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 یاز منظر عدالت اقتصاد یو خلق پول بانک یتورم یهمال یابیارز

 2وهاب قلیچ 1یتوسل یلمحمداسماع

 چکیده
کسر بودجه  یمال تأمین یتورم یهاست. منظور از مال «یخلق پول بانک»و  «یتورم یهمال» ینگی،حجم نقد رویهیب یشاز جمله علل افزا

 یستمخلق اعتبار در س یگرد یربه تعب یا یخلق پول بانک یگرد یو انتشار پول پرقدرت است. از سو یاستقراض از بانک مرکز یردولت از مس
به تورم  تواندعوامل می ینارخداد نامطلوب که  دهدی. شواهد نشان مگیردیصورت م یپول یندهفزا یبضر یزمبا مکان یجزئ یرهذخ یبانکدار

و  یپژوهش حاضر بررس یاسالم، رسالت اصل یمقوله عدالت در نظام اقتصاد یباال یگاهو جا یتبه اهم بنا .منجر شودو کاهش ارزش پول 
دبر در مستندات و منابع است. با تعمق و ت یفوق، در نقض قواعد عدالت اقتصاد یراز دو مس ینگیحجم نقد رویهیب یشنقش افزا یلتحل

استحقاق  یترعا»، «حقوق عام یترعا» ینسه قاعده با عناو رویندارد؛ از ا یممستق طهراب یککه عدالت با حق  یافتدر توانیم ی،اسالم
 -ینظر یلتحل یکپژوهش با  ین. اشوندیم یمعرف یاقتصاد به عنوان قواعد عدالت «حقوق فقرا و محرومان یترعا»و  «افراد یستگیو شا
، اثرات عدالتگانه از قواعد سه یکبر هر «یخلق پول بانک»و  «ورمیت یهمال»در اثر  ینگیحجم نقد رویهیب یشکه افزا دهدینشان م یفیتوص
از  یانتجهت ص یستیبا کشور یاقتصاد گذاریسیاستو نظام  یتحاکم اوالًپژوهش برآنست که  یاستیس یهتوص .گذاردیم یبرجا یمنف

و از  یددر حد امکان و توان اجتناب نما شودیم یمنجر به کاهش ارزش پول مل یتکه درنها ایگذارییاستساز هر نوع  یاقتصادعدالت 
است  یازتورم، ن یجادو ا ینگینقد یشمصلحت نظام به افزا یددر صورت صالحد یاًثانکمتر استفاده کند.  یبا اثرات تورم یگزینجا یهاروش

 جبران شود. یتگانه عدالت در حد ممکن توسط حاکمضرر وارده بر قواعد سه

 یاسالم اقتصادعدالت،  ،خلق پول ،متورحجم نقدینگی، : های کلیدیواژه
 JEL: D63 ،E31 ،E51 ، G28بندی طبقه
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 مقدمه 1
چنانچه بنا بر آن باشد که  رویناست. ازا یپول هاییاستس ییندار تععهده یبانک مرکز ی،اقتصاد گذاریسیاستدر نظام 

اسالم  یاست از اصول و قواعد نظام اقتصاد یازشود، ن یادهپ یاسالم یو مال ینظام پول یکدر چارچوب  گذاریسیاست ینا
 کند. یرویپ

با  یربانکدا یناوالً آنکه ا نمایند؛یسه شرط را طرح م یبانک اسالم یخود برا یشنهادیره( در طرح پصدر ) شهید
داشته باشد و  یجوامع انسان یو در تمام یاجتماع یطدر همه شرا یقآنکه توف یاًکامل باشد؛ ثان یاسالم در هماهنگ یعتشر

آنکه نقش اقتصاد  یبانکدار ینکه(. ا1359)صدر،  یدنما یفاا یسودآور به درست یتجار وسسهم یکخود را به عنوان  یثالثاً 
 یزبر پره یهافزون بر توص یاسالم یعتنکته است که شر ینا یادآورکامل باشد،  یدر هماهنگ یعتشر ینبا مواز یدبا یاسالم

تر و جامع تریکل اییدها یاسالم داریبانک ین. بنابراکندیم یدتأک یاخالق و عدالت در تمام شئون بانکدار یتاز ربا، به رعا
 .شودیبدون ربا است که کمتر بدان توجه م یاز بانکدار
که  گشایدیرا م «یاخالق یبانکدار»با عنوان  یاسرفصل جداگانه یو بانک یپول هاییتدر فعال یاصول اخالق سازیپیاده

پژوهش است توجه به  ین(. اما آنچه مدنظر ا1393 یچ،و قل یوضلوبحث مفصل خواهد بود )ر.ک. ع یازمندخود ن یدر جا
عدالت در تمام  یتاست. گرچه رعا یاسالم یاز منظر نظام مال یپول گذاریسیاستدر  قواعد عدالت سازییادهالزامات پ

 ینترمهماز  یکیاسالم  ینظام اقتصاد شکیاست؛ اما ب ییو اجرا یتیترب ی،حقوق ی،اقتصاد یاسی،س ی،اجتماع هایینهزم
 یکی( 13۶2)مصوب  ربابدون  یبانک یاتاز ماده اول قانون عمل یکمتحقق عدالت است. در بند  یازمنداست که ن ییبسترها

( به یحق و عدل )با ضوابط اسالم یبر مبنا یو اعتبار یاستقرار نظام پول»را  یرانا یاسالم یجمهور یاز اهداف نظام بانک
 یتنشان از اوج اهم ینعنوان نموده است و ا« پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور یحمنظور گردش صح
 .استکشور  یعدالت در نظام پول

خواهد شد. سپس در بدنه پژوهش  ینظر یبه مبان یشده است، نگاه یهته یفیتوص – یلیپژوهش که به روش تحل ینا در
اسالم، بخش دوم به اصول  یعدالت از منظر نظام اقتصاد یمو مفاه یفبه سه بخش پرداخته خواهد شد. بخش اول به تعر

زننده برهم ینگینقد رویهیب یشها و دولت در افزابه نقش بانک ینیاو بخش پا یپول گذاریسیاستدر  یو قواعد عدالت اقتصاد
 .نمایدیاشاره م یاز آن توسط دولت اسالم یناش هاییو جبران کاست یقواعد عدالت اقتصاد

 یقتحق یشینهپ 2
تورم و کاهش ارزش  ،ینگیحجم نقد یشپول )و به تبع آن، افزا رویهیو خلق ب یتورم یهپژوهش حاضر به نقش مال موضوع

اقتصاد و برهم  یقیبه عدم تناسب خلق پول با رشد حق رویه،یمنظور از ب ینجادر ا. پردازدیم یپول( در نقض عدالت اقتصاد
 .گرددیاقتصاد برم یاز بخش پول یخوردن رابطه بخش واقع

نشان  یپردازد. ویبودجـه م یكسـر کردن یپولدر  یدولت اسالم یهاتیها و مسئولتی( به محدود1383) یتوسل
 یدرآمد یدکاهش مستمر قدرت خر یلدار از قبمزمن و دامنه یهااسالم، شرع به آثـار ناگوار تورم یهاآموزه بر اساسدهد یم

رانت و رسوخ رشوه و فساد در تمام سطوح و  یشع ناعادالنه ثروت، افزایکه حقوق و دستمزد آنها ثابت است، توز یاقشار
عوامل  یجهو به شدت با آن مخالف است. در نت یرفتهآثار را نپذ ینا یعنی یست،متقن ملتزم ن یلمعه و دولت به دالارکان جا

 كنـد.یمحـدود م توه را به شدیـن شـیاز ا یدولت اسـالم یریگن امر بهرهی. همیستآن مشروع ن یجادکنندها
پرداختند و نشان دادند تعلق زکات  یتورم یهزکات و مال یآثار اقتصاد اییسهمقا یل( به تحل1383) یو عسکر کمیجانی

 یرا فراهم آورد، درحال یو رشد اقتصاد گذارییهموجبات سرما تواندیانداز، مپس یهابه مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده
 .باشدیاعتنا نم ابلبر رشد، چندان ق یتورم یهکه اثرات مال

و  آیدیم یداقتصاد پد یازمازاد بر ن یپول کاغذ یشدر اثر افزا یتورم یاتمال ینکها یان( با بالف 1393) یرتاشیت خلیلی
را  عدالتییگسترش ب توانیم یاکه آ سازدیپرسش را مطرح م ینا شود،یپول از مردم به دولت م یدسبب انتقال قدرت خر

پژوهش نشان  ینا اییجهنظر گرفت؟ نت جامعه در یک هاییژگیاز و نظرصرف ی،تورم یاتمال یبرا یرعام و فراگ یامدیپ
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( ب 1393) یگریدر مقاله د یسندهنو ین. اشودیدر جامعه م عدالتییاز چند راه سبب گسترش ب یتورم یاتکه مال دهدیم
 یهاافتهیپردازد. بر اساس یم یدر اقتصاد اسالم یات تورمیت مالیه عدم مشروعیفرض ی، به بررسیلیبا استفاده از روش تحل

اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم  یعنیعت؛ یشر یبا توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصاد یات تورمیق، مالیتحق ینا
ن، یه بَخس، مصالح اسالم و مسلمیه تجارت و آیپرداخت، آ ییاء، منافات داشتن با اصل توانایتمركز ثروت در دست اغن

 یاز منابع درآمد یکیتوان آن را ینداشته و نم یدر اقتصاد اسالم یگاهیبه تعهدات، جا یو ضرورت وفا مهمقاعده اهم و 
 دانست. یدولت اسالم

از مشکالت  یحاک یکه مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسالم دارندیم یان( ب139۴) یانپورو ک صمصامی
 ی،رشد اجبار ی،تورم یالتتما یشدر عرضه پول، افزا ثباتییرکود و رونق، ب یاقتصاد ثباتییخلق پول از جمله ب شماریب

 ی،اجتماع یتو نقض عدالت، محروم ینابرابر یشافزا وکراتیک،دم ینداستثمار کارگر، فساد فرا زیست،یطمح یبتخر
 پژوهش هاییافتهاست.  ییو حباب دارا فایدهیب گذارییهسرما ی،سپرده، مخاطره اخالق یمهب یلها، تحمبانک یورشکستگ

 یتتثب» و «یرشد اقتصاد» ،«یعدالت اجتماع»مانند  یاسالم یکه خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مال دهدینشان م
 .شودیم «هایمتق

پول را به  یرپذخلق انعطاف یت،عدالت و مولد یاصل یاربر دو مع ی( در پژوهش خود با پافشار1395) یانو درود سبحانی
 یآن را موضوع یافتن یتفعل یزانکرده؛ اما م یمعرف یو تحقق هدف آبادان یددر جهت گسترش تول یصورت بالقوه امکان

 یبا اغراض اقتصاد یخلق پول بانک یآنکه همسوساز یجه. نتدانندیم نکیاعتبارات با یصبر مقصد تخص مؤثرمرتبط با عوامل 
 یعی،توز یآثار منف یفتخف ی،اجتماع هاییتبا اولو یجهت تطابق مقصد اعتبارات بانک ییسازوکارها یدمستلزم تمه ین،د

 آن است. ستانییاتسهم دولت )جامعه( از سهم بانک در منافع خلق پول و مال یدر کنار بازشناس
 یبر مبنا یو اعتبار یبدون ربا که استقرار نظام پول یبانک یاتداشته تا با توجه به ماده اول قانون عمل ی( سع139۷) قلیچ

 یکردبا رو عدالت محوربانک  یک یاتیچارچوب عمل ییکرده است به شناسا گذاریهدف( را ی)با ضوابط اسالمحق و عدل 
کامل  یتکه مفهوم عدالت با رعا دهدیاست نشان م یبه منابع اسالم دکه مستن یقتحق ینا یجبپردازد. نتا یاسالم

 یفاقشار ضع یاجو احت یازاستحقاق افراد و توجه به ن یتحقوق عام، رعا یترعا روینافراد گره خورده است و از ا وحقوقحق
قواعد در رفتار با کارکنان  ینا یابیاست. مصداق یینمدار قابل تببانک عدالت یک یاتیو ناتوان جهت استخراج چارچوب عمل

 پژوهش را شکل داده است. نیا یجاز نتا یگریو آحاد افراد جامعه بخش د یسهامداران بانک ی،بانک یانمشتر ی،بانک
 هاییاستتورم و نقش س ی،خلق پول بانک ی،تورم یهمباحث عدالت، مال یشین،که مشخص است در مطالعات پ گونهآن

شده(،  ارائه بندییماسالم )بنا به تقس یاز منظر مکتب اقتصاد یمنجر به کاهش ارزش پول در نقض قواعد عدالت اقتصاد
 یینو تب یمنابع اسالم بر اساسمفهوم عدالت در سه قاعده  کیکقرار نگرفته است؛ تف یت کافمورد پرداخ یعیبه نحو تجم

در مطالعات مغفول مانده  عموماًشاخه دوم که  خصوصاً) یو خلق پول بانک یتورم یهآن از دو شاخه مال یریمستدل اثرپذ
در سوابق  نشده است، بوده که مشابه آ یهته یفیتوص -ینظر یلحاضر که به روش تحل یقو ارزش افزوده تحق یاست( نوآور

 نشده است. یافتمطالعات آن 

 عدالت یشناسمفهوم ۳
: آنگاه که مردم فرمایندی)ع( م امیرالمؤمنینتوازن، حد وسط، انصاف است.  روی،یانهدر لغت به مفهوم مساوات، م عدالت

هاى عدالت و نشانه یدارپد ینهاى دو راه یابد،جامعه عزت  کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن حق رهبرى را ادا
 (.الغهالبنهج 21۶ )خطبه شودیبرقرار م

 یل. عدالت از نگاه او، جامع همه فضاکندیم یمرا تنظ یلفضا یاست که مابق یمتعال یلتیدر نگاه افالطون، فض عدالت
عدالت، در  یفتعر یبه عبارت .خود نشسته باشد یسر جا یزیکه هر چ داندیاجرا شده م یاست. افالطون، عدالت را زمان

گانه: از طبقات سه یکهر»و استعدادش سازگار است.  یعتطب بامشغول باشد که  یبه کار یکه هر فرد آن استجامعه 
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در آن  یوضع ینکه چن یاخود اکتفا کند، عدل است، و جامعه یفهو پاسداران تنها به انجام وظ یانو سپاه ورانیشهپ
 (.2۴1: 1، ج1393)کاپلستون، « است عادل. یاباشد، جامعه فرماحکم

 یعیعدالت توز یضی؛و عدالت تعو یعیخاص دو قسم دارد: عدالت توز ی، عدالت به معنا«معلم اول»ارسطو  یدگاهد در
را معلوم  یعموم هایییو اموال و دارا هایتمشاغل، موقع یعتوز یدولت در قبال مردم اشاره دارد و چگونگ یفبه وظا

مراعات  ینسبت برابر یدکاالها با یضاشاره دارد. در مبادله و تعو یگرکدیبا  یاءبه رابطه و نسبت اش یضی. عدالت تعوسازدیم
در ثمن و مثمن مبادالت و  یو همسنگ ینوع برابر یک یستیبا ی. به عبارتیردخود انجام پذ یعیطب یرشود تا مبادله در مس

 (.۶8-۶9: 1383 ی،رار باشد )نظرمعامالت برق
از  یو دور یزو پره یزیحدود هر چ یتخود، رعا یدر جا یزیهر چ یقرارده یا یعدالت را تناسب و هماهنگ فارابی،

خودش و  یبه جا یزیعدل را قرار گرفتن هر چ یهمسکو(. ابن300: 1380یدی،)جمش داندیو نقصان م روییادهافراط و ز
 یناز عناو یکی یمیه(. ابن ت۴2: 13۶۴ ی،)طوس داندیم تموجودا ینبه حق خودش و حفظ روابط ب حقییرساندن هر ذ

بر اساس مشابه  یددرست از جبران برابر، با یابی: ارزگویدیخصوص م یندر ا ی. وداندیعدل را عوادالمثل )جبران ضرر( م
 ید و اگر مقدارشویم یدها معادل آن عدالت واجب نامب یزچ یکبا معادل آن انجام شود. جبران  یزچ یک یسهساختن و مقا

اما کاستن از مقدار برابر، ظلم محرم است. عدالت  شود،یجبران شود، بهتر است که به آن احسان مستحب گفته م یشتریب
 یعنا را براشش م توانیخلدون مدر کائنات است. با توجه به آثار و آراء ابن ینظم اله یماهو یصهخلدون، خصدر نگاه ابن

 یتخود و رعا یدر جا یزهر چ یقرارده یاعتدال و حد وسط، عدالت به معنا یترعا یمعنا بهعدالت متصور شد: عدالت 
 یو ترک گناهان، عدالت به معنا یشگیتقواپ یعدالت به معنا ی،شرع یاستس یتحقق و اجرا یها، عدالت به معنااستحقاق

خلدون، در جامعه )ابن یتعمران و امن تأمین یمبنا ترینیاصل ینحو ممکن و عدالت به معنا ینبه بهتر یمصلحت عموم
 (.100: 13۷۷ ی،و اخوان کاظم 3۶3-3۷0: 1، ج1390

البالغه، )نهج« حق حقه یکل ذ یاعطا»عدالت که  یفتعار ترینیقاز دق یکیبا اشاره به  یمطهر یدشه همچنین
رشته  یک یمردم دارا»که  دارندیم یانحق هر صاحب حق است، ب یحقوق افراد و اعطا یترعا ی( به معنا۴3۷حکمت 

: 13۶9 ی،)مطهر «یحقوق واقع ینو حفظ هم رعایت یعنیشارع مقدس هستند و عدالت  ینقطع نظر از فرام یحقوق واقع
 (.۶۴-۷0و  ۴3-۴0

 یدنرس»و « خود یگاهدر جا یزیهر چ یریقرارگ»به مفهوم « عدالت»داشت که  یانبنا به مستندات ب توانیم روینا از
دو واژه حق  یبا همراه یزبدون ربا ن یبانک یات(. ماده اول قانون عمل50-58: 1389 یچ،است )ر.ک. قل« حق به صاحب آن

 یشبردپ یمبنا برا ینش از همپژوه ین(. در ادامه ا۶-5: 1392 یچ،قل و یرا متذکر شده است )توسل یفنکته ظر ینو عدل ا
 بحث استفاده شده است.

 یاز منظر اسالم یاقتصاد قواعد عدالت ۴
دارند، بر  یدتأک یع( که بر اقامه عدل و قسط در جامعه انسان) ینمعصوم یاتو روا یقرآن یاتاسالم با الهام از آ مکتب
 یها و نمودهاجنبه ینترمهماز  یکی. نمایدیم یشارپاف یو اقتصاد یفرهنگ یاسی،س ی،در همه ابعاد اجتماع یخواهعدالت

 یاءآن هدف بعثت انب سازییادهکه تحقق و پ ی)عدالت یعدالت اجتماع مظاهراز  یکیاست که خود  یعدالت، عدالت اقتصاد
 یستهنگر یزن یاز اصول اقتصاد اسالم یکیبه عنوان  یبه عدالت اقتصاد ین. همچنآیدیشمار مبوده است( به یاله یامبرانو پ
 داشت. ردر جامعه باو یکامل اقتصاد اسالم یبه اجرا توانیکه بدون آن نم یبه حد شود،یم

 یابد؛یم یتموجود باشد عدالت هم موضوع یدارد و هر کجا حق یمرابطه مستق یکشد عدالت با حق  یانکه ب طورآن اما
شناخت و درک  یبرا ییپس واضح است که قدم ابتدابه صاحب آن داده شود.  یهر حق یستیعدالت با یترعا یپس برا

 ی،جاد آن است. با تعمق و تدبر در مستندات و منابع اسالمیحق و منشأ ا ییشناسا ی،عدالت در نظام اقتصاد یکارکردها
 (:50-5۶ :139۷ یچ،نام برد )قل توانیم یاقتصاد عدالت یاز سه قاعده برا
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 حقوق عام یتقاعده اول؛ رعا 1.۴
( که به گیردیمبحث انفال قرار م یرمجموعهمنابع ز ین)ا یو همگان یعموم یهااز امکانات و منابع و ثروت یبرخوردار حق

 یو آبادان یعمران یشدر جهت افزا توانندیافراد م یهبوده و کل یکسانها برابر و انسان یتمام یحقوق عام معروف است از برا
(، ۶1همچون )هود/ یمقرآن کر یاتآ یراز تفاس توانیقاعده مهم را م ینا ینظر نیباها استفاده ببرند. مثروت یناز ا

بکار رفته است « کُم» یرضم یاتآ ینا یه( استنباط نمود. در کل33 و 32/یم( و )ابراه10(، )اعراف/13/یه(، )جاث29)بقره/
حق  یکس یچجائز دانسته است. ه ادانیهمگان در جهت اصالح و آب یرا برا یخداداد یهااز نعمت یریگبهره یتکه عموم

 محدود سازد. جهتیرا ب یاستفادة کس یاو  یدمنع نما ینعم و منابع عموم یناز ا یلرا بدون دل یگریندارد د
مصالح  یها براانسان یهو کل یرندها قرار بگعموم انسان یارها در اختنعمت ینکه الزم است ا شودیمالحظه م بنابراین

 یبرداربه امکان بهره یعیطب یهادسته از نعمت ینعادالنه ا یعآن از آنان بهره ببرند. پس توز یو آبادان یجامعه و عمران
مراد  شودیم یادآورهستند.  حقیمنابع ذ ینافراد جامعه در ا یتمام یچراکه بر اساس منابع اسالم شود؛یهمگان مرتبط م

 است.عام حقوق  یحقوق عامه به معن یتقاعده رعا یناز ا

 استحقاق افراد یتقاعده دوم؛ رعا 2.۴
 یکیدرآمد و ثروت، کار و تالش و کوشش  یعمعقول است. در توز یو برتر یازآوردن حق، کسب امت به دستدر  یگرد منشأ

شده را به خود  یجاداز ارزش افزوده ا یشتریسهم ب یستیبا یدنما یتفعال یشترکه ب ی. هر کسآیدیبه شمار م یازهاامت یناز ا
( 32(، )نساء/85(، )هود/30همچون )کهف/ یمقرآن کر یاتآ یرتوان از تفاسیقاعده دوم را م ینظر یاختصاص دهد. مبان

: نویسدی( م۷)الرحمن/ «یزانَوالسَّماءَ رَفَعَها و وَضَع الم» یهآ یردر تفس یضمرحوم ف ین( استنباط نمود. همچن39و )نجم/
کرد و حق هر صاحب  یتداشت عنا قآنچه استحقا یصورت که بر هر صاحب استعداد ینار نمود به اخداوند عدالت را برقر»

 (.10۶-10۷ق: 1091 ی،کاشان یض)ف« را ادا نمود تا کار عالم به سامان شد. یحق
را به حساب  یکیرا مورد توجه قرار ده و رنج  یکمقدار رنج هر»: فرمایندیدر عهدنامة مالک اشتر م یزع( ن) یرالمؤمنینام

البالغه/ )نهج« نکن یکه کرده است کوتاه یو زحمت و تالش یدهکه د یقرار نده و در پاداش و مزد او به اندازه رنج یگرید
از آن قاعده پرداخت متناسب با استحقاق و تالش  توانیدستمزد اشاره دارد اما م تعیینبه  یشترب یارمع ین(. گرچه ا53نامه 

 برداشت نمود. یزرا ن
 یستهبا یگاهبه سهم خود و قرار گرفتن در جا یدنو همگان در رس شودیداده م یستهسهم با یدر عدالت به هرکس پس

 یک یلهرا که به وس ییهاو ارزش یدکار و تالش مف ی(. به عبارت331: 12، ج 13۶3 ی،)عالمه طباطبائ شوندیخود برابر م
وجودآورندگان آنها منظور شود و هرگز به یاوجودآورنده حساب خود به به یدگروه به وجود آمده است، فقط و فقط با یافرد 

 (.121: 13۷8 ی،گذاشته شود )جعفر یگرانبه حساب د یدنبا
مقبول و قابل  یافراد، امر یستگیو شا یازبر حسب امت یاستحقاق داشتن در استفاده از امکانات و منابع عموم پس

 یورزعدالت یافراد جامعه نه تنها به معنا ینمنابع ب السویهیو عل یمساو یعتوز یارتاست. به عب یاتو روا یاتاستناد به آ
 دهندیکه از خود نشان م یاقتیو ل یستگیاستحقاق، شا یزاندارند بنا بر م ق. افراد حباشدیم عدالتییب ینبلکه ع یستن

که جزو انفال و  یعیدسته از منابع طبمحق جلوه دهند. روشن است که آن یشترامکانات و خدمات ب یافتخود را در در
 .شودیم یگیریقاعده بوده و در قاعده اول پ ینمتعلق به عموم مردم است، خارج از بحث ا

 نیحال آنکه قاعده دوم به ا گرددیمسابقه برم یطشرا یندارد چراکه قاعده اول به برابر یقاعده با قاعده اول تعارض این
 یطاست اگر شرا یعیخواهد بود. طب یشترب یافتتالش نمود مستحق در یشترب یمسابقه هرکس ینمهم اشاره دارد که در ح

خواهد بود  فایدهیب یعیبه منابع توز یابیمسابقه جهت دست ینافراد در ح ششهمگان برابر نباشد، تالش و کو یبرا ییابتدا
 شد.دار خواهد و روند کشف استحقاق آنان خدشه
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 حقوق فقرا و محرومان یتقاعده سوم؛ رعا ۳.۴
قرار داده شد و پس از آنکه افراد بنا بر تالش و کوشش  یعموم مردم در جهت عمران و آبادان یبرا یاله یهااز آنکه نعمت پس

 ی،پرورو تن یاز تنبل یرغ یکه به علت مانندیم یهم باق یااز منابع را از آن خود کردند؛ عده یبیخود سهم و نص یتو فعال
 ت منابع از راه تالش و کوشش نشان دهند.یافنتوانستند خود را مستحق در

قرار داده شده  یفقرا و محرومان جامعه در درون اموال طبقه توانا و غن یالزم و واجب برا« حق» یکقاعده،  ینبنابرا
و آن را  داندیحب آن بخش مخصوص از اموال خود نمافراد توانا را صا یزن یتاز لحاظ مالک یقاعده حت یناست. مطابق ا

همچون  یمقرآن کر یاتآ یراز تفاس توانیقاعده را م ینا ینظر یمارد. مبانشیجامعه برم یو فقرا ینحقِ محروم یماًمستق
، ذکر است خمس، زکات، انفاق یان( استنباط نمود. شا۷( و )حشر/۷/ید(، )حد۴1(، )انفال/19/یات(، )ذار2۴)معارج/

قاعده  ینتحقق ا یبرا ماسال یکه نظام اقتصاد باشدیم ییاز جمله راهکارها یحکومت اسالم هاییاتاز مال یصدقه و بخش
 سوم ارائه نموده است.

 
 یقواعد عدالت از منظر منابع اسالم. ۱شکل 

وار در طول هم قرار دارند، نوبت به صورت سلسلهکه به یو استخراج قواعد عدالت از منظر منابع اسالم یاز معرف پس
 یدهو فا یبرهم زننده قواعد عدالت باشد؟ حلقه ارتباط تواندیم ینگیحجم نقد یشافزا یاکه آ رسدیپرسش م ینپاسخ به ا

 یمجراها گویی،یاز کل یریگتا با فاصله دهدیامکان را به ما م یناست که ا ینگانه فوق اقواعد سه بندییمو تقس یینتب یعمل
. به ییمبر عدالت را به نحو جداگانه و ساختارمند در قالب سه قاعده فوق درک نما ینگیحجم نقد رویهیب یشافزا یاثرگذار

مستدل و روشن  یپاسخ یهدر کشف و ارا ییشد، به عنوان ابزار و الگو یینآنچه تاکنون در قالب قواعد عدالت تب یگرد یانیب
 کار خواهد آمد.ر بهبه پرسش مذکو

 یبا رشد بخش واقع ینگیعدم تناسب رشد نقد ینگی،حجم نقد یشبودن افزا رویهیمنظور از ب ینجادر ا شودیم یادآور
 ینبلکه به ا یست؛مطلق نرخ رشد ن یبرابر یتناسب به معنا ین. اگرددیاقتصاد است که منجر به کاهش ارزش پول م

 اقتصاد گسسته شود. یاز بخش پول یدنبا یبخش واقع یمعناست که حلقه ارتباط

 ینگیحجم نقد یشافزا عوامل ۵

 یتورم یهمال یشناسمفهوم 1.۵
 تأمین. انجامدیم یکسر بودجه دولت که به تورم و کاهش ارزش پول مل یمال تأمیناز  اییوهش یعنی یتورم یهاز مال منظور

درآمدها است.  یشافزا یگرو روش د هاینهروش کاهش هز یک. پذیردیصورت م یها با دو روش کلبودجه دولت یکسر یمال
صادرات  یشدرآمد دولت با افزا یشافزا ین. همچنباشدیم یمقابل تقس مرانیو ع یجار هایینهبه کاهش هز هاینهکاهش هز

:  قاعده دوم
رعایت 

استحقاق افراد

رعایت : قاعده سوم
حقوق فقرا و 

محرومان

:  قاعده اول
رعایت حقوق 

عام



 

۷ 

و نرخ اِعمال و فروش طال و ارز  یاتیشمول مال یثاز ح هایاتمال یش(، افزایرانهمچون ا ییدر کشورها ی)مثل صادرات نفت
 .شودینم اعمالشکل و اندازه  یکقابل تحقق است که البته در همه کشورها به  یهدر بازار پول و سرما

همچون  توسعهدرحال یکشورها یبرا یو عمران یجار هایینهکه کاهش هز یابیمیدرم یاقتصاد هاییتبه واقع ینگاه با
 یتو محدود المللیینب هاییمنفت، مباحث تحر یدتول هاییتکمبود ظرف یلبه دل ینهمچن است. یزکمتر قابل تجو یرانا

و  یاسیس یریتی،مد یهاناقص، مسائل و چالش یابیبازار ی،صادرات یکشش بودن کاالهادر بازار اوپک، کم اییهسهم
 یازمورد ن یزانبه م یدولت یدرآمدها یشدست مانع افزا یناز ا یو مسائل یاتیو مال ینظام ادار ییعدم کارا المللی،ینب
که در  باشدیم یمرکز کبودجه دولت، استقراض از بان یکسر تأمینراه  ینترساده یدو شا ینترراحت روین. از اشودیم

 (.۷5-105: 1383 ی،)توسل شودیکردن کسر بودجه منجر م یپول یابه انتشار پول پرقدرت و  یتنها
و  یخود گرفته و با استفاده از حق قانون یاراز منابع موجود در اقتصاد را در اخت یخاص یرمقاد یپول یهپا یشبا افزا دولت

 شودیم ینگیحجم نقد یشالضرب، موجب افزاحق یقدرآمد از طر یجادچاپ اسکناس، ضمن ا یخود برا یانحصار
مردم  یو به موازات آن، محصوالت مورد تقاضا یابد یشافزا دماگر حجم پول در دست مر یعتاًطب(. 13۷۶ نیا،یل)اسماع

: 13۷۶اصل،  یریآن است )قد یمنطق یجهنت هایمتکه باال رفتن ق گرددیم یدار( پای)تعادل پول یعدم تعادل یابد،ن یشافزا
 یشانباشد، به افز یقیحق یمل یدکه متناسب با رشد تول یدر اقتصاد به نحو ینگیحجم نقد یشساده، افزا یان(. به ب59۴

بر صاحبان  یاتکاهش همانند وضع مال ینخواهد شد. از آنجاکه ا یافراد منته یدتورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خر
 .شودیم یرتعب« پنهان یهمال» یاو  «یتورم یهمال»به  یاستس یناست از ا یپول و وجوه مال

 یخلق پول بانک یشناسمفهوم 2.۵
که به دولت داده  ی. انتشار پول به واسطه حقیمقائل شو یکدو مفهوم انتشار پول و خلق پول تفک ینابتدا الزم است ب در

خلق  یگرد یربه تعب یا ی. اما خلق پول بانکگیردیپول پرقدرت صورت م یا یپول یهپا یشو افزا یبانک مرکز یقشده از طر
 یلرا تشک ینگیپول حجم نقد. مجموع پول و شبهردگییصورت م یبانک موعهو در مج یرهذخ یبانکدار یستماعتبار در س

 یبو ضر یابدیم یشافزا یپول یهپا یشبه همان اندازه افزا ینگیباشد نقد یصددرصد یرهبا ذخ یبانکدار یستم. اگر سدهندیم
 یرهن( ذخجها یبانک یهانظام یرما )همانند سا یدر نظر داشت که نظام بانکدار یدداشت. اما با یمنخواه یپول یندهفزا

 بود. یمشاهد خواه یهناح ینرا از ا ینگیحجم نقد یشافزا ینده،فزا یببا ضر رویناز ا یست؛ن یصددرصد
 یبانکدار یستمدر س یدند،ها فهمبانک ینقطه ختم نشد؛ پس از مدت ینروند به هم ینآنست که ا یتحائز اهم نکته

 ینا ینکهکنند بدون ا یدهوام یعنیدو طرف ترازنامه خود را توسعه دهند؛  یشینیبدون سپرده پ توانندیم یجزئ یرهذخ
خلق  یعنی ینو ا آید؛یبه وجود م یدجد یاسپرده یزوام ن اعطایمحض مستلزم کاستن از حساب سپرده باشد؛ به یدهوام

 شود.اجابت  ینیمتعاقباً به شکل پس تواندیم یر،به ذخا یازن یه،رو ین. مطابق ایچپول از ه
 یرهبر ذخ یمبتن یبانکدار ی،مال یگرمختلف واسطه یکردبانک سه رو یواقع یتمتعارف اقتصاد نسبت به ماه یاتادب در

 یدگاهد ینهستند. در ا یمال یهاها تنها واسطهبانک یی،ابتدا یکردمطرح است. در رو یچخلق اعتبار از ه یکردو رو یجزئ
 یکرداست. در رو یگرمنابع به اشخاص د ینآن قرض دادن ا یاناشخاص و پا ازها سپرده یآوربا جمع یدهوام یندآغاز فرا
 یگر مالواسطه یک یی. گرچه هر بانک به تنهاکنندیخلق پول م یها به صورت تجمعبانک ی،جزئ یرهبر ذخ یمبتن یبانکدار

 یدگاهاست همانند د یدوران کنون رترب یدگاهه دسوم ک یدگاه. ددهدیوام م یانها را جذب و آنها را به متقاضاست که سپرده
و  کندیخلق م یچ،ها را از ههمه وام ییها به تنهااز بانک یکهر یول کندیخلق پول م یمعتقد است نظام بانک یجزئ یرهذخ

 (.139۷و همکاران،  یجانیو کم 1395 ی،آباددولت ینیاز آن وجود ندارد )حس یشبه جذب سپرده پ یازین
 مندییدهوجود نداشته باشد، فا یواسطه مال یکرداگر رو یرابا هم وجود دارد. ز یکردهر سه رو یمتعارف کنون یبانکداردر 

 یچخلق وام از ه یا یجزئ یرهذخ یکردهایاز رو توانندینم یجهو در نت یابدیم یلها به عموم مردم تقلبانک یدهو خدمات
واسطه وجوه تنها درآمدشان محدود به  یکردها در رواست که بانک ینمهم ا همسئلاستفاده کرده و خلق پول کنند. اما 
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. اصل پول و درآمد بهره با کسر کارمزد متعلق دهدیم یلرا تشک یاز نرخ بهره اسم یهمان کارمزد است که تنها نسبت کوچک
 گذار است.به سپرده

ها گرچه کل درآمد بانک یکردرو ین. در ادهدیرخ م یدر چرخه بانک یندهفزا یبخلق پول با ضر ی،جزئ یرهذخ یکردرو در
گذار است که نزد بانک سپرده شده و در متعلق به سپرده یکردرو ین. اما اصل پول در اشوندیحاصل از نرخ بهره را مالک م

سوم و قدرت خلق  یکردرو یهها از ناحبانک ی. اما قدرت اصلکندیپرداخت نم یاینههز یقبال استفاده از خدمات حساب جار
بانک کل درآمد حاصل از نرخ  یکرد،رو ین. چراکه در ایقبل یکردنه از دو رو شودیحاصل م یشینیبدون سپرده پ یپول اعتبار

 یجادا یوام اعتبار در حساب جار یمتقاض ایحالت، بانک بر ین. در اشودیبهره و اصل پول وام داده شده را در انتها مالک م
ارزش افزوده است کامل با بانک  یداش را که حاصل دسترنج و تولاصل وام گرفته شده و بهره یپس از مدت یو متقاض کندیم

است. قابل ذکر است که در  یخلق پول اعتبار یمعظ یتظرف ینهم کندیکه بانک را بانک م اییژگی. آن وکندیم یهتسو
 ییالحسنه وام بدون بهره بپردازد تواناقرض یهاصندوقاگر مانند  یحت کندیکه وام اعطا م یاهر مؤسسه یکرد،رو ینا

 .شودیمالک اصل پول وام داده شده م یاما پس از مدت کند،ینم یافتدر یادارد و گرچه بهره یچبالقوه خلق پول از ه
ل است که با مجاز و مشروع شمردن امکان انتشار پو یقتحق یناز ا یکشور حاک یچهار دهه گذشته نظام پول تجربه

همه  یلهپول پرقدرت به وس یا یپول یهپا رویهیمستمر و ب هاییششاهد افزا یپول بانک رویهیها و خلق بدولت یبرا یاضاف
 یهاوقوع تورم ها،یشنوع افزا ینهمه ا یجهنت .یماها بودهتوسط بانک یندهفزا یببا ضر ینگیحجم نقد یشها و افزادولت

 یدیو ضد تول یو اقتصاد سوداگر گذارییهسرما یماتتصم ینانینااطم وناعادالنه ثروت  یعتوز یجهگسترده و مزمن، در نت
 بوده است.

 ینگیحجم نقد رویهیب یشدر اثر افزا یقواعد عدالت اقتصاد نقض ۶
عد قوا»( و ینگیحجم نقد رویهیب یشافزا یل)به عنوان دال «یخلق پول بانک»و  «یتورم یهمال»که از  یمیتوجه به مفاه با

 یشنقش مخرب افزا یلو تحل یحدر ادامه به تشر توانیارائه شد، حال م« اسالم یگانه عدالت از منظر نظام اقتصادسه
 قواعد عدالت پرداخت. یدر اجرا ینگیحجم نقد رویهیب

 و نقض قاعده اول ینگیحجم نقد رویهیب یشافزا 1.۶
 ییراز آنجاکه تغ .یابدیم یارزش تجل یرهسنجش و ذخ یارآحاد جامعه از پول حداقل در سه جنبه واسطه مبادله، مع استفاده

اندازه  ییرخواهد شد، تغ ءیادر استفاده از اش یو نابسامان یباعث آشفتگ یلوگرمک یتر،سنجش همچون متر، ل یمداوم واحدها
سامان دادن مبادالت  یواحد سنجش برا یکه حفظ نسب روستینواهد آورد. از ارا در اقتصاد به وجود خ یآشفتگ ینا یزپول ن
 است. یضرور

از  یبرخ یلبنا به تحل یرازاست.  یپول یاستس یاز پول، حفظ ارزش آن به عنوان هدف اصل یاستفاده عموم یگرد جنبه
و  یجیتالیو د یکیو چه از نوع الکترون یو کاغذ یی(، پول از هر نوع، چه از نوع کاال۷8-110: 139۴ ی،اقتصاددانان )توسل

 یدارا یکهر گیرد،یکه واسطه مبادله قرار م یذات یثو چه از ح لیتواحد سنجش ارزش و ما یثچه از ح یث،از هر ح
توجه کشورها به عنوان تنها سند مکتوب اعتبار انجام شده در پول، و با  یپول ینقوان یلتحل بر اساساز اعتبار است.  یمراتب

 یگربا ارزش د ییهر دارا یا الو مستقل از ط یرفیزیکیغ یپول که خود وجود یکنون هاییتبه آنچه در عمل رخ داده و واقع
 ی،)توسل« هستند یدر همه مراتب اعتبار یکنون یجیتالیو د یکاغذ یهاپول»روشن است که  یقتحق ینا شود،یم یدهد

 یامر اشیاو ارزش مبادله یدقدرت خر یت،است و هم مال یو قرارداد یارهم ذاتش اعتب یپول کنون یجههمان(. در نت
 یاست که با جعل قانون و تعهد به حفظ ارزش آن به عنوان هدف بانک مرکز یاجتماع یمانیو پ عهدو  یقرارداد ی،اعتبار

به وفا کردن به عقود  یداَوْفُوا بِالْعُقُودِ، داللت بر دستور اک یهظاهر آ یگر،. از سمت دآیدیم یدپد کشور یو بانک یدر قانون پول
شمرده شود و  یمانکه در عرف عقد و پ یزىشود، و هرچمى یقمصاد همهدستور، عمومى بوده که شامل  یندارد؛ و ظاهر ا

 .دشویاست م یاجتماع یمانپ یکلذا شامل پول هم که  یرد؛گتناسبى با وفا داشته باشد را در برمى
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الوفا تعهد شده، الزم یاسشبر اساس مق یکه در آن حفظ ارزش پول مل یقانون پول یترعا یهاحکام اول بنا به بنابراین،
 که یزمانممکن خواهد شد، آن هم  یحکم تنها با حکم ثانو یناز آن عدول کند. عدول از ا تواندینم یاست و دولت اسالم

 .یدوجود مصلحت( با آن موافقت نما مان)تا ز یشارع مقدس به واسطه مصلحت نظام اسالم
 ی)هاشم شودیآن خالصه م یدو قدرت خر یاپول در ارزش مبادله یقتتمام حق یشاهرود یهاشم اللهیتبه نظر آ بنا

اسکناس )پول( عبارت است  یتو هو یقتباورند که تمام حق یناز فقها بر ا یاعده ی،(. از لحاظ فقه۷3: 13۷۴ ی،شاهرود
 یقدرت ینبا چن تواندیخواهد بود و م ینیمع یداسکناس مالک قدرت خر هدارند یعنی یاجات،رفع احت ییو توانا یداز قدرت خر

: 13۷2 ی،بجنورد یکه دارد اقدام کند )موسو ییهابه مقدار اسکناس یعنی ید،همان توان خر یزانخود، به م یازهایبه رفع ن
 یدارزش و قدرت خر همانگفت که آنچه در پول، اصل و عامل رغبت عرف به پول است،  ینچن توانیم یجهنت(. در 109

 یهاندارد، چون با اندک مراجعه به عرف و دقت در سؤال و جواب یذائقه عرف زحمت چندان ینپول است و به دست آوردن ا
 (.230: 138۶ ی،و سماوات ینیاست )ام یدمان قدرت خرپول ه یکه گوهر اصل یدرس یجهنت ینبه ا توانیروزمره آنان م

حق  ین. آنچه اشودیم یداشتن پول، صاحب حق یاراز جامعه با در اخت یگانه پول، هر فردسه یهابا توجه به نقش حال
اذعان  توانیم یلدل ینارزش است. بد یرههمان ذخ یانقش سوم پول  کند،یگر مجلوه یشترب یو خصوص یرا در بعد فرد

جامعه با اعتماد به  یکدارد. افراد  یفتعر یتقابل یشترپول، ب ارزشو  یداز قدرت خر یانتنمود که کارکرد عدالت در ص
و تعهد به حفظ ارزش آن سپرده است، ماحاصل و ثمره تالش خود را به شکل پول  یدهبه پول بخش یکه دولت رسم یاعتبار

 خواهد داشت. جودعموم افراد جامعه که در قاعده اول عدالت ذکر شد، و یراب یهرو ینو ا کنندیم یرهو ذخ ینگهدار
 شود،یحاصل م یپول بانک رویهیو خلق ب یکردن کسر بودجه با انتشار پول اضاف یپول یهکه از ناح یارزش پول کاهش

است  یفقه یاصطالحاست. نقص در مال، « نقص در مال»عمل مصداق  ینبوده و ا یدر مسکوکات فلز یارهمانند کاهش ع
مثال، اختالط گالب با آب به نقص در مال که همان گالب  عنوانخاص خودش را دارد. به  یمقتضا یکه در رابطه با هر مال

عملکرد اعتباردهنده  یقاست نقصان خاص خودش را دارد که از طر یپول که مال اعتبار یب،ترت ین. به همانجامدیباشد م
 ینع (.۷5-105: 1383 ی،)توسل گرددیپول حاصل م یبرا ی،مل یدبدون پشتوانه تول یپول یانبساط گذاریسیاستبه نحو 

فرض که حق انتشار پول  ین. با ادهدیرخ م دهدیم یپول بانک رویهیها اجازه خلق بکه دولت به بانک یاتفاق هنگام ینهم
 د.واگذار کن یگرآن را به هر نهاد د تواندیبه دست دولت است و م

صاحبان  یتآنکه مالک با فرضآنکه  یعنیمعنا است.  ینحقوق عامه مستلزم هم یترعا یمعناقاعده اول عدالت به اجرای
 ینخواهد کرد. بنابرا یجادمالک ا یحق برا ینوع یتمالک ینا یآمده است، بقا یدپد یحیصح یوجوه بر پول خود از مجرا

 یهو سرما یابدآحاد جامعه به مرور زمان کاهش  یدپول و قدرت خر شارز یدمعناست که نبا ینحقوق عامه مستلزم ا یترعا
و خلق  ینگاه مجاز و مشروع دانستن انتشار پول اضاف ینو عملکرد آنان مستهلک شود. پس با ا یارو ثروت افراد خارج از اخت

آحاد جامعه که  یتمام کهحقوق آحاد جامعه منجر خواهد شد. چرا ییعبه نقض قاعده اول عدالت و تض یپول بانک رویهیب
کاهش  یندر ا آنکهیب شوند،یآن م یداند، با رخداد تورم شاهد کاهش قدرت خرنموده یرهخود را در قالب پول ذخ ییدارا

 داشته باشند. یریتقص یادخالت و 
 ییهادولت )از کانال یبلکه بر درآمدها شودیمعه بار نمکاهش ارزش پول فقط بر جا یمنف یرتأثاست  به اشارهالزم  البته

دست  یلها بدون دلجهت دولت یندارد. به ا یرتأثبر مصرف( هم  یاتهمچون کاهش مصرف و به تبع آن کاهش درآمد مال
 یشافزابودجه دست به  یجبران کسر یکه برا یداقتضا نما یدولت اسالم تاگر مصلح روین. ازازنندینم یاقدام ینبه چن

که محدود به مدت زمان  یهاحکام ثانو بر اساس حتماًنشود،  یافتجبران  ینا یبرا یزن یحل بهترو راه یدپول پرقدرت نما
مصلحت  یتخواهد داد؛ چراکه رعا یاجازه را به حاکم اسالم ینمصلحت هستند، شرع مقدس ا یرهبه دا یداضطرار و مق

 یهاکه در بخش ماندیم یحالت، الزام به جبران باق یندر اذکر است  یاندارد. شا یتمنافع افراد اولو یربر سا یحکومت اسالم
 .شودیبدان پرداخته م یآت

ها را برجسته به نفع بانک یدولت هاییتنامناسب حما یعتوز ی،در نقض قاعده اول توسط خلق پول بانک یگرد مورد
 یسامانده یثها را از حبانک ی،شرکت یتحاکم یاو  یمال یتیرچون ضعف مد یبه علل یترازنامه بانک ی. آشفتگسازدیم
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ها بانک یگاهنقش و جا یت. بنا به اهمسازدیبا چالش مواجه م مانیز هو دور نقدشوندگی ،یسکاز جنبه ر هابدهیو  هاییدارا
ها دولت عموماً ی،بانک یهاها و چالشبروز بحران یدر پ یآرامش اقتصاد یزنندگکشورها و قدرت برهم یدر ثبات نظام مال

 خایرذ به سترسید دهینمکاا یزن وپنهان  اییارانهو  حمایتی یهامهرا یجاددسته از نهادها هستند. ا ینا یو حام یبانپشت
 گونهینا یسکیو ر یانهو گسترش اقدامات سودجو یدخود، منجر به تمد یهاترازنامه یمها جهت ترمبه بانک یبانک مرکز

 (.21: 2011و همکاران،  )ورنر شودیپول م نهادها در خلق
 ریگازسا جتماعیا بهینه با که شودیم دهستفاا منافعیو  اضغرا یپیگیر جهتدر  عموماً لپو خلق ینذکر است ا شایان

 رعتباا خلق به دخو تمدهکوتامنافع  دنکر بیشینه ایبر هابانک کهمطلب است  ینگواه ا یزن یخیرتا هداشوندارد؛  یچندان
اذعان داشت  توانی(. پس م۴9: 2012و همکاران،  هامیندارند )گر یشتریب یشگرا نهاگرداسوو  غیرمولد یهابخش ایبر

در آن سهم دارند( به  ی)که همه فعاالن اقتصاد یدولت هاییتنامناسب حما یعبه توز عمالً یتیپنهان و حما هاییارانهکه 
 .شودیاعده اول عدالت مق کنندهنقضها منتج خواهد شد و نفع بانک

 و نقض قاعده دوم ینگیحجم نقد رویهیب یشافزا 2.۶
 ییرتغ یاندر جر یناهمگون یجادبرهم زدن تناسب و توازن و ا ینگیحجم نقد رویهیب یشمشهود افزا هاییژگیاز و یکی

 یبا آهنگ ی،از طبقات اجتماع یاز کاال و خدمات و کسب درآمد برخ یبرخ یمتنحو که ق ینو کسب درآمدها است. بد هایمتق
و درآمدها  هایمتشدن ق یینعدم تناسب و توازن در باال و پا ین. ایابدیم یشدرآمدها افزا یاو  هایمتق یراز سا یدترشد

 یج. نتایابدبهبود  یگرد یهاها به ضرر طبقات و گروهاز طبقات و گروه یبرخ یقیکه درآمد و ثروت حق شودیموجب آن م
جهت  ین(. از ا13۷1 ی،درآمدها دارد )کتاب یعبر توز یمنف یکه تورم اثرگذار دهدینشان م یزن یو مطالعات آمار یقاتتحق

منتج  یدناعادالنه درآمدها در مرحله پس از تول یعبه توز یپول بانک رویهیو خلق ب یتورم یهمال یاستادعا نمود که س توانیم
 خواهد بود. یزننده قاعده دوم عدالت اقتصادبرهم یق،طر ینشده و از ا

مرور زمان در مهم آنست که نقض قاعده دوم و عدم توازن در حصول درآمد متناسب با تالش و استحقاق افراد، به نکته
مد ثابت بر دوش صاحبان درآ عمدتاًناعادالنه  یعتوز ینا ین. چراکه فشار سنگشودیمتبلور م یشکاف طبقات یشافزا یا یجادا

گرچه تورم، ضرر  یگر. به عبارت دشودیاوراق مشارکت احساس م یدارانا خریثابت همچون کارمندان و کارگران و  یمهو ن
 یناز ا هاییییمسکن، طال و جواهرات و دارا ین،پول به زم یلاما طبقة مرفه جامعه که امکان تبد رساند،یخود را به همه م

که  یدرآمد ینطبقات پائ کهیدرحال؛ مانندیمصون م یپول تا حد یدکاهش قدرت خر یاناز ز انتقال ینرا دارند؛ با ا یلقب
و  یضرور یو مسکن ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کاالها ینبادوام همچون زم یکاالها یدخر یبرا یپول چندان

 یتجرب هاییبررس بر اساس ین(. بنابرا1۴۷: 1389 یچ،)قل پذیرندیتورم ضربه م یشاز تبعات افزا یشترب کنند،یم یمصرف
اذعان داشت  توانی( م13۷1 ی،و کتاب ب 1393 یرتاشی،ت یلی)ر.ک. خل یثروت یا یدرآمد یهان آثار تورم بر دهکیراموپ

 گردد.یاء می، موجب گسترش فقر و تمركز ثروت در دست اغنیه تورمیمال
 یبخشبا تنوع تواندیهوشمندانه م یاتینظام مال یک یدر جامعه دارد، اجرا یعیخود اثرات توز یاتازآنجاکه وضع مال البته

 یرا در اقتصاد برجا گذاریاستسمدنظر  یعیآن اثرات توز هاییتو معاف یاتیمتفاوت مال یهانرخ یاتی،مال یهپا ییراتو تغ
 یجادا یشکاف طبقات یتا حدود تواندیم یزهمچون خمس و زکات ن ییسازوکارها تی،دول یاتدر کنار مال ینبگذارد؛ همچن

 یجادو تورم در ا ینگیحجم نقد یشافزا ینقش منف یناف تواندینم یمیاقدامات ترم ینهرحال اببرد؛ اما به ینشده را از ب
 و برهم خوردن قاعده دوم باشد. یشکاف طبقات

 و نقض قاعده سوم ینگیحجم نقد رویهیب یشافزا ۳.۶
 یفقرا و محرومان جامعه در درونِ اموال طبقه توانا و غن یالزم و واجب برا« حق» یکعده سوم، به شد قا یانکه ب گونهآن

که نظام  باشدیم ییاز جمله راهکارها یحکومت اسالم هاییاتاز مال یاشاره دارد. خمس، زکات، انفاق، صدقه و بخش
 نموده است. هقاعده سوم ارائ ینتحقق ا یاسالم برا یاقتصاد
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 یعیافراد جامعه، از حجم منابع بازتوز یدو به تبع آن، کاهش قدرت خر ینگیحجم نقد رویهیب یشبا افزا رودیم انتظار
موارد واکنش عرف به  ینترمهماز  یکی ،یکاسته شود. به عبارت یعیهمچون خمس، زکات، صدقه، وقف و انفاق به طور طب

فته رو برگ یرخواهانهخ هاییپرداخت یرو سا یازمندانبه ن الحسنهضکاهش پرداخت وام قر ید،کاهش ارزش پول و قدرت خر
 ینا تواندیم یتورم یطدر شرا یاسم یدستمزدها یلتعد یزاناست. گرچه نوع و م یو اجتماع یشرع یتمسئول یفایاز ا

 .یدجبران نما یرا تا حدود یزهکاهش انگ
 یتورم و کاهش ارزش پول برا مسئلهبودن  یجد یایوکشور، گ یاالحسنهقرض یهااز بانک یکی یتجرب هایبررسی

 یها(. پژوهش1398 ی،الحسنه است )اکبرقرض یهاتورم بر حجم سپرده یمنف یالحسنه و صحت اثرگذارقرض یهاسپرده
نمونه، . به عنوان کنندیاثبات م یاقتصادسنج یهاو مدل اریآم یهاادعا را با استفاده از داده ینصحت ا یزن یاقتصاد

ها الحسنه بانکقرض یهاحجم سپرده ییرگرنجر، تغ یت( در پژوهش خود با استفاده از آزمون عل1388) ییو بابا عشرییاثن
است  یندهنده انشان اهاند. برآوردرا آزمون نموده ی( نسبت به انتظارات تورم13۴0-138۶) یهاسال یط یراندر اقتصاد ا

 یعزت ین. همچنیابدیم یها کاهش اندکبانک الحسنهقرض یهاحجم سپرده یران،ر اقتصاد اد یانتظارت تورم یشکه با افزا
( 1390) یعیدارد. شف یدر حجم کم یکه تورم بر انفاق سرانه اثر منف دهندیخود نشان م یق( در تحق1391و نورمحمدلو )

با کاهش درآمد سرانه  یاست. به عبارت یمذهب یهاثروت و سرم ی،از درآمد سرانه استان یندهفزا یتابع قکه انفا دهدینشان م
 یز( ن1391) یعیو شف یاست که پژوهش عزت اییجهنت ین. اشودیکاسته م ییانفاق اعطا یزانافراد جامعه از م یدو قدرت خر

 کرده است. یدتائآن را 
را  یاثرات کاهش ینا یتا حدود یتیو حما یقیتشو هاییاستاز س یریگبا بهره تواندیم یاسالم یهم نظام مال ینجادر ا

و تورم  ینگیحجم نقد یشافزا ینقش منف یناف تواندینم یمیاقدامات ترم ینهرحال همانند مورد قبل اتنزل بخشد. اما به
 و برهم خوردن قاعده سوم باشد. وزیعیمنابع بازت تأمینافراد در  یزهدر کاهش انگ

 یتورم یهالدر جبران اثرات م یدولت اسالم یشرع یتمسئول ۷
 یپول هاییاستموظف به اتخاذ س یدولت اسالم ی،گانه عدالت اقتصادقواعد سه یبر اجرا یتورم یهمال یتوجه به آثار منف با

 یزو ن یاتاز روا یاریاست. مدلول بس ینبر جامعه مسلم یتورم یهاز اعمال مال یزمناسب در جهت حفظ ارزش پول و پره
با آنان به عدالت رفتار کند. به  یدمسلمانان است و با یسحافظ جان، مال و نوام یاست که حاکم اسالم ینکالم بزرگان ا
 عنوان مثال:

المسلم حرمة مال»که حضرت فرمود:  کندیص( نقل م) رسول اکرماز  یتیدر مبسوط، روا یطوس یخ( مرحوم شالف
مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه  یتت. پس اگر اهماحترام مال مسلمان، مانند احترام خون او اس«. کحرمة دمه

 (.110: 1ق، ج1۴0۶ یزدی،مقدارى از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود )محقق داماد 
 یرفاالم یتهکلّکم راع و کلکم مسئول عن رع»که فرمود:  کندیم یت)ص( روا اکرم یامبرپاز  فراسی( ورام بن ابب

 نظر یرزو همه مسئول افراد  یکدیگریدکه تمام شما حافظ و نگهبان  یدآگاه باش. «یتهل عن رعراع و هو مسئو الناسیعل
 (1۴: تایب فراس،یشان مسئول است. )ورام بن ابیمردم در برابر ا یو فرمانروا یر. پس امیدخود هست

منقول  یثحد یکرا تلف کند، ضامن است( را  یگرى)هر کس مال د« فهو له ضامن یرمن اتلف مال الغ»( فقها جمله ج
شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن نمى یدهد یثىعبارت در کتب حد یناند. هر چند ااز معصوم )ع( تلقى کرده

اکى کلماتى ح یزن یگرنصوص د یارىماند و در بسباقى نمى یدىآن ترد دنبو یثچنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حد
ق، 1۴0۶ یزدی،قاعده در آمده است )محقق داماد  یکجمله وجود دارد. به هر حال، جمله فوق به صورت  یناز مضمون ا

 (.110: 1ج
 یاسیس ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یتامن حافظیطور کلبه یاحافظ مال، جان و ناموس  یاساس حاکم اسالم ینبر ا

 کند؛ینم یعرا ضا کسیچحق ه راند؛یو داد حکم مشرع به عدل  ینو مواز یاله ینمردم طبق قوان یانو مانند آن است؛ م
اتخاذ نخواهد  یاستیپس او س سازد؛یمردم برقرار م یانثروت را م ازنو تعادل و تو کندیاحسان نم جهتیب کسیچبه ه
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و به ضرر فقرا  یاءنفع اغندرآمد به یعتوزشود و  یردر جامعه فراگ یختهگسو تورم لجام یافتدمردم از ارزش ب یهاکرد که پول
 کند. ییربه شدت تغ

و دولت قانوناً و عرفاً متعهد به حفظ  یبانک مرکز ی،جامعه اسالم یکدر  یهکه بنا به اصل اول شودیرو مشخص م ینا از
 یهاباشند. از آنجاکه بر اساس اصول و آموزه یزتعهد، ملزم و پاسخگو ن یندر قبال ا یستیهستند و با یمتناسب ارزش پول مل

 یو اقتصاد یسنجش مال یارهایبرهم زدن مع ینارزش افراد جامعه و همچن ذخایرو  یهعقال، کاهش سرما یرهو س یاسالم
ارزش و  یرهذخ یبرا اییلهاز آنجاکه پول وس یز( و ن1383 ی،واقع شده است )توسل یو مبنا مورد نه یلجامعه بدون دل یک
 یچه ی،کرد که در نظام اسالم عااد ینچن توانیمردم جامعه است، م یو اقتصاد یمحاسبه و سنجش امور مال یبرا یاریمع

بزند که منجر به کاهش ارزش  یدست به اقدام یو خارج از مصلحت عموم یلدولت حاکمه، حق ندارد بدون دل یحت ینهاد
 حقوق افراد شود. ییعو تض یپول مل

با اصول  یرزا و مغاتورم هاییاستنمودن از اعمال س یزدر پره گذاریاستس ینهادها و قوا یالزام برا یناست ا بدیهی
باعث  ی،و عمران یجار هاییتفعال یمال تأمیندولت در  ی. اما از آنجاکه ناتوانباشدیقابل لحاظ م یشترب ی،عدالت اقتصاد

اگر امکان  گردد،یبه اهداف کالن نظام م یلن ینمردم و همچنو اشتغال  اهرف یشت،در سطح مع اییدهبروز مشکالت عد
خود را ورشکسته  یآنکه به حال خود رها نشود و به عبارت ینباشد، دولت برا یسرکمتر م ینهبا هز یهادولت از راه یمال تأمین

 گرددیم یتورم یهمال ستیاو اعمال س یبودجه خود مجبور به استقراض از بانک مرکز یکسر تأمینبه منظور  یداعالم ننما
است منبع جبران ضرر از محل خلق پول و تکرار  یعدم الزام جبران ضرر نخواهد بود. البته ضرور یامر به معنا ینکه البته ا
ضرر، ضرورت و  یمو ترم یصمنابع و تشخ تأمینفراوان  یخواهد بود که دشوار یهینباشد. بد ینگینقد یشافزا یاثرات منف

 .سازدیدوچندان م یتحاکم یمضر را برا هاییاستاز اعمال س یزپره میتاه
 قابل طرح است: یکل یلاست، دو دل یاستس یناز اعمال ا یملزم به جبران ضرر ناش یدولت اسالم ینکهاثبات ا برای

انجام  روین. از ایدنما یتخود رعا یبنا به دستور شرع موظف است که عدالت را در حکمران یاول آنکه حاکم اسالم یلدل
بابت جبران خسارت  ینبوده و از ا یاست مخالف رسالت دولت اسالم یگانه عدالت اقتصادکه برهم زننده قواعد سه یاستیس

 بر عهده او است.
 یرد،قرار گ یمصلحت حفظ اصل نظام اسالم یرهاست که در دا یزیشامل هر چ یتحاکم یاستدوم آنکه، حکم و س دلیل

خسارت به  ینا یستیمصلحت نظام بوده و با یرهخارج از دا شود،یمستخرج م یاستس یاآن حکم  یااجر یکه از پ یانیاما ز
که در  یدحکم نما یداد. اگر مصلحت عموم یحتوض یشترمفهوم را ب این یبتوان با ارائه مثال یدجبران گردد. شا ینحو مقتض

مجاور باشد؛  یهاخانه یبامر منوط به تخر ینرفاه حال عموم احداث گردد و ا یبرا یبزرگراه یا یاباناز شهر، خ یامنطقه
ضرر به مالکان  یرادمستلزم ا یبتخر ین. اما از آنجا که اگیردیمنازل در دستور کار قرار م یببنا بر وجود مصلحت باالتر، تخر

 ی: حاکم اسالمکنندیم یانرابطه ب یندر اره( ) ینیخمخواهد بود. حضرت امام  یتمنازل است، جبران ضرر بر عهده حاکم
حوزه و  ی)دفتر همکار یداست خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد نما یابانخ یررا که در مس یمنزل یامسجد  تواندیم

 یانیمتضرر ز یاز ارزش ملک، به صاحب ملک داده شود تا و یشترب یامعادل و  یدمعنا که با ین(؛ بد1۷0: 13۷1 ،دانشگاه
 نشود.

 یکسر یمال تأمیناوجب واجبات است. پس اگر عدم  ی،ره( حفظ نظام اسالمامام )حضرت  ینکته مهم آنکه طبق فتوا
بودجه  یکسر یه،اصل ثانو بر اساسو  یهحق دارد با عدول از اصل اول یبودجه موجب لطمه به اصل نظام شود دولت اسالم

شده بر حاکم  یبکه ردّ پولِ منزل تخر گونههماننخواهد بود،  میتجبران ضرر توسط حاک یمناف ینکند؛ اما ا یمال تأمینرا 
 .شودیجبران ضرر صاحب ملک نم یمنزل بر اثر مصلحت باالتر؛ مناف یبمقرر است و تخر یاسالم

بنا به  یاسالممورد تفاوت دارد. اما پاسخ آنست که اگر حاکم  ینعنوان شود که جبران ضرر چند مالک منزل با ا شاید
چون ابعاد بزرگتر شده است، جبران  یاشهر شود، آ یککامل منازل  یبمجبور به تخر یو صالحِ نظام اسالم یمصلحت عموم

با گسترده شدن ابعاد ضرر وارده  رسدیم به نظر اتفاقاً یست؟الزم ن نان،عنوان حق مشروع آازدست رفته مالکان به یتمالک
حقوق افراد  ییعتض یرخ داده باشد(، اثرات منف یت به ضرورت حفظ مصلحت نظام اسالمحاال ی)که ممکن است در برخ
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که  یاز بانک مرکز ضبودجه دولت توسط استقرا یکسر یمال تأمین. در یدبنما تریقدر ممکن ضروربزرگتر و جبران آن به
است که اوالً تا  یتحاکم یفهوظ ین. اافتدیمثال اتفاق م ینمشابه هم یباًتقر یزن شودیموجب تورم و کاهش ارزش پول م

استفاده از روش  یاًثان ید،بودجه استفاده نما یکسر یمال تأمین ترینههزو کم یگزینجا یهاکه امکان دارد از روش ییجا
 یطراراض یطو محدود به شرا یکه به همراه دارد، صرفاً به نحو موقت یو مخرب یبه علت اثرات منف رکزیاستقراض از بانک م

 یستیدولت با یب،اتالف و تسب یقواعد فقه یعدالت و بر مبنا ینشود و ثالثاً به منظور اجرا یشگیهم یهبه رو یلبوده و تبد
است مثال  یهیرا در حد امکان و توان جبران کند. البته بد هشد یلضرر تحم یعی،و بازتوز یجبران هاییاستبا اعمال س

تورم به  یاناما ز سازدیمحدود وارد م یابه عده یجزئ یبزرگراه، ضرر یا یابانحداث خمجاور به منظور ا یهاخانه یبتخر
 یانب ینگونهتوان ایم ی. به عبارتباشدیو جبران نم یصقابل محاسبه، تشخ یسادگ ینهمه افراد جامعه وارد شده و به ا

تصور  یرقابلدر سطح کالن به طور کامل غ یانز ینتورم، جبران ا یجاداز ا یناش یداشت که با توجه به ابعاد گسترده ضررها
 .باشدیم

 گیرییجهو نت یبندجمع ۸
 ینترساده یدو شا ینتراز راحت یکیاست.  «یخلق پول بانک»و  «یتورم یهمال» ینگی،حجم نقد رویهیب یشجمله علل افزا از

کردن  یپول یابه انتشار پول پرقدرت و  یتاکه در نه باشدیم یبودجه دولت، استقراض از بانک مرکز یکسر تأمین یهاراه
 .یندگو یتورم یهمال آنبه  اصطالحاًکه  شودیکسر بودجه منجر م

. گرددیبرم یبه خلق پول بانک یش،افزا یناز علل ا یگرد یکی ینگی،در باال رفتن حجم نقد یتورم یهفارغ از بحث مال اما
و در مجموعه  یپول یندهفزا یبضر یزمبا مکان یجزئ یرهذخ یبانکدار یستمخلق اعتبار در س یگرد یربه تعب یانوع خلق پول  ینا

 .شودیدر اقتصاد م ینگینقد ایشو منجر به افز گیردیصورت م یبانک
و  یاز منظر مبان یدر نقض قواعد عدالت اقتصاد ینگیحجم نقد رویهیب یشنقش افزا یپژوهش بررس ینا یاصل رسالت

 یجمهور یاز اهداف نظام بانک یکیبدون ربا  یبانک یاتاز ماده اول قانون عمل یکماسالم بوده است. بند  یقتصاداصول نظام ا
پول و  یح( به منظور گردش صحیحق و عدل )با ضوابط اسالم یبر مبنا ریو اعتبا یاستقرار نظام پول»را  یرانا یاسالم

 یجمهور یاصل عدالت در نظام پول یتنشان از اوج اهم ینعنوان نموده که ا« اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور
 است. یرانا یاسالم

دارد و هر  یمرابطه مستق یکعدالت با حق  ی،است. از منظر منابع اسالم یچیدهپ یتا حدبلند و  یعدالت مفهوم مفهوم
به صاحب آن داده شود. پس  یهر حق یستعدالت با یترعا یپس برا یابد؛یم یتدالت هم موضوعموجود باشد ع یکجا حق

آن است.  یجادحق و منشأ ا ییشناسا ی،عدالت در نظام اقتصاد یشناخت و درک کارکردها یبرا ییواضح است که قدم ابتدا
استحقاق  یتحقوق عام، رعا یترعا ینا عناوب یاقتصاد عدالت یاز سه قاعده برا ی،با تعمق در مستندات و منابع اسالم

 یشکه افزا ادنشان د یفیو توص ینظر یلتحل یکپژوهش با  یننام برد. ا توانیحقوق فقرا و محرومان م یتافراد و رعا
 یبرجا یگانه فوق اثرات منفاز قواعد سه یکبر هر «یخلق پول بانک»و  «یتورم یهمال»در اثر  ینگیحجم نقد رویهیب
 .گذاردیم

 یتقاضا یشافزا ضابطه،یب یانبساط هاییاستهمچون س یگرید یدادهایو رو هایاستدو مورد، س یناز ا یرغ البته
همچون  یدتول هایینههز یشافزا ی،تورم انتظار یجادانتظارات و ا یریتسوء مد ی،اختالل در بازار ارز، تورم واردات ی،عموم

 یساختار هاییمعضالت و نابسامان شود،یم یکاهش عرضه عموم بهکه منجر  یحامل انرژ هاییمتسطح دستمزدها و ق
به  یینها یلباال بودن م ی،و قانون یاقتصاد ی،فن یربناهایبودن ز یفضع ی،بخش دولت یینپا یاقتصاد همچون کارآمد

 لید،بخش تو یریناپذعرضه و تحرک یریناپذکار متخصص، کشش یرویفقدان ن یرضرور،غ یبخش دالل یمصرف، گستردگ
دسته  ینا یعتااثرگذار هستند. طب یاشدهتجربه یقبه طر یکاهش ارزش پول مل یجهتورم و در نت یقتعم یاو  یجاددر ا یهمگ

 دنبال خواهند داشت.را به یقواعد عدالت اقتصاد یبر اجرا گفتهیشپ یهمان اثرات منف یزن یارزش پول مل یهااز کاهش
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بودجه موجب لطمه به اصل  یاز اوجب واجبات است. پس اگر کسر یحفظ نظام اسالمه مبانی، بنا بآنکه  یانیپا نکته
و نظام  یتحاکم اوالًپژوهش برآنست که  یاستیس یهکند. اما توص تأمینبودجه را  یحق دارد کسر ینظام شود دولت اسالم

از عدالت  یانتجهت ص یستیبا ی،اسالم بانیمشروع و برآمده از م یتحاکم یککشور به عنوان  یاقتصاد گذاریسیاست
 یددر حد امکان و توان اجتناب نما شودیم یمنجر به کاهش ارزش پول مل یتکه درنها ایگذارییاستساز هر نوع  یاقتصاد

و  ینگینقد یشمصلحت نظام به افزا یددر صورت صالحد یاًثانکمتر استفاده کند.  یبا اثرات تورم یگزینجا یهاو از روش
 جبران شود. یتگانه عدالت در حد ممکن توسط حاکماست ضرر وارده بر قواعد سه یازد تورم، نجایا

 فهرست منابع
 .یو فرهنگ یتهران: نشر علم ی،گناباد ینخلدون، ترجمه محمد پرو(، مقدمه ابن1390خلدون، عبدالرحمن )ابن
 یران،ا یهـاالحسنه بانکقرض یهاپول در سپرده ی(، برآورد تابع تقاضا1388) یرمیسم ییابوالقاسم و محمدرضا بابا عشری،یاثن

 .51شماره  ی،اقتصاد هاییاستها و سفصلنامه پژوهش
 دانشگاه تهران. یاسیخلدون، مجله دانشکده حقوق و علوم سابن یاسیس یشهعدالت در اند یات(، نظر13۷۷بهرام ) ی،کاظماخوان
 .1۴و بودجه، شماره  یزیرفصلنامه برنامه یران،در اقتصاد ا یتورم یاتمال یین(، تع13۷۶) اصغریعل نیا،یلاسماع

 .3531۷0۴. شماره خبر: ۴۶21اقتصاد، شماره  یایها، روزنامه دنالحسنه بانککاهش منابع قرض یل(، دال1398) یمرتض ی،اکبر
 یجستارها دو فصلنامهکاهش ارزش پول،  یآن در احکام فقه یگاهپول و جا یشناس(، موضوع138۶) یو عباس سماوات یرضاعل ینی،ام

 .8شماره  یران،ا یاقتصاد
ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا، قم: بوستان  یخیتار یشینه(، ربا: پ138۶قم ) یهحوزه علم ینجامعه مدرس یبخش فرهنگ

 کتاب قم.
 ی،کردن کسر بودجه، فصلنامه اقتصاد اسالم یدر پول یدولت اسالم هاییتو مسئول هایت(، محدود1383) یلمحمداسماع ی،توسل

 .1۴شماره 
قم: پژوهشگاه حوزه و  ی،در اقتصاد اسالم یپول یاستاعمال س هاییانپول و بن یتماه یل(، تحل139۴) یلمحمداسماع ی،توسل

 دانشگاه.
و  ی، تهران: پژوهشکده پول921۷شماره  یعدالت، مقاله کار یدر ترازو یتورم یات(، مال1392) یچو وهاب قل یلمحمداسماع ی،توسل

 ج.ا.ا. یبانک مرکز یبانک
 .یآزاد یام(، کار و ثروت در اسالم، تهران: انتشارات پ13۷8) یمحمدتق ی،جعفر
)ره(  ینیخمامام تهران: پژوهشکده  صدر، یدره( و شه) ینیخمامام  ی،فاراب یدگاهعدالت از د یه(، نظر1380) ینمحمدحس یدی،جمش

 .یو انقالب اسالم
مطالعات اقتصاد  دو فصلنامه ی،اسالم یمطالعات بانکدار یآن برا یهابانک و داللت یت(، ماه1395) یدمهدیس ی،آباددولت ینیحس

 .1۶سال هشتم، شماره  ی،اسالم
سال چهاردهم،  ی،لنامه اقتصاد اسالم(، تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی، فصالف 1393خلیلی تیرتاشی، نصرالله )

 .5۶شماره 
سال ششم، شماره  ی،معرفت اقتصاد اسالم دو فصلنامه(، جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسالمی، ب 1393خلیلی تیرتاشی، نصرالله )

 .11اول، پیاپی 
 تهران: انتشارات سمت. ی،اقتصاد اسالم ی(، مبان13۷1حوزه و دانشگاه ) یدفتر همکار

فصلنامه  ی،اسالم یدر نظام بانکدار یبانک یستمس یلهوسخلق پول به پذیرییهتوج یابی(، ارز1395) یاندرود ینحسن و حس ی،حانسب
 .۶۴شماره  ی،اقتصاد اسالم

 یتارشد دانشگاه ترب یکارشناس نامهیانانفاق در اسالم، پا یاریبر رفتار اخت یدبا تأک یرانتابع انفاق در ا ین(، تخم1390) یعل یعی،شـف
 مدرس.

 تهران: انتشارات الفتح. ی،ترجمه خنج ی،(، بانک اسالم1359باقر، ) یدمحمدصدر، س
 ی،معرفت اقتصاد اسالم ی،اسالم یدر نظام مال یامکان خلق پول توسط نظام بانک ی(، بررس139۴) یانپورو فرشته ک ینحس ی،صمصام

 .13شماره 
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وابسته  یقم: نشر دفتر انتشارات اسالم ی،همدان یباقر موسو یدمحمدترجمه س یزان،الم یر(، تفس13۶3) یدمحمدحسینس ی،طباطبائ
 قم. یهحوزه علم ینبه جامعه مدرس

 .یتهران: انتشارات خوارزم یدری،ح یرضاو عل ینوییم یمجتب یحتصح ی،(، اخالق ناصر13۶۴) یرالدینمحمد نص ی،طوس
 ی،اقتصاد هاییاستها و ساقتصاد کالن بر انفاق، فصلنامه پژوهش یرهای(، برآورد اثر متغ1391) و پروانه نورمحمدلو یمرتض ی،عزت

 .۶3شماره 
 .۴۶شماره  ی،بـر انفـاق، فـصلنامه اقتصاد اسالم یمـذهب یهو سـرما یمـال ی(، اثـر بازارهـا1391) یعیشف یو عل یمرتض ی،عزت

تهران: انتشارات  ی،ساختار یرو تداب ی: ضوابط اخالقیاسالم یکردبا رو یاخالق ی(، بانکدار1393) یچو وهاب قل ینحس یوضلو،ع
 ج.ا.ا. یبانک مرکز یو بانک یپژوهشکده پول

 للنشر. ی(، مشهد: دارالمرتضیالصاف یرکالم الله )تفس یرتفس یف ی(، الصافق 1091محسن ) ی،کاشان یضف
 بعد(، بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران، تهران. یهاسالبا اصالحات )( ش 1351قانون پولی و بانكی كشور )مصوب 

 (، پول و بانک، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.13۷٦اصل، باقر ) یریقد
 ع(.صادق )درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام  یعو نظام توز ی(، دولت اسالم1389وهاب ) یچ،قل
 ی،اسالم یفصلنامه اقتصاد و بانکدار ی،اسالم یکردمحور با استفاده از روبانک عدالت یاتیچارچوب عمل یی(، شناسا139۷وهاب ) یچ،قل

 .23شماره 
 .یو فرهنگ یتهران: نشر علم ی،مجتبو ینالد یدجاللو روم، ترجمه س یونان: 1فلسفه: جلد  یخ(، تار1393چارلز ) یککاپلستون، فردر

 انتشارات اقبال، چاپ سوم.(، تورم، تهران: 13۷1احمد ) ی،کتاب
 .یةتهران: دارالکتاب االسالم ی،الکاف(، االصولش 13۶3اسحاق ) یعقوبابوجعفر محمدبن ینی،کل

 ی،اقتصاد یقاتمجله تحق ی،تورم یهآن با مال یسهزکات و مقا یآثار اقتصاد ینظر یل(، تحل1383) یعسکر یاکبر و محمدمهد یجانی،کم
 .۶۴، شماره 39دوره 

دو ها، و داللت یجرا هاییدگاهنقد د ی؛خلق پول بانک یندبانک و فرا یت(، ماه139۷) یروحان یدعلیو س یشمیابر یداکبر، حم ی،یجانکم
 .29شماره  یران،ا یاقتصاد یجستارها فصلنامه
 (، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسالمى.ق 1۴0۶) یدمصطفیس یزدی،محقق داماد 

 گفتار، تهران: انتشارات صدرا. یست(، ب13۶9) یمرتض ی،مطهر
 .۶(، پول و تورم، مجله رهنمون، شماره 13۷2) یدمحمدس ی،بجنورد یموسو

 .ی(، مجموعه ورام، تهران: طبع آخوندتایفراس )ب یاببنورام
 .2بیت، شماره (، احکام فقهی كاهش ارزش پول، مجله فقه اهل13۷۴) یدمحمودهاشمی شاهرودی، س
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