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  چكيده
 ربا از متفاوت يعيطب ةبهر كه دهند نشان اند  دهيكوش مسلمان اقتصاددانان از يبرخ
 نظام نيب يتفاوت اساساً ثيح نيا از و است شده دييتأ اسالم در جهينت در و

 اقتصاددانان از دسته نيا. ستين اسالم ياقتصاد نظام و يدار  هيسرما ياقتصاد
 ماند؛  يم ابتر منابع صيتخص سازوكار ،يعيطب ةبهر نبود صورت در كه معتقدند
 توان ينم را ياسالم عقود گريد و اجاره قرارداد در مازاد ارزش كه  آن ضمن
 يعقل بر يليدل خود ه،ينس عيب در متيق تفاوت تيمشروع آنان، نظر از. داد حيتوض
  .است اسالم ياقتصاد نظام در يعيطب ةبهر نرخ و پول يزمان ارزش بودن مشروع و

 نقد و يبررس مذكور ينظر دگاهيد كه است آن بر قصد مطالعه نيا در
 يماهو تفاوت ربا و يعيطب ةبهر نيب كه است نيا قيتحق ياصل يةفرض. شود
و ربا  يعيطب ةبهر نينبود تفاوت ب دييتأ ه،يفرض نيا يبررس ةجينت. ندارد وجود
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  مقدمه. 1
 ازـ  يدار  هيسرما اقتصاددانان يبرخ اتينظر از متأثر ،ياسالم اقتصاد متفكران از يبرخ

 حيتوضـ  درخصـوص ـ  )Böhm-Bawerk, Eugen v.) (1959، 1891( باورك  بوم جمله
 مبـادالت  در موجود ةبهر و يحيمس نييآ در شده ميتحر يربا نيب يماهو تفاوت وجود

 معتبردانسـتن  بـا  اند  كرده تالش است، شده منجر يعيطب ةبهر نرخ اتينظر به كه ،يپول
 در شده ميتحر يربا و يعيطب ةبهر نيب كه كنند   مطرح را دهيعق نيا ،يعيطب ةبهر اتينظر

 و دانستند اسالم دييتأ مورد را يعيطب ةبهر يةنظر كه   ييجا تا دارد، وجود تفاوت اسالم
 قائل يتفاوت اسالم ياقتصاد نظام و يدار  هيسرما ياقتصاد نظام نيب اساساً ثيح نيا از

ـ گ  جـه ينت و شود يابيارز و نقد آرا نيا است شده يسع مقاله نيا در. نشدند  شـده  يري
  .ستين ربا از متفاوت تاًيماه يعيطب ةبهر كه است
 اقتصـاددانان  از يبرخـ  است شده باعث كه مهم موضوعات از يكي نه،يزم نيا در
 حيتوض يچگونگ كنند، اتخاذ يمتفاوت كرديرو ،يعيطب ةبهر يةنظر با مواجهه در مسلمان
مشاهده  زياجاره ن قراردادمورد  در متفاوت كرديرو نيا. است هينس عيب در متيق تفاوت

دارد، بلكـه   شـه ير يعيطب ةدر بهر تنها نهگروه معتقدند اجاره  نيا كه   ييجا تا شود  يم
است بـر   يليخود دل نيا وشده است؛  دييتأ عتيشر دراست كه  يقرارداد ةبهر ينوع
ـ وگرنه چرا با ،ندارد ياقتصاد ليقرض در اسالم، دل يحرمت ربا كه نيا اسـالم،   در دي

   ؟دشو ميدر قرارداد وام تحر يول رفتهيپذثابت در قرارداد اجاره  ةبهر
 ربـا، «با عنـوان  ) 1381( يندر و وش  نيفرز ةمؤثر در مقال يا  وهيش   به مذكور يآرا

 اقتصاددانان نيب در مقاله نيا كه   جا آن از. است  ارائه شده  »يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر
نوشـتار   بحـث اصـل   است، اشتهگذ ياديز ريتأث رانيا در ربا و بهره ةحوز در مسلمان

  .مقاله اختصاص دارد نيا يحاضر به نقد و بررس
 يبررس مرور با آن، يط در كهاست  يفيتوص ـ يليتحل ،مقاله نيبحث در ا روش

 ةدربار ،يقيتطب تحليلو  »يعيطب ةو بهر يقرارداد ةربا، بهر« ةشده در مقال ارائه اتينظر
در  يعيطب ةبهر يةنظر حاضر، نوشتار در. شود  ميبحث  يعيطب ةربا و بهر نيب نسبت
 يها  كننده  نييتع قيطر از ربا از يعيطب ةبهر تفاوت ةديا ابتدا: شود يم نقد قسمت هفت
 ياريمع بهره، نبود صورت در كه كنند  يمطرح م يعيطب ةبهر انمدافع. شود يمنقد  ها آن
 يدرست. داشتوجود نخواهد  پروژه نيبهترو انتخاب  ها  پروژه يبازده ةسيمقا يبرا
 مقاله، چهارم و سوم يها  بخش در. شود يم يبررس مقاله دوم بخش در موضوع، نيا
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 بحث منابع صيتخص در يعيطب ةبهر نقش و يعيطب ةبهر با اجاره شباهت ةدربار
 يربا با آن تفاوت و يعيطب ةبهر يةنظر ها آن در كهــ  بخش چهار نيا از پس. شود  يم

 در هينس عيب در متيق اختالف علت است الزم ــ شود يم نقد اسالم در شده ميتحر
 در موضوع نيا به. شود يزير  هيپا يگريد ياستدالل يمبان بر توسل با ،ياسالم اقتصاد
 ريناگز ه،ينس عيب ةدربار پنجم بخش استدالل ةادام در. شود يم توجه مقاله پنجم بخش

 الزم كه شود  يم مطرح كنز ةمسئل به توجه با ياسالم اقتصاد در پول يتقاضا موضوع
 خود به را مقاله ششم بخش موضوع، نيا. شود يريگ  جهينت ينكات آن درخصوص است

  .است يقبل مباحث از يريگ  جهينت و يبند  جمع زين يانيپا بخش. است داده اختصاص
  :قيتحق يها  هيفرض

  :است ريز شرح به يفرع يةفرض سه و ياصل يةفرض كي بر مشتمل قيتحق نيا
  .ندارد وجود يماهو تفاوت ربا و يعيطب ةبهر نيب :ياصل يةفرض
  : يفرع يها  هيفرض

 .ستين اسالم در يعيطب ةبهر تيمشروع يبرا يا  هيپا ،يزمان حيترج - 
 توان  ينم رااجاره  گر،يد انيب به است؛ يعيطب ةبهر از متفاوت تاًيماه اجاره قرارداد - 

   .كرد استنباط يعيطب ةبهر از يقرارداد ةبهر اشكال از يشكل عنوان  به
  .ندارد يعيطب ةبهر يةنظر با يارتباط چيه ه،ينس عيب در متيق اختالف - 
  

 ربا با آن شباهت و يعيطب ةبهر. 2

 در و ربا از متفاوت يعيطب ةبهر شود داده نشان است شده تالش نقد، مورد ةمقال در
 نظام و يدار  هيسرما ياقتصاد نظام نيب ثيح نيا از اساساً و است شده دييتأ اسالم
 همان يقرارداد ةبهر مذكور، سندگانينو نظر از. ندارد وجود يتفاوت اسالم ياقتصاد
 ةبهر ظهور محل كه   جا آن از كنيل است، شده دييتأ اسالم در يعيطب ةبهر اما رباست؛

 اند،  دانسته يربو را  آن  قاعدتاًً مسلمان اقتصاددانان است، بوده وام يقراردادها در يعيطب
 به يول دارد، شهير يعيطب ةبهر در يقرارداد ةبهر. ستين ربا يعيطب ةبهر كه آن حال
 شود، يم وضع ثابت نرخ كي صورت   به حقوق يقراردادها قالب در كه نيا لحاظ

 يعقل دارد، شهير) يزمان حيترج( معاش عقل و تيمولد در كه يعيطب ةبهر اما. رباست
 ةربا، بهر« ةاز مقال زير قسمت به نمونه، يبرا. ندارد هم يثابت نرخ و است يمنطق و
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  :شود يم اشاره) 182- 181: 1381( »يعيطب ةو بهر يقرارداد
ت يمولـد  يةپا ك نگرش بريه كه در يو سرما) يعيطب(بهره  يرسد تئور  ينظر نم   به

گـر بـا رجحـان    يد يشـود و در نگرشـ    ين مييتب) ييبايناشك ةدرج(و عقل معاش 
  .ن با اصول مكتب اسالم باشديگردد، در تبا  يق ميتلف ينگينقد

  ): 152: 1381( اي و
حرمت . ثابت است يقرارداد ةتاًً حرمت نرخ بهريعت اسالم نهايمنظور از ربا در شر

  1.كرد يتلق يعيطب ةبهر يوجود ينف ةمنزل توان به  يثابت را نم يقرارداد ةنرخ بهر

) يزمـان  حيتـرج ( معـاش  عقـل  و تيمولد عامل دو بر ديتأك با سندگانينو نيا
 اما كنند؛  يم يمعرف ربا از متفاوت اساساًً را آن ،يعيطب ةبهر يها  كننده  نييتع عنوان  به
  :كرد قلمداد ربا از متفاوت را يعيطب ةبهر توان  ينم عامل دو نيا بر توسل با

  
 يعيطب ةبهر و يزمان حيترج 1.2

 شده انيب »يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر ربا،« ةمقال در كه طور  آن ديكن فرض
 حيترج ندهيآ به را حال نيبنابرا و دارند يزمان حيترج و معاش عقل افراد، است،

 ازمندين يوام مصرف كيبه » الف«كه فرد  ديرينظر بگ در طيشرا نيدر ا. دهند  يم
ً (است   كه است يكس ،»ب« فرد). ندارد وجود يتيمولد چيه ديكن فرضعجالتاً

 دارد، كه يمعاش عقل اساس بر اما دهد؛ قرار او ارياخت در را مبلغ نيا تواند  يم
 ارياخت در را مبلغ نيا ستين حاضر نيبنابرا و دهد  يم حيترج ندهيآ بر را حال

 به دادن وام خاطر به( حال مصرف از گذشت يبرا كه نيا مگر بگذارد »الف«
 نظر مطابق رايز ست؛ا او صبر پاداشِ ن،يا. شود پرداخت اوبه  يپاداش) »الف«
 كه يكس گر،يد عبارت به. است بايناشك »ب« فرد نظر، مورد ةمقال سندگانينو

 خواهد وجود ينرخ نيبنابرا و دهد  يم حيترج ندهيآ بر را حال دارد، يزمان حيترج
 الزم اكنون  هم يعني شود، تفاوت  يب ندهيآ و حال نيب نرخ، آن اساس بر كه داشت
 تفاوت  يب ندهيآ و حال نيب تا شود شنهاديپ او به يقطع صورت به ينرخ است
  .شود
 حيتـرج  يـة نظر اسـالم  در معتقدند كه ياسالم اقتصاد متفكران از دسته آن نظر از
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. شـود   يم محسوب يعيطب ةبهر نرخ يبرا يا  هيپا يزمان حيترج است، شده دييتأ يزمان
ـ ا در امـا . معتقدند زين يعيطب ةبهر نرخ تيقطع عدم به متفكران نيا حال،  نيا با  جـا  ني

بهـره   يبـرا شده  نييتع شيازپ و يقطع كامالًً ينرخ ،يزمان حيترجكه  شود  يم مشاهده
ـ  حاضـر  دارد، يزمـان  حيترج كه يكس. كند  يم ديتول  در را خـود  يةسـرما  شـود  ينم

ـ  و مزارعه مضاربه، شكل به ،)انيز ايسود ( است يرقطعيغآن    يبازده كه يا  پروژه  اي
 بـه  قرارداد كي قالب در يا  شده  نييتع شيازپ نرخ ديباو حتماً  د؛نك يگذار  هيسرما... 
) ييبايناشـك ( يزمـان  حيتـرج  عامل رشيپذ كه رسد  يم نظر   لذا به. شود داده وعده او
كـه   يكس. كند  يم فراهم را ربا هيتوج ةنيزم ،يعيطب ةبهر يبرا كننده  نييتع كي عنوان  به

 بلكـه  كند، سكير اش  هيسرما اصل مورد در ستين حاضر تنها نه ،دارد يزمان حيترج
ـ باحتمـاً   نيبنابرا رد؛يپذ ينم هم اش  يگذار  هيسرما يبازده خصوص در را سكير  دي
 يگذار  هيسرما به تاشود  شنهاديو ثابت به او پ يقطع ةشد نييتع شيازپنرخ مثبت  كي
  . شود ليمتما) مطمئن يگذار  هيسرما(

 خواهد معنا يب. ديگشا يم يزمان حيترج يةنظر بر را يمحكم انتقاد باب موضوع، نيا
 دار  سـك ير يهـا   پـروژه  در حـال  نيدرع و دارند يزمان حيترج افراد شود گفته كه بود

و ( دارد يزمـان  حيترج كه يكس. اند  هم متناقض رفتار دو ها نيا. كنند  يم يگذار  هيسرما
 يگـذار   هيسـرما  ةشـد   نيتضم مبلغ بر اضافه مطمئنِ نرخ كي يوجو جست در نيبنابرا
ـ  ندهيحال و آ نيشود كه او را ب شنهاديپ او به ينرخ ديبا اكنون  هم از) است  تفـاوت   يب
  .كند

ـ  امسـال  يپـول  واحد 100داشتن نيب است،% 10 اش  يزمان حيترج نرخ كه يفرد  اي
 100 كه كند  ينم يفرق يفرد نيچن يبرا. است تفاوت يب ندهيآ سال در يپول واحد 110
 بازگردانـده  او بـه  واحـد  110 ندهيآ سال و شود گرفته او از اش  ييدارا از يپول واحد
 اكنـون   هـم  از) شود  يم تفاوت  يب ندهيآ و حال نيكه ب ينرخ% (10 نرخ او، يبرا. شود
ـ  كـه  نـرخ  آن اساس بر فرد و دارد وجود نيمع و مشخص كامالً طور  به  اسـت،  يقطع

ـ  مـذكور  فرد كه گفت توان  ينم. دهد  يم انجام را ندهيآ و حال نيب مبادله  افـت يدر نيب
ـ يغ يپـول  واحد 110 و اكنون  هم يپول واحد 100  نـده يآ سـال  در نـامطمئن  و يرقطع

ـ  در يپول واحد 100 داد شنهاديپ توان  ينم يفرد نيچن به. است تفاوت يب  ةپـروژ  كي
ـ بر ا مشروط و احتماالً نده،يآ سال تا كند يگذار  هيسرما خاص  جـاد يا يضـرر  كـه  ني
 يگـذار   هيسـرما  نامطمئن يها  پروژه در كه را يافراد رفتار 2.كندبرداشت  شترينشود، ب
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مسـتلزم   يزمان حيترج رايز ؛داد حيتوض يزمان حيترج يةاساس نظر بر توان  ينم كنند  يم
 يگـذار   هيقبل از اقدام به سرما) هيسرمااصل  نيعالوه بر تضم(نرخ مطمئن  كيوجود 
  .است
 يدار  هيسـرما  اقتصاددانان يعيطب ةبهر يةنظر ورود باب رسد  يم نظر   به بحث، نيا با
 سـك ير مشمول عقود گريد و مزارعه مساقات، مضاربه، در يبازده زانيم حيتوض يبرا

   .بسته است ،يدر اقتصاد اسالم
  يعيطب ةبهر و تيمولّد 2.2
و  دارد ازين پول يمبلغ به پروژه، كي در يگذار  هيسرما يبرا كه ديريبگ نظر در را يفرد
 نيچنانچه در ا: ديگو  يم او به اما دهد قرار او اريدراخت را مبلغ نيا دارد ليتما »ب« فرد
ـ  ديلحاظ كن من يبرا را ياز آن بازده يحاصل شد، سهم يبازده يديتول تيفعال  يول

ـ  نفر، دو نيا نيب. ديبرگردان من به را وام مبلغ اصل فقطحاصل نشد،  ياگر بازده  چيه
 اضـافه  افـت يدر واقـع،  دراسـت و   نشده قرارداد يا  شده  نييتع   شيازپ و يقطع ةاضاف

ـ يطب ةبهـر  يةنظر در كه يزيچ همان يعني( شد يبازده تحقق بر مشروط ـ  يع  ةبهـر  اي
همراه اسـت،   ينانيبا نااطم يبازدهشدن  محقق كه   جا آن از و؛ )است آمده يرقرارداديغ

  3.است يرقطعيغ كامالًً زيمقدار اضافه ن
 تيمولد حاصل كه را مذكور يبازدهكه  ديآ يبرم نيچن يعيطب ةبهر نرخ فيتعر از
ـ . دانسـت  4يقرارداد ةبهر مشمول توان  ينم ست،ين هم يثابت مقدار و است هيسرما  يول

شده  نيتضم مبلغ، اصل رايز دارد؛حكم ربا را  يدر اقتصاد اسالم نيمع ازقبل ةاضاف نيا
 نيبنـابرا ). گـر ياز صفر تا هر مقدار مثبـت د (آن است  يفقط مشمول بازده سكيو ر

 مثال نيا. ربا باشد ميمشمول حكم تحر است ممكن زين يعيطب ةبهر كه شود يم مشاهده
  .دارد شهير يقرارداد ةبهر در يعيطب ةبهركه  دهد  يم نشان
  

  بهره نرخ خأل و سود يها  نرخ متوسط. 3
- 171 :1381 نـدري،  و وش  فرزين( »يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر ربا،« ةمقال سندگانينو

  :اند  كرده يريگ  جهينت نيچن بهره، نرخ خأل و سود يها نرخ متوسط ةدربار) 172
سـود   يهـا   اقتصاددانان مسلمان از نرخ بهره، متوسط نرخ يرسد كه تلق  ينظر نم   به

و متوسط نـرخ  ست ين يقرارداد ةجز نرخ بهر يزيباشد؛ بلكه در نظر آنان، نرخ بهره چ
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م يريدهد؛ اما اگر بپـذ   يرا نشان م يگذار  هيسرما ياست كه افق سودده يسود، شاخص
ـ هستند، ا يمشترك معنو يعيطب ةشان، نرخ سود مورد انتظار و نرخ بهريكه در نظر ا ن ي

توان   يت آنچه مياست و نها يعيطب ةنادرست از مفهوم نرخ بهر يخود داللت بر برداشت
قـاًً  ياقتصاددانان مسلمان از نرخ بهـره، دق  يساز  ن است كه مفهوميگفت ان رابطه يدر ا

كند، كه در آن تنهـا عوامـل    يجرج از نرخ بهره ارائه م يست كه هنر  ا يا  هيمشابه نظر
 .بهره مورد توجه قرار گرفته است يساز در مفهوم ينيع

ه برابـر  يسـرما  يينها ييطور كه گفته شد، اوالًً نرخ بهره در تعادل، با كارا  اما همان
ن يبرابر است، ا Yبا  Xشود در تعادل   يگفته م ياًً وقتيسود، ثان يها  است نه متوسط نرخ

ـ گ  ست كه در شـكل يت نياست، ثالثاًً فقط مولد Yهمان  Xست كه ين معني بدان و  يري
ار ينرخ بهره نقـش بسـ  آمدن  وجود  بهز در ين ييباين نرخ بهره مؤثر است، بلكه ناشكييتع

  .دارد يمؤثر
  :خورد  يم چشم به فوق عبارات در موضوع دو
  اند؛  داشته توجه بهره نرخ نييتع در ينيع عوامل به فقط مسلمان اقتصاددانان )الف
  .مؤثرند بهره نرخ جاديا در) يزمان حيترج( ييبايناشك و تيمولد عامل دو هر )ب
ـ ا در. اسـت % 20 تيمولـد  ،يفرض اقتصاد كي در كه ديريبگ نظر در  صـورت،    ني
 در ديكن فرض نيهمچن. داشت خواهند يبازده% 20 شود،  يم يگذار  هيسرما كه يمبالغ
 نرخكه  است نيا سؤال حال. است% 10 گذاران  هيسرما يزمان حيترج نرخ جامعه، نيهم
 نرخگفته شود  اگر ؟%30 اي ؟،%20 ؟،%10: است چند اقتصاد نيا در يتعادل يعيطب ةبهر
ـ ناد يعيطب ةبهر ديتول در) تيمولد( عامل كي نقش است،% 10 بهره شـده   گرفتـه  دهي

ـ تول در گريد عامل نقش است،% 20 بهره نرخ شود گفته اگراست؛ و  ـ يطب ةبهـر  دي  يع
 نرخ نييتع در عامل دو هر نقش هرچند باشد،% 30 بهره اگر اما. شده است   گرفته دهيناد
ـ و آن ا شـد  خواهـد  جـاد يا مشـكل  كي است، شده گرفته نظر در يعيطب ةبهر  كـه  ني

 خواهند دست   به% 20 فقط يول دارند را يعيطب ةبهر% 30 افتيدر انتظار گذاران  هيسرما
 تيمولد به وابسته كه بود خواهد حصول قابل يعيطب ةبهر از بخش آن تنها رايز آورد،
 مبالغ گذاران  هيسرما اگر). كرد خواهد رشد تيمولد نرخ با گذاران  هيسرما درآمد( باشد

 خواهنـد خـود     يهـا   ييدارا در انيز با فقط باشند، كرده فراهم وام قيطر از را مذكور
  . بپردازند را ها  وام ةبهر توانست

 ةمقال در كه است يعيطب ةبهر مفهوم ازمتناقض  و اشتباه يبرداشت از يناش ،يتلق نيا
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 اتينظر مطابق. شود حيتصح يتلق نيا است الزم. شود  يم منتقل خواننده به بحث مورد
 كاس ديويد، )Ramsey, F. P.) (1928( يرمز فرانك مانند ــ يدار  هيسرما اقتصاددانان

)Cass, D.) (1965(كوپمانز  نگي، تجال)Koopmans, T. C.) (1963( در ريزشرط  ــ 
  :است برقرار تعادل

هيسرما يينها  يياكار  تيمولد يزمان حيترج  ييبايناشك نرخ   
 باشد% 30 ديبا هيسرما يينها ييكارا باشد،% 10 يزمان حيترج و% 20 تيمولد اگر

 حيترج عامل وجود ليدل   به رايز ست؛ين نهيبه تعادل تعادل، نيا اما. شود برقرار تعادل تا
 ديتول يشتريب محصول جهينت در و ديايب تر  نييپا تواند  ينم هيسرما يينها ييكارا ،يزمان

 يينها ييكارا نرخ شود، يشتريب ةاستفاد موجود تيظرف از بود ممكن اگر يعني. شود  
 نيا ،يعيطب ةبهر نرخ در يزمان حيترج جزء وجود ليدل   به يول شد؛  يم كمتر هيسرما
 نسبتاًً برداشت مسلمان اقتصاددانان كه نيا بر دارد داللت استدالل نيا. فتادين اتفاق
 در كه ينرخ عنوان  به( اند  كرده ارائه سود يها  نرخ متوسط مفهوم از يتر  حيصح

 ربا،« ةمقال در شده ارائه يمدعا و) است شده توجه ينيع عوامل به فقط آن يساز  مفهوم
 چندان مسلمان، اقتصاددانان نادرست برداشت مورد در ،»يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر
  . رسد  ينم نظر   به حيصح

 نرخ ،يفرض اقتصاد نيا در كه ميبدان ميبخواه اگر فوق، حاتيتوض به توجه با حال
 قيطر از آن% 20 كه   بيترت نيا به است،% 30 مييبگو ديبا است، چقدر وام يرو بهره
 و% 20 به هيسرما يينها ييكارا كاهش عدم قيطر   از هيبق% 10 و شود  يم نيتأم تيمولد
 بود،  % 20 پول يرو بهره نرخ اگر و بود؛ خواهد پرداخت قابل% 30 سطح در ماندن
 كاهش% 20 به% 30 از هيسرما ةريذخ شيافزا با ميتوانست  يم را هيسرما يينها ييكارا
 از شيب ،يزمان حيترج نرخ ةانداز به تعادل، در هيسرما يينها ييكارا ديبا يعني. ميده

 و هيسرما يينها ييكارا نيب اختالف. باشد پرداخت قابل ها  وام ةبهر تا باشد تيمولد
) ناقص اشتغال در ماندن قيطر از( كالن اقتصاد در ديبا كه است يا  نهيهز ت،يمولد

 اقتصاد در شوند حاضر يدار  هيسرما نظام در داران  هيسرما تا كرد پرداخت
 كه نهاد نام »بازار شكست« را  آن  توان  يم كه است يا  دهيپد نيا و كنند؛ يگذار  هيسرما
  .رديگ  يم تئنش بازار عامالن در يزمان حيترج وجود از

 ييكـارا  باشد، تر  نييپا يعيطب ةبهر نرخ چه هر كه شود يم گرفته جهينت جا  نيهم در
سـرمايه   ةذخيـر  بـه  افزودن با كه يزمان تا. ديايب تر  نييپا است ممكن زين هيسرما يينها
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ـ ذخ. اسـت  نشـده  بهينـه  هنوز سرمايه ةذخير كرد، ايجاد مثبتي نهايي كاراييبتوان   ةري
 نرخ كه  نيا بر مشروط برسد، صفر به آن يينها ييكارا كه شود يم نهيبه يهنگام هيسرما
  . نباشد آن مانع يعيطب ةبهر

 فـرض  با ،يدار  هيسرما اقتصاد تعادل در ،يدار  هيسرما اقتصاددانان اتينظر با مطابق
 هيسـرما  يينهـا  ييكـارا  ه،يسرما استهالك و يفن شرفتيپ وجود ت،يجمع رشد وجود
  :بود خواهد ريز ةرابط با برابر

. )4(                                                            
 پارامتر  استهالك، نرخ  ،يزمان حيترج نرخ  ت،يجمع رشد نرخ n ،رابطه نيا در
  . است يفن شرفتيپ نرخ  و تيمطلوب تابع يانحنا

ـ تكنولوژ تحوالت نرخ و تيجمع رشد نرخ استهالك، نرخ اگر  نظـر  در صـفر  كي
 خواهـد  برابر يزمان حيترج نرخ با هيسرما يينها ييكارا تعادل، طيشرا در شود، گرفته
ـ  كـه ( يزمـان  حيتـرج  وجـود  صورت در كه است نياآن  مفهوم و بود؛  پـارامتر  كي
 باشد، تعادل در اقتصاد كه  آن يبرا ،)است اقتصاد يتقاضا ةدهند شيافزا و كننده كيتحر
ـ تحر را تقاضا طرفكه ( يزمان حيترج نرخ با متناسب زين اقتصاد ةعرض طرف ديبا  كي
 ديتول تا باشد يمثبت مقدار ديبا هيسرما يينها ييكارا يعني باشد، داشته يبازده، )كند  يم

  . باشد رشد حال در) كل ديتول( عرضه طرف
 ياقتصاد( ساكن اقتصاد كي در: كرد ريتفس توان  يم هم گريد نحو به را يبرابر نيا
 كه يمقدار نيبهتر ،)ندارد وجود زين يفن تحوالت و است ثابت تيجمع آن، در كه
 است، ثابت تيجمع يوقت چراكه است؛ صفر كند، ارياخت تواند  يم هيسرما يينها ييكارا

 هيسرما ةريذخ شيافزا يبرا يليدل تقاضا ماندن ثابت با و ماند خواهد ثابت كل يتقاضا
 بخواهند گذاران  هيسرما كه كند  يم رشد يهنگام هيسرما ةريذخ. ندارد وجود
 دهند  يم نشان ليتما يگذار  هيسرما يبرا يهنگام زين گذاران  هيسرما. كنند يگذار  هيسرما
 در فقط هم مثبت يبازده. باشند داشته انتظار يگذار  هيسرما از را يمثبت يبازده كه

 از ن،يبنابرا. بود خواهد ريپذ  امكان ت،يجمع شيافزا خاطر   به تقاضا، شيافزا صورت
 خواهد صفر هم يگذار  هيسرما از حاصل يينها يبازده است، ثابت تيجمع كه جا آن
 يبرا يينها يبازده نرخ نيبهتر جه،ينت در. كرد نخواهد رشد هيسرما ةريذخ لذا و بود
 در كه است آن يمعنا  به نيا و است؛ صفر است، ثابت تيجمع كه يحالت در هيسرما
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 يبرا نهيبه مقدار نيبنابرا و است، صفر) يتكنولوژ رشدو ( تيجمع رشد كه يطيشرا
 بود، يمثبت مقدار هيسرما يينها يبازده اگر باشد، صفر ديبا هيسرما يينها يبازده
 يبخش افتنين ممكن است از پاسخ ييناكارا نيا. است مواجه ييناكارا يا  گونه با اقتصاد

 ياقتصاد ناش يدر طرف تقاضا يزمان حياز وجود ترج ايموجود در اقتصاد  ياز تقاضا
  . شده باشد

 از و افتي خواهد شيافزا كاهنده نرخ با ديتول طرف كي از ه،يسرما ةريذخ شيافزا با
ـ  در هيسرما يينها ييكارا( افتي خواهد كاهش هيسرما يينها ييكارا گر،يد طرف  ةمنطق
 نـرخ  با ديتول ابد،ي كاهش هيسرما يينها ييكارا هرچه لذا). است ينزول د،يتول ياقتصاد
 ييكـارا  كـه   ادامه خواهد داشـت   ييجا تا ديتول شيافزا. افتي خواهد شيافزا كاهنده

 صفر به هيسرما يينها ييكارا كه   ييجا تينها در و باشد صفر از تر  بزرگ هيسرما يينها
 صفر به هيسرما يينها ييكارا كه يهنگام ن،يبنابرا .شد خواهد متوقف ديتول رشد برسد،
 در شـتر يب شيافـزا  بعـد،  به نيا از. شد خواهد محقق هيسرما ةريذخ ةنيبه مقدار برسد،
 باشـند  داشته يزمان حيترج افراد چنانچه اما. بود نخواهد صرفه به مقرون هيسرما ةريذخ

 مطلـوب  مقـدار  به كه نيا از قبل هيسرما ةريذخ در شيافزا ،)كنند ليتنز را ندهيآ يعني(
 كـه  شـد  خواهد متوقف ييجا موجود يةسرما ةريذخ يعني شد؛ خواهد متوقف برسد،
ـ  هيسرما ةريذخ شتريب شيافزا قيطر از .است مثبت هنوز آن يينها ييكارا  ميتوانسـت   يم
ـ ا. فتادين اتفاق نيا يول م،يكن محقق يشتريب مصرف و درآمد نيبنابرا و ديتول ـ تعب ني  ري

 هـا   بخـش  ةهم يرو يبازده بازار، اقتصاد تعادل در رايز رسد،  يم نظر   به حيصح كامالًً
 نـرخ  و كشد  يم ريتصو  به را ديتول بخش در يبازده ه،يسرما يينها ييكارا: است برابر
 ةاسـاس رابطـ   بر. دهد  يم نشان را مصرف يرو يبازده ،يزمان حيترج
 دينيست، بلكه عناصري از بخش تول صرفاًً برابر  هيسرما نهايي ييكارا ،.

 بخش بازدهي برابري ةدهند نشان فوق ةرابط بنابراين،؛ )و  ازقبيل (را نيز دربر دارد 
  .نيست مصرف و ديتول

 هيسرما يينها ييكارا كه دارد وجود احتمال نيا ابد،ي كاهش يزمان حيترج نرخ اگر
 است ييجا تيموقع نيبهتر. ابدي كاهش يشتريب مقدار به شتر،يب يةسرما قيتعم ةجينت در
. نشوند قائل يتفاوت چيه ندهيآ و حال زمان نيب افراد و باشد صفر يزمان حيترج نرخ كه
  . دهد رخ هيسرما يريس تيوضع كه شد خواهد فراهم امكان نيا صورت، نيا در

ـ جمع يعيطب رشد نرخ با متناسب اقتصاد اگر اما  نـه يبه تيوضـع  كنـد،  رشـد  تي
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 برابر تيجمع رشد نرخ با هيسرما يينها ييكارا كه شد خواهد برقرار يهنگام) ييطال(
 تحـوالت  افزودن با. شد خواهد حاصل ممكن مصرف حداكثر ت،يوضع نيا در. شود
 يينهـا  ييكارا يبرابر در اقتصاد يبرا) ييطال( نهيبه تيوضعهم  باز زين ليتحل به يفن

 چنانچه اما. خورد خواهد رقم يفن تحوالت و تيجمع رشد نرخ دو مجموع با هيسرما
 امكـان  نيا رايز شد؛ نخواهد حاصل فوق ةنيبه ريمقاد باشند، داشته يزمان حيترج افراد
  . رود  يم دست از ابد،ي كاهش نهيبه حد تا هيسرما يينها ييكارا كه

 يبـرا  خـود    استدالل ةادام در »يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر ربا،« ةمقال سندگانينو
 بـر  كـه  اند  كرده ارائه يبحث مسلمان، اقتصاددانان يةنظر در يعيطب ةبهر نرخ خأل هيتوج

: 1381وش،  نـدري و فـرزين  ( دانست انتقاد  قابل زين را آن توان  يم فوق، مطالب اساس
170 -171:(  

 يعنـوان مبنـا    به يبه نرخ يگذار  هيسرمامات ين است كه در عمل، تصميقت ايحق
ا شـما  يهم سؤال شود آ ياقتصاد هاي  ان طرحياگر از كارفرما... از دارد ين يريگ  ميتصم

طـور    به. است يد، باز پاسخ منفيكن  يگذاري م  خود را در هر طرحي سرمايه يوجوه مال
ن، ياست؛ بنـابرا  يريگ  ميتصم ين وجود دارد كه مبنايك نرخ معيشان هم يا يحتم، برا

 يهـا  واسـطه وجوه و چه در ذهن كنندگان  نيتأمان، چه در ذهن يچه در ذهن كارفرما
ن نرخ از نگـاه  يا. كند  يفا ميا يها نقش مهم يريگ  مين در تصميمع ك نرخ ازقبلي، يمال
  .ستين يعيطب ةبهرجز نرخ  يزيق چين تحقيا

 در گذار  هيسرما. ستين يعيطب ةبهر نرخ به يازين فوق، نظر برخالف كه گفت ديبا
 يطيشرا در كارفرما و دارد؛ وجود يبازده نيباالتر كه كرد خواهد يگذار  هيسرما ييجا
 بهره نرخ وجود به يازين و كرد؛ خواهد يمال نيتأم دارد، وجود يبازده نيباالتر كه
 است نيا مذكور ةمقال سندگانينو نظر مورد سؤال ديشا. ستين راهنما عالمت عنوان به
 هم باز ايآ باشد، كمتر پول يرو بهره نرخ از ،يبازده نيباالتر نيهم اگر كه

 باشد، نداشته وجود بهره اگر. ريخ: گفت پاسخ ديبا يول شود؟ يم انجام يگذار  هيسرما
 را انتظار قابل يبازده نيباالتر كه ييها  پروژه يرو يگذار  هيسرما با يبازده است ممكن

 راهنما عالمت عنوان  به بهره وجود به ن،يبنابرا ابد؛ي كاهش صفر تا ،بيترت به ارند،  د
 كاهش راه سر بر يمانع خود راهنما، عالمت عنوان به بهره وجود واقع در و ستين يازين

  .بود خواهد هيسرما يينها ييكارا
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 5»الغرم الغنم فعليه لهمن « فقهي ةاساس قاعد توجيه سود بر 1.3

 هاي  طريق قرارداد از) بالفعل ةبالقوه نه سرماي ةسرماي( پول با بهره نه و سود كسب
 ممكن...  كاال، فروش و خريد قالب در تجارت مشاركت، مضاربه، همچون شرعي
 انواع ديگر يا قيمتي نوسانات از ناشي ريسك قراردادها اين در كه تفاوت اين با است،
 بلكه شود  نمي منتقل گيرنده قرض به تماماً است، پول يا وام مبلغ متوجه كه ريسك
 قرارداد طرفين بين ريسك تسهيم و تقسيم به توجه با احتمالي زيان و سود توزيع

همچون مضاربه، مشاركت،  يعلت حلّيت دريافت سود در قراردادهاي. گيرد  مي صورت
 profit loss sharing( مشترك زيانمزارعه و ساير قراردادهاي مبتني بر سود و 

contracts( ،است اماني قراردادها اين در عامل يد. است ريسك تقسيم ) امين عاملو 
 ادعاي حق سرمايه صاحب مال، اصل رفتن ازبين صورت در و) شود  مي محسوب
 گذاري  سرمايه فرايند در را عامل قصور بتواند مال صاحب كه اين مگر ندارد خسارت
 ريسك جمله از متعددي هاي  ريسك با همواره بايع نيز بيع قرارداد مورد در. كند اثبات
 سيستماتيك ريسك. است مواجه غيرسيستماتيك و سيستماتيك هاي  ريسك يا قيمتي
 بازار كلي شرايط از تابعي و نيست سازي  حداقل و گذار  سرمايه توسط دستكاري قابل
 هر يا بايع پس است؛ تورم نرخ ،  ريسك نوع اين ةدهند  نشان هاي  شاخص جمله از. است

 خطر اين با پردازد،  مي گذاري  سرمايه فعاليت به سود كسب ةانگيز با كه گذاري  سرمايه
از اين ديدگاه، علت حلّيت سود در قرارداد اجاره  6.است مواجه) سيستماتيكريسك (

رفتن عين  صورت عدم قصور مستاجر و ازبين اين است كه يد مستأجر اماني است و در
  . نخواهد داشتدعوي براي جبران خسارت  ةحق اقام مستاجره، موجر

  يعيطب ةبهر و اجاره. 4
 نيرتريفراگ يعيطب ةبهر آمده، »يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر ربا،« ةمقال در آنچه مطابق

 ييدارا ارزش كه است ينرخ از عبارت آن و است يمتيق نظام كل در متيق
 برابر يا  هيسرما ييدارا از يناش يآت يدرآمدها ةشد ليتنز ارزش با را يا  هيسرما

 و حال نيب يارتباط يپل يعيطب ةبهر كه شود  يم استنباط نيچن جمالت نيا از. كند  يم
 نشان كوشند  يم فيتعر نيهم از استفاده با بحث، مورد ةمقال سندگانينو. است ندهيآ

 رد؛يگ  يم شهير يعيطب ةبهر از يقرارداد ةبهر اشكال از يشكل عنوان به اجاره كه دهند
  ):177- 176: 1381 ندري، و وش  فرزين( زنند يم يمثال نهيزم نيا در و
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دو سـال مسـتمر    يد كه بـرا يرينظر بگ را در يا  هيسرما ييك دارايعنوان مثال،   به
 120ان هـر سـال معـادل    يدر پا ياگر ارزش خدمات ماد. است يخدمات ماد يدارا

 ييمت دارايدرصد باشد، ق 20بنا به فرض  يعيطب ةبرآورد شود و نرخ بهر يواحد پول
 يمقابل واگذار توان اجاره داد و در  يرا م يين دارايخواهد بود؛ اما ا 183باً برابر يتقر

عنـوان   به يواحد پول 120معادل  يان سال اول و دوم، درآمديآن در پا يخدمات ماد
از آن كسـر شـود، در   ) 183(نـة اسـتهالك   يدست آورد كه اگر هز  اجاره ناخالص به

كـه  ) 240- 183=57(ك مبلغ مازاد ياست و هم  يباق ييان سال دوم، هم خود دارايپا
ـ  يچ تفـاوت ي، هيت اقتصاديلحاظ ماه از. است يعيطب ةهمان بهر ـ ن ايب ن درآمـد و  ي

  .د، وجود ندارديآ  يدست م   ه بهير انواع سرمايكه از سا يدرآمد
 يپول واحد 57 كه دهند نشان دارند قصد مقاله سندگانينو مثال، نيا در

 57 مقدار مثال، نيا در كه كرد توجه ديبا اما است؛ يعيطب ةبهر همان ،شده جهينت
 است؛ آمده دست   به است، درصد 20 يعيطب ةبهر نرخ كه نيا فرض با يپول واحد

 ديبا يول. است درصد 20 يعيطب ةبهر نرخ كه   شده فرض مسئله يابتدا در يعني
 فرض كي بر فرض، نيا خود كه رسد  يم نظر   به كجاست؟ فرض نيا منشأ: ديپرس

 يعيطب ةبهر نرخ همان اجاره، قرارداد در مازاد ارزش«: است يمتك يگريد ةنشد اثبات
 مثال نيا از هدفشان و كنند؛ ثابت را فرض نيا ديبا مذكور ةمقال سندگانينو. »است

 است، درصد 20 يعيطب ةبهر نرخ كردند فرض كه طور  همان. است نيهم زين
 نرخ ديبا مقاله سندگانينو! است صفر يعيطب ةبهر نرخ كه كنند فرض توانستند  يم

 يعيطب ةبهر يعني بكشند؛ رونيب مثال درون از زا  درون صورت   به را درصد 20 ةبهر
 بحث با را   آن قيدق مقدار خواهند  يم كه است مجهول نرخ كي ،)مازاد ارزش اي(

 اند،  كرده فرض كه طور  همان سندگانينو كه نداشت وجود يمانع. كنند نييتع اجاره
 اساس نيا بر را خود مثال و است صفر بهره كردند  يم فرض است، درصد 20 بهره
  7.كردند  يم ميتنظ

. انـد   سـته ينگر موضـوع  بـه  طرفه كي اجاره، خصوص در نقد، مورد ةمقال سندگانينو
ـ  نييتع) مستأجر و موجر( نيطرف نيب تعامل قيطر از و بازار در اجاره  اجـاره، . شـود   يم

 شـرط  بـه  تـوان   ينم طرفه كي. تقاضاست و عرضه تعامل حاصل كه است يتعادل يمتيق
ـ ا يبرا و ست؛ينگر تعادل  بـا  باشـد،  يرفتنيپـذ  بهـره  و اجـاره  مشـابهت  يـة نظر كـه  ني

ـ يطب ةبهر( مازاد ارزش مفهوم بتوان ديبا ،يعيطب ةبهر يزمان نيب مفهوم درنظرداشتن  را) يع
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 شـتر يب شـدن  روشن يبرا. داد حيتوض زين) مستأجر يعني( اجاره قرارداد مقابل طرف يبرا
 يارتباط يپل يعيطب ةبهر كه مفهوم نيا درنظرگرفتن با را اجاره قرارداد است الزم مسئله،

 مورد مثال يرو استدالل جا نيا در منظور، نيا يبرا. كرد يبررس است، ندهيآ و حال نيب
  :شود  يم متمركز نقد مورد ةمقال در استفاده

 كي يهنگام مستأجر. است آن از منفعت كسب ،ييدارا كي ةاجار از مستأجر هدف
ـ يهز حـال  باارزش اجاره از منافعش حال ارزش كه دهد يم اجاره را ييدارا  اجـاره  ةن
 ريز يبرابر كه كند  يم اجاره را ييدارا يهنگام مستأجر بحث، مورد مثال در. شود برابر

  :باشد برقرار اجاره منافع و ها  نهيهز نيب
120

1 r
120

1 r
v

1 r
v

1 r
 

v و مستأجر يبرا اجاره از حاصل منافع r ـ  مسـتأجر . اسـت  يعيطب ةبهر نرخ  يوقت
ـ با v يعني ؛.باشد داشته شيبرا يمنفعت كه كند  يم اجاره را يملك  تـر   بـزرگ  120 از دي
 ينرخ كه نيا مگر بود، نخواهد برقرار فوق يبرابر شود، تر  بزرگ 120 از v اگر اما. باشد
 اساس برگرفته شود كه  نظر در ينرخاز  متفاوت شود،  يم ليتنز منافع آن، اساس بر كه
ـ ي ندارد؛ مفهوم ياقتصاد ةجنب از نيا و شود،  يم ليتنز ها  نهيهز آن، ـ با مسـتأجر  يعن  دي
 كند،  يم ليتنز را منافعش كه يا يعيطب ةبهر نرخ از متفاوت ينرخ با را خود يها  نهيهز
 داشـته  وجـود  متفاوت يعيطب ةبهر نرخ دو است الزمتر  و به عبارت روشن كند ليتنز

 بهـره  يبرا يمتفاوت يها  شهير وجود به متفاوت، يعيطب ةبهر نرخ دو وجود يبرا. باشد
  .است ازين

 يگريد ةگون   به اند،  كرده طرح مقاله سندگانينو كهرا  يا  مسئله تر،  يعموم حالت در
 يپـول  واحـد  183 كه را خود ييدارا ،يا  هيسرما ييدارا مالك اگر. كرد ميتنظ توان  يم
ـ يطب نرخ دهد، اجاره يپول واحد 120 انهيسال ةاجار متيق با سال دو يبرا ارزد،  يم  يع

   :بود خواهد% 20 او يبرا بهره

183
120

1 r
120

1 r
r %20 

  :يعموم حالت در اي
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C
R

1 r
 

R
1 r

r
2C R √R 4CR

2C
 

 مستأجر كه يمبلغ مجموع ديبا باشد، مثبت موجر يبرا يعيطب ةبهر نرخ كه نيا يبرا
 باشد شتريب C ييدارا ديخر ةنيهز از پردازد  يم موجر به يا  هيسرما ييدارا ةاجار يبرا
 R اجاره متيق يول شود،  يم پرداخت اكنون  هم ديخر ةنيهز رايز است، يعيطب نيا و
  .شود  يم افتيدر دوره انيپا در

  
  مستأجر تعادل شرط 1.4
  :رديگ  يم قرار مدنظر ممكن حالت سه مستأجر، تيوضع يبررس يبرا

ـ پا در را (v) ييدارا ةاجار از يناش درآمد مستأجر :اول حالت  دسـت    بـه  دوره اني
  :پردازد  يم دوره انيپا در را (R) اجاره ةنيهز و آورد  يم

R
1 r

R
1 r

v
1 r

v
1 r

R v 

 ــ شد عنوان تر شيپ كه چنان ــ اما شود؛  يم حذف يعيطب ةبهر نرخ رابطه، نيا در
ـ تنز نرخ از متفاوت منافع ليتنز نرخ است الزم بهره، وجود يبرا  باشـد،  هـا   نـه يهز لي

  .ندارد ياقتصاد هيتوج كه يشرط
ـ پا را اجـاره  و آورد  يم دست   به دوره هر اول را درآمد مستأجر :دوم حالت  اني

  :پردازد  يم دوره هر
v

v
1 r

R
1 r

R
1 r

r

3v R 3v R 8v v R
2v

 

ـ يطب ةبهـر  نـرخ  باشد، برابر R با v چنانچه: دارد يبستگ v مقدار به rمقدار يعني  يع
  :ستين معلوم اول از v مقدار اما بود؛ خواهد صفر

R
R

1 r
R

1 r
R

1 r
r

3R R 3R R 8R R R
2R
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2R √4R
2R

2R 2R
2R

r 0 

 R از تـر   بزرگ v اگر يول بود، خواهد صفر يعيطب ةبهر نرخ باشد، برابر R با v اگر
  :صورت نيا در باشد، R برابر دو v يسادگ يبرا باشد،

r
6R R 6R R 16R 2R R

6R
 

r
5R √25R 16R

6R
5R 3R

6R
1.33R
.33R  

ـ  ةبهـر  نـرخ  باشد، شتريب اجاره ةنيهز از مستأجر يبرا اجاره درآمد اگر يعني  يمنف
R مثالً باشد، v اگر يول! شود  يم ديتول 2v:  

r
3v 2v 3v 2v 8v v 2v

2v
r %100

%50  

 چـرا  كـه  است نيا سؤال اما باشد مثبت تواند  يم يعيطب ةبهر نرخ گر،يد عبارت به
 كار نيا يبرا. است كمتر اش  نهيهز ازآن  درآمد كه كند اجاره را يا  ييدارا مستأجر ديبا
 r يعيطب ةبهر نرخ در) آورد  يم دست به دوره اول كه نيا ليدل به( راخود  درآمد ديبا او
 ديباشـ  داشته نظر در يول بپردازد؛ دوره انيپا در را اجاره بتواند تا دهد وام%) 50 مثالً(

  .است يقطع اجاره و يرقطعيغ مستأجر درآمد كه
 را آن كـه ( اجاره متيق ديبا باشد، مثبت مستأجر يبرا يعيطب ةبهر نرخ كه نيا يبرا

 شتريب آورد،  يم دست به دوره اول در كه اجاره از يناش درآمد از) پردازد  يم دوره انيپا
 بتواند تا دهد وام دوره كي يبرا r يعيطب ةبهر نرخ در را اجاره درآمد تواند  يم او. باشد
 ،دادن وام بدون زين حالت نيا در. كند پرداخت موجر به دوره انيپا در را R ةاجار مبلغ
  .ندارد وجود اجاره خالص عمل در يعيطب ةبهر كي ديتول يبرا يامكان

ـ  دسـت    به دوره انيپا را درآمد مستأجر: سوم حالت  دوره يابتـدا  را اجـاره  و آورد  يم
  :پردازد  يم

R
R

1 r
v

1 r
v

1 r
ةدرج دو ةمعادل  كي    

  :كرد حل يفرع حالت سه در مثال يبرا توان  يم را دو ةدرج ةمعادل نيا
  :R=v ميكن  يم فرض) الف
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  :v=2R ميكن  يم فرض) ب
v 2R r %200

%100 

 :R=2v ميكن  يم فرض )ج

R 2v r %200
50  

 جاديا مثبت يعيطب ةبهر نرخ ج، و ب يها حالت در تنها مذكور، روابط اساس بر
 شترياجاره از درآمد اجاره ب ةنيمستأجر هز ياست كه برا نيحالت ج مستلزم ا. شود  يم

اساس حالت  بر. ستين ريپذ امكان زياست؛ وقوع حالت ب ن قبول  قابل ريباشد كه غ
 مستأجر يبرا اجاره ةنيهز از ديبا اجاره درآمد باشد، مثبت يعيطب ةبهر كه نيا يبراب، 

 يبرا مثبت يعيطب ةبهر نرخ آوردن دست  به شرط رايز ست،ين ريپذ  امكان كه باشد، شتريب
 دوره انيپا را اجاره متيق كه است نيا دهد اجاره را اش  ييدارا خواهد  يم كه يموجر
  .كند افتيدر

 بازار به رجوع با تواند  يم مستأجر شود، حل زين موضوع نيا كه نيا يبرا ن،يبنابرا
 دوره، كي از پس و دهد وام دوره كي يبرا يعيطب ةبهر نرخ با را اجاره ةنيهز وام،
 موجر به اجاره بابت را هيبق و كند كسر را بهره درآمد و افتيدر را R.(r+1) مبلغ

 خواهد v درآمد به اجاره، مورد ييدارا با كار دوره كي از پس مستأجر اما. بپردازد
 مانند يول. كند مصرف R دادن وام از يناش يعيطب ةبهر با همراه را آن تواند  يم كه ديرس
C اي و R كه ستين معلوم v است چند .v كمتر، است ممكن: است سكير مشمول 
) معيني ازقبل( يعيطب ةبهر چيه كه شود  يم جهينت ن،يبنابرا باشد؛ R با برابر اي و شتريب

  .ندارد وجود
 كننده عرضه طرف طيشرا فقط نقد، مورد ةمقال در شده ارائه مثال در گفت ديبا پس

 از يا  هيسرما ييدارا متيق زين و اجاره متيق موجر، يبرا. است شده زده مثال) موجر(
 چيه كند، اجاره را ييدارا نيا خواهد  يم كه مقابل طرف يبرا اما است؛ معلوم اكنون  هم
 نخواهد وجود زين يعيطب ةبهر ديتول امكان نيبنابرا و ندارد وجود v مورد در يتيقطع

 حال نيب يارتباط يپل عنوان به يعيطب ةبهر نرخ فيتعر توان  ينم كهجا  آن از لذا. داشت
 بهره و اجاره كه شد يمدعهم  توان  ينم گرفت، كار   به اجاره مورد در را ندهيآ و
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 بازار به رجوع اجاره، قرارداد در يعيطب ةبهر ديتول يبرا. ارند    د يمشابه ياقتصاد تيماه
 ةنكت به ،يعيطب ةبهر و اجاره بحث در نقد، مورد ةمقال در البته. است يضرور وام
  ):175: 1381وش و ندري،  فرزين( است شده اشاره زين يگريد

دهد كه اجاره عالوه بـر اسـتهالك،     ينشان م ياقتصاد يت زندگين همه، واقعيبا ا
ـ ا يبـرا ن مسـلمان،  يدر نظرات متفكـر . ز هستين يك ارزش اضافيشامل  ن ارزش ي
ن يا يت وجوديكه بتواند ماه يا  هينظر يوجود ندارد و وقت يه اقتصاديچ توجيه ياضاف

ن ربا و يفرق ب يه ممكن برايح دهد، وجود نداشته باشد، تنها توجيدرآمد مازاد را توض
 ةا بهري يهر دو از مفهوم ارزش اضاف يعنيدارند،  يكساني يت اقتصادياجاره ـ كه ماه 

  8.است يه حقوقيرند ـ توجيگ  يشه مير يعيطب
ـ ب صرف. كرد اثبات ديبا را اجاره قرارداد در ياضاف ارزش وجود يمدعا ـ ا اني  ني
 شـامل  استهالك، بر عالوه اجاره كه دهد  يم نشان ياقتصاد يزندگ تيواقع« كه جمله

  . كند  ينم ثابت را يزيچ ،»هست زين ياضاف ارزش كي
ـ با دارنـد،  يمشـابه  ياقتصاد تيماه بهره، و اجاره شد يمدع بتوان كه  نيا يبرا  دي
ـ ثان دارد؛ وجود مازاد ارزش اجاره در اوالً: داد نشان ـ ا اًي  اسـاس  بـر  مـازاد  ارزش ني
ـ يطب ةبهر است ممكن كه طور  همان ثالثاً شود؛  يم نييتع يزمان حيترج و تيمولد  بـا  يع

ـ تكنولوژ تحـوالت  و تيجمع رشد نرخ صفرشدن ليدل  به( تيمولد صفرشدن  و) كي
 نـرخ  صفرشـدن  ليدل   به زين اجاره در مازاد ارزش شود، صفر ،يزمان حيترج صفرشدن

 چگونه يزمان حيترج: داد نشان ديبا. شود  يم صفر كيتكنولوژ تحوالت و تيجمع رشد
ـ  يباز نقش) وجود فرض به البته( اجاره قرارداد در مازاد ارزش نييتع در  و كنـد؟   يم

ـ تغ يزمان حيترج رييتغ با اجاره قرارداد در مازاد ارزش چگونه ـ  ريي ـ ا كنـد؟   يم  هـا  ني
 ربـا  و اجاره تيماه كه رفتيپذ بتوان تا شوند داده پاسخ است الزم كه است يسؤاالت

  9.است يكي
ـ يطب ةبهر و اجاره از يناش درآمد شباهت يةنظر البته ـ يطر بـه  را يع  هـم  گـر يد يق

  ): 177: 1381 ندري، و وش  فرزين( است آمده مذكور ةمقال در. كرد نقد توان  يم
و ) از اجـاره  يدرآمـد ناشـ  ( درآمد نيا نيب يتفاوت چيه ،ياقتصاد تيماه لحاظ از
  .ندارد وجود د،يآ  يم دست   به هيسرما انواع ريسا از كه يدرآمد

ارزش  كيمعتقد است اجاره عالوه بر استهالك،  سندهيكه عنوان شد، نو طور  همان
درآمـد   نيا نيب ثيح نياست و از ا يعيطب ةارزش مازاد همان بهر نيا. مازاد هم دارد
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   .وجود ندارد يتفاوت هياقالم سرما گرياز د يو درآمد ناش) درآمد اجاره(
 را ييهـا   استدالل، )160 و 159ص ( مقاله از يگريد بخش در سندگانينو نيهمچن

 يراقنـاع يغ انـد،  كرده ارائه هيسرما از پول تفاوت هيتوج ةدربار مسلمان اقتصاددانان كه
ارزش  نيدارد كه ا يارزش اضاف كي نيو بنابرا 10است هيسرما پول، معتقدند و دانسته
  . است يعيطب ةهمان بهر ياضاف
 و اجـاره  از يناش درآمد كه هستند يمدع مذكور ةمقال سندگانينو گر،يد عبارت   به
  .دارند   يكساني ياقتصاد تيماه) هيسرما( پول به متعلق بهره

ـ كن فرض. است انتقاد قابل زين اظهارنظر نيا رسد  يم نظر  به اما  كـه  طـور  همـان  دي
 مجاز عقالً آن ةبهر و بوده هيسرما از يشكل پول اند،  شده يمدع مذكور ةمقال سندگانينو

 شـده،  داده اجـاره  ملـك  برخالف شده داده قرض پول كه داشت نظر در ديبا يول است؛
 در م،يباش قائل موضوع دو نيا نيب تفاوت عدم به اگر نيبنابرا و ندارد استهالك ةنيهز

ـ فعال كه است مفهوم بدان نيا. باشد برابر پول يرو ةبهر با اجاره درآمد ديبا تعادل  تي
ـ با 11كـالن  اقتصاد تعادل در اجاره ـ  يمـازاد  دي پـول   يرو دشـده ياز مـازاد تول  شيب
 پـول  يرو جادشدهيا ةبهر با مانده،يباق استهالك، كسر ازكند تا پس  ديشده تول داده وام
 شيب اجاره قرارداد در دشدهيتول ناخالص مازاد است الزم يعني باشد؛ برابر شده داده وام
 يمقدمات از كه است يا  جهينت نيا! باشد شده داده وام پول يرو جادشدهيا يعيطب ةبهر از

ـ يدل و اند كرده ميتنظ نقد مورد ةمقال سندگانينو خود كه شود  يم حاصل  بـر  اسـت  يل
 !است   متفاوت نقد مورد ةمقال يدو نوع درآمد برخالف مدعا نيا تيماه كه  نيا

  
 منابع صيتخص و يعيطب ةبهر نرخ. 5
 به منابع صيتخص ةفيوظ سندگانينو ،»يعيطب ةبهر و يقرارداد ةبهر ربا،« ةمقال در
ـ يطب ةبهـر  يها  نقش گريد از را يگذار  هيسرما شقوق نيبهتر ـ  يع ـ  يتلق  كننـد   يم

  ): 174: 1381 ندري، و وش  فرزين(
 يبسـتگ : د گفتيد، در پاسخ بايكن  يم يگذار  هين اگر بپرسند كه چرا سرمايبنابرا

ك واحـد  يدهد كه از نگاه بازار، ارزش   ينرخ بهره نشان م. دارد يعيطب ةبه نرخ بهر
 يگـذار   هيسـرما  ييگذار تا جا  هيسرما. است يآتدرآمد حاضر، معادل چقدر درآمد 

را كه  ي، حداقل همان ارزشيل درآمد حاضر به درآمد آتيند تبديكند كه در فرا  يم
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ن ين شرط در حالت بازار رقابت كامـل، بهتـر  يا. آورددست   بهكند،   ين مييبازار تع
  .است يگذار  هيسرمامات يتصم ينشانه برا

  : اي
د كسب كند تـا  يه بايسرما يينها يياست كه كارا يار و استاندارديمع يعيطب ةنرخ بهر

  ).173: 1381وش و ندري،   فرزين(رد يصورت پذ يگذار  هيعمل سرما
 عمل كه باشد نيا فوق جمالت در سندگانينو منظور كه رسد  يم نظر   به
 باالتر پول يرو ةبهر نرخ هرچه: دارد يبستگ پول يرو ةبهر نرخ به يگذار  هيسرما
 فرصت ةنيهز يدارا يگذار  هيسرما رايز رد؛يگ  يم صورت يكمتر يگذار  هيسرما باشد،
 كند يگذار  هيسرما را خود ينگينقد است بهتر ايآ پرسد  يم خود از گذار  هيسرما. است

 به اي( يگذار  هيسرما يينها يبازده از كمتر وام ةبهر نرخ اگر و دهد؛ وام را   آن اي و
 در اما. كرد خواهد يگذار  هيسرما باشد،) هيسرما يينها ييكارا نقد، مورد ةمقال ريتعب

 تيمولد در يعيطب ةبهر نرخ«: است   شده نوشته چنين مذكور ةمقال از ييها  بخش
 باشد، مثبت تيمولد اگر يعني؛ )172و  165: 1381وش و ندري،  فرزين( »دارد شهير

 است% 4 زين يعيطب ةبهر باشد،% 4 تيمولد چنانچه مثالً است، مثبت هم يعيطب ةبهر
 از حاصل يبازده گريد عبارت به و) باشد نداشته وجود ييبايناشك كه نيا فرض به(

 زين يعيطب ةبهر تا باشد درصد 4 تعادل در ديبا است، تيمولد همان كه يگذار  هيسرما
  .باشد درصد 4

 ديبا يگذار  هيسرما نقد، مورد ةمقال سندگانينو نظر مطابق: است نيا سؤال حال
 امكان كه  نيا يبرا. شود كساني يعيطب ةبهر با آن   تيمولد كه كند دايپ ادامه ييجا تا

 ةمقال سندگانينو قول مطابق كه( يعيطب ةبهر ديبا شود، فراهم يگذار  هيسرما شيافزا
 ديبا يعيطب ةبهر كاهش يبرا اما. ابدي كاهش) است استاندارد كي نقد، مورد
 كاهش يبرا يول ابد؛ي كاهش است، هيسرما يينها ييكارا همان كه آن، ةكنند نييتع

 شيافزا يبرا و شود انجام يشتريب يِگذار  هيسرما ديبا ه،يسرما يينها ييكارا
 كه است، تسلسل دور كي نيا و! ابدي كاهش يعيطب ةبهر نرخ ديبا يگذار  هيسرما

  . افتد  يم آن در ناخواسته مقاله، ةخوانند
  

  يعيطب ةبهر و هينس عيب. 6
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ـ ب در متيق از باالتر هينس عيب در متيق ،»الثمن منلالجل قسط « يفقه اصل اساس بر  عي
 اصل كه اند  شده مجبور تفاوت نيا ليدل حيتوض در مسلمان متفكران يبرخ. است نقد
 نمونـه،  يبـرا . رنـد يبپذ اند، كرده مطرح يدار  هيسرما اقتصاددانان كه را يزمان حيترج
 حيتـرج  بـا  يمخـالفت  اسـالم  كه دهند نشان كنند  يم تالش نقد مورد ةمقال سندگانينو

  ):179- 177: 1381 ندري، و وش  فرزين( ندارد يزمان
ن مسلمان را با معضـل  اح از بهره، متفكريصح يساز كه عدم مفهوم   ييجان يتر مهم
ه در فقـه  ينقد و نس يمت كااليتفاوت ق. ع موجل استيا بيه ينس ةكند، معامل  يمواجه م

كـه ثمـن و    شود، مشروط بـر آن   يح داده ميتوض» الثمن منلالجل قسط «اساس اصل  بر
ـ يطب ةوجود نرخ بهر يبرا يدين اصل خود مؤيا. ك جنس نباشنديدو از  مثمن هر  يع

  .است
 ةبا اسـتناد بـه قاعـد    ين اسالميمتفكر ةل فوق، عمديبودن دال يراقناعيبا توجه به غ

را قبول  يآت يحال بر كاال يارزش كاال يو برتر ي، رجحان زمان»الثمن لألجل قسط من«
ع از يكـه بـا   يت درآمـد ي، ماهيلحاظ اقتصاد ن است كه ازيت امر ايواقع... اند   كرده

كه تاجر از فروش نقد  ييت درآمدهايآورد با ماه يدست م   خود به يكاال يةفروش نس
ـ    ش بهيخو يةدار از سرما  ا كارخانهيآورد،   يمدست  بهخود  يكاال ـ آورد،   يدست م ا ي

ـ دار از مضاربه   هيا سرمايآورند،   يدست م   خود به يدار  صاحبان مستغالت از مستغل ا ي
. ندارد يآورد، تفاوت  يدست م  به يا مقرض از قرض ربويآورد و   يدست م   مشاركت به

حاصل  يدار  هيرآمدها، كه از اشكال مختلف سرمان ديا يت تمامي، ماهياز نگاه اقتصاد
ت دارند كه در اغلب مواقـع،  ين واقعيشه در اين درآمدها ريا ةهم. است يكيشود،   يم

و وجود  ييبايناشكل يدل به، يسه با درآمد آتيجامعه از درآمد حاضر در مقا يابيدر ارز
ـ ا. ... داردح يتـرج  ي، درآمد حاضر به درآمد آتيگذار  هيسرما يها  فرصت  ين ارزشـ ي

ـ   يد ةك نقطه از زمان به نقطـ ياست كه درآمد را در  لحـاظ   كنـد و از  يگـر مـرتبط م
تفـاوت   12.نـدارد  يگرير دير و تفسين، تعبيجز ا» الثمن  لألجل قسط من«، اصل ياقتصاد

مـت را  ين اختالف قيآنچه ا. شود ين ميين اساس تعيز بر هميه نينقد و نس يمت كااليق
 ياول. ستيه نيت عامل سرمايو مولد) عقل معاش( ييبايجز ناشك يزيشود، چ  يسبب م

 ةبهر( يارزش اضافوجودآمدن  به، در يكيزيو ف ينيجهت ع از يو دوم يجهت ذهن از
در بازار، ارزش درآمد حاضـر را در   ينيو ع يذهن يروهاين برايند. مؤثر هستند) يعيطب
، ينظر اجتماع دهد كه از  يم  نشان ياضاف ارزش. كند يمشخص م يسه با درآمد آتيمقا
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ك سـال بعـد   ي يزان درآمد برايه، حداقل چه ميل هر واحد درآمد حاضر به سرمايتبد
  .جاد كنديد ايبا

 بودن مشروع كه كنند استدالل كوشند  يم نقد مورد ةمقال سندگانينو باال، عبارات در
 از يكـ ي رايز است؛ اسالم در يعيطب ةبهر نرخ بر يدييتأ مهر يةنس عيب در متيق تفاوت

  : است ندهيآ بر حال يزمان حيترج و ييبايناشك ،يعيطب ةبهر نرخ يها  كننده نييتع
ه مبـدل  يفروشد، درآمد حاضر را بـه سـرما    يه مينس صورت بهكاال را  يكس يوقت

  .وجود ندارد يعيطب ةند، جز نرخ بهرين فرايا يبرا يا  كننده كنترلچ عامل يه. كرده است
 اقتصاددانان تاًيماه كهــ  مثبت يزمان حيترج كه است شده ادعا عبارات نيا در
 يمخالفت اساساً اسالم، در و بوده اسالم دييتأ مورد ــ اند كرده مطرح يدار  هيسرما

 در يزمان حيترج يةنظر گذاران انيبن خود كه است يحال در نيا. است نشده آن با
 ديتأك بحث نيا بودن ييرعقاليغ بر گريد ياريبس و شريف باورك، بوم مانند غرب
 ازهاين آن كه ييكاالها و يآت يازهاين كه دارد  يم انيب باورك بوم. اند  كرده فراوان

 خاطر   به مسئله نيا. شوند  يم برآورد خود يواقع ارزش از كمتر كنند،  يم نيتأم را
 زحمت قبول عدم از اي يناتوان از كه است، ندهيآ از انسان يذهن تصور بودن ناقص

-Böhm) شود  يم يناش انسان ةاراد بودن فيضع ليدل به اي و ندهيآ كردن ينيب شيپ در

Bawerk, 1889: 253-59) .ةكلميك " زمان«: گويد  مي نيز ميل استوارت جان 
 فون ).Rothbard, 2008( »باشد داشته ارزشي تواند  نمي كه است "محض انتزاعي

 داند  مي مذموم ياخالق جهت از را آينده دادن جلوه  اهميت  كم گرچه) 1949( ميزز
 نكوهش) pure time preference( خالص يزمان رجحان وجود خاطر  بهو افراد را 

 بگيرد فاصله »اخالقي« نگرش اين از كند مي سعي خويش »اثباتي« ةنظري در كند،  مي
  .كند قلمداد بشر عتيطب در ذاتي ويژگي يك عنوان به را مثبت يزمان رجحان وجود و

 خاطر   به افراد،. شود  يم يتلق بازار يبرا شكست ينوع يزمان حيترج گو،يپ نظر از
. كنند  يم رصدآن    يواقع ةانداز از تر  كوچك را ندهيآ و اند  نيب كينزد ،يزمان حيترج
 دخالت دولت است الزم نيبنابرا شود؛  يم انداز  پس سطح كاهش باعث ينيب  كينزد اما
 كه دهد آموزش را ها آن و سازد آگاه باال يزمان حيترج عواقب از را جامعه و كند

  .(Pigou, 1920: 29) كنند انداز  پس شتريب
 او، نظـر  از. اسـت  كـرده  انتقاد يزمان حيترج از كهاست  يگريد اقتصاددان ،يرمز
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 اگر. (Ramsey, 1928: 543) است دفاع قابل ريغ ياخالق لحاظ  به ندهيآ يها  ارزش ليتنز
 كـرد  خواهند ليتنز را ندهيآ يها  نسل رفاه باشند، داشته يزمان حيترج حاضر يها  نسل
 خواهـد  كمتر حاضر يها  نسلاز  افتهي صيتخص منابع در ندگانيآ سهم آن، ةجينت در كه
 كمتر سهم باشند، حاضر يها  نسل به نسبت يدورتر يزمان افق در ها  نسل هرچه و بود
آن  از زين راولز كه است ينسل يعدالت  يب ينوع امر نيا. كرد خواهند افتيدر يكمتر و

 كه كند  يم اظهار ندهيآ ليتنز با مخالفت در زين هارود. (Rawls, 1971) است كرده انتقاد
  . (Harrod, 1948: 40) »است محض يعقل  يب كي يزمان حيترج«

ـ  خـتم  مـوارد  نيا به ليتنز مخالف ياظهارنظرها البته  از گـر يد يبرخـ . شـود   ينم
 اقتصاد يالگوها و ياقتصاد رشد گوناگون يها  مدل يطراح با يدار  هيسرما اقتصاددانان

 را يعيطب منابع انواع از استفاده و صيتخص رشد، بر يزمان حيترج يمنف راتيتأث منابع،
  .اند  كرده يبررس
 دييتأ در مسلمان اقتصاددانان از يبرخ يادعا رسد  يم نظر   به ها،  دگاهيد نيا مرور با
 تيمشروع هيتوج يبرا يعقل يا هيپا عنوان به آن از آنان يتلق و اسالم در يزمان حيترج
 يةنظر از يكاف يآگاه نداشتن و ياطالع يب از يناش توان  يم را هينس عيب در ليتنز
 اقتصاددانان از دسته نيا انيب در هينس عيب ليدل حيتوض اگر اما. دانست يزمان حيترج

 متيق اختالف نيا توان  يم چگونه د،يآ  ينم نظر به يرفتنيپذ نيبنابرا و مستدل مسلمان
  داد؟ حيتوض را

 ربا و حالل را عيب خداوند( »الربا البيع و حرم اهللا أحل«): 275/ بقره( است آمده قرآن در
 فروش اي و تنها ديخر نه »فروش و ديخر« يعني عيب ما، ريتعب به ).است كرده حرام را

 بوده عيب بر ديتأك. است حالل ديخر اي و است حالل فروش كه امدهين قرآن در. تنها
. ندارد را عيب طيشرا يا معامله هر. شود يم انجام توأمان فروش و ديخر ع،يب در. است
 ممكن. ستين عيب نيا اما م؛يبخر يكس از يمشخص متيق به را ييكاال است ممكن
 عيب طيشرا. ستين عيب هم نيا م؛يبفروش يكس به يمشخص متيق به را ييكاال است
 زين فروش و شود يمنته فروش كي به بالفاصله ديخر كه شود يم حاصل يوقت

 كنز معامله طرف كي در صورت،   نيا ريغ در 13.شود يمنته ديخر كي به بالفاصله
  . افتاد خواهد اتفاق
 نيب باشد، مبادله ةواسط پول اگر: است حيصح زين اقتصاد علم ةجنب از مسئله نيا
 شوند ينم يمنته فروش به دهايخر از ياريبس يعني افتد، يم ييجدا فروش و ديخر
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 عمل، نيا ةجينت و داشت؛ نخواهند دنبال به يديخر زين ها فروش از ياريبس و
  .بود خواهد ركود و يكاريب

 يكس از هينس را ييكاال كه  يهنگام: است صورت نيهم به وضع هم هينس عيب در
 پول دادن اي و نقد يكاال كي دادن با اي( ميپرداز ينم ينقد را آن وجه چون م،يخر يم

 آن وجه يجا به اگر يعني داد؛ نخواهد رخ فتد،يب اتفاق آن از پس ديبا كه يفروش ،)نقد
 م،يداد يم نقد پول را آن وجه اگر اي افتاد يم اتفاق كامالً عيب واقع در م،يداد يم كاال

 فروش به ديخر لذا و نشد؛ نيچن اما. بخرد ييكاال آن وجه با توانست يم فروشنده
 اسالم، در. كند يم ديتول يكاريب كه دهد يم رخ كنز از ينوع جهينت در و شود  ينم يمنته
 مكلف داريخر و استفاده يهيتنب ابزار از اساساً ندهد، رخ يكاريب نوع نيا كه نيا يبرا
 14.بروند روش نيا سراغ كمتر افراد، تا بپردازد يشتريب وجه د،يسررس هنگام شود يم

 تيارجح اسالم در اي دارد يزمان ارزش پول اسالم در كهشود  گفته ستين حيصح لذا
  .استشده  رفتهيپذ ليتنز و يزمان

 تا مبادله، ةواسط عنوان به پول ،ياسالم اقتصاد در كه رسد يم نظر   به ن،يبنابرا
 كه شده گفته پول اتيادب در 15.دارد اشكال ندازد،يب ييجدا عيب عمل در كه يزمان
 ياپايپا اقتصاد. است فروش و ديخر نيب واسطه پول، فيوظا نيتر مهم از يكي

 موضوع كه است هدش ديتأك ياقتصاد اتيادب در آن بيمعا. دارد يمحاسن و بيمعا
 فروش و ديخر يزمان هم ،ياپايپا اقتصاد قوت ةنقط نيتر مهم اما. ستين ما بحث
 اقتصاد در. ندارد وجود يپول اقتصاد در ،ياپايپا اقتصاد در قوت ةنقط نيا. است
 باعث ييجدا نيا. است افتاده ييجدا فروش و ديخر نيب پول، وجود با ،يپول

  16.شد خواهد يپول نوع از يكاريب و ركود
  

  ياسالم اقتصادپول در  ينگهدار يتقاضا برا. 7
 نقد پول ينگهدار به دينبا نقد پول يبرا تقاضا ياسالم اقتصاد در رسد يم نظر   به
 مهم اصل كي ينگينقد رجحان نز،يك يةنظر در. شود ليتبد يطوالن زمان مدت يبرا
 ديتول باعث ينگينقد رجحان كه شود يم داده نشان هينظر نيا در. شود يم يتلق
 آن يجا به و كنز هرنوع با مخالفت قيطر از ،ياسالم اقتصاد در اما. شود يم يكاريب

 در رجحان نوع هر با ،... زكات، خمس، الحسنه، قرض صدقه، به حكم و هيتوص
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 ديبا افراد ياسالم اقتصاد در كه رسد يم نظر   به. است شده مخالفت پول ينگهدار
 را خود درآمد ةهم ندارند ليتما اي توان اگر اي و كنند خرج را خود درآمد ةهم اي

 دهند الحسنه قرض اي صدقه را گريد بخش و كنند خرج را آن از يبخش كنند، خرج
 دارند يضدركود تيخاص موارد نيا ةهم. دهند خمس زين را انهيسال درآمد مازادو 
 را آن است بهتر است، مازاد فرد درآمد از يبخش اگر. شوند يم يكاريب مانع و

 خود اگر تا دهد قرار ازمندين ارياخت در الحسنه قرض صورت به اي و دهد صدقه
 طرف كي از مسئله نيا. كند خرج را آن ازمندين فرد كند، خرج را آن تواند ينم

  . شود يم يكاريب جاديا از مانع گريد طرف از و ازمندين افراد ازين رفع باعث
 آن متيق كه باشد داشته را يخدمت اي كاال ديخر قصد يفرد است ممكن اما
 خدمت اي كاال آن كه نيا يبرا است الزم نيبنابرا و است اش يجار درآمد از باالتر

 جاديا به كنز نيا. آورد يرو) كنز( انداز  پس به يمدت يبرا آورد، دست   به را
 ديخر و هينس عيب زشمردنيجا با اسالم جا نيا در 17.شد خواهد يمنته يكاريب

 طرف از و آورد يم فراهم را مذكور يها كاال ديخر امكان طرف كي از ياقساط
  .شود يم يكاريب جاديا مانع گريد
 »النفع عدم اعتبار رد« ازطريق نقد. 8

 فرضبا ( كند  مي عمل اكارصورت   كه در اقتصادي كه بازارهاي آن به فرض اين با
 كند،  مي ايجاد را درصد الف سود حداقل پولي صاحب هر براي اقتصاد) صفر تورم
 تضمين دولت را مذكور اقتصاد در گذاري  سرمايه براي درصد الف سود كه جا آن از

 كسب از واقع در دهد،  مي وام گيرنده  قرض به كه  هنگامي دهنده  قرض است، كرده
 آيا وضعيت اين در. شود مي ناميده »النفع عدم« نيا و شود  مي محروم شده  تضمين سود

 آيا كه اين تعيين در است؟ النفع عدم جبران به موظف گرفتن قرض صورت در مقترض
 عرف به رجوع با. شود رجوع عرف به بايد است، ضرر النفع عدم همچون چيزي

 حديث به استناد با هم اي  عده. است ضرر مصاديق از النفع  عدم كه شود مي مشخص
 موات، أحياء ابواب من، 12 باب ،الشيعه وسائل( »االسالم الضرر و الضرار في« نبوي

 ترديد محل استنادي چنين اما. كنند  مي حكم النفع عدم جبران لزوم به، )3 حديث
الضرر و الضرار « فقهي حديث ابتدا است الزم مذكور استناد به نقد براي. است
  .شود تشريح »االسالم في
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قول معروف، منظور از ضرر در اين روايت حكم ضرري است؛ يعني  طبق
 انصاري شيخ نظر كه چنان ضرر مصداق نه باشد گرفته تئنشحكمي كه ضرر از آن 

 حمل ظاهر به حديث اين كه صورتي در). 297 ص حج، باب: 1390ايرواني، ( است
 ضرر اسالم در كه بود خواهد اين آن معناي نشود، گرفته تقدير در حكم ةواژ و شود
 در نه كند  مي صادر حكم تشريع ةحوز در شارع زيرا است، اشتباه برداشت اين و نيست
توان براي مسلمان برداشت و  مثال، ضرر سم و كشندگي آن را نمي يبرا( تكوين ةحوز

نفي ضرر حكم ضرري در اسالم  ةبنابراين، با توجه به قاعد). براي مسيحي برجا باشد
  . وجود نداشته باشد) النفع  عدمقبيل  از( تكوين ةحوز در ضرر مصداق كه  اين نه ستين

 ضرر جبران باب در حكم وجود عدم كه معتقدند مطهري، شهيد جمله از اي،  عده
 حكم، ضرر نفي ةقاعد طبق كه جا آن از و است ضرري حكم يك النفع،  عدم از ناشي

 شهيدهمچون ( معروف قول در اما. كرد جبران را النفع  عدم بايد ندارد، وجود ضرري
 هنگام  به و دانند  نمي ضرري حكم را النفع  عدم جبران باب در حكم وجود عدم، )صدر
 را آن جبران لزوم عدم و كنند  مي جاري را برائت اصل النفع، عدم جبران لزوم در شك
 با توان  نمي و نيست ضرر النفع  عدم توضيحات، نيا به توجه با بنابراين،. گيرند  مي نتيجه
 18.گرفت نتيجه را النفع عدم جبران لزوم قاعده، اين استناد

. محتمل النفع عدم نه است مربوط مسلم النفع عدم به مطالب نيا ةهم البته
 اگر و شود يم محقق آن حصول مقتضاي كه است منفعتي، »)محقق( مسلم النفع  عدم«

 دست  به امور عادي سير اساس بر آينده در منفعت آن نپيوندد، وقوع  به بار  زيان فعل
 طيشرا و عوامل تحقق به آن تحصيل كه است آن »محتمل النفع  عدم« اما. آيد  مي

 منافع حتماً نپيوندد، وقوع  به بار زيان فعل اگر كه نيست نيچن و دارد بستگي متعددي
 فرضبا ( باشد مجاز النفع  عدم جبران كه اين قبول با حتي. آيد دست به انتظار مورد
نه است مسلم النفع  عدم به ناظر جبران اين، )النفع عدم جبران لزوم سر بر اختالف نبود 

 قرار توليد جريان در شده  گرفته  وام پول با كه را اي  سرمايه از حاصل سود. محتمل
محتمل خواهد بود و  النفع  بلكه عدم 19كرد تلقي مسلم النفع  عدم توان  نمي گيرد،  مي

 بدين. نيست الزم محتملالنفع  نظر دارند كه جبران عدم دانان طبيعي نيز اتفاق حقوق
 . طبيعي در حقوق طبيعي نيز جايگاهي ندارد ةكه بهر شود  مي ثابت ترتيب
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  يريگ  جهينت. 9
 تاًيماه را يعيطب ةبهر كه گفت ديبا مقاله نيا در شده مطرح مباحث از يبند  جمع عنوان  به
 تفاوت نبود به دال قيتحق ياصل يةفرض ن،يبنابرا كرد؛ يتلق ربا از متفاوت توان  ينم

 مبلغ بر اضافه افتيدر ،يعيطب ةبهر يةنظر در. شود  يم دييتأ ربا و يعيطب ةبهر نيب يماهو
 وام به يمبلغ چنانچه يعني است؛) هيسرما يينها يياكار( يبازده به منوط شده داده وام
، )داد قرار يگريد ارياخت در نيمع يمدت يبرا را خود يةسرما يفرد اي( شد داده
 به) هيسرما اي( وام كه  نيا بر مشروط را مازاد افتيدر حق) هيسرما مالك اي( دهنده وام

 يزمان حيترج نام با يگريد ةكنند  نييتع ،يعيطب ةبهر البته. داشت خواهد برسد، يبازده
 معاش عقل كه يا  دهنده وام ،يزمان حيترج يةنظر اساس بر. دارد زين) معاش عقل اي(

 ازاست  حاضر يصورت در دهد،  يم حيترج ندهيآ بر را حال آن، اساس بر و دارد
 ةنكت. كند افتيدر يپاداش خود عمل نيا يبرا كه كند گذشت وام دادن و حال مصرف

 نييتع وام ياعطا هنگام و ابتدا در ديبا پاداش نيا ةانداز كه است نيا جا نيا در مهم
 نيهمچن. ندارد يتفاوت ماهو يقرارداد ةبهر ايبا ربا  يعيطب ةبهر ن،يبنابرا. باشد شده
و  هيسرما يينها ييكارا ةشيدو ر يعيطب ةبهر كه  نيبه ابودن  قائلشد كه در  هگرفت جهينت

 كل درآمد سطح كه تعادل طيشرا در: دارد وجود ينقص نظر كي، دارد يزمان حيترج
 بود نخواهند قادر رندگانيگ  وام ابد،ي  يم شيافزا هيسرما يينها ييكارا نرخ با متناسب

 ةبهر( نيطرف توافق مورد ةبهر رايز بپردازند؛ دهندگان  وام به را خود تعهد مورد ةبهر
. بود خواهد هيسرما يينها ييكارا از شيب ،يزمان حيترج عامل حضور ليدل  به) يتعادل
 ةبهر توانند  يم شانيها  ييدارا در دنيد انيز صورت در تنها رندگانيگ  وام ط،يشرا نيا در
 يعيطب ةبهر نرخ حيصح نكردن يساز  مفهوم ليدل   برداشت غلط، به نيا. بپردازند را ها  وام

 يعيطب ةبهر تيمشروع يبرا يا  هيپا ،يزمان حيترج( اول يفرع يةفرضلذا . افتد  يم اتفاق
  .شود  يم دييتأ) ستين اسالم در

 ةبهر وجود بودن يضرور به چنانچه نقد، مورد ةمقال در القاشده تصور برخالف
 ينظر تناقض و يدشوار م،يباش قائل منابع ةنيبه صيتخص يراهنما عنوان به يعيطب
 از ه،يسرما يينها ييكارا كاهش امكان باشد، كمتر بهره هرچه: كرد خواهد بروز يمهم
 ديبا بهره كاهش يبرا اما. شد خواهد فراهم شتريب ه،يسرما ةريذخ شيافزا قيطر
 يينها ييكارا كاهش يبراو  ابدي كاهش ه،يسرما يينها ييكارا يعني آن، ةكنند نييتع
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  .كند  يم جاديا يتسلسل دور كي نيا و ابد؛ي كاهش يعيطب ةبهر ديبا هيسرما
 بر توسل با كه شد گرفته جهينت زين يعيطب ةبهر با اجاره مشابهت يةنظر خصوص در
 را يآت يدرآمدها انيجر و است ندهيآ و حال انيم يارتباط پل كه يعيطب ةبهر مفهوم

 يكساني ياقتصاد تيماه اجاره كه گرفت جهينت توان  ينم كند،  يم برابر هيسرما ارزش با
 يبرا اجاره ةنيهز و اجاره از يناش منفعتتنها  نه كه است نيا علت. دارد يعيطب ةبهر با

 اجاره از يناش منفعت بلكه افتاد، خواهند اتفاق ندهيآ در تاًيماه دو هر ،ييدارا مستأجر
 از متفاوت تاًيماه اجاره قرارداد(دوم  يفرع يةلذا فرض. است يرقطعيغ زين مستأجر يبرا
  .شود  يم دييتأ هم) است يعيطب ةبهر

 از برگرفته زين ياقتصاد يةنظر و ياقتصاد يةنظر از متأثر ياقتصاد يزندگ تيواقع
 يياجرا نيقوان و ياقتصاد يةنظر جهينت در و يدئولوژيا اگر. است حاكم يدئولوژيا
 كرد؛ خواهد بروز هم يگريد يها  تيواقع شود، حاكم ياقتصاد مناسبات بر يگريد
 رديگ  يم تئنش تيواقع نيا از ربا با اجاره شباهت رامونيپ موجود تصور نمونه، يبرا
 يتر  مناسب طيشرا كه يموقع تا اي و دهد اجاره را خود ييدارا است مختار مالك كه
 ياقتصاد يايدن در كه است يتيواقع نيا. كند كنز را   آن است، افتهين آن دادن اجاره يبرا

 مجاز افراد ،)كنز يمنف آثار ليدل به( اسالم ياقتصاد نظام در اما. دارد وجود معاصر
فلسفه وجوب خمس . نگاه دارند كاريرا كنز نموده و معطل و ب خود يها  ييدارا ستندين

 يبرا يمختلف يها  در اسالم روش. دارد شهير ييو زكات در عدم معطل گذاشتن دارا
 به اي دهند اجاره اي را خود مازاد ييدارا توانند  يم افراد. است شده ارائه كنز از زيپره
 ييها  روش از ييدارا نوع به بسته اي و دهند قرار گرانيد ارياخت در الحسنه  قرض قيطر

  .ندينما انفاق و دهند صدقه يحت اي و كنند استفاده...  و مساقات  مزارعه،  مضاربه، مانند
 آن شـكل  هر به ييدارا كنز. است دفاع قابل ياقتصاد ةجنب از اسالم دستورات نيا
 زكات خمس، مانند ــ يهيتنب ابزار قيطر از هم اسالم،در . شود  يم ركود جاديا باعث

 و صـدقه  الحسنه،  قرض انفاق، مانند ــ يقيتشو ابزار از استفاده با هم و ــ هينس عيب و
 سندگانينو انيب طبق ــ اي ربا كه  آن حال. شود  يم يريجلوگ يكاريب ديتول از ــ اجاره
 ييجا تنها اسالم،در . است ممنوع نيبنابرا و يكاريب عامل ،يعيطب ةبهرــ  مذكور ةمقال
ـ ا امـا  است؛ هينس عيب ،شده دانسته زيجا زمان طول در متيق تفاوت كه  يمعنـا  بـه  ني
 فـروش  و ديخر نيب ييجدا ه،ينس عيب در متيق تفاوت ليدل. ستين يعيطب ةبهر زيتجو
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ـ  شـكاف  جاديا در كهجا  از آن يول. شود  يم) ركود( يكاريب جاديا باعث كه است  نيب
 حجـم  ريتـأث  بـا  متناسب يا  مهيجر ديبا داريخر است، مقصر داريخر فروش، و ديخر

 متيقاختالف ( مقاله سوم يفرع يةفرض نيبنابرا. بپردازد يكاريب جاديا بر مذكور ةمعامل
 رسد  يم نظر به لذا. شود  يم دييتأ) ندارد يعيطبة بهر يةنظر به يارتباط چيه هينس عيب در
 يعيطب ةبهر يةنظر ةجنب از حداقل ،يدار  هيسرما اقتصاد نظام و اسالم ياقتصاد نظام نيب
  .باشد داشته وجود يماهو تفاوت ربا و

ـ  ييراهكارهـا  اسـالم  ياقتصـاد  احكام ياجرا خصوص در است الزم البته  يعمل
 يزمان ارزش شدن قائل بر يمبن مقاله نيا در شده ارائه شنهاديپ نمونه، يبرا شود؛ يطراح
ـ  ينگينقـد  كـردن  نـه يهز و مصرف يبرا مهلت قراردادن قيطر از پول يبرا  توانـد   يم

  .باشد مؤثر يا  تااندازه
  

  نوشت يپ
 

، نرخ بهرة طبيعي در بازار عرضه و تقاضاي وام تعيـين  )169: 1381(وش و ندري   اعتقاد فرزين به. 1
عرضه و تقاضاي وام با نرخ بهرة ثابت از ديدگاه اسالم حرام تلقي شده است و بنـابراين  . شود  مي

گيرد كـه درون آن نـرخ بهـرة      گيري شكل نمي  دهي و قرض  در اقتصاد اسالمي اساساً بازار قرض
يجه، چنين نرخي در اسالم گذشته از حرمت و حلّيت، سالبه بـه انتفـاي   در نت. طبيعي مطرح شود

  . موضوع است
شـود    داري استنباط مي  در ادبيات اقتصاد سرمايه. ايم فرد ترجيح زماني دارد  زيرا فرض كرده. 2

) يـا كـاال  (اساس آن، دريافـت يـك مقـدار پـول      كه نرخ ترجيح زماني نرخي است كه بر
فـرد   يبـرا  ينـده در آ) همان كاال يا( پول همان از بيشتري مقدار مطمئنت اكنون و درياف  هم
  .كند ينم يفرق

 كـه در اين قسمت از مقاله، سعي شده است با توسل به مفهوم بهرة طبيعي، نشان داده شود . 3
اگر اضافه بر اصل وام، غيرقطعي و غيرثابت هم باشد، باز حكم ربا را خواهد داشـت،   يحت

بنابراين نظر دكتـر  ! (شده نيز دانسته شود تعيين كه اين اضافه قطعي و ازپيش  چه رسد به اين
هم رباست و لذا اضافة قطعي ) يعني اضافة غيرقطعي غيرثابت(تر آن   ندري در حالت ضعيف

  .نيز رباست
شـود، در بهـرة     اسـتنباط مـي  » ربا، بهرة قراردادي و بهرة طبيعي«طور كه از مقالة   زيرا همان .4

شود و به همـين    صورت قطعي و ثابت از پيش، بين طرفين، قرارداد مي  قراردادي، اضافه به
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در . طول تاريخ، حرمت بهرة قراردادي است نـه بهـرة طبيعـي    دليل، موضوع حرمت ربا در
  نقــــــــــــــــــــد  مقالــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــورد

قالـب قراردادهـاي    شايد به اين دليل كه بهرة طبيعي جـز در «: آمده است) 152- 151ص (
هاي بهره در بخش عظيمي از تاريخ، بهرة قراردادي   حقوق نمود عيني ندارد، موضوع تحليل

 .»بوده است
  .برد، ضرر احتمالي نيز متوجه او است  هركس سود مي. 5
نيز مواجهـه بـا خطرهـاي مختلـف قيمتـي و      ) تجارت(حتي گاهي علت حليت سود در بيع . 6

تربودن مبيع، وجـود ريسـك    در بيع نسيه هم علت گران. و غيره عنوان شده استجغرافيايي 
براي بايع است و افزايش قيمت تا جبران كاهش قدرت خريد پول مجاز ) تورم(سيستماتيك 

  .است
دهندة اجـاره   كه توضيح اين مثال، قبل از اين: مشكل اساسي ديگري هم داردالبته اين مثال، . 7

واحـد   183فرض كنيد يك دارايي برابر بـا  . باشد، مثالي براي توضيح فروش اقساطي است
صـورت    تواند دارايـي مـذكور را بـه     مالك آن مي. پولي و دو سال عمر مفيد موجود است

نرخ تنزيلي كه اقساط آينده را . د پولي دريافت كندواح 120اقساط بفروشد و براي هر سال 
 . درصد خواهد بود 20كند،   با قيمت نقد آن برابر مي

در تمـامي   تقريبـاً «: نيـز چنـين آمـده اسـت    » ربا، بهرة قراردادي و بهرة طبيعـي «در مقالة . 8
ـ   نحوي به مفهوم بهرة طبيعي نزديك مي  هاي اقتصادي، باحثين به تحليل جـاي   هشوند؛ امـا ب

فرورفتن در اين مفهوم، ماهيت بحث از تحليل اقتصادي بهرة طبيعي به مفهوم بهرة قراردادي 
يك نقد اساسي وارد بر مقالـه ايـن   ). 155: 1381وش و ندري،   فرزين( »دهد تغيير مسير مي
خصوصـاً در  (انـد    تنيـده   پيوسته و درهـم  هم قبيل حقوق و اقتصاد به هايي از  است كه حوزه

اقتصاد «نام   توان دربارة موضوعي به  سختي مي و به) حث مربوط به نظرية ارزش و توزيعمبا
هـاي فقهـي و     كه در زمينة مباحث اقتصاد اسـالمي، جنبـه   ويژه اين به. صحبت كرد» خالص

هاي عقلي بايد به قواعد فقهـي و شـرعي     حقوقي نيز اولويت اساسي دارد و عالوه بر تحليل
 .هم نظر داشت

: 1381 ندري، ووش   فرزين( مقاله نويسندگان گرچه كه است اين زمينه اين در ديگر نكتة. 9
 رخ عدالتي  بي و ظلم صورتي در طبيعي، حقوق اساس بر كه دارند اشاره تلويحي طور به) 163
 عدم صورت در هم را ضرر) محدود مسئوليت اساسبر ( قانوناً« دهنده  قرض كه است نداده
 و مضاربه قبيل از اسالمي قراردادهاي در هرچند اي  مسئله چنين ،»نمايد قبول مقترض تفريط
 ربوي قرض طبيعي حقوق مبناي بر نتيجه، در نيست، صادق قرض در دارد، مصداق اجاره
 باشد درمانده گيرنده  قرض و خير، يا باشد گزاف سود كه اينبين  و است عدالتي  بي و ظلم
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 .ندارد وجود فرقي خير، يا
سـرمايه در  «: آمـده اسـت  ) 160: 1381وش و نـدري،    فـرزين (نقـد   در مقالة مـورد  .10

نظر اقتصـادي   برانگيزترين شكل خود، يعني پول، عقيم و سترون نيست و از نقطه سؤال
 .»تواند داراي ارزش اضافي باشد  مي

هـا در    بـازدهي شده در نظرية اقتصادي، در تعادل اقتصاد كالن، كلية  مطابق با تعريف ارائه .11
  .هم برابرند هاي مولد با  فعاليت

اساس كدام دليـل تفسـير    اساس چه دليلي، اين اصل تفسيري جز اين ندارد و اصالً بر بر. 12
  اين اصل چنين است؟

  معناي فروش اسـت نـه بـه     ممكن است اين انتقاد مطرح شود كه بيع در مقابل شراء و به. 13
ترين ركـن   مهم. مليك است و در شراء يا خريد تملكاصل در بيع ت. معني خريد و فروش

از ايـن ديـدگاه،   . دهد كه در بيع اين عمل ايجاب را بايع انجام مي هر عقدي ايجاب است
كه البته از نظـر  (كه در خريد  درحالي ؛»عوضه تمليك عين ب«: تعريف بيع عبارت است از

است كه توسط مشـتري   گيرد و اصل در خريد تملك  تملك صورت مي) فقهي عقد نيست
  . گيرد  صورت مي

بيـع در معـاني متعـدد    : معتقد اسـت ) 53، 1ج : ق1410(در جواب، سيد يزدي 
معناي فروختن و تمليك عين به عوضي است كه بـه بـايع     يكي به: شود  استفاده مي

بيع . شود معناي خريدن است كه به مشتري نسبت داده مي شود؛ گاه به  نسبت داده مي
اي گفتـه   گاه بـه معاملـه  : شراء هم چنين است. آيد  و به هر دو معنا ميد است از اضدا

گويند كـه بـا هـم بيـع را       شود كه قائم به دو نفر است و به آن خريد و فروش مي  مي
الةِ مـن   أيا «: آمده است قرآنبراي مثال، در . دهند  تشكيل مي هاالّذين آمنوا إِذا نودي للصـي

معناي معاملـه   در اين آيه، بيع به ). 9: جمعه(»  ... ذكرِاللّه و ذرواالبيع  إِلىالجمعةِ فاسعوا  يومِ
رِجال التلهيهِم تجارة «: اي ديگر  است نه خصوص خريد و نه خصوص فروش؛ و در آيه

ها را از ذكر خدا غافل  كساني كه خريد و فروش، آن) (37: نور(» ... و البيع عن ذكرِاللّه
سپس سـيد يـزدي   . »...البيع  اهللا احل... «: از سورة بقره 275ن در آية ؛ همچني...)كند  نمي

  البيع بـه  رساند و كتاب  البيع و امثال آن همين معنا را مي كند كه در فقه، كتاب  اضافه مي
  .معناي خريد و فروش است معناي صرف فروش نيست بلكه به 

فاوت در قيمت نقد و نسيه چگونـه  مقدار ت: شود، اين است جا مطرح مي سؤالي كه در اين. 14
  تعيين شود؟ چه نرخي را بايد مبناي اختالف بين قيمت نقد و نسيه قرار داد؟

كـه بيـع    جا  از آن. قاعدتاً محاسبة نرخ مذكور بايد قاعدة مشخصي داشته باشد: پاسخ
شـود، بايـد    نسيه به توليد بيكاري منتهي و بنابراين اختالف قيمت نوعي جريمه تلقي مـي 
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 در. كـرد  نيـي تع ،كند نرخ مذكور را بر اساس خسارتي كه بيع نسيه بر اقتصاد تحميل مي
 كـه  باشـد  يكاريب نرخ از قسمت آن مذكور، ةمحاسب يمبنا باشد الزم ديشا خصوص نيا
زماني خريد و فروش ايجاد شده است؛ براي مثال، درصـدي از   هم خوردن برهم خاطر به

كه نرخ بيكاري به تعـداد افـراد    البته با توجه به اين. گيردنرخ بيكاري مبناي محاسبه قرار 
بيكار مربوط است ولي اختالف قيمت در بيع نسيه يك مبناي پولي و ريالي است، بايد از 

حاصـل  (دليـل بيـع نسـيه     شده بر اقتصاد بـه   ميانگين زيان پولي ناشي از بيكاري تحميل
  .استفاده كرد) عاملة نسيهتقسيم زيان كل تقسيم بر متوسط ارزش ريالي هر م

كـه ثمـن پـولي ارزش ذاتـي نـاچيز و ارزش       مبيع غيرپولي، ارزش ذاتي دارد درحـالي . 15
نتيجه بايع با تأخير  در. از طرف ديگر، پول اعتبار است. دارد) رجحان نقدينگي(الواسطه  مع

در پرداخت ثمن يك كاال با ارزش بالذات، با تمليك مال مبيع با ارزش بالذات، خود را از 
يا وجه اعتبـاري آن كـاال در   ) پول(كه ثمن  ثمرات آن كاال محروم ساخته است و درحالي

اعتباري زمان انتقال مبيع را دريافت نكرده، طبيعي است كه بايد در زمان انتقال ثمن ارزش 
 برقـرار  رابطـه  اقتصـاد  واقعي بخش بين نسيه، بيع در طرفي، از. داردمثل آن كاال را دريافت 

 بخـش  در توليد يك معامله هر پشتوانة نسيه، بيع يا اقساطي فروش در ديگر، عبارت به است؛
 نيسـت  برقرار رابطه پولي بخش و اقتصاد واقعي بخش بين قرض، در كه درحالي است واقعي

 در و واقعـي  بخش به نسبت بخش اين گونة  حباب شدن بزرگ به پولي بخش در رونق اين و
 انگيزه رباخواري، گسترش نتيجة در چراكه شد، خواهد منجر ربوي هاي  قرض گسترش نتيجه
  .رود  مي بين از تجارت و توليد براي

مبـادالت باشـد، باعـث    كه واسطة  توان روشي تعبيه كرد كه پول عالوه بر اين ما آيا ميا. 16
. جدايي خريد و فروش نشود؟ براي حل اين مشكل بايد براي پول ارزش زماني قائل شد

جا منظور از ارزش زماني، بهره يا ترجيح زماني نيست؛ بلكه منظور اين اسـت   البته در اين
 فردي كه كـااليي را در . كه با گذشت زمان، پولِ راكد، قدرت خريدش را ازدست بدهد

فروشد، فرصت كوتاهي دارد كه با پول مذكور، كـاال يـا خـدمتي     دريافت پول مي مقابل
 صورت، پول نقد با گذشت زمـان پيوسـته ارزش خـود را از    در غير اين . خريداري كند

مثالً نوعي پول الكترونيكي تعبيه شـود كـه   . بين برود كه كامالً از دست خواهد داد تا اين
فرصـت محـدودي بـراي    ) ق شارژ كارت الكترونيكـي طري از(محض دريافت آن   فرد به
صـورت الكترونيكـي،     كردنش داشته باشد و چنانچه مهلت مذكور به انتها برسد، به خرج

بنـابراين،  ). يعني دولت به جايش هزينه كند(نفع عموم حذف شود  پول از حساب فرد به
تا هـر وقـت كـاال يـا     عنوان يك پيشنهاد، بايد پول را به شكل الكترونيكي تبديل كرد  به

خدمتي فروخته شد، خريدار، وجه آن را از حساب شخصي خـود خـارج و در حسـاب    
 كند؛ اما فروشـنده فرصـت بسـيار محـدودي در     شخصي فروشندة كاال يا خدمت شارژ 
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اختيار خواهد داشت كه آن را هزينه كند و كاال يا خدمت ديگـري بخـرد، در غيـر ايـن     
  .رود بين مي خود از صورت، اعتبار، خودبه

 نظرية عمومي اشتغال، بهره و پـول جهت مالحظة جزئيات بيشتر، رجوع شود به كتاب . 17
   .17 فصلكينز، 

النفع تلف مال غير نيست، با توجـه بـه قاعـدة اتـالف و      جا كه عدم از سوي ديگر، از آن. 18
مباشرت و تسبيب و قاعدة ضمان يد، مشمول جبران خسارت ناشي از اتالف مال غير و يا 

  .شود  سببيت در تلف مال ديگران نمي
النفع مسلم خواهد  سود داشته باشد، عدم تبديل پول به سرمايه بالفعل است كه اگر مستقيماً .19

  .بود
  

 منابع
ـ العالمي للترج) ص(صطفيمركز الم :قم ،االستدالليه الفقه التمهيديه في الدروس). 1390( باقر ،ايرواني ه م
  .شرنوال
ـ  صيتخص در بهره نرخ آثار يبررس). 1386(رسول  ،يدستجرد يبخش  يالگوهـا  در منـابع  يزمـان  نيب

  .زدي دانشگاه ،)يپژوهش طرح( ياقتصاد
 يبانكـدار  نظـام  و بهره ةينظر يشناس  بيآس). 1390( ياصفهان يدالل ميرحرسول و  ،يدستجرد يبخش

  .زدي دانشگاه: يزد ،متعارف
ـ يطب ةو بهر يقرارداد ةربا، بهر«). 1381(كامران  ،يو ندر... اسدا وش،  نيفرز نقـد مفهـوم بهـره در    ( يع

  .60 ش ،تهران دانشگاه ياقتصاد قاتيتحق ةمجل ،»)مسلمان نيمتفكر ياقتصاد اتينظر
 ةمؤسسـ  :قـم  ،1، ج  حاشيةالمكاسـب  ).ق 1410( العظيم طباطبايى حسنىعبد  بن  سيدمحمدكاظميزدي، 
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