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 چکیده
مبحث پول يكي از مناقشه برانگیزترين مباحث اقتصادي است؛ به طوري كه فهم صححی   

رط اساسي درك مناسب از كاركرد اقتصحاد   تاامحا ااحزاي       مفاهیم مرتبط با پول، ش

شود. اين پژ هش با هدف بررسحي   ندحد ضر حه پحول در سحن  كح    بحا         محسوب مي

تحلیلحي   -هاي خرد( در اقتصاد متاارف   اقتصاد با ر يكرد اس مي به ر ش توصحیفي  پايه

پحیير   تصاداسح مي امكحا   دهد: خلق پحول، در اق  ها پاسخ مي انجام گرفته   به اين پرسش

زا؟ ضر ه پول در اقتصاد با ر يكردي اسح مي تحاب     زاست يا بر   است؟ ضر ه پول در  

دهد ايراداتي كه به خلق پحول از منرحر    هاي پژ هش نشا  مي چه متغیرهايي است؟ يافته

ثباتي اقتصادي، فددا  ضدالت ااتمحاضي، كحاهش    اقتصاد اس مي  ارد است ضبارتند از: بي

ها. لیا خلق پول از هحی    ها توسط بانک رشد اقتصادي، ضدم ايفاي تاهد بازپرداخت سپرده

هحاي   ها در اقتصاد با ر يكرد اسح مي مشحر ضیت نحدارد. در چحارچوب  محوزه      توسط بانک

اس مي، امكا  انتشار پول متناسب با تولید حدیدي فدط براي د لت  بانک مركزي(  اود 

دارد   لیا مناف  ناشحي از   مي در راستاي مناف  ضمومي قدم برميدارد، چرا كه د لت اس 

هحاي تجحاري يحک  اسحنه محالي       انتشار پول د باره به خود مردم باز خواهد گشت. بانحک 

شوند. در اقتصاد  هاي بانكي، پول محسوب نمي هستند كه امكا  خلق پول ندارند   سپرده
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ايا    با مححد ديت قالحا شحد  در زمینحه     گر با ر يكرد اس مي، با تواه به ديدگاه تنابق

شود. در پايحا ،   زا در نررگرفته مي هاي اس مي، ضر ه پول در   نرخ بهره بر اساس  موزه

ضواما مؤثر بر ضر ه پول ضبارتند از: تولید حدیدي، تورم، دراحه اضتمحاد محردم بحه نرحام      

 پولي.

زايي ضر حه   خلق پول، در   اقتصاد اس مي، اقتصاد پولي، ضر ه پول، های كلیدی: واژه

 پول

 JEL: E51, E49, P44, Z12بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

تهري  اتررانهاب بشهر      ها تجربه بشر، بهه نوهوان ي هز از   ه      پول، پس از قرن
گردد. اي  پديده  وجب از  يان برداشهره شهدن  شه بب بهه  جهود        حسوب  ز

  تس يل كرده است. پهول را  آ ده از طريق  بادالب پاياپا  شده    بادله را تسريع 
توان از ابعاد  خرلفز  ورد بحث قرار داد   لذا تعاريف  خرلفز برا  آن به كهار    ز

يک تعريف دقيق   ي رها از  »كود:  ( بيان  ز44: 2004) 1« يش ي »برده شده است. 
پول در  اقع  سيله  بادله است   نهه یيه    «. پول در  يان اقرصاددانان  جود ندارد

پههول بايههد  بادلههه كاالههها را تسهه يل كههرده    شهه بب را د ر ب نههد.    ديگههر .
   (Harris, 1989: 4)( پول يک پديده   قهرارداد اجراهانز بهوده    215: 1383)گ ل،

يک ابداع بشر ج ت س ولت انجام  بادالب است. لذا بهه جها  تعريهف پهول بهر      
   ظايف آن  2«كاركردها»اساس  اهيت آن،  رسوم شده است كه پول را بر اساس 

(  ا ني  در اي  پژ هش به نوهوان  22: 1394آباد ،  كوود. )حسيوز د لت تعريف  ز
پذيري  كه پهول  سهيله  بادلهه اسهت. از آن جها كهه ف ه          ها  ز فرض ي ز از پيش

صحيح  فاهي   رتبط با پول، شرط اساسز درك  واسب از كاركرد اقرصاد   تعا هل  
تر تهابع نرههه پهول، پشهروانه ن هر        قيقشود   شواتت د اج ا  آن  حسوب  ز

ها  بانک  رك   ايجاد كرده   تبيي    تحليل نرههه پهول    تر  برا  سياست قو 
تواند به غوا  ادبياب اقرصاد با ر ي رد  اسب ز كاک كود؛ لهذا ايه  پهژ هش      ز

( در اقرصهاد بها   3«هها  تهرد   پايهه »به بررسز   نقد نرهه پول در سطح كبن )بها  
                                                                                                                                 

1. Mishkin 
2. functions 
3. microfoundation 
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ها پاسه  دههد كهه در اقرصهاد      ب ز پرداتره   قصد دارد به اي  پرسشر ي رد اس
زا؟ تلق پول، در اقرصاد بها ر ي هرد     زاست يا بر ن بد ن ب ره، نرهه پول در ن

پذير است؟   نرهه پول در اقرصاد با ر ي رد  اسهب ز تهابع یهه     اسب ز ا  ان
  رغيرهايز است؟.

توان يافت كه در  هورد نرههه پهول     ا  را  ز ها  گذشره كارر نوشره در سال
در اقرصاد با ر ي رد اسب ز صحبت كرده باشد   بيشرر تحقيقاب در  هورد تلهق   

انهد.   پول به تو ايز )به صورب كلز   يا در رابطه با كشور  تها(( بحهث كهرده   
زايز نرهه پول ني  از ديگر  باحثز است كه در كارهر تحقيقهز    زايز   بر ن در ن

زا در ن هر گرفرهه    گرفره است. در اكثر تحقيقاب نرهه پول بر ن  ورد بررسز قرار
  حذف نرخ ب هره     زايز نرهه پول  عرقدند به  قوله هايز كه به در ن شده   آن

انهد. لهذا تفها ب ايه  پهژ هش بها سهاير         حرام بودن ربا در اسبم توج ز نداشهره 
ل  ؤثر بر آن از ها در اي  است كه قصد دارد به بررسز نرهه پول   نوا  پژ هش

زايهز يها     و ر اقرصاد با ر ي رد  اسهب ز پرداترهه   بحهث تلهق پهول   در ن     
زايز نرهه پول را در اقرصاد  رعارف   اقرصاد با ر ي رد اسب ز )به نبارب  بر ن

  حذف نرخ ب ره   حرام بودن ربا در  ها  اسب ز    قوله ديگر با توجه به آ وزه
 داده   در انر ا رابطه جبر  برا  نرهه پول ارائه ناايد.اسبم(  ورد بررسز قرار 

در ادا ه اي   قاله، ابردا ادبياب پهژ هش )شها ل سهير تحهول پهول   پيشهيوه       
گهردد. در ادا هه بحهث از تلهق پهول         نلاز  رتبط با  وهوع پژ هش( بيان  هز 

. پهس از  آيد ا  ان يا ندم ا  ان تلق پول در اقرصاد با ر ي رد اسب ز به  يان  ز
زايز نرهه پول بحث شده   در پايان، نوا ل  ؤثر  زايز يا بر ن آن، در ز يوه در ن

 شود. بر نرهه پول در اقرصاد با ر ي رد اسب ز بيان  ز

 ادبیات پژوهش

در اي  بخش، ابردا سير تحول پول   نرهه آن  طالعه شده   سپس پيشيوه نلاهز  
 پول  ورد بررسز قرار تواهد گرفت:ها  انجام گرفره در ز يوه نرهه   طالعه
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 سیر تحول پول و عرضه آن

اسهت. سهير ت ها لز     شهده  ر ابط    بادالب بشر   ارد قدي  ها  بسيار ز ان از پول
توان اي  گونه بيان كرد: پول در ابردا به صورب كهاال بهوده    پول را به طور تبصه  ز

شهدند   ورد پهذير   اقهع  هز     در  بادالب، كاالها در ازا  كاالها   تد اب ديگر  
)پول كااليز(. گوناگونز كاالها   ورد اسرفاده به نوهوان پهول   بحهث اسهر بك       

ها بانث گرديد به جا  تعدد كاالها، كاالها  تاصهز كهه دارا      ش ل نگ دار  آن
اسراندارد بوده   دارا  نار بيشرر  بودند، به نووان پول  ورد اسرفاده قرار گيرند كه 

 يان طب   نقره با توجه به  حد ديت نرهه    قبوليهت ناهو ز بهه نوهوان     در اي  
گذار  پذيرفره شدند )پول فل  (. پس از  هدتز بها توجهه بهه       سيله  بادله   ارز 

هها   ...، صهرافان در قبهال      ش ل حال   نقل طب   نقهره   حفهو   نگ هدار  آن   
هها دادنهد كهه در ازا      آن دريافت پول فل   از تجار    ردم، رسيدها  كاغهذ  بهه  

شدند. بوابراي  پهول كاغهذ  اترهراع   جهايگ ي       دريافت كاالها  ورد پذير   اقع 
پول فل   گرديد. با گسرر   عا بب   ش رنشهيوز، یهک در  عها بب جهايگ ي      

شهود   در   پرداتت پول نقد يا اسه واس شهد كهه بهه آن پهول تحريهر  گفرهه  هز        
هها  اتيهر پهول     د را در  عها بب دارد. در سهال  كشورها  صوعرز بيشهرري  كهاربر  

 بشهر  زنهدگز  ا هر ز،   هدرن  دنيا  ال رر ني ز  سيله  بادله  سلط اقرصاد گرديد. در

 رسد.  حال به ن ر  ز ا ر  پول  جود   نرهه بد ن

های انجام گرفته در زمینه عرضه پول از منظر اقتصااددانان   پیشینه علمی مطالعه

 مسلمان

انجام گرفره بر ر   نرهه پول توسط اقرصاددانان  سلاان، نرههه  ها   در  طالعه
پول كارر  ورد  طالعه  سرقي  قرارگرفره   در بيشرر  طالعاب در ز يوه تلهق پهول   

 )به طور نام   يا در يک كشور تا(( بحث شده است.
( در پژ هش تود به بررسز نرهه پهول در اقرصهاد ايهران    1378باز حاد  )
  بها ر   رگرسهيونز    1340-76   طالعهه بهرا  د ره ز هانز    پرداتره است. ايه 

«OLS »دهد كهه بخهش تصوصهز از     ها  پژ هش نشان  ز انجام شده است. يافره
هها  اسه واس    سه وك بهه      طريق  اكوش به شرايط اقرصاد    تغيير در نسبت
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هها  ديهدار ، در    گذار  به سهپرده  ها  سر ايه ها  ديدار    نسبت سپرده سپرده
 يود تلق پول نقش قابل توج ز دارد. فرآ

اند. ايشان  ( تا حد د  به بحث نرهه پول پرداتره1378جيبلز ) ال ا ل   ب 
تهر شها ل پهول   اسه واس در دسهت  هردم،        صهورب گسهررده   حج  پهول را بهه  

گهذار    ها  سهر ايه  ها  قابل برداشت فور  از سپرده ها  جار ، حساب حساب
گهذار  كوتهاه  هدب تعريهف    عادلهه       سهر ايه   هها  سپرد كوتاه  دب   حساب

  پهول را   اند. سپس  وحوهز نرههه   رياهز هريب ت اثر  حج  پول را ارائه داده
)نهرخ سهود انر هار ( ترسهي       𝜋)نرهه پول(    Msصورب صعود  در فضا   به

 اند. كرده
( بههه بررسههز نرهههه پههول در اقرصههاد ايههران 1379     رحاههانز ) فههرزي 

  بهه   1338-75هها    ها   ربوط به سهال  اي   طالعه با اسرفاده از داده اند. پرداتره
دهد كه فشهارها    انجام شده است. نرايج تحقيق نشان  ز «OLS»ر   رگرسيونز 

آيود( تأثير  عوهادار  در   ا  )به دليل ايو ه قبل از  قوع درآ دها به  جود  ز ه يوه
رنهد   بها افه ايش فشهارها      رشد  رغيرها  پولز   هريب ف ايوده تلهق پهول دا  

 زا است. ر  نرهه پول در ن يابود. از اي  ا ، هر د  آن  رغيرها اف ايش  ز ه يوه
زا  دارند كه نرهه پول در ايهران در ن  ( بيان  ز1386  ر ) نژاد   سعادب زراء

الحساب( تس يبب انطايز  زايز آن از طريق نرخ ب ره )نرخ سود نلز بوده   در ن
هها  تجهار       گيهرد. فعاليهت بانهک    ار    تخصصهز صهورب  هز   ها  تج بانک

تخصصز از طريق تغيير در ذتاير آزاد با توجه به شرايط سهودآ ر  بهازار، نا هل    
  ؤثر  در گسرر  حج  پول در اقرصاد ايران است.  

پهذير   (  عرقد است كه در اقرصاد اسب ز ني  تلق پول ا  ان1387 ير ع   )
ول را با فر ض بسيار  ارائه داد   يک يهک آن فهر ض   است. ايشان تابع نرهه پ

 آ رد: ( را بدست  ز1را به  ر ر كوار گذاشت   در انر ا تابع نرهه شااره)
(1) 𝑀 = 𝑀(𝑐𝑢, 𝑟𝑟, 𝜌𝑐 , 𝜌, 𝛿, �̇�) 

 يل  ردم به اسرفاده از پول نقد در برابر یک )با نرهه پول رابطهه   (cuكه در آن: )
سه    ( 𝜌𝑐ذتيره قانونز )با نرهه پول رابطهه  وفهز دارد(، )  ( نرخ rr وفز دارد(، )

ها )با نرهه پول رابطه  وفهز دارد(،   گذار  سپرده بانک  رك   از نرخ سود سر ايه
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(𝜌 )با نرهه پهول رابطهه  ثبهت دارد(، )    س   سپرده( گذاران از نرخ سود𝛿 )    سه
نرخ سود ( �̇�ول ندارد(، )كوودگان تس يبب از سود )اثر ر شوز بر نرهه پ دريافت

باشهد.    در ادا هه      گذار  )اثر ر شوز بر نرهه پول ندارد(  ز انر ار  سر ايه
برا  به دست آ ردن تابعز برا  بازار پول، نرهه را ثابت فرض كرده   بهه ادا هه   

 پردازد.  باحث تود  ز
ل توانود بهه ر    عاهو   ها  اسب ز  ز (  عرقد است كه بانک2008) 1حس 

تلق انربار كوود ا ا بانک  رك   ناگ ير به طراحز اب ارها  جديد كاربرد  بهرا   
كود كه اگر  حققان اقرصاد اسب ز تلهق   ها  اسب ز است. ا  بيان  ز كوررل بانک

پول بان ز را  رد د بدانود، بايد توهيح بدهود كه قهب    بسهط در نرههه پهول     
دارد كه پول فقط يک اب ار است    ن  ز( بيا2011یگونه تواهد بود. هاچوي  ا  )

بود  كرد. توب يا بد بودن آن،  توان به اسب ز   غيراسب ز طبقه آن را هرگ  ناز
كوهد.   بسرگز به نحوه اسرفاده از آن دارد. پول   تلهق انربهار، بحهران توليهد ناهز     

ز رسد كه نا هل انسهان   كود. سپس به اي  نريجه  ز  ديريت آن بحران توليد  ز سوء
است كه  وبع  سائل  ربوط به پول توب يا بد برا  بشر بهوده   ديه  بهر نا هل     

 هديريت را برطهرف    ها  اتبقز، سهوء  انسانز  ؤثر است   بايد با تقويت  يژگز
 كرد.

ناايد كه تغييراب نرخ رشد پايه پولى نا هل  سهلط    ( بيان  ز1390زاده ) ز ان
هاى اتيهر، از   ه است. در طول دههدر تغييراب نرخ رشد حج  پول   نقديوگى بود

هاى د لت به بانک  رك ى    هاى بانک  رك ى، د  نا ل تالص بدهز  يان دارايز
هاى تارجى بانک  رك ى در جاوع، نقش اصلى را در افه ايش پايهه پهولى     دارايز
 .اند داشره

هها    هها   انديشهه   (، هها  بيهان ديهدگاه   1390 وتر   ها هاران )   جاهد 
ره ج ئز، تأثيراب اي  شيوه بان دار  بهر رفرهار  صهرفز   انباشهت     بان دار  ذتي

دهد كه بان هدار    اند. نرايج اي  پژ هش نشان  ز سر ايه را  ورد بررسز قرار داده
دههز   ذتيره ج ئز در بسرر تلهق انربهار، هاهواره سهود  سرشهار از فعاليهت  ام      

                                                                                                                                 

1. Hassan 
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سهود سرشهار را از    كود. اي  در حالز است كه جا عه بايد ه يوهه ايه    دريافت  ز
ناحيه تورم توداف ا   كهاهش ارز  حقيقهز قيهد بودجهه در د  د ره زنهدگز را      

 تحال كود.
(  عرقدنهد كهه نال هرد بان هدار   رعهارف بها       1393صاصا ز   ها اران )

سيسر  ذتيره ج ئز  وجب تلق گسهررده پهول بهه نفهع ن هام بهان ز   تحايهل        
، سرايت  ش بب  ام گيرندگان بهه   ش بب تور ز آن به برتز از اج ا  جا عه

ها  پولز   بان ز   ايجهاد   گذاران، بر ز بحران ها   در برتز  وارد به سپرده بانک
ها  شديد پولز، سوار   جانز، انرخهاب بهد   تطهر اتبقهز، نهاهاگونز       شوك

ها  زياد  الز، غيرنقد  اساسز   هر رب برقرار   قرراب احرياطز، تحايل ه يوه
شود. ايشان در ايه   طالعهه،    دار بودن   غيرشفاف شدن  ز   ريسکبودن سيسر  

كووهد؛   هها  تلهق پهول در ن هام بهان ز د  سهواريو ارايهه  هز         برا   حاسبه ه يوه
سواريو  نخست، تلق پول به ر   ن ام بان دار  با ذتيهره ج ئهز   سهواريو     

رصد است   د م، تلق پول از طريق بانک  رك   با اناده نرخ ذتيره قانونز صدد
رسود كه با كاهش نرخ ذتيهره قهانونز، زيهان اجراهانز        در آتر به اي  نريجه  ز

يابد. به نبارب ديگر، افه ايش نهرخ ذتيهره قهانونز در فرآيوهد       ثباتز اف ايش  ز بز
 شود. ثباتز در اقرصاد  ز تلق پول ن ام بان ز  وجب كاهش ه يوه اجراانز   بز

ناايود كهه تلهق پهول در     اي   سأله تأكيد  ز( به 1394پور ) صاصا ز   كيان
ها  ايه  پهژ هش كهه بهر اسهاس ر ي هرد        ن ام  الز اسب ز  شر ع نيست. يافره

رايج در  طالعاب اقرصاد اسب ز به دسهت آ هده اسهت،    « غايت  حور-گرايانه كل»
 شود.  ثباتز اقرصاد   وجر  ز هد كه تلق پول توسط ن ام بان ز به بز د نشان  ز
(  عرقدند از ديد ش يد صدر در نرصه بان دار  1395فر   ها اران ) نزباسرا

ها گويها  آن   پذير است. نريجه اسب ز، تلق انربار،  بروز بر هوابط شرنز، ا  ان
است كه اثر شريعت شا ل بده ار بودن  رقاهز انربهار، الره ام بهه اجهرا  شهرط      

ل  م نقد قرض بر ههريب  قب ، اطايوان بانک به اطبناب  رقاهز  ام، جواز   
ف ايوده تلق پول اثرگذار بوده    جه تااي  الگو  تلق انربار از ديد ش يد صهدر  

 با تلق انربار در ن ام بان دار   رعارف است.



 183     چارچوب نظری عرضه پول

( به بررسز    اكوش توليد ناتالص داتلهز در  1398نشر    ها اران ) اثوز
ر   كار   حج  نقديوگز طول ز ان نسبت به  رغيرها  تأثيرگذار  انود سر ايه، ني

اند. نرايج حاكز از آن است كه ر ند تغييهراب   پرداتره 1357-1394در د ره ز انز 
نرخ رشد توليد ناتالص داتلز   نرخ رشد نقديوگز با ه   رواسب نيسهت   ايه    

گذار  در بخش پولز كارا نبهوده اسهت. ايشهان پيشهو اد      دهد كه سياست نشان  ز
اسرقبل نالياتز  واسب برتهوردار بهوده   نهرخ رشهد      كردند كه بانک  رك   از

 نقديوگز  رواسب با نرخ رشد توليد ناتالص داتلز تغيير كود.
(  عرقدند كه نوع نال هرد فعاليهت ن هاد    1398دسرجرد    ها اران ) بخشز

بانک در جذب سپرده، انطا   ام   تلهق پهول در نهز  هز توانهد اقرصهاد را بها        
جه سازد. ندم تخصيص ب يوه  وابع در ن ام بان ز   دا ه   ا   وا ها  بالقوه یالش

هها  پهولز   تسهر  آن بهه بخهش حقيقهز        زدن به تورم توأم با ركود، ندم تعادل
ها  سررسيد ، ندم هدايت انربهاراب بهان ز    اقرصاد   اش االب  ررتب بر تفا ب

تهوان در اقرصهاد بانهک     ها  توليد  ازجاله  وارد  است كهه  هز   به سات بخش
 حور ايران  شاهده ناود. نرايج حاصهل از طراحهز سهواريوها   خرلهف در ايه       

هها  كوتهاه    دهد كه اف ايش نرخ ذتيهره قهانونز در ازا  سهپرده    پژ هش نشان  ز
هها     دهز بانک ها از  حل اي  نوع سهپرده    حذف قدرب  ام %100 دب تا  رز 

ود دب   تعيي  يک نرخ ها  بل هاچوي  اف ايش نرخ ذتيره قانونز در ازا  سپرده
هها را كهاهش داده    وجهر بهه      تعادلز توسط بانک  رك  ، قدرب تلق پول بانک

 گردد. ها  توليد در دراز دب  ز ها   ه يوه ثباب نرهه پول، ثباب سطح قيات
(، ايه   1378توان گفت، در پهژ هش باز حاهد  )   با بررسز اي   طالعاب  ز

ندم جواز تلق پهول از  و هر اسهبم تهوج ز     ن ره قابل تأ ل است كه به جواز يا 
جيبنز  نشده   تلق پول در ايران را  جاز شارده است. هاانود ايشان، ال ا ل   ب 

( هريب ت اثر پول را  حاسبه كرده   قائل بهه ا  هان تلهق پهول هسهرود.      1378)
ها قابل توجه است كه برا  ترسي   وحوز نرههه   هاچوي  اي  ن ره در پژ هش آن

ها  حدسز   غير دقيق، نرهه پول را نسبت به نرخ سهود انر هار     ا تحليلپول ب
  هر   نهژاد   سهعادب   (   زراء1379     رحاانز ) كوود. فرزي  صعود  ترسي   ز
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( ني  به جواز يا ندم جواز تلق پول از  و هر اسهبم تهوج ز ن هرده   بها      1386)
انهد. در حهالز كهه     رفرهه زا در ن هر گ  توجه به ا  ان تلق پول، نرهه پول را در ن

زايز پهول   ا  ان تلق پول در اقرصاد يا ر ي رد اسب ز ا  ان پذير نبوده لذا در ن
( ني   عرقد به ا  ان تلق پول در 1387.  ير ع   )(1)از اي   و ر  ورفز تواهد بود

هها  اقرصهاد     ثباتز   بحران اقرصاد اسب ز است. در حالز كه تلق پول سبب بز
بايست  شهخص شهود    اچوي  اگر قائل به ا  ان تلق پول باشي   زتواهد شد. ه

كدام ن اد بايد انجام اي  كار را بر ن ده داشره باشد. ايه  ايهراد بهه پهژ هش زبيهر      
( ني   ارد است، به ن ر     وهوع اصلز، اصل تلق انربار 2011   2008حس  )

شود     اسهت. در  نيست بل ه ايو ه اي  پول تلق شده یگونه   در كجا اسرفاده 
( 1393(   صاصها ز   ها هاران )  1390 وتر   ها اران ) ها   جاهد  پژ هش

(، انرقاد به ندم ا  ان تلق پول هاهراه بها   1398  بخشز دسرجرد    ها اران )
پهور نيه  تلهق     ن ام بان دار  با ذتيره صددرصد   جود دارد. صاصا ز   كيهان 

فهر   ها هاران    . در صورتز كهه باسهرانز  دانود پول را در ن ام اسب ز  شر ع ناز
پهذير   ( تلق پول را از ديدگاه ش يد صدر  بروز بهر ههوابط شهرنز ا  هان    1395)
 دانود.    ز

ها  گذشره در  هورد نرههه    با توجه به تحقيقاتز كه در باال ذكر شد، در سال
پول كارها  كاز انجام گرفره است. اكثر تحقيقاب در  ورد نرهه پول صحبرز به 

هها تلهق پهول را در     اند. آن ان نيا رده   يا بيشرر در  ورد تلق پول بحث ناوده ي
اقرصههاد بهها ر ي ههرد اسههب ز  ههرد د دانسههره   يهها بهها در ن ههر گههرفر  برتههز    

زا  اند. هاچوي  در بيشرر  طالعاب نرههه پهول بهر ن    هايز آن را پذيرفره  حد ديت
   پهول  عرقدنهد بهه  قولهه     زايهز نرههه   هايز كه به در ن در ن ر گرفره شده   آن

 اند. حذف نرخ ب ره   حرام بودن ربا در اسبم توج ز نداشره

 خلق پول در اقتصاد متعارف

ها در كشور است   در كوهار آن بهه    ها  د لت كوررل نرهه پول هاواره از ا لويت
آرا ش رساندن فضا  اقرصاد ، اجرا  يک سياست  واسب پولز    هالز نيه  بهه    

ها  اصلز يک ن ام اقرصاد   ورد توجه هاه اركان اقرصهاد  بهوده    هنووان اسروان
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است. از طرفز، اسرخراج تابع نرههه پهول در ههر ن هام اقرصهاد ، بهر شهواتت        
ساز كار تلق پول در آن ن ام  بروز است. بحث تلق پول، بحثز یهالش برانگيه    

سه وكاب  صهورب    ها، ز انز كه پول به  است. در غرب، پيش از پديد آ دن بانک
ها  دارا  پشروانه صددرصد، ساز كار تلق  صورب اس واس طب   نقره بود يا به 

هها بودنهد كهه حجه  پهول را       طور كا ل ر ش  بود. در حقيقت اي  د لهت  پول به 
زا   سياسرز  طرح بهود؛ ا اها از    صورب  رغير بر ن كردند   نرهه پول به تعيي   ز

آغاز كردند   پول انربار  را ايجاد كردنهد،  ها  تجار  كار تود را   قرز كه بانک
دار ، شهواتت ايه     شواتت ساز كار تلق پول دشوار شد. ا ر زه در ن ام سر ايه

هها   نيه     پذير   یگونگز نال رد آن ها  سپرده ساز كار بر شواتت ساترار بانک
ها  تجهار   بروهز اسهت. ن هاد      شواتت نال رد بانک  رك     رابطه آن با بانک

پهردازد   ايه  هاهان ن رهه      دار  با تلق پول انربار  از هيچ، انربار    ام  زبان 
 عرقد است كه تلق « 1 وريس اله»ا  بدهز است.  شود پول پايه است كه گفره  ز
ر د كه البرهه بهه طهور قهانونز      ها نونز جعل   دزد  به شاار  ز پول توسط بانک

گيرد. تلق انربهار در اقرصهاد    تحت ن ام بان دار  ذتيره قانونز ج ئز صورب  ز
ج ئههز بهها ايههراداب بسههيار  از طههرف   (2)«بان ههدار  ذتيههره» رعههارف در قالههب 
(، 1934« )2سهياون  »شود. اقرصاددانان  رعدد  یهون هوهر     اقرصاددانان  طرح  ز

( 1974« ) هوريس الهه  »(   1959) 4« يلرهون فريهد    »(، 1936) 3«اير يوگ فيشهر »
اند. فيشر تلهق   يس  تلق پول جايگ ي  پيشو اد دادهج ت اصبح ن ام پولز،   ان

ها  تجار  در ن ام بان دار   بروز بر ذتيهره ج ئهز را نلهت تشهديد      پول بانک
( ن ام ذتيره قانونز 67-68: 1959فريد   ) (Fischer, 1936)داند.   ز 1929بحران 

ب سهاز كار  داند. اگر بخواهي   ش بب   ايرادا ثباتز اقرصاد  ز ج ئز را بانث بز
بود  ناايي ، به صهورب زيهر    تلق پول از ديدگاه انديشاودان غير  سلاان را جاع

 بود  كرد: توان دسره  ز
                                                                                                                                 

1. Maurice Allais 
2. Henry Simons 
3. Fischer 
4. Friedman, M. 
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ركهود(: در ن هام بان هدار   بروهز بهر ذتيهره          اقرصاد  )ر نق ثباتز ( بز1
شهود   اقرصهاد را    ج ئز، تلق پول بانث ايجاد   يا تشديد نوساناب اقرصاد   ز

 د.كو ثباب  ز بز
زيسهت: بهرا  بازپرداتهت      حهيط  ( اسرفاده بيش از اندازه   از بهي  بهردن  2
 رشهد بيشهرر    تهد اب    كاالها توليد بايست ها  ز ها  انطايز بانک ها   ام ب ره

 زيسهت   حهيط  بيشهرر  آلهودگز     وابع از اسرفاده بيشرر  وجب ا ر اي  داشره باشد.

 توسهعه  نا هل  به نوهوان يهک   بدهز،نووان  به پول تلق لذا گاهز از ن ام شود.  ز

 شود.  نام برده  ز ناپايدار
را  ا  ه  يهژ  سهود  ها  تجهار ،  بانک هيچ توسط پول از تلق ندالت: ( نق 3

 ايو هه  بد ن دهود،  ز گيرندگان  ام به باال ب ره با را پول ها بانک كد. ها  ز نصيب آن

آ رنهد  لهي       هز  دسهت  بهه  كار اي  از كه است سود  اي  بپردازند. ا  تود ب ره
گردانود   اي  نقه  نهدالت در تقسهي      گذاران باز ناز  عادل آن سود را به سپرده

 سود است.
 تاهام  اگهر  ذتيهره ج ئهز،   ن هام  بروهز بهر    در ها: بانک  رش سرگز ( ا  ان4

جوابگهو    توانوهد  ها ناهز  بانک ناايود،  راجعه تود پول دريافت برا  گذاران سپرده
 شد. تواهود  رش سره ها بانک ،لذا آنان باشود.

( اف ايش تقاها  پول نسبت به نرهه آن: در بان هدار   بروهز بهر ذتيهره     5
شهود. افه ايش    ج ئز، بيشرر از پول   اسه واس  ورشهر شهده، تقاهها  پهول  هز      

 شود.   ها، بانث اف ايش تقاها  پول برا  انجام  بادالب  ز قيات

 مسلمان اندیشمندان دیدگاه از پول خلق

ا توجه به اهايت اف ايش حج  پول   تلق آن در اقرصاد اسب ز اي  بحث  ورد ب
 تلهق  جواز ندم يا جواز ز يوه توجه بسيار  از اقرصاددانان اسب ز بوده است. در

است، گر ههز   شده  طرح  خرلفز ها  اقرصاد با ر ي رد  اسب ز، ديدگاه در پول
دارند؛ گر هز ني  تلق پهول را بها   انرقاد به جواز تلق پول بد ن هيچ  حد ديرز 

 1پذيرند   گر هز به رد ا  ان تلق پول انرقاد دارند كهه در جهد ل    هوابطز  ز
 بود  شده است. شده در اي  ز يوه دسره تري  ن رياب  طرح  تبصه    
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 خالصه نظریات اقتصاددانان مسلمان در مورد امکان خلق پول در اقتصاد با رویکرد اسالمی .١جدول 

 نظر اقتصاددان مسلمان در مورد امکان خلق پول اقتصاددان مسلمان 

 نیست خلق پول جایز - صدر شهید 1

 قحف منذر 2

 کنند ایجاد دیداری های سپرده تنها توانند تجاری می های بانک -
 شود اداره خصوصی بخش نه دولت و توسط باید فعالیت این -

 است دولت انحصار در فعالیت این و ندنیست پول خلق به مجاز های تجاری بانک -

 چپرا 3

 دو شرط جایز است: به را اسالمی نظام در ها سپرده خلق به تجاری های بانک اقدام -
 مالی اقتصاد نیازهای مطابق شده مشتق های سپرده خلق تضمین برای تدابیر مناسب اتخاذ شرط -1

 غیرتورمی
 نفوذ صاحب افراد نه و جامعه کل به شده مشتق های سپرده از حاصل سود اختصاص -2

 صدیقی 4

 بیند هیچ خطری از افزایش بیش از حد اعتبار )خلق پول( در سیستم بدون بهره نمی -
 ها را مهار خواهد کرد مسئولیت ضرر و زیان به طور مؤثر بانک -

 داد توان از طریق تمهیدات نهادی مورد مراقبت قرار عدالتی توزیعی، می در صورت وجود بی -
 دارند نگه مرکزی بانک قانونی کمتری در ی ذخیره باید متداول، حالت به نسبت اسالمی های بانک -

 توتونچیان 5

 پول سرمایه است نه آوردن پدید ی وسیله بانک -
 داشت نخواهد وجود نیز تورم و نیست قانونی ی ذخیره به نیازی -

 شود می تبدیل سرمایه به افزایش ههموار ها سپرده افزایش طریق از پول حجم افزایش -

 انور 6

 است مردم مال خوردن بانکی نظام توسط پول خلق -
 شود می جامعه ویرانی و تورم افزایش نتیجه در و پول ی عرضه افزایش باعث پول خلق -

 دستورات مانع انجام بانکی، هجوم هنگام در مشتریان درخواست به گویی پاسخ در ها بانک ناتوانی -

 است امانت بازگرداندن مورد در خدا

 یونس المصری 7

 قانونی ذخایر درصد صد داری نگه به الزام -
 نیست جایز امام غیر توسط آن انجام و حکومت است وظایف از پول ضرب -

 است عمومی مصالح دولت حافظ -

 حسن 8

 ضروری است جامعه اقتصادی های به خاطر نیازمندی پول خلق فرایند -
 گیری )مقصد جهت و پول( خلق ی اندازه )درجه حیث کنترل از و گذاری قاعده نیازمند یندفرا این -

 است جامعه بانک و بری نفع نسبت و شده( خلق منابع

 سانی و همکاران 9

 مقاصدالشریعه است به دلیل: اصول ی کننده نقص جزئی ی ذخیره داری بانک -
 عموم و شود معدود می ای عده نصیب پول خلق دفراین منافع ی جزئی، ذخیره داری بانک الف( در

 گردند می متضرر یا اند بهره بی آن از مردم
 کند می فقیرتر را فقرا و ثروتمندتر را ثروتمندان بانکی، پول خلق ب( سازوکار،

 است« انصاف و عدالت»اصل  نقض هاآن رضایت و اذن بدون مردم های سپرده دادن ج( وام

10 
صمصامی و 

 همکاران

ی  هزینه افزایش به منجر که شده پول ی گسترده خلق موجب جزئی ی ذخیره داری بانک عملکرد -
 گردد می اقتصاد در ثباتی بی و اجتماعی

  وبع:  طالعاب  حقق

ها  انجام گرفره، از ديدگاه اي  پژ هش، د  دسره اسهردالل در رد ا  هان    با بررسز
توان بيهان كهرد    ر ي رد اسب ز  ز ها  تجار  در اقرصاد با تلق پول توسط بانک

 ناايش داده شده است: 1كه در ناودار 

 قرآنی -الف( ناسازگاری با اصول اسالمی

ندم اجرا  تع داب: تدا ند در قرآن كري ،  سلاانان را به  فا  به ن هد دنهوب   
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ها  تجهار ، اگهر تاهام  هردم      . در ن ام  بروز بر تلق پول توسط بانک(3)ناايد  ز
ها قهادر بهه    ترديد بانک  ها  راجعه ناايود، بز ها  تود به بانک افت سپردهبرا  دري

 .پاسخگويز نخواهود بود   اي   صداق تلف  نده است

اكل  ال به باطل: اكل  ال به باطل از ن ر قرآن   سوت حهرام اسهت. حر هت    
ها  صهداق   اكل  ال به باطل يک قانده كلز است   در تاام ر ابط اقرصاد  انسان

ارد. بوابراي  هر نوع تصرف در ا وال ديگران كه از ديدگاه شرع اكل  ال به باطهل  د
باشد، حرام    اووع است، در حالز كه تصرف در ا وال ديگران در حي  تجهارب  

( در حهالز كهه   89: 1390  از ر   تراهز، صهحيح   حهبل اسهت. ) وسهويان،     
وانه نقد    د باره  ام دادن ها  بد ن پشر ها  تجار ، از طريق ايجاد سپرده بانک

كووهد.   ها(، اقدام به تلق پول  ز اذن صاحبان سپرده ها )  بز به پشروانه هاان سپرده
فر شود كه  الک آن نيسرود. پهس تلهق پهول     ها در  اقع یي   را  ز بوابراي  بانک
 است.« اكل  ال به باطل»ر   صداق ها  تجا توسط بانک

 اد با رویکرد اسالمیب( ناسازگاری با اهداف اقتص

توان به ثبهاب اقرصهاد ، برقهرار  نهدالت      از اهداف اقرصاد با ر ي رد اسب ز  ز
ها اشاره ناود كه تلهق پهول توسهط ن هام      اجراانز، رشد اقرصاد    تثبيت قيات

 باشد: بان ز با اي  اهداف سازگار ناز
ار ، اگهر  هها  تجه   ثباتز اقرصاد : در ن ام  بروز بر تلق پول توسط بانک بز

ترديهد   هها  راجعهه ناايوهد، بهز     ها  تود بهه بانهک   تاام  ردم برا  دريافت سپرده
باشهد.   ها  حراهل  هز   گويز نخواهود بود    رش سرگز بانک ها قادر به پاس  بانک

اي   رشسرگز در ن ام  الز اتربل ايجاد كرده   ثباب اقرصاد  در جا عهه را بهر   
 ه  تواهد زد.

از اصهطبحاب نلهوم     اجراهانز: نهدالت اجراهانى   نق  ندالت   نهدالت  
اجراانى   سياسى است   هاواره آرز ى انسان بوده اسهت   بهه  عوهاى رنايهت     

ها در ساحت اجرااع اسهت. در ايه  تعريهف، ههر      ها   شايسرگى تواسب، اسرحقاق
اى بايد در جايگهاه شايسهره تهويش جهاى گيهرد   در پهى        گر ه   صوف   طبقه

رنيايد. ندالت اجراانى  بروى بر احهوال   افعهال انضهاى جا عهه     جايگاه ديگران ب
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شهود. )تطيبهز      است    رتبت هر كس بوابر اسرحقاق   اسهرعداد ا  تعيهي   هى   
ها در انطها   ام   ( در ن ام بان دار   بروز بر تلق پول، بانک333: 1386ديگران، 

ها به طهور   ؛ یرا كه بانکدهود گيرندگان با پشروانه  الز ب رگرر  ز ا لويت را به  ام
طبيعز، در انطا   ام به ظرفيت بازپرداتت  ام   درجهه انربهار  ام گيرنهده، كهه     

كوهد   تابعز از دارايز   ثر ب است، توجه دارند. اي   وهوع شرايطز را ايجاد  هز 
شهوند   ايه  ي هز از  صهاديق      كه در آن، ثر تاودان ثر تاودتر   فقرا فقيرتر  هز 

 نز است.نق  ندالت اجراا

از طرفز ساز كار كوونز تلق پول  وجر به تارك  ثهر ب  اقعهز نه د تعهداد     
نبايهد  هدار    »فر ايد:  شود   تبف دسرور قرآن است كه  ز  حد د  از افراد  ز

ر ، بحهث از   ( از ايه  7)حشهر:  «. در بي  ثر تاوهدان در بهي  شهاا تشه يل شهود     
 م بان ز  عوا ندارد.در ن ام اسب ز، با تلق پول توسط ن ا «ندالت»

توان اظ ار داشت كه ههيچ ن هام اقرصهاد      كاهش رشد اقرصاد : به يقي ،  ز
ها  آن  در طول تاري  سا ان نيافره،  گر آن كه رشد اقرصاد    آبادانز تاام بخش

برا  توليداب بيشرر، از اهداف آن بوده است. به هاهي  سهبب، ههر ن ها ز بهرا       
( 308: 1386كود. )يوسفز؛  فرا انز  ز ها  كوشش يابز به رشد  وردن ر ، دست

هها  تجهار  در ج هت  اانعهت از رشهد       با  جود اي ، تلق پهول توسهط بانهک   
هها بهرا  بهه دسهت آ ردن سهود بيشهرر، در        كوهد؛ زيهرا بانهک    اقرصاد  نال  هز 

كووهد. در   گهذار   هز   فايهده اقرصهاد  سهر ايه    ها  بز گذار  ها    سر ايه فعاليت
هها   فيهد    گهذار   ها  جديد به جا  ايو ه در سر ايه هز   ايجاد پولد نريجه،  ام

شود. از طرفز تلق پول هاهراه   باز  هدايت  ز قرار گيرد، به سات ا بك   سفره
كوهد   در   بر را بيشهرر  هز   ها  سر ايه ب ره است   به طور  عاول ب ره ه يوه طرح
 آ رد.  نريجه، از رشد اقرصاد   اانعت به نال  ز

ها )كوررل تورم( به نوهوان ي هز    ها: به طوركلز، ثباب قيات ثباتز در قيات بز
ها   رك   سعز در كوررل تورم  از اهداف اقرصاد  ن ام  الز اسب ز است. بانک

گيرند كه یه  قدار پول  ورشر كوود   به گرد  درآ رند  ها تصاي   ز دارد. لذا آن
ش از حد باشد   نه تيلز ك ، درحالز   اي  اطايوان برايشان حاصل شود كه نه بي
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ها  تجار ، تغييراب حج  پول ديگر در دست بانهک   كه با تلق پول توسط بانک
  رك   نخواهد بهود. بهه هاهي  سهبب، تهوان كورهرل تهورم آسهان نخواههد بهود.          

(Huber and Robertson, 2014: 35)   تلق پول  سئول تورم    وجب  يرانز جا عهه
هها  تجهار   وجهب تهورم        ( ، لذا تلق پول توسط بانک13: 2000است )انور؛ 

 ها تواهد شد. ثباتز قيات بز

 ها دالیل رد امکان خلق پول توسط بانک .١نمودار 

 
  وبع:  طالعاب  حقق

 ههايع  سهبب  كه اي  به توجه با پول قانده حر ت اكل  ال به باطل، تلق اساس بر

 تضهييع  بانث كه یرا نيست، جاي  شود،  ز  ردم از بخشز ها  دارايز   شدن ا وال

(   125   124: 1394آبهاد ،   )حسهيوز د لهت   شهد   هردم تواههد   ا هوال  اتبف  
 دارد نيهاز  پول به اقرصاد شوند. ا ا ها  تجار  ني  ها   اي  اتبف ا وال ناز بانک

 بها  كهه  اسهت  آن اساسهز  سؤال نيست. لذا  ا   پول بد ن كوونز  بادالب انجام  

 ن اد  یه توزيعز آن، آثار ديگر سو  از   آن شارانر   پول هر رب  جود به توجه

بار بيان شده بهرا  تلهق پهول )از     با توجه به آثار زيان .دهد انجام را پول تلق بايد
ثباتز   نونز تيانت در ا انت در  ورد  جاله ندم  جود ندالت در آن   ايجاد بز

پول در ن ام بان دار   تلق ها  اسب ز، ا  ان آ وزه یاریوب در ها   ...(، سپرده
اسب ز  جود ندارد   فقط برا  بانک  رك   )د لت( اي  ا  ان  جهود دارد كهه   

   دارد ناو ز قهدم بر هز   راسرا   وافع در اسب ز د لت كه پول ايجاد ناايد، یرا
هها    تواههد گشهت. بانهک    بهاز   هردم  تهود  به د باره پول انرشار از ناشز  وافع لذا

به يک  اسطه  الز تبديل شوند كه ا  ان تلق پهول نداشهره   بايست  تجار  ني   ز
هها    هها را در قالهب   باشود. بانک از سو   ردم  كيل تواههد شهد كهه  جهوه آن    
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گذار  كود. لذا اي  بانهک  ركه   )د لهت( اسهت كهه بهر اسهاس          خرلف سر ايه
كود كه حجه  پهول در اقرصهاد بهه یهه       اهداف تود   نيازها  اقرصاد  تعيي   ز

تواههد    رك   بانک اتريار در پول به طور كا ل ن باشد. در اي  صورب حج  ي ا
 بهه ذتهاير   نيهاز   بوابراي    شوند ناز  حسوب بان ز، ديگر پول ها  سپرده   بود

 نخواهد ها بانک پول تلق كوررل يا   پول حج  ج ت كوررل اب ار  نووان به قانونز

طا   ام، حج  پول در اقرصهاد افه ايش   گذار  در بانک   ان بود. بوابراي  با سپرده
گهذاران  ورقهل    گهذاران بهه سهر ايه    يابد، بل ه به صورب  سرقي   جوه سهپرده  ناز

تواهد شد، در حالز كه در ن ام بان دار   بروز بر ذتيره ج ئهز، بها انطها   ام،    
 ود   حج  پول اف ايش تواهد يافت.ش پول جديد تلق  ز

ول از دیدگاه اقتصاد متعاارف و اقتصااد باا    زایی عرضه پ زایی و برون درون

 رویکرد اسالمی

زا بودن نرهه پول از اهايت تاصز برتهوردار اسهت. در    زا يا بر ن بررسز در ن
زا، نرهه پول   حج  پول،  ابسره به ذتاير كل بانک  ركه   اسهت.    حالت بر ن

رههه  زايهز ن  ها  اقرصاد كبن، فرض بر ن ي ز از فر ض اساسز بسيار  از  دل
هها بهر ر      زا فرض شود، تج يهه   تحليهل   پول است. ز انز كه نرهه پول بر ن

تقاها  پول قرار تواههد گرفهت. در بررسهز ر نهد تهاريخز ر اج د  اصهطبح       
توان   اتب  خرلهف در اقرصهاد  رعهارف را     زايز نرهه پول  ز زايز   بر ن در ن

رهه پول     اتهب  وافهق   زايز ن به د  دسره كلز تقسي  كرد:   اتب  وافق بر ن
 بود  را  بح ه ناود. توان اي  دسره  ز 2زايز پول. در ناودار  در ن

  كارها  فريد   بود. كيوه    1زايز نرهه پول از كراب كيو  ر اج فرض بر ن
گيرد    عرقد است كه كوررل پول   پايهه   زا    سرقل در ن ر  ز نرهه پول را بر ن

  است    قدار پول تا حد د زياد  در بيهر ن از  هدل   پولز در اتريار بانک  رك 
( هاچوهي  ادناهها  اصهلز پوليهون     219: 1391شود. )شاكر ،  اقرصاد  تعيي   ز

( نرهه پهول توسهط بانهک    1شود اي  است كه:  یوان كه توسط فريد   اشاره  ز
هها   هالز  هؤثر     تري   سأله اسهت   سياسهت   ( پول    2شود؛   رك   كوررل  ز

                                                                                                                                 

1. Keynes 
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 (102: 1395يار حاد    نرفانز،  د. )نربنيسرو

 زایی عرضه پول زایی یا برون بندی دیدگاه مکاتب مختلف در مورد درون دسته. 2نمودار 

 
  وبع:  طالعاب  حقق

ها  ورد توجه قرار گرفهت. از   زايز پول توسط نئوكيو ي  ، در ن1960از ا ايل دهه 
يو   )پسهاكيو  ( توجهه بيشهرر  بهه     ك-به بعد، اقرصاددانان بعد 1970ا اتر دهه 

 1«تهوبي  ( »84: 1379     رحاانز،  زايز نرهه پول  بذ ل داشرود. )فرزي  در ن
زايز نرههه پهول ترديهد داشهت. در      ا لي  اقرصاددانز بود كه در  ورد فرض بر ن

زا، اقرصاددانان  عرقدند كه  قا اب پولز بهه سهادگز قهادر بهه كورهرل       حالت در ن
ها  بان ز  ها اي  تقاها برا   ام اقرصاد نيسرود. در نگر  پساكيو  حج  پول در 

هها   در   ها است كه  وجر بهه تلهق سهپرده      به دنبال آن انطا   ام از سو  بانک
هها  تجهار  بها  اكهوش نشهان       شود. بانک زا  ز ن ايت تلق پول به صورب در ن

گذارنهد.   هه پول تأثير  زدادن در برابر نرخ ب ره   از طريق فرآيود تلق پول بر نر
زايز پهول، بهه نوهوان ي هز از      ( البره ن ريه در ن5: 1386  ر،  نژاد   سعادب )زراء

(، 1936) 2« ي سهل »هها در  طالعههاب    اصول بويادي  اقرصاد پساكيو  ، پيش از آن
(  ورد توجه بود   به 1970) 5«ر بيوسون»(   1954) 4«كال ز»(، 1912) 3«شو پيرر»

( در  قابههل ن ريههه پههولز پوليههون، بههه شهه ل   1985   1970) 6«لههد ركا» سههيله 
                                                                                                                                 

1. Tobin 

2. Wicksell  

3. Schumpeter  
4. Kalecki  

5. Robinson  

6. Kaldor  
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 (101: 1395يار حاد    نرفانز،  توج ز بسط داده شد. )نرب قابل
زايههز پههول پسههاكيو    جههود دارد: ديههدگاه  د  ديههدگاه اصههلز در  ههورد در ن

ل . هر د  ديدگاه  عرقدند كه فرآيود تلق پو2«ساترارگرايز»  ديدگاه  1«گرايز تطابق»
شهود.   گيرد. اي  فرآيود با تقاها  انربار آغاز  هز  ها  تجار  نشأب  ز از رفرار بانک

 شود. هریه انربار بيشرر، سپرده بيشرر  ايجاد شده   پول بيشرر  تلق  ز
كوود كه اف ايش در تقاها  انربهار بانهث نيهاز بهه      اسردالل  ز (4)«گرايان تطابق»

تضاي  نقديوگز بخش بان ز، پايه پولز را  شود. بانک  رك   برا  ذتاير اهافز  ز
شهود. )بيابهانز   ها هاران،     دهد   بانث تأ ي   الز تقاها  انربهار  هز   اف ايش  ز

هها   كوود كه  حد ديت ذتاير بهرا  بانهک   ها ادنا  ز ( به نبارب ديگر آن236: 1393
ه طهور   جود ندارد، زيرا بانک  رك   ذتاير  ورد نياز برا  افه ايش انربهاراب را به   

ها  بان ز در ديدگاه ايشان به صورب افقهز     دهد؛ بوابراي  نرهه  ام كا ل ارائه  ز
به صورب كا ل با كشش تواهد بود. در  قابل سهاترارگرايان  عرقدنهد  حهد ديت    

تواند  وجر بهه افه ايش قياهت     ها نا ل       اثرگذار  است    ز ذتاير برا  بانک
شهود. بوهابراي  در ديهدگاه سهاترارگرايز  وحوهز       ها  بهان ز  )نرخ ب ره( نرهه  ام

ها  بان ز دارا  شيب صعود  است. از ديدگاه ساترارگرايان برا  بانک  نرهه  ام
 رك   در تعيي  نرههه پهول نقهش   جايگهاه   اهز  جهود دارد. سهاترارگرايان        

ركه    هها     كوود. از ديد سهاترارگرايان بانهک   گرايان  ارد  ز انرقادهايز را به تطابق
توانود هايشه نيازها را برا   جهوه هاراههز كووهد )بهرآ رده كووهد(. اگهر حرهز         ناز
كردنهد، ايه  بهدي      ها   رك   به طور كا ل تقاها برا   جوه را هاراهز  هز  بانک

ها  اقرصهاد  بهر اثهر      عوز نيست كه نرهه انربار افقز است، زيرا ز انز كه فعاليت
گيرنهدگان   هه  از طهرف     ز طهرف قهرض  اف ايش بهدهز يها سه   نقهديوگز هه  ا     

زا، نرخ ب ره را به سات باال حركت تواهوهد   دهودگان باال ر د، نير ها  در ن قرض
ها  با  ها توسط  وحوز داد. بدي  طريق، در كل، نرهه برا   جوه   نرهه برا   ام

 (15: 1394شوند. )پيغا ز،  شيب  ثبت نشان داده  ز
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دهد  ر اقرصاد با ر ي رد اسب ز نشان  زها  صورب گرفره د بررسز پژ هش
تحقيقاب قابل توج ز در اي  ز يوه صورب نگرفره اسهت. در اقرصهاد بها ر ي هرد     

زا در ن هر گرفرهه شهده اسهت؛ بهرا        اسب ز، در بيشرر  طالعاب نرهه پول بر ن
زا فرض  تان،  وصور اقبال   هاد  نربز، نرهه پول را ثابت يا بر ن ناونه  حس 

توان به دليل حذف نرخ ب ره   حرام بهودن ربها در اسهبم         آن را  ز (5)دان كرده
 ها  تجار  دانست. هاچوي   رد د دانسر  تلق پول توسط بانک

تهوان پهژ هش    زايهز پهول را  هز    تري  پژ هش در ز يوهه در ن  در  قابل    
( بيهان  1392(   سبحانز    ل هز ) 2011(، توتونچيان )2005   1997) 1«یودر »
ناايهد:   زايز پول در ن هام اسهب ز، بيهان  هز     رد. یودر  با انرقاد به ن ريه در نك
تج ي   وابع بر اساس شريعت اسب ز بايد به طريقز صورب پذيرد كه بر اسهاس  »

ها   ولد حقيقز ايجهاد شهود.    آن يک رابطه ن دي ز بي   رغيرها  پولز   فعاليت
زا  ارد یرتهه   بهه صهورب در ن  كوهد كهه    در اي  شرايط، طبيعت پول اقرضها  هز  

ناايهد، از آن جها    هاان طور كه ا  بيان  ز (Choudhury, 2005: 3)«. اقرصاد  شود.
گذار  جديد بر اساس رشد بخش حقيقز اقرصاد اسهت، بوهابراي  پهول     كه سر ايه

شود بايد برابر با رشد اقرصاد  باشد كهه ايه   ف هوم در     جديد كه  ارد اقرصاد  ز
 (Choudhury, 2005: 4)زايههز پههول در ن ههام اسههب ز اسههت.   ر ن اقههع بيههانگر د

توانهد   دار ، كه در آن پول  هز  توتونچيان ني   عرقد است بر تبف سيسر  سر ايه
در ابردا بانث ايجاد تحرك در اقرصاد شود، در سيسر  اسب ز فرآيوهد بهر ن هس    

 (Toutounchian, 2011: 198)باشهد.   زايز پول  هز  دهوده در ن است كه اي   وهوع نشان
هها     زايهز پهول از  و هر پسهاكيو ي      ( بهه  وههوع در ن  1392سبحانز    ل ز )

انهد. ايشهان بيهان كردنهد از ديهدگاه       هاچوي  بر اساس ر ي هرد اسهب ز پرداترهه   
گيهر  تقاهها  تهأ ي       ام گيرنده   شه ل -ها ايجاد رابطه انربار دهوده پساكيو ي 

شهود   نهرخ    زايز پول  حسوب  ز ل اصلز در ن الز در بخش  اقعز اقرصاد نا 
زايز نرهه پول است. ا ا در ن ام  الز اسب ز، بها   ب ره در اي  ديدگاه نا ل در ن

خهش پهولز   بخهش    زا  ب زايز پول به دليل پيوند در ن تأكيد بر تحري  ربا، در ن
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  اقعز اقرصاد است.
زايز نرهه پول در بهي    زايز يا بر ن ها در ز يوه در ن در  ورد ساير پژ هش

توان گفت كه بيشرر در  ورد كشهور تها(    انديشاودان   اقرصاددانان  سلاان  ز
هها  زيهر    صحبت به  يان آ ده است. به طور  ثال در  ورد اقرصاد ايهران پهژ هش  

ها  ارد است كهه اقرصهاد ايهران را در     . البره اي  ايراد به اكثريت آن(6)اند انجام گرفره
با ر ي رد اسب ز  ورد بررسز قهرار نهداده   در قالهب اقرصهاد      قالب يک اقرصاد

 اند.  رعارف   قبول نرخ ب ره به بحث پرداتره
ها    اتب  خرلف در اقرصاد  رعارف  با توجه به  طالبز كه در رابطه با ديدگاه

زايهز پهول در    توان اي  گونه نريجه گرفت كه هسره اصلز ن رياب در ن بيان شد،  ز
گير  رابطه قرض،  بروز بر نرخ ب ره اسهت كهه كهاركرد نهرخ      عارف، ش لاقرصاد  ر

. در صهورتز كهه در اقرصهاد بها ر ي هرد      (7)ب ره در قرارداد قرض بسيار حياتز است
اسب ز به داليل بسيار  ب ره   ربا حرام بوده    وع شده است. از طرفهز در ز يوهه   

ق پهول در اقرصهاد بها ر ي هرد     توان گفت با ايو ه جواز تل ها  پساكيو    ز ديدگاه
اسب ز  جود ندارد  لز از آن جا كه نقطه شر ع فرآيود تأ ي   الز در ن ام اسهب ز  

گرايهان در ز يوهه    ني  نياز ش ل گرفره در بخش حقيقز اقرصاد است لذا ديدگاه تطابق
زايز پول با  حد ديت قائل شدن در ز يوهه نهرخ ب هره بهه ن هر نگارنهده ايه          در ن

در اقرصاد با ر ي رد اسب ز ني  قابل اسرفاده است. بدي  ر  ، از ديهد ايه    پژ هش 
زا است  لي   نه به ج هت دتالهت نهرخ ب هره، بل هه از       پژ هش، نرهه پول در ن

ج ت هااهوگز با توليد حقيقز در اقرصاد. یرا كه نيهاز بهه افه ايش توليهد حقيقهز      
تواند در ز ان ر نق،  نک  رك    زگذار  است لذا با نياز ود پول بيشرر برا  سر ايه

با توجه به نياز اقرصاد    ي ان رشهد توليهد حقيقهز )  نهه بهر اسهاس صهبح ديهد         
شهود كهه بايهد توجهه داشهت       تويش(، رشد پولز ايجاد ناايد. البره د باره تأكيد  ز

ها  تجار   جود ندارد   كوررل پولز بها بانهک  ركه       ا  ان تلق پول برا  بانک
گرايهان(، هاچوهي  ا  هان تخطهز   سوءاسهرفاده بهه        وهد ديهدگاه تطهابق   است )هاان

ها   خرلف، از اي  قدرب انرشار پول توسط حاكايت به دليل آن ه يک جا عهه   ب انه
 باشد،  جود ندارد. فرض اي  پژ هش  ز آل اسب ز پيش ايده
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 عوامل مؤثر بر تابع عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسالمی

هها   رعهدد  ايهراد شهده اسهت. از ديهدگاه گر ههز از          ره بحهث در  ورد نرخ ب
انداز  وجر شهده   بانهث افه ايش     اقرصاددانان نرخ ب ره  ثبت، به اف ايش نرخ پس

شود. در  قابل، گر ه ديگر  از اقرصاددانان با اذنهان بهه    گذار    توليد  ز سر ايه
صهلز ب هره، بها آن    هها  ا  غيراتبقز بودن رجحان ز انز به نووان ي هز از ريشهه  

 خالفت كرده است. برتز از اقرصهاددانان صهاحب نهام  عاصهر نيه   انوهد كيوه ،        
( در فضهاها   1969(   فريهد   ) 1967(، تهوبي  ) 1959) 1«آبها لرنهر  » وريس اله، 

اند كه اسرارار  جود نرخ ب ره پولز، تبعهاب  وفهز گسهررده در      رفا تز نشان داده
شهود   بهه بي هار      ر  تخصيص ب يوهه  وهابع  هز   اقرصاد دارد   بانث به ه  ريخ

انجا د. بسيار  ديگر از اقرصاددانان صاحب نام ني  با ر دارند كه  هعيت ب يوه   ز
پيوندد كه نرخ ب ره صفر باشد. به نبارب  دار  هوگا ز به  قوع  ز در ن ام سر ايه
ب هره بهه   هها  احراهالز نهرخ     كارها  ايا  بودن در برابر آسهيب  ديگر ي ز از راه

نرخ ب هره  »ها   ها  اقرصاد  كشورها، سياست كاهش نرخ ب ره يا سياست سيسر 
برتز اقرصاددانان  سلاان ني  بر اي  انرقادند كه نهرخ ب هره صهفر     .باشد  ز 2«صفر

هها  نهرخ ب هره صهفر در      هاان است كه اسبم  دن ر دارد. در صورتز كه ن ريهه 
ري  ربا در اسهبم، ي سهان نيسهت زيهرا كهه      دار  ني  با ن ريه تح ها  سر ايه ن ام

 هبك در اقرصهاد اسهب ز، حهذف ب ههره اسهت نهه صهفر شهدن آن. ) حاههد            
دارد،  وهع ب هره بهرا      بيهان  هز   3«صهديقز »( هاان طور كه 108: 1396 حاود ، 

ندالرز   اسهرثاار    وطقهز سهاتر  آن ههر ر  اسهت.       رهايز اقرصاد پول از بز
(Ariff, 1982: 29) ع ن ريه تحري  ربا كه قائل به ندم  جود ب ره پولز اسهت،  در اق

دار  ايه  را   ها  سر ايه در اصل، هيچ ريشه  اقعز برا  ب ره قائل نيست   ن ريه
افرد   در بقيه  كوود كه ب ره صفر فقط در  هعيت  طلوب   ب يوه اتفاق  ز بيان  ز

ير ديگهر  را غيهر از   ها   رفا ب به  هعيت اقرصاد ، ب ره،  قهاد   وارد در پاس 
ها  نرخ ب ره صفر ايه   ف هوم را    صفر اتريار تواهد كرد. به نبارب ديگر، ن ريه
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كوود كه نرخ ب ره بايد صفر باشد   برا  هايشه اجازه ظ هور بهه آن نهداد.     القا ناز
شود كه نرخ ب ره صفر اسهت   دار  گفره  ز بل ه هوگا ز كه در اقرصادها  سر ايه

  اجازه را دارد كه هر  قهت الزم باشهد، در پاسه  بهه  ههعيت      يعوز نرخ ب ره اي
ها   ثبت    وفز ه  گرايش يابد؛ ا ها ايه  نگهر ، بها ن هر اسهبم        بازار، به نرخ

 غايرب دارد. ازن ر اقرصاد اسب ز، ب ره در هر  ههعيت ركهود يها ر نهق، حهرام      
م، ربها  ( در اسهب 108: 1396) حاهد     حاهود ،    .است   قابليت ظ ور نهدارد 

هها   ثبهت،    يهک از ب هره   )ب ره(  طابق نص صريح قرآن تحري  شده است   هيچ
صفر    وفز كه توسط اقرصاددانان غربز  وافق    خالف ب ره  طرح شهده اسهت،   
 ورد ن ر اسبم نيست. بوابراي ، صفر    وفز شده ب ره يک هدف ن ايز نيسهت    

ههر  ههعيرز اسهت. ) صهدقز       آنچه  طابق با ن ر اسبم است تحهري  ب هره در   
( هوگا ز كه ب ره به جا  صفر شدن، حذف شود، بهه طهور   147: 1392ها اران، 

ها  ديگر ني ، به تود  تود از  جايز آن از صفر به نرخ طبيعز ا  ان تغيير   جابه
( لذا در بي  نوا ل  ؤثر بهر نرههه   108: 1396ر د. ) حاد     حاود ،  بي   ز

يگاهز برا  نهرخ ب هره  جهود    عاب گذشره بيان شده، ديگر جاپول كه در اكثر  طال
 ندارد.

ها  قبلز اي  نريجه به دست آ د كهه ا  هان تلهق پهول در اقرصهاد       در بخش
ها  تجار  فقط يک  اسهطه  هالز هسهرود   نرههه      اسب ز  جود ندارد   بانک

كوهد. حهال اگهر بانهک      پول فقط بر ن ده بانک  رك   است كه  سرقل ناهل  هز  
رك   اسرقبل تود را در نرهه پول حفو نواايد، با هر بهار تطها   انحهراف از     

دهود  لهي   ههر    ها  آن از دست  ز  سير،  ردم جا عه انرااد تود را به سياست
هها  پهولز بيشهرر بهه      قدر اي  اسرقبل بيشرر حفو شود  ردم در تغييراب سياست
كوود. لذا درجهه   انرااد  ز تصايااب بانک  رك   در اف ايش يا كاهش نرهه پول

 تواند بر نرهه پول  ؤثر باشد.   انرااد  ردم به ن ام پولز ني   ز
توليد ناتالص داتلز يا توليد حقيقز نا ل ديگر  است كه بهر نرههه پهول    

گذار    نياز به   ؤثر تواهد بود. هر یقدر توليد حقيقز بيشرر باشد نياز به سر ايه
ر جا عه  ي ان توليداب داتلز اف ايش يابهد   تقاهها   پول بيشرر تواهد بود. اگر د
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برا  تريد اي  توليداب  جود داشهره باشهد، در ايه  صهورب بانهک  ركه   بها        
كوهد كهه نريجهه آن     اف ايش تقاها برا  پول  واجه است   اقدام به انرشار پول  هز 

 ها   رشد اقرصاد  است. در غير اي  صورب   با تهدا م انرشهار پهول    تثبيت قيات
بد ن توجه به ر ند توليد  كشور، آثار  ج  فشار تور ز نخواههد داشهت. طبهق    

اندازه نرخ رشهد توليهد ناتهالص     قانده پولز فريد   نرخ رشد نقديوگز بايسرز به
داتلز )توليد حقيقز( باشد. بوابراي  اگر نرخ رشد اقرصاد   ثبت باشد، نرخ رشد 

پولز بر  بوا  بخهش  اقعهز اقرصهاد    شود. لذا تاام نالياب  نقديوگز ني   ثبت  ز
 ري   شود. بايد پايه

باشهد. اگهر    توان گفت بر نرهه پول  ؤثر است، تورم  ز نا ل ديگر  كه  ز
بر  سيله  بادله بودن پول تأكيد شود، با اف ايش تورم، به پول بيشرر  ج ت تريد 

لوئيان   يابهد. )اسهب    كاالها نياز است   در نريجه تقاهها بهرا  پهول افه ايش  هز     
( لذا اف ايش قيات   بهه تبهع آن، تغييهراب در سهطح ناهو ز      138: 1388ذاكر ، 
كوهد.   ها، تقاها  پول بيشهرر  را بهرا  انجهام  بهادالب ي سهان طلهب  هز        قيات

( هریقدر تقاها  پول اف ايش يابهد بهرا  حفهو    76: 1393)صاصا ز   ديگران، 
 بايست اف ايش يابد.   آن ني   ز تعادل، نرهه

 یین جبری تابع عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسالمیتب

هاچوان كه بيان شد، نوا ل  خرلفز بر تابع نرهه پول در اقرصهاد اسهب ز  هؤثر    
  ر ر شده است.   3هسرود كه به طور تبصه در ناودار 

 عوامل مؤثر بر عرضه پول در رویکرد اسالمی .٣نمودار 

 
 ها  پژ هش  وبع: يافره

M𝑠ول   به نووان پ Mدر اي  پژ هش، از 

P
شود. هاان طهور   ، نرهه پول اسرفاده  ز
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ر د نرههه بهرا     كه بيان شد، هر یقدر سطح توليد حقيقز اف ايش يابد انر ار  ز
دهي . لذا به لحاظ ن ر   نشان  ز« GNP»پول اف ايش يابد. توليد حقيقز را با نااد 

جها كهه در ايه      رابطه  ثبت بي  توليد حقيقز   نرههه پهول برقهرار اسهت. از آن    
پژ هش تأكيد بر  سيله  بادله بودن پول داري  با افه ايش تهورم ) لهو بهرا  يهک      

نشهان  « �̇�»د ره(،  ي ان نرهه برا  پول اف ايش تواهد يافهت. تهورم را بها ناهاد     
دهي    به لحاظ ن ر  رابطه  ثبت بي  تورم   نرهه پول برقرار اسهت. درجهه     ز

دههي . ههر یهه جا عهه انراهاد       نشهان  هز  « T»با نااد  انرااد  ردم به ن ام پولز را
بيشرر  به ن ام پولز داشره باشد، تقاها  افراد جا عه برا  پهول كهاهش تواههد    
يافت   برا  حفو تعادل، نرهه پهول )افه ايش  يه ان حجه  پهول( نيه  كهاهش        
تواهد داشت. به لحاظ ن ر  رابطه  وفز بي  درجه انرااد  ردم به ن هام پهولز     

 ه پول برقرار است.نره
بدي  ترتيب تابع نرهه فرد برا  پول در اقرصاد با ر ي رد  اسب ز )شااره 

 گونه تواهد بود:  (( بدي 2)

(2) 𝑀𝑠

𝑃
= ℎ(𝐺𝑁𝑃, �̇�, 𝑇 ) 

ℎ́(𝐺𝑁𝑃) > 0  ,   ℎ́(�̇�) > 0   ,   ℎ́(𝑇) < 0    

 گیری بندی و نتیجه جمع

سهت كهه از اهايهت بهه سه ايز در   اتهب       پول   تأثير آن در اقرصاد  وههونز ا 
  جود   نرههه  بد ن بشر زندگز ا ر ز،  درن دنيا  اقرصاد  برتوردار است. در

هها   ها  د لهت  رسد. كوررل حج  پول هاواره از ا لويت  حال به ن ر  ز ا ر  پول
بوده   در كوار آن به آرا ش رساندن فضا  اقرصاد ، اجرا  يک سياست  واسهب  

ها  اصلز يک ن ام اقرصهاد   هورد توجهه هاهه      ني  به نووان اسروانهپولز    الز 
ا لي  گام برا    ار رشد حجه  پهول، حهل  شه بب      .اركان اقرصاد  بوده است

هه  بانهک    ج هان  كشهورها   هاهه  در شهد،  گفرهه  كه ن ام بان ز است. هاان گونه
پهول توسهط   بهار تلهق    كوود. آثهار زيهان    ز پول تلق به ها اقدام بانک ه   رك    
 ثبهاتز  ها  تجار  از ديدگاه اقرصاددانان غربز بهه اترصهار نبارتوهد از: بهز     بانک

پول، اسرفاده بهيش از انهدازه   از بهي      نرهه در ثباتز ركود(، بز   اقرصاد  )ر نق
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هها، افه ايش تقاهها  پهول      بانهک  ندالت،  رش سهرگز  زيست، نق   حيط بردن
ان  سلاان ني  ايراداتز به تلق پول توسهط  نسبت به نرهه آن. از ديدگاه انديشاود

ثبهاتز اقرصهاد ، فقهدان نهدالت      ها در اقرصاد اسب ز  ارد است از جاله: بز بانک
اجراانز، كاهش رشد اقرصاد ، اكل  ال به باطل، نهدم ايفها  تع هد بازپرداتهت     

ها  خالف با ا  ان تلهق پهول در اقرصهاد بها      ها. لذا بيشرر آن ها توسط بانک سپرده
 پهول  بهه  ا ر ز  جا عه حياب   دارد نياز پول به اقرصاد ر ي رد اسب ز هسرود. ا ا

د لهت   پهول بهرا    انرشهار  ها  اسب ز، ا  هان  آ وزه یاریوب لذا در است.  ر ز
فهرض   اسب ز )در يک جا عه اسب ز كهه پهيش   د لت كه  جود دارد، یرا اسب ز

 از ناشهز   وهافع  لذا   دارد م بر زناو ز قد راسرا   وافع در باشد( اي  پژ هش  ز

بايسهت   ها  تجار  ني   هز  تواهد گشت. بانک باز  ردم تود به د باره پول انرشار
به يک  اسطه  الز تبديل شوند كه ا  ان تلق پول نداشره باشود. بانهک از سهو    

گذار  كوهد،   ها   خرلف سر ايه ها را در قالب  ردم  كيل تواهد شد كه  جوه آن
بانک  رك   )د لت( است كه بر اساس نيازها  اقرصهاد     يه ان رشهد    لذا اي  

 كود كه حج  پول در اقرصاد به یه  ي ان باشد.   توليد حقيقز تعيي   ز
جا كه نقطه شر ع فرآيود تأ ي   الز در ن هام اسهب ز نيه  نيهاز شه ل       از آن

زايهز   ه در نگرايان در ز يوه  گرفره در بخش حقيقز اقرصاد است، لذا ديدگاه تطابق
پول با  حد ديت قائل شدن در ز يوه نرخ ب ره در اقرصاد با ر ي هرد اسهب ز نيه     

زا اسهت  لهي   نهه بهه ج هت       قابل اسرفاده است. بدي  ر  ، نرههه پهول در ن  
دتالت نرخ ب ره، بل ه از ج ت هااهوگز با توليد حقيقز در اقرصاد. یرا كه نيهاز  

گهذار  اسهت لهذا بانهک      ل بيشرر بهرا  سهر ايه  به اف ايش توليد حقيقز نياز ود پو
تواند در ز ان ر نق، با توجه به نياز اقرصاد، رشد پولز ايجاد ناايهد. در    رك    ز

گونه نام برد: توليد حقيقهز، تهورم،    توان اي  پايان، نوا ل  ؤثر بر نرهه پول را  ز
 درجه انرااد  ردم به ن ام پولز.
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