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وران تبيين و نقد ماهيت و ضرورت بهره در نظريات برخي انديشه

  اقتصادي غرب

  
  ∗∗∗∗حجت ايزدخواستي

  
  چكيده

اقتصاددانان هاي انديشهنقد عالمانه داري و واكاوي، رمزگشايي و هاي اقتصاد سرمايهورود به حوزه نظريه
بهره  .هاي اسالمي استاولين گام در طراحي و استقرار يك الگوي پيشرفت بر اساس ارزش، داريسرمايه

داري است كه در اين پژوهش به تبيين و نقد ماهيت و ضـرورت آن  مفهومي بنياني در نظام مالي سرمايه
سير تاريخي ربا و تبديل شدن آن بررسي  .شودوران اقتصادي غرب پرداخته ميدر نظريات برخي انديشه

هـا و عقايـد كليسـا حـاكم بـوده اسـت و       ميالدي آمـوزه  13به بهره در غرب بيانگر اين است كه تا قرن 
هـاي بشـري بـدون پشـتوانه     حاكم شدن انديشـه  ي منطبق با ربا صورت گرفته است، امامخالفت با بهره

در نهايـت  . هـاي كليسـا تغييـر كنـد    ر انديشهوحي باعث شده است تا وضعيت به نفع رباخواري و به ضر
در ايـن  . پردازان اقتصادي غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصـاد باشـند  باعث شده است تا نظريه

ساختار الگوي پردازان اقتصاد كالسيك، نظريه مولد بودن سرمايه و پول را در طرف عرضه و راستا، نظريه
را در طرف تقاضا به عنوان نظريه اوليه اثباتي بهـره مطـرح    آينده مصرف و رجحان زماني حال نسبت به

هـايي كـه در   شود، اين است كه اوالً، در بسـياري از اسـتدالل  نقدي كه بر اين نظريات وارد مي .اندكرده
اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجيه نرخ بهره طبيعـي بـه   

-ايه يا سود است و نه نرخ بهره قراردادي؛ ثانياً، اعتقادات و باورهاي افراد نيـز در ارزش معناي بازده سرم

-گذاري و ميزان مصرف كاالهاي حال و آينده نقش اساسي دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد مـي 

  .كند
  

 .مولد بودن سرمايه، نرخ بهره قراردادي، نرخ بهره طبيعي: هاي كليديواژه

  JEL :P2 ،P4 ،E43 ،.E44بندي طبقه
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  مقدمه

-به عنوان اولين گام در طراحي و استقرار يك الگوي پيشرفت بر اساس مبنـاي صـحيح و ارزش  

-داري است تا بتوان با فهم انديشههاي اقتصاد سرمايههاي اسالمي، نيازمند ورود به حوزه نظريه

انديشمندان ديگر جوامـع كـه بـه مبـارزات      داري و به طور خاص افكارهاي اقتصاددانان سرمايه
هـا بـر اسـاس مبـاني     نقـد عالمانـه آن  اند، به واكاوي، رمزگشـايي و  علمي در اين زمينه پرداخته

مفهـومي كليـدي، اساسـي و     در اين راستا بهره به عنـوان  .هاي اسالمي پرداختصحيح  و ارزش
وران اقتصادي غرب ي است كه انديشهيكي از موضوعات داري است و بنياني در نظام مالي سرمايه

رسـد  اگرچه در ظاهر به نظـر مـي  . به دنبال تبيين ماهيت و اثبات ضرورت آن در اقتصاد هستند
وران اقتصادي هاي برخي انديشههاي پولي است؛ در نظريهكه بهره يك درصد اضافي روي ارزش

در . شـود قاضا در نظر گرفتـه مـي  هاي واقعي براي نرخ بهره در طرف عرضه و تكنندهغرب تعيين
بهـره را مبتنـي   ) 1930( 2و فيشر) 1891و  1890(1باوركطرف عرضه اقتصادداناني از قبيل بوم

بـاورك و فيشـر سـاختار الگـوي مصـرف و      در طرف تقاضـا، بـوم  . دانندبر مولد بودن سرمايه مي
گـذاري  ها سـرمايه السيكدر نظريه ك. دانندرجحان زماني حال نسبت به آينده را منشأ بهره مي

بنـابراين نـرخ   . كننده عرضه آن استانداز بيانگذاري و پسدهنده تقاضا براي منابع سرمايهنشان
. كنـد گذاري است كه بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد ميبهره به عنوان قيمت منابع قابل سرمايه

كنـد كـه   داند و بيان ميرا منشأ بهره در طرف تقاضا مي 3رجحان نقدينگي) 1936(كينز          
عامـل وجـود    4گـزل  .نرخ بهره پاداشي است براي جدا شدن از نقدينگي در دوره زماني مشخص

اي كنندهداند و معتقد است كه در بخش واقعي اقتصاد هيچ دليل قانعبهره را در ماهيت پول مي
نظريه جديـدي را بـا عنـوان نـرخ بهـره      ) 1958( 5سنساموئل. توان پيدا كردبراي وجود آن نمي

وي الگـويي را  . بـاورك اسـت  نظريه وي به نحـوي رد نظريـه بـوم   . حياتي بنيانگذاري كرده است
در نهايت . دهندباورك باشد و افراد آينده را به حال ترجيح ميكند كه فاقد داليل بومترسيم مي

بنـابراين،  . دسـت آورده اسـت  بهره در طرف عرضه بـه  كنندهوي رشد جمعيت را به عنوان تعيين
ورود به ادبيات مربوط به ماهيت و ضرورت بهره و دسترسي به منابع اصلي و اوليه آن كه عمـدتاً  

گـردد،  ادبيات و كتب اصلي مربوط به آن به نيمه دوم قرن هفدهم و هيجـدهم مـيالدي بـر مـي    

                                                                                                               
1. Bohme Bawerk 

2. Fisher 

3. Liquidity Preference 

4. Gesell 

5. Samuelson 
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وران اقتصـادي غـرب   هاي برخي انديشـه نظريهبه همين منظور، تبيين و نقد . قدري دشوار است
اي صورت مربوط به ماهيت و ضرورت بهره، با جستجو در منابع اوليه و قديمي به روش كتابخانه

در اين راستا، به تحليل روند تاريخي مخالفت بـا بهـره منطبـق بـا ربـا و رونـد تبـديل        . گيردمي
ختلف در رابطه با موضوع و تبيين و نقد مخالفت به دكترين دفاع از بهره، برخي خطوط فكري م

چيستي بهـره  بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش بيان . شودهاي بهره پرداخته ميترين نظريهمهم
هـاي موجـود در    ترين نظريـه  تبيين و نقد مهم است كه با در اقتصاد متعارف و ضرورت وجود آن

در ادامه در بخش دوم، مفهوم بهره  .گيردبر اساس مباني صحيح و اسالمي صورت مياين زمينه 
سير تاريخي ممنوعيـت بهـره در غـرب صـورت     در بخش سوم، . شودهاي آن بيان ميو مشخصه

تبيـين  در بخش پنجم  .شوددكترين غرب در دفاع از بهره تحليل ميدر بخش چهارم، گيرد، مي
در بخـش ششـم،   . گيردميباروك و فيشر صورت اثباتي بهره در نظريه بهره بوم هاي نظريه نقدو 

گيـري  در نهايت به نتيجـه . شودكننده سود تبيين و نقد مينظريه بهره شومپيتر به عنوان توجيه
  . شودو ارائه پيشنهادات پرداخته مي

   
  هاي آنمفهوم بهره و مشخصه . 1

هـاي  در بين انـواع نـرخ  . داري استبهره مفهومي كليدي، اساسي و بنياني در نظام مالي سرمايه
در يك تعريف كلـي نـرخ   . بهره آنچه همخواني با ربا دارد، نرخ بهره پولي و نرخ بهره كااليي است

بهره كااليي قيمت مبادله مقدار مشخصي از يك كاال با همان كاال در دو زمان متفاوت است كـه  
مقـدار  درصد مـازاد بـر    نامد وكينز در نظريه عمومي خود آن را نرخ بهره بر حسب خود كاال مي
نرخ بهـره پـولي درصـد    . شود مشخصي كاال است كه طبق قرارداد براي بازگشت آتي فروخته مي

-، مثالً يك سال بعد آن شده باشد و مي1زيادي مبلغ معيني پول است كه تعهد تحويل به وعده

مبلغي ناميد كه به دين گونه براي آينـده تعهـد تحويـل آن گرديـده      3يا نقد 2توان قيمت فوري
تر نرخ بهره در ادبيات اقتصادي از واژگان متفاوتي براي بيان واضح). 272-3: 1387كينز، (است 

-هاي مختلف اقتصادي نشـأت مـي  اين واژگان متفاوت، از مصاديق و موقعيت. 4شوداستفاده مي

                                                                                                               
1  . Forward delivery 

2  . Spot price 

3. Cash 

كينز، (اي است كه اشتغال را در سطح ثابت و مشخص حفظ كند اي واقعي همواره برابر با نرخ بهرهنرخ بهره . 4
ي اقتصاد سازگار و همخوان ي طبيعي، نرخ بهره تعادلي است كه با وضعيت طبيعي و بالقوههنرخ بهر). 294: 1387

نرخ بهره طبيعي كه مربوط به عدم بيكاري و يا تورم باشد، نرخ بهره . باشد و ثبات اقتصادي را به همراه داشته باشد
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، ، نرخ بهره كـااليي، نـرخ   1نرخ بهره پولي. شوندگيرند و بعضاً در فضاي مكتبي خاص تعيين مي
، نرخ بهره تكنولوژيـك،  4، نرخ بهره بيولوژيك3، نرخ بهره واقعي2دستمزدي، نرخ بهره اسميبهره 

، نرخ بهـره بـين زمـاني و نـرخ بهـره درون      6، نرخ بهره خنثي5نرخ بهره تعادلي، نرخ بهره طبيعي
 داللي(شوند است كه در ادبيات اقتصاد متعارف بكار برده مي هاي بهرهبرخي از انواع نرخ 7زماني

  . )7: 1384اصفهاني، 
شود، اين است كه آيا بهـره علـت اسـت يـا معلـول؟ در      سؤالي كه در مورد بهره پولي مطرح مي 

) كنـز پـول  (شود كه بهره علت نيست بلكه معلول امكانِ به احتكار درآمـدنِ پـول   پاسخ بيان مي
پـاداش بـه گـردش    داري، بهـره  در نظام سـرمايه . ي آن در نظام پولي متعارف استاست و ريشه

گذاري، افراد در نظام سرمايه. شودو با نرخ ثابت دريافت مي 8شوددرآمدن پول در نظر گرفته مي
كـه هـيچ نـوع    كنند تا با بهره خاصي قـرض دهنـد، در حـالي   متمكن پول نزد خود نگهداري مي

رنـده آن را در  گيكنند و خـواه وام كنند و يا پول خود را با خطري مواجه نميكاري را تعهد نمي
، يـا متضـرر شـود، اصـل     راه توليد خرج كند يا صرف امور زندگي نمايد، خواه از آن سودي ببرد

زماني كه نرخ بهـره  . دهنده بپردازدسرمايه بماند يا نماند، بايد اصل و فرع را در هر صورتي به وام
تواند ه پولي است كه مييابد و افزايش نرخ بهرپولي پايين است، مقدار نگهداري پول افزايش مي

گذاري، حداقل تأمين نـرخ بهـره   پول را به گردش درآورد، اما معيار اصلي اقتصادي بودن سرمايه

                                                                                                               
نرخ بهره اسمي يك نرخ موهمومي است و از مجموع نرخ بهره واقعي و تورم   ).273: همان(خنثي نام دارد 

اي است كه بوسيله نرخ رشد نرخ بهره )بيولوژيكي(نرخ بهره حياتي ). 40: 2010، 4والش(شود انتظاري حاصل مي
ترين اجزاء در نظام اقتصادي هستند به هاي بهره مهمدر كل نرخ ).1958ساموئلسن، (شود جمعيت تعيين مي

  .هاي بهرهتوان ادعا كرد، اقتصاد چيزي نيست جز ارتباط ميان انواع نرخطوري كه مي
1. Money interest rate 

2. Nominal interest rate 

3  . Real interest rate 

4. Biological interest rate 

5  . Natural interest rate 

6  . Neutral interest rate 

7  . Internal interest rate 

حركت درآمدن پول داند و آن را عامل به داري، بهره پولي را مانع از كَنز شدن پول مياگرچه در نظام سرمايه . 8
توان از طريق قراردادهاي واقعي از قبيل بيع، داند، اما بهترين عامل نيست؛ زيرا در اقتصاد اسالمي، ميدر جامعه مي

گذاري را پرداخت كرد و پول به بهترين شكل مشاركت، مضاربه، مزارعه و جعاله و مساقات سود حاصل از سرمايه
  .در جامعه به جريان خواهد افتاد
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ي بنـابراين، ريشـه  . گيـرد گـذاري شـكل نمـي   در غير اين صورت هيچ سرمايه. بازار سرمايه است
كه در سرمايه پـولي اسـت؛   ، بل)هاآالت و كارخانهماشين(اصلي استثمار، نه در سرمايه غير نقدي 

اي يـك فعاليـت   اي و چـه انـدازه  گيرد كه چه زماني، در چه زمينهزيرا سرمايه پولي تصميم مي
شـود و از يـك طـرف    با توجه به اينكه بهره در بهاي تمام شده كاالها محاسـبه مـي  . محقق شود

مردمـي خواهـد بـود    درآمد بادآورده براي گروهي اندك و از طرف ديگر باري اضافي براي بيشتر 
از اين رو، بهره پـولي درآمـدي بـادآورده و غيـر اخالقـي و غيـر       . كنندكه از آن كاال استفاده مي

. گيرد كـه كمبـود نسـبي پـول وجـود داشـته باشـد       ي پولي زماني شكل ميبهره. منصفانه است
ا از طريـق  هـ مـثالً بانـك  . توان اين كمبود را پديـد آورد همچنين از طريق تقاضاي كاذب نيز مي

-، مردم را بـه وام گـرفتن تشـويق مـي    1تشويق مردم براي مصرف كاالهاي لوكس و غيرضروري

دهنـد؛  ، توهم پولي را ايجاد و گسترش مـي هاي تجاري با خلق پول از هيچبانكبه عالوه، . كنند
 هاي تجاري از يـك ن در بانكگذاراشود كه بخش قابل توجهي از سپردهيعني شرايطي ايجاد مي

تواننـد  هاست، كـه مـي  ها جزيي از پول آنگذاري شده آنكنند كه مبالغ سپردهسو احساس مي
كنند كه اين وجوه از طـرف  ها احساس مياز سوي ديگر، آن. مشابه پول نقد از آن استفاده كنند

در كنار هم گذاشتن اين دو احساس در يك زمان، . گذاري وام داده شده استبانك براي سرمايه
ي احساس در اختيار بودن پول و احساس در اختيار نبودن پول، نوعي احساس توأم با تـوهم  يعن

تواند در توهم زنـدگي كنـد، از ايـن رو بـه منظـور رفـع       چون عامل اقتصادي مستمراً نمي. است
گذاري در بانك و فراگير شدن اين  تناقض از ذهن فرد با قائل شدن به موجود نبودن وجه سپرده

گذاران موجب رجوع يكباره به شـبكه بـانكي بـراي برداشـت وجـوه      بين ساير سپردهاحساس در 
داللـي اصـفهاني و   (شـود  شود و نهايتاً منجر به ظهور بحران بانكي و مـالي مـي  گذاري ميسپرده

  ).1389همكاران، 
هـا، بـه خصـوص    هاي بهره در اقتصاد متعارف كه با تعاريف بهره كالسـيك از مشخصه

در هـاي مهـم بهـره همخـواني دارد، ايـن اسـت كـه        يشر به عنوان بخشي از نظريهباورك و فبوم
بازپرداخـت  ؛ گيرد پرداخت قطعي و مطمئن در زمان حال صورت مي؛ شود قرارداد وام تعيين مي

گيرنده  وجوه را به وام الكيتكند و م دهنده خود را از مبلغ وام جدا مي واماست؛  مشروط به مازاد
در نتيجه، براي او مصرف وام مهم نيست؛ بلكـه بازگشـت اصـل و فـرع وام مهـم       .دهد انتقال مي

                                                                                                               
 ...هاي تفريحي و وام خريد خودرو، لوازم خانگي جديد، مسافرت . �
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گـذار قـرض داده اسـت     بهره را سهم كسي كه بـه سـرمايه   بنابراين .موعدها مشخص است ؛است
    ).126-27: 1385رجايي، ( اند معرفي كرده

  

  سير تاريخي ممنوعيت بهره در غرب .2

در عهد عتيـق و عهـد جديـد، در    . گرددسال پيش بر مي 2000اريخ بهره و نهي آن به بيش از ت
بنـدي،  در يـك طبقـه  . 1كتاب تورات بندهاي متعددي به نهي از رباخواري اختصاص يافته است

دوره باسـتان و  قـرون   به سه دوره هنگامه نـزول وحـي،    در مسيحيتسير تاريخي مباحث بهره 
دوران مخالفـت بـا    دوره رنسانس كـه  و ي كاتوليك بودهدوران حاكميت پدران كليساوسطي كه 

مباحث مربوط به فلسفه حرمـت ربـا در    ).29: 1385رجايي، (شود ميتقسيم  بوده است، كليسا
، 2اديان مختلف ابتدا به عنوان يك بحث كالمي در بين فالسفه و متكلمين بزرگي چون افالطون

در قرآن كريم نيز در آيات . مطرح شده است 5و مولينيس 4ها بوسيله كالوينو بعد از آن 3ارسطو
اي كـه در طـول   مسـأله . به فلسفه تحريم ربا و ظالمانه بودن آن پرداخته شـده اسـت   6متعددي
هاي بهره شده و گسترش يافته است، علت و منشـأ  سال پيش به سرعت وارد حوزه بحث 2000

. كه منشأ آن نيروي كار نيسـت  كشد، اين استآنچه كه توجه به بهره را به چالش مي. بهره است
در بهره وام به ويژه در بهره قرضي كه از پول با ماهيت عقيم بودن بدست آمده، اين ويژگي قابل 

بنـابراين، سـؤالي كـه    . شـود كشي نامشروع و غيرمنصفانه محسـوب مـي  توجه است و نوعي بهره
از طـرف ديگـر،   . است؟شود اين است كه چگونه پولي كه عقيم است منشأ مازاد شده مطرح مي

آيد، ولي با مشـاركت نيـروي كـار صـاحب سـرمايه      گرچه بهره طبيعي از نيروي كار بدست نمي
بنابراين به دليل مشاركت كليه عوامل توليد كاالهـا، سـهم آنهـا بـه سـادگي بـا       . شودحاصل مي

  ).13: 1890، 7باوركبوم(شود يكديگر خلط مي

                                                                                                               
-آيه(؛ سفر الويان باب بيست و پنجم، بندهاي 119بيست و پنجم، ص ) آيه(سفَر خروج باب بيست و دوم، بند .  1

 .310، ص 19-20) هايآيه(؛ سفر تثنيه باب بيست و سوم، بندهاي 195، ص  35- 37) هاي

2  . Plato 

3  . Aristotle 

4 .Calvin 

5  . Mollinis 

: 1392(همچنين نگاه كنيد به ايزدخواستي و داللي اصفهاني . عمرانآل 130سوره بقره، آيه  279و  278هاي آيه . 6

210-197( 

7  . Bohm Bawerk 
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بـه عنـوان    1سرمايه خود بحث بهره را با گزارشـي از روچـر  دركتاب بهره و ) 1890(بوم باورك   
گيري مـردم نسـبت   وي ايده روچر نسبت به مراحل تصميم. كنديكي از مخالفان بهره شروع مي

  ): 14: همان(كند كند و بيان ميبه بهره را تأييد مي
جـا كـه   از آن تر توسـعه اقتصـادي،  روچر به خوبي بيان كرده است كه در مراحل پايين«          

اعتبار هنوز جايگاه ناچيزي در توليد دارد، يك تنفر جدي نسبت بـه بهـره گـرفتن وجـود     
شوند و قاعدتاً قرض براي رفع نياز گروهـي اسـت   ها صرف مصرف ميتقريباً تمام وام. دارد

. گيرنـدگان فقيـر هسـتند   دهندگان معموالً ثروتمند و واموام. كه در رنج و زحمت هستند
آورد و مبلغـي از مـال انـدك وي را بـه     دهنده به عنوان كسي كه بر فقير فشـار مـي  قرض

افزايـد، در وجـه ناپسـند و زشـتي جلـوه      ستاند و به مال زياد خود ميعنوان بهره از او مي
  .»كندمي

وي معتقد است كه جاي تعجب نيست كه هم جهـان باسـتان و هـم قـرون وسـطي نسـبت بـه        
هاي اقتصـادي، سيسـتم   ودند؛ زيرا در جهان باستان، با وجود جهشرباخواري به شدت مخالف ب

اعتباري هرگز توسعه چنداني نيافت و قرون وسطي پس از زوال فرهنگ روم، در صـنعت ماننـد   
البتـه ممكـن اسـت    . هاي ديگر خود را در شـرايط دوران اوليـه احسـاس كـرد    بسياري از زمينه

د فراگير و راسخ به بدي عمل به آن تلقـي كـرد؛ ولـي    هاي قانوني بهره را شاهدي بر اعتقاتحريم
). 14: همـان (انـد  ها بر يك نظريه مشخصي مبتني بـوده توان گفت كه اين تحريمبه سختي مي

، 2بوم باورك در ادامه به نويسندگان فيلسوف همانند افالطون، ارسطو، كيتوي بـزرگ و كوچـك  
انـد و معتقـد   ي و گذارا به موضـوع پرداختـه  كند كه اجمالاشاره مي 5، پالتوس4، سنكا3سيسيرو

از اين گذشته، سياق . اند هيچ مبناي نظري براي قضاوت خود ارائه دهندها نتوانستهاست كه آن
انـد  ها با بهره به خودي خود مخالف كردهكند كه آيا آنها اين مسأله را مطرح مياغلب اين متن

ها به سـبب ايـراد ويـژه    و در حالت اول، آيا مخالف آناند؛ يا تنها نسبت به مازاد آن مخالف بوده
كه بهره معمـوالً بـه نفـع ثروتمنـداني بـود كـه ايـن        ذات خود بهره است يا نه تنها به سبب اين

  .نويسندگان از آنان نفرت داشتند
شـود كـه   در بررسي سير تاريخي ممنوعيت بهره در پيش از قرن دوازدهم اين نتيجه حاصل مي

تاً به متكلمان محدود بوده است و حتي روش برخورد با اين مسأله كالمـي بـوده   بحث بهره عمد
                                                                                                               
1. Roscher 

2. The two Catos 

3  . Cicero 

4. Seneca 

5  . Plautus 
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در آن دوران براي اثبات ظالمانه بودن بهره وام، به خدا، وحي، آيات كتاب مقدس تورات و . است
ترين شد و بعد به ندرت و آن هم به كليانجيل و احكام مربوط به خيرات و نيكوكاري توسل مي

حقوقي و اقتصادي تمسك گرديد و پدران كليسا درباره موضوع، بسيار دقيـق بـه   شكل به داليل 
حدود قرن دوازدهم و بعد از آن حركت مهمي در ماهيـت آثـار مكتـوب در    . اندابراز نظر پرداخته

-هاي اقتصادي كه بـه تـدريج گسـترش مـي    مورد بهره قابل مشاهده است و مباحث بهره بر پايه

ك به مرجعيت پـدران مقـدس كليسـا، متخصصـان شـرع و فالسـفه       تمس. شديافت، هدايت مي
، قوانين جديد و قديم، استنباط از قوانين الهي، حقوق انساني و اسـتنباط  )حتي فالسفه مشرك(

همچنين حقوقدانان شريعت و سـپس  . شداز قوانين طبيعي، به داليل برگرفته از وحي اضافه مي
تري را در ايـن جنـبش در كنـار متكلمـان بـر عهـده       حقوقدانان عادي در مرحله اول نقش فعال

در موره بهره بـه نقطـه اوج خـود     1هاي كليساميالدي آيين شريعت و آموزه 13در قرن . گرفتند
گـذاري، اعـم از قـوانين مـادي و معنـوي      رسيد، به طوري كه اصول آن تأثيري اساسي بر قـانون 
كردند، تهديـد  همگام با بهره را تصويب ميگذاشت و باعث شد كه حاكمان سكوالري كه قوانين 

هاي متمادي اثري از مخالفت با اصل ممنوعيت بهره به تكفير شوند و اين باعث شد تا براي سال
هايي كه بوسيله متشرعين در ممنوعيت بهـره  استدالل). 25: 1809باورك، بوم(ظهور پيدا نكند 

  )38: همان( شود، عبارتند ازبيان مي
 گيرنده غير عادالنه است؛مالكيت شيئي قرض داده شده براي قرضعدم انتقال  -1

 كند؛ گيرنده خطر اصلي سرمايه را تقبل ميقرض  -2

 شود؛دهنده دچار سختي ميگيرنده با درخواست بهره بوسيله قرضقرض -3

 گيرنده مجبور است ثمره پول را به فرد ديگري كه ريسكي قبول نكرده، برگرداند؛قرض -4

 شود؛از كشاورزي و تجارت منجر ميربا به غفلت  -5

  .شودربا باعث آسيب رساندن به خير و سعادت جامعه مي - 6
  

  دكترين غرب در دفاع از بهره . 3

هاي كليسا در ممنوعيت بهره تا قبـل از قـرن دوازدهـم مـيالدي از يـك      گيريدر غرب با سخت
باعث شد كـه بتـدريج   هاي بشري بدون پشتوانه وحي از طرف ديگر، طرف و حاكم شدن انديشه

 .هاي كليسا دگرگون شـود ميالدي وضعيت به نفع رباخواري و به ضرر انديشه 13در بعد از قرن 

                                                                                                               
1  . Canon doctrine 
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به عنوان قاضي فرانسوي  3و مولينيس 2طلببه عنوان اصالح 1كند كه كالوينبوم باورك بيان مي
هـاي نظـري بـا    زمينـه كـه در   انـد بـوده  4از پيشتازان مبارزه با ممنوعيت بهره در مكتب جديـد 

اي كـه ارائـه   هر دو در اصول با يكديگر موافق بودند، ولي شيوه. اندممنوعيت شرعي مخالف بوده
آورد دسـت مـي  كالوين عقايدش را بيشتر از طريق ادراك و تخيل به. اند متفاوت بوده استكرده

ي و تمايزها بـوده  تا از طريق مباحث منطقي، ولي مولينس به طور جدي در پي معيارهاي اخالق
هاي شخصيتي و رواني در تعقيب مخالفان خود بود و به همين دليل در وي در تمام جنبه. است

: 1890بـاورك،  بوم(متقاعد كردن آنها به لحاظ عقيدتي و نكته به نكته تالش زيادي كرده است 
30-29 .(  

كـار بـرده   ادي بـه در ادبيات اقتصـ  5بنابراين تا قبل از رنسانس، ربا تحت عنوان يوژري
مـيالدي بـه خـاطر     16در قـرن  . شـد شد و در آن دوره عمل رباخواري به شدت نكوهش ميمي

ها با دين مسيحيت و كليسا به بـاالترين حـد خـود رسـيد و نهضـت بـه       نتايج رنسانس، مخالفت
 .ميالدي ادامه پيـدا كـرد   18و  17اين روند در قرن . اوج خود رسيد به» اصالح ديني«اصطالح 

ها به سمت اروپـا باعـث   در عصر رنسانس با خروج منابع عظيم از ديگر كشورها و روانه شدن آن
در تكامل . ها شد تا قبح عمل رباخواري را كمرنگ كننداي از استداللگيري دامنه گستردهشكل

عنـوان  اي بـا  در مقالـه  7سولدبي. در ادبيات مربوطه جايگزين ربا شد 6همين دوره تاريخي، بهره
داند، كه ، منشأ بهره را در نهادهاي بازرگاني و تجارت مي)1598( 8هايي درباره رباخواريپرسش

شود و از آنجا كه هر فرد بايد مجاز باشد تـا در حـد امكـان و    در آن پول از عقيم بودن خارج مي
فتن بهـره  كنـد كـه گـر   بدون ضرر زدن به ديگران به دنبال منافع خود باشد، در نتيجه، بيان مي

ميالدي آيـين جديـد در    17در طي قرن ). 32-33: همان( ذاتاً با عدالت منافات نخواهد داشت 
همزمان با بيسـولد در انگلسـتان بـر اسـاس مبـاني       9بيكن. دفاع از بهره در غرب گسترش يافت

در هلند بـه دفـاع از بهـره     10گروتيوس. ضعيف تجربي و عملي، خود را وقف طرفداري بهره كرد

                                                                                                               
1.Calvin  

 .نامدكردند را اصالح طلب ميهاي شريعت و كليسا مخالفت ميباورك كساني كه به نحوي با آموزهبوم . 2

3. Molinaeus 

4.New school 

5.Usury 

6. Interest 

7. Besold 

8. Questions aliqute de usuris 

9. Bacen 

10. Grotius 
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وي اگرچه در اصول طرفدار متشرعين بود، اما در عمل با تجويز و تأييـد بسـياري از   . اندداختهپر
-دهنـده، از اصـل تحـريم بهـره عقـب     پوشي از سود و ريسك قرضانواع جبران زيان، براي چشم

هاي خـود جهـت و جـوهره    ميالدي در آلمان در نوشته 1638در سال  1سلماسيس. نشيني كرد
) 1691( 2الك). 34-35: همـان (براي بـيش از يكصـد سـال معـين كـرده اسـت       نظريه بهره را 

بعضي پيامدهاي كـاهش بهـره و افـزايش ارزش    «اي در رابطه با منشأ بهره قرض با عنوان رساله
هـاي متشـرعين اسـت، بحـث خـود را      با بعضي موضوعات كه تا حد زيادي يادآور ديـدگاه » پول

توانـد از  كنـد، ولـي مـي   ل عقيم است و چيزي توليد نمـي كند كه پووي بيان مي. كندشروع مي
-بـوم (طريق قرارداد، آن سودي را كه پاداش نيروي كار است، به جيب فرد ديگري منتقل كنـد  

پـذير  رسد كه بهره قـرض توجيـه  با اين حال، الك به اين نتيجه مي .).36: باورك به نقل از الك
  .هاي وي استض در گفتهبنابراين اين مباحث بيانگر نوعي تناق. است

اي كـه آيـين   كه آيـين متشـرعين در طـي دوره   كند، اينبوم باورك در ادامه بيان مي
تـوان  شريعت مسلط بوده، چقدر براي انگلستان در قرن هجدهم عجيب و غريب بوده اسـت، مـي  

اع دفـ «در اواخر قرن هجدهم در برخورد با موضوع، در كتاب خود با عنـوان   3در روشي كه بتهام
او ديگـر بـه فكـر تـالش     . ميالدي نشان داده است،  مشاهده كـرد 1787در سال » 4از رباخواري

وي مباحث گذشتگان و متشرعين را تنها بدان جهت بيـان  . جدي براي توجيه گرفتن بهره نبود
درباره ارسطو به عنـوان كسـي كـه مبحـث     . آميز برخورد كنداي كنايهها به گونهكرد كه تا با آن

  :نويسدگونه چنين ميهايي مزاحبودن پول را مطرح كرد، با عبارتعقيم 
ها و زكـاوتي  همچنان كه سرنوشت مقدر كرده بود، اين فيلسوف بزرگ با وجود همه تالش«     

شايد پيش و پـس از آن هـم   (كه مبلغ زيادي پول در دستان خود داشت كه داشت، با وجود اين
هاي بيشماري كـه در مـورد موضـوع نسـل     و رنج) قرار گيردمبلغ هنگفت بيشتري در دستانش 

كشيد، هرگز قادر نبود در هيچ قسمتي از پول، هيچ عضوي كه بـا آن توليـد مثـل شـود، بـراي      
  .»توليد قطعه ديگر بيابد

   

                                                                                                               
1.Claudius Salmasius 

2. Lock 

3. Bentham 

4. Defence of usury 
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  اثباتي بهره هاي نظريه نقدتبيين و  . 4

در مقـام اثبـات ضـرورت آن     هاي اوليه اثبـاتي بهـره بـوده و   ، از نظريه1نظريه مولد بودن سرمايه
كه قابليت تبديل شدن به سـرمايه  (، از يك خط فكري معين كه سرمايه و پول اين نظريه. است

نظريه بهره مبتني بر مولد بـودن  . قدرت و توان توليدي بيشتري را دارد، برخوردار است) را دارد
به عنـوان اقتصـاددانان   ) 1930( 2و فيشر) 1891و  1890(باورك هاي بهره بومسرمايه در نظريه

مولـد بـودن   . شـود هـا پرداختـه مـي   كالسيكي دنبال شده است كه در ادامه به تبيين و نقـد آن 
-سرمايه بيانگر اين است كه سرمايه در تقابل با تأمين نيازهاي فوري، به توليد كاال خـدمت مـي  

در  3ها بـه كاالهـاي مولـد   بندي كاالبنابراين، اطالق مولد بودن به سرمايه، مترادف با طبقه. كند
ترين درجه اثر مولد بودن، ضمانتي براي در واقع، كوچك. است 4مقابل كاالها براي مصرف فوري

. داللت مطرح شده است، حتي اگر توليد ارزش سرمايه به كـار رفتـه در آن را بـه دسـت نيـاورد     
ند كه با كمـك سـرمايه،   كنطرفداران اين نظريه به طور تلويحي و يا صريح اين معني را بيان مي

گيرد و سرمايه علت مازاد توليد است؛ به عبـارتي ديگـر، سـرمايه يـك     توليد بيشتري صورت مي
معتقد است كه ) 1890(بوم باورك . قدرت خلق ارزش را به صورت مستقيم يا غير مستقيم دارد

مولـد بـودن    هاي سريع آدام اسميت با توضيح وي در مورد بهره بوسيله قدرتبخشي از موفقيت
كند، خـواه صـحيح يـا    اش را توليد مياگرچه اين ايده كه سرمايه بهره. سرمايه شروع شده است

رسد، امـا اغلـب مفـاهيم مهـم در ارتبـاط بـا مولـد بـودن         غلط، در آغاز ساده و واضح به نظر مي
ري مثبـت  وبه عقيده گزل دليـل بهـره  . برنداي از ابهام و نامشخص بودن رنج ميسرمايه از درجه

سرمايه به مقتضيات عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد و در شرايط خاصي اگر عرضه سـرمايه بـه   
وري حد كافي افزايش يابد و عوامل خارج از بخش واقعي اقتصـاد مـانع از آن نشـود، نـرخ بهـره     

با اين اسـتدالل، گـزل معتقـد اسـت كـه عامـل       . تواند در حد صفر كاهش يابدنهايي سرمايه مي
وري مثبت سرمايه و ري كه مانع افزايش عرضه سرمايه و پول است را بايد موجب وجود بهرهديگ

بنابراين نظريه مولد بودن سرمايه به منظور توضيح بهره، بوسيله . نرخ بهره مثبت به حساب آورد
قدرت مولد بودن سرمايه پيشنهاد شده است، اما در اين عبارت ساده معاني بسياري نهفته است 

رو، ضروري است تا بررسي، تبيين دقيق و نقـد نظريـه بهـره    از اين. طلبدتر را ميتوجه دقيقكه 
  مبتني بر مولد بودن سرمايه صورت گيرد

                                                                                                               
1. The productive theory of capital 

2. Fisher 

3. Productive goods 

4. Goods for immediade consumption  
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  باوركتبيين و نقد نظريه بهره بوم . 1-4

ميالدي بـه بررسـي و نقـد     1890در سال » 1سرمايه و بهره« بوم باورك در كتاب خود با عنوان 
نظريـه اثبـاتي   «« پيشين بهره پرداخته است و بعد از آن در كتاب ديگري بـا عنـوان   هاي نظريه
ميالدي نظريه بهره خود را بر مبناي مولد بودن فيزيكـي سـرمايه ارائـه     1891در سال »» 2بهره

و  3وي قابليت سرمايه براي توليد كـاالي بيشـتر را بـه عنـوان مولـد بـودن فيزيكـي       . كرده است
كند كه مولد كند و بيان ميمطرح مي 4زش بيشتر را به عنوان مولد بودن ارزشيتوانايي توليد ار

. بودن فيزيكي سرمايه ممكن است اشاره بر افزايش كميت يا بهبود كيفيت توليدات داشته باشـد 
در حالي كه مولد بودن ارزشي سرمايه ممكن است به اين معني باشـد كـه مقـدار ارزش توليـد     

بـاورك،  بـوم (ز مقدار ارزش توليد شده بدون كمك سرمايه بيشـتر باشـد   شده با كمك سرمايه، ا
چهار معنـاي مسـتقل بـه    » سرمايه مولد است«بنابراين وي براي گزاره ساده ). 13-112: 1890

  ):114: همان(كند صورت زير بيان مي
 .سرمايه توانايي خدمت به توليد كاال را دارد -1

-ر، نسبت به وقتي كه بدون آن توليـد مـي  سرمايه قدرت خدمت به توليد كاالي بيشت -2

 .شد، را دارد

-سرمايه قدرت خدمت به توليد ارزش بيشتر، نسبت به وقتي كه بدون آن توليـد مـي   -3

 .شد، را دارد

 .سرمايه قدرت توليد ارزش بيشتر از خودش را دارد -4

فني، تـالش  شناختي و با بيان سه دليل اقتصادي، رواندر نظريه اثباتي بهره ) 1891(باورك بوم
كرده تا اثبات كند كاالهاي حال بر كاالهاي آينده مزيت دارند و اين مزيت را باعث بيشتر شـدن  

كند كه تفاوت ارزش كاالهاي حال و آينده داند و بيان ميارزش اين كاالها بر كاالهاي آينده مي
هـاي حـال بـا    وي معتقد است كه وام چيزي جـز مبادلـه كاال  . هاي سرمايه استمنشأ تمام بهره

دهنده در واقع مقداري كاالي حال را به ازاي مقـداري كـاالي آينـده    كاالهاي آينده نيست و وام
بنابراين، قرارداد وام يك انتقال دوطرفه ملكيت در دو مجموعه كاالست كه يـك بـه   . دهدوام مي

-گـذاري ارزش او به دنبال اثبات اين مطلب است كـه برآينـد  . حال و ديگري به آينده تعلق دارد

كند، معمـوالً بـه نفـع كاالهـاي     هاي ذهني كه قيمت بازاري كاالهاي حال و آينده را تعيين مي

                                                                                                               
1. Capital and interest 

2. Positive Theory 

3. Physical productivity 

4. Value productivity 
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اي دريافت كند و كند، بايد بهرهگيرنده كه كاالهاي حال را دريافت ميبنابراين، قرض. حال است
از نظر كميـت و   باورك معتقد است كه كاالهاي حالبوم. از اين طريق به دنبال توجيه بهره است

دانـد و  كيفيت بيش از كاالهاي آينده ارزش دارند و اين قضيه را شالوده و پايه نظريـه بهـره مـي   
رود پديده بهره با آن روشن شود، به همـين واقعيـت   كند كه همه مباحثي كه انتظار ميبيان مي

ولـي ايـن طـور    كنـيم،  كند كه ما در زمان حال زنـدگي و فعاليـت مـي   بيان مي وي. گرددبر مي
تمايل به خوشبختي و رفاه، محـدود بـه زمـان حـال     . تفاوت باشيمنيست كه نسبت به آينده بي

هاي اقتصـادي كـه از   ريزيتنها به دليل به اجرا درآمدن اين اصل كلي است كه در برنامه. نيست
كنيم، براي سعادت و خوشـبختي خـود، بـراي آينـده نسـبت بـه حـال كـاالي         پيش تنظيم مي

اي كند كـه بـه قضـيه   در ادامه بيان مي). 237-8: 1891باورك، بوم(كنيم تري را فراهم ميبيش
باشد و معتقد است كـه كاالهـاي حـال ارزش ذهنـي بيشـتري از      رسيديم كه اساس و بنيان مي

گـذاري  وي معتقـد اسـت از آنجـايي كـه ارزش    . همان كاالها و به همان تعـداد در آينـده دارنـد   
اي بيشـتر و  كند، كاالهاي حال معمـوالً ارزش مبادلـه  را تعيين مي 2عيني مبادله، ارزش 1ذهني

وي اين پديـده را  نتيجـه مشـاركت    . قيمت باالتري از همان كاال و با همان مقدار در آينده دارد
كند كه اگر چه ايـن عوامـل هـر كـدام ماهيـت متفـاوت       داند و بيان مييك مجموعه عوامل مي

از ديدگاه بوم باورك علت تفاوت . )247: همان( كنندها در يك جهت عمل ميندارند، اما همه آ
  ):249-61: همان(ارزش كاالهاي حال بر آينده عبارتند از 

  تفاوت در نياز در زمان حال و آينده -1
ها در زمان حال باورك معتقد است كه كاالهاي حال ارزش خود را از شرايط نياز و تأمين آنبوم

هنگـامي   -هاي زماني آينـده كنند، اما كاالهاي آينده ارزش خود را از شرايط در دورهدريافت مي
بنـابراين، اگـر فـردي شـديداً     . دريافت خواهنـد كـرد   -ها در دسترس قرار خواهند گرفتكه آن

نيازمند كاالهاي خاص يا كاالهاي معمولي باشـد و بـه داليلـي اميـدوار باشـد كـه در آينـده در        
اهد بود، همواره ارزش حال مقدار معيني از كاالهاي موجود در زمان حـال را  وضعيت بهتري خو

كنـد كـه در   بوم باورك در ادامه عكس آن را هم بيان مي. داندبيش از همان مقدار در آينده مي
افرادي كه در زمان حال نسـبتاً مرفـه هسـتند، ولـي     . افتدزندگي اقتصادي افراد بسيار اتفاق مي

افـرادي كـه بيشـتر يـا همـه      . كه در آينـده در شـرايط دشـواري قـرار گيرنـد     دهند احتمال مي
 -هاي آتي زنـدگي دهند در دورهآورند و احتمال ميدرآمدشان را از راه كار و تالش به دست مي

                                                                                                               
1. Subjective valuation 

2. Objective exchange value 
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گيرند و آينده ها ممكن نباشد، در اين گروه قرار ميكسب درآمد براي آن -هنگام از كار افتادگي
  .دهندرا بر حال ترجيح مي

  كمتر از حد برآورد كردن آينده -2
انـد،  باورك معتقد است كه افراد براي كاالهايي كه براي نيازهاي آينده در نظـر گرفتـه شـده   بوم

بنابراين، افـراد بـه طـور    . دهندشان نسبت ميارزشي كمتر از مقدار واقعي مطلوبيت نهايي آينده
وي معتقـد  . كنندكننده آن نيازها را كم برآورد ميسيستماتيك نيازهاي آينده و كاالهاي برآورد

است كه خود اين واقعيت جاي هيچ شك و شبهه ندارد؛ اما در بعضي جوامع در مراحل مختلـف  
از نظـر وي داليـل   . شـود زندگي، در افراد مختلف ايـن پديـده در درجـات متفـاوتي ظـاهر مـي      

تصـورات نـاقص افـراد از نيازهـاي     : د ازروانشناختي براي كمتر از حد برآورد كردن آينده عبارتن
گيرد كه هر سـه  در نهايت نتيجه مي. ، كوتاهي عمر و نااطميناني زندگي1خود، ضعف اراده آينده

عامل ذكر شده، يك نتيجه مشترك دارند و آن اين است كه تحت تأثير ايـن عوامـل، مطلوبيـت    
همچنـين، از طريـق ايـن سـه     . كنـد ها ارائه ميكاالهاي آينده، ارزش كمتري از ارزش واقعي آن

  . يابدهاي آينده كاهش ميشود كه مطلوبيت نهايي كاالها در زمانعوامل مشاهده مي
  مزيت فني كاالهاي حال -3

وي معتقد است كه معموالً كاالهاي حال به داليل فني ابزارهايي برتر بـراي ارضـاء نيـاز انسـاني     
در . كنـد نسبت به كاالهاي آينده نصيب انسان مـي هستند و در نتيجه، مطلوبيت نهايي بيشتري 

هـاي توليـدي كـه    كند كه اين يك واقعيت بنيادين تجربه بشري است كـه شـيوه  ادامه بيان مي
تـري  هـاي توليـدي طـوالني   بر هستند، مولدترند؛ يعني با مقدار ابزار توليد معين، اگر شيوهزمان

  .شودنست به دست آيد، حاصل ميتوااتخاذ شود، مقدار توليد بيشتري از آنچه مي
  

  نقد نظريه بهره بوم باورك. 2-4

بوم بـاورك در نظريـه مولـد بـودن فيزيكـي سـرمايه بـا اسـتفاده از داليـل اقتصـادي،           : نقد اول
وي همـين  . كند كه كاالهاي حال بر كاالهـاي آينـده برتـري دارنـد    روانشناختي و فني ثابت مي

امـا سـؤالي كـه    . دانـد هاي سرمايه مـي را منشأ تمام بهره تفاوت در ارزش كاالهاي حال و آينده
شـود كـه ارزش ذهنـي كاالهـاي حـال بـيش از       شود، اين است كه چه چيز باعث ميمطرح مي

اي عيني منتقل گردد؟ آيا مواردي كه باعث بيشتر شـدن  كاالهاي آينده باشد تا به ارزش مبادله

                                                                                                               
1. Defect of will 
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ود، در درون كـاال بايـد جسـتجو كـرد، يـا در      شارزش ذهني كاالهاي حال از كاالهاي آينده مي
  :درون انسان و رفتار انساني و يا اينكه در درون زمان؟ بنابراين، بايد مشخص شود كه

آيا يك نوع حالتي در انسان وجود دارد كه باعـث بيشـتر شـدن ارزش كاالهـاي حـال       -1
 شود؟ نسبت به كاالهاي آينده مي

 ت كاالهاست؟آيا برتري كاالهاي حال بر آينده در ذا -2

 آيا زمان و گذر زمان است كه منشأ برتري كاالهاي حال بر كاالهاي آينده است؟ -3

بعضي داليل وي به حاالت و رفتار انسـان و  . گرددباورك مستقيماً به زمان بر نميداليل بوم
 .گرددبر مي) دليل فني(يك دليل هم به خود كاال 

بـه   -ذهني كاالهاي حال به آينده در همـه افـراد    باورك ارزشيابي نسبيدر نظريه بوم: نقد دوم
. به نفع كاالهاي آينده و به زيان كاالهاي حـال اسـت   -غير از فقرا كه در شرايط اضطرار هستند 

-به عبارتي ديگر، اگر همه افراد ارزش نسبي ذهني كـاالي حـال را بـيش از كـاالي آينـده مـي      

دادند، بايد همه متقاضي كاالي حال باشند و ميدانستند و كاالي حال را بر كاالي آينده ترجيح 
كسي براي كاالي آينده متقاضي نباشد؛ در نتيجه از نظر ارزش نسبي ذهني، تمايـل بـه مبادلـه    

  . گيرداي صورت نميوجود نخواهد داشت و مبادله
هـا نسـبت بـه    ناقص بودن تصورات افراد نسبت به نيازهاي آينده به ميزان شناخت آن: نقد سوم

تـر  تر شود، آن تصورات نيز كامـل ينده و نيازهاي آينده بستگي دارد و هرچه اين شناخت كاملآ
افـراد  . گـذاري كاالهـا نقـش دارنـد    به عالوه، اعتقادات و باورهاي افراد نيـز در ارزش . خواهد شد

 ريـزي بسياري هستند كه تصورات روشني از نيازهاي آينده خود دارند و براي آن نيازهـا برنامـه  
  .كننددقيق مي
بـه جـز    –هـا  هاي اسالمي، مرگ و كوتاهي عمر حق است، اما انسـان بر اساس آموزه: نقد چهارم

بنابراين، اگر اعتقاد بر زودگذر و فاني بودن دنيـا و  . به آينده اميدوار هستند -افراد افسرده، بيمار
ي شـدني را بـر آينـده    شود حـال زودگـذر فـان   اعتقاد به معاد وجود داشته باشد، فرد حاضر نمي

دوسـتي در  ، ايثـار و نـوع  بنابراين انفاق. رفتار انبياء و اولياء الهي چنين است. دائمي ترجيح دهد
  . اين راستا قابل توجيه است
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  فيشر تبيين و نقد نظريه بهره. 3-4

به سه شيوه بياني و مفهـومي، هندسـي و رياضـي نظريـه      2در كتاب نظريه بهره) 1930( 1فيشر
سپس بـا  . وي درآمد را اساس مفهوم ارزش سرمايه بيان كرده است. بهره خود را ارائه كرده است
كنـد و معتقـد اسـت كـه     انداز را مطرح مـي هاي زندگي، بحث پسارتباط دادن درآمد به هزينه

-گيري بـين بهـره  ي معتقد است كه بهره از تصميمو. رساندانداز ما را به ماهيت سرمايه ميپس

هـاي نسـبتاً فـوري و    مندي؛ به ويژه، بهره)درآمد ذهني(دهنده درآمد هاي مختلف تشكيلمندي
صبري افراد را بـه  در نهايت نيز بحث رجحان درآمد حال بر آينده و بي. شوددار تشكيل ميمدت

3فيشر درآمد را به دو دسته درآمد ذهنـي . ندكعنوان عوامل بنيادي در تعيين بهره معرفي مي
و  

كند كه درآمد ذهني تجربيـات و احساسـات دلپـذير    تقسيم كرده است و بيان مي 4درآمد عيني
-تـوان انـدازه  گيرد و ماهيت روانشناسي دارد و آن را به صورت مسـتقيم نمـي  انسان را در بر مي

دستمزدهاي واقعي و درآمد واقعـي عمومـاً   در مقابل، . توان آن را تخمين زدگيري كرد، ولي مي
ايـن درآمـد واقعـي    . شـود دهند، تشكيل مياز آن وقايع فيزيكي نهايي كه به ما لذت دروني مي

-شـود و بـراي انـدازه   مواردي از قبيل سرپناه، ، خوراك، پوشاك و خواندن روزنامه را شامل مـي 

در تحليـل  ). 5-6: 1930فيشر، (كنند ميپردازند، محاسبه ها ميها پولي را كه بابت آنگيري آن
-مندي حال بر درآمد ذهني يـا بهـره  فيشر رجحان حال بر آينده به رجحان درآمد ذهني يا بهره

  .شوددر ادامه به تبيين و نقد اين نظريه پرداخته مي .شودمندي آينده تبديل مي
كنـد كـه نـرخ بهـره     داند و بيـان مـي  را حلقه وصل بين درآمد و سرمايه مي 5وي نرخ بهره

شود تا پول براي يك سال در اختيـار  پرداختي روي پول در يك دوره تعريف مي 6درصد پاداش 
البته به صورت نظري، ممكن است كه به جاي پول، گندم يا هر نوع كاالي ديگري . ما قرار گيرد

بنـابراين،  . دشـو اما به صورت عملي، تنها پول است كه بين حال و آينـده مبادلـه مـي   . قرار گيرد
كند بازاري كه درآن پول حال و آينده بـر  نامد و بيان ميفيشر نرخ بهره را گاهي قيمت پول مي

وي، دو سـؤال در ايـن   ).  12: همان(نامد شوند را بازار پول مياساس قيمت يا پاداش مبادله مي
  ):14: همان(كند زمينه مطرح مي

 دارد؟ وجود) مثبت، صفر يا منفي(اي چه نرخ بهره -1

                                                                                                               
1. Fisher 

2. The Theory of Interest 

3. Subjective income 

4. Objective income 

5. Interest rate 

6. Premium 
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 شود؟نرخ بهره چگونه تعيين مي -2

گيرد، اما زمـاني كـه در مـورد    كند كه اگرچه سؤال دوم، سؤال اول را در بر ميدر ادامه بيان مي
توانـد  شود كه آيا نـرخ بهـره مـي   شود، شامل اين سؤال نيز مينحوه تعيين نرخ بهره صحبت مي

فيشـر معتقـد    . نرخ بهره مثبت وجود داشته باشد؟به عنوان مثال، آيا الزاماً بايد . صفر باشد يا نه
است كه اگرچه نرخ بهره ممكن است به صورت محاسبه ارزش حال به آينده يـا محاسـبه ارزش   

البتـه حسـابداران   . تـر از اولـي اسـت   آينده به حال به دست آيد، ولي فرايند دوم به مراتب مهـم 
. كننـد هر دو مجموعه مسـائل را بررسـي مـي   كنند؛ زيرا آنان همواره از هر دو شيوه استفاده مي

دهد، همواره انتقال آينـده بـه حـال    ولي، مسأله اساسي ارزش زمان، كه طبيعت براي ما قرار مي
كنـد كـه ارزش   وي بيـان مـي  . است؛ يعني مسأله، تعيين ارزش سرمايه از درآمـد آينـده اسـت   
وي معتقـد  . ه شود و نه بـاعكس سرمايه بايد از ارزش خالص درآمد آينده برآورد شده آن محاسب

-دست آمده است، ولي ارزش درآمد از ارزش كاالي سرمايهاي بهاست كه درآمد ازكاالي سرمايه

: همـان ( اي مشتق نشده است؛ بلكه برعكس، ارزش سرمايه از ارزش درآمـد گرفتـه شـده اسـت    
زش درآمـد و ارزش  اي، جريـان درآمـد، ار  بنابراين، در بيان ارتباط بـين كاالهـاي سـرمايه   ). 14

و از اين خـدمات بـه ارزش   ) درآمد(اي به خدمات آينده آن سرمايه، جهت را از كاالهاي سرمايه
  ). 15: همان(كند درآمد و از ارزش درآمد به ارزش سرمايه بيان مي

  ارزش سرمايه←ارزش درآمد←جريان درآمد ←ايكاالهاي سرمايه
گـذاري اسـت و از   و سـرمايه  1فيشر معتقد است كه مسأله نرخ بهـره، مسـأله مخـارج   

هـاي نسـبتاً   منـدي دهنده درآمد، به ويژه بهـره هاي مختلف تشكيلمنديگيري بين بهرهتصميم
يك كشمكش دائمـي  . شوددار تشكيل ميهاي نسبتاً زياد، ولي مدتمنديكم، ولي فوري و بهره

-منشأ انگيـزه فـرد بـراي خـرج كـردن، بـي      . گذاري وجود داردبين انگيزه خرج كردن و سرمايه

هـايي  گـذاري معلـول فرصـت   براي لذت بردن فوري است، ولي انگيزه وي براي سـرمايه  2صبري
ه بهـره از  بنـابراين، بـراي مطالبـ   . شودها با تأخير نسبتاً زياد حاصل مياست كه لذت حال در آن

   ).29: همان(فرد نياز است  3اين ديدگاه، تصويري از جريان درآمد
. كنـد فيشر همانند بوم باورك، نرخ بهره را قيمت مبادله كاالي حال و آينده بيان مـي 

شناختي يـا ذهنـي   اي بر عامل روانها، نسبت مبادله هر دو كاال تا اندازهدر نظريه معمولي قيمت
فيشر معتقد است كه نـرخ بهـره، قيمـت مبادلـه     . مبتني است) هااي آنيسهمطلوبيت نهايي مقا(

                                                                                                               
1. Spending 

2. Impatient 

3. Income flow 
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درآمد حال با درآمد آينده است و نسبت مبادلـه دو كـاال بـا يكـديگر، بخشـي بـه ارزش ذهنـي        
بنابراين، در نظريـه بهـره،   ).  67: همان(گردد بر مي) درآمد(و بخش به ارزش عيني ) مطلوبيت(

نهـايي   ال نسبت به كاالي آينده، تا حـدي بـر تمـايالت يـا رجحـان     نرخ بهره يا پاداش كاالي ح
 2صـبري انسـاني  يـا بـي   1فيشر اين رجحان را رجحـان زمـاني  . كاالي حال بر آينده مبتني است

در نظـر گرفتـه    3گـذاري وي عنصر مهم ديگر را  عنصر عيني، يعني فرصت سرمايه. ناميده است
-ني يا ناشكيبايي، نقش اساسي در نظريه بهره ايفـا مـي  بنابراين، از نظر فيشر، رجحان زما. است

انـداز كمتـر از حـد    چشـم «نامد، و آنچه بوم باورك مي» ميل مؤثر براي انباشت«آنچه وي . كند
بنابراين، نرخ رجحان زماني يا درجـه ناشـكيبايي كـاالي حـال بـر      . نامدمي» برآورد كردن آينده

آيد يا نيازهاي كاالهاي حال و آينده به دست مي 4نهاييآينده از اين نوع، به سهولت از تمايالت 
اي اي حال يا دارايي سـرمايه كند كه ثروت سرمايهبنابراين، فيشر در ادامه بيان مي). 62: همان(

اين رجحان، واقعاً يك رجحـان بـراي آن درآمـدي اسـت كـه      . حال نسبت به آينده ترجيح دارد
اي اول نسـبت بـه درآمـدي كـه از ثـروت يـا       دارايي سرمايهاي يا رود از ثروت سرمايهانتظار مي

بنابراين، فيشر معتقد است كه رجحـان زمـاني در نهايـت بـه      . يابددارايي دوم باشد، جريان مي
بـه هـر حـال،    . شـود رجحان درآمد نسبتاً زودتر بر درآمد نسبتاً دور يا تعويق افتاده تبـديل مـي  

ر درآمدي بعدي يـا بـه تعويـق افتـاده، خـود را بـه       شود، برجحان درآمدي كه سريع حاصل مي
هـر درآمـدي كـه از    . كنـد مندي معوق تبديل ميمندي زودتر بر درآمد بهرهرجحان درآمد بهره
منـدي اسـت و راه را بـراي رسـيدن بـه آن      شود، براي رسيدن به درآمد بهـره سرمايه حاصل مي

  ).63: همان(كند هموار مي
-معتقد است كه رجحان زماني مفهومي است كـه از نظـر روان  فيشر مانند بوم باورك 

ساز بهره است و شـامل رجحـان كاالهـاي حـال بـر كاالهـاي آينـده، يـا رجحـان          شناسي زمينه
صبري اين فرض را بـه همـراه دارد كـه كـاالي     اما، واژه بي. كاالهاي آينده بر كاالهاي حال است

صـبري در افـراد   كند كه درجه بـي ادامه بيان ميوي در ). 66: همان(حال بر آينده رجحان دارد 
مختلف، متفاوت است و به جريان درآمد كل او، يعني به مقدار درآمد واقعي انتظاري او و روشي 

بنـابراين، ايـن امـر بـه شـكل      . كه انتظار دارد به طور صحيح و به موقع توزيع شود، بستگي دارد
ي صبري افراد بـه مشخصـه  كند كه بيبيان مي فيشر .زماني جريان درآمد انتظاري بستگي دارد

                                                                                                               
1. Time prefernce 

2. Human impatience 

3. Investment opportunity 

4. Marginal desirabilities 
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شـود،  گيري مـي اندازه جريان درآمدي مورد انتظار فرد كه بر حسب پول اندازه از قبيل درآمدي
و ) 71-9: همـان (توزيع انتظاري زمان و احتمال درآمـد يـا درجـه ريسـك و نااطمينـاني فـرد        

، 4، اميـد بـه زنـدگي   3، عـادت 2نفـس ، كنترل 1هاي فردي از قبيل دورانديشي يا بصيرتمشخصه
و عدم اعتنا به آينـده بسـتگي دارد    6و اهميت دادن به زندگي ديگران و خودخواهي 5دوستينوع

 ). 89: همان(

  

 بهره فيشر نقد نظريه. 1-3-4

فيشر در ابتداي مطالعه بهره، همانند بسياري از نويسندگان قبلي، بين اصـولي كـه بـه    : نقد اول
دهـد؛  شـود، تفكيكـي صـورت نمـي    منجـر مـي  » تنظيم نرخ بهره«اصولي كه به و » وجود بهره«

، نرخ بهره را مثبت در نظـر  »وجود بهره«كند كه اين نويسندگان به واسطه واژه هرچند، بيان مي
رسد مناسب باشد كه از اول خود را به اين مسـأله محـدود نكنـيم    بنابراين، به نظر مي. گيرندمي

الي حال بر كاالي آينده برتري دارد و فرد كاالي حـال را بـر آينـده تـرجيح     كه لزوماً همواره كا
شايد اصول اجـازه دهـد كـه    . دهد؛ بلكه بهتر است به دنبال ترسيم اصول اساسي بحث باشيممي

؛ يـا حتـي منفـي    )يا به عنوان مثال وجود نداشـته باشـد  ( 7نرخ بهره در شرايط خاصي صفر شود
ت دگرگون شده و كاالي آينده بر كاالي حال برتـري داشـته باشـد    به عبارت ديگر، وضعي. باشد

پس از اين كه اصول عمومي تثبيت شد، براي كشف اين كه چرا نرخ بهـره  ). 1958ساموئلسن، (
  . 8اي ويژه صورت گيرددر تجربه واقعي تقريباً هرگز صفر يا منفي نيست، مطالعه

فصل دوم گفته شد، زمـاني كـه طـال يـا هـر      كند همان طور كه در فيشر بيان مي: نقد دوم  
كاالي بادوم ديگري را بتوان بدون هزينه ذخيره و نگهداري كرد و همان معيار ارزش باشد، نـرخ  

كنـد  وي در ادامـه ايـن سـؤاالت را مطـرح مـي     . توانـد منفـي شـود   بهره بر حسب آن معيار نمي
  ):71-9: 1930فيشر، (كه

                                                                                                               
1. Forsight 

2. Self -control 

3. Habit 

4. Expectation of life 

5. Altruism 

6. Selfishness 

7. Friedman, 1969 

، به ضرورت انجام مطالعات ويژه در اين زمينه تأكيد كرده است اما خود از اين 67-68فيشر نيز در صفحات  . 8
  .موضوع گذشته است
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مثبت است، بـه طـور كامـل متكـي بـه       -اي منفي بودنبه ج -كه بهره در عملآيا دليل اين -1
 ماهيت انسان است؟

 نرخ بهره مثبت تا چه اندازه متكي بر جريان درآمد است؟ -2

مثبـت،  (كند كه پس از مشخص شدن اصول عمومي كه با آن نـرخ بهـره   در جواب بيان مي     
نقدي كه وارد . واب داردتوان به اين سؤاالت به بهترين وجه جشود، ميتعيين مي) صفر يا منفي

شود، اين است كه چرا فيشر اين اصول را مشخص نكرده است و بـه چگونـه مشـخص شـدن     مي
  .ها نپرداخته استآن

هـاي  فيشر در بيان مباحث مربوط به ريشه و توجيه بهره، مانند بوم باورك ريشـه : نقد سوم 
همچنـين، فيشـر بـه    .. كنـد ر ميشناختي را به عنوان دليل برتري رجحان حال بر آينده ذكروان

-داند، فرصـت سـرمايه  سرمايه ميجاي مزيت فني كه بوم باورك آن را نتيجه مولد بودن فيزيكي

بنـابراين، نقـدهايي كـه در ايـن زمينـه بـر       . داندگذاري را نتيجه مولد بودن فيزيكي سرمايه مي
  .شودنظريه بوم باورك وارد شد، به نحوي بر نظريه فيشر نيز وارد مي

در نظريه بهره فيشر، ابداع مفاهيم بسياري صورت گرفته است، امـا خلـط بـين    : نقد چهارم 
فيشر از يك طرف ارتباط بـين بهـره و سـرمايه را نفـي     . مفاهيم در نظريه فيشر بسيار بارز است

ف از طـر . كند كه بهره با درآمد در ارتباط استداند و بيان ميكند و آن را پنداري بيش نميمي
گويـد عايـدي از   كند و ميگذاري بيان ميديگر، عامل فني بوم باورك را با عنوان فرصت سرمايه

  .آيدكارگيري سرمايه پديد ميگذاري، با بهطريق سرمايه
وي معتقد است تعـادل نـرخ بهـره    . نظريه نرخ بهره فيشر مبتني بر مصرف است: نقد پنجم 

كنـد و  ه ارزش نهايي درآمد سال بعد را منعكس مـي يك سال، ارزش نهايي درآمد امروز نسبت ب
در عـين حـال، در توجيـه بهـره از آمـوزه مطلوبيـت       . داندبهره را يكي از حاالت بحث قيمت مي

كند؛ در حالي كـه سـاز و   جويي مصرفي تحليل ميكند و بهره را برحسب لذتنهايي استفاده مي
  .شودكار قيمت از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي

رسد در خلط مفاهيم صورت گرفته در نظريه بهره، بين مفـاهيم نـرخ   به نظر مي: نقد ششم 
بهـره بـه   «: نويسدبهره قراردادي، نرخ بهره طبيعي و نرخ سود صورت گرفته است؛ زيرا، فيشر مي

، )32: 1930فيشـر،  ( »اي مستقل از درآمد به اضافه اجاره، دستمزد و سـود نيسـت  عنوان شاخه
او درست تحليل بهره طبيعي به معناي بازده سرمايه يا سود است و نه تحليـل نـرخ    ولي تحليل

هاي اثباتي بهره، بيشـتر نظريـه سـود اسـت و     رسد كه نظريهبنابراين، به نظر مي. بهره قراردادي
  . توجيهات آن بيشتر توجيهات سود است تا توجيه بهره
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  شومپيتر تبيين و نقد نظريه بهره .4-4
بررسي سود، سرمايه، اعتبـار،  : نظريه توسعه اقتصادي«، در فصل پنجم كتاب )1934( 1شومپيتر

اگرچـه  . كنـد بهره و سرمايه، نظريه بهـره خـود را مطـرح مـي    : ، با عنوان»2بهره و چرخه تجاري
داند، اما روي مالحظات غير پولي تأكيد داشته اسـت  شومپيتر نظريه خود را يك نظريه پولي مي

بنابراين، در ادامه در چارچوب كلي نظريه . شوده در بلندمدت نرخ بهره صفر ميو معتقد است ك
-، و بهره و توسعه كه وي مطرح كرده است، تبيـين و نقـد مـي   3وي، رابطه بين بهره و كارآفرين

  .شود
شومپيتر ابتدا بهره وام مصرفي را مد نظر قرار داده است و معتقد اسـت كـه منشـأ پـاداش       

-از نظر وي فردي كه در وضعيت اندوه. سبت به آينده، بهره وام مصرفي استقدرت خريد حال ن

، يـا در انتظـار   )سوزي غيـره منتظـره شـده اسـت    همانند كاسبي كه دچار آتش(بار غير منتظره 
-درآمد آتي فزاينده باشد، بدون ترديد، صد واحد حال را خيلي بيش از صد واحـد آينـده ارزش  

هـايي ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد       ه بهره در چنين حالتكند و بديهي است كگذاري مي
. وي معتقد است كه تمام نيازهاي اعتباري دولت، متعلق به همين نوع بهره اسـت ). 157: همان(

واري كـه در آن  هايي وجود دارد و آشـكارا ايـن نـوع بهـره در جريـان دايـره      بنابراين چنين بهره
نظر وي اين انواع بهره، آن پديـده اجتمـاعي بزرگـي كـه     از . 4اي نبوده، وجود داشته استتوسعه

هـاي توليـدي   دهد و پديـده اجتمـاعي بـزرگ، از بهـره وام    نياز به توصيف داشته را تشكيل نمي
  . شودداري ديده ميبنابراين، اين نوع بهره در هرجا در نظام سرمايه. شودتشكيل مي

بـه همـين خـاطر،    . دانـد منشأ ديگر بهره ميشومپيتر در ادامه بهره وام توليدي را به عنوان   
كند كه بهره اصـلي، بهـره   كند و بيان ميوي بهره را به بهره وام مصرفي و بهره اصلي تقسيم مي

بنابراين، وي در ادامه بهره وام توليدي را به عنـوان  ). 182: همان(وام توليدي است و وجود دارد 
-وي بيان مـي . ه علت اول بهره نپرداخته استيك پديده مستقل اساسي در نظر گرفته است و ب

من به دنبال اين هستم كه نشان دهم منشأ بهره توليد، سود است؛ بـه ايـن معنـا كـه     «: كند كه
ايـن تمـام منظـور مـن از     . آيـد گيرد كه از سود پديد مـي هايي نشأت ميسيماي بهره از عايدي

                                                                                                               
1. Schumpeter  

2.The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, 

Interest, and the Business Cycle. 

3. Entrepreneur 

رسد در اين قسمت از مباحث وي، از نظريه هاي اثباتي توجيه بهره، بيشتر توجيه سود است و به نظر مينظريه . 4
   .نظريه مولد بودن نشأت گرفته است
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ئناً براي بصيرت ما نسبت بـه سـاختار و   باشد كه مطممي» عبارت، اقتصاد ايستا بهره مولد ندارد
بـر اسـاس نظريـه بهـره شـومپيتر، نـوع مهـم        ). 158: همـان ( داري، بنياني استكارهاي سرمايه

دار اجتماعي بهره، مبلغي است كه به وسيله كارآفرين براي استفاده از قدرت خريـد بـه سـرمايه   
-ه پرسش اساسـي را مطـرح مـي   اين عبارت ساده، نه تنها يك تعريف، بلكه س. شودپرداخت مي

  :كند
كنـد، از  بهره سرمايه به عنوان درآمد خالص دائمي كه به سمت افراد معيني جريان پيدا مـي  -1

 گيرد و دليل آن چيست؟كجا نشأت مي

 چرا اين ارزش بايد به اين افراد خاص داده شود؟ -2

 يابد؟چگونه اين ارزش به طور دائم جريان مي  -3

وي معتقد است كـه  . كندرا مطرح مي 1سؤاالت ابتدا معماي بهرهشومپيتر در جواب به اين  
وار طبيعي، كل ارزش توليد بايد به عوامل مولد اصلي يعني بـه خـدمات نيـروي    در جريان دايره

هاي توليد، بايد بين كارگران و صاحبان زمين در نتيجه، تمام دريافتي. كار و زمين منسوب شود
تواند وجـود  ، درآمد دائمي ديگري غير از دستمزد و اجاره نميبا پذيرش اين مطلب. تقسيم شود
كند كه در اصل منشأ ارزشي براي پرداخت بهـره وجـود   بنابراين، شومپيتر بيان مي. داشته باشد

بحث من اين نيست كه يـك شـكافي بـين ارزش توليـد و     «كند كه وي در ادامه بيان مي. ندارد
توانيم آن تفاوت را توصيف كنيم، بلكـه مـن اساسـاً منكـر     يارزش ابزار توليد وجود دارد و ما نم

  ).163-4: همان(اي هستم چنين فاصله
معماي بهره مطرح شده بوسيله شومپيتر بيانگر ايـن اسـت كـه، از يـك طـرف بـين ارزش        

پس جايي بـراي بهـره   ( فاصله دائمي نيست ) زمين و نيروي كار(محصول و ارزش عوامل اصلي 
شومپيتر اين را يك معمـاي  . طرف ديگر، بهره يك واقعيت است، پس بايد باشد ؛ از)وجود ندارد
توان آن را با مقايسه سود حل كـرد؛ زيـرا، در بـازار رقابـت     داند و معتقد است كه نميمشكل مي

وي معتقـد اسـت كـه ماشـين، ارزشـي مطـابق بـا        . كامل سود يك امر موقتي و نه دائمي اسـت 
 -كه قبل از پديد آمدن آن وجود داشـتند  -خدمت نيروي كار و زمين توليدش دارد، اما آن را از

چـه پرداخـت   بنابراين، اين گونه نيست كه مالك ماشين هميشه بـيش از آن . دريافت كرده است
ماشين خود يك محصول اسـت و در نتيجـه، درسـت مثـل يـك كـاالي       . كند، به دست آوردمي

  . تواند از آن جريان يابدكه بهره نمياي هدايت شده است مصرفي ارزشش بر يك ذخيره

                                                                                                               
1. Interest paradox 
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از . شومپيتر معتقد است كه ارزش مازادي مورد توجه ماست كه وجودشان مديون توسـعه اسـت  
شوميپتر نظريـه بهـره خـود را در    . يابدنظر وي، اين مازاد ارزش در دستان كارآفرينان تحقق مي

  ):175-90: همان(كند چندين قضيه ارائه مي
ز سود و اساساً از ارزش مازادي كه ناشي از عايدي انحصـاري نباشـد، جريـان    بهره ا: 1قضيه 
كـه شـامل    –تـرين معنـا   كند كه اين تنها در بهره توليدي در دقيقشومپيتر تأكيد مي. يابدمي

فـرض شـومپيتر بـر ايـن اسـت كـه منشـأ بهـره، درآمـد          . درست اسـت  -شودبهره مصرفي نمي
از نظـر وي، ايـن   . اي وجـود نـدارد  توسعه با شرايط مذكور بهرهبنابراين، بدون . انحصارگر نيست

  .كندهاي بزرگ اقتصادي ايجاد ميبخشي از امواج بزرگي است كه توسعه در ارزش
از نظر وي ارزش مازاد در توسـعه، بـه دو   . بهره به عنوان پديده مهم اجتماعي است: 2قضيه 

شومپيتر معتقـد  . شودعه است، تفكيك ميالعمل توسهايي كه عكسگروه سود كارآفرين و ارزش
فـرض كنيـد تـاجري    «كند كه وي بيان مي. تواند خود را با دومي مرتبط كنداست كه بهره نمي

اي را در محل خود گرفته است و در هر زمان بـيش از درآمـد تعـادلي    كه اجازه تأسيس كارخانه
تواند بهره باشد؛ زيرا دائمي نيست ياين سود نم. كندكند، او سود معيني را ايجاد ميدريافت مي

كنـد كـه در مغـازه    فرض كنيد تاجر بـيش از ايـن كـار نمـي    . رودو به زودي با رقابت از بين مي
هاي باال را به مشتريان خـود پيشـنهاد دهـد و مطلقـاً چيـزي      كند كه قيمتايستاده و تالش مي

-شومپيتر تأكيد مي. كارآفرين جريان يابدبنابراين، بهره بايد از سود . افتدبيش از اين اتفاق نمي

توسـعه بخشـي از سـود را بـه     . كند كه اين يك نتيجه غير مستقيمي است كه من به آن رسيدم
  .  »كندكند و بهره به عنوان يك ماليات بر سود عمل ميدار سرازير ميسمت سرمايه

ود موقتي اسـت، نـه   وي معتقد است چون س. بهره با كاالهاي واقعي سازگار نيست: 3قضيه  
تواند بهره باشد؛ زيرا بهـره دائمـي   كل سود و نه حتي بخشي از آن مستقيماً و بدون واسطه نمي

بنـابراين، تمـام   . دست آيـد تواند به سادگي به عنوان مازاد ارزش از كاالهاي واقعي بهاست و نمي
اقتصادي در توسعه كامل مازاد ارزش مطابق با كاالهاي عيني بايد با ماهيت موقتي در يك نظام 

  .رخ دهد
در اين سه قضيه، شومپيتر معتقد است كـه بهـره بـه عنـوان پديـده مهـم اجتمـاعي، يـك          

يابد و اينكـه بـا كـاالي واقعـي سـازگاري نـدارد،       محصول توسعه است و بهره از سود جريان مي
ادي را بـا سـود   هاي سنتي، بهره قراردوي معتقد است كه اگر نظريه. اساس نظريه بهره وي است

شد؛ زيرا بدون ترديـد، بهـره از سـود    كردند، بخش عمده وظيفه ما انجام ميكارآفرين مرتبط مي
بنـابراين، وي معتقـد   ). 181: همـان (دهد آيد و در نتيجه بخشي از سود را نشان ميدست ميبه
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در ادامـه بيـان    شومپيتر.  است كه به خاطر اينكه سود كارآفرين وجود دارد، بهره وام وجود دارد
شـود، يعنـي اگـر مـا تركيـب      كند كه در شرايط توسعه، بازده باالتر براي توليـد حاصـل مـي   مي

جديدي از عوامل توليد را پيدا كنيم و در توليد كاالي جديد موفق شويم، در واقـع در پيـدايش   
دسـت آوردن  در نتيجه، مالكيت مبلغي پول، ابـزاري بـراي بـه   . ايمارزش باالتر بازاري موفق شده

بر اين اساس، مبلغ حال به طور طبيعي بـيش از مبلـغ آينـده ارزش دارد و    . مبلغي بيشتر است
-توصيف بهره نيز در اين مطلب قـرار مـي  . شودداراي پاداشي است كه منجر به مازاد قيمت مي

  ).190: همان(گيرد كه توسعه دادن و گرفتن اعتبار، بخشي از فرايند اقتصاد است 
كند كه كارآفرين مايل و قادر است بهـره پرداخـت   ر در پاسخ به سؤال اول، بيان ميشومپيت 

دسـت آورد  اي بهسازد تا كاالهاي سرمايهدهد و او را قادر ميكند؛ زيرا وام به او قدرت خريد مي
وي . آيـد كارگيري عوامل فيزيكي معين توليد پديد مـي اين سودها از به. و با آن كسب سود كند

جا واقعيت مهمي نهفته است كه هرجا رقابـت باشـد، سـود تنهـا بـه صـورت       است در اين معتقد
توانند هم در جايي كه انحصار باشد، پذيرفته خواهد شد و حتي انحصارگران كمي ميموقتي، آن

شـومپيتر،  . هستند، دوام بياورنددر مدت زمان طوالني در مقابل نوآوراني كه زاده تالش و رقابت 
كنـد كـه بهـره مصـرفي را زاييـده دوران توسـعه       اي تقسيم ميبه بهره مصرفي و سرمايهبهره را 

وي . دانـد اي را به عنوان پديده اجتماعي بزرگ مديون توسعه ميداند و بهره سرمايهنيافتگي مي
اين ارزش مـازاد  . شودمعتقد است كه از ابداع و توسعه كاالها و فرايندهاي جديد، سود ايجاد مي

بنابراين، سود در بازار رقابت كامل كه كاراترين بازار اسـت در  . شودد كارآفرين منحصر ميبه سو
در نتيجه در يك اقتصاد كارا منشأ ارزشي براي پرداخت بهره وجود نـدارد؛  . بلندمدت صفر است

 پس از شكسته. شودبلكه بهره در انحصار يا در درون توسعه، همزمان با ابداع كارآفرين ايجاد مي
شود و جـايي بـراي سـود و در    شدن انحصار كارآفرين و عمومي شدن ابداع وي، رقابت ايجاد مي

 .ماندنتيجه بهره باقي نمي

  

  نقد نظريه بهره شومپيتر. 1-4-4

داند، اما روي مالحظـات غيـر پـولي تأكيـد     شومپيتر نظريه خود را يك نظريه پولي مي: نقد اول
  .داشته است

عامل طبيعي اقتصاد مدرن است و در تالش بـراي تبيـين و توضـيح    بهره را  : نقد دوم
  .ماهيت و وجود آن است؛ در حالي كه بهره امري قراردادي است و نه طبيعي
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در توضيح ماهيت بهره، بهره را پاداش قدرت خريد حال نسبت به قدرت خريـد آينـده   : نقد سوم
از نظـر وي، پديـده   . كنـد بيـان مـي   داند و منشأ اين پاداش را بهـره وام مصـرفي و توليـدي   مي

كند اين نوع بهـره در  بنابراين، بيان مي. شودهاي توليدي تشكيل مياجتماعي بزرگ، از بهره وام
اين نوع بهره، مبلغي است كه به وسيله كارآفرين براي . شودداري ديده ميهرجا در نظام سرمايه

  .شوددار پرداخت مياستفاده از قدرت خريد به سرمايه
كند كه رقابت و اسـناد ارزش توليـد بـه عوامـل     شومپيتر از يك طرف، بيان مي: نقد چهارم  

از . هـا بـاقي نگـذارد   شود كه ديگر جايگاهي براي هر مازاد دريافت بيش از هزينهتوليد باعث مي
اين دو باعث مطرح شدن معمـاي بهـره   . طرف ديگر، وي معتقد است كه بهره يك واقعيت است

  .بهره وي شده است در نظريه
شـود،  كند كه در شرايط توسعه، بازده باالتري براي توليد حاصل ميوي بيان مي: نقد پنجم  

يعني اگر تركيب جديدي از عوامل توليد در توليد كاالي جديد به كار گرفته شود، ارزش بازاري 
آوردن مبلغـي بيشـتر   دست در نتيجه، مالكيت مبلغي پول، ابزاري براي به. شودباالتري ايجاد مي

بر اين اساس، مبلغ حال به طور طبيعي بيش از مبلـغ آينـده ارزش دارد و داراي پاداشـي    . است
بنابراين، توصيف بهره را در توسعه دادن و گرفتن اعتبـار،  . شوداست كه منجر به مازاد قيمت مي

بهره قراردادي را توجيه  داند و گرفتن وام و اعتبار بر اساسبه عنوان بخشي از فرايند اقتصاد مي
  .داري ناشي از خلق اعتبار استدر حالي كه بخشي از مشكالت فعلي نظام سرمايه. كندمي

هاي سنتي، بهره قـراردادي را بـا سـود كـارآفرين     وي معتقد است كه اگر نظريه: نقد ششم  
دسـت  د بـه شد؛ زيرا بدون ترديد بهره از سـو كردند، بخش عمده وظيفه وي انجام ميمرتبط مي

بنابراين، وي معتقد است كه به خـاط اينكـه   . دهدآيد و در نتيجه بخشي از سود را نشان ميمي
-پس، وي وجود بهره وام را مورد تأييد قـرار مـي  . سود كارآفرين وجود دارد، بهره وام وجود دارد

  .دهد و اين با مباني نظام اسالمي همخواني ندارد
-ز ابداع و توسعه كاالها و فرايندهاي جديد، سود ايجاد ميوي معتقد است كه ا:  نقد هفتم  

بنابراين، سود در بازار رقابت كامـل كـه   . شوداين ارزش مازاد به سود كارآفرين منحصر مي. شود
در نتيجه در يك اقتصاد كـارا، منشـأ ارزشـي بـراي     . كاراترين بازار است در بلندمدت صفر است

ه در انحصار يا در درون توسعه، همزمـان بـا ابـداع كـارآفرين     پرداخت بهره وجود ندارد؛ بلكه بهر
پس از شكسته شدن انحصار كارآفرين و عمومي شـدن ابـداع وي، رقابـت ايجـاد     . شودايجاد مي

اما بين بهره صفر و آنچه اسـالم بيـان   . ماندشود و جايي براي سود و در نتيجه بهره باقي نميمي
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. كنـد ود نرخ بهره صفر خود به نحوي وجود بهره را تأييد مـي كند، تفاوت وجود دارد؛ زيرا وجمي
  .در حالي كه در اسالم بهره منطبق با ربا جايگاهي ندارد

  

  گيرينتيجهجمع بندي و 

هـاي  انديشـه نقـد عالمانـه   داري و واكاوي، رمزگشـايي و  هاي اقتصاد سرمايهورود به حوزه نظريه
طراحي و استقرار يك الگوي پيشرفت بر اساس مبنـاي  اولين گام در ،  دارياقتصاددانان سرمايه

بررسي سير تاريخي بهـره در غـرب بيـانگر ايـن     در اين راستا  .هاي اسالمي استصحيح و ارزش
ها و عقايد كليسا حاكم بوده است و مخالفت با بهره بـه نقطـه   ميالدي آموزه 13است كه تا قرن 

بدون پشتوانه وحي باعث شده تا وضـعيت بـه   هاي بشري حاكم شدن انديشهاوج خود رسيد، اما 
پـردازان اقتصـادي   هاي كليسا عوض شود و باعث شده تـا نظريـه  نفع رباخواري و به ضرر انديشه

وران اقتصـادي  هاي برخـي انديشـه  در نظريه. غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند
. شـود ضـه و تقاضـا در نظـر گرفتـه مـي     هاي واقعي براي نرخ بهره در طرف عركنندهغرب تعيين

باورك و فيشر بهـره را مبتنـي بـر مولـد     اقتصاددانان كالسيكي از قبيل اقتصادداناني از قبيل بوم
بودن سرمايه در طرف عرضه و ساختار الگوي مصرف و رجحان زماني حـال نسـبت بـه آينـده را     

شود، ايـن  بر اين نظريات وارد مي ترين نقدي كهمهم .اندمنشأ بهره در طرف تقاضا در نظر گرفته
هايي كه در اثبات ضرورت بهره مطرح شده اسـت خلـط بحـث    است كه اوالً، بسياري از استدالل

صورت گرفته است و  مربوط به توجيه نرخ بهره طبيعي به معناي بازده سرمايه يا سـود اسـت و   
گـذاري  و ميـزان مصـرف    ر ارزشثانياً، اعتقـادات و باورهـاي افـراد نيـز د    . نه نرخ بهره قراردادي

بنابراين، اگر اعتقـاد  . كندكاالهاي حال و آينده نقش دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد مي
شـود حـال   بر زودگذر و فاني بودن دنيا و اعتقاد به معاد وجـود داشـته باشـد، فـرد حاضـر نمـي      

بنابراين . ء و اولياء الهي چنين استرفتار انبيا. زودگذر فاني شدني را بر آينده دائمي ترجيح دهد
  .دوستي در اين راستا قابل توجيه است، ايثار و نوعانفاق
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