طلب مطرح ش
و مبنايي همراه
جديد بودن بس

كننده بو ل قانع
 آتـي در حـو

رب، بـه ظهـو
ن نويسندگان،

هاي مذكور د 
د. ازنظر او، س
وم، مولديت ك

ذهن ا دو ريشه
يي كه نقد اين
خي از مهمترين
ي (ذهني و عي
د به متوسط ن
امالً منطقي بو

جهت درك بهتر نق

ir/Portal/File/

 

 

نقدهاي اصيل
اي از مط الصه

ضعف اصلي و
. با توجه به ج
ه به طور كامل
ين تحقيقـات

 از ربا در غر
ت. سرآمد اين
رد؛ زيرا ريشه
يابد ضرورت مي

ني و دليل سو
تداين مقاله، اب
هاي ود تا داللت

اج گردد. برخ
هاي واقعي شه

يني كه محدو
، كاباشد ل مي

سب است خواننده ج

/ShowFile.aspx

سخگويي به ن
 ادامه، ابتدا خال
سپس نقاط ض

شود.  طرح مي
هاي ارائه شده
 سوال و تدوي

جداسازي بهره
 انجاميده است

را انكار كر ها
ت اقتصادي ضر
م، ترجيح زما

شوند. در ايمي
شو  تالش مي

 باشد، استخرا
ريش قائل شدن 

هاي پايي ه نرخ
ز مصرف حال

گردد، اما مناس ه مي

x?ID=f6b68d3

پاس  تنها امكان
ظر گرديد. در

طرح شده و س
اي ط  و حاشيه

ه قدها و پاسخ
د زمينه طرح

  ه بحث
ددانان براي ج
ر دانستن بهره

ه آنتوان   نمي
ه در معامالت
ولي؛ دليل دو

هره شناخته مي
رند. همچنين
سالمي داشته

قياز طرهره 
الل نمايند كه
 در گذشت ا

 خالصه مقاله ارائه
 

3-d1cf-4f8c-9

وديت زماني،
نظ اي صرف يه

 قوت مقاله مط
 ضعف فرعي
ر داشت كه نق
ووده و اين خ

  .  8د
  

الف. خالصه
تالش اقتصاد
وعيت و معتبر

هايي دارد كه 
جود بهرهين و

بيت نهايي نزو
 ذهني ايجاد به

گيربي قرار مي
اري و مالي اس

مدافعين به - 1
استدال نمودند

ح زماني افراد

چند در اين قسمت
  زير مراجعه شود:

b97-9b57fa25

محدو
حاشيه
نقاط
نقاط
انتظار
باز بو
كند مي

مشرو
ريشه
بنابراي
مطلوب
هاي
ارزياب
بانكد

يسع
ترجيح

چ . هر8
آدرس

5dfbe



 

يگـري از   
هـاي   وش   

ه خواهد 
 نجـا كـه   

ت نهـايي  

 مـوازات   
اليي را در   
فاده از آن   
صـرف در        

شـه بهـره    
در طـول    
طول زمان 
نـي بـين    
ي وجـود  
دوره اول  

زنـي   چانه
عاً ريشـه  
شـود. در    

                

هـاي ديگ گـروه  
ود كـه بـه رو
شوند، مشاهد

تـا آه است. 
بودن مطلوبيت

دگاه وي، بـه
خواهـد كـاال
 كـه از اسـتفا
ـمندتر از مص

 كند. 

 كاهنـده، ريش
اشـد؛ يعنـي د
 متنوعي در ط
شته باشـد. يعن

ايينده فاصـله 
 مصـرف در د

 د است.

ريق تعامل و چ
 اينكه آيا واقع
 نيـز توجـه ش

                      

اتي توسـط گ
شـو ـاهده مـي     

ظرات مرور ش
تر شد ره تنگ

د از كاهنده ب

 بر اساس ديد
خگيريد كه مـي 
يزان مطلوبتي
ر اوايـل ارزشـ
كن را توجيه مي
طلوبيت نهايي

كاهشي با اقعاً
ي مختلف و
اني وجود داش
زمان حال و آي

بري از لوبيت
يز محل ترديد
ره بازار، از طر
 در خصوص

دهنده، عني وام

                      

كم نظريا م، كم
ن طيـف، مشـ

اين نظريخي، 
 نظري بر بهر
 از طريق انتقا

باشد. رك مي
نظر بگ را در 

تفاده نمايد، مي
ه مصـرف در
 پولي مثبت ر
الزمه اينكه مط
وبيت نهايي وا
كه فرد كاالها
ت استقالل زما
زم است بين ز
 چگونگي مطل

رط نين، اين ش
ود كه نرخ بهر
ظهارنظر دقيق
ديگر بازار، يعن

   ق نيست.
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ول قرن بيستم
رنـد. در ايـن
ر به ترتيب تار
مرور، عرصه
نتقاد از بهره

باور ديدگاه بوم
 نمونه، فردي
مان بيشتر است
 معناسـت كـه
يك نرخ بهره
شد. چرا كه ال
 بايستي مطلو
شود. از آنجا ك
انيا، الزم است
رت ديگر، الز
شد، تا خاطره
 در طول زمان
 نيز توجه شو
براين، براي اظ
يد به طرف د

 شده در اين تحقيق

 

 

ره، در نيمه او
شي از بهره ندا

شود. اگر د مي
ت يافته و به م

اكنند.  هاد مي

 اول بهره از د
ابد. به عنوان
اال در طول زم
 زماني بـه آن
ورك، وجود ي
ك قابل نقد باش
شد. اوال آنكه
متوالي كمتر ش

رود. ثا ؤال مي
 باشد. به عبار
في نداشته باش
 مصرف فرد
ت به اين نكته

شود. بنابر ن مي
ه كند يا نه، با

هاي مطرح ز ريشه

هاي مدافع بهر
دان دل خوش
، از بهره انتقاد

شدت ه مرحله
 صفر را پيشنه

9 .  
ريشه ذهني ،

يا ي كاهش مي
 فرد از اين كا
راين، ترجيح 
باو  از نظر بوم

باورك دگاه بوم
شرط صادق باش
االها به طور م
دودي زير سؤ
 وجود داشته
رد مثال مصرف
 به دليل توالي
شد، الزم است
ازار وام تعيين
مثبت را توجيه

ا محدود به انتقاد از

ه وسعه ديدگاه
شود كه چند ي

يا غيرمستقيم،
مرحله بههره، 

ت، نرخ بهره
9شود شروع مي

 نهايي كاهنده
طلوبيت نهايي
 كند. هر چه

يابد. بنابر ش مي
ت و اين خود،

رسد اين ديد ي
 حداقل دو ش
د با مصرف كا
ن شرط تا حد

ًا شكاف واقع
 اين فاصله، فر
پاك شود. اما
آنچه مطرح ش

گيرنده در با م
جود بهره م و

 انتقاد از بهره، تنها

عليرغم تو - 2
ددانان ارائه مي

ون، مستقيم يگ
كه انتقاد از به
دترين نظريات
جيح زماني ش

مطلوبيت - 3
ش مصرف، مط
 زمان مصرف

برد، كاهش مي
است هاي بعد

به نظر مي - 4
، آن است كه
 مطلوبيت فرد

كند، اينف مي
 حال و آينده
ه باشد كه در
ي از ذهنش پا

عالوه بر آ - 5
دهنده و وا وام

تواند هره، مي

 بايد توجه كرد كه

اقتصا
گوناگ
شد ك
جديد
و ترج

افزايش
طول
كاال م
ه دوره

باشد،
زمان

مصرف
زمان
داشته
زندگي

بين و
اول به

البته.  9



 

 در حالي 
واهـد وام  
فـرد نيـز      

يشـنهاد   پ 
ـاد بهـره      

ي اسـت.   
آيـد. در  ي

هـاي  زش  
 حال نقد 
و ريسك 
ف ممكن 
شـتري در   
ـي قابـل   

 ناشي از 
شـتباهش   

 رجحـان       
مان حـال  
ختصـاص   
ش پـايين   

- از پـس   

كنند؛ رسي مي
خو واقـع مـي   

 نهـايي ايـن ف
گيرنـده ه وام 

ده باعـث ايجـ

 ترجيح زمـاني
ه به دست مي
ن اسـاس، ارز

از آنجا كهكه 
امطمئن بوده و
نداختن مصرف
يد مقـدار بيش

هاي مختلفـ نبه

 ترجيح زماني
ني متوجـه اش

 مهـم وجـود
بيند و زمك مي

صرف حـال اخ
انـدازش، پـس    

آيـد. منظـور

گيرنده را برر 
دهنـده در و وام 

گر مطلوبيـت
ي دادن وام بـه
نهـايي كاهنـد

دهد، رائه مي
ت كه در آينده
ند و بر همـين

شود ك طرح مي
ت كه آينده نا
 و به تعويق ان
حال بگذرد، باي
ي آتي، از جنب

توان گفتمي
بيند و زما مي
 شود. ن مي

ـي از نتـايج
نده را كوچك
تري را به مص
 داشـته باشـد

آتر ميز پايين

گها شرايط وام
رد. چرا كـه و
 دهد. حال اگ

اي كه براي هره
كه مطلوبيت ن

 پولي مثبت ا
هايي استزش

شونريسته مي
ز اين طور مط

مر نيز، آن است
 وجود داشته
 از مصرف ح
هايزيل ارزش

ت. در واقع مي
آن را كوچك

كند، پشيماني
وان مثـال، يكـ
شد، چون آيند

شت، قسمت بي
جحان زمـاني
اندازسطح پس
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كنند، تنه ئه مي
جه قرار گيرو

ن آينده نجات
ست كه نرخ به
ر بوم باورك ك

جود نرخ بهره
ل در مقابل ارز
قليل يافته نگر

ه نيز اين مسئل
د. علت اين ام
احتمال مرگ
ر فرد بخواهد

تنزرسد  ظر مي

 بودن آن است
ت، بلكه فرد آ
گذشته نگاه مي
 باشد. به عنو
زماني داشته با
 حال و آينده،
ديگر، اگر رج
 باالتر باشد، س

 

 

ه اول بهره ارائ
ده نيز مورد تو
سختي در زمان
 شود، الزم اس
 اين اظهارنظر

راي توجيه وج
هاي حالزش

 يك مقياس تق
شوند. دليل ي

داي نسيه كند
ت (در نتيجه ا
ود). پس، اگر
ن مسئله، به نظ

يي، غير عقالئ
 كوچك نيست
زماني كه به گ
وبي نيز داشته
فرد رجحان ز
د بين مصرف
د. به عبارت د
ن زماني افراد

گران از ريشه
رايط وام دهند
مان حال و س
ر نظر گرفته

رسد  نظر مي
 ه باشد. 

باورك بر  بوم
ت دادن به ارز

هاي آتي درش
الحاً تنزيل مي
واهد نقد را فد
ز محدود است
صرف تمام شو
ت. عليرغم اين

 ترجيح زماني
حالي كه آينده

 اين شرايط، ز
 ثمرات نامطلو
در واقع، اگر ف
ر توزيع درآمد

كند ه منتقل مي
تصاد، رجحان

م باورك و ديگ
 الزم است شر
 اسراف در زم
گان) كاهنده د
د! بنابراين، به
ي قابل مناقشه
ي ديگري كه

عناي ارجيحيت
 مسأله، ارزش
تصادي، اصطال

خود، فرد نمي
ل عمر فرد نيز
ست دادن مص
مان بهره است

حورهاي نقد
ه است. در ح
ينده گردد. در

تواند ماني مي
انداز است. د 

ينده است، در
ري را به آينده
 هر چه در اقت

هايي كه بوم ل
اسب و بلكه
 تا خود را از

گيرندگ نند وام
هد، منفي باشد
ود، تا حدودي

ريشه ذهني - 6
به مع ح زماني

 به خاطر اين
 در ادبيات اقت
 و وجود دارد
 همچنين طول
 به بهاي از د
 بگيرد، كه هم

 اشد.

يكي از مح - 7
ك ديدن آينده
ود كه وارد آين

ترجيح زم - 8
ي، كاهش پس

تر از آيش مهم
و درآمد كمتر
د. از اين رو،

تحليل
كه منا
بدهد
(همان
ده مي
شو مي

ترجيح
واقع
آينده
است
دارد.
تاس

آينده
نقد با

كوچك
شومي

زماني
برايش
داده و

آيد مي



 

 گنجانده 
تر باشـد،  
د دولـت  

 رجحـان    
تر باشـد،     
د، منـابع  
د و نسـل   

افتـد.   مي
 بنـابراين  

ن نمونـه،     
و تـرجيح  
ـه خـاطر    
ـيد نگـاه    
 است كه 
 دخالـت     

، 10(پيگـو 

مايـد. از   
بـه  منـابع   

                

س انداز بتواند
ت فرد كوچك

ن شرايط، بايد
  

ت. در واقـع
ـر چـه بيشـت
ري داشته باشد
 اخالقـي دارد
تصادي عقب

گردد وف مي
 

د. بـه عنـوان
ر پيگو از نظ

وي، افـراد بـه
ن بـه خورشـ
در قواي ديد
سـت دولـت
( دانداز نماين

مدل سـازي نم
 تخصـيص م

                      

ه در قالب پس
كه آينده براي

گذارد. در ايني
جبران نمايد.

 بودن آن اسـت
عدالتي هـو بي

ن زماني باالتر
ن مسئله ايراد
ت كه رشد اقت
ز شود، مصرف

 افتد. ب مي
انـد ي پرداخته
كند. انتقاد مي

كند. از نظر و 
ي كه از زمين
ي از ضعف د
وص، الزم اس
ا كه بيشتر پس

اش، م  رياضي
خوردن برهم 

                      

 هر چيزي كه
غيره. هر چه ك
براي آينده مي
ي (فرهنگي) ج
 عدم اخالقي

شود وسلي مي
حاضر رجحان

ارد. اينگذ مي
 مسئله آن است

اندازاينكه پس
د اقتصادي عقب
 ترجيح زماني
اني، از بهره ا
ادلي دور مي

ست مانند كسي
ي ناشينيچك ب
خصـو نيدر ا

موزش دهد ك

تفاده از تبحر
ت. زيرا باعث
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تر،خيلي وسيع
 بهداشتي و غ

ري را برر كمت
هاي آموزشيه

اشد، از منظر
نسعدالتي بين

 هر چه نسل ح
يندگان باقي م
قتصادي اين
منابع به جاي ا
يه كمتر، رشد
 به نقد مسئله
في ترجيح زما
ز وضعيت تعا

بينند؛ درس مي
كوچست. اين
دشود.  داز مي

را آم ها آن و

 پيگو را با است
است دفاع ابل

 

 

ا در مفهوم خ
رعايت اصول
 كرده و مقدا
ختلف و برنامه
 زماني وارد با
چون باعث بي
 آن است كه
نابع را براي آ
چنين، نتيجه ا
باالتر باشد، من
 انباشت سرماي
راد شاخصي

ز تأثيرات منفي
را از ود و آن

ه را كوچك م
كوچك نيسد

اند  سطح پس
ال آگاه سازد

كند استدالل 
رقايغ اخالقي

مالي باشد و يا
رزش كردن، ر
ستفاده بيشتري

هاي مخسياست
ند به رجحان
ذير نيست؛ چ
يل اين مسئله
م كمتري از من
شده است. همچ
جحان زماني ب

گيرد و با مي
ددانان هم افر
طريق انتقاد از
شو ر تلقي مي

و آينده ننديبك
، اما خورشيد
باعث كاهش
جيح زماني با

كنيز تالش مي
دگان از جنبه

انداز مارفاً پس
س خواندن، ور
 حال دارد، اس
ريق اجراي سي

توان ري كه مي
توجيه پذالقي 
افتد. دليب مي

كند و حجمي
ف اخالقي شد
 كه هر چه رج
متري صورت
در ميان اقتصا
مستقيم و از ط
ست براي بازا
دارند، نزديك

بيند وچك مي
بيني ب  نزديك

ز عواقب ترج
 

فرانك رمزي ن
 مطلوبيت آيند

صرتواند  مي
 از قبيل درس
كاناتي كه در
مسئله را از طر

ايراد ديگر - 9
ي از جنبه اخال
 اقتصادي عقب
شتر استفاده مي
 مرتكب خالف
 هم آن است

كم ت سرمايه
د -10

غيرم به طور
ي نوعي شكس
ح زماني كه د

را كو  ند و آن
اصالح شود.
ه و مردم را ا

). 29، ص 1
فر -11

رمزي، تنزيل م

10. P  

انداز،
شود؛
از امك
اين مس

زماني
رشد
را بيش
فعلي
علت

انباشت

پيگو
زماني
ترجيح

كن مي
بايد ا
نموده
1920

نظر ر

Pigue



 

ـد، سـهم   
. مطالعـه  
تباط بـين  
دف بـين    

ـ      رخ چـه ن
انـداز   ـس  

ح مصرف 

هـارود در   
؛ ممكـن  
 هنگـامي   
سـرزنش       

هـاي   دگاه 
ت وجـود   

م ربـا در    

                
هم در حوزه 
وضوع خـود  
ش از هـركس     

 را تنزيل كننـ
.اسـت  دهيـ وه

دل رمزي، ارتب
و از تـابع هـد
ن مـدل، هرچ
نند، سـطح پـ
، كاهش سطح

كشـد. هـ  مـي     
 ضعف است
 فدا كند. امـا

گرفتـه بـود، س

ر اساس ديـد
راي ضـرورت

 علـل تحـريم

                      
مقاله مه  بود. او دو

گذار و در مو ت اثر
ياضـي كـرد، بـيش

 رفاه آيندگان
نكو اخالقـي   

. براساس مد1
يابي پويا و هينه
نتـايج ايـن س

شتري تنزيل كن
 افق نامتناهي،

را بـه چـالش
ي خالص يك
لوبيت فعلي،
ي كـه قـبال گ

هومي، حتي بر
 قابل قبولي بر

ي در توضيح
  

                      
ن خود در كمبريج

د. هر دو اين مقاالت
 رمزي به اقتصاد ري

هاي حاضر، ل
ت و از جنبـه
1 شناخته شد

به مسئلهيك 
بر اساس است. 

 با شدت بيشت
نايش در يك

جيح زمـاني ر
ترجيح زماني«

يك واحد مطل
ر اين تصـميمي

ه به لحاظ مفه
توان توجيه ي

تاً مفيديي نسب
اند از:  عبارت

و نابغه رياضي زمان
باشد ) مي1928ينه (

مود كه خدمتي كه
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 چنانچه نسل
ين نسلي است
قتصاد رياضي

در قالبمدل
 تشكيل شده
فاه آيندگان را

كه معن هد شد

 موضوع تـرج
دارد: بيان مي

ست آوردن ي
ش را به خاطر

  ).40، ص 1
كه  مدعي بود

اري)، نيز نمي

هايقاله، داللت
ها ع خي از آن

صاددان اخالق گرا و
صوص پس انداز بهي
سم فوت او بيان نم

 

 

دهد. هش مي
عدالتي بي ي بي

ه اقلعات حوز
شاهده نمود. م
شت سرمايه،

حاضر رفاهاي
خواه تشكيل

ناني است كه
قلي ناميده و ب
د ر را براي به

شده و خودش
1948، 13هارود

توان  شده مي
د  نظام سرمايه
طرح نمود.

شده در اين مق
ه باشد كه برخ

د كه وي يك اقتص
 و ديگري در خص
ت كرد. كينز در مراس

انداز را كا پس
. اين امر نوعي

مطال نيتر قيق
توان مش  را مي

ي ناشي از انباش
ه  هرچه نسل
سرمايه كمتري

 ). 543ص

اقتصاددان يگر
عق را نوعي بي

 دو سال ديگر
خود پشيمان ش

(ها» گرددنمي
هاي ارائه ليل

لب (مدافعان
 بهره در آن مط
د نتايج اخذ ش
ه همراه داشته

ين نكته توجه شو
)1927ليات بهينه (

سالگي فوت 29سن

شود و مقدار پس
اند. كاهش داده

دوان يكي از 
انداز قدار پس

وديت جرياني
ر باشد، يعني
و لذا ذخيره س

، ص1928، 12ي
هارود نيز از د
رجيح زماني ر
حد مطلوبيت

ت، از اين كارخ
ن به عقب برن
ا توجه به تحل

ان جريان غالب
 و تعيين نرخ

رسدنظر ميه 
مالي اسالمي به

 فرانك رمزي، به ا
ها درخصوص مال ن

هستند. رمزي در سن

ش آيندگان مي
را در منابع كا
ي بعدها به عنو
ح زماني و مق
ي و يك محدو
ح زماني باالتر
و خواهد بود

ه است  (رمزي
ه -12
هاي خود تر ل

 فردي دو واح
و سال گذشت
هدكرد. اما زما

با -13
ي از اقتصاددانا
 مستقل پولي

به -14
 بانكداري و م

سب است در مورد
 دارد كه يكي از آن
ر روش جديدي ه

  است.
12. R  

13. Ha  

انيز
ها آن

رمزي
ترجيح
زماني
ترجيح
كمتر
سرانه

تحليل
است
كه دو
خواه

برخي
بازار

نظام

. مناس11
قتصادا

گذار پايه
ديگري
amsy

arrod



 

هـا   ـل آن   
ش نـرخ    
سـراف را   
  عـامالن       

 استدالل 
 برخـي از  

سـالم بـه    
ل معـاش    
يـن هـم    
شاره شـد  
 و سـطح    
قتصادانان 

  ت. 
طلوبيـت    
وسـل بـر     
ـام آن را  

ه  نرخ بهر
 رياضـي   
ني حـال  

نـد، ايـن عمـ
يابد. بـا افـزايش
دينه شـدن اس
 در مناسـبات

اندتالش كرده
 قرار دارنـد. بر
ريم ربـا در اس
ـديت و عقـل
 مسـلمان از ا
ر اين مقاله اش
النيـت اسـت
 آن دسته از اق
ل انتقاد دانست
ي و قـانون مط

تـوان بـا توي 
ست يافت و نـ

ه بتوانند يك 
ك مدل سـاده
آن ترجيح زما

كنن تنزيل مـي 
علي افزايش ي
 پيدايش و نها
دم وجـود آن

فيشر و غيره تال
زيك طبيعت

منه حكم تحر
 متكي بر مولـ
ز اقتصاددانان
ع است. اما در

دم عقال از عـ 
توان نظريات
هستند را قابل
 ترجيح زمـاني
مواجهند. نمـي
ت در بازار دس

  
رت هستند كه
ا به وسيله يك

اي كه افراد آه

هاي آينده را
هاي فعف نسل

أله، موجبات
ضـرورت عـد

 ساموئلسن، في
ل انسان و فيز
ن دهند كه دا
رو، نرخي كه
 حتي برخي از
ورد تأييد شارع
ران آن، ناشي
تين مقاله، مي
 جنبه ذهني) ه
ه خاطر عامل
 انتقاد شديد م
ره تعادلي مثبت
ستخراج نمود.
 فاقد اين قدر
هازايش قيمت

هد در جامعه
  شت. 
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هابراين ارزش
شود و مصرف
 شد. اين مسأ
ع اسـراف و ض

د بوم باورك،
، در ذات عمل

اند نشاوشيده
ست. از اين ر

باشد. الم مي
ي عقلي و مو

گذاري و بنيان
نت از نتايج اي
ربا و بهره (از
 كه بهره را به
و يا حداقل با

نرخ بهر  يك
ربا از بهره اس

هاي ذهنيشه
ح زماني بر افز
ددل نشان مي

يش خواهدداش

 

 

ني دارند و بنا
آينده توزيع ش
شديد خواهد
 شد. موضـوع

  ست.
ن زيادي مانند
هاو اين ريشه

ها، كو استدالل
زماني مربوط ا

رد تأييد اسالمو
 در هر صورتي

دارين سرمايه
ين و با استعان
ي و تفاوت ر

هاييته توجيه
معتبر نيستند و
يي كاهنده، به
اوت دانستن ر

دهد كه ريشمي
ر ذهني ترجيح
آمده از اين مد
 تمايل به افزاي

د ترجيح زمان
هاييان نسل

صرف حال، تش
اعث خواهد 
صادي اسالم اس
ي، نويسندگان
 طبيعي بوده و
ي بر اين قبيل
ي و ترجيح ز

بوده و م» يعي
رجيح زماني،

 از اقتصاددانان
اندازد. بنابرايي

ن ترجيح زماني
ه شد آن دسته

دانند، مربا مي
 مطلوبيت نهاي
نايي براي متفا

 آمده نشان مي
تأثير همچنين،

يج به دست آ
هاومي قيمت

ه بپذيريم افرا
 كه منابع به زي
گ افزايش مص
الف منابع را با
ات نظام اقتص

دارياد سرمايه
هاياي ريشه

ن نيز با تأسي
متوسط بازدهي

بهره طبيع«شد، 
كنند كه تر مي

ه گفته برخي
ا به تعويق مي
ه مشروع بودن
مقاله نشان داد
تاً متفاوت از ر
جيح زماني و

ت و از آن مبنا
تايج به دست
 حاكم كنند. ه
شده است. نتاي
ند، سطح عمو

چنانچه -الف
ث خواهد شد ك
ح زماني، آهنگ
م آورده و اتال
دي، از مسلّما

در اقتصا -ب
د كه بهره دارا
ددانان مسلمان
هاي باالتر از م
يح زماني) باش
ر رفته و بيان
رجيح زماني به
داز و رشد را
مان كه قائل به

مقدر اين  -ج
ي نزولي، ماهيت
مي چون ترج
طبيعي گذاشت

نت -15
ي را در بازار
صوير كشيده ش
نده داشته باشن

  

باعث
ترجيح
فراهم
اقتصا

نمايند
اقتصا
هنرخ

(ترجي
جلوتر
كه تر
اندپس
مسلم

ج
نهايي
مفاهيم
بهره ط

تعادلي
به تص
بر آيند



 

رگ علـم    

ع مهمـي    

ح زمـاني  
ه عنـوان   

ن تحقيـق    

ـود دارد،     
ز ديـدگاه  

قـرار   نقد
 عالوه بر 
د تـرجيح    
ضوعات و 
 مخالفـان      
. در ايـن   
ش شـده   

نظـران بـزر ب 

ورك، موضـوع

، مانند ترجيح
ي و هارود، بـه

ط قـوت ايـن

 ر است.  

 تحقيـق وجـ
بردن از  ن بهره

ني) را مورد ن
هره بيانجامند؛
ي كـه وجـود
 خيلي از موض
 بـه ديـدگاه

باشـد. شه مـي 
ح شده و تـالش

كي از صـاحب

بـاو يدگاه بوم

هاي نرخ بهره
ت پيگو، رمزي

)، يكي از نقاط

ك قابل تقدير

رسـد در ايـن
ست تا ضمن
ود ترجيح زمان
وجود نرخ بهر
كداري اسالمي
ال در رابطه با
ت جانبدارانـه
ل نقد و مناقش
 زماني، مطرح

هاي يك ديدگاه

ز نتايج نقد د

ه ر نفي ريشه
ص، به نظريات

يه اثباتي بهره)

باورك چون بوم

ر ـه نظـر مـي      
 تالش كرده ا
از جمله وجو
توجيه نظري و
 اقتصاد و بانك

رسد اوال ر مي
كه به صـورت

، قابلجام شود
 مانند ترجيح
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ر جهت نقد د
 ت.

صاد اسالمي ا

د متعارف، در
 اين خصوص

 باورك (نظري

يدگاه فردي چ

ضـعفي كـه بـ
واقع نويسنده

هاي بهره (ا شه
توانند به ت مي

ه از متفكرين
ست كه به نظر
ود دارد و اينك

گيري انج  نتيجه
هاي بهره، يشه

 

 

ربا و تالش د
ن تحقيق است
نكداري و اقتص

 ست.

حتي در اقتصا
رار داده و در

 يد.  

صل كتاب بوم

 نقد صريح د

نقـاط ضـي از
باشد. در و  مي

، موضوع ريش
نگيز بوده و نم
يدگاه آن دسته
ن در حالي اس
لفاني نيز وجو
هاي موافقان،
لفان برخي ري

ادين بهره و ر
ط برجسته اين
خاص براي بان
رداخته شده اس

هايي كه ح گاه
مورد بحث قر

نماي  اشاره مي
 اول، مانند اص

ي نويسنده در

  ري
يكـشـناختي:

يابي به نتايج
داري)، سرمايه

ها مناقشه برا 
مين فرآيند، دي

قرار دهد. اين 
ن بسيار، مخا
ه ودن استدالل

هاي مخال دگاه

  اله
به موضوع بنيا
ورك، از نقاط

هايي خ  داللت
حقيق به آن پر
به خوبي ديدگ
شده است را م

ودهاي موج ه
ه منابع دست

شجاعت علمي

كلي و ساختار
ش چالش روش
ث و شيوه دستي
صاد متعارف (س
 كه اين ريشه
است تا با هم
د را مورد نقد
در كنار موافقا
ون مطرح نمو
 يك طرفه ديد

مقاقاط قوت 
پرداختن ب - 6

با د، يعني بوم
استخراج - 7

اين تح  كه در
نويسنده ب - 8

زيل، مطرح ش
اي از ديدگاه ه

مراجعه به - 9
 شد. 

ش -10
  

قاط ضعف كل
چ -13
شناسي بحث ش

ي كه در اقتص
نشان دهد د،

تالش نموده ا
پذيرند ي را مي

م اقتصادي، د
خته شود و بدو
ق به صورت

نق. ب

اقتصا

است

و تنز
نمونه

باش مي

نق. ج

روش
افرادي
اند داده

اين، ت
زماني
مفاهيم
پرداخ
تحقيق



 

ي توجـه  
 ربا. 

 موجـود   
د امكـان    

هـاي   اللت
ش از پيش 
بهره، اين 

ي خود را 
پـي نقـد    
ر گـرفتن       
ـالوه بـر   

وار.  ضـي   
ود ندارد، 
 و نـوعي   

رداخـت.  
مخالفـت  
م، نقـد از     
ت، امـا بـا    
ن تحقيـق  
ض كـردن    

شناختي ظ روش
لزاما به تائيد ر

هـاي ـدوديت 
يد تـا در حـد

تواند دال ، مي
له زماني بيش

هاي ب ل ريشه

مباحث نظري 
وال مقالـه در پ
ـه بـا در نظـر
م پرداخت. عـ
 و شـكل رياض
فق كافي وجو

كنـد وار مـي   

صاد متعارف پر
اي اقتصادي م
 رويكـرد دوم
 صحيح اسـت
دي كه در اين
صـحيح فـرض

است به لحاظ
 نه تائيد آن ال
ت به دليل محـ
ل تالش گرد

هاي بهره ريشه
ميت اين مسئل

اند تا با تحليل ه
  نمايند. 

موده است تا
حاظ منطقي او
ـود؛ نـه اينكـ
 به نقد مفهوم
فق در قالـب
وابهره و ربا ت

سـخت و دشـو

 شده در اقتص
ها سازي و مدل

رداخـت. امـا
وي اقتصادي ص
يافت. رويكرد
شود حتي با ص

ود. ثانيا، الزم ا
انجامد و م مي

ار گرفته است
ديد. به هر حا
ث در مورد ر
شته باشد. اهم
 تالش نموده
 و بهره تاكيد
حقيق تالش نم
 چرا كه به لح
بي را بيان نمـ
ارات رياضي،
وابط مورد توا
طه با ماهيت ب
ي خواننده س

ظريات مطرح
ها و در تحليل

م اسالمي پرلي
ك مدل و الگو
د ادعا دست ي
ش ي كه بيان مي

 

 

63

ب مطرح شو
د ربا در اسالم
رد بررسي قرا

گرد تحقيق مي
رسد كه بحث ي

ي به همراه داش
خي از محققين
 به تفاوت ربا
ي مختلف تح
بل نقد است.
ظ نظري مطالب
 فروض و عبا
ن مفاهيم و رو
ي هنوز در رابط
 مطالب را برا

توان به نقد نظ
 مطرح شده د
سازگار با تعال
 مطرح در يك
 به نتايج مورد
ت. بدين معني

 

 

صحيح و منتخب
ف الزاما به رد
 محدودي مور
طوالني شدن ت
ين، به نظر مي
و مالي اسالمي
ي كشور، برخي
 از اين طريق
هاي ه در بخش

ه اين خود قاب
م بايد به لحاظ

ها، ده از مدل
ت وارد نمودن
 دارد كه وقتي
 كار تنها فهم

ت و صورت مي
 كه با فروض

هاي س ائه مدل
ود كه فروض

توان  هم نمي
يكرد دوم است

هاي ص ديدگاه
 اقتصاد متعارف

هاي ق ديدگاه
عدد منجر به ط
ود. عالوه بر ا
در بانكداري و
ر فضاي علمي
 نظر گرفته و

نويسندهازي:
حث بگذارد كه
 نقد اين مفهوم

با استفادكرد و
است در جهت
ل و ضرورتي
ائه شود؟ اين

 مجموع به دو
ت. بدين معني
ي جديد به ار
بتدا فرض شو
س اين فروض

شود، روي  مي

ها به عنوان د ه
يح زماني درج

 در اين تحقيق
هاي متعد يدگاه

لف اشاره شو
شناسي ربا د م

 توجه شود در
 و منطقي در
سا چالش مدل

 رياضي به بح
ه است و در
دلي طراحي ك
اضي تالشي ا
ت كه چه دليل
دل رياضي ارا

 ت. 

رسد در ر مي
 فروض است
گرفتن فروضي
ين معني كه اب
د كه بر اساس

باورك دنبال م

 تا اين ديدگاه
 كه نه رد ترج

اينكهپاسخ: 
و اينكه بيان دي

هاي مختل دگاه
صي در مفهوم

شود كه ح مي
ها را عقالئي 

چ -14
هاي لب مدل

مي به نام بهره
ضي خاص، مد

سازي ريا مدل
 سوال آن است
م در قالب مد

زدگي است ي
به نظرپاسخ: 

رد اول، تغيير
 و با در نظر گ

باشد. بدي  مي
حال، نشان داد
ومد نظريات ب

است
شود

بود و
به ديد
مشخص
مطرح
ريشه

در قال
مفهوم
فروض
اين، م
حال

مفاهيم
رياضي

رويكر
كرده
درون
اين ح
در نقد



 

ت مـورد     
  ت. 

ثبات كند 
ش نمـوده    
 عقالئـي   
ين حـال     
 آن را در  
ئيد شارع 
 تفكيكـي  

سـتفاده از     
ـز هنـوز   

كند تا  مي
 را مـدل  

ده اسـت   
ايد. ايـن  
نكـداري     
سود عقود 
 اسـالمي     
ش ترجيح 
ـالوه بـر   

يـن، رياضـيات
صاد كالن است
ز يك طرف اث
هگـذر تـالش
بين واقعيـت،
د، امـا در عـي

ايـدـريعت نب     
ز هم مورد تائ
تحقيق چنين

كنـد تـا بـا اس
داري نيـ ـرمايه 

چنين، تالش م
ي ذهني بهره

ي تالش نمـود
ي استخراج نما
حـث بـراي با
سراف، نرخ س
صـاد و مـالي

ويسنده افزايش
بات است. عـ

. عالوه بـر اي
 متعارف اقتص
وده است تا از
ت و از اين ره
د الزم است ب
ود داشته باشـد
 براسـاس شـ
ي باشد، اما باز
شد و در اين ت

ك  تـالش مـي    
 در اقتصاد سـ
ود ندارد. همچ

ها يرش ريشه

گيري ش نتيجه
داري اسالمي

هـاي بح اللـت 
هيمي چون اس
ح مفـاهيم اقتص
نوان نمونه، نو
عايي بدون اثب

د دست يافت
در كتب فاده

نده تالش نمو
 عقالنيت است

رسد ه نظر مي
 واقعيت وجو
ه باشـند، امـا
 ظاهرا عقالئي
فكيك قائل ش

سـت. بلكـه
نشان دهد كه

وجولي مثبت 
د انتظار از پذي

يسنده در بخش
ي حوزه بانكد
د استخراج دال
هسالمي و مفا
 تبيين صحيح
ئه شود. به عن

اند كه اد موده
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كند ك بيان مي
يات مورد استف

نويسنروعيت:
 ناشي از عدم
در حالي كه به

اي در ت پديده
 زماني داشـته

اي ست پديده
 مشروعيت تف

جيح زماني نيس
وكالسيك)، نش
 نرخ بهره پول
امطلوب مورد

نويي اسالمي:
 مشخصي براي
ل از آنكه وارد
در بانكداري ا
پرداخت. عدم
 آخر مقاله ارائ
 جامعه بيان نم

 

 

باورك ي كه بوم
در حد رياضيا
 بودن و مشر

اي ه و پديده
سالمي برسد. د
ه ممكن است

ها ترجيحسان
چنين ممكن اس
دن احتمالي و

الئي بودن ترج
رف غالب (نئو

كننده وجود يه
ياضي، نتايج نا

ث با بانكداري
هاي ه، داللت

د نويسنده قبل
ت ربا و بهره د
پ ها و غيره مي
ي در قسمت
 و اتراف در

توان به نتايجي
چيده نبوده و د
عيت، عقالئي
قتصادي نبود

ه اس از ديدگا
ل شد. چرا كه
ت كه واقعا انس
ت دهند. همچ
ت، عقالئي بود

ثبات غير عقال
ن جريان متعار
ي ذهني توجيه

سازي ريا  مدل

صحيح مباحث
هاي بهره ريشه

سد مناسب بود
ه تبيين ماهيت
ه الل بودن آن

هاي نامناسبي ل
قويت اسراف

تو  باز هم نمي
قيق خيلي پيچ
خلط بين واقع
شه عقالئي و ا
شروعيت بهره
ت تفكيك قائل
ال ممكن است
ت خود دخالت
د بين واقعيت

    

مدعي ا حقيق
 از اقتصاددانان

هاي مورد ريشه
كرد متعارف

عدم ارتباط ص
نقد ر  شده در

رس  به نظر مي
خشي مجزا به
ي و علت حال
ست كه تحليل
لزامي براي تق

ض ارائه شده،
ده در اين تحق

خ -15
هره داراي ريش
 تا به عدم مش
ن و مشروعيت
 هم باشد. مثال
الت و مبادالت
د. بنابراين، بايد

شود. ده نمي
اين تحپاسخ: 

هاي برخي اه
ق جامعي در م
كارگيري رويك

 .  
ع -16

 مباحث ارائه
حالي است كه

مي شود، در بخ
اي و مشاركتي ه

 به آن شده اس
ا اي ي را زمينه

فروض
استفاد

كه بهر
است
نبودن
حرام
معامال
نباشد
مشاهد

ديدگا
توافق
با به ك
نمايد

تا از
در حا
اسالم
مبادله
منجر
زماني



 

رد، هـيچ   
بع مـورد    

ـد. بلكـه   
 و نشـان    

 در نفـي  
در عقـود         
ه درست 
ي وجـود   
ر خـالف  
ي وجـود   
مشهوري 
سـت كـه   

ت آن اسـ  
ع مقدس، 

ي و مالي 
 عقـودي  
شـد كـه   

 نقد قرار گيـر
 بايد بـه منـابع

باشـ  ربا نمـي 
تخراج نمايـد

  نظر داد.   
وسط نويسنده
سـود ثابـت د
توسط نويسند
ي و مشـاركتي
 نرخ سود، بر
 عقود اسـالمي
چنين، قاعده م
به معني آن اس
 حال سـوال آ
عي بود شارع

 نظام بانكداري
 نرخ سود در
با كمبودي مـي 

آن نظام مورد
دگاه اسالمي،

تحليل مفهوم
سـتخاسـالمي ا 

ي ربا (بهره) ن
 ارائه شده تو
شـامل نـرخ س
ب ارائه شده ت
اي قـود مبادلـه   

سالمي، وجود
چه ويژگي در

ئي است. همچ
ش اين قاعده ب
 ترجيح دارد.

توان مد آيا مي

 مشاركتي در
رد تائيد بودن

عامله داراي كم

 از متفكرين آ
 استخراج ديد

ي و تبيين و ت
ي بانكداري ا
 و منطقي براي

هاي تحليلي:
ود اسـالمي (ش
د و اگر مطالب
خ سـود در عق
ر يك نظام اس

گرديد كه چ ي
 بهره غيرعقالئ

رسد پذيرش ي
حال بر آينده
جمع نمود؟ آ

اي و ود مبادله
سد علت مور
ي در زمان مع
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 توسط برخي
دارد. برايه ن

كداري اسالمي
طرح شده، براي
د ريشه عقلي
داري اسالمي
سـود در عقـو

برند  سوال مي
عيين شدن نرخ
 كه چگونه د
 ديگر، بيان مي

الي كه نرخح
د كه به نظر مي
عبارت ديگر ح
رجيح زماني ج

 مثبت در عقو
رس ، به نظر مي

شد. چرا كه وي

 

 

داري،  سرمايه
سالم به همرا

در مباحث بانك
هاي مط و مدل

توان به وجود 
مسلمات بانكد

س  وجود نرخ
ي) را نيز زير
صادي براي تعي

دادند ضيح مي
د. به عبارت

سازد در ح  مي
وجود دارد مي
باشد و به ع مي

قالئي نبودن تر

جود نرخ سود
د. با اين حال،

باش» گيرنده ت
  ت.   

ده در اقتصاد
ن مفهوم در ا

ورود مستقل د
ي از مباحث و
ني بهره، نمي
ث با برخي م

باشند، كه  مي
عقود مشاركتي
منطقي و اقتص
د نويسنده توض

باشد عقالئي مي
ها را عقالئي

فقه اسالم در 
اراي ارزش مي
ده فقهي و عق

 است؟

ائيد بودن وج
باشد حقيق مي

جريمه تسهيالت
 نام سود است

هوم مطرح شد
تائيد يا نفي آن

  نمود. 

 اين تحقيق و
هايي  تا داللت

هاي ذهن  ريشه
عارض مباحث
 قدر گسترده
ود متغير در ع
 هيچ توجيه م
ه، مناسب بود
 اقتصادي و ع
ه خ سود در آن
،»ط من الثمن

موارد، زمان دا
 بين اين قاعد
ي را پذيرفته ا
 دالئل مورد تا
 اهداف اين تح

ج«طي، نوعي 
اي به ت اضافه

اينكه يك مفه
 در رابطه با ت
 شرع مراجعه

هدفپاسخ: 
كند تالش مي

 با استفاده از
تع -17

بهره ثابت، آن
اي و نرخ سو ه

ض شوند، آنگاه
. در اين رابطه
بهره، منطقي،
كه وجود نرخ

لالجل قسط«
ل در برخي م

توان چگونه مي
اي غيرعقالئي ه

تببينپاسخ: 
رج ازمي، خا

 فروش اقساط
مه آن پرداخت

اين، ا
نتيجه
تائيد

تنها ت
دهد،

نرخ ب
مبادله
فرض
دندار
نرخ ب
دارد ك
به نام
حداقل
كه چگ
پديده

اسالم
چون
جريم



 

ي را تنهـا  
ك مفهـوم    
ست كـه:  
ـود بهتـر    
 دريافـت   

 مهـم آن     
 نشان داد 
سـتقل از  

ن توجـه  
كه آينـده  

اي  پديـده    
 خطـر و   

تـه قابـل    

برخـي از         
مونـه، در    
طـه هـيچ   
رد. به اين 
 در دوره  

 ترجيح زماني
ح زمـاني يـك
يده شود آن اس

گـذاري شـ يه 
ك سال ديگـر

 ست. 

ت. امـا مسـئله
ست. همچنين

 بازار پولي مس

 نويسنده به آ
صورت است ك
س، كـه خـود پ
ي كـه داراي

شد. بلكـه نكت

ش، ضـعف بر
 بـه عنـوان نم
 و در اين رابط
يشان ارائه كر

هـا طح قيمـت   

رسد نويسنده
ي رسد ترجيح

پرسي كه بايد
 امروز سـرما
از دارد را يك
الئي و عرفي اس
جه شده اسـت

اسقرار گرفته 
بت و تشكيل

 از مباحثي كه
 عالم بدين ص

هـا اس نسـان  
ا  را بـر آينـده  

باش  مسئله نمي
  ت.     

ر ايـن پـژوهش
 نقد قرار داد.

يابد ش ميزاي
 خالف نظر اي

ض شـود سـطح

ر به نظر ميف:
 كه به نظر مي
ي مثال، سوالي
م داد يا فردا؟
ند و به آن نيا
وضوعي عقال
ف زندگي توج
ان مورد نقد ق
 بهره پولي مثب

يكي ر آينده:
ه طبيعت اين
سئله مـرگ ان

لي، حالظ عق

ق نيز نفي اين
نرخ بهره است
ف موجـود در

ها را مورد آن
ماني تورم افز
ستداللي كامال

 است كه فرض
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حوزه مصرف
زند؛ در حالي
ي است. براي
يد امروز انجام
ند دريافت كن
ي از موارد، مو
ر ابعاد مختلف
ي از اقتصاددانا
ت وجود نرخ

ي موجود در
بدين معني كه
 ريسك نيز مس

ها به لحاظ سان

ف اين تحقيق
ورت وجود نر
 نقـاط ضـعف
تي برخي از آ
جود ترجيح ز
ن به راحتي اس
باشد، منطقي

 

 

يح زماني به ح
تاز د به آن مي

 زندگي انساني
؟ مطالعه را باي
توا ه امروز مي

زماني در خيلي
جيح زماني در
از منظر برخي

توان ضرورت ي

ك و نااطميناني
باشد. ب ني مي

د و مهمترين
شود تمامي انس

ر نيست، هدف
ي بهره به ضرو

يكـي ازـده:
توان به راحت ي

در صورت وج
توان  و لذا مي

ف دوره دوم ب

ترجيح ن مسئله
ه و از اين بعد

هاي مختلف 
م داد يا فردا؟
ست وامي كه
فهوم ترجيح ز
 به وجود ترج
كه اين مفهوم ا
ح زماني، نمي

 رفت.

 مسئله ريسك
سك و نااطمينا

باشد ميناني مي
شو له باعث مي

 

ينده قابل انكا
هاي ن از ريشه

هاي ارائه شـ
 نحوي كه مي
رده است كه د
ئه نشده است

يشتر از مصرف

محدود نمودن
 نظر قرار داد
عميم به حوزه
يد امروز انجا
كسي حاضر اس

رسد مفه ظر مي
ن پژوهش نيز
ق نشان داد كه
 مفهوم ترجيح
اد را نتيجه گر
عدم توجه به
ت، مسئله ريس
ريسك و نااطم
ت. همين مسئله

رجيح دهند.  
 ريسك در آي
 منطقي رسيدن
ه ضعف تحليل
شده است و به
يسنده ادعا كر
 و مستدل ارائه
ف دوره اول بي

م -18
عد مصرف مد
وده و قابل تع
ر خوب را باي
 يا فردا؟ آيا ك

نظ بنابراين به 
در اينپاسخ: 

 كه اين تحقيق
حتي با پذيرش
ش واقعي اقتصا

ع -19
ستي نكرده ا

 افراد داراي ر
ناپذير است ب

يناني است تر
وجودپاسخ: 

، عدم امكان
ض -20
هاي ارائه شد ل

ي از مقاله نوي
ستدالل قوي

كه اگر مصرف

در بعد
عام بو
آيا كا
است
كند؟

است
كه حت
بخش

خاصي
براي

اجتناب
نااطمي

توجه

تحليل
بخشي
نوع اس
نحو ك



 

 كمتـر از  

ي دسـت   

ه به نقـد  
هـاي   دگاه  

 صـورت  

ند كه بـه  
حيح ايـن  

 صـورت       
سـلبي يـا   

ي كـردن     
 مسـاوي  
ر جـواني  

رابطـه از    

ي دوره حال

ضي به نتـايجي
 وسعه داد. 

هايي كه سمت
و با بيـان ديـد
خود را نيز به

ين وجود دارن
ه بر تبيين صح

ت تحقيـق بـه
س  نـوع اشـاره  

دنبـال مسـاوي
باشد و نه  مي

صرف بيشتر در

ت و در ايـن ر

هاي د به قيمت

ر گرفتن فروض
رائه شده را تو
 به ويژه در قس
داري نموده و
سنده ديدگاه خ

خي از متفكري
ش تالش عمده

 بـود ادبيـات
 و بهره هيچ ن

ت كه فرد بـه د
طلوبيت خود
ف زندگي (مص

پرداخـت م مي

هاي دوره بعد ت

ها، با در نظر ش
هاي ار ها مدل

ختلف تحقيق
گاه خود خودد
سب بود نويس

 غرب نيز برخ
ر اين پژوهش

ي كه مناسـب
شناسي ربا وم

كند، آن است ي
داكثر كردن مط

هاي مختلف ره

 بهره در اسال
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 نسبت قيمت

 ساير پژوهش
ه ن با تغيير آن

هاي مخ  بخش
ن صريح ديدگ
 حالي كه مناس

تي در اقتصاد
اند. در پرداخته

ست؛ در حالي
نچيان در مفهو

آن استفاده مي
د به دنبال حد
صرف در دور

 ب كرد.

ه مسئله ربا و

 

 

ده و در نتيجه

ق نيز، مشابه
توان بوده و مي

نويسنده در:
پردازد، از بيان

پردازد. در  مي

ن دهد كه حت
ي ذهني بهره پ

اله موجود نيس
دد دكتر توتون

ه نويسنده از آ
صورتي كه فرد
ير متفاوت مص
 بيشتري كسب
شي مستقل به

كرد.  فاده مي

 دوره دوم بود
 واهد شد.

 در اين تحقيق
بوض قطعي ن
ها: يح ديدگاه

پ نرخ بهره مي
ي ذهني بهره

ن بود كه نشا
هاي با ريشهطه

  ي
تحقيق در مقا
نه به آثار متعد

ض نادرستي كه
د است. در ص

توان با مقادي ي
ت)، مطلوبيت
يسنده در بخش
ي اسالمي استف

ها در ح قيمت
تورم منفي خو
هاي ارائه شده
ت كه اين فر
عدم بيان صري
 عيني وجود ن

هاي  نقد ريشه
 ود.   

 اين تحقيق آ
عارف در رابط

زئي و موردي
خش ادبيات ت
 به عنوان نمو

   

كي از فروض
ره زندگي خو
راين، كامال مي

وران كهولت د
مناسب بود نو
حوزه بانكداري

يشتر از سطح
شده و نهايتا ت

ها مدلپاسخ: 
بند. واضح است

ع -21
هاي ذهني و 

ي متفكرين به
نمو ل ارائه مي

هدفپاسخ: 
هاي متع يدگاه

 ها بود.   اه

 

اط ضعف جز
بخ -42

ل ديده شود.

ي نشده است.
يك -43

ف در دو دور
 مصرف. بنابر
صرف كمتر در

م -44
 موجود در ح

اول بي
يك ش

يابن مي

ريشه
رخيب

مستقل

نقد د
ديدگا

نقاد. 

مستقل
اثباتي

مصرف
كردن
و مص

منابع



 

اشـد. در  

اي بهـره   
 با تسامح 
جود بهـره  

ظـار دارد      
 و انتظـار     

دهد،   مي
در آينـده   

رح شـده   
ست يا نه، 
ـت كـرد     
ل وجـود   

ورم) ارائه 
ها  ژوهش

ـا نمـوده     
رسد ايـن  
 ايـن رو،      
ه تـرجيح      

با آن مي هاي ه

هـا  امر ريشـه 
هاي بهره يشه

م ديگري وج

 كـه فـرد انتظ
داشـته باشـد
ست، االن وام
ش وام دادن، د

ي نظري مطـر
قابل تحقق اس
ري بتـوان ثابـ
ي به هر دليـل

ر تنزيل بر تو
بال در ساير پژ

ح زمـاني اكتفـ
ر كه به نظر مي
اد باشـند. از
ظـر پيگـو كـه

هره، نفي ريشه

ذارد، در واقع
عبير ريشيگر، ت

ا كمك مفاهيم

ن ايـن اسـت
 قدر كفـاف د
ص برخوردار اس
رد كه بـه روش

 نيست.

هاي ه آيا ريشه
دلي در بازار ق
 به لحاظ نظـر

ه نرخ تعادلي ب

مله تبيين تاثير
 است و يا قب

قدين تـرجيح
 حالي است كه
 غالـب اقتصـا
مونه، ايـن نظ

ت با مفهوم به
 د.

گذ شه بهره مي
. به عبارت د
ي نكرد، اما با

علت وام دادن
شد كه االن به
 صفت حرص
و نيز ميل دار
 آتي از حال ن
وم بهره و اينكه
 نرخ بهره تعاد
هستند. شايد
مكان دستيابي

مختلف (از جم
خص نويسنده

 برخي از منتق
اند. اين در ده

الف جريـان
د. به عنوان نم
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نها راه مخالفت
يز وجود دارند
 نام آن را ريش
هره اثرگذارند

ي بهره توجهي

دارد ع  بيان مي
ست فردي باش
 براي آنكه از
 اشباع رسيده
بودن مصرف
 بين نقد مفهو
ه و اينكه آيا

مستقل از هم ه
 اما در عمل ام

هاي م ر بخش
، نوآوري شخ

هاي ن ديدگاه
آن ارائه ننمود
تثنائي و بر خال

شد ري داده مي

 

 

اند كه گويا تن
تري ني  معقول

ي كه نويسنده
شناسي به فهوم

هاي كه به ريشه

طلوبيت نهايي
. اما ممكن اس
 آورد. انسان
نزديك سطح
 معناي كمتر ب
 برخي موارد

ه را دارند يا نه
ن دو كامال مس
هره را دارند،

ط نويسنده در
ها آيا اين مدل

 ه است. 

اله، تنها به بيان
 در رابطه با آ
ايي كامال استث

تر كننده ت قانع

ا ي بحث كرده
ي جايگزين و
 ترجيح زماني
ستند كه در مف

پذير است ك ن

ولي بودن مطل
ش كمتر باشد.
الن نيز بدست
رف حال به نز
دادن، الزاماً به
د نويسنده در
هتي به نام بهر

رسد اين ظر مي
جود ماهيت به

هايي كه توسط
ده است كه آ
ا تعديل نموده
سمت دوم مقا
سلبي يا اثباتي

ها ي، ديدگاهان
ها توضيحات ه

ويسنده طوري
هاي رسد راه ي

مواردي چون
م مستقلي هس
كه كامال امكان

  نمود. 

ويسنده در نز
 مصرف حالش
ده بيشتر از اال
ي دارد و مصر
شد. پس وام د

رسد ه نظر مي
ي وجود ماهيت
حالي كه به نظ
رت توجيه وج

ه سازي ر مدل
صريح بيان نشد

ن رانويسنده آ
ويسنده در قس

گيري س موضع
 با ترجيح زما
ين اين ديدگاه

نو -45
 كه به نظر مي

م -46
د، بلكه مفاهيم
ه است. چرا ك
جيه اقتصادي

نو -47
ش ازا ف آتي

ه باشد در آيند
 به اندازه كافي
شتر داشته باش

به -48
ت توجيه عقلي

اند. در ح  كرده
هاي بهره قدر 
. 

د -49
 به صورت ص

اند و ن ود بوده
نو -50

 و هيچگونه م
ها در رابطه اه

ب بود در تبيين

حالي

نيستند
همراه
را توج

مصرف
داشته
چون

نيز بيش

قدرت
خلط
ريشه
ندارد

شده،
موجو

است
ديدگا
مناسب



 

در آينـده  
 داشـته و         
ر برخـي  

 نـوع وام     
ال را بـر     

مكن، بـه  
نطقي بـه  

 اين امـر  
ال كسـب        
كه خطاها 
 بيشـتري    

ان پرسيد 
ف آينـده)     

طلوبيـت      
سـت؛ كـه    
جـواني و        
ه جـواني  

كنند د  فكر مي
زمـاني منفـي
زماني مثبت د

د، آنگـاه هـر
هـر دليـل حـا

 سيد.  

 به هر نحو مم
ي و غيرمنمنطق

ر دنياي واقع،
 مسـاوي كـاال
 علت باشد ك
ـا مطلوبيـت

   
توا والي كه مي

طئن (مصـرف

شـته باشـد، مط
 دوره دوم اسـ
در دو دوره ج
صرف در دوره

ه هستند كهع
ـي تـرجيح ز
جود ترجيح ز

 مسلمين بـود
گيرنده به ه ض

با در اسالم رس
ي سعي دارد
ه هر وسيله من

 است. مثال در
ـرف مقـادير
شايد به همين
هـ حال براي آن

 زماني است.
دارد. حال سو
صـرف غيـرمط

ي وجـود داش
ر از مصـرف
ي از مصـرف د
يك واحد مص

رادي در جامع
ـل ايـن نگرانـ
 كرد كه آيا وج

. 

ل بر آينده بر
حسنه نيز قرض
كم حرمت رب
 نويسنده يعني

توان به كه نمي

قابل مشاهده
 مسـن از مصـ
نتقل نمايند. ش
صرف دوره ح
مفهوم ترجيح
دم عقالنيت د
 يك واحد مص

 ل نداشت؟

 ترجيح زمـاني
وره اول بيشتر
نهـايي ناشـي
ايي ناشي از ي

 ست.
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 كه همواره افر
شت و بـه دليـل
عي اظهارنظر

دهد يا خير ي
دادن زمان حال

الح ي در قرض
ني به تائيد حك
 عبارت ديگر،
ل دارد. چرا ك

دنياي واقعي ق
بت به افـراد
ول زندگي من
ست، چون مص

ار در تائيد مك
ي ريشه در عد
صرف حال) با

ه آينده را قبول
گر در مصرف
يجه مصرف د
و مطلوبيـت ن
 مطلوبيت نها
ي يكسان نيس

 

 

د است. چرا
ي خواهند داش
ه صورت قطع
عه را كاهش مي
الف ترجيح د
د. چرا كه حتي
ي ترجيح زماني
شده است. به
ن داراي اشكا

 گرديد.

لي از مسائل د
ي بيشتري نسب
ف را به دوره ا
مسن بيشتر اس
ي غيرقابل انك
 ترجيح زماني
ف مطمئن (مص
عدم اطمينان به
ي است كه اگ
ه اول و در نتي
 ترجيحـات و
يست. چرا كه

ف در دوره پيري

شود قابل نقد ي
صرف بيشتري

توان به تدا نمي
نداز كل جامعه
س اسالم مخا

نمود ا نفي مي
توان از نفي مي

حور تدوين ش
 بپردازد و اين
نتظار متوسل گ
 زماني در خيل
مطلوبيت نهايي
هند كه مصرف
سبت به افراد م

ها  از واقعيت
كرده است كه
 واحد مصرف

كه عكان دارد
نويسنده مدعي
ت نهاي دوره

بـودنكسـان
رض معقول ني
 واحد مصرف

انداز مي ش پس
يره، نياز به مص
بنابراين، از ابت

اند مجموع پس 
گر شارع مقدس

الحسنه، را ض
د. بنابراين نمه

مقاله هدف مح
نفي نرخ بهره
 هدف مورد ان
مسئله ترجيح
 كه جوانان م
ده  ترجيح مي

جوانان نيز نس
اي  مثال نمونه

ويسنده ادعا ك
وتي بين يك
؟ آيا عقال امك
ر رابطه سه، ن

متر از مطلوبيت
ني باشد بر يك
تي كه اين فر
 ناشي از يك

ي باعث كاهش
ت پيري و غي

كنند. ب داز مي
 راد جامعه در

اگ -51
 حتي وام قرض

ده  ترجيح مي
م -52

ف خود، يعني ن
ر دستيابي به

م -53
 مشاهده است

د و بنابراينن
مچنين تالش ج

كند. اين  مي
نو -54

ست كه آيا تفا
د دارد يا خير؟

د -55
ي دوره دوم كم
فرض بايد مبتن
الي. در صورت
لوبيت نهايي

زماني
به علت

اند پس
از افر

دادن،
آينده

هدف
منظور

قابل 
كنن مي

و همچ
ايجاد

آن اس
وجود

نهايي
اين فر
كهنسا
با مطل



 

يـد دوره   
اي بـاقي   
كردن بـه  

ره اول از 
ـد داشـته   
ـد، بايـد   

ت چـون    
 

دست بـه  
ي فـرض    
اي مثـال      
 زنـدگي  
 زنـدگي،   
 مصـرف  
ساوي بـا  

نـد يـك   
 بهـره در   
الم واقـع      

رسـد باي ر مـي   
ود. تالش بـر
ظور مصرف ك

صرف در دور
توانـد ادي مـي 

كنـ تجربـه مـي   

رمنطقـي اسـت
باشد.  الئي مي

مطالب ديگر د
ر فـرد ديگـري
ض باشـد. بـر

هاي مختلف ه
طـع از دو مق  

ز و در نتيجه
ر مطلوبيت مس

ستند كه بتوانن
ن داده شـود
ـين آن در عـا

ا كه بـه نظـر
شو د تلقي مي

رد صرفا به منظ

 كه خاطره مص
هاي نقض زيا
ي نزولـي را تج

هاي فعلي غير
كامال غيرعقال
دن برخي از م
د. چرا كه اگر

تقل از فـروض
مطلوبيت دوره
 مصـرف در
ان كهولت نيا
 مصرف كمتر

 اين قدرت هس
 است كه نشا
ل امكـان تعيـ

باشد. چر نمي
ندگي يك فر
فرض كرد فر

ولي، آن است
ه ت بوده و مثال

مطلوبيت نهايي

راي رفع نيازه
اين ك ا فردا و

 با فرض نمود
ه را اثبات كرد
ت كلي با مسـت
 نتيجه ميزان م
ت برابر بـودن
عا كرد در دور
 دوره با سطح

ي ذهني فاقد
 آيا هدف آن
يـلكه به هر دل
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معقولي ن رض
 غيره، ادامه ز

توان  گر نمي

بيت نهايي نزو
ي بدون اثبات
در آن مقطع م

هر گونه وام بر
مصرف كند يا
يي كه دارند،
ض يك فرضيه
ضيه در حالت
ي ثابت و در

تنها در صورت
توان ادعا ه مي

د فرد در اين

هايريشه« كه:
اي بگيرد؟ جه

ارد؟ و يا اينك

 

 

ها فر ي انسان
 نوه، نتيجه و

ين حالت، ديگ

ش نياز مطلوبي
 كه اين ادعايي

كند و د ييل م
  ؟

ني، دريافت ه
ي كند امروز م
خي از ادعاهاي
اس يك فرض
و لذا اثبات فرض
 دوران زندگي

اند تن ض كرده
در صورتي كه
وان فرض كرد

ز اين عبارت
د دارد چه نتيج
ي اقتصادي ند

ض كردن زندگي
ض كرد؛ چون
ب است. در اي

كرده است پيش
شد. در حالي
كه فرد شام مي
ك شده باشد؟
ي ترجيح زمان
ي فرد فرق نمي
ظور اثبات برخ

توان بر اسا مي
د وشو ت نمي

افراد در طول
رت ديگر، فرض
م برابر است. د

تو رسد مي  مي

ويسنده ازت ن
قصد» كم كنند

 بهره كارآمدي

و دوره فرض
ش از اين فرض
مويد اين مطلب

 ردازد. 

ويسنده ادعا ك
ه پاك شده باش
ل، آيا زماني ك

 از ذهن او پاك
ر صورت نفي
 است، و براي
ويسنده به منظ
در حالي كه نم
گر فرضيه اثبات
ند كه سليقه ا
 است. به عبار
 مصرف با هم
نتيجه به نظر

  آورد.   مي
مشخص نيست
را در بازار حاك
رند؟ يا اينكه

د -56
ي بشر را بيش
دن ارث نيز مو

پر درآمد ميب
نو -57

 مصرف كننده
 به عنوان مثال
ره ناهار كامال

د -58
 و آينده برابر

نو -59
زنند. د الل مي

ي نمايد، ديگ
كنن ن فرض مي

 قابل مقايسه
بيت ناشي از
ش يافته و در ن
 قبل به دست

م  -60
بهره تعادلي ر
ت وجود ندار

 د ندارد؟

زندگي
گذارد
كسب

ذهن
باشد.
خاطر

حال

استدال
ديگري
ايشان
با هم
مطلوب
كاهش
دوره

نرخ ب
واقعيت
وجود



 

دوام  بـي 
ره دوم را 

-ـر نمـي  

 مجمـوع  

t  و آينده
ـوال ايـن      
ل وجـود       
ه تـرجيح    
ـد؛ مـثال   
كـه فـرد      
 تركيـب   
و سـاليق   

رخ بهـره     
ف ضـمني   
ح زمـاني  
 انـداختن      

اي  رابطـه 
 مفهـومي   

ض، كاالها هم
ال كاال به دور

 دارند؟ به نظـ
كنند وكر مي

tو زمان حال 

ده اسـت. سـو
كـي از داليـل
 زمـان آينـده

كنـ  تغييـر مـي   
بـا فـرض اينك

يـرا اسـت. ز 
 ترجيحـات و

ح زمـاني و نـر
 بنابر تعريـف
د، نرخ ترجيح
ي بـه تعويـق 
 و نرخ بهره ر
چنين تنـاقض

بر اساس فرض
د توانايي انتقا

يح بهره بازار
ا براي بهره ذك

حات فرد در د
اسـتفاده شـد 

 گفـت كـه يك
 حال بيشتر از

هـا، ـدگي آن
است. حتـي ب
ت خود باقي
صر فرهنگي،

 نرخ تـرجيح
باشد. چرا كه

تر ببيند كوچك
ـتري را بـراي
 ترجيح زماني
 براي اينكه چ

ك طرف هم ب
و فروض، فرد

 توانايي توضيح
ها راريشه خي

، ترجيح7حه
Uع مطلوبيت 

ر پاسخ بايـد
ي را در زمان
 مختلـف زنـ
 دوران پيري ا

 مشكل به قوت
 تغيير در عناص

ه مستقيم ميان
يان ناسازگار ب
عني آينده را ك

ره بيشـخ بهـ    
ه، رابطه نرخ
مناسب است
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 است و از يك
ا اين شرايط و

هاي بهرهيشه
ها برخبلكه آن

 بازار است.

 جمله در صفح
 يك فرم تابع

كنند؟ در ر نمي
ن است كااليي

هـاي در دوره
جيحات او در
د، باز هم اين
فت. همچنين،

ر وجود رابطه
 مقاله با اين بي
رجيح دهد، يع
ـده، فـرد نـرخ
زي انجام شده
ارض است. م

 

 

ايه دو دوره
توليد دارند. با

 ست.

ست كه آيا ري
 بازار باشند، ب
توضيح بهره با
لف مقاله، از
هر دو زمان از
ور زمان تغيير
 نوعي، ممكن
جيحات افراد د
تفاوت از ترج
ظر گرفته شود
يير خواهد ياف

لف تحقيق، بر
ارائه شده در

 آينده بيشتر تر
تر شدن آينـ ك

ساز ساس مدل
 تحقيق در تعا

مدل ارائه شد
 تنها توانايي ت
ني ناسازگار اس

سوال شده اس 
 توضيح بهره
ت كه قادر به ت

هاي مختل خش
ست و براي ه
ف كننده به مر
مصرف كننده

ه ترج است ك
وران جواني مت
د جامعه در نظ
طول زمان تغي
 خواهد كرد.

هاي مختل خش
رسد مدل ا مي

آ ن حال را به
به دليل كوچك
كند. لذا، بر اس
خش مفهومي

، م7ر صفحه 
 در دوره اول
به لحاظ درون

12ر صفحه 
غرب در مقام

است مل ديگر
ويسنده در بخ
 نظر گرفته اس
جيحات مصرف
ين است كه م
ن نكته بديهي
د نوعي در دو

اي از افراد ونه
ن جامعه در ط
 خوش تغيير
ويسنده در بخ

ظر مليكن به ن
رد نوعي، زما
ود. از طرفي به
ك خود طلب مي
ود و اين با بخ

د -61
د و افراد هم

ا مدل بته و لذ
د -62

 اقتصاددانان غ
ها و عوامريشه
نو -63

را يكسان در
ت كه آيا ترج
حات زماني اي
 در ضمن اين
حات يك فرد
ي به عنوان نمو
 جمعيت در آ
جامعه را دست

نو -64
 كرده است. ل
مقاله، هرچه فر
كتر خواهد بو
حات فعلي خ
وس خواهد بو

هستند
نداشت

رسد
اين ر

t+1

جاست
ترجيح

دهد.
ترجيح
نوعي
سني

آن جا

تأكيد
اين م
كوچك
ترجيح
معكو



 

ـا جزئـي   
ـاظ ايـن   
ي معرفـي    

جـو دارد،   
ود، ارزش 

ز و ادامـه   
گي قابـل     

ـايد ايـن   

                

يـ 14ورت فرع
ف شود. با لحـ
مـدل رياضـي

هـا وج  در آن    
شو شاهده مي

 اما پيش نيـاز
سـت، گسسـتگ

اند كه شـ شده

                      

ف نرخ، به صو
ل كند، تعريف

در مي نح زمـا    

 وام بـا بهـره
وفور مشرها به 

ح شده است،
يري شـده اسـ

حال سفارش ش

                      

جوع به تعريف
 آينده او تبديل
 نـرخ تـرجيح

 شود.

ضـا و عرضـه
اين نوع رفتار

طرح 12صفحه 
پيگي 19صفحه 

ها در ح رصت
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ح زماني با رج
 به ترجيحات
 معكـوس از
نزيل لحاظ ش
وامع، كه تقاض
كه در جامعه ا

ي نزولي در ص
ح زماني، در ص

مت شمردن فر

 

 

د، نرخ ترجيح
 حال فرد را 
صورت تابعي
عنوان عامل تن
موجود در جو
 در شرايطي ك

طلوبيت نهايي
مبحث ترجيح

ومنين به غنيم
 ت به آينده.

ي ايجاد نشود
ش ترجيحات
ير آينده، به ص
جيح زماني به ع
ورد واقعيات م
 رد رياضياتي

كه موضوع مط
پس از طرح م

 ست. 

وارد متعدد مو
ن حال نسبت

رياضياز مدل 
تواند ارزش  مي

يل كننده مقادي
خود نرخ ترجي
ويسنده در مو
د. حال آنكه،

 دارد. 

ا توجه به اينك
ن، با وقفه و پ

اس بل مشاهده
ر اسالم در مو
 بر ارجح بود

حوه برداشت ا
ه بر اصل، كه

ف، عامل تنزيل
ود، نه اينكه خ

نو -65
دهند يحي نمي

دي چنداني ند
با -66

ث مرتبط با آن
هي در متن قابل

د -67
 تاكيدي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

14. fra 

در نح
عالوه
تعريف

شو مي

توضيح
كاربر

مباحث
توجه

خود

ction



 

هاي  ست

ها در اين 
جلسـه از    
در محـل  
ر حـوزه         
ـته دكتـر   
 انتخـاب  
 صـفر در   
حتـوا، بـه   
 در نظـام      

داللتـي  .  
ف ربـا در     
ي بانكي 

جلسـه بـه          
ـق را در       

                

نشس  ز سلسله

ه قويت ديدگاه
ي پنجمـين ج

، د1391 مـاه   
نتشـر شـده د

نوشـ» 15سـالم 
در اين حوزه

نرخ بهـره ي
ي و تحليل مح
 تحـريم ربـا

شـود زاع نمي
معـادل حـذف

ها شتر فعاليت

ت و پوسـتر جل
تـا ايـن تحقيـ

                      

مين جلسه از

ين مهم در تقو
ام به برگـزاري

شـهريور 15   
سـي منـابع من

در اس ريم ربا
هاي منتخب د

هاي  بين نظريه
روش توصيفي
ه ي بـا نظريـ

ها انتز ن نظريه
توانـد م  نمـي 

 سازگاري بيش

 قـرار گرفـت
خواسـته شـد ت

                      

گزارش پنجم
  ي اسالمي

 و نقشي كه اي
 و بانكي، اقد
مي در تـاريخ
 پـس از بررس
 با نظريه تحر
ه ي از پژوهش

آياخ دهد كه 
با رش مذكور 
دار صاد سرمايه

اين ربا، از  ريم
دن نرخ بهره،
بهره، به معني

 پژوهشـكده
ز محقّقـان خ

  سيده است. 
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ربا در اسالم:
كداري و مالي

مالي اسالمي
وهشكده پولي

و مالي اسـالمي
شسـت، ابتـدا
خ بهره صفر

 به عنوان يكي
ن سوال پاسخ

پژوهش  دارد؟
 در نظام اقتص
 در نظريه تحر
ت كه صفر بود
تر بودن نرخ ب

   
 روي تارگـاه
ال گرديد و از

سالمي به چاپ رس

 

 

ظريه تحريم ر
هاي بانك وهش

 بانكداري و م
ي اسالمي پژو
ي بانكداري و
گزاري اين نش

يقي نظريه نرخ
 دانشگاه يزد،

به اين است تا
 نسبتي وجود
رخ بهره صفر
م مورد تأكيد

نمايد آن است
ت باور كه پائين

باشد. حيح مي
د بحـث، بـر
پژوهشي ارسا

پژوهشي اقتصاد اس-

ره صفر با نظ
پژونقد 

 نقد در حوزه
گروه بانكداري

هاي قد پژوهش
 به منظور برگ

بررسي تطبي« 
 هيئت علمي
 تالش نموده

اد اسالمي،ص
هاي نر ه نظريه
مفهومدارند و

ن  استخراج مي
 شود و اين ب
عرفي اما ناصح
تن مقاله مورد
ن آموزشي و پ

-نشريه علمي 38 

نظريه نرخ بهر

حقق فرهنگ
كند، گ ايفا مي
سي و نقي برر

و بانكي نمود.
سالمي، مقاله
جردي، عضو
قيق، نويسنده

ريم ربا در اقتص
رضيه است كه
اوت ماهوي د
 بحث نظري
 در نظر گرفته
ست، باوري ع
ب موضوع، مت
سات گوناگون

له در شمارهين مقا

  

سي تطبيقي ن

  
در راستاي تح
ه رو به رشد ا

هاي له نشست
شكده پولي و
اري و مالي اس
ل بخشي دستج
د. در اين تحق

نظريه تحر و
اين فر اثبات

تفا دي اسالم
ويسنده از اين
اري اسالمي

م اسالمي اسلي
پس از انتخاب

ها و موسس گاه

م به ذكر است كه اي

بررس

حوزه
سلسل
پژوهش
بانكد
رسول
گرديد
غرب
دنبال
اقتصا
كه نو
بانكد
با تعال

دانشگ

. الزم15



 

بندي و  ته
  شد:

ـماري از       
ه بـه           وجـ
 فرعـي و      
همچنـين   

 بـازار در        
 و ظهـور   
م ربـا در    
ضيه اسـت  
 مـاهوي   
سـتخراج      
ود و ايـن    
رفـي امـا     

ض داوري، دست
بندي ش تقسيم

 نويسـنده، شـ
گرديـد. بـا تو
و از نقـدهاي

شـود. ه ه مـي  

رفتن اقتصـاد
خواري حـرام

ه تحـريم ظريـ
اين فرضي بات

تفـاوت سـالم 
ايـن بحـث اس
ر گرفتـه شـو
ت، بـاوري عر

ها در معرض ن
سه دسته زير ت

ه بـا حضـور
ني)، برگـزار گ
فـراهم شـد و
 و فرعي ارائـه

راي قـرار گـر
ي اسالم، رباخ
ظاقتصـادي و ن 
اثب وا، به دنبال

م اقتصادي اس
اللتـي كـه از ا
سالمي در نظر
 اسالمي اسـت

شده، تمامي آن
ليه نقدها در س

 از آن جلسـه
اللـي اصـفهان
ي نويسـنده ف
قدهاي اصلي

 

دهـد كـه بـر 
 نظام اقتصادي

هاي اخير ا ريه
و تحليل محتو
يم ربا در نظام

دالشـود.   مـي
ر بانكداري اس

ا تعاليمنكي ب
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ماني تعيين ش
ي تكراري، كلي

گرفت و پـس
كتـر رحـيم دال

براي  و مبنايي
 پس از آن نقد

ارائه شود.  

ري، نشان مي
رف ديگر، در

آيا بين نظر كه
ش توصيفي و
 با نظريه تحري

ها انتزاع نم ريه
ل حذف ربا در

هاي بان فعاليت

 

 

دها در بازه ز
حذف نقدهاي

  رد)؛
  مورد).

ويسنده قرار گر
ستاد محترم دك
نقدهاي اصيل
الصه بحث و
ي اصلي نيز ا

دار انان سرمايه
ر باشد. از طر
وال آن است ك

با روش حاضر
داري  سرمايه

ربا، از اين نظر
تواند معادل مي

گاري بيشتر ف

آوري نقد جمع
ايت، پس از ح

 
مور 11بنايي (
15اي ( حاشيه

 در اختيار نو
ن (از جمله اس
سخگويي به ن
 ادامه ابتدا خال
سنده به نقدها

دا صادسيله اقت
رخ بهره، صفر

حال سو ست.
پژوهش رد؟

ر نظام اقتصاد
ر  ظريه تحريم

 نرخ بهره، نمي
 به معني سازگ

س از جهند. پ
گرفت. در نها

 مورد)؛ 5ت (
ف اصلي و مب

حف فرعي و 
 قبل از جلسه

مندان  از عالقه
 تنها امكان پاس
ظر گرديد. در

هاي نويس اسخ

  ه بحث
شده به وس جام

روري است نر
ادي ممنوع اس
سبتي وجود دا
 بهره صفر در
نظ رد تأكيد در

كه صفر بودن
دن نرخ بهره،

    

ض نقد قرار د
بندي قرار گ ت
نقاط قوت - 7
نقاط ضعف - 8
نقاط ضعف - 9

تمامي نقدها
ين و جمعي
وديت زماني،

نظ اي صرف يه
شود تا پا مي  ش

  
الف. خالصه

هاي انج تحقيق
يت بهينه، ضر
ر روابط اقتصا
د اسالمي، نس

هاي نرخ ظريه
مفهوم مور و

ود آن است ك
تر بود كه پائين
باشد. حيح مي

  

معرض
اولويت

منتقد
محدو
حاشيه
تالش

وضعي
آن در
اقتصا
كه نظ
دارند
شو مي

باور ك
ناصح



 

هـا   يل آن

 صـفر و    

 متعارف 

ر اقتصـاد  

وت ايـن   
ي و مالي 
 اسـت و  
ت واقـع        

 روش و   
 آن شـده  
 توضـيح     

داري و تحلي ه

ت نـرخ بهـره

 كه در اقتصاد
 

 ربا و بهره در

ط قـوم از نقـا  
هاي بانكداري 

ك منتقل شده
د مـورد غفلـت

هـاي خـودل   
باعث ضعف
االت تحقيـق

 اقتصاد سرمايه

تحليل نظريات

هايي ك  ديدگاه
قدير است.  
 تطور مفهوم 

ل اين مفـاهيم
 اخير پژوهش
ي مانند صكوك
هي كـه دارنـد

ـراي اسـتدالل
در بيان مقاله ب
دهي بـه سـوا

هره صفر در

در ت» اي قايسه

ع دست اول،
 تالش قابل تق
سير تاريخي 

ر جهت تحليل
شود در دوره

هايي  زارسازي
ت قابـل تـوجه

نويسـنده بـج:
ب و منسجم د
د  منطقي پاسخ

 

 

75

ظريات نرخ به

ي تطبيقي و مق

ستفاده از منابع
ست كه خود

 در رابطه با س

ربا و تالش در
بد كه توجه ش
كاربردي و ابز
عليرغم اهميت

يابي به نتايج 
 روش مناسب
حقيق و سير

 

 

و بديع يعني نظ
 ست.

رويكردي«خاذ

ر مواقع با اس
نموده اسحليل

 بحث جالبي
 نمايد.  ي

چيده بهره و ر
ياب  اهميت مي

مت مباحث ك
بهره)، ع ربا و

شناسي دست
تر نبود يكده

طه با روش تح

وعي جالب و
 اين تحقيق اس
ن تحقيق اتخا

 ت. 

وبي و در اكثر
د را بيان و تح
تداي تحقيق،

جالب توجه مي
ه مبنايي و پيچ
 مطلب زماني

ها بيشتر به سم
شناسي ر فهوم

  ري
ش ري و روش

 به عبارت ساد
مقدمه، در رابط

  اله
وجه به موضو
 از نقاط قوت

ويژگي مهم اين
در اسالم است
ويسنده به خو
با وجود دارد
ويسنده در ابت
ده است كه ج
وجه به مسئله

شود. اين  مي
و ساير كشوره
ظري (مانند مف

كلي و ساختار
چالش ساختار

كند؛بيان نمي
 نويسنده در م

 مود. 

قاط قوت مقا
تو -11

دگاه اسالمي
و -12

ه حرمت ربا د
نو -13

بطه بهره و ر
نو -14

ف ارائه نمود
تو -15

ش محسوب
مي در ايران و
فانه مباحث نظ

 ند.

  

قاط ضعف كل
چ -22

ي خاصي را بي
. مناسب بود
نم ري ارائه مي

نق. ب

از ديد

نظريه

در را

متعار

پژوهش
اسالم
متاسف
ان شده

نق. ج

الگوي
است.
بيشتر



 

ت كـه از   
پس سعي 

د كـه در  
 يكـديگر  
نـاي هـر     

رخ بهـره    
فر است، 
امي ايـن  

هـاي  قـي 
قـه قـرار    
بـا تلقـي    
 تنـاقض   

هـاي   دگاه   
حليل بهره 

هـا را    آن
ـه عنـوان     

في اسـتتوصي
رار داده و سپس

متفاوتي هستند
ها را به جاي
ـت ابتـدا معن

ع مختلـف نـر
بهره بهينه صف 
باشد كه تما ي

توان تلقو نمي
را در يـك طبق
تلقي مختـار ب

هـارد و از آن 
ي خـود ديـد
كديگر در تح

 دارند و نبايد
دي اسـت. بـه

ت-وش تحليلي
ورد بررسي قر

هاي م عبارت
هه اين عبارت

بايسـد. لذا مي
 شد.  ته مي

ست بين انواع
دارد نرخ  مي

 بهره واقعي مي

ز بهره دارند و
توان آن دو ر
و ضمن بيان ت
هم تركيب كـر

هـاي ر تحليـل   
ي با يكت مبناي

خاص خود را
مندان اقتصـاد

ي تحقيق، رو
 موجود را مو

  دهد.     

واقعي الفاظ و
ي جاي مقاله
 متفاوتي دارند
 نظري پرداخت
جا كه ممكن اس
 فريدمن بيان
فر بهينه، نرخ

لقي خاصي از
ت است، نمي
 انتخاب كرد و

ها را با هظريه
ه نويسـنده در
اند و اختالفات

هاي خا فرض ش
اتفاق انديشم د

  تند.
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هاي سخ پرسش
نده ابتدا منابع
تحقيق پاسخ
بهره و بهره و
و بارها در جا

هاي نظريت
هاي  به تحليل

ش كردم تا آنج
ن نمونه، وقتي
 نرخ بهره صف

ن اقتصادي تل
ي كينز متفاوت
مختار از بهره
 و نبايد اين نظ
بنابراين اينكـه

ا انديشيده د مي
 رسد.    مي

 تلقي و پيش
 دارد كه مورد
ز مفاهيم هست

 

 

دستيابي به پاس
د. يعني نويسن

هاي ت  پرسش
 بهره اسمي، ب
يسنده بارها و

ها داللتعبارت
 و پس از آن

ده، بنده تالش
 كنم. به عنوان
موريس اله از

 

 از انديشمندان
 از بهره با تلقي
 عنوان تلقي م

تواننين نمي
 تحليل كرد. ب
ب فكري خود
خدشه به نظر
ز انديشمندان
مفاهيم وجود
از اين دسته از

ضر و طريقه د
باشد علمي مي

ي و عقلي، به
بهره پولي، ي:

 نيز دارند. نوي
 يك از اين ع

گرديد ين مي
 نقد مطرح شد
ر يك را ارائه
 و يا منظور م
  گرفته است.

هر يك ومي:
لقي فريدمن
ك تلقي را به

همچنامه داد.
ايد به تنهايي
ك در چارچوب
 نموده قابل خ
 كه هر يك از
 حال برخي م
خ بهره واقعي ا

 پژوهش حاض
ئيد به لحاظ ع

هايي منطقي يل
غتشاش لفظي
عاني متفاوتي
ر حالي كه هر
كل كاملي تبيي
الف آنچه در
 و تعاريف هر
ه اسمي است
رد تاكيد قرار

غتشاش مفهو
كي دانست. تل
د بايد ابتدا يك

ها را اداتحليل
با نظريه را مي
ون كه هر يك
بيان و تحليل
يز اعتقاد دارم
مود. اما به هر
سمي و يا نرخ

روشپاسخ: 
هاي مورد تائ ش

ه است با تحلي
اغ -23

ت اقتصادي مع
كند، درده مي
شكها به ز اين

بر خالپاسخ: 
ك قائل شده 
رش نرخ بهره
د در مقاله مور

  
اغ -24

ن از بهره را يك
رسده نظر مي

 انديشمندان ت
راج كرد. هر
ندگان گوناگو
 را در يكجا ب

بنده نيپاسخ: 
با هم خلط نم
ه، نرخ بهره اس

روش
نموده

ادبيات
استفاد
يك ا

تفكيك
منظور
موارد

ايشان
داد. به
ساير

استخر
نويسن
دارند

بايد ب
نمونه



 

هـاي   يـل 
اگـر  «رد: 
رسـد   مـي  

ع نياز بـه  
ر رابطه با 
 نويسنده 
توانيم در 

هـاي  الل
ت. بايد به 
رسـت و     

 ضـوع بنـا  
ن غربـي    
ئـه شـده    

سئله بـود  
توانـد  ـي    

رخ بهـره   
حث صرفا 

 نابجا از تحلي
دار قيق بيان مي

 كه به نظـر م
به حكم شارع
رد پژوهش در
يم. از اين رو،
ما براي آنكه بت
ل يافتن استد
تور الهي است
ه بـه نتـايج در

عبدي به موض
ي اقتصـاددانا

هـاي ارائ ليـل  

خ دهد اين مس
حـريم ربـا) مـ
سه نظريات نـر
 مقابل اگر بح

   

اله به صورت
بخشي از تحق

در حالي». داد
اگر تن دادن ب
چه لزومي دار
آن بحث نكنيم
آنها رد كند. ما
دا بايد به دنبا
 بهره يك دست
ايط است كـه

 بر رويكرد تع
هـاي  اسـتدالل  

شـكلي در تحل

ود به آن پاسخ
نرخ بهـره (تح
و اينكه مقايس

شد. در ده مي
شد. تاكيد مي

هاي مقا بخش
وان نمونه در ب
دن حكم نمي
 داشته باشد. ا
ز ندارد، پس چ
يم و در باره آ
به جمله باال آ
 نماييم، در ابتد

تحريم يم كه
م. در اين شرا

بناي بحث گ
هـا و  بحـث 

ود، باز هم مش

نده مناسب بو
هره يا حذف نر
 عملي بحث و
شد توضيح داد
عملي در آن ت
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ده در برخي ب
نواست. به ع

اه به تحريم آن
ي ايشان قرار
 تئوريكي نياز
 ما بايد بپذيري
 كه با استناد ب
صاددانان ارائه
 ذهن دور كني
يت آن هستيم

ش بوده و سنگ
شود از خود ي

قاله حذف شو

سنوالي كه نوي
 صفر نرخ بهر
رابطه با ثمره
واند داشته باش
 نبود ثمرات ع

 

 

نويسند رزشي:
 حرف گرديده
گامقدس هيچ

حليلي و عقلي
 و هندسي و
كمي است كه

نمود نه آنمي
حققين و اقتص
ن مطلب را از
 اثبات و حقاني

چكي از پژوهش
ت و تالش مي
ه مذكور از مق

سو ملي بحث:
ذيرش فرضيه
جا داشت در ر

تو هايي مي ري
تداي مقاله بر

 از مباحث ار
ث ارزشي منح
اشت، شارع م
ض با روش تح
روابط رياضي
يم كه اين حك
ا مستدل رد م
يم ربا را به مح
ن كار بايد اين
نيم كه در پي

تنها جزء كوچ
و منطقي است
اين اگر جمله

ازي ثمره عم
ي اقتصادي، پذ
د؟ در واقع، ج
مل چه اثرگذار
الزم بود در ابت

ستفاده نابجا
تفاده از مباحث
دو واقعي مي

ردن در تعارض
 در حد بيان ر

توانيم بگوييي
پردازها راظريه

قي بودن تحري
يم و براي اين
رضيه نگاه كني

 يم يافت. 

 مطرح شده ت
تحليل عقلي و
ده شود. بنابرا

سا عدم شفاف
ت يك الگوي
ي ايجاد نمايد
مت ربا در عمل
علمي است، ال

اس -25
 به سمت است
ريشه طبيعي و
نه استدالل كر

هاي قويالل
جام شود و مي
ي استدالل نظ

ع علمي منطقي
م و قوي باشي
 عنوان يك فر
ي دست خواهي

جملهپاسخ: 
 است، بلكه ت
ض بيرون كشيد

  شود.   نمي
ع -26

ا جهت ساخت
 عملي متفاوتي

يه حرمت با نظر
شي نظري و ع

عقلي
بهره ر
اينگو

ستدالا
آن انج
بايستي
مجامع
محكم
آن به
علمي

نشده
تناقض
ايجاد

كه آيا
نتايج
صفر

كوشش



 

ن از ايـن   
يب شـده  

ر اسـالم   
معـامالت      
 اسـت و       
ودن نرخ 
ساس اين 
طـل عقـد      

الم ربـا را  
ست وارد 

خصـوص     
 نظريـات   
 مقايسـه  

هـاي اول  
رخ بهـره   

 كـار كـه      
من و الـه  

تـوان  رو نمـي 
ها تركيب  و ايده

گويـا د د كـه 
ددي كـه در م
 عنـوان شـده

 عقود، صفر بو
سهيالت بر اس
 باطـل و مبطـ

 هر چند اسال
 مقاله آمده اس

 نظريـه در خ
نبال مقايسـه

رسده نظر مي

ه  در قسـمت 
د بر نظريه نـر

خـش پايـاني
ي چون فريدم

ز ايناست. ا
ساير مقاالت

اند  بحث كرده
 عقـود متعـد
ض) نامشـروع
 در برخي از

يافت كننده تس
 بـودن سـود

و بيان گرديد
مي در انتهاي

ـادي دو نـوع
سنده مقاله بدن
نچه منطقي به

 بدين معنا كه
 بهره (با تاكيد

يسـنده در بخ
سط محققانيو

رزش نظري ا
 اين مقاله با س

يسنده طوري
 شايد از بـين
 (عقـد قـرض
د است. حتي
در آن اگر دري
ض بوده و صفر

 قرار گرفت و
ن بحث مفهو

 ادبيات اقتصـ
رخ بهره. نويس
در حالي كه آن

ت نرخ بهره.
وم نظريه نرخ

نوي ف فقهـي: 
ي ارائه شده تو
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ارد و داراي ار
كه الزم است

نوي اسالمي:
 در حالي كه
ص از مبادالت

قود مورد تائيد
ت مدني، كه د
ت در تعارض

با مورد توجه
قد كه چرا اين

   شد. ه مي

در نرخ بهره:
گر نظريات نر
اسالم است. د

و هم به نظريات
قسمت دو در
  

 مباحث صرف
هاي عقلي حليل

 

 

 و تحقيقي دا
دي داشت. بلك

  راج گردد.

حث بانكداري
 و بهره است.
ك نوع خاص

عق آن در ساير
ال عقد مشاركت
 عقد مشاركت

وت سود و رب
ت. البته اين نق
 اول مقاله ارائه

هاي ن و نظريه
ت و دسته ديگ
با منع ربا در ا

داخته است و
مطرح شده و
 وجود ندارد.
هاي عقلي با
 به مقايسه تح

يكردي نظري
هاي كاربرد ت

ي از آن استخر
اسب به مباح
مايه نامشروع

هره بردن از يك
ت بودن نرخ آ

انجامد. مثال ي
كند با ماهيت

ه صراحتا تفاو
عالم كرده است

تر در قسم
هاي بهره و يه

يات بهره است
ب خ بهره صفر)

  

ريات بهره پرد
 و عيني آن م
ت و خلطي و
ه يح استدالل

دهد، كيل مي

قاله صرفا روي
ظار توليد داللت

هاي كاربردي 
عدم توجه منا
سودي به سرم
د دارد، تنها به
ت سود و مثبت
ل شدن عقد مي
دي دريافت نك

خش آخر مقاله
ود را جايز اع
 تحليل مذكو
خلط بين نظري
يك دسته نظر
 بر نظريه نرخ
منع ربا است.
قاله هم به نظر

هاي ذهني شه
 واقع شده است
مقايسه ناصحي
قيق را نيز تشك

اين مقپاسخ: 
 به تنهايي انتظ
 نهايت داللت

ع -27
خت هر نوع س
مي قابل وجود
خت و دريافت
 منجر به باطل
هيچ نوع سود

   هد بود.

در بخپاسخ: 
 نموده، اما سو
و مناسب بود

خ -28
وجود دارد، يك

بهره (با تاكيد
هاي بهره با مه

اين مقپاسخ: 
ت بهره و ريش
) مورد توجه

م -29
ري اصلي تحق

مقاله
و در

پرداخ
اسالم
پرداخ
سود

عقد ه
اهخو

حرام
بوده و

بهره و
نرخ ب
نظريه

نظريا
صفر)

نوآور



 

ـدمن كـه       
ه در فقـه  
قـه بيـان      
قتصـادي    

كرد و  مي
 مقايسـه         
 ربا مانند 

سـوء ربـا    
آيـا نـرخ    

 سـرمايه)    
 سرمايه) 
ه خـوبي    

شود  ه مي
 و برخي 
و از پيش 
و ظرفيت 
ر جهـت   
 و ارزش     
م گـردد.      
و درونـي       

ال نظريـه فريـد
ين ديدگاه كه
هـدف علـم فق
جـاد كـارائي اق
المي محدود نم
المي و غيـره
ي در موضوع

 مسئله آثـار س
ين معنا كـه آ

رمايه (بهـره س
و چه بر روي

) نيـز بـه1379
 در نظر گرفته
سرمايه نيست
عائدي ثابت و
 اين ويژگي و
 براي پـول در
 انجـام شـده

سـت، تقسـيم
رزش ذاتـي و

 نماينـد. مـثال
ر باشد را با ا

رسـد ه ر مـي 
حكام براي ايج
ها به فقه اسال

ـا، كـالم اسـال
ر منابع اسالمي

رتي ندارد كه
باشد. بد ي مي

رداختي به سـر
ول نقد باشد و

9 توتونچيان (
نوعي سرمايه
ماً سكه پول الزا

عائدي (حتي ع
 به ذكر است
رد، هيچ حقي
 بايـد توليـد
كـي از آنـان ا
الهـا داراي ار

جي اسـتخراج
هره اسمي صفر
حالي كه به نظر
رفتن نتايج احك

ي را تنه اسالم
ر موضـوع ربـ
مطرح شده در

د و لذا ضرور
اي غربي نظريه

ولي و سود پر
چه بر روي پو

طور كه همان
)، پول نيز ن19

ت. در حالي ك
المي داراي ع
ي نيست. الزم
وليد قرار بگير
 عدالت، ابتدا

ايه نيز يك سرم
الف سـاير كا
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ين منظر نتايج
 در آن نرخ بهر

اند. در ح كرده
 و در نظر گر
سنده مباحث
د اسـالمي در

پسند م ي عقل
  

باشد ثبت نمي
ي اسالمي با ن

ده بين بهره پو
اي (چ وع بهره
گرديد. ه ك مي

957باورك ( 
جيه بهره است
در اقتصاد اسال

اي چ نوع بهره
 در خدمت تو
قتضاي قاعده
مل توليد كه

 پول بـر خـال

 

 

اند از اي  كرده
داند كه ي مي

ست مقايسه ك
قلي و منطقي
اسب بود نويس
 فلسفه اقتصـا

هاي ي حكمت
نمود. تري مي

ي نرخ بهره مث
اي قايسه نظريه

نويسندرمايه:
 كه گويا هر نو

دو تفكيك اين
ثالً كتاب بوم

اي براي توج نه
چنين، سرمايه د
ود مستحق هيچ
بديل شده و

اظ عقلي و مق
فزوده بين عوا
نمود، چرا كه

اند و تالش ته
 عقلي شرايطي
قرض حرام اس

هاي عق  تحليل
 از اين رو منا

داري را با يه
ب بود بر روي
ره توجه بيشتر
رسي آثار منفي
ن مقاله تنها مق

  ست؟
وم پول و سر

كند  بحث مي
سب بود بين ا
ت متعارف، مث
سرمايه و زمين
ن دارند. همچ
به خودي خو
ه به سرمايه تب
چرا كه به لحا
 اين ارزش افز
كاالها مقايسه ن

مت ربا پرداخت
د را با تحليل
مازاد در عقد ق
حكام نبوده و

باشد. علم نمي
صاددانان سرما

شخص مناسب
 تجارت و غير
 اين مقاله برر
يرد. هدف اين
ي حذف ربا اس
خلط بين مفهو
شود و طوري

 حالي كه مناس
سفانه در ادبيات
مفهوم پول و س
ين نكته اذعان
د، ولي پول، ب

د در آينده توان
نمايد؛ چ د نمي

 و پس از آن
بايد با ساير كا

كم فقهي حرم
ت بهينه اقتصاد
ممي پرداخت 

ح و مفاسد اح
 اهداف اين ع
ت عقلي اقتص
مود. به طور مش

ز جلوگيري ا
هدف پاسخ:

 توجه قرار گي
به معناي صفر
خ -30

ش ي قائل نمي
حيح است. در

دهد، متأس  مي
ن خلط بين م
صاددانان به اي

باشد شده) مي ن
ه پول كه مي

ت مازاد ايجاد
ه ايجاد گردد
نين، پول را نب

با حك
حالت
اسالم
مصالح
جزو
نظريا
نمو مي

ظلم،

مورد
بهره ص

تفاوتي
ناصح
نشان

كه اين
از اقتص
تعيين
بالقوه

دريافت
افزود
همچن



 

ن، اساسـا  
 مايند.  

اي  پديـده      

 نظريـات   
در بحـث  

هـاي   يـل 

ـا نظريـه    
هـاي   شـه 
 گرديد. مي

تصـاددان  

 صـورت       

رابطـه از    

ي و غيـره   
اي ارائـه   
گ لغتـي    

خي از محققين
رك تعريف نم
ت كـه سـود پ

هاي بهـره، شه
ي مستقيمي د
ها هم به تحلي

 مود.  

ر در غـرب بـ
ا به عنوان ريش
شكل مواجه م
 است يك اقت

ت تحقيـق بـه

ت و در ايـن ر

شناسـي لغـت 
هـا ه و تحليل

اگـر فرهنـگ«:    

 باشد كه برخ
ومي و يا مشتر
گرديـده اسـت

را به بيان ريشه
حث اثرگذاري

ه ن بيان آنبدو
نمو بيشتري مي

نرخ بهره صفر
چه عواملي را

ها با مش تحليل
د كه ممكنس

    داند.

 بـود ادبيـات

پرداخـت م مي

علم تاريخ يا ل
 ارائه نگرديد
 شـده اسـت:

به همين دليل
را كااليي عمو
ده و تاكيـد گ

 نيمي از كار ر
لي كه اين مبا

شد ب رد و مي
حقيق تمركز ب
يقي نظريات ن
ددانان غربي چ
، دستيابي به ت
 اين نتيجه برس
را نرخ صفر بد

ي كه مناسـب

 بهره در اسال

 كه بعضا به ع
 در اين زمينه

عنـوان 66حه
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اشد و شايد ب
اند آن ر  كرده

وع پرداخته شد
   د.

يسنده تقريبا
اند. در حال اده

در اسالم) ندا
حث اصلي تح
ي بررسي تطبي
و اينكه اقتصاد

شد، نجام نمي
تواند به ده مي

آل ر  بهره ايده

ست؛ در حالي

ه مسئله ربا و

ي مطرح شده
الت تخصصي
 پاورقي صفح

 

 

با ي و تبعي مي
و تالش   داده

 به اين موضوع
 مشكلي ندارد

نو ي پژوهش:
ه اختصاص د
با تحريم ربا د
 نويسنده بر بح
ز تحقيق، يعني
ظريات بهره و
و اگر اينكار ا
ت مقاله خوانند
ز طرفي نرخ

اله موجود نيس

شي مستقل به
كرد.  فاده مي

عاهايي چندي
ناسبي به مقاال
ك نمونه، در

ري، قراردادي
ورد نقد قرار
مقاله صراحتا
الف ربا هيچ

بحث اصلير
هاي بهره ريشه

خ بهره صفر ب
و مناسب بود
ط مورد تمركز
ظبتدا موضوع ن
ي قرار گيرد و
در دو قسمت
ه باشد و هم ا

  ي
تحقيق در مقا

يسنده در بخش
ي اسالمي استف

ها و اد  گزاره
ه ارجاعات منا
د. به عنوان يك

 ارزشي اعتبار
ودن پول را مو
سمت انتهايي م
 است و بر خال
عدم تمركز بر
ات مخالف ر
يسه نظريه نرخ
فت. از اين رو
رسيدن به نقط

الزم بود اب الم،
د، مورد بررسي
ي ارائه شده د
دار بودن بهره

زئي و موردي
خش ادبيات ت

   

مناسب بود نو
حوزه بانكداري
ر اين مطالعه
بطه در اين را
آيند م عمق مي

ت، بلكه داراي
صي بوي خصو
در قسپاسخ: 

وع و اسالمي
ع -31

ع بهره و نظريا
ي تحقيق (مقاي
 نظر دست ياف

براي رپاسخ: 
م ربا در اسال

كنند مطرح مي
هاي ساس تحليل

د عتقد به ريشه
 

اط ضعف جز
بخ -68

ل ديده شود.
م -69

 موجود در ح
د -70

شوند و ط مي
 نيز به نظر كم

نيست
كاالي

مشروع

مدافع
اصلي
مورد

تحريم
بهره م
بر اسا
هم مع

نقا. د

مستقل

منابع

مربوط
شده



 

نخـواهيم     
ي وجـود     
ت آورده 

 در بـازار    
دد و اگـر  
 عبـارت  
ين اسـت  

ود وي خـ     

 اسـالم و          
ان ديگـر     
ر بهـره را      
ره اسـت،   
ه اين بـه  

 بهـره در   
 صـورت     

تـوان از  ي 

 ـاي وارد 
ال تفـاوت  
ان نشـده     

 را مشـاهده ن
فرهنـگ لغتـي
ديگر توجيحات

 پـس تعـادل
گردسوب مي

بهره نباشد. به
حث نيازمند اين
ـه بيـان الگـو

رچوب كلـي
ـدارد. بـه بيـا
ـام مبتنـي بـر
 مبتني بر بهـر

كه شده است 

هـاي ريشـه  
بـوم بـاورك
ظ فلسفي نمـي

  

هـهـا و نقـره   
ين تحليل اوال
ده اسـت، بيـا

بهـره پـولي 
د. آيا چنـين ف
شتيباني براي د

هره قرار دارد پ
ل آن، ربا محس
متاثر از نرخ ب
 همه اين مباح
ون رياضـي بـ

مـراد مـا چـار
زي به تبيين نـ

داننـد، نظــي  
ن قبول نظام
داد قرض منع

كـهساس آن 
توسط امثـال ب
گفت، به لحاظ
د داشته باشد.

تـوان طال مي
رسد در اين  مي

شـد وارد مـي 

ينترست معناي
جايگاهي ندارد
 به عنوان پيش

ت تاثير نرخ بهر
ره در هر شكل
يف كنيم كه م
 تغيير كند و
 علمي همچو

ـع ربـا اگـر مـ
ح است و نياز
فر را بهينـه مـ
فر] هم متضمن
زياده در قرارد

 نيست كه برا
ي است كه تو
رد. اما بايد گ
ر روابط وجود
سنده: چگونه
ت. اما به نظر
 نظام گردش
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 كلمه التين اي
پژوهشي ج -

طرح شده (كه

اي پول تحت
ي پرداخت بهر

م مالي تعريظا
 توليد بايستي
ه از ابزارهاي

داري بـا منـعه
ف امري واضح

رخ بهره صف ن
[نرخ بهره صف
يگر هرگونه ز

ساده و خطي
ام. اين مغالطه
 ساده قبول دا
ه بهره بايد در
 از سوي نويس
ذكر شده است
طال و نقره به

 

 

يقين در برابر
ك مقاله علمي
سي فرضيه مط

عرضه و تقاضا
ر نظام اسالمي
ديدي براي نظ
 چه در بخش
يم و با استفاد

ر نظام سرمايه
 است، اختالف
 اله و غيره كه
 و عنوان آن [
و به عبارت دي

ها يك رابطه س
جواز بهره كنيم
را بدين شكل
ه را بگيريم كه
ح شده است
ل رباخواران ذ
ر آن موسم، ط

ود قريب به ي
ها در يك  گزاره
لغت و بررس گ

  است؟ 
كي موجود، ع
 در حاليكه در
گوي پولي جد
ش مصرف و
ولي شروع كني

ن بهره صفر د
در مقاله آمده
چون فريدمن،

دانندبهينه مي
ي ربا [بهره] و

 ست.

هها و بايدست
د، حكم به ج
ابطه فلسفي ر
ت، اين نتيجه

پرسشي مطرح 
رد؟ پاسخ عمل
ل از آن كه در

سانس پيدا شو
نب اينگونه گ
تن اين فرهنگ

ر كرده ا واگذا
ر سيستم بانك

باشد.هره مي
شود بايستي الگ
ي چه در بخش
هاي مالي و پو

ر تفاوت ميان
گونه كه د آن

 كه افرادي چو
بهره صفر را ب
معارف اسالمي
تني بر بهره اس
رابطه ميان هس
ت وجود دار

ين رانده هم ا
موافق بهره است

65ر صفحه 
ردش وارد كر
ر حاضر با قبل

ط به دوره رنس
به نظر اينجان
 يا محقق يافت
 را به محقق

د -71
متاثر از نرخ به
بهره حذف ش
 نظام وام دهي
 الفباي بازاره

  زيم.
د -72
داري باشد، يه

 واضح است
اند و نرخ بفته

ر چارچوب مع
ي نفي نظام مبت

ر -73
 انسان و طبيعت
ه و البته نويسن
 ذات انسان م

د -74
 را در نظام گر
ط جديد عصر

مربوط
».كرد
ندارد
شده)

پول م
نرخ ب
ديگر
كه از
بپرداز

سرماي
كامال
پذيرف
اما در
معناي

ذات
گرفته
اينكه

شده
شرايط



 

آنچـه در    
ي و تغيير 

دنيا ين و 
 آن دوره 

سـت در   
ف با بهـره  

ـم پـول،   
ـز بانـك      

 بـازدهي     
ص است. 
د و قابـل  

در حـالي   
ن وجـود     

بـه ميـان   
رگـذاري  
به رابطـه  

ت بـر اسـاس آ
وي نظام ربوي
ر نگرش به دي
ي وارد اقتصاد

رض شـده اـ  
ي ربا مخالف

ه كاهش حجـ
ي اسـالمي نيـ

ر راه كـاهش
 استدالل ناقص
ص خود را دارد

شده اسـت. د
صـحيح بـودن

ريدمن سخن ب
به توانايي تاثير
هايي سرمايه ب

ت. در نهايت
حركت به سو
در همان تغيير
و نقره جديدي

هره يكسـان فـ
ره و در ديگر

ه بدون نياز به
ت بهينـه مـالي

مانعي بـر سـر
رسد اين ر مي

مثبت و خاص
 .  ردد

يسك مطرح ش
وان حكمـت ص

ال از كينز و فر
 آيا فريدمن به
ره و بازدهي نه

بيين نشده است
و نقره باعث ح
ن امر را بايد د
چه هيچ طال و

 د.

 مقاله ربا و به
 ربا معادل بهر

شود كه دعا مي
سد در وضعيت

ذف ربا هيچ م
دارد كه به نظر
كه نرخ سود م
يي سرمايه گر
المي عامل ري

تواند به عنو ي

ق نيستند. مثال
 مثال آيا واقعا

يان نرخ بهر م
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رايط جديد تبش
م باالي طال و
را كه ريشه اين
 ديگر، چنانچ
دادومي رخ مي
دد كه در اين
ها  يكي از آن

هاي صحيح اد
رس  به نظر مي
 خواهد بود.

الم به دليل حذ
مايه وجود ند
 وجود دارد ك
ش بازدهي نهاي
 در عقود اسال
 واقعي نيز مي

كه چندان دقيق
 نشده است.
ود همبستگي

 

 

ره ايشان در ش
رسد كه حجم 

باشد. چر نمي
و كرد. به بيان
ين تغيير مفهو

گرد ) بيان مي
شود كه در مي

 ض است. 

ه رائه استدالل
. در حالي كه
داراي نقش خ
ت كه در اسال
ت سيري سرم
وش اقساطي

ر جهت كاهش
شروعيت سود
تباط با بخش

ح شده است ك
 درستي تبيين
ست؟ آيا وجو

 ه است؟

واران و جايگاه
ونه به نظر مي
 نظر صحيح 
ه بود جستجو

ها، اير نگرش
ه (صفحه سه

رض مطرح مي
د نوعي تناقض

مقاله بدون ار 
ل خواهد شد
ت نقدينگي د

بيان شده است 
معه در وضعيت
 مانند عقد فرو
 نرخ مانعي در

تنها عامل مش 
ي همچون ارت

 ح شود.

هايي مطرح ره
ي اين افراد به

معتقد نبوده اس
گر تفسير نشد

ر عمل رباخو
ت است، اينگو
ده است كه به
س اتفاق افتاد
 توجه به تغيير
ر ابتداي مقاله
 انتهايي دو فر

رسد  به نظر مي
22ر صفحه 

 طبيعي حاصل
ر زمينه مديريت

23ر صفحه 
گرفتن جام رار

عقود ديگري
ت بودن اين

24ر صفحه 
 عوامل ديگري
 از عقود مطرح

گزارر تحقيق 
هاي عا ديدگاه

 بر نرخ بهره م
ر به متغير ديگ

. ثانيا سازوكار
در اين قسمت
مي در ربا شد

ر دوره رنسانس
شد، باز هم با

د -75
 كه در بخش

شود كه  ح مي
د -76

ي به صورت
ي همچنان در

د -77
ي سرمايه و قر
كه در اسالم ع

ر است كه مثبت
د -78

رسد  نظر مي
 در اين دسته

د -79
 است، اما واقع

هاي پولي ت
ت از يك متغير

است.
متن د
مفهوم
كه در
شنمي

حالي
مطرح

نگيبهي
مركزي

نهايي
چرا ك
تصور

كه به
سود

آمده
سياست
عليت



 

 ن نمونـه    
 بلكـه آن  
دداري از    

ي نهـايي  
ش دوبـاره       
 توجه به 
 زمـان از  
 عقالئـي  

فر اسـت  
فـت كـه   
ول بر اثر 
ي مشكلي 
رينه نـرخ  
پرداخـت  

ـود. بـه عنـوان
ز نمي دارند،

 پـاداش خـود

گذاري بازدهي
جـب افـزايش

شود. باود مي
ده و به مرور
ض منطقي و

هره اسمي صف
ن بيان بايد گف
هش ارزش پو
فقهاي اسالمي
ي كه برابر قر
پـريح آن مـي  

نمـو ـتري مـي   
تي ابراز مخالف

هره به عنـوان

ه گايش سرماي
رخ بهـره موج
ش دگرباره خو
فزايش ميرا بو

ن رو هيچ تناقض

بهينه، نرخ به ط
ت. در نقد اين
ورم است. كاه
 لحاظ غالب ف

اي واقعي ه بهره
ن نكته و تشـ

ي توجـه بيشـ
سرمايه نه تنها
يه و توجيه به

رسد. با افزا ي
د. كـاهش نـر
ر باعث افزايش
ي، اين يك افز
 بوده و از اين

من در شرايط
اقعي بهره است
ر منفي نرخ تو
ن كاهش، از
نسته است، نه

ايد به اينسنده ب
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اددانان اسالمي
ركيب كار و س
ه عنوان سرماي

  است.

حيح به نظر مي
كاهش مي يابد
 با يك تاخير
 سرمايه گذاري
ر اقتصاد زياد

طبق نظر فريدم
قد به ريشه وا
ره واقعي برابر
ليت جبران اين
آن را صفر دان
قي دارد. نويس

 

 

هاي اقتصا گاه
 حاصل از تر
گرفتن پول به
دود و مطرود

ناصح 17فحه
رخ بهره هم ك

گذاريسرمايه
ريب تكاثري
يا انفجاري در

دارد كه ط  مي
 فريدمن معتق
هره اسمي، بهر
 است كه اصل
 كه فريدمن آ

حقيقي و منطقي

يسنده بر ديد
ص سود واقعي
 تنها در نظر گ
صاحبنظران مرد
تناقض در صف
دهي نهايي، نر
رتي افزايش س

در ضر خ بهره
شهاي ميرا و يا

بيان 79صفحه
نيست، چراكه
ر بودن نرخ به
دگاه فريدمن
ه اسمي است
 و وجودي ح

مناسب بود نو
ي در خصوص

نمايند. نيز مي
 محققان و ص
دعاي وجود ت
 با كاهش بازد
ي شود. به عبار
ري غير از نرخ
ن دست افزايش

 شت.

ويسنده در ص
صفر بودن ربا ني
ر شرايط صفر

واقعي در ديد 
ربا متوجه بهره
ش پول است

 

م -80
ددانان اسالمي
يد و ترغيب ن
ف از نظر اين

اد -81
هش مي يابد
يه گذاري مي
د عوامل ديگر

رود. از اينمي
د نخواهد داش

نو -82
ن به معناي صف
رابطه فيشر در
 مترادف بهره
. به عبارتي ر

 و كاهش ارزش
رداخته است.

  
  
 

  
  
  

اقتصا
را تايي

مصرف

آن كا
سرماي
وجود
بين م
وجود

و اين
طبق ر
تورم
ندارد
تورم
كه نپر



 

 دانشـگاه     

لسـن در       

منـابع در       

هـاي   ـت       
 و عمـل،   

يـه بهـره   
  .13ره 

ك، انتشـارات

حيـاتي ساموئل

 بـين زمـاني م

ح بهينـه فعاليـ
ربا در نظريـه

 تأكيد بر نظري
ل چهارم، شما

بهـره و بانـك

 بـر نظريـه ح

ص زمـاني و

 تعيـين سـطح
وعه مقاالت ر

 ايجاد بهره با
 مدرس، سال

شناسي نظريه ب

بـا تاكيـد هره
  ان.

حـوه تخصـيص

داردي بـراي
ي پويا، مجمو

ه هاي ذهني
انشگاه تربيت
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 ابع و مĤخذ

). آسيب ش13

 هاي ايجاد به
دانشگاه اصفها
رخ بهره بر نح

عنـوان اسـتاند
چوب بهينه يابي

 خميني.

آمدي بر ريشه
ي اقتصادي، دا

 

 

منا

390ي، رحيم (

ي آثار و ريشه
نامه دكتري، د
ي نظري آثار نر

  ه يزد.
ي بر بهره به ع
بهره در چارچ
ژوهشي امام خ

درآ). «1383 (
هاي ه پژوهش

داللي اصفهاني

). بررسي138
داخلي. پايان ن

). بررسي138
هشي، دانشگاه

). درآمدي138
 با محوريت ب
 آموزشي و پژ

اصفهاني اللي
فصلنامه». ادي

ي، رسول و د
  شار.

3ي، رسول. (
هاي تد ي نسل

6ي، رسول. (
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