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 و انکـداري ب در آن هاي داللت و بهره ایجاد ذهنی هاي ریشه نقد 

 بانکداري هاي پژوهش نقد جلسه هارمینچ : گزارشاسالمی مالی

 اسالمی مالی و

  

  

  

 حسین میسمی 

  :اسالمبانکداري و مالی اسالمیربا، ، بهره ایجاد ذهنی هاي یشهربهره، کلمات کلیدي ،.    
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  دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی

  کند.را منعکس نمی

  باشد، لـیکن اسـتفاده از نتـایج    میکلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی

 این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.



 
 

 
       

٣ 
 

  

  

  

 

  

 فهرست مطالب

 4 .......................................................................................................................... مقدمه. الف

 6 .................................................................................................................... مقاله خالصه. ب

 13 ......................................................................................................................تقو نقاط. ج

 14 ................................................................................................. ساختاري و کلی ضعف نقاط. د

 21 .................................................................................................. موردي و جزئی ضعف نقاط -ه

 28 ................................................................................................................. مآخذ و منابع -و

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

٤ 
 

  مقدمهالف. 

توانـد   هاي گذشته و تالش در جهت تبیین نقاط قوت و ضعفی که دارند، می پر واضح است که نقد پژوهش

ایـن مهـم در   راسـتاي تحقـق   به طرح سواالت پژوهشی جدید انجامیده و در نتیجه به توسعه دانش کمک کند. در 

 چهـارمین گروه بانکداري اسالمی پژوهشکده پـولی و بـانکی اقـدام بـه برگـزاري      اسالمی،  حوزه بانکداري و مالی

، 1390مـاه  ده اسـفند   اسالمی در تـاریخ  هاي بانکداري و مالی نقد پژوهش هاي بررسی و از سلسله نشست ،جلسه

  در محل پژوهشکده پولی و بانکی نمود. 

اسـالمی،   شر شده در حـوزه بانکـداري و مـالی   منظور برگزاري این نشست، ابتدا پس از بررسی منابع منتبه 

 »1هاي آن در بانکداري و اقتصـاد اسـالمی  داللت باورك و هاي ذهنی ایجاد بهره از دیدگاه بومنقد ریشه«مقاله 

هـاي اصـیل و    یکـی از پـژوهش   بـه عنـوان  رسول بخشی دستجردي، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد،  نوشته دکتر

ذهنـی   هـاي  تـالش نمـوده اسـت تـا بـه نقـد ریشـه        مبنایی در این حوزه انتخاب گردید. در این تحقیق، نویسـنده 

توان ضـرورت   نمی ،یهای کننده وجود بهره، از جمله مسئله ترجیح زمانی پرداخته و نشان دهد با چنین ریشه توجیه

   وجود نرخ بهره را توجیه نمود. 

ز انتخاب موضوع، متن مقاله مورد بحث، بر روي تارگاه پژوهشکده قرار گرفـت و پوسـتر جلسـه بـه     پس ا

ها و موسسات گوناگون آموزشی و پژوهشی ارسال گردید و از محقّقان خواسته شد تـا ایـن تحقیـق را در     دانشگاه

هـا در معـرض داوري،    آنآوري نقـدها در بـازه زمـانی تعیـین شـده، تمـامی        معرض نقد قرار دهند. پس از جمـع 
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  به چاپ رسیده است.  13شماره  هاي اقتصادي پژوهشی پژوهش-نشریه علمیدر  سخه اولیه این مقاله. الزم به ذکر است که ن
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بندي قرار گرفت. در نهایت، پس از حذف نقدهاي تکراري، کلیـه نقـدها در سـه دسـته زیـر       بندي و اولویت دسته

  بندي شد: تقسیم

  مورد)؛ 5نقاط قوت ( -1

  مورد)؛ 9نقاط ضعف اصلی و مبنایی ( -2

  مورد). 26اي ( نقاط ضعف فرعی و حاشیه -3

نویسنده قرار گرفت و پس از آن جلسه با حضور نویسنده، شـماري از   تمامی نقدها قبل از جلسه در اختیار

مندان (از جمله استاد محترم دکتر رحیم داللی اصفهانی)، برگـزار گردیـد. بـا توجـه بـه       منتقدین و جمعی از عالقه

ي فرعـی و  ت زمانی، تنها امکان پاسخگویی به نقدهاي اصیل و مبنایی براي نویسنده فراهم شد و از نقدهامحدودی

گـردد. پـس از آن    اي از مطلب مطرح شده در این مقاله ارائه مـی  در ادامه، ابتدا خالصهنظر گردید.  اي صرف حاشیه

شـود.   هاي نویسنده مطـرح مـی   نیز نقاط قوت مقاله مطرح شده و سپس نقاط ضعف اصلی و مبنایی همراه با پاسخ

 بسیاري مباحث در اقتصاد و مـالی  با توجه به جدید بودنشود.  اي طرح می در نهایت، نقاط ضعف فرعی و حاشیه

کننده بوده و مباحث تمام شود، بلکه  به طور کامل قانع ي ارائه شدهها اسالمی، نباید انتظار داشت که نقدها و پاسخ

هـاي مختلـف بانکـداري     بسیاري از مباحث باز بوده و این خود زمینه طرح سوال و تدوین تحقیقات آتی در حوزه

  .  2کند سالمی را فراهم میا
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  ها، اصل مقاله را نیز مطالعه نمایند.  گردد، اما مناسب است خواننده جهت درك بهتر نقد . هر چند در این قسمت خالصه مقاله ارائه می
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 خالصه مقالهب. 

هـا و دالیـل بـراي توضـیح      اي استداللتالش اقتصاددانان براي جداسازي بهره از ربا در غرب، به ظهور پاره

مشروعیت و معتبر دانستن بهره انجامیده است. سرآمد این نویسندگان، بوم باورك اسـت. او معتقـد اسـت، بهـره،     

هاي مذکور در نهاد طبیعت و ذات انسانی وجود  را انکار کرد؛ زیرا ریشه ها آنتوان  د که نمیهایی دار دالیل و ریشه

سه دلیـل بـراي وجـود بهـره وجـود       ،یابد. ازنظر او دارند و بنابراین وجود بهره در معامالت اقتصادي ضرورت می

دلیل  اي. دومولدیت کاالهاي سرمایهدارد: دلیل اول، مطلوبیت نهایی نزولی؛ دلیل دوم، ترجیح زمانی و دلیل سوم، 

شـوند  ذهنی بهره معرفی می شوند. در این مقاله، ابتدا دو ریشههاي ذهنی ایجاد بهره شناخته میاول به عنوان ریشه

توانـد در   هایی که نقد این دو ریشه می شود تا داللت همچنین تالش می گیرند.و سپس مورد نقد و ارزیابی قرار می

برخی از مهمترین نکات مطرح در ایـن   ربا در بانکداري و مالی اسالمی داشته باشد، استخراج گردد. شناسی مفهوم

  اند از: پژوهش عبارت

هاي واقعی (ذهنی و عینی) براي بهره، آن را متمایز از ربـا   ریشه قائل شدن قیاز طرمدافعین بهره  -1

که محدود به متوسط نرخ بـازدهی در بـازار اسـت و     یهاي پایین استدالل نمایند که نرخ نمودند یسعجلوه داده و 

ـ  کننده نرخ ترجیح زمانی افراد در گذشت از مصرف حال می بیان تعریفـی   هباشد، کامالً منطقی بوده و خارج از دامن

  باشد.   ربا می

هـاي   گـروه  کم نظریاتی توسط در نیمه اول قرن بیستم، کمهاي مدافع بهره،  علیرغم توسعه دیدگاه -2

کـه بـه    شـود  ارند. در این طیف، مشـاهده مـی  شود که چندان دل خوشی از بهره ند اقتصاددانان ارائه می دیگري از

شـوند،   این نظرات مـرور شود. اگر به ترتیب تاریخی،  هاي گوناگون، مستقیم یا غیرمستقیم، از بهره انتقاد می روش
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تـر شـده    به مرور، عرصه نظري بر بهره تنـگ شدت یافته و  مرحله به مرحلهانتقاد از بهره، خواهد شد که  مشاهده

کاهنـده   طریـق انتقـاد از   کنند. انتقاد از بهـره از  جدیدترین نظریات، نرخ بهره صفر را پیشنهاد می تا آنجا که. است

 .  3شود ترجیح زمانی شروع می بودن مطلوبیت نهایی و

اساس دیدگاه وي،  برباشد.  می باورك ریشه ذهنی اول بهره از دیدگاه بوم ،مطلوبیت نهایی کاهنده -3

خواهـد  یابد. به عنوان نمونه، فردي را در نظر بگیرید که مـی  به موازات افزایش مصرف، مطلوبیت نهایی کاهش می

کاال در طول زمان بیشتر استفاده نماید، میزان مطلـوبتی کـه    اینهر چه فرد از  مصرف کند.در طول زمان کاالیی را 

معناست که مصرف در اوایل ارزشـمندتر  یابد. بنابراین، ترجیح زمانی به آن  رد، کاهش میب از استفاده از آن کاال می

 کند.   وجود یک نرخ بهره پولی مثبت را توجیه می باورك، ، از نظر بومهاي بعد است و این خود از مصرف در دوره

 یت نهایی کاهنـده، اینکه مطلوب باورك قابل نقد باشد. چرا که الزمه رسد این دیدگاه بوم به نظر می -4

است که حداقل دو شرط صادق باشد. اوال آنکه بایستی مطلوبیت نهایی واقعاً کاهشـی باشـد؛   ، آن ریشه بهره باشد

یعنی در طول زمان مطلوبیت فرد با مصرف کاالها به طور متوالی کمتر شود. از آنجا که فـرد کاالهـاي مختلـف و    

رود. ثانیـا، الزم اسـت اسـتقالل زمـانی      تا حدودي زیر سـؤال مـی  این شرط  ،کندمتنوعی در طول زمان مصرف می

وجود داشته باشد. یعنی بین زمان حال و آینده واقعاً شکاف وجود داشته باشد. به عبـارت دیگـر، الزم اسـت بـین     

گی تا خاطره چگون ،اي وجود داشته باشد که در این فاصله، فرد مثال مصرفی نداشته باشدزمان حال و آینده فاصله

دلیل توالی مصرف فرد در طول زمان، ایـن  ه ب اما بري از مصرف در دوره اول زندگی از ذهنش پاك شود. مطلوبیت

 شرط نیز محل تردید است.
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   هاي مطرح شده در این تحقیق نیست. . البته باید توجه کرد که انتقاد از بهره، تنها محدود به انتقاد از ریشه 
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عالوه بر آنچه مطرح شد، الزم است به این نکته نیز توجه شـود کـه نـرخ بهـره بـازار، از طریـق        -5

شود. بنابراین، براي اظهارنظر دقیق در خصوص  بازار وام تعیین میگیرنده در  دهنده و وام زنی بین وام تعامل و چانه

تواند وجود بهره مثبت را توجیه کند یا نـه، بایـد بـه طـرف دیگـر بـازار، یعنـی         اینکه آیا واقعاً ریشه اول بهره، می

ـ  هایی که بوم باورك و دیگران از ریشه اول بهره ارائـه مـی   دهنده، نیز توجه شود. در تحلیل وام د، تنهـا شـرایط   کنن

کنند؛ در حالی که مناسب و بلکه الزم است شرایط وام دهنده نیز مورد توجـه قـرار گیـرد.     گیرنده را بررسی می وام

خواهد وام بدهد تا خود را از اسراف در زمان حال و سختی در زمـان آینـده نجـات     دهنده در واقع می چرا که وام

کاهنده در نظر گرفته شود، الزم اسـت کـه نـرخ     گیرندگان) (همانند وامنیز  دهد. حال اگر مطلوبیت نهایی این فرد

رسـد ایـن اظهـارنظر بـوم      دهد، منفی باشد! بنابراین، به نظر مـی  گیرنده پیشنهاد می اي که براي دادن وام به وام بهره

 شود، تا حدودي قابل مناقشه باشد.   باورك که مطلوبیت نهایی کاهنده باعث ایجاد بهره می

تـرجیح  دهـد،   باورك براي توجیه وجود نرخ بهره پولی مثبت ارائه می ه ذهنی دیگري که بومریش -6

هایی است که در آینـده بـه   هاي حال در مقابل ارزشزمانی است. ترجیح زمانی به معناي ارجیحیت دادن به ارزش

شوند و بر همین نگریسته میهاي آتی در یک مقیاس تقلیل یافته آید. در واقع به خاطر این مسأله، ارزشدست می

شود  دلیل این مسئله نیز این طور مطرح می شوند. می هاي آینده در ادبیات اقتصادي، اصطالحاً تنزیلاساس، ارزش

نیز، آن اسـت کـه   خواهد نقد را فداي نسیه کند. علت این امر از آنجا که حال نقد است و وجود دارد، فرد نمیکه 

همچنین طول عمر فرد نیز محدود است (در نتیجه احتمال مرگ وجود داشته و . دارد و ریسک آینده نامطمئن بوده

به تعویق انداختن مصرف ممکن است به بهاي از دست دادن مصرف تمام شود). پس، اگر فرد بخواهد از مصـرف  
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تنزیـل  رسـد   مـی بـه نظـر   حال بگذرد، باید مقدار بیشتري در آینده بگیرد، که همان بهره است. علیرغم این مسئله، 

 هاي مختلفی قابل نقد باشد.  از جنبه ،هاي آتیارزش

تـوان گفـت تـرجیح    در واقع میغیر عقالئی بودن آن است. یکی از محورهاي نقد ترجیح زمانی،  -7

بیند و زمانی زمانی ناشی از کوچک دیدن آینده است. در حالی که آینده کوچک نیست، بلکه فرد آن را کوچک می

 شود. کند، پشیمان میزمانی که به گذشته نگاه می ،شود که وارد آینده گردد. در این شرایطمی متوجه اشتباهش

مهـم وجـود    یجانتداشته باشد. به عنوان مثال، یکی از  نیز تواند ثمرات نامطلوبی ترجیح زمانی می -8

بیند و ینده را کوچک میانداز است. در واقع، اگر فرد رجحان زمانی داشته باشد، چون آ رجحان زمانی، کاهش پس

تر از آینده است، در توزیع درآمد بین مصرف حال و آینده، قسـمت بیشـتري را بـه مصـرف     زمان حال برایش مهم

کند. به عبارت دیگر، اگـر رجحـان زمـانی داشـته باشـد،       حال اختصاص داده و درآمد کمتري را به آینده منتقل می

تـر  انـداز پـایین  چه در اقتصاد، رجحان زمانی افراد باالتر باشد، سطح پـس آید. از این رو، هر  اندازش پایین میپس

تر، هر چیزي که در قالـب  انداز مالی باشد و یا در مفهوم خیلی وسیعتواند صرفاً پسانداز، میآید. منظور از پسمی

هـر چـه کـه    . غیـره اند گنجانده شود؛ از قبیل درس خواندن، ورزش کردن، رعایت اصول بهداشتی و بتوپس انداز 

تر باشد، از امکاناتی که در حال دارد، استفاده بیشتري کرده و مقدار کمتـري را بـراي آینـده    آینده براي فرد کوچک

هـاي آموزشـی   هـاي مختلـف و برنامـه   باید دولت این مسئله را از طریق اجراي سیاستدر این شرایط، گذارد. می

 جبران نماید.  (فرهنگی)

تواند به رجحان زمانی وارد باشد، از منظر عـدم اخالقـی بـودن آن اسـت. در      یایراد دیگري که م -9

عـدالتی هـر   شود و بـی نسلی میعدالتی بین واقع رجحان زمانی از جنبه اخالقی توجیه پذیر نیست؛ چون باعث بی
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انی هـر چـه نسـل حاضـر رجحـان زمـ       افتد. دلیل این مسئله آن است کهچه بیشتر باشد، رشد اقتصادي عقب می

ایـن  گـذارد.   آینـدگان بـاقی مـی    براي را کند و حجم کمتري از منابعمنابع را بیشتر استفاده می ،باالتري داشته باشد

آن  نتیجه اقتصادي ایـن مسـئله   ،. همچنیناست مسئله ایراد اخالقی دارد و نسل فعلی مرتکب خالف اخالقی شده

جاي اینکـه  ه منابع ب، چه رجحان زمانی باالتر باشد هراست که هم آن  افتد. علتاست که رشد اقتصادي عقب می

رشـد   ،با انباشت سرمایه کمتر گیرد وگردد و بنابراین انباشت سرمایه کمتري صورت میانداز شود، مصرف میپس

  افتد.  اقتصادي عقب می

ونه، اند. به عنوان نم در میان اقتصاددانان هم افراد شاخصی به نقد مسئله ترجیح زمانی پرداخته -10

کنـد. از نظـر پیگـو     از بهره انتقاد می، غیرمستقیم و از طریق انتقاد از تأثیرات منفی ترجیح زمانی به طورپیگو 

افراد وي،  کند. از نظر را از وضعیت تعادلی دور می  شود و آن ترجیح زمانی نوعی شکست براي بازار تلقی می

بینند؛ درست مانند کسی کـه از زمـین بـه     را کوچک می و آینده نندیببه خاطر ترجیح زمانی که دارند، نزدیک

ی ناشی از ضعف در نیکوچک ببیند، اما خورشید کوچک نیست. این  را کوچک می  کند و آن خورشید نگاه می

خصوص، الزم  نیدر اشود.  انداز می بینی باعث کاهش سطح پس قواي دید است که باید اصالح شود. نزدیک

را آموزش دهد که بیشـتر   ها آنمردم را از عواقب ترجیح زمانی باال آگاه سازد و است دولت دخالت نموده و 

  ).29، ص 1920، 4(پیگو دانداز نماین پس

اش، مدل سازي نمایـد.   کند استدالل پیگو را با استفاده از تبحر ریاضی تالش می نیز فرانک رمزي -11

تخصـیص  خـوردن   بـرهم است. زیـرا باعـث    دفاع لرقابیغاز نظر رمزي، تنزیل مطلوبیت آیندگان از جنبه اخالقی 

                                                             
4
. Pigue  
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هاي حاضر، رفاه آیندگان را تنزیـل   دهد. چنانچه نسل انداز را کاهش می شود و مقدار پس آیندگان می انیبه زمنابع 

 دهیـ نکوهعدالتی بین نسلی اسـت و از جنبـه اخالقـی     اند. این امر نوعی بی را در منابع کاهش داده ها آنکنند، سهم 

. براسـاس مـدل   5مطالعات حوزه اقتصاد ریاضی شناخته شد نیتر قیدقلعه رمزي بعدها به عنوان یکی از مطا. است

 یابی پویـا  بهینه مسئلهیک  در قالبتوان مشاهده نمود. مدل  انداز را می رمزي، ارتباط بین ترجیح زمانی و مقدار پس

نتـایج   بر اسـاس  سرمایه، تشکیل شده است.محدودیت جریانی ناشی از انباشت یک تابع هدف بین زمانی و و از 

حاضر رفـاه آینـدگان را بـا شـدت بیشـتري      هاي  این مدل، هرچه نرخ ترجیح زمانی باالتر باشد، یعنی هرچه نسل

کـه معنـایش در یـک     خواهد شدو لذا ذخیره سرمایه کمتري تشکیل  خواهد بودانداز کمتر  تنزیل کنند، سطح پس

 ). 543، ص 1928، 6(رمزي  سرانه است کاهش سطح مصرف ،افق نامتناهی

د. هـارود در  شـ ک نیز از دیگر اقتصاددانانی است که موضوع ترجیح زمانی را به چالش مـی  هارود -12

ترجیح زمانی خـالص یـک ضـعف اسـت؛     «دارد:  عقلی نامیده و بیان می هاي خود ترجیح زمانی را نوعی بی تحلیل

فعلـی، فـدا کنـد.     دست آوردن یک واحد مطلوبیت را براي بهسال دیگر مطلوبیت دو  واحددو  ممکن است فردي

گرفتـه   ش را به خاطر این تصـمیمی کـه قـبال   خودشده و  سال گذشت، از این کارخود پشیمان اما هنگامی که دو

  ).40، ص 1948، 7(هارود »گرددبود، سرزنش خواهدکرد. اما زمان به عقب برنمی

                                                             
5

یک اقتصاددان اخالق گرا و نابغه ریاضی زمان خود در کمبریج بود. او دو مقاله مهم در  که وي، به این نکته توجه شود فرانک رمزي . مناسب است در مورد

 در گذار و اثر باشد. هر دو این مقاالت ) می1928) و دیگري در خصوص پس انداز بهینه (1927ها درخصوص مالیات بهینه ( حوزه اقتصاد دارد که یکی از آن

کرد،  خدمتی که رمزي به اقتصاد ریاضیبیان نمود که  سالگی فوت کرد. کینز در مراسم فوت او 29تند. رمزي در سن روش جدیدي هس گذار موضوع خود پایه

  بیش از هرکس دیگري است.

6
. Ramsy  

7
. Harrod  
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ن مـدعی بـود کـه بـه لحـاظ مفهـومی، حتـی بـر اسـاس          توا هاي ارائه شده می با توجه به تحلیل -13

توان توجیه قابـل قبـولی بـراي     نیز نمی ،داري) هاي برخی از اقتصاددانان جریان غالب (مدافعان نظام سرمایه دیدگاه

 ضرورت وجود بازار مستقل پولی و تعیین نرخ بهره در آن مطرح نمود. 

هاي نسبتاً مفیدي در توضیح علل تحـریم ربـا   لترسد نتایج اخذ شده در این مقاله، دالمی نظر به -14

  اند از:  ها عبارت برخی از آن به همراه داشته باشد کهبانکداري و مالی اسالمی  در نظام

هـا   کنند، این عمل آنهاي آینده را تنزیل میچنانچه بپذیریم افراد ترجیح زمانی دارند و بنابراین ارزش -الف

هاي فعلی افـزایش یابـد. بـا افـزایش     هاي آینده توزیع شود و مصرف نسلیان نسلباعث خواهد شد که منابع به ز

موجبات پیـدایش و نهادینـه شـدن     شد. این مسأله، نرخ ترجیح زمانی، آهنگ افزایش مصرف حال، تشدید خواهد

سـبات  موضوع اسراف و ضرورت عدم وجود آن در منااسراف را فراهم آورده و اتالف منابع را باعث خواهد شد. 

  عامالن اقتصادي، از مسلّمات نظام اقتصادي اسالم است. 

انـد  تـالش کـرده  غیره  داري، نویسندگان زیادي مانند بوم باورك، ساموئلسن، فیشر ودر اقتصاد سرمایه -ب

 در ذات عمـل انسـان و فیزیـک طبیعـت قـرار      ،هاین ریشهبوده و ا هاي طبیعیاستدالل نمایند که بهره داراي ریشه

اند نشـان دهنـد کـه دامنـه حکـم      ها، کوشیدهی بر این قبیل استداللبا تأس نیز ند. برخی از اقتصاددانان مسلماندار

متکـی  است. از این رو، نرخی کـه   هاي باالتر از متوسط بازدهی و ترجیح زمانی مربوطتحریم ربا در اسالم به نرخ

حتـی برخـی از   باشـد.   مـی  و مورد تأیید اسالم بوده» طبیعیبهره «باشد،  بر مولدیت و عقل معاش (ترجیح زمانی)

 و مـورد تأییـد   عقلـی در هر صـورتی   کنند که ترجیح زمانی،اقتصاددانان مسلمان از این هم جلوتر رفته و بیان می

گـذاران  داري و بنیـان اقتصاددانان سـرمایه برخی از  اما در این مقاله اشاره شد که ترجیح زمانی به گفتهشارع است. 
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بنابراین و با استعانت از نتایج ایـن   اندازد.انداز و رشد را به تعویق میناشی از عدم عقالنیت است و سطح پس ،آن

توان نظریات آن دسته از اقتصادانان مسلمان که قائل به مشروع بودن ترجیح زمانی و تفاوت ربـا و بهـره   مقاله، می

  جنبه ذهنی) هستند را قابل انتقاد دانست.  (از

هایی که بهـره را بـه خـاطر عامـل تـرجیح زمـانی و قـانون        در این مقاله نشان داده شد آن دسته توجیه -ج

توان بـا  دانند، معتبر نیستند و یا حداقل با انتقاد شدید مواجهند. نمیمطلوبیت نهایی نزولی، ماهیتاً متفاوت از ربا می

، به یک نرخ بهـره تعـادلی مثبـت در بـازار دسـت      ترجیح زمانی و مطلوبیت نهایی کاهنده مفاهیمی چون توسل بر

  ربا از بهره استخراج نمود.متفاوت دانستن  یافت و نام آن را بهره طبیعی گذاشت و از آن مبنایی براي

هاي ذهنی فاقد این قدرت هستند که بتوانند یک نـرخ  دهد که ریشهنتایج به دست آمده نشان می -15

ها به وسیله یک مدل سـاده  تأثیر ذهنی ترجیح زمانی بر افزایش قیمت ،همچنینتعادلی را در بازار حاکم کنند.  هبهر

اي که افراد آن تـرجیح  دهد در جامعهریاضی به تصویر کشیده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می

  ها تمایل به افزایش خواهدداشت.  زمانی حال بر آینده داشته باشند، سطح عمومی قیمت

  

  . نقاط قوت  ج

نظـران   هاي یکـی از صـاحب   پرداختن به موضوع بنیادین بهره و ربا و تالش در جهت نقد دیدگاه -1

 از نقاط برجسته این تحقیق است. ،باورك یعنی بوم ،بزرگ علم اقتصاد

 بـاورك،  از نتـایج نقـد دیـدگاه بـوم     بانکداري و اقتصاد اسالمی هایی خاص براي خراج داللتاست -2

 ت که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. موضوع مهمی اس
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هـاي نـرخ بهـره، ماننـد      هایی که حتی در اقتصاد متعارف، در نفی ریشـه  نویسنده به خوبی دیدگاه -3

قرار داده و در این خصوص، بـه نظریـات پیگـو، رمـزي و      مورد بحثمطرح شده است را  ،ترجیح زمانی و تنزیل

 نماید.     هاي موجود اشاره می اي از دیدگاه هارود، به عنوان نمونه

ی از نقـاط قـوت   ، یک(نظریه اثباتی بهره) کتاب بوم باورك اصل مراجعه به منابع دست اول، مانند -4

  باشد.   این تحقیق می

   باورك قابل تقدیر است. نقد صریح دیدگاه فردي چون بوم شجاعت علمی نویسنده در -5

  

  . نقاط ضعف کلی و ساختاريد

رسـد در ایـن تحقیـق وجـود دارد،      یکی از نقاط ضعفی کـه بـه نظـر مـی    شناختی:  ش روشچال -1

بـردن از    باشد. در واقع نویسنده تالش کرده است تـا ضـمن بهـره    شناسی بحث و شیوه دستیابی به نتایج می روش

یح زمـانی) را  هاي بهره (از جملـه وجـود تـرج    داري)، موضوع ریشه دیدگاه افرادي که در اقتصاد متعارف (سرمایه

وجود نرخ بهـره  توجیه نظري  توانند به ها مناقشه برانگیز بوده و نمی نشان دهد که این ریشه اند، مورد نقد قرار داده

تالش نموده است تا با همین فرآیند، دیـدگاه آن دسـته از متفکـرین اقتصـاد و بانکـداري       ،بیانجامند؛ عالوه بر این

در  اوال رسـد  پذیرند را مورد نقد قرار دهد. این در حالی است که به نظر مـی  یاسالمی که وجود ترجیح زمانی را م

رابطه با خیلی از موضوعات و مفاهیم اقتصادي، در کنـار موافقـان بسـیار، مخالفـانی نیـز وجـود دارد و اینکـه بـه         

انجـام  گیـري   نتیجه هاي موافقان، صورت جانبدارانه به دیدگاه مخالفان پرداخته شود و بدون مطرح نمودن استدالل

 ،هـاي بهـره   هاي مخالفان برخی ریشه در این تحقیق به صورت یک طرفه دیدگاهباشد.  ، قابل نقد و مناقشه میشود
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هاي صحیح و منتخب مطـرح   ها به عنوان دیدگاه مانند ترجیح زمانی، مطرح شده و تالش شده است تا این دیدگاه

توجه شود که نه رد ترجیح زمانی در اقتصاد متعارف الزاما به رد ربـا  شناختی  ، الزم است به لحاظ روشثانیاشود. 

  انجامد و نه تائید آن الزاما به تائید ربا. در اسالم می

هـاي   هاي محدودي مورد بررسی قرار گرفته اسـت بـه دلیـل محـدودیت     اینکه در این تحقیق دیدگاهپاسخ: 

در گردید. به هر حال تالش گردید تـا   طوالنی شدن تحقیق می هاي متعدد منجر به موجود بود و اینکه بیان دیدگاه

هـاي بهـره،    رسد کـه بحـث در مـورد ریشـه     عالوه بر این، به نظر میاشاره شود.  هاي مختلف حد امکان به دیدگاه

شناسی ربا در بانکداري و مالی اسالمی به همراه داشته باشـد. اهمیـت ایـن     هاي مشخصی در مفهوم تواند داللت می

انـد   شود که توجه شود در فضاي علمی کشور، برخی از محققین تالش نمـوده  ئله زمانی بیش از پیش مطرح میمس

ها را عقالئی و منطقی در نظر گرفته و از این طریـق بـه تفـاوت ربـا و بهـره       هاي بهره، این ریشه تا با تحلیل ریشه

 تاکید نمایند.  

قیق تالش نموده اسـت تـا مباحـث نظـري     هاي مختلف تح نویسنده در بخشسازي:  چالش مدل -2

هاي ریاضی به بحث بگذارد که این خود قابل نقد است. چرا که به لحاظ منطقـی اوال مقالـه    خود را در قالب مدل

نـه اینکـه بـا در     ؛مطالبی را بیان نمود در پی نقد مفهومی به نام بهره است و در نقد این مفهوم باید به لحاظ نظري

بـه نقـد مفهـوم     ،و عبـارات ریاضـی   ، فروضها اص، مدلی طراحی کرد و با استفاده از مدلنظر گرفتن فروضی خ

سازي ریاضی تالشی است در جهت وارد نمـودن مفـاهیم و روابـط مـورد توافـق در       پرداخت. عالوه بر این، مدل

با ماهیت بهـره  وار. حال سوال آن است که چه دلیل و ضرورتی دارد که وقتی هنوز در رابطه  قالب و شکل ریاضی
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بـراي خواننـده    را مدل ریاضی ارائه شود؟ این کار تنها فهم مطالب لبو ربا توافق کافی وجود ندارد، مفاهیم در قا

 زدگی است.  کند و نوعی ریاضی سخت و دشوار می

توان به نقـد نظریـات مطـرح شـده در اقتصـاد متعـارف        رسد در مجموع به دو صورت می به نظر میپاسخ: 

هـاي   سـازي  هـا و مـدل   رویکرد اول، تغییر فروض است. بدین معنی که با فروض مطرح شده در تحلیـل  پرداخت.

هاي سازگار با تعالیم اسالمی پرداخـت. امـا    اقتصادي مخالفت کرده و با در نظر گرفتن فروضی جدید به ارائه مدل

مطـرح در یـک مـدل و الگـوي     باشد. بدین معنی که ابتدا فـرض شـود کـه فـروض      رویکرد دوم، نقد از درون می

توان به نتایج مـورد ادعـا دسـت     اقتصادي صحیح است، اما با این حال، نشان داد که بر اساس این فروض هم نمی

 بدین معنی که بیاناست.  رویکرد دومشود،  می باورك دنبال یافت. رویکردي که در این تحقیق در نقد نظریات بوم

کند دسـت   باورك بیان می توان به نتایجی که بوم ارائه شده، باز هم نمی حتی با صحیح فرض کردن فروضشود  می

یافت. عالوه بر این، ریاضیات مورد استفاده در این تحقیق خیلی پیچیده نبوده و در حد ریاضیات مورد استفاده در 

  کتب متعارف اقتصاد کالن است. 

ه است تا از یک طرف اثبات نویسنده تالش نمودو مشروعیت:  ، عقالئی بودنخلط بین واقعیت -3

اي ناشی از عدم عقالنیت است و از این رهگـذر تـالش    کند که بهره داراي ریشه عقالئی و اقتصادي نبوده و پدیده

رسـد الزم اسـت بـین     نموده است تا به عدم مشروعیت بهره از دیدگاه اسالمی برسـد. در حـالی کـه بـه نظـر مـی      

اي در واقعیت وجود داشته باشد،  قائل شد. چرا که ممکن است پدیده واقعیت، عقالئی نبودن و مشروعیت تفکیک

ها ترجیح زمانی داشته باشند، اما براساس شریعت اما در عین حال حرام هم باشد. مثال ممکن است که واقعا انسان

، امـا بـاز   اي ظاهرا عقالئی باشد نباید آن را در معامالت و مبادالت خود دخالت دهند. همچنین ممکن است پدیده
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هم مورد تائید شارع نباشد. بنابراین، باید بین واقعیت، عقالئی بودن احتمالی و مشروعیت تفکیک قائـل شـد و در   

 شود.   این تحقیق چنین تفکیکی مشاهده نمی

کنـد تـا بـا اسـتفاده از      این تحقیق مدعی اثبات غیر عقالئی بودن ترجیح زمانی نیست. بلکه تالش میپاسخ: 

داري نیـز   اي برخی از اقتصاددانان جریان متعارف غالب (نئوکالسیک)، نشان دهد کـه در اقتصـاد سـرمایه   ه دیدگاه

کننده وجود نرخ بهره پولی مثبت وجود ندارد. همچنین، تالش  هاي ذهنی توجیه هنوز توافق جامعی در مورد ریشه

هـاي   لوب مـورد انتظـار از پـذیرش ریشـه    سازي ریاضی، نتایج نـامط  کند تا با به کارگیري رویکرد متعارف مدل می

   ذهنی بهره را مدل نماید. 

گیـري تـالش نمـوده     نویسنده در بخش نتیجهعدم ارتباط صحیح مباحث با بانکداري اسالمی:  -4

هاي مشخصی براي حوزه بانکداري اسـالمی اسـتخراج    داللتهاي بهره،  است تا از مباحث ارائه شده در نقد ریشه

هاي بحث براي  رسد مناسب بود نویسنده قبل از آنکه وارد استخراج داللت است که به نظر میاین در حالی نماید. 

بانکداري اسالمی شود، در بخشی مجزا به تبیین ماهیت ربا و بهره در بانکداري اسالمی و مفاهیمی چـون اسـراف،   

عـدم تبیـین صـحیح مفـاهیم     پرداخـت.   ها و غیـره مـی   اي و مشارکتی و علت حالل بودن آن نرخ سود عقود مبادله

ارائـه شـود. بـه عنـوان      مقاله هاي نامناسبی در قسمت آخر اقتصاد و مالی اسالمی منجر به آن شده است که تحلیل

انـد کـه    اي الزامی براي تقویت اسراف و اتراف در جامعه بیان نمـوده  نمونه، نویسنده افزایش ترجیح زمانی را زمینه

داري، توسـط برخـی از    بر این، اینکه یک مفهوم مطـرح شـده در اقتصـاد سـرمایه    عالوه ادعایی بدون اثبات است. 

متفکرین آن نظام مورد نقد قرار گیرد، هیچ نتیجه در رابطه با تائید یا نفی آن مفهوم در اسالم به همراه ندارد. بـراي  

 استخراج دیدگاه اسالمی، باید به منابع مورد تائید شرع مراجعه نمود. 
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باشـد.   هدف این تحقیق ورود مستقل در مباحث بانکداري اسالمی و تبیین و تحلیل مفهوم ربـا نمـی  پاسخ: 

هاي مطرح شده، براي بانکداري اسالمی استخراج نمایـد و   هایی از مباحث و مدل کند تا داللت بلکه تنها تالش می

  لی و منطقی براي ربا (بهره) نظر داد.   توان به وجود ریشه عق هاي ذهنی بهره، نمی نشان دهد، با استفاده از ریشه

هاي ارائه شده توسـط نویسـنده در    تحلیلتعارض مباحث با برخی مسلمات بانکداري اسالمی:  -5

باشند، که وجود نرخ سود در عقود اسـالمی (شـامل نـرخ سـود ثابـت در       نفی نرخ بهره ثابت، آن قدر گسترده می

ارائـه شـده توسـط     مطالـب برنـد و اگـر    را نیز زیر سوال مـی  ارکتی)اي و نرخ سود متغیر در عقود مش عقود مبادله

اي و  نویسنده درست فرض شوند، آنگاه هیچ توجیه منطقی و اقتصادي براي تعیین شدن نرخ سود در عقود مبادلـه 

دادند که چگونه در یک نظام اسالمی، وجـود   مناسب بود نویسنده توضیح می ،مشارکتی وجود ندارد. در این رابطه

گردید که چه ویژگـی   باشد. به عبارت دیگر، بیان می نرخ سود، بر خالف نرخ بهره، منطقی، اقتصادي و عقالئی می

سازد در حـالی کـه نـرخ بهـره غیرعقالئـی       ها را عقالئی می عقود اسالمی وجود دارد که وجود نرخ سود در آندر 

رسـد   وجود دارد کـه بـه نظـر مـی     فقه اسالمی در، »لالجل قسط من الثمن«همچنین، قاعده مشهوري به نام  است.

باشد و به عبارت دیگر حـال   پذیرش این قاعده به معنی آن است که حداقل در برخی موارد، زمان داراي ارزش می

توان بین این قاعده فقهی و عقالئی نبـودن تـرجیح زمـانی     بر آینده ترجیح دارد. حال سوال آن است که چگونه می

 اي غیرعقالئی را پذیرفته است؟ وان مدعی بود شارع مقدس، پدیدهت جمع نمود؟ آیا می

اي و مشارکتی در نظـام بانکـداري    تببین دالئل مورد تائید بودن وجود نرخ سود مثبت در عقود مبادلهپاسخ: 

د رسد علت مورد تائید بودن نرخ سـو  باشد. با این حال، به نظر می و مالی اسالمی، خارج از اهداف این تحقیق می
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باشـد. چـرا کـه وي در زمـان معاملـه داراي      » گیرنـده  جریمـه تسـهیالت  «در عقودي چون فروش اقساطی، نـوعی  

  اي به نام سود است.     باشد که جریمه آن پرداخت اضافه کمبودي می

رسد نویسنده تـرجیح زمـانی را    به نظر میمحدود نمودن مسئله ترجیح زمانی به حوزه مصرف:  -6

تازند؛ در حالی که به نظر می رسد ترجیح زمـانی یـک    نظر قرار داده و از این بعد به آن می تنها در بعد مصرف مد

سـیده شـود   رهاي مختلف زندگی انسانی است. براي مثال، سوالی که بایـد پ  مفهوم عام بوده و قابل تعمیم به حوزه

مـروز انجـام داد یـا فـردا؟ امـروز      آن است که: آیا کار خوب را باید امـروز انجـام داد یـا فـردا؟ مطالعـه را بایـد ا      

تواند دریافت کند و به آن نیاز دارد  گذاري شود بهتر است یا فردا؟ آیا کسی حاضر است وامی که امروز می سرمایه

رسد مفهوم ترجیح زمانی در خیلی از موارد، موضـوعی عقالئـی    را یک سال دیگر دریافت کند؟ بنابراین به نظر می

 و عرفی است. 

به وجود ترجیح زمانی در ابعاد مختلف زندگی توجه شده است. اما مسـئله مهـم   این پژوهش نیز در پاسخ: 

 آن است که این تحقیق نشان داد که این مفهوم از منظر برخی از اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته اسـت. همچنـین  

ه پولی مثبـت و تشـکیل بـازار    توان ضرورت وجود نرخ بهر حتی با پذیرش مفهوم ترجیح زمانی، نمینشان داد که 

 پولی مستقل از بخش واقعی اقتصاد را نتیجه گرفت. 

یکی از مباحثی کـه نویسـنده بـه آن     عدم توجه به مسئله ریسک و نااطمینانی موجود در آینده: -7

باشد. بدین معنی که طبیعت این عالم بدین صورت است  توجه خاصی نکرده است، مسئله ریسک و نااطمینانی می

خـود   کـه  هـا اس،  ک نیز مسئله مرگ انسانباشد و مهمترین ریس ینده براي افراد داراي ریسک و نااطمینانی میکه آ
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اي کـه   ها به لحاظ عقلـی، حـال را بـر آینـده     شود تمامی انسان باعث میناپذیر است. همین مسئله  اجتناب اي پدیده

 داراي خطر و نااطمینانی است ترجیح دهند. 

باشـد. بلکـه نکتـه     ر آینده قابل انکار نیست، هدف این تحقیق نیز نفی این مسئله نمیوجود ریسک دپاسخ: 

       هاي بهره به ضرورت وجود نرخ بهره است. قابل توجه، عدم امکان منطقی رسیدن از ریشه

یکی از نقاط ضـعف موجـود در ایـن پـژوهش، ضـعف برخـی از       هاي ارائه شده:  ضعف تحلیل -8

ها را مورد نقد قرار داد. به عنـوان نمونـه،    توان به راحتی برخی از آن و به نحوي که می هاي ارائه شده است تحلیل

یابـد و در ایـن    در بخشی از مقاله نویسنده ادعا کرده است که در صورت وجود ترجیح زمـانی تـورم افـزایش مـی    

لی کامال خالف نظر ایشـان  توان به راحتی استدال رابطه هیچ نوع استدالل قوي و مستدل ارائه نشده است و لذا می

ارائه کرد. به این نحو که اگر مصرف دوره اول بیشتر از مصرف دوره دوم باشد، منطقی است که فرض شود سطح 

بـه   بعـد هـاي دوره   هـا در دوره دوم بـوده و در نتیجـه نسـبت قیمـت      ها در دوره اول بیشتر از سطح قیمـت  قیمت

 تا تورم منفی خواهد شد. هاي دوره حال کمتر از یک شده و نهای قیمت

ها، با در نظر گرفتن فروضـی بـه نتـایجی     هاي ارائه شده در این تحقیق نیز، مشابه سایر پژوهش مدلپاسخ: 

 هاي ارائه شده را توسعه داد.   ها مدل توان با تغییر آن یابند. واضح است که این فروض قطعی نبوده و می دست می

هایی که بـه   هاي مختلف تحقیق به ویژه در قسمت در بخشنویسنده ها:  عدم بیان صریح دیدگاه -9

پردازد، از بیان صـریح دیـدگاه خـود خـودداري نمـوده و بـا بیـان         هاي ذهنی و عینی وجود نرخ بهره می نقد ریشه

پردازد. در حالی که مناسب بود نویسنده دیدگاه خود را  هاي ذهنی بهره می هاي برخی متفکرین به نقد ریشه دیدگاه

 نمود.     به صورت مستقل ارائه مینیز 
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هدف این تحقیق آن بود که نشان دهد که حتی در اقتصاد غرب نیز برخی از متفکرین وجـود دارنـد   پاسخ: 

اند. در این پژوهش تالش عمـده بـر تبیـین     هاي ذهنی بهره پرداخته هاي متعارف در رابطه با ریشه که به نقد دیدگاه

 ها بود.   صحیح این دیدگاه

  

  نقاط ضعف جزئی و موردي -ه

بخش ادبیات تحقیق در مقاله موجود نیست؛ در حالی که مناسب بود ادبیات تحقیق بـه صـورت    -1

سـلبی    شناسی ربا و بهره هیچ نوع اشـاره  به عنوان نمونه به آثار متعدد دکتر توتونچیان در مفهوممستقل دیده شود. 

  یا اثباتی نشده است. 

کند، آن اسـت کـه فـرد بـه دنبـال مسـاوي        نویسنده از آن استفاده مییکی از فروض نادرستی که  -2

باشـد و   کردن مصرف در دو دوره زندگی خود است. در صورتی که فرد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود مـی 

هاي مختلـف زنـدگی (مصـرف     توان با مقادیر متفاوت مصرف در دوره نه مساوي کردن مصرف. بنابراین، کامال می

 مطلوبیت بیشتري کسب کرد. ،در جوانی و مصرف کمتر در دوران کهولت)بیشتر 

پرداخت و در ایـن رابطـه    مناسب بود نویسنده در بخشی مستقل به مسئله ربا و بهره در اسالم می -3

 کرد.   از منابع موجود در حوزه بانکداري اسالمی استفاده می

باشد.  هاي آن می مفهوم بهره، نفی ریشه اند که گویا تنها راه مخالفت با نویسنده طوري بحث کرده -4

 تري نیز وجود دارند.  هاي جایگزین و معقول رسد راه در حالی که به نظر می

هـاي   گذارد، در واقـع امـر ریشـه    مواردي چون ترجیح زمانی که نویسنده نام آن را ریشه بهره می -5

هاي بهره  رگذارند. به عبارت دیگر، تعبیر ریشهشناسی بهره اث مفاهیم مستقلی هستند که در مفهومبهره نیستند، بلکه 
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بـا کمـک مفـاهیم    امـا   ،هاي بهـره تـوجهی نکـرد    پذیر است که به ریشه با تسامح همراه است. چرا که کامال امکان

 دیگري وجود بهره را توجیه اقتصادي نمود. 

رد انتظـار دارد  دارد علت وام دادن این است که ف نویسنده در نزولی بودن مطلوبیت نهایی بیان می -6

اش از مصرف حالش کمتر باشد. اما ممکن است فردي باشد کـه االن بـه قـدر کفـاف داشـته باشـد و        مصرف آتی

انتظار داشته باشد در آینده بیشتر از االن نیز بدست آورد. انسان براي آنکه از صفت حرص برخـوردار اسـت، االن   

به نزدیک سطح اشباع رسیده و نیز میل دارد که به روش وام دهد، چون به اندازه کافی دارد و مصرف حال  وام می

 دادن، در آینده نیز بیشتر داشته باشد. پس وام دادن، الزاماً به معناي کمتر بودن مصرف آتی از حال نیست.

هـاي نظـري مطـرح     رسد نویسنده در برخی موارد بین نقد مفهوم بهره و اینکه آیا ریشه به نظر می -7

لی وجود ماهیتی به نام بهره را دارند یا نه و اینکه آیا نرخ بهره تعادلی در بـازار قابـل تحقـق    شده قدرت توجیه عق

رسد این دو کامال مستقل از هم هستند. شـاید بـه لحـاظ نظـري      اند. در حالی که به نظر می خلط کرده ،است یا نه

ما در عمل امکان دستیابی به نرخ تعادلی هاي بهره قدرت توجیه وجود ماهیت بهره را دارند، ا بتوان ثابت کرد ریشه

 به هر دلیل وجود ندارد. 

هاي مختلف (از جمله تبیین تاثیر تنزیل بر تـورم)   هایی که توسط نویسنده در بخش سازي مدلدر  -8

ها، نوآوري شخص نویسنده است و یا قـبال در سـایر    ارائه شده، به صورت صریح بیان نشده است که آیا این مدل

 اند و نویسنده آن را تعدیل نموده است.   وجود بودهها م پژوهش

هاي برخی از منتقدین ترجیح زمانی اکتفا نموده  دوم مقاله، تنها به بیان دیدگاهنویسنده در قسمت  -9

رسـد   این در حالی است که به نظر میاند.  گیري سلبی یا اثباتی در رابطه با آن ارائه ننموده است و هیچگونه موضع
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هایی کامال استثنائی و بر خالف جریان غالب اقتصاد باشند. از ایـن   ها در رابطه با ترجیح زمانی، دیدگاه این دیدگاه

شد. به عنوان نمونـه، ایـن نظـر پیگـو کـه       تري داده می کننده ها توضیحات قانع رو، مناسب بود در تبیین این دیدگاه

که همـواره افـرادي در جامعـه هسـتند کـه فکـر        شود قابل نقد است. چرا انداز می ترجیح زمانی باعث کاهش پس

کنند در آینده به علت پیري و غیره، نیاز به مصرف بیشتري خواهند داشت و به دلیل این نگرانی ترجیح زمـانی   می

توان به صورت قطعی اظهارنظر کـرد کـه آیـا وجـود تـرجیح       از ابتدا نمی ،بنابراینکنند.  انداز می منفی داشته و پس

 دهد یا خیر.  کل جامعه را کاهش می انداز رخی از افراد جامعه در مجموع پسدر بزمانی مثبت 

اگر شارع مقدس اسالم مخالف ترجیح دادن زمان حال بر آینده بر مسلمین بود، آنگاه هر نوع وام  -10

ل را بر گیرنده به هر دلیل حا الحسنه نیز قرض نمود. چرا که حتی در قرض الحسنه، را نفی می دادن، حتی وام قرض

 توان از نفی ترجیح زمانی به تائید حکم حرمت ربا در اسالم رسید.   بنابراین نمیدهد.  آینده ترجیح می

مقاله هدف محور تدوین شده است. به عبارت دیگر، نویسنده یعنی سعی دارد به هر نحو ممکن،  -11

تـوان بـه هـر وسـیله منطقـی و       نمـی به هدف خود، یعنی نفی نرخ بهره بپردازد و این داراي اشکال دارد. چرا کـه  

 غیرمنطقی به منظور دستیابی به هدف مورد انتظار متوسل گردید.  

مسئله ترجیح زمانی در خیلی از مسائل دنیاي واقعی قابل مشاهده است. مثال در دنیاي واقع، ایـن   -12

دیر مسـاوي کـاال   امر قابل مشاهده است که جوانان مطلوبیت نهایی بیشتري نسبت به افـراد مسـن از مصـرف مقـا    

دهند که مصرف را به دوره اول زندگی منتقل نمایند. شاید به همین علت باشد  کنند و بنابراین ترجیح می کسب می

هـا   که خطاها و همچنین تالش جوانان نیز نسبت به افراد مسن بیشتر اسـت، چـون مصـرف دوره حـال بـراي آن     
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هاي غیرقابـل انکـار در تائیـد مفهـوم تـرجیح زمـانی        از واقعیتاي  کند. این مثال نمونه مطلوبیت بیشتري ایجاد می

  است. 

تـوان   نویسنده ادعا کرده است که ترجیح زمانی ریشه در عدم عقالنیت دارد. حال سوالی کـه مـی   -13

پرسید آن است که آیا تفاوتی بین یک واحد مصرف مطمـئن (مصـرف حـال) بـا یـک واحـد مصـرف غیـرمطئن         

 خیر؟ آیا عقال امکان دارد که عدم اطمینان به آینده را قبول نداشت؟(مصرف آینده) وجود دارد یا 

مطلوبیـت  نویسنده مدعی است که اگر در مصرف ترجیح زمانی وجود داشته باشد،  ،در رابطه سه -14

و در نتیجه مصرف دوره اول بیشتر از مصـرف دوره دوم اسـت؛    اولکمتر از مطلوبیت نهاي دوره  نهایی دوره دوم

اید مبتنی باشد بر یکسان بودن ترجیحات و مطلوبیت نهایی ناشی از مصـرف در دو دوره جـوانی و   که این فرض ب

کهنسالی. در صورتی که این فرض معقول نیست. چرا که مطلوبیت نهـایی ناشـی از یـک واحـد مصـرف در دوره      

 جوانی با مطلوبیت نهایی ناشی از یک واحد مصرف در دوره پیري یکسان نیست.

رسـد بایـد دوره    باشد. چرا که به نظر می ها فرض معقولی نمی کردن زندگی انسان دو دوره فرض -15

شـود. تـالش بـراي     زندگی بشر را بیش از این فرض کرد؛ چون نوه، نتیجه و غیره، ادامه زندگی یک فرد تلقی مـی 

منظور مصـرف   توان فرض کرد فرد صرفا به باقی گذاردن ارث نیز موید این مطلب است. در این حالت، دیگر نمی

 پردازد.   کردن به کسب درآمد می

نویسنده ادعا کرده است پیش نیاز مطلوبیت نهایی نزولی، آن است کـه خـاطره مصـرف در دوره     -16

هـاي نقـض زیـادي     اول از ذهن مصرف کننده پاك شده باشد. در حالی که این ادعایی بدون اثبـات بـوده و مثـال   
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کنـد و در آن مقطـع مطلوبیـت نهـایی نزولـی را       ا زمانی که فرد شام میل میتواند داشته باشد. به عنوان مثال، آی می

  کند، باید خاطره ناهار کامال از ذهن او پاك شده باشد؟ تجربه می

در صورت نفی ترجیح زمانی، دریافت هر گونه وام براي رفـع نیازهـاي فعلـی غیرمنطقـی اسـت       -17

 باشد.   امروز مصرف کند یا فردا و این کامال غیرعقالئی میچون حال و آینده برابر است، و براي فرد فرق نمی کند 

نویسنده به منظور اثبات برخی از ادعاهایی که دارند، بـا فـرض نمـودن برخـی از مطالـب دیگـر        -18

توان بر اساس یک فرض یک فرضیه را اثبات کرد. چـرا کـه اگـر فـرد      زنند. در حالی که نمی دست به استدالل می

شود و لذا اثبات فرضیه در حالت کلی بـا مسـتقل از فـروض     دیگر فرضیه اثبات نمی دیگري فرض دیگري نماید،

کنند که سلیقه افراد در طـول دوران زنـدگی ثابـت و در نتیجـه میـزان مطلوبیـت        باشد. براي مثال ایشان فرض می

برابـر بـودن   انـد تنهـا در صـورت     هاي مختلف زندگی با هم قابل مقایسه است. به عبارت دیگر، فرض کـرده  دوره

تـوان ادعـا کـرد در     مصرف در دو مقطع از زندگی، مطلوبیت ناشی از مصرف با هم برابر است. در صورتی که می

توان فرض کرد فرد در این دوره  رسد می دوران کهولت نیاز و در نتیجه مصرف کاهش یافته و در نتیجه به نظر می

  آورد.   ت میبا سطح مصرف کمتر مطلوبیت مساوي با دوره قبل به دس

هاي ذهنی فاقد این قدرت هستند کـه بتواننـد   ریشه«مشخص نیست نویسنده از این عبارت که:   -19

اي بگیرد؟ آیا هدف آن است که نشـان داده شـود    قصد دارد چه نتیجه» یک نرخ بهره تعادلی را در بازار حاکم کنند

ارد؟ و یا اینکه به هر دلیـل امکـان تعیـین آن در    بهره در واقعیت وجود ندارند؟ یا اینکه بهره کارآمدي اقتصادي ند

 عالم واقع وجود ندارد؟  
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-اي است و از یک طرف هم بر اساس فرض، کاالها هم بی، مدل ارائه شده دو دوره7در صفحه  -20

 دوام هستند و افراد هم در دوره اول تنها توانایی تولید دارند. با این شرایط و فروض، فرد توانـایی انتقـال کـاال بـه    

 به لحاظ درونی ناسازگار است. لذا مدل دوره دوم را نداشته و

هاي بهره توانایی توضیح بهره بـازار دارنـد؟ بـه نظـر     که آیا ریشه سوال شده است 12در صفحه  -21

کننـد و  براي بهره ذکر می را هاریشه ها برخیبلکه آن ،رسد اقتصاددانان غرب در مقام توضیح بهره بازار باشندنمی

 ها و عوامل دیگر است که قادر به توضیح بهره بازار است.این ریشهمجموع 

و  t، ترجیحات فرد در دو زمان حـال  7هاي مختلف مقاله، از جمله در صفحه  نویسنده در بخش -22

استفاده شده است. سوال  Uرا یکسان در نظر گرفته است و براي هر دو زمان از یک فرم تابع مطلوبیت  t+1آینده 

کنند؟ در پاسخ باید گفـت کـه یکـی از دالیـل      آیا ترجیحات مصرف کننده به مرور زمان تغییر نمی این جاست که

ممکن است کاالیی را در زمان حال بیشتر از زمان آینده  ،وجود ترجیحات زمانی این است که مصرف کننده نوعی

؛ کنـد  تغییر مـی  ،ها زندگی آنهاي مختلف  در ضمن این نکته بدیهی است که ترجیحات افراد در دوره ترجیح دهد.

با فرض اینکـه  حتی  مثال ترجیحات یک فرد نوعی در دوران جوانی متفاوت از ترجیحات او در دوران پیري است.

افراد جامعه در نظر گرفته شود، باز هم این مشکل به قوت خود بـاقی اسـت. زیـرا    اي از  نمونه فرد نوعی به عنوان

تغییـر در عناصـر فرهنگـی،     ،همچنـین . طـول زمـان تغییـر خواهـد یافـت      ترکیب سنی جمعیت در آن جامعـه در 

 ترجیحات و سالیق آن جامعه را دست خوش تغییر خواهد کرد.

هاي مختلف تحقیق، بر وجود رابطه مستقیم میان نـرخ تـرجیح زمـانی و نـرخ      نویسنده در بخش -23

ا این بیان ناسازگار باشد. چرا که بنابر تعریف رسد مدل ارائه شده در مقاله ب بهره تأکید کرده است. لیکن به نظر می
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تـر ببینـد، نـرخ     ضمنی این مقاله، هرچه فرد نوعی، زمان حال را به آینده بیشتر ترجیح دهد، یعنی آینده را کوچـک 

تر شدن آینده، فرد نرخ بهره بیشتري را براي به تعویق  ترجیح زمانی کوچکتر خواهد بود. از طرفی به دلیل کوچک

سازي انجام شده، رابطه نرخ ترجیح زمـانی و نـرخ    کند. لذا، بر اساس مدل ترجیحات فعلی خود طلب می انداختن

اي معکوس خواهد بود و این با بخش مفهومی تحقیق در تعارض است. مناسب است براي اینکه چنـین   بهره رابطه

بـا رجـوع بـه تعریـف نـرخ، بـه       تناقض مفهومی در نحوه برداشت از مدل ریاضی ایجاد نشود، نرخ ترجیح زمانی 

تواند ارزش ترجیحات حال فرد را به ترجیحات آینده او تبدیل کنـد،   یا جزئی عالوه بر اصل، که می 8صورت فرع

نی تعریف شود. با لحاظ این تعریف، عامل تنزیل کننده مقادیر آینده، به صورت تابعی معکوس از نرخ ترجیح زمـا 

 نکه خود نرخ ترجیح زمانی به عنوان عامل تنزیل لحاظ شود. شود، نه ای در مدل ریاضی معرفی می

هـا وجـو دارد،    ع، که تقاضا و عرضه وام با بهره در آنمنویسنده در مورد واقعیات موجود در جوا -24

شـود،   دهند. حال آنکه، رد ریاضیاتی در شرایطی که در جامعه این نوع رفتارها به وفور مشاهده مـی  توضیحی نمی

 ندانی ندارد.  ارزش کاربردي چ

طرح شده است، امـا پـیش نیـاز و     12با توجه به اینکه موضوع مطلوبیت نهایی نزولی در صفحه  -25

، پیگیـري شـده اسـت    19مـانی، در صـفحه   ادامه مباحث مرتبط با آن، با وقفـه و پـس از طـرح مبحـث تـرجیح ز     

  قابل مشاهده است.  در متن قابل توجهی گسستگی

اند کـه شـاید    ها در حال سفارش شده منین به غنیمت شمردن فرصتدر اسالم در موارد متعدد مو -26

 این خود تاکیدي باشد بر ارجح بودن حال نسبت به آینده.
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