
 
 
 

 نگاهي به مفهوم بهره
حمديا حميد خواجه

∗
زاده جواد سراج محمد  سيد و 

∗∗
 

 
 .ميپرداز يش بهره شد م   يداي که منجر به پ    يخي و تار  ي فکر ي مبان يابتدا به بررس   ن مقاله يدر ا 

 آن يدهـا  و کارکركردهاشاره  نظام بازار يجه قهريج بهره به عنوان نت   يدر ادامه به آثار و نتا     
ـ  ي مي، بررس، چه موافق و چه مخالفهاي مختلف دگاهيداز  را    بـه نقـد بهـره و    سـپس . ميکن
 با توجـه بـه      پاياندر   م و يپرداز يمبه اجمال    ي اسالم يها  آن با توجه به آموزه     ي فکر يمبان

 .ميکن ينقد مشود  اجرا مي بدون ربا يبانکدارآنچه تحت عنوان مطالب گفته شده، 

 
 . بدون ربايکداربهره، بان  دئيسم،:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه. ۱

بعضـي  .  دارد١يـي گرا طبيعت يا ناتوراليسماساس اقتصاد مدرن انديشه دئيسم است كه پيوند عميقي با         

 نفـي شـريعت و قـوانين تشـريع اسـت            دئيسم را كـه جـوهره آن انكـار ربوبيـت الهـي و             از اقتصادانان   

بـا اسـاس    اقتصـاد مـدرن      دليلو به همين     اند  دانستهشناختي و روح مدرنيسم      ترين انديشه هستي   مبنايي

 .شريعت اسالم تعارض دارد

. كه انكار ربوبيت خداوند اسـت مـي داننـد         ) خداپرستي طبيعي (معموالً روح مدرنيسم را دئيسم       

 اساس بنا شده كه خداوند اين دنيـا را          اين برساز معروف است     اين انديشه كه به انديشه خداي ساعت      

ايـن انديشـه در     . اما پس از آفرينش ديگر در تنظيم امور آن دخالتي ندارد          خلق كرده و آفريده است      

زمان فيزيوكراتها، انديشه غالب بود و فيزيوكراتها نيز در چنين فضايي معتقد بودنـد خداونـد قـوانيني     

 جهت  خالف بايد اين قوانين را شناخت و از حركت در           فقطرا در دل طبيعت به وديعه نهاده است و          

انديشه خداپرستي طبيعي يـا فلسـفه دئيسـم از طريـق فيزيوكراتهـا آنچنـان بـر        . ن، پرهيز كردقوانياين  

 در اقتصـاد و  نكـردن الت دخ تحليلهاي اقتصادي سايه افكنده كه نفي قوانين تشريعي و اعتقاد به اصل   

 تـا امـروز انديشـه غالـب       ،  نوع اراده جمعي از سوي نهاد دين و هر نهاد ديگر حتي دولـت              تحميل هر 

 .محافل اقتصادي بوده است

                                                 
 السالم ، دانشگاه امام صادق عليهکارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد ∗

 السالم  عليه، دانشگاه امام صادقکارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد ∗∗
  ضرورت بهره و ظالمانه نبودن آنكننده توجيه مباني فلسفي .۱
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 ۶ ۷۲ و ۷۱های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال        

كـس بـه دنبـال نفـع شخصـي خـود باشـد، نفـع                 اگـر هـر   «نظريه دست نامرئي آدام اسميت كـه         

زيـرا   است، ياد شده، تا اندازه زيادي متأثر از مباني فلسفي »اجتماعي به بهترين وجه تأمين خواهد شد   

ليسـم اقتصـادي نيـز كـه ارتبـاط          اعتقـاد بـه ليبرا    . در اقتصـاد تأكيـد دارد     نكردن   مداخله   بر همان اصل  

 بايـد همـه افـراد در دنبـال      اينكـه  ،كنـد  تنگاتنگي با فردگرايي دارد در همين چارچوب معني پيدا مي         

كردن منافع شخصي خود آزاد باشند و دولت نه تنها نبايد با دخالت خود مانعي بر سر راه اين آزادي                    

در ايـن   . اي براي بـروز ايـن آزاديهاسـت        ينه برطرف كردن موانع و ايجاد زم      آنايجاد كند كه وظيفه     

شناسد و انتخـاب او در ايـن زمينـه            مي ديگرانچارچوب فكري هر انساني نفع و ضرر خود را بهتر از            

 تـا نظـم طبيعـي        هيچ كس يا هيچ نهادي نبايد در كار افراد دخالـت داشـته باشـد               براينبنااصلح است   

دانسته و معتقد است هر عملي كه ايـن نظـم طبيعـي را    اين نظم را نظم الهي    ١ اسميت آدام. حفظ شود 

 . بر هم بزند، خالف مشيت الهي است

و اعتقـاد بـه     ) ييگرا  طبيعت (ناتوراليسمهاي   شود روح مدرنيسم و رگه     همانگونه كه مشاهده مي    

) آگوسـت (همين انديشه را فـردريش      . خورد ها به چشم مي    نظم طبيعي در همه اين نظريات و انديشه       

هايك، اقتصاددان برجسته و پدر نئوليبراليسم اقتصادي با رنگ و لعابي جديـد در قالـب انديشـه                  فون  

بنا به نظر فون هايك، در يك جامعـه گسـترده در همـه              . كند  يا نظم خودجوش ارائه مي     ٢كاتاالكسي

هاي اجتماعي نظم خودجوش وجود دارد كه وي از اين نظم خودجوش در قلمـرو اقتصـاد بـه                    عرصه

ريزي و تحميل اراده جمعي، يك جامعه  از نظر وي هرگونه برنامه. كند خودجوش بازار تعبير مي نظم  

 آزادي در سـايه آن      نظـر كه دسـتاوردهاي بـزرگ بشـري از          ‐را از نظم خودجوش   ) مدرن(گسترده  

وي در بحث عدالت    . دور ساخته و دستاوردهاي بزرگ آن را بر باد خواهد داد           ‐ آمده است  دست  به

 معتقـد اسـت نتـايج حاصـل از نظـم      ٣سراب عدالت اجتماعي به نام   در كتاب معروف خود    ،ياجتماع

توان متصف به صـفت غيرعادالنـه و ظالمانـه كـرد، هرچنـد كـه                 خودجوش بازار را به هيچ وجه نمي      

كه حاصل اراده جمعي انسانها نبوده است و صفت عادالنه يا ظالمانه فقـط               رازيباشد   آميز  فاجعهبسيار  

شـود هـر قيمتـي كـه در      با توسل به همين نظريه گفته مي     . شود  ميتايج اعمال ارادي انسانها اطالق      به ن 

 زيرا نتيجه يك نظام مبتني بر       باشد ظالمانه   دتوان شود نمي  نظام بازار و در يك شرايط رقابتي تعيين مي        

 حاصل يك نظـم     يتنظم خودجوش يا به زبان فيزيوكراتها نتيجه يك نظم طبيعي و به قول آدام اسم              

 .و مشيت الهي است

در مباحثي كه پيرامون حرمت يا جواز نرخ بهره صورت گرفته است، برخي براساس مبـاني يـاد              

شـود و اراده هـيچ       اند چون نرخ بهره در يك فرآيند رقابتي در نظام بازار تعيـين مـي               شده مدعي شده  

                                                 
1. Adam Smith 
2. Catallaxy 
3. The Migrate of Social Justice 
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        نگاهي به مفهوم بهره

 

٧

 آن را ظالمانـه     تـوان   نمـي زان آن نـدارد،     تأثيري در تعيـين ميـ     ) ندهگير  وام و   دهنده  وام(يك از طرفين    

 . مفصل توضيح داده خواهد شدهااين بحث بعد. دانست

 
 گيري مفهوم بهره  تاريخي شكلروند. ۲

بر پديده  ) اقتصاد مبتني بر بازار   (داري   ، در نوع نگاه اقتصاددانان منتسب به نظام سرمايه        ١مباني ياد شده  

گيـري مفهـوم آن و بيـان         تعريف بهره، بيان مسـير تـاريخ شـكل        بهره تأثير عميق داشته و اين تأثير در         

 ٢همچنين دئيسـم و ناتوراليسـم كـه تفكـر ليبراليسـم           . چگونگي تعيين آن در اقتصاد متبلور شده است       

 در يك منظومه فكري با محوريت آنها معنـا پيـدا            ٥ و مكانيسيزم  ٤، يونيورساليزم ٣اقتصادي، فردگرايي 

بهـره نقـش     بهره و نتايج و آثار توزيع درآمدي نظـام مبتنـي بـر               اصلي كنند، در قبول كاركردهاي    مي

 .اساسي داشته است

داري، تفاوتهايي با انباشت سـرمايه       سرمايه يش از پ از تجارب در جوامع      ناشيهاي پولي    اندوخته 

ي  از موقعيتي انحصار   ياد شده ي پولي در جوامع     ها  اندوخته اينكه صاحبان    نظيردر جوامع مدرن دارد     

وامهـايي كـه    برابـر   سـتند در    توان  مـي  ه همين دليـل    گفت استثنايي برخوردار بودند و ب      توان  ميو حتي   

 . رباي بسيار بااليي مطالبه كنند نرخهاي،دادند مي

 بـر   ليلـي دآن را    تـوان   نمـي هاي پولي دانسـت امـا         نشانه كميابي اندوخته   توان  مينرخهاي باال را     

ها و  انـداز   پسدهنده كميابي     در حالي كه نرخ بهره، هم نشان       .ان كرد عنوبازدهي نهايي باالي سرمايه     

 متغيـر پـولي     فقـط بنابر نظرياتي كه بهره را      . دهنده بازدهي سرمايه   هاي پولي است و هم نشان      اندوخته

هزينـه   ‐انداز شود كه ميل نهايي به پس      دانند، اصوالً در بازار سرمايه نرخ بهره در جايي تعيين مي           نمي

داري و در   سـرمايه  پـيش از  در جوامـع    . دشـو با بازدهي نهايي سرمايه برابر       ‐از مصرف  امساك   نهايي

 . بودندگيرندگان  وامفقرا عمده  ثروتمندان و  از ازبيشتر دهندگان وامقرون وسطي 

 صـرافي   از زماني مطرح شد كه خدمات ساده و ابتدايي         ٧ در كنار مفهوم قديمي ربا     ٦مفهوم بهره  

صحت ترجمه بررسي ( ٨گي خوكن. تري تبديل شد كه بعدها بانكداري ناميده شد       پيچيدهبه عمليات   

 براساس تحقيقات جديدتر معلوم شده است كه طي قرون وسطي در            :گويد  ميمورخ اقتصادي   ) شود

بانك نه از رباخواري بلكه از صرافي پديـد         .  نبودند و بانك  اروپا رباخواران ايجادكننده نظام اعتباري    

كه واژه بانـك از  ‐ خود را) Bancs ( ميز حضور داشته صراف كه در هر شهري       چند نفر . استآمده  

هاي در گـردش تـا       سكهچون   . نقش آنها صرافي دستي بود      و ندداد  ميدر بازار قرار     ‐آن ساخته شده  

 ،ند داراي نوع و ارزش بسيار متعـدد بودنـد         شد  ميمدتهاي طوالني توسط مقامات پولي متعدد ضرب        

                                                 
 )درچارچوب انديشه اقتصاد بازار( تاريخي در كنار مفهوم ربا از نظرگيري مفهوم بهره   داليل شكل.۱

1. Liberalism                                                       2. Individualism 
 

3. Universalism                                                    4. Mechanism 
 

5. Interest                                                             6. Usury 
 

7. Guy Fourquin 
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 ۸ ۷۲ و ۷۱های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال        

هيچ بازار فعالي    رو  از اين . گر باشند يکديها به    ن سکه يل ا ي و تبد  ي مشغول صراف  يا از بود تا عده   يلذا ن 

 .باشد نياز بيتوانست از خدمات صرافي  نمي

، ناميدنـد  بانكـدار    خود را كه براي اولين بار      ويژه در ايتاليا، صرافها   به  زودي در مراكز بزرگ      هب 

 تمـام سرازير كـردن  با  يكسو بانكها از  ١به عقيده ماركس  .  پرداختند ي و انتقال اعتبارات   پذير  سپردهبه  

انحصـار سـرمايه ربـوي را        ،به بازار ) هاي كوچك و متوسط   انداز  پس(استفاده  بدون  هاي پولي    ذخيره

در هم شكستند و از سوي ديگر با اين پول اعتباري، انحصار فلـزات قيمتـي را بـه عنـوان تنهـا شـكل                         

 تأكيـد دارد كـه      تاريخ انگلسـتان   مورخ انگليسي، در اثر معروف خود        ٢اوليمك. دندكرپول، محدود   

 در اواخر قرن هجدهم، فريادهـاي خشـم و   »بانك انگلستان« بانكي و طرح ايجاد      نظامچگونه تشكيل   

 .  ربوي را برانگيختدهندگان وامنفرت زرگرها و 

. نظـام بـازار اسـت     يـا   ) پيتاليسـم كا(نتيجه مفهوم بهره زاييده چارچوب نظام مبتني بر سـرمايه           در   

 تعيين آن در يك فرآيند به اصطالح رقابتي، اساساً با مفهوم ربـا تفـاوت                دليل  بهمطابق مباني اين نظام     

 احكامي كـه بـر      از نظر اگر بخواهيم براساس مباني اسالمي و قرآني در مورد تفاوت بهره و ربا              . دارد

تـوان گفـت كـه        خالصه مـي   طور  به و فقط    طلبد  مينه   بحثي جداگا  ، قضاوت كنيم  گيرد  مي  تعلقآنها  

 اسـالمي و قرآنـي تـأثير        ديـدگاه داري بسيار اساسي اسـت، از         تفكر سرمايه  ديدگاهاين تفاوت كه از     

 . چنداني در حكم شرعي در جواز يا عدم جواز بهره ندارد

 

 گذاري پول و سرمايه براساس نظام بهره توجيه ظالمانه نبودن قيمت. ۳
 ،مينفک آن در اقتصاد دانست    ي را نسبت به اصالت بهره و وجود ال        يدگاه اقتصاددانان غرب  يکه د اکنون  

 .مي کنياد شده بررسيهوم بهره در اقتصاد را فارغ از مطالب فج و آثار وجود ميم نتايخواه يم
ه برنـده و بازنـد  رقابـت، خـواه نـاخواه    .  نظام مبتني بر رقابت است،اصلدر نظام اقتصادي مدرن   

نـرخ بهـره نيـز در يـك         . اسـت ) رقابـت (دارد و اين بخشي از نتايج از پيش پذيرفته شده قواعد بازي             

توان از ظالمانه بودن نظام بهره سخن        نمي براينبنا. دشو  فرآيند رقابتي در بازار سرمايه و پول تعيين مي        

 و  دهنـدگان   وامج از اراده    نرخ بهره خار  مانند  گفت زيرا در نظام مبتني بر بهره، قواعد و شرايط بازي            

همـين   بـه . تواند بـر ديگـري تحميـل شـود     ندگان است و اراده خاص هيچ كدام از طرفين نمي       گير وام

نتايج بسيار ناخوشـايندي بـراي      گاهي  توان سخن گفت حتي اگر       از ظالمانه بودن نظام بهره نمي     دليل  

به بيان ديگر هر نتيجه نـامطلوبي را        . پيش آيد  ‐دكرتوان آن را معلوم      كه از قبل نمي    ‐يكي از طرفين  

 گفت نتايج زلزله و سيل و مانند آن علي رغم آنكـه            توان  مي همچنان كه    ،دكرتوان ظالمانه تلقي     نمي

 .  باشد، يقيناً ظالمانه نيستآميز فاجعهممكن است بسيار 

                                                 
 .، جلد سومسرمايه. ۱

2. T. B. Macaulay 
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        نگاهي به مفهوم بهره

 

٩

 نرخ بهره و شكاف درآمدي. ۴
هاي متوسط انداز پسيژه و هها بانداز پسدايت كاركرد اصلي بهره در اقتصاد مدرن و گسترده بازار، ه

گـذاري و    به سـوي سـرمايه     ،دهند  ميگيري را تشكيل     كه در كل جامعه، اغلب رقم چشم       و كوچك 

 در اختيار قشر خاصي از مـردم        يشتر كه ب  استي بزرگ   گذاريها  سرمايهفراهم كردن امكان و فرصت      

 و به همـراه داشـتن درآمـد         دهنده  واممشاركت   عدماين كاركرد بهره همراه با ويژگي       . گيرد  ميقرار  

هـاي كـالن پـولي باعـث شـده           هنگفت بدون زحمت و بدون ريسك متناسب براي صاحبان اندوخته         

 افزايش فاصله فقير راستاينتايج و آمار توزيع درآمدي نظام بانكداري مدرن به شدت ناعادالنه و در             

 . و غني و تعميق شكاف طبقاتي باشد

گذاران   سپردهديدگاههم از  يعني ،به روشي ديگر بانكداري مدرن را نظامكاركرد ان تو لبته ميا 

بـه  گـذاران    در ميـان سـپرده    .  مورد بررسي قرار داد     تسهيالت بانكي  كنندگان  دريافت ديدگاهو هم از    

، اقشـار ثروتمنـد و صـاحبان        برند  مينفع   از دريافت بهره و بهره مركب        طور عمده   ه اقشاري كه ب   يقين

 سـپرده   ،هاي بزرگ پولي هستند زيرا ساير اقشار با سـطح درآمـد و ثـروت متوسـط و پـايين                    اندوخته

هـاي   ختـه واز بهره آن در مقايسه با صاحبان اندحاصل  دارند كه در نظام مبتني بر بهره، درآمد   اندكي

بايـد  . كننـد   زمان از اين درآمد برداشت مـي       ي معموالً در ط   نكهآعالوه بر   . بزرگ، بسيار ناچيز است   

ي پـولي،   هـا   اندوختـه  از بهره    حاصلمبتني بر بهره مركب بوده و به درآمد         نظام،  اين  توجه داشت كه    

 مبتنـي بـر بهـره و بهـره مركـب، در       نظـام  كـه    شـود   مـي اين ويژگي باعث    . گيرد  مي بهره تعلق    مجدداً

 آنها با قشر متوسـط و     ي پولي كالن عمل كرده و روز به روز فاصله           ها  اندوختهمنافع صاحبان   راستاي  

 .محروم جامعه بيشتر و بيشتر شود

از سوي ديگر بازنده اصلي اعطاي تسهيالت بانكي نيز همان قشر متوسط و محروم جامعه اسـت                

هاي متوسـط و    انـداز   پـس  از آن، از     يكه منبـع قسـمت قابـل تـوجه          كالن پولي  تزيرا اصوالً تسهيال  

گيرد  مي تعلق كساني به ندرت به ،است جامعه اكثريت هب متعلق و بوده پايين و متوسط اقشار كوچك

نفعـي كـه صـاحبان ثـروت و     . كه حساب در گردش آنها رقمي پايين و كمتر از يك حد معيني باشد    

، به هيچ وجه با نفعي كه به قشر محروم و متوسط در   برند  ميدرآمد كالن از دريافت تسهيالت بانكي       

به ايـن ترتيـب، ايـن روي سـكه عمليـات             . قابل مقايسه نيست   رسد، قالب تسهيالت تكليفي بانكها مي    

 .شود مي منتهيبانكي نيز به مرور زمان به افزايش فاصله فقير و غني 

 نبـه سـني   هـاي كـالن، بـا گذشـت زمـان و رسـيدن                صاحبان ثـروت و درآمـد      كهجالب اين نكته   

 نسبت به ساير اقشار جامعـه       رهدوبادهند اما    گذار تغيير نقش مي    كهولت از گيرنده تسهيالت به سپرده     

براي درك بهتر عمق فاجعه، شايد زبان آمار        . شود  آنها مي نصيب    بانكي نظامبيشترين نفع از عملكرد     

انـدازش را در بانـك        سامانه پولي و مـالي جهـان كسـي كـه پـس             بر اساس . و ارقام زبان مناسبي باشد    

بهـره در اروپـا در   نـرخ  متوسـط  (صـد،   درهفـت گذاري كند، با نرخ بهره درازمدت در حدود       سپرده
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۱۰ ۷۲ و ۷۱های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال        

ه اين ترتيـب  ب. دو برابر خواهد شداو  سال پول ۱۰، از طريق بهره و بهره بر بهره، هر  )هاي گذشته  دهه

 ۵۴۲ سـال  ۲۵يـورو، پـس از   هـزار   ۷۲۰ميليـون و     ۱۹۶ سـال  ۱۰، پس از    انداز  پس ميليون يورو    ۱۰۰از  

دسـت     هـزار يـورو بـه      ۶۳۰ ميليـون و     ۷۷۱ ميليـارد و     ۸۶ سـال    ۱۰۰يورو و پس از      هزار   ۷۴۰ميليون و   

 ميليـون و  ۹۷۲ ميليارد و ۸۵يورو بهره و ميليون ۷۰۰، حاصل جمعي است از   خواهد آورد كه اين رقم    

 . يورو بهره بر بهره هزار ۶۳۰

كننـد و    انسانها و دستگاهها هستند كه كار مي      فقط  شود،   نه زياد مي   و   كند مطمئناً پول نه كار مي     

از ) هـا  ههـا و بهـره بهـر       بهـره ( اين پول افزوده شده      .شود  پول افزوده مي  ميزان  از راه آنهاست كه     قط  ف

 افـراد   بيشترشان بيشتر است و اتفاقاً       شود كه درآمد كار آنها از درآمد بهره        جيب كساني پرداخت مي   

 از حاصـل  درآمـد  شود كـه  نصيب اقليتي ميهر چند اين پول افزوده شده    .دهند  را تشكليل مي  جامعه  

 .ستهانآ  از كارحاصل درآمد بيش از بهره آنها

   هـزار ميليـارد مـارك سـرمايه        ۱۰، حـدود    آلمـان طبق آمار بانك مركزي و اداره مركزي آمار          

نرخ خالص بهره كه سرمايه در اشكال ( درصد سهبا احتساب نرخ بهره .  و غيرنقدي وجود داردينقد

. گيـرد   ميليارد مارك به سرمايه ياد شـده تعلـق  ۳۰۰انه يبايد سال) مختلف آن به گردش درخواهد آمد  

 بازپرداخـت اصـل و فـرع ديـون دولـت فـدرال              بزرگي از طبق اظهارات مقامات رسمي آلمان بخش       

 درصدي از  ۱۰آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه اين كشور قرار دارد، فقط به يك اقليت                  

 . گيرد مردم اين كشور تعلق مي

 كه آنها را همراه با آمار و ارقـام توزيـع   يابد مي و اهميت شدهوقتي معنادار  شده    يادمار و ارقام    آ 

ثروت و درآمد در جوامع مختلف دنيا مدنظر قرار داده و به همسويي عجيب و غريـب آنهـا در بيـان                      

هـايي كـه    ر  نفـر از ميليـارد     ۵۸۷، ثـروت    ۲۰۰۳ در سال    .شكاف عظيم طبقاتي در اين جوامع پي ببريم       

 با چنين نرخي اين ثروت در كمتـر از دو سـال             . درصد افزايش يافته است    ۳۶مجله فوربس برشمرده،    

 دسترنج كساني كه از اين افـزوده، هـر روز كمتـر از ديـروز                افزايش حاصلِ اين   .دو برابر خواهد شد   

 .برند ميبهره 

انسـاني و اقتصـادي، بايـد    اه از ديـدگ  آن مفيد باشد اين است كه هنكته ديگري كه شايد اشاره ب   

 نيروي كار باشد زيـرا انسـانها بـدون    مربوط به ،يعني كار و سرمايه  برتري در ميان عوامل اصلي توليد     

بـدون  ،  در عمـل  توانند به حداقلي از توليد دست يابند ولي سرمايه بدون نيروي انساني              سرمايه هم مي  

انه شـرايط حـاكم فعلـي، يعنـي نظـام بهـره بـراي               متأسـف . تواند سودي ايجاد كند    استفاده مانده و نمي   

، بلكـه حتـي برابـري هـم         يستعكس اين حقيقت است و نه تنها برتري با عامل كار ن           برسرمايه كامالً   

به طور مثـال،    .  بالمنازع عامل سرمايه استوار است     تريبربر  شرايط فعلي   . بين دو عامل ياد شده نيست     

 هـزار تومـان     ۲۰۰گرفتن حقوق متوسـط ماهانـه         با در نظر  در حال حاضر ارزش مادي نيروي انساني،        
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        نگاهي به مفهوم بهره

 

١١

ظاهري  افت غيرقابل قبول ارزش       مسئله  اين .است درصدي   ۲۰ ميليون تومان با احتساب بهره       ۱۷برابر  

 :به عنوان مثال ،تر است  واقعيت بسيار تلخكه صورتي در است سرمايه برابرنيروي انساني در 

د تضميني بانكها وجود دارد ولي براي نيروي انساني حتي           ميليون توماني، سو   ۱۲براي سرمايه    •

 بيكـاري، از    شـماري نظيـر     بـي  هزار تومان هم وجود ندارد و خطرات         ۲۰۰تضمين حقوق ناكافي    

 . كند را تهديد مي نيروي كار مانند آنكارافتادگي، ورشكستگي مؤسسات و 
راي حقـوق انسـاني چنـين        بـ  كـه   درحـالي كنـد،     نرخ بهره سرمايه حداقل با نرخ تورم رشد مي         •

كنـد و     تضميني وجود ندارد و همانطور كه تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشـد نمـي                 

 .شود ميبگير كاسته  به همين خاطر به طور مرتب از قدرت خريد قشر حقوق
دهـد و نـاگزير باعـث         انباشت سرمايه از طريق بهره مركب، به رشد خود به خودي ادامـه مـي               •

 .شود  كاال توليد نمي، زيرا به اندازه رشد درآمد حاصل از بهرهشود ميتها رشد قيم

ايـن آشـكار دئيسـم و        ر؟يا خ ي استرش ما   ي بهره مورد پذ   يفلسفو   ي فکر يا مبان ي،آيراست هاما ب  

 و خداشــناختي اقتصــاد مــدرن بــا اصــول خداشناســي و شــناختي هســتيناتوراليســم بــه عنــوان اصــول 

بانكـداري  نظـام  زرگترين مانع بر سر پذيرش توجيه كاركردها و نتايج توزيعي  ب، اسالم شناختي  هستي

ن به مباني اسالمي است زيرا همه اين توجيهات در چارچوب اعتقـاد بـه               امبتني بر بهره از سوي معتقد     

دليـل   ه بـ نظـام نظم طبيعي و خودجوش بازار و ليبراليسم اقتصادي و اعتقاد به ظالمانه نبودن نتايج ايـن              

نهـا بـر    آكنـد و همـه       ين نرخ بهره در يك فرآيند رقابتي به معناي مدرن آن قابل قبـول جلـوه مـي                 تعي

 .استهاي دئيسمي و ناتوراليستي بنا شده  بستري از انديشه

 :گونه برشمرد  اينتوان مي مبتني بر بهره را نظامكاركردها و نتايج  شپذيرعدم اليل اصلي د 

عمل به احكام و دستورات الهـي        ،يل اعتقاد به ربوبيت الهي    دل همطابق مباني و اصول اسالمي ب      •

در چارچوبهاي فردي و اجتماعي براي رسيدن جامعه به كمال مطلوب ضـروري اسـت و اصـوالً                  

. شـود   انكار نمي ر ربوبيت الهي و قوانين تشريعي       دبوده و   نشريعت اسالم خالي از قوانين تشريعي       

شريعت  در زيرا است بهره بر مبتني بانكداري نظام نتايج و اهداف پذيرش راه سر بر يمانع امر اين

تـوان    شـرايط وام دادن و وام گـرفتن وجـود دارد و نمـي              مورد اسالم، احكام تشريعي بسياري در    

 . عرضه و تقاضا آن را جايز دانست به دليل تعيين بهره در چارچوبفقطشرايط بدون احراز آن 
 و از   »م به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل           كل ما حكم به العقل حك     «بنا به قاعده     •

اي از علمـا و فقهـاي برجسـته            عقلي است، عده   ،آنجا كه بنا به مباني شيعه، حسن عدل و قبح ظلم          

صـورت عـام و بـر احكـام           اند كه يكي از قواعدي كـه براسـاس فقـه و شـريعت بـه                 شيعه نظر داده  

مراد ايشان از قاعده عـدالت ايـن اسـت    . لت استطور خاص، حاكم است، قاعده عدا  معامالت به 

اي حتي از نظر شكل و ظاهر، همه شرايط خاصي فقهي را داشـته باشـد امـا بـدانيم                      كه اگر معامله  

نتيجه آن معامله ناعادالنه است، آن معامله بنا به قاعده عدالت اشكال دارد و مشـروع نيسـت زيـرا                   
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۱۲ ۷۲ و ۷۱های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال        

يكي از طرفين عقد به دليل شرايط خاص خود         ممكن است در واقع رضايت حاصل نشده باشد و          

البته در شرايط اضطرار براي فردي كه حق وي پايمال          . مجبور به تن دادن به آن معامله شده باشد        

اي اشكال ندارد اما به        تن دادن به چنين معامله     »الضرورات تبقيح المحذورات  «شده است من باب     

ستفاده از شرايط طـرف مقابـل حـق         ا معامله با سوء   طور قطع و يقين براي فرد يا نظامي كه در اين          

 بنا نهادن يك نظام اقتصادي و پولي و بانكي براساس           براينبنا. كند، اشكال دارد    وي را پايمال مي   

 اينكـه اول،  دليل بهتواند مشروع و مورد پذيرش شريعت اسالم باشد     وام با بهره به طريق اولي نمي      

 آثـار توزيـع     دانـيم   مـي و دوم، بنابر شواهد تجربـي و عينـي          شبهه ربوي بودن آن بسيار قوي است        

درآمد آن كه نتيجه كاركردهاي اصلي بهره است، به شدت ناعادالنه بـوده و بـه افـزايش فاصـله                    

 .انجامد فقير و غني مي
 

 بانكداري بدون بهره يا بانكداري اسالمي. ۵
ا نظـام بانكـداري بـدون       ي آ ،ستيرش ن ينکه اساسا مفهوم بهره مورد پذ     ياد شده و ا   يبا توجه به مطالب     

 تواند موفق باشد؟ يربا م

اي و  عقـود مبادلـه  (در نظام بانكداري بـدون ربـا بـه ظـاهر بهـره حـذف شـده و عقـود اسـالمي               

جايگزين قرض ربوي شده است اما كاركرد اصلي آن و نتايج و آثار توزيع درآمـدي آن        ) مشاركتي

كاركردها و نتايج نيز اين اسـت كـه اغلـب عقـود مـورد               كردن  ندليل تغيير   . همچنان باقي مانده است   

در قالـب اجـاره بـه شـرط تمليـك،      (اي است كه در آنها نرخ سـود         مبادله، عقود   نظاماستفاده در اين    

 رايـج  نظـام يعني همان نرخي كـه اگـر   (براساس نرخ بهره ذهني     ) فروش اقساطي، سلف و خريد دين     

 متضـرر نشـدن   در عقـود مشـاركتي نيـز        . دشـو   تعيين مـي  ) شد  ميه  برقرار بود، براي بهره در نظر گرفت      

 . با روح مشاركت، منافات داردامر د كه اين شو گذار تضمين مي سرمايه
آن تـأثير در  ترين  مهمرا كه  اوصاف ياد شده، مشكالت رايج در دنيا    با بار  بانكداري بدون  نظام 

 .نيز كـامالً مشـخص اسـت   بودن موفق ناين دليل ا. افزايش شكاف فقير و غني است، حل نكرده است      

زماني كه در بانكها عقود اسالمي فقط در ظاهر، تنظيم روابط اقتصادي را بر عهـده دارد امـا در واقـع      

اي جز اين را داشت زيـرا        توان انتظار نتيجه    گذشته حاكم است نمي    كار  ساز و نرخ بهره ذهني و همان      

اي از روابط بانكي بدون بهره براساس آنها   كه بخش عمده  اي   به ويژه عقود مبادله   صوري شدن عقود    

 اجاره بـه شـرط تمليـك و         مانند به عنوان مثال در عقودي       . است حاكميت بهره همان  ريزي شده،     پايه

محاسـبه   بـراي بانـك بـا درصـدي از نـرخ بهـره            فروش اقساطي، اجاره بها يا ميزان قسط در هر دوره           

 .شود تعيين ميره  مبتني بر بهنظاميك  كه در شود مي

كننـد   در بسياري از موارد، نياز اصلي كساني كه براي دريافت تسـهيالت بـه بانـك رجـوع مـي                    

 اين نياز خـود را      ،تا از طريق اجاره به شرط تمليك      نيست  تملك يك دارايي به منظور استفاده از آن         
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        نگاهي به مفهوم بهره

 

١٣

ي اسـت امـا بـه طـور          تأمين مالي يك پروژه توليـدي يـا يـك فعاليـت تجـار              آنانند بلكه نياز    نفع ك ر

 اسـت كـه قـرارداد اجـاره بـه شـرط             واضـح  .دنبند صوري با بانك قرارداد اجاره به شرط تمليك مي        

قـراردادي در قالـب اجـاره منعقـد         كـه     زمـاني تمليك براي رفع نيازهاي خاص و معيني وضع شـده و            

و در نظـر     بـه آن     يتـوجه  بـي  كـه    شـد با  رتـب مـي   تم بـر آن     اي  ويژهشود شرايط و احكام خاص و        مي

در وزن دادن به هريك از عقود در عمليـات          . دكنتواند مشكالتي جدي ايجاد      نگرفتن نوع نيازها مي   

بانكداري بدون بهره بايد اين مطلب را مدنظر قرار داد كه ميزان نياز واقعي به هر يـك از ايـن عقـود                       

 .شـود  هـر عقـد وزن داده        در جامعه تا چه اندازه است و متناسب با اين نيازهاي دسته بندي شـده، بـه                

اي كاهش پيدا كند و اين عقد در حد متناسب با ميزان نياز      ممكن است با اين روش سهم عقود مبادله       

 . مؤثر باشدجامعه در عمليات بانكي بدون بهره

 

 نتيجه كلي. ۶
تـوان نظـام     براساس مباني اسالم و اصـول و قواعـد حـاكم بـر شـريعت اسـالمي و فقـه جعفـري نمـي                       

فقـط بـه دليـل     ، را بدون تغيير كاركردها و نتايج توزيعي منفي بانكـداري مرسـوم            رباري بدون   بانكدا

 . اسالمي و مشروع دانستنظامي اي و مشاركتي، حذف بهره و جايگزيني عقود مبادله
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براي مطالعه بيشتر در مورد انديشه نظم خودجوش وتأثير آن در نوع نگاه به بهره عادالنه يا ظالمانه بودن 

 :به.ک.هاي اقتصادي ر پديده

وهش در مديريت و           ، مؤسسه عالي پژدرآمدي بر معرفت شناسي علم اقتصاد، )۱۳۷۶(نژاد، موسي  غني) فال

 .۲۴۴ تا ۲۳۸ريزي، صص  برنامه

 .، نشر معاصردرباره هايک، )۱۳۸۱(نژاد، موسي  غني) ب

، راه نوالدوند، اهللا فو  ترجمه عزت،"مرده ريگي به نام عدالت اجتماعي "،)۱۳۷۷(فردريش فون هايک، ) ج

 .۱۹شماره 

شارل، ژيد و شارل : به.ک.گرايانه اقتصاد کالسيک ر براي مطالعه بيشتر در مورد فلسفه دئيسم و مباني طبيعت

 .، ترجمه کريم سنجابي، انتشارات دانشگاه تهرانتاريخ عقايد اقتصادي، )۱۳۷۰(ريست 
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