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 مقدمه

برقراري جامعه بدون ربا عالوه بر پيروي عقيدتي آحاد مردم جامعه از ادياان اهياي   
نيااز و راروري،    هاي اقتصادي پيش پياده کردن طرحو مالحظات اخالقي، نيازمند 

تصريح قوانين اساسي و برقراري نيادهاي پاوهي و مااهي مقت اي اساکي يزاي از      
در ابعاد فاردي و باه خصاوع بعاد      اهحسنه قرضترين اين نيادها، رواج  رروري

ملي اسک به طوري که با تمسک به چند استدالل علمي نشان داده خواهد شد ها   
يابي به جامعاه   روري و ه  يک ابزار مزمل پوهي و ماهي جيک دسکيک شرط ر
 باشدي بدون ربا مي
کند که نگاهي دوباره باه نظاام پاوهي     داري ايجاب مي هاي اخير سرمايه بحران

تارين زماان ممزان     بيندازي  و به دنبال شناسايي تغييرات بنياني رروري در سريع
اي پايادار   ها آيناده  ها و مقابله با آن هاي آن باشي  تا بتواني  از طريق شناسايي ريشه

آور رهاايي ياابي ي در    براي کشور ساخته و از فقر و فالکک و بادهي ملاي سرساام   
هاا و   ورعيک فعلي، اقتصاد جوامع بر پايه وام ربوي و خلق بادهي تتوساب باناک   

ها( استوار گرديده اسکي اين در حاهي اسک که اغلب افراد جامعه نسبک باه   دوهک
زانيس  خلق اعتبار بانزي و آثار سوء اين مزانيس  بر روي اقتصاد آگاهي ندارنادي  م

به اصاالالح   (1)«قانون اعداد بزرگ»ها بر اساس اصل ذخيره جزيي و با کمک  بانک
 :Allais, 1999کنند ت اعتبار خلق مي 2«عدم»و يا به تعبير موريس اهه از  1«باد هوا»از 

م دريافک آن، ياک زياادتي تحاک عناوان بياره نياز       دهند و به هنگا ( و وام مي63

                                                                                                                                 

1  . create money “out of thin air” 

2  . ex nihilo 
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باه قيماک افازايش ساريع بادهي افاراد        1«کيمياگري مدرن»دارندي اين  دريافک مي
هاا و تباديل    هاي حقيقي افراد به وسيله باناک  جامعه و حتي دوهک، چاپيدن ثروت

عداهتي، ايجاد فقر و  ها به ماهزان ثروت جامعه، گسترش شزاف درآمدي و بي بانک
( Black, 2013پاييردي ت  يزاري و در نيايک سقوط کال نظاام اقتصاادي انجاام ماي     ب

، ماردود و در  «از باد هوا خلق شده اساک »دهي از پوهي که به اصالالح  بنابراين وام
اي  نيايک محزوم به نابودي اساکي اثباات ايان مسابهه باا کماک ريارايات سااده        

 (  1386 دستجردي، بخشيپيير اسکي ت امزان
مقابله با اين سيست ، آگاهي و نفي و تغيير قادم باه قادم نظاام حااک       حل  راه

باشادي   کنناد، ماي   هاا نقاش عظيماي ايفاا ماي      پوهي و ماهي فعلاي کاه در آن باناک   
حل ماللوب کاه در راساتاي احزاام اهياي اساک دساک        انديشمندان بسياري به راه

نتااي  و  ، هااي متنفاي منتفاع از ايان سيسات       اند اماا باه دهيال سايالره گاروه      يافته
آوردهاي علمي ايشان به ورطه فراموشي سپرده شده و يا در انزوا قرار گرفته  دسک
اي از قبيال   آوردهاي علمي انديشمندان نابغه توان به دسک به عنوان نمونه مي؛  اسک

 ,Nash( و جان نش تRamsey, 1928فرانک رمزي ت، (Soddy, 1926فردريک سادي ت

 (2)( اشاره نمودي2002
اهمللي، کل نظام پاوهي را   ک جياني رباخواران در پوشش بانزداري بينحاکمي

و خاروج از ايان     اي طراحاي نماوده   از ريشه تا نتيجه به نحو مزورانه و هوشيارانه
گرداب و بحران دائمي سيست  اقتصادي را بسيار دشوار و تقريباً غيارممزن نماوده   

ن وراعيتي ياک طارح    رفاک از چناي   اسکي نزته اساسي اين اسک که طرح بارون 
داري فعلي را با اصالحات سالحي و  باشدي نظام بانک مي 2طلبانه انقالبي و نه اصالح

اصاوهي ااهماناه و ناعادالناه      توان اسالمي نمود زيرا از اساس بار پاياه   صوري نمي
استوار گرديده اسکي اصول نظام فعلاي در ناساازگاري کامال باا حادود و احزاام       

عاداهتي   توان قتل عمد يا تجاوز به عنف يا باي  گونه که نمي ناسالمي قرار داردي هما
و ال  را اسالمي کرد، بانزداري راي  و به طور کلي نيادها و مقررات پوهي مبتناي  

                                                                                                                                 

1  . Modern Alchemy 

2  . Reformistic 
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توان اساالمي و مشاروت تلقاي نماودي اهبتاه       کاري را نمي بر ال  و استثمار و فريب
سنک انبياء تت( نيازمند دهي نيادهاي پوهي و مقررات منالبق بر احزام اهيي و  شزل

هاي شيالاني راي   توان دستورات اهيي را بر بنيان يک پروسه زماني اسک يعني نمي
استوار نمود و با انجام اصالحاتي در سيست  راي  باه نظاام اهياي ماللاوب دساک      

 يافک و عامل اصلي ال  و تعدي را ملبس به هباس عداهک نمودي 
يزي نيادهاي پوهي و ماهي مبتني بر حدود ر بنابراين ررورت دارد به دنبال پي

تارين   اهحسانه از ميا    و احزام اهيي و حقوق انساني باشي  که بدون تردياد قارض  
اصالحي، به دهيل خلب جايگاه  هاسکي اما در ورعيک فعلي به جاي چنين رويه  آن

اهداف و ابزار، اين ورعيک ناماللوب در حال تشديد شدن اسکي از سويي اهداف 
و ااهمانه نظام بانزي موجود در جيک حفظ و استمرار خويش باه عناوان    غاصبانه

هدف اصلي در نظر گرفته شده اسک و از سوي ديگار صايانک از انساان و تابمين     
جامعاه   (3)ها قرار داده شده اسکي نيازهاي اساسي او ابزاري جيک تبمين منافع بانک
يان در حااهي اساک کاه     اسک و ا به سوي تبمين اهداف بانزداران سوق داده شده 

ها و مؤسسات ماهي ارائه خدمات مقت ي باه ماردم و جامعاه     بايستي رساهک بانک
 جيک رفع نيازهاي ايشان باشدي  

هااي اصالي مشازالت     رفاک پيشانيادي، بايساتي ابتادا ريشاه      در طرح برون
کان نماود و ساپس باه      اقتصادي از قبيل فقر و نابرابري و بيزاري و تورم را ريشه

هاي اصلي بساياري از   شود که يزي از ريشه تر رفکي مالحظه مي رد جزييسراغ موا
گيري رباوي اساک کاه     دهي و قرض مشزالت اقتصادي جامعه، وجود ربا و قرض

نظام بانزداري در ورعيک فعلي آن را تثبيک نموده و اشاعه داده اسکي باه هحاا    
ک و ساقوط آن  شود که چنين نظامي داراي ساير قيقراياي اسا    علمي نشان داده مي

حتمي خواهد بودي با ورع کنوني نظام پوهي و بانزي، هرگز قادر نخواهي  بود کاه  
کن نماايي  و در نتيجاه نيازمناد مقابلاه      عداهتي و ييي را ريشه فقر، بيزاري، تورم، بي

اي با اين نظام بانزداري از طريق قوانين و نيادهاي اسالمي از جملاه   بنياني و ريشه
اهحسنه و جامعه عااري از رباا نيااز باه برقاراري       ي ي رواج قرضاهحسنه هست قرض

 شودي   ها اشاره مي تر دارد که در اين مقاهه به اجمال به برخي از آن اصوهي بنياني
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باار ناشاي از    ثار زيانآدر قسمک دوم مقاهه به تحليل سيست  بانزي متعارف و 
رخ بيزااري و تاورم   ن از قبيل افزايش نرخ رجحان زماني اجتمااعي و افازايش نا   آ

به تحليل سيست  پوهي متعارف و ماهيک پاونزي  ، شودي در قسمک سوم پرداخته مي
هااي   اساتراتیي »رفک از طريق  شودي در قسمک چيارم به طرح برون ن پرداخته ميآ

هااي موهاد رباا از قبيال بااال باودن نارخ رجحاان زمااني و           قالع ريشاه  -« سلبي
اهحسانه   تر از همه تثبيک نياد قارض  مي -« ايجابيهاي  استراتیي»و  -گرايي مصرف

گياري مقاهاه    پرداخته خواهد شدي در قسمک پنج  نتيجاه  -ل پوبراي مقابله با کنز 
 خواهد شدي ارائه

 . تحلیل سیستم بانکی متعارف1

داري مرسوم بدون داشتن اطالت کاافي از تااريپ پاول،     مالاهعه صحيح سيست  بانک
تر به سير تحول و تالور پول درتااريپ معاصار    هي عميقتقريباً غيرممزن اسکي نگا

دهد که عاالوه بار داليال مرساومي کاه در کتاب        تپس از قرون وسالي(، نشان مي
شود، براي تبديل طاال و نقاره باه پاول کاغايي و       تاريپ ادبيات اقتصادي ارائه مي
 تري وجود داشته اسکي يزي از ايان داليال کاه الزم    سپس پول اعتباري داليل مي 

باشدي به  اسک با دقک زيادي مورد بررسي قرار گيرد، انگيزه کسب سود صرافان مي
هر حال هنگامي که يک صراف براي نمونه به فردي مبلغي مسزوک طال و يا نقاره  

دادي اما اگار باه متقاراي     داد، فرصک وام دادن آن به ديگران را از دسک مي وام مي
خوب(، پول تحريري تبه عناوان پاول باد(    وام، به جاي طال و نقره تبه عنوان پول 

هااي طاال و نقاره را باه ديگار       ماند کاه سازه   داد، اين فرصک براي او باقي مي مي
متقاريان وام دهدي تزرار اين عمليات در طي چند سال متمادي در نيايک منجر به 

 (Rothbard, 2008هاي کاغيي شدي ت خروج طال و نقره و جايگزيني آن با اسزناس
يگزيني باز ادامه يافک و بانزداران تالش کردند از طريق تاالش باراي   اين جا

چاون از صارافان    هاي اسزناس، ها   وام دادن اعتباري به جاي وام دادن اصل برگه
ي اين عمل اعتبار تباه عناوان پاول     انگيزه سودآوري خود را اررا سازندي در نتيجه

جاه ايان عمال بسايار     بد( جايگزين پول کاغيي تبه عنوان پاول خاوب( شادي نتي   
کردند، به طاور بسايار    انگيز بودي درآمد بانزداراني که به اين شيوه عمل مي شگفک
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يافک و به صاورت دقياق برابار ميازان پاول خلاق شاده         آوري افزايش مي وحشک
توانستند درآمد کسب کنندي اين فعاهيک هنوز در سراسر دنيا وجه غاهب باوده و   مي

 در حال تزميل اسکي
اصلي اين طرز عمل همان صرافان اوهياه هساتند کاه ازطرياق زدون     وارعان 

قباحک از رباي تحري  شده در انجيل و پوشاندن هباس زيباي بيره باه آن باه ايان    
داري ناوين وارثاان آن اساکي     عمل شنيع دسک يازيدناد و اماروزه نظاام سارمايه    

که يک نياد  کند تا در اين مقاهه خصوصياتي ( اين مقدمه کمک ميDouglas, 2016ت
 تواند داشته باشد بيتر تبيين گرددي  اهحسنه مي قرض

 بار سیستم بانکی متعارف . آثار زیان1-1

دهيل خصوصيات ذاتي و  توان با اطمينان اايار نمود که سيست  بانزي مرسوم به  مي
اي عمل نماوده کاه منجار باه نتااي  و       اصوهي که بر آن استوار شده اسک، به گونه

 اسک:  اي در نظام اقتصادي شده هاثرات دوگان
: از يک ساو باه دهيال تحرياک تقارااي کال       مدت ر کوتاهدرشد مقالعي ( 1

مادت   تواند فراه  آوردي اما اين نتيجه تنيا در کوتااه  موجبات يک رشد سريع را مي
 شودي   حاصل مي

: از طرف ديگر به دهيل اينزه تقارااي کال را   رکود و بيزاري در بلندمدت( 2
آورد و در  کند مقدمات تغيير اهگوي مصرف آحاد جامعه را فاراه  ماي   تحريک مي

مدت باعث خواهد شد که ترجيح زمااني اجتمااعي در جامعاه افازايش يابادي       ميان
تحريک در جيک افزايش ترجيح زماني، موجبات افازايش نارخ بياره و در نتيجاه     

 گياري و بروز بيزاري را در بلندمدت به همراه خواهد داشکي   کاهش سرمايه
 ر ادامه تبيين خواهد شديدچگونگي وقوت اين پيامدها 

 . افزایش نرخ رجحان زمانی اجتماعی1-1-1

هاي بانزي اساتوار اساکي    اصل منفعک در بانزداري مرسوم بر افزايش ميزان سپرده
شده را به مشاتريان وام بدهادي    هاي جيب پس از آن، بانک خواهد توانسک سپرده

در واقع منفعک بانک در جيب متقاريان هرچه بيشتر براي وام بانزي نيفته اساکي  
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هاا را باه    کند از طريق خلق نيازهاي جديد براي آحاد ماردم، آن  هيا بانک تالش مي
مصرف و خريد کاالها و خدمات در بازار مشتاق نمايدي اشتياق جامعه باه مصارف   

ق قول مساعد نياد بانزي باه تابمين مااهي خريادهاي ماردم، قاوت و       بيشتر ازطري
يابادي   گيرد و در بازار به صورت قدرت خريد نمود عيني ماي  قدرت فوق اهعاده مي

هاي بانزي وعده داده شده اساتفاده کنناد الزم اساک     افراد براي اينزه بتوانند از وام
اناداز( خاود    تپاس  هايي را که در قبل مابين مصرف حال و مصرف آتاي  تخصيص

انجام داده بودند، مدام به نفع افزايش مصرف حال تغيير دهند و هار باار باه رارر     
هاي مصرفي، حزايک از افازايش   آينده تصمي  بگيرندي اين تغيير مدام در تخصيص

 نرخ ترجيح زماني اجتماعي داردي

 . افزایش بیکاری1-1-2

آحاد جامعاه باه خااطر عملياات     اهقاعده تغيير ايجاد شده در ترجيحات زماني  علي
هاي بيره خواهد شد، زيرا تمايل مردم  سيست  بانزداري مرسوم، باعث افزايش نرخ

ها به پول نقد را بيشتر کرده و تقارا باراي پاول را افازايش     به دريافک وام، نياز آن
دهد که نتيجه نيايي اين افزايش، باالرفتن نرخ بيره پاوهي خواهاد باودي اماا باا       مي
تري برقرار شده  يش نرخ بيره، تعادل اقتصاد که در قبل درسالح نرخ بيره پايينافزا

هااي   بود، بر ه  خواهد خوردي براي اينزه تعادل دوباره برقرار شود، کلياه فعاهياک  
توهيدي و خدماتي که بازدهي کمتري از نرخ بيره جديد دارناد، محادود خواهناد    

ها افازايش خواهاد يافاکي     هي نيايي آنها، بازد شدي با کاهش توهيد در اين فعاهيک
اين افزايش تا جايي که دوباره بازدهي نيايي را در کل اقتصاد باا نارخ بياره برابار     

تر در باازار بيزاار   کند، ادامه خواهد داشکي بنابراين در تعادل جديد، نيروهاي بيشا 
 خواهند شدي

 . ایجاد تورم1-1-3

شودي بانک ايان افازايش را    ورم ميچنين باعث ايجاد ت سيست  بانزداري مرسوم ه 
 کند: به دو دهيل ايجاد مي

تييي  تقاراي کل براي کاالهاا و خادمات تکاه در بناد اول تورايح داده      ( 1



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     58

 شد(ي
 ي مبتني بر اصل ذخيره جزيييبانزخلق گسترده اعتبار ( 2

به خاطر اصل ذخيره جزيي، بانک همواره و به طور پيوسته اقدام به خلق پول 
 کندي در ادامه به سازوکار اصل ذخيره جزيي خواهي  پرداخکي ميو اعتبار 

دهد، پاس   وام مي فرد ديگريبانک به يا فردي غير از هنگامي که يک مؤسسه 
از دوره تنفس، وام بازپرداخک شده، حاصل ارائه خدمک يا کاااليي اساک کاه وام    

آورده و ه  اکناون آن  گيرنده با وام دريافتي خود از فرد وام دهنده، آن را به دسک 
دهاد تباه عباارت بيتار      دهدي اما هنگامي که بانک وام ماي  را به وام دهنده پس مي

پول ميکور قبل از اينزه به نتيجاه و بااروري   دوباره هنگامي که بانک وجود دارد(، 
بنشيند و توهيد خدمک يا کاااليي نماياد، بالفاصاله باه وام دهناده تيعناي باناک(        

ء وام ديگري خواهد شدي اما وامي که فردي به ديگري ماي  برخواهد گشک و منشا
واقاع   اقتصااد داشاته اساک و در    اي در هنگام بازگشک، نتيجه يقالعبه طور دهد، 

برگشک آن وام، همان نتيجه اسکي اهبته درنظر داشته باشيد که قارار نيساک حتمااً    
آن باه وام   بخاش باشاد و نتيجاه    وام ميکور توهيدي يا خدماتي باشد و حتماً نتيجه

دهنده برگشک داده شودي حتي ممزن اسک وام ميکور منتيي به توهيد نشود و هيچ 
آن نتيجه نشود و به اصالالح وام گيرنده ورشزسک شودي درايان   کاال يا خدمتي از

جايي که مبلا  مايکور را    خره از هراالحاهک وام دهنده در موعد بازپرداخک وام ب
اش و يا ييي را بفروشد و طلاب   از دارايي شخصي يبخش لامثبه عنوان فراه  کند ت

وام دهنده را فراه  نمايد(، باز يک مبادهه و عرره واقعي کاال يا خدمک در اقتصاد 
چند  گيرنده توانسته اسک مبل  موجودي را فراه  کند، هر اتفاق افتاده اسک که وام

ي اتفااق افتااده   توهيد ملي افزايش نيافته اسک وهي حداقل يک مبادهه واقعي بيشاتر 
 حسااب فارد ياا    دهد، بالفاصله مبل  مايکور در  اسکي اما هنگامي که بانک وام مي

و به سرعک، منشاء وام ديگري خواهد  (4)بانک قرار خواهد گرفک افراد ديگري در
دهد، تا موعاد برگشاک    ميفرد يا يک مؤسسه غيربانزي وام  اما به هنگامي کهشدي 

الزم اساک   و ند همان مبل  وام را به ديگاري وام دهاد  توا وام تمثالً يک سال( نمي
دهاد   يک دوره بگيرد تا وام گيرنده وام را بازپرداخک کندي اماا باناک کاه وام ماي    
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ررورتي ندارد که وام بعدي را هنگاامي پرداخاک کناد کاه وام اول تساويه شادي       
ج نشاده  بالفاصله همان مبل  را وام مي دهد، زيرا وام پرداختي از شبزه بانزي خار

 آن را وام دادي  دوبارهتوان  اسک و بنابراين مي

 ثباتی اقتصادی . دامن زدن به بی1-1-4

گياري و   با فرض ثبات ساير شرايب، در طول دوره روناق کاه همگاان در پاي وام    
ها نياز حارع بيشاتري باراي خلاق بيشاتر        چنين بانک گياري هستند و ه  سرمايه

ياباد و   گساترش ماي   پولهاي بيره باالتر دارند عرره  دهي آن در نرخ اعتبار و وام
گرددي بر عزس در طاول   تر اقتصادي اهبته در دوره محدودي مي موجب رشد سريع

چناين باناک اقادام باه      جديد ندارند و ها    ها تمايلي به دادن وام بانک، دوره رکود
زننادي باه    کند در نتيجه رکود را بيش از بيش دامن مي هاي سابق مي آوري وام جمع

هاااي خصوصاي باعااث دامان زدن بااه    باناک ايان ترتياب مزانيساا  خلاق اعتبااار    
اسکي بنابراين هيچ منالق اقتصادي وجاود نادارد    اقتصادهاي کالن ادواري  ثباتي بي

گياري و   که نظام پوهي بايستي باا سيسات  بانزاداري خصوصاي و فعاهياک قارض      
ان اقتصادي از قبيل ماوريس  دهي مرتبب باشدي بر اين مبنا برخي از انديشمند قرض

کنند که بايستي نرخ ذخيره قانوني صددرصد اعمال گاردد و عرراه    اهه پيشنياد مي
 (Allais, 1987کامل توسب دوهک انجام پييردي ت پول

 ایجاد توهم پولی  .1-1-5

تو  1«تاوه  پاوهي  »هاا، ايجااد    باناک اعتبااري   پاول هاي نظاام خلاق    از ديگر زيان
مشاخص   پاول گيري يک ف اي واهي( اسک زيارا در ايان وراعيک مقادار      شزل

گايار ها  در حسااب آن شاخص اساک و قابال        سپرده پول حاهکنيسکي در اين 
و ه  در آن واحاد باه افاراد ديگاري وام داده      2برداشک در هر زمان توسب اوسک

 ايان مسابهه   (5)جديد شده اسکي رفامصگياري و يا  شده اسک و تبديل به سرمايه
گياران به  زمان سپرده موجب خالر دايمي ورشزستگي بانزي در صورت هجوم ه 

                                                                                                                                 

1  . Money illusion 

2  . Demand Deposit 
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 زندي   شود و ثبات پوهي جامعه را به ه  مي ها مي بانک
نزته بسيار حائز اهميک که در ادبيات اقتصادي چندان باه آن پرداختاه نشاده    
اسک ايجاد ف اي مجازي و موهومي و اشاعه آثار چنين ف ايي باه دنيااي واقعاي    
اسکي در حال حارر ايان ف اا روز باه روز در حاال گساترش اساک و اهبتاه از        

گونه و نابودشدني اسک اما در طول اين  جايي که بر محور باطل قرار دارد حباب آن
هاا و حتاي    ها و شزل زندگي انسان پروسه زماني قبل از نابودي، جوامع و خانواده

موهاومي باه واسااله خلاق      پولد ها را به انحراف کشيده اسکي با ورو عقالنيک آن
هاي فارسي به  که در ترجمه nominalداراي ارزش موهومي ت پولاعتبار بانزي، کل 

گرددي بدين ترتيب تمامي متغيرهاي پاوهي   خالاب شده اسک( مي« اسمي»اصالالح 
نياز بساتگي دارناد نياز      پاول ها و دستمزدهاي پوهي کاه باه مقادار     از قبيل قيمک
از داليل رواج روزافزون کاربرد عل  آماار و احتماال تدر    گردندي يزي موهومي مي

بيني ايان متغيرهااي موهاومي و تخماين      ، پيشاقتصادقاهب اقتصادسنجي( در عل  
وزن پارامترها در سيست  معادالت مجعول اساک زيارا ايان ف اا موجاب کااهش       
شناخک و قالعيک نسبي نسبک باه آيناده شاده و باه ناچاار منجار باه توسال باه          

 گرددي بيني با کمک احتماالت مي پيش
، ايجااد و  اقتصااد هاي آشزار خلق اعتبار و در نتيجه توه  پوهي براي  از زيان

ترين شزل آن به دهيل ف اي متوه   نسبک به آينده در عمده 1«عدم اطمينان»تثبيک 
گيري اين ف اي ريسک و نااطمينااني اغلاب باه عناوان      شزل (6)و غيرشفاف اسکي
شاودي زيارا در چناين شارايالي      براي پرداخاک بياره مالارح ماي     توجييي عقالني

ها و معامالت اقتصاادي در افاق زمااني، باا مخااطره و       تصميمات راجع به فعاهيک
ي  هاي مبادهه هماراه اساکي باه ايان ترتياب اناوات بياره        نااطميناني و تحمل هزينه

ي تاز قبيل هاي بازدهي واقع کند و شزاف آن با نرخ موهومي تاسمي( ايور پيدا مي
تار   نرخ بيره واقعي که در يک ف اي خاع همان نرخ رشد اقتصادي اسک( عميق

هااي   شود و به ناچاار باراي جلاوگيري از تشاديد ايان وراعيک باه سياساک         مي
 خود را داردي شوند که آثار منفي خاع اي پوهي و ماهي دوهک متوسل مي مداخله

                                                                                                                                 

1  . Un-confidence 
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اساک کاه رفتاار ناهنجاار      آميز چنان مخاطره اين ف اي موهومي ايجادشده آن
غيراهيي را موجه و عقالني جلوه داده و رفتارهاي بينجار و در چاارچوب حادود   

دهدي در اين ف ااي متاوه     اهيي را غيرکارآ و نابيينه تدر معناي پارتويي( جلوه مي
شود و نتاي  در طي زمان باا دنيااي واقعاي     امزان برقراري هر نوت بازي فراه  مي

گيرند و  ک نمايد و معيارهاي جاهالنه جاي معيارهاي عقالني را ميتواند مالابق نمي
 (7)گرددي راهي و سقوط مي در نيايک منتيي به ک 

 . تحلیل سیستم پولی متعارف2

 1يک کاالي عمومي اسک که بايستي توسب بخش عمومي تملي( ارائاه گارددي   پول
يک قرارداد اجتماعي و طلب عمومي مردم و نه دوهاک ياا بخاش     پولدر حقيقک 

هااي توهيادي و مصارفي و     داراي جنباه  پولاسکي  بانکخصوصي خاع از قبيل 
حقوقي و ماهزيتي و ابعاد ارزشي و اخالقي فراواني اسک که آن را تباديل باه ياک    

 (Lagerspetz, 1984: 1نمايدي ت کاالي عمومي مي
راروري و ياک قارارداد اجتمااعي و محاور       چون يک کااالي عماومي   پول

را و نحاوه اساتفاده     تاوان توهياد آن   نمي، ارتباطي ميان معامالت حال و آينده اسک
انحصااري   خاع از آن را در اختيار گروه خاصي قرار داد و آن را انحصاري يا شبه

باه  فعلي راجع   جا که پول داراي ابعاد بين زماني اسک، هرگونه تصمي  نمودي از آن
کنادي حقاوق و سرنوشاک     هاي آتي به طور قالع تسري پيدا ماي  آن به حقوق نسل

تاوان در اختياار گروهاي انحصاارطلب قارار دادي       آينادگان و نسال فعلاي را نماي    
نيايک مردم قرار ررورت دارد که پول در ابتدا به طور کامل در اختيار دوهک و در 

 گيردي

 پونزیدولت بر اساس طرح . انتشار بدهی توسط 2-1

هاي حتمي نسابک باه پاول     پول رواج يافته توسب بانک مرکزي نيز هر چند برتري
بانزي دارد اما داراي اشزاالت اساسي اسک و نيازمند اصالحات جادي اساک کاه    

گرددي اهبته موراوت فراتار از ايان اساک زيارا       در اين مورد توريحات زير ذکر مي

                                                                                                                                 

1  . Publicly provided public good 
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بدهي دوهتي نيز ريشاه در ايان   ايجاد کسري بودجه توسب دوهک و افزايش مستمر 
تفزر داردي طرح پونزي دوهک نيايتي جاز شزساک نادارد و بناابراين بايساتي در      
پروسه زماني به جاي بدهي عمومي، طلب عمومي تطلب اجتمااعي و مردماي( را   

توان به يک جامعه بادون ماهياات دساک     جايگزين نمود و حتي در دوره انتقال مي
اناد کاه    اي در اين زمينه انجام داده تحقيقات گسترده يافکي متفزرين معتقد مسيحي

اشااره نماودي    2و هاوئيس ايياون   1توان به تحقيقاات ميجار داگاالس    از اين ميان مي
 (Fisher, 1935: xiت

 ناپذیری طرح پونزی . امکان2-1-1

بر اسااس نامحادود باودن بادهي اساتوار اساک و باه معنااي خلاق           3طرح پونزي
نامحدود بدهي و پرداخک بدهي قبلي از طريق خلق بادهي جدياد اساکي بادهي     
ايجاد شده بايد داراي سقف محدودي باشد و دوهک نبايستي باه طاور مساتمر باه     
بدهي ملي خود ارافه نمايد زيرا بدهي نامحدود، ناممزن اسک و چناين فرآينادي   

تواند استمرار يابدي از سوي ديگر ايجاد بدهي ملي به زيان آيندگان اساک و باا    مين
شاده فعلاي نبايساتي توساب آينادگان       نسلي مغايرت داردي بدهي خلق  عداهک بين

جبران شودي ايجاد بدهي مداوم توسب دوهک در حقيقک يک طارح پاونزي اساک    
همانناد هار طارح پاونزي      هيزن نه در سالح انفرادي بلزه در ابعاد ملاي کاه اهبتاه   

داري محيب به نحوي ايجااد شاده اساک     پيير نيسکي در نظام سرمايه ديگري امزان
 که شرايب براي بدهي فراه  گرددي

ناپييري طرح پونزي، رارورت دارد کاه تفزياک اساساي      براي توريح امزان
 4«ثروت مجازي»دانشمند نوبليسک شيمي و متفزر اقتصادي، ميان   فردريک سادي،

( در حال حارار در کشاور ماا جامعاه     Soddy, 1926ذکر شودي ت« ثروت حقيقي» و
تبياين   ههبمسمبتني بر وام و بدهي به معناي علمي آن در حال گسترش اسک و اين 

                                                                                                                                 

1  . C. H. Douglass  (1818-1895)  

2  . Louis Even  (1885-1974)  

3  . Ponzi Scheme 

4  . Virtual Wealth 
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هاي انديشامند بازرگ، فردرياک ساادي      سازدي تحليل اين ورعيک را رروري مي
واقعاي   ثروتزي از مجا ثروتاي  حاکي از اين اسک که در نيايک در چنين جامعه

سقوط حتماي را در پاي    گردد و گيرد و ادامه حيات اقتصادي ناممزن مي پيشي مي
 خواهد داشکي

حقيقي از قوانين ترموديناميزي تقاانون بقااي مااده و     ، ثروتاز ديدگاه سادي
که يک معياار صارف باراي واحاد      پولکندي اما  انرژي و قانون آنتروپي( تبعيک مي

از هيچ خلق شود و تبديل به هيچ شودي در واقاع ياک قياد     تواند سنجش اسک مي
کاه انباشاک ارزش    وجاود دارد حاال آن   1يا فيزيزي روي انباشاک ارزش اساتفاده  

تواناد باه صاورت نماايي      اي مي ارزش مبادهه (8)محدوديتي نداردي 2اي انتزاعي مبادهه
ب رشاد نمايادي   ي مرک تواند بر طبق بيره مي بانکگونه که پول در  همان،   رشد کند
محادود   اقتصااد اي و يا همان رشد واقعي يا ماادي   که رشد ارزش استفاده حال آن

ساوزي و دزدي   اسکي از سوي ديگر کاالها در معرض فساد، ويراناي، خالار آتاش   
قرار دارند و مستلزم پرداخک هزينه نگيداري هستندي اما پول معادل با اين کااال در  

تاوان از   هزينه نگيداري چنداني ندارد و حتاي ماي  قرار ندارد و  (9)معرض آنتروپي
طريق وام دادن آن مقدار زيادتي دريافک نمودي فردريک سادي مباحاث فاوق را از   

اياده کلاي موازناه    »کناد:   و بدهي تلخيص مي ثروتطريق تفزيک هوشمندانه بين 
يک چيز در برابر چيزي ديگر با هدف سنجش مقدار آن، برابر نمودن مقدار ماورد  

ياک   ثروتجش با يک مقدار برابر و در جيک خالف آن اسک ]همانند ترازو[ي سن
باا آن سانجيده    ثاروت ]کاه   پولخواهي  آن را بسنجي  و  مقدار مثبک اسک که مي

( Soddy, 1926: 103«ي تاسک و يک ناوت بادهي اساک    ثروتشود[ ادعاي روي  مي
منفاي اساک، باه عناوان مثاال       ثروتکند،  گيري مي را اندازه ثروتبدهي پوهي، که 

منفااي دو گاااوي باادهي از قااوانين تصاااعدي ريارااي و نااه قااوانين فيزيزااي و     
دهناده مثباک دو    به عنوان مثال نشاان  ثروتکندي در مقابل  ترموديناميزي تبعيک مي

توانناد زودتار از دوره    شاوند و نماي   ميرند، خورده مي گاو اسکي گاوهاي مثبک مي

                                                                                                                                 

1  . use value 

2  . Abstract exchange valu 
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توانناد   اي دارناد و ماي   اهعاده ي گاوهاي منفي باروري فوقباروري خود افزايش يابند
گوياد   کاه ساادي ماي    به صورت رياري و بدون محدوديک گسترش يابنادي چناان  

روياه   توان هميشه يک قرارداد بشري پوچ و تيي مثل افزايش بي نمي(: »30 :1926ت
خودي بدهي تاز طريق بيره مرکاب( را در مقابال قاانون طبيعاي کااهش       و خودبه
هاا اقادام باه      بانکهنگامي که «ي تقانون آنتروپي( به کار گرفک ثروتخودي  خودبه
کنناد در واقاع از هماان ابتادا ياک بادهي خلاق         دهي به افراد ماي  و وام پولخلق 
، بانزدارها يک بدهي باه ميزاناي   بانکاندي در طرف دارايي دفاتر حسابداري  نموده
را به ارافه بيره دريافک کنناد(ي نگياداري    کنند تتا آن اند وارد مي وام داده پولکه 
اعتباري توسب جامعه براي اجتناب از تياتر منجر باه پدياداري عجياب شاده      پول

هااي واقعاي کاه     نامد: ارزش کل داراياي  مي« ثروت مجازي»اسک که سادي آن را 
ها خودداري نموده اسک تاا در عاوض آن    جامعه به صورت ارادي از نگيداري آن

اي تارزش ذاتي( ندارناد و   هاي کاغيي که ارزش استفاده پولنمايدي  نگيداري پول
دهناده   شاوند بلزاه نشاان    واقعي محساوب نماي   ثروتاي دارند  فقب ارزش مبادهه

 پاول کنناده ارزش   ثروت مجازي اسکي به تعبير سادي، مقدار ثروت مجازي تعيين
تمايال دارناد   ز مقاداري کاه افاراد در حاال حارار      ااسکي اگر دوهک پوهي بايش  

هااي واقعاي    را باا داراياي   پاول افتد؟ افراد  نگيداري کنند چاپ کند چه اتفاقي مي
يابادي باه ماوازات     هاي واقعي افازايش ماي   کنند و در نتيجه قيمک دارايي مبادهه مي

ياباد کاه    تا جاايي کااهش ماي    پولهاي واقعي ارزش واقعي  افزايش قيمک دارايي
گردد تو برعزس(ي بنابراين ارزش ياک واحاد    دوباره مالابق ثروت مجازي جامعه

در گاردشي بناابراين    پاول برابر اسک با ثروت مجازي جامعه تقسي  بر مقدار  پول
شود و ناه بوسايله    جامعه سنجيده مي ثروتنه به وسيله کل  پولارزش يک واحد 

GNP شودي   عرره شده سنجيده مي پول، بلزه به وسيله ثروت مجازي و مقدار 
ي در واقاع  ثروتمجازي اسک؟ از آنجا که چنين  ثروتماهک اين  اما چه کسي

وجود ندارد ممزن اسک بگويي  هيچ کس ماهک آن نيساکي ثاروت مجاازي ياک     
خالاهاي »ترين  ( يزي از مي 276 :1965توه  جمعي اسک و به تعبير جيمز توبين ت
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استمرار  تواند اسک که براي جامعه اساسي اسک و اين توه  تا مادامي مي 1«ترکيبي
کاغيي تثاروت مجاازي( خاود را تباديل باه       ثروتيابد که جامعه نزوشد تمامي 

يعني تا هنگامي که افراد به طور ارادي به جااي داراياي واقعاي    ؛ واقعي کند ثروت
فاردي   ثروتبخشي واقعي از  پولنگيداري کنند و چنان رفتار کنند که گويي  پول
ين فقب مجازي و توهمي اسکي به جاز  حتي اگر بدانند که در مجموت ا-هاسک  آن

نگيداري کند بايستي دارايي واقعي در  پول، هر ع و جامعه اگر بخواهد پولناشر 
آن را  پاول در صاورتي کاه پاس از چااپ      پولبپردازدي اما ناشر  پولقبال دريافک 

سود خواهد کرد  پولخرج کند به ميزان تفاوت ارزش پوهي و ارزش ناچيز کااليي 
اه رب در اختيار پادشاه يا فئاودال   گويندي در سابق حق مي 2«اه رب حق»که به آن 

در حاال   پاول عرراه   %90قرار داشک و اکنون در اختيار دوهک اسکي اما بيش از 
شده توسب سيست  بانزداري تجاري خصوصي اسک  هاي خلق  حارر شامل سپرده

ناشاي از چااپ اسازناس نصايب دوهاک      اه ارب   که از هيچ خلق شده اسکي حق
اه رب ناشي از خلاق اعتباار نصايب بانزاداران خصوصاي و تاا        شود وهي حق مي

اناد و ناه    شاودي فقراياي کاه ناه ماهاک باناک       گاياران خصوصاي ماي    حدي سپرده
 شوندي گيار، نصيبي ندارند و فقب چاپيده مي سپرده

ک تبناابراين  در انحصار يک نفر درآيد ديگار ارزشاي نخواهاد داشا     پولاگر 
پيير نيسک يعني استفاده يک نفر ماانع   رقابک پولچنين  پيير نيسک(ي ه  اختصاع

استفاده نفر بعدي از آن نيسکي فليا با توجه به دو مشخصه اصلي کاالهاي عمومي 
يک کاالي عمومي خااهص اساک    پولناپييري(،  ناپييري و رقابک تيعني اختصاع

يب عموم گردد و نه بخش خصوصيي ثروت اه رب آن نص و در نتيجه بايستي حق
توان به عنوان يک منبع با ماهزيک عمومي تلقي نمود، همانناد   مجازي جامعه را مي

هاي اهزترومغناطيسيي اما چنين ورعيتي در حال حارر مصداق نادارد   هوا يا ميدان
 دهندي کنند و در مقابل بيره وام مي اعتباري خلق مي پولهاي خصوصي  چون بانک

پيشي گرفتن ثروت مجازي از ثروت حقيقاي داراي آثاار ساوء فراواناي روي     

                                                                                                                                 

1  . Fallacy of Composition 

2  . Seigniorage 



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     66

توان به مصرف بيش از حاد، تعارض باه     سيست  اقتصادي اسک که از اين ميان مي
هاي آتي انسان و تمامي موجودات، فساد در کلياه ابعااد،    منابع طبيعي، نابودي نسل

مصارف حال نسبک باه  گياري  نسلي، رجحان زماني و ارزش بره  زدن عداهک بين
هاي بيره به صاور گونااگون و ميياا نماودن محايب باراي        آينده يعني ايجاد ريشه

 نالقي نمودن قرض ربوي اشاره نموديسازي و م موجه

 . بدهی بیش از حد2-2

مبتني بر وام از منظر کالن رارورت دارد دو وراعيک ماورد     اقتصادجيک تحليل 
روناد ثباات سيساتميي در حاال حارار      ي 2؛ ي ورعيک تعاادهي 1توجه قرار گيرد: 
کامال   تعادلهاي موجود جياني ورعيک غيرتعادهي اسک و اقتصادورعيک حاک  

يک حاهک استثنايي اسکي به عبارت ديگر در اغلب اوقات ما باا کمباود ياا ماازاد     
گياري و غياره ماواجيي ي اهبتاه شازاف وراعيک       ، سرمايهانداز پس، توهيد، مصرف

مبتناي بار وام و    اقتصاداي خاع قرار داردي  ي در محدودهموجود از ورعيک تعاده
کناد و   را تشاديد ماي   تعاادل افزايش بدهي نسبک به توهياد ملاي، وراعيک عادم     

چناين وراعيک متنااوب و سايزلي را      ها   (10)ساازدي  بازگشک به آن را ناممزن مي
برد؛ باه   سازد يعني جانشيني ميان ورعيک کمبود با مازاد را از بين مي سويه مي يک

را باه وراعيک ماازاد ماللاق      اناداز  پاس عنوان نمونه جانشيني ميان کمبود با مازاد 
انادازد   نمايدي اين ورعيک روند ثبات سيستمي را به مخاطره مي تبديل مي انداز پس

تواناد جامعاه را باه سامک      سازد و مي را ناممزن مي تعادلو بازگشک به ورعيک 
 نيايک سقوط سوق دهديبحران و در 

تاورم منفاي در بااب     -نظرياه بادهي   »يروينگ فيشر با عنوان ظريه مشيور ان
 اقتصااد که هنوز ه  معتبر و قابل تحسين اساک باه خاوبي مسابهه      1«بحران بزرگ

هاي علمي مبتناي بار شاواهد     دهد و استدالل مبتني بر وام و ابعاد آن را توريح مي
هاي ايروينگ فيشر  ات و نوشته( آنچه از ذهنيFisher, 1932داردي ت تجربي را بيان مي

مشيود اسک وي حد قابل تحمل بدهي را ماد نظار دارد فلايا مقاهاه وي در کناار      
زاي اقتصادي تاهبته از نقاله نظر متادوهوژي اقتصاادي و ناه نتيجاه( از      مقاالت نالفه

                                                                                                                                 

1  . "The Debt-Deflation Theory of Great Depression" 
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 نارخ بياره  »فريادمن،  « پاول مقدار بيينه »فرانک رمزي، « بيينه انداز پس»قبيل مقاهه 
 گيردي بيوهي قرار مي« احتياطي بيينه انداز پس»موئلسن، سا« بيينه

بار و نابساماني اقتصاادي را تحاک مباحاث     فيشر دو ورعيک عمده و فالکک
ها تکه اين نيز ناشي از بيمااري بادهي اساک(     بيماري بدهي و بيماري سالح قيمک

 هاي خاود  را محور و شاکله بحث 1«بدهي بيش از حد»سازدي فيشر عامل  مالرح مي
هماواره در  ، دهدي جامعه مبتني بر بدهي به طور خاع ناشي از خلق اعتبار قرار مي

هاي ثباتي مختل شده و به قيقارا ميال    يک روند فزاينده بدهي قرار گرفته و نسبک
هاايي از قبيال ميازان بادهي باه ارزش پاوهي ثاروت، نسابک بياره           کند: نسبک مي

ملاي، نارخ تغييار     درآماد اهيات به استحصاهي ساهيانه بر اساس نرخ ثابک رانک و م
هاي بانزي و تقاراي خاهص ساپرده   ها، نرخ تغييرات اشتغال سي  وام سالح قيمک
ثبااتي و   زند و در نيايک جامعه را با باي  در گردش و ييي را به ه  مي پولنسبک به 

 (Fisher, 1932سازدي ت سقوط مواجه مي
بادهي بايش از   »ي از وار مشزالت ناش توان به صورت فيرسک در مجموت مي

 پااولکاااهش ؛ 2سااازي باادهي ز دياادگاه فيشاار چنااين برشاامرد: نقدينااهارا « حااد
؛ هاي تجاري کاهش ارزش خاهص دارايي؛ ها کاهش سالح قيمک؛ شده گياري سپرده

کاهش اشتغالي اين عوامل منجر به ؛ کاهش توهيد؛ کاهش تجارت؛ کاهش نرخ سود
گردد و در نياياک   کاهش اطمينان مي ررر و زيان، ورشزستگي، بيزاري، بدبيني و

، هجوم بانزي و ييي شده و نيااز جادي باه    پولمنجر به کنز، کاهش سرعک گردش 
اثر در کنار رکود شديد، بحران و سقوط را در پي خواهاد   ک  پولافزايش نامحدود 

ايان اساک کاه تاالش اجبااري      « بادهي بايش از حاد   »داشکي از ديگر آثار وخي  
رايعات بدهي نه فقب افاقه نزارده بلزاه باه دهيال کااهش       بدهزاران براي کاهش

 شودي ها مي ايجاد شده منجر به بدهزاري بيشتر آن 3هاي قيمک
 

                                                                                                                                 

1  . Over-Indebtedness 

2  . Liquidation debt 

3  . Dis-inflation 



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     68

 رفت  . طرح برون3

داري مرساوم   بار سيسات  باناک   چه در قسمک قبل به عنوان آثار زيان با استناد بر آن
باراي مباارزه    توان بيان داشک که براي خاروج از وراعيک فعلاي و    ارائه شد، مي

هاي تورم و بيزاري، الزم اسک نسابک باه حايف سيسات  فعلاي       آگاهانه با پديده
داري و طراحي ياک نيااد جاايگزين باه طاور جادي انديشايدي نيااد پاوهي           بانک

جايگزين بايد عاري از مشزالت برشمرده فوق باشدي از يک طرف به طاور کامال   
عتبار را نداشته باشدي اما چگونه مي از بيره مبرا باشد و از سوي ديگر امزان خلق ا

 توان چنين نيادي را طراحي نمود؟ 

 گیری ربا  های شکل . ایجاد فضای عاری از ریشه3-1

براي اينزه نياد پوهي جايگزين، مبراي از ربا باشد، الزم اسک ف ايي که چنين نياد 
باشادي باه بياان    هاي ايجااد رباا    خواهد در آن استقرار يابد، عاري از ريشه پوهي مي

ها و داليل ايجاد ربا مالاهعه و مورد تحقيق قرار گيرند و ساپس در   ديگر بايد ريشه
ها از چيره سيست  اقتصادي جامعه، تالش نماودي يزاي از داليال     جيک زدودن آن
زدگي و باال بودن نرخ رجحان زماني اساکي بناابراين الزم اساک     ايجاد ربا، مصرف

بار نرخ رجحان زماني اجتماعي باال، جامعه را آگاه  زيان در اوهين گام نسبک به آثار
مصرف در جامعه را از طريق ، هاي هماهنگ اي از سياسک نمود و با اتخاذ مجموعه

هااي   اعتالي رريب اهميک آينده در ذهنيک آحاد جامعه، عقاليي نمودي در حاوزه 
تاار بسايار   مختلف فرهنگ، اجتمات، سياسک و اقتصاد بايد جامعه را نسابک باه رف  

هااي گونااگوني را    زدگي هشادار دادي در حاوزه اقتصااد، سياساک     پرخالر مصرف
اش کاهش نرخ رجحان زماني اجتماعي خواهد باودي   توان به کارگرفک که نتيجه مي

 رديه بايستي مورد توجه قرار گيترين محورهايي اسک ک ها يزي از مي  اين سياسک

 اعتبار خلق و «ییجز ذخیره» اصل برابر در الحسنه قرض. 3-2

که گفته شد پول يک کاالي عمومي اسک و الزم اساک نيااد عماومي دوهاک      چنان
نظارت کامل بر آن داشته باشد و انتشار آن بايد تحاک تسالب کامال نيااد دوهاک      
باشدي بر اين مبنا واگاياري اختياار آن باه بخاش خصوصاي در قاهاب بانزاداري        
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 خصوصي خالف اصول علمي اسکي 
که گفته شد امروزه به دهيل تسلب سيست  پوهي فعلي بار نظاام اقتصاادي     نچنا

شود: طريق اول: عمليات چاپ و انتشاار   دنيا، از دو طريق پول در اقتصاد منتشر مي
هااي تجااري از    پول جديد توسب بانک مرکزي اسک و طريق دوم، عمليات باناک 

از هر ساپرده را کاه    ها درصدي طريق خلق پولي براساس اصل ذخيره جزيي، بانک
شاده باا تبعياک از قاعاده      دهند که در نتيجاه، پاول خلاق     کنند وام مي دريافک مي

 پاول خاصي بيش از پول منتشر شده از سوي بانک مرکزي خواهد شدي دخاهک در 
به عنوان يک ناموس ملي و شريان حيااتي از طرياق خلاق اعتباار جعلاي توساب       

را باه هايچ    پاول جزيي( و اخي رباا روي  سيست  بانزداري تدر قاهب اصل ذخيره 
اساالمي  ، توان با عملياتي صوري عقود اسالمي و يا حتي عمليات واقعاي  وجه نمي

 عداهتي قرار دارندي   نمود زيرا به طور کلي بر محور ال  و بي
 پاول باا   پولداراي دو جزء اسک: اول اينزه الزم اسک معاوره  اهحسنه قرض
ر ثاني حسانه باشاد يعناي شاامل نياک خااهص،       اي صورت گيرد و د بدون ارافه

( در معنااي  Borrowingو ييي باشدي اماا منظاور از واژه قارض ت    پولاکتساب حالل 
ملاي تکاه    پولمرکزي يا  بانکانتشار داده شده توسب  پولراي  علمي کلمه شامل 

چناين قارض اعتباار توساب سيسات        ( و ه 1در واقع نوعي قرض بدون بيره اسک
هاا از   دهي بانک باشد که اين اعتبار به معناي اخصّ کلمه جعلي اسکي وام بانزي مي

پول خلق شده اعتباري در سيست  بانزداري که بر اساس قوانين جعل شده در نظام 
شود به تدري  پول مردم را به صورت  چنين قانون اعداد بزرگ ميسر مي پوهي و ه 

دساک   اياک ماردم را فقيار و تياي    ريازد و در ني  کارانه به جيب بانزداران مي فريب
نمايادي بناابراين ايجااد پاول      نموده و بانزداران را بدل به حاکمان ثروت ملاي ماي  

بانزي نه تنيا دخاهک در ناموس ملي اسک بلزه جعلي آشازار و دزدي و چاپيادن   
آوري باا عاداهک ساازگاري ناداردي      مبرهن اسکي اکتساب چنين درآمدهاي سرسام

باشاد و قارض   « حسنه»تواند  شود به طور قالع نمي داده ميقرري که از اين طريق 
پوهي کاه توساب نيادهااي     (11)ربوي اسک زيرا داراي زيادت از قبل مشخص اسکي

                                                                                                                                 

1  . Non interest-bearing money 
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پوهي و ماهي با هر نامي تحک عنوان قرض همراه با زيادت آن ه  از مناابع جعلاي   
آثاار منفاي   اهحسنه و ه  برقرارکننده رباسکي اهبته  کننده قرض شود ه  نفي داده مي

شودي با تغيير نسبک پاول باانزي و پاول ايجااد      چنين مزانيسمي به اينجا خت  نمي
شده توسب بانک مرکزي، عرره پول واقعي ک  شاده و تقاراا باراي پاول باانزي      

شود و به اين ترتيب بيره پوهي افزايش خواهد يافک و اين مسبهه به نوبه  زيادتر مي
 ي  زند خود به رکود اقتصادي دامن مي

بنابراين در شرايب فعلي بايستي با اعمال طرح نرخ ذخيره قانوني صددرصاد،  
مزانيس  خلق اعتبار بانزي را متوقف نمودي از سوي ديگر براي پاسخگويي به نيااز  

گسترش يابدي در دوره  اهحسنه قرضافراد جامعه به وام در جوامع اهيي بايستي نياد 
دوهتي گسترش ياباد و در مرحلاه    هحسنهقرض اانتقاهي ررورت دارد که نيادهاي 

هاي اسالمي واقعاي تکاه شاامل ويیگاي و نياک حسانه        اهحسنه بعد به سراغ قرض
 خانوادگي بروي ي  اهحسنه قرضهاي  شوند( از جمله صندوق مي

   الحسنه قرضاز طریق  پول. اثبات ضرورت مقابله با کنز 3-3

گياري  و يا سرمايه مصرفخويش، قسمتي را براي  درآمدافراد به هنگام تخصيص 
باا   اناداز  پسکنندي جزء  نگيداري مي انداز پسکنند و قسمتي را به عنوان  صرف مي

گيارد و ياا    بازي و انگيزه احتياطي شزل مي هاي مختلفي از قبيل انگيزه سفته انگيزه
گاياري هقاب    ايهها از قبيل زمين شده که به غلب سرم تبديل به کنز در ديگر دارايي

به معناي علمي آن اسک  پول 1«کنز»ها در حقيقک انداز پساندي بنابراين اغلب   گرفته
باري از جمله رکاود و بيزااري خواهاد     کالن داراي آثار زيان اقتصادکه در ف اي 

تار از هماه اينزاه     هاي اقتصادي شده و مي  بود و منجر به دامن زدن به ديگر رانک
 کنادي  پاوهي مثباک فاراه  ماي     نارخ بياره  گياري و تثبياک    شرايب را باراي شازل  

باه اشازال مختلاف، از طرياق مزانيسا  راريب        پاول ( کنز Keynes, 1936: 161ت
 اقتصااد باار بيشاتري را باه     فزاينده، اثرات رکودي را تشديد کرده و تابثيرات زياان  

هاي پوهي و ماهي کينزي جيک جبران کااهش تقاراايي    نمايد و سياسک تحميل مي
هااي رذيالناه و مسارفانه ايان      گيشته از جنبه، ايجاد شده اسک پولدر اثر کنز که 

                                                                                                                                 

1  . Hoarding 
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 را حل نمايندي پولتواند مسبهه رکود ناشي از کنز  نمي، ها سياسک

تار از ماوارد    بسيار وسيع پولالزم به ذکر اسک که در ورعيک راي  ابعاد کنز 
توساب   پاول تري بر جاي بگياردي کناز   تواند آثار گسترده فوق اسک و در نتيجه مي

سيست  بانزداري و مؤسسات پوهي و ماهي مشابه به همراه ابزارهااي اهحااقي آن از   
 (12)هاي احتيااطي اناداز  پاس قبيل تشزيل اوراق قرره و اوراق ت اميني باه شازل    

 پاول ، پاول موجب دامن زدن به ورعيک فوق را فراه  نموده و باا گساترش کناز    
ها تقاراا باراي    اهش داده و در مقابل از طريق افزايش قيمکواقعي در گردش را ک

را افزايش داده در نتيجه زمينه را براي تثبيک نرخ بيره پاوهي و افازايش آن باا     پول
چناين شازاف مياان     کندي اين فرآيند ها   تر در جامعه فراه  مي ابعادي بسيار وسيع

هااي   هک از طريق سياساک ساز دخاهک دو دهد و زمينه را افزايش مي نرخ بيرهانوات 
شود که مخاطرات مربوط به خود را به همراه داردي عالوه بار ايان    پوهي و ماهي مي

 اناداز  پاس به دهيل اين عملزرد سيست  پوهي و بانزي، در چنين وراعيتي هماواره   
 تعاادل همواره در شرايب عدم  اقتصاد( و S > Iگياري خواهد بود ت بيشتر از سرمايه

چه قالعي اسک و به هحا  علمي ثاباک شاده اساک     به سر خواهد بردي بنابراين آن
هاي مختلف آن اع  از فاردي و نياادي جياک     به شزل پولجلوگيري از ابعاد کنز 

تار اجتنااب از ايجااد     و از همه ميا   تعادلجلوگيري از آثار تحميلي رکود و عدم 
 ( Keynes, 1936; Tobin, 1965دي تباش مي اقتصادف ا براي تثبيک نرخ بيره پوهي در 

تاوان   اسک و به هماين دهيال ماي    اهحسنه قرضنياد  پولحل مقابله با کنز   راه
ي يابي به جامعه بدون رباا اساک   نياز رروري دسک پيش اهحسنه قرضادعا نمود که 

کاه فارد آن را    پاول و با تزرياق آن جاز از    پول کنز کاهش طريق از اهحسنه قرض
گياري ننموده اسک، در اثر تعاامالت اقتصاادي در ياک پروساه      يا سرمايه مصرف

حال   گارددي بناابراين راه   ها ماي درآماد هاا و   يماک قاي، منجر به تعايّن   سريع تخليه
گيار نظاام    کاه هماواره گريباان    پاول اي براي مقابله باا رکاود ناشاي از کناز      ريشه
بارخالف   اهحسنه قرضحل ارائه شده توسب انبيا اسکي  داري بوده اسک، راه سرمايه
باالتر گردياده و ناه    MPCبا  درآمد موجب انتقال قدرت خريد به افراد ک  پولکنز 

کند بلزه موجبات افازايش شازوفايي اقتصاادي را     تنيا از رکود فوق جلوگيري مي
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در زمينه اعالااي وام توهيادي باشاد و     اهحسنه قرضنمايدي در صورتي که  فراه  مي
ر چند کوچک شود آثار مثبک بيشاتري باراي جامعاه    هاي ه گياري منجر به سرمايه

اهحسنه به دهيل جلوگيري از افزايش تقارااي   چنين قرض در پي خواهد داشکي ه 
واقعي در گردش، موجب از بين بردن ف اا   پولو جلوگيري از کاهش عرره  پول

 گرددي  پوهي مثبک مي نرخ بيرهگيري  براي شزل

 اساسی جامعه بدون ربابه عنوان یک مکمل  الحسنه قرض. 3-4

مزمل اساسي جيک اساتمرار جامعاه    اهحسنه قرضشود که  چنين نشان داده مي ه 
، پاوهي باه تزارار تبکياد شاده اساک       اقتصااد کاه در ادبياات    بدون ربا اسکي چنان

 2«اي ارزش مبادهاه »و  1«اي ارزش اساتفاده »هاي مختلف در رفع شزاف ميان  دکترين
باازده جريااني   »و  3«پاول اي روي  برابرسازي بازده ذخياره »و به عبارت ديگر  پول

انادي   اسک به طور کامل شزساک خاورده   پولکه برابر با قدرت خريد  4«پولروي 
تارين قواعاد اقتصااد     که يزي از معروف 5«قاعده فريدمن»( حتي Cesarano, 1998ت

ادي از قبيل نييانس قاعاده  پوهي اسک نتوانسته اسک اين شزاف را حل نمايد و افر
( از ساوي  Niehans, 1978انادي ت  فريدمن را به دهيل اين نقيصه مورد انتقاد قرار داده

اسکي عاواملي   6«عامل رانک خاهص»يک  پول که کينز متيکر شده اسک، ديگر چنان
هاا صافر اساک، در صاورت      از قبيل زمين و پول که کشش توهيدي و جانشيني آن

تاوان   ها افزايش يافته و نماي  هيل افزايش جمعيک يا ييي قيمک آنافزايش تقارا به د
ها را از طريق توهيد يا جانشيني کاهش داد و در نتيجاه منجار باه شازل      نآ قيمک

گارددي در ايان رابالاه يزاي از آثاار مثباک        هاا ماي   گرفتن راناک خااهص روي آن  
د، صافر  براي سيست  اقتصادي که نقاش مزمال و هموارکنناده را دار    اهحسنه قرض

نمودن رانک روي پول کاه هماواره ماورد تبکياد اغلاب مزاتاب اقتصاادي اساک         
                                                                                                                                 

1  . Use value 

2  . Exchange value 

3  . Return on Money Stock 

4  . Return on Money Flow 

5  . Friedman Rule 
6  . Pure rent factor 



 73     الحسنه داری متعارف و نهاد قرضبانکتحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم 

گردد و در نتيجاه باا ملغاي     صفر مي پولبازده روي  اهحسنه قرضباشدي زيرا در  مي
برابار ارزش   پاول اي  ، ارزش مبادهاه پاول نمودن افزايش يا کااهش قادرت خرياد    

ه صافر رسااندن باازده روي    از طريق با  اهحسنه قرضگرددي بنابراين  مصرفي آن مي
، محيب را براي از بين بردن نارخ بياره پاوهي    پولو بازده روي جريان  پولذخيره 

ها تکه اهبته اين دو باه   گيري رانک روي ديگر دارايي مثبک و شزسک زنجيره شزل
صورت کامل به يزديگر وابسته هستند( و در نياياک افازايش رشاد و شازوفايي     

 آوردي  اقتصادي فراه  مي

 گیری نتیجه

داري متعارف و خصوصاياتي کاه    بار سيست  بانک در اين مقاهه به بررسي آثار زيان
تواند داشته باشد، پرداخته شادي بانزاداري    اهحسنه مي ن يعني قرضآنياد جايگزين 

متعارف از طريق دامن زدن به تقاراي کل، نرخ رجحاان زمااني را افازايش داده و    
آوردي از طارف   ر نتيجه افزايش بيزاري را فراه  ماي موجبات افزايش نرخ بيره و د

کناد و   تورم را تشديد ماي ، ديگر به دهيل ماهيک کارکردي مبتني بر اصل خلق پول
شاود:   باعث رواج دو نوت پول و يا دو نوت قدرت خريد در بين آحااد جامعاه ماي   

پول خوب و پول بدي در اين برداشک پول خوب همان پول منتشار شاده از ساوي    
اناد و در واقاع    هااي تجااري   نک مرکزي اسک و پول بد که منشب توهيد آن باناک با

نوعي حباب اسکي افزايش عمليات بانزداري باعث بزرگتر شدن اين حبااب شاده   
و در نيايک با گيشک زمان احتمال ترکيادن ايان حبااب افازايش خواهاد يافاکي       

ري متعاارف باه دهيال    بندي نمود که سيست  بانزادا  گونه جمع توان اين بنابراين مي
باار اساک کاه     ماهيک ربوي و ابتناي بر اصل ذخيره جزيي، شامل دو نوت آثار زيان

 دنياي معاصر هر دو آثار فوق را بارها تجربه نموده اسک:
هاي باانزي اعتبااري:    آثار حين ايجاد حباب ناشي از ايجاد و گسترش پولي 1

 باشدي   اين آثار شامل ايجاد و گسترش بيزاري و تورم مي

 گياران باه شابزه باانزي:    آثار بعد از ترکيدن حباب ميکور و هجوم سپردهي 2
هاي خاود   گياران به شبزه بانزي جيک تخليه حساب بحران بانزي و هجوم سپرده

 و عدم توان ذاتي شبزه بانزي به پرداخک ديوني 
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 هااي ساوداگرانه و   کينز جيک مقابله با موانع رکود اقتصادي ناشاي از انگيازه  
گياري و   چناين رواج وام  گياري و ها   انداز بر سرمايه احتياطي و پيشي گرفتن پس

گراياي و اساراف را پيشانياد     حل رذيالناه تشاديد مصارف     اي، راه دهي مرابحه وام
اسراف و حداکثر سازي مصرف بدل باه هادف   ، کندي در چارچوب تفزر کينزي مي

تساريع انيادام طبيعاک و    گردد و منجر به تعرض باه محايب زيساک و     اقتصاد مي
که بايستي ايان معياار    شودي حال آن عداهتي بين نسلي و درون نسلي مي چنين بي ه 

رذاهک کنار گياشته شود و به جاي آن معيار مبتني بر ف ايلک يعناي عاداهک باين     
نسلي و عدم ترجيح زماني و عداهک درون نسلي جايگزين گردد و اين هدف تنياا   

رفاک از شارايب    و منع ربا مقدور مي گرددي تنيا راه بارون  اهحسنه با برقراري قرض
محور از طريق جايگزيني معيار ف يلک با معيار رذاهک  موجود ايجاد شرايب عداهک

گردياد کاه    شاده در مقاهاه مالحظاه      اسکي بر اين مبنا و بر طبق استدالالت انجاام 
باه جامعاه    ياابي  نياز بلزه مزملي رروري جياک دساک   اهحسنه نه تنيا پيش قرض

اهحسانه، کناز    گونه که گفته شد، در شرايب عدم وجاود قارض   بدون رباسکي همان
ها از قبيل راکد گياشتن زمين  گيري رانک روي پول و کنز ساير دارايي پول و شزل

جيک بيره گرفتن از رانک زمين گسترش خواهاد يافاک و در نياياک وجاود رباا      
ط يزسان مبادالت حال و آيناده را بار   روي پول منالقي خواهد بودي وجود ربا ارتبا

ه  خواهد زد و بيش از پايش موجاب تثبياک بياره در زماان خواهاد شادي تنياا         
تواند با کناز پاول مقابلاه نماوده و آثاار ساوء آن از قبيال رکاود          اهحسنه مي قرض

اقتصادي را از بين ببرد بلزه موجبات تحصيل حداکثر شزوفايي اقتصادي را فراه  
اهحسنه و منع ربا عداهک بين زماني و درون زمااني را برقارار    قرض نمايدي برقراري

روي را به هماراه تاوان حاداکثري     نموده و به جاي اسراف و تبيير، قناعک و ميانه
تاوان برشامرد ايان اساک کاه در       سازدي استدالهي که براي اين مسبهه مي هموار مي

دارد عوارراي از قبيال   جوامعي که معاورات بين زماني با بيره پوهي مثبک وجود 
دهاد و منجار باه     هاي کاالن اقتصاادي رخ ماي    بيزاري و تورم و ساير عدم تعادل

فاصله گرفتن از اشتغال کامل و عدم استفاده از حداکثر توان باهقوه جامعه در زميناه  
گرددي در هر سالح نرخ بيره مثباک، باا ياک نارخ مثباک       نيروي انساني و منابع مي



 75     الحسنه داری متعارف و نهاد قرضبانکتحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم 

گاياري   بود زيارا نارخ بياره حادي روي باازدهي سارمايه      بيزاري مواجه خواهي  
گاياري توهياد را    کند و به اين ترتيب با کاهش سرمايه گيارد و آن را محدود مي مي

شودي هر چه نرخ بيره باالتر باشد نارخ بيزااري    کاهش داده و منجر به بيزاري مي
 شاود در ايان وراعيک    باالتر اسک و حتاي تباديل باه نارخ بيزااري طبيعاي ماي       

هاي اقتصادي قادر به از بين بردن اين سالح طبيعي بيزاري نخواهناد باودي    سياسک
گارددي   ياابي باه اشاتغال کامال ماي      عدم وجود نرخ بيره پوهي مثبک منجر به دسک

 (Keynes 1936ت
در مباحااث فااوق بااه اختصااار تنيااا بااه برخااي از آثااار و برکااات اقتصااادي  

و  پاول از قبيل کاهش بيزاري، جلاوگيري از کااهش قادرت خرياد      اهحسنه قرض
ها و کاهش و در نيايک امحااي بياره باانزي پرداختاه      کاهش شزاف انوات بازدهي

و ثروت ماورد بحاث    درآمدشد و آثار مي  ديگري از قبيل کاهش توزيع ناعادالنه 
و اجتمااعي   اهحسنه از قبيل ابعااد اخالقاي   چنين ابعاد ديگر قرض قرار نگرفکي ه 

هاا، يزپارچاه نماودن جواماع و ييي از      همانند تحزي  مودت و همدهي مياان انساان  
 ها پرداخته نشدي اسک که در اين نوشتار به آن اهحسنه قرضمواهب بسيار 
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  ها نوشت پی
هااي   باره براي دريافاک ساپرده   گياران يک در مقياس کالن، اين واقعيک که همه سپرده ي1

هاا را   دهد که فقب درصدي از سپرده ها اجازه مي کنند به بانک خويش مراجعه نمي
 نمايند و مابقي را وام دهندينگيداري 

ه با  شاايد انديشمند و رياريدان و نوبليسک بازرگ اقتصااد تکاه     John Nashجان نش ي2
ه اش به بيانه بيماري روانه بيمارستان گرديد(ي با  خاطر مالاهب و گفتار چاپ نشده

آل الزم اسک قانون مجعول گرشام  تبر و ايدهعيابي به پول م گفته وي جيک دسک
و پول از دسک بانزداران به ملک بازگرداناده شاود تجلاوگيري از     معزوس گردد

اي که الزم اسک اشاره شود اين اسک کاه   (ي نزتهNash 2002ت خلق اعتبار بانزي(
که عقايدي برخالف بانزداران و   هايي هاي اقتصادي معاصر به آن در تاريپ انديشه
چاون فردرياک    منداني ها  اناد از قبيال دانشا    اهمللي ابراز نموده مفسدان ماهي بين

اند و يا مورد تيديد و يا خالار جااني    سادي و جان نش، هقب محور شرارت داده
 اندي آمريزا( و يا روانه بيمارستان شده ACTاند تسقوط هواپيماي  قرار گرفته

اي باشد کاه پاول نقاش وسايله را داشاته       که پول نبايستي هدف باشد و بايستي شرايب به گونه چنان ه  ي3
 شديبا

اي اسک که در حال حارر تحک پوشاش عناوان ساود     گياران کسب بيره هدف سپرده ي4
اهواقع نه ساود   گرددي بايد گفک که اين بيره پرداختي في اهحساب پرداخک مي علي

يا   residualباشدي سود به معناي اقتصادي کلمه شامل  اهحساب مي اسک و نه علي
surplus کادام از   و هزينه اسک که سود بانزي هايچ  اهتفاوت درآمد و يا همان مابه

در  بيشاتر اهحساب نيسک زيرا  ها نيسکي از سوي ديگر اين مبل  پرداختي علي اين
ي ثاباک و از قبال    گيرد و در حقيقک بياره  پايان دوره تسويه حساب صورت نمي

 معيني اسکي

ي که باه  توه  در اينجا به معناي دو تا ديدن يک شئ واحد اسک تهمانند شخص هوچ ي5
بيند(ي وجه تسميه اين کلمه اين اساک کاه    دهيل مشزل بينايي يک شئ را دوتا مي

ه پول واقعي که در حقيقک داراي يک موجوديک واحد در جيان خاارج اساک با   
دهيل مزانيس  خلق اعتبار باانزي و راريب   ه شود زيرا ب صورت متعددي ديده مي

متعاددي وام داده شاده و باا    فزاينده خلق اعتباار، مبلا  پاول واحادي باه افاراد         
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گياران متعددي ماهک يک  سپرده هنتيجدر گياري مجدد به بانک بازگشته و  سپرده
 پنداردي پول واحد هستند و هر يک خود را ماهک آن مي

 شود فرد نتواند جلوي خودش را ببيندي آهود که باعث مي همانند يک هواي مه ي6

توان با فشار يک دکمه کامپيوتر در حافظاه   ميبه عنوان نمونه در چنين شرايب مجازي  ي7
هااي   ييا جا که اين دارا هاي مجازي ساخک و توزيع نمود اما از آن ييمجازي دارا

مجازي بايستي داراي معادل واقعي باشند مالابقک خود را از دسک خواهند داد و 
 نيايک محزوم به شزسک خواهند بوديدر 

اي داراي حدي اسک تتا جايي که نيازهااي   استفادهاز سوي ديگر توهيد با هدف ارزش  ي8
شناساد   اي حدي نمي که توهيد با هدف ارزش مبادهه فرد را برآورده نمايد( حال آن

 اندوزي و حرع آدمي حدي نداردي زيرا مال

بر طبق قانون دوم ترموديناميک که به قانون آنتروپي معروف اساک جياان باه سامک      ي9
نظماي ياک    خاودي باي   هرو در فرآيندهاي خودب اين رودي از حداکثر بي نظمي مي

سيست  بسته همواره در حال افزايش اسک و اين امار خاود را در قاهاب فسااد و     
 دهدي ويراني و نابودي اشياء نشان مي

هاي همه اديان اهيي بايد گفاک کاه تاداوم زنادگي مبتناي بار وام ميسار         طبق آموزه ي10
دين مباين اساالم در کراهاک بادهزاري و      باشدي در کنار تعاهي  عاهي و راقي نمي

 10«زن بياوه   نفارين  »حرمک قرض ربوي، به استناد يک حزايک از انجيل با عناوان  
فرمايد اگر الزم اسک تنيا دارايي خاويش تچاراغ خاناه خاود( را      که ح رت مي

رباا نجاات    از هر جاي ممزن بپاردازي و از شار   بفروش تا بتواني قرض خود را
  آل پوهي در راباله باا بادهي و وام   دهنده نظام ايده زري و جيکيابي، يک مبناي ف
 آيدي اهيي به دسک مي يهاي انبيا منبعث از توصيه

ه  به نام پيامبر تع( و ائمه  اهحسنه آن سساتي تحک عنوان قرضؤبنابراين تشزيل م ي11
 گرددي پيير اسک و چگونه مشروت تلقي مي تت( چگونه توجيه

گاياران   ها، در صورت هجاوم ساپرده   خلق اعتبار بانزي توسب بانکدهيل مزانيس  ه ب ي12
هااي ايجااد شاده توساب باناک را       به بانک منابع بانزي کفاف بازپرداخک بادهي 

ها با هدف جلوگيري هار چناد ماوقتي از ايان پدياده       دهد و از اين رو بانک نمي
 نمايندي ره ميهاي از قبيل اوراق قر اندازهاي احتياطي به شزل دارايي اقدام به پس
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