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  تعالیباسمه 

  1هاي ذهنی ایجاد بهره ازنظر بوم باوركبر ریشه نقدي

  تحریم ربا در اقتصاد اسالمیهایی براي داللت

  
  2رسول بخشی دستجردي

  

  

  :چکیده

  
ها و دالیل براي توضیح مشروعیت و معتبر دانستن  اي استداللبه ظهور پارهدر غرب، براي جداسازي بهره از ربا  اقتصاددانانتالش 

را  ها آنتوان  هایی دارد که نمی او معتقد است، بهره، دالیل و ریشه. سرآمد این نویسندگان، بوم باورك است. ه استبهره انجامید

هاي مذکور در نهاد طبیعت و ذات انسانی وجود دارند و بنابراین وجود بهره در معامالت اقتصادي ضرورت  زیرا ریشه انکار کرد؛

؛ دلیل دوم، ترجیح زمانی و دلیل سوم، نزولیدلیل اول، مطلوبیت نهایی  :وجود داردد بهره سه دلیل براي وجوازنظر او . یابد می

 ابتدا دو ریشهدر این مقاله، . شوندهاي ذهنی ایجاد بهره شناخته میدودلیل اول به عنوان ریشه. اي استمولدیت کاالهاي سرمایه

فاقد  ذهنی هايدهد که ریشهنتایج به دست آمده نشان می. گیرندمی مورد نقد و ارزیابی قرارشوند و سپس ذهنی بهره معرفی می

ها به همچنین تأثیر ذهنی ترجیح زمانی بر افزایش قیمت. حاکم کنندتعادلی را در بازار هنرخ بهریک  این قدرت هستند که بتوانند

اي که افراد آن دهد در جامعهمدل نشان مینتایج به دست آمده از این . وسیله یک مدل ساده ریاضی به تصویر کشیده شده است

- با استعانت از نتایج این مقاله می .ها تمایل به افزایش خواهدداشتنده داشته باشند، سطح عمومی قیمتترجیح زمانی حال بر آی

هستند را  )ه ذهنیازجنب( تفاوت ربا و بهرهترجیح زمانی و  مشروع بودنتوان نظریات آن دسته از اقتصادانان مسلمان که قائل به 

  . قابل انتقاد دانست

  

  

  .هاي ذهنی بهره، ریشهنزولیترجیح زمانی، مطلوبیت نهایی : کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

ها و دالیل براي  تالش نویسندگان دنیاي غرب براي جداسازي بهره از ربا به دسته وسیعی از استدالل

او معتقد است، بهره، . سرآمد این نویسندگان، بوم باورك است. توضیح مشروعیت و معتبر دانستن بهره انجامید

اي مذکور در نهاد طبیعت و ذات انسانی ه زیرا ریشه. را انکار کرد ها آنتوان  هایی دارد که نمی دالیل و ریشه

به تبعیت از بوم باورك، کسان دیگري . یابد وجود دارند و بنابراین وجود بهره در معامالت اقتصادي ضرورت می

از جمله این . اند قرار دادهنیز در این حوزه مطالعه نمودند و دالیل بوم باورك را تأیید نموده و یا مورد استفاده 

  . ن به کسل، ویکسل، فیشر، فون مایزز، کینز، ساموئلسن، فریدمن و بسیاري دیگر اشاره کردتوا افراد می

 ها آنارجحیت زمانی افراد و اینکه . دارد) ذهنی و عینی(هاي واقعی  از نظر بوم باورك، بهره، تعیین کننده

فردي که رجحان زمانی دارد . شدتواند مولد بهره با نگرند می آینده را در مقابل حال، در مقیاس تقلیل یافته می

چنانچه بخواهد از مصرف حال براي تجهیز مصرف آینده  لذادهد و  مصرف حال را بر مصرف آینده ترجیح می

از . پاداش گذشت از مصرف حال است ، بهره،از نظر بوم باوركبنابراین . خواهد ن کار پاداش میبگذرد، براي ای

  :)ذهنیهاي تعیین کننده(دهند  ینده ترجیح مینظر بوم باورك، دالیل گوناگونی وجود دارد که افراد، حال را به آ

برد، مقدار خاصی از آن کاال را هم اکنون به  می به سراکنون در احتیاج شدید به کاالیی  فردي که هم -الف

  .3دگر در آینده ترجیح خواهد داهمان مقدار در زمانی دی

ی آینده نیکوچک ببینی باعث  نزدیک. نندیب کینزدتصور ناقصی از آینده دارند و در واقع  افراد معموالً -ب

  .4دهند شود و لذا افراد حال را بر آینده کوچک ترجیح می می

                                                   
3
BohmBawerk, 1891, p. 252 

4BohmBawerk, 1981, pp. 253-59 
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ترجیح  صورت نیا، در داشتخواهند ، وضعیت مالی بهتري ندهیدر آچنانچه افراد انتظار داشته باشند که -ج

 شان ندهیآدهند، با پرداخت بهره، بخشی از مصرف آینده خود را به حال منتقل کنند تا سطوح مصرف حال و  می

  .متعادل شود

بنابراین  و صبرند یبباره معتقد است افراد ذاتاً داري است که دراین ایروینگ فیشر دیگر اقتصاددان سرمایه

از نظر او . کند صبري استفاده می فیشر براي بیان ترجیح زمانی، بیشتر از مفهوم بی. هاست آنبهره پاداش صبر 

صبر بودن  بی به خاطرتقاضاي وام، به امروز انتقال دهند،  قیاز طرشان را  اینکه افراد تمایل دارند امکانات آینده

که  شود میاز نظریه فیشر استفاده . 6متنوعندمختلف  افرادصبري براي  فیشر، درجات بی از نظر. 5افراد است

  .باشد صبري افراد تعیین کننده درجه بهره می شدت بی

زمانی جزء ذاتی رفتار انسانی است و سلیقه ترجیح گذار مکتب اطریشی معتقد است  فون مایزز بنیان

 ترجیحاگر . کنیمسالیق خود جدال  بر سرتوانیم  بنابراین ما نباید و نمی. شود ي آن تعریف میبر مبناانسان 

مادام و  خورده استانسان به کمیابی گره  معتقد استرفتاروي . 7توان توضیح داد زمانی نباشد، عمل مصرف را نمی

تنها در یک سرزمین . باشد کمیابی مواجه است، ناچار به انتخاب بین حال و آینده می مسئلهفرد با  مادام که

  .8ندارد وجوداشباع شده، کمیابی و بنابراین ترجیح زمانی 

ند، تر مولدتر مدت هاي تولیدي کوتاه نسبت به روش تر بلندمدتهاي تولیدي  ساموئلسن معتقد است روش

  . 9منتظر بماننداز این رو باید بهره پرداخت شود تا افراد . اما متضمن انتظار بیشتر نیز هستند

اي در طول زمان  کاالهاي سرمایه. باشد همچنین مولدیت موجود در طبیعت، ریشه عینی بهره می

، تولید بهره مولدنداي چون  هاي سرمایه به عبارت دیگر وام. شوند باروري مثبت دارند که باعث رشد واقعی می

                                                   
 143. ، ص1387داللی، بخشی و حسینی، ٥

6
Fisher, 1930, p.13 

7Mises, 1949, p.484 
 145. ، ص1387داللی، بخشی و حسینی، ٨

9Samuelson, 1972 
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. ي مربوط به زمان آینده هستندا مربوط به زمان حال، مولدتر از کاالهاي سرمایه ايکاالهاي سرمایه. کنند می

  ).10تعیین کننده عینی(هاي تولیدي کوتاه مدت، مولدتر هستند  هاي تولیدي بلندمدت نسبت به روش روش

رشد gاگر تولید با نرخ : کرد انیبگونه  ساده این به طورتوان  نتیجه حاصل از این ریشه عینی بهره را می

هاي مختلفی توسط  این قاعده به روش. خواهد شدمقدار برقرار  به همان، نرخ بهره تعادلی کند

، کوپمانز و )1965(، کاس )1961(، فلپس )1956(، سولو )1958(داري ازجمله، ساموئلسن  اقتصاددانانسرمایه

  . شده استتأیید ) 1965(دیاموند 

هاي ذهنی بهره و ا ریشههاي عینی بهره بپردازیم، امبه معرفی و بررسی ریشهداریم ندر این مقاله قصد 

هاي ذهنی بهره که یکی از ریشه .خواهندگرفت اعتبار آنها را در ایجاد یک نرخ بهره تعادلی مورد بررسی قرار

ی به معناي ارجیحیت ترجیح زمان. توسط اقتصاددانان مورد بررسی و دقت قرارگرفته است، ترجیح زمانی است

در واقع به خاطر این مسأله، . آیدنده به دست میی است که در آیهایهاي حال در مقابل ارزشدادن به ارزش

بیات هاي آینده را در ادشوند و بر همین اساس، ارزشهاي آتی در یک مقیاس تقلیل یافته نگریسته میارزش

از  قبل. هاي آتی، همواره مورد نقد اقتصاددانان قرارگرفته استتنزیل ارزش. کنیماقتصادي، اصطالحاً تنزیل می

  .این نظریات انتقادي فهرست وار معرفی شوند استورود به بحث، الزم 

  

  انتقاد از ترجیح زمانی .2

براي بهره، آن را متمایز از ربا جلوه داده ) ذهنی و عینی(هاي واقعی  ریشه قائل شدنقیاز طرمدافعین بهره 

کننده  هاي پایین که محدود به متوسط نرخ بازدهی در بازار است و بیان استدالل نمایند که نرخ نمودند یسعو 

باشد، کامالً منطقی بوده و خارج از دامنۀ تعریفی ربا  نرخ ترجیح زمانی افراد در گذشت از مصرف حال می

شود که  توسط اقتصاددانان ارائه میکم نظریاتی  در نیمه اول قرن بیستم، کم. اما این پایان ماجرا نیست. باشد می

                                                   
١٠
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هاي گوناگون، مستقیم یا  کنیم که به روش در این طیف، مشاهده می. چندان دل خوشی از بهره ندارند

این نظرات را مرور کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اگر به ترتیب تاریخی، . شود غیرمستقیم، از بهره انتقاد می

 تا آنجا کهتر شده است،  ت یافته و به مرور، عرصه نظري بر بهره تنگشد مرحله به مرحلهانتقاد از بهره، 

انتقاد از بهره ازطریق انتقاد از ترجیح زمانی و تنزیل . کنند جدیدترین نظریات، نرخ بهره صفر را پیشنهاد می

  .  در این خصوص، نظریات پیگو، رمزي و هارود قابل توجه و تعمق است. شروع می شود

  نظر پیگو. 2-1

از بهره ) ریشه واقعی بهره(غیرمستقیم و از طریق انتقاد از تأثیرات منفی ترجیح زمانی  به طورپیگو 

را از وضعیت تعادلی دور  شود و آن از نظر پیگو ترجیح زمانی نوعی شکست براي بازار تلقی می. کند انتقاد می

بینند؛ درست  و آینده را کوچک می نندیباز نظر پیگو افراد به خاطر ترجیح زمانی که دارند، نزدیک. کند می

این . بیند، اما خورشید کوچک نیست را کوچک می کند و آن مانند کسی که از زمین به خورشید نگاه می

انداز  بینی باعث کاهش سطح پس نزدیک. ی ناشی از ضعف در قواي دید است که باید اصالح شودنیکوچک ب

لت نموده و مردم را از عواقب ترجیح زمانی باال آگاه سازد و خصوص، الزم است دولت دخا نیدر ا. شود می

  .11دانداز نماین را آموزش دهد که بیشتر پس ها آن

  نظر رمزي. 2-2

از نظر . اش، مدل سازي نماید کند استدالل پیگو را با استفاده از تبحر ریاضی فرانک رمزي تالش می

 انیبه زتخصیص منابع  برهم زدنزیرا باعث . است دفاع رقابلیغرمزي، تنزیل مطلوبیت آیندگان از جنبه اخالقی 

هاي حاضر، رفاه آیندگان را تنزیل کنند، سهم  چنانچه نسل. دهد انداز را کاهش می شود و مقدار پس آیندگان می

. 12است دهینکوهعدالتی بین نسلی است و از جنبه اخالقی  این امر نوعی بی. اند را در منابع کاهش داده ها آن

                                                   
11

Pigue, 1920, p. 29 
12Ramsey, 1928, p.543 
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 مدل براساس. 13مطالعات حوزه اقتصاد ریاضی شناخته شد نیتر قیدقمطالعه رمزي بعدها به عنوان یکی از 

یابی  بهینه مسئلهیک  در قالبمدل . نمودمشاهده را می توان انداز  ، ارتباط بین ترجیح زمانی و مقدار پسرمزي

بر .نباشت سرمایه، تشکیل شده استپویا شامل یک تابع هدف بین زمانی و یک محدودیت جریانی ناشی از ا

حاضر رفاه آیندگان را با شدت هاي  این مدل، هرچه نرخ ترجیح زمانی باالتر باشد، یعنی هرچه نسلنتایج  اساس

 خواهد شدو لذا ذخیره سرمایه کمتري تشکیل  خواهد بودانداز کمتر  ، سطح پسجهیدر نتبیشتري تنزیل کنند، 

  .استکاهش سطح مصرف سرانه  که معنایش در یک افق نامتناهی

  نظر هارود. 2-3

تـرجیح زمـانی   «.تعقلی محض استرجیح زمانی یک بیکه کند  هارود مخالف تنزیل آینده است و اظهار می

دسـت آوردن یـک واحـد    سال دیگر را بـراي بـه   20مطلوبیت  واحد 2خالص یک ضعف است؛ ممکن است فردي 

شود و خـودش را بـه   که بیست سال گذشت، از این کارخود پشیمان می اما هنگامی. اکنون، فدا کندمطلوبیت هم

زمـان بـه عقـب    (توان فرایند را بـرعکس کـرد   اما نمی. خاطر این تصمیمی که قبالً گرفته بود، سرزنش خواهدکرد

  14») ...گرددبرنمی

عقلی است که  کند که ترجیح زمانی یک بی به ما القا می گونه نیاترکیب نظرات پیگو، رمزي و هارود 

ی نسل نیبو از جنبه اخالقی مذموم و نکوهیده است و باعث برهم زدن توزیع  کاهش دادهانداز را  سطح پس

  .کند شود و عدالت بین نسلی را مخدوش می آیندگان می به ضررامکانات 

                                                   
و ) 1927(او دو مقاله مهم در حوزه اقتصاد دارد که یکی از آنها درخصوص مالیات بهینه . نابغه ریاضی زمان خود در کمبریج بود و یک اقتصاددان اخالق گرا فرانک رمزي ١٣

سالگی فوت  29رمزي در سن . روش جدیدي هستند گذار پایهشوند و  هر دو این مقاالت درموضوع خود انقالبی تلقی می. باشد می) 1928(دیگري در خصوص پس انداز بهینه 

نظر خود از روشی استفاده  گونه یاضیررمزي براي بیان .کینز در مراسم فوت او گفته است خدمتی که رمزي به اقتصاد ریاضی نموده است، بیش از هرکس دیگري است. کرد

تا اینکه  ماند یباقها به صورت یک راز، سر به مهر،  مطالعه رمزي براي سال. متوجه اهمیت کار او نشد دلیل کسی نیبه هم. زمان براي اقتصاددانان ناآشنا بود در آنکند که  می

دان روسی به  یک ریاضی. یابی پویا بود که از روش حساب تغییرات حل شده بود بهینه مسئلهرمزي یک نوع  مسئله. توسط کاس و کوپمانز گشوده شداین رمز، 1965در سال 

نظریه پس انداز رمزي پایه مباحث رشد بهینه در اقتصاد . مناسبی براي حساب تغییرات باشد توانست جایگزین یابی پویا ارائه نمود که می گین اصلی را دربهینهنام پونتریا

 .مشهور است »کوپمانز-کاس-مدل رشد بهینه رمزي«نظریه رشد بهینه در قالب مدلی با عنوان . باشد می
14Harrod, 1948, p. 40 
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  ترجیح زمانی و تورم. 2-4

هاي آینده عالوه بر اینکه ازجنبه اخالقی غیرقابل دفاع است و در عدم زشترجیح زمانی و تنزیل ار

در این بخش از . شودها نیز میعقالنیت ریشه دارد، ازطریق تشدید تقاضا، باعث افزایش سطح عمومی قیمت

  .تأثیر تورمی ترجیح زمانی را بررسی کنیم ،خواهیم بااستفاده از یک مدل سادهمقاله می

هرفرد داراي تابع مطلوبیت در این الگو، . هاي تداخلی را درنظر بگیریداي نسله دو دورهیک الگوي ساد

  :بین زمانی زیر است

 

مطلوبیت حاصل از مصرف در زمان ، tعبارت از مطلوبیت حاصل از مصرف در زمان که درآن

t+1  تر از یک باشد درنتیجه فرد مطلوبیت حاصل از مصرف در آینده کوچکاگر . استنرخ ترجیح زمانی و

- دوام تولید میاز یک کاالي بی فرض کنید افراد تنها در دوره اول حیات خود به میزان . کندرا تنزیل می

  :اي که هر فرد دراین اقتصاد با آن مواجه است به شرح زیرخواهدبودبراساس این توضیح، قید بودجه. کنند

 

حل این الگو با استفاده . حداکثر کردن مطلوبیت بین زمانی نسبت به محدودیت منابع است ،ین اقتصاد هدفدر ا

  :از روش الگرانژ، پاسخ زیر را نتیجه خواهدداد

  

مصرف در سطح تر خواهدبود؛ در نتیجه، کوچک از  آنگاه،  از یک باشد،تر کوچک اگر 

  :خواهد بودر تره اول از سطح مصرف در دوره دوم بزرگدو
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پول به ورود ، شرایط براي )دوام بودن تولیدبه دلیل فرض بی( از آنجایی که امکان پس انداز فیزیکی وجود ندارد

  . 15شودراهم میاین اقتصاد ف

را از طریق ضرب سطح قیمت هر دوره  توان ارزش پولی مصرف در هر دورهوقتی که پول وجود داشته باشد، می

ممکن است ارزش پولی مصرف در یک دوره از ارزش پولی مصرف در . در مقدار مصرف همان دوره محاسبه نمود

توانیم رابطه زیر را بین به عبارت دیگر می. اینکه باهم برابر باشندو یا  باشدتر کوچکتر یا دوره دیگر، بزرگ

 :هاي پولی مصرف برقرارکنیمارزش

 

یک مقدار  (است t+1از ارزش پولی مصرف در دوره ) (نسبتی  tرف در دوره یعنی ارزش پولی مص

  :توان به شکل زیر مرتب کردرا می )4(برابري ). ثابت است

  

  :رسیممیچنانچه عدد یک را از طرفین رابطه مذکور کسر کنیم، به رابطه تورم 

 

 تورم باالتري خواهیم داشتبا یک است، برابر نسبت به حالتی که )5( برقرار باشد، طبق رابطه )3(اگر نابرابري 

فرض کنید . ا بهتر درك نمودر نتیجهاین توان با یک مثال می .تر استاز یک بزرگ زیرا نسبت 

  :مطلوبیت بین زمانی داراي فرم لگاریتمی زیر باشد

 

  :نتیجه زیر را حاصل خواهدکرد) 2(یابی این رابطه با توجه به قید حداکثر

                                                   
انداز فروشند و پول آن را براي تأمین مصرف بازنشستگی خود، پسبه این طریق که افراد مازاد مصرف در دوره اول زندگی شان را به افراد بازنشسته، می 15

  .کنندمی
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  :چنانچه نتیجه فوق را در رابطه تورم قراردهیم، خواهیم داشت

نرخ تورم  ،)نده با شدت بیشتري تنزیل شودآی(تر باشد چکهرچه نرخ ترجیح زمانی کومطابق با رابطه باال، 

  . باالتري خواهیم داشت

در  ؛)یعنی افراد آینده را تنزیل نکنند( باشد) یا واحد(درصد  100نی براي سادگی فرض کنید نرخ ترجیح زما

یعنی افراد (باشد ) واحد نیم(درصد  50اما اگر نرخ ترجیح زمانی به . خواهد بودبرابر با نرخ تورمنتیجه 

د آینده را نتیجه طبیعی است، زیرا وقتی افرااین . افزایش خواهد یافت به  نرخ تورم، )آینده را تنزیل کنند

 اما اگر تولید رشد نکند. ، بازدریافت نماینداندداده، انتظار دارند که بیش از آنچه در دوره اول وام ندکنتنزیل می

از این رو فرد . شود، امکان پرداخت بهره واقعی براي آنها فراهم نمی)یا رشد آن کمتر از نرخ ترجیح زمانی باشد(

از این رو، . ت کندخواهد ارزشی که انتظار دریافتش را به طور واقعی داشت، حداقل از جنبه پولی دریافمی

  .براي این تمایل باشد -هرچند غیرواقعی  -ند پاسخی تواها میافزایش سطح عمومی قیمت

 

  هاي ذهنی بهرهریشه .3

در بخش قبلی، انتقادهاي مطرح شده از سوي اقتصاددانان درخصوص غیراخالقی و غیرعقالیی بودن 

اما در نظریه . ترجیح زمانی بررسی شدفاده از یک مدل ساده، اثر تورمی همچنین با است. ترجیح زمانی مطرح شد

در این بخش قصد داریم چگونگی . اقتصاددانان، بهره عالوه بر ترجیح زمانی، ریشه ذهنی دیگري نیز دارد

  .تأثیرپذیري بهره ازاین دو ریشه ذهنی را مورد بررسی قرارداده  و سپس نقد کنیم
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  هاي ذهنی بهرهمعرفی ریشه. 3-1

براي معرفی این دو ریشه با تبعیت از روش  .مطابق نظرات بوم باورك و دیگران بهره دو ریشه ذهنی دارد

 :باشد ی زیر زمان نیبگیریم که داراي تابع مطلوبیت  فردي را در نظر می) 1980(اُلسن و بِیلی 

 

گزینش بهترین ترکیب  دنبالبهمورد نظرفرد. تر از یک استفاکتور تنزیل و یک مقدار مثبت کوچککه در آن 

بنابراین چنانچه بتواند تغییري در ترکیب مصرف بین دو زمان حال . باشد اش می براي مصرف در دو دوره زندگی

براي بررسی چگونگی تمایل او . خواهد کردرا  کار نیاتا رضایت بیشتري برایش حاصل شود،  کند جادیاو آینده 

 :دیفرانسیل کاملی بگیریم )8(ی، الزم است از رابطه زمان نیببه جابجایی میزان مصرف 

 

بنابراین برایرسیدن . کند تفاوت می تعریف، نرخ بهره، آن نرخی است که فرد را بین حال و آینده بیمطابق 

 اش یزمان نیببه اندازه دقیق این نرخ، الزم است مقدار دیفرانسیل فوق را که بیانگر تغییر در مطلوبیت کل 

 : میقرار دهباشد، برابر با صفر  می

 

  :صورت خواهیم داشتدراین

 

چنانچه فرد . باشدفرض نمایید. باشد بومباورك می از نظرکننده دو ریشه ذهنی بهره  انبی) 10(رابطه 

برقرار  هیعنی انتظار داشته باشد ک( خواهد داشتانتظار داشته باشد که مصرف دوره بعد او افزایش 
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اش را با هم برابر نماید، در یک نرخ  اکنون براي اینکه سطح مصرف دو دوره زندگی ، بنابراین تمایل دارد هم)باشد

 :بهره مثبت وام بگیرد

 

اش بیشتر کاهش یابد، افزایش  مصرف آتی که نیااکنون مصرف حال خود را به هزینه  هم دارد لیتمایعنی او 

  . باشد بیان کننده دلیل اول بوم باورك براي ایجاد بهره می مسئلهاین . دهد

 میفرض کنحتی اگر . شود مطلوبیت فرد بیان می در تابعقیاز طردلیل دوم بوم باورك براي ایجاد بهره 

مصرف حال را بر مصرف آینده که نیاکه سطح مصرف دو دوره زندگی این فرد باهم برابر است، باز به دلیل 

  :خواهدبودتفاوت  ر یک نرخ بهره مثبت بین مصرف زمان حال و مصرف آینده بیدتنها ، دهد ترجیح می

 

 

  هاي ذهنی بهرهنقد ریشه. 3-2

توانند در توضیح بهرة ایجاد شده  اینکه چقدر می از نظربهره ذهنی هاي  اعتبار ریشه در موردبخشر این د

هاي بهره  گذاران ریشه اشاره شد، بنیان قبالًطوري که  همان. در بازار موفق عمل نماید، بررسی خواهیم نمود

ها در نهاد طبیعت قرار دارد و برخی هم زاییدة نوع  ه برخی از آن؛ کهاي واقعی است معتقدند بهره، داراي ریشه

 نیادهد؛ از  ي است که حال را بر آینده ترجیح میا به گونهخوي انسان . صبر است انسان ذاتاً بی. اند یانسانعمل 

که کسی . اداش صبر است؛ حال بر آینده ارجحیت دارد چون آینده همراه با عدم اطمینان است، بهره پنظر

مثبت،  بهره  همراه بایک وام  دهد از طریق انتظار دارد در آینده وضعیت مالی بهتري خواهد داشت، ترجیح می

  . بخشی از مصرف آینده را به حال انتقال دهد
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بهره  ذهنی هاي گذاران ریشه به فرض صحت اظهار نظر بنیان.طرح است سؤال مهم قابل یکخصوص  نیدر ا

ها توان کافی براي توضیح دادن بهره بازار را دارند؟  ، آیا این ریشه)رفتار انسان در نوعها  وجود آن ریشه در خصوص(

تواند نرخ بهره مثبتی را  ح زمانی میوجود ترجیح زمانی در افراد، آیا ترجی به فرضخواهیم بدانیم  مشخص می به طور

به فرض نزولی بودن مطلوبیت نهایی، آیا به خاطر این ریشه، بهره مثبت در بازار ایجاد یا، براي بازار وام توضیح دهد؟ 

  خواهدشد؟

  

  مطلوبیت نهایی کاهنده .3-2-1

دهد  ترجیح می ،انتظار وضعیت مالی بهتري را در آینده دارد که یکس، شد انیبطور که قبالً  همان

اش را افزایش دهد تا  مصرف فعلی) در آینده مصرفشبه هزینه کاهش سطح (اکنون از طریق دریافت یک وام  هم

گیرنده از طریق  به دلیل وجود قانون مطلوبیت نهایی کاهنده، وام. نزدیک کند به هماش را  سطح مصرف دو دوره

  .تفاوت خواهد شدا بهرة مثبت، بین حال و آینده بیب همراهفت یک وام دریا

دالیلی اقامه کنند که بر کنند تالش میهاي بهره  گذاران ریشه ی بنیانطور کلبه  .اي وجود دارد اما نکته

قادر  ینزولبراي اینکه بتوان مدعی شد مطلوبیت نهایی . اساس آن بتوان گفت چرا بهره در بازار وام مثبت است

را نیز بررسی نمود و ) وام دهنده(به توضیح یک نرخ بهره مثبت در بازار است، باید شرایط طرف عرضه کننده 

چنانچه بتوانیم نشان دهیم که بر . این ریشه، مثبت است اساس برکه بهره پیشنهادي از طرف او نیز  مطمئن شد

توان اظهار داشت که مطلوبیت  اساس این ریشه، بهره پیشنهادي از جانب وام دهنده نیز مثبت است، آنگاه می

  . نهایی کاهنده توضیح دهنده مناسبی براي بهره مثبت در بازار است

هنگامی تمایل خواهد داشت دارد، منطقی است بپذیریم پذیر  یاي که تابع مطلوبیت جدای دهنده براي وام

وجود این شرط، او تمایل  در صورت. اش از مصرف حالش کمتر باشد وام دهد که انتظار داشته باشد مصرف آتی
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خواهد داشت براي اینکه مصارف دو دوره حیاتش برابر شود، هم اکنون بخشی از مصرف خود را وام دهد تا در 

اما اگر او نیز همانند وام گیرنده . آن وام، مصرف آتی بیشتري براي خود فراهم نماید افتیدر بازآینده بتواند با 

. انتظار داشته باشد در آینده مصرف آتی بیشتري داشته باشد، قطعاً هماکنون تمایل خواهد داشت وام بگیرد

) براساس ریشه اول بهره(ادن بنابراین ضروري است وام دهنده، مصرف آتی کمتري داشته باشد تا براي وام د

کند، کدام است؟ وقتی مصرف آینده  تفاوت می اما نرخی که او را بین مصرف حال و آینده بی. تمایل داشته باشد

تر  سطح مطلوبیت نهایی آینده از سطح مطلوبیت نهایی فعلی بیش جهیدر نتتر از مصرف فعلی باشد،  کوچک

  : خواهد بودتر از یک  ، کوچک)10( رابطه قدر مطلقو لذا مقدار  خواهد بود

 

بنابراین دلیل اول . تفاوتی بین حال و آینده است، منفی است کننده مرز بی اي که تعیین یعنی نرخ بهره

اما تشکیل یک بازار وام، . تواند وجود یک نرخ بهره مثبت را براي وام گرفتن استدالل نماید بوم باورك تنها می

اشته تري را در آینده د چنانچه همه افراد انتظار مصرف بزرگ. دهنده نیاز دارد گیرنده و هم به وام هم به وام

اي باشند که،  لذا ضروري است عده؛وام بدهد ها آنوام بگیرند، اما کسی نیست که به  خواهند داشتباشند، تمایل 

زمانی نداشته باشند، تنها هنگامی حاضر به پرداخت وام خواهند  ه ترجیحاین عده چنانچ. دهند به این افراد وام

 اتشانیحبنابراین تمایل دارند براي اینکه مصارف دو دوره . شد که انتظار مصرف کمتري را در آینده داشته باشند

  . 16کند تفاوت می ها را بین حال و آینده بی اما تنها یک نرخ منفی است که آن. اکنون وام دهندبرابر شود، هم

                                                   
١٦

بنابراین باپرداخت بهره مثبت هیچ زیان مطلوبیتی را تفاوت خواهدشد،  گیرنده در یک نرخ بهره مثبت، بین مصرف حال و آینده بی براساس نظریه مطلوبیت نهایی کاهنده، وام

دهنده، با اینکه مطلوبیت یک  دست خواهدآورد و لذا در نرخ بهره مورد نظر وام دهنده دریافت کند، منفعت مطلوبیت به اما چنانچه همین نرخ مثبت را وام. متحمل نخواهدشد

ف ادعاي توان نتیجه گرفت که نرخ مثبت بهره در بازار با استفاده از ریشه اول بوم باورك، برخال بنابراین آیا نمی. تطرف ثابت مانده، اما مطلوبیت طرف دیگر افزایش یافته اس

  ل استدالل و اثبات است؟مطرح شده در این مقاله، قاب

این طبیعی است که اگر به کسی پیشنهاد شود . دیگري استندارد و چیز  خصوصیتی که در ادبیات اقتصاد براي نرخ بهره تعریف شده راباید گفت، نرخ مذکور . خیر: پاسخ

اي را  اما هر اضافه. هرچه اضافه باالتر باشد،رضایت فرد نیز باالتر است. را خواهد پذیرفت اي دریافت کن و آن اضافه، رضایت خاطر و مطلوبیت مازاد ایجادکند، فرد آن اضافه

دیگر  ،اکنون و یک مداد هم) سه مداد و یا بیشتر(تفاوت است، قطعاً بین بیش از دو مداد درآینده  هماکنون و دومداد درآینده بیاگر فردي بین یک مداد ! نهاد توان بهره نام نمی

  براي این فرد نرخ بهره کدام است؟. تفاوت نخواهدبود بی
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  ترجیح زمانی. 3-2-2

آیا کسی که ترجیح زمانی مثبت دارد تمایل خواهد داشت وام بگیرد یا وام بدهد؟ براي برقراري یک نرخ 

اي نیاز داریم که یک نرخ بهره ذهنی مثبتی  به وام دهنده) در غیاب ریشه سوم(بهره تعادلی مثبت در بازار وام، 

توان یک نرخ بهره مثبت  یشه اول بهره تنها می، زیرا در بخش قبلی به این نتیجه رسیدیم که با رکند شنهادیپرا 

نظریه اقتصادي، دنبال وام  بر اساسبنابراین باید . پذیرفت) یعنی وام گیرنده(را از سوي یکی از طرفین بازار 

  .اي که نرخ بهره مثبتی را پیشنهاد کند باشیم دهنده

  :داریم) 10(از رابطه 

 

تمایل دارد وام  ،و یک ترجیح زمانی مثبت دانیم که فردي با وضعیت  ین رابطه، میمطابق با ا

اش باالتر  ردي که داراي ترجیح زمانی مثبت است، ولی مصرف حال او از مصرف آیندهف در خصوصاما . بگیرد

  :را به صورت زیر تعریف کنیم توان گفت؟اگر  ، چه می)یعنی ( است

 

  :بنابراین خواهیم داشت

 

اما براي وجود یک نرخ بهره مثبت، . خواهد بود برقرار باشد، آنگاه  چنانچه شرط 

براي ؛ لذا تر از یک هستند هر دو کوچک و  هم  که میدان یم. برقرار باشد ضروري است که شرط 

تر بیانگر این است که  بزرگ اما یک .تر باشد بزرگ تر و  کوچک یک نرخ مثبت، ضروري است که 
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و بنابراین سطوح مصرف ) اختالف کمتري از هم دارند(ترند  هاي نهایی مصرف در دو دوره به هم نزدیک مطلوبیت

دهنده ترجیح بیشتر حال بر آینده در  انتر نش کوچک از طرف دیگر یک . ترند نزدیک گریکددر دو دوره به ی

  .تري بین سطوح مصرف در دو دوره داللت دارد ذهن فرد است و بنابراین بر وجود یک اختالف بزرگ

. دهد که براي یک نرخ بهره مثبت به وجود همزمان دو شرط متضاد نیازمندیم توضیحات مذکور نشان می

یا  برابر شونداش با هم  ت وام بدهد تا سطوح مصرف دو دورهفردي با ترجیح زمانی مثبت تمایلی نخواهد داش

زیرا در  تجربه کند؛) در مقابل آینده(کنون تري را هما مصرف بزرگ خواهد یماو . تر شوند حداقل به هم نزدیک

  . ذهنش مصرف حال از مصرف آینده ارزش بیشتري دارد

هاي مختلفی را براي فردي  شویم حالت کمی پیچیده شده است و ما مجبور می مسئلهبنابراین موقعیت 

  :که داراي ترجیح زمانی است بررسی کنیم

در این وضعیت فرد تمایل خواهد داشت وام بگیرد زیرا او مصرف حال را به مصرف  :حالت اول 

رخ ترجیح هرچه ن. در این حالت، فرد یک نرخ بهره منفی یا مثبت را پیشنهاد خواهد کرد. دهد آینده ترجیح می

  .یک بهره مثبت بیشتر است و برعکسپیشنهاد باشد، احتمال  فرد باالترزمانی 

از مصرف آینده  رد وام بگیرد زیرا مصرف حال براي اودر این حالت نیز، فرد تمایل دا: حالت دوم 

  .اش مثبت خواهد بود در این حالت نرخ بهره پیشنهادي. ارزش باالتري دارد

  :کنیم این حالت را به سه حالت فرعی تفکیک می :حالت سوم 

بنابراین . بهینه قرار دارد در سطحتفاوت بین مصرف حال و آینده متناسب با نرخ ترجیح زمانی فرد بوده و  -الف

  .او تمایلی به دادن یا گرفتن وام ندارد

  .وضعیت او تمایل دارد وام بگیرد نیادر . باشد تفاوت بین مصرف حال و آینده کمتر از سطح بهینه می -ب

  .وضعیت او تمایل دارد وام بدهد نیدر ا. باشد تفاوت بین مصرف حال و آینده بیشتر از سطح بهینه می -ج
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که البته به صورت استثنایی ممکن  –) ج(بنابراین فردي که داراي ترجیح زمانی است، تنها در وضعیت 

چقدر خواهد  اش يشنهادیپاما نرخ بهره . تمایل به دادن وام خواهد داشت -است فردي داراي این شرایط باشد 

فرض کنید . بود؟ مثبت یا منفی؟ براي پاسخ به این سؤال بهتر است تحلیل را با استفاده از یک مثال ادامه دهیم

  :ی زیر باشدزمان نیبمطلوبیت فرد مورد نظر داراي تابع 

 

ازطرفی . کند یموجود دارد که تابع مطلوبیت فوق را بیشینه  یک ترکیب منحصر به فردي از 

  :باشد براي فرد مذکور برابر با کل موجودي او میمصرف طول زندگی دانیم که دیگر می

 

  :خواهیم داشت) 17(نسبت به ) 16(با حداکثر نمودن 

 

تري را بین مصرف  تر، اختالف بزرگ کوچک با. بستگی دارد میزان اختالف بین مصرف حال و آینده به

براي این فرد، موقعیت بهینه هنگامی بنابراین، . باشد فرض نمایید. حال و آینده خواهیم داشت

  : دشود که سطح مصرف حال دو برابر سطح مصرف آینده باش حاصل می

 

فرد مورد  حال فرض کنید. حداکثر مطلوبیت را براي فرد مورد نظر، تأمین خواهد کرد ترکیب 

میزان مصرفش در زمان آینده یک سوم میزان مصرفش در زمان حال انتظار داشته باشد که  ولنظر در دوره ا

  :یعنی. باشد
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 :بهینه، او تمایل دارد به صورت زیر وام دهدبراي نیل به وضعیت 

 

ضح است واخواهد گرفت؟  باز پساما در مقابل این وام، چقدر . را وام دهد یعنی او تمایل دارد مقدار 

دریافت ) یعنی (، فرد باید همان مقداري را که وام داده است براي رسیدن به مقدار بهینه که، 

را از مصرف دوره  اگر مقدار زیرا،  !این بدان مفهوم است که نرخ بهره پیشنهادي این فرد صفر است. کند

  :اول فرد کسر کنیم، خواهیم داشت

 

  :خواهیم داشتاضافه کنیم، را به مصرف مورد انتظارش در دوره دوم  چنانچه این مقدار

 

را دریافت خواهد کرد و   تري از  ، فرد مورد نظر مقدار کمتر و یا بیشصفر ریغدر یک نرخ بهره 

نتیجه گرفت، توان یمبنابراین از بحث فوق، . بنابراین اختالف بهینه بین مصرف دو دوره براي او حاصل نخواهد شد

  .کند هاد نمینرخ بهره مثبت پیشن) با تابع مطلوبیت جدایی پذیر(فردي که داراي ترجیح زمانی مثبت است 

اش در حالت دوم  فردي که وضعیت فعلی. بگیرید در نظرگانه مربوط به ترجیح زمانی را  هاي سه حالت

همچنین ). گرفتن ریشه اول بهره در نظرالبته با (گیرد، تمایل دارد در یک نرخ بهره مثبت وام بگیرد  جاي می

اما نرخ بهره . م است، تمایل دارد وام بدهدمربوط به حالت سو» ج«فردي که وضعیت فعلی او مشابه مورد 
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. نرخ آن صفر و یا مثبت باشدو  بنابراین ممکن است یک بازار وام تشکیل شود. توضیح دهنده رفتار او صفر است

افزایش مطلوبیت بیابند  هردو طرفچنانچه نرخ مثبت شد، ممکن است . اما این نرخ، دیگر نرخ بهره نخواهدبود

  . را برقرار کند اش دورهاختالف بهینه بین مقادیر مصرف دو  تواند ینمولی وام دهنده 

توانند وجود طبیعی بهره مثبت در بازار وام را  هاي ذهنی بهره نمی مدعی شد که ریشه توان یمبنابراین 

 حالت اول، حالت دوم و بند در مورد. اما نکته مهم دیگري وجود دارد که باید به آن توجه داشت. توضیح دهند

کسی که ترجیح زمانی دارد، آینده را در . ترجیح زمانی، تمایل دارد وام بگیرد بر اساساز حالت سوم، فرد » ب«

یعنی چنین . ی او بر تنزیل مطلوبیت آینده استوار استزمان نیببیند و مالك گزینش  مقیاس تقلیل یافته می

کند و  تنزیل شده مطلوبیت آتی مقایسه میفردي مقادیر واقعی مطلوبیت مربوط به زمان حال را با مقادیر 

اما هنگامی که زمان آینده فرا رسید، او با مقادیر واقعی مطلوبیت مواجه خواهد بود و لذا . گیرد تصمیم می

ن فرارسیده است، زیان ، هم اکنون که موعد بازپرداخت آ)یهر نرخدر (چنانچه قبالً تصمیم گرفته بود وام بگیرد 

او هنگامی منتفع . دهد ، از دست میانتظار داشتطلوبیت بیشتري را نسبت به آنچه قبالً زیرا مخواهد دید، 

محاسبه قبالً خواهد شد که قبالً تصمیم گرفته بود وام بدهد، زیرا هم اکنون، مطلوبیت بیشتري نسبت به آنچه 

اي برقراري اختالف بنابراین فردي که وضعیتش همانند حالت سوم است، بر. خواهد آورد به دستنموده بود 

باید یک هزینه رفاهی بپردازد که در نهایت به کاهش سطح مطلوبیت کل او  اش دورهبهینه بین مصرف دو 

  . شود منتهی می

یعنی نسبت به (کنند، کامالً آگاهی دارند  اگر فرض کنیم افراد نسبت به اینکه آینده را کوچک ارزیابی می

اما اگر نسبت به این موضوع آگاهی . ، حاضر نخواهند شد وام بگیرند)دزمانی دارند، آگاه هستن ترجیحاینکه 

زیان مطلوبیت خواهند ) مثبت، صفر و یا حتی منفی(ی از بهره هر نرخنداشته باشند، وام خواهند گرفت، ولی در 

. برقرار کنندرا  شان ندهیآتوانند اختالف بهینه بین مصرف حال و  فقط در نرخ بهره صفر است که افراد می. داشت

  .زیان خواهند کرد) با بهره صفر(بازپرداخت وام  در هنگام، اند کردهحال به دلیل اینکه آینده را تنزیل  نیبا ا
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وام (مثبتی را در بازار وام بین فردي که در حالت دوم قرار دارد  نرخلذا به عنوان یک نتیجه اگر بخواهیم 

، مالحظه کنیم، الزم است وام دهنده )به عنوان وام دهنده(ت اس» ج«و فردي که داراي شرایط بند ) گیرنده

تعیین ) خصوصیات تابع مطلوبیت و ترجیح زمانی(ترجیحاتش  بر اساسی خود که زمان نیبیابی  خالف بهینه

: دهد زمانی دو رفتار ناسازگار را پیش روي فرد قرار میترجیح این بدان مفهوم است که . شده است، رفتار نماید

مثبتی دریافت کند باید  نرخترجیحاتش رفتار کند باید بهره صفر را بپذیرد و اگر بخواهد  بر اساسخواهد اگر ب

به خاطر کمتر (ترجیحاتش رفتار کند با زیان مطلوبیت  بر اساسی که در صورت. برخالف ترجیحاتش عمل کند

  .کند یمین است که او آینده را تنزیل این دوگانگی در رفتار ناشی از ا. مواجه خواهد شد) ارزیابی کردن آینده

  نزولینیاز مطلوبیت نهایی  پیش .3-2-3

بنابراین مطلوبیت نهایی . مورد بررسی داراي ابعاد زمانی است مسئله، یزمان نیبمطلوبیت  هیدر نظر

ی فردي که انتظار دارد پول ریغدر یک اقتصاد . ی مورد توجه و دقت قرار دادزمان نیبکاهنده را باید به صورت 

اش است را در نظر بگیرید این فرد تمایل به دریافت وام در  اش باالتر از سطح مصرف فعلی سطح مصرف آینده

مطلوبیت نهایی کاهنده بوده و همچنین مطلوبیت مصرف در  نکهیبر ایک نرخ بهره مثبت خواهد داشت مشروط 

به عبارت دیگر الزم است یک وقفه زمانی مناسب . حال باشدآینده کامالً مستقل از مطلوبیت مصرف در زمان 

کسب مطلوبیت از مصرف در دوره اول از ذهن فرد  ي بین حال و آینده وجود داشته باشد تا در آن وقفه، خاطره

ل گیرد، بتواند همانند دور او قرار می) موعد باز پرداخت وام(کامالً پاك شود تا هنگامی که در ابتداي زمان آینده 

در این شرایط است که مطلوبیت نهایی به دست آمده از مصرف . مطلوبیت کسب کند) هنگام دریافت وام(

آمده از مصرف اولین واحد موجودي در  به دستتر از مطلوبیت نهایی  آخرین واحد موجودي در دوره اول، کوچک

به عنوان وام (رفتار فرد مورد نظر تنها در صورت وجود این شرط است که بهره مثبتی از . دوره دوم خواهد بود

شرط ضروري براي پاك شدن ذهن وام گیرنده از ) استقالل بین زمانی(این فرض . شود یمتولید ) گیرنده

  .چگونگی کسب مطلوبیت در دوره اول است
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 انتظار داردفرض نمایید فرد مورد نظر .از یک مثال ساده استفاده نمود توان یم، مسئلهبراي توضیح این 

به ترتیب ) 2(و جدول ) 1(جدول . واحد باشد 8واحد و در دوره دوم  4اش براي مصرف در دوره اول  وجوديم

  .دهد واحدهاي کاال در زمان حال و آینده را نشان می مورد نظراز مصرفزیر فهرست مطلوبیت نهایی فرد 

 مطلوبیت در زمان حالفهرست ) :2(ول جد             فهرست مطلوبیت در زمان آینده : ) 1(جدول 

مطلوبیت 

  نهایی

واحد 

  مصرف

مطلوبیت   

  نهایی

واحد 

  مصرف

10  1    10  1  

9  2    9  2  

8  3    8  3  

7  4    7  4  

6  5        

5  6        

4  7        

3  8        

بدون وجود ترجیح زمانی، فرد مورد نظر تمایل دارد مصرفش در دوره اول را به هزینه کاهش بیشتري در 

اما تحقق این نرخ بهره مثبت به وجود استقالل زمانی بین دو دوره حال و آینده .افزایش دهدمصرف دوره آینده 

یعنی (واحد کاال را در دوره اول مصرف نمود و در ابتداي دوره دوم  4به عبارت دیگر وقتی او همه . وابسته است

زیرا (واحد  6حد مطلوبیت بدهد و نه وا 10قرار گرفت، باید واحد اول مصرف در زمان آینده، واقعاً به او ) آینده

  ).شود بگیریم، واحد اول در زمان آینده همان واحد پنجم مصرف تلقی می در نظراگر بخواهیم واقعیت را 

ل باید باشد و نه به این وقفه نه متعلق به حا. بنابراین به یک وقفه زمانی بین حال و آینده نیاز داریم

براي کاهنده بودن . اي که نظریه مطلوبیت نهایی کاهنده بین زمانی، به وجود آن نیازمند استآینده؛ وقفه

در مطلوبیت نهایی در زمان حال، ضروري است که حال پیوسته باشد و براي کاهنده بودن مطلوبیت نهایی 

ت وجود یک وقفه زمانی اما عالوه بر این، براي یک نرخ بهره مثب. ضروري است که آینده نیز پیوسته باشدندهیآ

  !، ضروري استاند شدهگسیخته بین این دو مقطع زمانی که پیوسته فرض 
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براي (تنها امید ما . شود یمتر  تر و سخت شرایط براي توضیح قابل قبول یک نرخ بهره مثبت سخت لذا

که البته این امید نیز  اي بود که انتظار مصرف بیشتري را در آینده داشتبه وام گیرنده) هاد یک بهره مثبتپیشن

با این . بهره مثبت براي وام گیرنده به یک توجیه منطقی، قابل قبول و مستدل نیازمند است. دور از منطق است

رسد بتوانیم بهره بازاري را به این دو  گفت که به نظر نمی توان یماوصاف به عنوان یک نتیجه کلی از بحث، 

  .ریشه ذهنی ارتباط دهیم

  

 هاي براي بانکداري و مالی اسالمی نتیجه گیري و داللتجمع بندي،  .4

برخی از . دست آمدهاي ذهنی بهره طرح شد و نتایجی نیز بهدر این مقاله مطالب مهمی درخصوص ریشه

در این قسمت از مقاله، به توضیح آنها خواهیم . اندنیازمند توضیح و تأویل ،این نتایج صریح بودند؛ اما برخی دیگر

  . پرداخت

وجود ترجیح زمانی در نوع رفتار انسانی را معتبر درخصوص  داريسرمایهاگر استدالل اقتصاددانان 

عقلی محض است و از  از نظر منتقدین ترجیح زمانی، تنزیل آینده یک بی.اي را مطرح نمودتواننکته، می17بدانیم

همچنین در یک افق . گردد انداز می شود و باعث کاهش سطح پس ی و نقص در قواي دید ناشی مینیکوچک ب

کند که  ی ایجاد مینسل نیبعدالتی  هاي آینده یک عمل خالف اخالق است و بی بین نسلی، تنزیل مطلوبیت نسل

اي پایه) ر ترجیح زمانیعقالنیت و اخالق د(ترکیب این دو اظهار نظر . نتیجه آن کاهش نرخ رشد اقتصادي است

برخالف تصور متعارف از تقابل بین  به عبارت دیگر،. کندمی تعامل بین عدالت و رشد اقتصادي وضع را براي

توجه توان گفت که میدستگاه فکري رمزي، نظریات پیگو، هارود و عدالت و رشد اقتصادي، با استنتاج از 

- این استدالل می .خواهدآوردرشد اقتصادي باالتري را به همراه  گذار اقتصادي به برقراري عدالت بیشتر، سیاست

                                                   
، به شرط صحت این پیش فرض. کنند، در ذات عمل انسانی وجود داردطرح میداري مطور که اقتصاددانان سرمایههمان ،رض ما بر این است که ترجیح زمانیاین مقاله فدر  17

هایی وجود دارد که اصل وجود ترجیح زمانی را به عنوان استداللباید گفت  اما. را مورد ارزیابی و دقت قراردهیم ترجیح زمانی تالش نمودیم ارتباط نرخ بهره بادر این مقاله 

یم و فرض را بر درستی وارد نشد؛ که در این مقاله به این مبحث دهداند، مورد تردید جدي قرار میداري توضیح دادهقتصاددانان سرمایهگونه که ایک خصوصیت رفتاري، آن

  .اظهارنظرها قراردادیم
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لذا . »خواهی، براي دیگران نیز بخواهآنچه براي خود می«: تواند تداعی کننده این جمله اخالقی مشهور باشد که

تر رشد بیش :که استاقتصادي  و دقیق اخالقی دربردارنده یک قاعده مهمرسد که این جمله طور به نظر میاین

  !درگرو تحقق عدالت بیشتري است

 قیاز طرتالش کردیم . هاي بهره بوداما هدف اصلی در این مقاله ارزیابی قدرت توضیح دهندگی ریشه

هاي ذهنی  توان ریشه) نرخ مورد توافق وام دهنده و وام گیرنده(مطرح نمودن بحث چگونگی تعیین بهره بازار 

. میقرار دهدر بازار وام را مورد بررسی تعریف شده در ادبیات اقتصادي یک نرخ بهره مثبت  ولیدبهره براي ت

کنند، قادر گذارن آن اظهار میاي که بنیانگونههاي ذهنی بهره آنکه ریشهنتیجه حاصل از این بررسی این شد 

- دراینی بهره هاي ذهن گذاران ریشه نیانعقیده ببنابراین . نیستند، بهره تعادلی در بازار وام را توضیح دهند

  .گیرد از اعتبار الزم برخوردار نیست بهره از خصوصیات رفتاري بشر نشأت میخصوص که، 

در توضیح علل تحریم ربا در هاي نسبتاً مفیدي داللتایج اخذ شده در این مقاله، رسد نتینظرمیاما به

  :برشمردتوان آنها را که به شرح زیر میبه همراه داشته باشد نظام اقتصادي اسالم 

کنند، این عمل آنها باعث میهاي آینده را تنزیل ارزشبنابراین و رند افراد ترجیح زمانی دابپذیریم چنانچه  -الف

با افزایش نرخ . هاي فعلی افزایش یابدمصرف نسلهاي آینده توزیع شود و خواهد شد که منابع به زیان نسل

اسراف ،موجبات پیدایش و نهادینه شدن این مسأله. ترجیح زمانی، آهنگ افزایش مصرف حال، تشدید خواهدشد

اي شاید بتوان اذعان نمود که ترجیح زمانی تا اندازهبنابراین . خواهد شدرا باعث و اتالف منابع فراهم آورده را 

هرچه اسراف بیشتر باشد، عدالت بین نسلی، بیشتر  :را در اسالم توضیح دهداسراف فلسفه نکوهشتواند می

  . مخدوش خواهد شد

تدالل اند استالش کرده... داري، نویسندگان زیادي مانند بوم باورك، ساموئلسن، فیشر و در اقتصاد سرمایه-ب

برخی . انسان و فیزیک طبیعت قراردارند در ذات عمل ها؛ این ریشههاي طبیعی استنمایند که بهره داراي ریشه

ه دامنه حکم تحریم ربا در اند نشان دهند کها، کوشیدهاز اقتصاددانان مسلمان با تأسی بر این قبیل استدالل
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مولدیت و عقل معاش نرخی که متکی بر  .هاي باالتر از متوسط بازدهی و ترجیح زمانی مربوط استاسالم به نرخ

حتی برخی از اقتصاددانان مسلمان از این ! مورد تأیید اسالم استیک نرخ طبیعی بوده و است، ) ترجیح زمانی(

عقلی است و مورد تأیید شریعت بوده و اسالم بر آن صحه  ،کنند که ترجیح زمانیهم جلوتر رفته و بیان می

گذاران داري و بنیانایهکه ترجیح زمانی به گفته خود اقتصاددانان سرماشاره شد اما در این مقاله ! گذاشته است

  . اندازدانداز و بنابراین رشد را به تعویق میآن ناشی از عدم عقالنیت است و سطح پس

که این  گفتتوان پردازند، چطور میگذاران نظریه ترجیح زمانی به انتقاد از آن میوقتی که خود بنیان

الزم است این گروه از اقتصاددانان براي تقویت نظریات  با این وجود،نظریه مورد تأیید اقتصاداسالمی است؟

  . تري را اقامه نمایندخویش، استدالل محکم

هایی که بهره را به خاطر عامل ترجیح زمانی و قانون مطلوبیت در این مقاله نشان داده شد آن دسته توجیه -ج

توان با توسل نمی. ندحداقل با انتقاد شدید مواجهو یا  دانند، معتبر نیستندمتفاوت از ربا میماهیتاً نهایی نزولی، 

و نام آن را بهره زار دست یافت بر ترجیح زمانی و مطلوبیت نهایی کاهنده، به یک نرخ بهره تعادلی مثبت در با

  18.استخراج نمودتفاوت ربا از بهره  ايمبنایی بر از آنو طبیعی گذاشت 

ادبیات اقتصاد سرمایه مطالعه نظریه ترجیح زمانی در توان به عنوان یک نتیجه کلی بیان نمود که می

  . دهداز فلسفه تحریم ربا را در اختیار ما قرار می جزئی،هایی هرچند داري داللت

  

  :منابع

  فارسی

                                                   
که در این مقاله مورد بررسی قرارنگرفته ) به عنوان یک ریشه عینی(ي با نام مولدیت نیز دارد از نظر اقتصاددانان کالسیکی، ریشه دیگرالبته بهره طبیعی  18

  .  است
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آسیب شناسی نظریه بهره و بانک، انتشارات دانشگاه یزد، ). 1390(بخشی دستجردي، رسول و داللی اصفهانی، رحیم 

  .درحال انتشار

  

بهره با تأکید بر نظریه بهره بوم  جادیدرآمدي بر ریشه هاي ذهنی ا«. )1383(داللی اصفهانی . بخشی دستجردي، رسول

  .13اقتصادي، دانشگاه تربیت مدرس، سال چهارم، شماره  يها فصلنامه پژوهش. »یک دیدگاه انتقادي –باورك 

  

ایجاد بهره با تاکید بر نظریه حیاتی ساموئلسن در چارچوب بررسی آثار و ریشه هاي ). 1383. (بخشی دستجردي، رسول

  .پایان نامه دکتري، دانشگاه اصفهان .هاي تداخلی الگوي نسل

 

اقتصادي در  يها تیدرآمدي بر بهره به عنوان استانداردي براي تعیین سطح بهینه فعال. )1386. (---------------------

ها و راه  ربا در نظریه و عمل، چالشمجموعه مقاالت وب بهینه یابی پویا، سیستم اقتصادي با محوریت بهره در چارچ

  .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. کارها

  

بررسی نظري آثار نرخ بهره بر نحوه تخصیص زمانی و بین زمانی منابع در الگوهاي . )1386. (--------------------

  .اقتصادي، طرح پژوهشی، دانشگاه یزد

 

بررسی نظري و تجربی نرخ ترجیح زمانی در ). 1387. (صفهانی، رحیم، بخشی دستجردي، رسول و حسنی، جعفرداللی ا

  .25شماره . مجله دانش و توسعه. اقتصاد ایران

  

  .12تفاوت ربا و بهره بانکی، مجله نقد و نظر شماره ). 1376(غنی نژاد، موسی 
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