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  چكيده

فرضیه مقاله، کـه بـه   یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسالمی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به 

گرفتـه در اقتصـاد متعـارف و     روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسالمی مشروع نیست. مطالعات صورت

ثباتی در عرضۀ پول، افـزایش   رکود و رونق، بیـ   ثباتی اقتصادي اسالمی حاکی از مشکالت بیشمار خلق پول از جمله بی

زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیـک، افـزایش نـابرابري و نقـض      ب محیطتمایالت تورمی، رشد اجباري، تخری

ه و حبـاب  فاید بی گذاري سرمایه اخالقی، مخاطرة سپرده، بیمۀ تحمیل ها، عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک

یج در مطالعات اقتصـاد اسـالمی   را» محور غایت - گرایانه کل«هاي این پژوهش که براساس رویکرد  . یافتهباشد می دارایی

 اکل « و »تعهد ایفاي عدم« ،»اقتصادي ثباتی بی« به بانکی نظام توسط پول خلق که دهد به دست آمده است، نشان می

رشـد  «، »عدالت اجتماعی«ع تحقق اهداف نظام مالی اسالمی مانند مان پول خلق همچنین. شود می منجر »باطل به مال

 مـالی  نظـام  در کنـونی  شـکل  بـه  بـانکی  نظام توسط پول خلق امکان رو، ازاین. شود می »ها تثبیت قیمت«و » اقتصادي

  .ندارد وجود اسالمی

  ها: خلق پول، نظام مالی اسالمی، بانکداري اسالمی، اقتصاد مالی، بانک تجاري. کلیدواژه

 JEL :P49, E59, P24, E58بندي  طبقه

    

Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami _______________________ Vol.6. No.2, Spring & Summer 2015     

۱۱۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

  مقدمه

 مهد که داري،اري در نظام سرمایهبسی پیامدهاي تجاري هايخلق گستردة پول توسط بانک

 ثبـاتی بـی  بـه  توانمی جمله اثار این پدیده  است. از کرده ایجاد است، متعارف بانکی نظام

 اجبـاري،  رشـد  تورمی، تمایالت افزایش پول، عرضۀ در ثباتی بی ،)رونق و رکود( اقتصادي

 نقـض  و نـابرابري  افـزایش  دموکراتیک، فرایند فساد کارگر، استثمار زیست، محیط تخریب

 اخالقـی،  مخـاطرة  سـپرده،  بیمۀ تحمیل ها،لت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانکعدا

  .کرد اشاره دارایی حباب و فایده بی گذاري سرمایه

 حفـظ  با تا کردند تالش مسلمان پیش، اندیشمندان سال 50این در حالی است که قریب 

 و کننـد  تعریـف  اسـالم  تعـالیم  اسـاس  بـر  را معـامالت آن  آن،ماهیت بانک و خلق پول در 

 داري بانـک « یـا » ربـا  داري بـدون  بانـک « نـام  به داري بانک صنعت از دیگري سان، نوع بدین

 کشـورهاي  از برخـی  حتـی  و اسـالمی  در بیشتر کشـورهاي  پیشنهاد دادند، امروزه »اسالمی

 کل ایران کشورها، مانند از برخی در دارند. حتی حضور جدي ربا بدونهاي  بانک غیرمسلمان

  است. شده طراحی ربا داري بدون بانک اساس بر بانکی نظام

 از عملیـات  اشتراك آنها در حذف ربـا  ربا بدونهاي  بانک همۀ اصلی روح اگرچه ظاهراً

داري متعـارفی اسـت کـه بیشـتر      ها عمدتاً برگرفته از نظـام بانـک   بانکی است، اما این الگو

هاي  شود. بیش از هشتاد درصد نقدینگی در اقتصاد توسط بانک ط آن خلق مینقدینگی توس

داري بـدون   شود که قرار بوده است در چارچوب قانون بانـک  تجاري بدون ربایی خلق می

  ).1393ربا عمل کنند (صمصامی و همکاران، 

یز وجود داري بدون ربا ارائه شده توسط محققان مسلمان ن هاي بانک خلق پول در سایر الگو

دارد. البته در برخی از این الگوها، تغییرات بنیادینی در فرایند خلق پول از طریـق وضـع ذخـایر    

هـاي جـاري ایجـاد شـده اسـت. در برخـی از الگوهـا نیـز تغییـرات           صـدي بـر سـپرده    در صد

داري اجتماعی،  شود. در عملیات بانک داري اجتماعی مشاهده می اي در قالب بانک کارانه محافظه

هـاي تجـاري    علیرغم وجود امکان خلق پول، سعی شده آثار توزیعی حاصل از عملکـرد بانـک  

هاي تجاري به وسیلۀ مقام مالی، تحـت عنـوان    جبران شود؛ مثالً، سود حاصل از خلق پول بانک

  اخذ و در قالب اهداف اجتماعی باز توزیع شود.» مالیات«

یا در طراحی نظام مالی اسالمی، امکـان  پردازد که آ مقالۀ حاضر به بررسی این مسئله می

هـاي متفکـران غربـی و     منظور، ابتدا استدالل بدین توسط نظام بانکی وجود دارد؟ خلق پول
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توصـیفی بررسـی    -اسالمی در رابطه با مشکالت خلق پول نظام بانکی را به روش تحلیلی

رایـج در  » محـور  غایت-هگرایان کل«ها را بر اساس رویکرد  نماییم. در ادامه، این استدالل می

  کنیم. مطالعات اقتصاد اسالمی واکاوي می

  »ذخيرة جزئي«داري متعارف با استفاده از نظرية  مباني نظري خلق پول در نظام بانك

از » ذخیره جزئـی «داري متعارف، با استفاده از نظریۀ  براي توضیح فرایند خلق پول در نظام بانک

  کنیم: استفاده میاي به قرار ذیل  الگوي بسیار ساده

بانـک   کند. دریافت می Aپوندي خود را از بانک  1000گذاران عمومی حقوق  یکی از سپرده

داند که مشتري به طور متوسـط، کـل پـول را نیـاز نـدارد و قسـمتی از آن، در طـول زمـان          می

پونـد در طـول یـک مـاه      30شود. این احتمال وجود دارد که به طور متوسط،  بازگشت داده می

اسـتفاده   شـده در بانـک بـی    گذاري هاي سپرده مصرف شود. در نتیجۀ این فرض، بسیاري از پول

پوند) 100درصد پول ( 10ماند و بانک هر روز، به آنها نیازي ندارد. بانک موظف است  باقی می

  مانده را به کسی که نیاز دارد، وام دهد. پوند باقی 900را به عنوان ذخیره نگه دارد و 

کننـد کـه در    گیرنـدة جدیـد فکـر مـی     گذار اصلی و وام اضر، هر دو سپردهدر حال ح

پوند سـپرده   1900پوندي در بانک به  1000حساب بانکی خود پول دارند. سپردة اصلی 

پوند آن نیز بـه عنـوان وام بـه     900پوند سپردة اصلی است؛  1000تبدیل شده که شامل 

شود (با آن خریـد   قتصاد به کار گرفته میپوند در ا 900گیرنده داده شده است. این  قرض

شـود.   دریافـت مـی   Bگیرید) و پول بانکی دوباره در بانـک   و یا کسب و کاري انجام می

 810دهد.  پوند آن را وام می 810دارد، و  پوند آن را به عنوان ذخیره نگه می B  ، 90بانک 

پونـد   81. در این زمان، شود انباشته می Cدر بانک   شود و مجدداً پوند دوباره مصرف می

شود. این روند  پوند آن دوباره وام داده می 729شود، و  آن به عنوان ذخیره نگه داشته می

هـاي بـانکی مـردم افـزایش      همچنان ادامه یافته و در نتیجه مجموع ترازنامۀ تمام حساب

ت. این یابد. این بدان معنا است که در واقع، پول جدید یا قدرت خرید ایجاد شده اس می

 204کند. تابعی از  یابد، ادامه پیدا می فرایند با مقداري از وام، که در هر مرحله کاهش می

) 1رساند. نمودار ( پوند می 10000هاي بانکی مردم را به  مرحله از این فرایند، کل سپرده

دهد و پول جدید بـه عنـوان یـک نتیجـه      دهی افزایشی را نمایش می روند گام به گام وام

  ).19ـ18، ص 2011(رایان کالینز و همکاران، » شود  اد میایج
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  )19، ص 2011. روند گام به گام خلق پول بر اساس نظریۀ ذخیرة جزیی (رایان کالینز و همکاران، 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسئلة خلق پول از ديدگاه متفكران غربي

هاي تجاري  است که بانک به اعتقاد برخی اندیشمندان غربی مشکلِ نظام پولی کنونی جهان این

هـاي پرداختـی    مندي از بهره داراي امتیاز ناسالم خلق پول به عنوان بدهی و به مقدار زیاد و بهره

باشند. در نظر گرفتن این دو موضوع به طور جداگانـه، کمـک بزرگـی بـراي      ها می به این بدهی

  درك بیشتر این موضوع خواهد کرد.

  دهيالف. امتياز خلق پول به عنوان ب

هـا بـه وجـود     باري براي عدة زیادي از مـردم و کسـب و کـار    ارتباط پول با بدهی عواقب زیان

کار با سـود انـدك دارنـد. عـالوه بـر ایـن،        و ویژه براي افراد فقیر و کسانی که کسب آورد، به می

شـده توسـط    هاي بانکی خلـق  کنند. پول بهره پرداخت می ،دارند افرادي که این بدهی را نگه می

شـوند. ایـن در    هستند و به تدریج انباشـته مـی  » پول«ناپذیر به معناي  نظام بانکی به طور اجتناب

حالی است که عدة زیادي از مردم به انباشت بیشتر بدهی نیاز دارند؛ زیرا ایـن نظـام بـه انـدازة     

تر و بیشـتري  کند. بنابراین، مردم نیاز بیش هاي آن را تولید نمی کند؛ اما بهره ها پول خلق می بدهی

 ).3، ص 2013ها خواهند داشت (ادواردز،  به بدهی و وام براي پرداخت بهره

  ها آوري بهرة بازپرداخت بدهي ب. امتياز جمع

ها به جاي اینکه براي تمام جامعه باشـد، تنهـا بـراي تعـدادي از      منافع بهره در بازپرداخت بدهی
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ـ  حالی هاست، در بانک دارد کـه اثبـات کنـد حـق ایجـاد پـول و       که هیچ استدالل منطقی وجود ن

  ها اختصاص دارد. آوري بهرة آن به بانک جمع

امتیاز ایجاد پول به عنوان بدهی و به میزان بسـیار و   –مند  در نهایت، ترکیب این عوامل نظام

هـاي اقتصـاد    دهندة آن است که هرگز پرداخت نشان –ها  هاي بازپرداخت بدهی آوري بهره جمع

% کـه بـه عنـوان    97هـا (  ها بازپرداخت شوند، بیشتر پـول  شود. اگر بیشتر بدهی پرداخت نمی باز

پاشد. ایـن قفـل اقتصـاد     روند و اقتصاد از هم فرو می اند) از بین می بدهی در انگلیس ایجاد شده

؛ زیـرا بـاز پرداخـت بهـرة بـدهی قبلـی منجـر بـه         کشور در اعتیاد بیشتر وابسته به بدهی است

شود و روي آن چرخۀ قبلی چرخه دیگري شـروع   ناپذیر است ـ می  فروپاشی مالی ـ که اجتناب 

  یابد (همان). شود و این رویه (پی در پی) ادامه می می

مشکالت بنیادین براي اقتصاد و جامعه  خلق پول توسط نظام بانکی از دیدگاه متفکران غربی

  شود: همراه دارد که در ادامه ذکر می به

هاي تجاري و رونـد   اقتصاددانان زیادي پس از بررسی چرخه ثباتی اقتصادي (رونق و رکود): . بی1

هـاي   افزایش و کاهش در خلق اعتبار و عرضۀ پول، دریافتند کـه خلـق پـول توسـط بانـک     

و رونـق) محسـوب    ثباتی اقتصادي (رکـود  هاي تجاري و بی تجاري از عوامل اصلی چرخه

شود. در زمان رکود اقتصادي، محدود شدن خلق اعتبار، عرضۀ پول را کاهش داده است،  می

داشتیم) قـادر بـودیم اثـرات رکـود را      که (در همان زمان، اگر افزایش خلق اعتبار می حالی در

؛ 1959؛ فریـدمن،  1994؛ فیلیـپس،  1936؛ رك: فیشر، 2013هورن،  کاهش دهیم (ون دیکس

  ).2014هوبر و رابرتسون،  ؛٢٠١٣ ،؛ ادوادرز2012سون،  سون و ديجک 

هاي تجاري در چارچوب سازوکار خلق اعتبار، پول خلق کرده و  بانک ثباتی در عرضۀ پـول:  . بی2

هـا کنتـرل    رو، ایـن بانـک   این شوند. از به عنوان یکی از عوامل تغییر حجم پول محسوب می

؛ 1994؛ فیلیـپس،  2011(ر.ك: رایان کالینز و همکـاران،  کنند  مؤثري بر عرضۀ پول اعمال می

  ).1936؛ فیشر، 2012سون،  جک سون و دي

هاي تجاري به اتفاق هم با خلق  بانک مرکزي و بانک . افزایش تمایالت تورمی و حباب دارایی:3

شوند که ردپـاي آن   هاي دارایی می موجب سلسله حباب ،پول و به گردش درآوردن آن

شود. از هنگامی که پـول جدیـد    سال است که در جهان غرب مشاهده می 300بیش از 

شـود و در نتیجـه    هایی مانند امالك و سهام صرف مـی  خلق شده است، بر روي دارایی

شوند، خریـداران از   ها بازپرداخت می  که وام یابند. در مقابل، هنگامی ها افزایش می قیمت
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رایـان کـالینز و   یابنـد (ر.ك:   کـاهش مـی   هـا شـروع بـه    گردند و قیمت بازار ناپدید می

 ).2015؛ رون، 2005، 2014، ؛ ورنر2011همکاران، 

برخی طرفداران اصالحات پولی بر ناسـازگاري خلـق پـول     زیست: . رشد اجباري و تخریب محیط4

ها، زمـانی کـه تقریبـاً تمـام      کنند. به نظر آن محیطی استدالل می بانکی و توسعۀ پایدار زیست

بایـد بـا رشـد     ر گردش محصول وام داراي بهره است، تولید کاالها و خدمات میهاي د پول

ها پرداخت شود. این امر منجر به ایجاد سطوح بـاالي   هاي بدهی بیشتري افزایش یابد تا بهره

هاي فناورانه تاحـدي ایـن    گردد. نوآوري زیست می استفاده از منابع و آلودگی گستردة محیط

بخشد. با این حال، در طول زمان، خلق پـول بـانکی    وري سهولت می هروند را با افزایش بهر

زیست جلوگیري کنـد. ایـن    وري است که بتواند از تخریب محیط بسیار بیش از افزایش بهره

رو، خلـق پـول بـه عنـوان      ایـن  کند. از زیست داللت می امر بر ارتباط بین خلق پول و محیط

؛ کـورتن،  2013اید از بین بـرود. (ر.ك: ادوادرز،  بدهی، یک عامل توسعۀ ناپایدار است که ب

  ).2014؛ هوبر و رابتسون، 2010

بر مبناي اصلی رایج، ارزش منابع رایج باید بین همۀ شـهروندان  . افزایش نابرابري و نقض عدالت: 5

به اشتراك گذاشته شود و نباید به نهادهاي خصوصی واگذار گردد. این بـدان معناسـت کـه    

هـاي طبیعـت ایجـاد     ها و تقاضاهاي بزرگ جامعه یا فراینـد  ه وسیلۀ فعالیتارزش پولی که ب

شود، باید یک منبع عمومی باشد. این در حالی اسـت کـه ارزش پـولی کسـب و کـار و       می

گذاري افراد به عنوان درآمد و سود بازرگانی، امري مشروع و محترم اسـت. امـا ایـن     سرمایه

هاي رسمی به گـردش   شود و به عنوان پول ق میهاي جدیدي که خل اصل به وضوح بر پول

    کند. آید و مطابق نیازهاي اقتصاد و اهداف سیاست پولی است، صدق نمی درمی

اي بـه   سازد که سود ویژه ها براي خلق پول جدید از هیچ، آنها را قادر می اجازه دادن به بانک

دهنـد، بـدون اینکـه خـود      مـی ها پول را با بهرة باال به مشتریان خود وام  دست آورند. بانک

آورند. براي مثـال، بانـک وامـی     اي بپردازند. این سودي است که از این کار به دست می بهره

پـردازد. تفـاوت ایـن     درصد به مشتریان خود می 4که سود  دهد، درحالی درصد می 9با سود 

یژة اضـافی  آورند. این سود و ها به دست می اي است که بانک درصد ـ سود ویژه  5سودها ـ  

کند  دانند این ساختار چگونه کار می ها پنهان مانده است. مردم نمی تا حدي از مشتریان بانک

، 2012سـون،   سـون و دي  دهد (رك: جک هاي بانک این (سود ویژه) را نشان نمی و ترازنامه

  ).2011؛ رایان کالینز و همکاران، 2013؛ ادواردز، 42- 41ص 
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کنند که خلق  استدالل می 1995و کندي  1996 آرمسترانگ، 1998 روبوتام . محرومیت اجتماعی:6

هاي تجاري با بهره همـراه اسـت و ایـن اثـرات مخـرب اجتمـاعی بـر جـاي          پول در بانک

هـاي جدیـد بـا     ها به طور خالصه، این است که خلـق پـول   گذارد. یکی دیگر از استدال می

تـوجهی در ایجـاد    وي، بدهکارها نقش قابلر ایجاد بدهی بیشتر در جامعه همراه است. بدین

فقر و انتقال ثروت از فقیر به غنی و به کشورهاي ثروتمنـد بـر عهـده دارد. همچنـین خلـق      

هاي جدید و تطبیق آن با نتیجۀ مقدار بدهی در قیمت همۀ کاالهـا و خـدمات بـه طـور      پول

الها و خـدمات اسـت. در   الزم براي تولید و بازتوزیع این کا  قابل توجهی بیش از مقدار پول

هـاي اضـافی در قالـب پرداخـت بهـره بـراي افـراد ایجـاد          نتیجه، نظام بانکی کنونی، هزینـه 

تـر از افـراد ثروتمنـد     هاي اضافی توسط افراد فقیر نسبتاً سخت نماید. پرداخت این هزینه می

از فقرا  ها، موجب انتقال ثروت ) خلق پول توسط بانک2005رابرتسون(است. بنا به استدالل 

عـدالتی شـده اسـت (هـوبر و      به ثروتمندان و در نتیجه افزایش محرومیـت اجتمـاعی و بـی   

  ).31، ص 2009رابرتسون، 

سود ویژة بانکی از قبل تعیـین شـده    ها بر صنعت: . نقض آزادي اقتصادي واقعی و سلطۀ بانک7

تصـاد واقعـی   اي بر اق ها و سطح باالي بدهی عمومی، اثر منفی قابل مالحظه توسط بانک

انـد؛   ها راه توسعۀ اقتصـاد را بسـته   )، بانک1995( به نظر ریچارد دویت وایتگذارد.  می

ها به خاطر کسب بهره و متناسب با معیارهایی است که نفع ثروتمندان و افرادي  زیرا وام

هـاي   را در پی دارد که وثیقۀ قابل توجهی دارند. در نتیجه، در نظـام پـولی کنـونی پـول    

هـاي کوچـک و افـراد     هاي قوي است و با تبعیض علیه شـرکت  ه به نفع اقتصادشد خلق

). همچنـین  2014شود (هـوبر و رابرتسـون،    تر پرداخت می فقیر، به وام گیرندگان بزرگ

هاي در اختیار داشتن قـدرت خلـق پـول در     سلطۀ بانک بر صنعت یکی دیگر از آسیب

  ).1994، ؛ فیلیپس1936(رك: فیشر،  هاي خصوصی است مؤسسه

در نظـام ذخیـرة    فایـده:  گذاري بی ها، تحمیل بیمۀ سپرده، مخاطرة اخالقی، و سرمایه . ورشکستگی بانک8

هـا   گذاران براي دریافت پـول خـود بـه بانـک مراجعـه کننـد، بانـک        اگر تمام سپرده ،جزئی

. هـا ورشکسـته خواهنـد شـد     روي، بانـک  توانند تمام مطالبات را برآورده سازند. بـدین  نمی

ها به پرورش یک چرخۀ انفجاري و در نهایت، افـزایش   دهی و خلق پول به وسیلۀ بانک وام

منـدي رایگـان    ). عالوه بر این، بهره1993شود (اسپونگ،  ها منجر می نرخ ورشکستگی بانک

هـاي   هـا و پـذیرش ریسـک    پذیري بیشتر بانـک  از سپردة مشتریان بانک در عمل، به ریسک

۱۱۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

کنـد. نتیجـه    گذاري، و ریسک فعالیت بانکی کمک مـی  سک سرمایهاي همچون ری ناخواسته

هـاي   هـاي بـانکی همچـون بحـران بانـک      پذیري بیشتر، افزایش احتمال وقوع بحران ریسک

است(شـی و   90و بحران بانکی در آمریکـا، در خـالل دهـۀ     90اسکاندیناوي در اوایل دهۀ 

    ).1، ص 2000استین بک، 

شود. از سوي دیگـر، بـا محاسـبۀ دقیـق،      ا، امنیت آنها تأمین میه امروزه به خاطر بیمۀ سپرده

گـویی بـه مراجعـان را تخمـین زد. همچنـین بانـک        توان میزان نقدینگی الزم براي پاسخ می

دهی، مقداري پول نزد خود نگه دارد و در مواقع بحرانـی نیـز    تواند با افراط نکردن در وام می

هاي متعدد و مداخلۀ دولت در بخش مالی، ارتباط  از بانک مرکزي کمک بگیرد. این ضمانت

هاي خصوصی را از شکل طبیعی خود دور کرده است. افزایش منـافع   بخش عمومی و بانک

شـود.   هاي خصوصـی و ورشکسـت شـدن آنهـا مـی      ها، منجر به بزرگ شدن مؤسسه بانک

 –ود هـاي خـ   کننـد، بخشـی از هزینـه    که منافع خودشان را حفظ می مؤسسات مالی درحالی

  ).2013هون،  را به بخش خصوصی منتقل می کنند (دیکس - ها  ریسک

داران و منافع  هاي متعدد دولت) به خاطر سود سهام ها (با حمایت بیمۀ سپرده و مداخله بانک

ــت     ــتر در فعالی ــود بیش ــت آوردن س ــه دس ــراي ب ــود، ب ــداکثري خ ــک و   ح ــاي پرریس ه

هـا تصـمیم    کنند. در حقیقـت، بانـک   اري میگذ فایدة اقتصادي سرمایه هاي بی گذاري سرمایه

گیرنـدگان   گیرند که چه مقدار اعتبـار تخصـیص دهنـد و انگیـزة بیشترشـان بـه نفـع وام        می

هاي جدید به جـاي اینکـه    دهی و ایجاد پول دار و افراد با درآمد باالست. در نتیجه، وام وثیقه

چـک تولیـدي، امـالك و    هاي کو گذاري پایدار صرف شود، به سوي کسب و کار در سرمایه

باري براي جامعه دارد (رایـان کـالینز و همکـاران،     شود که عواقب زیان بازي هدایت می سفته

    ). 2013هون،  ؛ دیکس2011

داري مصداقی از فعالیتی چنان بزرگ و داراي آثار جانبی وسیع است که به ناچار بایـد   بانک

که منافع خلق پول در حالی متعلق بـه  از ورشکستگی آن جلوگیري کرد. این بدان معنا است 

هــاي بــالقوه آن متوجــه  کننــدة اعتبــار اســت کــه زیــان بانــک و در مرحلــۀ بعــد دریافــت

هاي خـود   ها براي کاهش ریسک، تمایل دارند وام دهندگان (عموم مردم) است. بانک مالیات

ر ایـن نـوع   ویژه مستغالت، اختصاص دهنـد؛ چـرا کـه د    هاي مالی یا حقیقی، به را به دارایی

گیـري اسـت (ورنـر و     در صورت نکول، قابل پس ها، یک دارایی ملموس وجود دارد که وام

گذاري در تولید محصوالت جدید مسـتلزم   ). این در حالی است که سرمایه2011همکاران، 
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انتظار بانک براي به وجود آمدن یک جریان سودآور ناشی از تولید محصولی باشد که اکنون 

هـا بـراي بیشـینه کـردن سـود       شواهد تاریخی حـاکی از آن اسـت کـه بانـک    وجود ندارد. 

هاي غیرمولد و سـوداگرانه عالقـه دارنـد (رایـان      مدت خود، به خلق اعتبار براي بخش کوتاه

  ).2011کالینز و همکاران، 

کند.  خلق پول به شکل خطرناکی نظام سیاسی و دموکراتیک را تضعیف می . فساد فرایند دموکراتیک:9

بنا به اطالعات مطرح شده در کمپین سازمان اصالحات پولی (پول مثبت)، سی تا چهل نفـر از  

هاي تجاري بزرگ انگلیس نفوذ مالی زیـادي در اقتصـاد مـالی ایـن      اعضاي هیأت مدیرة بانک

هاي تجاري وابسته به دولت اسـت.   بانک» قدرت خرج«که  کشور دارند. دلیل این امر آن است

تریلیون پوند به  9/2اي فاحش  حدود پنج سال پیش از شروع بحران مالی، بخش بانکی به گونه

هـاي   هاي کسب و کار کوچک) وام داد. در همان زمان، هزینـه  ها و افراد (به غیر از وام خانواده

گیرند وام دهند...  ها هستند که تصمیم می روکه بانک آن ازتریلیون پوند بود.  1/2دولت کمتر از  

  ).167توانند مقدار زیادي هزینه و فعالیت در اقتصاد داشته باشند (همان، ص  آنها می

هـاي اخیـر،    دهنـد. در سـال   دهـی، اقتصـاد را تحـت تـأثیر قـرار مـی       هاي تجـاري بـا وام   بانک

بازي مـالی روانـه    شده که به سوي امالك و سفتهمیلیارد پوند وام و در نتیجه، پول ایجاد 750/1

بیلیون پوند به سمت تولید اقتصادي هدایت شده است. اعضاي هیـأت مـدیرة    400شده و فقط 

هاي خویش براي حداکثر کـردن سـود، وام    داران خود و انگیزه ها به خاطر حفظ سود سهام بانک

  هاي واقعی اقتصاد نیست. دهند که در جهت تأمین نیاز می

هاي تجاري تا حدي بـراي   هاي بانک رساند؛ زیرا سود این ساختار به نظام سیاسی آسیب می

هاي پشـت   داران است که معموالً مشغول ... تبلیغات بزرگ، تالش در البی حفظ امتیازات بانک

داري دومـین حرفـۀ پرسـود     باشند. به همین خاطر، بانـک  هاي هوشمندانه می صحنه، و حمایت

  ).5- 4، ص2013دارن سابق است (ادواردز، م براي سیاست

  مسئلة خلق پول از ديدگاه متفكران مسلمان

داري اسـالمی،   داري بـدون ربـا و بانـک    در زمینه جواز یا عدم جواز خلق پـول در نظـام بانـک   

 پردازیم: ها می هاي متفاوتی مطرح شده که در ادامه به بررسی آن دیدگاه

گردد. ایشان در رابطـه بـا    ق) برمی1429( شهید صدرطالعه تحقیقات اولیه در این زمینه، به م

جایز نیست ذمه و عهدة دیگري نسبت بـه  «خلق پول توسط نظام بانکی، بر این عقیده است که 

۱۱۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

مالی از طریق قرض، بدون تحویل حقیقی آن مال، مشغول گـردد؛ زیـرا قـبض، شـرط در عقـد      

داري اروپـایی بـوده و در آن    دة فکر سرمایههاي کاغذي، که زایی رو، تمام پول این قرض است. از

داري صـرف بـدون انجـام     فرصت طالیی ایجاد شده است تا رشد مال به صورت رشد سـرمایه 

داري بدان پی برد.  گردد. این همان چیزي است که سرمایه گونه کاري صورت گیرد، باطل می هر

هاي حقیقی نزد اوست، ایجاد کنـد و   یتواند تعهداتی به ارزش ده برابرِ آنچه از دارای این نظام می

ها پوشش دهد. تا زمانی  هاي دیگران را معادل ارزش تعهد شده در آن کاغذ به واسطۀ آن، قرض

دهـد بـه جـاي     کنند، بستانکار تـرجیح مـی   که طلبکاران در یک زمان  وجوهشان را مطالبه نمی

هـاي کاغـذي    ذاري، با همان پولگ دار یا بانک سرمایه حقیقی از صندوق سرمایه  برداشت دارایی

داري بدون کار، بر مبناي لغـو قـبض در عقـد     گونه بود که ثروت سرمایه ستد بپردازد. این و به داد

  ).47ق، ص 1429قرض، چندین برابر شد (صدر، 

هاي تجاري بسته به قدرت عمومی و ثبات اقتصـادي و   )، معتقدست  بانک1376( منذر قحف

هاي دیداري ایجاد کنند. این فعالیت باید توسط دولت  توانند تنها سپرده می اطمینان عمومی به نظام،

فروشند که مالک آن نیستند. عالوه  ها واقعاً چیزي را می و نه بخش خصوصی اداره شود؛ زیرا بانک

ها را دربر دارد نبایـد در دسـت    بر این، اصل متداول در فقه اسالمی این است هر چیزي منافع توده

ودي قرار گیرد. وقتی نتوان این منفعت را به سـبب مـاهیتش در اختیـار عمـوم قـرار داد،      عده محد

هـاي   است. بنابراین، بانک بجاست مختص دولت باشد. این اصل مبتنی بر فرمایشی از پیامبراکرم

  ).89، ص 1376تجاري مجاز به خلق پول نیستند و این فعالیت در انحصار دولت است (قحف، 

هـاي تولیـد تـوازن     هزینـه «، »ثباتی ذاتی بی«) سه پیامد مهم خلق پول شاملِ 1983( الجرحی

را براي حکم دادن به بانکداري با ذخیـره صـد   » تخصیص اثرات توزیع مجدد ثروت«و » واقعی

  داند. هاي دیداري را کافی می درصدي در مورد سپردة

ا به الف) شرط اتخاذ تدابیر ها در نظام اسالمی ر هاي تجاري به خلق سپرده اقدام بانک چاپرا

هاي مشتق شده مطابق نیازهاي اقتصاد مـالی غیرتـورمی و ب)    مناسب براي تضمین خلق سپرده

پـذیرد   هاي مشتق شده به کل جامعه و نه افراد صاحب نفوذ می اختصاص سود حاصل از سپرده

  ).212- 211ق، ص 1401(چاپرا، 

صد درصد اندوختۀ قـانونی قایـل اسـت. از     هاي دیداري به ) در رابطه با سپرده1987( خان

شـوند، دلیلـی بـراي وضـع      گذاري تلقی می گذاري منابع سرمایه هاي سرمایه نظر او، چون سپرده

 ذخیرة قانونی بر آنها وجود ندارد.
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توانند با ایجاد نقدینگی مشکالتی را  هاي دیداري می )، تنها سپرده1988( به نظر ترکمانی

هـایی کـه در اسـالم بـراي      ها به سبب محدودیت جاد کنند. این سپردهبراي اقتصاد جامعه ای

دهند.  ها را به خود اختصاص نمی توجهی از میزان سپرده داري آنها وضع شده، رقم قابل نگه

منـدي از   هاي اقتصادي و بهـره  کارگیري در فعالیت گذاري نیز به منظور به هاي سرمایه سپرده

تواننـد   گذاران غالباً پس از اتمـام دورة مـالی، مـی    و سپرده شوند ها واگذار می سود به بانک

هاي خود را از بانک دریافت کنند. بنابراین، نیازي بـه ذخیـرة قـانونی وجـود نـدارد       سپرده

  ).273-270ق، ص 1409(ترکمانی، 

هـاي اسـالمی نسـبت بـه      دارد که خلـق پـول در بانـک    ) اظهار می1992( اهللا صدیقی نجات

تري با خلق ثروت اضـافی در بخـش اقتصـاد واقعـی دارد. در      هاي متداول، ارتباط نزدیک بانک

انـداز   مدت و پـس  دهی بلند نتیجه، گسترش عرضۀ پول نسبت به حالت متدوال، که ناشی از وام

هاي اسالمی نسبت به حالت متداول، باید ذخیرة قـانونی   نکاست، کمتر خواهد بود. در نتیجه، با

  ).36، ص 1992کمتري در بانک مرکزي نگه دارند (صدیقی، 

)، معتقد است که در نظام اسالمی، چون بانک وسیلۀ پدید آوردن سـرمایه  1379( توتونچیان

ونچیـان،  نه پول است ، نیازي به ذخیرة قانونی نیست و تـورم نیـز وجـود نخواهـد داشـت (توت     

ها در ایـن نظـام، همـواره بـه      )؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده368، ص 1379

تنهـا عـاملی منفـی نیسـت، بلکـه سـازنده و مفیـد اسـت          شود که نـه  افزایش سرمایه تبدیل می

  ).108، ص 1374(توتونچیان، 

نگهداري ذخیره  از خلق پول در نظام بانکی دفاع کرده و دیدگاه مدافعان لزوم الغریب

کنـد. بـه نظـر او، عـدم وضـع ذخیـره        هاي دیدراي را نقد مـی  درصدي براي سپرده 100

هاي خصوصی، موجـب اخـالل    هاي جاري، حتی در مورد بانک درصدي براي سپرده صد

شـود؛ چراکـه در ایـن حالـت، سـودهاي کـالن و        در توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت نمـی 

اهد شد. به نظـر او، نظـام متعـارف بـا عـدالت و ثبـات       داران نخو غیرطبیعی نصیب بانک

اقتصادي سازگار است، ولی با هدف رشـد و توسـعۀ اقتصـادي چنـدان سـازگار نیسـت       

  ).99ق، ص 1417(غریب، 

دارد: خلق پول در  داند و اظهار می ، خلق پول توسط نظام بانکی را خوردن مال مردم میانور

» اموال مردم را به شیوه نادرسـت نخوریـد  «آمده است: تضاد با دستوري است که در قرآن مکرر 

 دارد: ). وي دو پیامد مهم این روش را به شرح ذیل بیان می29؛ نساء: 188(بقره: 

۱۲۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

بدون آنکه معـادل آن    آورند، الضرب به دست می ها مالکیت ثروت را به صورت حق . بانک1

  در برابرش تفویض شود.

شـود   و در نتیجه افزایش تورم و ویرانی جامعـه مـی   . خلق پول باعث افزایش عرضۀ پول،2

  ).13، ص 2000(انور، 

گویی به درخواست مشتریان در هنگـام هجـوم بـانکی را مـانع      ها در پاسخ انور ناتوانی بانک

دهـد کـه    خدا به شما فرمان مـی «داند؛ مانند:  انجام دستورات خدا در مورد بازگرداندن امانت می

هایی که به شما سپرده شـده   آگاهانه به امانت«) و 58(نساء: » آنها رد کنیدها را به صاحبان  امانت

  ).14- 12، ص2000) (انور، 28(انفال: » است، خیانت نکنید

انـد کـه پـول، چـه خـالص باشـد و چـه         عالمان تأکید کـرده «گوید:  می رفیق یونس مصري

وظـایف حکومـت    مغشوش، چه طال باشد و چه نقره و چه غیـرطال و غیرنقـره، ضـرب آن از   

پـول، داراي آثـار     است و انجام آن توسط غیر امام جایز نیست؛ زیرا افزایش یـا کـاهش عرضـۀ   

رو، این امر با مصالح عمومی ارتبـاط دارد، و در اسـالم، دولـت     این مهمی بر کل اقتصاد است. از

مصالح  ها و همچنین یکایک مردم به فکر منافع خود هستند و حافظ مصالح عمومی است. بانک

ها و مردم در عرضـۀ   کنند. از سوي دیگر، براي جلوگیري از دخالت بانک عمومی را رعایت نمی

رسد (یونس مصـري،   نظر نمی  داري صد درصد ذخایر قانونی به پول، هیچ راهی جز الزام به نگه

  ).187ق، ص 1421

هـاي   چرخـه ، نقش خلق پول توسط نظـام بـانکی را در   دینار طالي اسالمی، در کتاب میرا

هـاي بسـیار    کند. به گفتۀ وي، این کار غیرقابل اجتناب است و از ویژگـی  کسب و کار تبیین می

هـاي اسـالمی و نهادهـاي     قدرتمند و اساساً مخرب معاصر دستگاه پولی است که حتی در بانک

  ).45- 44، ص2002مالی هم وجود دارد (میرا، 

شود. در نتیجـه،   یستم بانکی از هیچ خلق میکند که امروزه پول به وسیلۀ س بیان می شکسپیر

نظام بانکی، حق ویژة جامعه  براي خلق پول و وضع مالیات را غضب نموده اسـت (شکسـپیر،   

). همچنین وي تخصیص منابع خلق پول به بخـش غیرتولیـدي و نیـز دو    255- 253، ص2007

ق پول مـانع اصـلی رشـد    هاي خل بر را به سبب بهره برابر یا حتی بیشتر شدن هزینۀ طرح سرمایه

  ).256- 255داند (همان، ص  اقتصادي می

) سـازوکار کنـونی خلـق پـول بـانکی را از حیـث معیـار عـدالت و         2011و 2008(  حسن

داند. وي هرچند فرایند خلق پـول را بخـاطر     هاي سوداگرانه محل اشکال می تخصیص به بخش



   ۱۲۱بررسي امكان خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسالمي 

گذاري و کنتـرل   رایند را نیازمند قاعدهداند؛ ولی این ف هاي اقتصادي جامعه ضروري می نیازمندي

بري بانـک   شده) و نسبت نفع گیري (مقصد منابع خلق از حیث اندازه (درجۀ خلق پول) و جهت

  داند. و جامعه می

کننـدة اصـول مقاصدالشـریعه     داري ذخیرة جزئی را نقـص  ) بانک2012و همکارانش ( سانی

  دانند؛ زیرا: می

داري ذخیـرة   کند، حال آنکه در بانـک  به طور عام حمایت می. شریعت از ثروت و رفاه جامعه 1

داران و افـراد داراي دسترسـی بـه     اي معدود (بانک جزئی، منافع فرایند خلق پول نصیب عده

گردند؛ زیـرا بـا خلـق پـول      اند یا متضرر می بهره شود و عموم مردم از آن بی منابع بانکی) می

  رود. بلی از بین میجدید، بخشی از ارزش آن براي دارندگان ق

مندان به فقرا باشد، و حال آنکـه   جایی ثروت باید از ثروت گیري جابه . در شریعت، جهت2

کند. خلق پول و  سازوکار، خلق پول بانکی، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می

ثروت  مثابۀ یک مالیات و به عنوان سازوکاري براي انباشت و تمرکز تورم ناشی از آن به

  کند. عمل می

اسـت کـه   » عدالت و انصـاف «هاي مردم بدون اذن و رضایت آنها نقض اصل  دادن سپرده . وام3

 اخالقاً مردود و با شریعت ناسازگار است.

خلق  - چیزي که بازپرداخت گردد - ) معتقدست که اگر پول به عنوان بدهی2013( ناچی کو مک

از دیدگاه وي، مشکالت خلق پـول، سـوق یـافتن    شود.  اي روي آن وضع نمی نشود، دیگر بهره

هاي سوداگرانه و نیز نقش مهم این عملیـات   ها به فعالیت کارکرد عمومی خلق پول توسط بانک

  هاي تجاري است.   هاي قیمتی و چرخه در بروز نوسانات و حباب

داري  هاي خلق پول در نظـام بانـک   ) با رویکردي جدید، هزینه1393و همکاران ( صمصامی

داري متعارف بـا   نظر آنها عملکرد بانک کار تأمین مالی اسالمی را بررسی کردند. به متعارف و راه

شود که منجـر بـه افـزایش هزینـۀ      ساختار ذخیرة جزئی موجب خلق گستردة پول در اقتصاد می

  گردد. ثباتی در اقتصاد می اجتماعی و بی

  ارزيابي خلق پول در نظام مالي اسالمي

براي بررسی و ارزیابی نهایی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی، و تحلیل  

هاي متفکران غربی و متفکران اسالمی در مخالفت با سازوکار کنونی خلـق پـول نظـام     استدالل

۱۲۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

کنیم. بر اساس این رویکرد، خلـق پـول    استفاده می» محور گرایانه ـ غایت  کل«بانکی، از رویکرد 

هنگامی مجاز است که عالوه بر ناسازگار نبودن با ضوابط شرعی، اهداف و مقاصد نظـام مـالی   

روي، دو دسته استدالل متفاوت در مخالفت با امکان خلق پـول   اسالمی را نیز تامین نماید. بدین

رایـج در  » محور غایت- گرایانه کل«توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی، که مبتنی بر رویکرد 

  شود: مطالعات اقتصاد اسالمی است، در ادامه ارائه می

  الف. ناسازگاري با ضوابط شرعي

ماهیت خلق پول توسط نظام بانکی موجب نقض ضوابط شرعی و تحقـق مشـکالتی همچـون    

  شود: شود که در ادامه، هریک توضیح داده می می» اکل مال به باطل« و» اي تعهدفعدم ای«

و در آیۀ یـک سـورة مائـده،     ،سورة نحل 91در قرآن کریم، در آیۀ  خداوند اي تعهد:ف. عدم ای1

آمـده اسـت:    خواند. همچنـین در حـدیثی از پیـامبر اکـرم     رامیفاي به عهد فمسلمانان را به و

). نظــام بــانکی از طریــق صــدور 371، ص 7، ج 1365طوســی، » (المؤمنــون عنــد شــروطهم«

کنـد. اگـر تمـام افـراد بـراي       خلق پول اقدام مـی هاي بازپرداختی بیشتر از ذخایر نقدي به  وعده

شـبیه آنچـه در دوران رکـود، در برخـی از      - ها هجـوم آورنـد   هاي خود به بانک ت سپردهفدریا

هاي مالی کشـور مـا صـورت     ت و یا به صورت محدود در برخی مؤسسهفکشورها صورت گر

هـاي   بـود. حمایـت  شک نظام، بانکی قادر به عمل به تعهـدات خـود نخواهـد     بی - ته استفگر

دهنـدة نهـایی    و وام» بیمـۀ سـپرده  «گوناگونی از سوي دولت براي جلوگیري از این رخداد شبیه 

با افزایش احتمـال بـروز بحـران بـانکی در تعـداد      » بیمۀ سپرده«مطرح شده است؛ اما به روشنی 

ـ   ایـن  ). از2002(دمیرگـاس کانـت و تراجیـاچ،     1زیادي از کشورها همراه است همـه   نرو، بـا ای

  وعده وجود دارد. فحمایت، هنوز هم امکان خل

در چهار آیه از قـرآن کـریم   » اکل مال«پس از عبارت » باطل«استعمال لفظ   . اکل مال به باطل:2

). اکل مال به باطل از نظر قرآن، سنت و 34؛ توبه: 188؛ بقره: 161و160و  29آمده است( نساء: 

ـ  ه باطـل بـه عنـوان یـک ضـابطۀ عمـومی، در تمـام        فقه اسالمی حرام است. حرمت اکل مال ب

هاي مالی جریان دارد. طبق این قانون، هرگونه تصرف در اموال مردم به وجه باطل حـرام   عرصه

است. بنابراین، هرگونه تقلـب، غـش، دزدي، رشـوه، زورگیـري و امثـال آن و نیـز معاملـه بـر         

و، هـر نـوع تصـرف در امـوال     ر ایـن  موضوعی که منفعت عقالنی ندارد، همگی باطل اسـت. از 

دیگران بر وجهی که از دیدگاه عرفا و عقال یا از دیدگاه شرع اکل مال به باطـل باشـد، حـرام و    
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که تصرف در اموال دیگران بر وجـه تجـارت از روي تراضـی، صـحیح و      حالی ممنوع است، در

  ).89، ص 1390حالل است (موسویان، 

هـاي بـازپرداختی    ن یک کل، از طریق صدور وعدهاین در حالی است که نظام بانکی به عنوا

فروشـند   ها واقعا چیـزي را مـی   روي، بانک کند. بدین بیشتر از ذخایر نقدي به خلق پول اقدام می

  است.» اکل مال به باطل«که مالک آن نیستند. پس خلق پول توسط نظام بانکی به معناي 

  ب. نقض اهداف نظام مالي اسالمي

  شود: داف نظام مالی اسالمی به شرح ذیل میخلق پول باعث نقض اه

ثباتی ناشی از خلق پـول   شود. بی ثبات اقتصادي می خلق پول موجب بی ثباتی اقتصادي: . بی1

  در دو بخش مجزا قابل ارزیابی است:

گـذاران در   بانـک در صـورت درخواسـت همزمـان سـپرده      ثباتی ذاتـی نظـام بـانکی:    اول. بی

گـویی   گیرد که قادر به پاسخ گیري سپرده، و نیز به علل اقتصاد کالنی در وضعیتی قرار می بازپس

ها امري حتمی خواهـد بـود. از    گذارانش نخواهد بود. در این صورت، ورشکستگی بانک سپرده

حمایت دولت (که در مواقع بحران صورت  ها به خاطر کسب سود یا سوي دیگر، چنانچه بانک

هـاي   گیرد) ذخایر کمتري نگه دارند، نظام مالی ممکن است در شرایطی قرار گیرد که بحـران  می

بانکی از یک بانک به کل نظام بانکی و نظام مالی سرایت کنـد و تمـام ایـن عوامـل امکـانی را      

  فروپاشی قرار گیرد.آورد که در مجموع، نظام بانکی در وضعیت مستعد  فراهم می

اقتصـاد را در معـرض تهدیـد قـرار      ،هنگامی که رکود اقتصادي هاي رکود و رونق: دوم. چرخه

هـاي   وام - کم دست–پرداخت نکنند و یا  هاي خود را باز کوشند بدهی دهد مشتریان بانک می می

کـه ایـن بـه    هاي موجود را به تعویق بیندازنـد   کوشند مصرف خود از وام خود را کم کنند و می

کنـد و   شود و یا حداقل سرعت رشد آنها (عرضۀ پـول) را کـم مـی    کاهش عرضۀ پول منجر می

رود و گـاهی شـدت    یابد و به صورت مارپیچ روبه پایین می ها کاهش می رو، سطح قیمت این از

شود. خلق پول جدید منجر به سقوط شـدید   حرکت مارپیچ روبه پایین منجر به رکود شدید می

  شود. گذاري و ارزش دارایی (مانند خانه) می ال، فروش، سود، سرمایهدر اشتغ

گردد و افـراد مشـتاق    می هنگامی که این وضعیت به رونق اقتصادي تبدیل شود، این رویه بر

رو، با قرض گرفتن، عرضۀ پـول در گـردش    شوند. ازاین گذاري می به قرض گرفتن براي سرمایه

شـود و گـاهی شـدت ایـن امـر       د و به مارپیچِ روبه باال منجر میها زیا تبع آن، ارزش دارایی و به

۱۲۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

شـود و   شود. رونق بیش از حد اقتصاد منجر به افـزایش نـرخ بهـره مـی     موجبِ رونق فراري می

رو، از افزایش مقدار قابـل توجـه پـول     یابد و ازاین می گذاران) کاهش گیري (سپرده تبع آن، وام به

  شود. در جریان جلوگیري می

رسـند. آنهـا ضـد     هاي تجاري به طور طبیعی، به سـود بـاالیی مـی    ن شرایط، بانکدر ای

کنند، نه مطابق چرخه: افزایش اعتبار در طول دورة رونـق و کـاهش آن در    چرخه رفتار می

  طول دوره رکود. 

شـود و   هـاي کسـب و کـار مـی     ها، کمک زیادي به چرخـه  در نتیجۀ خلق پول توسط بانک

کند و موجب بازگشـت بـیش از حـد بهینـۀ      هاي رکود را تقویت می تگیهاي رونق و فرورف قله

(هـوبر و  » شـود  ها و نرخ ویژة بهره منجر می ثباتی قیمت مند به بی اي نظام شود و به گونه پول می

ثباتی اقتصادي با اهداف نظـام مـالی اسـالمی ناسـازگار اسـت و       ). بی34، ص2014رابرتسون، 

  .شود ام بانکی در نظام مالی اسالمی پذیرفته نمیرو، خلق پول توسط نظ این از

 اسـتثمار  زیسـت،  محـیط  تخریـب  ها،قیمت در ثباتیآثار خلق پول توسط نظام بانکی، مانند بی

 اهداف تحقق از جلوگیري به منجر دارایی حباب و فایده، بی گذاري سرمایه اخالقی، مخاطرة کارگر،

رو،  این از. است شده »ها قیمت تثبیت« و »اقتصادي رشد« ،»اجتماعی عدالت« مانند اسالمی، مالی نظام

  :شودتشریح میبر اهداف نظام مالی اسالمی در ادامه، آثار خلق پولِ توسط نظام بانکی 

قـائم بـه دو    طبق تفسیر اسالم، عدالت اجتمـاعی در بعـد اقتصـادي،     . فقدان عدالت اجتماعی:2

). برخـی  104- 103، ص 1388ت(هادوي تهرانـی،  عنصر کفاف عمومی و تعـدیل ثـروت اسـ   

تعالیم صریح دال بر عدم تمرکز ثروت حاکی از آن است که اسالم وضعیتی را که در آن شکاف 

در برخورداري از ثروت و درآمد شدت یابد نامطلوب پنداشته و سـازوکارهاي پایدارکننـده یـا    

  ر حالی است که:تابد. این د ها را برنمی تشدیدکنندة تمرکز در برخورداري

هـاي قـوي و تبعـیض علیـه      شده بـه نفـع اقتصـاد    هاي خلق . در ساختار پولی کنونی، پول1

هـا بـه    شود؛ زیرا بانک تر داده می گیرندگان بزرگ هاي کوچک و افراد فقیر، با اولویت وام شرکت

ـ    طور طبیعی، در اعطاي وام به ظرفیت بازپرداخت وام و درجۀ اعتبـار وام  ابعی از گیرنـده، کـه ت

کند کـه در آن، ثروتمنـدان    دارایی و ثروت است، توجه دارند. این موضوع شرایطی را ایجاد می

  شوند. ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می

هاي تجاري منجر به تنزل ارزش منابع پولی مـردم از طریـق تـورم     . خلق پول توسط بانک2

کنندگان آن است. اولین کسی کـه   یافتشود. بنابراین، خلق پول بیش از همه، به نفع اولین در می
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کنندگان کـاال و خـدمات بـه وسـیلۀ آن      برد تولیدکنندة آن و در مرحلۀ بعد عرضه از پول نفع می

شود. افـرادي کـه در    هستند. اما به تدریج، با ظاهر شدن آثار تورمی از قدرت خرید پول کم می

رسـد بازنـدگان هسـتند؛ زیـرا      به آنها نمی ویژه آنهایی که این پول انتهاي زنجیره قرار دارند و به

  یابد. که باید قیمت زیادتري بپردازند، اما درآمد اسمی آنها اصالً افزایش نمی درحالی

هـاي مشـتق شـده، خلـق پـول را زیـاد        ها از طریق سـپرده  . در ساختار پولی کنونی، بانک3

قابـل   دهندة توزیـع مجـدد غیـر    آورند. این نشان کنند و بر روي آنها نرخ بهره را به دست می می

داران  دارن بانک است. چنین ساختاري منجر به درآمد باالي گروه سـهام  توجیه از عموم به سهام

رو سازوکار کنونی خلق پـول منجـر بـه تمرکـز      این ). از26، ص 1983شود (الجرحی،  بانک می

  فرمایـد:  سـت کـه مـی   شود، و خالف دستور قرآن ا ثروت واقعی نزد تعداد معدودي از افراد می

رو، بحـث از   ایـن  ). از7(حشـر:  » نباید مداري در بین ثروتمنـدان در بـین شـما تشـکیل شـود     «

  .2در نظام اسالمی، با وجود سازوکار کنونی، خلق پول توسط نظام بانکی معنا ندارد» عدالت«

ل تـاریخ  توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادي در طـو  به یقین، می . کاهش رشد اقتصادي:3

هـاي آن بـراي تولیـدات بیشـتر، از      سامان نیافته، مگر آنکه رشد اقتصادي و آبادانی تمام بخـش 

هاي  اهداف آن بوده است. به همین سبب، هر نظامی براي دستیابی به رشد موردنظرش، کوشش

  ).308، ص 1386کند (یوسفی،  فراوانی می

نکی در جهـت ممانعـت از رشـد    سازوکار کنونی خلق توسـط پـول نظـام بـا     ،با وجود این

هاي پرریسک و  ها براي به دست آوردن سود بیشتر، در فعالیت کند؛ زیرا بانک اقتصادي عمل می

هـاي   دهی و ایجاد پول کنند. در نتیجه، وام گذاري می فایدة اقتصادي سرمایه هاي بی گذاري سرمایه

شود  بازي هدایت می الك و سفتهگذاري پایدار باشد، به سمت ام جدید به جاي اینکه در سرمایه

باري براي جامعه دارد. خلق پول همراه بهره است و معموالً بهـره هزینـۀ طـرح     که عواقب زیان

کنـد. همچنـین خلـق پـول      کند و در نتیجه، از رشد اقتصادي ممانعت مـی  بر را بیشتر می سرمایه

برداري بیش از حد  ۀ بهرهزیست است که نتیج رویۀ محیط توسط نظام بانکی همراه با تخریب بی

هاي خلق پول توسط نظام بانکی است و این مانع رشـد پایـدار اسـت.     منابع براي پرداخت بهره

اي سامان یابـد   گونه ویژه ساختار مالی در این نظام، به تردید، ساختار نظام اقتصادي اسالمی، به بی

خلـق پـول توسـط نظـام      رو، سـازوکار کنـونی   این که موجب همسویی رشد و عدالت گردد. از

کند، باید به نظامی تبـدیل   بانکی، که در پی بدتر کردن وضع افراد فقیر و متوسط جامعه عمل می

  شود که توانایی این عمل از وي ساقط است.

۱۲۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

هـا (کنتـرل تـورم) بـه عنـوان یکـی از        توان به ثبات قیمت طورکلی، می به ها: ثباتی در قیمت . بی4

هاي سیاست کالن اقتصادي نظام مالی اسالمی اشاره کرد. در حال حاضر، بانـک مرکـزي بـا     هدف

گیرند کـه چـه مقـدار     هاي خود، سعی در کنترل تورم دارد. به همین روي، آنها تصمیم می  مراقبت

ش درآورند و این اطمینان برایشان حاصل شود که نه بیش از حـد باشـد   پول منتشر کنند و به گرد

که با خلق پول توسط نظام بـانکی، حجـم پـول بـیش از پایـۀ پـولی زیـاد         و نه خیلی کم، درحالی

  ).35، ص 2014توان کنترل تورم آسان نخواهد بود (هوبر و رابرتسون،  ،شود. به همین سبب می

 کـاهش  یا و شدید تورم صورت به چه پولی، هاي نوسان ترینبیش دهد می نشان تجربۀ تاریخی

 سو، پیامد این به میالدي بیستم سدة از کسادي، و رکود سبب به ها قیمت عمومی سطح ناگهانی در

 و آشـفتگی  نشـانگر  بـانکی  هـاي  بحـران  و هـا  فزاینـدة قیمـت   رشد .است بوده هاي بانکی بحران

اسـت (مجاهـدي مـؤخرو دیگـران،      بـانکی  اعتبـار  پایۀ خلـق  بر استوار شده پولی نظام نابسامانی

). عرضـۀ  13، ص 2000). خلق پول مسئول تورم و موجب ویرانی جامعه اسـت (انـور،   1390

یابـد   ها و تورم حاصل از آن به این معناست که ارزش واقعی سپرده کاهش می پول توسط بانک

سـورة هـود را اطاعـت     85و  84یات توان دستورهاي خدا در آ این به معناي آن است که نمی و

و از پیمانه و ترازو نکاهید... پیمانه و تـرازو را بـه طـور کامـل و بـا      «... فرماید:  کرد؛ آنجا که می

». عدل و انصاف بسنجید و هنگام سنجیدن و پیمانـه کـردن کاالهـاي مـردم، از آنهـا نکاهیـد...      

کنندة تـورم اسـت، در نظـام     ه تشدیدروي، سازوکار کنونی خلق پول توسط نظام بانکی، ک بدین

  ته شده نیست.فمالی اسالمی پذیر

  گيري نتيجه

شـود.   هـاي تجـاري خلـق مـی     درصد نقدینگی در گردش اقتصاد بـه وسـیلۀ بانـک    90بیش از 

دهد که خلق پول توسط نظام بـانکی نقـض ضـوابط شـرعی و      هاي این پژوهش نشان می یافته

شود. همچنین خلق پول  می» اکل مال به باطل«و » داتاي تعهفعدم ای«تحقق مشکالتی همچون 

عـدالت  « ،»ثبـات اقتصـادي  «توسط نظام بانکی مانع تحقق اهـداف نظـام مـالی اسـالمی ماننـد      

شود. با در نظر گرفتن مشـکالت خلـق پـول     می» ها تثبیت قیمت« و» رشد اقتصادي« ،»اجتماعی

ق پـول توسـط نظـام بـانکی بـه      براي رعایت ضوابط شرعی و تحقق مقاصد شریعت امکان خل

 شکل کنونی در نظام مالی اسالمی وجود ندارد.
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   _______ ________________________________    نوشت پي
سـپرده ثبـات نظـام بـانکی را افـزایش داده       ۀآیـا بیمـ  «شود که  بررسی میال ؤ، س1980ـ1997ة اساس یک پانل بسیار بزرگ از کشورها طی دور بر، تحقیق این در . 1

  .»داردتمایل واضح به احتمال افزایش بحران بانکی  یسپرده، به صورت ۀبیم«دارند که  و در پاسخ بیان می» است؟

نظـام بـانکی   توسط لق پول به خاطر آثار خ، عدالت اقتصادي به سبب سازوکاري است که در حال حاضرفقدان شبیه  ،شود این قسمت مطرح میدر هایی که  . بحث 2

نظام بانکی باشد و از ایجـاد تـورم   توسط خلق پول  ۀکه بانک مرکزي قدرتمندي وجود داشته باشد که قادر به تخصیص عادالن صورتی، دررو این به وجود آمده است. از

رسـد. البتـه بسـیاري از     به نظر نمـی درست به سبب خلق پول بانکی  ند و ربا وجود نداشته باشد دیگر بحث از ناعادالنه بودن نظام بانکیکاز آن ممانعت حاصل پولی 

  اند. حل دانسته را تنها راه» داري محدود بانک« ةرو اید این و از ممکن دانستهبه وجود آمدن چنین حالتی را غیر اقتصاددر ن مطرح و پیشرو امحقق

۱۲۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  
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